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 مقدمة  
عنديربرب فإلعيعتربرباإلشربرباإلرق ربربنب إلتع  ربرب رفإلو ربرب إل ربرب ةإلشاربرب   إليعتربرباإلرهابربربن إلشربرباإلساربرب إلرقاربربنيةإلر  ن    ربرب إل           

عرهابربربربربربن إلإلرألكثربربربرب إلاربربربربرب عسرإلع ربربربربلإلر اربربربربربنل إلر  ع  ربربربرب فإلعر  رإل  ربربربربرب إللإلسوإلدرإلربربربربربةإلر ربربربرب عدإلره     ربربربربرب إل  ربربربربةإلدع ربربربربرب إل ف
الإلمي رباإللررب ضإلضرب اإلر ربناإلر  ارس إلر ن  ي فإلعب إلش ضرب عإلوفربضن إلإلل ثإلش ض عإللانسإلشاإلعش نوحتهف

شربرباإلل ربربنإلحمربرب عدفإلعإلر  ربربنإللربرب إل تعربرب إلر تععربرب إلر مربربنيتإللإلسهإلشربربنإليعتربرباإلرابناربربنإلشربرباإلع  ربرب إل  ربرب إلسلربرب ب فإليعتربرباإل
إلع   إل   إلسإل ىإل".إلل  قإلره انهإلشاإل

إل

فإلعتمربربرب    نإلوإل  ر ربربرب إلإليعالإلخيضربربربلإلع ربربربلإلسلربربرب إلسهإلر تلعربربرب إلانقرربربربت حنافإلعحمنع ربربرب إلر ربربربلقإلر تعربربربناإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 شناإلرهابنا  فإل ع إلدعارإلإلت رفإلألهإلك   إلرهابن إلمب   الهتنفإلشاإلر    ناإلر يتإلسسرب  إلخت مإلر  علإلعر  

إلرستع نهلنإلدعهإلغ بنفإلعام ةإلتعاضيإلعرضحإلوإلر عل ناإلر  ع   إلرقعن  ةإل.إل
إل

فإلإلن  إل   ربنإلو  نر عحثإلع  إليع إلشاإلرق رض تإلر يتإلر ذوإلش ض عإلرهابن فإلعشاإلبننإلت   إلسمه  إلإلإلإلإلإلإلإلإل
فإلعسث بربربربنإلع ربربربلإلل ربربرب قإلره اربربربنهإلعل ينتربربربه يربربربفإلرهابربربربن إلعر ع رشربربربةإلرق،ديربربرب إلر  ربربربهفإلعسسربربربن   إلش نوحتربربربهفإليتع ربربرب إلاتع

ت نع رب إلعإلرال ترربندي إلعرال هلربنإلشرباإلراثربناإلع ربلإلل رب قإلره اربنهإلرق   رب إلإلعدعهإلاكإلسهإلع    إلرابنا رب إلعرلرب ةف
 ربربرب إلاربربرب إلش نوحربربرب إلرهابربربربن إلعألهإلدارسربربرب إلر  ربربربنب ةإلرهابنا ربربرب إلعه يربربرب إلشعنق ربربربنإلتاربربربنع إلع ربربربلإلش رعربربربنةإلرق رسإلإلر  ثربربرب ف

إلعش رعنةإلمحني إلل  قإلره انهإل.
إل

عاربربربذ جلإلرد ربربربرب دإلوإلث ربربربكفإلعكثربربربرب إلإلفشربربرباإلبربربربذرإلرقنت ربربربرب فإلمحربربربةإلرات ربربربربتإلر ربربرب ع إل ربربربرب ر إلش نوحربربرب إلرهابربربربربن إلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلإلإلاربربكإلعدعهإللت ن ربربناإلعره ربرب ر رافعر تناربرب  إلرألشوفعسإلربربذإلرهإلر ربرب يثإلعربرباإلسربرباإل ربرب ر  إلش نوحربرب إلرهابربربن ف

ر ربربذوإليضربربن إلسهإلي ربرب هإلربنا ربربنإلانعتعربربناإلسهإلر  ربرب ر  إلارربربض إلإلره اربربنهإلعل ينتربربهفع ربربلإلل ربرب قإلإلسثربرب ض ربربهإلإلكربربةإلث ربربك
إلعنش إلتااإل  ني إلل  قإلره انهإلعمت  نهإلشاإلممناست نإل.

إل

ثربرب إلش نوحتربربهإلع ربربلإلسعإل ربرب لإلر تعربرب وإلع ربربلإلرهابربربن إلعع  ربربهإلسربرب وإل ربربنعلإلشربرباإلإلربربللإلبربربذرإلر عحربربثفإلسهإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلر تن   إل:إلاإلشكاليةإلفإلعبذرإلي  دإلر ىإل   إلل  قإلره انهإلعل ينتهإلفإلع لإلرقات ىإلر  ع إلعر   و

إل؟إلك فإلمي اإلرق رس  إلا إلرعتعناراإلش نوح إلرهابن إلعمحني إلل  قإلره انهإلإل
إل

إلعبذضإلرها ن   إلت  د نإل ت  إلر تانؤالاإلر تن   إل:إلإلإلإلإلإلإل
 . بيإلسا ن هإل؟إلعشنفإلرق،دي إلر  هإلةبيإلر ع رشإلب إلرهابن إلعشنإلشن -
 . ؟ لإلل  قإلره انهإلعل ينتهشنإلبيإلسثناإلش نوح إلرهابن إلع  -

رقعذع ربرب إلع ربربلإلرقاربربت ىإلر ربرب ع إلعر ربرب  وفإلوإله يربرب إلشض ربرب مإلرهابربربن إلعر ع رشربربةإلإلرد ربرب د ربرب إلت ربرب هإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
  ره انهإلعل ينتهإل.ع لإلرختنثإلر  ر راإلشناج  إل  ني إلل  قإلإلتانع إلرق،دي إلر  هف
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ر ت ربربنحإلل ربرب قإلره اربربنهإلسربربع إلوإلإلرالإلربربتلوإلوإلو ربرب إلرهابربربن فإلعه يربرب إلتع يربربفإلش لربرب إل ربربهفعسهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 .إلانس إلش نوح إلرهابن إل

رالعت ردإلانقرنحلإلر ا نسرب  إلعرال ترربندي إل  رب علإلع ربلإللاربن إلل رب قإلره اربنهفإل ربهإلسثرب ضإلإل سعإلسه          
إلفإلعر فح  إلل  قإلره انهإلعل ينتهإلع لإله ي إلشض  مإلرهابن إلعشاإلمثإلع لإلر تم يعناإلرق نوح إل ه

ر ربذوإل  ربت ةإلشرباإلإلل ربهإلردن رب إلإلالارب إلشرباإلرالسربتعن  إلان تربناي  الانؤإلبذضإلر تاربع إل نا إلع لإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ر ذوإلعرهإلرعترباإلر ربععبإلا  ربهإللرب يثفإلون ربهإلعشرباإلإلربللإلر ع يرب إلشرباإلإلر تضا وإلر تح   يإل  ارس إلرهابن ف

عسثربربناضإل ضاربرب نإلشربرباإلرقنضربربيإلر ىإلإلرقعت ربربنافإليتفربربحإلسهإلل رثتربربهإلالإلتتعربرب ىإلتاربرب  تهإلعسسربربعناهفإلعتع ربربلإل تنيجربربه
إل.رقات عةإلر نض إلعإل

 ربربربربرب ر  إلش نوحربربربربرب إلوربربربربربنهإلث ربربربربربكإلي تفربربربربربيإلر تتربربربربرب قإلر ىإلإلعانعتعربربربربربناإلسهإلر  ارسربربربربرب إلسربربربربربت  هإل ن    ربربربربرب فإلإلإلإلإلإلإل     
عه يربربرب إلسثنابربربربنإلع ربربربلإلل ربربرب قإلره اربربربنهإلإلسربربرب ر إلع ربربربلإلرقاربربربت ىإلر ربربرب ع إلسعإلر ربربرب  وفإلرهابربربربن فإلارربربربض إلعنشربربرب ف

إل.إلوإلا ةإلش ناهعل ينتهإل
إل

إلالعإلع ربربربلإلع  عربربرب إلشربربرباإلرق، ضربربربناإلعر  ارسربربربنعضربربرب اإلر ربربربناإلر عحربربربثإلوإلبربربربذرإلرق ضربربرب عإل إلرال ربربربإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
رألكندمي ربرب فإلر ربربيتإلتننع ربربجلإلش ضربرب عإلرهابربربن فإلشربرباإل  ر عربربهإلر ا نسربرب  إلعرال ت نع ربرب إلعغ بربربنفإلع إلر نك ربرب إلو  ربربنإل
ع لإلرد ر رب إلر ربيتإلخترب مإلرق ضرب عإلان  ا رب إلرألع ىفإلشربتإلحمنع رب إلرسربتنعنيإلكربةإلشربنإليتع رب إلاربهفإلإلن رب إلوإلعربنلإل

اغرب إلر رربع اناإلر ربيتإليعناإلرق نوحرب إل ربهإلع ربلإلل رب قإلره اربنهإلعل ينتربهإلعسث إلر تم إلإله ي إلشض  مإلرهابن ف
إل.فإلعض  إلر   جلعر   نإلر عنلثإلوإله ي بنإل    إلرق ر تإلر يتإلتننع جلإلرق ض ع

إل

ك نإلمتجلإلرالسربتعن  إلامربع  إلرال ن ربجلإلوإلرثرب ر إلرق ضرب عفإلا ربةإلشربنإلبرب إل  يرب إلعشترب رعلإلشرباإلدارسربناإلإلإلإلإلإلإلإل
  فإللرب لإلرهابربن فإلكربذ كإلرسربتع  جلإلك سرب   إلش  رب إل  حررب لإلع ربلإل  ع ي إلشاإلر عنلث إلرد ري ي إلعر عرب

إلر   ر  إلعر   راراإلر  ع   إلرقتع   إلانق ض عإل.

إلإلإلإلإلعان ناع إل  خت إلرقنت ج إلوإلر عحثإلونهإل:      
إللإلشاإلإلل ربهإلكربةإلشربنإليتع رب إلانهابربن فرقضنب  يإلعر ن  وإلر ذوإليتننعإلإلاره نر ضرةإلرألعلإلس   هإلإلإلإلإلإلإل

انهضربربنو إلر ىإلر ع رشربربةإلرق،ديربرب إلر  ربربهإلإل شض ربرب مإلرهابربربن إلع ربربذعاضإلر تناخي ربربقعذع ربرب إل تح يربرب إلشربرباإلل ربربثإلرد ربرب دإلر
 عسا ن هفإلعب إلورةإلخيصإلر مت إلرألعلإلشاإلعن رهإلر عحث.

إل

سشربربربنإلر ضرربربربةإلر ثربربربنخمإلواربربرب   هإلثرربربربصإل تح يربربرب إلسثربربرب إلش نوحربربرب إلرهابربربربن إلع ربربربلإلل ربربرب قإلره اربربربنهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلنإل.شتإلا نهإلرألسةإلر  ن     إلر فنشن إلهلإلعل ينتهف

عت ربربرب هإلععربربربناةإلعربربرباإلسبربربرب إلر نتربربربنيمإلرقت  ربربربةإلر   ربربربنإلشربربرباإلإلربربربللإلتضن ربربرب ةإلر عحربربربثإلإلإلنمتربربرب إل  عحربربربثفمثإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلإلعره نا إلع لإلثت فإلرا نالتهإل.
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سربرب وإلتنربربنعلإلوإلبربربذرإلر ضرربربةفإلشنب ربرب إلرهابربربن فإلر ربربيتإل تتربرب قإلو  ربربنإلر ىإلشض ربرب مإلرهابربربن إلوإلر  ربربن  هإل           
عر تم يتإلر   وفإلشتإلرالعت ندإلع لإلرقن مإلر   ضيإلام ةإلكعرب إلوإلث ربكفإلعسرب   هإلث ربكإلوإلرقعحربثإلر  ع إل
مثإل نعلإلوإلرقعحثإلر ثنخمإلر تع وإلع لإلردذعاإلر تناخي  إل إلابن فإلر ذوإل ع إلشاإلإلل هإلس هإلعاغ إلسهإلرألعلفإل

عربربرباإلرقنضربربربيفإلشربربربتإلا ربربربنهإلش  ربربربفإلإلر ربربربععبإلينربربربندوإلا رثربربرب إلر  ربربربنب ةإلرهابنا ربربرب فإلونتربربربنإلشربربرباإل نل ربربرب إلر نتربربربنيمإلالإلختت ربربربف
إل.إلرهسلمإلشاإلرهابن إل

إل

عرإلن ربربنإلردارمإلش  ربربفإلرهسربربلمإلشربرباإلرهابربربن إلعنربرب إلا ربربنهإلردربربذعاإلر تناخي ربرب إل ربربهفإل نعربرب إلسهإلرهسربربلمإلعشنربربذإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
اربرب عمشإلهاربربهفإلورربربةإلوإل فربرب  إلرهابربربن فإلععضربربعهإلرق ضربربتإلر ربربذوإلي  ربرب إلاربربهإلشربرباإلل ربربثإلس ربربهإلواربربندإلوإلرألا إلك ربربنإل

إلسن ىإل.
إل

ث كإل تع وإلوإلرقعحربثإلر ثن ربثإلع ربلإلسارب نلإلرهابربن إلعألسربعن إلرق،ديرب إلر  ربهفإلعب ربذرإل  رب هإلإلعاع إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلرهابن إلشاإلكةإل  ر ع نإل.إل   إلسلتننإلمبنب 

إل

 ي الق انون الدولي والتشريع الوطنيف المبحث األول :  مفهوم اإلرهاب 
 

ربتناإلر تخرربصإلو  ربربنإلمي ربرباإلرهإلتع يربفإلرهابربربن إلشرباإلسبربرب إلرق رضرب تإلر ربربيتإلترربندوإلر عنلربربثإلر ربذوإلخيربرب            
تاربرب  تهإلاع ربرب إلرهابربربن فإلث ربربكإلسهإلر ربرب علإلع ربربلإلشاربربت ىإلر عربربنيإلسعإلر ت تربربةإلره    ربربيإل  ر ربربجلإلتاربربعلإلر ىإلتعربربرب يفإل
رهابن فإلع  ن نإليإلتت  ةإلر ىإله ي إلشعربىنإل ن  خمإلمي اإلسهإلتنت إلعنهإلرقا،ع   إلر رب ع   إل  رب علإلسعإلرقا،ع   إل

ىنإلر  غرب وإل    رب إلرابربن إلي ربندإلي رب هإلشتربربض إلع  ربهإلوإلكنورب إلر  غربنافإلعبرب إلاغرب إلسهإلرقعربإلرد ري  إلان ناع إل ألورب ردف
رقعىنإلر ذوإلخنتناإلرهاناةإلر  هإلوإلمت   إلبذرإلرقعحربثإللربخنإلخنرربصإلشتن عربهإلر ىإلهربرب ي إلسعإلا ربنهإلرد رب دإلر  ع  رب إل

إل.إلإلعر   ن  إلوإلتع يفإلرهابن 
إل

وإلان ضعربربربةإللإلابربربرب إل إلان  اربرب إلعي بربربربرب إليإليربرب دإلوإلرقعربربن  إلر ع ا ربربرب إلشرتربربرب حإلإللإلرهابربربن إل إلع  نربربربهإلعربرب إلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلعرثرإلابربرب إلر مربربي إلإلنوربربهإلعي ربربنلإلرثرإلت بربرب إلغربرب ضإلت عربرب ضفإلابعربربرب إلعابعربربنإلان فربربرب فإلعابعربربنإلان تحربربرب يكفإلسوإلإلربربنوف

عسشربربربنإلر  ربرب لإلسابعربربهإلإلعر  بعربرب إلتعربربوإلرلربرب وإلعر ضربرب عفإلعر  بعربربن إلشربرباإلرلإلعر  غعربربن إلر  ربربهإلمبعربربىنإلرلربرب وإلشنربربهإلعر   ربربن إلر  ربربهف
قَ الَ أَْلقُواْ فَ َلمَّا أَْلقَْوا َسَحُرواْ أَْعُيَن الن َّاِس  عو عربهإلعشن نإل   هإلسعحن هإلعتعن ىإللإلفإليعوإلسإلنوههعابعهإلعسسنبع

 سوإلسابعرب ب إلإل1 فَعِظيم   َواْسَتْرَهُبوُهْم وََجاُؤوا ِبِسْحر  
                                                 

1
 إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل   إل.إل116فإلس اةإلرألع روفإلراي إلر   آهإلر   ميإل -  
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ع ربربربنلإل ربربنل إلثتربربناإلر رربربحن إلسهإلشعربربىنإللابربرب إل إلإلربربنوإلعاناربربهإل ربرب  فإلع ربربن إلاربربنضةإلرقعربربنخمإلرقربربذك اةإلسربربرب ضنإل1
إل2. ب إلمبعىنإلر تعع عسضنوإلر نإل

إل

إلفع  ربرب إلت ربرب اإل ضربرباإلابربرب إلرثنربربيتإلعمربرب ةإلشربرب ةإلوإلر  ربرب آهإلر  ربرب ميفإلع ربربن إلاربربنضةإلرقعربربنخمإلر ربربيتإلسربرب ننبنإلسربربربنا نإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ُتم  عبيإلرل وإلعر ض عإلعرلم  إلعر تخ يفإلانظ ناإلر   ةإلعشن نإل   هإلسعحن هإلعتعن ىل ْْ ََ َوأَِعدُّواْ َلُهم مَّا اْس َت

َلُم وَنُهُم اللَّ ُه  مِّن قُوَّة  َوِمن رِّبَ اِط ا ْْ ِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمن ُدوِنِهْم الَ َت ْلَخي ْ
َلُمهمْ  ْْ عبذرإلرقعىنإلي نا هإلوإلر عر إلر نضرب إلشرربت حإلر رب دعإلر ربذوإللربربرب لإلدعهإل  ربنمإلر عرب عإلاربنهلج مإلإلمرب  إل3ف َي

إل.إلإلر  دإلرألا 
إل

  رادةإلوإلر   آهإلر   ميإلعر ان إلر نع ي إلالإلياتضندإلشن نإلرقعىنإلر ن إل إلابن إلألهإلعمج تإلرقعنخمإلر  غ ي إلرإلإلإلإلإلإلإلإل
شعنربربربنضإلر ربربرب يثإلي  ربربربتإلر ىإلشعت ربربربناإلتناخي ربربرب إلالل ربربرب إلع ربربربلإلرقعربربربربربىنإلر  غربربرب وإلانعتعربربربناإلسهإلرقعربربربىنإلر  ربربرب ميإلالإليتعربربرب ىإل

 ربربرب ةإلر ربربربيتإلسعربربرب اإلرهإلنوربربرب إلعربربرباإل  يربربرب إلرعربربرب ردإلر  ربربرب ةإلر  نو ربربرب إلر ربربربيتإلمتنربربربتإلع ربربربرب عإلر ربربرب  إلااربربربع إلابعربربرب إلراإلربربربرب ياإل  
 . بذرإلانإلترناإلعاإلشعىنإلر     إلر  غ وإلوإلر  غ إلر ع ا  إل4ف   عترب يا

 

إل TERSلإل إلس  ربربرب نإلالت ربربربوTERRORل رب إلسهإلك  ربربربن ننإلنربربرب  إلوربربربغناإلرأل نعربربرب إلرابربربن إلوإلر  ربربربنإلك  ربربربسشربربإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلإلعشربرباإلاعربرب بن إل TERREREل إلر لت نربربربرب  إلس ربرب  نإلربعبربربذضإلر    ربربإل نهتنفربةإلشمتربربرب عيتإلعر  عربرب إلعرهلربربرب لإلعكربربربوإلر تربربربعتعربرب

إل إلTERREUREلإلإلرستح ثجلإلك  رب إلعشاإلمثإلفعىنإلراجتفإلعساتعشربعمهنإلوعلهإليض  رهإلشإل TERSSREك  رب إلل

عشنربهإلونهابربن إلإل فإلSYSTEME DE TERREUREلإل ع ربعر ربيتإلتعربوإل  ربربنشنإلشرباإلر ربإلف  ا  رب اةإلر ضربربسثنربربن إلر ث
إل.  إلعر نع رب إلرب إلب إلر نبرب ناإلرألثربعو إلشع

إل

 إلإلBERSUIREلإلإلإلإلا ربربرب  إلر  ربربربرب إل1355 إلر ضربربربرب  ا  إلسربربن إلربربربرب ةإلوإلر  غربربربربرب إلاعربرب إلظ ربربربرب اإلألعلإلشربربعك  إلإلإلإلإلإلإلإل
عاغرب إلسهإلشعننبربنإلرأل رب يإلرلرب وإلعر   رب إلرقتنربنبيإلرقاربنعوإل  ت  يرب إلر غرب إلشرب   وإلإلفننربعس   نإلالت وإلك نإلسس ضرب

  لدوإلربربشإل19و  إلسإلذاإلشعىنإل  ي إلشتإلتني إلر   هإلإلفعر غ إلشت  ت
                                                 

1
إل إلرألع ىربنع إلعر نم إلفإلا عافإل عننهفإلر تععربربدراإل نداإلإل  تعإل  إلرألعلفرب افإل انهإلر عرب  فإلرا سيبإلر ضفةإلمجنلإلر  ياإلحم  إلااإلش  مإلااإلشن - 

 إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل   .إلإل436فر رضح إلإل1968سن إلإلإلإلإلإلإل

2
 .259حم  إلااإلسيبإلا  إلااإلعع إلر  نداإلر  رسوفإلثتناإلر رحن فإلدراإلرقعناوفإلشررب فإلر رضح إل - 

60ر   آهإلر  رب ميفإلسرب اةإلرأل ربربضنلفإلراي إل-  إل3
4
 إلإل ع  مإلعر عح ثإلفإل نشع إل نيربفإلر ع ا  إل إلاحمرب  إلشربربرب خمإلا سنقإلفإلرهابن إلعسإلتناضإلعر ع رشةإلرق،دي إلر  هإلعسسن   إلش نوحتهإلفإلش ك إلر  ارسن - 

 .5فإلر رضح إلإل2004رألشربن  إلفإلر اع دي إلفإلسن إل     
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دعربجلإلشن  رب إلرألشرب إلرقتحرب ةإلر ىإلرضربنو إلإلف1972ك ربنإلس ربهإلوإلسربن إل1فعرهتنشهإلانهابن إلفلاعااع  رع رمإلإلرب اع
ن إلدنربربربربرب إلشتخرربربربربربربر إلربعر ىإلر مربربربربربإل INTERNATIONALلت حإلربر ىإلشرربربربربرب إلإلTRRRORISMEإلل ضربربربربرباإلدع 

إلإل2.هإل  إلدارس إلرألسعن إلعر  عروتإلر  نشن إلعار إلر ع   ناإلرهابنا  إلعب إلشنإلسنتت قإلر  هإلوإلل نربش  ت نإلر  ي ا
إل

سعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلل ربثإل ربن إلو ربهإلإلستربنإلتعربوإللإلس نسرب  إلإلفشعربىنإلك  رب إلرابربن إلفعادإلوإل نش سإلسكاربض ادع  إلإلإلإلإلإلإلإلإل
ننعي إلسعإلرقعناض إلك نإلسهإلك   إللإلرابربنيبإل إلتمرب إلا  ربهإلعربنمإلر ىإلسوإلاربخصإلربربسس   إليع إلهابن إلعرو رعإلرق

إل.إل3لنعلإلسهإلي ع إلساريهإلانهك رضإلسعإلر ت  ي إلسعإلر نعيتإل إل
إل

 المَلب األول : الجهود الدولية لتْريف اإلرهاب . 

تعنظ جلإلثن  إلرهابن إلام ةإلش ضجلإلإلللإلر ع  دإلر ثلث إلرألإل ةفإلوعع شنإلكن ربجلإلر ع   ربناإل              
إلفرهابنا ربربربرب إلتربربربربت إلعوربربربرب إلسسربربربربن   إلت    يربربربرب إلعخت ربربربربفإلضربربربربحنينإلعإلاربربربربني إلحمربربربرب عدةإلوإلر ض ربربربربناإلعرقنمربربربرب اإلرقاربربربربت  و 

  رب إلعر تترب اإلشاربتض  ةإلشرباإلر ت ن     ربنإلر  يثرب إلعسضربحجلإلخت ربفإلإلاربني إل ارب   إلس عحجلإلتت إلاترب قإلان غرب إلر 
وحربربخنإلع ربربجلإل  يربرب إلكن ربربجلإلإلفسربرب ر إلوإلرألاعر إلسعإلرق ت  ربربناإلعرقنمربرب اإلفت ربربندإلتعربربندلإلإلاربربني إلر ربرب ع إلر ن نش ربرب 

ر ع   ربربربربناإلرهابنا ربربربرب إلعربربربربندةإلشربربربربنإلتاربربربربت  وإلرإلتتربربربربنوإلر تربربربربني راإلرق   ربربربرب إلسعإلرإلتتربربربربنوإلرألوربربربرب ردإلعسإلربربربربذإلر  بربربربربنياإل
عكربربربربذرإلر  ربربربربن إلر  نناربربربربةإلعساعإلإلفعلربربربربخنإلسوربربربرب ردإلعربربربربندي إل فإل ا  شنسربربربرب  لر عربربربربناسةفإلر مخرربربربرب ناإلشثربربربربةإلر إلعرلتجربربربربنسب 

  ربرباإلثن  بربربنإلراهإلترربربنع اإلتععربربنإل تتربرب اإلر  سربربنيةإلرقاربربتخ ش إلعرقنمربرب اإلإلفرقتضجربرب راإلر ربربيتإلالإلهتربربنمإلق ربربنارا
إل.إلإلإلرقات  و 

ع رب إلع ربلإلإلفن نإلشرباإلتنض ربذإلع   نهتربنو  إلس عحجلإلرد نعناإلرهابنا  إلتاتغةإلكةإلشنإلشاإلا  هإلسهإلمي إلإلإلإلإلإلإلإلإل
لاربربن إلرألا يربربن فإلعاربرب   نإلشربرب،إل رإلش  ربرب رإل  يربرب إلهلربربذضإلر ع   ربربناإلر ربربيتإل إلإللهلربربنإله يربربةإل ربربني راإلش   ربرب إلوإلردربرب إل

عب إلشنإلإل ربفإلعرب درإلكعرب رإلشرباإل4فر ىإلشنإليمعهإل  راي إلش    إل  إلسب روإللانس إلفشاإلسدرةإل ن ةإلاكن إلع ل
عإلاربربني إلشعن يربرب إل اربرب   إلجت ربربجلإلوإلسربرب ندةإل ربرب إلإلفدعلإلر عربربنيإلعإلاربربني إلر ترربربندي إلعشن  ربرب إلس ربربناجلإلكربربةإلفر فربربحنين

إل.إلإلشاإلرهل تإلعر ن  إلعع مإلر ت    ن إلوإلكةإلا نعإلر عني

                                                 
1
و  اربربنإلاعربرب إلسهإل تربربةإللدر تربرب ه إلاعربرب إلسهإلسعربرب مإلرق ربربكإل ربرب يةإل عنشربربنفإلع ربرب إلتربرب  إلل ربرب إل36مفإلعيإليعربربشإلسربرب وإل1758رمسربربهإلشنكاربرب   نهإلاعااربربع إلر ربربذوإلع ربرب إلعربربنمإل - 

عناربربجلإلوإلظربربةإلل  ربربهإلسسربرب سإلعرربرب اإل شت ربرب إلقربرب ةإلعربربنمإلعرلربرب فإلرالإلسهإلو  اربربنإلر اربرب ت إلثربربلثإلسربربن رافإلمثإلر ضربرب دإلا ربرب إلو  اربربنإلكحربربنك  عاغربرب إلس ربربهإلتربرب  إلر اربربندسإلعمربرب 
سربت إلسسربنا تإلدعهإلسهإل ع ربنلإلعنربهإلرق،اإلرب هإلس ربهإل تربةإلسربت إلآالوإلشرب ر اإلو  اربيإلوإل.رقمربنب إلرق   ورب إلوإلاربناية رهابن إلعر تغ نهفإلعس عحإلرهع رمإلي ش نإلانق ررب  إلشربا

 . 28/02/2010تناي إلرال لعإل. www.qassimy.comإلمي اإلر ع دةإلر ىإلرق  تإلرال  نعخمإل!ي ت إل هإلض  

2
 . 01ر رضح إلإل1994ليإلسمح إلر عننإلفإلرهابن إلر  ع إلعشا،ع   إلا كناإلر ت رهإلفإلدراإلر ض  إلر ع يبإلفإلرهس ن اي إلفإلشر إلفإلسن إل - 

3
 . 22/02/2010، تاريخ االطالع يوم   www.arabic.babylon.comقاموس اكسفورد ، على الموقع االلكتروني  -  

4
 رألش ي  ت إلفإلعر يتإلت ت إلع   نإلتضج إلشعن نإلر تجناةإلر عنقيإل.إلاشثةإلشنإلل ثإلوإلش ين إل    احإلععرانت - 

http://www.qassimy.com/
http://www.arabic.babylon.com/
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كربربربنهإل  رشربربربنإلع ربربربلإلإلفهلربربربذضإلرألسربربربعن إلع فربربرب رإل  تربربربناتإلر مربربرب   إلر ربربربذوإلس ربربربعحجلإلت إلربربربذضإلظربربربنب ةإلرهابربربربن إلإلإلإلإلإلإلإل
وإلرق  ربرب دإلاربرب إلسوربرب ردإلرات ربربتإلإلن ربرب إلوإلضربربةإلرالإلربربتلإلفرات ربربتإلر ربرب ع إلاربربذلإلرد ربرب دإل تح يربرب إلشض ربرب مإل إلابربربن 

 ت جربرب إلراثربربناإلر  ناث ربرب إلر ربربيتإلخت ض ربربنإلر ع   ربربناإلإلفعبربرب إلشربربنإليمربرب ةإلإلتربرب إلكعربرب إلع ربربلإلل ربرب قإلره اربربنهإل تح يربرب ضف
عالسربربتع ر إلرد رب دإلر  ع  ربرب إلإلرهابنا رب إلعتنجربرب إلشرباإلر ع ربربن إل ض رب رهإلره ربربناإلر  ربن  خمإلر ربربذوإلهنسرب إلشربرباإلإلل ربهف

سوإلإل ي فإلسشنإلرألعلإلو خصإلرد  دإلرقعذع رب إلوإلره ربناإلر عربنمرقعذع  إل تع يفإلرهابن إلس وإل ت   إلع لإلشات
رقن  ربناإلرألمم رب إلشثربةإلعرربربع إلرألشرب إلعرألشرب إلرقتحرب ةفإلعرقاربربت ىإلر ثربنخمإلخيربصإلرد ربرب دإلإلكن ربجلإلوإلر ربربنات ربكإلر ربيتإلإل

إلره      إلرقعذع  إلشاإل  وإلر  علإلوإلا ةإلت تةإلر    يإل.

 تْريف اإلرهاب. لالفرع األول : جهود عصبة األمم  
 

 إلرألشربرب إلوإلرب ععإلعرعربربربل ربربثإلعضربربتإلشمربربإل  ربرب إل مربرب اإلعرربربع إلرألشربرب إلوإلسع ربربن إلر ربرب  إلر عنق ربرب إلرألع ىف           
عكنهإلشاإلسب إلسب روإلر عرع إلتن   إلر تعنعهإلا إلرألش إلعض نهإلر ا  إلعر عحثإلعاإللةإلبن إلإلفش،مت إلو سنو

ر  فربربنينإلر ربربيتإلإلقيإلعتاربرب ي عشربرباإلشعربربندبإلعرربربع إلرألشربرب إلرىنو ربرب إلع ربربلإلر اربربلمإلر عربربنإلفر ربرب إل لإلوإللربرب  إلعنق ربرب إلثن  ربرب 
عإلر ت  رب إلا  رعرب إلإل راإلر ررب حربربربعش ر عرب إلتنض ربذإلشعنبإلفعرىنو  إلع ربلإلرسربت للإلر رب علفان ت قإلر ا    إلعر ن رإلتث إل

إل1فنسإل  رعرب إلر عرب لإلعر مرب ورب ع   إلع ربلإلسسربربربرب  إلعت سرب ةإلر عل ربناإلر رب  إلر ىإلر ربربربربربععرب مإلر  جإلفر  ربن  هإلر رب ع 
إل.إلكج مي إلدع   إلعوإلش ض عإلر   إلعاإل  ي إلر ع عره

إل

ر ت   رب إلارب إلر رب  إلر ع عر  رب إلإل1923عوإلش ثنقإلانايةإل اربن إلإل1924فإل عنمإلرب لإل ن ربظ  إلوإلر ات كإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلبربذضإلرىربنعالاإلشن ربجلإلان ضمربةإلهنهإلرالجتنضإلوإلر ثلث نربناإلر ىإلحمنع رب إلتع يربفإلر عرب عرهإلرالإلسربربعع  هإلكإلف ونع  ربربعر 
"ر  اربربربربربن اإلرألعل"ععسيربربربربرب إلإلنا  ربربربربرب إلو  اربربربربربنإل" ربربربربرب يةإلاربربربربربنات "إلوإلعربربربربربنمإل نلإلرق ربربربربربكإلر   غاربربربربربلوإلربربربربربربربرب ربربربربرب إلسدىإلرغتفع 

،ع  نهتنإلجتربربنضإلربربربربشال ن ربربنإلعرربربع إلرألشربرب إلإلردارحسهإلر ىإلفعإلبربرب ع إلردنربربنةإلر ىإلريتن  ربربنفإلعاوفربرب نإلتاربرب     فإل1934
ار إلوإلع  إلر  ن  هفإلربربل ثإل نمإلع ةإلر عرع إلوإلل نهإلاتم  ةإلدن إلش    إلشاإلع دإلشاإلرل2إلت إلرهابن ف

 .3 مإلانع ردإلشم ععإلرتضن   إلقنتإلرهابن ش  ت نإلر ت 

إل
إل

                                                 
1
 .204فإلر رضح إلإل1973اإلر ض  إلفإلدشم إلفإلس اينإلفإلسن إلحم  إلع ي إلا  وإلفإلش إلةإلر ىإلر  ن  هإلر  ع إلر عنمإلع جلإلر ا  إلفإلدر - 

2
سعت اإلإل13فإلرق،اإل إلوإلإل8690عع إلرلإللااإلفإلشاإلرغت نلإلرق  حإلر ىإلرهابن إلرد نعيإلفإلش نلإلشنم اإلوإل  ي ةإلر م قإلرألعسطإلفإلر ع دإل   لإلعاإل- 

2002 . 
3
 .إل15/02/2010تناي إلرال لعإلي مإلإلwww.un.orgألش إلرقتح ةإلإلفإلع  ن نإليإلترعحإل نوذةإلسا رإلفإلش  تإلرإل1937رعت  اإلرالتضن   إلسن إل - 

http://www.un.org/arabic/terrorism/pdfs/fact_sheet_1.pdf
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 نلإلره  رش  إلرق    إلض إلربرألعلل ثإلتف نجلإلرالتضن   إلتع يض إل إلابن إلسعالمهنإلتع يفإلعنمفإلعب إلإلإلإلإلإلإلإلإل
سعإلمجنعربربناإلشربرباإلإلإلإلإلر ناإلشع نربرب ربدع ربرب إلشربربنفإلعي ربرب هإلرهلربرب وإلشن ربربنإلسعإلشربرباإلاربرب تنإلرثربربناةإلر ضربرب عإلعر  عربرب إل ربرب ىإلاخربرب

إل.إل ر ننسإلسعإل  ىإلر عنش 
إلتفربربربربربربربربربربربربرب نجلإلرقربربربربربربربربربربربربربندةإلر ثن  ربربربربربربربربربربربربرب إلشربربربربربربربربربربربربرباإلرالتضن  ربربربربربربربربربربربربرب إلتعربربربربربربربربربربربربرب ردر إل ألوعربربربربربربربربربربربربربنلإلرهابنا ربربربربربربربربربربربربرب إلعبربربربربربربربربربربربربربي:إلإلع ربربربربربربربربربربربربرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل.إلرألوعربربربربربربربربربنلإلر ع  يربربربربربربربربرب إلرق   ربربربربربربربربرب إلضربربربربربربربربرب إلر  ربربربربربربربربربنةإلسعإلر اربربربربربربربربربلش إلرداربربربربربربربربرب ي إلسعإل ربربربربربربربربربح إلسعإلل يربربربربربربربربرب إلكربربربربربربربربربةإلشربربربربربربربربربا:إل1
إلاؤسربربربن إلر ربربرب علإلسعإلرألاربربربخناإلر ربربربذياإلميناسربربرب هإلرإلترن ربربربناإلايربربرب ةإلر  ع ربربرب فإلعإل ضربربربني  إلان  ارثربربرب إلسعإلر تعع ربربرب .إلإل-إلس

إلسسعرمإلرألاخناإلرقمناإلر    إلوإلر عن إلر انا .إلإل-إل 
رألاخناإلرق  ض إلا ظربنيفإلسعإلش ربنمإلعنشرب فإلعنرب شنإلت ت رب إلضرب ب إلبربذضإلرألوعربنلإلااربع إلممناسرب إلبربذضإلإل-إلا

إل.إللإلشثربربةإلر  ا  شنسربرب  إلعرلربربار إلر ربرب ع   إلفإلع ربربةإلر ربربذياإليع  ربرب هإلوإلره ربربناإلر تن ربرب  إلر ربرب ع  إلر  ظربربنيفإلسعإلرق ربربنم
 تناإلسعإلن  إل اربربربرب رلإلر عنشربربرب فإلسعإلرقخررربربرب إل لسربربربتع نلإلر عربربربنمإلعرلربربربربر ع ربربرب وإل ألشربربرب.إلر تخ يربربرب إلسعإلرهضربربرب راإل2

إلرا روإلدع  إلسإل ىإلشتعن  ةإل.
 .إلسوإلوعةإلع  وإلشاإلا  هإلتع يبإلر  نةإلره ان   إل  خت .3

إل.إلر م ععإلوإلرات ن إلرد ري إلرقنر اإلع   نإلآ ضن .إل4
ض  عربناإلسعإلرقرب ردإلر فربناةإلا ررب إلتنض ربذإل  ميرب إل.إل نتإلسعإلمت كإلسعإلل نسةإلسعإلت رب ميإلرألسرب ح إلسعإلر ربذإلني إلسعإلرق5

إل1 .إلشاإلرد ري إلرقنر اإلع   نإلوإلبذضإلرقندةإلوإلسوإلدع  
إل

رهإلشربربنإلمي ربرب إلبربربذرإلر تع يربربفإل إلابربربن إلبربرب إلت ك ربرب ضإلع ربربلإلردن ربرب إلر ا نسربربيإلشربرباإلرهابربربن فإلسوإلرهابربربن إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
وإلت ربكإلر  عرب إلعرألإلتربناإلر ربيتإلتعرب  إلرألعضربنعإلر  ربنرب إلإلرق  هإلر ىإلاؤسن إلر  علإلعش ظضيإلر  تنعإلر عنمفإلع عربل

هلربربنإلشت  ربرب وإلر  ظربربنيفإلر عنشربرب إلوإلثت ربربفإلر ربرب علإلبربرب إلر ربربذوإلضربربغطإلانجتربربنضإلرسربربتخ رمإلبربربذرإلر تع يربربفإل إلابربربن إلوإل
إل.إلت كإلرق ل  

إل

شمربربرب ععنإلشضرربربربلإلعرربربرب اإلتع يربربربفإلر عربربرب عرهإلر ىإلر  جنربربرب إلفر ا و ناشربربرباإلإل ربربرب مإلعوربربرب إل1933وإلسربربربن إلعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عع ربرب اإلرقعنبربرب ةإلرقع عوربرب إللإلمب ثربربنقإل نربرب هإل إلوإلإلفرقنع ربرب إلوإل نربرب هرألشربرب إلإلع رق ح ربرب إلمبربرب،مت إل ربرب عإلر اربربل إلوإلعرربرب

عر ربربيتإلتعتربرباإلرىنع ربرب إلرألع ىإلوإلتربربناي إلر  ربربن  هإلر ربرب ع إلعرربرب اإلسعتربربن إلتع يربربفإلد  ربرب إلعحمربرب دإلإل1933ي   ربرب إلسربربن إل
إل.إلإل2  ع عره

إل
                                                 

1
ك   إلر  ن  هإلعر ا نس  إلفإلحمااإلر  كنيبفإلشض  مإلرهابن إلوإلر  ن  هإلر  ع إلعر  رإل يإلفإلدارس إلش نا  إلفإلاسن  إلشن ات إلفإلرا روإلر  كت اإلفإلشنسهإل    إلارضيإلفإلإل - 

 . 50فإلر رضح إلإلإل2007رألكندمي  إلر ع ا  إلوإلر  منناحفإلك ان نغافإلر  منناحفإلسن إل

2
-.إل102فإلر رضح إلإل1983 ل إلر  ياإلسمح إلمح وإلفإلر ع عرهإلوإلض  إلر  ن  هإلر  ع إلفإلدي رهإلرقتع عناإلردنشع  إلفإلرد ري إلفإلسن إل - 

2
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لإلرهابنا ربرب إلك ربربنإلعر ربرب يثإلعربرباإلر عربرب عرهإلسسنسربربهإلسهإلبربربذرإلرألإلربرب إل تنيجربربهإلمي ربرباإلسهإلت  ربربفإلانألع ربربنإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
مي ننربربنإلر  ربرب لإلسهإلت نربرب إلظربربنب ةإلرهابربربن إل ربرب إلاربرب ساإلش رل  ربربنإلرألع ىإلوإلر ربربناإلشمربرب ععإلرسربربت  وإلتن ربرب  إلر ربرب  إل

إلارد يربرب إلاعربرب إلرلاربربني إلرقنديربرب إلعر عمربرب ي إلر  رسربربع إلر ربربيتإلسإلربربذاإلتربرباسإلاعربرب إلرسربربتخ رمإلر تربربني راإلر  ا ربرب إلوإلر رربرب رعن
إل.إلإلإلإلرقا ح إلعر  ع إلرقخت ض إل

لإلرعتعربربربناإلع   ربربرب إلر فربربرب  إلان  نناربربربةإل1ف1907شربربرباإلشمربربرب ععإلالبربربربنوإل اربربربن إلإل22تفربربرب نجلإلرقربربربندةإلع ربربرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ع ربربربذ كإلتع ربربرب إلشربربربنإلس  ربربرب إلع  ربربربهإللإلشنربربربتإل2فع ربربربلإلغربربرب إلشمربربرب ععفإلرثرإلكن ربربربجلإلت شربربربيإلر ىإلرابربربربن إلر اربربرب نهإلرقربربرب    إل 

عبربرب إلشربربنإلتعت ربرب ضإلاعربرببإلر ربرب علإلعنربرب إلممناسربربت نإل عربرب عرتنإلردربرب وإلإلن ربرب إلشربربنإلوع تربربهإلإلر فربرب  إلشربرباإلس ربربةإلرهابربربن إل 
ناإلرقتحربرب ةإلرألش ي  ربرب إلسثنربربن إلل  ربربنإلع ربربلإلر عربرب رقإلسعإلشربربنإلإل ضتربربهإلر  كربرب إلر رربرب      إلوإلعربرب عرتنإلع ربربلإل عنربربنهإلر  اليربرب
إل.إلإلعغ ة

إل

ععرب مإل  ربنمإلإلفعإلل  إلق  ربفإلعرربع إلرألشرب إل  رب لإلستربنإلومرب جلإلوإله  رب إلرىنو رب إلع ربلإلر اربلمإلر عربنقيإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل ضجلإلشاإلدشناإلاةإلوم جلإللربخنإلوإله يرب إلإلعبيإلر   إلر يتإل نشجلإلوإلرألإل إلعإل ضجلإلشنإلفل  إلعنق  إلثن   

عر ربذوإل  نربنإلسهإلر نتربنيمإلرقنتعرب إلعنربهإلت  ربفإلا تربنإلسع ربنالإلرابنا رب إلرهإليإلي رباإلبرب إلوإللرب إلثرتربهإلإلفشض  مإلر عرب عره
ع  اإلاغ إلد كإلونهإلشنإللا إل  عرع إلرألشرب إلستربنإلسثعتربجلإل   جت ربتإلر رب ع إلإلف  اةإلشاإل  اإلرهابن إلر  ع 

إل.إلإل3ن  إلدعهإلث  إلرابنا عر   إلع تةإلرق  ربر   إلر عإلسه
إل

ر ننل رب إلر  ن    رب إلوإلإلعسر ربجلإلشرباإلفعاإلر ع ةإلان  العإلر   إلر عنق رب إلر ثن  رب إلفت  ضجلإلعرع إلرألش إلوع  نإلإلإلإلإلإلإلإل
ر يتإلاربربربذ جلإلع  ر ربربربجلإلتعربربربذلإلف تضاربربربحإلراربربربنلإلسشربربربنمإلشن  ربربرب إل  يربربرب ةإلرمس ربربربنإلرألشربربرب إلرقتحربربرب ةإل1946سا يربربربةإلسربربربن إلإل19

 إلرد  دإل  ت  ةإلر ىإله ي إلشض  مإلرهابن .
 

 . تْريف اإلرهابلالفرع الثاني : جهود األمم المتحدة  
 

لإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلعبيإل-فرهإلسب روإلرقن   إلرألمم  إلرد ي ةإلل دهتنإلرقندةإلرألع ىإلشاإلش ثنقإلرألش إلرقتح ة          
عتن   إلر عل ناإلا إلر  علإلع لإلسسربنسإلشعرب سإلرقاربنعرةإلوإلر  رب قإلعلرب إلإلفرىنو  إلع لإلر ا  إلعرألشاإلر  ع   

شرباإلغرب إلمت  رب إلوإلر عرب قإلعر ربرب ياإلإلفعه  رب إلر تعربنعهإلر رب ع إلوإللربةإلرقمربنكةإلر  ع  رب إلفر مع  إلوإلت  يرب إلشررب بن
  .4تنا إلو هإل   دإلر  علإل     لإلر ىإلرألب روإلرقمنك إلرع عةإلرألش إلرقتح ةإلش ك إلإلفعر  غ 

                                                 
1
هلربنإلإلعر ات كرب الاإلر تناعرب إلإل1949اإلرتضن  ربناإل ن ربفإلرألااعرب إل اربن إلتعتعفي إلشاإلسب إلر ررب  حإلرألسنسرب  إل   ربن  هإلر رب ع إلره اربنخمتعتاإلرتضن   إلالبنوإل  ح  إلر اإل -

شرباإلإلسنس  إلر اي إلسربربرقتع   إلاف إلسعإلت    إلاعبإلرألس ح إلر ت    ي إلفإلش ح  إل نإلفإلرثرإلتعتاإلرتضن   إلالبنوإل  حإل1980عرتضن   إلرألش إلرقتح ةإل عنمإلف1977عنمإل
 .سسةإلر  ن  هإلر  ع إلر ع و

2
 .إل785فإلر رضح إلإل1975فإلسن إلإل11 ندقإلسا إلب فإلفإلر  ن  هإلر  ع إلر عنمإلفإلشنم ةإلرقعناوإلفإلرهس ن اي إلفإلشر إلفإلر تعع إل - 

3
 .122فإلر رضح إلإل2002ثنش إلرا رب  إلرد  نخمإلفإلشض  مإلرهابن إلفإلدراإلر  تن إلر ع يبإلفإلرد ري إلفإلسن إل - 

4
 .إل1945ي    إلإل26ألع ىإلشاإلش ثنقإلرألش إلرقتح ةإلرقرندقإلع  هإلعر رنداإلمب ين إلسنهإلو ر ا ا  إلوإلرقندةإلر - 
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إل

ابربربن إلعربرباإلس اربرب  إلشربربرباإلع  ربرب إلع  ربربجلإلرألشربرب إلرقتحربرب ةإلاعربرب إلر مربربني نإلشعناربربرب ةإلع ربربلإلدارسربرب إلظربربنب ةإلرهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
هربربجلإلإل1946كربنهإلوإلش ربرب شت نإلر  ربرب راإلر رربربنداإلعربرباإلرد ع ربرب إلر عنشربرب إل ألشربرب إلرقتحربرب ةإلوإل ربرب و اإلسربربن إلفره  ر را

لإلشعربربندبإلر  ربرب قإلر  ع  ربرب إل إلع ربرب إلكربربنهإلبربرب وإلر  ربرب راإلتت يربرب إلظربربنب ةإلرهابربربن إلر ربرب ع إلشربرباإلإلربربللإله  ربربةإلإلرسربرب 
اتح ربربرب    إلإلف ربربرب إلر ىإلسدرةإل تنض ربربربذإلردربربرب ري إلر  ع  ربربرب رقاربربرب،ع  إلوإلر ربربرب علإلعر مخرربربرب ناإلر  مس ربربرب إلر ربربربذياإلل  ربربرب هإلر  عإل

  .1عان تن إلرش ن   إلت  مي  إلر ىإلرىنك إلر  ع   إلسعإلسي إلحمنك إلسإل ىإلفسع نهل إلعتر ونهت عاإلإلرقا،ع   
 

عجتاربرب إلث ربربكإلوإلشمربرب ععإلإلفلربربخنإلرل اربرب نناإل  ربرب إلرسربربت  إل مربربنيإلرألشربرب إلرقتحربرب ةإلع ربربلإلث ربربكإلرقنربرب رلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
هربربجلإلعنربرب رهإللإلشمربرب ععإل ربربن  هإلردربرب ري إلر ربربيتإلهتربرب دإلر اربربلمإلإلف1954 هإلر ربرب ع إلر عربربنمإلسربربن إلدنربرب إلر  ربربن إل ربربن  هإلتعنتربربه

اتإلرالهتربربربنمإل  ربربرب علإلر  ربربرباىإلوإلتضمربربربيإلظربربربنب ةإلرهابربربربن إلنع ربربرب إلع  ربربربجلإلرألشربربرب إلرقتحربربرب ةإلس ربربربإلفعسشربربرباإلره اربربربن   إل 
لةإلإلل ثإلرعنوإلارع ا إلفشضرةإل  ج ع  إلر عنش إل ر  مإلت  يإلعر ذو2فسش ن نإلر عنمإلل ن نرلت ةفإلعاإل  ي إل

إل.إلإلعر عنفإلفبذضإلر  ف  إل م ةإلتع   بنإلتععنإل  خ ض ناإلر اعع  إل إلابن 
إل

اتربربناي إلإل3034ر  ربرب راإلا ربرب إلإلر ربرب ع إلسعلإل ربرب راإل ربرب اإلعربرباإلرألشربرب إلرقتحربرب ةإلامربرب هإلشعندربرب إلرهابربربن إلةع عربربإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
فإلعر ذوإل صإلع لإلع   إل2197رختذاإلرد ع  إلر عنش إلر   راإلا  إلإل01/01/1973عوإلإل3ف18/12/1972

إلإل4  ر راإلقنتإلرهابن إلر  ع إلعدارس إلرألسعن إلعار إلت كإلرألا نلإلشاإلرهابن .رختنثإلر
إل

إلفعشنإلجت اإلرهاناةإلر  هإلسهإلرألش إلرقتح ةإلكن جلإلع ربلإلر رب عرمإلت رعربيإللرب إلر مربع  إلوإلت  يرب إلشررب بنإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ه اربنهإلبربيإلر عل  إلا إلرهابن إلعل  قإلرإلسهإلاانعتعنإلفعض نهإلل  قإلره انهإلوإلشعندت نإل  ف  إلرهابن 

ع  إلتنت كإلل  قإلإلعل  إلع   ةفإلتت ثةإلوإلر ت نحإلل  قإلره انهإلسثنن إلتنض ذإلر ع   ناإلرهابنا  إلشاإل   ف
إل.إلره انهإلانس إلش نوح إلرهابن 

إل

رقرب،ا إلوإلإل3070شن ربنإلر  رب راإلإلعت   إلش رعنةإلرألش إلرقتح ةإل  رب قإلره اربنهإلوإلكثرب إلشرباإلرقننسربعنافإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلإل1960دياربربربرب اإلإل14رقربربربرب،ا إلوإلإل1514 ربربربربن إلعو ربربربربنإل  ربربربرب راإلرد ع ربربربرب إلر عنشربربربرب إلا ربربربرب إلإلعر ربربربربذوإل1973 ربربربرب و اإلإل30

رقتفرب اإلإل03/12/1970رق،ا إلوإلإل2672عكذ كإلر   راإلا  إلإلرقتف اإلشنحإلرالست للإل  مع  إلرقاتع  ةف
ر ىإلإل1974ع  ربربرب إلت  ربربرب جلإلرد ع ربربرب إلر عنشربربرب إل ألشربربرب إلرقتحربربرب ةإلوإلسربربربن إلإللربربرب إلت  يربربرب إلرقرربربرب إل  مربربربع إلر ض اربربربت وف

                                                 
1
 .215فإلر رضح إلإل1989س   إل  لن إلفإلشض  مإلرهابن إلوإلر  ن  هإلر  ع إلفإلاسن  إلشن ات إلفإل نشع إلرد ري إلفإلسن إل - 

2
عبربرب إلر  ربرب مإلإل1961سربعت اإلإل18ر ىإلغنيربرب إلإل1953سا يربةإلإل10جنقربناإلسغربربوإلكربنالإلعد ربربكإلرعتعربناإلشربرباإلوإلت ربكإلر ضربربنةإلكربنهإلرألشربرب إلر عربنمإل ألشربرب إلرقتحرب ةإلر اربرب  إلدرمشإلب -

وإلشنتربرب  إل     ا نربرب إلوإلإل1905ي   رب إلعربنمإلإل29ر ربذوإلترب وإلو ربهإلشرباإل رب ر إللربربندثإلهترب إلر تربني ةإلر ربيتإلي   ربنإلعبربرب إلوإلش  رب إله  رب إلر اربلمإلوإلر  ربرب  غ إلع ربرب إلع رب إلوإل
  ن  إلعسطإلر ا ي إل.

3
 .222ش  تإلسنا إلفإلر رضح إلإلس   إل  لن إلف -  

4
 .إل13 ع ةإلسمح إلل  يإلفإلرهابن إلر  ع إلعو نإل   رع إلر  ن  هإلر  ع إلر عنمإلفإلدراإلر ن ف إلر ع ا  إلفإلشر إلفإلدعهإلتناي إلفإلر رضح إل - 
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عرهإلا  ربربهإللإلرسربربتخ رمإلر  ربرب ةإلرقاربرب ح إلشربرباإل ن ربرب إلدع ربرب إلضربرب إلسربرب ندةإلععلربرب ةإلرألارضربربيإلره     ربرب إلسعإلتع يربربفإلر عربرب 
إلإل1.عا وإل  ي  إلالإلتت نالإلشتإلش ثنقإلرألش إلرقتح ةإل إلرالست للإلر ا نسيإل  ع  إلسإل ىف

 ربرب مإلمإلتت  ربربةإلر ىإله يربرب إلد  ربرب إلقضفعاغربرب إلشربرباإلكربربةإلر  ربرب راراإلر ربربيتإلرختربربذهتنإلب  ربرب إلرألشربرب إلرقتحربرب ةإل  ن ربربنإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل.إلإلرهابن 

إل

شربرب،مت إلدع إل تح يربرب إلإلشربرباإلس ربربةإلع ربرب رالإلس ربربهإلاعربرب إلدعربرب ةإلش حربرب إلشربرباإلاعربرببإلر ربرب علإلشربرباإلا ن ربربنإلسربرب اينإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
كربرب دإلع ربربلإلر ربرب ع ةفإلل ربربثإلرسربربتن  اإلو ربربهإلرألشربرب إلرقتحربرب ةإلرألع ربربنلإلإلإل40/61 ربربن إلر  ربرب راإلا ربرب إلإلشض ربرب مإلرهابربربن ف

بن إلمي اإلت س ع نإلا ضتإلتع يفإلشتض إلع  ربهإلرهابنا  فإلعان ناع إل  تع يفإلت  لإللإلرهإلوعن   إلر  ضن إلض إلرهاإل
إلإل2.ع  شنإل إلابن إلر  ع إل 

 

عر ربربربيتإل ربربربنداإلات سربربرب ةإلحم  ربربرب إلإل16/11/1973مثإل ربربربن اإلرالتضن  ربربرب إلر ثن  ربربرب إلوإل ن ربربربفإلاتربربربناي إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عاغ إلر ضمربةإلر ربذوإلشن ربجلإلاربهإلرالتضن  ربناإلر اربن ض إلر ربذك إلوربنهإلث ربكإليإليثربوإل  رب دإلدنرب إلر  ربن  هإلإل نني  إلدع   ف

ر رب ع إلارب إل إلشاإلشتناع إلر ع ةإللإله   نإلقعربندبإلعسبرب روإلب  رب إلرألشرب إلرقتحرب ةإلعر ربيتإلسا سبربنإلتن  رب إلر تعربنعهإلر  عإل
إلإل3.علةإلرقمنكةإلر  ع   إلس   نإلعرىنو  إلع لإلر ا  إلعرألشاإلر  ع   إل إلفرألش 

إل

ابربربن إلر ربرب ع إلوإلش ل ربرب إلرل اربرب نناإلشربرباإلس ربربةإلت نربرب إلظربربنب ةإلرهإلنسربربت  إل مربربنيإلبربربذضإلرهل  ربرب إلعالسربرب  رعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
وإلرقربربندةإلر ثن  ربرب إلشربرباإلشمربرب ععإلت نربرب إلردربرب ري إلضربرب إلسربربلمإلعرشربرباإلر عمربرب ي إلإل   ربربنإلث ربربكإلل ربربثإلاربرب ىإلفعتت يربرب إلسثربربناض

عتن   إلر عرربناناإلإلفل ثإل صإلع لإللإلسهإلر ع عرهإلرقا حإلعر ت  ي إلاهإلعر تحف إلالستع نلإلر   ةإلوإلر ع عره
ر تن   إلسعإلتمج عهإلعمسربن إلسرب تناإلر  ع رب إلإلسعإلر ا ن إلاذ كإلفرقا ح إلا ر إلرهغناةإلع لإلر    إلدع  إلسإل ى

 ع إلشثةإلض إلر    إلتربناتإل  ع رب إلسإلرب ىإلسعإلر  رب  إلر رقخن ض إل  ن  هإلإلرألوعنلألوإل منيإلرابنيبإلوإلدع  إلسإل ىإلعإل
إلنضتإل ن نمإلدع إلسعإلر ت إلةإلوإلر م،عهإلر  رإل   إلسعإلرلنا   إلإل  ع  إلسإل ىإلان  ر راإلر تا ي إلثراإلر رربض إل

ا ر إلاةإلرإلت نابنإلعر ر لإلع لإلو ري إلسينإلكن جلإل ع عت نإلالإلمي اإلرات ن نإلرالإلشاإلرال ترندي إلسعإلر ا نس  إل
 .4س تناإلر  ع  إل 

 

 راراإلربنا ربرب إل تح يربرب إلشض ربرب مإلرهابربربن إلعرألع ربربنلإلرهابنا ربرب إلعشربرباإل ربربرختربربذاإلدنربرب إلر  ربربن  هإلر ربرب ع إلإلإل            
 إلرقتحربربربرب ةإلشعربربربربندبإلبنشربربربرب إلل ربربربربثإلسع نربربربربجلإلرد ع ربربربرب إلر عنشربربربرب إل ألشربربربربإل21/02/1965 ربربربرب اإلوإلإلبربربربربذضإلر  ربربربرب راراإلشربربربربن

ل إلألوإلدع  إلإلسهإلتت إلةإلام ةإلشعنا إلسعإلغ إلشعنا إلإلق نوح إلإلرهابن إلر  ع إلعشاإلبذضإلرقعندبإلس هإللإلال
                                                 

.إل13ر رضح إلإل ع ةإلسمح إلل  يإلفإلرهابن إلر  ع إلعو نإل   رع إلر  ن  هإلر  ع إلر عربربنمإلفإلدراإلر ن ف إلر ع ا  إلفإلشر إلفإلا عهإلتناي إلفإل -
1
 

.إل190فإلر رضح إلإل1973  لإلعاإلحم  إلع ي إلا  وإلفإلرق إلةإلر ىإلر  ن  هإلر  ع إلر عنمإلع جلإلر ا  إلفإلدراإلر ض  إلفإلدشم إلفإلس اينإلفإلسن إلإل -
2
   

.إل125ر ىإلر  ن  هإلر  ع إلر عنمإلع جلإلر ا  إلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إلإلةحم  إلا  وإلفإلش إل  لإلعاإلإل -
3
  

4
 .127 رهابن إلعورب نإل  ربربرب رعربربرب إلر  ن  هإلر  ع إلر عنمإلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح  ع ةإلسمح إلل  يإلفإل - 
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تربربرب ع إلسعإلهربربرب  إلسعإلإلوإلر مربربرب،عهإلر  رإل  ربربرب إلسعإلرلنا  ربربرب إل  ع ربربرب إلسإلربربرب ىإلع ربربرب ةإلشربربرباإللربربرب إلسوإلدع ربربرب إلسهإلتربربربن  إلسع
إل.إلإلإل1تا حإلمب ناس إلسوإل منيإلخت ييبإلسعإلرابنيبإل 

إل1967نش إل ألشربرب إلرقتحربرب ةإلت  يربرب إلدنربرب إلر  ربربن  هإلر ربرب ع إل اربربن إلربتعنربربجلإلرد ع ربرب إلر عربربإل1970عوإلسربربن إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ك سربربرب   إلشربربرباإلعسربربربنيةإلرهكربربرب رضإلوإلفعتع ضربربربجلإلق ضربربرب عإلرهابربربربن إلر  ع إلف ربلربربرب لإلتن  ربربرب إلر عل ربربربناإلر  ع  ربربرب إلر  ديربربرب

 ةإلشربربربن  إلر ىإلتعربربربوإلعامربربربإلف1972ع ربربرب إلسربربربعجلإلرد ع ربربرب إلر عنشربربرب إل ألشربربرب إلرقتحربربرب ةإلعشنربربربذإلسربربربن إلإلفر عل ربربربناإلر  ع  ربربرب 
عجتا إلد كإلوإلر   راإلإلفرقنعث  إلعاإلرد ع  إلر عنش إل2فدارسناإلعشنن مناإلظنب ةإلرهابن إلوإلر  جن إلر اندس 

إل.إلإلإلإل18/12/1972رق،ا إلوإلإل3034ا  إل
إل

دعاراإلرد ع  إلر عنش إل ألش إلرقتح ةإلعان تح ي إلوإلر  عاةإلرلنشارب إلعر ثلثرب إلإلض اإل1980نمإلربعوإلعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلف نلربربربناإلشن ربربربنإلحمنع ربربرب إلتت يربربرب إلظربربربنب ةإلرهابربربربن شربربرباإلرقإلع  عربربرب شربربربتإلعربربرباإلسربربرب إلسع نهلربربربنإلإل جلإلر  جنربربرب إلات  يربربربت ربربرب ش

وإلر ربربربناإلر  جنربربرب إلإل ربربربنعاعربربرب إلرسربربربتضحنلإلبربربربذضإلر  ربربربنب ةإلس ربربرب اإلدعلإلعربربرب مإلرال  ربربربنسإلع ربربربلإلاثإلعإلربربربللإلر ث ن  نربربربنا
ر ربذوإليرب ياإلإل17/12/1984رق،ا إلوإلإل159/39ع  اإلر   راإلا  إلإلف إلرقختر إلا ارس إلبذضإلر  نب ةربر اندس

 إلإل3ممناس إلرهابن إلوإلر عل ناإلا إلر  عل.

 

ر رربنداإلعرباإلإل11/12/1985رقرب،ا إلوإلإل61/40وإلر  رب راإلا رب إلإلو  إللرب دإلشض  مإلرابن إلر  ع  سشنإلعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
يتلإلرهابربربربربن إلر ربربربربذوإلمتناسربربربربهإلر  ع ربربربرب إلعر ربربربربذوإلياربربربربت  وإلت ربربربرب يبإلر ن ربربربربنمإلارد ع ربربربرب إلر عنشربربربرب إل ألشربربربرب إلرقتحربربربرب ةإلكربربربربن

إلإلإل4.  إلسإل ىإل ر ا نسيإلرال ت نعيإل  عإل
إل

عشربرباإل.إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل5عثكربرب إلر ربربععبإلسهإلسسربربعن إلبربربذرإلر  ربرب راإلرد ريربرب إلر ربربيتإلسثربربنااإلش ضربرب عإلرابربربن إلر  ع ربرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عسدر ربجلإلإلإلللإلر   راإلر انا إلثكرب ضإلسدر ربجلإلرد ع رب إلر عنشرب إلرألع ربنلإلرقخت ضرب إلر ربيتإلت رب مإل ربنإلر  ع رب إلرالسربتع ناي 

ن ع ةإلع لإلعضتإلشمنايتإل  ي ةإل تح ي إلشض  مإلرهابن إلع إلت   فإلر  جن إلر انا  إلافرهابن إلام ةإلعنم
إل.جب  تإلسا ن هإلع  اضإلرقخت ض 

إل

عر ربذوإلر ترب ىإلإلف  شجلإلر  جن إلشم ععإل ن  هإلرد ري إلرقخ  إلاا  إلره ان   إلعسشن نإل1986عوإلسن إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 مإل نا  رب إلردرب ري إل  ت ربندمإلعربإل–رد ميرب إلر عنق رب إلإل–رقارب،ع   إلعردرب ر إلإل–ع لإلرق ضرب عناإلر تن  رب إللإلرقعربندبإلر عنشرب إل

                                                 

-
1
 .231س   إل  لن إلفإلشض  مإلرهابن إلوإلر  ن  هإلر  ع إلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إل  لإلعاإلإل 

2
 إلشاإلر  علإلرألعفن إلر  إلوإلر ت ث ةإلوإلر  جن إلر اندس إلانعتعنابنإلر  جن إلر اندس إلبيإلرقنت ىإلرألع إل  ن  إلوإلرقانيةإلر  ن     إلوإلرد ع  إلر عنش .ع  ةإلدع  - 

 .15/02/2010تناي إلرال لعإلي مإلإلwww.un.orgش  تإلرألش إلرقتح ةإلإلفإلعرل ةإلشاإلر  جنهإلر  ي ا  إل  ج ع  إلر عنش 

3
 .238  لن إلفإلشض  مإلرهابن إلوإلر  ن  هإلر  ع إلر عنمإلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إلإلس      لإلعا - 

4
 .239فإلرهابن إلر  ع إلعو إلر   رع إلر  ن  هإلر  ع إلر عنمإلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إلإلس   إل  لن    لإلعا - 

.إل128ثنش إلرا رب  إلرد  نخمإلفإلشض  مإلرهابن إلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إلإل-إل 5 

http://www.un.org/arabic/terrorism/pdfs/fact_sheet_1.pdf
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سع ربربنالإل  يربرب ةإلر ىإلرننسرهتربربنإلهإل ربرب شجلإلر  جنربرب إلرقمربرب ععإلر ربربذوإلسضربربنوجلإلو ربربإل1986عوإلسربربن إل.1عربرب مإلر   ع ربرب  إل–
عيإلتعربرب إلر ع  ربرب إل تن ربربنإلر     ربربنإليتعربربتإلسربرب ندةإلإلفر اربربنا  إلرثإلتت  ربربجلإلر ىإلر ع  ربرب إلانعتعنابربربنإلل ربربنإلشربرباإلل ربرب قإلره اربربنه

عالإلخيضربربلإلع ربربلإلإلفت  يثربربهإلمكنإل إل اربربن   إلبربرب إلر ضربربن إلع  ربربهإلاعربرب ر ربرب علإلرقت  ربرب إلل ربربثإل ربربنااإلعربربنالإلعت رثربربنإلشمربربنإل
إل.سل إلسهإلرألع نلإلرهابنا  إل  إلتتنلإلر ع   إلعبيإلل إلشاإلل  قإلره انهإل

إلإل

2000ر  جنربربرب إلر اندسربربرب إل ألشربربرب إلرقتحربربرب ةإلوإلسربربربن إلإلك ربربربنإلس ربربرب اإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
لإلرهابربربربن إليمربربرب ةإلع ربربربلإلشربربرباإلإلسهإلف2

ر ع  مإلسعإلع  عرب إلساربخناإلسعإلساربخناإلحمرب دياإلألسربعن إلإلع إلوثرألع نلإلردنني  إلرهلندو إلر ىإلرلللإللن  إل
عربربرباإلر  ربرب عوإلر ا نسربربرب  فإلر ض اربربض  فإلر ض  يربربرب فإلر تنيض ربرب فإلسعإلسوإل ربربرب وإلسإلربرب إلياربربربتع ةإلإلر نفربرب عاغربربرببإلإلس نسربرب  

إل3.إل2003  و اإلإل07عب إلشنإلسك تهإلر  جن إلاتناي إلإل تاي بنإل 
إلإل

ر ىإل  ميرب إلمت يربةإلرألع ربنلإلإل4ف1999ن إل إل ارببربنساربنااإلرتضن  رب إلرألشرب إلرقتحرب ةإل   ربتإلعمت يربةإلرهاإلإلك نإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ا  هلنإل"إلي ت  إل  مي إلمبض  مإلبذضإلرالتضن   فإلكربةإلاربخصإلي رب مإلا يرب إلعسرب   إلكن ربجلفإلإلفرهابنا  إلوإلرقندةإلر ثن   

فإلات  ميإلسعإلمجتإلسش رلإلان رب إلرسربتخ رش نإلسعإلبرب إليع رب إلستربنإلعاناردتهشعنا ةإلسعإلغ إلشعنا ةفإلعام ةإلغ إلشم ععإل
إل:    نمإلستاتخ مإلك  نإلسعإل  ي نإل

لس إلاع ةإليم ةإل  مي إلوإل تربنقإلرلرب ىإلرقعنبرب راإلر رب رادةإلوإلرق ورب إلعاربن تع يفإلرىرب دإلوإلبربذضإلرقعنبرب راإل"إل
إلعبذضإلرقعنب راإلرق و  إلبيإل:

 إلإلإلإلإلإلإلإل

إل.إل1970دس  اإل16م ععإلع لإلر تني راإلرق  ع إلوإلالبنوإلوإلرقن   إل  تإلرالست ل إلغ إلربرتضإل-
سربعت اإلإل23مرب عع إلرق   رب إلضرب إلسربلش إلر ترب رهإلرقرب خمإلرق  عرب إلوإلش  نيربنلإلوإلرتضن   إل  تإلرألع ربنلإلغرب إلشإل-

إل.إل1971
ر  ا  شنسربربرب  هإلإلرق ظضربربرب هإلرتضن  ربربرب إلشنربربربتإلردربربرب ري إلرق ت عربربرب إلضربربرب إلرألاربربربخناإلرقت تعربربرب إلا نيربربرب إلدع  ربربرب إلمبربربرباإلوربربرب   إل-إل

إل.إل1973ديا اإلإل14رد ع  إلر عنش إلوإلإلعرقعن ع إلع   نإلعر يتإلرعت  هتنإل
.إلإلإلإلإلإلإلإلإل1979دياربربربرب اإلإل117 ع  ربربربرب إلرقننبفربربربرب إلألإلربربربربذإلر  بربربربربنياإلر ربربربربيتإلرعت ربربربرب هتنإلرد ع ربربربرب إلر عنشربربربرب إلوإلرالتضن  ربربربرب إلر إل-
إل.إل1980شناسإلإل3رتضن   إلر  ني إلرقندي إل    ردإلر ن عي إلرقعت  ةإلوإلو  ننإلوإلإل–

                                                 
1
 . 43فإلر رضح إلإل2007عع إلر ع ي إلر عمنعوإلفإلسانثإلوإلر  ن  هإلر  ع إلردننييإلفإلرد  إلرألعلإلفإلدراإلب ش إلفإلرد ري إلفإلسن إل  - 

2
عرقتفرب اإلإلإل عرل اربإلرلنشارب فإلرق  مإلر ىإلرد ع رب إلر عنشرب إل ألشرب إلرقتحرب ةإلفإلوإلدعاهتربنإلفإلإل2000  و اإلإل29رق،ا إلوإلإلA/55/614ا  إلإلس   إلإلر  جن إلر اندس  -

 .15/02/2010عإلي مإلتناي إلرال لإلwww.un.orgش  تإلرألش إلرقتح ةإلإل فإلر ت را إلر  رش  إلر ىإلر  فن إلع لإلرهابن إلف

3
فإلرق ربرب مإلر ىإلرد ع ربرب إلر عنشربرب إل ألشربرب إلرقتحربرب ةإلفإلوإلدعاهتربربنإلفإلر ثنشنربرب إلإل2003 ربرب و اإلإل07شربرباإلت  يربرب إلر  جنربرب إلر اندسربرب إلرقربرب،ا إلوإلإل7س  ربرب إلر ض ربرب ةإلر ثن  ربرب إلشربرباإلر رربربضح إل -

 .15/02/2010تناي إلرال لعإلي مإلإلwww.un.orgش  تإلرألش إلرقتح ةإلإل عرل ا هإلفإلعرقتف اإلفإلر ت را إلر  رش  إلر ىإلر  فن إلع لإلرهابن إلف

4
 ربربند جلإلع   ربربنإلرد ريربرب إلإلاربربتحضاإلإلف2002سا يربربةإلإل10فإلعدإل ربربجلإلل ربرب إلر تنض ربربذإليربرب مإلإل1999دياربرب اإلإل09رالتضن  ربرب إلر  ع  ربرب إل   ربربتإلمت يربربةإلرهابربربن إلفإلرق،اإلربرب إلوإل - 

 .إل2001ينني إلإل03فإلعرقنم اإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلر ع دإلرألعلفإلرق،اإل إلوإل2000ديا اإلإل23رق،ا إلوإلإل455-2000س مإلر  ينسيإلا  إلمب   إلرق إل

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/55/614
http://www.un.org/arabic/terrorism/pdfs/fact_sheet_1.pdf
http://www.un.org/arabic/terrorism/pdfs/fact_sheet_1.pdf
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إل رق   رب مإلر ترب رهإلرقرب خمإلر رب ع إلربربربر اعت ك لإلرقتع  إلا  تإلسع نلإلر عنفإلغرب إلشمرب عع إلوإلرقتربناراإلر ربيتإلختإل-
واريربربرب إلإل24التضن  ربربرب إل  ربربربتإلرألع ربربربنلإلغربربرب إل ن    ربربرب إلرق   ربربرب إلضربربرب إلسربربربلش إلر تربربرب رهإلرقربربرب خمإلعرق  عربربرب إلوإلش  نيربربربنلإلوإل

إل.إل1988
شربربربناسإلإل10رتضن  ربربرب إل  ربربربتإلرألع ربربربنلإلغربربرب إلشمربربرب عع إلرق   ربربرب إلضربربرب إلسربربربلش إلرقللربربرب إلر عح يربربرب إلرق  عربربرب إلوإلاعشربربربنإلوإلإل-

إل.إل1988
 إلرق   ربرب إلضربرب إلسربربلش إلرقنرربربناإلر ثناتربرب إلر  ر عربرب إلع ربربلإلردربرب وإلر ات كربرب لإلرقتع ربرب إلا  ربربتإلرألع ربربنلإلغربرب إلشمربرب ععإل-

إل.إل1982شناسإلإل10ر  ناوإلرق  ع إلوإلاعشنإلوإل
1997ديا اإلإل15رالتضن   إلر  ع   إل   تإلرهلج ناإلرهابنا  إلان  نناةإلر يتإلرعت  هتنإلرد ع  إلر عنش إلوإلإل-

إلإل.1
اإلرعتعنابنإلرجتنضإلرألش إلرقتح ةإلوإله ي إلشض  مإلمي شاإلرقندةإلر ثن   إلإل- إل– م إلر  هإلسهإلر ض  ةإلإلعشنإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلعصإلشرب خمإلسعإلاربخصإلسإلرب إلسربسوإلع ربةإلسإلرب إلي رب وإلر ىإلر تاربع إلوإلشرب اإلاخربإل"رهابن إلل ربثإل ربن إلو  ربنإل
مرب  إل رب رعإل ر ناتهإلجب ع إلا    إل ا   إلعن شنإلي  هإلبذرإلر مخصإلغرب إلشمربنحإلوإلسع ربنلإلع ري رب إلوإللن رب إل

ل  شربرب إلسعإلإلاغربربنم عيتإلر اربرب نهإلسعإلرربهإلسعإلوإلسربرب ن هإلش   ربربنإل تربربعنربرب شنإلي ربرب هإلبربربذرإلر ع ربربةإلا ربرب إل ع عتربربسعإلإلشاربرب ح
إل.إل2"اهإلم نمإلا وإلع ةإلسعإلرالشتننعإلعاإلر   نرب إلع لإلر  رب  إلدع  ربشن 

 

 ت ربرب هإلإلع ربلإلر  اليربناإلرقتحربرب ةإلرألش ي  رب إلإلعاعرب إلد ربكإل ربربن اإلرعترب ر راإلر ربندوإلعمربرب إلشرباإلسربربعت اإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ر يتإلكنهإلشاإلا ن نإل  راإلر من إللإلدنرب إلش نوحرب إلرهابربن إلعإلإلفه  راإلس ا  إل  ي ةإلشاإلر   راراإلر  ع   إلرلنو إل

تت  فإل ذضإلر  جن ربربعبإل2001سعت اإلإل28عر ذوإل  اإلوإلإل1373نداإلعاإلع ةإلرألشاإلا  إلرب إلعب إلر   راإلر ر
إل.إل3إل تإلسعفن إلع ةإلرألشاربشاإلمج

إل

 ةإلر اربناع إلشرباإلناةإلوإلر ض ربربع  اإلمتجلإلرهاإلفينصإل  رل إلع لإلت  إلر  جن إلعضتإلتع يفإل إلابن إلعيإلإلإلإلإلإلإلإل
إل.إل ميإلا  نشمإلع ةإلرب ي إلش نش نإلعت رب إلر عنمإل تحربر   راإلر ىإلسهإلر  جن إلت  مإلان تمنعاإلشتإلرألش

إل

شربربربتإلره ربربرب ر راإلر ربربربيتإلساربربربناإلر   ربربربنإلر  ربربرب راإلوإلر ربربربناإلش نوحربربرب إلإلنعرألك ربربرب إلسهإلبربربربذرإلر ا ربربربنشمإلي ربربرب هإلشتننسربربربعإلإلإلإلإلإلإلإل
  شناإلعو ربربربنإلربضربربرب عاةإلتعربربربندلإلرقعربربربلرقت ث ربربرب إلوإلعإلإل- إل–ساربربربناإلر  ربربربهإلر  ربربرب راإلوإلر ض ربربرب ةإلإلعك ثربربربنلإلوربربربنهإلشربربربنإلفرهابربربربن 

  .إلاي إلعر  فني  إلقنتإلرات ن إلرألع نلإلرهابنا  إلر ر  إلر  ع   إلعرى   إلعر تعنعهإلوإلر م،عهإلرهدرب   

إل
                                                 

1
إل.20فإلر رضح إل2001ينني إلإل03رالتضن  ناإلرق ح  إلشتإلرالتضن   إلر  ع   إل   تإلعمت يةإلرهابن فإلرد ي ةإلر  مس  إلر ع دإلرألعلفإلرق،اإل إلوإلإل- 

2
 . ندةإلر ثن   فإلر ض  ةإلل  إلشاإلرالتضن   إلر  ع   إل   تإلعمت يةإلرهابن إلرقعت  ةإلشاإل  وإلرد ع  إلر عنش إلقن   إلرألش إلرقتح ةرق - 

3
 .15/02/2010تناي إلرال لعإلي مإلإلwww.un.orgش  تإلرألش إلرقتح ةإلإل - 

http://www.un.org/arabic/terrorism/pdfs/fact_sheet_1.pdf
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و ربرباإلرق،كربرب إلسهإلتتع ربرب إلبربربذرإلر عنربرب إلالإلي ربرب هإلرالإلوإلر ربربناإلت ل ربرب إلشض ربرب مإلرهابربربن إلعرالإلرسربربتغةإل فربرب  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل.إلشاإلا ن نإلسعإلإلن  إلر  إلوإلرق نعش إلعر يتإلفانهإلربل  قإلره 

إل

إل1535ش نش ربنإلك ربنإلبرب إلر مرب هإلان ناربع إل   رب راإلإلعسربعجلر  جنرب إلعإلإلجلر  رب راراإلر ربيتإلدع ربإلاع إلث كإل ن اإلإلإلإلإل
إل1ر رندارهإلعاإلع ةإلرألشاإل.إل2002ينني إلإل16رق،ا إلوإلإل1390عر   راإلإل2004شناسإلإل26،ا إلوإلربرق

إل

 . لتْريف اإلرهاب  الفرع الثالث : الجهود الدولية اإلق ليمية
 

سربرب ر إلع ربربلإلشاربربت ىإلرق رث ربرب إلإلفكربربنهإل  ربرب علإلع ربربلإلرقاربربت ىإلره    ربربيإل  ربرب دإلوإلتع يربربفإلرهابربربن   ربرب إلإل           
إل.إلضن  ناإلره      إلسعإلع لإلشات ىإلرقن  ناإلره      إلربعرالت

إل

قن  ربربرب إلقنربربربتإل  ربربرب إلع وربربربجلإلشن  ربربرب إلر  لربربرب ةإلرهو ي  ربربرب إلرهابربربربن إلشربربرباإلإلربربربللإلرقربربربندةإلرألع ىإلشربربرباإلرتضن  ربربرب إلرإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلرهابن إلعش نوحتهإلا  هلنإل"إلسهإلر ع ةإلرهابنيبإلب إل:إل

سعإلألل ربنمإلبربذضإلرالتضن  رب إلعر ربذوإلفإليعرب إلإل  ربنإل   رب ر  إلردنني رب إل  ع رب إل رب وإلفسوإلع ةإلسعإلهت ي إلاربه  إلسل
سعإلر  يرب إلسعإلر رب إلر ربنا إلشاإلان هإلسهإليع  إل  خت إلل نةإلرألو ردإلسعإلرد نعناإلسعإلر الش إلر ع   رب إل

سعإلسربربربربربع إلسعإل ربربربربرب إليتاربربربربربع إلوإلر ربربربربربنقإلضربربربربرب اإلإلفسعإلع  عربربربربرب إلشربربربربرباإلساربربربربربخناسعإلعوربربربربربنةإلاربربربربرب وإلاربربربربربخصإل
عسهإليت إلرات ناربهإلا ررب إلإلفانق ت  ناإلر عنش إلسعإلرلن  إلسعإلرق رادإلر تع ع  إلسعإلر ع   إلسعإلر نرثإلر ث نو

: 

سعإلر عربناإلسعإلر نربنعإلسعإلمحربةإلسوإلل  شرب إلسعإلب  رب إلسعإلش،سارب إلسعإلإلفت ب  إلسعإلرثناةإللن  إلشرباإلرهل ربتإل-1-إلإلإلإلإلإل
سعإلرعت ربندإلش  ربفإلشعرب إلسعإلر تخ ربيإلعنربهإلسعإلإلفسعإل رب  إلشنربهإلع ربلإلرقعربنداةإلاع ربةإلسعإلرالشتنربنعإلعنربهإلعنش إلر مربع 

إلر ع ةإلع لإلسسنسإلشعندبإلشع ن إل.
سعإلتربربرب و إلرلربربرب شناإلرألسنسربربرب  إل  ج  ربربرب اإلسعإلإل ربربرب إللن ربربرب إلإلفرعن ربربرب إلر اربربرب إلر عربربربندوإل    روربربرب إلر ع  ش ربربرب إل-2-إلإلإلإلإل

إلعضتإلعنمإلشت سمإل.
إللدإل.إل  إللن  إلمت دإلعناش إلوإلر عإل-3-إلإلإلإلإل

ش إلسعإل ل  إلسوإلت عيمإلسعإلمت يةإلسعإلر  راإلسعرش إلسعإلشانع ةإلسعإله يبإلسعإلتمج تإلسعإلحمناا إلسعإلهت ي إلسعإلت
ر ىإلإل 1لشربربرباإلإل"إلسإل"ا رربربرب إلرات ربربربن إلسوإلشربربرباإلرألع ربربربنلإلرقمربربربناإلر   ربربربنإلوإلر ض ربربرب ةإلإلفتن ربربرب  إلسعإلجت  ربربرب إلسوإلاربربربخص

إل.2"إل 3ل
                                                 

.إل138فإلر رضح إلإل2005شرتضلإلر عنوإلفإلش نوح إلرهابن إلعآ  ناإلر ع ر  إلر  ع   إلفإلش ك إلرل  مإل ألانثإلفإلرهشناراإلر ع ا  إلفإلسن إلإل- 1
  

2
اؤسربربن إلدعلإلعل  شربربناإلإلرقربربندةإلرألع ىإلشربرباإلرتضن  ربرب إلشن  ربرب إلر  لربرب ةإلرهو ي  ربرب إلقنربربتإلرهابربربن إلعش نوحتربربهفإلرقعت ربرب ةإلإلربربللإلر ربرب عاةإلر عنديربرب إلرلنشاربرب إلعر ثلثربرب إلقربرب،مت  - 

إل09رقربرب،ا إلوإلإل79-2000فهإلعرقرربربندقإلع   ربربنإلشربرباإل ربرب وإلرد ريربرب إلمب  ربرب إلرق سربرب مإلر  ينسربربيإلا ربرب إل1999ي   ربرب إلسربربن إلإل14ر ىإلإل12رقن  ربرب فإلرقنع ربرب إلوإلرد ريربرب إلشربرباإل
 .إل2000شنوإلإل28رق،اإل إلوإلإل30فإلعرقنم اإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلر ع دإل2000سا يةإل
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ث كإلشاإلإلللإلرقندةإلر ثن ث إلعر ربيتإل رربجلإلعإلرستثنجلإلرالتضن   إللنالاإلر  ضن إلشاإلس ةإلر تح اإلعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
شربربتإلش رعربربنةإلسل ربربنمإلرقربربندةإللإلرألع ىإل إلشرباإلبربربذضإلرالتضن  ربرب إلالإلتعتربرباإللربربنالاإلر  ضربربن إلر ربربذوإلإل 1لع ربلإلشربربنإلي ربربيإل:إل

خت ضهإلر مع  إلشاإلس ةإلر تح اإلسعإلت  ي إلرقر إل ع نإلقعندبإلر  ربن  هإلر رب ع فإلمبربنإلوإلث ربكإلر  ضربن إلرقارب حإل
إلعرهإلعر ا ت ةإلرأل نع  إلسع نالإلرابنا  إل.عر ع إللض إلرالستع ناإلعراللتل

ثن رب إلسعإلر  ين رب إلسعإلغ بربنإلهالإلتعتاإلر رب عروتإلر ا نسرب  إلسعإلر ض اربض  إلسعإلرألي ي     رب إلسعإلر ع   رب إلسعإلرإل 2لإلإلإلإلإلإل
إل.1دونعنإلش ع الإلض إلهت  إلرات ن إلع ةإلرابنيبإل"

إل

ن  ربرب إلق نوحربرب إلرهابربربن إلر ربرب ع إلو ربرب إلع وربربجلإلرهابربربن إلوإلشعنبربرب ةإلرقشن  ربرب إلرقربرب،مت إلرهسربربلشيإلإلسشربربنإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عث ربكإلشرباإلإلربربللإلرقربندةإلرألع ىإلر ربيتإل رربربجلإلع ربلإلسهإلرهابربربن إل"إلكربةإلوعربةإلشربرباإلسوعربنلإلر عنربفإلسعإلر ت  يربرب إلاربهإلسيربربنإلإل
كن جلإلا رعثهإلسعإلسغ رضهفإلي تإلتنض ذرإلقم ععإلر  رشيإلورب دوإلسعإلمجربنعيإلعي رب وإلر ىإلإلر  ربن إلر  عرب إلارب إلر نربنسإل

سع رضربربرب  إلسعإللربربرب يت  إلسعإلسشربربربن  إلسعإلل ربربرب    فإل  ختربربرب إلسعإلر ربربربنقإلسعإلتربربرب عيع  إلانيربربربذري  إلسعإلتعربربرب يبإلل ربربربنهت إلسعإل
ر فرب اإلان ع  رب إلسعإلا لرب إلرق روربرب إلسعإلرألشربلحإلر عنشرب إلسعإلرلن رب إلسعإلرلتلهلربربنإلسعإلرالسربت ل إلع   ربنإلسعإلتعرب يبإلسلربرب إل

سعإلرقربرب رادإلر   ن ربرب إلسعإلرق روربرب إلر  ع  ربرب إل  ختربرب فإلسعإلهت يربرب إلرالسربربت  راإلسعإلر اربربلش إلره     ربرب إلسعإلر  لربرب ةإلر ا نسربرب  إل
إلإل2.س ندةإلر  علإلرقات   إل"

إل

سعإلإلإلرد ميربرب إلرهابنا ربرب إلا  هلربربنإل"إلبربربيإلسوإل  ميربرب إلسعإلاربرب ععإلو  ربربنإلعإلع وربربجلإلر ض ربرب ةإلر ثن ثربرب إلشربرباإل ضربربةإلرقربربندةإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
سعإلإلإلإلسعإلممت  نهتربربنإلإلنراربربنرحإلو  ربربنفإلت ت ربرب إلتنض ربربذرإل غربرب  إلرابربربنيبإلوإلسوإلشربرباإلر ربرب علإلرأل ربرب روإلسعإلضربرب إلاعنينبربرب

إل ن  إلرقت ر  ياإلع لإلر     نإلممنإليعن  إلع   نإل ن  تنإلر  رإل ي"إل.شرن  نإلسعإلرق رو إلعر  عنينإلرأل

إل

عرعتربربااإلر ض ربرب ةإلر  راعربرب إلشربرباإل ضربربةإلرقربربندةفإل ربرب ري إلرابربربن فإلت ربربكإلردربرب ري إلرقنرربرب اإلع   ربربنإلوإلرتضن  ربربناإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عنشربرب إل ألشربرب إلرقتحربرب ةإلر  ع  ربرب إلرق و ربرب إلشربربتإلرالتضن  ربرب إلر  ع  ربرب إل   ربربتإلمت يربربةإلرهابربربن فإلرقعت ربرب ةإلشربرباإل ربرب وإلرد ع ربرب إلر 

فإلانسربربتثنن إلرالتضن  رب إلر  ع  رب إلقننبفربرب إلسإلربذإلر  بربنياإلر ربربيتإلرعت رب هتنإلرد ع رب إلر عنشربرب إلوإل1999ديارب اإلإل9اتربناي إل
فإلر ربربيتإليإلتمربرب إلر   ربربنفإلعسضربربنوجلإل"إلرتضن  ربرب إل  ك ربرب إلرلن ربرب إلاربربند ري إلعرألوعربربنلإلرألإلربرب ىإلر ربربيتإل1979دياربرب اإلإل17

 فإلعرتضن   إلرألش إلرقتح ةإل  ن  هإلر عحنا1963سعت اإلإل14ت ت  إلع لإلشنتإلر تني راإلعرق  ع إلاتناي إل

 
                                                 

1
 .شن   إلر  ل ةإلرهو ي   إلقنتإلرهابن إلعش نوحتهفرقر اإلر انا إلإلرقندةإلر ثن ث إلشاإلرتضن   - 

2
فإلإل1999ي   ربرب إلسربربن إلإل01ا اك ننونسربرب إلوإلإل-رقربربندةإلرألع ىإلفإلر  ربرب ةإلر ثن  ربرب إلإلشرباإلشعنبربرب ةإلشن  ربرب إلرقربرب،مت إلرهسربلشيإلق نوحربرب إلرهابربربن إلر ربرب ع فإلرقعت رب ةإلا رغربربندعغ - 

إل26رق،اإلرب إلوإلإل60فإلعرقنم اإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلر عرب دإلإل2007سعت اإلإل23رق،ا إلوإلإل282-07نسيإلا  إلعرقرندقإلع   نإلشاإل  وإلرد ري إلمب   إلرق س مإلر  ي
  .إل2007سعت اإل
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فإلعرقعنب ةإلرلن  إلا ضتإلعلشناإلع لإلرقتضج راإلر علست    إلاغرب  إلر  مربفإلعن ربنإلعرق  عرب إل1982 ان إلإل
إل.إلإل1"1991سن إل

ر  ضربربن إلرقاربرب حفإلل ربربثإل رربربجلإل"إلالإلتعربرب إل  ميربرب إلرابنا ربرب إلإلو ربرب إلرسربربتثنجلإللربربنالاإل سشربربنإلرقربربندةإلر ثن  ربربإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
اإلكضربربن إلر مربربع  إلمبربربنإلو  ربربنإلر  ضربربن إلرقاربرب حإلضربرب إلراللربربتللإلعر عربرب عرهإلرأل نع ربربنهإلعرالسربربتع ناإلعر اربرب ت ةإللربربنال

إل.إل2رأل نع  إلشاإلس ةإلر تح اإلسعإلت  ي إلرقر إلعو نإلقعندبإلر  ن  هإلر  ع إل"

إل

رألع ىإلإلو رب إل رربجلإلرقربندةإلفان  ربنب ةفإلرق  عرب إل1998إلإلرالتضن   إلر ع ا  إلق نوحرب إلرهابربن إل اربن إلنسشإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
لإلكربربةإلوعربربةإلشربرباإلسع ربربنلإلر عنربربفإلسعإلر ت  يربرب إلاربربهإلسوإلكن ربربجلإلإلك ربربنإلي ربربي نإلر ض ربرب ةإلر ثن  ربرب إلع ربربلإلتع يربربفإلرهابربربن إلإلربشنربرب

سعإلإلعي ربربربرب وإلر ىإلر  ربربربربن إلر  عربربربرب إلاربربربرب إلر نربربربربنسف ربربربربتإلتنض ربربربربذرإلقمربربربرب ععإلر  رشربربربربيإلوربربربرب دوإلسعإلمجنعييإلفا رعثربربربربهإلعسغ رضربربربربه
سعإلسلربربرب إلإلإلإلإلر ربربربنقإلر فربربرب اإلان ع  ربربرب انيربربربذري  إلسعإلتعربربرب يبإلل ربربربنهت إلسعإللربربرب يت  إلسعإلسشربربربن  إل  ختربربرب إلسعإل اربربربنعيع  إلسع

إل.إلإل3لحإلر عنش إلعرلن  إلسعإلرلتلهلنإلسعإلرست ل إلع   نإلسعإلتع يبإلسل إلرق رادإلر   ن  إل  خت إل ربربرق رو إلسعإلرألش
إل

سوإل  مي إلسعإلا ععإلو  نإلتنض ذرإلإلانعتعنابنإل"تع يفإلرد مي إلرهابنا  إل ضةإلرقندةإلر ض  ةإلر ثن ث إلن إلوإلرب عإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
سعإلممت  ربنهت إليعن رب إلع   ربنإلإلنإلوإلسوإلدع  إلشتعن  ةإلسعإلع لإلممت  نهتنإلسعإلشرن  نإلسعإلع لإلاعنينب غ  إلرابنيب

سعإلرعرب ردإلحمرب اراإلإلإلإل ن  تنإلر  رإل يفإلعكذ كإلر تح يبإلع لإلردرب ري إلرهابنا رب إلسعإلرهاربندةإل ربنإلع مرب إلسعإل عربتإل
 وإلتمربربج تإلرات ربربن إلت ربربكإلسعإلشتع عربربناإلسعإلتاربربج لاإلسيربربنإلكربربنهإل  ع ربربنإل  ت سيربربتإلسعإلال ربربلعإلر غربرب إلع   ربربنإل ربرب

ردربرب ري فإلعيعربرب إل  ميربرب إلرابنا ربرب إلت ربرب ميإلسعإلمجربربتإلرألشربرب رلإلسيربربنإلكربربنهإل  ع ربربنإل ت  يربربةإلردربرب ري إلرهابنا ربرب إلشربربتإلر ع ربرب إلاربربذ كإل
."4

إل

إل

رعتااإل ضةإلر ض  ةفإل  ري إلرابنا  فإلرد ري إلرقنر اإلع   نإلوإلاعرببإلرالتضن  ربناإلر  ع  رب إلرق و رب إلنإلك إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
فإلرق روربربرب إلع   ربربربنإلشربربرباإل ربربرب وإلرد ع ربربرب إلر عنشربربرب إل ألشربربرب إل1999 ربربرب إل   ربربربتإلمت يربربربةإلرهابربربربن إل اربربربن إلشربربربتإلرالتضن  ربربرب إلر  ع 

 إللرقتح ةفإلعإلر نإلاذك إلعبيإل"إلإلرتضن   إلالبنوإلام هإلش نوح إلرالست ل إلغ إلشم ععإلع 

 
                                                 

1
 .إلرقر ارقندةإلرألع ىفإلر ض  ةإلر  راع إلشاإلشعنب ةإلشن   إلرق،مت إلرهسلشيإلق نوح إلرهابن إلر  ع ف ضةإل - 

- 
2
  شن   إلرق،مت إلرهسلشيإلق نوح إلرهابن إلر  ع فإلرقر اإلر انا إل.ر ض  ةإللإلس إلشاإلرقندةإلر ثن   إلشاإلشعنب ةإل  

3
ر عنشرب إلدنشعرب إلر رب علإلإلرالتضن   إلر ع ا  إلق نوح إلرهابن إلفإل  ااإلا  راإلشاإلع ةإلعسار إلر ع لإلعر  رإل   إلر ع  إلوإلر ت نع  نإلرقمربنحإلر ربذوإلع رب إلمب رب إلرألشن رب  -

-98 ربند جلإلع   ربنإلرد ريرب إلمب  رب إلرق سرب مإلر  ينسربيإلا رب إلفإلإل40فإلعو ربنإل   ربندةإلإل1999شربنوإلإل07ثبنإلاتربناي إلفإلعا سإلتناي إل ضنإل22/04/1998ر ع ا  إلاتناي إلف
 .إل1998إلديا اإل13رق،اإل إلوإلإل93فإلعرقنم اإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلر ع دإل1998ديا اإلإل7رق،ا إلوإلإل413

4
ع ربةإلعسار إلر عرب لإلر عرب  إلعع ربةإلعسار إلر  رإل  رب إلر عرب  إلمب  رب إلر  رب راإلا رب إلإلإل رقع  رب إلمب رو ربإلرقربندةإلرألع ىإلر ض رب ةإلر ثن ثرب إلشرباإلرالتضن  رب إلر ع ا رب إلق نوحرب إلرهابربن إلف - 

فإلعرقرربربندقإلع  ربربهإلشربرباإل ربرب وإلرد ريربرب إلمب  ربرب إل31/1/2008-25دإلإل-529فإلعع ربربةإلعسار إلر  رإل  ربرب إلر عربرب  إلمب  ربرب إل ربرب راضإلا ربرب إل29/11/2006-22د-648
 .إل2009شنوإلإل24رق،اإل إلوإلإل31نم اإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلر ع دإلعرقإل2009شنوإلإل12رق،ا إلوإلإل185-09رق س مإلر  ينسيإلا  إل
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رتضن   إلش  نينلإلرلن رب إلا  ربتإلرألع ربنلإلغرب إلشمرب عع إلرق   رب إلفإل1970ديا اإلإل16ر تني راإلعرق  ع إلاتناي إل
إلفإلرتضن   إلشنتإلرد ري إل1984رق ح إل نإل ان إلإللعر ات ك إلإل1971ش إلر ت رهإلرق خمإل ان إلض إلسل

إل
رق ت عربرب إلضربرب إلرألاربربخناإلرقت تعربرب إلا نيربرب إلدع  ربرب فإلمبربرباإلوربرب   إلرقربرب ظض إلر  ا  شنسربرب  فإلعرقعن ربرب إلع   ربربنفإل اربربن إلإل

لإلشنتإلر تني راإلعرق  ع إلعسضنوجلإل"إلرتضن   إل  ك  إلرلن  إلاند ري إلعرألوعنلإلرألإل ىإلر يتإلت ت  إلع إلف1973
1".1982فإلعرتضن   إلرألش إلرقتح ةإل  ن  هإلر عحناإل ان إل1963سعت اإلإل14اتناي إل

إل

إل

نا  إللربنالاإلر  ضربن إلمبخت ربفإلر  سربنيةإلمبربنإلوإلربربربي يإللإلالإلتع إل  ميرب إلرابإلع  إل رجلإلرقندةإلر ثن   إلع لإلشنإلإلإلإلإلإلإل
عو نإلقعربربندبإلر  ربربن  هإلفعت  يربرب إلرقرربرب إل تح يربرب عرهإلشربرباإلس ربربةإلر ربث ربربكإلر  ضربربن إلرقاربرب حإلضربرب إلراللربربتللإلرأل نربربيبإلعر عربرب

إلإل.2ر ع ا  إل إلإلإلإلإلإليعتاإلشاإلبذضإلر نالاإلكةإلع ةإلميةإلان  ل ةإلر نرا  إلألوإلشاإلر  علإلإلر  ع إلر عنمإلعال

إل

 رب عةإلوإلرل  ربرب مإلهربربجلإلعنربرب رهإل"تمربرب يعناإلعع  ربهإلت ر ربربةإلرد ربرب إلر عربرب يبإلوإلبربذرإلره ربربناإلل ربربثإلر ع ربرب اإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ع ربربربربن إل  ختربربربرب إلرق ل  ربربربرب إل إلسربربربربنرت ج  إلر ع ا ربربربرب إلإل9/12/1998-7ر عربربربرب يب"إلشربربربرباإلش نوحربربربرب إلرهابربربربربن إلوإلر ربربربرب  اإل

اتنض ربربذإلردن ربرب إلإل3فرثإلت ربرب مإلسكندمي ربرب إلرألشربرب إل ربربنيففق نوحربرب إلرهابربربن إلرق ضربرب ع إلشربرباإل عربربةإلعسار إلر  رإل  ربرب إلر عربرب  
 ر ع  يإلشن ن.إلعكنهإلشنإلت   جلإلر  ه:

عر ثن ثرب إلشرباإلرالتضن  رب إلر ع ا رب إلق نوحرب إلرهابربن إلإلرال ت رمإلان تع يفإلر ذوإلعادإلوإلرقندةإلرألع ىإلر ض  ةإلر ثن   إل-
إلفإل  ةإلشاإلرهابن إلعرد مي إلرهابنا  .1998رق  ع إلسن إل

تمج تإلر رب علإلر ع ا رب إلع ربلإلسرباإل ربصإلتمرب يعيإل  ربةإلشن ربنإلشتارب إلشربتإلرالتضن  رب إلر ع ا رب إل تع يربفإلرهابربن إلإل-
إلعش نوحته.

