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 املوخص

 سط ااًالد. ًاٙا ذطـّ 

 كوٚٞ اسبق٘ق –اهقاُْ٘ اهدٗهٛ املطاعد  أضتاذ

 املٌولٞ اهعسبٚٞ اهطع٘دٙٞ –جاًعٞ داز اهعوَ٘ 

ــ ــاملٛ     هقـ ــٞ اهٚـــَ٘ بػـــلى ًورـــ٘ا عوـــٟ اه ـــعٚدّٙ اهعـ ــسا٢ٍ اةزٓابٚـ د تِاًـــجل ازبـ

ٗاهعسبــــٛا ٗبــــاي اةزٓــــابْٚ٘ ٙطــــخ سْٗ اهتلِ٘ه٘جٚــــا املعا ــــسٝ هتِ ٚــــر أ عــــا ٍ   

ازبِا٢ٚـــٞا ٗذبقٚـــت ماٙـــاتٍٔ اةجساًٚـــٞ ًٗـــّ أبسشٓـــا بـــ  اهسعـــ  ٗاشبـــ٘  هـــد٠    

اهبر  يف ضباٗهتٕ األ ساد ٗاملؤضطاي ٗذتٟ ذلً٘اي اهدٗي; هرا تربش أٌٓٚٞ ٓرا 

 طح توم األدٗاي ٗاهطسق اهيت تتبعٔا اهتِظٌٚاي اةزٓابٚٞ يف تِ ٚـر جسا٢ٌٔـا   

 اةهلرتُٗٚٞ.

رتــّا ًػــرتكّا ملِــ  ٓـرٖ ازبــسا٢ٍ اةزٓابٚــٞ اهسآِــٞا      ٗٓـ٘ اــا ٙطــتدعٛ تطـا سّا دٗه

ٗاهيت َمَدْي مبِصهٞ اطـسٝ ترتبـص باهعـال كوـٕا ُظـسّا هطـٔ٘هٞ ازتلابٔـاا ٗضـسعٞ         

زبٌٚــ  غــسا٢ح ا،تٌــ ا ٗلوــٞ تلو تٔــاا ٗاه ــاص اط٘زتٔــاا ٗ ــع٘بٞ       ٗ ــ٘ ا

ّٞ ذذا ًـــا أاـــرُا يف اسبطـــباْ ضـــٔ٘هٞ ذُػـــا١ امل٘الــــ           اكتػـــا  ًستلبٚٔـــاا اا ـــ

اةهلرتُٗٚــٞ ٗاارتالٔــاا ٗاُتػــاز بــساًخ اهتحطــظ ٗبــساًخ تــدًم امل٘الــ  ٗاهــِظٍ   

  ٗ ُػــسٓاا ٗذًلاُٚــٞ ٗاملعوً٘ــايا ٗاهقــدزٝ عوــٟ بــ  اهبٚاُــاي ٗاهت ــس اي ٗاأل ــالَ 

 تسٗٙخ األ لاز ٗاهدع٘ٝ ذىل اهتحِٚد ٗاهتعب٣ٞ.    
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 :ًقدًٞ

غٔدي ازبسا٢ٍ اةزٓابٚٞ كغمٓا ًّ ازبسا٢ٍ تط٘زّا ًور٘اّا عوٟ اه عٚدّٙ اهعاملٛ ٗاحملوٛا ذذ باي 

اةزٓابْٚ٘ ٙطتخدًْ٘ اهتقِٚاي اهسلٌٚٞ ٗغبلاي اسباض  يف ازتلاب أ عا ٍ ازبِا٢ٚٞا هو٘ ٘ي ذىل أمساضٍٔ 

 د ٗاملؤضطاي ٗذتٟ ذلً٘اي اهدٗي.اةجساًٚٞ املتٌثوٞ يف ب  اهسع  ٗاشب٘  هد٠ األ سا

ٗٓ٘ ًا ٙطتوصَ تعاُّٗا دٗهّٚا ضسٙعّا ٗ عااّل ملِ  ٓرٖ ازبسا٢ٍ اةزٓابٚٞ ذاي اهطبٚعٞ املطتردثٞا ٗاهيت 

أ برجل مبِصهٞ اطٍس ٙٔدد اهعال بأضسٖا ُظسّا هطٔ٘هٞ ازتلابٔاا ٗضسعٞ ٗ ٘ ا زبٌٚ  غسا٢ح ا،تٌ ا ٗلوٞ 

ّٞ ذذا ًا أارُا يف اسبطباْ ضٔ٘هٞ ذُػا١ تلو تٔاا ٗاه اص اط٘زتٔاا  ٗ ع٘بٞ اكتػا  ًستلبٔاا اا 

امل٘ال  اةهلرتُٗٚٞ ٗاارتالٔاا ٗاُتػاز بساًخ اهتحطظ ٗبساًخ تدًم امل٘ال  ٗاهِظٍ ٗاملعوً٘ايا ٗاهقدزٝ عوٟ 

 عب٣ٞ.    ب  اهبٚاُاي ٗاهت س اي ٗاأل الَ ُٗػسٓاا ٗذًلاُٚٞ تسٗٙخ األ لاز ٗاهدع٘ٝ ذىل اهتحِٚد ٗاهت

 ًػلوٞ اهبر :

ٙ٘ضح ٓرا اهبر  ًد٠ االٓتٌاَ اهدٗهٛ ٗاحملوٛ بظآسٝ اةزٓاب اةهلرتُٗٛا اهيت باتجل تٔدد األًّ 

ّٞ يف ض١٘ اضتغالي اهتقِٚٞ اسبدٙثٞ ًّ لبى ازبٌاعاي  اهقً٘ٛ زبٌٚ  دٗي اهعال دْٗ اضتثِا١ا اا 

ملتعٌد ٗاسبسب اهِ طٚٞ.اةزٓابٚٞا يف عٌوٚاي اهتخسٙ  ٗذسباق األضساز ٗاألذ٠ ا

 ميلّ ذمجا ا مبا ٙوٛ: اهبر ٓرا ٗعوٕٚ  اةغلاهٚاي املطسٗذٞ يف 

 ًا ٓ٘ املق ٘د جبسميٞ اةزٓاب اةهلرتُٗٛ؟ 

 ًا ٓٛ األدٗاي أٗ اهطسق اهيت تِ ر اهتِظٌٚاي اةزٓابٚٞ جسا٢ٌٔا اةهلرتُٗٚٞ ًّ اال ا؟

 ٓ  ً رٖ اهظآسٝ ب عاهٚٞ ٗذصَا ٗاسبد ًّ ًا ٓٛ اآلهٚاي ٗاسبو٘ي املِاضبٞ هوتعاًى

 طباطسٓا املتصاٙدٝ عوٟ األغخاص ٗعوٟ أًّ ا،تٌعاي ٗاضتقسازٓا ٗالت ادٓا؟

 أٌٓٚٞ اهبر :

تِب  أٌٓٚٞ دزاضٞ اةزٓاب اةهلرتُٗٛ شٙادٝ اضتخداَ تلِ٘ه٘جٚا املعوً٘اي ٗاالت االي يف ذٚاتِا 

هوتط٘زاي االجتٌاعٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ ٗااللت ادٙٞا ٗذْ ًّ  اهعٌوٚٞا يف ض١٘ اهتط٘ز اهتقين املتطازع ٗامل٘اك 

مم املٌلّ ذم اي أٗ دبآى االُعلاضاي ٗاآلثاز املرتتبٞ عوٟ اضتخداَ اهتقِٚٞ يف األعٌاي اةجساًٚٞا  قد اشداد 

وٞ عدد امل٘ال  اةهلرتُٗٚٞ اهيت تدٙسٓا املِظٌاي اةزٓابٚٞ عوٟ اةُرتُجل شٙادٝ ًور٘اٞ االي األع٘اَ اهقوٚ
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اهطابقٞا ٗلد كػف ًطح أًسٙلٛ أجسٜ عوٟ غبلٞ اةُرتُجل ًؤاسّا عّ ٣ًاي امل٘ال  اهيت ربدَ اةزٓابٚني 

 .1ٗأُ ازٍٓا حبٚ  باي ِٓان ٗج٘د زبٌٚ  املِظٌاي اةزٓابٚٞ اهِػطٞ عوٟ اهػبلٞ

ٔا يف ذدازٝ عٌوٚاتٔا ِٗٓا تربش ضسٗزٝ اهت٘عٚٞ باه٘ضا٢ى اسبدٙثٞ اهيت توحأ ذهٚٔا اهتِظٌٚاي اةزٓابٚٞ ملطاعدت

ٗتِ ٚرٓاا ًّ أجى ٗض  اسبو٘ي اهقاُُ٘ٚٞ ٗاهتقِٚٞ اهالشًٞ سبى املػلالي املرتتبٞ عوٟ ض١٘ اضتخداَ اهتقِٚٞ 

ًّ لبى ٓرٖ ازبٌاعاي.

 ًِٔخ اهبر :

 اهرٜ ٙعرب عّ اهظآسٝ ضبى اهبر ا كٌا ت٘جد يف اه٘ال ااعتٌد اهبر  عوٟ املِٔخ اه٘  ٛ اهتروٚوٛ 

هوظآسٝ املعِٚٞ باهبر ا ٗذمنا ٙتعد٠  دلٚقٞاهبٚاُاي اهعوً٘اي ٗاملت٘ م ٗ قف عِد ذد اه٘ فٗاهرٜ ال ٙ

طٍٔ يف ذبوٚؤاا ٗٗ ف طبٚعتٔا ٙا ٗاألبعاد اهقاُُ٘ٚٞ اهبر  دد  ذهم ذىل ذبوٚؤا ٗت طمٓاا ذذ

ذبدٙد اه٘ضا٢ى يف  ا هو٘ ٘ي ذىل اضتخالص ُتا٢خ عٌوٚٞ تطٍٔٗطباطسٓاا ٗذبساش ازبٔ٘د املبرٗهٞ مللا رتٔا

اهيت جي  اتباعٔا هس دٓا ٗاهت دٜ  اا ٗاألضاهٚ  اه٘اج  اهتعاًى ًّ اال ا ً  ٓرٖ ازبسا٢ٍ. 

