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القانون  في يالجسم البشري من التلوث البيئحماية 

 واالتفاقيات الدولية
 أ.بوشي يوسف                                                

 جامعة تيارت                                                
S 

إٕ َػأي١ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ تعس ايّٝٛ َٔ أِٖ إٛنٛعات ٗ ايعكط اؿسٜح 

ؿٟٝٛ ايصٟ يع٬قتٗا عٝا٠ اٱْػإ ٚاضتباطٗا ببكا٥٘, ؾايب١٦ٝ بإؿّٗٛ ايٛاغ  "احملٝ٘ ا

ٜؿٌُ ايها٥ٓات اؿ١ٝ َٚا وتٜٛ٘ َٔ َٛاضز َٚا وٝ٘ بٗا َٔ ٖٛا٤ َٚا٤ ٚتطب١ َٚا 

ٜكُٝ٘ اٱْػإ َٔ َٓؿآت".

ٕ تأثرل اٱْػإ ع٢ً ٖصٙ ا٭ٚغاٙ ايب١ٝ٦ٝ نإ إٚٗ باز٨ ا٭َط ّهٔ ايكٍٛ    

سٝح ناْت َعسَٚاڄ أٚ نعٝؿاڄ, ٚمل ٜؿعط أسسٷ بإعاْا٠ يٓسض٠ تأثرل اٱْػإ عًٝٗا, 

ايب١٦ٝ تػذلز عاؾٝتٗا بؿهٌ تًكا٥ٞ. يهٔ َؿه١ً ايتًٛخ ايب٦ٝٞ بطظت َ  ٚٗٛض 

ايٛغا٥ٌ ٚا٭غايٝب اييت اخذلعٗا اٱْػإ ٗ ؾت٢ فا٫ت سٝات٘, ؾاخذلع اٯ٫ت اؿسٜج١ 

ٚا٭دٗع٠ إتڀٛض٠, ٚطٛض ا٭غًش١ إدتًؿ١ إسَط٠ 

Résumé. 
La question de la pollution de l'environnement est aujourd'hui 

l'un des sujets les plus importants de l'ère moderne à sa relation à la vie 
humaine et son association avec la survie, de l'environnement au sens 
large de la biosphère, qui comprend les organismes et l'ajout de 
ressources et de leur air ambiant, l'eau, le sol et les infrastructures que 
l'homme veut les installer". 

  Au départ, on peut dire que l'impact des activités humaines sur 
ces milieux était inexistante ou faible, et ne se sentent pas une 
souffrance de la rareté de l'impact humain, où l'environnement due 
récupérer automatiquement. Mais le problème de la pollution de 
l'environnement a vu le jour avec l'avènement des moyens et des 
méthodes inventées par l'homme dans les différents domaines de sa vie, 
l'histoire a commencé lorsque l’homme a inventé des machines 
modernes et des équipements sophistiqués et a inventé aussi des  
diverses armes destructrices. 

 

ٗ ايعكط  تإٕ َػأي١ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ تعس ايّٝٛ َٔ أِٖ إٛنٛعا

اؿسٜح يع٬قتٗا عٝا٠ اٱْػإ ٚاضتباطٗا ببكا٥٘, ؾكس ٚدست ْٝ  إٛاضز 
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ايڀبٝع١ ع٢ً ا٭ضض ٗ خسَت٘ ٚؼكٝكاڄ ٕٓؿعت٘ َٔ خ٬ٍ ايػٝڀط٠ 

ٟٛ ع٢ً فُٛع ٖصٙ ايعٓاقط ايب١ٝ٦ٝ. ؾايب١٦ٝ بإؿّٗٛ ايٛاغ  "احملٝ٘ اؿٝ

ايصٟ ٜؿٌُ ايها٥ٓات اؿ١ٝ َٚا وتٜٛ٘ َٔ َٛاضز َٚا وٝ٘ بٗا َٔ ٖٛا٤ 

 َٚا٤ ٚتطب١ َٚا ٜكُٝ٘ اٱْػإ َٔ َٓؿآت".

ٕ تأثرل اٱْػإ ع٢ً ٖصٙ ا٭ٚغاٙ إٚٗ باز٨ ا٭َط ّهٔ ايكٍٛ 

ايب١ٝ٦ٝ نإ َعسَٚاڄ أٚ نعٝؿاڄ إش مل تهٔ يس٣ اٱْػإ ايٛغا٥ٌ ايكازض٠ 

نكٝس ايڀٝٛض ٚقٝس ا٭زلاى ٚتكڀٝ  ا٭ؾذاض ع٢ً اٱنطاض بايب١٦ٝ 

ٚايطعٞ غرل إٓتِٛ...ٚمل ٜؿعط أسسٷ بإعاْا٠ يٓسض٠ تأثرل اٱْػإ عًٝٗا, 

سٝح ناْت ايب١٦ٝ تػذلز عاؾٝتٗا بؿهٌ تًكا٥ٞ. يهٔ َؿه١ً ايتًٛخ 

بطظت َ  ٚٗٛض ايٛغا٥ٌ ٚا٭غايٝب اييت اخذلعٗا اٱْػإ ٗ ؾت٢  ٞايب٦ٝ

٫ٚ ًَٜٛ٘ أسس  –ع اٯ٫ت اؿسٜج١ ٚا٭دٗع٠ إتڀٛض٠ فا٫ت سٝات٘, ؾاخذل

ٚاغتشسخ إكاْ  ايع٬ُق١ َٚا تٓؿج٘ َٔ كًؿات, غا١ً٥ أٚ  -ع٢ً شيو

قًب١ أٚ غاظ١ٜ... ٚطٛٸض ا٭غًش١ إدتًؿ١ إسَط٠ غرل عاب٧ بآثاضٖا 

ايػًب١ٝ ع٢ً قشت٘ ٚغ١َ٬ دػُ٘, ؾايتكسّ ايكٓاعٞ تطى آثاضٙ 

ٝا٠ "إا٤" بإدًؿات ايػا١َ اييت تكصؾٗا إكاْ  ٗ ايبايػ١ ع٢ً عكب اؿ

اجملاضٟ ٚا٭ْٗاض ٚايبشاض ٚاغتدسَت ايهُٝاٜٚات ٭غباب َؿطٚع١ ٚغرل 

َؿطٚع١ ؾأقبشت ا٭ضض "َطٜه١" ٚمل ٜكتكط ايتأثرل ع٢ً غڀح 

ا٭ضض بٌ اَتست إٍ طبك١ "ا٭ٚظٕٚ" اييت ؼُٞ نٛنبٓا َٔ أؾع١ 

 اٱخ٬ٍ بايتٛاظٕ إٓاخٞ ايعإٞ. ٚشلصٙ ايؿُؼ ؼح اؿُطا٤ َا أز٣ إٍ

ا٭نطاض ٚغرلٖا بات َٔ ايهطٚضٟ اٱعساز يػٝاغ١ ٓا١ٝ٥ تهؿٌ سل 

اٱْػإ ٗ ب١٦ٝ ْٛٝؿ١ ٚسك٘ ٗ غ١َ٬ دػُ٘ َٔ كاطط ايتكسّ 

...نعٜاز٠ ا٭َطاض ايكسض١ٜ, ٚأَطاض ايكًب, ٚاضتؿاع ٞايتهٓٛيٛد

 ْػب١ ايٛؾٝات...  

ت اػٗت َعِٛ ايسٍٚ ٚخكٛقاڄ ايسٍٚ ٕٚٛاد١ٗ ٖصٙ إؿه٬

إًٛث١ إٍ إقطاض تؿطٜعات ب١ٝ٦ٝ سسٜج١ ٚاغتشسثت أدٗع٠ سه١َٝٛ 

ع٢ً ايب١٦ٝ ٚبإٛاظا٠ َ  ا٫ٖتُاّ ايتؿطٜعٞ ايٛطين  ١َتعسز٠ يًُشاؾٛ

ػت٣ٛ ايسٚيٞ ايصٟ اغتؿعط أعها٩ٙنإ ايػعٞ ا٭ندل َٓكباڄ ع٢ً إ
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ب٘, ؾأبطَت ايعسٜس َٔ زٍٚ َُٚٓٛات عذِ إداطط اييت تعكـ 

ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ ع٢ً ايكعٝس اؾُاعٞ ٚاٱقًُٝٞ أٚ ايجٓا٥ٞ. َٚٔ 

خ٬ٍ ٖصا ايعطض ْتػا٤ٍ عٔ ايػبٌ ايهؿ١ًٝ عُا١ٜ اؾػِ ايبؿطٟ َٔ 

ايتًٛخ ايب٦ٝٞ؟ َٚا ٖٞ ايسٚض ايتؿطٜعٞ ايٛطين ٚايسٚيٞ ٗ ٓا١ٜ سل 

٫ت ٚغرلٖا تٓاٍٚ ٖصا ٚيٲداب١ عٔ ٖصٙ ايتػا٩ اٱْػإ ٗ ب١٦ٝ ْٛٝؿ١؟

 إٛنٛع ٚؾكاڄ يًُڀايب ايتاي١ٝ:  

 إڀًب ا٭ٍٚ: ايتًٛخ ايب٦ٝٞ ٚاؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ

ٜككس باؾػِ شيو ايهٝإ ايصٟ ٜباؾط ٚٚا٥ـ اؿٝا٠ ٖٚٛ 

أْػذ١ َتبا١ٜٓ, ٚقٛاّ ٖصٙ  َٔ ٚضٖابس تتهٕٛ فُٛع١ َٔ ا٭عها٤ اييت

.ا٭ْػذ١ خ٬ٜا ْٛع١ٝ ٖٝع٠ يهٌ ْػٝر
(1)

 

ٜكطض ايكإْٛ سل اٱْػإ ٗ غ١َ٬ دػُ٘ ٖا ٜتٗسزٙ َٔ كاطط 

ٜكصف بٗا ايتكسّ ايتهٓٛيٛدٞ ايصٟ ظسـ بآثاضٙ ايػًب١ٝ عٌ ب٦ٝت٘ 

ا٭َط ايصٟ أؾاض بإؿاح إٍ إهاز غٝاغ١  ,ٚقٝڀ٘ تًٜٛجاڄ ٚتسَرلاڄ يعٓاقطٖا

 قا١ْْٝٛ ؿُا١ٜ َا ٜػ٢ُ عل اٱْػإ ٗ ب١٦ٝ ْٛٝؿ١...    

ٍٚ: َؿّٗٛ ايتًٛخ ايب٦ٝٞايؿطع ا٭

ٜأتٞ ٖصا ايؿطع ُٗٝساڄ يًتعطٜـ بإؿاِٖٝ ٚإكڀًشات إتعًك١ 

بايتًٛخ ايب٦ٝٞ َٔ ناؾ١ دٛاْب٘ ايًػ١ٜٛ ٚا٫قڀ٬س١ٝ ايع١ًُٝ 

 ٚايكا١ْْٝٛ َٓٗا ع٢ً سس غٛا٤.