قربربربندةإلر ثن  ربربرب إلشربربرباإلرالتضن  ربربرب إلر ع ا ربربرب إلق نوحربربرب إلنس  إلعو ربربربن إل ربربربنصإلرربربربربربعربربرب مإلرعتعربربربناإلرد ميربربرب إلرهابنا ربربرب إل  ميربربرب إلس إل-
 م.1952رهابن إلعت ك  ر إلقنإل ن إلوإلرالتضن   إلر ع ا  إل تا   إلرا ش إلسن إل

إل
                                                 

1
 . رقر اإلر انا ، رقندةإلرألع ىإلر ض  ةإلر ثن ث إلشاإلرالتضن   إلر ع ا  إلق نوح إلرهابن  - 

2
 .رقر اإلر انا ، شاإلرالتضن   إلر ع ا  إلق نوح إلرهابن ر ض  ةإلإللإلسإل إلإلر ثن   رقندةإل - 

3
 عربنم رقتحرب ة   ربندةإلر مرب   إلعرألشرباإلر عرب  إلوإلش ينرب إلر عرب إلا ع رب إلرهشربناراإلر ع ا رب  شرب،مت   إل نيفإلر ع ا  إل  ع  مإلرألشن  إلشتإلع  إلسعل ن اإلو  ةإلر من إل نشع - 

حرب ثإلشع رب إلع ربلإلرقاربت ىإلر عرب يبإل ع ر نشرب  انع ردإلدارس إلعاإلرش ن     إلات   فإلش ي إلعنمإلرق ت إلر ع يبإل  م   إلردنني  71مفإلل ثإلس  اإل  راضإلا  إلل1972
ربنهإلعربنمإل ر عن رب     ربندةإلر مرب   إلعرألشرباإلر عرب  إلر ربذوإلع رب إلو ر  ارس إلع لإلرق،مت إلر ثربنخمإلعدارسناإلر م   فإلعع ضجل  إل4مفإلعرختربذإل رب راضإلا رب إلل1974رألاد  رب إلع ا

.إلقع  شربناإلع ربلإلسارضرب  ن رقع رب   نشرب ا غعرب إلرق   رب إلر ع ا رب إلر اربع دي إلرإلعش لعربنر مرب   إل عدارسربنا ر مربن إلشع رب إلعرب يبإل عحرب ث رق رو رب إلع ربلإلرقمرب ععإلرق رب مإلشتفرب نن
 .إل18/02/2010تناي إلرال لعإلي مإل  www.nauss.edu.saإلسكث إلعاإلردنشع إلمي اإلر    عإلر ىإلرق  تإلرال  نعخمإل  جنشع إلإل

 

http://www.nauss.edu.sa/
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عر  ر إلر تعربرب يلاإلرقلي ربرب فإلو ربرباإلر ربربلسمإلسربرباإلتمربرب يتإلدرإل ربربيإلإلربربناإلفشربربتإلرقاربربتج راإلتاربرب  ل إل  ت  ربربفإل-
إلاند ري إلرهابنا  إلعور  نإلعاإل ن  هإلر ع  انا.

إل

ع ربربلإلر تعنشربربةإلا سربرب   إلع  ربربيإلشربربتإلر ض ربربناإلر  ين ربرب إلرقتت وربرب إلاتعرربرب بنإلاربربنقن مإلر رربربح حإلوإلر ض ربرب إلإلر ع ربربة-
إلسل نمإلر م يع إلرهسلش  .ه وإلعكضن ةإلالإلإلعر ع   ةإلعر ا  حإللا إلشنإلتفعهإل  ناإلثراإلرإلترنا

ر تعربرب يبإلر عربربندلإلعرقننسربرب إلع ربربلإلضربربحنينإلرهابربربن إللاربرب إلتمربرب يتإلي ضربربتإلإلر رربربن إلهلربربذضإلر غنيربرب إلعات  يربربةإل-
إلمنحإلشاإلر  ع  إلعا كناإلر ت ش إلعغ ب .ش
إلع   إلر نصإلع لإلرإلترناإلر  فن إلر عندوإلجب ري إلرهابن .إل-
لربربرب إلر تعنشربربربةإلشربربربتإل ربربرب ري إلإلفعلاربربرب إلشعربربربندبإلل ربربرب قإلره اربربربنهإلفرالات ربربربن إلر ىإلرقاربربربت ىإلره اربربربنخمإلر ليربربرب إل-

إلرهابن إلعن إلر  ن إلر  عبإلسعإلر تح   إلسعإلرىنك  .
لربخنإلع رب إلع عربجلإلدرإلربةإلإلف  رب إلألتربنإلتعرب  إلرألشرباإلعر ارب  إلر رب ع   إل  خترب رد مي إلرهابنا  إلبربيإل  ميرب إلدعإلإل-

إلر  ع  إلعشاإلمجنعناإله ةإل نا ت ن.
إلرابن إلر  ع  إلب إل  مي إلرابنا  إلدع   .إل-
ر ع ربربربربةإلع ربربربربلإلرست رربربربربنلإلسسربربربربعن إلرهابربربربربن إلر ضربربربرب دوإلعرد ربربربربنعيإلر  رإل  ربربربرب إلاربربربربن ت رسوإلشربربربربتإلعسربربربربنيةإلر عربربربربلمإلإل-

إل1.رألشن  
 ْريف اإلرهاب في التشريْات الوطنية . المَلب الثاني : جهود الدول لت

 

لإلإلإلإلره ناإلر ذوإلر ت اننإلشاإلإلل هإلر تع وإلع ربلإل  رب دإلرهل  ترب إلر رب ع  ت إليعتاإلرقت  إلرألعلفإلإلإلإلإلإلإلإل     
وإلربربربربربندإلتع يربربربربفإل ربربربربنشتإلشربربربربن تإلإلومربربربربةعكلمهربربربربنإلإلعرربربربربع إلرألشربربربرب فإلعب  ربربربرب إلرألشربربربرب إلرقتحربربربرب ةإل إلوإلتع يربربربربفإلرهابربربربربن ف

إل.إلإلل هإلعضتإلس نس  إل ن ع إلع لإلرقات ىإلر  ع إلىناا إلرهابن إل اإلشاي  هإلسسنسإل ن  خمإلميإلف إلابن 
إل

إلن ربربرب إلسهإلإلفشنسر ربربربجلإل ربربرب ي  إلس  ربربربنعإلرسربربربتع ناي إلفعد ربربربكإلار ربربربتإلر ىإلسهإلسعفربربربن إلعرربربربع إلرألشربربرب إلآ ربربربذرحإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عرهإلر ربرب العإللربرب  إلعنق ربرب إلثن  ربرب إلكربربنهإلإلفيإلي ربرباإل ربرب إلتع ربرب اإلان مربرب ةإلر ربربذوإلبربرب إلع  ربربهإلراهإلشض ربرب مإلسربرب ندةإلر ربرب عل

غ   إلو  ةإلس ندةإلر رب علإلشرباإلر ننل رب إلر  ن    رب إلإلن رب إللرب إلر ارب ندةإلع ربلإلر ثرب اراإلر تع ع رب إلر ربذوإلإلار تإلر ى
انعتعربربناإلس ربربهإلشعربرب سإلسممربربيإل ربربهإلإل2ف1974تت رب إلعضربربعهإلعركت ربربنلإلشض  شربربهإللربرب ر إلااربربتإل ربرب هإلشربرباإلر ربرب شاإلر ىإلغنيربرب إلسربربن إل

                                                 
1
إلرق  ربربربربربربربربتإلرال  ربربربربربربربربنعخمإل  جنشعربربربربربربربرب إلإلعربربربربربربربرب إل ربربربربربربربربنيفإل  ع ربربربربربربربرب مإلرألشن ربربربربربربربرب إلفإلتمربربربربربربربرب يعناإلش نوحربربربربربربربرب إلرهابربربربربربربربربن إلوإلر ربربربربربربربرب  اإلر عربربربربربربربرب يبإلفش كربربربربربربربرب إلر  ارسربربربربربربربربناإلعر عحربربربربربربربرب ثإلفإل نشإل- 

www.nauss.edu.sa18/02/2010تناي إلرال لعإلي مإلإلإل. 

.إل09فإلر رضح إلإل1985رألش إلا يطإلفإلل إلر ا ندةإلر  ري  إلع لإلر ث عراإلر تع ع  إلفإلدي رهإلرقتع عناإلردنشع  إلفإلرد ري إلفإلسن إلإل- 2
  

http://www.nauss.edu.sa/
http://www.nauss.edu.sa/
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ر ث نو ربربربرب إلعر  ربربربرب قإلسساربربربربهإلوإلش ثربربربربنقإلرألشربربربرب إلرقتحربربربرب ةإلعر ع ربربربرب ياإلر ربربربرب ع   إل  ح ربربربرب قإلرال ترربربربربندي إلعرال ت نع ربربربرب إلعإل
إلإل1.ر ا نس  إلعرق    إل

إل

إل.الإلمي ربرباإلسهإل ترربرب اإلع ربرب دإلدع ربرب إلاربرب عهإلسربرب ندةإلكنش ربرب إلع ربربلإلر     ربربنإل1974عر ىإلغنيربرب إلسربربن إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ربرب إلإلفوإلاربربخنإلرق ربربندياإلعحمنع ربرب إلت  ربربفإلرألسربرب رقإللاربرب إلرقعربربني إلر  ع  ربرب 2فر تربربناي إلعشربربتإلسلربربفإلر ع قربرب رإلعاعربرب إلبربربذ

س ربعحإلسيرباإلدهتنإلوإلاعبإلرانالاإلولإلمي اإلممناست نإلارض إلشت   إلععرلرب ةإلسع إلث كإلت ر تإلر  ع  إلعاإلس ن
إل.إلإلإلإلدعابنإلدعاإلرقن  إلوإلر ع ي إلشاإلرانالا

إل

لارب إلرقعربني إلر  ع  رب إلإل  يرب ةإلإلسسرب رقإلاربناإليعرب وإلان عحربثإلعرباإلإلر منب إلسهإلبذرإلر تغ  إلإلن رب إلشربنإلإلإلإلإلإلإلإلإل
هتربنمإلر ىإل انعتعربناإلسهإلر ارب قإلفابربن إلر  ع رب لخنإلع رب إلك ربفإلد ربكإلرلربتللإلر رب علإلعممناسرب إلرإلش  كنهإل هإلدعاإل

إلفعبربربذرإلشعربرب عوإلوإلرأل   ربرب إلرال ترربربندي فعهتربربنمإلر ىإلسربرب قإلرسربربت لك  إل  تاربرب قإلرقنتجنافرقربرب ردإلرألع  ربرب إل إل تنم
إل.وإلر ع رقإلعغ ضإلاعع  إلعاإلشثةإلبذضإلرألسعن إلةلرإلع  ةإلشن

إلإل

لربنيلإلإل ترندي إلعر تحن ضربناإلر  ع  رب إلع ضربجلسشنإلعاإلرألش إلرقتح ةإلونهإلرإلتلوإلرقرنحلإلر ا نس  إلعرإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل.إلإلفن إلرألش إلرقتح ةإلع لإله ي إلشض  مإلرهابن إلتتض إلع  هإلمج تإلر  علعدعهإلت رو إلس

ع رب إلا  ربةإلإلفه يرب إلشض رب مإلرهابربن إلعيإلخيت ربفإلرألشرب إلان ناربع إلد رب دإلر رب علإلع ربلإلشاربت ىإلر    ربيإلوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ش   ربهإل   ررب ح إلرد نع رب إلع ربلإلسسربنسإلسهإلشربنإلب ع ربنإلسكثرب إلإلت  هإلسكث إلره      ل ةإلانعتعناإلسهإلرا  عناإل

إل.إلممنإليض   ن
إل

ر رب علإلرألعاا رب إلسثرب إلوإلرتضن  نهتربنإلرقمربناإلر   ربنإلسربن ضنإلر  اربنش نإلإلهع  اإلاغرب إلد ربكإلاسينربنإلسربن ضنإلك ربفإلسإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ي إلوإلعر ربيتإلارب  جلإلعربنإلفا إلشعا  إلر م  عيإلعر  سسإلشن إلعر  رب عوإلرال ت نع رب إلر ربيتإلع وت ربنإلوإلت ربكإلر ضربنة

وإلإلنلخنإل نشجلإلر  علإلرألعاا  إلانلن  إلرق  رب إلر ىإلر  ربن  هإلر رب ع إلع ع ربهإلش  عربإلفرالتضنقإلع لإلتع يفإلرهابن 
إل.إلرق   ب إلرألإل إلومةإلوإلبذضإلإلرالإلس ننإلاسيننإلسهإلر  ن  هإلر  ع إلفد ك

إل
                                                 

1
شربرباإلر ع ربرب إلر ربرب ع إلرلربربناإلاربربن   قإلرق   ربرب إلإل02شربرباإلش ثربربنقإلرألشربرب إلرقتحربرب ةإلعس فربرب إلرقربربندةإلرألع ىإلر ض ربرب ةإلإل56عإلرقربربندةإل55س فربرب إلرقربربندةإلرألع ىإلر ض ربرب ةإلر ثن  ربرب إلعرقربربندةإلإلع -

ع مرب إلإل1989إلوشربنإل16رد ريرب إلاتربناي إلشنربهإلع ربند جلإلع  ربهإلإل49عو ربنإل   ربندةإلإل1976شربناسإلإل23عر ربذوإلارب سإل ضربنثضإلوإلإل1966ديارب اإلإل16عر ا نس  إلرق،ا إلوإل
.عس فرب إلرقربندةإلرألع ىإلشرباإلإل1989إلوشربنإل17ر رربنداإلاتربناي إلإل20عرقنمرب اإلوإلرد يرب ةإلر  مس رب إلا رب إلإل1989شربنوإل16ر رربنداإلاتربناي إلإل89/67نق س مإلر  ينسيإلا  إلا

عو ربنإلإل1976شربناسإلإل23ر ذوإلا إلتناي إل ضنثضإلوإلإل1966ديا اإلإل16إلر ض  ةإلر ثن   إلشاإلر ع  إلر  ع إلرلناإلان   قإلرال ترندي إلعرال ت نع  إلعر ث نو  إلرق،ا إلو
إل20رد يربرب ةإلر  مس ربرب إلا ربرب إلإل-رقنمرب اإلوإلإل89/67عمثإل مربرب ضإلمب سربرب مإلاينسربيإلل ربربةإلر ربرب   إلإل1989دياربرب اإلإل16شنربربهإلع ربند جلإلع  ربربهإلرد ريربرب إلاتربناي إلإل49ألل ربنمإلرقربربندةإل
 .1989إلوشنإل17ر رنداةإلاتناي إل

2
تعتربرباإلر ع قربرب إلرال ترربربندإلرقتنربربنشيإلا ربرب عإلا ربرب رهإلر عربربنيإلشربرب و عنإلانسديربربندإللجربرب إلعتنربرب عإلرقعربربندالاإلر عربربنا ةإل  حربرب عدإلعرلربرب شناإللاربرب إلتع يربربفإل ربربن عقإلر ن ربرب إلر ربرب ع إل - 

 ربلإلوإلسهإلشربتإلرال تمربناإلرقتاربناعإل  ت ن     ربنإلعالإلمي رباإل رب دإلشض رب مإلر ع قرب إلعتترب اضإلعرباإلر ررب رعإلرهيرب ي    يإلعر ع نسربنتهإلعفعر ا تإلع  ترب و إلر عربنقيإل رب ؤعسإلرألشرب رلإل
دسربربربت اي إلعر ع قربربرب إلفإلدراإلر ض  ربربربنهإلفإلرد ريربربرب إلإلسربربربن إلإلاثت ربربربفإلش ربربربندياإلر  ربربربنةإلر عمربربرب ي إلعق يربربرب إلشربربرباإلرقع  شربربربناإلمي ربربرباإلر   ربربرب عإلر ىإلش، ربربربفإلر ربربرب كت اإلسع ربربرب ي إلوربربرب سوإلفإلدارسربربربن

 .09فإلر رضح إلإل2001
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 إل إلابربن إلونهإلرا  ع إلره     رب إلر  ل رب ةإلر ربيتإلر ت عربجلإلع ربلإلتع يربفإلش لربإلفلا إلر ععبإلع علإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
علربخنإلعرهإلرإلت ربفإلإلرالتضن   إلر ع ا رب إلق نوحرب إلرهابربن إلاهشاإلإلللإلر تع يفإلر ذوإل ن اإلإلفب إلر  علإلر ع ا  

إل.إل1ع  هإلر ععبإلون هإل  إلي  هإلا ري إلرالجتنضإلر ا   إل  إلتع يفإلخيصإلان  ع ل
إلإلإلإل

عبربربذرإلإل  إلر   ن ربرب رقت ربرب إلع ربربلإلاعربرببإلر تع يضربربناإل إلابربربن إلوإلر  ربرب رإلرعاربرب إلبربربذرإلعثرحإلسربربن فإلوإلبربربذإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عشربربرباإل  ربربرب إلسإلربربرب ىإلسهإلإلفاغ ربربرب إلشع وربربرب إل  ربربرب دإلر ربربرب علإلع ربربربلإلشاربربربت ىإلرى ربربربيإلوإلربربربربندإلتع يربربربفإل إلابربربربن إلشربربرباإل  ربربرب 

ر رب علإلسكث إلشاإلر  ع إلر ذوإلمي ةإلر ىإلرابن إلإلفرابن إلرألو ردإلن إل هإلتع يفإلعربت نمإلسكاإلوإلر   ر  إلر   ن  
عير اإل رب راراإلدع  ربهإلضرب ب إلإلفانابن إلرألو ردإلاإل رلخنإلع  إلس عحإلوإلراع  إلرألإل ةإلي ت إلب إلإلعرقن  ناف

إل.وإلبذرإلر م هإل
إل

إل1267 ةإلرألشربرباإلربتتع  ربنإل  ربرب راإلعربربإلفشربرباإل ربرب وإلدنرب إلش نوحربرب إلرهابربربن ر رربنداةإل ربرب راراإلر إلع ربلإلغربرب راإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل.إلإل2إلر م  إلعع إلرا  إلر    رخمإلعر ذوإلي ياإل1999سكت ا إلإل15رق،ا إلوإل

إلإلإل3.إلر ذوإلي ياإلر ا  إلس   نهإلإلن  إلداعيشإل28/01/2005إلرق،ا إلوإل8300عر   راإلا  إلإلإلإلإلإلإلإلإل
                                                 

.إل17ع يإلوني إلردحوإلفإلرهابن إلر ض  إلرقض ع إل إلابن إلرق و  إلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إل -  1
  

2
مفإلع مرب إلعت عرب عإلوإلكنربفإلعر رب ض:إل1942رل ىإلحمنو ناإلرد   ايرب إلر   ن رب فإلوإلعربنمإلإلآ ع  إلر م  إلعع إلرا  إلااإلع ي إلر    رخمإلوإل نل  إلاع رهإلشاإلحمنو  إلإل- 

راربنهإل-سانربن ضإلر تع رب  إلرألع إلعنرب إلر  تربن إلإلع ي إلااإلمح دإلر    رخمفإلعت ىبإلر نا  إلر  ين  إلشاإل غ ضإلكنهإلعر  ضإل هإل   لناإل عناةإلوإلت ا  إلساننيهإلعتع     فإلو إلذإليع  
مثإلسإلذضإلر ىإلع هإلعسك ربةإلر  ارسرب إلر ن نش رب إلو  ن.عاعرب بنإلإلرب مإلق ر رب  إلر  ارسرب إلردنشع رب إلوإلمج  ايرب إلشررب إلر ع ا رب فإلعبنربنحإلر تحرب إلا   رب إلإل-وإلر   اإلسهشنشير   إل

ناضفإلسإلربذإلي رب سإلوإلع رب مإلر مرب يع إلعيتعحرب إلو  ربنإلعتاربىنإل ربهإلرال ت ربن إلا كربنا إلر ع  ربن إلوإلر ر    إلعداسإلو  نإلق ةإلسنت .إلااع إلربت نشهإلان ع  إلر مرب عيإلشنربذإل ع شرب إلسظضرب
إلنر رب يوإلعر  غعرب إلوإلإل شرب إلر رب ياإلو ترربةإل رب إلعانمربن نهت إلممربإلرهإلربلاجب نع إلرألإل رهإلرقا   إلعت ث إل  إلقنإلكنهإلي ىإلو   إلشاإلإلرترنلكنهإل هإلعإلإلرألسب إلر م يففإل

قررب ي إلعوررب هإلشربرباإلردنشعرب إلع رب دضإلشربرباإلشررب .اع إلث ربكإلعربربندإلشربتإلرألسربتنثإلر ربرب ا وإلر ىإل ربنعن إلوإلع ربجلإل  ربربنمإلر ثرب اةإلر   ن رب إلوإلعربربنمإلشرباإل عربةإلر اربرب تنهإلرإلرعت ن ربهسدىإلر ىإل
عرب رمإلإلكغ ضإلشرباإلر ع  ربن إلعر رب عنةإلشثربةإلر مرب  إلععرب إلرلإلإلفوإلرد ندإلرألوغنخمإلوإلر ث ن  ن ناعع إلرا  إلر    رخمإلاناحإلر م  إلفإلإلمفإلععنشإلش رو نإل هإل  رلإلل نته1962

إلر   شرب إلرألش ي  رب إلر مرب  إلتربت  فإلرألوغنهإلرقا   إلع لإلر م  ع  إلر  عسإلعندإلر ىإلر رب  اإلشرب ةإلسإلرب ىإلر ترناعغ ب إلل ثإلسنب إلوإل  ندإلر م  ع  إلر  عسإلعاع إل
عشع ربنإلر غرب  إلعشع رب إلر رب علإلر ع ا رب إلاربناكجلإلااربع إلشمربناكتهإلوإلرد ربندإلرألوغربنخمإلع ربلإلر رب غ إلسهإلر   شرب إلرألش ي  رب إل ضارب نإلإل إلابربن ا  هإلدرع إلإلعع إلرا  إلر    رخمف

تربناي إلرال ربلعإليرب مإلإلإلwww.55a.netإل فإلقع  شربناإلسكثرب إلي  ربلإلر عرب دةإلر ىإلرق  ربتإلرال  ربنعخمإلإلعرب عةإلر غرب  إلع ت ربنإلر رب عسع ت ربنإلوإلدعرب إلرانبرب ياإلرألوغربنهإلهل ميرب إل
 .إل03/003/2010

3
عتض رب إلرقع  شربناإلرألش ك رب إلسهإلداعيربشإلعفرب إلوإل"ع ربةإلارب اى"إلتن رب  إلشرباإل نارب  إلسرب اي إلفإلإل1976عيشإل  عربهإلسارب إلر غفرب  إلشرباإلش ر  رب إلرمسهإلس   نهإلإلن  إلداإل -  

غن اتنهفإلفإلسثنن إلع  دضإلوإلسور  ا نعوإلعسل إلر نم ت إلوإلبذرإلر تن   فإلعيُعَتَاإلسل إلسا سإلسعفن إلاع  إلر  ا نعوإلوإلس اين.إلك نإلتض  إلرقع  شناإلرألش ك  إلسهإلداعيش
نإلتربربربرب اا إلداعيربربربربشإلوإلعانربربربربن  إلع ربربربربلإلسعرشربربربرب إلر  ا ربربربربنعوفإلت  اربربربربلإلتربربربرب ايعناإلوإلرألسربربربرب ح فإلعر ت ا غ رو ربربربربنفإلعرق وع ربربربرب فإلعره  نع  ربربربربنافإلعترربربربربن تإلرقتضجربربربرب راإلعرسربربربربتخ رش ن.إلك ربربربرب

عتفربرب فإلرقع  شربربناإل إلعثربربني إلثع ت ربرب إلش عااة.سوغن اربربتنهفإلعريربرب رهفإلعت ك ربربنفإلع عنربربنهفإلع ربربلإلت عيربرب إلرقاربربتن را.إلعبربرب إلسلربرب إلرلربربار إلر ربربذياإلتاربربتخ ش  إلاربربع  إلر  ا ربربنعوإل تربرب ش
إل2004إلإلربربللإلر عربربنمإلرألش ك ربرب إلسهإلداعيربربشإل عربرب إلدعار إلسسنسربرب ن إلوإلجتن ربرب إلرهابربربنا  إلعتربرب      إل    ربربنمإلاع   ربربناإلوإلرألادهإلسعإلوإلر عربرب رق.إلعارربرب اةإلإلن ربرب فإلو ربرب إلتربرب  ىاإل

رهإلع يربرب ةإلاغربرب  إلجتن ربرب ب إل مربربع  إلر  ا ربربنعوإلوإلر ع رق.ك ربربنإل ربربنمإلداعيربربشفإلانربربن  إلع ربربلإلرالترربربنلإلاربربرب"رألوغنهإلر عربرب  "إلر ربربذياإلكربربن  رإل ربرب إلغربربنداعرإلسوغن اربربتنهإلعتض ا ربرب رإلوإلا ربرب 
 را.إلعمحةإلداعيشإلشع  إلتع   ناإلشاإلر  ا نعوفإلات ايبإلعنن  إلشاإل"عرع إلرأل رنا"إللر يتإلتت  ك إلوإلث  إل"ع إلر   ة"إلر ض ات وإلجبن  إل عننه إلع لإلت عي إلرقاتن

 فإلسعربربربربربربربربربربربربربرب  إل"عرربربربربربربربربربربربربربربع إلرأل رربربربربربربربربربربربربربربنا"إلفإلقع  شربربربربربربربربربربربربربربناإلسكثربربربربربربربربربربربربربرب إلي  ربربربربربربربربربربربربربربلإلرال ربربربربربربربربربربربربربربلعإلع ربربربربربربربربربربربربربربلإلرق  ربربربربربربربربربربربربربربتإلره  ربربربربربربربربربربربربربربنعخمآالوإلدعالاإلشربربربربربربربربربربربربربرباإلر  س ربربربربربربربربربربربربربربنعوإل ربربربربربربربربربربربربربربرب"سا إلحمجربربربربربربربربربربربربربربا"إل10
www.metransparent.com 03/03/2010 تناي إلرال لعإلي م 
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عشنإلي،إلذإلع لإلبذضإلر  جن إلعغ بنإلستنإلت تإلوإل عف إلر  اليربناإلرقتحرب ةإلرألش ي  رب إلعرسرب ري ةإلارب   ةإلسهإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 إلر ع نهإلا رب إلربعاإلعسراةإلرلنا   إلرألش ي  إلاع ض  اإلإلفر    رخمإلعع إلرا  إل  ربر   راإلر رنداإلشاإلر  جن إلض إلر م

 إلعشربربرباإل  ربربرب إلرببربربربذرإلشربربرباإل  ربربرب1 رخمربر مربربرب  إلععربربرب إلرا ربربرب إلر   ربربربإل ربربرب ر  نضربربربيإلاندرإل2001سربربربعت اإلإل23رقربربرب،ا إلوإلإل1190
 . ر ر   خمندةإلر ن نمإلربشاإلردن إلشنإلي ياإل إليإلير اإلسإل ى

 

إلتشريْات الْربية .الالفرع األول :    
إل

عجلإلإلاةإلوإلشعند إلربكتاعاذ كإلرإلإلف علإلر يتإلعن جلإلشاإلعيلاإلرهابن ربسعلإلر إلبيإلشاإلباعتبار أن الجزائرإلإلإل
 نشربربربجلإلاتعربربرب يةإلسربربربنتت قإلر ىإلع  درهتربربنإلوإلعضربربربتإلرألسربربربةإلر  ن    ربرب إلق نوحربربرب إلرهابربربربن إلو ربرب إلر  ربربنب ةإلرهابنا ربربرب إل

إل.إلإلر ععبإلرألإل إلق ر   إلر  نب ةإلر ع ي إلشاإلر   ر  إلعرل رث
إل

مب نوحرب إلر تخ يرب إلإلع  ربعرقتربإلف1992سربعت اإلإل30رقرب،ا إلوإلإل03-92م يعيإلا رب إلربربربعسعهلنإلرق سرب مإلر تإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ت  راإلربوإليعربربرب وإلرهابربربربن إلع ربربربلإلس ربربربهإللإلسيربربرب إلثن ضربربرب إلتاربربربت  وإلسشربربرباإلر  ع ربربرب إلععلربربرب ةإلره  ربربرب  إلعرسربربربذعرهابربربربن إلعر ربربرب

شاإل ن إل  ربسعإلر مإلإلإلرق،ساناإلعس بنإلر عندوإلا رست إلسوإلع ةإلي  هإلب وهإلساعإلرل وإلوإلعسطإلر ا نهإل
إلإلإلإل.2 سشاإلي ح إلشانسنإلانألاخناإلعرق ت  ناإلال

إل

ضلإلاتعربربرب ردإلربيإليعربربرب وإلر  ربربربنب ةإلرهابنا ربربرب إلعرمنربربربنإلركتربربربإلس ربربربهإلر تع يربربربفإلرع ربربربلإلرقمربربرب عإلوإلبربربربذيللربربرباإلنإلعممربربربإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلف وجلإلسشربرباإلر  ع ربرب إلعسربربلشت نإلر نرا ربرب إلعرسربربت  راإلش،ساربربنهتنربنا  إل نقربربنإلرست ربربربرابربربإلسع ربربنلإلعنلإلرعتابربربنربلرربرب وإلألوربرب

 حإلع ربصإلع ربلإلك  رب إلربرقرتربرالإلسهإلرقم عإلجتنعسإلل عدإلإلفننينات  فإلاندنو إلر ىإلسهإلكةإلبذضإلرألوعنلإلضانه
يتإلت  ربربفإلربعنلإلر ربربربعبإلرألوربربرب ىإلاربربرب لإلشاتربربرب ر إلعربربرب  مإلإلربربناإلوإلت ت ربرب إلردربربرب  إلشربرباإلشضربربربربربربقربربنإلهلربربذضإلر   فن ض إل إلربلإلثربرب

إل إلوإل ن  هإلر ع  اناإل.ربانقخن ض
 

وإلإل ع  ربعربرب سإلر مربربشإليفربرب عبربربذرإلإلفع فربرب رإل  ربرب هإلبربربذرإلر تع يربربفإلمت ربرب إلان ع  ش ربرب إلعر مربرب     إلععربرب مإلر   ربرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
وإله يرب إلر تع يربفإلر  ربن  خمإلإل ن     ربري إلعر ع  اناإلإلن  إلرثرإلكن جلإلر نر اإلر تم يع  إلالإلهنمإلرألسةإلر  إلربرد

عي رب هإلإلفر ع  ارب إلسعإلر ترب ا إله يرب   ج ري إلعبيإله ي إلر ضعةإلسعإلرشتننعإلعنهإلعثن ضرب إلر تررب وإل  ربنصإلر  ربن  خمإلعإل
إل.إلإل3رهل   إلر يتإلمتثةإلرات تإلل    إلارنداإلعر ر تم يتإل

إل
                                                 

.إل95شرتضلإلر عنخمإلفإلش نوح إلرهابن إلعآ   إلر ع ر  إلر  ع   إلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إل -  1
  

2
 70رقتع  إلمب نوح إلر تخ ي إلعرهابن إلر رنداإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلا  إلإل1992سعت اإلإل30رق،ا إلوإلإل03-92.شاإلرق س مإلر تم يعيإلا  إل01رقندة. -  

 .1992سكت ا إلإل01رق،اإل إلوإلإل.      

.إل114فإلر رضح إلإل2006إلشنر اإلمحنخمإلفإلع  إلره  رمإلعر ا نس إلردنني  إلفدراإلر ع  مإل  نم إلعر ت سيتإلفعنناهإلفسن إل- 3
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-66رقعرب لإل ألشرب إلا رب إلإلف1995واري إلإل25رق،ا إلوإلإل11-95 إلا  إلربرألشإل1995سن إلإلكذ كإلإلع  اإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

لإلرد ري إلإلإلإلإلإلل ثإلسضنوإل ا إلاراتإلاعن رهإلفرقتف اإل ن  هإل ن  هإلر ع  اناإل1966ي    إلإل8رق،ا إلوإلإل155
سعإلخت يع نإلكةإلإلإلإلإلعتاإلوعلإلرابنا نلإليإلش  اإلع لإلس هإل87قندةإلروإلع ن إلإلرق   و إلا وعنلإلرابنا  إلسعإلخت يع  إل ف

 ةإلر   ن رب إلعر اربلش إلر نرا رب إلعرسربت  راإلرق،ساربناإلعسرب بنإلر عربندوإلعرباإل  يرب إلربوعةإليات  وإلسشاإلر  ع  إلعر  لرب
إلإلي يتإل:إلسوإلع ةإلغ ضهإلشن

إل

اربربثإلر  عربرب إلوإلسعسربربنيإلر اربرب نهإلعإل ربرب إل ربرب إلر عربرب رمإلرألشربرباإلشربرباإلإلربربللإلرالعتربرب ر إلرقعنربرب وإلسعإلرداربرب وإلع ربربلإلإل-
إل يبإلل نهت إلسعإلل يت  إل  خت إلسعإلرقةإلمب ت  نهت إل.رألاخناإلسعإلتع

إل.ع    إلل ك إلرق عاإلسعإلل ي إلر تن ةإلوإلر ت قإلعر تج   إلسعإلرالعترنمإلوإلر انلناإلر ع  ش  إلإل-
إلرالعت ر إلع لإلاش سإلرألش إلع عشإلسعإلت   ةإلر  ع اإل.إل-
إلرالعت ر إلع لإلعسنيةإلرق ر لاإلعر ن ةإلعرق ت  ناإل.إل-
إلعردإلنلإلسي إلشندةإلشاإلا تنإل عةإل ح إلره انهإلسعإلر   رهإلسعإلر ع   إلوإلإلت إل.إلرالعت ر إلع لإلرى طإل-
إلع    إلع ةإلر ا تناإلر ع  ش  إلسعإلل ي إلممناس إلر ععندةإل.إلإل-
 ش ربربربرب إلسعإلرالعتربربربرب ر إلع ربربربربلإلل ربربربربنةإلسع رتربربربربنإلسعإلممت  نهتربربربربنإلسعإلع   ربربربرب إلتتع ربربربرب إلر  ربربربرب ر  إل ع   ربربربرب إلسربربربرب إلرق،ساربربربربناإلر ع-

إل.إل1عر تن   نا
إل

ن إلعرشربنإللررب ضإلربنإلعرب دإل إلابربربتع يضربإلرشربنسهإلبذضإلر تع يضربناإلت ت ربيإلوإلتعن  ربنإلإلفإلبذرإلر ر دي نلإلوإلعشنإلإلإلإلإلإلإلإلإل
  نو إلر ىإلمت   بربنضرب ةإلرهابربنيبإلانهربوإلع  ع إلشاإلرألوعنلإليربت إلجت مي ربنإلشربتإلر نك رب إلدري ربنإلع ربلإلرألثرب إلر نضاربيإل  عرب

ر   ربرب لإلر ىإلرقعربربىنإلر ربربذوإلإل نضيربوإلرإلت ربربناإلرقرربربت حناإلممربربنإل ربرب إليرربربع إلع ربربلإلر ربربإلر   ربرب ا ثربرب ةإلر ععربربناراإلععربرب مإل
إل.إلإلن  إلسهإلر  نضيإلش   إلان تضا إلر ف  إلوإلرانلإلرد رييف ر ضإلرقم ع

إل

سدإلربربربةإلاعربربرببإلرألوعربربربنلإلوإلع ربربربفإلر ع ربربربةإلإل11-95رألشربربرب إلعشاإل  ربربرب إلسإلربربرب ىإلنربربرب إلسهإلفشربربرباإل  ربربرب بربربربذرإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ل كرب إلرقرب عاإلإلعل يرب إلإلتع رب إلان ضعربةإلوإللرب إلثرتربهإلشثربةإل   ربهإللإلع   رب إل ر إلشربنربرهابنيبإلعشن نإلشنإللتنمإلر ىإله ي إلس

إلفو  ربربفإلمي ربرباإلسهإلميربربةإلشثربربةإلبربربذرإلر ضعربربةإلسشربرباإلر  ع ربرب إلعر  لربرب ةإلر   ن ربرب إلعر اربربلش إلر نرا ربرب إلفر تن ربربةإلوإلر تربرب قإل 
 وع    إلرق عاإل  إلت  هإلثن ض إلالإلت  لإلر ىإل نني إلر ع ةإلرهابنيبإل.إلفعرست  راإلرق،ساناإلعس بنإلر عندوإل؟

إل
إل

                                                 
1
رقتع  إلاندننيناإلرق   و إلا وعنلإلرابنا  إلسعإلخت يع  إلرقنم اإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلا  إلإل1995واري إلإل25رق،ا إلوإلإل11-95.شاإلرألش إلا  إلش  اإل87رقندةإل - 

 .1995شناسإلإل01رق،اإل إلوإل11
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إل5هتنمإلر ىإله ي إلشثةإللإلاش سإلرألش إل إلو غ إلسهإلرقندةإلإل11-95كذ كإلبننحإلعنن  إل ن اإلوإلرألش إلإلإلإلإلإلإل
شربرباإلإللإلإلو ن ربجلإلرقربربندةإلر  سربربت اي إلفشرباإلر  سربربت اإلثكربرب اإلاشرب سإلر ثربرب اةإلععاداإلارربرب غ إلتض ربرب إله يرب إلردربرب  إلشربرباإلر  ة

  إلر رب  وإلعر نمرب  إلر رب  وإلبرب إل رب  إلشرباإلاشرب سإلر ثرب اةإلعر ربيتإلربسوإلر عرب1فاش سإلر ث اةإلر ع  إلر   وإلعر نمرب  إلر رب  وإل 
 نإلر  ث إلشاإلر  ش سإلعع لإلاسس نإلر م  ر إلامح  إلرلإلتعن ىإلفإلو ةإلس إلر م  ر إلعع مإلرالعنروإل  إلشاإلمتث 

رألع ربنلإلرهابنا رب إلع  رباإلبربةإل ربهإل تربنيمإلإلفشرباإلرق،كرب إلس ربهإل  ميرب إلفيعرب إل  ميرب إلرابنا رب إل؟2 رب وإلرد ريرب وإلعرأل نربيب
إل.إلإل؟إلرقتعناوإلع   ن

إلإل

ع  ةإلاش سإلر ثرب اةإلوربنهإلشرربت حإلاشرب سإلرألشرب إلسهربةإلشرباإلاشرب سإلر ثرب اةإلإلفعاغ إلسهإلر  ن  هإلثك إلاش سإلرألش إلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلإلرألش إل.إلانعتعناإلس هإليم ةإلكةإلر ذياإلياع هإل ن ف 

إل

وإلعرب لإلمب تفربلإلربذعر ربإلعننخمربشرباإل ربن  هإلر ع  اربناإلر  ربإل314و  إل ن اإلرقندةإلإلفأما القانون اللبنانيإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
تإلرألوعربربنلإلر ربربيتإلت شربربيإلر ىإلربربربندإللن ربرب إلثعربرب إلربكج  ربربإلإلي ربربيإللإليعربربوإلانألع ربربنلإلرهابنا ربرب إلشربربنإل91/إل89ر  ربربن  هإلا ربرب إل

إل  إلعر ع رشةإلر  اني رب إلسعإلرق   عا ربربربر انش إلسعإلرى  إلاعت ت  إلا سنيةإلكنألدعراإلرقتضج ةإلعرق ردإلرق ت ع إلعرقنتجن
ر يتإلشاإلارب تنإلسهإلهرب ثإلإلترب رإلعنشربن فإلع رب إلسدا ربجلإلبربذضإلرقربندةإلوإلر ضرربةإلرقتع رب إلاربند ري إلر  ر عرب إلع ربلإلسشرباإل

إلرألع نلإلرهابنا  إلر ىإل:إلإلع   إل  سإلر  ن  هإلر  عننخمإل ع  إلر  رإل يإلر  
إل  مي إلل نسةإلععضتإلع  ةإلر  سنيةإلرهابنا  إل.إل-
إل3  مي إلر نروإلر ضعةإل ذضإلر  سنيةإل.إل-

إل

304رقربربندةإلإلجل رربربو ربرب إلإلأمااا  ااي القااانون ال ااور إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
نداإلانق سربرب مإلربشربرباإل ربربن  هإلر ع  اربربناإلر اربرب اوإلر رربرب4

إلممرباإل ربن  هإلر ع  اربناإلر  عنربنخمإل314شتمربن نإل رب إلكعرب إل   ربندةإلإل1949ل ي رهإلإل22رق،ا إلوإلإل148ر تم يعيإلا  إل
  إلر مربن إلربهربإل306 تح دإلر ع  اناإلر يتإلتنرب لإلان ربذياإلي  شرب هإلانألع ربنلإلرهابنا رب إلعرقربندةإلإل305إلع ن اإلرقندة

إلمجع ناإلت  مإلانألع نلإلرهابنا  إلا ر إلتغ  إل  نمإلر   إلسعإلو  إلسار إل.
إل

 رمإلربلإلكربربةإلرستخربربإلسهإلرهابربربن إلبربرب و ربرب إل ربربن إلوإل ربربن  هإلر ع  اربربناإلرقرربرب وإلفإلالقااانون الرياار  وعاا           
قمربربرب ععإلر  رشربربربيإلوربربرب دوإلسعإلمجربربربنعيإل ربربرب وإلإلر   ربربرب ةإلسعإلر عنربربربفإلسعإلر ت  يربربرب إلسعإلر نعيربربربتإلي جربربرب إلر  ربربربهإلردربربربنخمإلتنض ربربربذ

                                                 
1
وإلإلإلإلرق،اإل إلإل119-08عبيإلرقندةإلرقع   إلان  ن  هإلا  إلإل1996ديا اإلإل8رق،اإل إلوإلإل76إلرقنم اإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلا  إل1996شاإلر  ست اإلإل05قندةإل - 

 .إل2008  و اإلإل16رق،اإل إلوإلإل63عرقنم اإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلا  إلإل2008  و اإلإل15
2
ل ثإلسهإلرهعلمإلرقر وإلهنشةإلع لإلا  ر إلرد ري إلإل2009  و اإلإل18ةإلر ضن   إلا إلرد ري إلعشر إلوإلش ع إلسمإلداشنهإلان ا درهإلوإلرشث  نإلل ثإلاع إلرقعناإل - 

 رهعلش  إلرقر ي إل  ري إلرابنا  إل؟إلاعبإلعع ض  إلمبنإلع ض  إلو ةإليع إلتر و

3
 .إل77فإلر رضح إلإل1999  لإلعاإلفحم  إلحميإلر  ياإلع  إلفإلتع يفإلرهابن فإلسكندمي  إل نيفإلر ع ا  إل  ع  مإلرألشن  إلفإلر  ين إلفإلر اع دي إلفإلسن إل - 

4
فإل  لإلعاإلفحم  إلحميإلر  ياإلع  إلفإلتع يفإلرهابن فإلإلإل1978فإلإل03فإل26ر رنداإلاتناي إلإل36شاإل ن  هإلر ع  اناإلرقفنو إلان  ن  هإلا  إلإل304دةإلرقنإل-إل 

إل.77 ضةإلرق  تإلفإلر رضح إل
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ريربذر إلرألاربخناإلسعإل يبإلسلش إلرات ربتإلعسشنربهإل  خترب فإلرثرإلكربنهإلشرباإلارب هإلث ربكإلربرهإلللإلان ن نمإلر عنمإلسعإلتع
سعإلإلإلإلإلإلإلإلا نهت إلسعإلسشربربربن  إل  ختربربرب إلسعإلر ربربربنقإلر فربربرب اإلان ع  ربربرب إلسعإلانالترربربربنالربر  ربربربن إلر  عربربرب إلا ربربربن  إلسعإلتعربربرب يبإللربربرب

سعإلإلإلإلرق ر ربربلاإلسعإلاربربنألش رلإلسعإلانقعربربنخمإلسعإلرألشربربلحإلر عنشربرب إلسعإلرلن ربرب إلسعإلرلتلهلربربنإلعرالسربربت ل إلع   ربربنإلسعإلشنربربتإل
سعإلإلإلإلإلإلندةإلسعإلشعنبربرب إلر ع ربرب إلألع نهلربربنإلسعإلتعت ربربةإلتتع ربرب إلر  سربربت اإلدعاإلر ععربربإلعع   ربرب إلممناسربرب إلر اربرب تناإلر عنشربرب إلس

إلإل. 1ر   ر  إلسعإلر   ريح
إل

و ربربرب إلسعادإلتع يربربربفإلرهابربربربن فإلوإلر عربربربن إلر اربربربناتفإلضربربرب اإل ربربرب ري إل، القاااانون الجناااائي ال اااو انيأماااا إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
يمربناحإلسعإليعربربنعهإلفإلا  هلربنإللإلشرباإلينمرب إلسعإليرب ي إلشن  ربرب فإلترب ا إلالات ربن إلسوإل  ميرب فإلعشرباإل65ر ضتنرب فإلوإلرقربندةإل

 ر إلوإلت كإلرقن   فإلس ر إلكن جلإلتع ةإلدرإلةإلر ا درهإلسمإلإلنا هفإليعن  إلان اربجاإلممرب ةإلالإلتتجربنعسإل ربةإل
سعإلشربرباإلإلإلإلإلسربربن رافإلسعإلان غ رشربرب فإلسعإلاربربن ع  ات إلشعربربنفإلوربربنثرإلكن ربربجلإلرد ميربرب إلر ربربيتإلتربرب ا إلهلربربنإلبربربيإلر  راربرب فإلسعإلر ن ربرب 

رد  ربرب اإلسعإلر اربرب ت إلر عنشربرب فإليعن ربرب إلان اربربجاإلشربرب ةإلالإلردربرب ري إلرقعن ربرب إلع   ربربنإلانهعربرب رمفإلسعإلرهابربربن إلات  يربرب إل
إل.2جتنعسإلعم إلسن راإلك نإلب سإلشعن عتهإلان غ رش إل 

إل

فإلعبربربيإلإلن ربرب إلجب ميربرب إلر  راربرب فإل ربربن إلو  ربربنفلإلع ربربلإلس ربربهإليعربرب إلش ت عربربنإل  ميربرب إلر  راربرب فإلشربرباإل167عسشربربنإلرقربربندةإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلسعإلرقنلإلا يت إلسهإلي تإلر ضعةإل:إلي ب إلر عنش فإلسعإلي تتإلر ت ي إلا ر إلرات ن إل  مي إلع لإلردا إلسعإلر ع  

إلإلنامإلر ع  رهإلوإلر اإلسعإلر عح إلسعإلرد إلسعإلدرإلةإلر ع  رهإلشتإلتعذاإلر غ ثإل.  إلسل
 انستخ رمإلر ال إلسعإلسوإلسدرةإل ن  إل إليذر إلسعإلر ت  ي إلاذ كإل.  إل ل

فإلو يإلإلن  إلجب مي إلرهابن فإل رجلإلع لإلشنإلي يإللإليعتاإلش ت عنإل  مي إلرهابربن إلشرباإل144عسشنإلرقندةإلإلإلإلإلإل
إل:
سعإلمح هإلعرب لإلسهإليضعةفإلإلض راإلاهإلسعإلا وإلاخصإلسإل إلي  هإل ن  رإلاذ كإلهت ي ضفيت ع إلغ ضإلانه  إلسل

إلشنالإلي  شهإل ن   نإلسعإلسالإليضعةإلشنإلب سإل هإل ن   نإل.
تر اإلشنهإلل ك إلسعإلهض إل ن  إلاذ كإلرستع نلإلر   ةإلردنني  إلسعإلع  نإلانلت نلإلسهإلت  يإلث كإلوإل  إل ل

 .3 عهإلر   ةإلردنني  إلاععإلسوإلاخصإللنض إلس هإلي اكإلسهإلياتع ةإلش

إل
 

إل
 

                                                 

.إل16فإلر رضح إلإل1995فإلسن إلإلحم  إلحم  دإلسعيإلفإل  ري إلرهابن إلعسل نش نإلعر  ر راإلشلل ت نإلفدراإلر ض  إلر ع يبإلفإلشر إلفإلر تعع إلرألع ى  لإلعاإل - 1
  

2
 .76  لإلعاإلفحم  إلحميإلر  ياإلع  إلفإلتع يفإلرهابن فإلإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إل - 

3
 .76  لإلعاإلفحم  إلحميإلر  ياإلع  إلفإلتع يفإلرهابن فإلإل ضةإلرق  تإلفإلر رضح إل - 
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إل تشريْات األجنبية .الالفرع الثاني :  
 

ا يتن  ربنإلر ربيتإلع وربجلإلإل ربنعشرباإلا نإلفتع يربفإلرهابربن ع لإلغ راإلر رب علإلر غ ا رب إلإل    إللنع جلإلر  علإلرألعاعا إلإلإلإلإلإل
 لإلس ربهإللإلرسربتخ رمإلر عنربفإلألبرب روإلس نسربرب  إلعيمرب ةإلسوإلرسربتخ رمإل  عنربفإل رب وإلت عيربتإلر مربربع إلربرهابربن إلعرب

1.تنع إلسعإلسوإل 
إل

إل

إلم ةإلشاإلر نمنيإلر تن إل:ين إلع لإلسهلإلر ع ةإلرهابنيبإلرب اناإلرألش ي يإلرهابربع وإل ن  هإلر ع ع   إل
  اناإلر ضربربربرب ار إلسعإلسوإل ربربربربن  هإلرب اإلع ربربربربلإلعن ضربربربربنإلسعإلإلتربربربرب إلع ربربربربلإلر  ربربربربنةإلر عمربربربرب ي إلعينت ربربربربكإل ربربربربن  هإلر عربربربربربيتفربربربربإل-1

إل   اليناإلرقتح ةإلرألش ي   إل.
إل:إلنيبإلر ىإلشنإلي يربرهابإلر ع ةسهإلي  وإلإل-2

إلهإل.ربطإلع  رب خمإلسعإلممناس إلضغربربصإلشرب  إلاخربت بإل-سإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلر ت ث إلوإلس نس إلر   ش إلعاإلر نب  إلعممناس إلر فغطإل.إل- إلإلإلإلإلإلإل

إل.إل2 إلعاإلرالغت نلإلسعإلرلتفربربةإلر   شربر ت ث إلوإلع إل-مإلإلإلإلإلإلإلإل
إل

ن إللارب إلشض  ش ربنإلع ننعت ربربنإلرهابربإلوجترب اإلرهاربناةإلر  ربهإلسهإلر  اليربناإلرقتحرب ةإلرألش ي  رب إلتعرب إلإلعشربنإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عشنإلخي مإلشرن  نإلاةإلسهإلس نس  إلسش ي نإلختن فإللخنإلر   ر  إلر ربيتإلتاربن نإلانضارب نإلشثربةإلر تع يربفإلر ربذوإلسارب  نإل

إل. هإلسن ضنإلعيتفحإلد كإلوإلسكث إلشاإلشننسع إل
إل

ش ناربربةإل ربرب ت إلإل153عنربرب شنإلتعنربربجلإلرد ع ربرب إلر عنشربرب إل ربرب راإلاندر ربرب إلرهابربربن إلا غ ع ربرب إلإل1987و ربربثلإلسربربن إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
وإللربربربرب إلرشتنعربربربربجلإلإلف ري ةإلعر  اليربربربربناإلرقتحربربربرب ةإلرألش ي  ربربربرب رب راإلمهربربربربنإلرسربربربربربر  تربربربربنهإلعناضربربربربتنإلبربربربربذرإلر  ربربربربإلنه ضإلون ربربربرب ع تضربربربرب

ل ربربربثإلدعربربربجلإلرد ع ربربرب إلر عنشربربرب إلوإلبربربربذرإلر  ربربرب راإلمج ربربربتإلر ربربرب علإلر ىإلر تحربربرب حإلشربربرباإلس ربربربةإلإلفبنربربرب عارسإلعربربرباإلر ترربربرب يجل
إل.إلإلش نوح إلرهابن إلر  ع 

إلإل

الإلاربربي إلوإلبربربذرإلر  ربرب راإلمي نربربهإلسهإلإل"رق تربربتإلر تربربن إل  إلبربربناإلرقتحربرب ةإلرألش ي  ربربربعسربربع إلرعربربنر إلر  اليربربإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
انعتعنابربربنإلشربربرباإلرقعربربربندبإلر ربربربيتإلينعثربرب إلشن ربربربنإلش ثربربربنقإلرألشربربرب إلإل يع ربرب إللربربرب إلر مربربربع  إلان  يربرب إلعرالسربربربت للإلعت  يربربرب إلرقرربربرب

عإلن ربرب إلر مربربع  إلإلف  إلرى عشربرب إلاربربن   ةإلشربرباإلل    ربربنإلبربربذضرب إل  معربربربعبربربيإلمبعربربندبإلسربربناي إلرقضعربرب لإلان ناعربربإلفرقتحربرب ة
 إلرالسربربتع ناي إلعر عنرربرب ي إلسعإلراللربربتللإلرلربربنا يإلسعإلساربرب نلإلسإلربرب ىإلشربرباإلر اربرب ت ةإلرالسربربتع ناي إلإلرلنضربربع إل أل   ربرب

                                                 

.  48 فر رضح إل1992 إلعضنوإلشع عوإلفإلسن إلا نإلسيبإلس  ايمإلفإلسسن  إلرابنا  إلا إلر  ب إلعرقغنالةإلعر  ر تإلفإلت مجربإل  لإلعا- 1
  

.إل6فإلش ك إلرألب رمإلفإلر  نب ةإلفإلشر إلفإلر رضح إلإل09/06/2004 ناقإلر م  إلفإلت  ي إلرلنا   إلرألش ي   إلعاإلرهابن إلفإلرق،ا إلوإل  لإلعاإل -  2
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ك ربربنإلمتت ربربكإلبربربذضإلر مربربع  إلر ربرب إلان نفربربنلإلشربرباإلس ربربةإلر ربربتخ صإلشربرباإلبربربذرإلك ربربهإلعان عحربربثإلعربرباإلر ربرب ع إلهلربربذضإلر غنيربرب إل
إل.إل1إل"ع ع لإلبذرإلر  ع إللإل ع نإلق ثنقإلرألش إلرقتح ةإلعرقعندبإلرألإل ىإلر يتإله  إلر  ن  هإلر  ع إل

إل

لإلرهابربن إلبرب إلإلرب قإل   ربن  هإلإلسهإلف1986 ان إلإل1020-86ا  إلع   إل ن إلوإلر  ن  هإلر ض  ايإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ي ربربرب مإلع  ربربربهإلوربربرب دإلشربربرباإلرألوربربرب ردإلسعإلتن ربربرب  إلمجربربربنعيإلي ربربرب وإلر ىإلرثربربربناةإلرضربربربت ر إلإلتربربرب إلوإلر ن ربربربنمإلر عربربربنمإلعربربرباإل  يربربرب إل

إل.2ر ت  ي إلان نب  إل 
إل

 . الْناصر المكونة لتْريف اإلرهابالفرع الثالث :  
 

غربربرب إلستربربنإلتمربربربنحإلوإلع ربربربفإلإلفرإلت ضربربجلإلر تع يضربربربناإلر اربربربنا  إل إلابربربن ر ىإلس ربربهإلش  ربربربنإل اربرب سإلسهإل مربربرب إلال        
عةإلعن ربربفإلي ربربتإلا سربربنيةإلإلتربرب ةإلي ربرب وإلر ىإلر نعيربربتإلعر ربربنقإلر فربرب اإلدرإلربربةإلر ربرب  اإلانألاربربخناإلربرهابربربن إلا  ربربهإلوربرب

ن ض إلرب ربربربكإلثربربربثشربربربندرمإلوإلإل بنرب نس  إلسعإلغربربربرب روإلسربربربربعرق،ساربربربناإلر   ش ربربرب إلسربربرب ر إلكربربربنهإل نجتربربربنإلعربربرباإلسبربربربإلعرق ت  ربربربنا
إل.تع يفإلرد ري وإلك نإلب إللنلإلر  يضناإلإلرببإلر تعرب    ر  إلعر   ريحإلعشتإلع  دإل  لإلوإلاع

إل

ل إلر  ع رب إلوإلتتع رب إل  ر  ن ربنإلدرإلربةإلر     ربنإلا رب إلسرب ندهتنإلك نإلسهإلر تع يضناإلر انا  إلس  اإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ر مرب ع  إلوإلرسربتخ رمإلر عنربفإلعر  رب ةإلش  ربنإلكن ربجلإلإلع لإلت ر نإلر رب  وإلعالإللرب إلألوإلكربنهإلسهإلي رب مإلش ربنمإلر ارب ت 

إلاعيع إلكةإلتر وإلعن فإلإلنامإلبذرإلره ربنإلفرقا غناإلعر  عروتإلرالإلوإللن  إلر ف عاةإلرق ج  إلعر  ونعإلرقم عع
ألهإلر  ع ربرب إلعلربرب بنإلبربربيإلرقخ  ربرب إلاربرب دإلر  ربرب قإلعمتنربربتإلر   ربرب إلعكربربةإلتعربرب إلع ربربلإلل  ربربنإلوإلإلف إلإل ع ربربنإلعربرباإلر  ربربن  هرببربرب

إل.نك إلعإل ع نإلع لإلر  ن  هإلربث كإليع إلروت نتنإلع لإلر 
إلر عنن  إلرق    إلقض  مإلرهابن إل:عشاإلإلللإلث كإلس وإل   مإلانستنعنيإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إل

إل3:إلالتهديد باستخدام العنف على وجه غير مشروع وغير مألوف  أوال :إلإلإلإلإلإلإلإل
إل

  رإلشرب ر ن إلرألسنس  إل إلابن فإلعي  هإلش  هإلضرب إلرألورب ردفإلسرب ر إلكربنإل ر عنفإلرل ىإلر  كنيإليع إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 سعإلس ن  فإلسعإلض إلرا  عنافإلر يتإل  إلت  هإلرأل   ناإلدرإلةإلر  ع  إلسعإلض إلش،ساناإلشع ن إل

 
                                                 

1
يإلت اإلي شن إلإلعر   نهإلر ر   خمإلعع  هإلونهإلشم   إلسش ي نإلعرس ري ةإلعع ضتهإلر  اليناإلرقتح ةإلرألش ي   إل1987  و اإلإل07تعنجلإلرد ع  إلر عنش إلر   راإلاتناي إل - 

اه.عقع  شناإلشتإلرهابن فإلاةإلشتإلل إلرق نعش إلرقم عع إل  مع  إلرق   ش فإللخنإل  إلا  جلإلض اإلل عدإلالدبنإلان م ةإلر ذوإلمسحإلاهإلش ثنقإلرألش إلرقتح ةإل ض
 .إل01/03/2010تناي إلرال لعإلي مإلإلgwww.freearabvoice.orسكث إلي  لإلر    عإلر ىإلرق  تإلرال  نعخمإل

2
دارس إل ن     إلش نا  فإلاسن  إلشن ات فإلك   إلر  ن  هإلعر ا نس فإلرألكندمي  إلر ع ا  إلرقضت ل إلإلك ان ن افإلإل-لااإلع ي إل  اإلر   فإلرهابن إلوإلر  ن  هإلر  ع  - 

 .105ضح إل.إلر ر2007ر  منناحفإلسن إل
3
 . 48 فإلر رضح إل2006حم  إلر نت اوإلفإلع  إلرهابن إلفإلدارإلردنش إل  نم إلعر ت سيتإلفع نهإلهإلرألادهإلفإلر تعع إلرألع ىإلفإلسن إل - 

http://www.freearabvoice.org/
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شثربربةإلش،ساربربناإلتاربربتث  إلوإلدع ربرب إلشربربنفإلو  ربربناسإلضربرب بنإلر عنربربفإلرقضفربربيإلر ىإلخت يربرب إلشنمربرب هتنإلسعإلش  رهتربربنإلااربربع إل
إل.ش ر ض نإلسعإل نا ت نإلسعإلغ إلد كإلسعإلض إلر  ع  إلارض إلعنش إل

إلكةإلعنفإلرابن إل؟بةإلإل فإلب إلعر ا،رلإلرقت عإلإلإلإلإلإلإل

 ربربرب ةإلاض اربربربض إلك ربربربنإليعت ربربرب إلر ربربربععبفإلع  نربربربهإلع ربربربةإلشن جربربربيإلي ربربرب مإلع ربربربلإلر عنربربربفإلإلرهابربربربن رألك ربربرب إلسهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
و خنإليارب لإلر عنربفإلرابناربنإل؟إلعشربخنإلالإلإلفانألسنسإلعاذ كإليرع إله ي إلر عل  إلا إلكةإلشاإلر عنفإلعرهابن 

إلعبرب إلرات ربن إل  عنربفإلوإلظرب عوإلشع نرب إل؟إلسو ةإلرهابن إلدا  إلشع نرب إلشرباإلر عنربف؟إلسعإلإلفياتح إلبذرإلر   ف
إلألب روإلحم دةإل؟إل.

عان    عإلر ىإلر ض هإلر  ع إلمي اإلسهإلمن  إلا إلرجتنب إلاررب دإلرق ررب دإلانهابربن إلكررب اةإلشرباإل رب اإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلر عنفإل:إل

وربنثرإلإلإل؟:إليع لإلع لإل ع ع إلرهل وإلشاإلع ةإلر عنفإلبربةإلبرب إلس نسربيإلسمإلغرب إلس نسربيإلاالتجاه األولإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل ربربربربناإلر عنربربربربفإلعنضربربربربنإلإلن رربربربربنفسشربربربربنإلرثرإليإلي ربربربرباإلرهلربربربرب وإلس نس نإلف ربربربربناإلر عنربربربربفإلرابناربربربربن وإلس نسربربربربيإلكربربربربنهإلرهلربربربرب

إل1.إل.رخل.....سعإلعندينإلعب إلر ذوإل  إلت  هإلسب روهإلر ترندي إلسعإلر ت نع  إلكن ا   إلسعإلر ث اإل

ر  ربرب لإلافرب عاةإلرسربتخ رمإلع ربربلإلرعتربربعناإلسهإلإلعبربذرإلرالجتربنضإلمي رباإلسهإلترب  هإل ربهإلشربج  ع إلشرباإلرال تربرب ندراإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
رهابن إل  عنفإلسعإلر ت  ي إلاهإلخي مإلشاإل تنقإلبذرإلرألإل إلر ع ي إلشرباإلرألع ربنلإلر ربيتإلتعرب إلشرباإل رب   إلرألوعربنلإل

شثةإلتعت ةإلرالترنالاإلانستخ رمإلر  سنيةإلره  نع   إلسعإلغرب عإلر ربعلدإلاربن ع لاإلرق يضرب إلر ربيتإلت حرب إلإلفرهابنا  
اإلا ي يرب إله ربةإلش  عاربناإلعاني رب إلر ىإلغرب إلث ربكإلشرباإل رب اإلر فرب اإلسعإلراسربنلإلإلتناربنإلفر ف اإلانال ترندإلر   شي

إلر عن  إلر يتإلالإلياتخ مإلو  نإلر عنف.

:إلو ارب  إلان رب عاإلرهلربنمإلر ربذوإلي ععربهإلر عنعربثإلر ا نسربيإلوإلر  ثرب إلشرباإلردرب ري إلر ا نسرب  إلاالتجاه الثاني          
إل رالإلس ربربربربربربربربربربربربربربربربهإلالإليعت ربربربربربربربربربربربربربربربرب إلسهإلشثربربربربربربربربربربربربربربربربةإلبربربربربربربربربربربربربربربربربذرإلر ربربربربربربربربربربربربربربربرب عاإليرربربربربربربربربربربربربربربربرب حإلألهإليتخربربربربربربربربربربربربربربربربذإلك سربربربربربربربربربربربربربربربربنسإل تع يربربربربربربربربربربربربربربربربفإلرد ميربربربربربربربربربربربربربربربرب

عشرباإلس رربناإلبربذرإلرالجتربنضإلر عربنيإلرهن   و"ع  نارب ه"إلإلفرهابنا  إلر يتإلجت إلشع ناإلمت   بنإلوإل ر إلراربنع إلر  عرب 
ر ربربذوإليعربرب وإلرهابربربن إلا  ربربهإلرسربربتخ رمإلر اربربل إلعرقتضجربرب راإلسعإلر عنربربفإل ت  يربرب إلساعر إلرألا يربربن إلعخت يربربفإلرألغ ع ربرب إل

إل.إلإل2عاثإلر  ع إلوإل    ن

                                                 
1
 .43فإلاإل1986رمح إل للإلع إلر  ياإلفإلرهابن إلعر عنفإلر ا نسيإلفإلكتن إلر  ي إلفإلشر إلفإلر تعع إلرألع ىإلفإلسن إل  - 

2
 . 44ابن إلعر عنفإلر ا نسيإلفإل ضةإلرق  تإلفإلر رضح إلفإلرمح إل للإلع إلر  ياإلفإلره  - 
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وربربنهإلرألثربرب إلر نضاربربيإلر ربربذوإله ثربربهإلر  ر عربرب إلرهابنا ربرب إلبربرب إلرهلربرب وإلشربرباإلر ع   ربرب إلإلعر تل ربربنإلشربرباإلبربربذرإلرالجتربربنضإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل تةإلاخرنإلعساب إلعم ةإلآالوإلاخص"إلل ثإلسهإلرهابنا  إلينت   هإلشاإلاعناإل"إلسإلفع  ةإلضحنينبن

عاغرب إلرإلربربتلوإلرالجتربربنب إلوربربنهإلإلر ررب إلر عنربربفإلوإلر ع ربربةإلرهابربربنيبإلت ربةإللنضربرب ةإلر مربربي إلر ربربذوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلإلرلإلشنإلب إلر ض قإلا إلرهابن إلعر عنفإل؟بع ننإل ت  إلر ا،إل

سعادإلر عربنلث هإلتع يضربناإلشتعرب دةإل  عنربفإلمي رباإلسهإل  خررب نإلوإل:إلان ناع إل تع يفإلر عنفإل رب إلإلأوال إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلثلث إلرجتنبناإلسسنس  إل:إل

عر فرب اإلانألاربخناإلإلرألثىي،ك إلس رناضإلسهإلر عنفإلب إلرستخ رمإلر   ةإلرقنديرب إله ربنقإلإلاالتجاه األول -
إلإل. ت  ناإلعرتلوإلرق

و ربربرب إليعربربرب إلتتربربرب ي رإل لجتربربربنضإلر اربربربنا إلرثإلينرربربرب وإلشض ربربرب مإلر عنربربربفإل  مربربرب ةإلر ت  يربربرب إلإلأماااا االتجااااه الثاااانيإل -
 .انستخ رمإلر   ةإلر ىإل ن  إلرالستخ رمإلر ضع يإلهلن

إلربربربتلالاإلعر تنن فربربربناإلهرةإله   ربربرب إلل ربربربثإلرعتربربرباضإلع  عربربرب إلشربربرباإلر ىإلر عنربربربفإل  ربربرب إلإلأماااا االتجااااه الثالااا  -
 ربربربذ كإليت ربربرب إلع  ربربربهإلرسربربرب إلر عنربربربفإلإلفعرال ترربربربندي إلعر ا نسربربرب  إل   جت ربربربتر  نشنربربرب إلوإلرهل نكربربربةإلرال ت نع ربربرب إل

عيتخربربربذإلبربربربذرإلر عنربربربفإلعربربرب ةإلساربربرب نلإلشن ربربربنإلغ ربربربن إلر ت نشربربربةإلر ربربرب  وإلدرإلربربربةإلرات ربربربتإلإلفرهل   ربربربيإلسعإلر عن ربربربنخم
عغ ربن إلر ع ر رب إلرال ت نع رب إل...إلعيت رب إلر ربععبإلع ربلإلإلفعسعيإلاعبإلرد نعناإل ل ضرنلإلعرباإلر  ع رب 

عث ربربربكإلأل ربربربهإلعنربربربفإلكربربربنشاإلوإلر عربربربىنإلرال ت نع ربربرب إلعرال ترربربربندي إلر عنربربربفإلرهل   ربربربيإلرسربربرب إل"ر عنربربربفإلرلضربربربي"إل
 1عر ث نو  إل   جت عنا.

عشربرباإلإلربربللإلبربربذضإلرالجتنبربربناإلمي ربرباإلسهإل فربربتإلتع يضربربنإلر  ري ربربنإلشربرب،درضإلسهإلر عنربربفإلبربرب إلكربربةإلسربرب  حإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
سعإلإلإلإلإلإلإلإلإلوع يإلسعإل   إليتف اإلرستخ رشنإل    ةإلسعإلر ت  ي إلانستخ رش نإله نقإلرألثىإلعر ف اإلان ذراإل

إل.2عرتلوإلرق ت  ناإل تح   إلسب روإلشع ن إلإلفاإل ياان

إل:إلإلر تن   شاإلإلللإلر ن نيإلمي اإلاس إلره ناإلر عنمإل  تض   إلإلفا إلر عنفإلعرهابن إل  تض ي :إلثانيا 

ر عنربفإلبرب إلرهكرب رضإلرقربندوإلر  ر ربربتإلع ربلإلاربخصإلسعإلمجنعرب إله عربربناضإلسعإلر عنابربنإلع ربلإلسرب  حإلشربربنإلإلإل-إلإلإلإلإلإلإلإل
السربربت ل إلع ربربلإلرألشربرب رلإلعربرباإل  يربرب إلر  ربرب ةإلسعإل ربرب وإلرال ت ربربنمإلكتربرب ش إلاعربرببإلعرإلفسعإل ربرب وإلر ترربربض  إلرداربرب ي 

رقنمربربرب اإلعل   ربربربنإل...إلا ن ربربربنإلتتجربربربنعسإلسبربربرب روإلر ع ربربربةإلرهابربربربنيبإلسبربربرب روإلسع ربربربنلإلر عنربربربفإلره  رش ربربرب إلر عنديربربرب إلإل
                                                 

1
 .إل41ر رضح إلإل1992فهإل عننهإلفإلسن إلإلإلاا عإلإلفش ك إلدارسناإلر  ل ةإلر ع ا  إلفت و  إلرا رب  إللان فإلظنب ةإلر عنفإلر ا نسيإلوإلر ن  إلر ع ا    - 
2
 . 56حم  إلر نت اوإلفإلع  إلرهابن إلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إل - 
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ر ىإلر نتنقإلرألعستإلر ذوإلي  دإلسشرباإلرات ربتإلعسربلشتهإلشرباإلر ننل رب إلر ا نسرب  إلعرألشن رب إلمبربنإلإلفكن ا   إلعر  تة
 إل1 ع إلعر ض عإلا رإل ه.يث إلر 

ت  ربرب إلعل ربرب إلشعناربرب ةإلاربرب إلر ضنعربربةإلعراربربوإلع  ربربهإلوإل ربرب ري إلر عنربربفإلغن عربربنإلشربربنإلت ربرب هإلبربربذضإلر عل ربرب إلإل-إلإلإلإلإلإلإلإلإل
و ربرب وإلرهابربربنيبإل ربرب ةإلبربرب إلر فربربح  إلرقعناربرب ةإلع  ربرباإلإلفشض ربرب دةإلاربرب إلرهابربربنيبإلعضربربحنينضإلوإلردربرب ري إلرهابنا ربرب 

إلب وهإلب إلإل  إل  إلشاإلر ض عإلعر  ع إلوإلرات ت.

مي اإلر ت    إلا ن  نإلسيفنإلشاإلإلللإلر غني إلرألي ي      إلر يتإلت   إلوإلرهابربن إلعالإلت  رب إلوإلإل-إلإلإلإلإلإلإلإلإل
عياربربربتن إلس رربربربناإلبربربربذرإلرقع ربربربناإلر ىإللجربربرب إلتناخي ربربرب إلإلعشربربرباإل إليت ربربرب إلع ربربربلإلرهابربربربن إل"ر عنربربربفإلرقربربربذبيب"إلفر عنربربربف

  ربرب إلع  ربربهإلعسإلفعكن ربربنمإل  ح ربرب إلفشضندبربربنإلسهإلر عنربربفإل ربرب إلرسربربتخ مإلشربرباإل عربربةإل ربربندةإلر ثربرب اةإلر ض  اربرب  إلك ربربذب 
 إل.2اذ كإلرس إلرهابن 

وربنهإلاسرب إلإلتربرب يإلون رب  إلاربرب إلرهابربن إلعر عنربفإلع ربربلإلشاربت ىإلرق ناسربرب إلإلار ض ع ربربناغرب إلبربذضإلعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلر ع    إلب إلسش إلان  إلر رع ا إلانعتعناإلرهابن إلياتن إلوإلممناستهإلام ةإلكع إلع لإلر عنفإل.

فإلأل هإل  إلي رب هإلبنربنحإلسسربنسإل ربن  خمإل  نربهإلدعهإلشا مشإل ن  خمإلشم ععإلإلعبذرإلر عنفإلي  هإلرستع ن هإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ل  قإلره انهفإلو ثلإلش نوحرب إلرهابربن إلإل  ر  غ إلشم ععإلفإل تننو هإلشتإلشعندبإلع  رع إل ن     إلسإل ىفإلشثةإل

إل.إلع ةإلشم ععإل هإلشاإلرألسةإلر  ن     إلر  ع   إلعرى   إلشنإلي ع هإلر  ث إل
إل

يعرب إلع ربلإلغرب إلشمرب ععإللربخنإلإلف نوحرب إلرهابربن و  إلر رناإلع لإلل كناإلرق نعش إلانس إلشإلرالإلسهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل.ع  إلرستن إلر ىإلسسةإل ن     إلس  بنإلرات تإلر  ع 

إل

عبرب إلرإلترب إل رب راإل رب اإلعرباإلرألشرب إلرقتحرب ةإلع ربلإلره ربلقفإلعر ربذوإل ربرب اإلإلف1373ر  رب راإلإلشربثلإلنرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
لإلإلإلإل غ بربنإلكربذ كإلع  إلسعتلإلر  إل  ةإلو طإل   اليناإلرقتحرب ةإلرألش ي  رب إلعرمنربنإلإلف2001سعت اإلإل28اتناي إل

ستعن   إلالإلس ةإلهلنإلوإلش ثنقإلرألش إلرقتحرب ةفإلر   إلرهستعن   فإلعإلرا إلااإلل  إلإلفشاإلر  علإلرقتنضذةإل ععنإل 
دع ربرب إل للربربتللإلسعإلإلو  ربربنإلرثرإلتع ضربربجلإلعر ربربذوإلي ربرب إللرب إلر ربرب ونعإلعربرباإلر ربربنضةإلهفإلع رب عاإلبربربذرإلر  ربرب راإليتعربربنا إلشعربرب

إل.3نسع إلر ىإلل إليتخذإلع ةإلرألشاإلر ت را إلرقنإلر ع عرهإلسع
إل

                                                 
1
 .إل56فإلر رضح إلإل ضةإلرق  تت اوإلفإلع  إلرهابن إلفإلحم  إلر نإل - 

2
 .42ت و  إلرا رب  إللان فإلظنب ةإلر عنفإلر ا نسيإلوإلر ن  إلر ع ا  إلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إل- 

3
 .ر  اليناإلرقتح ةإلرألش ي   إل، وإلسنهإلو ر ا ا  إلإلفإلرق  تإل1945ي    إلإل26شاإلش ثنقإلرألش إلرقتح ةإلرق  تإلاتناي إلإل51قندةإلا - 
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فإلع  نهإل  راإلغرب إل1373شعن  إلع لإلرألسنسإلر  ن  خمإلرقت ثةإلوإلر   راإلا  إلإلرهستعن   عع  هإلر   إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلإل.1فإلعيع  إلر عنيإلر ىإلر  ن  هإلر  ع إلر ت    وإلشم ععإليتنن بإلعش ثنقإلرألش إلرقتح ة

إل

ره  ر راإلر ع نا  إل  ع  إلشنإلمب   إلعرألدبلإلعرألش إلسهإلش ثنقإلرألش إلرقتح ةإل ضاهإل صإلع لإلاعبإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
وإللن  إلتتع   نإلت  هإلهلنإل تنيمإلكناث  إلسكاإلشاإل تربنيمإلرألع ربنلإلرهابنا رب إل ضارب نإلإلشاإلرق ثنقفإلر ضرةإلر انات

إل.إل
إل

شربربربربرباإلش ثربربربربربنقإلرألشربربربربرب إلرقتحربربربربرب ةإلع ربربربربربلإلسهإلا ربربربربربةإلرألشربربربربرباإلسهإليضربربربربرب  إلر فربربربربرب إلإل41وعنربربربربرب شنإلتربربربربربنصإلرقربربربربربندةإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ي إلعر عح ي إلعرد ي إلعكنورب إلعسربنيةإلرق ر ربلافإلو ربذضإلره رب ر راإلهلربنإل تربنيمإلرق ر لاإلر  يعشنتإلرال ترندوإل

عإل   إلع لإلر مع إلر ذوإلتتخذإلض ضفإلع   إلاسيننإلك ربفإلوعربةإلر رربناإلان مربع إلر ع ر ربيفإلو رب إلتتفرب اإلر ارب ت إل
ر ع ر  ربرب فإلعرمنربربنإلر ربربذياإلدوعربرب رإلر ربربث اإلبربرب إل اربربن إلعس ضربربنلإلعاربرب   إلر عربرب رقفإلوربرب غ إلسهإلره ربرب ر إلسختربربذإلمب  ربرب إلش ثربربنقإل

ل ربرب قإلإلسسربرب نفإلس ربرب ةإليتنربربن بإلشربربتإلل ربرب قإلره اربربنهإلعع ربربلإلاإل؟ألشربرب إلرقتحربرب ةفإلو ربربةإليعربرب إلبربربذرإلر ع ربربةإلشمربرب ععإلر
إلر تضةفإلعبيإلرق رث  إلر يتإلتعنت نإلشن   إلرألش إلرقتح ةإل ضا نإل؟إل.

إل

رثهإلره ربرب ر راإلر ربربيتإل نشربربجلإل ربربنإلر  اليربربناإلرقتحربرب ةإلرألش ي  ربرب إلضربرب إلر عربرب رقإلعسوغن اربربتنهإلرمنربربنإلبربربيإلدعهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
شرباإلإلوإلس نسرب  راغرب  إلر ت  ربةإلر ىإلسبرب إلفرثربناةإلر ربذع إلعرالضربت ر إلرألشربوو ربطإلإلبرب و نإلشمرب ععإلشا مشإل ن  خم

إل.ا ن نإلمت ي إلاسنيةإلر ىإلاعبإلرأل    إلر ا نس  إلشثةإلري رهإل
إل

إلإل:إل العنير ال ياسي: ثانيا
إل

رستع ةإلو هإلر عنفإلسعإليإلياتع ةإلألهإلشاإلش ت  راإلر ع ةإلرهابنيبفإلسهإلي  هإل هإلب وإلس نسيفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
رق  ع  إلر ا نس  فإلبيإلرقضرةإلر ذوإليض قإلا إلرد مي إلرهابنا  إلرهلندو إلر ىإله   إلشتن  إلسعإلسغ ر إلس نسرب  إل

عإلعإلرد ميربرب إلر عنديربرب فإلر ربربيتإلهتربرب وإلر ىإلر رربرب لإلع ربربلإلرألشربرب رلإلعرألااربربن إلر تني ربرب إلاتربرب قإلعسسربربن   إلغربرب إلشمربرب عع فإلس
تم ةإلضغتنإلش،ث رإلع لإلرختنثإلر  رب راإلر ا نسربيإلاننع إلرد مي إلر عندي إلو يإلالإلإلب و نإلر ث اإلشثلفإلعش  نإلا غجل

إل2.إل
إل

إل؟إلس  ر ا نإلرد مي إلعإلعشاإلرقانيةإلر يتإليث بنإلبذرإلر عنر فإلر ض قإلا إلرهابن إلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل

                                                 
1
فإلع لإلرق  تإلرال  نعخمإلرلناإلفإلمب ك إلدشم إل   ارسناإلإل02/02/2008عع إلر ا إلاععنهإلفإلر   إلرالستعن   إلعرلت ناإلر ع ر  إلفإلش نلإلشنم اإلفإلاتناي إل - 

 .إل24/03/2010تناي إلرال لعإلي مإلإلwww.dctcrs.org.ر ن  ي إلعر   قإلرق    إلفإل
2
 .إل64فإلر رضح إلإلر انا إلرق  تحم  إلر نت اوإلفإلع  إلرهابن إلفإل - 
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رقعىنإليمنحإلشتإلرد مي إلإلو  إل ذرإل  عنفإلاغ  إله   إلسب روإلس نس  فإلمرثرإلكنهإلرهابن إلياتخ إلإل     إلإلإلإلإل
 ضربرب عإلر ا نسربربيإلر ربربذوإلي ع ربربهإلسعإلت ربربتإلع  ربربهإلسوعربربنلإلشربرب ت يبإلرهابربربن إلممربربنإلياربربع إلر ا نسربرب  إلوإلرهلربرب وإلسعإلوإلرق

عشا   إلاس إلر  عدإلا إلرهابن إلعرد مي إلر ا نس  إلبيإلشا   إلثراإلسمه  إلإلف ع ا إلوإلمت   مهنإلعر ضرةإلا ن  ن
نسإلون اربرب،رلإلعع ربربلإلبربربذرإلرألسربربإلفان غربرب إلع ربربلإلرعتعربربناإلسهإلرقعنش ربرب إلردنني ربرب إلختت ربربفإلشربرباإلرهابربربنيبإلر ىإلراربرب مإلر ا نسربربي

إل.؟ر ذوإلس وإل نعلإلت ض حهإلب إلشنإلرق ر دإله ي رإلاند مي إلر ا نس  
إل

 ؟  عشنإلبيإلر  عدإلر ضن   إلا إلرد مإلر ا نسيإلعر ع ةإلرهابنيب   
إل:إلمدلول الجريرة ال ياسيةسإل:إل 
إلمي اإله ي إلش   لإلرد مي إلر ا نس  إلشاإلإلللإلتع يض نإلعمت   بنإلعاإلرد مي إلر عندي .إل
إل

عت رب هإلر ا نسرب إلبربربيإلر غرب  إلسعإلر رب روتإلر   ربربنإل"إلإلفع و ربنإلر ض  ربهإل"در رب س"إلا تربربن"إلرد ميرب إلر ربيتإلت ربربنوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عع و ربربنإلر ض  ربربهإل"ونا ب ربربجل"إلا تربربنإل"إلرألع ربربنلإلر ربربيتإلي رربرب إلشن ربربنإلاتربرب قإل نني ربرب إله يربرب إلسعإلهربرب ي إلسعإلبربرب مإلسعإل  ربرب إل

يإلرثهإلرد ميربربرب إلر ربربربربيتإلهتربربربن  إل ربربربربنإلو ربربربإلفر ن ربربربنمإلر ا نسربربربيإلعرثربربربربناةإلرالضربربربت راناإلس نسربربرب  إلسعإلك رب ربربربرب إل ن ربربربنمإلر  ربربربرب 
إلإلإل1.ر   ش إلوإلثرهتنإلشعتاةإلوإل  نش نإلر ا نسيإلعل    نإلرقعنوإل ن..."إل

إلإلإلإل

إلسشربربربربربربربربربربربربنإلر ض  ربربربربربربربربربربربربهإلرألقربربربربربربربربربربربربنخمإل"وربربربربربربربربربربربرب اإل  اربربربربربربربربربربربربجل"إلوربربربربربربربربربربربرب ىإلسهإلردربربربربربربربربربربربرب مإلر ا نسربربربربربربربربربربربربيإل"إليمربربربربربربربربربربربرب ةإلع  عربربربربربربربربربربربرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 .2ر ا نس  إل"رألوعنلإلرقعن  إلع   نإلرق    إلض إلل  قإلرات تإلر ا نس  إلسعإلض إلل  قإلرق ر ن إل

 

عإلل  إلر   لإلونهإلرد مي إلر ا نس  إلبيإلرد مي إلر يتإلي  هإلرالعت ر إلو  ربنإلر ىإل  ربنمإلر  ع رب إلر ا نسربيإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلفعبربربيإلت ترربرب إلع ربربلإلردربرب ري إلرق   ربرب إلضربرب إلسشربرباإلر  ع ربرب إلر ربرب رإل يإلدعهإلرلربربنا يإلفر  ربربني إل ربرب وإلتغ ربرب ضإلسعإلتع ي ربربه

عر ربربيتإلمي ربرباإللرربرب بنإلوإلرل ن ربرب إلعر تجاربربةإلر  ربربذرهإلالإلإلفنا ي  ربرب رإللتربرب اةإلردربرب ري إلرق   ربرب إلضربرب إلسشربرباإلر  ع ربرب إلرلربرب
 مي اإلرعتعنامهنإل  ري إلس نس  .