 طبطط اهبر :

ًآٚٞ جسا٢ٍ اةزٓاب اةهلرتُٗٛا ٗاه٘ضا٢ى املطتخدًٞ ًّ لبى تِاٗي اه  ى األٗي ًّ ٓرٖ اهدزاضٞ ٙ

ُٚٞا مبا يف ذهم التراَ امل٘ال  اةهلرتُٗٚٞا ٗاهعب  ازبٌاعاي اةزٓابٚٞ يف ازتلاب جسا٢ٌٍٔ اةهلرتٗ

مبرت٘ٙاتٔا ٗتدًمٓاا بٔد  تعطٚؤاا هو٘ ٘ي ذىل اهغاٙٞ املِػ٘دٝا أال ٗٓٛ ب  اهسع  ٗاشب٘  يف ُ ٘ع 

 املطتٔد ني ًّ ٓرٖ اهعٌوٚايا هترقٚت أمساضٍٔ اهطٚاضٚٞ.

اةهلرتُٗٛ عوٟ اه عٚدّٙ اهدٗهٛ ٗاحملوٛ   ٚبر  يف أبسش جٔ٘د ًلا رٞ جسميٞ اةزٓاب ااه  ى اهثاُٛأًا 

ٓرا اهِ٘ع ًّ ازبسا٢ٍا ٗتطٚٚت اشبِاق عوٟ )اهطع٘دٙٞ من٘ذجّا(ا ٗاهيت أضٌٔجل يف ذظباح جٔ٘د ً٘اجٔٞ

أ راب اه لس اهطايا اهرّٙ  اٗهْ٘ ازتلاب أعٌا ٍ اةجساًٚٞ ا ٗب  أ لازٍٓ املتطس ٞ ٗتسٗجئا ًّ االي 

 ُٗٚٞ ٗاهتقِٚاي اسبدٙثٞ.االضتعاُٞ باه٘ضا٢ى اةهلرت

                                                           
1
 Gabriel Weimann, Terror On the Internet, United States Institute of Peace, Washington , April 

2006, p.2. 
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 اه  ى األٗي

 ًآٚٞ جسميٞ اةزٓاب اةهلرتُٗٛ

باي اةزٓاب اةهلرتُٗٛ ٙػلى ٓاجطّا ٙقوت مجٚ  اهدٗيا اهيت أ برجل عسضٞ هؤحٌاي اةزٓابٚٞ 

اهتخسٙبٚٞا عرب ت٘اٚف اةزٓابٚني هوطبٚعٞ امل ت٘ذٞ هو٘ضا٢ى اةهلرتُٗٚٞا كػبلٞ اةُرتُجل ٗا ٘اتف 

ٞ ٗاشبدًاي اةهلرتُٗٚٞ األاس٠ا هتِ ٚر أُػطتٍٔ اةجساًٚٞا ًطت ٚدّٙ ًّ اهتقدَ ا ا٢ى املتِقو

 هتلِ٘ه٘جٚا املعوً٘اي ٗاسب٘اض  اآلهٚٞ ٗأُظٌٞ االت االي.  

 ٗيف ًا ٙوٛ بٚاْ مل َٔ٘ اةزٓاب اةهلرتُٗٛا ًّٗ ثٍ أبسش آهٚاتٕ ٗٗضا٢وٕ.

 :ً َٔ٘ جسميٞ اةزٓاب اةهلرتُٗٛ _أٗاّل 

اي لطٚٞ ٗض  تعسٍٙف ضبدٍد ًٗت ٍت عوٕٚ هظآسٝ اةزٓاب اهدٗهٛ ٗاذدّٝ ًّ املػاكى باهغٞ اه ع٘بٞ ال تص

اهطب  يف عدَ االت اق عوٟ تعسٍٙف ضبدٍد هإلزٓاب ذىل مٌ٘ص امل طوح حبد  ال ٙسج ًٗطتع ٚٞ اسبىا ٗ

سبقٚقٛ اهلاًّ ٗزا١ اهسمبٞ يف ذاتٕا ٗال ذىل ل ٘ز املعاجٍ اهوغ٘ٙٞ عّ تقدٍٙ امل سداي هتعسٙ ٕا ٗهلّ اهطب  ا

يف ٗجٔاي اهِظس ٗاةزاداي  ّٙٙسج  ذىل االاتال  ٗاهتباّٙ اهػدٙد اعدَ االت اق عوٟ تعسٙف اةزٓاب اهدٗهٛ

 .1ٙدٙ٘ه٘جٚاي ٗامل احلا  ٌا ٙساٖ بعطٍٔ ذزٓابّاا ٙساٖ آاسْٗ عٌاّل ًػسٗعّااهطٚاضٚٞ تبعّا الاتال  األ

ًت ت عوٕٚ هإلزٓاب عوٟ اه عٚد اهدٗهٛا  قد كاُجل ِٓان اهعدٙد ًّ  ٗ عوٟ اهسمٍ ًّ مٚاب ٗج٘د تعسٙف

ًلا رٞ اةزٓاب اهدٗهٛ يف صباي ٗلد تلووجل ازبٔ٘د اهعسبٚٞ املبرٗهٞ احملاٗالي اةلوٌٚٚٞ ٗاهدٗهٚٞ هتعسٙ ٕا 

عِف أٗ  جل اةزٓاب بإُٔ كى  عٍى ًّ أ عاي اهًّ االي ذلساز االت الٚٞ اهعسبٚٞ مللا رٞ اةزٓابا اهيت عسرت

اهتٔدٙد بٕ أّٙا كاُجل ب٘اعثٕ أٗ أمساضٕا ٙق  تِ ٚرّا ملػسٍٗع ذجساًٛ  سدٜ أٗ مجاعٛا ٗٙٔد  ذىل ذهقا١ اهسع  

بني اهِاعا أٗ تسٗٙعٍٔ ةٙرا٢ٍٔا أٗ تعسٙض ذٚاتٍٔ أٗ ذسٙاتٍٔ أٗ أًٍِٔ هوخطسا أٗ ذسباق اهطسز باهب٣ٚٞا أٗ 

.2ٗ االضتٚال١ عوٚٔاا أٗ تعسٙض أذد امل٘ازد اه٘طِٚٞ هوخطسبأذد األًالن اهعاًٞ أٗ اشبا ٞا أٗ اذتال ا أ

                                                           
 .63ا ص 29ضبتٌربا صبوٞ غؤْٗ اوٚحٚٞا اهعدد  11( اهدميقساطٚٞ ٗذق٘ق اةُطاْ يف اهعاللاي اهدٗهٚٞ بعد أذداث 2002األغعىا عبد اهلل ) 1
.1998ُٚطاْ عاَ  22املادرتٝ األٗىل ًّ االت الٚٞ اهعسبٚٞ مللا رٞ اةزٓابا اهيت عقدي يف ذطاز جاًعٞ اهدٗي اهعسبٚٞ يف  2
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ٗاا ضبت  إُٕ ميلّ تعسٙف اةزٓاب اةهلرتُٗٛ بإُٔ: اضتخداَ اه٘ضا٢ى اةهلرتُٗٚٞ ٗاهتقِٚاي اهسلٌٚٞا 

اه ادز عّ اهدٗي أٗ ازبٌاعاي أٗ األ سادا ضد أٜ غخص طبٚعٛ أٗ اعتبازٜا بدٗا   ضٚاضٚٞا بغسص ذاا تٕ 

 ٖ ٗاهتأثم  ٕٚ ًادّٙا أٗ ًعِّ٘ٙاا أٗ بق د اهتأثم يف اهقسازاي اسبلً٘ٚٞ أٗ اهسأٜ اهعاَ.أٗ تٔدٙد

ٗاشب٘  ٗاهسع ا ًّ لبى  سد أٗ ًّٗ املٌلّ اهق٘ي ذْ اةزٓاب اةهلرتُٗٛ ًستبط باضتخداَ أضاهٚ  اهعِف

ظاَ ٗشعصعٞ األًّ مجاعٞ أٗ دٗهٞ ًاا باالضتِاد ذىل دٗا   ذاي طبٚعٞ ضٚاضٚٞا بق د اةاالي باهِ

ٗاهطٌأُِٚٞا ٗتعطٚى ُظٍ اهطٚطسٝ ٗاهسلابٞ اةهلرتُٗٚٞا ٗٓ٘ ًا ٙعسص ضالًٞ ا،تٌ  ٗإًِٔ هوخطسا ٗٙؤدٜ 

ذىل تعطٚى عٌى األجٔصٝ ٗاملسا ت اسبلً٘ٚٞ ٗاملؤضطاي اشبا ٞا  طاّل عّ ذسباق اهطسز باسبسٙاي األضاضٚٞا 

 ٗاُتٔاكٕ كساًٞ اةُطاْ.

ةزٓاب اةهلرتُٗٛ ضٌّ ازبسا٢ٍ اةهلرتُٗٚٞ اهيت تطتٔد  اهطٚطسٝ عوٟ ُظٍ ٗ را تِدزد جسا٢ٍ ا

املعوً٘ايا بغٚٞ اهتخ٘ٙف ُٗصع اهثقٞ بِظٍ اهتقِٚٞا ٗذهم باضتخداَ ُظٍ اهلً٘بٚ٘تس ٗاهػبلاي اةهلرتُٗٚٞ 

ّٞ ذىل اضتخدأًا اهتلِ٘ه٘جٚا بٔد  ضسلٞ املعوً٘اي أٗ  ّٞ الزتلاب جسا٢ٌٔاا ذضا  ُػسٓاا أٗ ًّ ب٘  ٔا ٗضٚو

 أجى مت٘ٙى اهعٌوٚاي اةزٓابٚٞا أٗ دبِٚد اةزٓابٚني.