 ايبٓس ا٭ٍٚ: ايتعطٜـ ايًػٟٛ يًتًٛخ

ؼ ٚقس دا٤ت تسٍ ن١ًُ ايتًٛخ َسيٛشلا ايًؿٛٞ ع٢ً ايؿػاز ٚايسْ

ن١ًُ "تًٛخ" َٔ "ايتًڀٝذ" ٜٚعين؛ خً٘ ايؿ٤ٞ َا ٖٛ خاضز عٓ٘
(2)

 

ٚايتًٛخ ٗ ايًػ١ ؾكإ تًٛخ َازٟ َٚعٟٓٛ.
(3)

ٚمل تطز ن١ًُ ايتًٛخ ٗ  

ايكطإٓ ايهطِٜ, ٚيهٔ بإؿّٗٛ ايًػٟٛ ايصٟ شنط "إؾػاز َهْٛات ايب١٦ٝ" 

ايٓاؽ يٝصٜكِٗ  "ٚٗط ايؿػاز ٗ ايدل ٚايبشط َا نػبت أٜسٟ قاٍ تعاٍ:

بعض ايصٟ عًُٛا يعًِٗ ٜطدعٕٛ"
(4)

ٚن١ًُ ايؿػاز َعٓاٖا إازٟ؛ أٟ  

اؾسب ٚايكش٘ ٚنجط٠ اؿطم ٚايػطم ٚقل ايدلنات َٔ نٌ ؾ٤ٞ ٚق١ً 
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إٓاؾ  ٚنجط٠ إهاض, ٜٚبسٚ إٔ ن١ًُ ايؿػاز أٚغ  َٔ يؿٜ ايتًٛخ سٝح 

 ض تٗسٜسٖا.ٜؿٌُ َؿّٗٛ ايؿػاز ناؾ١ ا٭عُاٍ ايهاض٠ بايب١٦ٝ َٚكاز

 ايبٓس ايجاْـٞ: ايتعطٜـ ا٫قڀ٬سٞ يًتًٛخ

ٜجرل تعطٜـ ايتًٛخ قعٛب١ بايػ١ يس٣ ايباسجٌ إتدككٌ ٗ 

فاٍ ايعًّٛ ايب١٦ٝ, خاق١ أَاّ ايتعسز ٚايتٓٛع ٗ أْٛاع ايتًٛخ, ا٭َط 

ايصٟ أز٣ إٍ قعٛب١ إهاز تعطٜـ َٛسس َٚتؿل عًٝ٘, ؾٝعطف ايتًٛخ 

يعاّ بأْ٘ سسٚخ تػٝرل أٚ خًٌ ٗ اؿطن١ ايتٛاؾك١ٝ ايب٦ٝٞ ٗ ا٫قڀ٬ح ا

اييت تتِ بٌ فُٛع١ ايعٓاقط إه١ْٛ يًٓٛاّ ا٫ٜهٛيٛدٞ َا ٜؿكسٙ 

ايكسض٠ ع٢ً إعاي١ اؿٝا٠ زٕٚ َؿه٬ت. ٚتعطف ايب١٦ٝ أٜها بأْٗا "تػٝرل 

نُٞ أٚ نٝؿٞ ٗ َهْٛات ايب١٦ٝ اؿ١ٝ ٚغرل اؿ١ٝ ٫ ٜكسض ا٭١ُْٛ ايب١٦ٝ 

زٕٚ إٔ ىتٌ تٛاظْٗا". اغتٝعاب٘
(5)

 ,ٚػسض اٱؾاض٠ إٍ إٔ ايتًٛخ زضدات 

آَٔ ٚخڀرل ٚقاتٌ.
(6)

أَا ايتًٛخ ايب٦ٝٞ ٗ ا٫قڀ٬ح ايكاْْٛـٞ ؾتعطف  

َٔ قإْٛ ٓا١ٜ ايب١٦ٝ ٗ إطاض ايت١ُٝٓ إػتسا١َ  َكڀ   إاز٠ 

ٝ٘ اؾعا٥طٟ ايتًٛخ بأْ٘:" نٌ تػٝرل َباؾط أٚ غرل َباؾط يًب١٦ٝ ٜتػبب ؾ

نٌ ؾعٌ وسخ أٚ قس وسخ ٚنع١ٝ َهط٠ بايكش١ ٚغ١َ٬ اٱْػإ 

ٚايٓبات ٚاؿٝٛإ ٚاشلٛا٤ ٚاؾٛ ٚإا٤ ٚا٭ضض ٚإُتًهات اؾُاع١ٝ 

ٚايؿطز١ٜ".
(7)

 

َٔ قإْٛ ٓا١ٜ  /ٜٚعطف ايتًٛخ ايب٦ٝٞ ٚؾل ْل إاز٠ 

بأْ٘:" أٟ تػٝرل ٗ خٛاقٗا ٖا قس  يػ١ٓ  ايب١٦ٝ إكطٟ ضقِ 

زٟ بڀطٜل َباؾط أٚ غرل َباؾط إٍ اٱنطاض بايها٥ٓات اؿ١ٝ أٚ إٓؿآت ٜ٪

أٚ ٜ٪ثط ع٢ً ٖاضغ١ اٱْػإ ؿٝات٘ ايڀبٝع١ٝ"
(8)

  

ايتًٛخ.تعطٜـع٢ً إزضازا٫تؿاقٝاتَٔايعسٜسٚيكس سطقت

اؿسٚز إس٣ عدلبعٝسبتًٛخ اشلٛا٤إتعًك١ا٫تؿاق١ٝشيوَٚجاٍ

أ إاز٠ٗعطؾتٚاييت ْٛؾُدل ذبتاضٜدٓٝـٗإٓعكس٠

إٔٚٛازَباؾط غرلأٚبؿهٌ َباؾطاٱْػإبأْ٘ "إزخاٍاشلٛا٤تًٛخ

اٱْػإقش١ناض ٜعطضَؿعٍٛيٜ٘هٕٛاشلٛا٤أٚاؾٛيڀاق١ ٗ
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ٚايؿػازٚايِٓٛ ايب١ٝ٦ٝ,اؿ١ًٜٜٛٝٚشل ايهطض بإٛاضزيًدڀط,

أٚ باغتدساَاتٗابايب١٦ٜٝتُت َٔنٌٜهطأٚإاز١ٜ, ّٚؼبا٭سٛاٍ

 إؿطٚع١".

 ايؿطع ايجاْـٞ: اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ

إٕ سل اٱْػإ ٗ اؿٝا٠ ٖٛ سل َكطض َٓص ايكسّ َٚٔ أد٢ً 

َٛاٖطٙ ٖٛ سل اٱْػإ ٗ غ١َ٬ دػسٙ, َٚٔ َبسأ سط١َ ايؿدل 

ٜػتدًل َبسأ اؿط١َ إڀًك١ ؾػِ اٱْػإ, ٚاييت تعين إٔ نٌ 

٘ إٔ ٜعذلض ع٢ً أٟ َػاؽ بػ١َ٬ دػُ٘, ٜٚطؾض ؾدل ي

اـهٛع ٱدطا٤ ؼايٌٝ طب١ٝ أٚ عًُٝات دطاس١ٝ, ؾًهٌ ؾدل سل 

ع٢ً دػُ٘ ٜسخٌ نُٔ اؿكٛم ايؿدك١ٝ.
(9)

ٚنُا وُٞ ايكإْٛ سل  

اٱْػإ ٗ اؿٝا٠ ٚؾل ْكٛم ايكتٌ وُٞ سك٘ ٗ غ١َ٬ دػُ٘ ٕا 

هؿٞ إٔ وُٞ ايكإْٛ اؿل ٗ شلصٜٔ اؿكٌ َٔ ع٬ق١ ٚثٝك١ ايك١ً, ؾ٬ ٜ

اؿٝا٠ بٌ ٜٓبػٞ إٔ ٜهُٔ نصيو سل ٖاضغ١ اؿٝا٠.
(10)

 

ٚشلصا ايػطض هطّ إؿطع ْٝ  ا٭ؾعاٍ اييت ٜأتٝٗا ؾدل ع٢ً 

ؾدل آخط ٚاييت َٔ ؾأْٗا إٔ ُؼ غ١َ٬ دػُ٘ يًكٝاّ بايٛٚا٥ـ, 

ؾهٌ عٌُ َٔ ؾأْ٘ َُٗا ناْت قٛضت٘ غٛا٤ أز٣ ا٫عتسا٤ إٍ تطى 

أٚ ضنٛض َع١ٓٝ, أٚ إسساخ عا١ٖ َا, َُٚٗا ناْت ايٛغ١ًٝ  دطٚح,

َاز١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ ٜعتدلٖا ايكإْٛ غرل َؿطٚع١ ىٛي٘ سل ايتسخٌ 

اؾعا١ٝ٥ ع٢ً ؾاعً٘ اييت ٜتشسز َكساضٖا َس٣ ايهطض  ١يذلتٝب إػ٪ٚيٝ

ٚا٭ش٣ ايصٟ ؿل باجملين عًٝ٘.
(11)

ٜٚعتدل َػاغاڄ باؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ  

 ض إٍ َؿّٗٛ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ مت طبٝع١ ٖصا اؿل.ٚعًٝ٘ ْتعط

 ايبٓس ا٭ٍٚ: َسيٍٛ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ

شٖب ايڀب ايتكًٝسٟ إٍ ؼسٜس َسيٍٛ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ ٗ 

إطاض قش١ ايها٥ٔ ايبؿطٟ, ؾايكش١ "ٖٞ اؼاز َاز٠ اؾػِ ظُٝ  

ٜتُت   دع٥ٝات٘ ٚقسضات٘ ع٢ً اٱزضاى, ٚايؿدل إعاؾ٢ ٖٛ ايصٟ

بػ١َ٬ اؾػِ ٗ فُٛع ٖصٙ ايعٓاقط ع٢ً مٛ وكل ا٫ْػذاّ ٚا١ُ٥٬ٕ 

 بٝٓٗا". 
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ٌٸ أٚ  أَا إطض ؾٗٛ عذع َ٪قت أٚ ْٗا٥ٞ يًذػِ عٔ ؼكٝل ن

دع٤ َٔ أٖساؾ٘ اؿٝات١ٝ  ـًٌ ٗ ايدلْاَر اؾٝين ٚ/أٚ ا٫غذلاتٝذٝات 

ػاٙ ؾعاي١ٝ ٖصا ايؿطزٜٸ١ ٚ/أٚ يهػ٘ نبرل ٗ احملٝ٘ ٚ/أٚ ساي١ َٔ ايكًل 

 اؾػِ"

سٝح ٜتشكل  ٖٞٚٓاى إطاض عًُٞ ىتل ب٘ ايڀب اٱنًٝٓٝه

إػاؽ بأدعا٤ اؾػِ بإسساخ دطٚح غٛا٤ ناْت دطٚح بػٝڀ١ أٚ 

خڀرل٠. ٚتتُٝع ايكش١ غاق١ٝ ايٓػب١ٝ ؾٗٞ ؽتًـ َٔ ؾدل ٯخط 

ٚٗ ؾذلات ظ١َٝٓ َع١ٓٝ ٚتتبأٜ بٌ ؾذل٠ ايؿٝدٛخ١ ٚايؿباب.
(12)

ٜٚط٣  

ا٤ بإٔ ايؿعٌ ٜعس َػاغاڄ بايكش١ إشا َؼ سك٘ ٗ ايعٓا١ٜ ايڀب١ٝ ا٭طب

 ٚهسض ايتُٝٝع ٖٓا بٌ ْكاٙ َع١ٓٝ:

سل ايؿدل ٗ ٓا١ٜ قشت٘ نس ا٭خڀاض اـاضد١ٝ  .

 نا٭ز١ٜٚ ٚتًٛخ ايب١٦ٝ

سل اٱْػإ ٗ ٚدٛز تِٓٛٝ ٜع٢ٓ بإػا٥ٌ ايكش١ٝ ٚشيو  .

بت١٦ٝٗ خسَات ايكش١ٝ ناؾ١ٝ تػتٛعب فا٫ت ايكش١ 

يًٓٗٛض بكش١ اجملتُ  عٔ ططم ايعٓا١ٜ ايڀب١ٝ ايها١ًَ.