 

فإلألهإلبربربربيإلشاربربرب   إلحماربربرب ش إلوإلرات ربربربتإلر ربربرب ع فنهإلر تض  ربربرب إلاربربرب إلرهابربربربن إلعرد ميربربرب إلر ا نسربربرب  إلوربربربإلعع  ربربربهإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عنديربربربرب فإلكن  تربربربربةإلر عنعربربربربثإلع ربربربربلإلرد ميربربربرب إلر ا نسربربربرب  فإلس نسربربربربيفإلع ربربربرب إلكن ربربربربجلإلتتفربربربرب اإلسوعربربربربنالإلشربربربرباإل ع ربربربربةإلردربربربرب ري إلر 

إل.3عر تخ ي فإلعياتن إلرهابن إلر ىإلر   ةإلعر عنفإلععسنيةإلرهعلمإلعر   إلر نضا  
إل
إل

                                                 
1
 .إل23/03/2010رال لعإلي مإلإلتناي إلwww.ahewar.org ي  ةإلسك اإلفإلرهابن إلعرد مي إلر ا نس  إلفإلش نلإلشنم اإلع لإلرق  تإلرال  نعخمإل - 

2
 .109 ر رضح ر اع دي إلفإلإلر  ين إلفإل  ع  مإلرألشن  إل نيفسكندمي  إلفإلر ض  إلرقض ع إل إلابن إلرق و  إلفإلوني إلردحضيإلع ي - 

3
 .إلإل91فإلر رضح إلإل2007عع إلر ع ي إلر عمنعوإلفإلحمنض راإلوإلرقا،ع   إلر  ع   إلفإلدراإلب ش إل  تعنع إلعر نم إلعر ت سيتإلفإلرد ري إلفإلسن إل - 
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إل

إل.إلثالثا : إثارة الخوف والفزع وإحداث أثر نف ي ال ينحير  ي الضحايا
إل

شاإلرق،ك إلسهإلكةإلرد ري إلع لإلرإلتلو نفإلت ج إلر ىإلرثناةإلرل وإلعر ضرب عإلسعإلي رب هإلث ربكإلشرباإل تنيج ربنفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عبربيإلتمربربنحإلوإلبربربذضإلرق ربرب ةإلشربتإلرهابربربن فإلع  ربرباإلرق ربرب ةإلر ربيتإلتضربرب دإل ربربنإلرهابربربن إلعرباإلاربربن يإلردربرب ري إلرألإلربرب ىإلبربربيفإل
رلربرب رثإلرألثربرب إلر نضاربربيإلالإلينحرربرب إلوإلر فربربحنينإلو ربربطإلاربربةإليتعربرب رضإلر ىإلغربرب إلر فربربح  فإلعتعتربرباإلبربربذضإلرق ربرب ةإلشربرباإلسبربرب إل

إل1مم  راإلر ع ةإلرهابنيبفإلعبيإل ضجلإلر تعنضإلر  سوإلر عنمإل.إل
إل

إلتخطيط والنظام مع التركيز على الدعاية واإلعالم .ال :إلرابعا
إل

يت  ربربرب إلر ع ربربربةإلرهابربربربنيبإلاربربربن تخت طإلعر ن ربربربنمفإلعبربربربذرإلشربربربنإلمي ربربرب ضإلعربربرباإلسع ربربربنلإلر عنربربربفإلرألإلربربرب ىإلر ربربربيتإل ربربرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عي كرب إلع ربلإلر  عنيرب إلعرهعربلمفإلشرباإلس ربةإلإل رب إل رب إليمرب ةإلضربغطإلس نسربيإلع ربلإلشرباإلإله   نإلر ررب و إلسل ن ربنف

إل   إلرألب روإلر يتإلست بنإل.شاإلياتع ةإلض ضإلرهابن فإل تح
عانعتعناإلسهإلرهابن إل هإلبذضإلرق  ةفإلون هإليمنحإلو  نإلشتإل  ري إلسإل ىفإلشثةإلرد مي إلرقن   فإلو ربنإلبرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلر ض قإلا ن  نإل؟إل
إل

 ربربرب إلشمربربرب ععإلر  رشربربربيإل ربربربهإلب  ربربربةإلب شربربربيإلشتربربرب امفإليع ربربربةإلوإلسربربرب ي إلتنشربربرب إلع ربربربهإل ربربربن  هإل رد ميربربرب إلرقنتعتربربرباإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عيفربربتإلع  اربربناإل   خربربن ض إلشربرباإلسعفربربنيهفإلعث ربربكإل فربرب نهإلرسربربت  رابنإل ضربربنةإل  ي ربرب إلعأل ربربةإلدرإل ربربيإليربربن  إلر ع ربربةإل

سيندةإلر ت  يهإلونهإلاعبإلر عرناناإلرقن   إلتع ةإلهجلإلالوتناإلا ع  فإلرضنو إلر ىإلسهإلر عن  إلرألسنس  إل  ج ميرب إل
إل.2سإلرقن   إلت  مإلع لإلسع  ةإلسمه نفل ي إلل ك إلرألو ردإلعر ت  هإلر ىإلع مإلو  إل   دإلع لإلل ك إلر نن

إل

مربربنحإلرهابربربربن إلشربربربتإلرد ميربرب إلرقن  ربربرب إلوإلسهإلكلمهربربربنإلياربربربعلإلر ىإلتضمربربيإلر  عربربرب إلعر ربربربذع إلعر  بعربربرب إلوإليعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل.3 ض سإلر ننسفإلعر ض قإلا ن  نإلي  افإلوإل تنقإلر  ع فإلل ثإلخيت ضنهإلوإل  ع  إلر  ع إلالإلدا تهإل

إل

سهإلسب روإلرهابن إله   إلغنيناإلإلك نإلختت فإلسب روإلعغنيناإلرهابن إلعرد مي إلرقن   فإلانعتعناإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
س نس  فإلعر   نمإلاع ةإلع رييإل  ف ت  إلعشعندي  إلعاإل  ي إلر ضعةإلر عن ففإلا ن نإلر عرناناإلره  رش رب إلتع ربةإل

ر نربربنتمإلعربرباإلإليع ربربلإله  ربرب إلغنيربربناإلعسبربرب روإلشنديربرب إلاثربربهإلعشنربربنوتفإلعي  ربرباإلر ضربرب قإلشربرباإلل ربربثإلسهإلر ضعربربةإلره  رشربرب
وإلل إليتع ىإلر ضعةإلرهابنيبإلضحنينإلر ع   ناإلرهابنا رب فإل  رب،ث إلرد مي إلرقن   فإلالإليتجنعسإل تنقإلر فحنينفإل

                                                 
1
 .إل49فإلر رضح إلإلرق  تإلر انا حم  إلر نت اوإلفإلع  إلرهابن إلفإل - 

2
فإلإل2006فإل نشع إل ربنيفإلر ع ا رب إل  ع رب مإلرألشن رب إلفإلر  يربن إلفإلر اربع دي إلفإلسربن إلثعر عح إلإلاسمح إلول إلع  شإلفإلشات عةإلرهابن إلوإلبذرإلر   هإلفإلش ك إلر  ارسن - 

 . 58ر رضح إل

.إل59ف ضةإلرق  تإلر رضح إلإلسمح إلول إلع  شإلفإلشات عةإلرهابن إلوإلبذرإلر   ه -  
3
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فإلشاإلس ةإلرىت   إلراإل يافإل  وإلممناس إلر فغ يإلع  هفإل  تخ يإلعاإل  راإلسعإلش  فإلشنإلنوإلس  حإلر فحني
إل1ر   نهإلر ا نسيإلمب   إلر فعفإل.إلرظ نا

إل

إلإل.غ بنإلعع  هإلىنع  إلعضتإلتع يفإل إلابن فإلع  إلش رعنةإلبذضإلر عنن  إلعإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 المبحث الثاني : الجذور التاريخية لإلرهاب .إلإلإل
 
 

 تنيج نإليإلختت فإلارب إلرألشربةإلر غربنا إلعر  رب مإلإلسهتعنشةإلره ان   إلشتإلبذضإلر  نب ةإلاغ إلإل   إلتت ا             
سشربنمإلرات ربتإلر رب ع إلعرألك  إلستنإل اإلتتغ إلوإلرقات عةإلع  اربجلإلر نتربنيمإلرقنتعرب إلعرباإلر ضعربةإلرهابربنيبإلبربيإلر عربني إل

 ي إلربعرمنربنإلرقرربنحلإلرال ترربندي إلعر ا نسرب  إلعرل ض ربناإلر  ين رب إلعر ع نيربإلاسينربنف تح ي إلشض  مإلش ل إل إلابربن إلك ربنإل
إل.بيإلر يتإلت فإلان  ا  إلرألع ىإلعني إلسشنمإله ي إلشض  مإلشتض إلع  هإل إلابن إلف ععبإلر مع  

إل

 ةإلر   نإلتغ اإلشاإلونةإلر ىإل ةإلرهابنا  إلانعتعناإلسهإلر نن  إلر تناخييإل   نب إلربعع  هإلس وإل ع إلردإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
يإلي اإلوإلر عر إلشنإل عةإلر  يثإلربت نمإلان  إلقربنإليارب لإلانهابربن إلع ربلإلرأل ربةإلك ربنإلبرب إلإلسإل ىفإلونألك  إلس ه

بنشربربرب إلوإلر تمربربرب يعناإلإل ر ربربربنلإلر  ربربرب مإلعر اربربربع إلي  ربربربتإلر ىإلرالبت ربربربنمإلر  عربربرب إلا ربربرب قإلره اربربربنهإلعتع ي ربربربنإلش ن ربربربإلع  ربربربه
وإلر عرربرب إلر ربرب يثفإلشن ربربنإلردربرب ري إلرهابنا ربرب إل ربرب مينإلبربربيإلامبربربنإلسكثربرب إلوفربربنع إلإلة ن ربرب إلع ربربلإلر اربرب ر فإلع عربربر  ع  ربرب إلعر  إل

 رإل عربرب مإلتربرب و إلر  ثربرب إلشربرباإلر ع رشربربةإل ع  ربربنإلالإلتعربرب عإلكربربذ كإلعع ربربلإلاسسإلبربربذضإلر ع رشربربةإلرهعربربلمإلر ربربذوإل ربرباإل ربع  ربرب
إلس عحإلينم إلكةإلشنإلل ثإلوإلر عنيإلإل.

إل

 إلابربربربربن إلوإلس ربربربربهإلياربربربربنع إلع ربربربربلإلإلي قإلر ىإلردن ربربرب إلر تربربربربناخيعشربربرباإل  ربربربرب إلسإلربربربرب ىإلت  ربربربرباإلسمه ربربربرب إلر تتربربربربإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ه يربربرب ضفإلألهإلشتناعربربرب إلتتربربرب اإلر  ربربرب رب إل ربربربهإلسمه ربربرب إلان غربربرب إلوإله يربربرب إلعنن ربربرب بنإلر ربربربيتإلهلربربربنإلسمه ت ربربربنإلوإلشعندربربرب إلر  ربربربنب ةإل

إلعر ت   ةإلشاإلسثنابنإلر ننمج إلعن ن.إل
إلمهنإل:إلياعع  هإلس   هإلتت  ننإلر ىإلردذعاإلر تناخي  إل إلابن إلانن إلع لإلعنر إل

إل

إلذعاإلر تناخي  إل إلابن إلشنإل عةإلر عر إلر  يث.ردإل-
إلردذعاإلر تناخي  إل إلابن إلاع إلر عر إلر  يث.إل-
 

إل
إل
إل

                                                 
1
 .إل23/03/2010رال لعإلي مإلإل تنايإلwww.ahewar.org فإلش نلإلشنم اإلع لإلرق  تإلرال  نعخمإلإلره  رمإلرقن  ي  ةإلسك اإلفإلرهابن إل - 
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 المَلب األول : اإلرهاب ما قبل الْصر الحديث . 
 

لرب ردثإلكثرب ةإلشرباإل رب ري إلر  تربةإلر ا نسرب  فإلعلربخنإلرالغت ربنالاإلوإلي   إلرهابربن إلوإلر ع رب إلر  رب ميإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
.إلع ربرب إلاربغ جلإل  ميربرب إل تربربةإلي   رب سإل  رربرب فإلع ربربلإلسربربع ةإلعلربربخنإلرهسربربلشيإلر    ربربنخمإلعر  عشربنخمإلرقن ج رب فإلوإلر تربربناي 

إل.إل1رقثنلإلالإلر ر فإلر  تان إلعر ضنن  إلع لإلش ىإلرأل ضيإلسن إلر تن   
إل

فإلر عتربةإلر  رب شيإلوإلر  عريربناإل"ع  نمإلت ة"ك نإلوعةإلفعاغةإلر تانؤلإلل لإلشنإلرثرإلكنهإل تةإلرقاتع إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عيإلي ربرباإلبنربربنحإلإلشاربرب  لنإلاربربهفإلس  ربربنالإلشربرباإلع  ربربن إلر لبربرب اإلعر ضلسربربض فإلف ةإلا ع ربربنلإلر عت  ربرب ر ا ياربرب ي إلر  رإلربرب

رمجنعإلتنمإلوإلر  سوفإلرالإلسهإلاسوإلرألغ ع  إلكنهإلسهإلرهابن إلشا   إلاهإلوإلظ عوإلشع ن .إلوعن شنإلالإليربنحإلظربنيإل
 فإلسربربع ل إلآإلربرب إلسشربربنمإلبربرب إلعربرب عإل  عمربرب ي إلمجعربربن فإلعشنت ربربكإل   ربرب ر  إلرههل ربرب إلعر ع ر ربرب إلره اربربن  إل– نغ ربرب إلإل–شاربربتع إل

ضربربحنينضإل  خربربلاإلشربرباإلر   ربربتإلغربرب إلرىت ربربةفإلوربربنهإلرات ربربن إلع ربربةإلرابربربنيبإليرربربعحإلعنربرب بنإلر اربرب  إلرألإلربرب فإلرقربربلثإل
إل.إل2رألإل إل      ش فإلاع إلرستنضندإلمج تإلر  سنيةإلرألإل ى

إل

كربربربن  رإليربربرب اك هإللربربربخنإلآ ربربربذرحفإلع ربربرب دإلإلتربربرب إلكعربربرب إلش  ربربرب إلانسربربربن ةإلفرالإلسهإلر ضلسربربربض إلعع  ربربربن إلر لب اإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
تخ رمإلشعربربرب سإل تربربربةإلرقاربربتع إلرقربربرباافإلهش ن  ربربرب إلردعربربن إلر  جربربرب  إلر ىإلرسربربربتخ رمإلر جربرب إلرألإلربربرب ةإلسعإلر اربربرب  إلرألإلربربرب إلرسربرب

إل.إلإلإل3عن شنإلالإلي  هإلبننحإلوإلر  ر تإلسع إلشااإل   تةإللك نإلكنهإلر نلإل  ىإل تةإلرق كإلبن وإلر  راتإلوإلو  ان 
إل

وربنراإل  ي رب فإلإلإلإل إلرقن جيإلع لإلرشترب ردوإلبذضإلرألثنن فإلظ  اإلع  عناإل غ ةإلرخن  جلإلوإلرهابنإلإلإلإلإلإلإلإلإل
فر ربربيتإل نشربربجلإلاع   نهتربربنإلممربربنإليعربرب وإلراهإلاربربن ع رقإلإلرقاربرب   إلرهمسربربنع   كتنيضربرب إلر مناربرب إلر اربرب ي فإلرقنعث ربرب إلعربرباإل

شربرباإلر  ربرب هإلر ثربربنشاإللربربخنإلر  ربرب هإلر  راربربتإلعمربرب فإلع نشربربجلإلا تربربةإلر  ربربنمإلعر ربرب الةإلعرل ضربربن إلعسلربرب إلش ربرب حإلر  ربرب سإلإلفعريربرب ره
عسلل  إلدري ربنإلرلنجرب فإلعمبربنإلسهإلضربحنينب إلكربن  رإلإلفاعردرإلوإلرهابن إلرال تحناوإلر منا ر ر  ع  .إلعكنهإل

يت تعرب هإلدري ربنإلا رسرب إل  رب ةفإلو رب إلكن ربربجلإلورب اإلر ضرب راإلشع عشرب إلوع  ربن.إلعلربربخنإلر  غرب إلر ربيتإلرسربتخ ش بنإلشربنإلسر ربربجلإل
ابربنيبإلعرباإلعرسربت  إلر نمربنيإلرهإلان   إللربخنإلراهفإلو رب إلكربنهإلرق نتربةإلورب ري نفإلعبرب إلتععرب إلياربتخ مإللربخنإلي شنربنإلبربذر

تني إلر   عهإلر  ستلإلعلخنإلر عر إلر  يثفإلعرهإلي رباإلع ربلإلشاربت ىإلس ربةإلر ىإللرب إلشربن.إلعكربنهإلبربذضإلر عررب إلبرب إل
  إلعر  ع إل1648إل–إل1618عر إلر  ع إلر  اىفإلكح  إلر ثلث إلعنشنإلل

 

 
                                                 

1
 .إل2001سكت ا إلإل12رق،ا إلوإلإل8354ر ع دإلإلي    سإل  ر إلفإلش نلإلشنم اإلوإل  ي ةإلر م قإلرألعسطإلف  - 

2
 .إل18/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإلفإلإلwww.ar.wikipedia.org ر إلع  نمإلت ةإلإلفإلع لإلرق  تإلرال  نعخمفإل - 

3
 .إل18/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإلفإلإلwww.ar.wikipedia.org ر إلبن وإلر  راتإلفإلع لإلرق  تإلرال  نعخمإل - 

http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.ar.wikipedia.org/
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 .إلعوإلشثةإلبربذضإلر ضربنراإلر  شن رب فإللرب إلكربنهإليربت إل تربةإلع رب  إلعرب دإلكعرب إلشرباإلر نربنسإل1815إل–إل1799ر ننا      إلل
إلإل.1إلسنلناإلرقعناحفإليإلي اإلسل إليع إلربت نشن إلكع ر إل ندثإلعنفإلرابنيبو

إل

ع  إلالسشجلإلظنب ةإلرهابن إلعر عنفإلر ا نسيإلر  نةإلره ان   إلشنذإلوج إلر تربناي إلع   رب إلر عررب اإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
هإلربنإلعربربرباإل ضاربربربميناسربربربهإلدونعربربربإل إلر  جربربرب  إلر ىإلر  ربربرب ةفربرثيإليربربرباسإلره اربربربنهإلشنربربربذإلا ريربربرب إلرل ربربرب إلر ىإلي شنربربربنإلبربربربذرإلشربربرباإلإلت  ربربرب

إلف كإلكاربربني إلرقخ   ربربناربعكربربنهإلميناسربربهإلوإلغن ربرب إلرألل ربربنهإلاغعربرب إلوإلر ع ربربن إلعلربرب إلر ت ربربإلفعع رب دضإلعش ج ربربهإلسعإلا تربربه
 نسيإل  ي ةإلوإلرستخ رش نإلوإلر عل ربناإلر ا نسرب  إلكعرب يةإلعرباإلربتإلث كإلونهإلظنب ةإلرهابن فإلعر عنفإلر اربعش

إلإلإل2.ر  ع إلر ت    ي 
إل

هإلغن عنإلشنإلي تعطإلانقعت  إلر  يوفإلس وإل تت قإلر ىإلرق ناسناإلرهابنا  إلعانعتعناإلسهإلرهابن إلكنإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ش  ربربفإلديربرباإلشعربرب إلشربرباإلرهابربربن فإلاربربةإلترربرب وناإلشعتن  ربربهإلإلر غربرب  فإلا ربربنهقعتن ربربيإلر ربرب ين ناإلر اربرب نعي إلرقع عوربرب إلفإل

رهابنا ربرب فإلسشربربنإلش  ربربفإلر ربرب ياإلشربرباإلرهابربربن فإلو ربرباإل تتربرب قإلرالإلر ىإلش  ربربفإلر ربرب ياإلرهسربربلشيإلشربرباإلرهابربربن إلإلا ربرب إل
ع   ةإلعرالهتنمإلرق  هإلر  هإلوإلر عر إلر  يثإلا  هإلي ع إلر ىإلرهابن فإلسشنإلرقا ح  إلعر    دي إلوانذك إلاعبإلر 

رق تتضربربناإلشربرباإلر مربرب يع إلرقاربرب ح  إلعر تربرب ارةفإلمبربربنإلتربرب و إل ربرب يننإلشربرباإلشع  شربربناإلعنربرب إلر ربرب يثإلعربرباإلسوإلشربرباإلشنتاربربيبإل
 ر  ين ت إل.

 

 الفرع األول : اإلرهاب في الْصر القديم .
 

  هإلر اربربلمإللإلربتةإلر ربربيتإلع عربربجلإلاربرب إلسانربربن إلسدمإلعربربرب إلر  ربربربربربربرب ي إلبربربيإل  عربالاربربكإلسهإلسعلإل  عربرب إلع وت ربربنإلر عمربربإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
حإلر تععرب فإلدعهإلر ت  رب إلرب نإلس ج بنإلحم   إلا رصإلر عنربفإلر ا نسربيإلرهإل ربرب نا ةإلعإلبنا ةإل إلعرقت شةإلوإل رت 

 انقض  مإلرلناإلر ن إل   رت حإل.
 

خي ربرب إلرقرربرب ي إلر   ميربرب إلعربرباإلاعربرببإلع ربرب ضإلر  عربرب إلعر ربربذع إلعر  اربرب ةإلعر عنربربفإلع  ربرب إلهربرب ثجلإلر  ثربربني إلر تناإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عكربنهإلإلفر نن  إلعاإلر ررب رعإلر رب ش وإلارب إلسلرب ر إلر   نرب إلعغرب ب إلشرباإلس ربحن إلرألو ربناإلسعإلرقعت رب راإلرألإلرب ى

إل.إل3عيإلي    هإليض   هإلا إلرهابن إلعرد ري إلر ا نس  إلفنسيإلع عإلرألش ربر  عشنهإليعتاعهإلرا مإلر ا 
 

 

إل
                                                 

1
 .إل04/03/2010عإلي مإلتناي إلرال لإل– www.america.govعع نإلالك إلفإلرهابن إلتناي إلش   إلفإلش نلإلشنم اإلع لإلرق  تإلرال  نعخمإل -  

2
 مإلشعرب سإلسربرب ندةإل  رب إلكن ربجلإلر رب ع إلر ت    يرب إلت ربرب مإلسسربعن نإلع ربلإلر  غعرب إلوإلر ت سربتإلعضرب إلرألارضربيإل  يرب ةإلاثربنإلوربرباإلر ثرب عراإلسشربنإلراهإلعوإلظربةإلتترب اإلعراسربن إلشض رب - 

  إللن ةإلوإلدع  إلر ع رقإلعغ ض.  ي إلك نإلبربون هإلس عحجلإلظنب ةإلرهابن إلعش نوحت نإلثايع إل تح   إلر غنيناإلر ت  إلفر  علإلعت س  إلل عدبنإل

3
 .73حم  إلر نت اوإلفإلع  إلرهابن إلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إل - 
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إللإلإلإلإلإلإلإلإلةإلرقربرب لدإلع  عربرب إلشربرباإلرقتعرربربع إلع وربربجلإلانسربرب رب عربربإل73-66عظ ربرب اإلوإلر ضربربنةإلشربربنا إلعربربنمإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
وإلو ات إلشاإلمجنعناإلشاإلر ا  ناىإلر  ت  إلرق   اياإل نشربجلإلاعرب ةإلع   ربناإلإلت   جلإلبذضإلرا  ع إل سع  ت 

ن ربربربجلإلتعربربرب وإلاربربربن   إلشناسربربربجلإلر  تربربربةإلكعإلإلف قإلعر تربربرب ش ربت نالاإلعر ربربربرب جلإلوإلرالغربربربربرابنا ربربرب إلاربربرب روتإلديربربربوإلحمربربرببإلمتثربربرب
ذضإلرا  ع إلر  ين  إلرقتت و إلر يتإلت،شاإلان ن عرب إلر   ش رب إلضرب إلر  عشربنهإلربع   جلإلبإلفر    دوإل  المإلض إلرألغن ن 

ر ض ربرب ر إلضربرب إلرألغن ربربن إلعضربرب إلرق   ربرب إلإلعربرباإل  يربرب إلهربرب يب يبإلسسربربةإلرات ربربتإلر  ربربني إلرب  إلت ربربربسع نهلربربنإلشربرباإلس ربربةإلوربرب
إل1عس   إلرالغت نلإل تح   إلسب رو ن.ر  عشن   إلع  ربن نإلكن جلإلسع نالإلحمرب عدةإلرستع  جلإل

إل

ن إلرب إلرعتربربربإل525-300 ع  إلر ربربربرب  ي إلر ثن  ربربرب إلعربربربنمإللإلربك ربربربربنإلسهإل فربربربرب  إلش ربربربكإلنربربرب رهإللإلثعإل ربربرب رسإل إلوإلر ربربربإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
علربنعلإلر عربناإلرقارب ح  إل  رب إل لإلوإلر رب ياإلر   رب دوإلع  رباإل رربناىإلنرب رهإلاوفرب رإلد ربكإلوحضرب إلهلرب إلإلفر    ديرب 

 ربربربيإلكربربربةإلشربربرباإليربربرب وبإلرالسربربربتجنا إل  ع تربربربهإلوإلر ربربرب إل لإلوإلر ربربرب ياإلر   ربربرب دوإلعرإلربربربذإلي إلفةإلر نربربربناإلو ربربربهرب عدإلعساعربربربربسإلربربرب
ار  اإل فرب  إلر نرربناىإلوإلنرب رهإلع  رب إلربععرب  إلع ربلإلرهشربإلفتنعإلسلرب إلر نرربناىإلر نجربنةإلعرهلرب ع إلر ىإلاعشربنربعرست

ر تربرب إلةإلقنربربتإلش ربربكإلمحربرب إلشربرباإلرات ناربربهإلرألع ربربنلإلرهابنا ربرب فإلوع ربرب إلرهشار ربرب اإلر  عشربربنخمإلر ىإلش ربربكإلر عمربرب إلو اسربربةإل
 منإلعسلتةإلر   اإلعب مإللإلثعإل  رسإل إلعاع بنإل نمإلسا ب إلرألا مإلر ربذوإلبرب مإلش ربكإلر رب  اإلر اربنا إلاعنربن إلإلرب رألإل إل

إلف2كن ا إللإلر    ةإل إل  ننوةإل نإلر  عع إلع  اإلرلإلع إلع ربةإلسومربةإلر   رب إلعبربيإلر ربيتإلعاداإلوإلر  رب آهإلر  رب مي
إل3.علا إلر  عري إلر انا  إل

إل

عنربربفإلكربربنهإلش  ربرب درإلشنربربذإلر  ربرب ميإلإلن ربرب إلو  ربربنإليتع ربرب إلاربرب إلممناسربرب إل وإلعر ربنب إلممربربنإلثك  ربربنإلسهإلر تعربربربر مربربإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 4ر معني إلر  ين  إلعرعتنن  نإل.

 

عش نلإل  إلر ت  كإلعتععنإل   كإلوربنهإلرهابربن إلعع ربلإلرعتعربناإلس ربهإلع  رب إلفهربمثإلرهإلره انهإلس نخمإلاتععإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ااإلاتترب اإلره اربنهإلرب ي إلتتربربمربر عر اإلر   مي إلك نإلسس ضننإلرالإلسهإلو  ةإلرهابن إلعر عنفإلر  نشنرب إلوإلر ربنضةإلر ع

 .  5 ت تا إلرقنحلإلر م   إل   جت تإلمبنإل هإلشاإلشعت ناإلان  ي إلر ان   إلعر ت نع  إلعر ترندي إل
 

    
                                                 

75حم  إلر نت اوإلفإلع  إلرهابن إلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إل   - 
1
  

2
 . ر   آهإلر   ميإلفإلس اةإلر ض ة - 

3
 . 3974فإلر رضح إلإل1988ر تعع إلرلنشا إلعم إلفإلسن إل ا  إل ت إلفإلوإلظللإلر   آهإلفإلرد  إلر اندسإلفإلدراإلر م عقإلفإلر  نب ةإلفإلا - 

4
    إلسإلا نإلر   آهإلع لإلر  ث إلشاإلبذضإلر  رصإلعلاعننإلرهاناةإلر ىإل ر إلس حن إلر   فإلر يتإلعاداإل رت  إلوإلس اةإلر   فإلإل. - 

.إل41فإلر رضح إلإل1987سع  إلس  نهإلفإلشنثرإلاع إلرهابن إلفإلدراإلسسرلإلفإلا عاإلفإل عننهإلفإلر تعع إلرألع ىإلفإلسن إل - 5
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 ني  إلع لإلرق    إلشرب عارإلمب ل رب إلربربعناإلرألع ىإلر رب إلسهإل  اةإلرهابن إلس عحجلإلسكث إلعض لنإلانم  إلرات ربغ    
عب إل ن  هإلالإلمي رباإلرهإلربللإلاربهإلفر عل ناإلرال ت نع  إلعر   ىإلرقنتج إلرقمنع  إلر ع ري  إلر يتإلت  مإلع لإلتضنعة

إلإل نع  إل.ربنضإل  إلر ث اةإلرال تربفوع مإلر ت رو إلا إلر عل ناإلره تن   إلعر   ىإلرقنتج إلينتمإلعنهإلرالجت
إل

ع رب إلع  إلكن جلإلش ل  إلر  قإلر ربيتإلع وت ربنإلر عمرب ي إل ني رب إلع ربلإل ع ترب إلوإلرات ربتفإل ع رب إلتارب لإلشربن  يإلر عإلإلإلإلإلإل
 . نعيإلعر    إلرال ترندوربت إل ت ج إلر  عجلإلرال تربعسإل ىإلب إلر عع  فإلعخيا نإلر تناي إلس هإل م إل  رعإلا إلر تع 

و ن جلإلر ن ني إلهلذرإلر ن نمإلر غ إلس وإلانعتعناإلس ربهإل ربني إلع ربلإلرالسربتععندإلع ربنمإلع ربلإلس  نضربهإلر ن ربنمإلرال ترربندوإل
عكن ربجلإلش ل رب إلا ريرب إللرب فإلر تجربنافإلره تربنع  إل إلر ذوإلرلت ىإلوإلع ةإل ع ناإلعبيلإلر نربعل فإلر   نرب فإلر ضل

 1ر عر إلر  يثإل.
 الفرع الثاني: اإلرهاب في تاريخ المنتسبين للديانات السماوية.

 . عند  بعض الرنت بي  ض للديانة اليهو يةاإلرهاب أوال : 
 

لثإلس اربربربنمفإلعي اربربرب إلر ىإلثربربربإلفرهإلر  تربربربن إلرق ربربرب سإلعنربربرب إلر   ربربرب دإلبربربرب إلععربربربناةإلعربربرباإلع  عربربرب إلسسربربربضناإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عك   إلر ت ارةإلرستع  جلإل  تعع إلعاإلا يع إلش سلإلع  هإلر اربلمإلإل حفإلربضناإلرأل ع ن فإلر  ت إلسعإلر رربر ت ارةفإلسسل

ك ربربربنإلعادإلثك بربربربنإلوإلر  ربربرب آهإلر  ربربرب ميفإلعر تربربرب ارةإلعنربربرب إلر   ربربرب دإلتعربربربوإلرألسربربربضناإلرل اربربرب إلرقناربربرب ا إل  نربربربيبإلش سربربربلإلع  ربربربهإل
ك ربنإليمرب ةإلر  ارب إلر ثربنخمإلشرباإلكتربن  إللإلرق رب سإل إل تثن رب إل دفإلر ربر ت رب يافإلرلرب عمفإلر لعيرب هفإلرعربإللر المإلعبربي

ناإلرب لإلسسضربربربربيمربربرب عفإل فربربربنةفإل ربربرب  ري ةإلرألعلإلعر ثربربربنخمفإلرق ربربرب حإلرألعلإلعر ثربربربنخمإلإلعتاربربربإللع ربربربلإلسسربربربضناإلسإلربربرب ىإلعبربربربي
 اتفإلي ي ربةفإلعربنش سإلع ارب ينفإلي  ربنهفإلش خربنفإل ربنل مفإلرب نلفإلبرب ش إلعسسضنافإلساع ن فإلساش ن فإلإل  ربرأل ع ن إلرقت 

إل.2إل لجيفإلسك ينفإلشلإليفإلعيت  إلع  هإلسسضناإلس ع ن إلراإل يالع  قفإل ضن نفإل
إل

سشربربنإلر  اربرب إلر ثن ربربثإلشربرباإلكتربربن  فإلع ربربلإلكتربرب إلل ربرب إلعآدر إلعسشثربربنلإلعشربرب رش إلعسإلعربربناإلتناخي ربرب إلسربربعع إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
غ ةلإلربشن نإلكع ةإلعبيإللإلرقرب رش فإلسشثربنلفإلسيرب  فإلدر  ربنلفإلعرب ارفإل   ربنفإلسإلعربناإلرأليربنمإلرألعلإلعر ثربنخمإل إلع ارب إل رب

  ن   إلوإلسشربرباإلات   ربرب سإلربعربرب افإل مربرب  إلره مربربندإلردنشعربرب فرق رثيفإلسسربربت إل إلع ربرب إلت مجربربجلإلبربربذضإلرألسربربضناإلر ىإلر  ربربار
 دإلمثإلت مججلإلر ىإلر    ن  رب إلر  يثرب إلرب.م إلانهس ن اي إلع لإلي إلسعع إلعنقنإلشاإلر   ق247-285و لد ض سإللإل

 ر ض  شيإلعت  هإلبذضإلرألسضناإلع  إلسع ينإلت إلر ربش لدي إلا رسإل942عر ىإلرألث ن  إلعر ىإلر ع ا  إلألعلإلش ةإلل ر إل

 
                                                 

1
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2
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ك ربنإلي رب هإلر ت  رب دإلرألسربنسإلر ثربنخمإل  رب ياإلإلإل  سإلرب ن   إلع ربربرألسنسإلرألعلإل   ياإلر    دوإلمبنإلو هإلشاإلارب يع إلعترب
إل1. دإلربر   

إلإل

سهإلرلإلتعربربربربن ىإلإل17-2عوإلرايربربربربناإلشربربربرباإلإل20ع  ربربربرب إل ربربربربن إلوإلر تربربربرب ارةإلر     ربربربرب إلشربربربربنإلعادإلوإلره ربربربربحن إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلع  هإلر المإلان   نينإلر عم إل نيلإل:إلإلن  إلس   نإلش سلإل

إل

لإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإللإلسهإلر   إلرهلكإلر ذوإلسإل  كإلشاإلا جلإلر عع دي إلالإلي رباإل ربهإلراهلرب إلسإلرب ىإلسشربنشيإل إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
تإل ربربكإلمتثربربنالإلشنح تربربنإلعالإل ربرب اةإلشربربنإلممربربنإلوإلر اربرب ن إلشربرباإلوربرب قإلعشربربنإلوإلرألا إلشربرباإلهربربجلإلعشربربنإلوإلرقربربن إلشربرباإلربالإلترنربرب

لإلسثكربرب إليربرب مإلفر ربرب  إلرهلربربكإلاربربن لإلألهإلر ربرب  إلالإليربربابإلشربرباإل تربرب إلانمسربربهإلاربربن لإل لإلالإلتنتربرب إلانسربرب إلفهربربجلإلرألا إل 
لإلسكربرب مإلساربربنحإلعسشربربكإلفر اربربعجلإل ت  ياربربهإلألهإلوإلسربربت إلسيربربنمإل ربربنتإلر ربرب  إلر اربرب ن إلعرألا إلعر عحربرب إلعكربربةإلشربربنإلو  ربربنإل 

لإلالإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإللإلالإلتربربربرب خمإل فلإلالإلت تربربربربةإل ف لإلسينشربربربربكإلع ربربربربلإلرألا إلر ربربربربيتإليعت ربربربربكإلر ربربربرب  إلرهلربربربربكإل رب  ربربربربيإلتتربربربرب
لإلالإلتمربت يإلا ربجلإل  يعربكإلالإلتمربت يإلرشرب سةإل  يعربكإلعالإلععرب ضإلعالإلفر  عاإل إلناحإلا ندةربتم  إلض إل إللالفتا ق 

إل.2سشتهإلعالإلث عتهإلعالإلمحناضإلعالإلا  نإلممنإل   يعكإل إل
إل

تعربربربرب دإلر ىإلش ربربربربناإلراالوإلشربربربرباإلر اربربربربن إل عربربربربةإلإلر   ربربربرب دورق ربربربربنمإلسهإل ربربربربذعاإلرهابربربربربن إلإلرع مربربربرب إلوإلبربربربربذإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
نإلت  ربرب دإلر   ربرب دإل   ربرب  نضإلي،كربرب إلسهإلرهابربربن إلسدرةإلشمربرب عع إلوإلر ا نسربرب إلعبربرب إلت سربرب ةإلر   ربربنهإلر رربرب   خمإلع ربرب إل  س ربرب

إل.إلإل3اذ كإلي،ك إلر  نع ةإلر ا نس  إلرقع عو إللإلر غني إلتااإلر  س   إل إل
إل

ر ارب فإلإلروعن شنإلدإلةإلر   رب دإلسالربنإلهربجلإل  ربندةإلش   رب إلي اربتإلوإلر عربنمإلرأل ربفإل عربةإلرقرب لدإلسع  رب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 إلر  تربةإلر ربذوإله  ربهإلر    ديرب إلك سرب   إل    ربةإلر ىإلرألبرب روإلرق  رب ةإلإلوج نعرب إلعكنهإلاربعنابإلفوإلا ن إلس نتن

ر اربربرب  ناوإلر ربربربيتإلساربربرب  نإلر   ربربربنإلسربربربن ضنإلبربربربيإلل كربربرب إلي  ديربربرب إلشن  ربربرب إلشنعث ربربرب إلعربربرباإل نيضربربرب إللإلر  ي ربربرب اإل إلع ربربرب إلشناسربربربجلإل
ر  كربربرب إلانسربربربتخ رش نإل  سربربربنيةإلغربربرب إلت    يربربرب إل   تربربربنلإلضربربرب إلإلضعمت ربربرب اإلبربربربذإلفسع ربربربنلإلخت يع ربربرب إلضربربرب إلر  ربربرب إلر  عشربربربنخم

لإلسرب  نإلإلإلإلإلإلإلإلإل  إلرات عنبنإلألوعنهلنإلعر يتإلكن جلإلتربت إلانسربتخ رمإلسرب  وإل ررب ةإلتارب ليشاإلل ثإل  إلإلفنهر  عش
شاإلل ردثإلر  تةإلعبرب مإلعلرب قإلإلفي  ش هإل نإلرع   إلتع داإلرألع نلإلر تخ يع  إلر يتإلكن  إلإلفسات إلسمس نإل ن إلعشن

كربربرب علإلعسإلتربربرب إلشثربربربنلإل  كربربربناإلإلإل  ربربرب إلشع ربربرب إلر عربربربنلث إلر ىإلبربربربذضإلر  كربربرب وإلعإلإلفرقنربربربنسلإلعك  ربربربنإلتعربربرب إلسوعربربربنالإلرابنا ربربرب 
فل ربربثإليربرب ىإلر ربربععبإلشربربن  إلنوإلت  ربرب    إلهلإلرع  ن  إلرإلت ضربرب إلفععرربربناناإلرهابربربن إلوإلر مربرب قإلر ربربيتإلع و ربربنإلر تربربناي 
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 و  إله  ربربرب إلشرربربربنحلإلرب اإلبربربربرب إلشربربرباإلر  رربربربربعيربربرب ىإلآإلربربرب عهإلستربربرب إلع  عربربربإلفستربربربنإل ربربربنداإلمتربربرب دإل ن حربربربنإلضربربرب إلر  عشربربربنه
إل1اخر  إلشتانياإلاععن ةإلر  ي إلعرقتن  إلر   ن  إل.

 . عند بعض الرنت بي  للديانة الر يحيةاإلرهاب ا : ثاني
 

إلف2 يإللإل  ىبإل رن عيإلر المإلونت إلسانربن إلرلإليرب ع هإل يإل   إل ن إلوإلرقا ح  إلر     إلر غ إلرى و إلشنإلإلإلإلإلإلإلإل
إل.اةإلتعاإلعاإلر ن  إلر ىإلر ع ةإلعرقتن ع إلاهإلفعر  ين  إلرقا ح  إلالإلت تر إلع لإلر   فإل  الم

إل

إل3يفربربنإل سس ربربنإلوربرب   لإل  ربرب فإلالإلت ربربنعش رإلر مربرب إلاربربةإلشربرباإل ت ربربكإلع ربربلإلإلربرب حإلرألميربرباإلوربرب داإل ربربهإلرألياربرب إللعسشربربنإلإلإلإلإلإلإلإل
أل ربةإلإلرع عك إلفإلعسشربنإلس ربنإلورب   لإل  رب إلسلعرب إلسعرب ري  إلع رب  إلإلرلإلمسعت إلس هإل  ةإلسلع إل  يع  إلعراغف إلإلع ن إلو ه

إلإلإل.4ر ذياإليا   هإلر    إل 
إل

 يةإلاترب سإللإلادإلسرب ضكإلر ىإلش ن ربهإلألهإلكربةإلر ربذياإلعوإلعنلإلحمناا إلر عنفإل نلإلرقا حإلشعنضنإلر  ربإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عربرب  ةإلر  سربرب لإللإلرهإلكربربنهإلمم نربربنإللاربرب إل عي تربرب إلاربرب  ةإلإلوإلاسربربن  إلإلف5ي إلربربذعهإلر اربرب فإلان اربرب فإلي   ربرب هإل 

عينرربربحإلرقاربرب حإلع  ربربهإلر اربربلمإلتلش ربربذضإل ربربنيلإللإلعسوإلا ربربجلإلدإل ت ربرب ضإلو   ربرب رإلسعالإل6فمج ربربتإلر نربربنسإل إلر ربربن ت  إلسربربنق إل
إل.إل7 إل ربتإلر   ربرب  إلع  هفإلعرالإلو  ربربلشربةإلسربربربلمإللربربربر اإلسلمإلهلذرإلر ع جلفإلونهإلكنهإلبننحإلراا

إل

ع ربرب إلاربرب  إلر تربربناي إلرقاربرب حيإلر ع يربرب إلشربرباإللربربنالاإلر عنربربفإلعره ربرب رمإلو ربرب إلعر ربربهإلرقاربرب ح  هإلسلربرب رثإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 إلربربسثنن إلل  إلرهشار  اإلل  ع ي س إلعسثنن إلل إل37-14ر عنفإلع لإلي إلرهشار  اي إلر  عشن   إلوإلر ضنةإلشنا إل

نداةإلرألشربرب رلإلعرهعربرب رمإلك سربرب   إلربربربربر ع ربربن إلعشرإلرش لديربرب إلل ربربثإلرسربربتخ ش إلإل41-37كربربن  ج رل إلوإلر ضربربنةإلشربربنا إلل
إل.إل8شاإلعسنيةإلش نوح إلرألو ناإلرقا ح  إلرقعندي إلهل إلعرستخ رمإلر عنفإلشاإلس ةإلتثع جلإلر   إل

إلإل

عر تعربربذي إلإلاالعت ربربنالعوإلر  ربرب عهإلر  سربربتلإلر تمربرب اإلحمربربنك إلر تضتربرب شإلعرسربربتخ شجلإلرهل  ربرب إلر  فربربني  إلرإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 عرهيذر إلألع  كإلر ذياإليع وإلعن  إلشعناضت  إلع   إلر نف إلر  ين  إلعكنهإلرستخ رمإلرهابن إلشاإل عةإل

                                                 

.إلإل78حم  إلر نت اوإلفإلع  إلرهابن إلفإلش  تإلسنا إلفإلر رضح إلإل- 1
  

2
 .إل220/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإلإلwww. st-takla.orgفإلرق  تإلرال  نعخمإلفإل9/إل5رن ةإلشخنإل - 

3
 .إلقر اإل ضةإلرفإلإل5/39رن ةإلشخنإل  - 

4
 .إل ضةإلرقر اإلفإلإل5/43رن ةإلشخنإل  - 

5
 إل ضةإلرقر اإلفإلإل26/52رن ةإلشخنإل - 

6
 فإل ضةإلرقر اإلإل.إل12/18اسن  إلا  ةإلر  س لإلر ىإلسبةإلاعش  إل - 

7
 .إل ضةإلرقر اإلفإلإل10/6552إلي  نرن ةإل  - 

8
 .80  تإلسنا إلفإلر رضح إلرقحم  إلر نت اوإلفإلع  إلرهابن إلفإل -  
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إلربربللإلوربربنةإلر ثربرب اةإلر ض  اربرب  إلك ربربنإلمي ربرباإلادإلرالإلتتربربنوإلعبربرب إلإلفاربرب روتإلتثعربرب طإلر ثربرب اةإلرقعنديربرب إل   ن اربرب إل"اعا اربربا"
عنرب شنإلسربربجاإلرق ربكإلايتمربربنادإل  رب إلرألسربرب إلك ب نربرب إلوإلإلفسلرب إلساربرب  إلرق ناسربناإلرهابنا ربرب إلر ىإلر  رب هإلر ثربربنخمإلعمربرب 

إل.ر ىإلسهإلدوتإلو ي إلس ر إلرق كإلألس ةإلساا  قإلر ن انإلعرهشار  اي إلر  عشن   فرل ىإلر  لعإلر  رياإل
إل

عوإلر  ربرب هإلر تنسربربتإلعمربرب إلسعربربندإلرألاشربرباإلركتمربربنوإلوعن  ربرب إلرلتجربربنسإلر  بربربنياإلعظ ربرب اإلألعلإلشربرب ةإلو ربرب ةإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
مثإلر ت  جلإلر ىإلرألقنهإل عةإلسهإليع و نإلر  عسإلعسستخ مإلرهابن إلإلفوإلريتن  نإلعرسعن  نر تن   إلرهابنيبإلر ا نسيإل
 .إل1 ن   إلرب رإلر مربنث   كإلوإلري  نربربعر  إلجلاتن رب إلر اعتربربح  إلكر رعإلشناربربربوإلر ر رعناإلر  ين  إلرقا 

 .  اإلسالمية  اإلرهاب عند بعض الرنت بي  للدي:  ثالثا
 

ر ربيتإلرات ع ربنإلسورب ردإلرهسلشيإلاع إلع  إلر نع ةإلع دإلشاإلر رب ردثإلر عنربفإلسرب ر إلت ربكإلع وإلر تناي إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
وإلع ربرب إلر  سربرب لإل ربرب لإلرلإلع  ربربهإلعسربرب  إلل ربربثإلسإلربرباإلعربرباإلإلر     ربرب سعإلمجنعربربناإلشن  ربرب فإلل ربربثإلظ ربرب اإلا ردابربربنإل

إلعشرباإلاعرب ضإل رامإلرألش إلمثإلمتثةإلد كإلوإلل ع إلر  دةإلوإلع رب إلرل  ضرب إلرألعلإلسيبإلا رب إلر ررب ي إلاضربيإلرلإلعنربهإل
 يإلرااإلسيبإل ن  إلاضيإلرلإلعن  إلسمجع إلرب ياإلر ثلث إللإلع  إلرااإلرلتن إلععث نهإلرااإلعضنهإلععربرل ضن إلر  را

ت وإلر ربرب يوإلوإلر عرربرب إلربربربربتإلر ع  ربربن إلعرق،اإلربرب هإلر تربنس  إلعع ربربلإلرقاربربت ىإلر تن   ربربيإلي  ربربربربربرب ربرب عروتإلوإلسغ ع ربربنإلس إلف 
إل.إل كناإلرقنم  إلر يتإلا  بنإلر تناي إلرهسلشيإلرهسلشيإلر ىإلع  ع إلرل رامإلر يتإلر ععثجلإلعن نإلر ع ي إلشاإلر 

إلإلإلإل

 إلرقربرب،شن إلع ربربيإلراربرباإلسيبإل ن ربرب إلربع رب إلظ ربرب اإلل كربرب إلرلربرب رامإلإلربربللإللندثربرب إلر تح ربرب  إلر ربربيتإل ع  ربربنإلسشربربإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
بج يربرب فإلو ربرب إل ربربنمإلمجنعربرب إلإل37اضربربيإلرلإلعنربربهإلععر إلدشمربرب إلشعنعيربرب إلراربرباإلسيبإلسربربض نهإلع ربرب إلش  عربرب إل ربربض إلعربربنمإل

،شن إلع ربربيإلراربرباإلسيبإل ن ربرب إل  ع  ربربهإلر تح ربرب  إلعكضربرب عرإلساربربنإلش سربربلإلرألاربربع وإلعع ربرب عإلراربرباإلرلربرب رامإلات ضربرب إلسشربرب إلرقربرب
  إلإلااربربع إل  ربربنش  إلاربربن تح   فإلع  ربرب إلر  اربرب إلرلربرب رامإلر ىإلسكثربرب إلشربرباإلعمربرب عهإلو  ربرب إلعشربرباإلربربربربر عربربناإلاضربربيإلرلإلعن

ش فإل إلبربربذضإلر ضربرب قإللإلرألسرا ربرب إل إلعبربرب إلستعربربنعإلي يربرب إلاربرباإلس  اربرب إلرلربربنا يفإلعر نجربرب راإلعبربرب إلستعربربنعإلنربرب ةإلاربرباإلعربربنربربربربسا 
إل.إل2عرق      إلعب إلستعنعإلش   هإلر عج عدو

 

عشربربرباإلر ضربربرب قإلر ربربربيتإلر  وربربربجلإلعربربرباإلتعربربربن   إلرهسربربربلمإلر   رشتربربرب إلعبربربرب إلستعربربربنعإلمحربربرب رهإلاربربرباإلرألاربربربعثإلرق  ربربرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
لربربنا  إلعس ترربرب إلع ربرب   إلر ربربذوإلا ربرب شطإلعرسربربتضحةإلسشربرب ب إلوإلشنت ربرب إلر   وربرب إلاربربن ع رقإلوإلر ع ربرب إلرل  ضربرب إلرقعتفربرب إل

 وإلالدإلر منمإللخنإلساسةإلر    إلرل  ض إلرق تضيإلمح  إلإلر نع هت إلر ثن   إلعا  إلإلعشن  إلشاإلس اإلشنت  إلر منم
                                                 

.إل81:إلع  إلرهابن إلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إلحم  إلع  إلر نت اوإل .
1
  

2
 .إل22/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإلwww.ar.wikipedia.orgش  تإلرق س ع إلر  ةإلف - 
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بج يربرب إلعر ت ربربلإل ربرب إل ربرب  إلمحربربنضإلعر ترربرب إلع ربرب   إلردربرب شإلر ععنسربربيإلإلإل291ضربربخ  إلي  دبربربنإلحم ربرب إلاربرباإلسربرب  نهإلسربربن إل
إلإل إلك نإلست إلعنعدعإلش ةإلثن   إليعت عهإلع لإلر   روةإلعينم عهإلر ض عإلارب إلر نربنسإللربخنإلنربحإلرل  ضرب إلوإلرسرب إلسعرب   

إللإلثك اي إل إلر ذوإلت وإلاع إلونةإلشاإلر  شاإلعسر جلإلر ض   إلتني نإلشاإلر ع رقإل.
إل

عكن ربربجلإلحمتربربت  إلر ثن ثربرب إللإلو ربرب ةإلر   رشتربرب إل إلوإلشنت ربرب إلرل ربرب مإلر عربرب يبإلانشربربناةإلر عحربرب ياإلل ربربثإلرسربربتتنعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ي ربنإلعر تت ربرب رإلسارب إلسربع  إل نربربنيبإلر ارب ت ةإلع ربربلإلشنربن  إلبجربرب إلعر ت ربجلإلبربربذضإلر ض  رب إلاعربرب إلسهإلد إلرلربلوإلاربرب إلسع ن

إلعضعفإلا تنإلاع إلسهإلاثجلإلر  ع إلوإلرا ن إلر  ع  إلر ععنس  إلادلنإلشاإلر  شاإل.
ك ربربنإلت   ربربجلإلوإلر  ربرب    إلر ثربربنخمإلعمربرب إلعر ثن ربربثإلعمربرب إلو  ربرب إلر مناربرب إلعبربرب إل نيضربرب إلشربرباإلر  كربرب إلرهمسنع   ربرب إلوإل

ر  فربربن إلإلغربرب  إلسسربرب نإل نشربربجلإلاناربربنع إلر  عربرب إلوإل ضربرب سإلر نربربنسإلا سربربن   إلعلمربرب  إلعرسربربت  اإلبربربذضإلر ض  ربرب إللربربخنإل 
إلإل1.ش لدي إلع لإلي إلش  ناإلرقغ لإلر ذياإلغ عإلاغ ردإلعرلت  رإلالدإلر منمإل1252ع   نإلعنمإل

 

عش ربربربكإلإل1092ع عربربربةإلد ربربربكإلوربربربنهإلبربربربذضإلر ض  ربربرب إلرقاربربرب نةإلر مناربربرب إلرغتن ربربربجلإلر ربربرب سي إلر اربربرب ج  يإلعربربربنمإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل.ش ت إلإل2فرألي يبإل ر  ني إلر ع يبإلرهسلشيلإل ل إلر  ياإلإلرسهإليغتن  إلإلرر   سلك   ردوإلش تغ رإل إلعلنع  إل

 

إل. الفرع الثالث : موقف اإلسالم من اإلرهاب
إل

  ربرب إلاسينربربنإلاعربرببإل ربرب اإلرهابربربن إلعنربرب إلرقنتاربربع إلر ىإلر ربرب ين ناإلر اربرب نعي فإلعسث  ربربنإلا ربرب إلر ع  ربرب ةإلشربرباإل  ربرب إلإلإلإلإلإلإل
عا ربرب إلسهإلرهسربربلمإلس ربربعحإلوإلر اربربن راإلرألإلربرب ةإلشاربربت  ونإلانهتنشربربهإلسهإلتعن   ربربهإلتربرب ع رإلر ىإلرهابربربن إلشربرباإل  ربرب إل

فإلسهإلخنرصإلو عنإل ع إلو هإلع  إلام ةإلثتررب فإلش  ربفإلرهسربلمإلشرباإلرهابربن فإلع ربلإلسسربنسإلسهإلسل ربنمإلسإل ى
سهإلإلإلر مربرب يع إلرهسربربلش  إلاربربي إلعسوعربربنلإلرقنتاربربع إلر ىإلرهسربربلمإلاربربي إلسإلربرب إلوربربلإلمي ربرباإلاربرب وإللربربنلإلشربرباإلرأللربرب رلإل

ر ربربيتإللربرب دبنإل تعربرب وإلع ربربلإلرهسربلمإلشربرباإلشرربنداضإلإلفعرمنن  رب إلع ربربلإلرهسربلمإلشربرباإلإلربربللإلتررب وناإلرقنتاربربع إلر  ربه
إلر ض  ن إلعع لإلاسس نإلرقرنداإلرقتض إلع   نإللإلر   آهإلر   ميفإلر ان إلر نع ي فإلرهمجنعفإلر   نسإل إل.

إلون  لإلس هإلس عحإليا دإلر عنيإلر   مإل غ نهإل ناوإلشاإلرهابن إلمبخت فإلرألا نلإلعر ررب اإلر ربيتإلاسين ربنإلسربن ضنف
إل.إلإلإلرإلرهابن إل ني  إلش ت يبإلبذإل4عاعس ن3عتتر اإلر  علإلر  اىفإلعإلن  إلسش ي ن

                                                 
1
  . 09فإلر رضح إلإل1994 نوتإلإلرا رب  إلفإلكنا سإلرهابن إلعس  يإلرأل نع إلفإلش ك إلرألب رمإل  نمج إلعر نم إلفإلر  نب ةإلفإلشر إلفإلسن إل - 

2
ل ن ربنإلكربنهإلعر  ربن إلع   ربنفإلعي  ربتإل ارب إلرأليرب ا  إلر ىإلإلت  يربجل  عرب إلإلنرب إلر رب ياإلسيرب  وإل   رب إلشغربنداةإلعر رب ضإلإلم1138/بربربإل532 إلر  ياإلوإلت  يجلإلعنمإلع  إل ل - 

شاإلسبةإلش ين إلدعياإلوإلفإلعاا إلرااإلرألث إلونهإل اعهإليع دإلر ىإلرألك ردإلر  عردي فإلا ن نإل  ةإلرق،ا إلمجربنلإلر رب ياإلحم رب إلارباإلسربنيإلشربنإل اربعهإلسي  إلااإلانثوإلااإلش عرهإل
و ت إلإلدشم رألي ا  هإلش  حإل فسشنإل ألي ا  إلست إل ن  ر:إل"رمننإل اإلع  فإل   ننإلعن إلرألك ردإلعت ع ننإلشن  "فإلععاإلرألي ا  هإلش  حإلر   اإلست إل ن  رإلاناعت  إلر ىإلاوإلسش 

ش  ربربربربتإلرق سربربربرب ع إلر ربربربربرب ةإلإل ربربربربنل إلدشمربربربرب .إلرقع ربربربرب إلع اربربربربلإلاربربربرباإلسمحربربربرب  إلع ربربربربلإلع ربربربرب إلسلفربربربرب إلبربربربربذرإلر ناربربربربإلغتضربربربربنهسثعتربربربرب رإل اربربربربع  إلر ىإلاربربربربوإلشربربربرب ةإلاربربربرباإلعربربربرب وإلشربربربرباإلاتربربربرب هإل
 .22/03/2010رال لعإلي مإلفإلتناي إلwww.ar.wikipedia.orgف

3
عتنت ربربكإلل ربرب قإلره اربربنهإلوإلسربربج هإلر ربربذلإلر ربربيتإلس نشت ربربنإلشثربربةإلت ت ربرب إلر  اليربربناإلرقتحربرب ةإلرألش ي  ربرب إلراربربنساإلرهابنا ربرب إلكربربةإليربرب مإلوإلر عربرب رقإلع عربربةإلد ربربكإلوإلسوغن اربربتنهإل - 

 -.  انس إلش نوح إلرهابن سجاإلسا إلغ ي إلوإلر ع رقإلفإلعسجاإل  ر تتننش رإلوإلإل  مإلك انإل

.عس نإلرانساإلرهابنا  إلكةإلي مإلوإلر م منهإلانس إلش نوح إلرهابن إلإلعهجلإلتعت  إلرعلشيإلغ إلشاع قت ت  إلاإل -  4
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/532_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1138
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85_%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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إل

ل ثإلتاتخ مإلت كإلر  علإلر   ةإل ض  إلراردهتنإلعس ت هتنإلع ربلإلر رب علإلعر مربع  إلر فربع ض إلإلعورب  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
وإلظربربةإلت ي ربربفإلر  ربربني إلعر تعتربرب  إلرهعلشربربيإلإلع نيربرب بنإلعشعندي ربربنإلدعهإلسوإلرعتعربربناإلقعربربندبإلر ربرب إلعر عربرب لإلعر  ربربن  هف

ي  مإلاهإلغرب ب إلع ربةإلرابربنيبإلإلن رب إلرثرإلكربنهإل ربنداإلإلر ذوإلي  ش هإلاهإلين  إلر ىإلع    إلان عإلشاإلر م ع  فإلعشن
شاإلرقا   إلدعهإلغ ب فإلعيتخذعهإلشنإلعادإلوإلر   آهإلعر ان إلشاإلآيناإلعسلنديثإلعي  ش هإلات عي  نإلع لإلغ إل

عشربنإلي رب مإلاربهإلاعرببإلرقنتاربع إلر ىإلرهسربلمإل رب مينإلإلفنإلعادإلوإلر تناي إلرهسربلشيإلشرباإلع ربنيتيات   هإلمبل   ت نفإلعإل
نإلسربرب ضنفإلدال ربرب إلع ربربلإلرابنا ربرب إلرهسربربلمإلعشربرب عنةإل   ربرب إلرهسربربلمإلعرقاربرب   إلانهابربربن فإلعبربربذرإلعلربرب يثنإلفك ربربنإلاسينربرب

إل.ثن فإل  ح    إلع  ا ةإلرهسلش  إلر رح ح 
إل

فإلو ربربرب إلديربربرباإلر اربربربلمإلعرىعربربرب إلر مربربربنش  إلعر  محربربرب إلالإليربربرب ع إلر ىإلرهابربربربن إلك ربربربنإليضربربربنىإلع  ربربربهرهسربربربلمإلرثهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
اربنعرةإلارب إلر نربنسإلعر ت نوربةإلرال ت ربنعيإلر ربذوإليارب دإلرألسرب ةإلعرات ربتفإلعب إلدياإلر ع لإلعرقإلر  رسع إل عوإلر عم ف

عرقاربرب   هإلرإلربرب ةإلشتحربربنا هإلجت ع ربرب إلع  ربرب ةإلرمين  ربرب إلعسإلربرب ةإلتنعربربذإلر عنربربفإلعر تتربرب وإلعرهابربربن إلعتترربربفإلارربربضناإل
عإلرربربنيصإلمح ربرب ةفإلعشربربخنإلكربربنهإلديربرباإلبربربذضإلإلرنيرربربهإلاربربنعجلإلاربرب إلشعتن  ربربهإلر ت    نربرب إلاربرب إلسوربرب ردإلرات ربربتإلعس ربربعحإل

إل.ي شاإلو هإلره انهإلع لإل ضاهإلعشن هإلعع ضهإلفعبيإلشاإلش ن  إلرهسلمإلإلع  ينفإلنعت عنإلشتفنشن
إل

عرمنربنإلترب لإلع ربلإلث ربكإلسل نشربهإلعشعنشلتربهإلإلإلععن شنإل   لإلسهإلرهسربلمإلديرباإلر اربلمإلو رب ةإلد ربكإلععثربنفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
شرب راإلفإلاةإلسشرب إلرقارب  إللربخنإلسهإليارب  إلع ربلإلرألكتح  ل ثإلا سإلان المإلر ذوإلي   هإلرقا  إلع لإلسإل هإلرقا  إلإل

َدْع َواُهْم ِفيَه ا  شرباإلرقا   إلوإل ع اب فإلع عةإلر المإله رب إلسبربةإلردنرب إلو  ربنإلا ربن  فإل ربنلإلسربعحن هإلعتعربن ىإللل
َْاَلِمينَ  إل .1(ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوَتِحيَُّتُهْم ِفيَها َسالٌم َوآِخُر َدْعَواُهْم أَِن اْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ اْل

إل

شرباإلر  ر رب إلع  ربهإلسهإليارب  إلع ربلإل ع ربهإل رب لإلرلإلإلهون ربإلفااهإلوإل ربلتهإلكربةإليرب مإلرقا  إلل ن نإلينن يرهإلإلإلإلإلإلإلإل
عع ربلإلرقربرب،شن إلر رربربن  فإلعخيربت إل ربربلتهإلان اربلمإلفإل ربربذ كإلوربربنهإلاع إلرهسربلمإلعشعنديربربهإلعشن جربربهإلوإلإلع  ربهإلعسربرب  

   نإلر نا ربرب إلهتربرب وإلك  ربربنإلر ىإلر ربرب راإلر اربربلمإلفإلعتع  ربرب إللعربربهإلوإلضربرب  إلرقاربرب  إلعسربرب ندتهإلوإلرات ربربتفإلع ربرب ةإلوإلر ربرب
ون اربلمإلوإلرهسربلمإلي، ربربفإلإل2ارب يع إلعالإل  ربنمإليضرب  إلع ربلإلستعنعربهإلترب عيبإلس ضاربرب  إلع ربلإلر اربلمإلرالإلرهسربلمف

إل.ر     إلعي  وإلر رلاإلعر  عراطإلعرأل ض إلعرىع إلا إلرقا   إل
إل

 إلإلإلإلإلإلإل
                                                 

10.ر   آهإلر   ميإلفإلس اةإلي  ةإلفإلراي إل  -
1
  

2
ين إلفإلر اع دي إلفإلسن إلعر عح ثإلفإل نشع إل نيفإلر ع ا  إل  ع  مإلرألشن  إلفإلر  إلإلاحم  إلااإلعع إلرلإلر ع  وإلفإلش  فإلرهسلمإلشاإلرهابن إلفإلش ك إلر  ارسن - 

  .إل280فإلر رضح إلإل2004
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 إلعاربرب إلسهإلإلربربإلعتربربلإلر  سربرب لإلع  ربربهإلر رربربلةإلعر اربربلمإلعربرباإلبجربرب رهإلرقاربرب  إلسإلربربنضإلرقاربرب  إلعرع رضربربهإلعنربربهفإلإلإلإلإلإلإلإل
رقا   إلب إلشاإليع سإلان المفإلعر المإل  ةإلع دإلك   إلت نلفإلاةإلبيإلثراإلشعىنإلعدال  إليغ س نإلرهسلمإلوإل
  ربرب  إلرقاربرب   إل  ح    ربرب إلدعهإلكربربةإلشربربنإليععربربثإلر ىإلر تنربربنو إلعر تعربربنغبإلا ربربن  إلممربربنإليربرب،دوإلر ىإلر   ربرب عإلوإلرللوربربناإل

إل.إلعر ضنتإل
إلإل

ل ثإلب إلشلسمإل إل انهإلوإلعع ديتهفإلإلفاإلععندإلر  محنه ض إلشاإل ضنإلاةإلرعتاإلرهسلمفإلر المإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
َمِن الَّ ِذيَن َيْمُش وَن َعلَ  ض اأَلْرِن َهْون ذ ا َوِاََا خَ اطََبُهُم اْلَج  اِهُلوَن   ربنلإلسربعحن هإلعتعربن ىإللل َْ َوِعبَ  اُد ال  رَّ

خنإل  رب إلرألعرب ر إلعي ش إلرهسلمإلرقا   إلان  ج  إلر ىإلر ا  إلعب إلوإلرقع ك إلض إلرألع ر إلشإلف1  قَ اُلوا َسالمذا
َوِان َجَنُح واْ لِلسَّ ْلِم فَ  اْجَنْل َلَه ا  فإل ربنلإلسربعحن هإلعتتعربن ىإللل ث كفإلعكنهإلرألش إلالإلينت وإلع لإلرل يع إلسعإلرق 

َْلِيمُ  إل.إلإلإل2  َوَتَوكَّْل َعَلض اللَِّه اِنَُّه ُهَو السَِّميُع اْل
إل

المإلل إلوإلرهسلمإل  ةإلر انهإللربخنإلعرهإلونثرإلكنهإلرهسلمإلعب إلدياإلر المإلعر  رعيإلر  هفإلعر إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
كنهإلثن ضنإلوإلر ع   ةإلشندرمإلش ش هإلردن  فإلعب إلشع سإلينت  إلشاإلع   ةإلرق،شاإلعرمين ربهإلا اربهإلو  ربفإلمي رباإلسهإل

سعإل نبربةإلإلإلإلإلي  فإلديرباإلبربذرإلارب  هإلعبربذضإل ربضتهإلفا  ربهإلديرباإلعرب رعةإلععنربفإلعرابربن إلرالإلشرباإللن رب إلشتحنشربةإل
ونقعربرب سإلعرضربربحإلعثناربربجلإلوإل   ربربهإلسربربعحن هإلعتعربربن ىإلإلر عجربرب إلك ربربنإلي ربربنلف إلاتربربةإلعرالإلس ربربهإلرثرإلو ربرب إلر اربربإلشتعرربرب ف

  َوَلن َتْرَضض َعنَك اْلَيُهوُد َوالَ النََّصاَرى ََتَّض َتتَّبَِع ِملَّ َتُهْم قُ  ْل ِانَّ ُه َدى اللَّ ِه ُه َو اْلُه َدى َولَ ِ نِ لل
ِْْلِم َما َلَك مِ  َد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْل ْْ َت أَْهَواءُهم َب ْْ عقرب  إلإلع ربذ كإل3  َن اللَِّه ِمن َوِليٍّ َوالَ َنِص ير  اتََّب

عوإلع جلإلس عحإلرقارب   هإلغثربن إلإلإلوإل     إللناا هإلرهسلمإلعرقا  رب إلين   هإل  إلك  نإلمسربحجلإلهل إلر ض   ف
 إلإلإلإل4كغثن إلر ا ةإل.

 

 : اإلرهاب في الْصر الحديث  .المَلب الثاني  
 

عس م جلإلعااناإلر ع ربةإلر  رب عوإلعمنربنإلر  سمسربنلإلر تجربناوإلشعت رب إلعب إلر عر إلر ذوإلظ  اإلو هإلرق هإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ر  سمسن إلر ن نمإلهن ضجلإلع نشجلإلاث اراإل فجلإلإللهلنإلع لإلر ن نمإلره تنعيإل  حةإلحم هإلإلفع لإل ع ناإلسإل ى

ر ربربربذوإل ربربربنمإلاثربربرب اةإلر ترربربربندي إلعكربربرب سإلر  سمسن  ربربرب إلع ربربرب إلثكربربرب ضإلشنفربربرب إل  ربربربنمإلر مربربرب  ع  إلكربربربنالإلشربربربناكةإل ربربربنيلإللإلإل  ربربربجلإل
ا ت نإلر ذوإليإلي  إلميفيإلع  هإل رب هإلعرلرب فإل رب ىإلشنتجرب إلتضرب قإلوإلعرب دبنإلعع  ت ربنإلكربةإلشربنإلر ا  رسي إلشنذإلت

إل.إل نعتهإلرأل  نلإلر انا  إل إل
                                                 

.إل63إلفإلراي إلر ض  نهإلر   آهإلر   ميإلفإلس اةإل - 1
  

.  61فإلراي إلإلرأل ضنلر   آهإلر   ميإلفإلس اةإلإل- 
2
  

3
 .120فإلراي إلإلر ع  ةر   آهإلر   ميإلفإلس اةإلإل- - 
إل.انهابن إلفإلعوع  رإلد كإلوإلر ع سن إلفإلعر م منهإلفإلعر ع رقإلعو ات إلإلست شناإلعقنإلثناإلشاإلس ةإلل يتهإلع فهوع  رإلد كإلشتإلر مع إلرد ري وإلسثنن إلر -  4

  



 - 44 - 

إل

ع  ربربرباإلاغربربرب إلد ربربربكإلو ربربرب إلر  اربربرب إلر عربربربنيإلع ربربربلإلسثربربرب إلر ن ربربربنمإلر  سمسربربربن إلر ىإلت ربربربتلاإلس نسربربرب  إلعر ترربربربندي إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ترب اب نإلل ربثإلرسربتع  جلإلر رب علإلراللت نايرب إلإلعظ  اإلراللت ناراإلر  سمسن   فإلعر ر اإلس ندةإلر ع  رهإلر ننش رب 

عسربربنيةإلسكثربرب إلعنضربربنإلهإلفربربنعإلاربربع  إلر عربربنيإل اربرب ت هتنإل ربربذ كإلرسدرداإلع   ربربناإلرهابربربن إلعتن عربربجلإلعسربربني  نإلوإل
إلإل.1ممناس إلبذرإلر ع   ناإل

إل

ع   إلا  إلرهابن إلثاعتهإلمبض  شهإلرقعن  إلوإلا ري إلر ع  ياإلرألإل ياإلشرباإلر  رب هإلر تنسربتإلعمرب إلعا ريرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 هإلر عم يافإلوضيإلو  انإلشثلإل  ىإلت س ةإلل ك إلر عرنا إلر ا در إلر ض ض ي إلر ربيتإلضرب جلإللرب ر إل ربنخمإلش رب إلر  

إلرعاربرب سإلو  ربربربنإلرابربربنا  هإلاربربربن إلإل1884ععربربنمإلإل1882عفربرب إلل ربربثإلسإلربربربذاإلهتربربن  إلر  نربربنيةإلعر مربربرب كناإلاربرب إلعربربربنمإل
إل.إلإل1894ععنمإلإل1892س ا  إلشاإلرألع نلإلرهابنا  إلا إلعنمإل

إل

عوإلش ربرب شت نإلإل ذوإل   ربربجلإلاربربهإلبربربذضإلر  كربربناإلوإلعربرب دإلشربرباإلرأل تربربناإلرألعاعا ربربعشربربتإلترربربنع إلر ربربعتشإلر ربربإلإلإلإلإلإلإلإلإل
اعسربرب نإلفإلو  اربربنفإلريتن  ربربنفإلرسربربعن  نفإلعرإلضن  ربربنإلوإله  ربرب إلسوإلبربرب وإلشربرباإلسبربرب رو نإلرسربربتنتمإلعربرب دإلشربرباإل ندهتربربنإلاربرب هإل
ر ت ي إلر  ل  إل تح  رب إلر تحرب لإلرال ت ربنعيإلر عربندلإلبرب إلر عنربفإلرق  ربهإلر ىإلايرب ةإلر  ع رب إلعب ربذرإلرغت ربةإلاؤسربن إل

1881 إلسربن إلإل ناو  رب علإلعر   شناإلوإلبذرإلر ضنةإلشثةإلر  ي ةإلرألش ي يإللإل   ةإلر  
عر رب ي ةإلر ض  اربيإلإل2

عرشار ربربرب اةإلإل1897عايربربرب ةإلعسار إلرسربربربعن  نإللإلس ت   ربربرب إلكن  وربربربنسإلديربربربكإل إلسربربربن إلإلف1894لإلسربربربندوإلكربربربنا  إل إلسربربربن إل
عايربرب ةإلعسار إلإل1911عايربرب ةإلعسار إلاعسربرب نإللإلا ربربنإلسربربت   إل إلسربربن إلإل1898ر ن اربربنإلعبننغنايربربنإللإلر   را ربربجلإل إلسربربن إل

إل.إل1912رسعن  نإللإل  سإلكنتن  ةإل إلسن إل
إل

سعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلشاإلسهإلسع ربنلإلرهابربن إلبربذضإليإلترب،دوإلر ىإلتغ رب راإل ذايرب إلوإلر  ربنةإلر ا نسرب  إل عان  غإلإلإلإلإلإلإل
ر  ربرباىإلوإلت ربربكإلرق ل ربرب إلشثربربةإلإلثرال ترربربندي إلسعإلرال ت نع ربرب إلوإلسعااربربنإلرالإلستربربنإل ربرب إلسربربنع اإلع ربربلإلا ربرب اةإلرأللربرب ر

لإلإلإلإلإلإلعنق  إلرألع ىفإلاةإلرسربتغ جلإلسقن  ربنإلعل  ضنهتربنإلر ن اربنإلر ض  رب إلر ربيتإلعو بربنإلرغت ربنلإلع إلع رب إلر ن اربنر   إلر 
 تمربرباإلاعربرب إلإل1914ل يربرب رهإلإل28ر ربرب عقإلو ر ربرب إلو دينن ربرب إل إلعسع تربربهإلوإلسربرب ري ض رإلع ربربلإليربرب إلس نسربربيإلشربرباإل ربرب ا نإلوإل

إل.ا  ياإلل انإلعنق  إلرست  اإلسااع إلسن راإل
إلإل

و رب إلارب  إلسيفربنإلوإلر ضربنةإلارب إلر رب ا إلر عربنق ت إلمنربطإلشرباإل نل  إلر م قإلرألعسربطإلإلفعشاإلر  رعي إلرألإل ىإلإلإلإلإلإلإلإل
رهابن إلخيت فإلشاإل نل  إلرألس   إلعرهل وإلعاإلكةإلرألمننيإلر ربيتإلارب  بنإلشرباإل عربةفإلعت كرب إلبربذضإلرهابربن إلوإل

                                                 

.إل23فإلر رضح إلإل2002ثنش إلرا رب  إل   نخمإلفإلشض  مإلرهابن إلوإلر  ن  هإلر  ع إلفإلدراإلل ارهإلفإلس اي إلفإلسن إل - 1
  

2
 .إل25/03/2010فإلتناي إلرال لرعإلي مإلwww.ar.wikipedia.org ترن فإلاؤسن إلسش ي نإلفإلش  تإلرق س ع إلر  ةإل - 

http://www.ar.wikipedia.org/
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و اربربربت فإلل ربربربثإل نشربربربجلإلرد نعربربربناإلرهابنا ربربرب إلر رربربرب      إلبنربربربنحإلانعت ربربربندإلسسربربرب   إلر تمربربرب ي إلعر  تربربربةإلرد ربربربنعيإل
إل.إلإلإلإل1ح   إلسب رو نإلرالست تن    ت
إل

ع ربربربلإلساضربربربهإل ربربرب رلإلوربربربنةإلرال تربربرب ر إلر ايتربربربنخمإلإلعوإلش ر  ربرب إلر رربربرب  دإلر ربربربذوإلسدرضإلر مربربربع إلر ض اربربربت وإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
رهابربن إلشرباإل رب وإلرقنفرب ناإلر ررب      إلر ىإلس رربلإلدا نتربهإلاغ رب إلر ربتلعإلبربذرإلإل ع  اةإلبذرإلر ررب  دإلان ترربع 

رهابربربن إلر رربرب   خمإلوإلت ربربكإلر ضربربنةإلعربرب اةإللإلديربرب إلينسربرب إل إلعر ربربيتإلر مربربع إلشربرباإلساضربربهإلعتمربرب ي ضإلعكربربنهإلساربرب سإلسع ربربنلإل
إلتتربجلإلع ضربذاإلبربذضإلرألع ربنلإلرهابنا رب إلشن  ربناإلشربرب عدةإلإل1905إلعشنربذإلسربن إل1948رات عربجلإلوإل  اربنهإلسربن إل

ت  شناإلرهابربربربن إلشربربرباإلشربربربنلإلعسربربربل إلعشع  شربربربناإلعيإلت ربربرباإلتض ربربرب إلر  رربربرب إلره  رشربربربيإلو ربربربنهإلساربربرب سإلبربربربذضإلربا ربربربةإلشاربربرب
علإلساغرباإلسوربنوإل رب شيإل إلعلإلتمرب ياإلإلإلإللإلبنارب ش رإل إلعإللإلغرب دميإل إلعلإلبنغن ربنإل إلإلنع إلرب     إلمجربربنعناإلر ر ربربرد 

سسرب   نإلرألسربنسإلر ربذوإل نشربجلإلع  ربهإلرق،ساربناإلر عارب  ي إلفإلذضإلرقن  ناإلك  نإلشاإلل ثإلسب رو نربن جلإلبربعك2 
إل.إل2008رهس ري    إلر ن   إلر يتإل ضذاإلعنسابنإلرهابنا  إلع لإل تنعإلغ ةإلسن إل

إل

  إلش رلربربربةإلرهابربربربن إلوإلر عرربربرب إلر ربربرب يثإلر ىإلثربربربلثإلش رلربربربةإلإل  خرربربرب نإلوإلوربربرب ععإلبربربربذرإلعع  ربربهإلمي ربربرباإلت اربربربإلإلإلإلإلإلإل
إلرقت  إل.

لة ما قبل الحادي عشر سبتمبر   الفرع األول :  .  2001مَر
 

   إلرإلن نإلش ل  إلشنإلاع إلر ندوإلعم إلسعت اإلك  ل  إلشضر   إلوإلتناي إلرهابن إلعش نوحتهإلألتنإل  
ت تإلر  ع إلع لإلرهابن إلشاإل  رب إلعشرباإل  رب إلسإلرب ىإلتعترباإلسبرب إلحمترب إلتع إلش ل  إلر ث اةإلر     إلشاإل  وإلرا

ت ىنإلو  نإلربت نمإلرات ربتإلر رب ع إلا رب قإلره اربنهإلعشربنلإلر ىإلش نوحرب إلرهابربن إلع ربلإللاربن إلل رب قإلره اربنهإل
إل.عل ينتهإلك نإلسن ىإل

إل

ا  إلر يتإلارب ساإليإليتع  اإلك ر تإلرالإلاع إلر ث اةإلر ض  إلونهإلرهابن إلعع  هإل   لإلان ناع إلهلذضإلرق ل  إلإلإلإلإل
عرق   إلشناوإلس ت ر  جلإلع إلر  فن إلع لإلر ن نمإلره تربنعيفإلإلفاا  يإلرق كإل  يةإلر اندسإلعم إل1789عنمإل

وربربربن عنفإلر ا نسربربربيإلشربربربرب اسإلع ربربربلإلسعسربربربتإل تربربربربنقإلشربربرباإل عربربربةإلسع ربربربربن إلث ربربربكإلر ع ربربرب إلر ربربربربذوإلعربربرب وإلاع ربربرب إلر  بعربربربرب إلعوإل
إل.إلإل3ر ذياإلثك  نب إلشاإل عةإل"إلسنهإلغ سجلإلعك ث ه"ع"اعااع إلإل"ش  شت  
إل

 
                                                 

. 1973ر ض ات ن  إلفإلا عاإلفإل عننهإلفإلر تعع إلرألع ىإلفإل ان إلإلاس ف إلل ني إلعاإلرهابن إلر ر   خمإلعرهس ري  يإلفإلشنم اإلش،سا إلر  راسن  - 
1
  

2
 .25/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإلwww.ar.wikipedia.org ش  تإلرق س ع إلر  ةإلمدبحة دير ياسين ،  - 

3
 .9دراإلر  تن إلر  عننخمفإلد.افإلاإلفحم  إلر ا نحفرهابن إلعر عنفإلر ا نسيفإلر م ك إلر عنق  إل   تن إل -  

http://www.ar.wikipedia.org/
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ع  إلر  العإلر ث اةإلر يتإلسساجلإلسعلإل  نمإلمج  اوإلوإلر عنيإلسرب  إلر ع يرب إلشرباإلرالاسربت  ر   إلر ىإلوإلإلإل
واربرب  جلإلانمسربربهإلرهإلر ثربرب اةإلر ض  اربرب  إلنحربربجلإلوإلردإلربربنلإلإل"غ ربرب ت إل"رق رربرب  إلر ربربيتإلرإلنع ربربنإلسلربرب إلر ثربرب رافإلر ربرب كت ا

مربرب ةإلعرضربربحإلرثإلرسربربتضندإل إلوإلر  ربربنةإلرال ت نع ربرب إلإلر ا نسربرب  إلاTerreurرقفربرب  هإلر اربرب      يإل ععربربناةإلر  بعربرب إلل
شربربرباإلععربربناةإلر  بعربرب إلشربربرباإلإلربربللإلت ث بربربربنإلع ربربلإلر نربربنسإلرألشربربرب إلر ربربذوإلاوربربتإلشربربرباإلاربرب تنإلر ىإلشاربربربت ىإلإل1789ثربرب راإلعربربنمإل

ع ربرب إلسارب سإلر ثربرب راإلر ععربرب إلرال ت ربربنعيإلر ربذوإله  ربربهإلبربربذضإلر ععربناةإلعسسربربن عرإلر   ربربنإلدعار"إلس نسربرب ن"إلإلفر  سرب   إلوإلر  ربرب 
إل.إل Terrorism 1سدىإلان نت ج إلر ىإلربندإلععناةإلرهابن 

إل

مي ربرباإلإلوإلش ر  ربرب إلرقمربربنكةإلرلنا  ربرب إلعر  رإل  ربرب إل"إلرهإلرهابربربن إلالإل"شنكاربرب    نهإلاعااربربع "اسىإلإلثرإلإلإل
تتع  هإلسعإلر ع ةإلاهإلرالإلل إلي،دوإلر ىإلإل  إلر ض ضلإلعرب راإلر  يناإلر عنش فإلسعإلمبعربىنإلآإلرب إلرألضرب راإلمبرربنحلإل

إل.إلإلإلإلر ث اةإل"إل
إل

إلشربربرباإلعربربربنمإلرهإلممناسربربرب إلرهابربربربن إلارربربرب اةإل ن    ربربرب إلش،ساربربرب  إلامربربرب ةإلع ربربربإل فإل1793وإلععرضربربربحإلكربربربنهإلراتربربرب ر إل 
إلعث كإل اعع إل:

ج هإلثلث إلسالوإلشمع ض.ربرب:رق س مإلر  نضيإلان عإلر ال إلشاإلرقمع ب إلمب رمه إلشننسهل إلرثإلسمإلوإلر ااألول  

ج هإلاربربنايةإلع إل ربربت   إلمج عربربن"إلإل وربربن"إلشربرباإلرب شنإلبربربنمج رإلرقعت  ربرب إلوإلسربربربعنربربإل1792:إلع ربرب عإلعربربنساإلسي ربرب لإلالثاااني
ع  إل ربهإلو  اربنإلشرباإل عربةإلر رب علإلرى ترب إل ربنإلرثإلع رب  رإلرب  إلاربن غ عإلرلربنا يإلر ربذوإلتتربربربربر إلر ث اةإلرقت ثتعنعت إلشتإلسع 

إلإل2سا ر إلو درهإلعلن  عبنفإلعتع إلبذضإلرا اةإلر ذرار"إل آلإل ياإلشاإلسع ر إلر ث اة.
إل

عشربربربرباإلإلربربربربللإلبربربربربذضإلرأللربربربرب رثإلعربربربرب وإلرهابربربربربن إلر  مسربربربربيإلسعإلرق،ساربربربربيفإلعس ربربربربعحإلشت عربربربربن"إل  ثربربربرب راإلع إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ع إلتمربربرب  ةإلرى  ربربرب إلردنني ربربرب إلإلمربربرب  ةإل ربربرب ةإلشربربرباإلسربربربت إلسالوإلا ربربربةإلعس ربربربفإلعشربربربنييتإلشربربرب وعيإل   ربربربتإلسعربربرب ر إلر ثربربرب اةفت

إل3رالستثنني  إلر يتإلمس جلإلانى   إلر ث اي إل   تإلرد ري إلر يتإلت ت  إلض إلر ث اةإلعس   هتنإلر نك  .
إل

لربربربخنإلر ن نيربربرب إلو  ربربرب إلساربربربناإلعإلإلفشربربربنإلبربربرب إلرالإلسربربربضكإل  ربربرب شن إلشنربربربذإلر ع ريربربرب "ردربربربنك يبإل"إلرابربربربن إلرسربربربتع ردإلرهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
اربخصإلكربن  رإل رب إلرعرب ش رإلاعرب إل رب عاإل رب راراإلر  رب إلضرب ب إلا ن ربنإل إلإل17.000إلسهرق،اإل هإلر ا  رسيرب هإلر ىإل

إلإل4اخصإلدعهإلسهإلتتن إلهل إلسوإلو   إل   حنك  إلر عند  .إل25.000رع رمإل
إلإلإلإل

                                                 
1
 .31فإلر رضح إلإل1983إلإلفإلسن إلر تعع إلرألع ىرعدع  ةإلر ع  ةفإلرهابن إلر ا نسيفإلفإلدراإلر ت  ع إل  تعنع إلعر نم فإلا عافإل -  

2
فإلفإلر تعع إلرألع ىإلر   ع  ا  من  وإلعسردر  وفإلرهابن إلعر  ن  هإلر  ع فإلت مج إلرقاعحإلحم  إلر ر يعيفإلر  راإلرد نب ي إل  نم إلعر ت سيتإلفإلرد نب ي إلر ع ا  إل -  

 .23ر رضح إل، إل1994سن إل
3
 .34اإلرعدع  ةإلر ع  ةفإلرهابن إلر ا نسيإلفرق  تإلر انا فإلإل-  

4
 .22ر رضح إلإل،رق  تإلر انا ا  من  وإلعسردر  وفإلرهابن إلعر  ن  هإلر  ع فإل  -  
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رات ربربناضإلعتنض ربربذضإلو ربرب إلإلعاربربذ كإلمي ربرباإلر  ربرب لإلاربرب هإلرهابربربن إلإلربربللإلبربربذضإلر  عربرب إلر تناخي ربرب إلظربربةإلحم  ربربن"إلوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
شنإلكنهإلميناسربهإلر   ر ربن إلاعرب  إلر عحرب إلوإلشربنإلإلي اإل  إلع وإلاع إلرهابن إلعاإلر  علإلسعإلرهابن إلر  ع فإلرال

إل. 1عل  إل إلابن إلر  ع إلع وإلان    ن إلر عح ي إلكن ط
إل

ناسربتهإلعع ربلإلسعإلشنإليعرب وإلانهابربن إلر رب ع إلو رب إلمتربجلإلممإلفسشنإلو  نإليتع  إلانهابن إلر عنا إل  ح عدإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
شربربرباإلس ربربربةإلرسربربربتغللإلرأل تربربربناإلر ع ا ربربرب إلعرهسربربربلش  إلعتربربرب إلإلف تربربربنقإلعرسربربربتإلشربربرباإل عربربربةإلر  اليربربربناإلرقتحربربرب ةإلرألش ي  ربربرب 

و نربربذإلر  اربربتإلرألإلربرب إلشربرباإلر  ربرب هإلر ثربربنشاإلعمربرب إلو ضربربجلإلشعنبربرب راإلجتنايربرب إلغربرب إلشت نو ربرب إلع ربربلإلدعلإلرقغربرب  إلإلفإل رهتربربن
 إلرسربربتخ رمإلإلفرقعنبربرب راإلشربرباإل ن ربرب إلر عربرب  عوإلحمنع ربرب إله غربربن إلت ربربكإلفر عربرب يبإل رربربنحلإلجتربربناإلرألو ربرب هإلرألشربرب ي   

ع إلرالسربربت ل إلع ربربلإلإلف1805ع نشربربجلإلسربربضنهإلافربرب  إلش ينربرب إل ربرب را ةإلسربربن إلفرثإلبربربَ إلرألسربربت لإلرألش ي يإلفر  ربرب ة
إل.إللدا   

إل

لربربربنك إل ربربرب را ةإلت   ربربربتإلشعنبربربرب ةإل ضنيربربرب ةإلر  اليربربربناإلإلفع ربربرب إلو ضربربرب رإلع ربربربلإلع ربربرب    إللي سربربربفإلك رشربربربن  ي إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ش ي   إلر ىإلخت  ربرب إلثكربربرب ىإلر ترربربناب إلانمربربرب  إلقمربربنةإلر عح يربربرب إل"إلشربرباإلتربربربللإلرقتحربرب ةإلعنربرب ةفإلرألشربربرب إلر ربربذوإلسدىإلاربربربنأل

إلفربربننإلشعربربناحإلر ربرب  اإلوإلردربرب إلعإلر عحربرب إلعرألا "إلعوإل ضربربةإلر عربربنمإل رربربضجلإلفإلش شنت اربرب شنإلر ىإلاربرب ر  إل ربرب را ة
إل2ر اضاإلرألش ي   إلت  ةإلشاإلدعهإلسنا إلر ذرا.