ٗٙعتٌد بعض ًستليب جسا٢ٍ اةزٓاب اةهلرتُٗٛ عوٟ ٗضا٢ى اةلِاع ٗتبادي ٗجٔاي اهِظسا بغٚٞ ُػس األ لاز 

األتباع  اشبا ٞ بازبٌاعاي اةزٓابٚٞا ٗاسب ٘ي عوٟ تأٙٚد اهسأٜ اهعاَا ٗدعٍ امل٘اهني ٗاملؤٙدّٙ  ٍا ٗدبِٚد

يف   ٘ ٍٔا ٗلد ٙوحأ اهبعض اآلاس ًٍِٔ ذىل اضتخداَ اهعِفا ذًا عّ طسٙت اهقس ِٞ ُٗػس اه مٗضاي 

ٗاهوح١٘ ذىل اارتاق أجٔصٝ اهلً٘بٚ٘تس أٗ اهبٚاُاي امل٘ج٘دٝ بدااؤاا مبا ٙؤثس يف عٌؤاا ٗٙؤدٜ ذىل تدًم 

ضورٞ اهتقوٚدٙٞا ملٔامجٞ اهبِٚٞ اهترتٚٞ اشبا ٞ امل٘ال  ٗتعطٚؤا ٗضسلٞ املعوً٘ايا أٗ ًّ االي اضتخداَ األ

 .1بأُظٌٞ ملعوً٘اي كاهقٚاَ بق ف كابالي االت اي ٗضبطاي اهب  ُٗقاط اةُرتُجل اهس٢ٚطٞ

 آهٚاي اةزٓاب اةهلرتُٗٛ: _ثاُّٚا 

ٙػٌى اةزٓاب اةهلرتُٗٛ مجٚ  اضتخداًاي اهتقِٚٞ يف األُػطٞ اهيت ربدَ األمساص اةزٓابٚٞا مبا 

ذهم عٌوٚاي اهترسٙضا ٗذثازٝ األذقاد ٗاشبال ايا ُٗػس األ لاز املتطس ٞا ًسٗزّا باهتِطٚت ٗاهت٘ا ىا ًّٗ  يف

 ثٍ اهتٌ٘ٙى ٗاهتحِٚدا ٗاُتٔا١ً بتِ ٚر األعٌاي اةزٓابٚٞ.

                                                           
اةهلرتُٗٛ/ اهق٘ٝ يف اهعاللاي اهدٗهٚٞ: منط جدٙد ٗذبدٙاي طبتو ٞا املسكص اهعسبٛ ألحباث اه طا١ (ا اةزٓاب 2009عبد اه ادقا عادي ) 1

 .167اةهلرتُٗٛا اهطبعٞ اهثاُٚٞا ص 
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 ٗبِا١ً  عوٟ ًا ضبت  إُٕ ميلّ اهق٘ي ذْ اةزٓاب اةهلرتُٗٛ ِٙ ر بإذد٠ األضاهٚ  أٗ اه٘ضا٢ى اهتاهٚٞ:  

 هتِطٚت ٗاالت اي ا -1

تطتخدَ ازبٌاعاي اةزٓابٚٞ اهربٙد اةهلرتُٗٛ ٗغبلاي اهت٘ا ى االجتٌاعٛ ٗاملِتدٙاي ٗممٓا ًّ ٗضا٢ى 

االت اي اسبدٙثٞا ب٘  ٔا ٗضٚوٞ هوت٘ا ى ٗتبادي املعوً٘اي ٗاملقرتذاي  ٌٚا بني أعطا٢ٔاا ٗهوتخطٚط 

اَ باهوقا١اي املباغسٝ بني أعطا١ ازبٌاعاي اةزٓابٚٞ هعٌوٚاتٔاا ٗذهم بٔد  تقوٚى املخاطس اهِامجٞ عّ اهقٚ

عوٟ أزص اه٘ال ا أٗ هوتخ ٚف ًّ اضتخداَ ٗضا٢ى االت اي اهتقوٚدٙٞ اهيت ٙطٔى ًّ اال ا تتب  اةزٓابٚني 

 ٗذهقا١ اهقبض عوٍٚٔ.

ٙقَ٘ كٌا ميلٍِٔ اضتخدإً هِػس أ لازٍٓ ٗاهرتٗٙخ  اا ٗكط  تعاطف اآلاسّٙ ًعٔاا ٗيف ٓرا اةطاز 

اةزٓابْٚ٘ كرهم باارتاق اهربٙد اةهلرتُٗٛ هألغخاصا ًّ أجى تتب  ًساضالتٍٔ ٗاةطالع عوٟ بٚاُاتٍٔ 

 .1اهػخ ٚٞ ٗاهطسٙٞا بغٚٞ االضت ادٝ ًِٔا يف اهتخطٚط هعٌوٚاتٍٔ اةزٓابٚٞ

ٗب  " ًّ أٗا٢ى ًّ ٗاف اه٘ضا٢ى اةهلرتُٗٚٞ يف اهت٘ا ى Tom Metzgerٗعوٟ ضبٚى املثاي  قد كاْ "

صبٌ٘عٞ بسٙد ذهلرتُٗٛ هوت٘ا ى ً  أتباعٕا ٗٙعد "تَ٘" أذد أغٔس املتطس ني  1985األ لازا ذٚ  أضظ عاَ 

 .White Aryan Resistance"2األًسٙلٚنيا ًٗؤضظ صبٌ٘عٞ املقاًٗٞ اهٌِٚٚٚٞ اهعِ سٙٞ املطٌاٝ بـ "

عوٍٚ اهِظسٜ أٗ اه لسٜ ٗذط ا بى ٗال ٙقت س ا د  ًّ ذُػا١ اةزٓابٚني ملثى ٓرٖ امل٘ال  عوٟ تقدٍٙ اهت

ٙتعداٖ ذىل ذعطا١ اهتعوٌٚاي ٗاةزغادايا ٗتقدٍٙ طسق هتعوٍٚ األعطا١ ٗضا٢ى هوتخ ٛ ًٗطح األثس عّ عْٚ٘ 

املت حساي ٗاهقِابى أٗ طسٙقٞ  ِاعٞ األذصًٞ اهِاض ٞ ٗتسكٚبٔاا أٗ األًّا ٗتدزٙبٍٔ عوٟ كٚ ٚٞ  ِاعٞ

ملطادٝ ٗتدًمٓا ٗتعطٚؤاا أٗ اه٘ضا٢ى املطتخدًٞ يف ُػس اه مٗضايا أٗ آهٚٞ اارتاق امل٘ال  اةهلرتُٗٚٞ ا

طسٙقٞ اهتخطٚط ٗاهتِطٚت هألعٌاي اةزٓابٚٞا ًٗا ذىل ذهم ًّ األضاهٚ  املطتخدًٞ هِػس اه٘عٛ اةزٓابٛ 

 .3بني اةزٓابٚني

 اهتحطظ عوٟ امل٘ال  ٗتدًمٓا  -2

                                                           
اهسٙاص (ا اهتعس  عوٟ اةزٓاب اةهلرتُٗٛا ُدٗٝ: اضتعٌاي اةُرتُجل يف مت٘ٙى اةزٓاب ٗدبِٚد اةزٓابٚني املقاًٞ يف 2012أب٘ زٙٞا ٗهٚد ضبٌد ) 1

 .53ا ًِػ٘زاي جاًعٞ ُاٙف اهعسبٚٞ هوعوَ٘ األًِٚٞا اهسٙاصا ص 2011/ 5/  11ذىل  9ًّ 

 ذسكٞ املقاًٗٞ األًسٙلٚٞ األزٙاُٚٞ ٓٛ ذسكٞ عسلٚٞ ًتطس ٞا تٔد  ذىل احملا ظٞ عوٟ ُقا١ اهعسق األبٚض. 2

ملطتردثٞ "اةزٓاب اةهلرتُٗٛ ٗطسق ً٘اجٔتٕ"ا ًؤمتس ازبسا٢ٍ (ا دٗز اآلهٚاي اسبدٙثٞ هورد ًّ ازبسا٢ٍ ا2014اهقٚطٛا أٙطس ضبٌد عطٚٞ ) 3

 .2ا ص 2014/ 9/ 4-2املطتردثٞ يف اى املتغماي ٗاهتر٘الي اةلوٌٚٚٞ ٗاهدٗهٚٞ املقاَ يف عٌاْا األزدْ يف اه رتٝ ًّ 



 

935 
 

  2015 يونيو –يناير   -األول المجلذ  -العذد الخامس جامعة الناصرمجلة 

  سط ااًالد. ًاٙا ذطـّ  اإللكرتوني اإلرهاب جلرمية القانوني اإلطار

كسش أٗ لسا ِٞ اسباض٘ب( باارتاق امل٘ال  أٗ ٙقَ٘ اةزٓابْٚ٘ املربصبْ٘ اهرّٙ ٙطٌْ٘ بـ )ا ا

اسب٘اض  اةهلرتُٗٚٞا باضتخداَ بساًخ هوتحطظ عوٟ اهػبلاي ٗاألُظٌٞ اةهلرتُٗٚٞا ٗاالعتدا١ عوٟ اهبِٚٞ 

اهترتٚٞ املعوً٘اتٚٞ هوٌؤضطاي اسبلً٘ٚٞ ٗاشبا ٞ عوٟ ذٍد ض٘ا١ا مبا يف ذهم اهربٙد اةهلرتُٗٛا 

 زلاَ اهطسٙٞ هوبطالاي اال٢تٌاُٚٞا ًٗا ذىل ذهم.ٗاغرتاكاي املطتخدًنيا ٗاأل

ٗباهتاهٛ  إْ ازتلاب جسا٢ٍ اةتال  ٗاهتػٕ٘ٙ هوبٚاُاي ٗاملعوً٘اي ٗبساًخ اسباض  اآلهٛا يف ذطاز 

جسا٢ٍ اةزٓاب اةهلرتُٗٛا ٙتٍ باضتخداَ اه مٗضاي اةهلرتُٗٚٞا بق د اسب ٘ي عوٟ ًعوً٘اي ًتعوقٞ 

الضتٔدا ٔا باهعٌوٚاي اةزٓابٚٞا أٗ ًّ أجى تدًم أٗ تعطٚى يف بساًخ  باألًاكّ ٗاملِػآي اسبٚ٘ٙٞ

ا ًّٗ األضاهٚ  املطتخدًٞ هتدًم امل٘ال  أٙطّا ضخ كٌٚاي ٓا٢وٞ ًّ اهسضا٢ى اةهلرتُٗٚٞ ذىل 1اسب٘اضٚ 

  ٗتػتٚجل امل٘ل  املطتٔد  باهتدًما اا ٙؤثس عوٟ ضعتٕ اهتخصِٙٚٞا ٗٙؤدٜ يف ُٔاٙٞ املطا  ذىل ت حم امل٘ل