سل ا٭ؾطاز ٗ ايتأٌَ ايكشٞ َٔ ا٭خڀاض ا١ٕٝٓٗ. .
(13)

 

ٚيًكٝاّ بٗصا ايسٚض ٫بس َٔ تبين غٝاغ١ قش١ َتُج١ً ٗ 

تٛظٜ  إٛاضز ايڀب١ٝ, ٚتٛؾرل إػت٣ٛ ا٥٬ِٕ َٔ ايطعا١ٜ 

 ايكش١ٝ. 

ػِ ايبٓس ايجاْـٞ: طبٝع١ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾ

اختًـ ايؿك٘ ٗ ؼسٜس طبٝع١ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ ؾٌٗ ٜتكـ 

بٛقـ ايؿطز١ٜ أّ ا٫دتُاع١ٝ شيو إٔ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ َٔ طا٥ؿ١ 

اؿكٛم ايًكٝك١ بايؿدك١ٝ, َا هعً٘ ٜتُٝع بايڀاب  ايؿطزٟ, ٚاٱْػإ 

بايٓٛط إٍ نْٛ٘ إْػاْاڄ ٜعٝـ ٗ اجملتُ  َ  غرل٠ ٜٚتبازٍ َعِٗ 

اَات ا٫دتُاع١ٝ ٜٚكّٛ بٛٚا٥ـ ِٜٗ اقتها٩ٖا َٔ ؾدل ا٫يتع

َعاؾ٢ ٜتُت  بهاٌَ عٓاقط ايػ١َ٬ اؾػس١ٜ نُٔ ٖصٙ اجملُٛع١.
(14)

 



(259) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

َٚٔ ٖٓا هسض ايتعطض إٍ ايڀاب  ايؿطزٟ ثِ ايڀاب  ا٫دتُاعٞ يًشل ٗ 

 غ١َ٬ اؾػِ ؾُٝا ًٜٞ: 

 أ٫ٚڄ: ايڀاب  ايؿطزٟ يًشل ٗ غ١َ٬ اؾػِ

١َ اؾػِ َٔ اؿكٛم ايًكٝك١ بايؿدك١ٝ ٜعتدل اؿل ٗ غ٬

ٖٚصٙ ا٭خرل٠ تتُٝع بڀاب  ؾطٜس بإٔ يٝؼ شلا قٌ خاضز قاسب اؿل 

ْؿػ٘ ٖٚصٙ اؿكٛم ع٢ً ايعُّٛ تٓكب ع٢ً َكَٛات ٚعٓاقط 

ايؿدك١ٝ شاتٗا, ٗ َٛاٖطٖا إدتًؿ١, ٖٚٞ تجبت يهٌ ؾدل يهْٛ٘ 

 ٚا٭داْب ع٢ً سس إْػاْاڄ. ٚبصيو ؾإٕ ٖصٙ اؿكٛم ٜتُت  بٗا إٛاطٌٓ

غٛا٤.
(15)

 

ْٚٛطاڄ ٫ضتباٙ ٖصٙ اؿكٛم َكَٛات ٚعٓاقط ايؿدك١ٝ زلٝت 

باؿكٛم ايًكٝك١ بايؿدك١ٝ أٚ اؿكٛم ايؿدك١ٝ, ٚتتكطض يًُشاؾ١ٛ 

ع٢ً ايهٝإ إازٟ ٚإعٟٓٛ ٚبسْٚٗا ٫ ٜهٕٛ اٱْػإ آَٓاڄ ع٢ً سطٜات٘ 

عٓٗا, إ٫ إٔ أُٖٗا ْٚؿاط٘, ع٢ً إٔ ٖصٙ اؿكٛم ٫ ّهٔ سكط َا ٜتؿطم 

إػاؽ بايهٝإ إازٟ ٚإعٟٓٛ يًؿدك١ٝ.
(16)

ٜٚتُٝع اؿل ٗ غ١َ٬  

اؾػِ َا تتُٝع ب٘ اؿكٛم ايؿدك١ٝ نُا ًٜٞ؛ أْٗا سكٛم أغاغ١ٝ؛ 

ٚأْٗا سكٛم َػتُس٠ َٔ ايؿدل؛ ٚأْٗا سكٛم َڀًك١؛ ٚأْٗا سكٛم 

 ٬َظ١َ يًؿدك١ٝ؛

نٌ إْػإ ٚتعتدل سكٛم ايؿدك١ٝ سكٛم ٬َظ١َ يؿدك١ٝ 

٭ْٗا ٫ تٓؿكٌ عٓٗا
(17)

ٗ ٚدٛزٖا َٔ بس٤ اؿٝا٠ ٚست٢ ْٗاٜتٗا ٚقس ُتس  

إٍ اؾج١ بعس ايٛؾا٠
(18)

 ٜٚ٪زٟ ٖصا إبسأ إٍ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:   

إٕ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ باعتباضٙ َٔ اؿكٛم ايًكٝك١ 

بايؿدك١ٝ ٜػتتب  ايؿدل ٚتٓكهٞ بٛؾات٘ ٚاْكها٤ ايؿدك١ٝ َٚٔ 

سأ تأنس بإٔ ٖصٙ اؿكٛم نكاعس٠ ٖا١َ ٫ تٓتكٌ بعس َٛت ٖصا إب

ايؿدل عٔ ططٜل إرلاخ إٍ ايٛضث١. َٚا زاّ إٔ ٖصٙ اؿكٛم تهتػب 

قؿات ايؿدك١ٝ ؾٗٞ تسخٌ نُٔ َؿّٗٛ اؿكٛم غرل إاي١ٝ؛ ٭ْٗا ٫ 

ٛٸّ بإاٍ ابتسا٤؛ إٕ ٖصٙ اؿكٛم غرل قاب١ً يًػكٛٙ أٚ ا٫نتػاب  تك

كٛم ٫ تػك٘ بعسّ ا٫غتعُاٍ َُٗا طاٍ ا٭َس؛ ٚإٕ بايتكازّ, ؾٗصٙ اؿ
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ٖصٙ اؿكٛم ٚإٕ ناْت عػب ا٭قٌ ٫ تكّٛ بإاٍ إ٫ أْ٘ ٗ بعض ا٭سٝإ 

تػتتب  ٖصٙ اؿكٛم آثاضاڄ َاي١ٝ إش إٔ ا٫عتسا٤ عًٝٗا ٜٛيس ٭قشابٗا سكاڄ 

َايٝاڄ ٗ ايتعٜٛض.
(19)

  

يؿطز اييت إٕ َهُٕٛ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ ٜتُجٌ ٗ َكًش١ ا

وُٝٗا ايكإْٛ ٗ إٔ ٌٜٛ اؾػِ َ٪زٜا نٌ ٚٚا٥ؿ٘ ع٢ً ايٓشٛ ايعازٟ 

ايڀبٝعٞ ٜٚعس َػاغا باؾػِ ْكٝض شيو عٔ ططٜل تعڀٌٝ ٚٚا٥ؿ٘ 

ايعه١ٜٛ تعڀ٬ڄ نا٬َڄ, ٫ٚ ٜعين غ١َ٬ اؾػِ إٔ ٌٜٛ اؾػِ ع٢ً 

سايت٘ ايڀبٝع١ٝ ؾشػب بٌ َعٓاٙ اغتُطاضٙ ٗ أزا٤ ٚٚا٥ـ اؿٝا٠ ع٢ً 

ٛ طبٝعٞ ٚبإٔ ٌٜٛ اؾػِ نا٬َ غرل َٓكٛم, ٚبإٔ ٜتشطض َٔ اٯ٫ّ م

ايبس١ْٝ, َٚا ّهٔ إٔ ْػتٓتذ٘ َٔ ٖصا ٖٛ إٔ ايڀاب  ايؿطزٟ يًشل ٗ 

غ١َ٬ اؾػِ ٜٓػذِ ُاَا َ  ؾهط٠ ضدٌ ايكإْٛ يًشل ٗ غ١َ٬ 

اؾػِ, ٗ بٝإ عٓاقط ٖصا اؿل إتُج١ً ٗ: اغتُطاض ا٭زا٤ ايڀبٝعٞ 

ا٭عها٤؛ ايتهاٌَ اؾػسٟ؛ ايتشطض َٔ اٯ٫ّ ايبس١ْٝ. يٛٚا٥ـ 

 ثاْٝاڄ: ايڀاب  اؾُاعٞ يًشل ٗ غ١َ٬ اؾػِ

إٕ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ ع٢ً ايٓشٛ ايػابل ّجٌ احملٌ ايكاْْٛٞ 

تػرل  ٕأٟ إكًش١ ايكا١ْْٝٛ حملٌ دطا٥ِ اٱٜصا٤, ؾُٔ َكًش١ اٱْػإ أ

ڀبٝعٞ, ٚإٔ ٌٜٛ قتؿٛاڄ بتهاًَ٘ ٚٚا٥ـ اؿٝا٠ ٗ اؾػِ ع٢ً ايٓشٛ اي

اؾػسٟ َتشطضاڄ َٔ اٯ٫ّ ايبس١ْٝ, ٚإٍ داْب َكًش١ اٱْػإ ٗ 

غ١َ٬ دػُ٘ اييت ٫ ؼتاز إٍ بٝإ ؾإٕ يًُذتُ  َكًش١ ٗ غ١َ٬ 

أدػاّ أعها٥٘ ست٢ ٜتُهٔ نٌ َِٓٗ َٔ ايٓٗٛض بايٛٚٝؿ١ 

ا٫دتُاع١ٝ إڀًٛب١ َٓ٘.
(20)

 

ًشل ٗ غ١َ٬ اؾػِ َٔ طبٝع١ ٜٚتهح ايڀاب  ا٫دتُاعٞ ي 

ايكٛاعس اييت تِٓٛ ا٭ؾطاز زاخٌ فتُ  َعٌ, سٝح تًك٢ ع٢ً عاتل نٌ 

ؾطز َػ٪ٚي١ٝ ٜهڀً  بٗا بؿدك٘ يتؿهٌ ٚادباڄ َعٝٓاڄ, َٚٔ فُٛع 

ٖصٙ ايٛادبات تٓؿأ يًُذتُ  سكٛم َكاب١ً شلا. ٚشلصا تكطٸض يًسٚي١ 

اؿكٛم ٚإشا ناْت َػ٪ٚي١ٝ اػاٙ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ ؾإٔ باقٞ 

َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ ػاٙ سكٛم اٱْػإ احمل١ُٝ بٛقؿ٘ إْػاْاڄ تعتدل َٔ 
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قبٌٝ ا٫يتعاّ بتشكٝل غا١ٜ, ؾإٕ طبٝع١ َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ ػاٙ اؿكٛم 

احمل١ُٝ يٲْػإ بٛقؿ٘ عهٛا ٗ اجملتُ  ساي١ نٕٛ ؼكٝكٗا وتاز إٍ ٚدٛز 

اؿكٛم باعتباضٖا ع٢ً  إَهاْٝات َٚكَٛات يس٣ ايسٚي١ ؾإٕ طبٝع١ ٖصٙ

ايٛد٘ ايػايب سكٛم اقتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ ثكاؾ١ٝ ٜػتعك٢ ؼكٝكٗا 

يًهاؾ١ تهٕٛ ايسٚي١ َػ٪ٚي١ ببصٍ عٓا١ٜ, إ٫ إشا ناْت ايسٚي١ شلا َكَٛات 

ٚإَهاْٝات ٗ سكٛم َا تتشٍٛ إػ٪ٚي١ٝ إٍ ؼكٝل غا١ٜ, َٚٔ ثِ ؾإٕ 

َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ تتشسز ٚؾكاڄ يٛطٚف نٌ فتُ .
(21)

ْكت إاز٠ ايجا١ْٝ  

ٗ ؾكطتٗا ا٭ٍٚ َٔ إعاٖس٠ ايسٚي١ٝ ؿُا١ٜ سكٛم اٱْػإ ا٫قتكاز١ٜ 

ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ع٢ً إٔ: "إٔ تتعٗس نٌ زٚي١ ططف ٗ ايعٗس 

اؿايٞ إٔ تكسّ َٓؿطز٠ َٚٔ خ٬ٍ إػاعس٠ ٚايتعإٚ ايسٚيٌٝ باؽاش 

ا تػُح ب٘ َٛاضزٖا اـڀٛات خاق١ ا٫قتكاز١ٜ ٚايؿ١ٝٓ ٭قك٢ َ

إتٛاؾط٠..." َٚٔ بٌ َٛاٖط ايڀاب  ا٫دتُاعٞ يًشل ٗ غ١َ٬ اؾػِ 

 ايتڀعِٝ اٱدباضٟ, ايتشًٌٝ ايتدسٜطٟ...