إل

ك إلشارب طإل"إلشعنبرب ةإل رب ر  إلعوإلر م قإلر ع يبإلرتعتإلرألش ي   هإلرألس   إل ضاهإلو  إلو ض رإلع ربلإللربنإل
عتربرب إل جلإلر  اليربربناإلرقتحربرب ةإلع ربربلإلر رربربع  إلإل3فعشربربنإلبربربيإلانألسربربنسإلرالإلشعنبربرب ةإلرسربربتغللإلعتربرب إلف1832"إلسربربن 

إل.4عكنهإلآإل بنإلر ع عرهإلع لإلر ع رقفر ع ي إلشاإلر  علفإلرضنو إلر ىإلغ عإلسكث إلشاإلا  إلهرلنا يإلوإلا،عإل
إل

عسدىإلث ربربكإلر ىإلإلف3/11/1958إلع  ربرب إل   ربربجلإلر  اليربربناإلرقتحربرب ةإللربربندثإلرإلتتربربنوإل ربربني ةإلك ا ربرب إلوإل
ع ربرب إلا ربرب إلع ربرب عإلر تربربني راإلر   ا ربرب إلرقختتضربرب إل  ضربربنةإلشربرباإلعربربنمإلإل17شرربرب عإل إل1964لربربخنإلعربربنمإلف1960اخرربربنإل 
لو ربرب لإلإلإلإلعكن ربربجلإلر  اليربربناإلرقتحربرب ةإلرألش ي  ربرب إلتمربربجتإلعمتربرب لإلع   ربربناإلرالإلتتربربنوإل تج يربرب إلك اربربنإلإل ربربني ةفسااعربرب هإل

                                                 
1
 .18ر رضح إلفإل2002إلشر إلفإلر تعع إلرألع ىإلفإلسن إلسشنمإللان  إلإل  ةفإلرهابن إلعل ع إلر تح ي إلر   ن  فإلدراإلرى عس إل  تعنع فإلر  نب ةف  -  

2
تربربربناي إلرال ربربربلعإليربربرب مإلإلإلwww.almanaralink.com نإلاعربربرب إلإلر  ربربربذروإلفإلش ربربربنلإلشنمربربرب اإلع ربربربلإلش  ربربربتإلرقنربربربناةإلفر ثربربرب اةإلعر عتربربرب ادعالاإلع  ع ربربربنإلشربربرباربربرب إلاربربرب ي اإلفإل - 
 .إل25/03/2010

3
إل.31فإلر رضح 1990إلن ر تعع إلرألع ىإلفسرمسنع ةإلر غ رلفإلرهابن إلعر  ن  هإلر  ع فإلرق،سا إلردنشع  إل   ارسناإلعر نم إلعر ت سيتفإلا عاف -  
4
نإلوإل نشجلإلر  اليناإلرقتح ةإلرألش ي   إلإلربللإلش رب إلعربنمإلارب ر إلش رب إلع ربن  إلعرب عر ن"إلوإلر عربنيفإلشن ربنإلسربعع إلع ربن  هإلترب إلل"إلعارب  ين"إلع ربلإل  رترب عةإلد كإل نشجلإل -

إلعفإلغ رت  ربربربنالعإلا ات اي ربربرب فإلإلعبربربربني يتفإلإلعبنربربرب عارسفإلإلعضربربرب إلك   شع ربربربنفإلإلعضربربرب إلر ربربرب عش ن  نهفإلإلعإل   ربربربنارك رإلعك اربربربنفإلإلإلعرق اربربرب كفإلإلعسش كربربربنإلر  سربربربتلفإلضربربرب إلان ربربربنفإل
 ر  ث إلشاإلرال  لاناإلر عا  ي إل.ر ا ضندعافإلعإلض إلغ ينندرفإلعش  جلإلر  اليناإلرقتح ةإل

http://www.almanaralink.com/
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عيإلتاربرب  إلإلرلربربن ض إلكنسربربت عنلإلرهاتربربنلإلر ضربربنه عكربربنهإلرألش ي  ربرب هإلياربربت ع  هإلإلفشربرباإلسسربربت هلنإلردربرب وإلكنسربربنع 
إل.1ر  اليناإلرقتح ةإلشاإلش  ناإلر عنفإلرى يإلعر  رو إلر   ن

إلإل

تعنربربجلإل  ربربندراإلع ن  ربرب إلوإلسعريربربةإلر  ربرب هإلر عمربرب ياإلرسربربتخ رمإلإللإلر عنربربفإلرى ربربيإل فإلوعن ناربربع إل  نربرب عإلرألعلإلإلإل
رضربربنو إلر ىإلإللع  ربنمإلاعد إلبربني عد فك ن مإل ت رب يبإلسربرب ت إلر   شرب إلوإلر  اليربناإلرقتحرب ةإلشثربربةإلفر عنربفإلر ثرب او

ر ربيتإل نشربجلإلاترب ش إلر ع يرب إلإلفظ  اإلمجنعناإلياناي إلوإلرق رلةإلرألإل ةإلشاإلل  إلو تننمإلشثربربةإلل  ةإلرأل ضنق 
إلف1993إلون ربهإلوإلسربن إللإلر عنربفإلر  رورب إل عسشنإلر ثربنخمإلفعشع   نإلوإلش ين إل   ي احفشاإلرقعنخمإلوإلع عناإلس ن  
يإلمب ينربربرب إل   يربرب احإلعسدىإلبربربذرإلر ربربندثإلر ىإلشرربربرب عإلسربربت إلشربرب ر ن إلعإلاربربني إلشنديربربرب إل إلتضجربرب إلش كربرب إلر تجربربناةإلر عربربنق

إل.2عنر ر"إلشاإلرقتت و إلرهسلش  إل14عع  جلإلس ناتإلرالهتنمإلر ىإلإلفش   هإلدعالاإل600ا ر إل
لة ما بْد الحادي عشر سبتمبر   الفرع الثاني :  .  2001مَر

إل

اخي ربنإلعنرب شنإلنألسرب  إلكناثرب إل  ش رب إلوإلتإلتع ضربجلإلر  اليربناإلرقتحرب ةإل2001إلر ندوإلعم إلشاإلسربعت او
ش كربرب إلر تجربربناةإلر عربربنقيإلان  يربرب احإلعش ربرب إلعسراةإلر ربرب ونعإلرألش ي  ربرب إلإلرإلن ربربجلإل ربربني راإلش   ربرب إلر تحنايربرب إلثتتضربرب إلا  ربربي

ع رب إل ربتمإلعرباإلث ربكإلترب ش إلإلإلفلر عنتن  ه إلوإلر عن   إلعرانت هإلعل عثإلتضجرب راإلاربن    إلشرباإلعسراةإلرلنا  رب 
إل21وربربربرب دإللربربربربخنإليربربربرب مإلإل6964يإلع ربربربرب  إلشربربربرباإلر عنتربربربربن  هإلعش تربربربربةإلعو ربربرب إللربربربرب ر إلكنشربربربةإل ا ربربربربيإلش كربربربرب إلر تجربربربربناةإلر عربربربنق

فإلعإلاناةإلوندل إل ل ترندإلرألش ي يإلع إلت   هإلس ناتإلرالهتنمإلر ىإلتن   إلر  نع ةإلر ذوإليت ع هإل2001سعت ا
رهإلعنن ربربرب إلرألد ربربرب إلر ربربربيتإلإل2001سربربربعت اإلإل21سسربربربنش إلاربربرباإلالدهإلرثإلسع ربربرباإلر ربربرب ي ةإلاربربرب شإلوإلإلتناربربربهإل   ربربرب ن سإليربربرب مإل

إل.إل3إلاليناإلرقتح ةإلتم إلر ىإلت ايإلااإلالدهإلوإلر ع   ناإلرهابنا  مجعت نإلر  إل
إل

و ربربرب إلاربربرب ساإلرهدراةإلرألش ي  ربربرب إلرسربربربتع ردبنإل  حربربرب  فإلع ربربرب إللرربربربةإلر ربربرب ي ةإلاربربرب شإلع ربربربلإلإلفعانربربربن إلع  ربربربهإلإلإل
ش  ربربناإلدعالاإلق نوحربرب إلرهابربربن إلشن ربربنإلإلسااعربرب هعرعت  إلشع ربرب إلفتضربرب يبإلشربرباإلر  ربرب ن سإلانسربربتخ رمإلر  ربرب ةإلر عاربرب  ي 

إلف  ع ةإلر عا  وفإلمثإلع تإلر  ي ةإلا شإلع لإلر  رب راإلر ربذوإلرختربذضإلر  رب ن سإلامرباإلر رب  إلش  ناإلدعالاإلعم عه
س فإل نرب وإلسش ي ربيإلشرباإل رب راإلراللت ربنيإلع إلإل ا هعرست عجلإلعسراةإلر  ونعإل  ف   تا إلر   راإل ض إلر  ن   

إل.إلإلإلتنهعرى طإلرهلن وإلع   إلسوغن اإلفعرل  مإلر ع يبإلفلم إلرألسن  ةإلرألش ي   إلوإلشنت  إلر م قإلرألعسط
إل

                                                 

1
 .11ر رضح إلفإلرق  تإلر انا إلحم  إلر ا نحفإلرهابن إلعر عنفإلر ا نسيفإل -  

2
إل.41ر رضحربرب إلفإلإل2000فإلشر إلفإلسن إلإلبمنمإلر  ي وفإلرهابن فإلر  راإلرقر ي إلر  عنن   فإلر  نب ة - 

3
فإلش كربرب إلر  ارسربربناإلر ا نسربرب  إلإلعرهسربربنرت ج  إلاربربنألب رمفإل146فإلر عربرب دإل إلمجلااة ال ياسااة الدوليااةلر ربرب ثإلعر تربرب رع نافإلإلفساربرب إلا ربرب إلر  سربرب  يفإلسش ي ربربنإلعرهابربربن إل - 

 .99إلر رضح إلفإل2001سن إلر  نب ةفإل
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اربربربربنجلإلسش ي ربربربربنإلعتناعت ربربربربنإلا يتن  ربربربربنإلعربربربرب عر ن"إلعاربربربرب  ين"إلإلف2001عوإلر اربربربربناتإلشربربربرباإلاربربربرب  إلتمربربربرب ياإلرألعلإلإل
اتني رهت إلر  ا  إلع  راخي  إلاع رب ةإلرقرب ىإلع ربلإلسوغن اربتنهإلر ع رب إلرألارب إلو رب ر"إلر ترربندين"إلعت ن ربن"إلعتارب  حن"إلوإل

إل1.إلعيإلي تر إلرهابن إلر  ع إلرألش ي يإلع لإلسوغن اتنهإلفر عني
إل

عاعربرب إلإلف2003وضربربيإلوجربرب إليربرب مإلرل ربرب ةإلوإلر عمربرب ياإلشربرباإلآثراإلعربربنمإلإلفر عربرب رقإلسيفربربنإلجلإلر ربرب   ن ربربإلاربربةإل
إل ن  رب إلعسااعرب هإلكن ربجلإلش تربهعر ربذوإلإلإلفر ت ن إلش ةإلره ذراإلر  ر إلر ذوإلس  اضإلر  ي ةإلرألش ي يإل   ي ةإلر ع ر ي

 ربيتإلت تربهفإلرثإلعرسربت  إلر  رربفإل رب رلإلث ربكإلر  رب مإلعرأليربنمإلرإلفتع ضجلإلاغرب ردإل   رربفإلردرب وإلعر رربناعإليإلفسنع 
إلفكن جلإلل انإلع دةإلشاإلسوإلا ع  إلدع  رب إلإلإلعإلفر ع رق  اإلر ع نهإلرألعلإلشع ننإلا سإلرهلج مإلر اوإل  تحن فإلع لإل

إلإل2.ك نإلرا  نإلسن ضنفعإل قإلعرضحإلق ثنقإلرألش إلرقتح ةإلعر   ر  إلر  ع   
إل

تع ربرب إلانربرب عإلر رربربنداإلعربرباإلع ربربةإلرألشربرباإلعرقإل1441  ربرب راإلشربرباإلرإل12تربربنمإل  ض ربرب ةإلتعتربرباإلبربربذضإلر ربرب  إلجتنبربربةإلعإل
سس ح إلر ت ش إلر منشةإلر ع ر   فإلرثإلتمرب إلبربذضإلر ض رب ةإلر ىإلرهإلع ربةإلرألشرباإلبرب إلرق  ع رب إلالختربنثإلسوإلر رب ر إلضرب إل

ع  إلسع إلرهإلشناسجلإلر  اليناإلرقتح ةإلرابن ربنإلع ربلإلر عرب رقإلشرباإلإلربللإلو ضرب نإللرربنار"إلظنقربن"إلع ربلإل3إلفر ع رق
الإلهرربلإلشرباإلردرب عإلعرقرب  إلعرهعن رب إلارب إلسج جلإلإللهلنإللربنالاإلفإلر مع إلر ع ر يإلألكث إلشاإلعم إلسن را

إلإلإلإل4.فإلرتنإلع  ا إلمجنع  إلعتتنن بإلشتإلر    إلره ان   إلعر فناي إلةرأل ضنلإلعر نان إلعر عج إل
إل

علربرب ثإلإلإلربربللإلشربربنإللربرب ثإلشربرباإلفسشربربنإل ربرب ةإلراللربربتللإلرألش ي ربربيإل  عربرب رقإلو ربرب إل ننبربربنإلر مربربع إلر ع ر ربربيإلإلإلإل
 ربربرب إلوإلس ربربرب ر إلع يربربرب ةإلشربربرباإلبربربربذرإلر ع ربربرب إلرثإل ربربرب ااإلاعربربرببإلعرألع ربربربنلإلرهابناإلفي ش ربربربنإلشربربرباإلع   ربربربناإلر  تربربربةإلر عمربربرب ريي

 فإلا ن نإل  ااإلاعبإلرقرنداإل26000  إلا  إلل ر لإل2004سن إلرقرنداإلرهإلع دإلر  ت لإلعرد للإلشنذإلسعريةإل
إل5.إل2003شنذإلشناسإلإل30000رألإل ىإلع دإلر  ت لإلشاإلرق    إلوإلر ع رقإلا كث إلشاإل

إلإل

هابنا ربربرب إلعره  رش ربربرب إلر ربربربيتإلتع ربربربةإلوإلشربربرب شاإلشربربرباإلرثإليمربربرب ةإلر تمربربربناإلرق  مربربرب ناإلرقاربربرب ح إلعرقن  ربربربناإلرإلإل
هربربربرب ينإلاي اربربربرب نإل   ربربربربن  هإلعر ن ربربربربنمإلعهت يربربربرب رإلألشربربربرباإلرقربربربرب ر ن فإلع ربربربرب إلرهت ربربربربجلإلرق  مربربربرب ناإلرقاربربربرب ح إلاتنض ربربربربذإلإلر ع  اربربربرب ف

                                                 
1
ع ربلإلل رب قإلره اربنهإلفإلق، ضربهإلفإلديض رب إلاعسإلفإلت مجرب إلعسرب  إللارباإلععرب ضإلفإلدراإلرألعريربةإل  نمرب إلعر ت سيربتإلإلحم  إلا كرب إلفإلعرب  إلكتربن إلفإلغ ر تن ربنش إل....لرب  إلسش ي ربن - 

تربناي إلرال ربلعإل فhttp://208.43.234.219/nawafeth/artshow-95-108900.htmفع لإلرق  تإلرال  نعخمإلفإل2007فدشم إلفإلس اينإلفر تعع إلرألع ىإلفإلسن إل
 . 20/03/2010ي مإلف

2
 20/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإلwww.ar.wikipedia.org   ع رقإلفإلرق س ع إلر  ةإلفإلرق  تإلرال  نعخمإلفإلير غ عإلرألش ي  - 

3
 .20/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإلwww.ar.wikipedia.org  ةإلفإلرق  تإلرال  نعخمإلف  ع رقإلفإلرق س ع إلر إلير غ عإلرألش ي  - - 

4
 شرن  نإلإلع لإلر مي إلر ذوإلالل ننضإلع لإلر ضرةإلر اناتإلشاإلش ثنقإلرألش إلرقتح ةإل.ر ذوإلس عحإلرألدرةإلر  ن     إلا  إلسش ي نإل ف  إلر  علإلر يتإلتم ةإلهت ي ر - 

5
 فإلBBCرألشربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرب إلرقتحربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرب ةإلفإل تربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربنيمإللربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرب  إلر عربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرب رقإلعإل  ربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرب إلفإلش ربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربنلإلشنمربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرب اإلرق  ربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربتإلرال  ربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربنعخمإل ربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربإلاعاربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربيإلفإل -

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_2637000/2637287.stm  20/03/2010طالع يوم ،، تاريخ اال. 

http://208.43.234.219/nawafeth/artshow-95-108900.htm
http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.ar.wikipedia.org/
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_2637000/2637287.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_2637000/2637287.stm


 - 50 - 

عر   نمإلا ع نلإلر مرب   إلامرب ةإلغرب إل ربن  خمإلانهضربنو إلر ىإلإلفع   ناإلرإلتتنوإلعرع رشناإلإلنامإل تنقإلر  ن  ه
إل1. نيض  إلعدعروتإلتنض ذإلبج ناإلألسعن 

إل

 ربربربرب إلسع نربربربربجلإلعسراةإلر  رإل  ربربربرب إلر ع ر  ربربربرب إلاربربربرب هإلعربربربرب دإلضربربربربحنينإلرهابربربربربن إلع ربربربربلإلر اربربربربنل إلر ع ر  ربربربرب إل ربربربرب إلا ربربربرب إلعإلإلإل
 إل ترب ل".رالإل1930علرب ضإل رب إلا رب إللإلفإلعرهإلع دإلر فحنينإل م  إلديارب ا2006 إل ت ل"إل  عنمإلرقنضيإل12320ل

اإل ت ربرب رإلوإلر عربربنمإلرقنضربربيإل ربرب إلا ربرب إلرهإلرألشربرب إلرقتحربرب ةإل ربرب إلسع نربربجلإلاربرب هإلعربرب دإلر فربربحنينإلشربرباإلرقربرب    إلر عربرب ر   إلر ربربذي
اربرب دعرإل .إلسضربربفإلر ىإلث ربربكإلراالوإلر ربربذياإل36685عرهإلعربرب دإلر ربربذياإلتع ضربرب رإل إل ربربناناإل ربرب إلا ربرب إللإل ف34432ل

عبجربربرب عرإلدرإلربربربةإلر عربربرب رقإلعإلنا ربربربهإلبربربربذضإلبربربربيإل تربربربنيمإلس نسربربرب إلش نوحربربرب إلرهابربربربن إلر ربربربيتإلتتعننبربربربنإلر  اليربربربناإلرقتحربربرب ةإل
إل2 عةإلكةإلاي .إلنربت جلإلمبرن  رألش ي   إلعي ع  نإلر غ  إلعاععبإلر  علإلر ع ا  إلر يتإل

إل

 . المبحث الثالث : أشكال اإلرهاب والْوامل المؤدية اليه
 

خي طإلر ععبإلسثنن إلل يثهإلعاإل  اإلعسا نلإلرهابن إلفإلا إلسا نلإلرهابن إلعسا نلإلر ع ةإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
اربرب إلإلإلإلرهابربربنيبفإلسعإليعتربرباإل ربرب اإلر ع ربربةإلرهابربربنيبإلبربربيإل ربرب اإل إلابربربن إلوإل ضربربةإلر   ربربجلإلإلعمبعربربىنإلسدقإلخي ربربطإل

سسن  عهإلع   هإل تح   إلبذضإلر ر اإلسعإلت كإلرألا نلفإلعبربذرإل ربنتمإلعرباإلرل ربطإلإل  اإلرهابن إلععسني هفإلسع
ع ربرب إلكربربنهإلإلاربرب إلرهابربربن إلوإلثرتربربهإلعر ع ربربةإلرهابربربنيبفإلو ثربرب إلشربربنإل إله يربرب إلر ع ربربةإلرهابربربنيبإلاربرب الإلشربرباإلرهابربربن 

 ت ربرب إلا فربربنينإلرهابربربن إلرألشربرب إلغربرب إلث ربربكإلقربربنإل ربرب  إلراربرب نلإله يربرب إلشض ربرب مإلرهابربربن فإلع ربربذ كإلنربرب إل ربرب ىإلرق
 إل.عيإلل دعرإلشض  مإلرهابن إلست إلع دعرإل  اإلر ع ةإلرهابنيبإلوإلش، ضنهت فإلفعر  راس إل   نب ة

إل

رهابن إلر ذوإلمتناسهإلس    إلس نس  إلشع ن إلضرب إلاربع  نإلبرب إلرألارب إلريلشربنإلارب إلكربةإلس رب رعإلإلةع عإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
اربربةإللربربخنإلر ربرب ع إلر ا نسربربيإلإل  ناسربرب إلرهابربربن فأل ربربهإلي ربرب هإلشربرب ع شنإلا ربربةإلرهش ن  ربربناإلرقنديربرب إل  إلرهابربربن ف

إلفإلع ربلإلغرب راإلشربنإللرب ثإلوإلر م مربربنهإلغتربن إلش نوحرب إلرهابربن إلوإلر   ربربجلإلر ربن فإلسمه ربنعإلإلسوإلغتربن فهربجلإل
ر ربربربيتإليإلتتربربرب رىنإلل كربربرب إلوربربربتحإلوإلر تعربربربنعهإلشربربربتإلإلعلربربربخنإلوإلل كربربربناإلرق نعشربربرب إلشثربربربةإلرق نعشربربرب إلر ض اربربت ن  فإلفعر عربرب رق

عبربربذرإلي ربربتإلوإلإلن رب إلظ ربرب إلثعوإلر  ربرب ىبإلمبجربرب دإلستربرب إلإل كربرب إلمحربربنسفعغ بربربنإلضرب إللإلفإلس  رب ةإلثربربنا راإلر رربرب      
إل.شت   هإلمب ناس إلرهابن 

إل

                                                 
1
إلن ربربربربربربربربربربربربربربرب إلرسربربربربربربربربربربربربربربربحنقإلسربربربربربربربربربربربربربربرب  نخمإلفإلرلتربربربربربربربربربربربربربربرب إلرألشن ربربربربربربربربربربربربربربرب إلوإلر عربربربربربربربربربربربربربربرب رقإلفإلش ربربربربربربربربربربربربربربربنلإلشنمربربربربربربربربربربربربربربرب اإلوإل  يربربربربربربربربربربربربربربرب ةإلهربربربربربربربربربربربربربربربةإلر عربربربربربربربربربربربربربربرب رقإلفإلرق  ربربربربربربربربربربربربربربربتإلرال  ربربربربربربربربربربربربربربربنعخمإل - 

http://www.iraqsunnews.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5027فإلتربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربناي إلرال ربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربلعإليربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرب مإلإل
 .إل20/03/2010
2
فإلش كربرب إلر  ارسربربناإلر ا نسربرب  إلإلعرهسربربنرت ج  إل146فإلر عربرب دإل مجلااة ال ياسااة الدوليااةلر ربرب ثإلعر تربرب رع نافإلإلفساربرب إلا ربرب إلر  سربرب  يفإلسش ي ربربنإلعرهابربربن   ربربلإلعربرباإلإل - 

 .99إلفإلر رضح إل2001إلسن انألب رمفإلر  نب ةفإل

http://www.iraqsunnews.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5027
http://www.iraqsunnews.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5027
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عع ربربلإللربرب إلتععربرب إلر ربربععبإلوربربنهإلرأل   ربرب إلر ا نسربرب  إلرق ناسربرب إل إلابربربن إلتتعنشربربةإلشربربتإلش ر ن  ربربنإلع ربربلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
هإلوإلستربربرب إلعربربرب دإللإلا رغربربربيإل إلوإلآ ربربرب إلكعربربرب ةإلبربربربيإلر  ع ربربرب فإلعيتنربربربن بإلبربربربذرإلرألشربربرب إلشربربربتإلر اربربربن   إلرقربربرب ر اإلعشربربربتإلل ربربرب

إل1رقعنداةإلعرها رعإلعر  ي إل.
 

بذرإلينتع إلع لإلرهابن إلجب  تإلسا ن هإلإلهنوإلعرثرإلكنهإلرهابن إلع لإلالإلر ان  نإلعالإلسإلل  نفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
سينإلكربنهإلش ت عرب ضإلفسارب نلإلرهابربن إلالإلت ربتإلهربجلإلر ررب إلانعتعربناإلسهإلجتربنا إلر مربع  إلعممناسربناإلإلع  اضف

ت ربربربةإلوإللربربرب هتنإلسعإلت يربربرب إلع ربربربلإلغ بربربربنإلشربربرباإلر رربربرب اإلإلفر ربربرب علإلشنس ربربربجلإلت مربربربفإلعربربرباإل ربربرب اإل  يربربرب ةإل إلابربربربن 
عرثرإلكن ربربجلإلرهلن ربرب إلجب  ربربتإلساربرب نلإلرهابربربن إلبربربيإلسشربرب إلاربربن  إلر رربربع ا فإلوربربلإلس ربربةإلشربرباإلسهإل تنربربنعلإلإلفرألإلربرب ى

إلسغ  إلرألا نلإلإلن  إلت كإلر يتإل ن جلإلل نإلشاإلر تتع  إلوإلر  ر تإلر ع  يإل.
إل

و  ربربنإلس نربربنإلرعنونربربنإلسربربن ضنإلارربربع ا إلفإل  ربربهبربربذرإلعربرباإلساربرب نلإلرهابربربن فإلسشربربنإلعربرباإلر ع رشربربةإلرق،ديربرب إلرإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
كذ كإلان ناع إل ألسعن إلر يتإلت ع إلر ىإلممناسرب إلرألع ربنلإلإلونهإلرألش فه ي إلعلر إلمج تإلسا نلإلرهابن 

عبربربيإلسسربربنسإلشربرباإلسسربربةإلإلفعان تربربن إلوربربنهإلر رربربع ا إلتنت ربربةإلر ىإلشع وربرب إل ربرب قإلر عربربلمفإلسوإلرق نوحربرب إلرهابنا ربرب ف
 اربنهفإلعرثرإلكربنهإلر ض  ربن إلي   رب هإلسهإلر  رب إلع ربلإلر مربي إلر  ارس إل  رب رإل ألثرب إلر ربذوإلخت ضربهإلع ربلإلل رب قإلره

و عإلعاإلتر اضفإلونهإلبذضإلرق    إلتنتع إلمتنشنإلع لإلش ض عإلرهابن فإلو  يإل رفإلر  عر إلالا إلشاإلشع ورب إل
إلر  ر إلا   إلكذ كإل.

إل

نإلإلعرباإلر  ربنب ةإلسهإلبنربنحإلسسربعنانإلشتن عرب إلال تمربنابإلرمثإلر مي إلرقتض إلع  ربهإلسهإلارب إلر ربذياإلهرب ث إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ع ربرب إلت ربرب هإلبنربربنحإلسسربربعن إلسإلربرب ىإلإلفرألسربربعن إلر ا نسربرب  إلعرال ترربربندي إلعرال ت نع ربرب إلعر ث نو  فعر  ين ربرب إلفشن ربربن

  ىإلر ععبفإلع  اإلرألسعن إلر يتإلثك  نبربنإلي ربندإلب ربتإلع   ربنفإل رب ةإلوإلعنقنربنإلر عرب يبإلعلرب ضإلاربةإلوإلر عربنيإل
إلسمجتإل.

إل

عر ا نسرب  إلعرال ت نع رب إلعغ بربنإلين ربيإلإلر ل إلعشعند إلرقمنكةإلرال ترندي إلرونر عاغ إلسهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
فإلألهإلر نربربنسإلالإليتض ربرب هإلوإلسوإلا ربرب إلع ربربلإلعسربربنيةإلره ربربل فإلاربربةإلخيت ضربرب هإلوإلإلعربربلمإل اربربيبرهابربربن إليعتربرباإل

عشربربتإلرالإلس ربربهإل ربرب يوفإلسعإلرال ترربربندوفإلسعإلغربرب إلث ربربكإلشربرباإلعسربربنيةإلره ربربل إلإلر  ي ربرب إلره ربربل إلر ا نسربربيفإلسعإل
     هإلشتض ربرب إلع ربربلإلره ربربللناإلرقت  شربرب فإلع ربرباإلتع ربربلإلرهابربربن إلكثربرب رفإلانعتعربربناإلسهإلشع ربرب إلر نربربنسإلسربربإلي  ربة

رالإل   إلالإليعت إل نإلمتناسإلسع نالإلرابنا  إلالإلجت إلشاإليتعن فإلشع نإلعي  مإلهلنإلر ع هإلمبخت فإلسا ن هإلعشاإل
إلبننإلي  هإلر  فن إلع   نإلس لإل.

إل
                                                 

. 104توري ، علم اإلرهاب ، المرجع السابق ، الصفحة محمد عوض التر-  - 
1
. 
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 ربربرب يثإلعربربرباإلعشربربرباإلبنربربربنإلت  ربربرب إلسمه ربربرب إله يربربرب إلر ع رشربربربةإلرق،ديربربرب إل إلابربربربن إلر ربربربيتإلسربربربنتت قإلر   ربربربنإلاعربربرب إلرإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلسا نلإلرهابن إل.إلإلإل

 المَلب األول : أشكال اإلرهاب  .
 

إلر  ربربرب إلثك  ربربربنإلسربربربن ضنإلسهإلسمنربربربنيإلسعإلساربربرب نلإلرهابربربربن إلتتعربربرب دإلعو ربربربنإل تعربربرب دإلر عربربربنلث إلر ربربربذياإلتنربربربنع  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عرإلتلوإلس  ب إلر ض  ي إلعرق  ع  إلعر  رعيرب إلر ربيتإلين رب إل ربنإلكربةإلشربن  إلر ىإلرهابربن فإلو ربذك إلر ربععبإلفر  نب ة
شن نإلرقع ربناإلر تربناخييفإلعر  ربني  هإلانهابربن إلإلع تربنقإلفإلشتع دةإل إلابربن إلع ربلإلسسربنسإلشعربني إلثت ضرب سا نال

  . 1رألع نلإلرهابنا  فإلع ع ع إلر ع ةإلرهابنيبفإلاةإليف ض هإلرهابن إلر ض  وإلعرهابن إلر نضاي
إلإلر  ع ربربربربرب إلإلإلإلإلإلإلرالإلسهإلر ربربربربربذياإليتت  ربربربربرب هإلر ىإلرهابربربربربربن إلالإليربربربربربذك عهإلسربربربربرب ىإلرهابربربربربربن إلر ربربربربربذوإلت ربربربربرب مإلاربربربربربهإل            

عبربربربذرإللرربربرب إلساربربرب نلإلرهابربربربن إلان نفربربرب إلر ىإلش ت ع ربربربهفإلا ربربرب إلس ربربربهإلمي ربربرباإلإل ربربربناإلرهابنا ربربرب ف سعإلرألوربربرب ردإلسعإلرقن
ترربربن فإلساربرب نلإلرهابربربن إلعوربرب إلر نتربربنقإلر ع ربربةإلرهابربربنيبإلسعإلرهلربرب وإلشنربربهإلر ىإلساربرب نلإلسإلربرب ىإلعبربربذرإليعتربربيإل

ر ربرب عرعيإلعرألسربربعن إلإلإلدارسربرب إلسع ربرب إل    ضربرب عفإلعياربربنع إلع ربربلإلرهلن ربرب إلاربربهفإلاربربةإلرهإلرألاربرب نلإل ربرب إلتض ضربرب ن
إل.ر مي إلر ذوإلت حإلر عنلثإلي امإلسا نلإلرهابن إلشتإلا نهإلا رعثهإلوإلشعحثإلعرل إل

إل

ونهإلرألع نلإلرهابنا  إلرىر اةإلوإلر    إلر  ع رب إلإلعاإل تنقإلرهابن إلشثلفإلثوعن شنإل تح إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلرألإلرب ىإل  رباإلا ا رب إلس ربةفدعهإلرغضنلإلدعاإلرألسربعن إلإلفو طإلغن عنإلشنإلت  هإلسسعن نإلس نس  إلسعإلر ت نع  

إلن  إلت كإلر ربيتإلت رب مإلإلإلسشنإلرثرإلكن جلإلرألع نلإلرهابنا  إلتتع ىإلر    إلر  ع  إلوغن عنإلشنإلت  هإلسسعن نإلدين  
 نإلرقن  ناإلرهابنا  فإلسشنإلرثرإلكنهإلشر اإلر ع ةإلرهابنيبإلر  ع  فإلوغن عربنإلشربنإلت رب هإلرألسربعن إلس نسرب  إلسعإل

إلإل 2 إلع لإلرألشاإلر   شيإل.ر ترندي فإلاج إلش نوح إلرهابن إلسعإلر ضن
عع  هإلس وإل تننعلإلسا نلإلرهابربن إلوإلبربذرإلرقت رب إلشربناإلإلربللإلر ن رب إلر  ربهإلوإل  ر عربهإلر ثلثرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلر تن   إل:إل

إل

إلسا نلإلرهابن إلعو نإلق ت ع ربربهإل. -1
 سا نلإلرهابن إلعو نإل    وإلشنهإل. -2

 سا نلإلرهابن إلعو نإل نتن ربربربهإل. -3
 

 
                                                 

1
 .105إلحم  إلع  إلر نت اوإلفإلع  إلرهابن إلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إل - 

2
شاإلرهابنا  إلإل نلإلرهابنا  إلرىر اةإلوإلر    إلر  ع  إلفإلع لإلرأل ةإلان ناع إل  ج ةإلرألعلإلعر ثنخمربر منب إلع لإلكةإلد كإلفإلشنإلل ثإلوإلرد ري إلك ثنلإلع لإلرألع   - 

ان ناع إلقنإليا لإلان   إلع لإلفإلعتن   إلر  نع ةإلان ناع إل ألع نلإلرهابنا  إلر يتإلتتع ىإلر    إلر  ع  إلر  رل ةإلفإلعشنإلت  مإلاهإلر  اليناإلرقتح ةإلرألش ي   إلعل ضني نإل
 .رهابن إلفإلفتعوإلس نس  إلر   إلرالستعن   
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 . لمرتكبيه  الفرع األول : أشكال اإلرهاب وفق ا
 

إلمي اإلت ا  إلرهابن إلشاإلل ثإلر  ني  إلاهإلر ىإل  ع إلاي ا  إلمهنإل:إلإلإلإلإلإلإلإلإل
"فإلع  إلي رب هإلبنربنحإلترب رإلةإلارب إلبربذياإلر نرب ع إلون  ع رب إلت ت رب إلإلإرهاب الدولة ، وإرهاب الرجروعات"إلإلإل

 ربربرب وإلتفربربربع فإلر ربربرب علإلرألإلربربرب ىإلإل1فرهابربربربن إلانضاربربرب نإلسعإلا رسربربربت إلدع  ربربربنإل ربربربععبإلرألوربربرب ردإلسعإلرد نعربربربنا
رقننواربرب فك نإلسهإلرد نعربرب إلرهابربربربنا  إلرثرإلنربربربحجلإلعسربرب ت اإلع ربربلإلش ن  ربرب إلر اربرب ت إل ربرب إلتاربربت  إلوإلرسربربتخ رمإل

إلعبيإلوإلر ا ت إلعع  هإلسنتت قإلامي إلشاإلر تضر ةإل  لإلر ن ع إلإل:إلفر عنفإلعرهابن 
 إرهاب الدولة : -أوال

 

 ربيتإلتعترباإل رب ارإلهابربن إلعرإلفسعضحجلإلر  جن إلرلن رب إلانهابربن إلر رب ع إلسهإلسسربعن إلرهابربن              
سعإلر عربربناإلإلإلسعإلر اربرب ت ةإلع ربربلإلرألارضربربيإلإللع ربربنضت نإلع ربربلإلستربربنإلس نسربرب  إلشربرباإلإلربربللإلراللربربتلفإلر  ع ربرب إلشتعربرب دة

ر اربربرب نهإلع ربربربلإلبجربربرب إلسارضربربرب   إلعشاربربربنكن  فإلسعإلر ترربربربندي إلوإللربربربنلإلرالسربربربتغللإلر رربربربنا إل   ربربرب رادإلر تع ع ربربرب إل
عتتربرب رإلةإل ربرب اإلرابربربن إلر  ع ربرب فإلإلل ربربثإلتتعربرب دإلعشربربتإلبربربذرإلوربربنألش إلالإلي ترربرب إلع ربربلإلث ربربكفإل2ف  ربرب علإلر ض ربرب ة

عمي ربربرباإلت اربربربرب   نإلشربربرباإلل ربربربربثإل تربربربنقإلرهابربربربربن إلر ربربربذوإلسربربربربن رضإلو  ربربربنإلاعربربربرب فإلر ىإلرابربربربن إلر  ع ربربربرب إلوإلر ربربربرب رإلةفإل
إل3عرابن إلر  ع  إلوإلرلنام.

إل

شثربربةإلسع ربربنلإلإلفسشربربنإلرابربربن إلر  ع ربرب إلوإلر ربرب رإلةإل ربرب إلي ربرب هإلشربرباإلإلربربللإل"إلر تعاربربفإلوإلر اربرب ت إل"إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عت   ربربرب إلر  يربربربناإلرألسنسربربرب  إلدعهإلشربربربااإلل   ربربربيإلشثربربربةإللإلر ربربرب إلوإلإلف  لمربربرب  عرإلس إل اربربربن   ر تعربربربذي إلعرقعنش ربربرب إل

سعإلر تتع ربرب إلر تعاربربضيإل   ربرب ر  فإلعبربرب إلشربربنإليت ربرب إلع  ربربهإلرهابربربن إلإل ل يربرب إلرقعت ربرب ر تن ربربةإلعر ربرب سوفإلعر رربربحنو فإل
عر  كربربناإلعتربربت  اإلشربرباإلرسربرب ناإلإلفر   عربربيفإلر ربربذوإله ربرب إلر  ع ربرب إلشربرباإلإلل ربربهإلسربرب ت هتنإلع ربربلإلاعربرببإلر ض ربربنا

إلللإلع  عناإلرابنا  إلت،سا نإلر  ع  إل  اعإلر  ع إلوإلسعسنيإلع  ع إلشع نرب إلشرباإلعث كإلشاإلإلرقعناض ف
سعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلسعإلضربرب إلرات ربربتإلا سربرب ضفإل ربرب وإلراعربربندإلرقربرب ر ن إلعربرباإلر ا نسربرب إلسعإلتمربرب     إلس نسربرب نإلرقربرب ر ن ف

إلإلرضعنوإلراردهت إل.
إل

مرب ع  إلر  ن    رب إلر ربيتإلع  إلي رب هإلرهابربن إلر ربذوإلمتناسربهإلر  ع رب إلظربنب إلع  نربهإلي ترب وإلدري ربنإلث ربن إلر إلإلإلإلإلإلإلإل
يفربربض  نإلع  ربربهإلممناسربرب ضإلشربرباإلإلربربللإل   نربرب إلع   ربربنهت إلرهابنا ربرب فإلاتمربرب يعناإلشتن ربرب إلعثراإل ربربلل ناإلعرسربربع إل

إل. أل   ةإلرألشن  
                                                 

1
سش ي نإلدع جلإلرد نعناإلرق نت  إلض إلر ا و جلإلوإلسوغن اتنهإلفإلعستنإلت ع إلرد نعناإلر ر      إلرهابنا  إلاغبإلر ن  إلعاإلر ترن فإلفإلونهإلر تناي إليم  إلسهإل - 

 ض إلر ض ات ن  إل.

2
 .إل20/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإلإلإلwww.un.orgدن إلش نوح إلرهابن إلفإلع لإلرق  تإلرألش إلرقتح ةإلإلإل- 

3
 .105ر رضح إلإلرق  تإلر انا فدارس إل ن     إلش نا  فإلاسن  إلشن ات فإل-ع لااإلع ي إل  اإلر   فإلرهابن إلوإلر  ن  هإلر   - 
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إل

عرألل ربنمإلرقاربت  ةإلوإلر  ربن  هإلر رب ع إلمبربنإلوإلإلفاةإلرهإلر ععبإليعتاإلثن ض إلر  ع  إل   عندبإلرألسنس  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلقإلره انهإلعر  ن  هإلر  ع إلره انخمفإلشاإل عةإلرابن إلر  ع  إل.ث كإلر   ر  إلر  رع  إل   إل

 

إل1سشنإلع لإلرقاربت ىإلرلربنا يإلون  ع رب إلمتربناسإلرهابربن إلع ربلإل رب ات فإلسلرب رمهنإلشعنارب ةإلعرألإلرب ىإلغرب إلشعنارب ةف
رلربربنا يإلتت ثربربةإلوإلتت ربربكإلر ع   ربربناإلر ربربيتإلتنضربربذبنإلعلربرب رهتنإلإلىون رربرب اةإلرقعناربرب ةإل إلابربربن إلر  ع ربرب إلع ربربلإلرقاربربت إل

عيا لإلانهابن إلر عا  وفإلعبرب إليضربنقإلعرباإلرهابربن إلر   رب وإلشرباإلإلفض إلرق    إلوإلدع  إلسإل ىإلر عا  ي 
ل ثإلرهل وإلانعتعناإلسهإلرهابن إلر    وإلي  وإلر ىإلجت  تإلر مع إلا ر إلر ا ت ةإلع  ربهإلإلوإللرب إلي رب وإل

إل2رهابن إلر عا  وإلر ىإلتض ي إلر مع إلعرضعنوإلراردتهإلعهت  هإل.
إل

إلوإل:إلإلعع  هإلور اإلرابن إلر  ع  إلت   
عشربرباإلبربربذرإلر نربرب عإلشربربنإلثك  ربربنضإلسربربن ضنإلع ربربنإلإلر عنربربفإلر ربربذوإلتن  ربربهإلر  ع ربرب إلثرهتربربنإلااربربع إل  رعربرب بنإلر  ن    ربرب ف -

لربرب ثإلراربربنهإلر ثربرب اةإلر ض  اربرب  فإلعر ربربذوإلسعتربرباضإل"إلاعااربربع إل"إل  عربربنإلشربرباإلر ع ر ربرب إلر اربرب يع إلعر رربربناش إلر ربربيتإلالإل
إل.ثرهتنتن  فإلو  إلرابن إلميناسإلعو نإل   رع إلر  ن  هإلر يتإلعضعت نإلر ا تناإلر عنش إل

 ر  ع إلعرقانع ةإلر يتإلمتنح نإلاعبإلر  علإلألاخناإلميناس هإلس مت إلرابنا  إلوإلرلنامإل. -

 3ر  ج  إلر ىإلر   ةإلوإلر عل ناإلر  ع   إلشاإلإلللإلر ت إللاإلرقا ح إل. -
 

 : إرهاب األ را  والجراعات -ثانيا
 

    فإلإلن رب إلوإلر ررب اةإلرألورب ردإلرقربرهإلر  دإلع لإلرابن إلر  ع  إلعإلن  إلث كإلر ربذوإلميربناسإلضرب إل          
عبربذرإلر نرب عإلسعلإلإلفر يتإلمتناسإلر  ع  إلو  نإلرهابن إلع لإلرقات ىإلر  رإل يإلر ذوإلي   إلدري نإلر عنربفإلرقفربند

فإلك دإلوعةإلع لإلرابربن إلر ارب ت إلسعإلر  ع رب إلعيارب لإلانهابربن إل4شنإلع وهإلر تناي إلر  يثإلشاإلرابن إلرألو رد
إلفعتعناضإل نداإلعاإلر  رب سإلوإل ضرب سإلر ربذياإلميناسرب  هعيت  إلع  هإلر ععبإلرابن إلر فعضن إلانإلر غ إلس ت وف

ينمجربربرب هإلبربربربذرإلر  ربربرب سإلمب  ربربربفإلشتمربربربنمإلاربربرب ي إلرلتربربرب اةإلدعهإلتض  ربربرب إلاربربرب إلرألبربربرب روإلعر  سربربربنيةإلرألإلربربرب ىإلش  ربربربنإل
ا غجلإلشاإلر عنفإلردنرب خمإلعر لع ربلخمفإلع ربذرإليترربفإلرابربن  إلان رربض إلرال تحنايرب إلألترب إلميناسرب  هإلعرباإليرب سإل

إلإلإل5.ن نمإلر ا نسيإلر  ني إلعشنإلميث هإلو خن  عهإلا  ضا  إلشاإلس ةإلسع ع إلر 
إل

                                                 
1
 .إل114ر رضح إلإلرق  تإلر انا ففدارس إل ن     إلش نا  إل-لااإلع ي إل  اإلر   فإلرهابن إلوإلر  ن  هإلر  ع  - 

2
 . 09حم  إلع  إلر نت اوإلفإلع  إلرهابن إلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إل - 

3
 . 55نخمإلفإلشض  مإلرهابن إلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إلثنش إلرا رب  إلرد   - 

4
 .إل116فرق  تإلر انا فإلر رضح إلدارس إل ن     إلش نا  إل-لااإلع ي إل  اإلر   فإلرهابن إلوإلر  ن  هإلر  ع  - 
 
5
 .110حم  إلع  إلر نت اوإلفإلع  إلرهابن إلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إل - 
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سعإلإلإلإلإلإلإلإلإلعبذرإلع ةإلرابن إلرأل  ين إلر ربذياإلالإليتفرب اإلبربذضإلرقخربن  ةفإلعياربعلإلر ىإلترب ع  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
وإللربربرب إليتجربربربهإلر ربربربععبإلر ىإلتاربربرب  تهإلانابربربربن إلر ت ربربرب دفإلااربربربع إلسهإلإلفع ربربرب ةإلر رربربرب لإلع   ربربربنإلفت سربربرب  إلسربربرب تته

فإلعيمرب إلر ىإلسهإل نإلشرباإللرب إلسدىنإلشرباإلرقرب رادإلرقنديرب إلعر تن    ربرألع نلإلرهابنا  فإلسينإلكنهإلممناس بنفإلالارب إلهلرب
رق ر دإلان فربعفإلبرب إل  رب إلشرب رادإلشرباإلي ج رب هإلر ىإلرهابربن إلامرب ةإلكعرب إلعرباإلرقرب رادإلر ربيتإلإليتح  رب هإلو  ربنإل

إلش نا نإلات  لنهت فإلو  إلالإليع ةإلضعضنإلا  اإلشنإليع ةإلشعن غ إلوإلر ت   إلوإلرألب روإل.
إل:إلعشاإل  اإلرابن إلرألو ردإلعرد نعنا

إل

إل:إلاإلرهاب الثور 
ر ربربربربذوإلي ربربربرب وإلر ىإلرلربربربرب رثإلتغ ربربربرب إلاربربربربنشةإلعكنشربربربربةإلوإلر نك ع ربربربرب إلر ا نسربربربرب  إلعرال ت نع ربربربرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

عيت  رب إلمبج  عرب إلشرباإلإلف  ن نمإلر  ني فإلع  إلي  هإلوإلر ناإلل ك إلعنق  إلشثربةإلرقناكارب  فإلسعإلوإلر ربناإلدرإل ربي
إلر رضناإلشن نإل:إل
إل    إلث اي إل.ر نمنيإلرد نعيإلعياسإلوإلر ناإلسي ي   .1
 ت ك  ضإلإلع لإلرقن   إل.إل .2
 

إل:إلاإلرهاب العدمي
سعإلر ربربذوإل ربربرب ةإل ربربربهإلبربربرب وإلس نسربربربيإلشعربربرب إلب وربربربهإلر  فربربربن إلع ربربربلإلر ن ربربربنمإلر  ربربربني إلدعهإلع ربربرب دإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ترربرب اإل ن ربربنمإلاربرب يةفإلو ربرب إلالإلياربربت  وإلر تغ ربرب إلو ربربطإلاربربةإلر تربرب ش فإلعبربربذضإلر ض ربربناإلالإلتاربربع إلهربرب يناإلكعربرب ةإل
ع  إلام ةإل اربيبفإلرهابربن إلوإلرد ريرب فإلوربنهإلرد ربةإلرألعلإلعر ثربنخمإلشرباإلر رب ياإلإلعشاإلسشث ت نإلرقعن  ة1ف   ع  

سعإلع ربلإلرأل ربةإلشرباإلإل إل  ربنثإلرهسربلش  شاإلكرب رداإلردع رب إلإلرانألع نلإلرهابنا  إلا ري إلر تاع ن نافإلكن  إلإلر نش إل
 تخناربناإلشن ربنإل ت جرب إلر ع   رب إلاعرب إلر غربن إلرالإلررقنتاع إلر   نفإلب و  إله   إلرق نس إلر ا نسرب  إلر ربيتإلل شرب إل

إل.إلإل1992ر تم يع  إل ان إل
إلإل

ع  ربرب إل عربرب ةإلظربرب عوإلشن ربربنإلر  ربرب ر  إلر ربربيتإلسربربنت نإلر  ع ربرب إلوإلر ربربناإلش نوحربرب إلإلفعاعربرب إلرد ربربةإلر ثربربنخمإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ربن  خمإلر إلره ربناكن ربجلإلعبربيإلر ترب را إلر ربيتإلإلإلفإلشثةإل ربن  هإلر  محرب فإلعر  يربنمإلرقرب خمإلعرقرربن  إلر   ن رب فرهابن 

إلعإلف2إلن ربرب إلشربرباإلرد ربربةإلرألعلإلعت كربرب رإلردعربربنلإلعر ع ربربةإلرهابربربنيبفإلف ربربهاربربل إلشربرباإلإللر عضربربتإلسغ ربربع  إلر ربربذوإل
فإللإلرأل ن ربرب إل إلسشربرب رهل إلعراشنربرب سربرب  إلرقربرب ر ن إلإلعر ىإلر  تربربةإلعر تربرب ش إلو ربربطإلإلياربربع هإلا ربربلإل  ربرب إلعإلإلر ثربربنخمف

                                                 
1
 .111ق  تإلر انا إلفإلر رضح إلحم  إلع  إلر نت اوإلفإلع  إلرهابن إلفإلر - 

.اند شإلرهسلشيإل لت ندإلر ذوإلكنهإلي  دضإلش خمإلش ارقإلآ ذرحإلإللع لإلغ راإلرقنتاع إلر ىإلشنإلكنهإليا  - 2
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كربةإلرقمربنا إلإلإلرالعنروإل  إلشرباإل رب ووإلظةإلع مإلإلاجمإلالإلتتعننبنإلا يع إلعالإل ن  هإلعالإلشنت إلش ع لف
إل.إل1ين  إلشن نإلعر يتإليت راعهإلإل ض نر ض  ي إللخنإلر  

إل

إلإل:إلاإلرهاب العا   
ع تح  رب إلإلسعإل"شنإليا لإلانابن إلر  ن  هإلر عنمإل"إلعب إلر ذوإلميناسهإلرألو ردإلا روتإلس نخمإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عيت ثربربةإلوإلسع ربنلإلرلتربربفإلإلفو رب إلاع ربرب إلعرباإلرهلربرب وإلر ا نسربيإلر ترربندي إلسعإلر ت نع ربرب فإلشرربنحلإلاخرربرب  ف

نهإلرهل وإلشن نإل   إل"إلر ض ي إل"إلع  إلي رب هإلشرباإلعرربناناإلرقنو ربنإلعكربذ كإليرب إلةإلرثرإلكإلفرلتجنسإلر  بنيا
إل.2و هإلسع نلإلر ن  إلعر ا  إلعر تخ ي 

 

 . للهدف منه: أشكال اإلرهاب وفق ا    الثانيالفرع  إلإل
 

تتعربربربرب دإلرألبربربربرب روإلر ربربربربيتإلتاربربربربعلإلر   ربربربربنإلر  كربربربربناإلرهابنا ربربربرب فإلعمي ربربربرباإلسهإلمن ربربربرب إلشربربربرباإلبربربربربذضإلرألبربربربرب روإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عع  ربربهإل تتربرب قإلر ىإلبربربذضإلرألاربرب نلإلإل   ربرب فإلرألبربرب روإلرال ضرربربن   فإلرألبربرب روإلره  رش ربرب إل رألبربرب روإلرألي ي  ل

إلو  نإلي يإل:إل
إل

  :  اإلرهاب األيديولوجي  
عياربرب لإلسيفربربنإلانهابربربن إلر ع نيربرب وفإلعو ربربهإليتعربربىنإلرهابربربنا  هإله  ربرب إلسي ي     ربرب إل                           

اي إليعت نربنإل رب اةإلعن ربنإلوإلرهابربن إلر ربذوإلكربنهإلميناسربهإلشع ن إلي،شن هإل ربنإلعينربذاعهإلس ضارب  إلالننسبربنفإلعر تربن
  .إل1917ر ث راإلوإلاعس نإل     لإلر ىإلب و  إلل ثإلنحجلإلر ث اةإلر ع مض  إلعنمإل

رهلربندوإلر ىإلإلعرهابن إلر ث اوإلر ذوإلاسيننضإلسن ضنإليع إل  اةإلشرباإل رب اإلرهابربن إلرأليرب ي    يإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
لربربرب إل  اربربرب ت ةإلر  رسربربربع إلر نتربربربنقإل  مربربرب كناإلشتعربربرب دةإلإلتضربربربععإلإلفتربربرب ش إلر ن ربربربنمإلر ربربرب سسإلشربربربن إلعاشربربرب سضإلوإلر ربربرب رإلة

إل.إلإلردنا ناإلعر  ش سإلر  سمسن   إلار اةإلإلن  
إل

اعربربرببإل  ربربربنيإلر عربربربنيإلاربربرب ت إلي  شربربرب هإلا ع ربربربنلإلإلعبنربربربنحإلشربربرباإليرربربربنفإلر  ربربربني  إلمب نعشربربرب إلراللربربربتللإلوإلإلإلإلإلإلإلإل
رهيربربربرب ي    يإلون ربربربربهإلالإلينتعربربربرب إلع ربربربربفإلإلعاغربربربرب إلرتضربربربربنقإلر رربربربرب اةإلشع ربربربرب إلشربربربرباإلل ربربربربثإلتعنربربربرب   إلرهلربربربرب وإلرابنا ربربربرب ف

ر يتإليتعن تنإلبيإلشاإل    إلع   هت إلشاإل   إلإل رهابنا  إلع    إلالعتعناراإلشن نإلسهإلرألو ناإلرألي ي     
رلربربربتللإلساضربربرب  إلعر ع ربربربةإلع ربربربلإلراربربربندهت إلممربربربنإلإلع ربربربةإلر ىإللربربرب فعر  ربربرب رإلمت  ربربرب إلعنرربربرب وإل ت جربربرب إلرعتنن  نإلفعستربربرب 

إلنش إلام ع  يفضيإلر م ع  إلع لإلرألع نلإلر يتإلي  ش هإل نإلوإلا ةإلش نعش إلشم عع فشندشجلإلش ت إل
                                                 

1
إلإل  رب وسمياإلر إلأل ةإليعتاإلكذ كإلوإل ف إلر ععبإلو نذإلشعناك إلر   ةإلر ثنخمإلو هرلخنإلتن   إلر  نع ةإلر ذوإللا إلشاإلسكاإلرقن  ناإلرهابنا  إلسعإلع لإل - 

ع    إلإلجلإلر  نع ةإلسعإلاناكجليإللرةإلعسهإلتعنإلفعتا   إل ضا نإلاتن   إلر  نع ةإلوإلرقغ  إلر ع يبف ةإلعر تان إلرد نع إلر ا ض  إل   ع ةإلعر  تنلإلر ىإلتن   إلر  ن
 .د ري ي لخنإلت كإلر يتإلسإلذاإل  ىإلعنقيإلشثةإلر ع    إلرال تحناي إلر يتإلرست  وجلإلش  إلر   ش إلرعرل ةإلشاإلع   ناإلبذرإلر تن   إل

2
 .111حم  إلع  إلر نت اوإلفإلع  إلرهابن إلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إل - 
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إل

إلرلت ربرب رر ربربيتإلعر ض اربربت ن  هإل    ربرب دإلإلفعك ثربربنلإلع ربربلإلث ربربكإلش نعشربرب إلاربربع إلر م مربربنهإل   ع ربرب إلر  عسربرب  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 رب اةإلرهابربن إلر عنررب وإلاارب  إلعنررب إلسعإل ربنةإلإلي.ع رب إلي إلربذإلرهابربن إلرأليرب ي    إل  ربإل رع   ربإل ساض 
إل1.إلوإلع  إلبت  إل عس ندتهإلع لإلغ ضإلشاإلرأل ننسإلشثةإلر ننسي إلرألقن  إلفشع 

إل

 اإلرهاب االنفيالي :

عيناربرب إلبربربذرإلر مربرب ةإلشربرباإلرهابربربن إلر ىإلر  كربربناإلر ربربيتإلتاربربتخ مإلرهابربربن إلشربرباإلس ربربةإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ه  ربرب إلرال ضرربربربنلإلعربربرباإلر  ع ربربرب إلرألمفإلعرالعربربربنروإلانالسربربت للإلر ا نسربربربيإلعره    ربربربيإلا  عربربرب إلسعإل ربربربنةإلشعربربرب إل

 اإلر ربربربيتإلهتربربرب وإلر ىإلر تحربربرب اإلشربربرباإلاا ربربرب إلعياربربرب لإلرهابربربربن إلر  ربربرب شيإلسعإلره    ربربربيفإلعبربربرب إلع ربربربةإلل كربربربناإلر تحربربرب
رالستع ناإلعر ر لإلع لإلرسربت لهلنإلعممناسرب إلل  ربنإلوإلت  يرب إلرقررب فإلرألشرب إلر ربذوإلدوربتإلاربنات تإلر رب ع إلر ىإل

ام ع  إلكضنل نفإلسشنإلرهابن إلرال ضرن إليتنن بإلشتإلشع سإلعل ةإلترب ر إلر  رب  إلر  ع رب إلرقعربنوإلاربهإلإلورالعنر
إل.إل2دع  نإل

إلإل

شاإلرهابن إلميناسهإلرألو ردإلعرد نعناإلعالإليتر اإلممناستهإلشاإل  وإلر  ع رب فعرمننإل رب إلإلبذرإلر ن ععإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ت ع ربربربهإلدع ربربرب إلضربربرب إلسإلربربرب ىإلعان تربربربن إلمتربربربناسإلرهابربربربن إلرلربربربنا يإلر ربربربذوإلاسينربربربنضإلسربربربنا نفإلعوإللن ربربرب إلثعربربرب اإلد ربربربكإل

إلر  ع إل.ر  ع   فإل ت ج إلتع ي نإلع لإلس ندةإلر  ع  إلعع مإلرلنرمإلر  ن  هإلإل تتح ةإلر  ع  إلرقت ا  إلرقا،ع  
 إلإلإل: اإلرهاب اإلجرامي

سعإلإلس نسرب إلسعإلسي ي     رب سبرب روإلي رب وإلر ىإله  رب إلالإلعب إل  عإلشرباإلرهابربن إلر ربذوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عاخرربرب  فإلسربرب ر إلر ترربربندي إلسعإلر ت نع ربرب فإلعيت ربرب إلر ربربععبإلع ربربلإلبربربذرإلإله كربربهإلدعروربربتإلس ن  ربرب ع  ربرباإلإلفر ضرربربن   

عيتخربربذإلسسربربن   إلإلفمفإلمت  ربرب رإل ربربهإلعربرباإلرهابربربن إلر ا نسربربير نربرب عإلرهابربربن إلرال ت ربربنعيإلسعإلرابربربن إلر  ربربن  هإلر عربربن
شن ربربربنإلر تخ يربربرب إلعغاربربربةإلرألشربربرب رلإلعر ضاربربربندإلعغ بربربربنإلشربربرباإل ربربرب اإلره ربربرب رمإلر ضربربرب دوإلسعإلإلش ااربربربهفشتعربربرب دةإل تح  ربربرب إل

إل.عب إل ضةإلرهابن إلر عندوإلر ذوإلسع إلرهاناةإلر  هإل3رقن  ف
 الفرع الثالث : أشكال اإلرهاب وفق ا لنَاقه .

 

ابن إلشاإلل ثإلش رضإلعرشت ردإلسثربناضإلر ىإل رب ع فإلرابربن إلحم ربيإلتنحررب إلممناسربتهإلمي اإلت ا  إلرهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلعع   نتهإلدرإلةإلر  ع  فإلعرابن إلدع إلميت إلعاإلر  علإل.

إل
 

                                                 
1
 .112حم  إلع  إلر نت اوإلفإلع  إلرهابن إلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إل - 

.إلرهإلشع سإلس ندةإلر  علإلشع سإلدع إلشعنوإلاهإلوإلرق رث  إلر  ع   إلعشن نإلش ثنقإلرألش إلرقتح ة -   2
 .  

.إل114فإلع  إلرهابن إلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إلحم  إلع  إلر نت اوإل - 3
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إل:إلاإلرهاب الرحلي
و ربربرب إلحم ربربربيإلشربربرباإلل ربربربثإلرهلربربرب وإلعر  سربربرب   إلعر ع ربربربةفإلسوإلسهإلمج ربربربتإلس  روربربربهإلش  ربربرب دعهإلدرإلربربربةإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ةإلوإلدرإلربربةإلر  ع ربرب إلسشربربنإلعربرباإلشاربرب   إلر ربرب ع إلرقربربندوإلسعإلشعنربرب وإلشربرباإلر  ع ربرب فعاتخت طإلدرإل ربربيإلع تنيجربربهإلحمرربرب اإل
وربربربنهإلت  ربربربيإلرد نعربربرب إلرهابنا ربربرب إل  ربربرب ع إلرلربربربنا يإلالإلينضربربربيإلعن ربربربنإل ربربربض إلرى  ربربرب إلشربربربندرمإلبربربرب و نإلدرإلربربربةإلإلفرلربربربنام
إل1.لخنإلع  إلسهإلر  ني إلان  ع إليت  إلمب ناس إلرهابن إلر  ع إلسعإلرلنا يإلفر  ع  

إل

شث  نإللرربةإلشربتإلرد نعرب إلر ارب ض  إلإلف  إلرى   إلر ىإلمجنع إلرابنا  إلدع   ع  إلتتت اإلرد نع إلرهابناإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل   ع ةإلعر  تنلإلر يتإلغ اإلرمس نإلر ىإلتن   إلر  نع ةإلوإلرقغ  إلر ع يبإل.

إل

إل:إلإلاإلرهاب الدولي
إلو  ر إلاهإلرهابن إلر ذوإلي إلذإل ناعنإلدع  نإلتت و إلو هإلرق ر ضناإلر تن   إل:إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إل إلسإل ىإلسعإلشن نإلشعنا ةإل.ي تإلاتح يبإلشاإلدع  -
يتجنعسإلسث ضإلر    إلر  ع  إلر ىإلدعلإلسإل ىإلفإلعرق ر دإلر ع ربةإلرهابربنيبإلرقربنسإلان رب علإلرألإلرب ىفإلون ربهإلشرباإل -

رق  ربربرباإلسهإلينربربربتمإلعربربرباإلرهابربربربن إلرى ربربربيإل  ربربربصإلر اربربرب نل إلر  روربربرب ةإلشربربرباإلر ربربرب علإلرألإلربربرب ىإلر ىإلت ربربربكإلر  ع ربربرب إل
 إلر  ع فإلعرمننإلق ر دإلر   ربنمإلاع   ربناإلرق ناسإلو  نإلرهابن إلرى يإلعالإلي  فإلبذرإلرألإل إلانهابن

 رابنا  إلوإلر    إلدع  إلسإل ىإل.

 ي  هإلر ضعةإلرهابنيبإلش  هإلض إلعس   إلسعإلش  تإلدع إل. -

 .2رالإلتلوإلوإل نا ناإلر فح  إلعرهابنيبإلعرقمناحإل -

ع  إلسشربربنإلر ع  اربربناإلرقتع ربرب إلع ربربلإلبربربذرإلر نربرب عإلشربرباإلرهابربربن إلوتح   ربربنإلر  ربرب ر  إلرى  ربرب إلانهضربربنو إل  ربرب ر  إلر مربرب إل
إل3ر  ع   إل.إل ر  ع   إلر  رادةإلوإلرقعنب راإلعرق رث 

إل

سعإلإلإلإلعرثرإلت   ننإلعاإلر رض إلرألع ىإلهلذرإلر ن عإلشرباإلرهابربن فإلعبربيإلر تحرب يبإلشرباإلدع رب إلسإلرب ىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
  نش ربربربنإلان ع ربربربةإلرهابربربربنيبإلرقعناربربرب فإلون نربربربنإلنربربرب إلشربربرباإلاعردإلبربربربذرإلر نربربرب عإلرسربربرب ري ةإلعر  اليربربربناإلرقتحربربرب ةإلرألش ك ربربرب إل

بربربذرإلر نربرب عإلشربرباإلرهابربربن فإلع  ربرب إلسكربرب إلإلكربرباإل ربرب ةإلدع  ربرب إلوإلبربربذرإلر عربربنيإلتربرب ع سش ي ربربنإلبربربيإلساربرب سإلعسعا يتن  ربربنفإلعإل
للإلإلإلإلإلإلإلإلد ربربكإلل ربربثإلي ربرب لإلإل-رألسربربت اةإلعر  ر ربربتإلإل-رألسربربتنثإللإلتم شاربرب ةإل إلوإلكتناربربهإلرهابربربن إلر ربرب ع إل

اربربربرب هإلشرربربربربت حإللرهابربربربربن إل علر ربربربرب دإلرال ت ربربربربنشيإل إلمهربربربربنإلشرربربربربت حنهإليتاربربربرب نهإلعر  ربربربرب  فإلوربربربربنألعلإليمربربربرب إلر ىإل
                                                 

1
 .إل116حم  إلع  إلر نت اوإلفإلع  إلرهابن إلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إل - 
2
ىإل هإلر ىإلدعلإلسإلرب إلعب إلر مي إلرقللرباإلاربتإلر ت ربن إلرد نعرب إلر ارب ض  إل  رب ع ةإلعر  تربنلإلر ىإلتن رب  إلر  نعرب ةإلفإلل ربثإلس  ربجلإل رب راإلرألشرباإلرد ريرب وإلع ربلإلرابربنا  إلينت رب -

 . شثةإلش ايتن  نإلفإل  ع نإلفإلت  ةإلفإلرقغ  إلعغ بنإلفإلعكنهإلشاإلضحنينإلر ع   ناإلرهابنا  إل عةإلرال ت ن إلعاع ضإلس ن  إلشاإلدعلإلسإل ى

3
 .117حم  إلع  إلر نت اوإلفإلع  إلرهابن إلفإلرق  تإلر انا إلفإلر رضح إل - 
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 نلإلر يتإلي  مإل نإلر   ر ن إلعالس  نإلر ع  إلشربن  إللإللارب إلشض رب مإلسش ي ربنإل ععربنإل إلعسشربنإلرألع ربنلإلر ربيتإلرألع
إل.1ت  مإل نإلسش ي نإلعع لؤبنإلوتا لإللإلادرإلر ت نش نإل إل

إل

 المَلب الثاني : الْوامل المؤدية لإلرهاب.إلإلإل
 

تإلر ىإلع رشربربةإلعدعروربربتإلعي  ربربإلالإلاربربكإلسهإلر عنربربفإلعر عربرب عرهإلسربرب  حإلي  ربرب إلوإلسربرب  ك ناإلكثربرب إلشربرباإلر عمربرب فإلإلإلإلإل
ع  ربربهإل-عكن ربربجلإلسعلإل ربرب اإلر عنربربفإلاربرب إلراربربوإلآدمإلإلع ربرب إلعربرب وإلر اربرب  حإلر عربرب عرخمإلعر عنربربفإلوإلكربربةإلر عرربرب افإله كربربهف
و تةإلرلنسرب إلسإلربنضإلر رب راحإللارب رإلعظ  ربنإلعر ارب  حإلإلفعن شنإلت عةإلرلإلشاإلسل مهنإلعيإليت عةإلشاإلراإل إل-ر الم

إلاهإلعغ ضإلشعنإل.ر ع عرخمإلب إلشنإلي  مإلو هإلرقعت وإلانيذر إلغ ضإلسعإل ض

إل

ع ربربربرب إليرربربربربعحإلمم ربربربرب رإلإلع ضربربربربنراإلر تنمربربربرب  إلرألع ىإلوإلر رربربربربغ إلدعاإلكعربربربرب إلوإلركاربربربربن إلعتع ربربربرب  إلبربربربربذرإلر اربربربرب  حفإلإلإلإلإل
ع  إليع سإلر ا  حإلر تخ ييبإلشنذإلر رغ إلوإل  اةإلرتلوإلرق ت  ناإلعرق تن ربناإلسعإلإلف ععف  إلوإلش ل  إلر معن 

عيرربعحإلسكثرب إلإلترب اةإلل ن ربنإلي إلربذإل رب اةإلسرب  حإلإلتعع رإلعرباإلعرب مإلرالسربتجنا إل   تن رب إلسعإلرأل ن  رب فإلفتم ي  ن
مجنعيإلسعإلعرع إل تض ي إلر تن  فإلعل ن نإليرربعحإلسرب  كنإلش ضرب نإلتربنع ةإلآثربناضإلع ربلإلرى ترب إلوإلرألسرب ةإلعرات ربتإل

إلعنقيإل.ر اةإلوإلر  علإلع لإلشات ىإل

إل

  اإل  ىإلعتتن عإلرألسعن إلرق،دي إلر ىإلر عنفإلعرهابن إلعر تت وفإلع  إلتتفنو إلك  نإلسعإلسغ ع نإلوإلر  إلإلإلإلإل
عرألشربربنهإلر نضاربربيإلر ربربذوإليعربرب إلشربرباإلسبربرب إلر فربرب عاراإلإلرال ت ربربنعيفعر ربربيتإلمتتربرب إلآثنابربربنإلر ىإلسع عربرب إلر ن ربربنمإلإلفر مربربخص

فإلعبنربربربنحإلشربربرباإلي  ربربربتإلرسربربربعن إلرالابربربربن إلر ىإلدعروربربربتإلاخرربربرب  فإلعي اتربربربهإلمباربربربت ىإلره اربربربن   إل ربربرب ىإلر عمربربرب ي إلمجعربربربن 
2ر ذكن فإلعر مع اإلان ن صفإلسعإللخنإلرق  إلر ع  ي.

إل

إل

ر ىإلترربن فإلسسربعن إلإل1979  إلعو ربجلإل"إلعرباإل  يرب إلر  جنرب إلرلن رب إلانهابربن إلسربن إلإلرهإلرألش إلرقتح ةإلإلإلإل
3.رهابن إلر ىإلثلثإلو ناإللإلس نس  إلعر ترندي إلعر ت نع  إل 

إل

إل

إلعسإلإلإلإلإلإلإلإلإلر ا نسربرب  إلإلسربرب ر عرستمربعنارإلشربرباإلر عنلربربثإلا مه رب إلشع وربرب إلسسربربعن إلرهابربربن إلعر عنربفإلعر تتربرب وإلإلإلإلإل
إلفإلو ربربرب إلعربربربوإلا ضربربربتإلشت ربربرب إلإلربربربناإل ربربربذرإلردن ربربرب شربربرباإل عربربربةك  ربربربنإلر ض  يربربرب فك نإلثإلإلعسإلرال ت نع ربربرب إلعسرال ترربربربندي إل

                                                 

.  54ضح إلثنش إلرا رب  إلرد  نخمإلفإلشض  مإلرهابن إلفإلرق  تإلر انا إلفإلر ر  لإلعاإل- 
1
  

 
2
، كلية القانون والسياسة، األكاديمية العربية في الدنمارك، ماجستيردراسة مقارنة، رسالة  -في القانون الدولي والداخلي اإلرهابمحسن الركابي، مفهوم  - 

 .10، الصفحة  2007سنة 
3
فإلوإلر  ن  هإلر  ع إلر عنمفك   إلر   قفإل نشع إلض قإلره انهفإلاسن  إلدكت ارر  كت اإلا ش ياإلحم  فإلر  ن  هإلر  ع إلا إلشع سإلع مإلر ت إلةإلعر ت إلةإل  ني إلل  - 

  .إل252فإلر رضح إل2003عب رهفإلرد ري فإلسن إل
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وإلك هإلرهابن إلس عحإلظنب ةإلشنتم ةإلوإلالدإلر عنيإلك هفإلهت دإلسلش إلرد نعناإلعرألو ردإلإلث كعتت ثةإلسمه  إل
إل.عسشن  

 . الفرع األول : األسباب السياسية لإلرهاب
 

رالسربتع ناإلعر ارب ت ةإلدعروربتإلس نسرب  إلشثربةإلإلشع  إلر ع   ناإلرهابنا  إلعسع نلإلر عنربفإلت  رباإلعاري ربنإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل.إل1عر تض   إلر عنر ي إلعر ضرةإلر عنر وإلفشاإل عةإلدع  إلشع ن إلع لإلدع  إلسإل ى

إلإل

سهإلهنعلإلع  ع إلتنع هإلر  سوإلر عنمإلر عنقيإلر ىإل ف  إلس نس  فإلسعإلحمنع رب إلرهورب رمإلإلف عشاإلبذضإلر  عروتإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل.إلناإلر  ع  إلع لإلتغ  إلس نس إلشع ن إلعاإلع  ع إلشاإلر اجنن إلوإلسج هإلر  ع  فإلسعإلر ع

إل

عشربربرباإل ن ربربرب إلسإلربربرب إل ربربرب إلمتربربربناسإلر  ع ربربرب إلرألع ربربربنلإلرهابنا ربربرب إلعر عنربربربفإلضربربرب إلاربربربع إلشعربربرب إل  اربربرب ت ةإلع  ربربربهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
سعإلر ىإلإلفعربرباإلسارضربرب   إلعر ضربرب راإلشن ربربنإلسربرب ر إلر ىإلشنربربن  إلسإلربرب ىإلشربرباإل ضربربةإلر  ع ربرب إلعه عربربناإلسربرب ن هإلع ربربلإلر تخ ربربي

ربنا  إلثراإلر ربرب روتإلر ا نسربربيإلبربرب و نإلوإلر ن نيربرب إلبربرب إلر   ربرب لإلر ىإلون ع   ربربناإلرهابربربربإل2فإلربربنامإللربرب عدإلبربربذضإلر  ع ربرب إل
مبعىنإلراغنمإلدع  إلسعإلمجنع إلس نس  إلع لإلرختنثإل  راإلشع إلسعإلرالشتننعإلعاإل رب راإلت رضإلوإلشر حت نإلإلف  راإلس نسي

إلفإلعشنإلكن جلإلتتخذضإلسعإلمتتربنتإلعنهإلرالإلافغطإلر ع   ناإلرهابنا  إل.

إل

هرب ثإلاعرب إلرغربلقإلكنورب إلر ترب قإلإلفاإلرهابنا رب إلثراإلر رب روتإلر ا نسربيع للاإلسهإلشع  إلر ع   ربنإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
شفربربت رإلوإلاعربرببإلإلنعشربرباإلبنربربنإلبربرب إلر تربرب وإلرق  ربرب مإلسعإلر ربربذوإل ربرب إليعتربرباإل ضاربربهإلش   شربربإلر اربرب    إلر  ن    ربرب إلر مربرب ع  ف

ألتنإلر اع ةإلر  ل  إل  تعع إلعرباإلاسيربهإلسعإل  حررب لإلع ربلإلل ربهإلفرألل نهإلر ىإلر  ج  إلقثةإلبذضإلرألع نلإلرهابنا  
 إل ربممنإليث إلر  ث إلشاإلرد لإلل لإلشم عع  إلبذضإلر ع   ناإلشرباإلع  رب إل إلفعلهإل ف تهإل   سوإلر عنمإلر عنقيرسعإل

إل.3ر  ن  هإل

إل

ك نإللرربةإلوإلرد ريرب إلاعرب إلرال تخناربناإلرى  رب إلفإلن  إلقربنإلت ربفإلر  ع رب إلسشربنمإلع   رب إلس نسرب  إلشع نرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
سداإلر ىإلرهلعربنيإلإلف نشربجلإل ربنإلر ارب ت إلآ ربذرحعشربنإلتلبربنإلشرباإلر رب ر راإلإلف1990  رهإلإل12ر يتإل  اإلاتناي إل

إل.لإلشات  ةإلرعسدإل جلإلر  ع  إلوإلدعرش إلشاإلر عنفإل  ر جلإلسثنابنإلر ىإلي شننإلبذرإلرهإليإل  ةإليإلت إلفر ا نسي

إل

عاليربرب إلإلإل15عت تربربهإل ع ربرب إلر تح يربرب إلر ربرب  وإل إلإلفعاليربرب إل32ردع ربرب إلرهسربربلش  إلال  ربربندإلوإلإللربرب  إلو ربرب إلنربربحإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلعو سضإلانال تخناناإلر تام يع  إلر يتإلركتاحإلران ةإلر ع  ي إلعر  الي  فإلإلعخت وإلر ا ت إلشاإلر   إلر ذو
                                                 

1
 . 253 ضةإلرق  تفإلر رضح إل، ر  كت اإلا ش ياإلحم  فإلر  ن  هإلر  ع إلا إلشع سإلع مإلر ت إلةإلعر ت إلةإل  ني إلل  قإلره انه - 

.عرهل سكإللإلي غالو نإلسنا نإل إلعلرةإلوإلر ع ي إلشاإلشنن  إلر عنيإلشثةإلر م منهإلر  عس  إلعكم  إلعو ات إلشث  نإللرةإل   ا   إلوإلر ع سن إلإل-  إل2
 

3
 .إلإل32فإلر رضح إلإلإل2006ع نوإلر ع نايإلفإلش نوح إلرهابن إلا إلر ا نس إلعر  ن  هإلفإلدراإلرل  ع   إل  نم إلعر ت سيتإلفإلسن إل -  
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إل340ش عربربرب رإلشربربرباإلس ربربربةإلإل188فإلجبربربربةإلرق نعربربرب إلوربربرب سرإلسربربربنل نإلوإلرد  ربربرب إلرألع ىإلاربربربرب1991دياربربرب اإلإل26 ربربرب اإليربربرب مإل
إلإل1.را ةإلر معيبإلر   و ش ع إلو

ع إلرسربربربربتع رهل إلإلف1992سو يربربربةإلإل11ع ربربربةإلا ربربرب وإلوإلإل479ع ربربربةإلاربربربعيبإلعاليربربربيإلعإل18 إللربربربةإلإل ربربرب وإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلإلإل2.مبن عا ناإلمتناسإل ضةإلر رلل ناإلر ىإلغني إلجت ي إلر تخن ن

إل

 إلت   ربربفإلرال تخناربربناإلر تمربرب يع  إلر تع ديربرب إلرألع ىإلوإلتربربناي إلرد ريربرب إلعر ربربيتإلإلإل1992إل ربربن ضيإل11عوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عرضربت إل،   عاإلر ثنخمإلدري ةإلر تخنا  إلشتع   إلإل143 عضعجلإلردع  إلرهسلش  إل إل  نثإلآ ذرحإلوإلعضع  إلش ل إلو

عع ربرب اإلردراةإلر  ع ربرب إلإلر ىإلب  ربرب إل  يربرب ةإليإليربربنصإلع   ربربنإلر  سربربت اإلإل3إلفايربرب ةإلر مربربنث إلاربرباإل  يربرب إلر ىإلرالسربربت ن  
إل.4عبيإلرا ةإلرألع لإل   ع  إلر ذوإلت سسهإلر  ي ةإلحم  إلا ض نو

إل

اربربذاةإل  عنربربفإلإلكن جلإلسعلفبربربذضإلره ربرب ر راإلر ربربيتإلاناربرب هتنإلر اربرب ت إلع ربرب إلسعلإلجت اربرب إلوإلعربربنلإلر تع ديربرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عر مربرب راةإلرألع ىإل ربرباعسإلرهابربربن إلر ربربذوإلعن ربربجلإلشنربربهإلرد ريربرب إلع ربربلإلرقاربربت ىإلر نتربربنيمإلرقنتعربرب إلعربرباإلر ع ربربةإلإلفوإلرد ريربرب 

إلرهابنيبإلعع لإلشات ىإلش نوحتهإل.
إل

بذرإلعاإلرد ري إلك ثربنلإليرباسإلسهإلر  ع رب إلعنرب شنإلت ربفإلوإلع ربهإلر ع   رب إلر ا نسرب  إلر  ني رب إلع ربلإلشعربندبإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 وربنهإلد ربكإليرب،دوإلإللت ربنإلر ىإلرهلعربنيإلر ا نسربيإلر ربذوإلارب عاضإليرب،دوإلر ىإلر عنربفإلعممناسرب إلرهابربن إلفر  مي  ر   

عي ربربربةإلر   ربربرب إللإلرالسربربربتع ردإلر ا نسربربربيإلعرالسربربربت ثناإلان اربربرب ت إل إلر ربربربذوإلشناسربربربتهإلعمتناسربربربهإلر   شربربربناإلر غربربربذر إلرألعلإل
فإلسإلرق كإلعر عنربن عشث  نإليعتاإلر    إلسسنسإلر ندوإلعر نر تإلعر ا  يفإلونهإلر ع لإلب إلسسنإلف  عنفإلعرهابن 

إلعر ث نو  إلعرال ت نع  إلعغ بنإل.إلت دب إلر  نةإلر ا نس  إلع  ةإلاغ ضعاهإل
إل

اربربربةإلشتعربربرب ينإلر ىإلر عل ربربرب إلر ربربربيتإله ربربرب إلإلفعرألشربربرب إل ربربرب ةإلش ترربربرب إلع ربربربلإلردن ربربرب إلر ربربرب رإل يإل   ع ربربرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ن إلل ربرب قإلره اربربنهإلانقرربربنحلإلر ا نسربرب  إلرلن ربرب إل ربربنإلع ربربلإللاربرب وربربنهإلرعتربرب ردإلفس نسربربت نإلرلنا  ربرب إلرجتربربنضإلر ربرب عل

 ربهإلدعاضإلوإلارب عسإلرهابربن إلعتغذيتهفإلن رب إلع ربلإلشاربت ىإلر عل ربناإلر  ع  رب إلسيرباإلإلفعل ينتهإلع لإلرقات ىإلر رب ع 
ر ىإلرلنرمإلل  قإلره انهإلعل ينتربهإلي ع رإلن إلسهإلر ن نمإلر ا نسيإلر  ع إلسياإلتع عإلر ر اةإلعرضح إلهلذرإلرألث ف

 لإلرق ناس إلر  ر ع  إلخيت فإلرألش فإلاةإلن إلر ع ري إلر يتإلا ن نإلن إلشاإلإللإلعمحنيت نفإلعض عاةإلر  ونعإلعن ن
                                                 

1
إل29ر   وإل  ثني إلر رحنو إلعرهعلمإلفإلعسراةإلرالترنلإلفإلشتع ع إلشنم اةإلمبننسع إلر تخناناإلرى   إلعر  الي  إلر يتإل  اإلوإلرال تخناناإلر ع  ي إلعر  الي  إلفإلرق ك إلإل- 

 . 45فإلر رضح إلإل2007  و اإل

2
سو يةإلإلإل11رق،ا إلوإلإل143-92رقتف اإللةإلعن ةإلاعع  إلر ع  ي إلفإلعرق س مإلر تنض ذوإلا  إلإل1992سو يةإلإل11رق،ا إلوإلإل142-92رق س مإلر  ينسيإلا  إل:إل - 

 . 1992سو يةإل12رق،اإل إلوإلإل27رقتع  إلات   فإلعف ي إلشنتخيبإلران ةإلر معع  إلر  الي  إلعران ةإلر معع  إلر ع  ي إلإلعرقنم ارهإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلع دإلإل1992

 
3
 .إلت إلوإلرد ري رست ن  إلر  ي ةإلكن جلإلافغطإلشاإلرد شإلر ذوإلاوبإلبف إلتا  إلردع  إلرهسلش  إل لت ندإلر ا  -  

1992ينني إلإل15رق،اإل إلوإلإل03عرقنم اإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلع دإلإل1992ينني إلإل14س م إلرا ةإلرألع لإل   ع  إلمب   إلرهعلهإلرق،ا إلوإلإل-
 إل4
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 ربربرب إلرألشربربرب إلرقتحربربرب ةإل  ربربربناإلرقعن ربربرب إلا نيربربرب إلل ربربرب قإلره اربربربنهفإلشثربربربةإلشن سع ربربرب بنإلر  ربربربن  هإلر ربربرب ع إلعسضربربربعضجلإلرقن
بيإلرقن   إلر يتإلسإلذإلش ثن  نإلع ربلإلعنت ربهإلرىنو رب إلع ربلإلر ارب  إلعإلإلفانعتعنابنإلسب إل  نسإلدع إلهت  إلر  هإلر  عل

إل.إل1   فإلن إلسهإلر   راراإلر رنداةإلعاإلس   هتنإلبيإلع دإلت   ناإلالإلتت تتإلان رض إلره  رش  إلعرألشاإلر  عإل

إل

عع ربةإلرألشربرباإلر ربربذوإليعتربرباإلرد ربربنسإلر تنض ربربذوإلوإلرهل  رب إلتربربتح  إلو ربربهإلر ربرب علإلرل اربرب إلر  ري ربرب إلر عفربرب ي إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
الإلخيرب مإلشرربن  نإلر ا نسرب  إلك ربنإلإلعبذضإلر  علإلالإلمت اإلسوإل رب راإلعرباإلرا ربةإلعر يتإلتت تتإلا إلر ض ت إلسعإلر ن بف

ب إلر نلإلان ناربع إل   اليربناإلرقتحرب ةإلرألش ي  رب إلعنرب شنإلتتررب ىإل   رب راراإلر رربنداةإلوإلارب هإلر ت نكربناإلرسرب ري ةإل
إل.إل   قإلر مع إلر ض ات وإلعرات ن إلرانساإلوإلل هإل

إل

عإلارب إلر رب ع ت إلعر رب وإلاةإلن إلس هإللخنإلان ناع إلى   إلر ع لإلر  ع   إلر يتإلبيإلثتر إلوإلورببإلر نرب رإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
يإليربربنصإلش ثربربنقإلرألشربرب إلرقتحربرب ةإل ربرب رل إلع ربربلإلسهإلسل نش ربربنإلش  شربرب إلإلفشربرباإلاربرب  هإلسهإلي عربرب عإلر اربرب  إلعرألشربرباإلر ربرب ع   

وإللن ربرب إلإلف تربرب وإلر نربرب رعفإلاربربةإلإلربرب لإل   ع ربرب إلرقتفربرب اةإلا وربربتإلاربرب  ىإلسشربربنمإلع ربربةإلرألشربرباإلشربرباإل ربرب وإلر  ع ربرب إلرقتفربرب اة
ع ربربلإلسهإليرربرب اإلرا ربربةإل ربرب راإليتفربرب اإلره ربرب ر راإلر  ر ربرب إلعربرب مإلر تربرب رمإلر  ع ربرب إلرى ربرب مإلع   ربربنإلا ربرب إلرى  ربرب فإل

عرألك ربربرب إلسهإلبربربربذرإلر  ربربرب راإلالإلياربربرب  إلشربربرباإللاربربربناناإلعرقرربربربنحلإلر ا نسربربرب  إل  ربربرب علإلر  ري ربربرب إلر عفربربرب ي إلوإلإل2فرختنثبربربربن
إلرا ةإل.

إل

عشن نإلسهإل ةإلر   راراإلر يتإل  ااإلعاإلب   إلرألش إلرقتح ةإلوإلل إلإلفعرألشث  إلع لإلد كإلكث ةإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلع ربةإلرألشربافإلعع  نربنإلسربنا نإلر تع عرب إلر  ن    رب عرباإل  ااإلعاإلرد ع  إلر عنش إل ألش إلرقتح ةإلع رب ةإلإلفرس ري ة

رهإلر تارب  إلر رب ع إلبرب إلر ربذوإليضربتحإلعإلإلبربيإلعرب دإلت  رب ناإلالإلتت تربتإلان رربض إلره  رش رب فإل   راراإلرد ع رب إلر عنشرب 
عرىنوربرب إلعرق ت  ربرب إلرقربرب   اياإلإلر ربربذوإلب ربربتإلوإل ربربض وهإلاربرب إلر  ت ربرب إلفعرسربربعنإلسشربربنمإلرإلتعربرب يإلرهابربربن إلر ربرب ع إلراربربنل

عغربربرب ب إلشربربرباإلرقغربربرب اإل ربربرب إلدين ربربربنإلسعإلس نسربربرب نإلسعإلع نيربربرب ينفإلعتمربربربج عهإلع ربربربلإلر ت ربربربندوإلوإلرلت ربربربناإلر  ربربربن  هإلر ربربرب ع فإل
ا سربربربربنيةإلتربربربرب ين نإلرألإلل  ربربربربناإلإلفعشرربربربربن  نإلرقمربربربرب عع إلفعرالعتربربربرب ر إلع ربربربربلإلسربربربرب ندةإلر ربربربرب علإلعرهسربربربربن ةإلر ىإلل    ربربربربن

اتربربرب رسإلعر  تربربربةإلعرإلتتربربربنوإلر تربربربني راإلعتعربربربذي إلر  بربربربنياإلشربربرباإلرقربربرب    إلكن ت  يربربرب إلعر تمربربرب  إلعرالفعرألعربربرب روإلر  ع   
إل3  إلينت يإلا ناث إلدع   إلالإلل عدإلهلن.إلفر ع لإلرألا ين .إلرهإلبذرإلر تخنثلإلر  ع 

إل
إل
إلإل

                                                 

254إلفإلر رضح إل1990ا ك رإلردايةإلفإلشع سإلع مإلر ت إلةإلوإلر  ن  هإلر  ع إلرقعن  إلفإلرق،سا إلر   ن  إل   تن إلفإلرد ري إلفإلسن إلإل-
 إل1
2
 شاإلش ثنقإلرألش إلرقتح ةإل.إل94رقندةإل - 

3
 .11سمسن إلانجلإلعع إلر ع ي إلر ا إلفإلسإلسعن إلرهابن إلعر عنفإلعر تت وإلفإلك   إلر نا  إلفإلر  ين إلفإلرق    إلر ع ا  إلر اع دي إلر رضح إل - 
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ب   إلرألش إلرقتح ةإلر تر وإلر  هفإلوعنرب شنإلت ريرب اإلش  ربناإلر عنربفإلعرهابربن إلر  ضتإلر ذوإللنع جلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلات  يربرب إلف1972سربربعت اإل8إلاتربربناي 1مإلرألشربرب إلر عربربنمإل ألشربرب إلرقتحربرب ةإلكربرب ااإلون ربرب بنميعسداإلر ىإل تربربنيمإلإلتربرب ةفإلت ربرب 

عا  ربربهإلشربرباإلرقاتحاربرباإلعربرب مإلإلفألتربربنإلاربرب ي ةإلر تع  ربرب إلفلربرب لإلرق ضربرب عإلشمربرب رإلر ىإلسهإل فربرب  إلرهابربربن إل ربربعع إلر ربربة
يربرب ةإلدعهإلسهإل  إلربربذإلوإلرالعتعربربناإلرل ض ربربناإلرقاربربعع إل إلابربربن إلعر عنربربفإلوإلس ربربن إلع إلفر عحربربثإلوإلر  ربربنب ةإلرقع ربرب ة

إلشاإلر عنيفع  إلمحةإلر  علإلر  اىإلر  اطإلرألكاإلشاإلرقا،ع   إلعاإلتضميإلرهابن إلعد كإل ألسعن إلر تن   إل:إل
ممناس إلل إلر ن بإللإلر ض ت إل إلوإلع ةإلرألشاإلر  ع إلعهتنعهإلر  علإلر  اىإلوإلر   نمإلا ر عنهتربنإلر ربيتإل ربصإلإل–1

إلع   نإلش ثنقإلرألش إلرقتح ةإل.

إل

إلبنإلسدينإلر ىإلومةإلرقن   إلر  ع   إلوإله   إلر تعنعهإلر  ع إلعلةإلرقمنكةإل.ت ر ،إلر  علإلر  اىإلعه  إلإل-2

إل

 رغترن إلر مع  إلرقاتفعض إلس  إل نإلظ  نإلعل شن نإلعسإلض جلإلرألش إلرقتح ةإلوإلر تعرب يبإلعن  نإل–3

إلإلعوإلرألإل إلسك إلرألش إلر عنمإلر انا إل ألش إلرقتح ةإلون  بنميإلع لإلسش ياإلسسنس  إلقعند إلظنب ةإلرهابن 

إل

س هإلرثرإلكن جلإلبننحإلسع نلإلرابنا  إلتاتح إلر ع ربن إلوربنهإلبنربنحإلسع ربنالإلسإلرب ىإلترب تعطإلا فربنينإلس نسرب  إلإل:إلاألول
إلعر ت نع  إل ناع إلشاإلرق نيإلر يتإلتعنخمإلشن نإلاعبإلر مع  إلرق   اةإل.