 . 2بٚاُاتٕ ٗاُتقاي ًعوً٘اتٕ زبٔاش اهػخص اهرٜ اارتلٕ

ٗاألًثوٞ عوٟ ًثى ٓرٖ ازبسا٢ٍ كثمٝا ًِٗٔا عوٟ ضبٚى املثاي ال اسب س: لٚاَ ازبٌاعاي اةزٓابٚٞ 

مبٔامجٞ ُظٍ اهترلٍ ب٘ضا٢ى امل٘ا الي املختو ٞا اا ٙؤدٜ ذىل تعطٚى ٗذزبان ذسكٞ اهطماْ ٗذذداث 

ا بني اهطا٢ساي أٗ اهقطازايا أٗ اارتاق ً٘ال  املِػآي اسبٚ٘ٙٞ كٌؤضطاي اهلٔسبا١ أٗ اهغاش أٗ ت ادًاي  ٌٚ

اهبرتٗي ًّ أجى ذسباق األذ٠ بٔاا أٗ ةضعا  اهثقٞ بااللت اد اه٘طين ٗاملؤضطاي اهسمسٚٞا أٗ هتعطٚى 

ا ٞ بامل اُ  أٗ املطتػ ٚاي اهعٌوٚاي املاهٚٞ اهيت تقَ٘ بٔا اهبِ٘نا أٗ اهعٌى عوٟ اارتاق ُظٍ اهطالًٞ اشب

 . 3ةذداث أضساز باهِاع

 اهرتٗٙخ اةعالًٛ:  -3

تطعٟ اهعدٙد ًّ امل٘ال  اةهلرتُٗٚٞ اهتابعٞ هوحٔاي اةزٓابٚٞ ذىل ُػس اهبٚاُاي ٗاهت س اي ٗاهلت  

 ٗاهِػسايا ًّ أجى ب  األ لاز املتطس ٞ اهيت تتبِآا ازبٌاعٞ اةزٓابٚٞ اهيت لاًجل باةُػا١.

                                                           
ّا ًّ ٗضا٢وٕ ٗاهطسق اسبدٙثٞ مللا رتٕا ُدٗٝ: (ا اةزٓاب اةهلرتُٗٛ ٗبعط2012اهػٔسٜا ذطّ بّ أمحد ٗاهعطمٜا ضبٌد بّ عبد اهلل آي  اٙ  ) 1

ا ًِػ٘زاي جاًعٞ ُاٙف اهعسبٚٞ هوعوَ٘ األًِٚٞا 2011/ 5/  11ذىل  9اضتعٌاي اةُرتُجل يف مت٘ٙى اةزٓاب ٗدبِٚد اةزٓابٚني املقاًٞ يف اهسٙاص ًّ 

 .225اهسٙاصا ص 

 .12ُٗٛ/ ذلٌٔا يف اةضالَ ٗطسق ًلا رتٔاا دْٗ ُاغسا دْٗ ًلاْ ُػسا ص (ا ٗضا٢ى اةزٓاب اةهلرت2010اهطِدا عبد اهسمحّ بّ عبد اهلل ) 2
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أُٔا تقَ٘ عوٟ ُػس األاباز اهلاذبٞ ٗاملطووٞ ألجٔصٝ األًّ ٗاهسأٜ اهعاَا أٗ اآلزا١ اهيت تطب   كٌا

اهت سلٞا أٗ اةضا١ٝ ذىل األدٙاْ أٗ األعساق أٗ األ ٘يا أٗ تػٕ٘ٙ مسعٞ أغخاص أٗ جٔاي ًعِٚٞ ٗاهترسٙض 

.1ضدٍٓ

لِ٘ه٘جٚا ُػس ثقا ٞ اهعِفا ٗيف ذاي اهطٚاق ميلّ أْ ٙلْ٘ ا د  ًّ اضتخداَ اةزٓابٚني هوت

ٗاهتػحٚ  عوٟ االضتخداَ امل سط هٕا ٗاالهساط يف أعٌاي اةزٓابا ًّ االي ُػس ازبٔاي اةزٓابٚٞ 

رٗتعٞ ذبسص عوٟ اهعِفا 2هِ ٘ص ٗ ٘ز ٗتطحٚالي ًٗقاط   ٚدٙ٘ ٗأهعاب ذهلرتُٗٚٞ ا تتطٌّ ًػآد ًس

ّٞ ًّ اهسع  ٗاشب٘    . 3يف اه٘لجل ذاتٕٗتسٗد ملثى ٓرٖ األُػطٞا ٗتِػس ذاه

ّٞ ًّ اه٘ضا٢ى اهيت توحأ ذهٚٔا  ًٌٔ ّٞ ًٗ  تصاٙد اضتخداَ املعوً٘اتٚٞ ًؤاسّاا أ بح اةُرتُجل ٗضٚو

املِظٌاي اةزٓابٚٞ هت٘ثٚت عٌوٚاتٔا ٗمتحٚد ًستلبٚٔاا ًّ االي ُػسٍٓ أ الَ ً ٘زٝ ت٘ضح كٚ ٚٞ 

اق األ الَ اهيت ُػستٔا ً٘ال  ذهلرتُٗٚٞ تابعٞ ازتلابٔاا ٗبٚاُاي ًِظٌٚٔاا ٗهعى األًثوٞ األبسش يف ٓرا اهِط

هتِظٍٚ اهدٗهٞ اةضالًٚٞ يف اهعساق ٗبالد اهػاَا ٗاهيت أأسي ذادثٞ ذذساق اهطٚاز األزدُٛ ًعاذ اهلطاضبٞ 

ذّٚاا ًّٗ بعدٓا  ٚدٙ٘ ذبح اهسٓا٢ّ امل سٙني األلباط. ً  اةغازٝ أْ ًعظٍ األغسطٞ اهيت تِػسٓا ًثى ٓرٖ 

تطس ٞ تت ف باالضتعاُٞ مبٔازاي اهت ٘ٙس اه ا٢قٞا ٗاضتخداَ اهتأثماي اهطٌعٚٞ ٗاهب سٙٞ اهتِظٌٚاي امل

املتط٘زٝا بغٚٞ اهتأثم يف ازبٌٔ٘زا ض٘ا١ باهرتمٚ  ًّ االي اضتدزاز ع٘اط ٍٔ ٗضباٗهٞ كط  ٗدٍٓ 

ٔدٙداي ذهٍٚٔ ٗتأٙٚدٍٓ هالُطٌاَ ذهٍٚٔا أَ اهرتٓٚ  ًّ أجى ذضعا  ًعِ٘ٙاتٍٔ ٗتثبٚط ٌٌٍٓٔ بت٘جٕٚ اهت

 ٗذزعابٍٔ. 

 اسبسب اهدعا٢ٚٞ هغاٙاي اهتٌ٘ٙى ٗاهتحِٚد  -4

                                                           

2
ًّ ضٌّ األهعاب اةهلرتُٗٚٞ احملسضٞ عوٟ اهعِف ُركس هعبٞ )ل ف مصٝ( اهيت ذباكٛ اهعدٗاْ اةضسا٢ٚوٛ عوٟ مصٝا ٗذبسص عوٟ لتى  

   املدُٚني اه وططِٚٚني.
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ٙتٍ ت٘اٚف بعض امل٘ال  اةهلرتُٗٚٞ اهتابعٞ هوٌِظٌاي اةزٓابٚٞ بغٚٞ اهرتٗٙخ هو لس اهرٜ تتبِاٖ 

ازبٌاعاي اةزٓابٚٞ املتطس ٞا ٗبٔد  شٙادٝ أعداد أُ ازٓاا ٗهتعصٙص ً٘الف أتباعٔا ٗاملتعاط ني ًعٔاا كٌا 

 . 1ميلّ االضتعاُٞ بٔا ب٘  ٔا ٗضٚوٞ هتحِٚد عِا س جدٙدٝ ٗذػدٓا يف   ٘  ازبٌاعاي املتطس ٞ

كٌا تطتخدَ ٓرٖ امل٘ال  اةهلرتُٗٚٞ ٗممٓا ًّ اهتقِٚاي اسبدٙثٞ ب٘  ٔا ب٣ٚٞ من٘ذجٚٞ هتطٔٚى 

ًٚٞا ًّٗ املٌلّ أْ اسب ٘ي عوٟ ً ادز اهدعٍ املاهٛ ٗاهو٘جطيت اهالشَ هتٌ٘ٙى اةزٓابٚني ٗأُػطتٍٔ اةجسا

ٙتٍ ذهم ًّ االي االضتٚال١ عوٟ األً٘اي عرب ذجسا١ ذب٘ٙالي مم ًػسٗعٞا أٗ ًّ االي اهقٚاَ بعٌوٚاي 

تصٗٙس ٗتصٙٚف باضتخداَ اه٘ضا٢ى اةهلرتُٗٚٞ املتِ٘عٞا أٗ عّ طسٙت االضتٚال١ عوٟ ذطاباي عٌال١ اهبِ٘نا 

هيت تستل  ًّ اال ا املِظٌاي اةزٓابٚٞ جسا٢ٍ مطى كٌا تِدزد يف ٓرا اهطٚاق األُػطٞ اةهلرتُٗٚٞ ا

األً٘ايا ٗاالدباز باملخدزاي أٗ اهبػس أٗ األضورٞ ًٗا ذىل ذهما أٗ ًا تقَ٘ بٕ بعض ازبٌعٚاي اةزٓابٚٞ 

اهعاًوٞ ذبجل اهغطا١ اةُطاُٛ أٗ اهتط٘عٛا باضتغالي اه٘ضا٢ى اهتلِ٘ه٘جٚٞ املختو ٞ يف مج  اهتربعايا اهيت 

 ٔا دْٗ عوٍ املتربعني بٔا هتٌ٘ٙى ازبٌاعاي اةزٓابٚٞ.ٙتٍ ذب٘ٙو

                                                           
(ا ثقا ٞ اهتطس  ٗاةزٓاب عوٟ غبلٞ اةُرتُجل: املالًح ٗاالدبآايا ُدٗٝ: اضتعٌاي اةُرتُجل يف مت٘ٙى اةزٓاب 2012اهػٔسٜا  اٙص بّ عبد اهلل ) 1

.16ِػ٘زاي جاًعٞ ُاٙف اهعسبٚٞ هوعوَ٘ األًِٚٞا اهسٙاصا ص ا 2011ً/ 5/  11ذىل  9ٗدبِٚد اةزٓابٚني املقاًٞ يف اهسٙاص ًّ 
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 اه  ى اهثاُٛ

ازبٔ٘د اهطع٘دٙٞ يف ًلا رٞ جسا٢ٍ اةزٓاب اةهلرتُٗٛ                          

تتػابٕ جسميٞ اةزٓاب اةهلرتُٗٛ ً  ممٓا ًّ ازبسا٢ٍ األاس٠ا كازبسا٢ٍ اةهلرتُٗٚٞ ٗجسا٢ٍ 

ٚاي ٗلس ِٞ املعوً٘ايا ض٘ا١ ًّ ذٚ  اهِػاط اةجساًٛ امللْ٘ هوطو٘ن اةجساًٛ اةزٓاب ٗاهتحطظ ٗاالذت

ّٞ يف ذبدٙد اهتلٚٚف اهقاُُ٘ٛ اه٘اضح  رٖ  أٗ باهِطبٞ هوحِاٝ أٗ هوِتٚحٞ اةجساًٚٞا ٗٓ٘ ًا أذدث ذغلاهٚ

 ازبسا٢ٍ املطتردثٞ.