ايؿطع ايجايح: سل اٱْػإ ٗ ب١٦ٝ ْٛٝؿ١ نعٓكط ؿُا١ٜ اؿل ٗ غ١َ٬ 

اؾػِ 

َٔ سكٛم اٱْػإ غرل قاب١ً  اٜعتدل اؿل ٗ ايب١٦ٝ ٚاسس

ٛطاڄ يًڀبٝع١ ايعا١ٕٝ يًب١٦ٝ ٚيتعًل عٝـ اؾٓؼ ايبؿطٟ يًتكطف, ْ

ع٢ً ٚدٛز ب١٦ٝ ١ُ٥٬َ, ؾإا٤ ٚاشلٛا٤ ٚايؿها٤ ٚاـهط٠ نًٗا عٓاقط 

 تعتُس عًٝٗا اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ.

 ايبٓس ا٭ٍٚ: ا٫عذلاف عل اٱْػإ ٗ ب١٦ٝ ْٛٝؿ١

عًل يكس نإ ا٫عذلاف ا٭ٍٚ بٗصا اؿل ٗ َ٪ُط ا٭َِ إتشس٠ إت 

سٝح عدل  بايب١٦ٝ ايصٟ اْعكس ٗ اغتهٗٛمل ٗ ؾٗط دٛإ َٔ عاّ 

اٱع٬ٕ ايكازض عٔ سل اٱْػإ ٗ ب١٦ٝ ١ُ٥٬َ, ثِ مت ايتأنٝس عًٝ٘ ٗ 

ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم اٱْػإ, َٚعٗس ايػٝاغ١ ا٭ٚضٚب١ٝ يًب١٦ٝ إٓعكس 

ْت٢ٗ ٗ سٝح ا داْؿٞ  إيـ٢  َس١ٜٓ غذلاغبٛضؽ بؿطْػا َٔ 

غرل ًَٛث١ َٔ اٯٕ ؾكاعس  ١إ٪ُط إٍ اٱقطاض "َبسأ اؿل ٗ ٚدٛز ب٦ٝ

 سكاڄ َٔ سكٛم اٱْػإ"
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ثِ اظزاز إبسأ ضغٛخاڄ ٗ اتؿاق١ٝ ا٭َِ إتشس٠ يكإْٛ ايبشاض 

ٓا١ٜ ايب١٦ٝ ايبؿط١ٜ ٚشيو َٓ  ايتًٛخ  , سٝح تػذٌ إاز٠ 

ايبشط١ٜ َٚٓ  ا٫خت٬ٍ بايتٛاظٕ  ٚا٭خڀاض ا٭خط٣ اييت تٗسز ايب١٦ٝ

 ا٭ٜهًٛدٞ ٚٚقٛع نطض بايجط٠ٚ ايٓبات١ٝ ٚاؿٝٛا١ْٝ ٗ ايب١٦ٝ. 

ٚتعتدل اتؿاق١ٝ ا٭َِ إتشس٠ ؿُا١ٜ طبك١ ا٭ظٕٚ ٚبطٚتٛنٍٛ 

أنجط ا٫تؿاقٝات اييت اٖتست إٍ  َْٛرلاٍ اـام بٗا ٗ َاضؽ 

يسٚيٞ ٚؼسٜس إدطا٤ات تٛنٝح اؿل ٗ ايب١٦ٝ َٔ سٝح تٛدٝ٘ ا٫ٖتُاّ ا

ايٛقا١ٜ, ٚتؿٝس ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ ٓا١ٜ طبك١ ا٭ٚظٕٚ اؾٟٛ ؾٛم ايڀبك١ 

إتا١ٔ يًهٛانب َٔ نٌ ْؿاٙ ٜذلتب عًٝ٘ تعسٌٜ ٖصٙ ايڀبك١ ٖا ٜ٪زٟ 

إٍ خڀط تػًٌ ا٭ؾع١ ؾٛم ايبٓؿػذ١ٝ إٍ ا٭ضض بهُٝات أندل َٔ 

 ايهطٚضٟ. 

 ٗ ايؿذل٠ َا بٌ  ٌظٜثِ عكس ٗ َس١ٜٓ ضٜٛ زٟ داْرلٚ بايدلا

َ٪ُط ا٭َِ إتشس٠ يًب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ ٖٚٛ َا  دٛإ  دٛإ إٍ 

عطف" ق١ُ ا٭ضض" اييت تهُٓت زضاغ١ سكٝك١ٝ يًعامل ٚايتعطف ع٢ً 

دٛاْب٘ إتساخ١ً ٗ كتًـ اجملا٫ت غٛا٤ ايب١ٝ٦ٝ أٚ ا٫قتكاز١ٜ, ٚتكسِٜ 

ًسٍٚ ايؿكرل٠ ٕٛاد١ٗ أعبا٥ٗا, َػاعسات َاي١ٝ َٔ ايسٍٚ ايػ١ٝٓ إًٛث١ ي

ثِ اْعكس إ٪ُط ايسٚيٞ يًت١ُٝٓ ٚايػهإ َس١ٜٓ ايكاٖط٠ ٗ ايؿذل٠ َا بٌ 

ٚتڀطقت َػٛز٠ ٖصا إ٪ُط إٍ َا ٜؿٝس ٓا١ٜ  غبتُدل  -

اؿل ٗ ايب١٦ٝ ايكش١ٝ, سٝح دا٤ ٗ ايؿكٌ ايػاب  اؿكٛم ايتٓاغ١ًٝ 

جأَ ا٫ٖتُاّ بايكش١ َٚعسٍ ٚايكش١ ايتٓاغ١ًٝ, ٚٗ ايؿكٌ اي

ايٛؾٝات, ٚأثرلت ايعسٜس ايٓكاؾات ٗ ايكهاٜا ا٭خ٬ق١ٝ نكه١ٝ اٱلاب, 

ٚاؿس َٔ ايٓػٌ, ٚايع٬قات بٌ اؾٓػٌ, ٚايذلب١ٝ اؾٓػ١ٝ, ٚاٱدٗاض, 

 ٚٚن  إطاٖكٌ.

 ايبٓس ايجاْٞ: إطاض اؿل ٗ ايب١٦ٝ َٚساٙ 

سٝح ايهٝل ٚا٫تػاع َساٙ َٔ  ىتًـ إطاض اؿل ٗ ايب١٦ٝ أٚ

عػب ايط١ٜ٩ ايػٝاغ١ٝ أٚ ايس١ٜٝٓ, ٚٚؾكاڄ يًُؿاِٖٝ اٱغ١َٝ٬ ؾإٕ ايب١٦ٝ 
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ٖٞ ًَو يًچ٘ تعاٍ, ٚإٔ اٱْػإ َػتدًـ ٗ إزاضتٗا ٚتُٓٝتٗا يكاؿ٘ 

ٚيكاحل َٔ غٝدًؿ٘, ٚبايتايٞ ؾٗٛ ًَتعّ عسٚز ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٗ 

ٱؾػاز, ٚبايٓػب١ يًُؿاِٖٝ شيو, ؾعًٝ٘ اٱسػإ ٚعسّ اٱغطاف ٚعسّ ا

ايطأزلاي١ٝ ؾإْٗا تسٚض سٍٛ ؾهط٠ ؼكٝل تكسّ اٱْػإ ٚضؾاٖٝت٘, ٚاْڀ٬قا 

َٔ شيو ي٘ اؿل ٗ اغتػ٬ٍ َٛاضز ايب١٦ٝ يتشكٝل أندل قسض َٔ إتع١ 

يصات٘ ٚت١ُٝٓ ؾدكٝت٘

ٚعَُٛاڄ تسٚض َعِٛ ايتعطٜؿات يًشل ٗ ايب١٦ٝ بٌ إعٝاض 

صٟ غاٜت٘ تأٌَ ايٛغ٘ ا٥٬ِٕ ؿٝا٠ اٱْػإ ٗ ايؿدكٞ أٚ ايػا٥ٞ اي

ايعٝـ بهطا١َ ٚٗ ٚطٚف تػُح بت١ُٝٓ َتٓاغك١ يؿدكٝت٘, ٚبٌ 

إعٝاض إٛنٛعٞ ايصٟ ٜه  ٗ اعتباضٙ ايب١٦ٝ إتٛاظ١ْ نْٛٗا ق١ُٝ ٗ 

ٜكتهٝ٘ شيو َٔ قٝا١ْ َٛاضزٖا ٚؼػٌ ُْٛٗا ٚزؾ  ايتًٛخ  , َٚااشاتٗ

اف اؾا٥ط ٕٛاضزٖا, ٚيعٌ ايكشٝح إٛقـ ايصٟ عٓٗا ٚايتسٖٛض ٚا٫غتٓع

ٜأخص بإعٝاضٜٔ َعاڄ اغتٓازاڄ ع٢ً ايڀبٝع١ اـاق١ أٚ ايصات١ٝ يًشل ٗ 

ايب١٦ٝ خ٬ؾا ؿكٛم اٱْػإ ا٭خط٣, ٚبصيو ؾإٕ اؿل ٗ ايب١٦ٝ ي٘ داْبإ 

ٚاؾاْب ايجاْٞ  ,٭ْٗا ٚعا٤ ٖصا اؿل ؛ا٭ٍٚ عهٟٛ, ٚىل ايب١٦ٝ شاتٗا

ٖٚٛ ٜتعًل بايٛٚٝؿ١ أٚ ايػا١ٜ اٱْػا١ْٝ يهٌ ا٫ٖتُاَات عُا١ٜ ٚٚٝؿٞ, 

ايب١٦ٝ, َٚهُْٛ٘ باختكاض إٔ يهٌ إْػإ اؿل ٗ ايعٝـ ٗ ب١٦ٝ غ١ًُٝ 

ؼٌُ أخڀاضاڄ قش١ٝ, ٚتٗٝأ َٛاضزٖا ٚتكإ ع٢ً مٛ ٜػُح  ْٛٝؿ١, ٫

.ي٘ عٝا٠ نط١ّ ٚت١ُٝٓ َتٛاظ١ْ يؿدكٝت٘

٭ٕ نٌ اٖتُاّ بايب١٦ٝ يصاتٗا  ؛دلإ٫ إٔ يًذاْب ايعهٟٛ أ١ُٖٝ أن

نْٛٗا ق١ُٝ َػتك١ً غٛا٤ َٔ سٝح ٓاٜتٗا َٔ ايتًٛخ أٚ قٝا١ْ 

َٛاضزٖا ٚتُٓٝتٗا ٜ٪نس تًكا٥ٝا سل اٱْػإ ٗ ا٫ْتؿاع بٗا ٚؼكٝل اؿٝا٠ 

ايهط١ّ ٚايت١ُٝٓ إتها١ًَ ي٘

, أٚشلا اـاق١ٝ َعطؾتٗا ٜٓبػٞٚيًشل ٗ ايب١٦ٝ خكا٥ل 

ىل ا٭دٝاٍ  عَٔ زٚض َِٗ ٗ ؼسٜس َهُْٛ٘, ؾٗصا اؿل ٫ؾًً ,ايع١َٝٓ

اؿانط٠ ٚسسٖا بٌ ا٭دٝاٍ إكب١ً أٜها, ٚشيو ٜٓبٗٓا إٍ ايٛادب مٛ 

ايب١٦ٝ عؿٛٗا ٚٓاٜتٗا يٮدٝاٍ إكب١ً, ٚثاْٝٗا أْ٘ سل تهاَين, أٟ وتاز 
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إٍ تهاؾط ْٝ  اؾٗٛز ٚع٢ً إػتٌٜٛ ايسٚيٞ ٚايٛطين ؿُاٜت٘ 

َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإٕ اؿل ٗ ايب١٦ٝ ايٓٛٝؿ١ مل ٜعس سكا  .اَ٘ٚاسذل

أٟ ٖٛ سل ايؿعٛب, نشكٗا ٗ تكطٜط إكرل  ؛ؾطزٜا, بٌ قاض سكا ْاعٝا

ٚسكٗا ٗ ايػ٬ّ

َٔ خ٬ٍ َا تكسّ ْػتدًل إٔ اؿل ايب١٦ٝ تڀٛض تڀٛضاڄ 

ًَشٛٚاڄ, ٚتٛطس َٔ خ٬ٍ تًو ايٓسٚات ٚإ٪ُطات ايسٚي١ٝ, ٚأقبح 

سس َٔ أِٖ سكٛم اٱْػإ بؿهٌ ايع٬ق١ ايٛطٝس٠ بٌ ايع٬ق١ اييت ٚا

 تطب٘ بٌ ايب١٦ٝ ٚضؾا١ٖٝ اٱْػإ.

 إڀًب ايجاْٞ: قٛض ايتًٛخ ايب٦ٝٞ إاؽ بػ١َ٬ اؾػِ

يًتًٛخ ايصٟ ٜكٝب اٱْػإ ٗ غ١َ٬ دػُ٘ قٛضاڄ عسٜس٠, 

٤ ٚايتًٛخ ايتًٛخ ايصٟ ٜكٝب إا ىبايٓٛط إٍ تٓٛع ايعٓاقط يب١ٝ٦ٝ ؾٗٓا

ايصٟ ٜكٝب اشلٛا٤ ٚايتًٛخ ايصٟ ٜكٝب ايػُ , إناؾ١ إٍ أخڀط إًٛثات 

ٖٚٛ ايتًٛخ ايصضٟ أٚ اٱؾعاعٞ... ٚعًٝ٘ ْتعطض يبعض قٛض ايتًٛخ 

 ؾُٝا ًٜٞ:

 ايؿطع ا٭ٍٚ: تًٛخ إا٤ ٚأثطٙ ع٢ً غ١َ٬ اؾػِ 

تعس إٝاٙ َٔ أِٖ عٓاقط ايت١ُٝٓ ٚأنجطٖا ْسض٠ ٗ ايعامل ايعطبٞ, 

ٚيل ٚٗطت َؿه١ً ايتًٛخ إٝاٙ ظُٝـ  أْٛاعٗـا )اؾٛؾ١ٝ, ا٭ْٗاض, 

ايبشرلات, ٚايبشاض( ْتٝذ١ يعًُٝات ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ اييت اتبعتٗا 

َتڀًبات ايتٛاظٕ ايب٦ٝٞ ٚتتُجٌ  ضَعِٛ  بًسإ ايعامل زٕٚ ا٭خص با٫عتبا

عٔ ايكٓاع١, أِٖ ًَٛثات إٝاٙ قٞ إطنبات ايهُٝٝا١ٝ٥ إدتًؿ١ ايٓاػ١ 

إبٝسات اؿؿط١ٜ, َطنبات ا٭زلس٠ ايعضاع١ٝ, ٚايكطف ايكشٞ ٗ إٓاطل 

اؿهط١ٜ. نصيو نإ يتڀٛض قٓاع١ ايٓؿ٘ ٚاغتدطاد٘ زٚض َِٗ ٗ 

ظٜاز٠ تًٛخ ايبشاض ٚايؿٛاط٧ َؿتكـات ايٓؿ٘, ٚتؿرل ايسضاغـات

ايٓؿڀٞ  )ا١ُٕٛٓ اٱق١ًُٝٝ ؿُا١ٜ ايب١٦ٝ ايبشط١ٜ ٗ اـًٝر( أّ ايتًٛخ

وسخ خ٬ً ٗ ايتٛاظٕ ايب٦ٝٞ ايبشطٟ ٜٚكٛض ايػًػ١ً ايػصا١ٝ٥ 

ا٭غاغ١ٝ نايڀشايب ٚا٭سٝا٤ اجملٗط١ٜ اييت تعتُس عًٝٗا ا٭زلاى ٚاؿٝٛاْات 

ايبشط١ٜ ا٭خط٣.
(22)
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ٚ٭١ُٖٝ إٝاٙ ٗ سٝا٠ اٱْػإ ؾكس ْل إؿطع اؾعا٥طٟ ع٢ً  

ايب١٦ٝ ٗ إطاض ايت١ُٝٓ َٔ قإْٛ ٓا١ٜ  ٓاٜت٘ ٗ ْل إاز٠ 

إػتسا١َ نُا ًٜٞ:" زٕٚ اٱخ٬ٍ با٭سهاّ ايتؿطٜع١ٝ إعٍُٛ بٗا تٗسف 

إا١ٝ٥ إٍ ايتهؿٌ بتًب١ٝ إتڀًبات اٯت١ٝ ٚايتٛؾٝل  ٙٓا١ٜ إٝاٙ ٚا٭ٚغا

 بُٝٓٗا:    

ايتعٜٚس بإٝاٙ ٚاغتعُا٫تٗا ٚآثطٖا ع٢ً ايكش١ ايع١َُٝٛ  

 عٍُٛ ب٘.ٚايب١٦ٝ طبكاڄ يًتؿطٜ  إ

تٛاظٕ ا٭١ُْٛ ايب١ٝ٦ٝ إا١ٝ٥ ٚا٭ٚغاٙ إػتكب١ً ٚخاق١  

اؿٝٛاْات إا١ٝ٥.

ايتػ١ًٝ ٚايطٜانات إا١ٝ٥ ٚٓا١ٜ إٛاق . 

احملاؾ١ٛ ع٢ً إٝاٙ ٚفاضٜٗا ".   

ٚٗ اجملاٍ ايسٚيٞ أيعَت اتؿاق١ٝ يٓسٕ ٕٓ  تًٛخ َٝاٙ ايبشاض  

ناؾ١ ايسٍٚ عُا١ٜ ايب١٦ٝ   ٚعسيت بايبذلٍٚ ٚاييت اْعكست عاّ 

ايبشط١ٜ ٚاؿؿاٚ عًٝٗا ٚأعڀتٗا سكاڄ غٝازٜاڄ ٗ اغتػ٬ٍ َٛاضزٖا 

ايڀبٝع١ٝ ع٬ُ بػٝاغتٗا ايب١ٝ٦ٝ ٚٚؾكاڄ ٫يتعاَات عُا١ٜ ايب١٦ٝ ايبشط١ٜ, 

ٚاؿؿاٚ عًٝٗا ع٢ً إٔ تتدص َٓؿطز٠ أٚ َؿذلن١ سػب ا٫قتها٤ ْٝ  

ٙ ا٫تؿاق١ٝ ٕٓ  تًٛخ ايب١٦ٝ ايبشط١ٜ َا ًٜعّ َٔ ايتسابرل يًػعٞ َ  ٖص

ٚخؿه٘ ٚايػٝڀط٠ عًٝ٘. ٚزعت اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ إتشس٠ ٗ  

اييت زعت ؾٝ٘ إٍ َ٪ُط زٚيٞ يٛن  اتؿاق١ٝ دسٜس٠  قطاضٖا عاّ 

تعاجل ناؾ١ َػا٥ٌ قإْٛ ايبشاض, ٚبعس عؿط غٓٛات اْعكس خ٬شلا ايعسٜس 

قطاض اتؿاق١ٝ قإْٛ ايبشاض اؿسٜس ٗ َٔ زٚضات إ٪ُط اْت٢ٗ ا٭َط بإ

.ْاٜها َٔ ؾٗط زٜػُدل 
(23)

  

 ايؿطع ايجاْـٞ: تًٛخ اشلٛا٤ ٚأثطٙ ع٢ً غ١َ٬ اؾػِ

اشلٛا٤ أٍٚ عٓكط ٜتعاٌَ َع٘ ايها٥ٔ اؿٞ, ٫ٚ ىؿ٢ خڀٛض٠  

تًٛخ ٖصا ايعٓكط ٚأثاضٙ ع٢ً قش١ اٱْػإ ٚسك٘ ٗ غ١َ٬ دػُ٘, 

ًُٝات تًٛخ ْا١ْ عٔ تػطب َٛاز غطٜب١ إٍ ٚتتعطض ايب١٦ٝ اشلٛا١ٝ٥ يع

ايڀبك١ اشلٛا١ٝ٥ َٔ إكازض ايكٓاع١ٝ ٚعٛازّ ايػٝاضات َجٌ أٍٚ أنػٝس 
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ايهطبٕٛ, ايٓؿازض ايهطبٕٛ ا٭غٛز, ثاْـٞ أنػٝس ايهدلٜت, ا٭ظٕٚ 

َٔ قإْٛ ٓا١ٜ ايب١٦ٝ ٗ إطاض ايت١ُٝٓ  /تٓل إاز٠  (24)ٚايػباض.

ٟٛ:" إزخاٍ أٜـ١ َـاز٠ ٗ اشلٛا٤ أٚ اؾٛ بػبب إػتسا١َ ع٢ً ايتًٛخ اؾ

اْبعاخ غاظات أٚ أعط٠ أٚ أزخ١ٓ أٚ دع٥ٝات غا١ً٥ أٚ قًب١ َٔ ؾأْٗا 

 ايتػبب ٗ أنطاض ٚأخڀاض ع٢ً اٱطاض إعٝؿٞ".

َٚا ػسض اٱؾاض٠ إيٝ٘ ٗ ٖصا إكاّ ٖٛ إٔ تًٛخ اشلٛا٤ ْاٍ َٔ  

ػِ ٚاٱخ٬ٍ بإػت٣ٛ قش١ اٱْػإ ٚغ١َ٬ دػُ٘ بإػاؽ َاز٠ اؾ

ايكشٞ ايصٟ ٜعاٜؿ٘ َٚا ؼًُ٘ َٔ اٯّ ؾه٬ عٔ إقابت٘ بأَطاض 

ايكسض١ٜ نٓع٫ت ايدلز ٚا٫يتٗابات ايط١ٜٛ٥, ٚاٱقابات ايط١ٜٛ٥ إع١َٓ 

َٔ ْؿؼ ايكإْٛ ع٢ً َا ًٜٞ:" عٓسَا  ايطبٛ...ٚعًٝ٘ ْكت إاز٠ 

م ٚايب١٦ٝ أٚ تهٕٛ ا٫ْبعاثات إًٛث١ يًذٛ تؿهٌ تٗسٜسا يٮؾدا

ا٭٬َى, ٜتعٌ ع٢ً إتػببٌ ؾٝٗا اؽاش ايتسابرل ايهطٚض١ٜ ٱظايتٗا أٚ 

 تكًٝكٗا..."