إل

إل2:إلس هإلرثرإلكنهإلالإلا إلشاإلر  فن إلع لإلرهابن إلون هإليتحت إلر تع وإلع لإلشاععنتهإلسعالإل.لثاانير
إل

 ربعحجلإلاب نرب إلرقرربنحلإلر ا نسرب  إل  رب علإلر  رباىإلممربنإلإلف  إلر  ع   إلر يتإلمتثةإلر م ع  إلر  ع  رب  رثهإلرقنإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ااربربع إلشربرب ر ض  إلر ربربيتإلإلفرألشنربربن إلر عربربنش إل ربرب ىإلرهل  ربرب إلت  ربرب رإلشفربربني ناإلكعربرب ةإلوإلرهل  ربرب إلرألمم ربرب إلاعربرببإلاربربةإلسضربربعض نف

ااربربع إلش ر ضربربهإلشربرباإل فربرب  إلإل3"تربرب سإلغربربن اتربرب سإلاإل"يتخربربذعتنفإلو ربرب إلسعضربربيإلرألشربرب إلر عربربنمإلر اربربنا إل ألشربرب إلرقتحربرب ة
ل ربثإلساربنداإلر تربني راإلرهسرب ري    إلعبربيإلمتربناسإلإلفعشاإل ف  إلر ل   إلر ض ات ن  إلوإل ن ربنإلفر ع سن إلعرهل سك

سكث إلشاإلشنييتإلر انهإلا و فإلث ع  إلر  ل  إلست إلر تج عإلر ىإلش  إلرألش إلرقتحرب ةإل ع  رب إلبرب عهإلإلفرابن إلر  ع  
إلو  إلشنرعهإل ننإلهلذرإلر ت  ي إل.إلفسإلغن إلت  ي ضإلرق ت  رألشاإلعرألشنهفإلععن شنإل  مإلات إل

إل
إل

                                                 
1
رألشربرب إلر عربنمإل ألشرب إلرقتحربرب ةإلوإلر ضربنةإلرق ترب ةإلشربرباإلإل إلفإلايرب ةإلر ن اربربنإلرألسربع إلفإلاربغةإلشنررب إل2007ي   رب إلإل-14-إل1981دياربرب اإلإل21كرب ااإلون رب بنميإللإل - 

إل21عكربربنهإلع ربةإلرألشربرباإل ربرب ىإلب  رب إلرألشربرب إلرقتحربرب ةإل رب إلسع ربربلإلاتع  نربربهإلاتربربناي إلإل1976اعرب إلسهإل ربرب دإل ربربهإلرقنررب إلسربربن إلإل1982دياربرب اإلإل31ر ىإلغنيربرب إلإل1971سا يربةإل
 .1971ديا اإل

2
 عةإلر ع   رب إلرل ارب هإلرقتع  رب إلاتمرب يعناإلش نوحرب إلرهابربن إلوإلر رب  اإلر عرب يبإلفإلع مرب بنإلحم  إلحميإلر  ياإلع  إلفإلحمنض ةإلهربجلإلعنرب رهإلرهابربن إلفإلس   ربجلإلوإلر نرب - 

 .89ر رضح إلإل1990ش ك إلر  ارسناإلعر عح ثإلفإلسكندمي  إل نيفإلر ع ا  إل  ع  مإلرألشن  إلفإلر  ين إلفإلرق    إلر ع ا  إلر اع دي إلفإلسن إل
3
 .ق ةإل ةإلسن راإل1991ديا اإلإل3 إلوإلات سإلات سإلغن إلفإلسندسإلرألشنن إلر عنش إل ألش إلرقتح ةإلفإلع - 
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عربربنا إلش  ربربفإلر  اليربربناإلرقتحربرب ةإلرألش ي  ربرب إلوإلعربرب عرتنإلع ربربلإل1ف" ربربنهآكربرب وإل"كربربذ كإلرألشربرب إلر عربربنمإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عإلربنامإلس رب إلرألشرب إلرقتحرب ةإلإلر ربيتإلإلإلعسعترباإلسهإلرلربتللإلر عرب رقإلعغرب عضإلفإلغرب إلارب عيإلعالإل ربن  خمفإلر ع رقإلعرلتل هف

عر ربربيتإلالإلمي ربرباإلسهإلتفربربضيإلع ربربلإلسع نهلربربنإلر مربرب ع  إلإل ةإلعربرباإلكنوربرب إلسع ربربنلإلر  اليربربناإلرقتحربرب ةإلرألش ي  ربرب فكن ربربجلإلاع ربرب
إل.إلإلإل2ر  ع   

إل

إلعمي اإلرإلترناإلرألسعن إلر ا نس  إلو  نإلي يإل:إلإلإلإلإلإلإلإل
ععربربرب مإلع ربربرب دإلشمربربربناك إلاربربربعع  إلعربربرباإل  يربربرب إلر  مي  ر  ربربرب إلر  ني ربربرب إلع ربربربلإلر ربربرب راإلإلفرسربربربتع ردإلر ن ربربربنمإلر ا نسربربربي -

إلر ا    إل.عرقمناك إلعرقعناض إل
شثربربةإلعربرب مإلر نإلربرب صإله مربربن إلرأللربرب ر إلإلفل شربنهإلر  ربرب ىإلر ا نسربرب  إلشربرباإلل يربرب إلر ع ربربةإلسعإلعسدضإل عربةإلرقربرب لد -

إلر ا نس  إل.
 .عر اجاإلإلفكن تعذي إلعرالغت نالافرعت ندإلر  ع  إلسس   إل   ي إلوإلتعنش  نإلشتإلرق ر ن  -

تربربرب رعهلنإلات ي ربربرب إلإل إلسعااربربربع إلعربربرب مإلر  ربربرب اةإلع ربربربلإلتغ ربربرب إلر اربربرب تإلفر اربربرب ردإلسوربربربنقإلر تععربربرب إلعسربربرب ندةإلرهلعربربربني -
 س    إل.

 غ ن إلر  راإلر   وإلعع مإلع  دإلرمجنعإلع وإلل لإلر  فنينإلرألسنس  إلعرقر ي إل. -
 

ال ت نع ربربربرب إلعر ث نو ربربربرب إلدرإلربربربربةإلر ربربربرب علإلرعرثرإلكن ربربربربجلإل إلابربربربربن إلسسربربربربعناهإلر ا نسربربربرب  إلعرال ترربربربربندي إلعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ر غت سربرب إلرألش ي  ربرب إلعر ت   ربرب إلإلعتغنضربربيإلر غربرب  إلعربرباإلترربرب وناإلر   شربربناإلر رربرب ي  إلوربربنهإلفر ع ا ربرب إلرهسربربلش  

ر ضربنلشإلارب إلر عرب  إلعرسربرب ري ةإلعشاربن  ةإلرألإلرب ةإلاربربن   ةإلعر ربعتشإلسرب وإليضرب سإل ع ربرب إل  يرب ةإلممرباإلتاربرب    إل
إلن ربرب إلاعربرب إلسهإلراربربنكجلإلاعربرببإلر ربرب علإلر ع ا ربرب إلوإلفسش ي ربنإلانهابربربنا  إلهربرب ك  إلدعروربربتإلر فربرب  إلشربرباإلبربذرإلرقنن 

وإلش نعشربربرب إل ضعربربربنإلعلربربرب ضإل ربربرباإلبربربرب وإلإلر   عربربربيإلعوإلضربربرب  إلشربربربنإلت ربربرب مإلوربربربنهإلرقربربربن م3فبربربربذضإلر ا نسربربرب إلشربربربتإلسش ي ربربربن
عالإلشض إلشاإلر ت نمإلس نسناإلر تن   إلعر تت اإلر  مي  ر يإلعرانع إلر ع ر  إلعر  ربن  هإلوإلر عل ربناإلإلفرهابن 
إلر  ع   إل.

 

عإلل  إلر   لإلسهإلت خمإلشات ىإلرقمناك إلر ا نس  فإلعإلن رب إلان ناربع إل  مربعن إلعشرباإلثت ربفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
مبنإلوإلث كإلر  نةإلر   ش  إلس ر إلدرإلةإلرألس ةإلسعإلرق اسرب إلإلف راراإلر يتإلمتةإلل نةإلرق ر ار تع نافإلوإلرختنثإلر  

شرباإلارب  هإلإلفسعإلر يإلر ا وإلسعإلر ع ةإلسعإلعاإل  ي إلر عف ي إلر ضعن  إلعر نمرب ت إلوإلر تن   ربناإلر مربعع  إلعر  مس رب 
                                                 

1
 مرب،عهإلع   ربناإلك وإلعننهإلفإلع إلسش ننإلعنشنإل ألش إلرقتح ةإلاع إلرألش إلر عنمإلرألسع إلات سإلات سإلغن إلفإلعكنهإل عةإلد كإليمربغةإلشنررب إلإلعكرب لإل ألشرب إلر عربنمإل -

 .إل2001ديا اإلإل31ر ىإلغني إلإل1997ينني إلإل1لضاإلر المإلفإلع إلوإل
2
 .148فإلر رضح إلإل2006عوإلفإلسانثإلوإلر  ن  هإلر  ع إلردننييإلفإلرد  إلر ثنخمإلفإلدراإلب ش إل  تعنع إلعر نم إلفإلرد ري إلفإلر تعع إلرألع ىإلفإلسن إلعع إلر ع ي إلر عمن - 

3
ةإلد كإلألش ي نإلوإلك نإلتضعةإلمج  اي إلشر إلشتإلر ض ات ن  إلعحمن  هتنإل    نعش إلر ض ات ن  إلعلرنابنإل  مع إلر ض ات وإلوإلغ ةإلاند راإلر ض الثوإلعدع  نإل ع - 

 . ل  نإلض إلر ع رق
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إلسهإلي ج إلر ىإل  قإلسإل ىإلت  هإلشتنضانإلع نإليمع إلاهإلشاإل   إلعرلعنيإل.

رهإلعربربرب مإلع ربربرب دإلتع ديربربرب إلس نسربربرب  فإلعرالوت ربربربناإلر ىإل ربربرب اإلشربربرباإلل يربربرب إلر تععربربرب فإلععربربرب مإلع ربربرب دإلتربربرب رعلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عر ىإلجتنبربةإلإلل   يإل  ا ت فإلي،دوإلر ىإلل شربنهإلر  رب ىإلر ا نسرب  إلعرال ت نع رب إلشرباإلر تععرب إلر ا نسربيإلر مرب عيف

  عنربربفإلعرهابربربن .إلع  ربربتإلرد نعربربناإلرقعناضربرب فإلعيربرب،دوإلبربربذرإلك ربربهإلر ىإلهت  ربرب إلر ناربرب إلرقننسربربع إلإلفشتن ربرب إلرأل   ربربنا
حمن ربرب ةإلر ت ربربناإلإلرالإل نجتربربنإلعربرباإلدربرب  إلاعربرببإلرد نعربربناإلرهسربربلش  إلر ىإلر عنربربفإلوإلاعربرببإلر ربرب علإلر ع ا ربرب فإل ربرب ةعشربرباإل

عع مإلرعتنيهإلل ي إلر ع ةإلر ا نسيإلرقمرب ععإلعر ع وإلعر ا ن إل هإلان   رب لإلر ىإلر ارب ت إلات ي رب إلإلفر  يوإلع  عه
إلإلس    .

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 : قتصادية: األسباب اال  الفرع الثاني
 

فإلشربربربرباإلرهإلرإلربربربربتللإلر تربربربرب رسهإلوإلر ربربربربن  إلرال ترربربربربندوإلر عربربربربنقيفإلعرسربربربربتغللإلرقربربربرب رادإلر تع ع ربربربرب إل  ربربربرب علإلر ننش ربربربرب                  
إلإلإل1ر ع رشةإلرق،دي إل إلابن .

رثرإلكن ربربجلإلر ربرب علإلرالسربربتع ناي إل ربرب إلشناسربربجلإلرابن ربربنإلضربرب إلدعلإلر عربربنيإلر ثن ربربثإلا رربرب إلرهل  نربرب إلعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلرأل    إلر ا نس  إل  إلشناسجلإلرهابن إلشاإلس ةإلرل نمإلر ا ت ةإلع لإلر   إلسعإلر ا ت إلإلونهإلفعر ا ت ة

إل

ون ربربربهإلشربربرباإلر تع عربربربيإلسهإلمتربربربناسإل ربربرب اإلر ضاربربربندإلرهدراوإلعرال ترربربربندوإلإلفألهإلشع   ربربربنإلس   ربربرب إلعل  شربربربناإلونسربربرب ة
إلعرقن إلو يإلر اع ةإل تح   إلسب رو نإلوإلر   إلعر ا ت ةإلر  رإل   إل.

إل

 رب وإله  ربرب إلإلف نك رب إلوإلدعلإلر عربنيإلر ثن ربثإل ربرب اإلثت ضرب إل إلابربن إلرال ترربندوعمتربناسإلرأل   رب إلرإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
سهإلتضربرب  إلاسربرب شنإلعن  ربرب إلعضربرب ري إلش تضعربرب إلع ربربلإلش ر ن  ربربنإل ربرب ةإلإل ربربلش ا ربربنإلعسبربرب رو نإلر ذرت ربرب فإلو ربربيإلالإلتتربرب رىنإلع

عرمننإلشاإلس ةإلرشترناإلشنإل  ىإلرق ر ن إلعغن ع ت  إلإل  وإله   إلر للناإلر ترندي إلعإل شناإلر ت نع  ف
و  نإلتاتثوإلو ناإلرألغن ن إلعس حن إلر نض ثإلرال ترندوإلعبرب إلاربذ كإلإلاإلحم عدوإلر  إلةإلشاإلس    إلسعإلشنلفش

دعهإلإلفع عةإلسورب ردضإليمربغ  هإلس ضارب  إلان عحربثإلعرباإلشرربنداإلر رب سقإلعكارب إلرقع مرب إليا   هإلوإلرو ناإلر مع 
رقربربرب رادإلر تع ع ربربرب إلشربربربتإلت ربربربكإلوإلدمي  ر  ربربرب إلسعإلر تاربربربنمإلر ثربربرب عةإلعإلإلروإلرقمربربربناك إلر ا نسربربرب  إلعدعهإلسهإليض ربربرب عإلإلرسهإليت عربربرب إل

عتتضمربلإلإلفرأل    إلسعإلس حن إلر نض ثإلرال ترندوإلوإلر علدفإلعو  نإلت دردإلا ل إلر ض  ر إلعحم عدوإلر  إلةإلو  ر
ا إلسو ردبنإلونهإلس حن إلر ا ت إلر ا نس  إلر نك  إلرقان  ةإلعس حن إلر نض ثإلرال ترندوإلي تا  هإلر ارب ت إل

إل2عرل راإلعر ث عراإل.
إل

                                                 
1
 . 253فإلر رضح إلرق  تإلر انا ، ر  كت اإلا ش ياإلحم  فإلر  ن  هإلر  ع إلا إلشع سإلع مإلر ت إلةإلعر ت إلةإل  ني إلل  قإلره انه  - 

 
2
 .إل33ع نوإلر ع نايإلفإلش نوح إلرهابن إلفإلرق مإلر انا إلفر رضح إل - 
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نداةإلرأل    إلر نك  إلوإلر  علإلر عنيإلر ثن ثإل  ح  قإلرقندي إلعرقعن ي إل مع  نإلعرست ثنابنإلرهإلشرإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
شتإلا ل إلرألغن ن إلع راإلر علدإلرمننإلتع إلسامتإل  اإلرهابربن إلرال ترربندوفإلضرب إلبربذضإلر مربع  إلعان تربن إلون ربهإل

رربربربربع إل  تربربربرب ت إلعرألسشربربربربناإلعا  ربربربرب إلإلإلفشربربربرباإلر تع عربربربربيإلسهإليتحربربربرب لإلبربربربربذرإلر عربربربربنيإلر ىإلشنت ربربربرب إلسربربربربنإلن إلع نا ربربربرب إل ل ضجربربربربنا
عي  هإلرهابن إلر نن  إلشاإلاع  إلبذضإلر  علإلرمننإلب إلادإلوعةإل ع عربيإلضرب إلر   رب إلعر ضاربندإلعضرب إلإلعر تت وف

إلرالستغللإلعرالستععندإلر  رإل يإلعر  ع إل.
إل

عشن ربنإلشربنإلبرب إلإلربنا يإلوربنضةإلإلعك نإلاسيننإلارب هإلرألسربعن إلر ا نسرب  إل إلابربن إلشن ربنإلشربنإلبرب إلدرإل ربيفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ع رب اةإلشرباإلإلف إل ألسعن إلرال ترندي فإلرثإليع لإلرهابن إلرال ترربندوإلشرباإل ربن ع إلر رب علإلر  سمسن  رب ر مي إلان ناع

ر  ني رب إلع ربلإلترب إلإلرب راإلدعلإلر عربنيإلإلفعل   إلعرشت ردإل  ك إلرالستع ناإلرقاربتع إلف ا مإلرالستع ناإلر عا  و
ا إلرثرإل  نربنإلسهإلرهابربن إلعالإل غن إلسإل شننإلبذرفير ثن ثإلر يتإلس عحجلإلتعنخمإلشاإلعيلاإلر فغ يإلرال ترندي إلوإل

شربربرباإلرالسربربربتع ناإلر عاربربرب  وإلر ربربربذوإلسربربربندإلراربربربنهإلوربربربنةإلفرال ترربربربندوإلسكثربربرب إل اربربرب ةإلعوت ربربربنإلعتربربرب ش رإل إل اربربربنهإلعرات ربربربتإل
وربربرب  إلر رربربربناإل2فإلن ربربرب إلقربربربنإلي ربربرب هإلشربربرباإل ربربرب   إلر ع  اربربربناإلر  ع  ربربرب إل1فراللربربربتللإلرأل نربربربيبإل ربربرب علإلر عربربربنيإلر ثن ربربربث

و   هإلر مع إلب إلر فربح  إلعإلن رب إلر ناربن إلإلف ع رال ترندوإلض إلر   شناإلر يتإلالإلختفتإلهاردةإلرات تإلر 
عرأل ضربربنلإلعرق ضربربربلإلعر عجربرب ةإلعر مربربرب   فإلعوإلبربربذرإلر اربربرب نقإلمي ربرباإلسهإل ربربرب دإلرألسربربعن إلرال ترربربربندي إلع ربربلإلر رربربربع  إل

إلرلنا يإلو  نإلي يإل:إل
ادإلر تع ع رب إلرقترب و ةإلوإل رر  غع إلردنحم إل  ىإلر  علإلر  سمسن   إلر  رباىإلوإلرهل  نرب إلعر ارب ت ةإلعر ربتح  إلاربنق -

وإلر ناإلر ر رعإلعرقننوارب إلارب إلر رب علإلر  سمسن  رب إل ضارب نإل    رب لإلر ىإلت ربكإلرقرب رادإلإلفن  إلر عنيإلر ثن ثشن
إلعت ري إلرلت ن ناإلعشتت عناإلر ا نهإل.إلفإلن  إلوإلظةإلتنن صإلرق رادإلر تع ع  إل  ي نإلعر تح  إلو  نف

نيفإلو ربربرب إلس ربربربعحإلر ن عربربرب إلر مربربرب ي ةإل ربربرب إلر اربربرب ت ةإلعر ربربربتح  إلوإلر  ربربرب راإلرال ترربربربندوإلرالسربربربنرت جيإلوإلر عربربرب -
عان تربربربن إلو ربربرباإلميت ربربربكإلر  ربربرب راإلرال ترربربربندوإلياربربربتت تإلإلرال ترربربربندإلبربربرب إلرىربربرب حإلر    ربربربيإل  عل ربربربناإلر  ع  ربربرب ف

إلر تح  إلوإلر   راراإلرهسنرت ج  إلر  ع   إل.
يربرب يتإلرهابربربن إلرال ترربربندوإلوإلر ربربناإلر اربربعيإلر ث ربربثإلشربرباإل عربربةإلر ربرب علإلر  ربرباىإل ربرب إلر تاربربنمإلسسربرب رقإلدعلإل -

سعإلتاربربخ إلسربرب    إلدعلإلر عربربنيإلإلفرسربربت لك  إل  اربرب ع إلرقنتجربرب إلشربرباإل ع  ربربنإلع ع  ربربنإلسسربرب رقإلفر عربربنيإلر ثن ربربث
ر ثن ربربربثإل رربربربنحلإلسسربربرب ر  نإلعر ترربربربندبنفإلو  ربربربنإلتع ربربرب إلاعربربرببإلر ربربرب علإلر فربربربع ض إلر ىإلرلفربربرب عإلر تربربربنمإل مربربرب عيإل
رالستث ناإلرأل نيبإلر ذوإلجت إلو هإلر  علإلرقاتث  ةإلسعإلر م كناإلرأل نع  إلرق    إلو  رب إلسربن  إل  ارب ت ةإل

 عرستن رو نإلهجلإلش   إلرالستث ناإلعر ت  يةإل.ع لإل  اراإلر مع  إل
                                                 

1
 . مع إلر ع ر يإلتم ةإلع   إلعناإلوإل ع إلره ان   تع لإلر عم ي إلر رناإلرال ترندوإلض إلر  -  

2
 . شنهإل41عب إلش  اإلوإلش ثنقإلرألش إلرقتح ةإلكع  ا إليتخذبنإلع ةإلرألشاإلمب   إلر ضرةإلر اناتإلشاإلرق ثنقإلعلا إلرقندةإل  -  
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رهإلر  غعربرب إلوإلرإلفربربنعإلر ربرب علإلر فربربع ض إلهدراةإلر ربرب علإلر  ربرباىإلشنسر ربربجلإل ني ربرب إلعسربرب  إلر  ربرب قإلرألسنسربرب  إل -
عشرباإلإلعرال ت ربنعيفإلعضرب  إلكربةإلحمربنعالاإلر تحرب اإلعرالسربت للإلرال ترربندوإلف إل انهإلوإلر عنيإلر ثن ربث

رت ج  إلش سربرب ش إلشربرباإل عربربةإلر ربرب علإلر  سمسن  ربرب إلضربرب إلدعلإلمثإلر ا نسربربيفإلبربربيإلوإلر    ربرب إلرألشربرب إلسبربرب روإلرسربربنإل
1.ر عنيإلر ثن ثإلعاع  ن

 

 

 .الفرع الثاني : األسباب االجتماعية 
 

عر اجافإلعرد عإلعر  شنهإلعر ض  إلإل رهإلر ت نحإلل  قإلره انهفإلعإلن  إلر  تةإلعر تم ي إلعر تعذي                     
إل2.ر يتإلتتع  إل لضت ندإلشاإلر ع رشةإلرق،دي إل إلابن إلعر ع،سإلعرد ةإلعرألش  إلعجتنبةإلشعن نةإلر مع  إل

                 

ل ربربربثإلرستمربربرب ىإلإلف  ربربرب إلدوعربربربجلإلر مربربربع  إلر ع ا ربربرب إلعرهسربربربلش  إلر ربربربث اإلغن  ربربربنإلوإلظربربربةإلرألعضربربربنعإلر  ني ربربرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ر ضاربربندإلا ربربةإلساربرب ن هإلرال ت نع ربرب إلعرال ترربربندي إلعر ا نسربرب  إلعرألإلل  ربرب إلونتاربربعجلإلر ضجربرب ةإلاربرب إلعر ربربتإلرألشربرب إلعاربرب إل

عغرب اإلرألشرب إلإلإلتلالاإلر ترندي إلعر ت نع  إلعا ساإل   إلعرجتنبربناإلثت ضرب فرنش نإلوغناجلإلر ع ر  إلع م اإلل 
إلر ع ا  إلارض إلعنش إلعرهسلش  إلارض إلإلن  إلوإلثيةإلر  ني  إل.

إلن رب إلسثنربن إلر ع   ربناإلرال تخنا رب فإل  رباإلسرب عنهإلإلفعوإلكةإلش ةإلتع إلر  ع  إلاعنينبربنإلاربن ع شإلوإلورب دعسإلرألا 
سعإلعظ ضرب إلشننسربع إلسعإلش عرب إلإلف  ع دإلر ىإل ح  إلان ناربع إل  ثرب إلشرباإلر عربنلث إلعرباإلع ربةإلارب يفشنإلتتح لإلبذضإلر

إلوإلردنشع إل عةإلر تض  إلوإلش عىإلعس ناةإلعا   إلوإلر عنكإلانعتعنابنإلشاإلش رينإلدع  إلر  ونضإل.
إل

شاإلس ربربةإلعضربربتإللربرب إل  ل ربرب إلر عحربربثإلرقفربربن  إلعربرباإلفبربربذرإلردحربرب  إلبربرب إلشربربنإليغربربذوإلشمربربنع إلر تفربربح  إلان ربربذراإلإلإلإلإلإلإل
شاإلشاإلا،سإلر ع شإلعر ضن  إلر ضن  ةإل    رش فإلك نإلسهإلر عتن  إلرق تضع إلعر تا  إلرق اسربيإلرق يربتإلعرهدشربنهإلآإلث م

ر  ربربرب اةإلر مربربرب ري  إل   ربربرب ر اإلعتضمربربربيإلر  اربربرب ةإلإلعضربربربعفإلفمربربرب ع  ر عرهلجربربرب ةإلغربربرب إلفع ربربلإلرقخربربرب اراإلعرال ربربربللإلرل  ي
إلث  إلرق ر اإلوإلدع تهإل.عر ع ع  ر   إلرهدراي إلبيإل ذعاإلتغذوإلرهابن إلعر عنفإلعتن  هإلعتض  إل

إل

عوإللن ربربرب إلرسربربربت  راإلر عربربربنيإلر عربربرب يبإلهربربربجلإلبربربربذضإلرأل   ربربرب إلوربربربنهإلث ربربربكإليتاربربربع إلوإلإل ربربرب إللربربرب رمإلشربربرباإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
رألسشربربناإلرال ت نع ربربرب إلعرال ترربربندي إلع  يربربربفإلشربرباإلر  ضربربربن راإلر ىإلرلربربربنامإلع حنوربربةإلشربربرباإل ربربن يبإلر  جربربرب  إلر ا نسربربربيإل

إلرقمنكةإلرال ت نع  إلو  نإلي يإل:إلإلعرهلج ةإلر ا ي إل معن إلر   اإلر ع يبفإلعمي اإلرإلترناإلسب 
 ومةإلععج إلر   شناإلعاإلت ع  إلر ن ناإلرألسنس  إل    ر اإلكن ع ةإلعر ا اإلعر علمإلعغ بنإل -

 

إل
                                                 

1
 .إل34ع نوإلر ع نايإلفإلش نوح إلرهابن إلفإلرق مإلر انا إلفر رضح إل - 

2
 .253فإلر رضح إلرق  تإلر انا ،   ع إلا إلشع سإلع مإلر ت إلةإلعر ت إلةإل  ني إلل  قإلره انهر  كت اإلا ش ياإلحم  فإلر  ن  هإلر - 
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1شم   إلر عتن  إلوإلسعسنيإلر معن . -
 

ع ربرب دإل ربرب ىإلر ت نع ربرب إلش  مربرب إلتعربرب شإلرالغربربنر إلوإلش  ن ربربنإلعتمربربع إلاعربرب  إلر  ع ربرب إلع   ربربنإلااربربع إلرمهربربنلإلإل-إلإلإلإل
ر   ربتإلتعرب وإلسرب ىإلإلر ربيتإلال  إلو يإلالإلتمع إلارب وإلر ترب رمإلسديبإلسعإلشعنرب وإلجتربنضإلر ارب ت إلر ا ت إل ن ت نإلرألسنس

 .  عرهمهنلإلعر ضاند

رالإلربربتللإلر تع ربربيإلااربربع إلر ت سيربربتإلغربرب إلر عربربندلإل  ثربرب عةإلل ربربثإلي ناربربةإل ع ربرب إلرألث يربربن إلرىربرب عدةإلر عربرب إل اربربع إل -
 س ن   إلعن   إلتعنخمإلر ض  إلعغ ن إلر ع ر  إلرال ت نع  إل.

 

انربربن إلعت ربربتإلسربرب   إلل ربرب إلر ت نسربربكإلعر ت    نربرب إلعر اربربلمإلرال ت ربربنعيإلضربرب عاةإل  ربربةإلإلنهوربربإلعع  ربربهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ال ترربربربربربندي إلعرال ت نع ربربربربرب إلرل ينتربربربربربهإلر  ين ربربربربرب إلعإلإلعتربربربربرب و إلفهإلث ربربربربرب إلرات ربربربربربتإلانضاربربربربربهإلاربربربربربنلنرمإلر اربربربربربن  تهست ربربربربرب مفإلعإل

ت تإلكض ةإلاتضج إل ن تهإلعر نش إلر ت رسهإلرقت   إلا إلض نهإلر  إلعسدر إلر  ر  إلعر ن رب  إلاربنافعر ا نس  
كربربةإلشاربربت ينتهإلعكربربةإلث ربربكإللتربربنمإلر ىإلع ربربةإلاربربنقإلع ربربندإلعشاربربت  فإلعي ربرب هإلره ربربل إلرال ت ربربنعيإلمبربربنإلإلع ربربل

إلي يإل:إل

إل

ه  ربرب إلر  يربرب إلعر ع ر ربرب إلرال ت نع ربرب إلعش نوحربرب إلرد ميربرب إلا ربربةإلساربرب نهلنإلعشعندربرب إلسسربربعن نإلعحمنااربرب إلراوربربناإل -
 .إلرال ت نع  إلعرألإلل   إلشاإلإلللإلا رشمإلث نو  إلبندو إلعشننبمإلت ا ي إلشننسع 

 

 عحمناا إلر ض  إلاتح   إلر ع ر  إلرال ت نع  إلعر ت سيتإلرقت رسهإل  ث عةإلفت و إلر ع ةإل  ةإلر  نداياإلع  ه -

 

انن إلرات ربتإلرقرب خمإلو  ربنإلسهإلع ربلإلر  ع رب إلسهإلتتح ربةإلر عرب  إلرألكرباإلوإلر تع رب  إلعر رربح إلعغ بربنفإلوربنهإل -
عمجنعربربناإلمبعربربنداراإلعش ربربنمإلإلروربرب رده  ربرب إلر ت ر ربربةإلعر ت نوربربةإلاربرب إلسوربرب ردإلرات ربربتإلي تفربربيإلسهإلي ربرب مإلرات ربربتإلس

 ععظنيفإل  إلتغ  إلعن نإلر  ع  إلسعإلت ر إلوإلسدري نإل.

 

رل ربن إل ربرب  إلر عربرب ةإلعرأل ضربرب إلعاوربرببإلر   ربرب إلعشربربنإلي  رب ضإلرالسربربتع ردإلشربرباإل عربربنيتإلرلفربرب عإلعرلنربرب عإلعبربربذضإلش  ربرب إل -
ر ت نع ربرب إلعس نسربرب  إل   جت ربربتإلك ربربهإلرثإلالإليت  ربربتإلرلربرب رثإلتفربرب إلوع  ربرب إلوإلرات ربربتإلالإلياربرب دإلو ربربهإلاربربع اإل

ضربرب إلعاوربرببإلر   ربرب إلعرشربربتلحإلردربرب سةإلع ربربلإلتغ ربرب إلرقن ربرب إلعتع ربرب إلر ضاربربندإلعه  ربرب إلره ربربل إلونات عربربناإلرأل 
 رلنيض إلالإلتعوإللفناةإل.

 

ميثةإلعنر إلر معن إلر تن  إلر ضنع  إلوإلرات تإلعبرب إلسغ رب إلر نضرب إلعكربةإلرقاربت عةإلإلن رب إلوإلعت عنتنربنإل -
 ربربن ت  إلر ىإلر تربربنمإلعع ربرب إلعتن  ربرب إلإلر ع ا ربرب فإلوربربنثرإلشربربنإلسلاربرباإلتربرب      إلعوتحربربجلإلسشربربنش  إلرألاربرب ر إله  ربربجل

  إل.   عع لإلع ةإلشاإلث كإلرثرإلشنإلسس  إلت  

                                                 
1
فإلإل2006سن إلإلسمح إلول إلع  شإلفإلشات عةإلرالابن إلوإلبذرإلر   هإلفإلش ك إلر  اسناإلعر عح ثإلفإل نشع إل نيفإلر ع ا  إل  ع  مإلرألشن  إلفإلر  ين إلفإلر اع دي إلف - 

 .إل83ر رضح إل
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ك ربربنإلسهإلر مربربعن إلبربرب إلشربربندةإلر تغ ربرب إلعبربرب وإلره ربربل فإلوربربلإليترربرب اإلر ربربل إلرألعضربربنعإلوإللربربنلإلغ ربربن  إل -
 عهت  شإلدعاب إلعل    رب إل.إلإل

 إل
 ا رب إلوإلر ثلثرب إلسربن إلر تغ راإلرال ترندي إلعرال ت نع رب إلر ربيتإللرب ثجلإلوإلر رب علإلر عسهإلإلعرلل  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

ر ىإلت ث ربربفإلل كربرب إلرهلجربرب ةإلشربرباإلر  يربربفإلر ىإلرق ينربرب فإلعر تمربربناإلرألل ربربن إلر عمربرب ري  إلر ض ربرب ةإلوإلشربرب هإلإلإلسداإلرألإلربرب ةف
عث كإلاضعةإلعج إلاعبإلإلفاعبإلر  عل.إلع  إلض جلإلبذضإلرألل ن إلر عم ري  إل اع إلعن   إلشاإلرقتت و إلر  ين  

     إلر  يض  فإلعااع إلتضميإلر عتن  إلعإلن   إلا إلر معن فإلإلس نتنإلعاإلر ت  فإلشتإل   إلرق ين إلرقخت ض إلعا
رست تن  إلشاإل ن  إلمجنعناإلر تت وإلسعإلر عنففإلسعإلر ف نش  إلر تت عيإلر   نإلإلشا   إلس   إلر ىإلل إلإلكنهإل
إل.1كع 

إل

عت،ث إلرألسشربناإلرال ترربندي إلوإلر تع ربناإلر رب   نإلوإلرق ربنمإلرألعلفإلل ربثإلتعربنخمإلامرب ةإلشرباإلترب ب اإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 كن إلعتربرب ب اإلرلربرب شناإلعظ ربرب اإل ع ربرب إلشربرباإلرألث يربربن إلر ربربذياإلياربرب   هإلسربرب إلفقع مربرب  إلاضعربربةإلر تمربربناإلر عتن ربرب ظ عو ربربنإلر

عتربرب،دوإلرألسشربربناإلرال ترربربندي إلر ىإلرسديربربندإلشعربرب لإلر عتن ربرب إلعر تفربربخ إلعغربربل إلرألسربربعناإلإلرسربربتض رسين إلان ناربربع إل  ض ربرب ر ف
عتنمربربرب إلت اربربرب إل ربربربن  إلإلفعن عان تربربربن إلتربربرب دردإللربربرب ةإلر تضربربربنعاإلر تع ربربربيإلعتربربربنع ةإلآثربربربناإلبربربربذرإلرل ربربربةإلرلتربربرب إلع ربربربلإلر مربربرب

  تتربربربرب وإلتربربربرب عدإلرد نعربربربربناإلرقتت وربربربرب إلا عفربربربربن إليعربربربربن  هإلشربربربرباإلرهلعربربربربنيإلعيضت ربربربرب عهإلر مربربربربع اإلانألشربربربربنهإلعرألشربربربربةإلوإل
إل2رقات عة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
فإلتناي إلرال لعإلي مإلإلwww.murajaat.comفإلرق  تإلرال  نعخمإل15راوفإلرهابن إلرقض  مإلعألسعن إلعسعةإلر علمفإلر رضح إلر  كت اإلحم  إلرهل إل - 

 .إل25/03/20140
15.ر رضح إلإل ضةإلرقر افر  كت اإلحم  إلرهل راوفإلرهابن إلرقض  مإلعألسعن إلعسعةإلر علمف   -

2
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رياته .إلإل قوق اإلنسان َو الفصل الثاني : أثر مكافحة اإلرهاب علضَ   
 

تإلر رب ع إلشنربذإلعررب اإلإل ربجلفإلتترب اإلشربتإلرهإلرهابن إلكر اةإلشاإل  اإلر عنفإلر ربيتإلع و ربنإلرات رب                       
تت اإلرات تإلعشتإلر عل ناإلرال ت نع  إلرقخت ض فإلع  إلسنب إلوإلث ربكإلر تترب اإلر ت ن  رب  يإلرقربذبةإلوإلعسربنيةإل

إل.إلإلرق ر لاإلعرالترنالاإلععنيإلرقع  شنا
 إلإلإلإلإل

ر ع   ربربناإلا ربربثإلس ربربعحإل إلابربربن إلإلتربرب اةإلسكثربرب إلممربربنإلشفربربلفإلعبربربذرإلشربربنإل   اربربهإلشربرباإلإلربربللإلت ريربرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
  تعربرب ىإلر ربرب عدإلردغ رو ربرب إلإلف  ناربشربربتإلرتاربربنعإل تربربنقإلبربربذضإلر ع ربربإلفرهابنا ربرب إلرقرربربح ا إلا يربربندةإلوإلسعربرب ردإلر فربربحنين

   ع ربرب إلر ىإلدعلإلسإلربرب ىفإل نب ربربكإلعربرباإلظ ربرب اإلساربرب نلإلعسسربربن   إل  يربرب ةإلشاربربتع   إلوإلبربربذضإلر ع   ربربناإلرهابنا ربرب إل
   إلر رربربنتإلعثراإلربربربرب رمإلرقتضجربرب راإلر   تخربعرقاربربتخ ش إلاإلربرب إلشربربنإلت  ربربةإلر  ربربهإلر تتربرب اإلر ع  ربربيإلعر ت ن  ربرب  يإلكنسربرب

إلت إلر نس  إلسعإلرهلنتفإلر ن نل.ربر تح  إلعاإلاع إلا رس
إل

ألتربنإلمتربةإلرات ربتإلوإلك ن ربهإلفرد ري إلرهابنا رب إلتنترب إلعن ربنإل تربنيمإلإلترب ةإلععرسربع إلر نتنقرألك  إلسهإلعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
لإلر ع ا ربرب إل ت جربرب إل عربرب ةإلسسربربعن فإلمبربربنإلو  ربربنإلر ربرب عإلفر عربربنيإلر ثن ثوإلا ربرب رهإلع ربرب إلع ربرب اإل ربرب ري إلرهابربربن إلإلفإلعان ن ربربه

ك ربربنإلت  ربرب اإلر عل ربربناإلاربرب إلتتع ربرب إلوإلع   ربربنإلانألسربربعن إلر ربربيتإلسعضربربحننبنإلوإلر ضرربربةإلرألعلإلشربرباإلبربربذرإلر عحربربثفإلإل
رقن  ربربناإلرهابنا ربرب إلرى  ربرب إل تاربربن  إلاعفربرب نإلر ربربععبإلوإلعربرب ةإلعربربنالافإلشن ربربنإلر تربرب اي إلع ربربلإلسع ربربنلإلر عنربربففإلسعإل

عشعنع ت  إلع ربلإلر ضرب راإلشرباإلع ربهإلر ع ر رب فإلعبرب إلرألشرب إلر ربذوإلساقإلت  ميإلرألس ح إلعرألش رلفإلسعإلرإلضن إلرقتنادياإل
رقاربرب،ع  إلر  ربربرب ش  إلوإلسغ ربربرب إلا ربربربنعإلر عربربربنيفإلالسربربرب  نإلر ربربرب علإلر غن ربربرب إلشن ربربربنفإل  ا ربربرب إلسهإلر  ثربربرب إلشربربرباإلر   شربربربناإل

إل.إلا ساإلتتانا إلشتإلاعف نإل ااإل  ر  إل  ي ةإلتتع  إلمب نوح إلرهابن 
إل

عشنإل  إلينت إلعاإلث كإلشرباإلر ترب ث إلع ربلإلإلفره انه إلعاإلل  قإلرألش إلر ذوإلسثناإلثنعوإلرق روعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل.إلإلرق نس إلر   ن  إلرق   إلر يتإله  جلإلهل إلعاإلش ل  إلر ان   إللنو  إلان تفح ناإلر  ع ةإلع لإلشذاحإلر  ي 

إل

وربربربرباساإل فربربربرب  إلر عل ربربربرب إلاربربربرب إلرهابربربربربن إلعل ربربربرب قإلره اربربربربنهفإلعو ضربربربربجلإل ضاربربربرب نإلامربربربرب ةإلعر ربربربربن إلع ربربربربلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 إلعوإلرىنوربربربربةإلر   ن ربربربرب فإلعث ربربربربكإلشربربربربتإلا ريربربربرب إلشا اربربربربةإلرضربربربربضن إلر مربربربرب ع  إلع ربربربربلإلعربربربرب دإلشربربربرباإلر  ربربربرب ر  إلر اربربربربنل إلر عنق ربربربرب

إل.إلعرق ناسناإلر ع    إلر يتإلك سجلإلت ر عنإلعاإلرقعندبإلر  ع   إل   قإلره انه
إل

ك ربربربربنإلرسربربربربت  إلع   ربربربربنإلرات ربربربربتإلر ربربربرب ع إلعربربربرباإلر نرربربربربفإلر ثربربربربنخمإلشربربربرباإلر  ربربربرب هإلإلإلفت ربربربربفإلل ربربربرب قإلره اربربربربنهعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ميثربةإلرعترب ر رإل ربناإلنإلعشعنارب رإلإلاللإلرهابن إلر ربذوإلف إلا ا ةإلعو نظ إلا إلا يإلر  للضح  إلشتح  فرقنر م

 اللإلش نعش إلرهابن إلر يتإلت  مإلتاي رإلقخت فإلر  علإل  تح اإلشاإلر    دإلرق ض ع  إلعإلإله انهفرل  قإلإلع ل
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إلإلإلإل.2001سعت ا11اع إلسل رثإلإلإلن  عإلإلفعره  ري  إلر يتإلكنهإليض ض نإلر ت رش نإلانلنرمإلل  قإلره انه

إل

ر رب علإلرقاربرب نةإلان   ار  رب إل ربرب إلر فرب جلإلر ىإل نو ربرب إلشنت  ربربيإلل رب قإلره اربربنهإلاجرب إلمحنيربرب إل ضاربرب نإلإلهرإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
اربربةإلس ربربعحجلإلبربربذضإلر ربرب علإلالإلت تربرب مإلانتضن  نهتربربنإلر  ع  ربرب إلرقتع  ربرب إلمب نوحربرب إلإلفشربرباإلرهلج ربربناإلعر ت  يربرب راإلرهابنا ربرب 

"إلإل ربنإلوع ربجلإلو  اربنإلعنرب شنإلع ربتإلاع ت ربنإلرقارب لإلشث  رهابن إلمبج دإلسهإلي تإلسلرب إلاعنينبربنإلوإل عفرب إلرهابربنا  ف
كنشربربربناإل"إلوإل عفربربرب إلر تن ربربرب  إلرهابربربنيبإلر تربربربناتإل  ج نعربربرب إلر اربربرب ض  إل  ربرب ع ةإلعر  تربربربنلفإلل ربربربثإل ن ربربرب إلر تن ربربرب  إلإلا ربربنا

وإل عفربرب إلر  ع ربرب إلرقن  ربرب إلعت ربرب ميإلإلركن  إلشت  اربربنهإل  ع ر ربرب إلرد ري يربرب فإلهشربرباإلا ربربن  إل  ري يربربنرابربربنا  إلإلسربرب ر اربربن لقإل
ل ثإلض اجلإلو  انإلعشن إلر   راراإلرألمم  إلر ربيتإلت فربيإلاتجرب ميإلت رب ميإلث كفإلع إلإل ب ن ف ر إلر سفإله لقإلو ي 

ع  إلدعلإلعسي إلر  رإل  رب إلرد ريرب وإل رب اإلر رب ياإلي يرب إلألتنإلتع إلرل ىإلشرنداإلمت يةإلرهابن فإلفر ض ي إل إلابنا  
 ةإلإلاتربرب  ةإلإلر ىإل"إلسابربرب خمإلع ربربلإلبربربنششإلساربربغنلإلر ربرب عاةإلر اربربناع إلعر عمربرب عهإلا ربربةإلعسار إلر  رإل  ربرب إلر عربرب  إلرقنع ربرب

إل.1إله ي إلآ  ناإل  ح إلشاإلدوتإلر ض ي فإلألتنإلشر اإلمت يةإل إلابن إلعرد مي إلرقن   إل"
إلإل

سهإلرىتجربرب ياإلوإلس ضربربناإلغ ر تنربربنش إل  اربرب رإلشربرباإلس ربربننوإل”إلارشاربربض   “ ربرب اإلعسيربرب إلر ربرب ونعإلرألش ي ربربيإلعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلإل2.إلسعإللخنإلع دإلرالهتنمإلفدلع ذ كإلالإلل إلهل إلشنإلل إل  عم إلشاإل ع إلر ع ر  إلعر   إلر عنإلر عم ف

إل

و وربندعرإلارب هإلرى  رب إلإل"غ ر تننش "سجاإلس   إلس رل  إلشاإلس ضناإلإلع  إلست حإل   ث ياإلش نا  إلر ذياإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
يإلي   ربرب رإلشعن ربرب إللربربخنإلمبع وربرب إلسمسربربني  إلر     ربرب فإلو ربرب إلكربربنهإلرق رربرب دإلشربرباإلر ع ريربرب إلجت يربرب إلره اربربنهإلشربرباإلر اربربن  تهفإل

نفإلرقخ   ربربناإلر ربربيتإلالإلتاربربتح إلرالهتربربنمإلعرىنك ربرب إلعر ع  اربرب إلعالإلر اربربج هإلعوربرب  إلبربربذرإلر رربربنفإلع ربربلإلر عربربنيفإل ربرب
إلت ىإلشاإلب ؤإلسهإليا لإلعاإلع دإلشعت  يإلغ ر تننش ؟إل.إل3فر عندي إلرقع عو 

إل

كربةإلد ربكإلانسرب إلإلفظرب عوإلش ايرب وإلإل هشعت  رب.إلااجاإلسا إلغ ي إلان ع رقإلي    ضةإلر  ضتإلر  ني إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 اعلإل إل نا إلع  هإلشاإلإلللإلبربذرإلر ضرربةفإلر ا،رلإلرد ب وإلر ذوإلإلونهإلفعع لإلسي إللنلإلش نوح إلرهابن ف

شربربنإلبربربيإلسثربربناإلش نوحربرب إلرهابربربن إلع ربربلإلل ربرب قإلره اربربنهإل؟فإلسربرب،رلإلتعربرب عإلره ناربرب إلع  ربربهإلسربرب   إلشربرباإلر  ب ربرب إلرألع ىفإل
كن ربربربجلإلر ع   ربربربناإلإلوربربربنثرإل.وإلر    ربربرب إلس ربربربع إلا ثربربرب إلشربربرباإله يربربرب إلآثربربربناإلرهابربربربن إلع ربربربلإلل ربربرب قإلره اربربربنه ربربربنإل  ن

إلقإلره انهإلر ت نكنإلونضحنفإلونهإلش نوح إلرهابن إلسيفنإلتنت كإلسل ن نإلل  قإلره انهرهابنا  إلتنت كإلل  إل
إلل  قإلره انهإل.إلإل

                                                 
1
 .إل03فإلر رضح إلإل2010شناسإلإل18فإلرق،اإل إلوإلإل736  ي ةإلر ن ناإلرد ي إلفإلرد ري ي إلفإلر ع دإل - 

2
 .إل18/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإلإل.wwwإلsearch.suhuf.net.saس ف إلع  إلرد ي ةإلفإلع لإلرق  تإلرال  نعخمإلإل - 
3
 اتنهإلفإلعسجاإلوإلسجاإلا غ نمإلفإلمثإل  ةإل ر إلسنشيإلر نمإل.فإلشع عو إل  عنمإلعرلناإلفإلشر اإل ننةإلرد ي ةإلفإلر ذوإلرعت  تهإلر  اليناإلرقتح ةإلرألش ي   إلوإلسوغن - 

 ر ىإلسجاإلغنع تننش إلإلوإلإل  مإلك انإل.
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إلهسإلرالإلشثةإلر  إلوإلر  نةفإلعر غذر إل....رخلإلره انهإلعاغ إلر رض إلر تع ع  إلر يتإلتتا  إل نإلاعبإلل  قإلإلإلإلإلإل
إلموإلر تع ربرب  إلعر عربربلمإل....رخلإلممربربنإلياربربت  إلشثربربةإلر ربرب إلش تاربربع فإلضربرب نت نإلرق رث ربرب إلعر  ربرب ر  إلر   ن ربرب فإلإلنبنربربنحإلل   ربرب

مإلر ترربربربربندي إلسإلمش   ربربربرب إلسإلمسكن ربربربربجلإلل ربربربرب قإلره اربربربربنهإلس نسربربربرب  إلإلعإلر  ن    ربربربرب إلهلربربربربذضإلر  ربربربرب قفإلإلر تتربربربرب قإلسعالإل ألسربربربربة
ث ةفإلع  اجلإلك  نإلتترب ث إلسعإلتنت ربكإلاربن  ر راإلش نوحرب إلرهابربن فإلعع  ربهإلسرب وإلكث نو  إل...رخلفإلإلإلمر ت نع  إلس

إلنإلر  ر راإلش نوح إلرهابن إلسعإلل اإلشاإلممناست نإل.فر يتإلشات ره انه نعلإللر إلل  قإل
إل

عالإلمي ربرباإلر تتربرب قإلعراربرب رسإلر ت ربربنحإلر ربرب إلعربرباإل  يربرب إلش نوحربرب إلرهابربربن إلرالإلاتح يربرب إلشفربرب  هإلعسسربربنسإلث ربربكإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلر  فإللخنإلت   إلشلشحإلر ت نكهإلسثنن إلش نوح إلرهابن إلع ذ كإلع  إلر تت قإلر ىإل:

 .إلإلإلإلرألسةإلر  ن     إل   قإلره انه -

 سث إلش نوح إلرهابن إلع لإلبذضإلر   قإلفإلس ر إلع لإلرقات ىإلر  ع إلسعإلر   وإل.إلا نهإلعإل -
 

 . أو التضامنية أثر مكافحة اإلرهاب علض الحقوق اإلنسان الجماعيةالمبحث األول: 
 

إلإلرا  عربربرب إلشربربرباإلر نربربربنسرهإلرق رربربرب دإلشربربرباإلر  ربربرب قإلرد نع ربربرب إل إل اربربربنهفإلبربربربيإلر  ربربرب قإلر ربربربيتإلتاربربربتض  إلشن ربربربنإل          
ع ربرب إلتمربربنحإلاربرب إلرد نعربرب إلعر ضربرب دإلفإلعشن ربربنإلر ربرب إلوإلت  يربرب إلرقرربرب فإلعر ربرب إلوإلر ع  ربرب فإلعر ربرب إلوإلإلضربرب دفسكثربرب إلشربرباإلر 

رألشربربرباإلعر اربربربلمفإلوربربربلإلمي ربربرباإلر ربربرب يثإلعربربرباإللربربرب إلر ضربربرب دإل  لربربرب ضإلوإلت  يربربرب إلرقرربربرب فإلا ن ربربربنإلمي ربربرباإلر  ربربربلمإلعربربرباإللربربرب إل
ع   نإلسهإلبربذضإلر  رب قإلإلللإلر عحثفإلإلو  إلثعجلإلره انهإل  ل ضإلوإلرألشاإلعر المإلعر ع   إلر رح  إلرقلي  ف

إل.  إلت ث اإلان  ر راإلش نوح إلرهابن فإلانا إلشتضنعت إلعهلذرإلاسيننإلسهإل  ر إلر  يثإلع   ن

إل

"إلر رب إلوإلت  يرب إلر ىإلع   إلتت  جلإل ةإلرق رث رب إلر  ع  رب فإلعر  رب راراإلرألمم رب إل  رب قإلره اربنهإلرد نع رب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
اربةإلرهإلاعرببإلر  رب قإلس ربعحإليتمرب ةإل رب ي نإل ربن  هإلدع إلرقررب فإلعر رب إلوإلر ع  رب إلفإلعر رب إلوإلرألشرباإلعر اربلمإل"إل

إلناإل نإل  رب رإلألمه ت ربنإلشثربةإل"إلر رب إلوإلر ع  رب إل"إلعع  ربهإلسربنتع وإلشرباإلإلربللإلبربذرإلرقعحربثإلكربذ كإلع ربلإلرق  ربتإل
عسربربن إلإليمربرب ةإلإلضربرب ن  إل ربربهإلشربرباإلر ت نكربربهإلألهإلكربربةإللربرب إلبربرب إلسهإلي ربرب هإل ربربهإلسربربن إل ربربن  خمفإلر  ربربن  خمإلهلربربذضإلر  ربرب قف

ر رب راإلر تعرب يبإلعرباإلر فرب اإلر نربنتمإلعرباإلر ت نكربهفإلعوإل ضربةإلر   ربجلإل تترب قإلشعنارب ةإلعإلإليعت  إلع  ربهإلوإلرقتن عرب إلاربهف
إلع لإلرث إلش نوح إلرهابن إلع لإلبذرإلر  إل.

إل

  . الحق في تقرير المصير  المَلب األول: 
 

عيعترباإلشرباإلر  سربنيةإلر  ن    رب إلإليعتاإلل إلت  ي إلرقر إلشاإلسبرب إلر  رب قإلرد نع رب إلسعإلر تفربنشن  فإلإل              
عسثرب إلش نوحرب إلإلسنتع وإلشاإلإلللإلبذرإلرقت  إلع لإلرألسربةإلر  ن    رب إلهلربذرإلر رب فإل  إل ترض  إلرالستع نافر  ع 

إلإلرهابن إلع  هإل.

إل
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 . األساس القانوني للحق  ي تقرير الرييرالفرع األول: 
               

نالاإليثربربربربرب إللربربربربربرب إلت  يربربربربرب إلرقرربربربربربرب إلوإلر  ربربربربربربن  هإلر ربربربربرب ع إلاعربربربربربرببإلرهاربربربربربرب ن  ناإلإلن ربربربربرب إلوإلغربربربربربرب إلر ربربربربربرب              
وربربنهإلرألشربرب إلإلااربربع إل  ربربنمإلل كربرب إلر ضرربربن   فإلرالسربربتع ناي فإلسوإلت ربربكإلر ربربيتإلمتربربةإلر  لربرب ةإلر   ن ربرب إلعره     ربرب إل   ع ربرب ف

شاإلش ثربنقإلرألشرب إلرقتحرب ةفإلعان تربن إلالإلإلرقتح ةإلترت مإلسشنمإلشع سإلرلنرمإلس ندةإلر  علإلر  رادإلوإلرقندةإللرألع ى 
هعربربلهإلرقتفربرب اإلشربربنحإلرالسربربت للإل  ربرب علإلعر مربربع  إلمي ربرباإلسهإلت ربرب اإلرإلترن ربرب ن.إلع ربرب إلت كربرب إلبربربذرإلرق  ربربفإلوإلر

ل ربربثإل رربربجلإلو  تربربهإلر اندسربرب إلع ربربلإلسهإلرقاربربنسإلان  لربرب ةإلر   ن ربرب إلعر اربربلش إلره     ربرب إلإل 1415لرقاربربتع  ةإلا ربرب إل
إلإل.إل1ألي إلدع  فإليتعنا إلشتإلشع سإلل إلر مع  إلوإلت  ي إلشر بن

 

تربربناي إلخمإل  حربرب إلوإلت  يربرب إلرقرربرب إلعبربرب إلر ع ريربرب إلرألع ىإل نسربرب  إلر  ربربن  إلإلف1943سعاإلإل14تربربناي إلكربربنهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عبربذرإلوإلرق ثربنقإلرأل  اربيإلر ربذوإلع عربهإلكربةإلإلعل  نإلوإلت  ي إلرقررب فإلرعلهإلشع سإلتانعوإلر مع  إلوإلر   قف

شاإلاي ةإلر  اليناإلرقتح ةإلرألش ي   إل"إلاعسو جلإل"إلعاي ةإلعسار إلا يتن  نإل"إلتم اةإل"إلر  ذرهإل  لنإل"إلست ربنإلالإل
    ربربيإلالإلي ربرب هإلشتنا ربربنإل  غعربرب إلر مربربع  إل ربربنلع إلر مربرب هإلرقعربرباإلعن ربربنإلتععربرب رإللربرب رفإلي غعربربنهإلوإلسهإلي ربربتإلسوإلتغ ربرب إلر

رألشربربرب إلر ربربربيتإل ربربرب داإلاربربربن   ةإلشربربرباإلل ربربرب قإلر اربربرب ندةإلعر  ربربرب إلرقاربربربت ةفإلع ربربرب إلعربربربنداإلر   ربربربنإلت ربربربكإلإليربربرب عرعيت ن ربربربنهإلسهإل
إل 2ر   قإلعث كإلر   إلإل.

إلإلإل

ةفإلعادإلثكربرب إلشعربرب سإللربرب إلر مربربع  إلوإلعر مربربن إلشن  ربرب إلرألشربرب إلرقتحربرب إلعشربربتإلتنيربرب إلر ربرب  إلر عنق ربرب إلر ثن  ربرب فإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
فإلشربرباإلإلربربللإلرقربربندةإلرألع ىفإلر ض ربرب ةإلر ثن  ربرب إلعر ربربيتإل رربربجلإلع ربربلإل"إلرمنربربن إل3ت  يربرب إلشرربرب بنفإلوإلش ثربربنقإلرألشربرب إلرقتحربرب ة

ر عل ربناإلر  ديربرب إلاربرب إلرألشربرب فإلع ربربلإلسسربربنسإلرلربربنرمإلرقعرب سإلر ربربذوإلي فربربيإلان تاربرب ي إلوإلر  ربرب قإلاربرب إلر مربربع  إلعاربرب هإل
رختربنثإلر تربرب را إلرألإلربرب ىإلرقلي رب إل تع يربرب إلر اربرب  إلر عربنمإل"فإلعكربربذ كإل ربربصإلإلي رب هإل  ربربةإلشن ربربنإلت  يرب إلشرربرب بنفإلعكربربذ ك

عا هإلي  هإل  ةإلشن نإلت  ي إلشر بنإل"إلوإلإل"ع لإلرلنرمإلرقع سإلر ذوإلي فيإلان تا ي إلوإلر   قإلا إلر مع  ف
إلشاإلرق ثنق.إل55رقندةإل

فإلا إلر مع  إل5ثن ثإلعم ر ىإلر ضرةإلر إل4سهإلرق ثنقإلس  إلشاإلر ضرةإلر ندوإلعم إلفغ إلس هإليللاإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 يإلل دإلك ض  إلممناس إلبذرإلر  فإلعب إلشنإلدوتإلاند ع  إلر عنش إل ألش إلرقتح ةفإلر ىإلإلرالإلس هإلوإلت  ي إلشر بنف

                                                 
1
 .إل106ر  كت اإلا ك إلردايةفإلشع سإلع مإلر ت إلةإلوإلر  ن  هإلر  ع إلرقعن  فإلرق  تإلر انا فإلر رضح إل - 
2
 .إل122فإلر رضح إلإل1985 إلفإلر  نب ةإلفإلشر إلفإلسن إلسمح إلحم  إلاوعجلإلفإلش  شناإل  ارس إلر  ن  هإلر  ع إل   قإلره انهإلفإلدراإلر ن ف إلر ع ا  ر  كت ا - 

3
إلإلفإلوإلإلتربنمإلشرب،مت إلرألشرب إلإل فإلوإلش ينرب إلسربنهإلو ر ا ارب إل1945ي   رب إلإل26اع إلتني إلر   إلر عنق رب إلر ثن  رب إلفإلع ربتإلش ثن  ربنإلوإلإل1945تح ةإلسن إلرقس م اإلرألش إل - 

 .فإلعيعتاإلر ن نمإلرألسنسيإلى   إلر ع لإلر  ع   إل   إلشت  نإل    ثنقإل1945سكت ا إلإل24رقتح ةإلرلناإلان نمإلرهل   إلر  ع   إلفإلعس عحإل نوذرإلوإل

4
شربرباإلرق ثربربنقإلفإلع ربربلإلس ربربهإلشربرباإلر ت رشربربناإلسعفربربن إلرألشربرب إلرقتحربرب ةإلر ربربذياإلي  شربرب هإلاربربندراةإلس ربربن   إليإلتنربربةإلاربربع  نإل اربربتنإلكربربنشلإلشربرباإلر  ربرب إلإل03ر  ربرب ةإلإلإل73ساربربنااإلرقربربندةإل - 

 .شنخمإلر ا نس  إلهلذضإلر مع  إل  ابنإل.....رخلإل"ر ذريتإلفإلسإلهإل"إلين  هإلر   إلر ذريتإلفإلعي  اعهإلرأل

5
إلربإلع ربربلإلسهإلرألبربرب روإلر ا نسربرب  إل ن ربربنمإلر   ربربني إلبربربيإل"إلر ع ربربةإلع ربربلإلت   ربرب إلسبربربن إلرأل ربربن   إلرقمربرب    إلان   ربربني إلوإلسشربرب اإلر ا نسربرب إلإل76ساربربنااإلرقربربندةإل -  ر ض ربرب ةإلر ثن  ربرب 

 ت للإل......رخلإل".عرال ت نعإلعرال ترندإلعر تع   إلعر  ردإلت  ش نإل  إلر   إلر ذريتإلسعإلرالس
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إل.إلإل1عر  ضن إلرقا حفإل     لإلر ىإلت  ي إلرقر إلإلر  راإلت   ناإلسك اإلوإلع  ع نإلل إلرستخ رمإلر   ةف
إل

ر رربنداإلإل421شرباإلدنرب إلل رب قإلره اربنهإلوإل  رابربنإلإلجل  عربإلفقتحرب ة ألشرب إلرإلرد ع  إلر عنشرب إلل ثإلسهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
4/12/1950اتربربربربربربناي إل

إللربربربربربرب إلت  يربربربربربرب إلرقرربربربربربرب إلسهإلتفربربربربربربتإلت  ربربربربربرب ناإللربربربربربرب لإلر تربربربربربرب قإلعر  سربربربربربربنيةإلر ربربربربربربيتإلتفربربربربربرب اإلف2
5/2/1952ر رربنداإلوإلإل545ك نإل رربجلإلوإل  رابربنإلا رب إلف  مع  

ع ربلإلضرب عاةإلتفرب  إلرالتضن  رب إلرلن رب إلإلف3
رلن ربرب إلاربربن   قإلرال ترربربندي إلعرال ت نع ربرب إلعر ث نو ربرب إلشربربندةإلإلن ربرب إلت ضربربةإلإلاربربن   قإلرق   ربرب إلعر ا نسربرب  إلعرالتضن  ربرب 

637ر  رب راإلإل16/12/1952مثإلس رب ااإلوإلإلفل إلر مع  إلوإلت  يرب إلشررب بن
ر ربذوإل ع ربجلإلمب تفربنضإللرب إلإلف4

 ن إلض عاين إل  ت تربتإلاربن   قإلرألسنسرب  إلمج ع ربنفإلعس ربهإليت  رب إلع ربلإلكربةإلعفرب إلوإل إلر مع  إلوإلت  ي إلشر بنإلا
إلر ضن إلع لإلل إلت  ي إلرقر إل ألش إلرألإل ىإلعرلنرشه.رألش إلرقتح ةإل

إل

هإلإل ت ك ربرب إللربرب إلر مربربع  إلوإلت  يربرب إلرقرربرب .إلعرإلفعتناعربربجلإلرد ع ربرب إلر عنشربرب إلاعربرب إلث ربربكإلر ربرب راإلر  ربرب راراإلإلإلإل
اربرب  ر إلشربرباإل  رابربربنإلا ربربرب إل إلإلprincipleلإلاربرب ال إلشربرباإلك  ربرب إلشعربربرب س إلrightل«إللربربرب »كن ربربجلإل ربرب إلرسربربتخ شجلإلك  ربرب إل

11/12/1957ر رنداإلوإلإل1181
إل.إلإل5

اعربرب إلر ن ربرب إلوإلر ت ربربناي إلرقخت ضربرب إلر ربربيتإل ربرب شت نإلدنربرب إلل ربرب قإلره اربربنهإلعربرباإل  يربرب إلرا ربربةإلرال ترربربندوإلعإلإلإلإلإل
1514  رابربنإلا رب إلإل14/12/1960عرال ت نعيفإلس  ااإلوإل

رلربناإلمبربنحإلرالسربت للإل  ع رب رهإلعر مربع  إلإلف6
 لل رب إلرلن رب إلات  يرب إلر ربذوإلكن ربجلإل ربهإلسمه رب إلإلن رب فأل هإلرختربذإلحمرب ار إلرسربتن اإلر  ربهإلمج ربتإلر  رب راراإلرإلفرقاتع  ة

إل،ا إلوربربرق2105ح ةإلا  إلربعشن نإلرعلهإلرألش إلرقتإلفرقر إلر رنداةإلعاإلرألش إلرقتح ة
إل

                                                 
1

،الصفحة  1988حامد سلطان ، عائشة راتب ، وصالح الدين عامر ، القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، الطبعة األولى ، القاهرة ، مصر ، سنة  - 

347 . 
2
فإلعنربرب رهإل04/03/2010تربربناي إلرال ربربلعإليربرب مإلإلإلwww.un.orgإل مي ربرباإلرال ربربلعإلع ربربلإلر ناربربخ إلشربرباإلر  ربرب راإلان  غربرب إلرالن   يربرب إلع ربربلإلش  ربربتإلرألشربرب إلرقتحربرب ة - 

 DRAFT INTERNATIONAL COVENANT ON HUMANS RIGHTS AND MEASURS OF IMPLEMENTATION: FUTURE WORK OF THEر  رب را

COMMISSION ON HUMAN RIGHTS. 
3

 ر  رب راعنرب رهإل، 04/03/2010تربناي إلرال ربلعإليرب مإلإلإلwww.un.orgإل  يرب إلع ربلإلش  ربتإلرألشرب إلرقتحرب ةمي اإلرال لعإلع لإلر ناخ إلشاإلر   راإلان  غرب إلرالن   - 

INCLUSION IN THE INTERNATIONAL COVENANT OR COVENANTS ON HUMAN RIGHTS OF AN ARTICLE RELATING TO THE 

RIGHT OF PEOPLES TO SELF- DETERMINATION. 
4
القررار فإلعنرب رهإل04/03/2010تربناي إلرال ربلعإليرب مإلإلإلwww.un.orgإل مي اإلرال لعإلع لإلر ناخ إلشاإلر   راإلان  غ إلرالن   ي إلع لإلش  ربتإلرألشرب إلرقتحرب ة - 

THE RIGHT IF PEOPLE AND NATIONS TO SELF-DETERMINATION . 
5
 ر  ربرب رافإلعنربرب رهإل04/03/2010تربربناي إلرال ربربلعإليربرب مإلإلإلwww.un.orgإل ع ربربلإلش  ربربتإلرألشربرب إلرقتحربرب ةنسرر ة االنيليةيررة للقرررار أنضررر المررادة األولررى مررن ال - 

RECOMMENDATIONS CONCERNING ONTERNATIONAL RESPECT FOR THE RIGHT OF PEOPLES AND NATIONS TO SELF-
DETERMINATION. 

6
 ر  رب رافإلعنرب رهإل04/03/2010تربناي إلرال ربلعإليرب مإلإلإلwww.un.orgإل ال لعإلع لإلر ناربخ إلشرباإلر  رب راإلان  غرب إلرالن   يرب إلع ربلإلش  ربتإلرألشرب إلرقتحرب ةمي اإلر - 

DECLARATION ON THE GRANTING OF INDEPENDENCE TO COLONIAL COUNTRIES AND PEOPLESإل. 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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20/12/1965
ر ربربربربذوإلرعنوربربربربجلإلمب  عربربربربهإلرد ع ربربربرب إلر عنشربربربرب إل ألشربربربرب إلرقتحربربربرب ةإلامربربربرب ع  إلكضربربربربن إلر مربربربربع  إلإلف1

إل.شاإلس ةإلل  نإلوإلت  ي إلرقر إلعرالست للإلفرقاتع  ةإلض إلر   إلرالستع ناو

ع ربربلإللربربرب إلمج ربربربتإلر مربربع  إلشربربرباإلدعهإلسوإلمت  ربربرب إلوإلت  يربرب إلشرربربرب بنإلر ا نسربربربيإلإلف1514ع ربرب إل ربربربصإلر  ربربرب راإلإلإل
ع لإلسهإلتتخذإلإلت راإلش تع إلقنحإلر مع  إلغرب إلرقاربت   إلرسربت لهلنإلر تربنمفإلإلفعرال ترندوإلعرال ت نعيإلعر ث نو

نإلبرب إلر  ربناإلألهإلرإلفربنعإلر مربع  إلالسربتععندإلرأل نربيبإلرمنربإلفثايعرب إل ترب إل إلث ربكإلعسالإليتخذإلسوإلسع إلش  نإلكنه
إلعينن بإلش ثنقإلرألش إلرقتح ةإلعيع قإلر ا  إلعر تعنعهإلر  ع   .إل   قإلره انهإلرألسنس  ف

  اإلبذرإلر   راإلر تناخييإلوإلسع ن إلممناسناإلرات تإلر رب ع إلر ربيتإلرسربت  اإلسربعع إلعمرب إلعنشربن إلا غ ع رب إلإلإل
 إل   رب راإلرضربنو إل ترب خمإلعرهإلعرب مإلع رب دإلسوإلشعربناإلإلفدعلإلعرباإلر تررب يجلإل9عرشتنربنعإلإلف  تن إلش ناربةإلالإلاربي إل90

ممنإليعوإلسهإلإلفميثةإلاغعناإلمج تإلسعفن إلرألش إلرقتح ةإلعشعت  رهت إلهي لإلع لإلس إلف اع إلرق تنع إلعاإلر تر يجل
إلر نوربربذإلنلرب إلت  يرب إلرقررب إليإليعرب إلل ربن إل ربربنال إل  تتع رب إلوإلرقاربت عةإلأللرب رلإلغرب إلحمربرب عدةفإلعرمنربنإل ربناإلل ربن إل ن    رب

إل.إلنعو اي

جب ربربتإلرقعربربندبإلر ربربيتإلسربربع إلسهإلرختربربذهتنإلارربرب دإلت  يربرب إلرقرربرب إلوإل ربرب راإلعرلربرب إلوإلإلمثإل نشربربجلإلرد ع ربرب إلر عنشربرب إلإل
اإلعر ربربربربذوإلتفربربربرب إل2ف24/11/1970وإلإلنهمجربربربربنعر ربربربربذوإلرختذتربربربربهإلاإل2625إلا ربربربرب إلر  ربربربرب رابربربربرب إلحمنع ربربربرب إلهيفربربربربنل نفإلعإل

إل.عر تعنعهإلا إلر  علإلعو ن إلألل نمإلش ثنقإلرألش إلرقتح ةإلفرهعلهإلرلناإلان عل ناإلر  دي 

2955   إلفل ةإلر رب  اإلعاإلرد ع  إلر عنش إل  راإلش  إلآإل إلإلف12/12/1972إلاتناي عإلإلإل
لرب لإللرب إلإل3

  إلشربتإلش ثربنقإلر مع  إلوإلت  ي إلرقر إلعر  يرب إلعرالسربت للإلعارب ع  إل فربنهلنإلا ربةإلر  سربنيةإلرقتنلرب إلهلربنإلعرقناربج
30/11/1973ر رربربربربربنداإلوإلإل3070عا  رابربربربربربنإلا ربربربربرب إلإلفرألشربربربربرب إلرقتحربربربربرب ة

  عربربربربربجلإلشربربربربرباإلمج ربربربربربتإلر ربربربربرب علإلرألعفربربربربربن إلإل4
عت رب ميإلر رب ع إلرقربندوإلعرقعنرب وإلعمج ربتإلس رب رعإلرقاربنع راإلإلفرالعنروإلا إلر مع  إلوإلت  ي إلشر بنإلعرست لهلن

إل.إل  مع  إلر يتإلتننضةإلشاإلس ةإلبذرإلرهل و
                                                 

1
 ر  رب رافإلعنرب رهإل04/03/2010تربناي إلرال ربلعإليرب مإلإلإلwww.un.orgإل ع لإلر ناربخ إلشرباإلر  رب راإلان  غرب إلرالن   يرب إلع ربلإلش  ربتإلرألشرب إلرقتحرب ةإلمي اإلرال لع - 

IMPLEMENTATION OF THE DECLARATION ON THE GRANTING OF INDEPENDENCE TO COLONIAL COUNTRIES 

AND PEOPLES . 
2
القررار  فإلعنرب ره04/03/2010تربناي إلرال ربلعإليرب مإلإلإلwww.un.orgإل مي اإلرال لعإلع لإلر ناخ إلشاإلر   راإلان  غ إلرالن   ي إلع لإلش  ربتإلرألشرب إلرقتحرب ة - 

DECLARATION ON PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW CONCERNING FRIENDLY RELATIONS AND 

COOPERATION AMONG STATES IN ACCORDANCE WITH THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS . 
3
القررار  فإلعنرب ره04/03/2010تربناي إلرال ربلعإليرب مإلإلإلwww.un.orgإل مي اإلرال لعإلع لإلر ناخ إلشاإلر   راإلان  غ إلرالن   ي إلع لإلش  ربتإلرألشرب إلرقتحرب ة - 

IMPORTANCE OF THE UNIVERSAL REALIZATION OF THE RIGHT OF PEOPLES TO SELF-DETERMINATION AND 
OF THE SPEEDY GRANTING OF INDEPENDENCE TO COLONIAL COUNTRIES AND PEOPLES FOR THE 

EFFECTIVE GUARANTEE AND OBSERVANCE OF HUMAN RIGHTS. 
4
 فإلعنربربرب ره04/03/2010تربربربناي إلرال ربربلعإليربربرب مإلإلإلwww.un.orgإل رالن   يربرب إلع ربربربلإلش  ربربربتإلرألشربرب إلرقتحربربرب ةإلمي ربرباإلرال ربربربلعإلع ربربلإلر ناربربربخ إلشربربرباإلر  ربرب راإلان  غربربرب إل- 

 IMPORTANCE OF THE UNIVERSAL REALIZATION OF THE RIGHT OF PEOPLES TO SELF-DETERMINATIONالقررار،

AND OF THE SPEEDY GRANTING OF INDEPENDANCE TO COLONIAL COUNTRIES AND PEOPLES FOR THE 

EFFECTIVE GUARANTEE AND OBSERVANCE OF HUMAN RIGHTS. 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=637&vid=33
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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ع ع تربربربهإلسلربربرب إلل ربربرب قإلره اربربربنهإلفت  يربربرب إلرقرربربرب إللربربرب إلشربربرباإل تربربربنقإلتتع ربربرب إلك ربربربنإلعسربربربعجلإلرألشربربرب إلرقتحربربرب ةإلإلإلإل
س رب ااإلرد ع رب إلر عنشرب إلر ع رب ياإلإل16/12/1966وضربيإلإلفرألسنس  إلشرباإل نل رب إلعل ربن إلر ترربندين إلشرباإل نل رب إلسإلرب ى

ع ربربلإللربرب إلإلر    ربربنإلسربربن ضنفإلرقمربربناعإلإلر ربرب ع   إلر  ربربذياإلسعربرب هت نإلدنربرب إلل ربرب قإلره اربربنهإلانربربن إلع ربربلإل  ربرب إلرد ع ربرب ف
إل.إلت  ي إلرقر 

غ إلسهإل   إلشاإلر رب علإلإلفت  ي إلرقر إل ع دإلشت ري إلشاإلر مع  إلرست لهلنإلر ا نسيإلل إلل  عع  هإلإلإلإلإل
رقاتع  ةإلرسربت  اإلتارب ت إلع ربلإلث عرهتربنإلعش رادبربنإلرال ترربندي إل تعع ت ربنإلر ترربندين إلدرإلربةإلدريرب ةإلرالسربتع نافإلعشرباإل

عشربربرباإلإلربربربللإلاؤيربربرب إلإلفرال ترربربربندوإلمثإلرتفربربربحإلسهإلرسر ربربرب إلتاربربرب اطإلرالسربربربتع ناإلس نسربربرب ن إلبربربرب إلسهإليتععربربربهإلرسر ربربرب إلتاربربرب ته
عشع سإلفاربربرب ساإلو ربربرب ةإلر اربربرب ندةإلرال ترربربربندي إلعلربربرب إلت  يربربرب إلرقرربربرب إلرال ترربربربربندوإلفرالسربربربتع ناإلوإل ن عربربربهإلرال ترربربربندو

626س رب ااإلرد ع رب إلر عنشرب إلر  رب راإلإل21/12/1952عوإلإلفر ا ندةإلع لإلرقرب رادإلر تع ع رب 
اعرب شنإلسثرب إلسشنش ربنإلإل1

عث ربكإلوإلر   ربجلإلر ربذوإلسثرب اإلو ربهإلإلو  ربننإلر تع ع رب إلعر تررب وإلل إلر  علإلثراإلر ا ندةإلوإلت ش  إلث عرهتربإلش ض ع
إل ربربرب رار إلي ضربربربةإل  مربربربع  إل وإلت  يربربرب إلإلر ربربرب و ربربرب ةإلر اربربرب ندةإلرال ترربربربندي إلسشربربربنمإلدنربربرب إلل ربربرب قإلره اربربربنهإلر ربربربيتإلكن ربربربجلإلتعربربرب ا

إل.إلر رق

نإلوإلسهإلت  اإلا ي إل  نش ر  إلشنيإلخت لإلر  علإلإلفرثإلسعضحجلإلر  علإلر ننش  إلس هإلالإلشعىنإل ت  ي إلرقر إلإل
ر مربربن إلإل1954ون نلربربجلإلدنربرب إلل ربرب قإلره اربربنهإلع ربربلإلرد ع ربرب إلر عنشربرب إلعربربنمإلإلرال ترربربندوإلعرال ت ربربنعيإلعر ث ربربنوف

تع ع  .إلعاع إل  لإل  يةإلس  ااإلرد ع  إلدن إلإلن  إل  ارس إلل إلر مع  إلوإلر ا ندةإلع لإلث عرهتنإلعش رادبنإلر 
إل1803ر مربربربن إلبربربربذضإلر  جنربربرب فإلعانربربربن إلع ربربربلإلر نرل ربربربنإلرعت ربربرب اإلرد ع ربربرب إلر عنشربربرب إل  رابربربربنإلا ربربرب إلإل1958ر عنشربربرب إلسربربربن إل
14/12/1962ر رنداإلوإل

إل.2

ا  ربربضهإلفع ربرب إل ربربصإلع ربربلإللربرب إلر مربربع  إلغربرب إلر  ناربربةإل  ترربرب وإلوإلر اربرب ندةإلع ربربلإلث عرهتربربنإلعش رادبربربنإلر تع ع  إل
عوإلت  ي إلش ك بنإلر ا نسربيإلعترب ش إلمنني ربنإلرال ترربندوإلإلفعاإلل إلر مع  إلوإلت  ي إلشر بنشاإلر   قإلرقنعث  إل

عوإلر ترربرب وإلاث عرهتربربنإلعش رادبربربنإلر تع ع ربرب فإلاربرب يت إلعربرب مإلرهإلربربللإلاربرب وإلر ت رشربربناإلتاربربتن إلر ىإلش تفربرب ناإلر تعربربنعهإل
إلن اإلاعربرببإلر ربرب علإلر ىر ربرب ع .إلع ربرب إلرسربربت سإلر  ربربن  هإلعشعربربإلفرال ترربربندوإلر ربرب ع إلر  ربربني إلع ربربلإلشعربرب سإلرقنضعربرب إلرقتعند ربرب 

إلل إلد اإلر ىإلت ش  إلث عرهتنإلعش رادبنإلر تع ع  إلعالس  نإلر نضط.إلإلفرال ترندوإلل إلت  ي إلرقر 
 

                                                 
1

 ر  رب راإلفإلعنرب ره04/03/2010تربناي إلرال ربلعإليرب مإلإلإلwww.un.orgإل مي اإلرال لعإلع لإلر ناربخ إلشرباإلر  رب راإلان  غرب إلرالن   يرب إلع ربلإلش  ربتإلرألشرب إلرقتحرب ة - 

RIGHT TO EXPLOIT FREELY NATURAL WEALTH AND RESSOURCES. 
2
القررار  فإلعنرب ره04/03/2010تربناي إلرال ربلعإليرب مإلإلإلwww.un.orgإل مي اإلرال لعإلع لإلر ناخ إلشاإلر   راإلان  غ إلرالن   ي إلع لإلش  ربتإلرألشرب إلرقتحرب ة - 

PERMANENT SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES. 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8311&vid=33
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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عارب هإلي رب هإل  ربةإلإلفرالإلس هإلشنإلمي اإلسهإلي نلإلوإلبذرإلر ررب دإلسهإلمنربن إلر عل ربناإلر  ديرب إلارب إلر مربع  إلإلإلإل
ر   ربجلإلنرب إلسهإلرق ثربنقإلمي رب إل رب ةإلو ربطإلوإلإلشن نإلت  ي إلشر بنفإلك نإللثإلش ثربنقإلرألشرب إلرقتحرب ةفإلون ربهإلوإل ضربة

رقعربربرب سإلر ربربربذوإلت ربربرب مإلع  ربربربهإلرهل  ربربرب إلإلا ربربرب إلإلكلربربربخنإلوإلشاربربربنعرهتنإلر  ن    ربربرب فإلإلنا ربربنإلاربربربذ إلار  ربرب قإلاربربرب إلر ربربرب علفإلع  ربربرب
ت ا  هإلر رب علإلر ىإلكرباىفإلعبربيإلر رب علإلرل ربةفإلعاربن يإلر رب علإلرألإلرب ىفإلع عربةإل ربألع ىإلرإلترن ربناإلتعرب داإل

إل.إل1وإلثت فإلش ردإلرق ثنقإل

شربرباإلر ربرب علإلشنع شربرب إلمتنشربربنفإلعشربرباإلبنربربنإليربرب يتإلإلنعربرب دإلرقاربربنعرةإلر  ن    ربرب إلاربرب إلسعفربربن إلرا ربربةإلعغ مهربربإل  ا رب إلسهإل
ش ثنقإلرألش إلرقتح ةإل  ف  إل ننإلسلااإلشثنلإلعرباإلارب    إلشعرب سإلرقاربنعرةإلوإلر ارب ندةإلوإلر عل ربناإلر  ع  رب إلإلممربنإل

ت  رإلهربربجلإلاربرب ةإلر ربرب علإلشاربربإلفتحفربرب ةرقبعربربةإلر ت   ربرب إلر ربربذوإلكربربنهإل ني ربربنإلارربرب دإلر ربرب علإلرقتحفربرب ةإلعر ربرب علإلغربرب إل
عفرب ضإلوإلر يمرب ةإللربخنإلر رب علإلرقتترب اةإلغرب إلفر  اىإلعر رب علإلر رربغ ىإلفرالإلس ربهإلعرهإلكربنهإلبربذرإلر ت   رب إلر ا نسي

را ربربربربةفإلوربربربربنهإلرقمربربربرب   إلرألسنسربربربرب  إلوإلاربربربرب    إلشعربربربرب سإلرقاربربربربنعرةإلان ناربربربربع إل  ع ربربربرب رهإلر ننش ربربربرب فإلتت ثربربربربةإلوإلسالإلشاربربربربنعرةإل
إل2.رال ترندي إلر يتإلت دردإلل ةإلمب   إلبذرإلرقع سإلإل

ناإلعرضربربربحن إلوإلرق ناسربربرب إلر ت ي ربربرب إل   جت ربربتإلر ربربرب ع فإلدعال إلعشن  ربربربناإلدع  ربربرب فإلسهإل ع عربربرب إلت  يربربرب إلعع  ربربهإل ربربربإل
ر ربرب ع إلرقعن ربرب فإلو ربرب إلي تربرب إلر  ربربن  هإلرقرربرب إل ربرب إلتتربرب ااإلورربربنااإلتعربربوإلسلربرب إلسبربرب إلر  ربرب قإلر ربربيتإلت  ابربربنإلشعربربندبإل

نعيإلععربربنمإلوإلآهإلشعربربن .إلعبربرب إللربرب إلدع إلمجربربإلفعي تربرب إلع ربربلإلر ربرب علإلر ت رشربربناإلثراإل ع عربرب إلدع  ربرب إلف  مربربع  إلل   ربربن إل
عبربرب إللربرب إلدع إلعربربنمإلأل ربربهإلش ربرب اإلقرربرب ح إلمج ربربتإلإلفو ربرب إللربرب إلدع إلمجربربنعيإلمبعربربىنإلس ربربهإلش ربرب اإل  مربربع  إلدعهإلرألوربرب رد

إل.ر مع  إلشاإلدعهإلسهإلي تر إلع لإلو  إلدعهإلسإل ىإلشاإلاع  إلر عنيإل

إليعىنإلاتح ي إلر  ضربتإلفو  إلوإلش   ضإلرلنا يإلوإلش   ياإلإلنا يإلعدرإل يفإلل إلت  ي إلرقر إلعيتج ل
لركتاربربربناهإل  مربربربع  إلرقاربربربتع  ةإلإلر ربربرب ع إل   ع ربربرب إلسعإلر مربربربع إلشربربرباإلل ربربربثإلركتاربربربن إلرالسربربربت للإلسعإلرىنو ربربرب إلع  ربربربه

ضرب اإلفإلعرىنو  إلع  هإل  مع  إلرقات    إلسعشاإلل ثإلر  شنمإلر  ل ةإلر ا نس  إلشتإلعلرب ةإلسعإلعلرب راإلسإلرب ى
وإلسهإلتاربربرب كإلر ربربرب إلر ربربرب ع فإلعبربربرب إليعتربربربيإلر  لربربرب ةإلر ا نسربربرب إلر  ربربربن  هإلإلوإل ربربربننإلسلربربرب إلساربربرب نلإلرال ربربرب شنمإلر ربربربيتإليعربربرب

شربربربرباإلدعهإلتربربربرب إلةإلإلربربربربنا يإلشربربربرباإلر مربربربربع  إلسعإلر  لربربربرب راإلر ا نسربربربرب  إلإلفر ت يربربربرب إلر ربربربربيتإلتمربربربربن إلوإلعل نهتربربربربنإلرلنا  ربربربرب 
عسهإلتنف إلسعإلسهإلتناربح إلشرباإلرقن  ربناإلعرهل  ربناإلإلفرألإل ىفإلرثإلهلنإلسهإلتنم إلسعإلت  فإلعل نهتنإلر  ا  شنس  

ب إلل إلسغ ع  إلر مع إلدرإلةإلر  ل ةإلر ا نس  إلإلل إلت  ي إلرقر ر  ع   فإلسشنإلشاإلل ثإلش   ضإلر  رإل يإلونهإل
ه نشربربرب إلاربربرب ةإلر  ربربرب إلعرق،ساربربربناإلر   ن ربربرب إلارربربرب اةإلإلفر اربربرب ت إلوإلممناسربربرب إلفر  ربربربن  هإلر ربربرب ع رق ع  ربربرب إلعو ربربربن إلقعربربربندبإل

لرب إلإلضإلرألغ ع  إلعالإليتفرب اإللرب إلت  يرب إلرقررب إلر رب رإل يإللرب إلرال ضرربنلفإلرثإل رب ةإل أل   ربناتتل مإلعشرنحلإلبذ
                                                 

 شاإلش ثنقإلرألش إلرقتح ةإل.إل27 ن نإلل إلر ن بإللإلر ض ت إل إلرق ن  إل   علإلرل ةإلمب   إلرقندةإلاشاإلإل-إل1
 .إل39فإلر رضح إلإل1985رألش إلا يطإلفإلل إلر ا ندةإلر  ري  إلع لإلر ث عراإلر تع ع  إلفإلدي رهإلرقتع عناإلردنشع  إلفإلرد ري إلفإلسن إلإل-إل2
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ر ربرب ع إلإلر  ربن  هإلإل.إلث ربربكإلسهإلشربنإلي تعربربهر  ع رب إلت  يرب إلشررب إلمي ن ربربنإلشرباإلسهإلهربربتمإلاربهإل   تن عربرب إلان ضرربنهلنإلعرباإلر  ربرب  
إلب إلسهإلترنهإلل    نإلعاإل  ي إلر ت رمإلرألغ ع  إلعرلنرمإلل  قإلره انه.إل

ر ربرب علإلر ع ا ربرب إلعن ربربجلإلعيربربلاإلرالسربربتع نافإلو ربرب إلتفربرب اإلرق ثربربنقإلر عربرب يبإل  ربرب قإلره اربربنهإلإلعانعتعربربناإلسهإل ربربة
ر ربربنصإلع ربربلإللربرب إلت  يربرب إلرقرربرب إلشربرباإلإلربربللإلرقربربندةإلر ثن  ربرب إلعر ربربيتإل رربربجلإلع ربربلإلشربربنإلي ربربيإل"إل  نوربرب إلر مربربع  إلر ربرب إلوإل

إل1ت  ي إلشر بن.."

 ن  فإلعإلرد ري إلشرباإلارب إلر رب علإل رإل   ا ةإلر تناخي  إل تع  اإلبذرإلر  فإلتعنتهإلر  علإللخنإلوإل  ر  ن نإلر  إل ع 
ر يتإلدع جلإلل إلر مع  إلوإلت  ي إلشر بنفإلعك فإلالإلعبيإلشاإلر  علإلر يتإلضن جلإلش راةإلرالسربتع ناإلععيربلاإل

ست شنافإلعممنإلينتمإلعنهإلشاإلر ت نكناإل   قإلره انهإل  ر جلإلسثنابنإلا ندةإلر ىإلي شنربنإلبربذرفإل ت جرب إلرألع ربنلإلهر
إلرهابنا  إلر يتإلشناس نإلرقاتع  إلر ض  ايإل.

سهإلرد ريربرب إلتربرب إليإلس نسربرب إلدع  ربرب إل ني ربرب إلع ربربلإل نعربرب ةإلإلإل2إل"1963عادإلوإلديعن ربرب إلر  سربربت اإلرد ريربرب وإل اربربن إل
عشننبف إلرالسربتع نافإلعرقرب،رساةإلر ضع  رب إل  ح كربناإلر نفربن   إلوإلر عربنيإلشرباإلس ربةإلشاإلرالست للإلعر تعنعهإلر  ع فإل

ر تح يربربرب إلر ربربرب  وإلعرالسربربربت للإل"إلع ضربربربةإلر  سربربربت اإل عربربربةإلشربربرباإلسبربربرب روإلرد   ايربربرب إلرد ري يربربرب إلر  مي  ر  ربربرب إلر مربربربعع  إل
إلاربربةإلضربرب اإل ضربربةإل"ترربربض  إلا نيربربنإلرالسربربتع ناإل"فإلعلربرب إلت  يربرب إلرقرربرب إلعسربرب   إلشربرباإلعسربربنيةإلترربربض  إلا نيربربنإلرالسربربتع ناف

  ربربةإلشرباإلي ربربنوحإلوإلسربربع ةإلر  يرب فإلعإلر  ضربربن إلعلرب إلرق نعشربرب إلعسرب   إل تح  ربرب إلت  يربرب إلإل3ر  سربت اإل"لربرب إلرال تجربن إل"
  تربربربرب إلهربربربرب لإلون ربربربرب  إلوإلت  يربربربرب إلإلإل1954سهإل"إلرد ريربربربرب إلتعتربربربرباإلسعلإل ربربربرب و اإلإل4إل1989رقرربربربرب فإلك ربربربربنإلرعتربربربرباإلدسربربربربت ا

 إلر يتإلت نوحإلشاإلس ةإلر تح اإلشنهإلسهإل"إلرد ري إلشتفنشن إلشتإلمج تإلر مع إلإل26ع   إل ن إلوإلرقندةإلإل5شر بنإل"
إل27ر ا نسربربيإلعر ترربربندوفإلعر ربرب إلوإلت  يربرب إلرقرربرب فإلعضربرب إلكربربةإلمت  ربرب إلعنرربرب وإل"إلع ضربربةإلر مربربي إلان ناربربع إل   ربربندةإل

إل.6إل1996  و اإلإل28شاإلدست اإل

يتفربربحإلشربربرباإلر ننل ربربرب إلر تناخي ربربرب فإلسهإلرد ريربرب إلسإلربربربذاإلو ربربرب ةإلر  يربربربناإلوإلرد ريربرب إلاربربرب لإلمجنع ربربربنفإلش تعتربربربنإلإلإلإلإل
ض  اربيفإلو ربرب إللربرب دإلا ربنهإلسعلإل ربرب و اإلب وربربهإلر ثربنخمإل"ع ربربلإلرلربربنرمإلمج ربتإلر  يربربناإلرألسنسربرب  إلمب نعشرب إلرالسربربتع ناإلر 

                                                 
1
إل2006واريرب إلإل11رقرب،ا إلوإلإل62-0فإل ند جلإلع  هإلرد ري إلمب  رب إلرق سرب مإلر  ينسربيإلا رب إلإل2004  قإلره انهفإلرقعت  إلات  ةإلوإلشنوإلسن إلرق ثنقإلر ع يبإل  -

 .إل2006واري إلإل15فإلرق،اإل إلوإل08فإلرقنم اإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلر ع دإل
2
 .إل15/03/2010تناي إلرال لعإلي مإلفإلإلwww.el-mouradia.dzإلفإلع لإلرق  تإلإلرال  نعخمإلإل1963ديا اإلإل08س ف إلدست اإل - 
3
 . 1963ديا اإلإل08شاإلدست اإلإل21رقندةإل - 

4
إلإل1989واريربربرب إلإل28رقربربرب،ا إلوإلإل89/18فإلعر رربربربنداإلمب  ربربرب إلرق سربربرب مإلر  ينسربربربيإلا ربربرب إلإل1989واريربربرب إلإل23فإلرق روربربرب إلع  ربربربهإلوإلرسربربربتضتن إلإل1989واريربربرب إلإل28دسربربربت اإل - 

 .إل1989شناسإل01رق،اإل إلوإلإل09عرقنم اإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلا  إل
5
 .إل1989واري إلإل28ر ض  ةإلر ثن   إلشناإلديعن  إلدست اإل - 

6
سا يةإلإل10رق،ا إلوإلإل02/03فإلعرقع لإلان  ن  هإلا  إلإل1996ديا اإلإل8فإلرق،اإل إلوإلإل76رقنم اإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلا  إلإل1996  و اإلإل28دست اإل - 

فإلإل2008  و اإلإل15رق،ا إلوإلإل08-19فإلعرقع لإلك ر كإلان  ن  هإلا  إلإل2002سا يةإلإل14فإلرق،اإل إلوإلإل25قنم اإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلا  إلفإلعرإل2002
 .إل2008  و اإلإل16رق،اإل إلوإلإل63عرقنم اإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلا  إل

http://www.el-mouradia.dz/


 - 79 - 

دعهإلمت  ربرب إلع  ربربربيإلسعإلديربربربوإل"فإلك ربربربنإلرإلتربربربت إل  ريربربربهإل  ج ريربرب ي إلا ع تربربربهإل"إل  عربربربناحإلبربربربذضإلر  ث  ربربرب فإلععر عربربربهإلسهإلينفربربرب إل
لربربرب إلر مربربربع  إلرد ريربربرب إلكن ربربربجلإلدري ربربربنإلشربربربتإلإلعشربربرباإل إل1الد ربربربنفإلعر ع ربربربةإلع ربربربلإلسهإل مربربرب  إل ربربربهإلل يتربربربهإل"إلث  ربربربنر   ربربربنفإله

إلرقاتع  ةإلوإلت  ي إلشر بنإل.