مجٞ عّ اضتخداَ ُٗظسّا هرهم  إْ اهدٗي تتبِٟ ًِآخ طبتو ٞ عِد ت دٙٔا هوتردٙاي اهِا

اةزٓابٚني هو٘ضا٢ى اةهلرتُٗٚٞا  ٚتٌثى االدباٖ األٗي بإعٌاي اهق٘اُني ازبِا٢ٚٞ اهتقوٚدٙٞ يف ًلا رٞ 

اةزٓابا ٗاهيت ال تلْ٘ ًتعوقٞ جبسا٢ٍ اةزٓاب اةهلرتُٗٛ عوٟ ٗجٕ ااصا أًا االدباٖ اهثاُٛا  ٚػٌى 

ٞ جبسا٢ٍ اةُرتُجل أٗ جسا٢ٍ اهتحازٝ اةهلرتُٗٚٞ أٗ ًالذقٞ ٓرا اهِ٘ع ًّ ازبسا٢ٍ مب٘ج  اهق٘اُني اشبا 

ّٞ جبسا٢ٍ اةزٓابا ٗأامّا تطوم بعض اهدٗي ادبآّا  محاٙٞ املولٚٞ اه لسٙٞا دْٗ أْ تلْ٘ ٓرٖ ازبسا٢ٍ ًستبط

ٍٞ بتحسٍٙ ًٗالذقٞ ًٗعالبٞ ًستليب جسا٢ٍ اةزٓاب اةهلرتُٗٛ بػلٍى  ٍٞ طبت  ًتٌثاّل بتط٘ٙس تػسٙعاٍي ٗطِٚ

 . 1ااٍص

ٗباالُتقاي ذىل جٔ٘د املٌولٞ اهعسبٚٞ اهطع٘دٙٞ يف صباي ًلا رٞ اةزٓاب اةهلرتُٗٛا  قد تِبٔجل 

املٌولٞ ذىل اط٘زٝ اضتخداَ اةزٓابٚني هوتقِٚاي اةهلرتُٗٚٞا ٗاضطوعجل بدٍٗز ًٍٔ يف صبابٔٞ ٓرٖ ازبسا٢ٍ 

ٗهٞ ًٗ اسبٔا ٗضالًٞ صبتٌعٔا ًٗلا رتٔاا هدز١ األاطاز اهطوبٚٞ اهِامجٞ عِٔاا ٗاهيت تٔدد أًّ اهد

ٗأ سادٓا. ٗ را  إُٕ ضٚتٍ تِاٗي أبسش ازبٔ٘د ٗاآلهٚاي اهقاُُ٘ٚٞ املبرٗهٞ ض٘ا١ عوٟ املطت٠٘ اهدٗهٛ أَ احملوٛ 

  ٌٚا ٙوٛ.

 ازبٔ٘د اشبا ٞ مبلا رٞ اةزٓاب اةهلرتُٗٛ عوٟ اه عٚد اهدٗهٛ: _أٗاّل 

املعوً٘اتٚٞ آتٌاًّا كبمّاا ذذ لاًجل بامل ادلٞ عوٟ  أٗهجل املٌولٞ اهعسبٚٞ اهطع٘دٙٞ ًلا رٞ ازبسا٢ٍ

ا ٗاهيت تقطٛ بتطبٚت أذلأًا عوٟ صبٌ٘عٞ ًّ 2012االت الٚٞ اهعسبٚٞ مللا رٞ جسا٢ٍ تقِٚٞ املعوً٘اي هعاَ 

                                                           
1
 op. cit, 

P. 5. 6. 
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ُػس ازبسا٢ٍ اةهلرتُٗٚٞا ًِٗٔا ًا ٓٛ ًتعوقٞ باةزٓاب ًٗستلبٞ ب٘ضاطٞ تقِٚٞ املعوً٘اي يف ذاي اه٘لجلا ًثى: 

مت٘ٙى اهعٌوٚاي اةزٓابٚٞ ٗاهتدزٙ  عوٚٔا ٗتطٔٚى االت االي ا ٗٔاٚهذٗاهدع٘ٝ  ٔالاز مجاعاي ذزٓابٚٞ ًٗباد٢أ 

ُػس ا ُٗػس طسق  ِاعٞ املت حساي ٗاهيت تطتخدَ اا ٞ يف عٌوٚاي ذزٓابٚٞا ٗاةزٓابٚٞ بني اهتِظٌٚاي

 .1ياهِعساي ٗاه نت ٗاالعتدا١ عوٟ األدٙاْ ٗاملعتقدا

ٌولٞ كرهم عوٟ ٗثٚقٞ اهسٙاص اشبا ٞ باهقاُْ٘ امل٘ذد مللا رٞ جسا٢ٍ تقِٚٞ كٌا  ادلجل امل

ا ٗاهيت ُ جل عوٟ ضسٗزٝ ًعالبٞ ًّ ٙقَ٘ بإُػا١ ً٘ال  2012املعوً٘اي بدٗي صبوظ اهتعاْٗ اشبوٚحٛ عاَ 

طٔٚى ذهلرتُٗٚٞ أٗ ِٙػس ًعوً٘اي عّ طسٙت اهػبلٞ اةهلرتُٗٚٞ أٗ ذذد٠ ٗضا٢ى تقِٚٞ املعوً٘ايا ًّ أجى ت

االت االي بني أعطا١ مجاعٞ ذزٓابٚٞا أٗ بق د تسٗٙخ أ لازٓا أٗ مت٘ٙؤاا أٗ ُػس كٚ ٚٞ  ِاعٞ األجٔصٝ 

 ا  2اسبازلٞ أٗ املت حسٝا أٗ أٙٞ أدٗاي أاس٠ ميلّ اضتخدأًا يف أعٌاي ذزٓابٚٞ

ًعآدٝ : ًّ أٌٓٔاٚٞا ٗاةزٓابازبسا٢ٍ لا رٞ مب اشبا ٞ االت الٚاياُطٌجل املٌولٞ ذىل عدد ًّ ٗ

ات الٚٞ ا 1998ٗاالت الٚٞ اهعسبٚٞ مللا رٞ اةزٓاب ٗ ا1999ًِظٌٞ املؤمتس اةضالًٛ مللا رٞ اةزٓاب اهدٗهٛ 

 .2004دٗي صبوظ اهتعاْٗ هدٗي اشبوٚخ اهعسبٚٞ مللا رٞ اةزٓاب 

لا رٞ ٗأامّا  قد ٗلعجل املٌولٞ عوٟ صبٌ٘عٞ ًّ االت الٚاي اهثِا٢ٚٞ اهيت تتطٌّ بِ٘دّا ًتعوقٞ مب

 اةزٓاب ٗدب ٚف ًِابعٕا ٗاهت دٜ هٕ ٗاجتثاث جرٗزٖ.

 ازبٔ٘د اشبا ٞ مبلا رٞ اةزٓاب اةهلرتُٗٛ عوٟ اه عٚد اهدااوٛ: _ثاُّٚا 

ل تقت س جٔ٘د املٌولٞ عوٟ اه عٚدّٙ اهدٗهٛ ٗاةلوٌٚٛا بى اًتدي ذىل اه عٚد اهدااوٛا ذٚ  

لا رٞ جسا٢ٍ اةزٓابا مبا يف ذهم اةزٓاب اةهلرتُٗٛا أ دز املِظٍ اهطع٘دٜ مجوٞ ًّ األُظٌٞ املعِٚٞ مب

ٗهلِٕ ل ٙ سد لاُُّ٘ا اا ّا هتحسٍٙ ٓرا األام عوٟ ٗجٕ اشب ٘صا زمٍ ذس ٕ عوٟ ً٘اكبٞ األُظٌٞ 

هوتط٘زاي اهعوٌٚٞ ٗاهتقِٚٞا ًّٗ ثٍ  إْ اهتعاًى اهقاُُ٘ٛ ً  ازبسا٢ٍ اةهلرتُٗٚٞ املستلبٞ ًّ لبى ازبٌاعاي 

ٍٞ ًّ األُظٌٞ ٗاهو٘ا٢ح ٗاهقسازاي املت٘ا قٞ ً  اهتصاًاي املٌولٞ املتعوقٞ  اةزٓابٚٞا ٙلْ٘ ًّ االي صبٌ٘ع

مبلا رٞ اةزٓاب عوٟ اه عٚدّٙ اهدٗهٛ ٗاةلوٌٚٛا ٗهعى أٌٓٔا: ُظاَ ًلا رٞ اةزٓاب ٗمت٘ٙوٕا ُٗظاَ 

                                                           
 .2010/ 12/ 21ًّ االت الٚٞ اهعسبٚٞ مللا رٞ جسا٢ٍ تقِٚٞ املعوً٘ايا اه ادزٝ بتازٙخ  15املادٝ  1

ًّ ٗثٚقٞ اهسٙاص اشبا ٞ باهقاُْ٘ امل٘ذد مللا رٞ جسا٢ٍ تقِٚٞ املعوً٘اي هدٗي صبوظ اهتعاْٗ اشبوٚحٛا ٗاهيت اعتٌدي ًّ ا،وظ  29املادٝ  2

 .2012دٙطٌرب  25- 24األعوٟ هدٗي اشبوٚخ اهعسبٛ يف دٗزتٕ اهثاهثٞ ٗاهثالثْ٘ اهيت عقدي يف 
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طٌّ االغرتاطاي اشبا ٞ ٓـ املت1417هعاَ  163ًلا رٞ ازبسا٢ٍ املعوً٘اتٚٞا ٗلساز صبوظ اه٘شزا١ زلٍ 

 باحملالي اهيت تقدَ ادًاي االت اي باةُرتُجلا ٗ ٌٚا ٙوٛ دزاضٞ ً٘جصٝ ألٍٓ ًا ٗزد يف كى ًِٔا.