 ايؿطع ايجايح: ايتًٛخ ايهُٝا٥ٞ ٚأثطٙ ع٢ً غ١َ٬ اؾػِ

تتأثط ايب١٦ٝ احملٝڀ١ باٱْػإ بايتًٛخ ايب٦ٝٞ ايٓاؾ٧ عٔ اغتدساّ 

نطاض اييت تًشل بعض إٛاز ايهُٝا١ٜٚ ٚاييت تهُٔ خڀٛضتٗا ٗ اٱ

بػ١َ٬ دػِ اٱْػإ ٚشيو بإخ٬شلا بايػرل ايعازٟ ٭دٗع٠ اؾػِ, سٝح 

تعًل ٖصٙ إٛاز َٚٓٗا ايٓذلات َٝاٙ ايؿطب ٚاشلٝسضٚنطباتْٛات اييت تػبب 

َطض ايػططإ ٚا٫بػػتٕٛ ٚايػًٝٝػّٝٛ اييت ت٪زٟ إٍ ؾكسإ ا٭غٓإ 

٪زٟ إٍ ظٜاز٠ نُٝات ٚانڀطاب اؾٗاظ اشلهُٞ ٚتػرل يٕٛ اؾًس نُا ت

 ايهسَّٝٛ ٗ ايه٢ً إٍ اضتؿاع نػ٘ ايسّ.

َٔ قإْٛ ٓا١ٜ  شلصٙ ا٫عتباضات ْل إؿطع اؾعا٥طٟ ٗ إاز٠  

ايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ إػتسا١َ ع٢ً إْ٘:" تٗسف َكتهٝات اؿُا١ٜ َٔ إٛاز 

 ايهُٝا١ٝ٥ إٍ ٓا١ٜ اٱْػإ ٚب٦ٝت٘ َٔ اٱخڀاض اييت ّهٔ إٔ تٓذِ عٔ

إٛاز ٚإػتشهطات ٚإٛاز ايهُٝا١ٜٚ ٗ ؾهًٗا ايڀبٝعٞ أٚ اييت تٓتذٗا 

 ايكٓاع١ غٛا٤ أناْت قاؾ١ٝ أٚ َسف١ ٗ إػتشهطات ".
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إٛاز  -َٔ شات ايكإْٛ ٚقس اغتج٢ٓ إؿطع ٗ إاز٠ 

إٛاز إعس٠ ٭غطاض ايبشح ايعًُٞ ٚإٛاز إؿع١ ٚإٛاز  -ايهُٝا١ٜٚ

ا٭ز١ٜٚ ٚٗ َٛاز ايتذٌُٝ ٚايٓٛاؾ١ ايبس١ْٝ ٚإٛاز إتك١ً إػتع١ًُ ٗ 

بإٛاز ايػصا١ٝ٥ َٚٓتذات ايكش١ ايٓبات١ٝ إٛد١ٗ ي٬غتعُاٍ ايؿ٬سٞ 

ٚنصا إٛاز إعس٠ يتدكٝب ايذلب١ ٚنٌ َاز٠ قٌ تكطٜح أٚ تكسٜل أٚ 

 ضخك١ َػبك١ قبٌ عطنٗا ٗ ايػٛم. بٗسف ٓا١ٜ اٱْػإ ٚب٦ٝت٘. 

/يكإْٛ ٚقس قسض ا
(25)

إتهُٔ قُ  دطا٥ِ كايؿ١ أسهاّ  

اتؿاق١ٝ سٛط اغتشساخ ٚإْتاز ٚؽعٜٔ ٚاغتعُاٍ ا٭غًش١ ايهُٝٝا١ٝ٥ 

 ٚتسَرل تًو ا٭غًش١.

 ايؿطع ايطاب : ايتًٛخ ايػُعٞ ٚأثطٙ ع٢ً غ١َ٬ اؾػِ 

تعتدل ايهٛنا٤ َؿه١ً قس١ّ قسّ اٱْػإ ْؿػ٘ ؾُٓص قٝاّ 

أقبشت َؿه١ً ايهٛنا٤ َٔ أِٖ  إانٕٞ ايكط ٗايجٛض٠ ايكٓاع١ٝ 

. َٚؿه١ً ايهٛنا٤ ايكٓاعٞقاسبت ا٫ظزٖاض ٚايتكسّ  اييتإؿه٬ت 

قاسبٗا ٚٗٛض غًبٝات َتعسز٠ ٚناض٠ ع٢ً اٱْػإ غٛا٤ َٔ ايٓاس١ٝ 

 ايٓؿػ١ٝ أٚ ايكش١ٝ أٚ ايعك١ًٝ ع٢ً إس٣ ايبعٝس أٚ إس٣ ايكطٜب.
(26)

 

 , ٚٗ ايعٌُ...ٜعٝـ ؾٝ٘ ايصٟٕٓعٍ ا ٗؾايهٛنا٤ َتٛادس٠ َ  اٱْػإ 

ٜٚكاؽ َعسٍ . ٚغرلٖا َٔ َكازض َتٓٛع١ سػب طبٝع١ نٌ عٌُ

٢( ٚاييت ـ. ب ٟٚاختكاضٖا )ز بٛسس٠ تػ٢ُ ايسٜػٝبٌٖصاايهٛنا٤

 ٕا ٜتشًُ٘ اٱْػإ َٔ نٛنا٤أقك٢نشس -تذلاٚح َٔ 

ْٚٛطاڄ ٭خڀاض ايتًٛخ ايػُعٞ ع٢ً غ١َ٬ اؾػِ ؾكس سلً٘ 

:"... تٗسف َكتهٝات اؿُا١ٜ طع اؾعا٥طٟ, سٝح ْل ٗ إاز٠ إؿ

َٔ ا٭نطاض ايػُع١ٝ إٍ ايٛقا١ٜ أٚ ايكها٤ أٚ اؿس َٔ اْبعاخ ٚاْتؿاض 

ا٭قٛات أٚ ايصبصبات اييت قس تؿهٌ أخڀاضاڄ تهط بكش١ ا٭ؾدام 

ٚتػبب شلِ انڀطاباڄ َؿططاڄ أٚ َٔ ؾأْٗا إٔ ُؼ ايب١٦ٝ". ٚيكس قسض 

ِٜٓٛ إثاض٠ ايهذٝر سٝح تٓل إاز٠   -يتٓؿٝصٟ ضقِ إطغّٛ ا

َٓ٘ ع٢ً أْ٘:" ٜكسض َػت٣ٛ ايهذٝر ا٭قك٢ ايصٟ ّهٔ قبٛي٘ ٗ  
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 إٓاطل ايػه١ٝٓ ٚٗ ايڀطم ٚا٭َانٔ ايعا١َ ٚاـاق١ بػبعٌ 

زٜػٌٝٝ ٗ ايٓٗاض" )َٔ ايػاع١ ايػازغ١ إٍ ايجا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ( ٚغُػ١ 

ٗ ايًٌٝ )َٔ ايػاع١ ايجا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ إٍ ايػازغ١  زٜػٌٝٝ ٚأضبعٌ 

 قباساڄ(.

 ايؿطع اـاَؼ: ايتًٛخ ايصضٟ ٚأثطٙ ع٢ً غ١َ٬ اؾػِ

ٗ ٌٚ ايتسابرل ايسٚي١ٝ إػتُط٠ ٗ غبٌٝ "َٓ  اْتؿاض ا٭غًش١ 

اي١ٜٚٛٓ" ٚتؿعٌٝ عًُٝات "ْعع ايػ٬ح ايٟٓٛٚ", ًٚت َػأي١ سٛط 

ًش١ اي١ٜٚٛٓ َسضد١ ع٢ً دسٍٚ أعُاٍ ايتؿذرلات إتعًك١ بتذاضب ا٭غ

  إؿاٚنات ٚإسا٫ٚت إتعسز٠ ا٭ططاف ٚايجٓا١ٝ٥ ٭نجط َٔ أضبعٌ غ١ٓ.

مت ايتٛقټٌ إٍ اعتُاز َعاٖس٠ "اؿٛط ايؿاٌَ يًتذاضب  ؾؿٞ عاّ 

ؿٛط ػاضب  اي١ٜٚٛٓ", ٚتأتٞ ٖصٙ إعاٖس٠ َت١ُُ ٕعاٖس٠ 

يؿها٤ اـاضدٞ ٚؼت غڀح إا٤ عٝح ا٭غًش١ اي١ٜٚٛٓ ٗ اؾٛ ٚٗ ا

ٜكبح إٓ  ؾا٬َڄ.
(27)

 

إٕ ايتًٛخ ايصضٟ وسخ كاطط ع٢ً قش١ اٱْػإ ؾُا ؼسث٘ َٔ 

ٚغباض إؾعاعٞ َٚٚٝض اقٟٛ َٔ ن٤ٛ ايؿُؼ ١٦َ َط٠ ٜ٪زٟ سطاض٠ 

إٍ ايع٢ُ نُا ٜ٪زٟ اٱؾعاع ايٓاتر عٔ ا٫ْؿذاض يتًـ ا٭ْػذ١ ايعه١ٜٛ 

يًُعس٠ ٚا٭َعا٤ ٚايط٥تٌ, ٚإشا نإ اٱؾعاع ايصضٟ ع٢ً أْٛاع )أيؿا, بٝتا, 

داَا( ؾإٕ ٖصا ا٭خرل ٜعتدل أخڀط ا٭ْٛاع سٝح ٜ٪زٟ إٍ إت٬ف أْػذ١ 

ػِ ٚاٱقاب١ بايك٤ٞ ٚايػجٝإ... ٚاعتباضاڄ شلصٙ إداطط ٚغرلٖا ْل ؾ

َٔ قإْٛ ٓا١ٜ ايب١٦ٝ ... ٜڀبل ع٢ً نٌ  إؿطع اؾعا٥طٟ ٗ إاز٠ 

ْؿاٙ ٜتهُٔ ٓا١ٜ ايػهإ ٚايب١٦ٝ ٚاغترلاز أدٗع٠ أٚ َٛاز َٔ ؾأْٗا 

ٗا إٔ تكسض إؾعاعات أ١ْٜٝٛ ٚنصا إْتادٗا ٚنعٗا ٚسٝاظتٗا ٚايعبٛض ب

ْٚكًٗا ٚعطنٗا يًبٝ ...نُا ٜڀبل ع٢ً ع١ًُٝ إخ٤٬ أٚ إظاي١ إٛاز 

 إؿع١...  
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 إڀًب ايجايح: إػ٪ٚي١ٝ عٔ تًٛخ ايب١٦ٝ