عسرب   إلشرباإلر  سربنيةإلر  رش رب إلر ىإلمت رب إلر مربع  إلشرباإلت  يرب إلإلوإلع  إل تمإلعرباإلبربذرإلر رب فإللرب إلسإلرب إليت ثربة
إلإل.شر بنفإلعب إلر  إلوإلرق نعش إلرقم عع إل للتللإلوإللن  إلاوفهإلمت  إلر مع إلشاإلت  ي إلشر ض

إل

ديربربوإلعد  ربرب وفإل  عنشربرب إلعرلن ربرب إلشثربربةإل فربرب  إللربرب إلرق نعشربرب .إلشربربنإلشربرباإل فربرب  إلاربرب  جلإلش ضربرب عإل  ربربنشإلعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عترب تعطإلات  يرب إلرد نعرب إلإلفعترب تعطإلان تربناتإلاربعهإلرق رب سإل  ارب ت إلرأل رب ىإلفونق نعش إلك   إلترب تعطإلامرب ع  إلر  ربني 

فإل؟مإلر ربربنك إل   ربرب دب نر اربربني ةإلوإل  ربرب إلشربربن.إلبربربةإلمي ربرباإل  عمربرب إلر ت ربرب مإلدعهإلش نعشربرب إلرالعت ربربندإلع ربربلإلاعتربرب إلر َن ربرب
بربربربةإلمي ربربربن  إلسكربربربةإل   ربربربت  إلا  رشربربرب إلدعهإلش نعشربربرب إلإلف؟ تربربربنضةإلدعهإلش نعشربربرب إلر   ربربرب إلر  ر ربربربتإلع ربربرب   بربربربةإلمي ربربربن  إلر

بربربةإلمي ربربن  إل ربرب لإلك  ربربت  إلا يربرب إلوإلغ ربربن إلر ربرب إلرألدىنإل  عربرب لإلإلف؟  سربربنيةإلرسربربت  راإلع مربرب  إلر عمربربترالسربربتغللإل
 رب مإلرإلتلو  ؟إلسس   إلالإللر إلهلنإل ع جلإلر مع  إلعر  علإلختت ففإلعي  هإلرإلتلو نإل ذاينإلسل ن ربنإللرب لإلشض

إلرق نعش .إل

إل

ععربرباإلسساربربهإلر  ن    ربرب إلر ربربيتإلااتتربربهإلوإلر عرربرب إلر ربرب يثفإلمب نعشربرب إلإلعإلوإلشعربرب  إللربرب يثننإلعربرباإلبربربذرإلر ربرب فإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عع ربلإلإلشاإل رب وإلرقن  ربناإلر  ع  رب إل نراللتللإلشاإلس ةإلمت  إلر مع  إلرقاتع  ةإلشاإلت  ي إلشر بنفإلعدع 

نإلسربربربربربربربربن ضنفإلعنربربربربربربربرب إللربربربربربربربرب يثننإلعربربربربربربربرباإلر ربربربربربربربرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلعث كإلضربربربربربربربرب اإلر  ربربربربربربربرب راراإلر ربربربربربربربربيتإلساربربربربربربربرب  نإلر   ربربربربربربربربفاسسربربربربربربربرب نإلرألشربربربربربربربرب إلرقتحربربربربربربربرب ة
"إلإلإلإلإلفإل ربنلإلرلإلعرب إلع ربةرقارب   إلر   رب إلعنىنعن شنإلإلكنهإلسعن نإلوإلث كفرهسلمإلإلإل   لإلسهفإلوإلت  ي إلرقر 

ََِن لِلَّ  ِذيَن ُيق َ  اتَ ُلوَن بِ  مَنَُّهْم وُلُِم  وا َوِانَّ اللَّ  َه َعلَ  ض َنْص  رِِهْم َلقَ  ِديرٌ  تربربيإلش نعشربرب إلوإل ربربصإل ربرب آخمإليعإل2"إلُأ
إلر    إلشم عع ت نإلر  نش  .

إل

سعلإلإل4/7/1776ورقربربرب،ا إلمي ربربرباإلرعتعربربربناإلرعربربربلهإلرالسربربربت للإلرألش ي ربربربيإلإلعر رربربربنونإل  ح   ربربرب إلر تناخي ربربرب فإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عث   إلتنصإل  رل إلع لإلل إلرق نعش .إلعينت  إلرهعلهإلوإلر  راضإل  إلرق نعش إلشاإلشع سإلرعتعناإلر ا ت إلر عند رب إل

عسهإلرالعتربرب ر إلع ربربلإلبربربذرإلر ع ربرب إلرال ت ربربنعيإلشربرباإل عربربةإلرقاربربتع  ياإليعتربربيإلإلفى ربرب ش ت ربربكإلر ربربيتإلتنمربرب إلشربرباإلرتضربربنقإلر
عي،كربرب إلر ربربنصإلع ربربلإلسهإلرق نعشربرب إلإلفر ربرب إل  نربربنسإلوإل تربربتإلسوإلر تربرب رمإلهلربرب إلشربربتإلر اربرب ت إلرالسربربتع ردي إلكحربرب إلععر ربرب 

                                                 
1
 .إل46فإلر رضح إلفإل2001تعع إلر ثن   إلفإلسن إلدست اي إلعر ع ق إلفإلدراإلر ض  نهإلفإلرد ري إلفإلر إلاو سوإلسعإل  ي إلفإلدارسن - 

2
 .إل39ر   آهإلر   ميإلفإلس اةإلر مإلفإلراي إل - 
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.إلع رب إلرقا ح إلبيإلرق ل  إلرألإل ةإل للتجنمإلض إلرهل  ن إلرالستع ناي إلوإلرقاتع  راإلر ثلث إلعمرب إلرألش ي  رب 
إلإل1س عحإلبذرإلر نصإلرقع  إلش  عنإل  ع ي إلشاإلل كناإلر تح ي إلر   وإلوإلر     إلر تنستإلعم إلعر عم يا.

الإلبربرب سإلرقربربةإلإلفسااعربرب إلل ربرب قإل ع ع ربرب إل إل اربربنهإل1789ع ربرب إلس ربرب إل"رعربربلهإلل ربرب قإلره اربربنهإلعرقربرب ر ا"إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ش، ربلإلهلربذرإلر رب إلوإلإلف  رب إلعرالسربتع ردل إلرق    فإلل إلر  ي فإلر  إلوإلرألشربافإلر رب إلوإلش نعشرب إلر إلعبيفإل ن

شرباإلر ربنصإلر ثربنخمإلهعربلهإلل رب قإلإل33ع  إلرعتربااإلرقربندةإلإل2رالجتنبناإلرق روع إلعاإلبذضإلر   قإلام ةإلشع  .
سشربنإلفسهإلل إلش نعش إلر    إلب إلر نت ج إلر تع ع رب إل  رب قإلره اربنهإلرألإل ىإل1793ره انهإلعرق ر اإلر رنداإلوإل

و  إلس  إلوإلرقندةإلر عنارب ةإلإل9/6/1793ت نعي"إلر ذوإلس  تهإل ن فإلوإل"رعلهإلل  قإلععر عناإلره انهإلرال 
سهإلإل44ل   نإلست إلبيإلرقانعرةإلعر  ي إلعرألشاإلعرق    إلعر ف نهإلرال ت نعيإلعش نعش إلر    .إلعرعتربااإلرقربندةإل

إلإل3  ةإلش ر اإلر  إلوإلش نعش إلر    إلعل دإلا ةإلرق نعش إلوإلر  ست ا..".

إل

ر رربنداإلعرباإلرد ع رب إلر عنشرب إل ألشرب إلرقتحرب ةإلإل1514ا رب إلإلر  رب راإلع عربلإلذرإلر رب إلفبذضإلىرب إلثتررب ةإلعرباإلبربإلإلإلإلإلإلإل
مرب ةإلر ربنصإلرألعضربحإلعرألكثرب إليل لإلشنحإلرالست للإل  مع  إلعرأل ن   إلرقاربتع  ةإلإل4فإل14/12/1960اتناي إل

إلت  شنإلع لإلبذرإلر رع  إلل ثإل ن إلو ه:
عترباإلر  ربنارإل  رب قإلره اربنهإلرألسنسرب  إلرهإلإلف عإلر مع  إل لستععندإلرأل نربيبإلسعإلسرب ت تهإلسعإلرسربتغل هإليإل-1"

إلعينن بإلش ثنقإلرألش إلرقتح ةإلعي  دإل ف  إلر المإلعر تعنعهإلوإلر عني.
د  ربربتإلر مربربع  إلر ربرب إلوإلت  يربرب إلشرربرب بنفإلعهلربربنإلمب تفربربلإلبربربذرإلر ربرب إلسهإلهربرب دإلا يربرب إل  نش ربربنإلر ا نسربربيإلعسهإلإل-2

إلنو.تاعلإلوإلظةإلبذضإلر  ي إلر ىإله   إلمن بنإلرال ترندوإلعرال ت نعيإلعر ث 
ب إلسالإليتخذإلا وإللربنلإلخت ربفإلره  رب  إلوإلرق رب رهإلر ا نسربيإلسعإلرال ترربندوإلسعإلرال ت ربنعيإلسعإلر تع   ربيإلإل-3

إلثايع إل ت إل إلرالست لل.
ي ضربربتإللربرب إلد  ربربتإلس ربرب رعإلرألع ربربنلإلرقاربرب ح إلسعإلسع ربربنلإلر   ربربتإلرق   ربرب إلضربرب إلر مربربع  إلغربرب إلرقاربربت   فإلعلربربخنإلإل-4

إلست للإلر تنمإلعتف اإلسلش إلر     نإلر   و.تت  اإلشاإلسهإلمتناسإلوإلسلمإلعل ي إلل  نإلوإلرال
كربربةإلحمنع ربرب إلتاربربت  وإلر ت ربرب يبإلرد يربربيإلسعإلر   ربربيإل   لربرب ةإلر   ش ربرب إلسعإلسربربلش إلر  ربرب  إلسوإلا ربرب إلتعتربرباإلشننو ربرب إلإلإل-5

إل.إل5ألب روإلش ثنقإلرألش إلرقتح ة."
إل

                                                 
1
 . 15/03/2010تناي إلرال لعإلي مإلف،   www.soltanelhikma.comرق  تإلرال  نعخمإلإل- 

2
 .إل10فإلر رضح إلإل2008 إلر  ن  هإلفإلدراإلرهل ىإلفإلع إلش    إلفإلرد ري إلفإلسن إلدغع شإل ع نهإلفإلشعنب راإلدع   إل   قإلره انهإلتع  - 

3
 .إل15/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإلفإلwww.ar.wikipedia.org رق  تإلرال  نعخمإلإل - 
4
 متجلإلرهاناةإلر ىإلر   راإلسن ضنإل. - 

5
 .04/03/2010تناي إلرال لعإلي مإلإلإلwww.un.orgع لإلرق  تإلرال  نعخمإلمي اإلرال لعإلع لإلر   راإل - 

http://www.soltanelhikma.com/
http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.un.org/
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اإلرلن ربربرب إله ربربرب راإلشعربربرب سإللربربرب إلت  يربربرب إلرقرربربرب إلوإلرقربربربندةإلرألع ىإلشربربرباإلر ع ربربرب يإلر  ربربرب راإلرع ربربرب إلش ربربرب إلبربربربذإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلعتعع رإلعاإلآالمإلر  ناةإلر ا در فإل نلإلل إلإل2نو  فعرال ترندي إلعرال ت نع  إلعر ث 1ف  ح  قإلرق    إلعر ا نس  

إل20إلل ربثإل ربن إلوإلرقربندةإلإل3فرق ثربنقإلرهو ي ربيإل  رب قإلره اربنهإلعر مربع  رق نعش إلعت  ي إلرقررب إلل رب رإلبنشربنإلوإل
إل:شنه

ت  إلعثناجلإلوإلت  يرب إلشررب ضإلع ربهإلسهإللرب دإلا يرب إلعضربعهإل  ةإلاع إلر  إلوإلر    دإلع  ةإلاع إلل إلشإل-1"
إلر ا نسيإلعسهإلي ضةإلتن  تهإلرال ترندي إلعرال ت نع  إلع لإلر نح إلر ذوإلخيتناضإلمبحبإلراردته.

عر  جرب  إلر ىإلكنورب إلر  سربنيةإلر ربيتإلإلف  مع  إلرقاتع  ةإلرق   اةإلر  إلوإلسهإله اإل ضا نإلشاإلسغللإلر ا ت ةإل-2
إليعنوإل نإلرات ت.

ر مربربربربع  إلر ربربربرب إلوإلر رربربربرب لإلع ربربربربلإلرقاربربربربنع راإلشربربربرباإلر ربربربرب علإلرأل ربربربرب روإلوإلبربربربربذرإلرق ثربربربربنقإلوإل فربربربربنهلنإلإلد  ربربربتإل-3
إلر تح اوإلض إلر ا ت ةإلرأل نع  إلس ر إلكن جلإلس نس  إلسمإلر ترندي إلسمإلث نو  .".

إل

عامربرب ةإلشتعربرب دإلإلفسربربتع  إلشض ربرب مإلرق نعشربرب إلا ربرب ةفمي ربرباإلر  ربرب لإلر  ربرب مإلسهإلسسشربرب إلر عربربنيإلرأللربربندوإلر  ت إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ون  اليناإلرقتح ةإلر يتإلتم ةإلر  ت إلرأل  ىإل  اربجلإلبربيإلرألكثرب إلترب بلإلع ربلإلر رربع  ياإلإلفرق نديارألا نلإلعإل

إل.ر فناوإلعر    يإل ف نهإلر    إلر يتإلسعتجلإل  حفناةإلر غ ا  إلا ي  ن
إل

رقع  شناإلعرقعربناوإل  رب رداإلا رب رهإلر عربنيإلر  رب اةإلع ربلإلإل ت و    إلثن   فإلو  إلسعتلإلر   إلر ن إلإلعشاإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ر عتن إلرألش ي يفإلانألإلصإلوإلكةإلشنإليتع  إلانه ربل إلرألإلل ربيإلعر ث ربنوإلعرال ترربندوإل  ن ربنمإلر عربنقيإلإلجتنعس

يعربربرب سإلامربربرب ةإلشفربربربت دإلساربربرب نلإلإلفرألش ي  ربربرب إل     نربربرب رألشربربرب إلر ربربربذوإليعربربربوإلاعاربربربن  إلسهإلر ت ريربربرب إلرقفربربربت دإلفر  ربربربني .إل
إلف2001ع إلسل رثإلسربعت اإلرق نعش إلوإلر م نلإلعردن  إلع لإلل إلس ر .إلع  إلجت لإلبذرإلرألش إلسكث إلو كث إلا

رإلترربربربناإلر عربربربربنيإلوإلإلوإلر تعنشربربربةإلشربربربربتإلر ربربرب ثفإلر ربربربذوإل ربربربتمإل ربربربنإلر ىإلإلعرألسربربربن   إلر ربربربيتإلرتععت ربربربنإلرهدراةإلرألش ي  ربربرب 
إل.إل4شاإل  ةإلشعننإلو  إلوإلشعا  إلر م إلفشعا  يا

                                                 
1
فإلرقرب،ا إلإل2200ةإلا رب إلر ع  إلر  ع إلرقتع  إلان   قإلرق    إلعر ا نس  إلفإلسعت  إلعع  إل  ت   تإلعر تر ي إلعرال ف نمإلمب   إل رب راإلرد ع رب إلر عنشرب إل ألشرب إلرقتحرب  - 

شنهإلفإلرست  جلإلرد ري إل كإلر تر ي إلع  هإلشاإل  وإلرألشرب إلرقتحرب ةإلاتربناي إلإل49فإلعو نإل   ندةإلإل1976شناسإلإل23فإلا سإلتناي إل ضنثضإلوإلإل1966ا اإلديإل16وإل
فإلشربرباإل ربرب وإلايربرب ةإلرد   ايربرب إلر مربربنث إلاربرباإل  يربرب إلفإلإل1989شربربنوإل16ر رربربنداإلاتربربناي إلإل89/67فإلع ربربند جلإلع  ربربهإلع مربرب إلمب سربرب مإلاينسربربيإلا ربرب إلإل12/09/1989فإل

 .إل1989شنوإلإل17ر رنداةإلاتناي إلإل20رد ي ةإلر  مس  إلا  إلع م إلوإل

2
فإلسعت رب إلععرب  إل  ت   ربتإلعر تررب ي إلعرال فرب نمإلمب  رب إل رب راإلرد ع رب إلر عنشرب إل ألشرب إلرقتحرب ةإلا رب إلإلرال ترربندي إلعرال ت نع رب إلعر ث نو رب ر ع  إلر  ع إلرقتع  إلان   قإل - 

شنربهإلفإلرسربربت  جلإلرد ريرب إل ربكإلر ترربرب ي إلع  ربهإلشرباإل ربرب وإلإل27فإلعو ربربنإل   ربندةإلإل1976إل ربن ضيإل03فإلارب سإلتربربناي إل ضربنثضإلوإلإل1966ديارب اإلإل16فإلرقرب،ا إلوإلإل2200
فإلشربرباإل ربرب وإلايربرب ةإلرد   ايربرب إلإل1989شربربنوإل16ر رربربنداإلاتربربناي إلإل89/67فإلع ربربند جلإلع  ربربهإلع مربرب إلمب سربرب مإلاينسربربيإلا ربرب إلإل12/09/1989رألشربرب إلرقتحربرب ةإلاتربربناي إلفإل

 .إل1989شنوإلإل17اتناي إلر رنداةإلإل20ر منث إلااإل  ي إلفإلع م إلوإلرد ي ةإلر  مس  إلا  إل
3
فإلعر رربنداإلمب  رب إلرق سربرب مإلإل1987واريرب إلإل03فإل ربند جلإلع  ربهإلرد ريرب إلاتربناي إل1981رق ثربنقإلرهو ي ربيإل  رب قإلره اربنهإلعر مربع  إلإلرق رورب إلع  ربهإلوإل رب عيبإلسربن إل - 

   .إل1987واري إلإل04رق،اإل إلوإلإل06فإلعرقنم اإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلا  إلإل1987واري إلإل03رق،ا إلوإلإل87/37ا  إل
 سعإلشنإلتا  هإلسش ي نإلمبح اإلر م إلفإلرقت ثةإلوإلري رهإلعس اينإلفإلعشاإلترنضهإلسش كنإلع لإلس هإلكذر كإل.إل- 4
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يتربرب رو إلوإلرهابربربن إلشت  ربربنفإلعياربربت  إلبربربذرإلر مربرب ةإلرق  ربرب إلشربرباإلر عنربربفإلشمربرب عع تهإلر  ع  ربرب إلشربرباإلإلر مربربي إلر ربربذوإلال
ره اربنخمإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلعشرباإل  رعرب إلعشعربندبإلر  ربن  هإلر رب ع ف1"شعرب سإلشرب   ع"عإلفدبإلر ث ات إلر ض  ارب  إلعرألش ي  رب شعن

ش ثربربنقإلرألشربرب إلرقتحربرب ةإلر ربربيتإلت،كربرب إلع ربربلإلاربرب ع  إلعشعربربندبإلإلفر ربربيتإلت،كربرب إلع ربربلإلمحنيربرب إلسوربرب ردإلرق نعشربرب إلر مربربعع  إلرقاربرب ح 
عربلهإلر عربنقيإل  رب قإلره اربنهإلر رربنداإلاتربناي إلعر ضرب دوإلعرهإلفعر رب إلوإلر رب ونعإلر مرب عيإلرد ربنعيإلفت  ي إلرقررب 

 بذرإلرضنو إلر ىإلشنإلثب إلر  هإلر ض هإلر  ع إلوإلغن ع تهإلانعتعناإلبذرإلر ع ةإلشم ععن.

إل3246ر  رب راإلإلشرباإلا ن ربنإلت ع إلل إلت  ي إلرقر إلكث ةإل  راراإلرد ع  إلر عنش إل ألش إلرقتح ةإلر يتإل             
ر  رب راإلعإلإلا ع  إلر  ضن إلرقا حإلوإلسع ةإلت  ي إلرقر إلعرالسربت للإلر ذوإلسك إلع لإل1974إلي    إل29إلرق،ا إلو
ر ربذوإلس ربنسإلاررب اةإلع ن رب إلعشعنارب ةإل  مربع  إلر ربيتإلتننضربةإلوإلسربع ةإلت  يرب إلإلف1970سكت ا إلإل24اتناي إلإل2625
إل1974إلارب اديإل14ر رربنداإلوإلإل3314ر  رب راإلإلفإلعسهإلت نعمإلكةإلسع نلإلر عنفإلر ربيتإلمتربناسإلضرب بنإلعإلشر بن

  مع  إلرلنضع إل أل    إلرالستع ناي إلعر عنر ي إلسعإلسوإلارب ةإلآإلرب إلشرباإلسارب نلإلرهل  نرب إلر ذوإليعنوإلسيفنإل
إل إلر  ضن إلوإلسع ةإل  ةإلرالست لل.رأل نع  إلا

إلإلضعالإليمربربربربربربربربربربكإلسلربربربربربربربربربرب إلوإلر تع عربربربربربربربربربرب إلر  ن    ربربربربربربربربربرب إلر  ع  ربربربربربربربربربرب إل ربربربربربربربربربرب إلر مربربربربربربربربربربع إلر ض اربربربربربربربربربربت وإلوإلت  يربربربربربربربربربرب إلشرربربربربربربربربربرب إلإلإلإلإلإلإل
ت  ةإلوإلت  يربرب إلشرربرب بنفإلسوإلر تحربرب اإلشربرباإلي ربرب مإلع ربربلإلسسربربنسإللربرب إلر مربربع  إلرقفربربفعرثرإلكربربنهإللربرب إلت  يربرب إلرقرربرب إل

انربن ر إلع ربلإلسهإلر مربع  إلشتاربنعي إلوإلإلفرالستع ناإلعر ا ت ةإلعت س ةإلدع هإلشاربت   إلثراإلك ربنهإلس نسربيإلشاربت ة
بذرإلر  فإلو اإلر تع عربيإلسهإلي رب هإل  مربع إلر ض اربت وإلر رب إلوإلت  يرب إلشررب ضفإلعوإلر مربن إلدع تربهإلرقاربت   إلر ربيتإل

إل   راراإلر م ع  إلر  ع   إل.إلعنشإلو  نإلشنذإلآالوإلر ان إلفإلعو ن إل

رثعربربربناإللربرب إلر مربربربع إلشربربرباإلإللهلربربنإلر  ن    ربربرب إلر  ع  ربرب إلر ربربربيتإلمي ربرباإلإلعمي ربرباإلرالسربربتنندإلر ىإلرق رث ربربرب إلعر  ربرب راراإلإلإلإلإلإلإلإل
عشاإلا إلبذضإلرق رث  فإلر   راراإلر رنداةإلعاإلرد ع  إلر عنش إل ألشرب إلرقتحرب ةإل ربذك إلإلر ض ات وإلوإلت  ي إلشر ضف

إلاربربناربربهإل ربرب رل إلإلشربرباإلإلل ربربهإل ربرب رل إلعر ربربذوإلرعنوربربجلإلف1969إلدياربرب اإل10وإلإلر رربربندا2إل2535 ربرب راإلا ربرب إلشن ربربنإلر 
إل.…إل علإلل   هإلغ إلر  نا  إل  تر وإلإللر مع إلر ض ات وإل 

                                                 
1
فإلينربندوإلشرباإلإللهلربنإلافرب نهإلإل1823ديارب اإلإل2فإلاتربناي إلإليشعرب سإلشرب   عإلفإلا ربنهإلسع نربهإلر رب ي ةإلرألش ي ربيإل رب  ةإلشرب   عإلفإلوإلاسربن  إلسرب   نإل   رب  غ سإلرألش ي رب - 

  رربربربربربربربربربفإلر  ربربربربربربربرب ةإلر غربربربربربربربرب يبإلفإلضربربربربربربربربرب إلر تربربربربربربربرب إلةإلرألعايبإلفإلسعإلر تربربربربربربربرب إلةإلوإلت  يربربربربربربربربرب إلشرربربربربربربربرب ب إلفإلرق سربربربربربربربربرب ع إلر ربربربربربربربرب ةإلفإلرق  ربربربربربربربربتإلرال  ربربربربربربربربربنعخمإلفرسربربربربربربربربت للإلكربربربربربربربربةإلدعلإل

www.ar.wikipedia.org20/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإل 

2
وإلر مرب قإلرألدىنإلفإل اربخ إلشرباإلر  رب راإلإل  راإلرد ع  إلر عنش إلهغنث إلعتمغ ةإلر ل   إلر ض اربت ن  إلفإلرقتف اإل1969ديا اإلإل08فإلرق،ا إلوإلإل2535ر   راإلا  إل - 

 .إل25/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإلwww.un.org إل   ان  غ إلرالن   ي إلفإلشت و ةإلع لإلش  تإلرألش إلرقتح ة

http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.un.org/
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ر ذوإلسك اإلو ربهإلضرب عاةإلر اربحن إلر ررب نين إلشرباإلرألارضربيإلإل1إل2628إلا  إل  راإلرد ع  إلر عنش كذ كإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 رب راإلر إلعإلفةفإلعر ت  ربفإلعرباإلر ت ربنحإلل رب قإلره اربنهشتإلش رعنةإلل إلر ل   إلوإلر ع دإل1967ر يتإلرلت ت نإلعنمإل

1970 اربربربربربربربربربربربربربربربربنهإلإلإل2649ا ربربربربربربربربربربربربربربربرب إلإل
إل.إلاندر ربربربربربربربربربربربربربربربرب إلر  ربربربربربربربربربربربربربربربربناإللربربربربربربربربربربربربربربربرب إلت  يربربربربربربربربربربربربربربربرب إلرقرربربربربربربربربربربربربربربربرب إل مربربربربربربربربربربربربربربربربع إلو اربربربربربربربربربربربربربربربربت وإل2

1970 انهإلإلإل2672  راإلا  إلعر 
عر ت رب إلشرباإلرسرب ري ةإلرختربنثإلفإلانالعنروإل مع إلو ات إلا إلت  يرب إلرقررب إل3

إلرقم دياإل.إلةإلت راإلو ايهإلهعند

ل ربربثإلعربربااإلو ربربهإلعربرباإل    ربربنإلر ع  ربرب إل4ف1971إلدياربرب ار رربربنداإلوإلإل2792إلا ربرب  ربرب راإلر انهضربربنو إلر ىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل إلر ض ات ن  إلوإلت  ي إلرقر إل.شاإلجتنبةإلر   نهإلر ر   خمإل 

   .  : أثر مكا حة اإلرهاب على الحق  ي تقرير الريير الثانيالفرع 
    

عع  إلعر  كناإلر تح ايرب إلبرب إلسرب  حإلل ربةإل رب ارإلشرباإلرهإلر  ضن إلرقا حإلسعإلشنإليا لإلانق نعش إلر م                    
ر عنفإلوإلش ر   إلرقاتع  إلشاإلس ةإله  رب إلرالسربت للإلعر تحرب اإلشرباإلرهشاين  رب فإلعختت ربفإلش ربنب ضإلارب إلشربنإلبرب إل
وربرب دوإلسعإلمجربربنعيفإلشعناربرب إلسعإلغربرب إلشعناربرب فإلشاربرب حإلسعإلغربرب إلشاربرب حفإلعيربرب ىإلر ربربععبإلسه:إل"ر تربربناتإلر مربربعيبإلعر ربرب روتإل

بيإلر عنن  إلرألسنس  إلعرق ت  راإلر يتإلمت  إلر  ضن إلإلف وإلض بنإلع   ناإلرق نعش ر   وإلععنر إلر   ىإلر يتإلجت
إل.5رقم ععإلعاإلغ ضإلشاإلسع نلإلر عنفإلعالس  نإلرهابن "إل

إل

وإلر  ع  ربربرب إلر  ربنربربرب إلر ربربربيتإلتت  ربربرب إلاربربرب إل لإلعإلةإلر  ربربرب إلون ربربربهإلظربربربإلعاغربربرب إلبربربربذضإلر  ربربرب راراإلر ربربربيتإلساربربرب  نإلر   ربربربنفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عمت  ربتإلع ربةإلإلفمح  إلرعلش  إلعامس  إلدع  رب إل رب إل"سسرب   إلعتع يرب "إلرهابربن إلر  اليناإلرقتح ةإلعرس ري ةإلوإلغ نا

فإلون ربربهإلس ت ربربكإللربرب إلإلر مربربع إلل كربربناإلر تحربرب اإلر ربرب  وإلر ض اربربت ن  إلوإلش ر  ربرب إلرابربربن إلر  ع ربرب إلر  مسربربيإلرهسربرب ري  ي
عس ربربعحجلإلل كربربناإلرق نعشربرب إلر ض اربربت ن  إلرقمربرب عع فإلعر ربربيتإلتننضربربةإلشربرباإلس ربربةإلبربربذرإلإلر ض اربربت وإلوإلت  يربرب إلشرربرب ضف

إلإلفإلترنفإلا تنإلل كناإلرابنا  إل.ر  

                                                 
1
 إل فإل اربخ إلشرباإلر  ربرب راإلان  غرب إلرالن   يربرب إلفإلشترب و ةإلع ربربلإلش  ربتإلرألشربرب إلرقتحرب ةإلر ن ربرب إلوإلر مرب قإلرألعسربربطفإلإل1970إل رب و اإل04فإلرقربرب،ا إلوإلإل2628ر  ربرب راإلا رب إل - 

www.un.orgإل25/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإل. 
2
 عربربنقيإل ربرب إلر مربربع  إلوإلت  يربرب إلرقرربرب إلعرهسربرب رعإلوإلشربربنحإلرالسربربت للإل  ع ربرب رهإلرقتفربرب اإلسمه ربرب إلرهع ربربنلإلرفإلإل1970إل ربرب و اإل30فإلرقربرب،ا إلوإلإل2649ر  ربرب راإلا ربرب إل - 

فإلتربربناي إلwww.un.orgفإل اربربخ إلشربرباإلر  ربرب راإلان  غربرب إلرالن   يربرب إلفإلشتربرب و ةإلع ربربلإلش  ربربتإلرألشربرب إلرقتحربرب ةعر مربربع  إلرقاربربتع  ةإل فربرب ن  إلر ضع  ربرب إلعش رعربربنةإلل ربرب قإلره اربربنهإل
 .إل25/03/2010رال لعإلي مإل

3
وإلر مرب قإلرألدىنإلفإل اربخ إلشرباإلر  رب راإلإلفإلرقتف اإل  راإلرد ع رب إلر عنشرب إلهغنثرب إلعتمربغ ةإلر ل  رب إلر ض اربت ن  إل1970إل  و اإل04فإلرق،ا إلوإلإل2672ر   راإلا  إل -

 .إل25/03/2010رال لعإلي مإلإلفإلتناي www.un.org ان  غ إلرالن   ي إلفإلشت و ةإلع لإلش  تإلرألش إلرقتح ة
4
وإلر م قإلرألدىنإلفإل اخ إلشاإلر   راإلإلفإلرقتف اإل  راإلرد ع  إلر عنش إلهغنث إلعتمغ ةإلر ل   إلر ض ات ن  إل1971ديا اإلإل06فإلرق،ا إلوإلإل2792ر   راإلا  إل - 

 . 25/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإلwww.un.org .ان  غ إلرالن   ي إلفإلشت و ةإلع لإلش  تإلرألش إلرقتح ة

5
 .181ر رضح إلإل-1996رهابن إلر ا نسيفإلش تع إلش ا  إلفإلشر إلفإلر تعع إلرألع ىإلفإلسن إلإلفعع إلر نن  إلل ي  - 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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عر  ث إلشاإلر   راراإلرألمم  إلر يتإل  ا جلإلانهارب ن  ناإلر  ن    رب فإلشثربةإلر    رب إلر  ن    رب إل  رب راراإلرد ع رب إلإلإلإلإلإلإلإل
ر عنشربرب إل ألشربرب إلرقتحربرب ةفإلأل ربربهإلعاربربن    عإلإلق ثربربنقإلرألشربرب إلرقتحربرب ةفإلنربرب ضإليربربت   إلو  ربربنإليتع ربرب إلارربربلل ناإلرد ع ربرب إل

عر ت  ربرب  إل"إلبربربيإلعربرب دإلدعربرب ةإلي ربرب ش نإل  ربربنسإلدع إلر ىإلإل1فعربرباإلرعتعنابربربنإلترربرب اإلت  ربرب نار عنشربرب إل ألشربرب إلرقتحربرب ةفإل
عسشربنإلر  رب راراإلر رربنداةإلعرباإلإل2ف علفإليت  إلشن  إلرالشتثربنلإلاارب  حإلشعرب فإلع  ن ربنإلالإلتضرب  إلر ت رشربنإل ن    ربنإل"ر 

إل.ع ةإلرألشاإلو يإلا إلرتانش نإلار غ إلر  ع ةإلعر   ن إلر يتإلش  اإل  نغت نإل

لربرب إلر ض تربرب إلوإلسربربع ةإلإلفر  اليربربناإلرقتحربرب ةإلرألش ي  ربرب إلرسربربتخ شجلإلفرختربربذبنإلع ربربةإلرألشربرباإل ربرب راراعبنربربنحإلإلإلإلإلإلإلإل
 إلعكربنهإلربإلرب مإلشمرب ععإل رب راإلل ربةإلوإل رب ب ضإلت رب راإل  رب راراإلسنا ربإلف1973مت سإلإل24إلس هإلاتناي إلف نعراتنهلنإلعشن

تنض ربربذإل ربرب راإلإلكربربن  رإليربرب عرإلوإلرسربربتخ رمإلسش ي ربربنإل ربرب إلر ن ربرب إلر ض تربرب إل ربربضعهإلر ىإلغن ع ربرب إلسعفربربن إلرألشربرب إلرقتحربرب ةإلر ربربذو
إل مإلشم ععإل  راإلي،كرب إلو ربهإلع ربلإلإل1976ل ي رهإلعوإلسسنسنإلهإل رمإلشنت  إلر م قإلرألعسطإلشاإلر ر رعإلإل242

مبربربربنإلو  ربربربنإللربربرب إلر عربربرب دةإلعر ربربرب إلوإلإلفل ربربرب قإلر مربربربع إلر عربربرب يبإلر ض اربربربت وإلغربربرب إلر  نا ربربرب إل  ترربربرب وإلوإلت  يربربرب إلرقرربربرب 
إلإلإلإل3.رالست للإلعر ا ندةإلر   ش  إلوإلو ات إلعو نإل    ثنقإل

  ث هتربربربنإلانعتعربربربناإلسهإلر رربربرب رعإلر عربربرب يبإلإلعر ربربربيتإلالإلمي ربربرباإلر تتربربرب قإلر   ربربربنإلك  ربربربنفإلعغربربرب إلبربربربذضإلرقمربربربنايتإلر  ثربربرب فإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عشرباإل  رب إلسإلرب ىإلسهإلإلعر ر رعإلرهس ري  يإلر ض ات وإلارض إلإلن رب فإل رب ةإلع  رب إلر  رب مفإلرهس ري  يإلارض إلعنش ف

 إلشرربرب ضإلعشربربنإل ربربتمإلعنربربهإلبربربذرإلر ربربذوإلي  نربربنإلسهإل  ربرب مإلاعربرببإلرألشث ربرب إلع ربربلإلشربربنإلي ر ربربهإلر مربربع إلر ض اربربت وإلوإلت  يربرب
إلر  ضتإلشاإلر ت نحإلهلذرإلر  فإلعر ذوإلس عحإلر   مإلانس إلشنإليا لإلش نوح إلرهابن إلر ض ات وإل.

رسربربرب ري ةإلتربربربتحضاإلع ربربربلإلدعربربرب ةإلساربربرب إلشربربربنسهإلر ىإلرسربربربت ننوإلإلوعربربرب ع ىإلضربربرب عاةإل"إلش نوحربربرب إلرهابربربربن إل"إلسعالإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ر رب ع ةإلر ربيتإلس    ربنإلإل2005ينربني إلإل06ناي إلاتربإلنن  إلرسرب ري  ير اوبإل ل ث رقضنعضناإلعو إل"إلإل يت إلر ت ي إل"

ايربرب ةإلشن  ربرب إلر تح يربرب إلر ض اربربت ن  إلحم ربرب دإلععربربنسإللساربرب إلشربربنسه فإلانسربربت ننوإلرقضنعضربربناإلرهسربرب ري    إلر ض اربربت ن  إل
 «.إل يت إلر ت ي »عث كإلمب   إلإلفل لإلر تا ي إلر  ري  إلاع إلر تخناناإلر  ينس إلر ض ات ن  

 اربيإلوربنحاإل ربذك ضإلارب هإلر مرب يإلرألعلإلالسربت ننوإلرقضنعضربناإلرثرإلكربنهإلسلرب إل رب إل»ع نلإلبذرإلر نربن  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلتربربربرب إل»رسربربربرب ري ةإلتربربرب ىإلسهإلرق  ربربربرب إلرألع ىإلر  ربربرب مإلبربربربربيإلرنربربربنسإل»عسادوإلرهإل«.إلبربربرب إلش نوحربربرب إلرهابربربربربن إلر ض اربربربت و

عرسر رب إلرقاربتع  راإلر    ديرب إلعرإلربل إلرقاربت  ن  إلإلفلرال اربحن إلشرباإل تربنعإلغرب ةإلعهربنلإلر فربض إلر غ ا رب «إلر ضرربة
                                                 

1
 مماإلش ثنقإلرألش إلرقتح ةإل.إل14ر ىإلإل10س ف إلرق ردإلشاإل - 

2
 .إل252فإلر رضح إلإل1985 إلر   ن  إل   تن إلفإلرد ري إلفإلسن إلا ك رإلردايةإلفإلشع سإلع مإلر ت إلةإلوإلر  ن  هإلر  ع إلفإلرق،سا - 
3
تناي إلرال لعإلإل.wwwإل pulpit.alwatanvoice.com  ثإلسي رهإلفإلل إلر مع إلر ض ات وإلوإلت  ي إلرقر إلفإلش نلإلشنم اإلع لإلرق  تإلرال  نعخم - 

 .إل18/03/2010ي مإلف
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 ات ن  إلرد ي ةإلانا ر إل  رينإل  يرب إلق نوحرب إلرهابربن فإلون نربنإلسنمرب ك نإلوإلتتع رب إلرلترب إلونثرإل نشجلإلر   ندةإلر ض
 .1«ع اإلت  هإلسلندي إلردن  

 عضربتإللرب إل  ربة بربينا  إلر ت يرب إل"ربربرباربنألشاإلوإلإلرقتع  رب إلإلر ارب ت إلر ض اربت ن   عاغرب إلسهإلر ت رشربنا               

رقترب ا  إل فإلكربةإلرألورب ردإلعرد نعربناربلإلعت   ربفإلعاربذلإل  رب دإلحما سرب إلالعت ربنرهابربن سا نلإلر عنفإلعسع ربنلإل
 ربربنسإلرألشربرباإلر ض اربربت وإلرقعربربندإل  ر ربربلق عإلوإلتنض ربربذإلسعإلختتربرب طإلسع ربربنلإلعنربربفإلضربرب إلرهسربرب ري    إلوإلسوإلش ربربنه

عتعت ربةإلر  رب اراإلعر عن رب إلر تحت رب إلإلرهابنا رب ع ربنلإلأل عبندورب إلق ر  رب إلكربةإلرقترب ا  إلوإلانربن ضإلع   ربناإلشاربت  ة
عت ل رب إلسرب تناإل رب ىإلرألشرباإلر ض اربت ن  إلمبنرب ىإلإلفمرب عير ر اربل إلغرب إلإل سربحإلع ربل.إلعبربذرإليمربت ةإلرهابنا  

إل.2"إلعر ضاندإلرهابن  عا

فإلعرمننإلرألع  ي إلبربيإلر   رب وإلعيتفحإلسهإلرس ري ةإلالإلي   نإلشنإلتتض إلع  هإلشتإلر  علإلر ع ا  إلسعإلر ض ات ن  إلإلإلإلإل
 يربرب فإلش ع شربرب إلكربربةإلر ربرب ع فإلسربرب ر إلاربرب وإلعسربرب   إلسشربربنمإللربرب إلر مربربع إلر ض اربربت وإلوإلت  يربرب إلشرربرب ضإلعر ربرب راإلا ربربهإلوإلر 

رقربربربندوإلسعإلرقعنربربرب وفإلشربربرباإل ربربرب وإلر ربربرب علإلر غ ا ربربرب فإلعع ربربربلإلاسسربربرب نإلر  اليربربربناإلرقتحربربرب ةإلرألش ي  ربربرب إلإلر ربربربيتإلرشربربربنإلمتربربربناسإل
اربربربةإلمتربربربناسإلرسربربرب ري ةإلرهابربربربن فإلاجربربرب إلش نوحربربربرب إلإل3فرهابربربربن فإلسعإلتاربربرب جلإلعربربرباإلرألوعربربربنلإلرهابنا ربربرب إلرهسربربرب ري    

إلإلد  ةإلع لإلث كإل.غ ةإلإل رهابن فإلعل  نإلع لإل ن  إل عننهفإلع تنعإل

 إلر ض اربت وإلوإلت  يرب إلشررب ضإلإلعفإل   فرب  إلر ض اربت ن  فإلعر ت ربنحإللرب إلر مرب  تضيإل ذرإلر  رب اإلان ناربع إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
أل هإل  إلاع  ننإل ت   إلع لإلث كإلفإلونهإلبذضإلرقذك ةإلالإلت ضيفإلعي  ش نإلعم راإلشث  نفإلع نت ربةإلر ىإلسشث رب إلسإلرب ىإل

  إل هإلانالدعن إلاع مإلا ع تهإلشاإل   إلعش نوح إلرهابربن إلشرباإلينت كإلو  نإلر  إلوإلت  ي إلرقر فإلعع مإلر ت 
إل   إلسإل ىإل.

إلانعتعنابربربنإلرد ريربرب إلعشربرباإلاربرب إلبربربذضإلر  فربربنينفإل فربرب  إلإلت  يربرب إلشرربرب إلر مربربع إلر رربربح رعوإلر ربربذوإلت ع ربربهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 فربربربع ض إلغربربرب إلرقت كربربرب ةإلممربربربنإلت ربربرب مإلاربربربهفإلع  اربربربجلإلشربربرباإلر ربربرب علإلسربربرب   إلر  كربربرب عإلعرلفربربرب عإلرإل  اربربربجلإلشربربرباإل ربربربنفإلر ربربرب عل

إل.ع  ةإل ضني ةإلرقندي إلإلفعع ر ت نفل إلتان  إل ف  إلو يإلتان  بنإل ل تننعإلام ع ت نعإلإلعرلن عف

                                                 
1
،  www.aawsat.comفإلر  تإلع لإلر ع دإلع لإلرق  تإلرال  نعخمإلفإل2005ينني إلإل07إلفإلرق،اإل إلوإل9537  ي ةإلر م قإلرألعسطإلفإلر ع دإل  لإلعاإل - 

 . 18/03/2010تاريخ االطالع يوم ، 
2
إلش كرب إلدارسربناإلعه  ربةإلرقع  شربناإلر رربحض  إلرألش ي ربيإلت مجرب  ش كرب إلإل شرب إلرألاربنثإلر تربناتإل   رب  غ سإلفر  ع إلرألشوإلرألش ي يإل  ا ت إلر ض ات ن  فإلإل   إلسر  يت   - 

 .إل18/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإلإل www.creativity.psفإلشنم اإلع لإلرق  تإلرال  نعخمإلإل04 فإلر رضح إل2009ي    إلإل24ي إلفاتناإل
3
فإلرق  ربربربتإلإل2005 اربربربن إلإل78فإلع ربربرب إلر نعربربرب إلفإلر عربربرب دإلل ربربرب ر ةإلوإلرقاربربرب  اإلعنربربربهإلسش ي  ربربربن  فل   ربربرب إلس نسربربرب إلرهابربربربن إلعش نوحربربرب إلرهابربربربن إلعربربربنش إللاربربرباإلو ربربربن إلفإل  - 

 .إل18/03/2010ناي إلرال لعإلي مإلتإلفgwww.annabaa.orرال  نعخمإل

http://www.annabaa.org/
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ر ض اربربت وإلعر رربربح رعوإلوإلإلإلعشاربربن  هتنإل  مربربع إلفوعل ت ربربنإلشربربثلإلان  فربرب  إلر ض اربربت ن  إلعر رربربح رعي إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 هإلعيررب ل هإلنإلر ض اربت ن  هإلعر رربح رعي إلبيإلشاإلرقضنإل إلر تناخي  إلر يتإلس ضتخ إلفكضنل  نإلض إلرالستع نا

 1.إل نإلعالإلخيض تنإلسعإلخيج  هإلشن ن

إل2229رألشربرب إلرقتحربرب ةفإلر  ربرب راإلععربرباإلاربرب ع  إلر مربربع إلر رربربح رعوإلوإلت  يربرب إلشرربرب ضإلو ربرب إل ربرب اإلعربرباإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
1966دياربربرب اإلإل20ر رربربربنداإليربربرب مإل

رلربربربناإلان رربربربح ر إلر غ ا ربربرب إلإل2983ر  ربربرب راإلعإلفإلرلربربربناإلان رربربربح ر إلر غ ا ربربرب فإل2
1972ديا اإلإل14ر رنداإلي مإل

ر ن ت إلر ثن  رب إلشنربهفإلسهإلرد ع رب إلر عنشرب فإل"إلت،كرب إلارب ع  إلر  ضربن إلر ربذوإلإلت  لإل3
 رلنضع إل لستع نافإلعت،ك إلتفنشن نإلعشان  هتنإل مربع إلر رربح ر إلر غ ا رب إلوإلر  ضربن إلر ربذو خت ضهإلر مع  

رقربندوإل ر رب ع  ت رب مإل ربهإلرهخي  إلشاإلس ةإلممناس إلل هإلوإلت  ي إلرقر إلعرالست للفإلعتت  إلشرباإلكربةإلر رب علإل
إل".وإلر ف عاوإلهلذرإلر  ضن عرقعن إل

سهإلر رربربربربربح رعي إليإلي ج ربربربربرب رإلساربربربربرب رإلر ىإلرهابربربربربربن إلكجربربربربرب  إلشربربربربرباإل فربربربربربنهل إلإلاعسربربربربربج جلإلرلربربربربرب ىإلر  ارسربربربربربنإلإلإلإلإلإلإلإلإل
رق ربنت  هإلر رربح رعي هإلإلرست  وإل1991-1975إلر تح ي وفإلوخللإلر  ضن إلرقا حإلر ذوإل ندتهإلر ع   اناي 

 رب إلإلفكربنهإلاورببإلرهابربن إلك سرب   إل   ضربن ر   ىإلر عا  ي إلام ةإلإلنافإلعتضربندعرإل ررب رإلرألبرب روإلرق   رب فإلعإل
ع  ربربربرباإلرقغربربربرب  إلالإليتربربربرب رىنإلوإلااربربربربطإلكضربربربربن إلر مربربربربع إل ،ر مربربربرب ع  إلر  ع  ربربربرب  سعتربربربربلإل  ع   اربربربربناي إلش ربربربرب رارإلاو عربربربربنإلشربربربربا

ضإلاغربرب إلس ربربهإلعع ربرب إل ربربع ا إلوإلعسربرب إل إلر رربربح رعوإلانهابربربن إلعضربرب عاةإلش نوحتربربهفإللربربخنإلالإليربربت  اإلشربرباإلت  يربرب إلشرربرب
نتربرب إلر ايتربربنخمإلتربرب يبإلاربرب   ي:"إلرهإلرىربربنعالاإل ربرب اطإلر ع   اربربناي إلر ع   اربربناي إلانقن  ربرب إلرهابنا ربرب فإلعك ربربنإلكتربرب إلر  

اتن ربرب  إلر  نعربرب ةإلتمربربعهإلمتنشربربنإلرالدعربربن راإلر اربربنا  إلاربربنهإلش ربربنت يإلر ع   اربربناي إلكربربن  رإلعربرب دإلش ت  ربرب إلشربرباإلك اربربنإلسعإلثربرب راإل
إل4.ت ع   إلري رهفإلسعإلل ضن إللإل   ني إلر ض ات وإلسمح إل ايةإل "

تةإلععتربربشإل فإلت  يربرب إللربرب لإلعضربربتإلل ربرب قإلره اربربنهإلوإلر رربربح ر إلع رب إل مربرب اإلشن  ربرب إللب ربرب شاإلاريربربإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلفر  ضتإلوإلر   ربجلإلر ربن إلسهإلل  قإلره انهإلوإلر رح ر إلر غ ا  إلعوإلث  ناإلتن عوإل ل     ن إلو هإلسهإل"

ك ض ربربرب إلرسربربربتخ رمإلرقغربربرب  إلقربربرب يمإلشربربرباإلر  ربربرب ر  إلر   ع ربربرب إلعإلإلف  ربربرب قإلره اربربربنهع ربربرب ةإلشربربربنإليتع ربربرب إلانسربربربن راإلرقنضربربربي.إل
                                                 

1
فإلتناي إلرال لعإلي مإلإلwww.aljazeeratalk.netإلرد ري إلع ف  إلت  ي إلشر إلر مع إلر رح رعوإلفإلش نلإلشنم اإلع لإلرق  تإلر  نعخمإلفإل - 

 .إل18/03/2010
2
فإل اربربخ إلشربرباإلر  ربرب راإلان  غربرب إلرالن   يربرب إلفإلشتربرب و ةإلع ربربلإلش  ربربتإلرألشربرب إلإلاعنربرب رهإلسربرب،رلإلروربربوإلعر رربربح ر إلرالسربربعن   فإلإل1966إل ربرب و اإل20فإلرقربرب،ا إلوإلإل2229ر  ربرب راإلا ربرب إل - 

 .إل25/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإلwww.un.org رقتح ة
3
فإل اربربخ إلشربرباإلر  ربرب راإلان  غربرب إلرالن   يربرب إلفإلشتربرب و ةإلع ربربلإلش  ربربتإلرألشربرب إلإلشاربرب   إلر رربربح ر إلرالسربربعن   فإلرقتفربرب اإلإل1972إلدياربرب اإل14فإلرقربرب،ا إلوإلإل2983ر  ربرب راإلا ربرب إل - 

 .إل25/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإلwww.un.org رقتح ة
4
تناي إلرال لعإلي مإلفإلإلwww.ahewar.orgقغ  إلر ع يبإلفإلش نلإلشنم اإلع لإلرق  تإلرال  نعخمإلفر ان كإلشضتن إلفإلر  مي  ر   إلعر ع  نخمإلوإلر - 
 .18/03/2010ف
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ر عند ربرب إلشربرباإلس ربربةإلع ربربن إلر رربربح رعي إلر ربربذياإلي ع ربرب هإلسربرب   ن إل لسربربت للإلسعإل ك ربربناإلغربرب ععنربربفإلر مربرب   إلعرىنإل
إل1".ل لإلر رح ر إلر غ ا  إلرقتننسعإلع   ن  ت  ي إلرقر 

 ف  إلر رح رعي إلا  جلإلشض   إلا إلرقرربنحلإلر رب علإلر  رباىإلر ا نسرب  إلوإلعربنيإلس ربعحإلر هإلنوإلعاغ إلث كفإلإلإلإلإل
إل إلر مع  إلرقاتع  ةإلشاإلل إلت  ي إلشر بنإل.يتخذإلشاإلش نوح إلرهابن إلثايع إل ع مإلمت 

عر ربذوإلمتربناسإلضرب ضإلر  ع رب إلر  عسرب  إلإلإلرب إلفإليتع رب إلارب إلر مربع إلر م مربنخمإلوإلت  يرب إلشررب ضفآعبنربنحإلشثربنلإلإلإلإلإلإل
اج إلش نوح إلرهابن فإلوإلظةإلتعت  إلرعلشيإلغ إلشاربع قفإلقربنإللرب ثإل مربع إلشارب  إلإلسامتإلس  رعإلرهابن ف

  نيإل.فإلغضةإلعنهإلرقا   هإلوإلس  نعإلر ع

إلإل. ةاا ي البيئ الحااق :  المَلب الثاني

نمإلعرقعربربربربندبإلرق  ربربربرب دةإلوإلربربربربربربشربربربرباإلرألمه ربربربرب إلمب ربربربربنهفإلرثإلسهإلرألل إلر ربربربرب يثإلعربربربرباإلر ربربربرب إلوإلر ع  ربربربرب رهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ر  ربربن    إلر ربرب ع إلعر ربرب رإل يفإلعكربربذ كإلوإلر مربرب يع إلرهسربربلش  فإل ربرب إلا ربرب ااإل نيضربرب إل  يربرب ةإلشربرباإلل ربرب قإلره اربربنهإل

عشربربرباإلاربربرب إلبربربربذضإلر  ربربرب قإلر ربربرب إلوإلر ع  ربربرب إلر اربربرب    ف ت   إلوإلبربربربذرإلإل2اإلل ربربرب قإلره اربربربنهتعربربرب وإلاند ربربربةإلر ثن ربربربثإلشربربرب
إل.عسث إلش نوح إلرهابن إلع  هإلإلرقت  إلع لإلرألسةإلر  ن     إلهلذرإلر  ف

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.إلالفرع األول : األساس القانوني للحق  ي البيئةإلإلإل
إل

سع نإلعاإلرق رث رب إلر  ع  رب إلرألإلرب ىإلو  ربنإلإلع  فتف اإلرق ثنقإلرألو ي يإل   قإلره انهإلعر م   إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
امبربربربنإل  ربربرب عوإلر  ربربربناةإلرهو ي  ربربرب إلر ربربربيتإلياربربرب دإلو  ربربربنإلر تخ ربربربفإلرال ترربربربندوإلعرال ت ربربربنعيإلإليترربربربةإلا ربربرب قإلر تفربربربنشاف

عر ا نسربربربربربربربيفإلعشربربربربربربربنإلتض ضربربربربربربربهإلبربربربربربربربذضإلر  ربربربربربربرب عوإلشربربربربربربرباإلر ن ربربربربربربرب إلر ىإلر تفربربربربربربربنشاإلعر تعربربربربربربربنعهإلر ربربربربربربرب ع   إل تن  ربربربربربربرب إلر  ربربربربربربربناةإل
عر  يربربناإلرق رب اةإلوإلرق رث رب إلر  ع  ربرب إل  رب قإلره اربربنهفإلسرب ر إلر ض ديربرب إلإلرألو ي   فع  ضن رب إلر ت تربتإلمبخت ربربفإلر  رب ق

و ربرب إل ربربن إلإلفعيتفربربحإلث ربربكإلممربربنإل ربربن إلوإلديعن ربرب إل"رق ثربربنقإلرألو ي ربربيإل  ربرب قإلره اربربنهإلعر مربربع  "إل3فسعإلرد نع ربرب 
  رب إلشرباإلسهإلر  علإلرألعفن إلوإلشن   إلر  ل ةإلرألو ي   إلرثإلت،ك إلع درإلتع  بنإلر  مسيإلر رب رادإلوإلرقربندةإلر ثنإل"نو  

رق ثربربنقإلانسر ربرب إلمج ربربتإلساربرب نلإلرالسربربتع ناإلشربرباإلسو ي  ربربنفإلعتناربرب  إلعت ث ربربفإلتعنعتربربنإلع   دبربربنإل تربرب و إلظربرب عوإلل ربربنةإل
سوفربربربةإل مربربربع  إلسو ي  ربربربنإلعتن  ربربرب إلر تعربربربنعهإلر ربربرب ع فإلآإلربربربذةإلوإلر اربربربعنهإلش ثربربربنقإلشن  ربربرب إلرألشربربرب إلرقتحربربرب ةإلعرهعربربربلهإل

                                                 
1
 20/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإلإلwww.hrw.orgب  شاإلاريتةإلععتشإلفإلقن   إلإلرق  تإلرال  نعخم - 
فهإلشرربربرب إلسربربربن إلإل ع إل  ربربرب قإلره اربربربنهفإلدارسربربربناإلوإلر  ربربربن  هإلر ربربرب ع إلعوإلر مربربرب يع إلرهسربربربلش  فإلدراإلر  تربربربن إلر  عنربربربنخمفإلر  ربربربنب ةفإلر  ربربربن  هإلر ربربرب عضربربرب إلععربربرب إلر اربربربلمإلإل-إل2

2005. 
3
 .5ر ع ا  إلرقتح ةفإلر رضح إلإلار  كت اإل عض إلعع إلر المفإلل إلره انهإلوإلا   إل ح  إلشننسع إلفإلارات إلردنشعناإلرهسلش  فر منا  فإلرهشنار - 
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ر فرب عاوإلكضن رب إلربت ربنمإلإلربناإل  حربرب إلإل.إلعرثإلتعرب  إلعربرباإلر تننع ربنإلا  ربهإل رب إلس ربعحإلشربربا1"ر عربنقيإل  رب قإلره اربنه
إل.إلوإلر تن   فإلعا هإلر   قإلرق    إلعر ا نس  إلالإلمي اإلور  نإلعاإلر   قإلرال ترندي إلعرال ت نع  إلعر ث نو  "

إل

  ةإلر مع  إلر  إلوإلا   إلش ض  إلعاربنش  إلعشلي رب إل تن  ت ربنإلسهإل"إلإلو  إل رجلإلشاإلرق ثنقإل24رقندةإلإلسشنإلإلإلإلإلإل
إل."

إل.2ر ع يبإل   قإلره انهإلع لإلر  إلوإلر ع   إلإلع صإلرق ثنقإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 اربربتت تإلسهإلنربرب إلسسربربنسإلبربربذرإلر ربرب إلفإلوإلر ع يربرب إلشربرباإلر  ربرب قإلر ربربيتإلس  هتربربنإلر  ربرب ر  إلعر ع ربرب دإلعرق رث ربرب إلإلعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

و نربربنحإلرمجربربنعإلع ربربلإلكضن ربرب إللربرب إلر ضربرب دإلوإلر  ربربنةإلعوإلسربربلش إلا  ربربهإلع اربرب ضفإلعالإلمي ربرباإل إل اربربنهإلر ت تربربتإلإلفر  ع  ربرب 
ثرإلعربربنشإلوإلا  ربرب إل ربربح  إلسربرب    فإلرثإلرهإلت ربرب ثإلر ع  ربرب إلارربرب اضإلرقخت ضربرب إلععنن ربرب ضإلر ربربيتإلتنربربنلإلشربرباإل ربربذرإلر ربرب إلرالإلر

اإلره اربربنهإلشربرباإلممناسربرب إلل ربربهإلوإلر  ربربنةإلعوإلسربربلش إلا  ربربهإل ربربسربربلش إلرهلربرب ر إلسعإلرقربربن إلسعإلر تعربربنمإلامربرب ةإلعربربنمفإلالإلمي
إلإل3وإلسلش إلردا .عث كإلبعةإلسلش إلر ع   إلشا   إلض عاي إل  ت تتإلان  إلوإلر  نةإلعإلإلع لإلر   هإلرألك ةف

إل

عر ع  ياإلر  ع   إل  ح رب قإلرال ترربندي إلعرال ت نع رب إلإلعكذ كإلن إلسهإلرهعلهإلر عنقيإل   قإلره انهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ل إلر ضربرب دإلوإلشاربربت ىإلفت ربرب اإلع  عربرب إلشربرباإلر  ربرب قإلرقترربرب  إلان ع  ربرب إلر رربربح  فإلشن ربربنفإلع  ح ربرب قإلرق   ربرب إلعر ا نسربرب  

إلث ربربربكإلر غربربربذر إلرقننسربربرب إلعرق ربربربعةإلعرقاربربرب افإلعكربربربذ كإلل ربربربهإلوإلهاربربرب إلشع مربربربيإلشننسربربرب إل نضاربربربهإلع عني تربربربهإلمبربربربنإلو
شربربرباإلر ع ربربرب إلر ربربرب ع إل  ح ربربرب قإلرال ترربربربندي إلإل11رقربربربندةإلإلسل ر ربربربهإلرقع مربربرب  إلارربربربض إلشاربربربت  ةفإلث ربربربكإلشربربربنإل رربربربجلإلع  ربربربه

إلكذ كإل  ااإلبذضإلرقندةإلوإلو  هتنإلر ثن   إلشنإلي ي:إلفعرال ت نع  
ت ىإلشع مربيإلشننسرب إل نضاربهإلع عني تربهإل.إلمبربنإلت  إلر  علإلرأل  روإلوإلر ع  إلر ربن إلارب إلكربةإلورب دإلوإلشارب -1

وإلث ربربربربكإلر غربربربربذر إلرقننسربربربرب إلعرق ربربربربعةإلعرقاربربربرب افإلعكربربربربذ كإل ربربربربهإللربربربرب إلوإلهاربربربرب إلسل ر ربربربربهإلرقع مربربربرب  إلارربربربربض إل
عت ربربرب مإلر ربربرب علإلرأل ربربرب روإلانختربربربنثإلرلتربربرب راإلرقننسربربربع إل فربربرب نهإله  ربربرب إلبربربربذرإلر ربربرب فإلشربربربتإلره ربربرب راإلإلفشاربربربت  ة

إلوإلبذرإلر م هإل.إلانألمه  إلرلن  إل  تعنعهإلر  ع إلر  ني إلع لإلر  ضن إلر  
ت  مإلر  علإلرأل  روإلوإلر ع  إلر ن فإلر  رارإلشن نإلان  إلرألسنسيإل  ةإلو دإلوإلسهإلي  هإلشتحرب ارإلشرباإل -2

ردربرب عفإلشنضربرب دةإلسعإلشربرباإلإلربربللإلر تعربربنعهإلر ربرب ع فإلانختربربنثإلره ربرب ر راإلمبربربنإلوإلث ربربكإلر ربربارشمإلرىربرب دةإلعر ربربيتإل
 .تعتاإلض عاي إل

إل
                                                 

1
فإل1981ي  رب إلرق ثنقإلرهو ي يإل   قإلره انهإلعر مربع  فإلر ربذوإلمتربجلإلر نستربهإلشرباإل عربةإلع ربةإلر  ؤسربن إلرألونا رب إلا عاتربهإلر عنديرب إلوإل رب عيبإللإلك ن ربنإل إلوإل  إلإلديعن  إل- 

إل04رق،اإلربرب إلوإلإل06 دإلفإلعرقنمربرب اإلوإلرد يربرب ةإلر  مس ربرب إلر عربربإل1987و ضربرب وإلإل03رقربرب،ا إلوإلإل87/37ع ربربند جلإلع  ربربهإلرد ريربرب فإلع إل مربرب ضإلمب  ربرب إلرق سربرب مإلر  ينسربربيإلا ربرب إل
 .إل1987و ض وإل

2
 شاإلرق ثنقإلر ع يبإل   قإلره انهفإلرق  تإلر انا إل.إل38رقندةإل - 

3
 . 6ر  كت اإل عض إلعع إلر المفإلل إلره انهإلوإلا   إل ح  إلشننسع فإل ضةإلرق  تفإلر رضح إل - 
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ذيربرب إلعث ربربكإلعربرباإل  يربرب إلرال تضربربنعإلر   ربربيإلشربرباإلشربرباإلس ربربةإلهاربرب إلعسربربنيةإلره تربربنمإلعلضربرباإلعت سيربربتإلرألغ -إلس
رقع وربرب إلر ت ن ربرب إلعر ع   ربرب إلرقع وربرب إلمبعربربندبإلر تغذيربرب إلعاتن  ربرب إلر ربربن  إلر  ارع ربرب إلسعإلر ربربلل نفإلا ربربثإلل ربرب إل

 ث كإلسكاإل  اإلشاإلر  ضن ةإلوإلر تن   إلعرال تضنعإلشاإلرق رادإلر تع ع  إل.

شربتإلرألإلربذإلاعرب إلرالعتعربناإلإلشاإلس ةإلت ش إلت سيتإلعندلإل   ،هإلر غذري  إلوإلر عربنيإلتععربنإل  حن رب ف -إل 
إلشم لاإلرأل تناإلرقات ادةإل ألغذي إلعرقر اةإلهلنإل.

ت  يرب إللرب إلره اربنهإلوإلر  ربنةإلعوإلا  رب إل ربح  إلشننسربع إلو رب إل سمه رب إلكعرب ةإلإلفشاإلبذرإلر ع رب إل11رقندةإلإلسع جلك نإل
  رجلإلع لإل:

اربربت ىإلت ربرب إلر ربرب علإلرأل ربرب روإلوإلر ع ربرب إلر ربربن إلاربرب إلكربربةإلوربرب دإلوإلرات ربربتإلوإلر رربرب لإلع ربربلإلسع ربربلإلش -1
إلمم اإلشاإلر رح إلر ع    إلعر ع    إل.

تمربرب ةإلرلتربرب راإلر ربربيتإلتتخربربذبنإلر ربرب علإلرأل ربرب روإلوإلر ع ربرب إلر ربربن إل    ربرب لإلر ىإله  ربرب إلك ربربيإلهلربربذرإل -2
إلر  إلشنإلب إلض عاوإلشاإلس ةإل:

ر ع ربربربةإلع ربربربلإلإلضربربرببإل اربربربع إلر  و ربربربناإلوإلرق ر  ربربرب إلعوإلعو ربربربناإلرأل ضربربربنلفإلشربربرباإلس ربربربةإلر تن  ربربرب إل -سإل
 ر رح  إل  تضة.

إل إلعر رننع  إل.ها إلاخنإلرد ر  إلر ع    - إل
 ر   ني إلشاإلرألش ر إلرقع ي إلعرقتضم  إلعرق ن  إلعشعندت نإل. -مإل

 1.رتنل إلرقنن إلعر   عوإلر يتإلت،شاإلرل شناإلعر عنني إلر تع  إلوإللن  إلرق  إل -دإل

رهإلر تت اراإلر يتإل  اإلوإلر  ر تإلوإلعنلإلر ع   إلعت  يث نفإل  إلسظ رب اإلا ضرب  إلسمه رب إلر رب راإلبربذرإلر رب فإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلا   إل ح  إلشننسع إلام ةإل  وفإللخنإلرهإلو عنإل  ي رإلشاإلو ععإلر  ن  هإلر  ع إلارب سإلوإلر ت رب ياإلل إلر  نةإلو

راهإلس  ربرب إلع  ربربهإلشرربربت حإل"ر  ربربن  هإلر ربرب ع إل  ع  ربرب "إلعبربرب إلياربربت  وإلتعربربوإلع  عربرب إلشربرباإلر   رعربرب إلعرقعربربندبإلرق  شربرب إل
يإلتن ربربرب إلاعربربرب إلرالعتعربربربناإلر ىإلعبربربربإلف  ربربرب علإلعرألوربربرب ردإل تجنربربرب إلت ربربرب ثإلر ع  ربربرب إلاعنن ربربرب بنإلر ثلثربربرب إلرألا إلعرهلربربرب ر إلعرق ربربربنض

رتانعإلث  إلرألعسعهإلااع إلر غنسراإلر يتإلترةإلر  ربهإلشرباإلرالسربتخ رشناإلر رربننع  إل  غربنسراإلر اربنش فإلعا سربعن إل
إل.إل2ت  يثإلر عحناإلان  يجلفإلععضتإلش ردإلعف ي إلوإلرق نضفإلعغ إلث كإلشاإلعسنيةإلر ت  ث

إل

ع   إلر يتإليع شإلره انهإلو  نفإلعشاإلمثإلونهإلبذضإلرهإلر   ر  إلر  ع   إلعر  رإل   إلت  إلعنني إلوني  إل الش إلر إلإلإلإلإل
ر   ر  إل  إلس تججلإلل نإل  ي رإل اع نإل إل انهإلوإلسهإلت  هإلر ع   إلر يتإليعشإلو  نإلا   إل ح  إل ربن  إلعاداإل
تضر لاإلعرسع إلهلذرإلر  إلوإلرق رث  إلعرهعل ربناإلر  ع  رب إلر  يثرب إلر رربنداةإلعرباإلرألشرب إلرقتحرب ةإلععرباإلشن  رب إل

رإلعربربرباإلرهعل ربربربناإلر ع يربربرب ةإلر ربربربيتإل ربربرب ااإلوإلرقربربرب،مت راإلر ربربربيتإلتعربربربن إلاربربرب  هإلرألا إلعر ع  ربربرب إلر رربربربح إلر عنق ربربرب فإلعكربربربذ
                                                 

1
إل20فإلرق  ربربربتإلر اربربربنا إلفإلوإلرد يربربرب ةإلر  مس ربربرب إلا ربربرب إلإل1966ال ت نع ربربرب إلعر ث نو ربربرب إلشربربرباإلر ع ربربرب إلر ربربرب ع إلرقتع ربربرب إلاربربربن   قإلرال ترربربربندي إلعرإلإل12عرقربربربندةإلإل11س  ربربرب إلرقربربربندةإل - 

 .إل1989شنوإلإل17ر رنداةإلاتناي إل
إل.إل3إلفإلر رضح إل1997فإلسن إلر  نب ةإلإلفإلدراإلر ن ف إلر ع ا  إلر  كت اإل ل إلر  ياإلعنش إلفإلر  ن  هإلر  ع إل  ع   إلفإل -إل2
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ياربن  ضإلر  ربن  هإل إل اربنهإل ربذرإل اربتت تإلسهإل ،كرب إلشرباإلر    رب إلر  ن    رب إلس نربنإلاررب دإللرب إلإلفعر رح إلامرب ةإلعربنم
  إل انهإلوإلسهإليع شإلوإلا   إل ح  إلشننسع إل.

ع ربرب إلإلفشربرباإلسوإلشاربربنسإلاربربهإلمحنيتربربهيةإل  ضن ربرب إله   ربربهإلعإلعسربربنإل ربربهإل إل اربربنهإلع ربرباإل  كربرب إلبنربربنإلع ربربلإلسهإلكربربةإللربرب إلإلإلإلإلإل
ان  ربن  هإلردنربنييإل تجرب ميإلرقاربنسإلان ع  رب فإلإلتاربتع ع   نإل  ر  إلع ي ةإل  ع   إلوإلدرإلةإلمج ربتإلر رب علإلرقتحفرب ةإل

رالعتربربرب ر إلرداربربرب  إلع ربربربلإلر ع  ربربرب إلانسربربربتخ رمإلسسربربرب ح إلحم ربربرب اةإلسعإلر  ربربربن  هإلر ربربرب ع إلشربربرباإل  ربربرب إلسإلربربرب ىإلإلل ربربربثإلرعتربربرباإلعإل
    ي إلام ةإلياي إلر ىإلر ع   إلشاإل ع ةإلرد ري إلرهابنا  إلوإلت نرب إلدنرب إلر  ربن  هإلر رب ع إلانستخ رمإلرألس ح إلر ت

إلعكذ كإلوإلكنو إلرالتضن  ناإلر  يث إلر يتإل  شجلإلرهابن إل.

إل

ر ربناإل و ر ع  رب  رقتع رب إلا نيرب إل03/10ر  ربن  هإلا رب إل عد ربكإلشرباإلإلربللإلفع   إلربت جلإلرد ري إلان ع  رب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ل ربثإلنرب إلرقربندةإلإلتع يضربنإلد   ربنإل  ع  رب فإلليإليعتربإلنرب إلسهإلرقمرب عإلرد ريرب وعر ذوإلشاإلإلل هإلإل1فر تن   إلرقات رش 

ع رب اإلكربنهإلرقمرب عإل فر ع  رب  شنربهإلش   ربناإلر ثن ثرب تف نجلإلرقندةإل و  ن ر ع    سب روإلمحني  شنهإلتنصإلع لإلر ثن   
 ر ع    ر  ن  هإلر ان فإلر ذك إلمي اإلرعتعناإلإل ضةإلان    عإلر ى اتع يفإلإلناإلرالإلس هإلع ر ع    رد ري وإليإليض د

عشنمربرب اإلإلل ربرب إلعغربرب إلبربرب ر فإلت اربرب فكنينناإلل ربرب عإلره اربربنهإلمبربربنإليمربرب  هإلشربرباإلشربربن إل ث ربربكإلرىربرب طإلر ربربذوإليعربرب شإلو ربربه
إل.إلر تع ع  إلعرال تننع   ر ع    اذ كإلون ع   إلتف إلكلاإلشا ثت ض فإلع

إل

ر ىإلإلرقتع رب إلمب نوحرب إلر تخ يرب إلعرهابربن إل1992سربعت اإلإل30رقرب،ا إلوإلإل03-92عيإليم إلر  ن  هإلا رب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل25رقربرب،ا إلوإلإل11-95 إلا ربرب إلربرألشربربسهإلر تعربرب وإلع ربربلإلر ع  ربرب إلميثربربةإلع ربربلإلرابنا ربربنفإلرالإلس ربربهإلتربرب راحإلد ربربكإلشربرباإلإلربربللإل

شنربربربهإلر ىإلسهإل"إلإل87رقربربربندةإلإلساربربربنااقتع ربربرب إلاندننيربربربناإلرق  ربربرب و إلا وعربربربنلإلرابنا ربربرب إلسعإلخت يع ربربرب إلع ربربرب إلعرإل1995واريربربرب إل
إل".إلإلرالعت ر إلع لإلرى طإلعردإلنلإلسي إلشندةإلشاإلا تنإل عةإل ح إلره انهإلسعإلر   رهإلسعإلر ع   إلوإلإلت 

إل

إلرايناف إلشا إلل ن إلر   مي إلر   ره إلو إل  ع    إلكنه إلو   إلرهسلش   إلر م يع  إلسعحنإلععا إلعتعن ى نل َوَلقَْد  ل ه
َّيِّبَ اِت َوَفضَّْلنَ اُهْم َعَلض َكثِ  ير  مِّمَّْن  َكرَّْمنَ ا َبِني آَدَم َوَََمْلنَ اُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َورَزَقْنَ اُهم مَِّن ال

إل.2 خََلقْنَ ا َتْفِضيالذ 
َمِن ِمن َتفَ اُوت  فَ اْرِجِع  الَِّذي خََلَق َسْبَع َسَماَوات  ِطبَ اق اذ مَّا َترَى فِ لإلع إلع ة نلإلتعن ىإلإلع َْ ي خَْلِق الرَّ

َُور   فإل3 ُثمَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرََّتْيِن َينقَ ِلْب اَِلْيَك اْلَبَصُر خَاِسمذ َوُهَو ََِسيرٌ  ،اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمن ُف
إلسهإلر   هإل.رعو هإلراناةإلر ىإللااإلإل  إلرلإلعت إل

                                                 
1
ي    إلإل20رق،اإل إلوإلإل43تع  إلا ني إلر ع   إلوإلر ناإلر تن   إلرقات رش إلفإلرقنم اإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلا  إلفإلرقإل2003ي    إلإل19رق،ا إلوإلإل10-03ر  ن  هإلا  إل - 

 .إل2003
إلإل.70إلراي إلرهس ر  ميفإلس اةإلربربربر   آهإلر   -  2

  

3
 .إلإل4إلراي إلرق ك ميفإلس اةإلربربربر   آهإلر    - 
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إلسعحن ه َْلَُّكْم َتتَّقُوَن *  يَ ا أَيَُّها الن َّاُس اْعُبدُ لإلع نل ِلُكْم َل وْا رَبَُّكُم الَِّذي خََلقَُكْم َوالَِّذيَن ِمن قَب ْ
َْلَ َلُكُم األَْرَن ِفرَاشاذ َوالسََّماء بِنَ اء وَأَنَزلَ ِمَن السََّماِء َماءذ فَ مَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمرَاِت   رِْزق اذ لَُّكْم  الَِّذي َج

َُْلواْ لِّلِه أَندَ  َلُمونَ فَ الَ َتْج ْْ إل.1 اداذ وَأَنُتْم َت
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلراينا إلعبذض إل  نةإلعغ بن إلمتنشن إل ن   إلبع  ن إلد    إلت رسه إلشا إلرألا  إلع  ه إلإل  جل إلشن ت،ك 

إلو  إل إلرت رتنف إلو  ره إلشا إلو  نف إلتع ش إلر يت إلعر  نيننا إلره انه إلع رنحل إل ضا نف إلبي إلل   ن إلك ن ره انهف
نإلت رستنإلعه يإلشننإل نإلر تع عيإل  ات  إل ن نإل  ح نةإلمبنإلس م إلساسلإلرلإلو  نإلردعنلإلسعتندرإلث راجلإلهضاإلهل

رلإلسعحن هإلعتعن ىإلو  نإلشاإل عناإلعغناناإلعل ري إلتف إلرألعكاج إلر لسمإل  تنضةفإلعمتتصإلثنخمإلسكا  إل
إلر   ا هإلرق ش إل  ح نةإل.

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلسي و إلكاعجل إلمبن إلرألا  إلس ع  إلر ضاند إلسه إلر ى إلكذ ك إلر   مي إلر   آه إل ع نن إلي  لإلع   ر ننس.
وََهَر اْلفََساُد ِفي اْلَبرِّ وَاْلَبْحِر بَِما َكَسَبْت أَْيِدي الن َّاِس لُِيِذيقَُهم  وإلس اةإلر  عمإللإلسعحن هإلع إلع ة

ُْونَ  َْلَُّهْم َيْرِج َْْض الَِّذي َعِمُلوا َل ع عةإلثك إلبذضإلراي إلوإلس اةإلر  عمإل هإلدال تهإلوإلسهإلر غ  إلب إلإل2ف َب
إل3.اندر ذوإلس ح ثإلبذرإلر ض

إلان ع  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إلرهسلم إلربت نم إلرألا إلإل يتفح إلو إل   ضا يا إلعهذي ض إلره انهف إللتن  ن إلر يت ر ا    
اعذر  إلوإلي مإلراإل ةفإل ت ج إل  نش  إلا شنهإلر ننسإلشاإلل   إلو  نإلإل  إلرلإلهل إلوإلر   هإلشاإل ع إلتع ن  إل

إلع لإلععندتهإلسعحن هإل.

إل.ى الحق  ي البيئة أثر مكا حة اإلرهاب علالفرع الثاني : 
إل

الإلاكإلسهإلبننحإلسث إلكع إل إلابن إلعش نوحتهإلع لإلر ع   فإلو  نإلسهإلرالعت ر راإلر يتإلهت دإلر   رع إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ر نضت  إلعرق رك إلر ن عي فإلعالإلخيضلإلع ربلإلسلرب إلسثنابربنإلع ربلإلر ع  رب إلعر  ربنةفإلوربنهإلر رب ر راإلش نوحرب إلرهابربن فإلهلربنإل

سربرب ح إلرى شربرب إلدع  ربربنإلوإلر ربربناإلش نوحربرب إلرهابربربن إلتاربربع إلر  ثربرب إلشربرباإلسثنابربربنإلكربربذ كإلع ربربلإلر ع  ربرب فإلونسربربتع نلإلرأل
إلرألإلتناإلعرقمنكةإلر ع    فك نإلوع جلإلرسرب ري ةإلوإلل  ربنإلع ربلإلغرب ةإلعنرب شنإلرسربتع  جلإل نناربةإلر ضاربض اإلرألارب بف

إلرى ش إلدع  نإلألثنابنإلع لإلره انهإلعر ع   إلاج إلش نوح إلرهابن إل.

إل

 ربةإلل رب قإلره اربنهإلاعثرب إلرألشرب إلرقتحرب ةإل ت رربيإلر  ربني إلامرب هإلس م إلايرب ةإلعإل2009را يةإلإل3اتناي إلإلإلإلإلإلإلإل
ر ن رعإلوإلغ ةإلشان رإلر   نإلعالي إل  رشنبنإل"إلر تح   إلوإلمج تإلر ت نكناإل ن  هإلل رب قإلره اربنهإلر رب ع إلعر  ربن  هإل
ره اربنخمإلر ربرب ع إلر ربربيتإلت ربرب هإل ربرب إلرات عربربجلإلوإلسوإلع ربربجلإلوإلسربرب نقإلر ع   ربربناإلر عاربرب  ي إلر ربربيتإل ربرب ىإلر   ربربنمإل ربربنإلوإل

                                                 

إل.إلإل22إلراي إلر ع  ة ميفإلس اةإلربربربر   آهإلر    - 1
  

2
 .إلإل41إلراي إلر  عمإل ميفإلس اةإلربربرب   آهإلر  ر  - 

3
 .إل10فإلر رضح إلرق  تإلر انا ر  كت اإل عض إلعع إلر المفإلل إلره انهإلوإلا   إل ح  إلشننسع فإل - 
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سرب ر إلرات عربجلإل عربربةإلبربذضإلر ع   ربناإلسعإلسثنن بربربنإلإل2009ينربني إلإل18ر ىإلإل2008إلدياربرب اإل27وإلسثنربن إلر ضربنةإلغرب ةإل
إل.1سعإلاع بنإل"

إل

ع  إل ن إلو هإلسهإلرا  إلر عا  ي إلرهسرب ري    إلدشرب افإلعلرب راإلره تربنمإلر غذري رب فإلعشنمرب اإلش ربنضإلر ررب وإلإلإلإلإلإلإلإل
 ربرب إل  شربربنهإلر اربرب نهإلشربرباإل ربرب هت فإلعبربربذرإلر رربربحيفإلععلربرب راإلقعندربرب إلر رربرب وإلر رربربحيفإلع إلتربرب ش إلرقتحربرباإلر  ل

امرب ةإلر ت نكربربنإل   ربن  هإلر ربرب ع إلر عرب وإلعمي ربرباإلسهإليمربرب ةإل  ميرب إللربرب  فإلع إلترب ش إلشربرب راعإلر رب عر اإلشن ربربنإلش اعربرب إل
2د ن  إلا رإل  ن.إل31000ر ا  إللإلسنشحإلر ا رو و إلوإلليإلر  يت هفإلع ت جلإل

إل

إل

إل رب راإلرلرب ىإلارب حإلر ررب وإلر رربحيإلغرب إلع نشجلإلر   راإلر عا  ي إلرهس ري    إلسيفنإلات   هإلض ا إلر ىإلإلإلإلإلإلإلإل
س ربفإلشربنإلش عرب إلشرباإلإل300رقعن إلر تناع إلقرنتإلشعندرب إلرق ربنضإلرقاربتع   إلاغرب ةفإلممربنإلتاربع إلوإلترب و إلسكثرب إلشرباإل

عالإلخيضربربلإلع ربربلإلسلربرب إلسثربربناإلشثربربةإلبربربذضإلردربرب ري إلع ربربلإلإل3فر رربرب وإلر رربربحيإلغربرب إلرقعربربن إلوإلرألارضربربيإلر  ارع ربرب إلراربربنعاة
ارربربربربض إلإلن ربربربرب فإل ربربربرب ري إلالإلتعربربربرب إلعالإلهرربربربربلإلت ت ربربربرب إلوإللربربربرب إلره اربربربربنهإلر ع  ربربربرب إلارربربربربض إلعنشربربربرب إلع ربربربربح إلره اربربربربنهإل

إل  لإلعتناإل.إلإلإلإلر ض ات و
ع رربربفإلر عمربرب إلعا ربرب هت إلإلفع ىإل  ع  ربرب رألإلعربرب عةو ربربيإلر عع  ربربهإلش  ربربنإلكن ربربجلإلر ربرب  إلسربرب ر إلع ربربلإلرهابربربن إلسعإلغربرب ضإلإل

كن ربجلإل تناربلإلوإلبربذضإلرق ل رب إللعرهإلفشع مربت  فإلبربيإللرب  إلع ربلإلر ع  رب إلعره اربنهفإلر ت رب اإلعرألاربجنا عش ربنه
رهابربن إلر ررب   خمإلضرب إل لت نإلتعنخمإلبيإلكذ ك إلرالإلس هإلشرباإلر ععربثإلر رب يثإلعرباإلسوإلاربي إلوإلو اربت إل عربة

 ر عني.إل وإلغ ةإلسشنمإلش سىإلعشا تإلىره ان   إلعر ع   .إلاع إلالإلير قإل  إل
 إلإلإلإلإلإلإل

ت  وإلا ربربنهإل ربرب دإلانهابربربن إلر رربرب   خمإلرهل جربربيإلر ربربذوإلرسربربإل ربرب اإلعربرباإلمجع ربرب إلس ربرب  ن إلر ع  ربرب ع ربرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
و ضرب نإلع رب   إلر رربناإلإلفعر يتإلكن جلإلتع شإلوإلظ عوإلا    إلسرب   إل رب رإلفةرىن  إلإلغ ةت ش إلره انهإلعر ع   إلوإل

ععربرباإل عربرباإلر ربرب ع إلرقعناربرب إلعغربرب إلرقعناربرب إل    ربربنهإلر رربرب   خمإلر عنرربرب وفإلعسربربطإلت ر ربرب،إلعربربنقيإلر رربرب   خمإلرهابربربنيب
عشرباإلإلفر  ربنوإلعر رربحيإلشرباإلرقربن إلفش رإلو  نر تخ فإلعاإلن ةإلر ض ات ن  إلرىن  ياإلوإلسس  إلظ عوإلا    إلل إل

إلر ربربربربيتإلتض ضربربربرب نإلعره اربربربربن   إل ر رربربربربح  إلعر نضاربربربرب عشربربربرباإلر  ربربربرب عوإلإلفرقربربرب عىإلراشربربربرباإلر ربربربربذوإلي ربربربربيبإللن ربربربربنهت إلره اربربربربن   
إلرألش إلرقتح ةإل.إلإلرعل ناإلل  قإلره انهإلعر تضةإلعش رث  إلعتف ن نإلعهثإلع   ن

إل

                                                 
1
إلسعت اإل23رق،ا إلوإلإلإلA/HRC/12/48(ADVANCE 1) س   إلت  ي إلاعث إلل  قإلره انهإلوإلو ات إلعوإلرألارضيإلر ع ا  إلرىت  إلرألإل ىفإلا  إلإل - 

 .إل02عرقم  اإلانس إلت  ي إللإلغ   ست هإل إل اع إلر ىإلاي ةإلر  جن إلر  نضيإللايتمنادإلغ   ست هإل فإلر رضح إل 2009
2
 .إل11 ضةإلرق  تفإلر رضح إلس   إلت  ي إلاعث إلل  قإلره انهإلوإلو ات إلعوإلرألارضيإلر ع ا  إلرىت  إلرألإل ىفإل - 

3
 . 12  ضةإلرق  تفإلر رضح ضيإلر ع ا  إلرىت  إلرألإل ىفإلس   إلت  ي إلاعث إلل  قإلره انهإلوإلو ات إلعوإلرألار - 
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  عرب ةإلرقت  عرب إلشرباإل رب ر إلرسربتخ رمإلر  نناربةإلرق   رب إلعر ربيتإلر ع   رب إلر ععاإلر ع نهإلعاإل   هإلر عن  إلشرباإلراثربناإلإلإلإلإلإلإل
 ع  عي إلإلت ةفإلعوإلغ ن إلر     إلر  ع إلونهإلر   نهإلر ررب   خمإل رباإليترب اعإلعرباإلاربثإل ش ردإلك   ني تنع إلا   دإل

إل1.إلرقعنا إلسي إلمس مإلتضتكإلانه انهإلعت  ثإلرهل ر إلعر نا إلعرق نضإل تضتكإلمباإلننإلشاإلر  رف

شربربربرباإل ربربربرب وإلر تحربربربربن فإلر ربربربربذوإل ندتربربربربهإلعر  اليربربربربناإلرقتحربربربرب ةإلإلع  جلإلسسربربربرب ح إلسكثربربربرب إلإلتربربربرب اةفع ربربربرب إلرسربربربربتإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
رألش ي  ربرب إلضربرب إلر عربرب رقفإلاجربرب إلعمه ربرب إلعن رتربربنإل"إلتربرب ش إلسسربرب ح إلر ربرب شناإلر مربربنشةإل"إلا ن ربربنإلاربربنجلإلر ربرب  إلع ربربلإلدع ربرب إل

عإليمربرب  إلر تربربناي إلإلو  ربربنإلسسربرب ح إلر ربرب شناإلر مربربنشةفإلرسربربتع  جلععفربرب إلوإلرألشربرب إلرقتحربرب ةفإلإلفشاربربت   إلعثراإلسربرب ندة
ن إلربربربربربربن إلدعلإلسعإلرابربربربربربربربربرب نإلرابربربربربربربربربربربربر  ثربربرب إلشربربرباإلرألع ربربربنلإلره  رش ربربرب إلوإللربربرب إلر ع  ربربرب فإلعر ربربربيتإلكربربربنهإلرق رربربرب دإلشنإلع ربربربل

إلرهابربربن إلر ربربذوإلت ربرب مإلاربربهل كربربناإله ايربرب إلع ربربضجلإلانهابنا ربرب فإلو ن ربربجلإلر نتربربنيمإلعإل  ربرب إلع ربربلإلر ع  ربرب فإلعبربربذرإلشربرباإل
 ربربناإل ربرب ةإلو  اربربنإلشربرباإلذ كإلر تجربربنا إلر ن عيربرب إلر ض  اربرب  إلوإلر رربربح ر إلرد ري يربرب فإلر ربربيتإلكربربنهإلرهلربرب وإلشن ربربنإلرظكربربر  علف

عا عسبنإلك  ةإلعارب  ي إلعنق رب فإلفإل2  ربرب   إلهابن إلرانب ياإلر ذياإلع ضت  إلانهابنا  إلعبيإلار دإلش نوحت
ع ع جلإلر رح ر إلرد ري ي إلعسرب نتنإلش تعربنإل تجنا ربنفإلر ربيتإلشنس ربجلإلرد ريرب إلر ىإلر  رب مإلتعربنخمإلشرباإلسثنابربنإلع ربلإلر ع  رب إل

إل.إلإل3عره انه

 . م  وال الم ي األ الحق:  المَلب الثالثإل
و ةإلإلإلسعإلر ض دي إلك نإلب إلشاإلر   قإلر مخر  فر   قإلر تفنشن  إلشاإلب إلفرهإلر  إلوإلرألشاإلعر المإلإلإلإلإلإل

ر انهإللتنمإلر ىإلر المإلعرألشافإلعكةإلاع إللتنمإلب إلرألإل إلر ىإلر المإلعرألشربافإلو ربذرإلر رب إل رب إليضت رب إلعنرب إل
ر  ع ربربرب إلرألشربربرباإلعر اربربربلمإل ت جربربرب إلر ت  يربربرب إلإلألوإلظربربرب وإلشربربرباإلر  ربربرب عوفإلع ربربرب إلتض ربربرب إلساربربربخناإلشع نربربرب إلوإلر  ع ربربرب ف

إلسع إلشاإلرألسعن .إلوسعإلر ت إلةإلر عا  وإلض بنإلألإلرلنا يف

 الفرع األول : األساس القانوني للحق  ي األم  وال الم .