 ُظاَ ًلا رٞ اةزٓاب ٗمت٘ٙوٕ -1

ّٞ  ٌٚا ٙتعوت حبٌاٙٞ األًّ ٗاالضتقسازا ٗزدع اةزٓابا  ّٞ اا  ٙلتط  تطبٚت أذلاَ ٓرا اهِظاَ أٌٓٚ

 ستليب ًثى ٓرا اهِ٘ع ًّ ازبسا٢ٍ.ٗذسباق ازبصا١ اهسادع مب

كى  عى ٙقَ٘ بٕ ازباُٛا تِ ٚرّا ملػسٗع ذجساًٛ  سدٜ أٗ  بأُٔا: ازبسميٞ اةزٓابٚٞٗلد عسرت  اهِظاَ 

اةاالي باهِظاَ اهعاَا أٗ شعصعٞ أًّ ا،تٌ  ٗاضتقساز  مبا يف ذهمػلى ًباغس أٗ مم ًباغسا بمجاعٛ 

أٗ اةضا١ٝ ذىل مسعٞ اهدٗهٞ أٗ  ا أٗ تعطٚى اهِظاَ األضاضٛ هورلٍاخطساهدٗهٞا أٗ تعسٙض ٗذدتٔا اه٘طِٚٞ هو

ًلاُتٔاا أٗ ذسباق اهطسز بأذد ًسا ت اهدٗهٞ أٗ ً٘ازدٓا اهطبٚعٚٞا أٗ ضباٗهٞ ذزماَ ذذد٠ ضوطاتٔا عوٟ اهقٚاَ 

 .1وٚٔابعٌى ًا أٗ االًتِاع عِٕا أٗ اهتٔدٙد بتِ ٚر أعٌاي تؤدٜ ذىل املقا د املرك٘زٝ أٗ اهترسٙض ع

ُٗص اهِظاَ عوٟ أْ تطسٜ أذلإً عوٟ كى غخٍص ضع٘دٜ أٗ مم ضع٘دٜا ازتل  اازد املٌولٞ 

جسميٞ ًّ ازبسا٢ٍ املِ ٘ص عوٚٔا يف ٓرا اهِظاَا مبا يف ذهم اهترسٙض أٗ االغرتان أٗ املطاعدٝ عوٟ تغٚم 

محى اهدٗهٞ عوٟ اهقٚاَ بعٌى أٗ  ُظاَ اسبلٍ يف املٌولٞا أٗ تعطٚى اهِظاَ األضاضٛ هورلٍ أٗ بعض ً٘ادٖا أٗ

االًتِاع عّ اهقٚاَ بعٌى ًاا أٗ االعتدا١ عوٟ اهطع٘دٙني يف اشبازدا أٗ اةضساز باألًالن اهعاًٞ هودٗهٞ يف 

 .2اشبازدا أٗ املطاع مب احل اهدٗهٞ أٗ الت ادٓا أٗ أًِٔا اه٘طين أٗ االجتٌاعٛ

ِدزد ذبجل ٓرٖ األ عايا  عوٟ  عٚد املثاي ميلّ ًّٗ اه٘اضح أْ أعٌاي اةزٓاب اةهلرتُٗٛ ميلّ أْ ت

اهِظس ذىل اهدع٘ٝ اهيت ٙ٘جٔٔا اةزٓابْٚ٘ ًّ االي ً٘العٍٔ اةهلرتُٗٚٞ هتعطٚى اهدضت٘ز أٗ لو  ُظاَ 

اسبلٍ أٗ اةاالي باه٘ذدٝ اه٘طِٚٞا عوٟ أُٔا مبِصهٞ اهترسٙض عوٟ اةزٓاب املعال  عوٕٚ ٗ ت املادٝ اهثاهثٞ 

 اةزٓاب ٗمت٘ٙوٕ.ًّ ُظاَ ًلا رٞ 

ً  اهعوٍ أْ اهِظاَ يف املادٝ اهطابعٞ عػسٝ ًِٕ لد ًِح ٗشٙس اهدااوٚٞ أٗ ًّ ٙ ٘ضٕ اهطوطٞ بإ داز 

أًٍس ًطبٍ ا ملسالبٞ احملادثاي ٗاملطب٘عاي ٗاهطسٗد ٗممٓا ًّ ٗضا٢ى االت اي املختو ٞ ٗضبطٔا ٗتطحٚؤاا 

 م  ا٢دٝ يف أ٘ز اسبقٚقٞا أٗ ًِ  ازتلاب ازبسميٞ.ض٘ا١ يف جسميٞ ٗلعجل أَ  تٌى ٗل٘عٔاا ذذا كاْ هره

                                                           
 .ٓـ 1435هعاَ  16ا اه ادز مب٘ج  املسضَ٘ املولٛ زلٍ ا رٞ اةزٓاب ٗمت٘ٙوٕاهطع٘دٜ ملل اهِظاَاملادرتٝ األٗىل ًّ  1

 .اهطع٘دٜ مللا رٞ اةزٓاب ٗمت٘ٙوٕ اهِظاًَّ  ثاهثٞاملادرتٝ اه 2
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أٜ أْ املػسع اهطع٘دٜ غإُٔ غأْ ًعظٍ ًػسعٛ دٗي اهعالا  سص زلابٞ عوٟ ضا٢س ٗضا٢ى االت ايا 

كاهربٙد اةهلرتُٗٛ ٗتطبٚقاي اهت٘ا ى االجتٌاعٛ ٗاملدُٗاي ٗامل٘ال  االهلرتُٗٚٞا ٗذهم ًّ االي 

ٔا ٗشٙس اهدااوٚٞ أٗ ًّ ٙ ٘ضٕا ٗذهم بٔد  ً٘اجٔٞ اطس اةزٓابٚني اه الذٚاي االضتثِا٢ٚٞ اهيت ًِر

ّٞ الزتلاب أ عا ٍ اةزٓابٚٞ أٗ هِػس  لسٍٓ اةزٓابٛ املتطس .  اهرٜ بات٘ا ٙطتخدًْ٘ اه طا١ اةهلرتُٗٛ ٗضٚو

 ُظاَ ًلا رٞ جسا٢ٍ املعوً٘اتٚٞ  -2

ز لاُْ٘ ًتعوت مبلا رٞ ازبسا٢ٍ ضبقجل املٌولٞ اهعسبٚٞ اهطع٘دٙٞ ممٓا ًّ اهدٗي اهعسبٚٞ يف ذ دا

املعوً٘اتٚٞا ٗٙٔد  ٓرا اهِظاَ ذىل اسبد ًّ ٗل٘ع ازبسا٢ٍ املعوً٘اتٚٞا مبا يف ذهم جسا٢ٍ اةزٓاب اةهلرتُٗٛا 

ٗاملطاعدٝ يف ذبقٚت األًّ املعوً٘اتٛا ٗذ ظ اسبق٘ق املرتتبٞ عوٟ االضتخداَ املػسٗع هور٘اض  اآلهٚٞ 

 .1ٙٞ امل احل اهعاًٞ ٗاألاالق ٗاآلداب اهعاًٞا ٗأامّا محاٙٞ االلت اد اه٘طينٗاهػبلاي املعوً٘اتٚٞا ٗمحا

أًا األ عاي ا،سرتًٞ مب٘جبٕا ٗاهيت ميلّ أْ تداى يف ُطاق جسا٢ٍ اةزٓاب اةهلرتُٗٛ  ٔٛ: جسميٞ 

أٗ ابتصاشٖا اهتِ جل عوٟ املساضالي اةهلرتُٗٚٞ أٗ اهتقاطٔا أٗ اعرتاضٔاا ٗاهدا٘ي مم املػسٗع هتٔدٙد غخص 

ٗجسميٞ اهدا٘ي مم املػسٗع ذىل امل٘ال  اةهلرتُٗٚٞا ٗاهقٚاَ بتغٚم ت اًٌٚٔا أٗ ذتال ٔا أٗ تعدٙؤاا جسميٞ 

 اهتػٔم باآلاسّٙ ٗذسباق اهطسز بٍٔ عرب ٗضا٢ى تقِٚاي املعوً٘اي املختو ٞ.

هغساًٞ مبا ال ٙصٙد عّ عوٌّا أْ اهعق٘بٞ املقسزٝ  رٖ ازبسا٢ٍ ٓٛ اهطحّ ًدٝ ال تصٙد عّ ضِٞا ٗا

 .2مخظ ًا٢ٞ أهف زٙايا أٗ ذذد٠ ٓاتني اهعق٘بتني

 ٌٚا ٙعال  ازباُٛ باهطحّ ذط  املادٝ اهسابعٞ ًّ اهِظاَ باهطحّ مبا ال ٙصٙد عّ ثالث ضِ٘ايا 

ي ٗاهغساًٞ مبا ال ٙصٙد عّ ًوْٚ٘ زٙايا أٗ ذذد٠ ٓاتني اهعق٘بتنيا ذذا لاَ باالضتٚال١ هِ طٕ أٗ هغمٖ عوٟ ًا

ًِق٘ي أٗ ضِد عّ طسٙت االذتٚايا أٗ ذذا ذ ى عوٟ بٚاُاي أٗ ًعوً٘اي أٗ أً٘اي ًّ االي اه٘ ٘ي بػلى مم 

 لاُُ٘ٛ ذىل بٚاُاي بِلٚٞ أٗ ا٢تٌاُٚٞ أٗ بٚاُاي ًتعوقٞ مبولٚٞ أٗزاق ًاهٚٞ.