تتعسز أْٛاع إػ٪ٚي١ٝ ايٓا١ْ عٔ تًٛخ ايب١٦ٝ ؾع٠ٚ٬ ع٢ً   

إػ٪ٚي١ٝ إس١ْٝ, ٚاؾٓا١ٝ٥ ع٢ً إػت٣ٛ ايساخًٞ, تكّٛ إػ٪ٚي١ٝ 

 ا٭ؾعاٍ اييت َٔ ؾأْٗا إػاؽ بػ١َ٬ ايب١٦ٝ.  ايسٚي١ٝ عٔ نٌ

 ايؿطع ا٭ٍٚ: إػ٪ٚي١ٝ إس١ْٝ عٔ تًٛخ ايب١٦ٝ 

يكس غبل ايكٍٛ إٔ تڀٛض اؿٝا٠ ا٫قتكاز١ٜ ٚايع١ًُٝ ايٓا١ْ عٔ 

سٌ تٛغٝ  اغتدساّ اٯ٫ت ٚإٛاز إهط٠ قس ؾهٌ عا٥كا نبرلا أَاّ 

بإؿطع ٗ نٌ ايسٍٚ إٔ  زع٢ٖا  ا٭ظ١َ ايب١ٝ٦ٝ اييت ٜعٝؿٗا اٱْػإ سايٝا

َٔ  ا١ٜٜتسخٌ قا٫ٚ َٓ٘ إهاز قٝػ١ قا١ْْٝٛ ٱعاز٠ ٖصا ايتٛاظٕ ايب٦ٝٞ بس

يهٔ مل ٜهتؿٞ بٗصا ؾك٘ بٌ أزخٌ ْٛعا  اغتعُاي٘ ٯي١ٝ اؿُا١ٜ اٱزاض١ٜ,

دسٜسا َٔ اؿُا١ٜ إس١ْٝ ٖصٙ ا٭خرل٠ تأخص طابعا خاقا عٔ إؿّٗٛ 

 س١ْٝ ٗ ايكإْٛ إسْٞ, يصا هب أ٫ٚ ؼسٜس عٓاقطايتكًٝسٟ يًُػ٪ٚي١ٝ إ

إذلتب  ايتعٜٛض ْٛع ؼسٜس مت َٚٔ, إػ٪ٚي١ٝ يتشسٜس ايب٦ٝٞ ايهطض

 عٓ٘

 ايهطض ايب٦ٝٞ خكا٥ل: ا٭ٍٚايبٓس 

إٔ ايهطض ايب٦ٝٞ ي٘ إٍ شٖب ايعسٜس َٔ ايؿكٗا٤ ايؿطْػٌٝ 

ل عًٝٗا قؿات خكٛق١ٝ ػعً٘ ىتًـ عٔ تعٜٛض ا٭نطاض اييت تٓڀب

.ايكٛاعس ايعا١َ يًُػ٪ٚي١ٝ إس١ْٝ
(28)

ٚبايطدٛع إٍ قٛاعس إػ٪ٚي١ٝ  

َٔ ايكإْٛ إسْٞ  ٚقس ْكت إاز٠  .إس١ْٝ ٗ ايتؿطٜ  اؾعا٥طٟ

ٜٚػبب نطضا (ٜطتهب٘ إط٤ )غڀ٦٘ اؾعا٥طٟ ع٢ً " نٌ عٌُ أٜا نإ,

.ٗ سسٚث٘ بايتعٜٛض" يًػرل ًٜعّ َٔ نإ غبباڄ
(29)

٭غتاشٜط٣ اٚ 

إٔ يًهطض ايب٦ٝٞ أِٖ خاق١ٝ ؾٝ٘ ٖٛ َػاغ٘  

باحملٝ٘ ايڀبٝعٞ بڀطٜل غرل َباؾط ْٚاعٞ ٖا ٜڀطح إؾهاي١ٝ ٚن  

نُا إٔ ايكٛاعس ايعا١َ يًتعٜٛض ٗ ساي١  َكاٜٝؼ ايتعٜٛض عٓ٘,

ايكٝاّ إػ٪ٚي١ٝ إس١ْٝ ؼتٟٛ ع٢ً أسهاّ ق١ًًٝ َكاض١ْ بڀبٝع١ ٖصا 

 ,ُجٌ خكا٥ل ٖصا ايهطض نْٛ٘ غرل ؾدكٞ َٔ د١ٗٚتت. ايهطض
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باٱناؾ١ إٍ أْ٘ نطض َٔ طبٝع١ , ٚنطض غرل َباؾط َٔ د١ٗ أخـط٣

 خاق١

إٔ ايهطض ٜتعًل بإػاؽ بؿ٤ٞ ايهطض غرل ايؿدكٞ ٜٚككس ب

٫ ًّه٘ ؾدل َعٌ ٚإِا َػتعٌُ َٔ قبٌ اؾُٝ  زٕٚ اغتجٓا٤, إش لس 

ايب١ٝ٦ٝ سل ايتُجٌٝ ايكاْْٛٞ إٔ أغًب ايتؿطٜعات تعڀٞ يًذُعٝات 

يًشس َٔ ا٫عتسا٤ات ايب١ٝ٦ٝ ٖٚصا َا اْتٗذ٘ إؿطع اؾعا٥ط ٗ ايذلغا١ْ 

 /َٔ ايكإْٛ ضقِ --ايكا١ْْٝٛ ايب١ٝ٦ٝ ْصنط َٓٗا إٛاز 

.ٜٚعين أْ٘ نطض غرل إتعًل عُا١ٜ ايب١٦ٝ ٗ إطاض ايت١ُٝٓ إػتسا١َ

ٌ َٔ أؾهاٍ ايجًٛت ايكٓاعٞ ٜكعب إش غايبا عٓسَا ُؼ بؿهَباؾط 

  .تكٓٝا إعاز٠ اؿاي١ إٍ أقًٗا

ّؼ اٱْػإ ؾك٘ ٗ  ٭ْ٘ ٫ ,إٕ ايهطض ايب٦ٝٞ ي٘ طبٝع١ خاق١

سس شات٘ ٚإِا ٖصا ا٭خرل دع٤ َٔ ايٛغ٘ ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ ٚنجرلا َا 

ٜتعساٙ يُٝؼ ايجط٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ, ايٓبات١ٝ ٖٚتًهات ثكاؾ١ٝ غٛا٤ َاز١ٜ 

َٔ  ْكت عًٝ٘ إاز٠  ٖٚصا َا ٚ عكاض١ٜ عهِ طبٝعتٗآَكٛي١ أ

" تعتدل فا٫ت ق١ُٝ ٚؾل ٖصا ايكإْٛ, إٓاطل اـانع١  /قإْٛ 

ٚايٓبات ٚاؿٝٛإ ٚا٭١ُْٛ  إٍ ا٭١ُْٛ اـاق١ ؿُا١ٜ إٛاق  ٚا٭ضض

.ايب١ٝ٦ٝ ٚبكؿ١ عا١َ نٌ إتعًك١ عُا١ٜ ايب١٦ٝ
(30)

 

  ايتعٜٛض عٔ ايهطض ايب٦ٝٞأْٛاع : ايجاْٞ ايبٓس

إشا نإ أغاؽ ايتعٜٛض عٔ ايهطض ايب٦ٝٞ َكتبؼ َٔ إٛاثٝل 

ايسٚي١ٝ اييت تعڀٞ يٮؾدام سل ايتُت  ٚايعٝـ ٗ ب١٦ٝ غ١ًُٝ إ٫ إٔ 

ؾأغاؽ  إػاؽ بٗا هعٌ ايتعٜٛض قا٥ُا نس َطتهيب إدايؿ١,

ٕػ٪ٚي١ٝ ايتعٜٛض ٖٓا ٫ ٜكّٛ ع٢ً اـڀأ بإؿّٗٛ ايتكًٝسٟ يكٛاعس ا

إس١ْٝ ٚإِا ٜطتهع ع٢ً ايهطض ٗ سس شات٘ ٚتػڀٝت٘, ٖٚصا َا ٜعطف َبسأ 

إًٛخ ايساؾ  إٓكٛم عًٝ٘ ٗ ايباب ا٭ٍٚ ؼت عٓٛإ ا٭سهاّ ايعا١َ 

ايصٟ عطؾ٘ َا ًٜٞ: ٖٛ إبسأ ايصٟ ٜتشٌُ َكتهاٙ نٌ ؾدل  /

, ْؿكات نٌ ٜػبب ْؿاط٘ أٚ ّهٔ إٔ ٜتػبب ٗ إؿام ايهطض بايب١٦ٝ
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ًٛت ٚايتكًٝل َٓ٘ ٚإعاز٠ ا٭َانٔ ٚب٦ٝتٗا إٍ تتسابرل ايٛقا١ٜ َٔ اي

ٚٗ ٖصا اجملاٍ لس إٔ اؾعا٥ط اْهُت إٍ اتؿاق١ٝ بطؾ١ًْٛ سايتٗا ا٭ق١ًٝ

ؾدلاٜط  ًٛت إدل١َ ٗ تاـاق١ عُا١ٜ ايبشط ا٭بٝض إتٛغ٘ َٔ اي

(31)
ٚي١ٝ إس١ْٝ ٗ ساي١ ٚنصيو اتؿاقٝات بطٚنػٌ اـاق١ بإػ٪ 

.ايتًٛخ ايبشطٟ ٚا٭نطاض ايٓا١ْ عٔ ايتًٛخ باحملطٚقات
(32)

ٚايتعٜٛض  

ٖٚٛ ايتعٜٛض ايصٟ ٜڀايب ب٘ عٔ ايهطض ايب٦ٝٞ تعٜٛض عٝين؛ 

َٔ ايكإْٛ إسْٞ اييت  ايهشاٜا غايبا ٚ شيو اغتٓازا يٓل إاز٠ 

ػًل نٖصٙ إهاض تٓل ع٢ً إعاز٠ اؿاي١ إٍ أقًٗا نُا هٛظ طًب إظاي١ 

إٓؿأ٠ إًٛث١ أٚ إعاز٠ تُٓٛٝٗا يهٞ تتُاؾ٢ َ  ايكٛاٌْ ايب١ٝ٦ٝ ٚٗ 

ساي١ تعػـ قاسب اؿل ّهٔ يًكانٞ إضغاَ٘ عٔ ططٜل ايػطا١َ 

ٚعاز٠ َا ٜهٕٛ ايتعٜٛض دع٤ َٔ  تعٜٛض ْكسٟ. ٚايتٗسٜس١ٜ

َس١ْٝ  إػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ إش ّهٔ يًُتهطضٜٔ إٔ ٜتأغػٛا نأطـطاف

 َهطض  يتبع١ٝ يًسع٣ٛ ايع١َُٝٛ ٚ ٗ ٖصا ايػٝام ْكت إاز٠ با

إتهُٔ قإْٛ  /إعسٍ ٚ إتُِ يًكإْٛ ضقِ  /َٔ ا٭َط 

إٝاٙ, ع٢ً: "...ٚٗ ٖصا ايؿإٔ ّهٔ إٔ تـتأغؼ نڀطف َسْٞ أَاّ 

اؾٗات ايكها١ٝ٥ إدتك١ اييت ضؾعت أَاَٗا إتابعات إثط إدايؿ١ 

 .١إطتهب

 اؾٓا١ٝ٥ عٔ تًٛخ ايب١٦ٝ ١ايؿطع ايجاْٞ: إػ٪ٚيٝ

تتُٝع إػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ عٔ تًٛخ ايب١٦ٝ ست٢ تكّٛ بهطٚض٠  

تٛاؾط ا٭ضنإ ايعا١َ يًتذطِٜ َٔ د١ٗ, ٚتٓٛع اؾعا٤ات أٚ ايعكٛبات 

إڀبك١ ٗ اجملاٍ ايب٦ٝٞ َٔ د١ٗ أخط٣.