عرى  رب إلارب ش إلر اربلمإلوربن  ع إلإلفشنذإلسن إلغنا ةإلربت جلإلمج تإلر رب ين ناإلر ارب نعي إلعر مرب ريتإلر  ع  رب عإلإلإلإلإلإلإلإلإل
و ضجلإلتت ي إلبذضإلرقخ ضناإلمبج  ع إلشرباإلر ترب را إلعره رب ر راإلعث ربكإلإلإلفاإلآثناإلعإل   إلعش ش ةشإلنعشنإلارو ت 

عشربربرباإلضربربرب ن نإلر ربربرب إلوإلر اربربربلمفإلعوإلبربربربذرإلره ربربربناإلظ ربربرب اإلرألشربربرب إلرقتحربربرب ةإلإلإلفكاربربربع ةإل  نيربربرب إلل ربربرب قإلره اربربربنه
                                                 

1
 .إل8عب إلشنإلساناإلر  هإلكذ كإلت  ي إلاعث إلل  قإلره انهإلوإلو ات إلعوإلرألارضيإلر ع ا  إلرىت  إلرألإل ىفإل ضةإلرق  تفإلر رضح إل - 
2
فإلتناي إلرال لعإلي مإلإل.wwwإلlgere.maktoobblog.comفإلع لإلرق  تإلرال  نعخمإلإلإل1954  و اإلإل02إلفإلرق،اإل إلوإل  انايا نهإلر ض  ا  إل  ي ة - 

 .إل18/03/2010
3
 . 18/03/2010.تناي إلرال لعإلي مإل:إلإلwww.awsatnews.netإلقع  شناإلسكث إلمي اإلر    عإلر ىإلرق  تإلرال  نعخم - 

http://www.awsatnews.net/
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 إلفإلاربربةإليعتربرباإلشربرباإلسبربرب إلش ن ربرب إلرألشربربك ،ساربرب إلدع  ربرب إل ع ربربجلإلشربرباإللضربرباإلر اربرب  إلعرألشربرباإلر ربرب ع   إلسبربرب إلسع  ينهتربربن
إل.إلإل1رقتح ةإل"إللضاإلر ا  إلعرألشاإلر  ع إل"

رألشربربرب إلرقتحربربرب ةإلكربربربنهإلوإلسع ربربربن إلر ربربرب  إلر عنق ربربرب إلر ثن  ربربرب إلر ربربربيتإلسضربربربن جلإلر عربربربنيإلعيربربربلاإلإلت سربربرب ةإلع  ربربربنإلسهإلإلإلإلإلإلإل
مبربنإلإلفر ربيتإلرسربتع  جلإلو  ربنإلثت ربفإلرألسرب ح إلر ضتنكرب إلعإلفسو ربتإللرب  إلارب  بنإلر تربناي إلر عمرب وإلاربةإلتعترباإلر   ف

ر ن  إلر ىإلرألشاإلعر المفإل ع ربجلإلش،ساربيإلرألشرب إلرقتحرب ةإليارب  هإلسبرب إل  ربنسإلإلاةإلسهإلو  نإلر ال إلر ن عو.
إل.إلاي ايإلو  نإل"إلع ةإلرألشاإل"

ر ىإل ن ربربرب إلإلفسكربربرب إلاربربرب عاضإلع ربربربلإلر ربربرب إلوإلر اربربربلمف2إل1948سربربربن إلإلرهعربربربلهإلر عربربربنقيإل  ربربرب قإلره اربربربنهإلسشربربربنإلإلإلإلإلإلإل
إلإلعثت ربربربربفإلرالتضن  ربربربربناإلإلفبربربربربذرإلانهضربربربربنو إلر ىإل  رعربربربرب إلعشعربربربربندبإلر  ربربربربن  هإلر ربربربرب ع إل3ل ربربربرب قإلو ديربربربرب إلعمجنع ربربربرب إلسإلربربربرب ىف

رهضربربربنوإلرألعلإلإللفإلعشن ربربربنإلر ات كربربرب إلعر فربربرب راطإلر  ع  ربربرب إلرق تعتربربرب إلان  ربربربن  هإلر ربربرب ع إلره اربربربنخمإلسعإلل ربربرب قإلره اربربربنه
إلإلإلإلإلعرقتع ربربربربربرب إلا نيربربربربربرب إلضربربربربربربحنينإلرقننسعربربربربربربناإلرقاربربربربربرب ح إلإلف1949سعاإلإل12رق حربربربربربرب إلانتضن  ربربربربربربناإل ن ربربربربربربفإلرقنع ربربربربربرب ةإلوإل

وإلرقتعن  ةفإلرثإلتع اإلعاإلاغعت ربنإلر ربناةإلوإلسهإلترب ىإلر اربلمإلر ذوإل صإلوإلديعن تهإلع لإل"إلسهإلرأل  رإل4فر  ع   
سني إلا إلر مع  إل".ك نإلسهإل ةإلرق رث رب إلر  ع  رب إلرقتع  رب إلا رب قإلره اربنهإلك ربنإلثك  ربنإلس ضربنإلإلساربنااإلر رب إلوإل
ر اربربربلمفإلسعإلر  ربربرب قإلرق تعتربربرب إلاربربربهفإلعشربربرباإلا ن ربربربنإلر ع ربربرب ياإلر ربربرب ع   إل  ح ربربرب قإلرق   ربربرب إلعر ا نسربربرب  إلإلعر ع ربربرب إلر ربربرب ع إل

إلقإلرال ترندي إلعرال ت نع  إلعر ث نو  إل.  ح  إل

شرباإلدعلإلر عربنيإلاربن  إلوإلإلرألشرباإلعر اربلمإلسرب ر إلع ربلإلشاربت ىإلتعنعتربنإلإلنربت جلإلر  علإلر ع ا  إلكغ ي إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
وإلديعن تربربهإلراربربناةإلر ىإلرالاتعربربنيإلإل5ر ربرب ع إلسعإلوإل  ر  ن ربربنإلر  رإل  ربرب فإلع ربرب إلتفربرب اإلرق ثربربنقإلر عربرب يبإل  ربرب قإلره اربربنه

شنهإلع لإلس هإل"إل  ةإلاخصإلر  إلإل14فإلك نإل رجلإلرقندةإلإل انهإلعر ا  إلعرألشاإلر عنق  ر  ث  إلا إلل  قإلره
إلإلإلوإلر  ي إلعرألشنهإلع لإلاخرهإل"

                                                 
1
 .  شاإلش ثنقإلرألش إلرقتح ةإل01س ف إلرقندةإل - 

2
إل1948ديا اإلإل10 إلرق،ا إلوإل3-س فإللإلدإل217لهإلر عنقيإل   قإلره انهإلفإلسعت  إلع نم إلع لإلرقألإلمب   إل  راإلرد ع  إلر عنش إل ألش إلرقتح ةإلا  إلرهع - 

 شنإلي يإل"إلمتنحإلرد   اي إلرد ري ي إلش رو ت نإل إلعلهإلر عنقيإل   قإلره انهإل.."إل.إل1963شاإلدست اإلإل11فإلع   إل ن إلوإلرقندةإل

3
  تإلرألش إلرقتح ةإلصإلع لإلل إلر المإلوإلر عنيإلوإلرهعلهإلر ع  يإل   قإلره انهإلوإلر ض  ةإلرألع ىإلشاإلديعن  إلرهعلهإلفإل ل لعإلع  هإلمي اإلر    عإلر ىإلش  - 
 ..www.un.orgفإل

4
ننسعربربناإلرقارب ح إلر  ع  رب إلفإلسعت رب إلععرب  إل  ت   ربربتإلفعرقتع رب إلا نيرب إلضربحنينإلرق1949سعاإلإل12رهضربنوإلرألعلإلرق حرب إلانتضن  ربناإل ن ربربفإلرقنع رب ةإلوإلإللر ات كرب إل - 

فإلإل1977  ي  رب إلإل08ي إلعر تر ي إلعرال ف نمإلشاإل عةإلرق،مت إلر  ا  شنسيإل ت ك رب إلر  ربن  هإلر رب ع إلره اربنخمإلرقنتعرب إلع ربلإلرقننسعربناإلرقارب ح إلعتترب ي ضإلفإلعث ربكإلاتربناإل
فإلإل1989شربربنوإلإل16رقربرب،ا إلوإلإل89/68ع إل مربرب ضإلمب  رب إلرق سربرب مإلر  ينسربربيإلا رب إل رب دقإلع  ربربهإلشربرباإل رب وإلرد ريربرب إلفإلإلر ربربيتإل1977دياربرب اإلإل7عارب سإلتربربناي إل ضربن  إلوإل

 .إل1990و ض وإلإل16فإلعدإلةإلل  إلر تنض ذإلان ناع إلد ري إلي مإلإل1989شنوإلإل17ر رنداةإلاتناي إلإل20ع م إلوإلرد ي ةإلر  مس  إلا  إل

5
 .إلرق  تإلر انا رق ثنقإلر ع يبإل   قإلره انهفإلديباجة  - 
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فإلمب ض عإلر المإلر عنقيفإلعإلل إلرق ر ن إلوإلرألشاإلعر اربلمفإلورربند جلإلع ربلإلع   إلربت جلإلرد ري إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ك ربربنإلستربربنإلس ربرب اإلشربرباإلإلربربللإلدسربربنت بنإلاربربهفإلو ربرب إل ربربن إلوإل ربربةإلرالتضن  ربربناإلعرق رث ربرب إلر  ع  ربرب إلر ربربيتإلت ربرب إلبربربذرإلر ربرب فإلإل

"إلسهإلرألب روإلرألسنس  إل  ج   اي إلرد ري يرب إلر  مي  ر  رب إلر مربعع  إل......ر اربلمإل1963شاإلدست اإلإل10رقندةإل
كربربربنهإلحمتمربربرب نإلوإلرهاربربربناةإلر ىإلش ضربربرب عإلر اربربربلمفإلوربربرب غ إلس ربربربهإل ربربربصإلع ربربربلإلفإل1976سهإلدسربربربت اإلإلعكربربربنهوإلر عربربربنيإل"فإل

هإلوإلإلاربربنسإل ربربنإليعربربوإلرقاربربنسإلاربربن  إلوإلر اربربلش فإلرالإلس ربربهإلساربربناإلق ضربرب عإلر اربربلش فاعربرببإلر  ربرب قإلر ربربيتإليعربرب إلرق
ر ربربيتإل رربربجلإلع ربربلإلس ربربهإل"إليعن ربرب إلر  ربربن  هإلع ربربلإلرقخن ضربربناإلرق ت عربرب إلضربرب إلر  ربرب قإلعر  يربربناإلعع ربربلإلكربربةإلإل71رقربربندةإل

عيإلي تربرب مإل"إلإلشاربربنسإلان اربربلش إلر ع   ربرب إلعرقعن يربرب إل إل اربربنهإل"إلعسعتربرباإلرقاربربنسإلان اربربلش إلر ع   ربرب إلعرقعن يربرب إل"إلثن ضربرب 
كربربرب ر كإلان  ربربربن  هإلا ربربرب إلإلعرقعربرب لإل28/11/1996فإلرقعربربرب لإلاتربربربناي إل1989فإلسشربربربنإلدسربربت اإلسربربربن إلان   ربرب إلوإلرقرربربربت ح

 .إل2008  و اإلإل15رق،ا إلوإلإل19-08
 

سه"إلإل32وإلعربربربنلإلر  ربربرب قإلعر  يربربربناإلر ا نسربربرب  إلعر ض ديربربرب .ونعتااإلرقربربربندةإلإليعربربرب إلا ريربربرب إلش ل ربربرب إلرال ضجربربربنافإلإلإلإلإلإلإلإل
إلعرد ري يربربنافإلرد ريربرب ي إلمج ربربتإلاربرب إلشمربربنكنإلت رثربربنإلعت ربرب  هإلفشفربرب    إلعرقربرب ر اإلره اربربنهإل ربرب قعلإلرألسنسربرب  إلر  ايربربنا
إلشرباإلس رب إلر  سربت اإلرهإلاربةإل"ل شتربهإلر ت ربنحإلععرب مإلسربلشتهفإلع ربلإللربنو  رإلكربيإل  ربةإلر ىإل  ربةإلشاإلين   ضإلسهإلعر ع  
إلشاربنسإلإلسعإلشعنرب وإلعسإلارب خمإلعنربفإلسوإلعلفرب إلانهفربره ربإلل شرب إلر ت ربنحإل عرب مإلضربنشن "إلر  ع  إلسهإل34إلرقندةإلإللل

إل.إلإل"إلان   رش 
إل.أثر مكا حة اإلرهاب على الحق  ي األم  وال الم  :  الثانيالفرع  إلإلإلإلإل

إل

عرسربتإلانعتعربناإلسهإلر رب إلوإلإلرهإلر  يثإلعاإلش نوح إلرهابن إلعسث ضإلع ربلإلر رب إلوإلر اربلمإلعرألشربافإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
حربرب إلرهابربربن إلع ربربلإلر ربرب إلوإلرألشربرباإلرألشربرباإلعر اربربلمإلبربرب إللربرب إلمجربربنعيإلعوربرب دوفإلعشندشنربربنإلسربربنت   إلعربرباإلسثربرب إلش نو

اإلسثربربناإلش نوحربربرب إلرهابربربربن إلعربربربعر اربربلمإلع ربربربلإلرقاربربت ىإلر ضربربرب دوإلوإلرقعحربربربثإلر ثربربنخمفإلسربربرب وإل  رربربرب إلر ربرب يثإلبنربربربنإل
إل.إلإلر  إلوإلرألشاإلعر المإلرد نعير  ع إلع لإل

إل

كن ربربربجلإلاعربربرب إلسلربربرب رثإلر ربربربندوإلعمربربرب إلإلفعانعتعربربربناإلسهإلر   ربربرب إلر  ع  ربربرب إلر  رسربربربع إلضربربرب إلرهابربربربن إلر ربربرب ع إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ااإلتاربنؤالاإللرب لإلشارب   إلر ترب إلةإلنر رب يثإلع ربلإلشربنإلاعرب إلبربذضإلرق ل رب فإلر ربيتإلسثربإل  كرب سرب وإلإلف2001 اإلسربعت

فإلعوإلث ربربكإلر  ربرب مإلراتربرب اإلسش ي ربربنإلستربربنإل ثربرب إلرهلجربرب مإلع ربربلإلر  اليربربناإلرقتحربرب ةإلرألش ي  ربربراربرب ع ىإلش نوحربرب إلرهابربربن إل
ونعربنإلعرباإل ضارب نفإلإلربللإلااع إلرالعت ر إلر ذوإلع تإلع   ربنفإلعستربنإلسربت  مإلاربن  دإلدإلفتعتاإل ضا نإلوإللن  إلل  

إل.رالجتنضإل  إلر   إلع لإلسوغن اتنهعإلترنع اإلعت ةإلإلفسنعناإلع ي ة

إل

إلن ربرب إلاعربربرب إلر ت ربربن إلرق   ربربرب إلر ربربيتإلس  بربربربنإلع ربربةإلرألشربربرباإلألوغن اربربتنهإلشربربرباإلس ربربةإلتاربربرب   إلاربرباإلالدهإلعث ربربربكإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
اإلت رربربفإلبربربيإلعل  ضنهتربربربنإلفإلسيربرباإلسع نربربجلإلر  اليربربناإلرقتحربرب ةإلرألش ي  ربرب إلر  لربرب إلعاربرب س2001ينربربني إلإل20اتربربناي إل
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عر تربربني راإلر  ا ربرب إلر ربربيتإلرسربربتع  جلإلاعفربرب نإلألعلإلإل"كربرب عسإلع  شربربنب ح"ا يتن  ربربنإلشربرب هإلع ربرب ىإلسوغن اربربتنهإلارربرب راي إل
إل.إل1ش ةإل  نع  إلسب روإلد    إلق ر تإل ن عنهإلعتن   إلر  نع ةإلر يتإليت ع  نإلااإلالده

إل

اربرباإلإلسش ي ربربنإلأللربرب رثفإل ربرب ااكربربةإلث ربربكإل عربربةإلسهإلت ربرب هإلبنربربنحإلسيربرب إلشع  شربربناإلعربرباإلرد ربرب إلرقاربرب    إلعربرباإلرإلإلإلإلإلإلإل
ر   إلع لإلسوغن اتنهفإلعكن جلإل  ح  إلسثناإلعإل   إلع لإلر  إلوإلرألشاإلعر اربلمإل  مربع إلرألوغربنخمإلعر ربذوإلوإل

شربرباإل ربرب وإلر ن ربربنمإلر ربربنك إلآ ربربذرحإلعبربرب فإل  نمل ن عربربنهإل إلإل2فااربربع إلشعن نتربربهإلر    ربرب إلكربربنهإليضت ربرب بنإل عربربةإلر ربرب  
ر ىإلي شنربنإلبربذرفإلعس ربعحجلإلسوغن اربتنهإلاربلدإلإلرب ر إلإلع ن اإلر رب  إلرألش ي  رب إل ت رب سإلش سربنةإلر مربع إلرألوغربنخم

عر  ناث إلسهإلع ةإلرألشرباإلس ربنسإلوإلع ربجلإلاللرب إلألش ي ربنإلعل ضني ربنإلر ترب إلةإلر عارب  وإلإلالإلسشاإلو  نإلعالإلسلمف
عر ربذوإلتفرب اإلسهإلإلإل2001سكترب ا إلإل08فإلعث كإلمب   إلر   راإلرق،ا إلوإلر  ونعإلعاإلر نضةإلااإلمبوإلسوغن اتنهإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل.3يااإلر غناراإلرألش ي   إلر ايتن   إلع لإلسوغن اتنهإلل إلر  ونعإلر م عيإلعاإلر نضة
إلإلإلإل

ر ربربيتإلت ضربربةإل  ربرب علإلر ربرب إلوإلإل4فشربرباإلش ثربربنقإلرألشربرب إلرقتحربرب ةإل51عوإلبربربذرإلر رربرب دإلجتربرب اإلرهاربربناةإلر ىإلسهإلرقربربندةإلإلإلإلإل
اإلر ربرب ونعإلعربرباإل ضاربرب نفإلرثرإلرعتربرب اإل ربرب ةإلشاربرب ح إلع ربربلإلسلربرب إلسعفربربن إلرألشربرب إلرقتحربرب ةفإلر ىإلسهإليربربت  اإلع ربربةإلرألشربرب

إل.شاإلرختنثإلر ت را إلر لسش إل ضاإلرألشافإلشتإلض عاةإلرإلتناإلع ةإلرألشاإلان ت را إلر يتإل إلرختنثبن

إل

ع  ربرباإلع ربربةإلرألشربرباإلكن ربربجلإلتربرب را ضفإلرعتربربن إلر فربرب  إلرألإلفربرب إلق يربرب إلشربرباإلر ربرب  إلعر ت ربربنحإلر ربرب إلوإلرألشربرباإلإلإلإلإلإلإلإل
إلر المإل.

رقتفربربربربرب اإلإلف2001سربربربربربعت اإلإل12رقربربربربرب،ا إلوإلإل1368س ربربربربرب اإلع ربربربربربةإلرألشربربربربرباإل ربربربربرب راضإلا ربربربربرب إل عربربربربربةإلث ربربربربربكإلعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ندوإلرب رثإلر ربربربسلربربر ربربذوإلس ربرب إلو ربربهإلردر ربرب إلت ربربكإلإل5فهت يربرب راإلر اربرب  إلعرألشربرباإلر ربرب ع   إلر ربربيتإلتاربربعع نإلسع ربربنلإلرابنا ربرب 

ك ربربنإلسكربرب إلع ربربلإللربرب إلر ربرب علإلإلوربرب ردىإلسعإلإلانعتعنابربربنإلهت يربرب رإل  اربربلمإلعرألشربرباإلر ربرب ع   فإلف2001عمربرب إلسربربعت اإل
إلنقإلرألش إلرقتح ةفإلع ن  إلر   راإلمج تإلر  علإلسهإلمجنعناإلمب ناس إلل  نإلوإلر  ونعإلعاإلر نضةإلمب   إلش ث

إل
                                                 

1
 .إل250  فإلر  ن  هإلر  ع إلا إلشع سإلع مإلر ت إلةإلعر ت إلةإل  ني إلل  قإلره انهفإلرق  تإلر انا إلر رضح إلر  كت اإلا ش ياإلحم  - 

2
 249ر  كت اإلا ش ياإلحم  فإلر  ن  هإلر  ع إلا إلشع سإلع مإلر ت إلةإلعر ت إلةإل  ني إلل  قإلره انهفإلرق  تإلر انا إلر رضح إل - 

3
 .إل250إلا إلشع سإلع مإلر ت إلةإلعر ت إلةإل  ني إلل  قإلره انهفإلرق  تإلر انا إلر رضح إلر  كت اإلا ش ياإلحم  فإلر  ن  هإلر  ع نقال عن   - 

4
شاإلش ثنقإلرألش إلرقتح ةإلع لإلشنإلي يإل"إل  ةإلوإلبذرإلرق ثنقإلفإلشنإليفعفإلسعإلين صإلر  إلر تع عيإل   علإلفإلو دىإلسعإلمجنعربناإلفإلوإلر رب ونعإلعرباإلإل51تنصإلرقندةإل - 

سعفربن إللإلرألشرب إلرقتحرب ةإل إلعث ربكإلر ىإلسهإليتخربذإلع ربةإلرألشرباإلر ترب را إلر لسشرب إل ضرباإلر ارب  إلعرألشرباإلر رب ع   إلإلعر ترب را إلإلس ضا  إلفإلرثرإلرعت اإل رب ةإلشارب ح إلع ربلإلسلرب 
سربرب تتهإلعشاربرب،ع  تهإلإلر ربربيتإلرختربربذبنإلرألعفربربن إلفإلرسربربتع نالإل ربرب إلر ربرب ونعإلعربرباإلر ربربنضةإلتع ربرب إلر ىإلرا ربربةإلوربرب اإلفإلعالإلتربرب،ث إلت ربربكإلر تربرب را إلاربرب وإللربربنلإلفإلو  ربربنإل   ج ربربةإل إلمب تفربربل

  ىإل رناه ةإلشاإلسل نمإلبذرإلرق ثنقإلفإلشاإلر  إلوإلسهإليتخذإلوإلسوإلع جلإلشنإلي ىإلض عاةإلالختنثضإلشاإلرألع نلإل ضاإلر ا  إلعرألشاإلر  ع   إلسعإلرعندتهإلررقات 

5
 اخ إلشاإلر   راإلإلفإلهت ي راإلر ا  إلعرألشاإلر  ع   إلر يتإلتاعع نإلسع نلإلرابنا  فعر اإلإل2001اإلسعت إل12فإلرق،ا إلوإلإلS/RES/1368ر   راإلا  إل - 

 .إل25/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإلwww.un.org فإلشت و ةإلع لإلش  تإلرألش إلرقتح ةإلر ع ا  ان  غ إل

http://www.un.org/arabic/docs/SCouncil/SC_Res/S_RES_1368.pdf
http://www.un.org/
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ق نوحربرب إلإل مم نربإل دتع ربةإلسربرب ينإلقلل رب إلشربرب ت يبإلرالعترب ر راإلعش،يربرب ي  إلعشرباإليتعنربرب ت إل فربني نفإلعاربربذلإلكربةإلرد ربرب
إلرهابن إل.إل

ع  ربرباإلاغربرب إلترربربن فإلرهابربربن إلوإلإلن ربرب إلهت يربرب إلر اربرب  إلعرألشربرباإلر ربرب ع فإلمب  ربرب إلر  ربرب راإلر ربربذوإلسربربع جلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
راربرب ر إلع ربربةإلرألشربرباإلرسربربتع ردضإلالختربربنثإلكنوربرب إلر تربرب را إل  ربرب دإلع ربربلإلسلربرب رثإلر ربربندوإلعمربرب إلسربربعت اإلإلرهاربربناةإلر  ربربهفإلعإل

عحمنااربرب إلرهابربربن فإلرالإلس ربربهإليإلي ربرب إلرا ربربةإلانضاربربهإلمبعناربرب ةإلر ربرب ر راإلحمربرب دةإلمب  ربرب إلر ضرربربةإلر اربربناتفإلألهإلث ربربكإل
شرب إلر ربذوإليإلي رباإلان ف عاةإله ي إل   إللإلدع رب إلشع نرب إل إلر ربيتإلينعغربيإلسهإلي  ربهإلضرب بنإلر رب ر إلر   ربتفإلرألإليي تف

إلشتنلنإلا ةإلرألشافإلعلخنإلعرهإلتن   إلر  نع ةإلا عنش إلسسنش إلااإلالدهإل  إلع  ربجلإلر  ربهإلس ربناتإلرالهتربنمفإلرالإلس ربه
إل.إلفإلت فإلعار إلد كإلر ع عرهإليثعجلإلسهإلل  ش إل ن عنهإلسعإلسوغن اتنهي

وإلدع ربرب إلرسربربلش  إلاربةإلساربرب اإلل كربرب إل ن عربربنهإلرسربربتع ردإل تارب   إلاربرباإلالدهإلسعإلحمنك تربربهإلوإلسوغن اربربتنهإلسعإلوإلسإلإلإلإلإلإلإل
حمنيربربربربربربرب ةإلرثرإل ربربربربربربرب شجلإلر  اليربربربربربربربناإلرقتحربربربربربربرب ةإلرألش ي  ربربربربربربرب إلسد ربربربربربربرب إلع ربربربربربربربلإلت ا ربربربربربربربهإلوإلرهلجربربربربربربرب مإلع ربربربربربربربلإلإلسش ي ربربربربربربربنإلاتربربربربربربربناي إل

إل.1إل11/09/2001

ت ك ربرب إلر  ربرب راإلع ربربلإللربرب إلر ربرب علإلوإلممناسربرب إللربرب إلر ربرب ونعإلعربرباإلر ربربنضةفإلتربرب حإلر عربربن إلشضت لربربنإلك ربربنإلسهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
انألسرب   إلر ربذوإلرات تربهفإلعر ربذوإل رب ىإلإلف رب  إلع ربلإلرهابربن عرباإلرإل  تاي إلشنإلسع نتهإلر  اليربناإلرقتحرب ةإلرألش ي  رب

 تنيجهإلر  إل   إلع لإلرألشاإلعر المإلوإلر  ث إلشاإلر  علفإلاةإلسهإلرألس   إلر ذوإلتعنتهإلسنب إلام ةإلكعرب إلوإل
إل ننع إلرهابن إلا لإلشاإلش نوحتهإل.

 سإلر ترب إلةإلاربن   ةفإلرالإلرثرإلإلعع  هإلونهإلش ثنقإلرألش إلرقتح ةفإلعاع إلر   راراإلر انا  إلت،ك إلس ربهإلالإلبربإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلكنهإلث كإلشاإلس ةإلمحني إل"إلر المإلعرألشاإلر  ع   إل"إلعي  هإلر ت إلةإلمب   إلش ثنقإلرألش إلرقتح ةإل.

ر ربندوإلعمرب إلإل رثعار إلسلربإلفيإليثعجلإل تع ربنإلسهإلتن رب  إلر  نعرب ةإلسعإلل  شرب إل ن عربنهإلرألوغن  رب إلعشندرمإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
فإلر تعرب وإلع ربلإلسوغن اربتنهإلعحمناات ربنفإلعبربذرإليعترباإلر ت ربنحإل   فإلولإلل إل   اليناإلرقتح ةإلرألش ي2001سعت اإل

إل  ا  إلعرألشاإلر  ع   إلعر ت نحإل  ح إلوإلرألشاإلعر المإل.

ام ع  إلشنإلت  مإلاهإلسش ي نإلعل ضني نإلض إلسوغن اتنهفإلو ةإلشنإل نشجلإلاهإلض إلإل العلخنإل  إلس  ننإل إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
سربرب ندةإلإلال ت ربربنحشربربااإلإلفامبربربنإلش  ربرب دةإلسعإلغربرب إلش  ربرب دإلسربربتخعناي فرر عربرب رقإلعبربرب إلدع ربرب إلشاربربت   فإلانربربن إلع ربربلإلت ربربناي إل

دع ربرب فإلعرو ربربندإلاربربعع نإلل ربربهإلوإلر اربربلمإلعرألشربربافإلاجربربمإلساربرب  نإلر   ربربنإلسربربن ضنفإلمثإلع ربرب إلسع ربربنلإلرق نعشربرب إلو ربربهإلا تربربنإل
إلسع نلإلرابنا  إلجت إلش نوحت ن.

                                                 
1
 .251شع سإلع مإلر ت إلةإلعر ت إلةإل  ني إلل  قإلره انهفإلرق  تإلر انا إلر رضح إلإلر  كت اإلا ش ياإلحم  فإلر  ن  هإلر  ع إلا  - 
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 .  َقوق  اإلنسان الفرديةأثر مكافحة اإلرهاب علض  المبحث الثاني: 

 ربربلإلل ربرب قإلره اربربنهإلرد نع ربرب إلسعإلر تفربربنشن  فإلعا نربربنإلسساربرب نإلر  ن    ربرب فإلعسثربرب إلش نوحربرب إلاعربرب شنإلت   نربربنإلعإلإلإلإلإلإلإلإلإل
رهابربربن إلع   ربربنفإل تنربربنعلإلوإلبربربذرإلرقعحربربثإلسثربرب إلش نوحربرب إلرهابربربن إلع ربربلإلل ربرب قإلره اربربنهإلر ض ديربرب فإلع  رربرب إل ربربنإل

إلر   قإلرق    إلعر ا نس  إلعرال ت نع  إلعرال ترندي إلعر ث نو  .

سهإلر  ربرب قإلرقتتربرب قإلر   ربربنإلشربرباإلإلفتربربنإلشربرباإلبربربذرإلرقعحربربثنر ىإلس ربربهإلالإلي رربرب إلاتع عربربةإلث ربربكإل  يربرب إلر ت ضربرب حإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
لربرب إل  ربةإلاربربخصإلك ربنإلبربرب إللربرب إلإلفر رب إلوإلر  ربربنةرهإلإلل ربهإلالإلمي ربرباإلر رب يثإلعن ربربنإلع ربربلإلرقاربت ىإلرد ربربنعيفإل

ر ت ربنحإلر رب إلوإلر  ربنةإلا  عرب إلشرباإلر نربنسإلإلإلسسنسرب نفإلرد نع رب إل  ةإل نيض إلدعهإلمت   إلعنررب وفإلوجرب ري إلرهاربندة
 إلسإلربربرب ىإلوربربربنهإلعربربرب مإلر ربربرب يثإلعربربرباإلاعربربرببإلر  ربربرب قإلوإلرقعحربربربثإلرألعلإلرقتع ربربرب إلاربربربن   قإلرد نع ربربرب إلاغربربرب إلعشربربرباإل  ربربرب

عشربرباإل  ربرب إلسإلربرب ىإلسهإلر ربرب يثإلع   ربربنإلوإلرق رث ربرب إلر  ع  ربرب إلكربربنهإلإلف ربربعغت نإلرد نع ربرب فإل نتضربربندىإلر ت ربرب راإلشربرباإل  ربرب 
إلإلللإلسسا نإلر  ن     إل.إلادري نإلإلن نإلان ض دإلك نإلسن ىإلش

 ديرب إلر ا نسرب  إلعرق   رب إلعرال ترربندي إلعر ث نو رب فإلون نربنإلسرب وإل ربنعلإللررب إلر  رب قإل رإل  ث ةإلر   قإلر ض ع إلإلإلإلإلإل
إل.ر يتإل  إلتنت كإل ت ج إلر  ر راإلش نوح إلرهابن 

 .  َقوق  اإلنسان المدنية والسياسية  المَلب األول : 
 

هإلرلن ربربرب إلت ربربربكإلر  ربربرب قإلر ربربيتإلي رعهلربربربنإلر ضربربرب دإل ربرب وإله  ربربرب إلشرربربربن إلفي رربرب إلاربربربن   قإلعر  يربربربناإلرق   ربرب           
ل يرب إلر تن ربةإلعرالسربت  رافإلعلرب إلر رب عرمفإلعر  نيرب إلعرألشربافإلعر  ربنةإلر   ميرب إلإلععرب مإلر رب إلوإلر  ربنةإلعإلر ض دي فإلشثربةإل

عر الش إلر مخر  إلعرقانعرةإلسشنمإلر  ن  هفإلعرلنرمإلل ش إلرقا افإلعسرب ي إلرق رسربلاإلعرق نقربنافإلإلفرالستععند
إلإل هلربربربنإلر  ربربربن  هإل  ربربربةإلوربربرب دإلدرإلربربربةإلع نربربربهإل    ربربربنمإلا ربربربةإلع ربربربةإلعسشربربربنإلر  ربربرب قإلر ا نسربربرب  فإلو  رربربرب إل ربربربنإلر  ربربرب قإلر ربربربيت

 ربربهإلراتعربربنيإلا ربرب قإلراإلربرب يافإلعاربربذ كإلتتعربرب ىإلبربربذضإلر  ربرب قإلر ضربرب دإلرجتربربنضإل ضاربربهإلعسسربرب تهإلعتترربربةإلا ربرب قإلإلفشمربرب عع
إل.رد نع فإلعشاإلر   قإلر ا نس  فإلر  إلوإلرقمناك إلعرالإلت ناإل

إلإل

سربةإلر  ن    رب إل  ح رب قإلرق   رب إلعر ا نسرب  إلر تعرب وإلع ربلإلرألإلفعع  هإلس وإل نعلإلشرباإلإلربللإلبربذرإلرقت رب إلإلإلإلإل
إلمثإلإلر ت   إلعاإلسث إلش نوح إلرهابن إلع   ن.

إل.الردنية وال ياسية اإلن ان األسس القانونية لحقوقالفرع األول : إلإل

إل

رهإلسعلإلعث  ربرب إل ربربصإلو  ربربنإلع ربربلإلر  ربرب قإلرق   ربرب إلعر ا نسربرب  فإلبربربيإلرهعربربلهإلر عربربنقيإل  ربرب قإلره اربربنهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
دياربربربرب اإلإل10 إلرقربربربرب،ا إلوإل3-س ربربربربفإللدإل217 ربربربرب راإلرد ع ربربربرب إلر عنشربربربرب إل ألشربربربرب إلرقتحربربربرب ةإلا ربربربرب إلإلر ربربربربذوإلسعت ربربربرب إلمب  ربربربرب 
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ع  ربةإلورب دإلر رب إلوإلر  ربنةإل"1فسلرب راإلشتاربنعياإلوإلر   رشرب إلعر  رب ق"مج ربتإلر نربنسإل"إلي   إلإلهر ذوإلس  إلس إلف1948
سعإلإلإل إلر  نسربربربرب إلسعإلر ع  اربربربرب إل  تعربربربربذي إلعالإل   عنش ربربربرب إلسلربربربرب عالإلبربربربرب سإلسهإلإل"2فوإلرألشربربربربنهإلع ربربربربلإلاخرربربربربه"عر  يربربربرب إلعإل
إل.3"ان   رش سعإلر ن  إلإل ر لر ان  

إل

ع ربرب إلمتربربجلإلإل1966عشربرباإلاربرب إلرق رث ربرب إلر  ع  ربرب إلبنربربنحفإلر ع ربرب إلر ربرب ع إل  ح ربرب قإلرق   ربرب إلعر ا نسربرب  إل اربربن إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
رإلت ربناوإلإلسعت رب إلإللشندةفإلع هإلا ت كرب إلإل53رهاناةإلر  هإلسن ضنإلوإلسكث إلشاإلشننسع فإلعب إلعث   إلدع   إلتت  هإلشاإل

دياربربرب اإلإل16 إلرقربربرب،ا إلوإلإل21-س ربربربفإللإلدإل2200 ي إلعرال فربربرب نمإلا ربربرب راإلرد ع ربربرب إلر عنشربربرب إلععربربرب  إل  ت   ربربربتإلعر ترربربرب
إل.إل4إل1966

إل

ع  إل رجلإلرقندةإلر اندس إلشنهإلع لإلس هإل"إل  ةإلر انهإلر رب إلر تع عربيإلوإلر  ربنةفإلعل ربيإلر  ربن  هإلبربذرإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلر  فإلعالإلب سإلل شنهإلسوإلو دإلشاإلل نتهإلام ةإلتعاضيإل"إل.إل

إل." ا إلرهع رمإلرالإلاع إل  عاإلل  إلتنييإل نداإلعاإلحم   إلثتر عالإلب سإلتنض ذإلع "إلإلإلإل

إل

يمرب ةإل  ميرب إلراربندةإلردربنةإلر عمرب وفإلون ربهإل رب ةإلوإلبربذضإلرالتضن  رب إلر ن  رب إلإلفعرثرإلكنهإلر  شنهإلشاإلر  نةإلإلإلإلإلإلإلإل
شنإلخي لإلسي إلدع  إل  وإلوإلبذضإلرالتضن   إلر ن   إلر تح ةإلا وإللنلإلشاإلرألل رلإلشاإلسوإلر ت رمإلتض ضهإل ررب اإل

إل.التضن   إلرلن  إلان  ني إلشاإل  مي إلراندةإلردنةإلر عم وإلفإلعر ع ن إلع   نإل"ر

إل

 ربذك إلشن ربنإلر رب إلإلت   هإلل  قإلسإل ىإلالإلياتغىنإلعن نإلألتنإلل  قإل ع ع  فك نإلسهإلر  إلوإلر  نةإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ربرب إلر ربرب ع إلشربرباإلر عإل12شربرباإلرهعربربلهإلر عربربنقيإل  ربرب قإلره اربربنهفإلعرقربربندةإلإل13وإلر تن ربربةفإلر ربربذوإل رربربجلإلع  ربربهإلرقربربندةإل

شرباإلرهعربلهإلر عربنقيإل  رب قإلإل11عكذ كإلر  إلوإلرألشافإلر ذوإل رربجلإلع  ربهإلرقربندةإلإل  ح  قإلرق    إلعر ا نس  ف
شربرباإلر ع ربرب إلر ربرب ع إل  ح ربرب قإلرق   ربرب إلعر ا نسربرب  فإلعشفربرب   هإلل شربرب إلر ربربنضةإلشرربرب   فإلعع ربربلإلإل15ره اربربنهفإلعرقربربندةإل

 إلعر ع  اربربنافإلعشربرباإلاربرب إلبربربذضإلر  ربرب قفإلسسنسربرب نإلع ربرب اإل ربرب ر  إلع ن ربرب إلعدع  ربرب إلتربربنصإلع ربربلإلشعربرب سإلاربرب ع  إلردربرب ري
شاإلرهعلهإلر عنقيإل   قإلره انهفإلإل5ر ذوإل رجلإلع  هإلرقندةإلإلمحني إلره انهإلشاإلر تعذي إلردا وإلعشنعهف

إلشاإلر ع  إلر  ع إل  ح  قإلرق    إلعر ا نس  إل.إل7عرقندةإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 إلعر ا نسربربرب  إلعتضربربرب دإلمبربربربندةإلمت ربربرب ضإلعربربرباإلا  ربربرب إلع ربربربصإلرق ثربربربنقإلر عربربرب يبإل  ربربرب قإلره اربربربنهإلع ربربربلإلر  ربربرب قإلرق   ربربربإلإلإلإلإلإلإلإل
رالتضن  ربربناإلر  ع  ربرب إلرألإلربرب ىإلإلعتعتربرباإلضربرب ن  إل ن    ربرب إل  ح ربرب قإلرق   ربرب إلوإلرق ثربربنقإلر عربرب يبإل  ربرب قإلره اربربنهفإلعبربربيإل

                                                 
1
 رقندةإلرألع ىإلشاإلرهعلهإلر عنقيإل   قإلره انهإل. - 

2
 .شاإلرهعلهإلر عنقيإل   قإلره انهإلر ثن ث إلرقندةإلإل- 

3
 .شاإلرهعلهإلر عنقيإل   قإلره انهإلرلنشا إلرقندةإلإل- 

4
رق،اإل إلوإلإل20و هإلع لإلر ع  إلر  ع إل  ح  قإلرق    إلعر ا نس  إلع م إلوإل ضةإلرد ي ةإلر  مس  إلفإلر ع دإلإلجلوإل ضةإلر تناي إلر ذوإل ند  ند جلإلع  هإلرد ري إل - 
 .إل1989شنوإلإل17
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رقربندةإلر  راعربرب إلشنربهإلر ربربيتإلساربربنااإلر ىإلاعرببإلرقربرب ردإلر ربيتإلتتفربرب اإلل   ربربنإلشنديرب إلالإلبربرب إلر ت نك ربنإللربربخنإلوإلر  ربرب عوإل
إلرالستثنني  إل.

إلإلإلإلإلإل

فإل"إلر رب إلوإلر  ربنةإلرهابربن ش نوحرب إلإلار رب ر رر  ثرب إلشرباإلردرب لإل ت جرب إلإلسثربنااعشاإلا إلر  رب قإلر ربيتإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
رقتض عربربربرب إلشربربربرباإلر  ربربربرب قإلرق   ربربربرب إلإل إل اربربربربنهرلن ربربربرب "إلسعإل"إلر ربربربرب إلوإلرلر  ربربربرب  فإلعبربربربرب إلسلربربربرب إلر  ربربربرب قإلرألسنسربربربرب  إل

إلإل1عر ا نس  .

إل

قيإل   قإلره انهإلع لإلس هإل"إلالإلب سإلتع يبإلسلرب إل ترب إلةإلتعاربضيإلشاإلرهعلهإلر عنإل12 رجلإلرقندةإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
وإلل  تربربهإلرلن ربرب إلسعإلوإلاربرب،عهإلسسربرب تهإلسعإلشاربرب نهإلسعإلش رسربربلتهإلع  ربربلاإلمتربربةإلاربرب وهإلعمسعتربربهفإلع  ربربةإلاربربخصإل

إلل إلوإلسهإلل  هإلر  ن  هإلشاإلث كإلر ت إلةإلسعإلت كإلر  لاإل".

إل

   إلر  ع   إل  ح  قإلرق    إلعر ا نس  إل"الإلب سإلتع يبإلاربخصإلر ض  ةإلرألع ىإلإلرالتضنإل17ع ن إلوإلرقندةإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
سعإلألوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلع لإل  إلتعاضيإلسعإلغ إل ن  خمفإل ت إلةإلوإلإلر   نتهإلسعإلا،عهإلسس تهإلسعإلا تهإلسعإلش رسربلته

إلمحلاإلغ إل ن     إلمتةإلا وهإلسعإلمسعتهإل".
إلإلإل

  ربةإلر اربنهإللرب إلرلربنرمإلل نتربهإلإل- 1ل"إل2اربنهإلعل ينتربهشاإلرالتضن   إلرألعاا  إل   قإلره إل8ع ن إلوإلرقندةإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
الإلبربرب سإل  اربرب ت إلر عنشربرب إلسهإلتتعربرب  إلق ناسربرب إلبربربذرإلر ربرب إلرالإلعو ربربنإلإل- 2لإلرلن ربرب إلعر عني  ربرب إلعشاربرب نهفإلعش رسربربلته.

إل   ن  هإلعمبنإلمت  هإلر ف عاةإلوإلعت تإلدمي  ر يإل رنحلإلرألشاإلر   شيإل...".

إل

إلةإلوإلر  ربربنةإلرلن ربرب إلشربرباإل عربربةإلر اربرب ت إلوإللن ربرب إلكربرب هإلر  ربربن  هإلر ربرب  وإلعيللربرباإلسهإلبربربذضإلرقربربندةإلجت ربرب إلر تربرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلإل3ره  ر إلض عاوإل  ني إلرقرنحلإلرال ت نع  .إلضينصإلع لإلث كفإلعك هإلبذ

إل

  ربربةإلر اربربنهإلر ربرب إلوإلسهإلإل-لس "إلإل4شربرباإلرعربربلهإلر  ربربنب ةإل  ربرب قإلره اربربنهإلوإلرهسربربلمفإل18ع ربربن إلوإلرقربربندةإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 إل اربنهإلر رب إلوإلرالسربت للإلامرب،عهإلل نتربهإلرلن رب إلإل-.ل  سب ربهإلعع ضربهإلعشن ربهيع شإلآشننإلع لإل ضاربهإلعدينربهإلعإل

ر تجاربربةإلسعإلر   نارب إلع  ربهفإلسعإلرهسربن ةإلر ىإلمسعتربهإلعجترب إلمحنيتربربهإلإلسوإلشارب نهإلعساسربتهإلعشن ربهإلعرترربنالتهفإلعالإلبرب إل
   اربرب اإلل شتربربهإلوإلكربربةإللربربنلإلعالإلبربرب سإلدإل  ربربهإلاغربرب إلرثهإلسب ربربهإلسعإلارربرب اةإلغربرب إلإل-.لم شربرباإلكربربةإلتربرب إلةإلتعاربربضي

إلعع إلعالإلب سإلب شهإلسعإلشرنداتهإلسعإلتم ي إلسب ه".شم إل
                                                 

1
ر ع  نفإلإلار  ارسنفإلك   إل ات شنعرترنالتهإلرهلنتض  إلرلن  إلوإلر ن نمإلردننييإلر اع دوفإلاسن  إلإلوإلل ش إلش رسلتهإلره انهس   نهإلااإلعع إلرلإلر عجلهفل إلإل- 

إل.إل2005 ا إلر ع ر  إلردنني  فإل نشع إل نيفإلر ع ا  إل  ع  مإلرألشن  فإلر  ين إلر اع دي فإلسن إل
2
 في روما. 1950نوفمبر  4االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان وحرياته، المؤرخة في  - 

3
 .إل77رنالتهإلرهلنتض  إلرلن  إلوإلر ن نمإلردننييإلر اع دوفإل ضةإلرق  تفإلر رضح إلس   نهإلااإلعع إلرلإلر عجلهفل إلره انهإلوإلل ش إلش رسلتهإلعرت - 
4
لعربية بتاريخ إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم، الصادر عن المؤتمر اإلسالمي التاسع عشر لوزراء ال ارجية المنعقد بالقاهرة، جمهورية مصر ا -

  . 1990يوليو  31
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مبربربربنإلي ربربربي"إلر  ربربربنةإلرلن ربربرب إلإل17ع ربربربصإلرق ثربربربنقإلر عربربرب يبإل  ربربرب قإلره اربربربنهإلع ربربربلإل  رإلر ربربرب إلشربربرباإلإلربربربللإلرقربربربندةإلإلإلإلإلإل
ل شت ربربربربنفإلرقاربربربربنسإل ربربربربنإل  ميربربربرب فإلعتمربربربرب ةإلبربربربربذضإلر  ربربربربنةإلرلن ربربربرب إلإلر  ربربربرب ناإلرألسربربربرب ةفإلعل شربربربرب إلرقاربربربرب اإلعسربربربرب ي إل

إلرلن  ".إلإلرق سلاإلعغ بنإلشاإلعسنيةإلرالترنالا
إل

عالإلإلفدعهإلرسربربتثنن كربربةإلل ربرب قإلره اربربنهإلإلإلعضربرب نجلكض ربربجلإلك ربربنإلإلفر  إل ربربذرفإلرهسربربلش  ر مربرب يع إلإلربت ربربجلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
سعإل"إلإلإلإلإلإلرهسربربلشيإلشرربربت حإل"إلر ربرب إلوإلرلر  ربرب  "إلإلر ض ربربهيإلياربربتخ مإلسإلسهإل مربرب إلث ربربكإلوإلبربربذرإلر ضربرب عفإل اربرب

مربرب يع إلرهسربربلش  إلالإلتعربربنوإلاربربن  إلوإلل شربرب إلر  ربربربنةإلر عثربربرب إلسهإلر إلر ربرب إلوإلل شربرب إلر  ربربنةإلرلن ربرب إل"إلعبربربذرإلالإليعربربو
عإلتت ثربربربةإلوإلل شربربرب إلإلفرهسربربربلش  رلن ربربرب فإلعالإلسدلإلع ربربربلإلث ربربربكإلشربربرباإلر تتع  ربربربناإلر ع يربربرب ةإلهلربربربذرإلر ربربرب إلوإلر مربربرب يع إل

غربرب إلث ربربكإلشربرباإلر تتع  ربربناإلإلر ىإل إل اربربنهرقاربرب افإلعر اربرب فإلعسربربنإلر عربرب اةفإلعر مربرب وفإلعر اربرب ع فإلعرالعتعربربناإلر ربربذريتإل
إلإلإل1شاإلر نر اإلر م ع  إلوإلر   آهإلعر ان إلر نع ي إلرقت  ة.عادإلام تنإلر  ث إلإلر ى

إل

يَ  ا أَيَُّه ا الَّ ِذيَن آَمنُ وا ال تَ ْدُخُلوا  إل ن إلوإلر   آهإلر   ميإلعاإلل شرب إلرقارب اإلوإل   ربهإلسربعحن هإلعتعربن ى"إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ََ َْلَُّك ْم تَ َذكَّرُوَن فَ  ِمن لَّ ْم  ُبُيوت ذا َغْيَر ُبُيوِتُكْم ََتَّض َتْستَ مِْنُسوا َوُتَس لُِّموا َعلَ ض أَْهِلَه ا  ِلُك ْم َخْي ٌر لَُّك ْم َل

ُْوا ُه َو أَزَْك ض َلُك  مْ  ُْ وا فَ  اْرِج َََن َلُك  ْم َوِان ِقي لَ َلُك ُم اْرِج ََ دذا فَ  ال تَ ْدُخُلوَها ََتَّ ض يُ ْؤ   َتِج ُدوا ِفيَه ا َأ
َمُلوَن َعلِيٌم   ْْ إلإل2."َواللَُّه بَِما َت

إل

فإلعث ربكإلوإلرهسربلش  لخنإلا إلسو ردإلرألس ةفإلعبرب إلشربنإلمي رب إلر مرب يع إلإلالست ذرهررهسلمإلسع  إلإلرهاةإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
َِنُكُم الَّ  ِذيَن َمَلَك  ْت أَْيَم  اُنُكْم َوالَّ  ِذيَن لَ  ْم     ربربهإلسربربعحن هإل ربربةإلوإلعربربلض"إل يَ   ا أَيَُّه  ا الَّ  ِذيَن آَمنُ  وا لَِيْس  تَ ْم

ُلُغ وا اْلُحلُ َم ِم  نُكْم ثَ  الَر َم  رَّات  ِم ن قَب ْ  ِل َص الِة   ُْوَن ثِيَ  اَبُكم مِّ  َن الظَِّهي رَِة َوِم  ن  َيب ْ اْلفَْج  ِر َوَِ يَن َتَض  
ْْ   َدُهنَّ طَوَّافُ   وَن َعلَ   ْيُكم   ٌْ َب ََ َعلَ   ْيُكْم َوال َعلَ   ْيِهْم ُجنَ    ا ِْشَ   اء ثَ    الُر عَ   ْورَات  لَُّك   ْم لَ   ْي ْْ   ِد َص   الِة اْل َب

ْْ  ض  َك  ذَِلَك ُيبَ  يُِّن اللَّ  ُه َلُك  ُم ا يَ   اِت   ُض  ُكْم َعلَ  ض َب ْْ َا بَ لَ  َ  اأَلْطفَ   الُ ِم  نُكُم  إلَواللَّ  ُه َعلِ  يٌم ََِك  يمٌ َب َواَِ
ِلِهْم َك   ذَِلَك ُيبَ   يُِّن اللَّ   ُه َلُك   ْم آيَ اتِ   ِه َواللَّ   ُه   َََن الَّ   ِذيَن ِم   ن قَ   ب ْ َُِنوا َكَم   ا اْس   تَ ْم َعلِ   يٌم  اْلُحلُ   َم فَ ْلَيْس   تَ ْم

3."ََِكيمٌ 
إل

يَ   ا أَيَُّه  ا الَّ  ِذيَن آَمنُ  وا اْجَتنِبُ  وا  هإلعتعربربن ىإل"إلعلربرب مإلرلإلعربرب إلع ربربةإلر تجاربربةفإلعث ربربكإلوإلع  ربربهإلسربربعحن إلإلإلإلإلإلإلإل
ََ ُدُكْم أَ  ْْضذا أَُيِحبُّ َأ ُْْضُكم َب َْْض الظَّنِّ اِْثٌم َوال َتَجسَُّسوا َوال َيْغَتب بَّ ن يَ ْمُك لَ  َكثِيرذا مَِّن الظَّنِّ ِانَّ َب

4."لََّه َتوَّاٌب رََِّيمٌ َلْحَم أَِخيِه َمْيت ذا َفَكرِْهُتُموُه َواتَّقُوا اللََّه ِانَّ ال
 

                                                 
1
إل.إل26وإلل ش إلش رسلتهإلعرترنالتهإلرهلنتض  إلرلن  إلوإلر ن نمإلردننييإلر اع دوفإل ضةإلرق  تفإلر رضح إلإلره انهر عجلهفل إلس   نهإلااإلعع إلرلإلإل- 

2
 .28،27إلراي ر   آهإلر   ميفإلس اةإلر ن افإلإل- 

3
 .إل58،59إلراي ر   آهإلر   ميفإلس اةإلر ن افإل - 

4
 .إل12إلراي س اةإلر ج رافإلإلر   آهإلر   ميف - 



 - 102 - 

 إلعنكإلشاإلع   إلرقا   إلعع ارهت إلع  إلثلإلر تجاةإل:إلر عحثإلع نإلين : نلإلرهشنمإلر م كنخم     
إل،1(تلإلرلإلسعحن هإلعتعن ىإلعاإلشعني إلر ننس

إل

  ر  ن ربربنإلر  رإل  ربرب فإلعرد ريربرب إلشربرباإلاربرب إلدسربربنت بنإلعإلوإلإلرق   ربرب إلعر ا نسربرب  إل رربربجلإلر ربرب علإلع ربربلإلبربربذضإلر  ربرب قإلإلإلإلإلإل
إل1996ع  ترربرب إلع ربربلإلشربربنإل ربربن إلوإلدسربربت اإلسربربن إلإللإلر ربربيتإلربت ربربجلإلاربربن   قإلرق   ربرب إلعر ا نسربرب  إلوإلتمربرب يعنهتنفر ربرب عإل

فإلانعتعناإلسهإلرد ريرب فإلشنربذإلرسربت لهلنإلر ىإلي شنربنإلبربذرإلتترب ااإلوإلعربنلإلر  رب قإلعر  يربناإلإلرثرإل2008رقع لإلسن إل
إل2008رقع لإلسن إلإل1996 اإلسن إلدستإلعإلفا ري إلشا إلسض ن إلر   قإلعر  يناإلوإلرد ري إل1989دست اإلإليعتا

إل.يعتاإلرق سلإلر ذوإلاسجلإلو هإلبذضإلر اض ن إلوإلش نن إل"دع إلر   قإلر ا نس  إل    سةإلرد ري ي إل"

إلإل

 إلسوإلعنفإلا خمإلسعإل شنهإل"إلتف اإلر  ع  إلع مإلر ت نحإلل ش إلره انهإلفإلعلإل34ع  إل ن إلوإلرقندةإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
جلإلع ربربلإلسهإل"إلرقخن ضربربناإلرق ت عربرب إلضربرب إلر  ربرب قإلعر  يربربناإل رربربإل35شعنربرب وإلسعإلسوإلشاربربنسإلان   رشربرب إل"فإلعرقربربندةإل

إلميةإلسلش إلره انهإلر ع    إلعرقعن ي إل".إلنعع لإلكةإلش

إل

شنربربهإلس ربربهإل"إلالإلبربرب سإلر ت ربربنحإلل شربرب إلل ربربنةإلرقربرب ر اإلرلن ربرب فإلعل شربرب إلاربرب وهفإلعل   ربربنإلإل39ع رربربجلإلرقربربندةإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل    إل"إل."إلس ي إلرق رسلاإلعرالترنالاإلرلن  إلا ةإلسا نهلنإلشفإلفر  ن  هإل"

شربربرباإل ضربربربةإلر  سربربربت اإلسهإلر  ع ربربرب إل"إلتفربربرب اإلعربربرب مإلر ت ربربربنحإلل شربربرب إلرقاربربرب اإلفإلوربربربلإلتضتربربرب شإلرالإلإل40ع ربربربن إلوإلرقربربربندةإل
إلمب تفلإلر  ن  هفإلعوإلر ناإلرلنرشهفإلعالإلتضت شإلرالإلا ش إلش ت  إل نداإلعاإلر ا ت إلر  فني  إلرقختر ".إل

إل

ل إل  ةإلش ر اإلسهإليت تتإلا   هإلرق   رب إلل ثإل رجلإلع لإلس هإل"إلإلوتعتاإلرقندةإلر منش  فإل44سشنإلرقندةإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عر ا نس  فإلسهإلخيتناإلا ي إلش  اإلر نشتهفإلعسهإليتن ةإلعاإلر نر إلر   وفإلل إلر  إل لإلر ىإلر ربنر إلعرلرب عمإلشنربهإل

لربربخنإلتثعربربجلإل  ربرب إل فربربني  إل  نش ربرب إلردر تربربهفإلشربربتإلكربربةإلإلاربرب و سهإل"إلكربربةإلاربربخصإلإل45شفربرب  هإل ربربهإل"إلع ربربن إلوإلرقربربندةإل
إل.إلإل"ر ف ن ناإلر يتإليتت ع نإلر  ن  هإل

إل

إل47"إلالإلردر  إلرالإلمب تفلإل ن  هإل ربنداإل عربةإلرات ربن إلر ضعربةإلرارب مإل"إلع ربن إلوإلرقربندةإلإل46علا إلرقندةإلإلإلإلإلإلإل
إل"إلالإليتناتإلسل فإلعالإلي  فإلسعإللتج فإلرالإلوإلر نالاإلرى دةإلان  ن  هفإلع ع نإل ألا نلإلر يتإل صإلع   نإل".

إل
إل
إل
إل

                                                 
1
 .إل26فإلر رضح إلرق  تإلر انا ااإلعع إلرلإلر عجلهفل إلره انهإلوإلل ش إلش رسلتهإلعرترنالتهإلرهلنتض  إلرلن  إلوإلر ن نمإلردننييإلر اع دوفإلإلس   نه - 
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إل.لردنية وال ياسية ااإلن ان  أثر مكا حة اإلرهاب على حقوقالفرع الثاني  : 

إل

  ربرب إلسثربرب اإلش نوحربرب إلرهابربربن إلع ربربلإلل ربرب قإلره اربربنهإلرق   ربرب إلعر ا نسربرب  إلوإلكربربةإلر ربرب علإلر ربربيتإلشاربرب نإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
رهابربربربن إلارربربربض إلشعناربربرب ةإلسعإلغربربرب إلشعناربربرب ةفإلعسربربربنع سإلر ربربرب يثإلعربربرباإلره ربربرب ر راإلر ربربربيتإلرختربربربذهتنإلر  ع ربربرب إلر ربربربيتإلشاربربرب نإل

ر عربربنيإلسمجربربتإلمبربربنإلوإلدر ربربكإلرقاربربت ىإلر ربرب رإل يإلإلرهابربربن إلعردعربربجلإلستربربنإله ربربةإلع ربربلإلعنت  ربربنإلش نوحربرب إلرهابربربن إلو
عبربربذضإلر  ع ربرب إلبربربيإلر  اليربربناإلرقتحربرب ةإلرألش ي  ربرب فإلعر ربرب يثإلعربرباإلسش ي ربربنإلان ربربذراإلألتربربنإلتت تربربتإلاربربناثإلحمربربنمإلشربربرباإل
ر ت نكناإلل  قإلره انهإلرق    إلعر ا نس  إلوإلر ناإلش نوح إلرهابن إلشاإل   فإلعشاإل   إلسإل ىإلس نربنإل  يرب إل

وإلسش ي ربربنإلعشربربنإليعن   ربربهإلشربرباإلر ت ربربنحإل  ربرب    إلرق   ربرب إلعر ا نسربرب  فإلمثإل عربرب مإلع ربربلإلإلر ربرب يثإلعربرباإلرقاربرب   إلرق   ربرب 
شرباإل ربجلإلناعبإلرق تتضناإلشاإلبننإلعبننحإلع لإلرقات ىإلر  ع فإل نخت إلبذرإلر ض عإلان  يثإلعاإلرد ريرب إلر ربيتإلع

ع ربربربنعلإلر   ربربرب وإلع ربربربلإلسثربربرب إلره ربربرب ر راإلر ربربربيتإل نشربربربجلإل ربربربنإلوإلر ربربربناإلش نوحربربرب إلرهابربربربن إلع ربربربلإلر  ربربرب قإلإلفرهابربربربن 
إلر ا نس  إلعرق    إلإل.إل

ر ربربيتإلت ضربةإلا نيت ربربنإلشربرباإلسوإلإلفتفربرب اإلر  سربت اإلرألش كربربيإلر ربنصإلع ربربلإلعربرب دإلشرباإلر  ربرب قإلرق   رب إل  رب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عبربربربيإلإلفعا ساإلبربربربذضإلر  ربربرب قإلرق   ربرب إلو  ربربربنإليعربرب وإلان تعربربرب يلافرسربربتخ رمإلسربربربي إل  اربرب ت إلر تنض ذيربربرب إلسعإلر  فربربني  

عر  ربن  خمإلرألش كربيإل" رب امإلش ارب ه".إلعشرباإلسبرب إلإل ر اإلس  جلإلان  سربت اإلرأل رب يفإلانربن إلع ربلإلاسوإلر ا نسربي
إلبذضإلر   ق:

شنتإلر    غ سإلشاإلساإلسوإل ن  هإلل لإلدعهإلل ي إلر  يافإلسعإلي   إلل ي إلر رربحنو فإلسعإلمينربتإلر نربنسإلشرباإلإل-
إلإل.ر تج تإلعرالعنر إلع لإلس نسناإلل  شت  إلام ةإلس  يإل

عر  رش ربنإلاربنلنرمإلسشرباإلر نربنسإلشنتإلر ا ت إلشاإل"ر تضترب شإلسعإلراللتجربنسإلر ربذوإلالإلشربااإل ربه"إلألوإلاربخصفإلإل-
إلإل.وإلساخن   إلعا  هت إلععثني   إل

شنربربتإلر اربرب ت إلر  فربربني  إلشربرباإلر نإلربرب صإلوإلر تضتربرب شإلسعإلرالعت ربربنلإلرالإلانربربن إلع ربربلإل فربرب  إلعرضربربح فإلش ع شربرب إلإل-
إلا   إلسعإلا  ن فإلترفإلان تضر ةإلرق نهإلرقت   إلتضت مهفإلعرألاخناإلعرق ت  ناإلرقت   إلرلتجنسبنإل

ا يع إلعر عند  إل  ةإلشربت  فإلشربتإلتضارب إل ع عرب إلعسربع إلر ت  رب إلرق   رب إلر  ربهإلعش ر  تربهإل نهإلرىنك  إلر ضإل -
إل1.نمإلي روتإلعنهإلعل هإلوإلرست عن إلا  دإليم  عهإل رن هفإلعحمإلفان م  دإلض ض

                                                 
1
 .إل25/03/2010تناي إلرال لعإل..wwwإلar.wikipedia.orgإلمي اإلر    عإلر ىإلرق  تإلرال  نعخمإلإلي ل لعإلع لإلر  ست اإلرألش ي  - 
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اسعرإلس ربربهإل إلت نربرب إلر ت   ربرب إلر ع  ربربيإلعر ربرب يوفإلشربرباإلإلربربللإلفعسعهلربرب إلر عربرب  إلعرقاربرب   هإلإلف ربربن يرق   ربرب إلوإلسشرالإلسهإلإلإل
سربربرب تناإلرألشربربرباإل ربربربلل ناإلر ربربربتح  إلوإلشرربربربني ب فإلدعهإلا  ربربرب إلشربربرباإلر اربربرب ت إلر  فربربربني  إلعتضربربربتحإلإل ربربرب ر  إلتعتربربربي

ع ربرب إل رب اإلر  ربربن  هإلرد يربرب إلإلفر عربن إل ربربذعوإلر ن عربناإلر عنرربرب ي إلاتتع رب إلر  ربربن  هإلع ربربلإل رب ي ت  إلرال ت ني ربرب إلرلن رب 
إل1سكث .وع  إلثنعو  إلإلف2001إل/10/إل26ي مإلإل إلPatriot Actإللعرقع عوإلانس إلفرقتع  إلمب نوح إلرهابن 

شرباإلس رب لإلع ا رب إلرسربلش  إلإلرقنحرب اياإلو  ربن  رب إلمبرباإليعتتض إلردن  ناإلرق    إلوإلر  اليربناإلرقتحرب ةإلرألش إلإلإلإلإلإلإلإلإل
وإلت   ربربهإلر ت ربربندراإلر ىإلر  ربربن  هإلرد يربرب فإلعر تعربرباإلوإلدسربربت اي إلاعربرببإلشفربربنش نه.إلفعشع ربرب إلر   ار  ربرب هإلرألش ك ربرب ه

إلعشن ن:

"وإللربنالاإلإلرال  نع  رب ر رب إلوإلر تجاربةإلع ربلإلرق رسربلاإلإل كنالاإلرألشاإلرألش ك    يعتيإلس هإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
شتإلا ربن إلشض رب مإل"لربنالاإلر ترب راب"إلوفضنضربنفإلمي رباإلسهإلتضارب ضإلعكربنالاإلإلفر ت راب"إلدعهإلت إل صإل فنيي

إلإلفإلعبذرإلينت كإلر  إلوإلس ي إلرق رسلاإل.وإليننسع نرألشاإلان م ةإلر ذ

ع ربربلإلرق نقربربناإلإل تنرربربجل فربربنييإلر ربربلسمإلياربرب ةإلر  ربربن  هإلرد يربرب إلر رربرب لإلع ربربلإلر نإلربرب صإلر ك ربربنإلس ربربهإلإلإلإلإلإلإلإل
عيإليعربربرب إلر  ربربربن  هإلي ربربرب مإلعكربربربنالاإلرألشربربرباإلان ابنربربرب إلإلو  ربربربعحإلسسربربرب ةإلا ثربربرب إلوإلظربربربةإلر  ربربربن  هإلرد يربربرب ففرهلنتض ربربرب إل

ك ربنإليربنصإلر تعرب يةإلر  راربتإلإل   نضيإلع لإلسهإلر مخصإلرقات  وإلميثةإلإلترب رإلش ضرب ع نإلع ربلإلرألشرباإلر عربنمف
إل.إل2   ست اإلرألش كي

ع ربلإلإلالربذاةفإلع رب إلاكرب إلإلكن ربجلسهإلر   ش إلرألش ك  إلإلإلنغ إلر  ن     إلهلذرإلر  ن  هعيللاإلشاإلإلللإل  إلإلإلإلإلإلإل
إلرأل ن  إلوإلش ردضإلرقث ةإل  ج ل.إلو  إل صإلر  ن  هإلع لإلشنإلي ي:

   إلامع  إلر ف  عإلوإلسع نلإلرابنا  إل"ش ةإلشننسع "إلدعهإلت   هإلرهتنم.إل رعت نلإلرأل ن
 إلإلناإلر يتإلمي   نإلس ن  .ر انار  رمإلر عن حإلرألش ك  إلان ا ن إلمب ر ع إلاعبإل
 ر ذياإلب ع هإلرألش رلإلقن  ناإلرابنا  .إل ت ل ةإلرأل ن  شنحإلس تناإلرهلج ةإل لل ناإل 

إل

                                                 
1
 - Le USA PATRIOT Act : est une loi anti-terroriste qui a été votée par le Congrès des États-Unis et 

signée par George W. Bush le 26 octobre 2001. L'un des axes centraux de ce long texte (132 pages ) 

est d'effacer la distinction juridique entre les enquêtes effectuées par les services de renseignement 

extérieur et les agences fédérales responsables des enquêtes criminelles (FBI) dès lors qu'elles 

impliquent des terroristes étrangers. Elle créé aussi les statuts de combattant ennemi et combattant 

illégal, qui permettent au gouvernement des États-Unis de détenir sans limite et sans inculpation 

toute personne soupçonnée de projet terroriste . www.fr.wikipedia.org 23/03/2010. 
2
 25/03/2010.تناي إلرال لعإل.wwwإلar.wikipedia.orgإلاإلر    عإلر ىإلرق  تإلرال  نعخمإل ل لعإلع لإلر تع يةإلر  راتإل   ست اإلرألش ي يإلمي  - 

http://www.fr.wikipedia.org/


 - 105 - 

 إلوإلسش كنإلشاإلر    لإلر ىإلرق ردإلر    نعي إلعر ع       إلر فناة.إل رأل ن  إلرق    شنتإل

ظرب عوإلعرربرب ع إلإلربربللإل إلر ربذياإلشربرب اإل ربربإلفوإلسش ي ربربنإل هرقاربرب  إلعسعلإلرقتفرب اياإلشربرباإلبربربذضإلر نررب اإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
رثإلتمربربربربرب إلرلرربربربربربني ناإل"ع ربربربربربةإلر عل ربربربربربناإلرهسربربربربربلش  إلإلإلف2001سربربربربربعت ا.إلإل11رألسربربربربربنا تإلر ربربربربربيتإلت ربربربربربجلإلبج ربربربربربناإل

عربرباإلر ربرب ردثإلر ربربيتإلسا ربرب إل ربربنإلرا ربربةفإلر ىإلسهإلسلربرب رثإلر ت   ربرب إلضربرب إلرقاربرب   إلإلربربللإلر ضربربنةإل CAIRرألش ك ربرب "إل
 إلا إلر  تةإلعر تح شإلر  ض ي.إلع  إللندث فإلتنرعإلإل1452  إلا غجلإلإل29/11/2001عإل11/9/2001ر ضن   إلا إل

إل نفإلرا ةإلبذضإلرألل رثإلك نإلي ي:إل

 إللن  .إلإل335ر تح شإلوإلرألشنكاإلر ع  ش  :إل
 إللن  .إلإل265رالعت ر إلردا وإلعرهض راإلانق ت  نا:إل
 إلاسن  .إلإل262اسنيةإلر   رب  إلعر   :إل
 رقفني  إلع لإلسي وإلر م   إلسعإلش ظضيإلرهلج ةإلسعإلحم  يإلر ربإللFBI -إللن  .إلإل178إلع  جلإلر ىإل
 إللن  .إلإل129سل رثإلر ت    إلوإلرقتنارا:إل
 إللن  .إل127سل رثإلر ت    إلوإلسشنكاإلر ع ة:إل
 إللن  .إلإل61سل رثإلر ت    إلوإلرق راس:إل
 إللن  .إلإل60ر ت  ي إلان  تة:إل
 إللن  .إلإل19ر  تةإلر ضع ي:إل
 إل1لن  .إلإل16ر ت  ي إلان  نناة:إل

نشةفإلألهإلر ع يرب إلشرباإلرقارب   إلش تعترب هإلمبن  ربناإلعبذرإلر ع دإلع دإلمن ثمفإلع  ةإلب إلانهلرربن إلر مربإلإلإلإلإلإلإلإل
إل2سإل ىإلغ إلرا ةفإلعاعف  إلالإلي غع هإلوإلرهالمشإلعاإلرالعت ر راإلض ب .

خي  ربربربهإلاربربربن  ر إلإلر ربربرب راإلإلف2001وإلسعرسربربربطإلاربربرب  إل ربربرب و اإل" ربربرب امإلدا  ربربرب إلاربربرب ش"ر ربربرب ي ةإلع  ربربرب إلس ربربرب اإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
بربربذضإلإليربربناإلرقتحربرب ةإلرألش ي  ربرب إلسعإلإلنا  ربربنع ربربلإلسا إلر  الإلفحمنك ربربناإلعاربرب  ي إل أل ن ربرب إلرقت  ربرب إلانهابربربن 

رىنك إل  ةإلض عاين إلسهإلت  هإلع ن  فإلعل دإلر  ي ةإلو  نإلانن ر إلع لإلت  ي ضإلر ذريتإلب ي إلرقت  إلعر  فنةإلع  رع إل
إل3رىنك  فإلشثل فإلر  إلرألدىنإلر  نوإلشاإلرألد  إلعر ارب إلر  نو  إلهدر  إلرقت  إلر ذوإلع تإلرالإلت ناإلع  ه.إل

                                                 
1
 20/03/2010تناي إلرال لعإلي مإلإلwww.cair.comفإلرق  تإلرال  نعخمإلفإلCAIRرألش ك  "إلإل–ع ةإلر عل ناإلرهسلش  إل - 

2
 .  ضةإلرقر اإلفإلإلCAIRرألش ك  "إلإل–ع ةإلر عل ناإلرهسلش  إل - 

3
 .  ضةإلرقر اإلفإلإلCAIRرألش ك  "إلإل– ةإلر عل ناإلرهسلش  إلع - 
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دعهإلرستمربناةإلإلفر  ي ةإلا شإلبربذرإلر  رب راإلارربضتهإلر  سربت اي إلك نيرب إلعربنمإل   رب راإلرقارب ح إلس  ا  إلعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ع ايإلر م   إلعإلر ن ر إلسعإلرى   إلر ع  ربنفإلسوإلسهإلر ارب ت إلر تنض ذيرب إلسإلربذاإلع ربلإلعنت  ربنإلبنربنإل ربلل  إلسرباإل

ر ربربربربيتإلترربربربربةإلر ىإللربربربرب إلدعهإلسوإلغتربربربربن إلتمربربربرب يعيإلسعإل فربربربربنيي.إلعرثإلتعتربربربرباإل ربربربرب راراإلبربربربربذضإلرىربربربربنك إلإلفعتنض ربربربربذإلر  ربربربرب ر  
رهع رمإلو ايرب إلر تنض ربذإلعغرب إل نا رب إل لسربت ننوفإلوربنهإلاعرببإلرلربار إلوإلر  ربن  هإلر عارب  وإل رب ل رإل  رربحفإلارب هإل
رىنك ناإلرق نل إلتعتيإلرقت  إلل   ن إلس ةإلا ث إلشاإلرىنك ناإلر عا  ي إلر عندي إلر يتإلتمرب وإلع   ربنإلعربن ةإل

إل1.عا  ي إل

إلر تناعربربرب إل لهربربربندإلرألعايبإلثراإلر تع عربربرب إلرالستمربربربناي إلر  ن    ربربرب إل"و ن اربربرب ندنربربرب إلر عن   ربربرب فإلسعإلدنربربرب إلع  ربربرب إلس ربربرب ااإل"
دارس إلشاإلشنت رب إلشارب،ع  ت  نإلعرباإلتع يربفإلشعربندبإلرالهربندإلعررب اإلل رب قإلره اربنهإلعرال ررب نعإلقرب ردإلر  ربن  هإل

إلر  ع إلعر  مي  ر   إلعش ىإلرال ت رمإل نإلع لإل  إلسكث إلوعن   .

إلع لإلرال ن جلإلت   جلإلعرباإلشعت ربةإلغ ر تن ربنش فإلعساربنااإلر ىإلر  ارس إلوإلا ةإلكتن بذضإلع  إل م اإلإلإلإلإلإلإلإل
إلفل ربرب قإلرألاربربخناإلرق  ربرب دياإلهربربجلإلع ربربني إلر  اليربربناإلرقتحربرب ةإلوإلسوغن اربربتنهإلعغ ر تن ربربنش فإلسعإلهربربجلإلاعنيت ربربن

إلرعت نلإلر  اليناإلرقتح ةإلسو ردرإلوإلإل  مإلغ ر تن نش .إلش ىإل ن     عإل

إلعإل رجلإلر  ارس إلر ىإل:

إل----إل-إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلر ن نمإلر عا  وإلوإلرقعت ةإلالإليف اإلر   قإلرألسنس  إل   عت   . -
إل----إل-إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلرقتن عربرب إلانىنك ربرب إلعوربرب إلشعربربندبإلر  ربربن  هإلر ربرب ع .

إل-إل------إلإلرقتن ع إلاع مإلت ل ةإلسوإلشعت ةإلر ىإلا  إللت ةإلسهإلي تربةإلو ربهإلسعإليعربذ إلسعإلتاربن إلشعنش تربه.
 رقتن ع إلان غن إلل  إلر  تةإللرهع رم إلشاإل ني  إلر ع  انا.

 ل إلدعلإلرق ر ن إلرقعت   إلوإلت ل ةإلاعنينبنإلىنك ت  إلوإلا  رت . -

  تتإلانألشنهإلدرإل ه.ر  إلوإلر تح حإلا ي إلدرإلةإلرقعت ةإلعل إلر ت -

 إلإلر  إلوإلحمنك  إلعند  . -

إل2اوبإلرالعت نلإلر ا و. -

                                                 
1
إلwww.freearabvoice.orgفإلش نلإلشنم اإلع لإلرق  تإلرال  نعخمإللإلر ر اإلر ع يبإلر  إل إلإل را رب  إلع  شإلفإل  ر  إلش نوح إلرهابن إلرألش ي   - 

 .20/03/2010تناي إلرال لعإلي مإل
2
فإلر نناربربرب :را ةإلرألعاعيبإل  نمربربرب فإلرالهربربربندإلرألعاعيبإلإل112سيربربربندإلشربربربىنإلفإلعربربرب  إلكتربربربن إل:إلغ ر تن ربربربنش ..إلر ت ربربربنحإل  ربربرب قإلره اربربربنهإلعر  ربربربن  هإلر ربربرب ع فإلإلر رربربربضحنا:إل - 

 .إل20/03/2010تناي إلرال لعإلي مإلإلفwww.aljazeera.net ففع لإلرق  تإلرال  نعخمإلإلإل2007سنرسع امشإلفإلر تعع إلرألع ى/

http://www.freearabvoice.org/
http://www.aljazeera.net/
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عضرب عاةإلرإلعر تل  نإلشاإلبذضإلر ن نيإلعتضن    نإلسع نجلإلرهل  رب إلعرب مإلارب ع  إلرالعت ربنلإلوإلغ ر تنربنش إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ر عاربربربرب  وإلإلر تربربرب رمإلر  اليربربربربناإلرقتحربربربرب ةإلان  ربربربربن  هإلر ربربربرب ع إلعرلنرشربربربربهفإلعشعنش ربربربرب إلرىتجربربربرب ياإلعوربربربرب إلر  ربربربربن  هإلرد ريربربربربيإلال

إلرلنا.

عع  ربربربهإلون ربربربهإلي  ربربرب إلشربربرب ىإلر ت ربربربنحإلر  اليربربربناإلرقتحربربرب ةإلرألش ي  ربربرب إل  ح ربربرب قإلرق   ربربرب إلعر ا نسربربرب  إلوإلر ربربربناإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلشربربرباإلإلربربربللإلر اربربربج هإلر ربربربيتإلس نشت ربربربنإلبنربربربنإلعبنربربربنحفإلشثربربربةإلسربربربجاإلساربربرب إلغ يربربرب إلوإلر عربربرب رق.إل1فش نوحت ربربربنإل إلابربربربن 

إلر ا نس  إلعرق    إلوإلسوغن اتنه.عر ت نك نإل  ح إلوإلر  نةإلعر تن ةإلعر  ي إلعغ بنإلشاإلر   قإل

  ربرب قإلره اربربنهإلو  ربربنإللربربخنإلعربرباإلاعربرب فإلوربربنهإلر  رربربفإلإليعيإلتاربرب  إلر ربرب علإلر ع ا ربرب إلشربرباإلرال ت ربربنحإلرألش ي ربربإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلربربرب إلد  ربربربةإلع ربربربلإلث ربربربكفإل ربربرب  إلر اربربربض إلإلإلفإل1998ر رربربربناعإليإلرألش ي ربربربيإلع ربربربلإلشرربربربنتإلر مربربربضن إلوإلر اربربرب درهإلسربربربن إل

يلإل"إلشربربربرباإلر رربربربربع إلرلرربربربربن إلعربربربرب دإلر  ت ربربربربلإلوإلت ربربربربكإلر  ع ربربربرب إلر ض  يربربربرب إلرألقربربربربنخمإلوإلر اربربربرب درهإلع ربربربرب إلرالعتربربربرب ر إل ربربربربن
2ر عنيا ف ت ج إل ت ش إلشرنتإلر مضن فإلع  اإلع ةإلعم راإلراالوإلخت  إلشع  لإل".

إل

عي ربرب لإل عربرب مإلتم شاربرب يفإل"إل ع ربربنإل تح  ربربةإلش ث  ربرب فإلمم ربرباإلر رربرب لإلع   ربربنإلااربرب    إلوربربنهإل ت جربرب إلر تضجربرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عربرب دإلر اربرب نهفإلشع   ربرب إلشربرباإلرأل ضربربنلإلإلر ىالوإلشربرباإلر عمربرب فإل  نسربربنإلك ضربربجلإلشربرباإلر فربربحنينإلشربربنإليعربربندلإلش ربربناإلرال

إلإل3ر ذياإلمي ت هإلااع إلسش ر إل نا  إل  علمإل".

ب رب شاإللوإلإلإلعتااإل"رق ي ةإلر تنض ذي إل  ارب إلر مرب قإلرألعسربطإلنسناةإل  " ن جلسشنإلر  علإلر ع ا  فإلو  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ت خرربربربجلإلشنربربربذإلسربربربن راإلوإللربربربعةإلإلس نسربربربناإلر اربربربع دي إلرلن ربربرب إلان ترربربرب وإل إلابربربربن "  أن إل4اريربربربتةإلععتربربربشإل 

ر  ين رب إلإل5"رقنن ربح إل"ر ا تناإل  اةإلشضندبنإلسهإلاب  آالوإلرقمتع  إلمثإلر  ن إلشضنت حإلس نسين  إلاع  ر .إل   إل
                                                 

1
فإلتناي إلwww.pal-monitor.org سغ   رإلشعت ةإلغ ر تننش رإلفإلش نلإلشنم اإلع لإلرق  تإلرال  نعخمإلرلناإلاند ع  إلر ض ات ن  إل   قإلره انهإلف - 

 .إل20/03/2010رال لعإلي مإل
2
  . 113دراسة  قانونية مقارن، المرجع السابق، الصفحة  -في القانون الدولي اإلرهابةية نور الحلو، حسن عنقال عن  -
3
 . 113، الصفحة نفس المرجع دراسة  قانونية مقارن،  -عن حسن عةية نور الحلو، اإلرهاب في القانون الدولينقال  - 
4
رألسنس  إلرقعن  إلان  ونعإلعاإلل  قإلره اربنهإلعمحنيت ربن.إلعان  ربن إلر فرب  إلع ربلإللربنالاإلر ت ربنحإلل رب قإلب  شاإلاريتةإلععتشإلبيإلرل ىإلرقن  ناإلر عنق  إلرقات   إل - 

ع ضرب إل    ربتإلو  رب إل   مربفإلعرباإلرال ت نكربناإلعه  ربةإلر  ربني  إلاربن   تإلشارب،ع   إل
ُ
 رب ري   .إلعه   ربناإلره انهإلع ذ إلر تعربنضإلرات ربتإلر رب ع إلر   ربنفإلون نربنإل عتربيإلرق

رق ض ع  فإلع   دإلر  ونعإلعاإلل  قإلره انهإلرهسنرت ج  إلر يتإلتات  وإلسعضنعن إلع فربنينإلاع ن ربنفإلتضرب  إلضربغ  ن إلشت ريرب ةإلشرباإلس ربةإلب  شاإلاريتةإلععتشإلر      إلعإل
إل.إل20/03/2010ال لعإلي مإلتناي إلرإلwww.hrw.orgفإل مي اإلرال لعإلع لإلش  تإلرقن   ر تح حإلقنتإلر ت نكناإلل  قإلره انهإلع ع  نإلانب  إلر   ض .

5
غ يعرب إلع ربلإل تربنعإلسشربوإلإلرقنن ح إلوإلرق    إلر ع ا  إلر اع دي إلرل ىإلر  سنيةإلر  يث إلعر ض ي ةإلق نوح إلرهابن إلعر يتإلر ت  جلإلشاإلر  رإل   إلر اربع دي إلوإلراربناة - 

شاإلرق،ساناإلرألشن  إلر غ ا  إلعاع إلشرب عاإلسااربتإلسربن راإلارب ساإلإلل ثإلر ت  جلإلبذضإلر ض  ةإلعسطإلرست جنهإل2005سهإليتعنشةإل ذضإلر  و  إلر ض  ي فإلكنهإلث كإلعنمإل
عنق ربرب إلاتعربربوإلبربربذرإلر اربربع دي إلت تربربفإلر ث ربرب ةإلشربرباإلبربربذرإلر ا ربربنشمإلر ربربذوإل ن ربربهإلكثربرب إلشربرباإلر ن ربرب إل  نربربهإلظربربةإلشاربربت  ر إلعشضت لربربن إلد  ربربتإلشنت  يربربهإللربربخنإلع ربربةإلرألشربرب إلر ىإلت  ربرب ناإل

ا يتن  ربربنإلانهضربربربنو إلر ىإلر  اليربربربناإلرقتحربربرب ةإلرألش ي  ربربرب إلان اربربعيإلر ىإلرالسربربربتضندةإلشربربرباإلبربربربذرإلر ا ربربربنشمإلرقمربرب ععإلدع  ربربربن إلعرالسربربربتضندةإلشربربرباإلبربربذضإلر تج اربربرب فإلل ربربربثإل ن عربربربجلإلو  اربربربنإلعإل
شربرباإلر عنيربرب ياإلشربرباإل  ر تن ربربنش فإلعسبربرب روإلر ا ربربنشمإلتت  كربرب إللربرب لإلرعربربندةإلإل117اخرربربنإلا ربربن  إلإل270ر ض ربرب وفإلعر ربربذوإلعااربرب إلرألا ربربنمإلرقع نربرب إلرسربربتضندإلشنربربهإلسكثربرب إلشربرباإل

فإلإل2009سا يربربةإلإل330فرق،اإلربرب إلوإل3135  يربرب ةإلر ربرب  اإلر اربربع دي إلفإلر عربرب دإلر نضاربرب  إلعرال ت نع ربرب إلاناربرب روإلعسراةإلر  رإل   .ت ب ربربةإلرقتتربرب و إلشربرباإلرد ر ربرب إلر مربرب ع  إلعإل
 .إل24/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإلإلwww.alwatan.com.saإل ع لإلرق  تإلرال  نعخمإلف

http://www.pal-monitor.org/
http://www.hrw.org/
http://www.alwatan.com.sa/
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 ربرباإلسهإلهربربةإلحمربربةإلرىنك ربربنافإلعبربربنإلبربربيإلراهإلتت ربربنب إلاربرب هإلرهدر ربرب إلوإلرىربربنك إلاعربرب إلحمنك ربربناإلسربرب يا إلمي ربرباإلسهإلمي
 ".تفضيإلر م ع  إلع لإلرست  راإلراللتجنس

1
 

فإلدعجلإلو هإلر ىإلع فإل2009  ي   إلإل22سإل ىإل م اإلشن   إلر عض إلر  ع   إلت  ي رإلش،ا إلوإلإلعشاإل   إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
رال ت نكربربربناإلر ربربربربيتإلت ت ربربرب إلانسربربربرب إلش نوحربربرب إلرهابربربربربن إلوإلر اربربربع دي فإلع ربربربربن إلوإلر ت  يربربرب إلسهإلر  ثربربربرب إلشربربرباإلل ربربربرب قإل

لإلإلإلإلإلإلإلإلبربربربربن فإلعشربربربرباإلا ن ربربربربنإلره اربربربربنهإلرق   ربربربرب إلعر ا نسربربربرب  إلفتنت ربربربربكإل ت جربربربرب إلره ربربربرب ر راإلرقتخربربربربذةإلق نوحربربربرب إلرهاإل
إلراللتجنسإلر ا وفإلر  تةإلر غنشبفإلرىنك ناإلر ا ي فإلر تعذي إل.رخلإل .

اخرن إلإل330فإلسع نجلإلعسراةإلر ع لإلر اع دي إلسهإل2009ي    إلإل8س هإلاتناي إلإل"ع نلإل ضةإلر ت  ي إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عيإليربربت إلرهورربربن إلإلفعربرب رمع ربرب ااإلضربرب ب إلسل ربربنمإلتربربنرع إلاربرب إلر غ رشربرب إلعرهإل تتع ربرب إلانهابربربن ربرب إلُل ك ربرب رإلاربربت  إل

ت تنربفإلر رب ر راإل رقت   إلعتضن  ةإلرالهتنشناإلرق    إلر    إلممنإليُع إلرست  رار إلوإلتمإلر ا ي إلر ربيت سمسن إلإلعا
إل2."رىنك نا

سعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلشنت  إلوإلر عنيإلالإلتنت كإلو  نإلل  قإلره انهإلس ر إلرق    إلإل   عوإلر ع  مإلالإلتإلإلإلإلإلإلإل
ان ف عاةإلسهإلتنت كإلر  ع  إلل  قإلش ر ن  نفإلو  إلتنت كإلر   قإلرق   رب إلعر ا نسرب  إلإلقرب ر وإلع  ةإلإلر ا نس  ف

وإلعو  اربربنإلإلرألش ي  ربرب دع ربرب إلشع نربرب فإلألبربرب روإلس نسربرب  إلالإلسكثربرب فإلشثربربةإلره ربرب ر راإلر ربربيتإلرختربربذهتنإلر  اليربربناإلرقتحربرب ةإل
إل ربربناتإلشربرباإلر ت   ربرب إلر عنرربرب وفإلشتنارهت ربربنفإلضربرب إلر اربربنو ياإلرد ريربرب ي فإلعبربربذرإلر ت ربربنحإل  يربرب إلر تن ربربةإلعر ربرب ر إلتعاربربضيف

لربربخنإلع ربرب إلكربربنهإلانسربرب إلش نوحربرب إلرهابربربن فإلعسهإلر  ع ربرب إلسربرب  ةإلو  ربربنإلتتخربربذضإلشربرباإلر ربرب ر راإلع ربربلإلر     ربربنفإلع  ربرباإل
ر ذوإل م إلر  هفإلسهإلشتناراإلسش ي نإلبيإلر يتإلس  عجلإلشن نإلر تني راإلر يتإل اضجلإلا  ربيإلر تجربناةإلر عربنقيإلع رب ةإل

إل.شتناراإلر  علإلر يتإلتت   نإلسش ي نإلانهابن 

كثربرب إلرإلعرختربربذاإلتربرب را إلعر ربرب ر راإلق نوحربرب إلرهابربربن إلإلإلسشربربنإلان ناربربع إل  ج ريربرب فإلونتربربنإلعن ربربجلإلشربرباإلرهابربربن إلإلإلإلإلإلإلإل
ثإلوإللرب إلرد ريرب ي فإلعيإللرب حإلسربنكننفإلاربةإلبنربنحإلشرباإل وإلظ وإلكنهإلر عنيإليتض مإلع لإلرقذراحإلر يتإلكن ربجلإلهرب

سيفإلل ي إلشعت رب فإلهربنمإلل رب قإلعآعهت إلعن بنإلاج إللإلل إلر  ج  إلر ا نإلفر  علإلشاإلشنحجلإلل إلر  ج  إلهل 
( ره انهإل

3
  ، رهابن إللخنإلثبعجلإلسدارمإلر  ين إلبذضإلر  علإلر يتإلشنإلرهإلشةفإلر ىإلغ إلث كإلشاإلر جم  

                                                 
1
 .إل20/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإلإلwww.hrw.org شاإلاريتةإلععتشإلفب قن   فإلرق  تإلرال  نعخمإل - 
2
فإل م إلع لإلإل2009  ي   إلإل22ت  ي إلشن   إلر عض إلر  ع   إلفإلل لإلر ت نكناإلرق    إلر ع ا  إلر اع دي إل   قإلره انهإلانس إلش نوح إلرهابن إلش،ا إلوإل - 

 . 20/03/2010تناي إلرال لعإلي مإل:،    www.amnesty.orgإلش  ع نإل

3
    إلاثإلر ت ض ي هإلرد ري إلفإلسينمإلرألسش إلفإله   نإل نشجلإلاهإلر رحض  إل  اي إلا ع نش إلفإلاعن رهإللإلر   رع إلرل ض  إل إلابن إل إل. - 

http://www.hrw.org/
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س ربربعحإلر عربربنيإليتحربرب ثإلعربرباإلر تج اربرب إلرد ري يربرب إلوإلش نوحربرب إلرهابربربن فإلعغربرب إلد ربربكإلشربرباإلر مربربعناراإلإلاعربرب شنإلاوعربرب رإلعإل
 .      إلسن راإلش سنةإلر   ن  إلاعناإل"إلشاإلي تتةإلشاإل"

عرألك ربرب إلس ربربهإلكربربنهإل إل ربرب ر راإلرقتخربربذةفإلسثربربناإلع ربربلإلر  ربرب قإلر ا نسربرب  إلعرق   ربرب فإلعسعلإللربرب إلس ت ربربكإل                    
،  1992 اربربن إلإل ا نسربربيفإليت ثربربةإلوإلع ربربفإلرقاربربناإلر ربرب مي  ر يفإلعنربرب شنإلس غ ربربجلإلرال تخناربربناإلر تمربرب يع ر  إلر ربرببربرب إل

هإلشرباإللرب إلرقرب ر اإلسهإلينتخرب إلو رباإلل ربهإلسهإللربنمإلوربنثرإلكربنإلال  ربندإل"إلرهسربلش  و  نإل"إلردع  إلإلامبج دإلسهإلونسإل
إلرإلت ناضإل.