اًٞ مبا ٗٙعال  ازباُٛ مب٘ج  املادٝ اشباًطٞ ًّ اهِظاَ باهطحّ مبا ال ٙصٙد عّ أزب  ضِ٘ايا ٗاهغس

ال ٙصٙد عّ ثالثٞ ًالٙني زٙايا أٗ ذذد٠ ٓاتني اهعق٘بتنيا ذذا ألدَ اه اعى عوٟ اهدا٘ي مم املػسٗع ةهغا١ 

                                                           
 ٓـ. 1428هعاَ  17املادٝ اهثاُٚٞ ًّ اهِظاَ اهطع٘دٜ اشباص مبلا رٞ جسا٢ٍ املعوً٘اتٚٞا اه ادز مب٘ج  املسضَ٘ املولٛ زلٍ  1

 ٝ اهثاهثٞ ًّ اهِظاَ اهطع٘دٜ اشباص مبلا رٞ جسا٢ٍ املعوً٘اتٚٞ.املاد 2
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بٚاُاي اا ٞ أٗ ذر ٔا أٗ تدًمٓا أٗ تغٚمٓاا أٗ يف ذاهٞ ذٙقا  اهػبلٞ املعوً٘اتٚٞ عّ اهعٌى أٗ تعطٚؤا أٗ 

 ًٞ أٗ تػ٘ٙػٔا أٗ تعطٚؤا.تدًمٓاا أٗ ذذا ذ ى ذعالٞ يف اه٘ ٘ي ذىل اشبد

كٌا تطسق اهِظاَ ذىل جسميٞ ذُػا١ ً٘ل  ملِظٌٞ ذزٓابٚٞ عوٟ غبلٞ اةُرتُجلا أٗ عوٟ أذد أجٔصٝ 

اسباض  اآلهٛا أٗ اهقٚاَ بِػس ٓرا امل٘ل ا هتطٔٚى االت اي بقٚاداي توم املِظٌٞ أٗ أذد أعطا٢ٔا أٗ بٔد  

  األجٔصٝ اسبازلٞ أٗ املت حساي أٗ األدٗاي اهيت تطتخدَ يف تسٗٙخ أ لازٓا أٗ مت٘ٙؤاا أٗ ُػس كٚ ٚٞ ت ِٚ

األعٌاي اةزٓابٚٞا كٌا تِاٗي اهِظاَ اهدا٘ي مم املػسٗع ذىل ً٘ل  ذهلرتُٗٛا أٗ أٜ ُظاَ ًعوً٘اتٛ بػلى 

ًباغس أٗ عّ طسٙت غبلٞ اةُرتُجل أٗ أذد أجٔصٝ اسباض  اآلهٛا بغسص اسب ٘ي عوٟ بٚاُاي متظ األًّ 

. أًا اهعق٘بٞ اهيت ذددٓا اهِظاَ ملستليب ٓرٖ ازبسا٢ٍ  ٔٛ 1ٗ اشبازجٛ هودٗهٞا أٗ الت ادٓا اه٘طيناهدااوٛ أ

 اهطحّ ًدٝ ال تصٙد عّ عػس ضِ٘ايا ٗاهغساًٞ مبا ال ٙصٙد عّ مخطٞ ًالٙني زٙايا أٗ ذذد٠ ٓاتني اهعق٘بتني.

ِ ٘ص عوٚٔا ًّ االي ٗلد غدد اهِظاَ ًّ عق٘بٞ ازباُٛ يف ذاي لاَ بازتلاب أذد األ عاي امل

ٍٞ ًِّظٌٞا ذذ جي  يف ٓرٖ اسباهٞ أْ ال تقى عق٘بٞ اهطحّ أٗ اهغساًٞ عّ ُ ف ذدٓا األعوٟ  .2ع اب

ًّٗ املٌلّ طبعّا تطبٚت ًا ٗزد يف املادتني األامتني عوٟ جسا٢ٍ اةزٓاب اةهلرتُٗٛا اهيت تستل  ًّ 

عٛا مبا ًّ غإُٔ طباه ٞ اهقاُْ٘ا ٗب  األ لاز االي غبلٞ اةُرتُجل ٗممٓا ًّ ٗضا٢ى اهت٘ا ى االجتٌا

ا داًٞا ٗاهرتٗٙخ هأل لاز املتطس ٞا ٗاهتػحٚ  عوٟ اهتطس  ٗاهعِفا ٗذثازٝ اهقاللى ٗأعٌاي اهػغ ا ُٗػس 

 اه تِٞ اهطا٢ ٚٞا ٗاهترسٙض عوٟ اهلسآٚٞ.

 1417هعاَ  163لساز صبوظ اه٘شزا١ زلٍ  -3

االغرتاطاي اشبا ٞ باحملالي اهيت تقدَ ادًاي االت اي  لاَ صبوظ اه٘شزا١ بإ داز اهقساز املتطٌّ

 اضتخداَ غبلٞباةُرتُجلا ٗذهم ذس ّا عوٟ اهتأكد ًّ عدَ ذضا١ٝ اضتخداَ ٓرٖ اشبدًايا ذذ ذظس اهقساز 

أٗ اهقٚاَ بأٙٞ ُػاطاي رباهف اهقٍٚ االجتٌاعٚٞ ٗاهثقا ٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ ا ألمساص مم ًػسٗعٞ اةُرتُجل

اضـتخداَ اهػبلٞ مبا  ٞا كٌا مشى املِ  أٙطّا ادٙٞ ٗاهدِٙٚٞ هوٌٌولٞ اهعسبٚٞ اهطع٘دٙٗاةعالًٚٞ ٗااللت

اهدا٘ي ذىل ذطاباي  جلا ٗكرهمكاُ ٙطب  اةشعاد أٗ اهتٔدٙد أٗ ُػـس اةغاعاي ألٜ غـخص أٗ جٔٞ أّٙا

                                                           
 املادٝ اهطابعٞ ًّ اهِظاَ اهطع٘دٜ اشباص مبلا رٞ جسا٢ٍ املعوً٘اتٚٞ. 1

 املادٝ اهثاًِٞ ًّ اهِظاَ اهطع٘دٜ اشباص مبلا رٞ جسا٢ٍ املعوً٘اتٚٞ. 2
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اا ًِٚٞ عوٚٔتعسٙض اهػبلٞ اهدااوٚٞ هوخطس ب تح ثغساي أا أٗ أٗ ضباٗهٞ اضتخدأًا بدْٗ ت سٙح اآلاسّٙ

 . 1ٗميِ  اآلاسّٙ ًّ االضت ادٝ ًّ ادًاتٔا ّااالضتخداَ امللثف هوػبلٞ مبا ٙػغؤا دًٗٗ

ا ًّ لبى ذطّ اضتخدأًا ا هطٌاُْقاط االت اي طتخدًٛمل اٍيذزغادكٌا تطٌّ اهقساز صبٌ٘عٞ 

 ااةضالًٛ اسبِٚف غٟ ً  تعاهٍٚ اهدّٙامبا ٙتٌاهدٗي ًٗؤضطاي ا،تٌ  املدُٛ ٗاأل ساد عوٟ ذٍد ض٘ا١ا 

ِٙايف أًّ اهدٗهٞ  ا أًٗا ميظ لداضـٞ اةضالَ أٗ خيدش اآلداب اهعاًٞكى ٗاهبعد عّ  اٗاألُظٌٞ اه٘طِٚٞ

كى ًا ًّ ٗ اذىل املبادئ ا داًٞ أٗ شعصعٞ اهطٌأُِٚٞ اهعاًٞ أٗ ب  اهت سلٞ بني امل٘اطِني ا أٗ ٙدعُ٘ٗظأًا

ٙتطٌّ اهقدح أٗ  ا أٗ ٘زٝ ًّ اه ٘ز ٞبأٙ اآلاسّٙاالعتدا١ عوٟ غإُٔ ذببٚر اةجساَ أٗ اهدع٘ٝ ذهٕٚ أٗ ذض 

اضتخداَ اهربٙد اةهلرتُٗٛ هتبادي أٜ ًعوً٘اي تتعازص ً  اهدّٙ ا  طاّل عّ دبسٍٙ اهتػٔم باأل ساد

 .2 اسبِٚف ٗاألُظٌٞ اه٘طِٚٞ

ًٞ ٗٙتطح ًّ ٓرا اهقساز ٗممٖ ًّ اهو٘ا٢ح اهيت ضبقتٕا كال٢رٞ "ل٘اعد تساٚص ًقدًٛ اد

ا ٗال٢رٞ "جسا٢ٍ االارتالاي ٗجصا١اتٔا اهت  ٚوٚٞ"ا اسبسص اهدا٢ٍ هورلً٘ٞ اهطع٘دٙٞ 1999اةُرتُجل" عاَ 

عوٟ تِظٍٚ ًعاًالتٔا اةهلرتُٗٚٞ ٗضبطٔاا اا ٙطٍٔ يف ٗض  ذد هوحسا٢ٍ املعوً٘اتٚٞ أٗ اةهلرتُٗٚٞ بػلٍى 

ًّ االي ٗض  األطس اهعاًٞ هط٘ابط  عاَا ٗبػلى ااص ازبسا٢ٍ املستلبٞ ألمساص ذجساًٚٞ ٗذزٓابٚٞا

 اضتخداَ اةُرتُجل ٗإًِٔا مبا ٙ٘اك  اهتط٘ز املتطازع يف األدٗاي اهتلِ٘ه٘جٚٞ.