كن جلإلر مرب راةإلرألع ىإل ع ريرب إلرهابربن إلوإلإلإل1فعاع إلر غن إلرقا ةإلرال تخنا  إلر يتإلسا  نإلسن ضنإلر   نإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 ربربثإلاإلر رب إلوإلر  ربنةفإلنبرب اإلإللهلربربع  ر ربربجلإلو   ربهإلر ىإلر  رب مفإلإلفر ربذوإلدرمإل ضربنةإلون ربربجلإلر عمرب إلر اربن راإلفرد ريرب 
إلعسإلفالوإلرد ريربربرب ي إلع ربربربلإلسيربربرب وإلرد نعربربربناإلرهابنا ربربرب فإلسعإلو ربربرب عرفإل ت جربربرب إلرلتربربربفإلشربربرباإل ربربرب وإلرهابربربربن آ تربربربةإل

إل.3  إلهل إلسث فإلعرعنوجلإلر ا ت إلرد ري ي إلاذ كإل تا    إل"ضحنينإلرق سنةإلر   ن  " عيإليإل2ف  راإلرألشا

وربربربن إلانقعربربربني إلر  ع  ربربرب إل إل رربربربنوإلع ربربرب إلظ ربربربجلإلحمنك ربربرب إلرألوربربرب ردإلرقت  ربربرب إلانهابربربربن إل ن ربربرب ةإلعربربرباإلر  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 .إل5عكنهإلر تعذي إلعس  إلرقعنش  إلشتضم إلالس  نإلسثنن إلرالعت نلإلإل4ر  فنييف

ا ريرب إلر رب مإلاربناالوإلإل6ف1992عإلكنهإلرعلهإللن  إلر ت رابإلاعرب إلر غربن إلرقاربناإلرال تخربنيبإلوإلو ضرب وإل                  
وإلإل إل  ربربنثوإلرىتمربرب رافإلعل ربربجلإلردع ربرب إلرهسربربلش  إلإلث إل  ربربنشرباإلرقاربرب،ع  إلعرقتعربربن ض إلشربربتإلردع ربرب إلرهسربربلش  إل

فإلشربربربربرباإل ربربربربرب وإلر  فربربربربربن إلرد ريربربربربرب وفإلاعربربربربرب إلسهإلاوعربربربربربجلإلعسراةإلر  رإل  ربربربربرب إلعرد نعربربربربربناإلرى  ربربربربرب إلدعربربربربرب ىإل04/03/1992
                                                 

1
 . وإلر ضرةإلرألعلار تإلر ع رشةإلر ا نس  إلرق،دي إل إلابن إل - 

2
س ربهإلشرباإلرىت ربةإلسهإلإل2004ديا اإل16  كن  إلراعينإلاتناي إلإلفإلرد ري ي ف  جن إلرالستمناي إل ن   إلعمحني إلل  قإلره انهإل   إلرألستنثإلوناعقإل انت وإلفإلاي ةإلر - 

  20/03/2010يرب مإلتناي إلرال ربلعإلإلwww.achr.nuإلفإلرق  تإلرال  نعخمإلش خمإلشاإلرقض  دياإل5200ي  هإلا نلإلرألشاإلشا،ع  إلام ةإلو دوإلعاإلش اإل

إلفإلإلر ىإلر  جن إلرقعن  إلان   قإلره انهإلان تر لناإلرقتح  ةإل.إل2006  و اإلإل07رق،ا إلوإلر ذوإل  شتهإلر   ش إلرد ري ي إلإلعرعتااإلرد ري إلشاإلإلللإلر ت  ي إل.
3
فإلرقتفربرب اإلرسربربت عن إلب  ربرب إلر نربربنإلع إلإل2005سعاإلإل14 إلوإلرقربرب،اإلإل278إل-05رىربرب اإلر  راربربتإلشربرباإلشمربرب ععإلش ثربربنقإلر اربرب  إلعرقرربربن  إلر   ن ربرب إلفإلرق حربرب إلانق سربرب مإلا ربرب إل - 

 . 2005سعاإلإل15فإلرق،ا إلوإلإل55إل لستضتن إلرقتع  إلانقرن  إلر   ن  إلفعرقنم اإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلا  
4
 . 83ع نوإلر ع نايإلفإلش نوح إلرهابن إلا إلر ا نس إلعر  ن  هإلفإلرق  تإلر انا إلفر رضح إلف - 

5
 . 20/03/2010فإلتناي إلرال لعإلي مإلإلwww.amnesty.orgإل فرق  تإلرال  نعخمإلفإل1996 ع   إل ان إلت  ي إلشن   إلر عض إلر  - 

6
 ىإلشنهإلإل م إلعم إلا  رإلفإللا إلرقندةإلرألعإلإل12فإلق ةإلإل1992واري إلإل9فإلرق،ا إلوإلإل44/إل92سع نجلإللن  إلر ت رابإلوإلرد ري إلمب   إلرق س مإلر  ينسيإلا  إلإل- 

ر ذوإليإلإلإل1993ينني إلإل06رق،ا إلوإلإل93/02فإلمثإلش داإلمب   إلرق س مإلر تم يعيإلا  إلإل1992واري إلإل09فإلرق،اإل إلوإلإل10رق س مإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلا  إل
 .إل1993واري إلإل07رق،اإل إلوإلإل08ل دإلش ةإلر ت  ي إلفإلع م إلرق س مإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلا  إل

http://www.achr.nu/
http://www.amnesty.org/
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رستعجن  هإلض إلر   فإلعتلبنإللةإلران ةإلر ع  ي إلرقنتخع فإل تنر إلحم  نإلرقن عا ناإلر تنض ذي إلعع  ربهإليتفربحإل
إل.1نس  إلر يتإلع وت نإلرد ري إلوإلت كإلر ضنةإلش ىإلرب راإلر   قإلر ا 

ع  إلكن جلإللر   إلبذضإلرق سنةإلا إلسانن إلر   اإلر  رل فإلسا نمإلث ض إلشاإلر  ت لإلعرقض  دياإلعر ننسل إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
س ربربربفإلاربربربخصإلإل200عرق ربربربن  يافإل نب ربربربكإلعربربرباإلرلاربربربني إلرال ترربربربندي فإلعر اربربرب ردإلرألوربربرب إلر ا نسربربربيفإلعرمجربربربنالإل تربربربةإل

 عهإلس ربربربفإلشض ربربربرب دفإلععمربربربرب راإلراالوإلشربربرباإللربربربربنالاإلر تعربربربذي فإلع ربربربرب ع إلش  ربربربرب هإلإلربربربللإلسااعربربربرب إلعم سربربربن فإلعإلعمربربربرب
إلإلإلإل2ع رفإلش   هإلاخصإل.

رعربربلهإللن ربربرب إلر تربرب رابإلوإلر ربربعلدفإلعالإلخيضربربربلإلع ربربلإلسلربربرب فإلإلتربرب اةإلره ربرب ر إلع ربربربلإلل ربرب قإلره اربربربنهإلإلشربربتإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلعر   قإلرق    إلعر ا نس  إلارض إلإلن  إل.إلفارض إلعنش 

فإلرقتفربرب اإللن ربرب إلر تربرب رابفإليتعربرب إل نربربنإلإل92/44إلر  ينسربربيإلن ربربنإلرق سربرب معاضحربربصإلره ربرب ر راإلر ربربيتإلت  ربرب إلعإلإلإلإلإلإلإلإلإل
شنربربهإلع ربربلإل ربربلل  إلعسيربرب إلر  رإل  ربرب إلان مربربن إلش ركربرب إلإل05سثربربناضإلع ربربلإلر  ربرب قإلرق   ربرب إلعر ا نسربرب  فإلو ربرب إل رربربجلإلرقربربندةإل

إل. ألشاإلإلن  فإلعري رعإلكةإلاخصإلارا إليتفحإلسهإل من هإليم ةإلإلت اةإلع لإلر ن نمإلر عنمإلو  نإل

رال تعربربنضإلشربرباإلإلربربللإلبربربذضإلرقربربندةإلبربرب إلرعت ندبربربنإلع ربربلإلو ربرب ةإل"إلر ن ربربنمإلر عربربنمإل"إلممربربنإل ربرب إليضربربتحإلعربربنالإلإلعشربربنإلي ضربربجلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عرسربربعنإل  اربرب ت إلر تنض ذيربرب إلر ربربيتإلتت تربربتإلااربرب تناإلعرسربربع فإلسهإلتتربربذاعإلاربربذ كإلشربرباإلس ربربةإلر   ربربنمإلاربربععبإلره ربرب ر راإل

إل3رقننو  إل   ست ا.

تفحإلسهإلر مخصإلر  را إليمرب ةإليهإلر ذوإليإلل دإلك فإلمي اإلسوفلإلعاإلع  ش  إلس ضن إلر نصإلعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
سعإلر  فربربن إل إلون ربربربهإلي ربربرب إلإلفإلتربرب إلع ربربربلإلر ن ربربنمإلر عربربربنمفإلعشربربرباإلبربربيإلرد ربربرب إلرقخ  ربرب إل ربربربذرإلرهيفربربربن ؟إللإلشرربربنحلإلرألشربربربا

إلان من إلش رك إلرألشاإلرلن  فإلر ربيتإليرب دعإلو  ربنإلرقت  رب هإلاربنهإلللإلان ن ربنمإلر عربنمفإلو  مرب جلإلمب  عربهإلرىتمرب راف
 م عيإلرقنر اإلع   نإلدست اينفإلعرقتع  رب إلاربن ت   فإلعرقتناعرب فإلسعإللربخنإلعسمإلاناالوإلو  نإلدعهإلرلنرمإلألدىنإلر

فإلعرثرإلكربنهإلر ت   ربفإل  ن رب إلعبرب إلر رب ر إلت و إلر   عوإلر يتإلتض ضرب نإلش رث رب إلل رب قإلره اربنهإلوإلت ربكإلرقعربت لا
إلرثإليربت إلمب  عربهإلرلتجربنسضإلوإلغ ورب إلشعرب ةإل ربذ كفإلعمينربتإلشرباإلر تحرب حإلسعإلفش   إل  ي إلر مخصإلر ذوإليت  اإلام  ه

إلفو  ربفإل ارب يإلبربذضإلره رب ر راإلر ربيتإلثك  نبربنإلسربن ضن؟إل4فر تن ةإلإلنا نفإلسلن هإلرقم عإلجب  رب إلشرباإلر فرب ن نا
                                                 

1
ع ةإلاربعيبإلإل479ع ةإلاعيبإلعالييإلفإلإل18رقتف اإللةإلإل1992سا يةإلإل27فإلرق،ا إلوإلإل141/92فإل  اإلش س مإلتنض ذوإلا  إلإل1992سو يةإلإل11اتناي إل - 

إل12رق،اإلرب إلوإلإلإل27إلا  وإلع إلتع يبإلبربذضإلراربن ةإلمبن عا رب إلمتربناسإل ضربةإل ربلل نهتنإلفإلر ىإلغنيرب إلجت يرب بنإلعرباإل  يرب إلرال تخربن إلفإلرقنمرب اإلوإلإلرد يرب ةإلر  مس رب إلا رب 
 .إل1992إلسا ية

2
 .إل84ع نوإلر ع نايإلفإلش نوح إلرهابن إلا إلر ا نس إلعر  ن  هإلفإلرق  تإلر انا إلفر رضح إلف - 
3
 . 88، الصفحة 2005سحنين أحمد،الحريات العامة في الظروف االستثنائية في اليةائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة اليةائر ، سنة  - 

4
 .إلإل17فإلر رضح إلإل2005اإلب ش إلفإلرد ري إلفإلر تعع إلرألع ىإلفإلسن إلسمح إلغنوإلفإلر ت   فإل  ن  إلفإلدر - 
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عشمربربربنكةإل  ج ريربربرب إلع ربربربلإلإلفع عربربربةإلبربربربذرإلر ربربربنصإلكربربربنهإلر ع ريربربرب إلق ربربربفإلرقض ربربرب دياإلر ربربربذوإلك ربربربفإلل ربربربنةإلسالوإلرد ريربربرب ي 
إل.1شات ىإلر   وإلعر  ع إل  ر جلإلسثنابنإلر ىإلر   مإل

سعإلإلإلإلإله يرب إلإلضةإلرق س مفإل ع جلإلشاإل لل ناإلر  ر إل"ع لإلرشت ردإلت ر إلعاليتهفشاإل إل6سشنإلرقندةإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ت  رب ضإلارب وإلارب عيإلإلن رب إل تتع رب إلبربذضإلإلسهإلشنربتإلشرب عاإلرألاربخناإلعر ارب ناراإلوإلسشربنكاإلعسع ربناإلشع نرب "فإلدعه

عوإلسوإلش ربربنهإلإلفرقربربندةفإلوربرب   اإل  ربرب ر إلعلاربرب إلسربرب تتهإلر ت  ي يربرب إلسهإلمينربربتإلرألاربربخناإلعيغ ربرب إلر ت يربرب إلشربربخنإلاربربن 
شرباإلإل44عرق  سرب إل ع ربنإل ربنصإلرقربندةإلترب ر إلر  رب  إلعاليتربهفإلعبربذرإل ربهإلسثرب ضإلع ربلإلل يرب إلر تن ربةإلرق ض  رب إلدسربت اينإلإلشا

إل.2ر  ست ا

اةإلمي اإل هإلع  سي إلر  رإل   إلارض إلعنش فإلعرستنندإلر ىإل ضةإلرقندةإلشنتإلره نش إلسعإلر  ضتإلهربجلإلره نشرب إلإلإلإلإلإلإلإلإل
عإلااربربرب إلرقرربربربنحلإلر ع  ش ربربرب فإلعتاربربربخ إلر ع ربربربنلإل    ربربربنمإلردايربربرب فكةإلشربربرباإليتفربربربحإلسهإل مربربربن هإلشفربربرب إلان ن ربربربنمإلر عربربربنمإلس

م عيفإلعيم ةإلبذرإلر تاخ إلرق،ساربناإلر انمن   إلرق وإلرقعتندإلوإللن  إلرهض ر إلغ إلش إلصإلاهفإلسعإلغ إل
إلر ع  ش  إلسعإلرلن  إل  حر لإلع لإلت  ميإلرل شناإلثراإلرقنضع إلر عنش إل"إل.

 ع تهإلعع مإلا ع تهإلبربيإلشرباإل ربلل ناإلر  فربن فإلعشاإلرق،ك إلسهإلرهض ر إلل إلدست اوإلشم ععفإلعاإلإلإلإلإلإلإلإل
عشنإلدرمإلرألش إلكذ كفإلوربلإلدرعربيإل   رب ضإلاربن نإل صإلر ربذوإل رباإلي رب هإل ربندارإلرالإلشرباإل رب وإلر ارب تنافإلعإللن رب إل

عرثرإللرربربةإلرضربرب ر إلعربرباإلر ع ربربةإلع ربربوإلوإلكنوربرب إلر  تنعربربناإلإل3فر ربربيتإللربرب ثجلإل ربرب نار تربرب رابإلااربربع إلرألع ربربنلإلرهاب
 هإلانهابن إلعرألع نلإلرهابنا  فإلع ذ كإلونقندةإلر اندسرب إلشرباإلرق سرب مإلرلن  إلعر عنش فإلونألش إلسك  إلالإلعل  إل

إلإلإلإل4الإلشااإل هإلع  إلستنإل ني  إلع لإلرونر فيإليتح  إل    إلر عم ي إلر ا در إل.إلفبيإل   إل  ح إلوإلرهض ر 

إل

                                                 
1
فإلعشرباإلا ن ربنإلر ت  يرب إلرقرب،ا إل  ر جلإلرد ري إلهنعلإلر ىإلر   مإلر ننعإلرات تإلر  ع إلانلنرش نإل   قإلره انهإلوإلر ناإلش نوح إلرهابن إلفإلع  شجلإلر  ثرب إلشرباإلر ت ربناي إل -

ك ربربنإلسهإلر  جربربنهإلعراربربن ةإلعن ربرب إلاربربن   قإلره اربربنهإلفإلرقنعث ربرب إلعربرباإلر ع ربرب إلر ربرب ع إل  ح ربرب قإلرال ترربربندي إلعرال ت نع ربرب إلفإلإلفإلعرق ربرب مإلر ىإلر  جنربرب إلرقإل2006 ربرب و اإلإل07وإل
ر ارب ع  إللرب لإلعضربتإلل رب قإلره اربنهإلوإلرد ريرب إلفإلعشرباإلا ن ربنإلت  يرب إلع ربةإلل رب قإلره اربنهإلر تربناتإلإلنرقعن  إلا  قإلره انهإلع لإلرقات ىإلر  ع إلفإل  ر جلإلتنم إلت ناي ب

فإلتربناي إلرال ربلعإلإلإلwww.un.org فإلع ربلإلش  ربتإلرألشرب إلرقتحرب ةإلر ت ربناي عمي رباإلرال ربلعإلع ربلإلإل2008سا يربةإلإل07ر عنشرب إل ألشرب إلرقتحرب ةإلفإلعرقرب،ا إلوإلإل  ج ع رب 
 .18/03/2010ي مإلف

2
 .93، الصفحة 2005حقوق، جامعة جةائر، سنة سحنين أحمد، الحريات العامة في ظل الظروف االستثنائية في اليةائر، كلية ال - 

3
رقتف اإلرهعلهإللن  إلر ت رابإلفإلك نإليم إلر ىإلث كإللإلرقانسإلرلت إلعرقات  إل  ن نمإلر عنمإلرقاجةإلوإلر ع ي إلشاإلإل92/44شاإلسسن إل  عاإلرق س مإلا  إل - 

 إلا شاإلرق ر ن إلعر ا  إلرق خم إل.  نيإلر نر إلر   وإلفإلعر ت  ي راإلر يتإلتات  وإلرست  راإلرق،ساناإلفإلعقانسإلرلت 

4
 ا  اإلرد ري إلر  ث إلشاإلرق نب راإلعراللتجن ناإلااع إلرهابن إلفإلع  ن نإليإلتم  إلرض رانإلعرل إلااع إلرهابن إل. - 

http://www.un.org/
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ع ربربلإلل شربرب إلرقاربربرب افإلانعتعربربناإلس ربربهإلس ربربرب إلإل92/44انربربن إلع ربربلإلرق سربربرب مإلإلةره ربرب ر راإلرقتخربربربذإلسثربرب اكربربذ كإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
وإلإل  تضتربرب شإلتربربناإلسعإل ربرب لفإللربربخنإلع ربرب إلس ربربهإلااربربطإلث ربربكإلرسربربتثنني نفإلرالإلس ربربهإليإليعربرب إلشربرباإلر ربربذوإل ربربهإلر اربرب ت إلر ت  ي يربربر

إل.إل1ه ي إلر   وإلرالستثننييإلر ذوإليا حإلانألش إلان تضت شإلوإلسوإلع جل

 ألشرب إلإلنإلعر رب ر إلرقخربتصإلر     ربإلر  رإل  رب إلعرد نعربناإلرى  رب "إلإلشنحربجلإل رب سي عرقندةإلر اناع إلشاإلرق س مإلإلإلإلإلإلإلإل
عاإل  يرب إل رب راإل...مبنربتإلكربةإلش ربنب ةإللت ربةإلو  ربنإلرهإلربللإلان ن ربنمإلر عربنمإلعر ت    نرب إلر ع  ش رب إل"إلعيإلتعرب إلك ربفإل

إلإل؟.إلإلمي اإله ي إلرلت نلفإلهت ي إلرق نب ةإل  ن نمإلر عنم

و نعربجلإلإلسشنإلرقندةإلر ثنشن إلشاإلرق س مفإلوناضجلإلآ  ناإلر ع ةإلر ا نسيإلدرإلةإلران ةإلرى   إلرقنتخعرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلض ن نإلل إلرقعناض إلدرإلةإلرا ةإلرقنتخع فإلعوإللن  إلع  ع نإلو يإلش  دةإلان تع   إلسعإلر ة.

رقرب،ا إلإل03-92إليبذرإلعاإلرق س مإلرقتف اإللن  إلر ت رابفإلسشربنإلشربنإلمي رباإلرضربنوتهإلعرباإلرق سرب مإلر تمرب يعإلإلإلإلإلإلإلإلإل
فإلر ضرربةإلر ثربنخمإلشنربهإلهربجلإلعنرب رهفإل ربهإلشربنإلي ضربجلإلرال تعربنضنوإلإل2ففإلرقتع رب إلمب نوحرب إلرهابربن 1992إلسربعت اإل30وإل

إل11ش  ت ربربربنإللاربربرب إلرقربربربندةإلإلف17ر ىإلرقربربربندةإلإل11رقخترربربرب إل فإلعر ربربربيتإلت  ربربرب إلعن ربربربنإلشربربرباإلرقربربربندةإلإل لعربربربن ةإلر  فربربربني 

 ي ةإلعان ناربربربع إل ربربربرال ربربربلعإلع ربربربلإلرقخن ضربربربناإلرقنرربربرب اإلع   ربربربنإلوإلر ضرربربربةإلرألعلفإلعرىربربرب دةإل ألع ربربربنلإلرهابنا  ف
 ربربرب ىإلرا ربربربةإلر  فربربربنييإلإلرق ر عربربرب إلعشاربربربنع رضإلعر ننيربربرب إلر عربربربنمإلإلاربربربنع عضإلعايربربرب ةإلغ وربربرب شرا ربربربةإلر  فربربربنييإلرلربربربناإلعإل

اربةإلعيعن رب إلكربةإلإلشنمرب افإلإلرب إلغرب إلسشنإلر  فنةإلراإل عهإلا  راإلبرب إلرافإليع ن هإلمب س مإلاينسيإلالإلينم إلرلناف
اإل  ع نإلشاإلا تنإلسهإلشاإليع اإلب ي إلر  فنةإلرق ح  إلانا ةإلر  فنييإلرلناإلسعإليضميإلشع  شناإلش  نإلي 

إل.إلشاإلرق س مإل17 إلرقندةإله دإلب يت  إللا

بربرب إلل ربرب قإلرقربربت  إلرىربربنلإلع ربربلإلبربربذضإلراربربن ةإلعشربربندرمإلإلفر اربرب،رلإلر ربربذوإليتربرب  إلاغربرب إلرالسربربتغ ر إلع  ربرباإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
اغرب إلإلرقاتخ ش إلو  نإللربن  هإلان ارب ي إلو  ربنإليتع رب إل رب يت  فإلو عربىنإلد ربكإلسهإللرب إلر رب ونعإلسشنش ربنإلغرب إلش  رب د

بربربيإل  رعربرب إل ربربن  هإلره ربرب ر راإلإلفرعربرب إلرقتع ربرب إلسشربربنمإلبربربذضإلراربربن ة س مإلس ربرب اإلسهإلر   إلربربربربشربرباإل ضربربةإلرقإل18سهإلرقربربندةإل
فإلعر ربربذوإل ربربنمإلاتعربرب يةإلعتت ربرب  إلرق سربرب مإلا ربرب إل1993سا يربربةإلإل19رقربرب،ا إلوإلإل05-93سهإلرق سربرب مإلا ربرب إلفإلرالإل3رد ري ربرب 
إل.4فإلاوتإلر  عةإلعر غ   إل92-03

                                                 
1
 .94سحنين أحمد، الحريات العامة في ظل الظروف االستثنائية في اليةائر، المرجع السابق، الصفحة  - 

2
 . فإلوإلر ضرةإلرألعلسع جلإلرهاناةإلر  هإل - 

3
فإلعمتتجلإلرهاناةإلر  هإلإل1995واري إلإل25رق،ا إلوإلإل10-95فإلانألش إلا  إلإل1992سعت اإلإل30رق،ا إلوإلإل03-إل92ا  إلإليس غ جلإلسل نمإلرق س مإلر تم يع - 

 .إل ألمه تهإلر تناخي 
4
إل فإلعرقتع ربرب إلمب نوحربرب إلر تخ يربرب1992سربربعت اإلإل30،ا إلوإلفإلرقربرب03-92فإلرقعربرب لإلعرقربربت  إل    سربرب مإلا ربرب إل1993سا يربربةإلإل19رقربرب،ا إلوإلإل05-93رق سربرب مإلا ربرب إلإل- 

 .إل1993سا يةإلإل25رق،اإل إلوإلإل25عرهابن فإلعرقنم اإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلر ع دإل
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 ي إلر تح  ربرب فإلألهإلبربربذضإلالإلتنضربربيإلوربرب ع ةإلرىربربنشيإلشربرباإل ربرب وإل فربربن إلر تح  ربرب إلشربربثلإلعر عربرب إلع ربرب إلت ربرب ااإلسربربإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
رقربت  فإلعالإلبرب سإلشنعربهإلشرباإلإليرب روتإلعرباإلعرمننض عاةإللف اإلرىنشيإل لستج ر فإلعرىنشيإلالإليعتاإلشاإلرد   اإل

إلإل1ر  ر لف اإلسوإل

شنهإل"إلسهإلت ك ةإلرىنشيإل   ت  فإلخيفتإل    رو  إلر  تع  إلشرباإل رب وإلرقربت  فإلإل24ل ثإلس  اإلرقندةإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عبربرب إللربرب إلش ضربرب لإلإلتع ربرب إلرىربربنشيإلت  ني ربربن"إلعبربربذرإلسشربرب إلشاتحاربرباإلانعتعربربناضإلي ضربربةإللربرب إلر ربرب ونعفوإللن ربرب إلإلرشنعربرب 

دست اينفإلرالإلسهإل ضةإلرقندةإلران جلإلإلفرب عإلت ك ربةإلرىربنشيإلالعت ربندإلايرب ةإلرا ربةفإلعبربذرإلر مرب يإلغرب إلشرباافإل
إلل إلر  ونع.ميةإلاةإل

لربربنالاإلر  ربرب ةإلر  ربربنب ةفإلالإلبربرب سإلإلك ربربنإلسهإل ضربربةإلرقربربندةإلشربرباإلرق سربرب مإل رربربجلإلع ربربلإلشربربنإلي ربربيإل"إلانسربربتثنن إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
يتعربرب  إلإلعراللربربنلإلشربرباإلرأللربرب رلفإلإلاربرب ورقاربربنع ةإلر  فربربني  فإلسهإليناربربح إلإلر ربربنا   حربربنشيإلرقعربرب إلت  ني ربربنإلسعإلوإل

اضإلسثنربربربن إلبربربربذضإلرىنك ربربربناإلعإل  ع  اربربربناإلر ت ديع ربربرب "إلعع  ربربربهإل ربربرب ىإلسهإلرقربربربندةإل  ربربرب اإلرىربربربنشيإلان مربربرب ةإلر ربربربذوإلي ربربرب هإلد
إلا  يإلالإلسكث .

عبربيإلإلي شربنإل12سعتربلإلرش ن  رب إلمت يرب إلر جرب إلهربجلإلر ن رب إلر ىإلإل03-92نإلسهإلرق س مإلر تم يعيإلا رب إلك إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلسنع فإلمت دإل ةإلشرب راإل فإلاث ن   إلعسااع65عرقندةإلإل51حم دةإلوإل ن  هإلره  ر راإلرد ري  إلشاإلإلللإلرقندةإل

إل.2عب إلر اناوإلرقضع لإلسوإلعم ةإلسينمإلو طفإلفرثرإلتع  إلرألش إلجب ري إلش   و إلا وعنلإلرابنا  إلسعإلخت يع  

فإلرقتفربرب اإلتعربرب يةإل ربربن  هإلر ع  اربربناإل"إلر تج  ربرب إلإل1995واريربرب إلإل25وإلإلرقربرب،ا إل11-95ع ربرب إلرعتربرباإلرألشربرب إلإلإلإلإلإلإلإلإل
ع ربربلإلإل عرالعترربربنمإلوإلر اربربنلناإلر ع  ش ربرب إل"إلشربرباإل ع ربربةإلرألوعربربنلإلرهابنا ربرب فإلعبربربيإلشربربندةإلغنشفربرب فإلتاربربتغةإل  تفربرب  

إلر  إلوإلر تج تإلعرالعترنمإل   تن ع إلان   ق.

ع لإلرقم عإلسهإلب وإلت رس نإلض عاوإلا إلرلنرمإلعمحني إلر ن نمإلر عنمإلر ربذوفإلعر ربذوإلا ع ربهإلالإلمي رباإلكضن رب إلإلإلإلإلإلإل
ان  ربرب اإلر ربربلسمإلإلرالر  ربرب قإلعر  يربربناإلر عنشربرب إل إل اربربنهإلعرقربرب ر اإلعث ربربكإلاعربرب مإلر تعربرب  إل  ح ربرب قإلعر  يربربناإلر عنشربرب إل

إلإلإل3 تح   إلرقر ح إلر ع  نإلر عنش .

 
 

                                                 
1
نة ر، سمسوس رشيدة، استيواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، رسالة ماجيستير، كلية الحقوق والعلوم القانونية، جامعة الحاج ل ضر،باتنة، اليةائ - 

 . 88، الصفحة 2006
2
فإلإل2فإلعرقنم اإلوإلرد ي ةإلر  مس  إلا  إلإل2006ديا اإلإل20رق،ا إلوإلإل22-06انعتعناإلسإل إلتع يةإل  ن  هإلره  ر راإلرد ري  إلفإلعر ذوإلع لإلان  ن  هإلا  إل - 

 .إل2006ديا اإلإل24رق،اإل إلوإل
3
 . 88، الصفحة 2003ةائري، كلية الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة اليةائر، سنة تميمي نياة، حالة الظروف االستثنائية وتطبيقاتها في الدستور الي - 
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 .  ان االقتصادية واالجتماعيةإلنسا َقوقالمَلب الثاني : 
 

فإلت ربربكإلر  ربرب قإلر ربربيتإلي رعهلربربنإلر ضربرب دإل ربرب وإلرال ترربربندي إلعرال ت نع ربرب إلعر ث نو ربرب ي رربرب إلاربربن   قإلعر  يربربناإل         
فإلعسبربربرب إلساكربربربنهإلره اربربربنهإلشرربربربن هإلرلن ربربرب إلر ض ديربربرب فإلشثربربربةإللربربرب إلره اربربربنهإلوإلكضنيتربربربهإلشربربرباإلش  شربربربناإلر  ربربربنةه  ربربرب إل

ر  ن    ربربرب فإلعل ربربربهإلوإلر ع ربربربةإلر ربربربذوإلي يربربرب فإلعل ربربربهإلوإلرأل ربربرب إلإلرقاربربربنعوإلرال ترربربربندي إللإلل يربربرب إلر ت  ربربربكإلعر ترربربرب وناإل
إل1  ع ةإلر  رل فإلعي ضةإلعني تهإلع م إلالي  فإلشتإلت و إلعسنيةإلسإل ىإل  نيتهإلرال ت نع  إل إل.

إلعسشنإلر   قإلرال ت نع  إلعر  نو  إلو يإلشثةإلر  إلوإلر رح إلعر تع   إل...رخلإل.

إل

  ح ربربربرب قإلرال ترربربربربندي إلتعربربربرب وإلع ربربربربلإلرألسربربربربةإلر  ن    ربربربرب إلعع  ربربربربهإلسربربربرب وإل ربربربربنعلإلشربربربرباإلإلربربربربللإلبربربربربذرإلرقت ربربربرب إلر إلإلإلإلإل
إلمثفإلر ت   إلعاإلسث إلش نوح إلرهابن إلع   نفإلع لإلرقات ىإلر   وفإلعر  ع إل.عرال ت نع  إلعر ث نو  إل

إل

إل.قتيا ية واالجتراعيةإلااإلن ان لحقوق األسس القانونية الفرع األول : 
إل

فإلبربربربيإلرهعربربربلهإلر عربربربنقيإلدي إلعرال ت نع ربربرب إلعر ث نو ربربرب رال ترربربربنرهإلسعلإلعث  ربربرب إل ربربربصإلو  ربربربنإلع ربربربلإلر  ربربرب قإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل.ارض إلعنش إلك نإلسس ضننإلره انهل  قإلإلر ىساناإل   قإلره انهإلر ذوإل

إل

 اربربربن إلإل  ح ربرب قإلرال ترربربندي إلعرال ت نع ربرب إلعر ث نو ربرب عشربرباإلاربرب إلرق رث ربرب إلر  ع  ربرب إلبنربربنحإلفإلر ع ربربرب إلر ربرب ع إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
تعربنوإلنسع فإلع  إل رربجلإلرقربندةإلر اندسرب إلشنربهإلع ربلإلس ربه"إلع  إلمتجلإلرهاناةإلر  هإلسن ضنإلوإلسكث إلشاإلشنإلف1966

ر  علإلرأل  روإلوإلبذرإلر ع  إلان  إلوإلر ع ةإلر ذوإليم ةإلشنإل  ةإلاخصإلشاإلل إلوإلسهإلتتربن إل ربهإلرش ن  رب إلإل
إل"إل.إلكا إلاس هإلاع ةإلخيتناضإلسعإلي ع هإلا ي إل

د ربربكإلشربرباإلر  ربرب قإلإلعغربرب إلك ربربنإل ربربصإلر ع ربرب إلع ربربلإلر ربرب إلوإلر مربربن إلر ن ناربربناإلعلربرب إلرهضربرب ر إلعر ربرب إلوإلر تع ربرب  فإلإل
إل.رال ترندي إلعرال ت نع  إلعر ث نو  إل

عيع وإلر عنيإلراهإلشن  ناإلععكنالاإلشتخرر إلوإلاعبإلر   قإلثراإلرألمه  إلر  ر ىفإلشرباإلا ن ربنإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
شن  ربرب إلإلر رربربن عقإلر ربرب ع إل  تن  ربرب إلر  ارع ربرب عإلإلفرألشربرب إلرقتحربرب ةإل ألغذيربرب إلعر  ارعربرب إل  ربرب عشنإلفر  ع  ربرب إلةشن  ربرب إلر ع ربرب

عإلإلشن  ربرب إلر رربربح إلر عنق ربرب عإلإلفشن  ربرب إلرألشربرب إلرقتحربرب ةإل  تن  ربرب إلر رربربننع  عإلإلرألشربرب إلرقتحربرب ةإل  نا ربرب إلعر ع ربرب إلعر ث نوربرب 
 إل.إلرقن   إلر عنق  إل       إلر ض  ي 

  ر  ن نإلر  رإل   فإلعرد ري إلشاإلا إلر  علإلر يتإلدسنت بنإلعإلإلع   إل رجلإلر  علإلع لإلبذضإلر   قإلوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
رقع لإلإل1996دست اإلسن إلل ثإل ن إلوإلإلوإلتم يعنهتنفإلرال ترندي إلعرال ت نع  إلعر ث نو  ربت جلإلان   قإل

                                                 
1
ر رربضح إلإلإل2002ن إلحم  إلعنج يوإلفإلل رب قإلره اربنهإلفإلارب إلر مرب يع إلرهسربلش  إلفإلعر  ربن  هإلفإلدراإلر ض  ربنهإلف  نمرب إلعر ت سيربتإلفع ربنهإلرألادهإلفإلر تععرب إلرألع ىإلفإلسرب - 

161. 

http://www.fao.org/index_ar.htm
http://www.ifad.org/
http://typo38.unesco.org/ar/unesco-home.html
http://typo38.unesco.org/ar/unesco-home.html
http://typo38.unesco.org/ar/unesco-home.html
http://www.unido.org/
http://www.who.int/ar/index.html
http://www.wipo.int/portal/index.html.ar
http://www.wipo.int/portal/index.html.ar
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إلر   قإلوإلعرق ر نناإلرق ر ن إلكةاإلإلشانعرةإلض نهإلرق،ساناإلتات  وإل"إل31إلرقندةإلإلللإلشاإلف2008سن إل
إلر  نةإلوإلر ضع  ا إلرد  تإلك شمناإلإلدعهإلعه لإلره انهفإلاخر  إلتضتحإلتع قإلر يتإلر ع عناإلانسر  إلعر  ر عنا

إلعر رننع إلر تجناةإلل اي  " سهإلر ىإلسانااإلو   37إلرقندة سشنإل"إلعر ث نو  إلعرال ت نع  فإلعرال ترندي فإلر ا نس  ف

 .إل"إلر  ن  هإلر ناإلوإلعمتناسإلشف    ف
 

إلرق، افإلل  ق...    ر اإلشف    إلعر ع  يإلعر ضواإلإلر ض  وإلرالات ناإلل اي ف" عا 38إلرقندةإلعت   جل             
إلرالاإلإلعرهعلمإلر تاع   إلعسنيةإلشاإلسإل ىإلعس   إلسي إلسعإلتاج ةإلسعإلشتع عإلسوإللج إلب سإلال...ر  ن  هإلل   ن

   . " فنييإلسش إلمب تفل

 

إلا عيإلسي إلدعهإلر  اع  إلوإلعر  ظنيفإلرق نمإلت  ا إلوإلرق ر ن إلمج تإليتانعىإل"إلس ه 51إلرقندةإلوإلع ن            
إلعانخمإلر تع   ...شف  هإلر تع   إلوإلر  اإلإل"إلعاإل53إلرقندةإلعت   جلإلإل"ر  ن  ه.إلل ادبنإلر يتإلعير ما إلإلغ إلسإل ى

إلتا  ....ر تع     إلرقن  ش إلر  اع  إلتن ا ....ر عناوإلرألسنسيإلر تع   ....ر  ن  هإلل ادبنإلر يتإلر م عيإللا 
إلإل."رق وإلعر ت  ياإلان تاع   فإلرال تحنقإلوإلر تانعوإلع لإلر  اع  

إل

إلر  اني  إلرألش ر إلشاإلان   ني إلر  اع  إلتت ضاة....    ر ن إلل اإلإلر رح  إلر  اعني إل"إل54إلإلرقندةإلوإلع ن إلإلإلإلإلإلإل

ع ي 
ُ
إل.إل"إلعمب نوحت نإلعرق

إل

إلوإلعميناسإلاهفإلشعنوإلرهض ر إلوإلر  اإلإلع"إل"....ر ع ةإلوإلر  اإلإلرق ر ن إل  ةاإلإل"إل55إل   ندةإلعرستنند        
إلإل.ر  ست اإلشاإل57إلةرقندإللا إل"إلر  ن  هإلر نا

إل

إل.قتيا ية واالجتراعيةإلا حقوق اإلن انأثر مكا حة اإلرهاب على الفرع الثاني : 
إل

عنربربرب إلش نوحربربرب إلرهابربربربن إلإلدعهإلاربربربكإلبنربربربنحإلسثربربربناإلع ربربربلإلر  ربربرب قإلرال ترربربربندي إلعرال ت نع ربربرب إلعر ث نو ربربرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلسل ن ربنع نربنإلبإلتع يفإل إلابربن إل ي هع  اإل عةإلر تت قإلر   نفإلع  ننإلسهإل م إلسهإلرقمنكةإلر يتإلتنتمإلعاإلع مإل

 ت   إلع لإلاعبإلراثناإلق نوح إلرهابن إلع لإلل  قإلره انهفإلوإلر  إلبيإل  اجلإلش نوحرب إلرابربن إللربخنإل
إل.إلإلع  إلكن جلإلكذ كإلوإل   إلر  ني إل ن

إل

ولإلمي اإلسهإل  رب لإلشربثلإلسثربناإلش نوحرب إلرهابربن إلع ربلإلر مربع إلر ض اربت وفإلو  ربنإلت رب مإلاربهإلرسرب ري ةإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 مإلشربربنإلرق نعشربرب إلر ض اربربت ن  إلرابناربربنفإلع ربرباإلي ربرب هإلشربربنإلتتخربربذضإلرسربرب ري ةإلضربرب إلر ض اربربت وإل"إليربرب مفيإلع ربرباإلت ربرب هإلوإلر  ربرب

ش نوحربرب إلرابربربن "إلاربربةإلبربرب إلرابربربن إلوإللربرب إلثرتربربهفإلع  ربرب إل ربرب  كإلجتربرب  نإلعربرباياإلع ربربلإلر تتربرب قإلر ىإلسثربربناإلد ربربكإلع ربربلإل
إلل  قإلره انهفإلانعتعناإلسهإلت كإلرألع نلإلمتناسإلانس إلش نوح إلرهابن إل.إل
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اربربرب إلرال ترربربربندإلر ض اربربربت وإلي ش ربربربنإلشربربربنإلي ربربربنا إلش  ربربرب هإلدعالافإلعر رربربربناإلشضربربرب ع إلع ربربربلإلسكثربربرب إلشربربرباإلش  ربربرب هإلخيإلإلإلإلإلإل
شربرب ر اإلإل7000ارب إلر ارب نهإلك ربنإلس ربهإلسكثرب إلشرباإلإل%80فإلعترب دردإل اربع إلر ض ربرب إل إلشرب ر اإلشرباإلر مربع إلر ض اربت و

مإلر اربربض إلش ر نربربنإلعش ر نربرب إل ربرب ر إلر رربربناإلععربرب إل70ع هإلر   ربرب عإلر ىإلسشربربنكاإلر ربربنشت  فإلعتربرب وإل و اربربت وإلالإلياربربتت
 ن ربربرب إلش ربربرب دعهإلاض ربربرب رهإلوربربرب اإلرك ربربربنلإلدارسربربربت  فإلعرت ربربربناإلاعربربرببإلر  تنعربربربناإلإل800  عربربربلمفإلعبنربربربنحإللربربرب ر إل

عيإليربرب يتإلر ربربرب دإلإلإل165عاوربرببإلإل733فإلمسربربحإل  اربربض إل1227رال ترربربندي فإلععربرب دإلر ربربنالاإلرق ضربرب  إلرقاربربج  إل  اربربربض إل
إل297.1ع لإل

 

فإلعر  فربربن إلع ربربلإلسسربربرب ح إلحربرب إلرهابربربن سشربربنإلان ناربربع إل ربرب  إلسش ي ربربنإلع ربربلإلر عربرب رقإلاجربرب إلش نو                   
شعرب الاإلرد ميرب إلوإلترربنع فإلعرهلربن ةإلرألشربوإليرب دردإلإلترب اةفإلعدريرب ةإلر ض رب إلتتاربتإلعت تضربتإلوربنهإلإلر  شناإلر مربنشةف

علرربربةإلر تجربربنعسإلع ربربلإلإل اربع إلر عتن ربرب فإلعيربرب دردإلر تغ يربرب إلعر ت  ربرب شفإلعتنتمربرب إلش ربربنب إلعربرب مإلرال فربربعنيإلوإلر مربربناعف
عر   ش إلعسو ردإلر عرناناإلره  رش  إلع لإلل إلس ر فإلعتنتمرب إلش ربنب إلسااطإلر   قإلشاإلِ َعةإل  راإلراللتللإل

علعرب  إلرهل  سرب إلعرقمرب عاناإلر  ح   رب إلع ربلإلرألا ربض فإلعغرب إلث ربكإلشرباإلإلفرد مي إلعرال  روإلشثةإلا تإلرقخ ارا
إل.ر يتإلعع اإل نإلر مع إلر ع ر يإل عةإلر   رقمنايتإلرألش ي   إل

إل

فإلع ربرب ااإلدارسربرب إلا يتن  ربرب إلك رث ربرب ظربربةإلراللربربتللإلع ربربلإلع ربربهإلرهمجربربنلإلإلرهإلرألعضربربنعإلرات ع ربرب إلوإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
سكث إلشاإل رض  إلإلفعلخنإلراهإلانح إلشني إلس فإل ت ةإل2003ل يث إلع دإلر فحنينإلرق    إلوإلر ع رقإلشنذإلسا يةإل

ع ن ربربرب إلإلع  ربربرب إلكثربربرب اإلفشربربرباإلر ناربربربن إلعرأل ضربربربنلإلر ربربربذياإل  ربربرب رإللربربربتض  إل ت جربربرب إل  غربربربناراإلرد يربربرب إلع ربربربلإلشربربرب ت إلع ربربرب رب 
رثرإلكن جلإلبربذضإلر  رب رب إلرال ت نع رب إلر ارب   إل رب إل مربتجلإلوإلر عرب رقإلرىتربةإلوإلظربةإلإلفا  إلرق اسيرأل ضنلإلعر ت

ونهإلظ رب إلسإل ىإل م اإلوإلظربةإلراللربتللإليإلت رباإلانإلت ربناإلضربحنينبنإلر ربذياإلكربنهإلسغ ربع  إلإلفرال ضلاإلرألشو
 ربربيتإلإل ضت ربربنإلر  ربرب عوإلر  نسربرب  إلرإلوإلظربربةر ربربذياإلرضربربت عرإل  ت  ربربهإلر ىإلكاربرب إل   ربرب إلر عربرب شإلر ربربللفإلإلفشربرباإلرأل ضربربنل

إل.إلإل2ست ةإلراللتللإلرألش ي ي
إلإلإلإل

ورةإلعم راإلراالوإلشاإلرق ظض إلعتعتةإلر  ث إلشاإلر رب سراراإل  إلوإلفسشنإلعاإل ن  إلر  إلوإلر ع ةإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عردنشعربربناإلعبربرب مإلرقاتمربربض نافإلرضربربت إلبربرب،ال إله عربربناإلس ضربربنهل إلع ربربلإلتربرب حإلر  ارسربرب إلعر ع ربربةإلقعربربنع ت  إلوإلتربرب و إل

إلفعان ربربذراإلر تناعرب إل   تربربنعإلرلربربناإلفن ربرب إلر ربيتإلس ربربناجلإلآثنابربربنإلكربةإلشضن ربربةإلر  ربنةشاربت  شناإلل ربربنهت إلااربع إلر عت
ععربرباإلتاربرب  إلرأل ضربربنلإلشربرباإلإلفاعربرب إلسهإلت  ضربربجلإلرقرربربن تإلر رربربغ ةإلر ربربيتإلكن ربربجلإلتفربرب إلش ربربناإلراالوإلشربرباإلر عربربنش  

سكربرب إلعسيربرب إلل ربرب قإلره اربربنهإلر ع ر ربربيإلوإلترربرب يحإل ربربحضيإل ربربهإلسهإلإلفش راسربرب  إلوإلظربربةإلراللربربتللإلرألش ي ربربيإلر  ربربني
                                                 

1
سعإلمي اإلرال لعإلع لإلإل117فإلر رضح إلفإل2009فإلرق،اإل إلوإلسا يةإلإل03 ن     إلفإلر ع دإلإلا نلإلشنم اإلوإلع  إلدارسنو سوإلس  ي إلفإلغ ةإلعر رنافإلشإل-  

 .إل20/03/2010تناي إلرال لعإلي مإلإلwww.alzaytouna.netإلرق  تإلرال  نعخمإلرلناإلمب  ك إلر  يت   إل   ارسناإلعرالستمنارا
2
 .إل22/03/2010فإلتناي إلرال لعإل www.ahewar.orgهخيإلردنا وإلفإلر تا لإلين  إلوإلر   راثإلرال ت نع  إلفإلش نلإلشنم اإلع لإلرق  تإلرال  نعخم  - 

http://www.alzaytouna.net/
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فإلإلش  ربربرب هإل ضربربربةإلشتاربربرب  إلشربربرباإلرقربربرب راسإلوإلر عربربرب رقفإلع ضربربربةإلر عربربرب دإلشربربرباإلرأل ضربربربنلإلرقعربربربن  إلعر نربربربنسل بنربربربنحإللربربرب ر 
إل%إل50شرباإلرقرب راسإلوإلر عرب رقإلاننينهتربنإلغرب إلالي رب إلمتنشربن إلق ناسرب إلر ع   رب إلر نا يرب فإلك ربنإلسهإلإل%إل80عساناإلر ىإلسهإل

سنسربرب  إلر فربرب عاي إلكن  نعربربناإلعالإلتتربرب و إلو  ربربنإلرلربرب شناإلرألإلفشربرباإلرقربرب راسإلتعربربنخمإلشربرباإلاربربحإلرق ربربنضإلر رربربن  إل  مربرب  
الإلاربربربكإلسهإلظربربنب ةإلتاربربرب  إلرأل ضربربنلإلشربربرباإلرقربرب راسإلبربربربيإلرلربرب ىإلروربربرب رسراإلإلفعرق روربربرب إلر رربربح  إلفر  ارسربرب  إلرقننسربربع 

إل1فإليرألش ي راللتللإل

عإلبربربربربيإلاربربربربلإلشنربربربربنسعإلرإلتربربربرب إلش ربربربربنهإلوإلر عربربربربنيإلان ناربربربربع إلر ىإلعالإلخيت ربربربربفإلرألشربربربرب إلان ناربربربربع إلألوغن اربربربربتنهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
رخنضربربن إللربربندإلوإلعربرب دإلرأل ضربربنلإلر ربربذياإليربربنددعهإلع ربربلإلرقربرب راسإلعإلن ربرب إلإلفعر  عربرب الإلسشربربنكاإل  نو ربربهإلإلفرأل ضربربنل

ر ىإلس رربربربلإلإلوععضربربربتإل ربربربحيإلشربربرب اإلإلفعتضمربربربيإلر ض ربربرب فإلشعربربرب لإلش تضربربربتإل  غنيربربرب إل  و ربربربناإلر  ضربربربتإلفر ضت ربربربناإلر رربربربغ را
شاإلرألارضيإلإل عشنإلي ي إلر  ضتإل ع ا إلعتع   رإلان ناع إلر ىإلس ضنلإلسوغن اتنهإلسهإلثلث إلعسااع إلوإلرقنيإلفر  عد

ألوغن  رب إلاع رب ةإلعرباإلشتنربنعلإلشن  ربربناإلرهغنثرب إلر  ع  رب إل ت رب ميإلر رب عر إلعر غربربذر إلال عرب رمإلرألشرباإلو  ربن.إلعربلعةإلع ربربلإلر
إل.2إلتع  إلسكث إلشاإلثلثإلش  إلش اس إلهلج ناإلوإلر عنمإلرقنضيإلممنإلسدىإلر ىإلش تةإلعر نا إلش ناإلرأل ضنل

 ترربندي إلعرال ت نع رب إلوإلر عربنيإلوربنهإلعرثرإلساد نإلر  يثإلعاإلسث إلش نوح إلرهابربن إلع ربلإلر  رب قإلرالإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
رألش إليت لفإلس ر إلتع  إلرألش إلشاإلر ننل  إلر تناخي  فإلشث  نإلل ثإلوإلرألشةإلر   ي إلوإلر ع سن إلعرهل سربكفإلسعإل

إلل ثإلراهإلوإلر م منهإلرقا   إل.

إل

و ربربهإلبربرب إلإلسشربربنإلسثربرب إلش نوحربرب إلرهابربربن إلع ربربلإلر  ربرب قإلرال ترربربندي إلعرال ت نع ربرب إلعر ث نو ربرب إلوإلرد ريربرب فإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
رألإلرب إل ررب  فإلانعتعربناإلسهإلرد ريرب فإلانسربع إلرقاربنل فإلعرهابربن إلشارب نإلشرباإلر مرب نلإلر ىإلردنرب  إلعشرباإلر مربرب قإل

ع ربربربربلإلرقاربربربربت ىإلرق نوحربربربرب إلإلنالسربربربرب  ر ىإلر غربربربرب  إلع ربربربرب رلفإلوربربربربنه  ر راإلر ربربربربيتإلرختربربربربذتن نإلرد ريربربربرب إلق نوحربربربرب إلرهابربربربربن إل
رث إلد كإلع لإلفإل هإلر   ىإلر نني  إل  إلرق هرقا ح فإلكنهإلهلنإلسث بنإلع لإلرق ر ن إلو  إل   إلر ا نهإلر ذياإلي تن

عع ربربلإللربرب إلر تع ربرب  إلأل ضربربنهل فإلت كربرب رإلسع ربربنهل إلر ربربيتإلغن عربربنإلشربربنإلكن ربربجلإلإلشاربربت رب إلرقع مربربيإلعظربرب عو  إلرال ت نع ربرب ف
فإلعشربربرباإليإليتجربربربهإلر ىإلرق ينربربرب إلمحربربربةإلر اربربربل إلدونعربربربنإلعربربرباإل ضاربربربهإلر عتن ربربرب إلر ربربرب إلرق ينربربرب إل   ر  ربربرب إلإلرر ضللربربرب فإلعت   ربربرب إل

إل جلإلعني تهإلت ر هإلر تم دإل.عا إلععني تهفإلعشن  إلشاإل تة
 ربرب ىإلا نش  ربربنإلبجربرب اإل ربرب ر إلر  عربرب إلر ربربذوإلإل ضربربهإلرهابربربن إلعش نوحتربربهإلفإلعاعربرب إلعربرب دةإلرالسربربت  راإلارربربض إل اربربع  إل

إلر يتإل  ل رإلشن ن.إلإلإل  عنإلشنإلفدعجلإلر  ع  إل ع دةإلر ا ربنهإلر ىإل  رب فإلع  شجلإلر  علإلشاربنع راإلألع ناإلرقنن  
إل

                                                 
1
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ره رب ر راإلوإلإلرختذاإلرد ري إلاعرببع  إلت ث إلبذرإلر  فإلعن شنإل  ةإلش ر اإلر  إلوإلر ع ةإلعر تن ةفإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ر ربربناإلش نوحربرب إلرهابربربن فإلوفربرب اجلإللرربربناإلسشربربوإلع ربربلإلاعربرببإلرقنربربن  إلوإلر ربرب  اإلشثربربةإللإلشنت ربرب إللنسربربيإلشاربربع دإل

عع  ربهإلشنعربجلإلر  ثرب إلشرباإلر مربعن إلر عنلربثإلعرباإلر ع ربةإلشرباإلإلر عنع   إل فإلعو ضجلإلاإلر إلإلن  إل   إل لإلر   نف
كربذ كإلورب  إلر رب ر راإلشع نرب إلع ربلإلاعرببإلرقرب ردإلر     ني رب إلإلدإلاإلررب إلر رب إل لف عرب مإلع رب إلإلفر ذبن إلر ىإلبننح

إل.و  نإليتع  إلان ضلل إلورلن  إلان ضلل فإلسث إلع لإلردن  إلرال ترند
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
عشنإلجت اإلرهاناةإلر  ربهإلر ىإلسهإلسثربناإلش نوحرب إلرهابربن إلع ربلإلل رب قإلره اربنهإلارربض إلعنشرب فإلبربيإلسبرب هإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلإل نإل.إلإلا ث إلشاإلسثناإلرهابن إلع  
إلإل
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 الخااااااترة 
ممربربربربنإلالإلاربربربربكإلو ربربربربهفإلسهإلمج ربربربربتإلاربربربربع  إلر عربربربربنيإلع ربربربربلإلرإلربربربربتلوإلس ننسربربربرب نإلعشعت ربربربرب رهتنفإلتتضربربربرب إلسهإل               

ر رب ع إلإلقاننضإلشاإلإلللإلرد  دإلرقعذع  إلع لإلرقاربت ىإلفإلعب إلشنره انهع لإلل  قإلإلرفإليم ةإلإلت إلرهابن 
سعإللربربخنإلإلإلإلإلإلإلره     ربرب رقن  ربناإلر عنق ربرب فإلسعإلإلر ربربنا ربربجلإلوإلفإلوإلكنوربرب إلرقاربت ينافإلسربرب ر إلسكنرهابربربن ق نوحرب إل

إلر ثنني  إلا إلر  عل.

إل

عتتضربرب إلاربربع  إلر عربربنيإلكربربذ كفإلس ربربهإلالاربرب إلق نوحربرب إلرهابربربن إلشربرباإلضربرب يع فإلع ربرب إلدوع ربربنإلشربرباإلش  ر  ربرب إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
  عوإلرالسربتثنني  إلو  ربنإلل  قإلره انهإلعل ينتربهفإلعهلربذرإلربت ربجلإلمج ربتإلر  سربنت إلارب هإلتربنصإلع ربلإلشربنإليارب لإلاربن 
يإلت  ربربربلإلر ىإلاعربربرببإلإلهرعإلإلعلن ربربرب إلرهابربربربن فإلتعربربرب إلظربربربنب ةإلرسربربربتثنني  فلشتإلر تحربربرب سإل   عربربربىنإلر  سربربربت اوإل   رربربربت حإل 

ر ربربنالاإلر  سربربربت اي فإلع  ن ربربربنإلتتفربربرب اإلعربربربندةإلإل ع ربربربنإلسعإلإل  ربربنإل  فربربرب ن ناإلرألسنسربربرب  إلر نش ربربرب إل  ربربرب قإلره اربربربنهإل
إلعل ينتهإل.

إل

ر  ع ربربرب إلاربربرب إلرألوربربرب ردإلسعرشربربرب إلاربربربن  عبإلعرالعت ربربربنلفإلدعهإلسهإلت ربربرب هإلر اربربرب ت إلر ربربربيتإل نشربربربجلإلإلرثرإلترربربرب اإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
فإلعدعهإلسهإلياربرب حإل  مربربخصإلر ربربذوإلرختربربذاإلضربرب ضإلان ربرب ونعإلنانختربربنثإلبربربذضإلره ربرب ر رافإلعتنض ربربذبنإلاتاربربع  إل  رارهتربرب

نهإلشرباإلعاإل ضاهإلع لإلر نح إلرقتعتإلوإلر   عوإلر عندي فإلو  ربةإلرق عرب  إلع  ربهإلسعإلرقعت ربةإلارب عاضإلوإلدعرشرب إلر  شرب
فإلشثربربةإلشعت  ربربيإلغ ر تنربربنش رفإلسعإلرقعربربت لاإلر ربربيتإلس مربرب جلإلمب  ربرب إل ربربن  هإلر تربرب رابإلر  يربرب إلانسربرب إلش نوحربرب إلرهابربربن 

إلرد ري و.

إل

كنهإلشفرب  هإلر ض ضرب  إلرألع ىإلشرباإلبربذرإلر عحربثفإليربت خصإلوإلسهإلرد رب دإلرقعذع رب إلع ربلإلرقاربت ىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
يربرب إلر  ربربهفإلياربربنع إلع ربربلإلرختربربنثإلر ربرب ر راإلشناربربج  إلاربرب إلعر ربرب  وإل تح يربرب إلشض ربرب مإلرهابربربن إلعر ع رشربربةإلرق،دإلر ربرب ع 

ش نوحربربرب إلرهابربربربن إلعمحنيربربرب إلل ربربرب قإلره اربربربنهفإلعبربربربذضإلر ض ضربربرب  إل ربربربح ح إل اربربربع نفإلشربربربندرمإلرات ربربربتإلر ربربرب ع إلينربربربندوإل
اف عاةإلث كفإلألهإلر  ع ةإلارض إلسعإلا إل ىفإلتم ةإلضربغطإلع ربلإلر رب علإلر ربيتإلتنت ربكإلل رب قإلره اربنهفوإلظربةإل

إله انهإلعل ينتهإلسثنن إلش نوح إلرهابن إلتننشيإلث نو إلر  ع ةإلر ىإلش رعنةإلل  قإلر
إل

ع  ربرباإلث ربربكإلغربرب إلكربربنوفإلألهإلعربرب مإلرهسربرب رعإلوإله يربرب إلشض ربرب مإلش لربرب إل إلابربربن فإلالإلينربربتمإلعنربربهإلسربرب ىإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
رق يربرب إلشربرباإلر ت ربربنحإلل ربرب قإلره اربربنهفإلعبربرب إلرونرضربربننإلر ثربربنخمإلر ربربذوإل  لنربربنضإلكض ضربرب  إلثن  ربرب فإلعسثعتربربجلإل ربربحتهإلثننيربربنإل

إلر عحث.

إل

تتخربربذإلثايعربرب إلال ت ربربنحإلل ربرب قإلره اربربنهفإلعر تربرب إلةإلوإلر ربرب علإلإل-إلألهإلضربرب عاةإلش نوحربرب إلرهابربربن إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ععربربربرب مإلرلربربربربنرمإلسربربربرب ندهتنفإلعث ربربربربكإلشربربربرباإل عربربربربةإلرقن  ربربربربناإلر  ع  ربربربرب فإلسعإللربربربربخنإلرعربربربربلهإلر ربربربرب  فإلك ربربربربنإللربربربرب ثإل  عربربربرب رقإل
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إل  رب إلر ربععبإلرألإلرب فإلعرق رب إلعسوغن اتنهفإلع عننهفإلاج إلبيإلش نع إلوإل   إلر ععبفإلعبيإلعرب  إلعالإلشااإلهلنإلو
إلإلإلسهإلبذرإلرالإلتلوإلوإله ي إلشض  مإلرهابن فإلكنهإلثايع إلقثةإلبذضإلرألوعنلفإلس ر إلرتض ننإلشعهإلسعإلرإلت ضننإل.

إل

الا إلشاإله ي إلشض  مإلشتض إلع  هإل إلابن فإلك ربنإلوعربةإلر عربنيإلشربتإلردرب ري إلرألإلرب ىإلإلشثربةإل رب ري إلإلرثهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ردربرب ري إلضربرب إلره اربربن   فإلع ربرب ري إلر ربرب  فإلاربربةإلعإلرربربصإلهلربربنإلحم  ربرب إل نني ربرب إلدع  ربرب إلثررربرب إلرهاربربندةإلرد نع ربرب فإلعإل

إلىنك  إلش ت ع  ن.

إل

قاننإلشاإلإلللإلر عحثإلسهإلر  ر راإلش نوح إلرهابن إلهلربنإلترب ث إلكعرب إلعإلترب إلع ربلإلل رب قإلره اربنهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلرد نع  إلعر ض دي .

هإلش نوحربرب إلرهابربربن إلسثربرب اإلع ربربلإلر ربرب إلوإلت  يربرب إلرقرربرب إل  مربربع  إلون عناربربع إل  ربرب قإلره اربربنهإلرد نع ربرب فإلاسينربربنإلس
إلعر  إلوإلرألشاإلعر المفإلعر  إلوإلر ع   .

إلعمي اإلر  إلشاإلبذرإلره ت نحإلا ش ياإل:إلإلإلإلإلإلإلإلإل
إلسعالإل:إله ي إلشض  مإلش ل إل إلابن إلك نإلثك  نإل.

إلثن  ن:إلت ل  إلرد  دإلر  ع   إلان  إلرهابن إل.

إل

انعتعناإلرتنإلتتح  إلو هإلع ةإلع رشةفإلستنإلرقرنحلإلر ا نسرب  إلعرال ترربندي إل  رب علفإلعبذرإلرألش إل ع إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
ع عربربنإلوإل عفربربجلإلر اربرب تناإلرقن  ربرب فإلإلهعبربربذرإلر ربربذوإلساربرب  نإلر  ربربهإلوإلر عحربربثفإلوإل فربرب  إلرهابنا ربربنهإلرد ري يربربنهإلر  ربربذر

ثربربفإلعس   ربربجلإل ربرب رل  نإلوإل ربربض  إلشمربربع ب إلشربربتإلر اربرب تناإلر ض  اربرب  فإلممربربنإل عربربةإلا ربرب رهإلر اربربنلةإلرهو ي ربربيإلت 
رد  دإلرقمنك إلىناا إلرهابن فإلعر يتإل تمإلعن نإلر من إلدن إلع   نت  إلشمنك إلتفرب إلسعفربن إلشرباإل  ربندةإلرألاكربنهإل

إلد  شإلشن فإلعر ن ج فإلعش ايتن  نفإلعرد ري فإلش  بنإلا الي إلمتن رسجلإلوإلردن  إلرد ري و.
إل

ر راإلش نوحربرب إلرهابربربن إلرهإليإل  ربربةإلإلسشربربنإلان ناربربع إل  ح ربرب قإلر ض ديربرب فإليإلتاربربتثىنإلشربرباإلرال ت ربربنحإل ت جربرب إلر ربرب إلإلإلإلإلإلإلإل
إلل ربربرب قإلره اربربربنهكربربربنهإلسكثربربرب إلتربربرب ث إلانعتعربربربناإلسهإلر ت ربربربنحإللربربرب إلمجربربربنعيإلعرلربربرب إلينجربربرب إلعنربربربهإلر ع يربربرب إلشربربرباإلر ت نكربربربناإل

فإلعشاإليعت  إلسهإلل رب قإلره اربنهإلش ض  رب إلعحمنشرب إل مربع إليتن رب إلات  يرب إلشررب ضإلو رب إلس رب  إل  رب ب إلشنربهإلر ض دي 
إلإلإلإلإلإلإلإلإلر ىإلر     .

إلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلعلإلانش نتنإلر  إلشاإلر ت نكناإلل  قإلره انهإلع لإلرقات ىإلر  رإل يإلعث كإلشاإلإلللإل:إلرالإلسهإلر  إلإلإلإلإل
سعالإل:إلره ترب رمإلانهيفربن إلعر تضرربرب ةإلعجتنرب إلر غ ربرب  إلوإلر نررب اإلر  ن    ربرب إلرقتع  رب إلاربربن   عوإلرالسربتثنني  إلر ربربيتإل

إلت ر هإلر  ع  إل.
إل
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غربرب إلشربربااةفإلعر ربربيتإلهربرب إلشربرباإلل ربرب قإلثن  ربربنإل:إليتجنربرب إلرقمربرب عإل ربرب اإلرقاربربتتنعإلرعتربربن إل ربربلل ناإلو ديربرب فإلعرسربربع إلعإل
إلعل يناإلرألو ردفإلعرالجتنضإلسكث إل  إلر ع ةإلان  جنهإلوإله ي إلره  ر راإلر يتإلت   إلبذضإلر   ق.

وإلض  إلشنإلثك  نفإلن إلسهإلر   ر  إلش نوح إلرهابن فإلينعغيإلتع ي بنإلعتت ي بنإل ت ركرب إلر تترب اراإلر  يثرب إلإلإلإلإل
مإلل رب قإلره اربنهإلعل ينتربهفإلع ربلإلسهإلت رب هإلر نررب اإلر  ن    رب إل إلابن فإلععسنيةإلع  قإلش نوحتهفإلشربتإلرلربنر

سكث إلاان  إلعه ي إلوإلشعننبنإلعوح ربربنفإلعسكثرب إلاعرب رإلعرباإلر غ رب  إلر ربذوإلي تنض ربنإلعيربنج إلعنربهإل نا  ت ربنإل عرب ةإل
إلتضا راإلتذب إلضح ت نإلل  قإلره انهإلعل ينتهإل.

إل
إل
إل

إل
إل

إلر ت لإلات و  إلرلإلع إلع ة
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل



 
- 122 - 

 : قائمة المصادر والمراجع

 . الكتب والرسائل الجامعيةأوال : 

 ــــــتب والمؤلفات :الكـ

                              القرآن الكرمي .  -1
دار صرادر  لابـرررا ة  ال ،رر،  ور، لسران العررر ، الرراد ا، ل،ظرالعالمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرر  برن م  -2

     .  1968بري ت، لـ ان، البـعرة ا، ىل س ة 
 .1986مصر، البـعة ا، ىل، س ة  ،اإلرها   الع ف السياسي، كتا  احلرية ،امحد جالل  ز الدين -3

 . 2005أمحد غاي ، التوقيف لا ظر ، دار هومة ، اجلزائر ، البـعة ا، ىل ، س ة  -4

نايف العربية لاعاو  ا،م ية ، الرياض ، ، جامعة  ث الـحو  تأمحد فالح  موش ، مستقـل اإلرها  يف هذا القرن ، مركز الدراسا -5
  . 2006السعودية ، س ة

 .1983 د نيس العكرة، اإلرها  السياسي، ، دار البايعة لابـا ة  ال ،ر، بري ت، البـعة ا، ىل ، س ة  أ -6
أمسررررات ب ررررع  ـررررد العزيررررز احلسررررع ، أسررررـا  اإلرهررررا   الع ررررف  التبرررررع ، كايررررة ال بيررررة ، الريرررراض ، ا ماكررررة العربيررررة  -7

 السعودية.
إمسا يررل الاررزال، اإلرهررا   القررانون الررد ا، ا يسسررة اجلامعيررة لادراسررات  ال ،ررر  التوأليررس، بري ت،البـعررة ا، ىل سرر ة  -8

1990. 
 حر   التحرير الوط ية، دار احملر سة لابـا ة، القاهرة،مصر، البـعة ا، ىل، س ة   إما  حسانع خايل، اإلرها -9

2002                                                                                                         .   
 . 1985ا بـو ات اجلامعية ، اجلزائر ، س ة ا،مع شريط ، حق السيادة الدائمة  اى الثر ات البـيعية، ديوان -10
 . 2001أ صديق فوألي ، دراسات دستورية  العو ة ، دار الفرقان ، اجلزائر  س ة  -11
، الرردار اجلماهرييررة لا ،ررر  التوأليررس ، باي،رر كوع  ألادانرروع، اإلرهررا   القررانون الررد ا،  رمجررة ا رري   حممررد الصررويعي -12

 .  1994اجلماهريية العربية الايـية ، البـعة ا، ىل، س ة 
 . 1990بوكرا إدريس، مـدأ  د  التدخل يف القانون الد ا ا عاصر، ا يسسة الوط ية لاكتا ، اجلزائر، س ة  -13
  . 1992واقس ،  رمجرة  فاع معر ع ، س ة بي  سيب سيدريج ، أساطري إرهابية بع الوهم  ا ااالة  ال -14
 . 2002ثامر إبراهيم اجلهماين ، مفهو  اإلرها  ، دار الكتا  العريب ، اجلزائر ، س ة  -15
القررررانون الرررد ا حلقرررود اإلنسررران، دراسررررات يف القرررانون الرررد ا  يف ال،رررريعة اإلسررررالمية، دار  جعفرررر  ـرررد السرررال  ، -16

 .2005الكتا  الاـ اين، القاهرة  ،ن مصر س ة 
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حامررررد سررررابان،  ائ،ررررة را ررررم،  صررررالح الرررردين  ررررامر، القررررانون الررررد ا العررررا ، دار ال هضررررة العربيررررة، البـعررررة ا، ىل   -17

 . 1988القاهرة، مصر، س ة 
 .2008دغـوش نعمان، معاهدات د لية حلقود اإلنسان  عاو القانون، دار اهلدى،  ع ماياة، اجلزائر، س ة  -18

  .  1987سعيد سامان ، ماذا بعد اإلرها  ، دار أألال ، بري ت ، لـ ان ، البـعة ا، ىل ، س ة  -19
 .1988قبم، يف ظالل القرآن، اجلزت السادس، دار ال،ر د، القاهرة، البـعة اخلامسة  ،ر، س ة  سيد -20
 . 1975، س ة 11صادد أبو هيف، القانون الد ا العا ، م ،أة ا عارع، اإلسك درية، مصر، البـعة  -21
-.1983امعية، اجلزائر، س ة صالح الدين أمحد محدي، العد ان يف ضوت القانون الد ا، ديوان ا بـو ات اجل -22

1
  

 .1997الدكتور صالح الدين  امر ، القانون الد ا لاـيئة ، دار ال هضة العربية ، القاهرة ، س ة   -23
 .  2007 ـد العزيز الع،ا ي، أحباث يف القانون الد ا اجل ائي، اجلزت ا، ل، دار هومة، اجلزائر، س ة  -24
، أحبرراث يف القررانون الررد ا اجل ررائي، اجلررزت الثرراين، دار هومررة لابـا ررة  ال ،ررر، اجلزائررر، البـعررة  ـررد العزيررز الع،ررا ي -25

 . 2006ا، ىل، س ة 
 2007 ـد العزيز الع،ا ي، حماضرات يف ا سي لية الد لية، دار هومة لابـا ة  ال ،ر  التوأليس، اجلزائر، س ة  - 26
 .1996تـة مدبوا ، مصر ، البـعة ا، ىل ، س ة  ـد ال اصر حريز: اإلرها  السياسي، مك -27
  اي فايز اجلحين، اإلرها  الفهم ا فر ض لإلرها  ا رفوض ، ا رجس السابق. -28
 حممد بن أيب بكر بن  ـد القادر الراألي ، خمتار الصحاح ، دار ا عارع ، مصرر. -29
 .د ن  اريخحممد السما ، اإلرها   الع ف السياسي، ال،ركة العا ية لاكتا  ، دار الكتا  الاـ اين،  -30
حممررد بررن  ـررد اري العمررريي، موقررف اإلسررال  مررن اإلرهررا ، مركررز الدراسررات  الـحرروث، جامعررة نررايف العربيررة لاعاررو   -31

 .  2004ا،م ية، الرياض، السعودية، س ة 
 . 2006 مان ن ا،ردن، البـعة ا، ىل، س ة   ام اإلرها ، درا اجلامد لا ،ر  التوأليس،حممد ال  وري،  -32
 .  1973حممد  زيز شكري، مدخل إىل القانون الد ا العا   قع السام، دار الفكر، دم،ق، سوريا، س ة  -33
، حقررود اإلنسرران ، بررع ال،ررريعة اإلسررالمية،  القررانون، دار الفرقرران، لا ،ررر  التوأليررس،  مرران ا،ردن، حممررد   يررريين -34

 . 2002البـعة ا، ىل، س ة 
حمررررمد مرررررردين بوسررراد ، اإلرهرررا   أخبررراري  العوامرررل ا يديرررة إليرررا  أسررراليم مكافحترررا، مركرررز الدراسرررات  الـحررروث،  -35

 .   2004ة ، السعودية، س ة جامعة نايرف العربية لاعاو  ا،مر ي
حممد حممود سعي، جررائم اإلرهرا   أحكامهرا  إجرراتات مالحقتهرا ،دار الفكرر العرريب، مصرر، البـعرة ا، ىل  سر ة  -36

1995 . 
مصررربفى العرررايف ، مكافحرررة اإلرهرررا   آليرررات العدالرررة الد ليرررة ، مركرررز اخلاررريج لةحبررراث ، اإلمرررارات العربيرررة ، سررر ة  -37

2005 . 
  .2006س ة    ابا، دار العاو  لا ،ر  التوأليس، م صور محاين،  ام اإلجرا   السياسة اجل ائية، -38
 .1994نافس  إبراهيم، كابوس اإلرها   سقوط ا،ق عة، مركز ا،هرا  لا مجة  ال ،ر، القاهرة، مصر، س ة  -39

 را ، دار ال هضة العربية، مصر، د ن  اريخ .نـيل أمحد حامي، اإلرها  الد ا  فقا لقوا د القانون الد ا العر -40
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 . 2000ه،ا  احلديدي، اإلرها ، الدار ا صرية الاـ انية، القاهرة ، مصر ، س ة  -41
 . 2006 قاع العياشي، مكافحة اإلرها  بع السياسة  القانون، دار اخلاد نية لا ،ر  التوأليس، س ة  -42
   1994، اإلرها  الد ا  مسي لية شركات البريان، دار الفكر العريب، اإلسك درية، مصر، س ة حيي أمحد الـ ا -43

      : الرسائل الجامـــعية ثانيا : 
 . 1989سايم قرحاا، مفهو  اإلرها  يف القانون الد ا، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، س ة  -44  

                
 

 الدولية .والقرارات الدولية ثانيا : المواثيق 

 

 ) أ ( المواثيق الدولية .
    . 1907أكتوبر  18اخلاصة باح ا  قوانع  أ راع احلر  اليية ا يرخة يف ا فاقية الهاي   - 1
، يف مدي رررة سررران فرانسيسررركو ، يف خترررا  مررريةر ا،مرررم   ا تحررردة  1945يونيرررو  26ميثررراد ا،مرررم ا تحررردة ا رررير  يف  -7

،  يعترري ال ظررا  ا،ساسرري حملكمررة العرردل الد ليررة جررزت  1945أكترروبر  24اخلرراب ب ظررا  اهليئررة الد ليررة ،  أصررـ  نافررذا يف 
 .متمما لاميثاد

ألرف  217ة العامة لةمرم ا تحردة رقرم اإل الن العا ي حلقود اإلنسان ، أ تمد  ن ،ر  اى ا ة مبوجم قرار اجلمعي -10
مررا يارري ح ةرر   اجلمهوريررة اجلزائريررة  1963مررن دسررتور  11،  لقررد جررات يف ا ررادة  1948ديسررمي  10( ا ررير  يف 3-) د

 موافقتها لإل الن العا ي حلقود اإلنسان ..ح .

، ا تعاررق حبمايررة ضررحايا ا  األ ررات 1949أ ت  12الي وكررول اإلضررايف ا، ل ا احررق با فاقيررات ج يررف ا  عقرردة يف  -11
ا ساحة الد لية  أ تمرد   ررض لاتوقيرس  التصرديق  االنضرما  مرن قـرل ا ريةر الدباوماسري لتأكيرد القرانون الرد ا اإلنسراين 

 الري 1977ديسمي  7يف  ذي،  بدأ  اريخ نفا 1977جوياية  08ا  بـق  اى ا  األ ات ا ساحة   بويري ،  ذلك بتاريخ 
،  ن،ررر يف  1989مرراي  16ا ررير  يف  89/68صررودد  ايررا مررن طرررع اجلزائررر ،  ب ن،ررري مبوجررم ا رسررو  الرئاسرري رقررم 

 . 1990فيفري  16،  دخل حيز الت فيذ بال سـة جلزائر يو   1989ماي  17الصادرة بتاريخ  20اجلريدة الرمسية رقم 

مررررارس  23 الررررذي برررردأ نفرررراذي يف  1966ديسررررمي  16ير  يف العهررررد الررررد ا اخلرررراب برررراحلقود ا دنيررررة  السياسررررية ا رررر  -5
الصرادر  89/67 ن،رر با رسرو  الرئاسري رقرم  1989مراي  16م ا  صادقع  ايا اجلزائرر بتراريخ  49 فقا لامادة  1976
 .    1989ماي  17الصادر بتاريخ  20 ا  ،ور يف اجلريدة الرمسية رقم  1989ماي 16بتاريخ 

 راريخ نفراذي  دأالرذي بر 1966ديسرمي  16العهد الد ا اخلاب براحلقود االقتصرادية  االجتما يرة  الثقافيرة ا رير  يف  -6
 مث ن،ررري مبرسرررو   1989ديسررمي  16م ررا  صرررادقع  ايررا اجلزائررر بترراريخ  49 فقررا ،حكررا  ا ررادة  1976مررارس  23يف 

 .1989ماي  17الصادرة بتاريخ  20ية رقم اجلريدة الرمس -ا  ،ور يف  89/67رئاسي حيمل الرقم 

 ا تعاقة حبضر أ   قييد بعض ا،ساحة التقايدية . 1980ا فاقية ا،مم ا تحدة لعا   -2

فياير  03، صادقع  ايا اجلزائر بتاريخ 1981ا يثاد اإلفريقي حلقود اإلنسان  ال،عو   ا وافق  ايا يف نري يب س ة  -9
ا يرخرة  06،  ا  ،رور يف اجلريردة الرمسيرة رقرم  1987فيايرر  03ا رير  يف  87/37رسرو  رقرم  الصادر مبوجرم ا   1987

   . 1987فياير  04يف 
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، ا صرررادد  ايهرررا مرررن طررررع اجلزائرررر  1998أبريرررل  22ا فاقيرررة العربيرررة  كافحرررة اإلرهرررا  ، ا وقعرررة يف القررراهرة بتررراريخ  -
ديسررمي  13ا يرخررة يف  93ديسميا  ،ررور يف اجلريرردة الرمسيررة رقررم 07ا ررير  يف  87/37مبوجررم ا رسررو  الرئاسرري رقررم 

1998 . 
 

أبريل  10، دخاع حيز الت فيذ يو   1999ديسمي  9ا يرخة يف ا فاقية ا،مم ا تحدة لقمس ةويل اإلرها     -4
 2000سمي دي 23، ا ير  يف  445-2000ن صادقع  ايها اجلزائر بتحفظ ، با رسو  الرئاسي رقم  2002

 . 2001ي اير  03ا ير  يف  1،ا  ،ور يف اجلريدة الرمسية ، العدد 

 

 . ة)ب ( القرارات الدولي
 موقس ا،مم ا تحدة ، حول  قرير ا صري ال،عو ،4/12/1950ا ير  يف  421قرار اجلمعية العامة لةمم ا تحدة رقم  -1

  www.un.org    04/03/2010 اريخ االطالع يو.  
2

، ا تعارررق  بررريفدراع يف العهرررد الرررد ا اخلررراب أ  5/02/1952ا رررير  يف  545قررررار اجلمعيرررة العامرررة لةمرررم ا تحررردة رقرررم  -
 رررراريخ   www.un.org موقس ا،مررررم ا تحرررردةاخلاصررررع حبقررررود اإلنسرررران، مررررادة متعاقررررة حبررررق  ال،ررررعو  يف  قريررررر مصررررريها،

 .04/03/2010االطالع يو  
3

، ا تعاررررق حبررررق  ال،ررررعو   ا،مررررم يف  قريررررر 16/12/1952ا ررررير  يف  637قرررررار اجلمعيررررة العامررررة لةمررررم ا تحرررردة رقررررم  -
 .04/03/2010 اريخ االطالع يو    www.un.org  موقس ا،مم ا تحدة، مصريها

4
 موقس ا،مم ا تحدة ، حول  عريف العد ان،11/12/1957ا ير  يف  1181قرار اجلمعية العامة لةمم ا تحدة رقم  - 

  www.un.org    04/03/2010 اريخ االطالع يو. 
5

، حررررول إ ررررالن مرررر   االسررررتقالل لاـارررردان 14/12/1960ا ررررير  يف  1514قرررررار اجلمعيررررة العامررررة لةمررررم ا تحرررردة رقررررم  -
 .04/03/2010 اريخ االطالع يو    www.un.org  موقس ا،مم ا تحدة  ال،عو  ا ستعمرة ،

6
 ، حرول   فيرذ إ رالن مر   االسرتقالل لاـاردان20/12/1965ا رير  يف  2105قرار اجلمعية العامة لةمرم ا تحردة رقرم  -

 .04/03/2010 اريخ االطالع يو    www.un.org  موقس ا،مم ا تحدة  ال،عو  ا ستعمرة
7

، حرول إ رالن مـرادل القرانون الرد ا ا تصراة 24/11/1970ا رير  يف  2625قرار اجلمعية العامة لةمرم ا تحردة رقرم  -
 راريخ االطرالع يرو    www.un.org  موقس ا،مم ا تحردةبالعالقات الودية  التعا ن بع الد ل  فق ميثاد ا،مم ا تحدة ،

04/03/2010. 
8

، حررول أةيررة اإل مررال العررا ي حلررق ال،ررعو  12/12/1972ا ررير  يف  2955قرررار اجلمعيررة العامررة لةمررم ا تحرردة رقررم  -
موقرررس ا،مرررم  حقرررود اإلنسررران، ةيف  قريرررر ا صرررري  اإلسرررراع يف مررر   االسرررتقالل لاـاررردان ا سرررتعمر لاضرررمانة الفعايرررة  مرا رررا

 .04/03/2010 اريخ االطالع يو    www.un.org  ا تحدة
9
، حرول أةيرة اإل مرال العرا ي حلرق ال،رعو  30/11/1973ا رير  يف  3070عية العامة لةمرم ا تحردة رقرم قرار اجلم - 

موقرررس ا،مرررم  حقرررود اإلنسررران، ةيف  قريرررر ا صرررري  اإلسرررراع يف مررر   االسرررتقالل لاـاررردان ا سرررتعمر لاضرررمانة الفعايرررة  مرا رررا
 .04/03/2010 اريخ االطالع يو    www.un.org  ا تحدة

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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 ، حرررول احلرررق يف اسرررتاالل الثرررر ة البـيعيرررة،21/12/1952ا رررير  يف  626قررررار اجلمعيرررة العامرررة لةمرررم ا تحررردة رقرررم  -10
 .04/03/2010 اريخ االطالع يو    www.un.org  موقس ا،مم ا تحدة

 ، حرول إغاثرة   ،رايل الالجئرع الفاسربي يع03/12/1970ا رير  يف  2672ة لةمم ا تحردة رقرم قرار اجلمعية العام -11
 .04/03/2010 اريخ االطالع يو    www.un.org  موقس ا،مم ا تحدة يف ال،رد ا،دىن ،

موقررس  ، حررول  رردابري م ررس اإلرهررا  الررد ا ،18/12/1972ا ررير  يف  3034قرررار اجلمعيررة العامررة لةمررم ا تحرردة رقررم  -12
 .04/03/2010 اريخ االطالع يو    www.un.org  ا،مم ا تحدة

، حرررول التهديررردات الررري يتعررررض هلرررا السرررال  28/09/2001ا رررير  يف  1373قررررار  ارررس ا،من،ا،مرررم ا تحررردة رقرررم  -13
 .04/03/2010 اريخ االطالع يو    www.un.org  موقس ا،مم ا تحدة  ا،من الد ليان نتيية ا، مال اإلرهابية ،

، حرررول ا،خبرررار الررري  ررردد السرررال   ا،مرررن 26/03/2004ا رررير  يف  1535قررررار  ارررس ا،من،ا،مرررم ا تحررردة رقرررم  -15
 .04/03/2010 اريخ االطالع يو    www.un.org  موقس ا،مم ا تحدة  مال اإلرهابية ،الد ليان جرات ا،

موقرررس ا،مرررم  ، حرررول احلالرررة يف أفاانسرررتان ،16/01/2002ا رررير  يف  1390قررررار  ارررس ا،من،ا،مرررم ا تحررردة رقرررم  -16
 .04/03/2010 اريخ االطالع يو    www.un.org  ا تحدة

 ثالثا : النصوص القانونية .

 الدســــاتير :) أ ( 

 رررراريخ االطررررالع يررررو    www.el-mouradia.dz ،  اررررى ا وقررررس  االلكرررر  ين  1963ديسررررمي  08دسررررتور   -1
15/03/2010 . 

،  الصرادر مبوجرم ا رسرو  الرئاسري  1989فيايرر  23، ا وافق  ايا يف استفتات  1989فياير  28دستور  -2
 . 1989مارس 01ا يرخة يف  09 ا  ،ور يف اجلريدة الرمسية رقم  1989فياير  28ا ير  يف  89/18رقم 

 ا عرردل   1996ديسررمي  8، ا يرخررة يف  76ا  ،ررور يف اجلريرردة الرمسيررة رقررم  1996نرروفمي  28دسررتور  -3
أبريرل  14ا يرخرة يف   25،  ا  ،رور يف اجلريردة الرمسيرة رقرم  2002أبريرل  10ا رير  يف  02/03بالقانون رقرم 

دة الرمسية رقرم ،  ا  ،ور يف اجلري 2008نوفمي  15ا ير  يف  08-19،  ا عدل كدالك بالقانون رقم  2002
 . 2008نوفمي  16ا يرخة يف  63

 : النصوص التشريعية)  ( 

،  ا  ،رور يف  2006ديسرمي  20ا ير  يف  22-06قانون اإلجراتات اجلزائية، الذي  دل بالقانون رقم  -1
 . 2006ديسمي  24، ا يرخة يف 2اجلريدة الرمسية رقم 

 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.el-mouradia.dz/
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،  2006ديسمي  20ا ير  يف  23-06ا عدل بالقانون رقم ،  1966 يونيو 8 ا ير  يف 155-66 ا،مر رقم -2

 . 2006ديسمي  24، ا يرخة يف 2 ا  ،ور يف اجلريدة الرمسية رقم 

 ا تضمن إن،ات الاس ا، اى لاد لة  ا  ،ور يف اجلريردة الرمسيرة  ردد،  1992 ي اير 14 اإل الن ا ير  يف-3

 . 1992 ي اير 15 ا يرخة يف 03

،ا تضرررمن إ رررالن حالرررة البررروارل يف اجلزائرررر   1992فيايرررر  9، ا رررير  يف  44/ 92ا رسرررو  الرئاسررري رقرررم  -4
 .1992فياير  09، ا يرخة يف  10يف اجلريدة الرمسية رقم  ا  ،ور

ا تضرررمن ةديرررد حالرررة البررروارل يف ، الرررذي  1993ي ررراير  06ا رررير  يف  93/02ا رسرررو  الت،رررريعي رقرررم   -5
 . 1993فياير  07ا يرخة يف  08يف اجلريدة الرمسية رقم  ئر ، ا  ،ور اجلزا

ا تعاق مبكافحرة الترريرم  اإلرهرا  الصرادر  1992سـتمي  30ا ير  يف  03-92ا رسو  الت،ريعي رقم  -6
 . 1992أكتوبر  01،ا يرخة يف  70يف اجلريدة الرمسية رقم 

ا تضمن حل  الس شعـية الـادية ا  ،ور يف  1992أفريل  11ا ير  يف  142-92ا رسو  الرئاسي رقم   -7
 .1992أفريل 12ا يرخة يف  27اجلريدة الرمسية  دد 

ا تعارررق بتوقيررررف  ضررروية م ترررريب الررررالس  1992أفريرررل  11ا ررررير  يف  143-92ا رسرررو  الت فيرررذي رقرررم  -8
 .1992أفريل 12ا يرخة يف  27يف اجلريدة الرمسية  دد  ،ا  ،ور ال،عـية الوالئية  الالس ال،عـية الـادية

ا تعاررررق باجل ايررررات ا وصرررروفة بأفعررررال إرهابيررررة أ   ريـيررررة  1995فيايررررر  25ا ررررير  يف  11-95ا،مرررر رقررررم  -9
  . 1995مارس  01ا يرخة يف 11ا  ،ور يف اجلريدة الرمسية رقم 

 ) ت ( التقارير الدولية  .
 

،  ا قررد  إىل الاي ررة ا ع يررة برراحلقود اإلنسرران ، ا  ـثقررة  ررن العهررد الررد ا لاحقررود  2006نرروفمي  07التقريررر ا ررير  يف  -
 االقتصادية  االجتما ية ، كما أن الايان  الالس ا ع ية حبقود اإلنسان  اى ا ستوى الد ا .  

،  ررراريخ االطرررالع يرررو   www.amnesty.org ،ا وقرررس االلكررر  ين ، 1996 قريرررر م ظمرررة العفرررو الد ليرررة لسررر ة  -
20/03/2010 . 

موقرس ا،مرم ا تحردة  ، 2008أبريرل  07التقرير  اس حقود اإلنسان التابس لايمعية العامة لةمرم ا تحردة ،  ا رير  يف -
www.un.org   18/03/2010 ،  اريخ االطالع يو. 

http://www.amnesty.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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 قريرررر م ظمرررة العفرررو الد ليرررة ،حرررول انتهاكرررات ا ماكرررة العربيرررة السرررعودية حلقرررود اإلنسررران باسرررم مكافحرررة  -
 رررراريخ االطررررالع يررررو  ،  www.amnesty.org، ن،ررررر  اررررى موقعهررررا 2009جويايررررة  22ير  يف ا رررراإلرهررررا  

20/03/2010 . 

 : المناشـــير  . رابعا

 اإلسرائياي ، م ،ور ميسسة الدارسات الفاسبي ية ، بري ت ، لـ ران حقائق  ن اإلرها  الصهيوين  -
  . 1973، البـعة ا، ىل ، لس ة 

االنترابررات الـاديرررة  الوالئيرررة ، ا ركرررز الررروطين لوثرررائق الصرررحافة  اإل رررال  ،  ألارة اال صرررال ، مبـو رررة  -
 . 2007نوفمي  29م ،ورة مب اسـة انترابات احملاية  الوالئية الي جرت يف 

 .  المقــاالت :  خامسا

(  مجلـة السياسـة الدوليـة)مقال م ،رور يفأبو بكر الدسوقي، أمريكرا  اإلرهرا ، احلردث  التردا يات، -1 
 .2001، مركز الدراسات السياسية   اإلس ا ييية با،هرا ، القاهرة، س ة 146العدد 

 راريخ  – www.america.gov، اإلرها   اريخ موجز ، مقرال م ،رور  ارى ا وقرس االلكر  ين    ل  الكري - 2 
 . 04/03/2010االطالع يو  

،  اريخ االطالع يرو  www.arab-ency.com ،حق  قرير ا صري مقال م ،ور  اى موقس ا وسو ة العربية  -3 
04/03/2010 . 

 الرررد م ا،مررين ا،مريكررري لاسررابة الفاسرربي ية، مركرررز خدمررة ا،حبررراث التررابس لاكرررونارس،  جرريم ألانرروي -4

م ،رور اى ا وقرس  مقرال، 2009يونيرو  24مركز دراسات  حتايل ا عاومات الصحفية ،بتاريخ  ا،مريكي  رمجة
 . 18/03/2010،  اريخ االطالع يو    www.creativity.psااللك  ين 

  ررامر حسررن فيرراض ، حقيقررة سياسررة اإلرهررا   مكافحررة اإلرهررا  ،)قررراتة يف ا سرركوت   ررا أمريكيررا ( -5
ــ ) مقررال م ،ررور يف ،  رراريخ gwww.annabaa.or موقعهررا االلكرر  ين،  2005لسرر ة  78، العرردد ( مجلــة الن 

 . 18/03/2010االطالع يو  

 ة  قريرررررررررر مصرررررررررري ال،رررررررررعم الصرررررررررحرا ي ، مقرررررررررال م ،رررررررررور  ارررررررررى ا وقرررررررررس الكررررررررر  ين ، اجلزائرررررررررر  قضررررررررري -6
www.aljazeeratalk.net     18/03/2010،  اريخ االطالع يو . 

السرررررالك مفتررررراح ، الدلقراطيرررررة  العامررررراين يف ا ارررررر  العرررررريب ، مقرررررال م ،رررررور  ارررررى ا وقرررررس االلكررررر  ين  -7
www.ahewar.org  ،،  18/03/2010 اريخ االطالع يو. 

http://www.arab-ency.com/
http://www.annabaa.org/
http://www.aljazeeratalk.net/
http://www.aljazeeratalk.net/
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إبررراهيم  ارروش ، قرروانع مكافحررة اإلرهررا  ا،مريكيررة ، مقررال م ،ررور  اررى ا وقررس االلكرر  ين ) الصرروت  -8
 .20/03/2010 اريخ االطالع يو   www.freearabvoice.orgالعريب احلر ( 

أليراد مرر  ،  رررض كترا  : غوانتانررامو.. انتهررا  حلقرود اإلنسرران  القررانون الد ا،ال اشررر:الاس ا، ر يب  -9
 ،www.aljazeera.net كرر  ين،، اررى ا وقرررس االل 2007/لا ،ررر، االحتررراد ا، ر يب، س اسررـورب ، البـعرررة ا، ىل

 . 20/03/2010 اريخ االطالع يو  

أغاقررروا معتقرررل غوانت ررراموا ، مقرررال م ،رررور  ارررى ا وقرررس االلكررر  ين اخلررراب باجلمعيرررة الفاسررربي ية حلقرررود  -10
 . 20/03/2010،  اريخ االطالع يو  www.pal-monitor.org اإلنسان ،

مشررررررررررري اجلررررررررررابري ، التسررررررررررول ي مررررررررررو يف الكرررررررررروارث االجتما يررررررررررة ، مقررررررررررال م ،ررررررررررور  اررررررررررى ا وقررررررررررس  -11
 . 22/03/2010،  اريخ االطالع   www.ahewar.orgااللك  ين

، ا يرخة يف أبريل  03، العدد ( دراسات قانونية)فوألي أصديق ، غزة  احلصار، مقال م ،ور يف  اة  -12
2009 . 

 

http://www.freearabvoice.org/
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