 :اشبامتٞ

ٙتٌٚص اةزٓاب اةهلرتُٗٛ باضتغالي اهتقدَ اهتلِ٘ه٘جٛا مبا  ٕٚ تلِ٘ه٘جٚا االت االي ٗاملعوً٘اي 

زٓابٚٞا بدٗا   ضٚاضٚٞا ًّ أجى ربطٚط أ عا ٍ ٗاهػبلٞ اهعِلب٘تٚٞا ًّ لبى ازبٌاعاي ٗاملِظٌاي اة

اةزٓابٚٞ اهتخسٙبٚٞ ٗذعدادٓا ٗتِظٌٚٔاا ً  ًا ٙرتت  عوٟ ذهم ًّ أضساز باهغٞ يف مجٚ  ا،االي 

االلت ادٙٞ ٗاالجتٌاعٚٞ ٗاهطٚاضٚٞا ٗاهيت لد ت ى ذىل ذد تق٘ٙض ضوطٞ اهدٗهٞا ٗتٔدٙد أًِٔا اهقً٘ٛا 

 طين ٗاضتثٌازاتٔا األجِبٚٞ.ٗذسباق األذ٠ بالت ادٓا اه٘

                                                           
 .1417/ 10/ 24ز بتازٙخ اه اد 163اه قسٝ اشباًطٞ ًّ لساز صبوظ اه٘شزا١ اهطع٘دٜ زلٍ  1

 املسج  ُ طٕ. 2
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ذىل صبٌ٘عٞ ًّ اهِتا٢خ األبعاد اهقاُُ٘ٚٞ زبسميٞ اةزٓاب اةهلرتُٗٛ ٗلد او جل دزاضٞ 

ا تطتٔد  اهت دٜ هوخطس املتٌثى باضتخداَ اةزٓابٚني هوحسا٢ٍ اةهلرتُٗٚٞا ض٘ا١ عوٟ اه عٚد ٗاهت٘ ٚاي

ٛ:ُ٘زدٓا عوٟ اهِر٘ اهتاه احملوٛ أَ اةلوٌٚٛ أَ اهدٗهٛا

 اهِتا٢خ –أٗاّل 

ذْ اةزٓاب اةهلرتُٗٛ ٙطتٔد  باهعٌَ٘ ثالث  ٣اي طبتو ٞا اه ٣ٞ األٗىل ٓٛ األُ از أٗ األتباع  

 اسباهْٚ٘ ٗاحملتٌوْ٘ا ٗاه ٣ٞ اهثاُٚٞ ٓٛ اهسأٜ اهعاَ اهدٗهٛا أَ اه ٣ٞ اهثاهثٞ  ٔٛ مجآم اهعدٗ.

ُجل ٗاألجٔصٝ اهركٚٞ ٗممٓاا ألٓدا  تتعدد اضتخداًاي اةزٓابٚني هو٘ضا٢ى اهتلِ٘ه٘جٚٞ كاةُرت 

اهرتٗٙخ ملعتقداتٔاا ٗت٘جٕٚ زضا٢ى اهتٔدٙد ٗاه٘عٚدا ًّٗ أجى اهتحِٚد ٗاهتعب٣ٞ ٗاهتخطٚط ٗاهتِطٚت 

ٗاهتٌ٘ٙى ٗمج  املعوً٘اي ٗاارتاق اسبطابايا ٗمم ذهم اا ٙطٍٔ يف تِ ٚر أعٌا ٍ اةزٓابٚٞ 

 اشبطمٝ.

مجٚ  ازبسا٢ٍ اةهلرتُٗٚٞا  ٔٛ ذًا أْ تطتخدَ ب٘  ٔا أداٝ ٗٗضٚوٞ ٙطا١ تؤدٜ املعوً٘اتٚٞ دٗزّا ًٌّٔا يف  

ّٞ ٗٓد ّا حبد ذاتٔاا أٜ أْ ً٘ض٘ع  اضتخدأًاا بغٚٞ تِ ٚر اةزٓابٚني زبسا٢ٌٍٔا أٗ تلْ٘ املعوً٘اي ماٙ

 ضسلٞ ٓرٖ املعوً٘اي ٗاالعتدا١ عوٚٔا أٗ اهقٚاَ بتغٚمٓا أٗ ذر ٔا ُٔا٢ّٚا.ازبسميٞ ٓ٘

ٌولٞ اهعسبٚٞ اهطع٘دٙٞ ًّ أٗا٢ى اهدٗي اهعسبٚٞ اهيت جسرتًجل اضتخداَ اةزٓابٚني هتلِ٘ه٘جٚا كاُجل امل 

 املعوً٘اي يف ازتلاب جسا٢ٌٍٔ اةزٓابٚٞ.

 اهت٘ ٚاي –ثاُّٚا 

جي  أْ ٙ٘اَجٕ اضتخداَ املِظٌاي اةزٓابٚٞ هو٘ضا٢ى اهتلِ٘ه٘جٚٞ اسبدٙثٞا باالعتٌاد عوٟ اربا١  

اهرباًخ ٗاألُظٌٞ اهالشًٞ سبٌاٙٞ ا ٍ اةزٓابٚٞ ٗاسبد ًِٔاا ًّ االي ت٘ ماهتلِ٘ه٘جٚا ملالذقٞ أعٌ

 اه طا١ اةهلرتُٗٛا ٗاهلػف املبلس عّ ا حٌاي اةزٓابٚٞ احملتٌوٞ.

عدَ اةاالي حبق٘ق اةُطاْ ٗذسٙاتٕ األضاضٚٞا  ال ٙتٍ اضتغالي اهتخ٘  ًّ اةزٓاب اةهلرتُٗٛ ًّ  

ي اه سدٙٞا ٗالضٌٚا ذسٙٞ اهسأٜ ٗاهتعبما ًّ االي ذح  ً٘ال  أجى اُتٔان اشب ٘ ٚٞ ٗاسبسٙا

اةُرتُجل أٗ ًسالبٞ اهربٙد اةهلرتُٗٛ أٗ اهتِ جل عوٟ االت االي اةهلرتُٗٚٞا دْٗ ٗج٘د أدهٞ عوٟ ذًلاُٚٞ 

 اةاالي باألًّ اه٘طين.
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طاّل عّ ت٘ م األدٗاي تق٘ٙٞ لدزاي األًّ املعوً٘اتٛ بلى ًلُ٘اتٕا مبا يف ذهم زجاي اهقطا١ ٗاهػسطٞا   

 ٗتِظٍٚ اهِدٗاي ٗتػحٚ  األحباث اهيت تتِاٗي ٓرٖ اهظآسٝ.

ت٘عٚٞ أ ساد ا،تٌ  ًّ االي غتٟ ٗضا٢ى اةعالَ خبط٘زٝ جسا٢ٍ اةزٓاب اةهلرتُٗٛا ً  لٚاَ اهعوٌا١  

 .ٗاملخت ني ٗزجاي اهدّٙ ٗاملؤضطاي اهتعوٌٚٚٞ ٗاالجتٌاعٚٞ ٗاهثقا ٚٞ بدٗزٓا يف ٓرا ا،اي

 ًساج  اهبر 

 املساج  اهعسبٚٞ -1

 ( ا اهتعس  عوٟ اةزٓاب اةهلرتُٗٛا ُدٗٝ: اضتعٌاي اةُرتُجل يف مت٘ٙى اةزٓاب ٗدبِٚد 2012أب٘ زٙٞا ٗهٚد ضبٌد)

 .ا ًِػ٘زاي جاًعٞ ُاٙف اهعسبٚٞ هوعوَ٘ األًِٚٞا اهسٙاص2011/ 5/  11ذىل  9اةزٓابٚني املقاًٞ يف اهسٙاص ًّ 

 ( اهدميقساطٚٞ ٗذق٘ق اةُطاْ يف اهعاللاي اهدٗهٚٞ بعد أذداث 2002األغعىا عبد اهلل )ضبتٌربا صبوٞ غؤْٗ  11

 .29اوٚحٚٞا اهعدد 

 ( ا ٗضا٢ى اةزٓاب اةهلرتُٗٛ/ ذلٌٔا يف اةضالَ ٗطسق ًلا رتٔاا دْٗ ُاغسا 2010اهطِدا عبد اهسمحّ بّ عبد اهلل)

 دْٗ ًلاْ ُػس.

  (ا اةزٓاب اةهلرتُٗٛ ٗبعطّا ًّ ٗضا٢وٕ 2012بّ عبد اهلل آي  اٙ  )اهػٔسٜا ذطّ بّ أمحد ٗاهعطمٜا ضبٌد

ذىل  9ٗاهطسق اسبدٙثٞ مللا رتٕا ُدٗٝ: اضتعٌاي اةُرتُجل يف مت٘ٙى اةزٓاب ٗدبِٚد اةزٓابٚني املقاًٞ يف اهسٙاص ًّ 

 .ا ًِػ٘زاي جاًعٞ ُاٙف اهعسبٚٞ هوعوَ٘ األًِٚٞا اهسٙاص2011/ 5/  11

 (ا ثقا ٞ اهتطس  ٗاةزٓاب عوٟ غبلٞ اةُرتُجل: املالًح ٗاالدبآايا ُدٗٝ: اضتعٌاي 2012بد اهلل )اهػٔسٜا  اٙص بّ ع

ا ًِػ٘زاي جاًعٞ ُاٙف 2011/ 5/  11ذىل  9اةُرتُجل يف مت٘ٙى اةزٓاب ٗدبِٚد اةزٓابٚني املقاًٞ يف اهسٙاص ًّ 

 .اهعسبٚٞ هوعوَ٘ األًِٚٞا اهسٙاص

 ( ا اةز2009عبد اه ادقا عادي) ٓاب اةهلرتُٗٛ/ اهق٘ٝ يف اهعاللاي اهدٗهٚٞ: منط جدٙد ٗذبدٙاي طبتو ٞا املسكص

 اهعسبٛ ألحباث اه طا١ اةهلرتُٗٛا اهطبعٞ اهثاُٚٞ.
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 ( ٞٚا دٗز اآلهٚاي اسبدٙثٞ هورد ًّ ازبسا٢ٍ املطتردثٞ "اةزٓاب اةهلرتُٗٛ ٗطسق 2014اهقٚطٛا أٙطس ضبٌد عط)

دثٞ يف اى املتغماي ٗاهتر٘الي اةلوٌٚٚٞ ٗاهدٗهٚٞ املقاَ يف عٌاْا األزدْ يف اه رتٝ ً٘اجٔتٕ"ا ًؤمتس ازبسا٢ٍ املطتر

 ًّ2-4 /9 /2014. 
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