 ايتًٛخ:ا٭ضنإ ايعا١َ ؾطا٥ِ ايبٓس ا٭ٍٚ: 

ػرلٖا َٔ اؾطا٥ِ تكّٛ دط١ّ ايتًٛخ ع٢ً ضنٌٓ: ا٭ٍٚ َازٟ ن

ٜتُجٌ ٗ إٛٗط اـاضدٞ إعاقب عًٝ٘, ٚايجاْٞ َعٟٓٛ ٫ظّ ٱغٓاز 

اـڀأ ايٓاتر  ٚإػ٪ٚي١ٝ يؿدل َعٌ, ٜعبٸط عٓ٘ باي١ٝٓ اٱدطا١َٝ أ

عٔ اٱُٖاٍ أٚ ايطع١ْٛ أٚ عسّ اسذلاّ ا٭١ُْٛ.
(33)
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 ,ٗ ايٓؿاٙ اٱضازٟ ايكازض عٔ اؾاْٞ ٜتُجٌ ايػًٛى اٱدطاَٞ 

ٚأسٝاْا ٜهٕٛ ٗ قٛض٠  , غًبٝاڄؾكس ٜهٕٛ ؾع٬ إهابٝاڄ ,ٜٚتدص عسٸ٠ قٛٸض

 .ضَتهطغًٛى بػٝ٘ أٚ 

تتذ٢ً ٗ ايكٝاّ با٭ؾعاٍ اييت ٢ٜٗٓ عٓٗا ايكإْٛ ؾاؾطا٥ِ ا٫هاب١ٝ  

َٔ  ٠ َجاٍ ُٓ  إاز اشلٛا٤. ٚتٛٗط خاق١ ٗ فاٍ تًٛخ ايبشاض, إٝاٙ,

نٌ ؾعٌ تكطٜـ أٚ ضَٞ أٚ  ايب١٦ُٝا١ٜ إتعًل ع - ايكإْٛ ضقِ

إؾطاؽ َٛاز ًَٛث١ تتػبب ٗ تًٜٛح ا٭ٚغاٙ إـا١ٝ٥
(34)

أَا دطا٥ِ  

ا اَتٓ  ايؿاعٌ عٔ إتٝإ أسس شإايػًب١ٝ  تتشكل دط١ّ ايتًٛخا٫َتٓاع  

.ايٛادبات اييت تًعَ٘ بٗا ايٓكٛم ايب١ٝ٦ٝ ايعكاب١ٝ
(35)

 

ايب١٦ٝ ْػب١ ق١ًًٝ  ٓا١ٜ ٝتهُٔ قإَْٛا ايٓتٝذ١ اٱدطا١َٝ ؾأ  

ؾذط١ّ ايتًٛخ  ى.َٛكاض١ْ ظطا٥ِ ايػً, َٔ دطا٥ِ ايتًٛخ شات ايٓتٝذ١

٫ تكّٛ َا َج٬  -َٔ ايكإْٛ ضقِ  اؾٟٛ إٓكٛم عًٝٗا بإاز٠ 

 مل ؼسخ ايػًٛنات اجملط١َ تػٝرلا ناضا ٗ َهْٛات اشلٛا٤, ٜؿهچٌ خڀطا

ْكٸت عًٝ٘  أَا دطا٥ِ ايػًٛى لس َجا٫ ع٢ً شيو َا ع٢ً اٱْػإ ٚب٦ٝت٘.

إعسٍ ٚإتُِ إتهُٔ ايٓٛاّ ايعاّ  -َٔ ايكإْٛ   إاز٠

ؾعٌ تؿطٜؼ ا٭ٚغار ٗ ا٭٬َى ايػاب١ٝ زٕٚ نٌ يًػابات, ٚاييت دٸطَت 

 .اؾذلاٙ ؼكل ْتٝذ١ َع١ٓٝ

بب١ٝ بٌ ايػًٛى اجملطٸّ ٚدٛز ع٬ق١ غ ٜٚؿذلٙ يكٝاّ اؾط١ّ 

ٖٚصٙ ايٓتٝذ١. إ٫چ إٔ اٱؾهاٍ إڀطٚح بايٓػب١ شلصا ايٓٛع َٔ اؾطا٥ِ, 

ٕٸ ؾعٌ ايتًٜٛح ٚ يٛ نإ َػتك٬ أؾه٢   ٜتُجٌ ٗ عسّ إَها١ْٝ  اؾعّ أ

إٍ ؼكل ْتٝذ١ ّهٔ إٔ ٜذلاخ٢ سسٚثٗا ٚ ٜتػرل َهإ ٚ ظَإ ٚٗٛضٖا 

عٔ شيو ايصٟ ٚق  ؾٝ٘ ايؿعٌ
(36)

ٕٸ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ يٝؼ ْتاز خاقٸ  ١ ٚأ

إش غايبا َا تػاِٖ عس٠ عٛاٌَ طبٝع١ٝ ٚ َػتشسث١ ٗ  َكسض قسز,

 .ؼكٝك٘

ٝٛٗط ٗ قٛضتٞ: ايككس اؾٓا٥ٞ أٚ اي١ٝٓ ؾ  ٟأَا ايهٔ إعٓٛ

اٱدطا١َٝ ٚ اـڀأ غرل ايعُسٟ, إ٫چ أْ٘ ٗ فاٍ ا٭نطاض ايب١ٝ٦ٝ ْازضا َا 

ايؿطٙ ايعاّ ايصٟ ٜطتهع ع٢ً فطٸز ٜهٕٛ ايؿعٌ ايعُسٟ َڀًٛبا بؿعٌ 
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.سسٚخ خڀأ َازٟ
(37)

 ٜؿٌُ ايعًِ باؿل إعتس٣ عًٝ٘, ؾايككس اؾٓا٥ٞ 

إش هب إٔ ٜهٕٛ إدايـ عإا بايؿ٤ٞ ايصٟ ٜك  عًٝ٘ ؾعً٘ ٚ ٜ٪زٟ إٍ 

تًٜٛح ايب١٦ٝ
(38)

نُا ٜؿٌُ ايعًِ بك٬س١ٝ ايؿعٌ ٱسساخ ايتًٛخ, ؾُٔ , 

َٸ١ ٗ َٝاٙ ككك َٔ قإْٛ   ١ يًؿطب كايؿ١ يًُاز٠ًٜكٞ َٛاز غا

ٕٸ تكطؾ٘ قس ٜػٝٸط َٔ ْٛع١ٝ إٝاٙ ٚ  إٝاٙ, ٜهٕٛ َتعُسا إشا نإ ٜعًِ أ

إٔ تتذ٘ إضاز٠ اؾاْٞ إٍ إسساخ ٜٚهؿٞ يتٛاؾط ايككس اؾٓا٥ٞ  .ٜؿػسٖا

َٸا إشا ناْت يًؿطب. ايػًٛى اجملطٸّ, نإيكا٤ َٛاز ناض٠ ٗ َٝاٙ قاؿ١  أ

, ؾٝذب إٔ تتذ٘ إضاز٠ اؾاْٞ ٱسساخ ايػًٛى َ  اؾط١ّ شات ْتٝذ١

 .إضاز٠ ؼكٝل ايٓتٝذ١ إتُج١ً ٗ اٱنطاض بايب١٦ٝ

عسّ ا٫ْتباٙ, ٜأخص قٛض٠ عسّ ا٫ستٝاٙ, أَا اـڀأ غط ايعُسٟ 

ٚايطع١ْٛ ٚعسّ َطاعا٠ ا٭١ُْٛ, نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ َعاقب١ نٌ ضبإ 

ٚ إخ٬ي٘ بايكٛاٌْ ٚ غؿ١ٓٝ تػبب بػ٤ٛ تكطؾ٘ أٚ غؿًت٘ أٚ ضعْٛت٘ أ

ا٭١ُْٛ  ٗ ٚقٛع سازخ ٬َسٞ أٚ مل ٜتشهِ ؾٝ٘ أٚ مل ٜتؿازاٙ ٚ لِ عٓ٘ 

ٚقس اغتكط ايكها٤ ايؿطْػٞ ع٢ً اعتباض دط١ّ تًٜٛح اجملاضٟ . تًٛخ إٝاٙ

أَاّ غهٛت إؿطٸع غكٛم ايطنٔ ١ إا١ٝ٥ َٔ اؾطا٥ِ غرل ايعُسٜ

ڀام إػ٪ٚي١ٝ عٔ ؾعٌ ايػرل ٗ إعٟٓٛ ٚ ٌَٝ ايكها٠ إٍ ايتٸٛغ  ٗ ْ

.فاٍ ايتًٛخ
(39)

 

ايبٓس ايجاْٞ: تٓٛع اؾعا٤ات ٗ اجملاٍ ايب٦ٝٞ 

ٜٛٚـ إؿطٸع اؾعا٥طٟ ٗ اجملاٍ ايب٦ٝٞ َعها َٔ اؾعا٤ات: إزاض١ٜ 

نُٔ ْٛاّ عكابٞ ٚاسس ٜػُح بتٛقٝ  ْٛعٞ اؾعا٤ ع٢ً  ٚدٓا١ٝ٥,

٭َط ايصٟ ٜسعِ ا ٦ٞايكٓاعٞ ايصٟ ٜتػبب بٓؿاط٘ ٗ إسساخ تًٛخ بٝ

اؾعا٤ ٚ ٖصا ايٓٛاّ ٚ وكل أندل قسض ٖهٔ َٔ اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يًب١٦ٝ.

اؾٓا٥ٞ ٖٛ ا٭ثط ايكاْْٛٞ ايعاّ ايصٟ ٜطتب٘ إؿطع ع٢ً اضتهاب اؾط١ّ 

ٜٚأخص قٛضتٞ ايعكٛب١ , ٚوهِ ب٘ ايكانٞ عٓس تكطٜط َػ٪ٚي١ٝ اجملطّ

 ٚتسبرل ا٭َٔ.

 ا٭سهاّ اؾعا١ٝ٥ اـاق١ بايتًٛخ, ٬ٜسٜ امكاض إتأٌَ ٗ:ايعكٛب٫ٚ١:أ

ايعكاب إكطض يًُذطٌَ ٗ بعض ايعكٛبات ا٭ق١ًٝ ناؿبؼ ٚايػطا١َ, 
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ٚاغتبعاز إؿطع يڀا٥ؿ١ ايعكٛبات ايته١ًُٝٝ نشٌ ايؿدل إعٟٓٛ ٚ 

اييت ٜبك٢ ايعكاب عًٝٗا طبكا يًكٛاعس ايعا١َ ٗ قإْٛ  –إكازض٠ 

ؾبايٓػب١ يعكٛب١  –ّ إكطض٠ يًؿدل إعٟٓٛ ايعكٛبات نُٔ ا٭سها

اؿبؼ, ؾكس ٚٚـ إؿطع ٖصٙ ايعكٛب١ ٗ َعاؾ١ دطا٥ِ ايتًٛخ 

ايكٓاعٞ تٛٚٝؿا َتسضدا َٚتٓٛعا سػب دػا١َ اؾط١ّ ٚزضد١ 

 خڀٛضتٗا, إش ّهٓٓا ايتُٝٝع بٌ ث٬خ سا٫ت نُا ًٜٞ:

يعكٛب١ اؿسٜٔ ا٭قك٢ ٚا٭ز٢ْ  ٗ اؿاي١ ا٭ٍٚ ٜبٸٌ إؿطع

 -َٔ ايكإْٛ ضقِ  َٚٔ شيو َا ْكٸت عًٝ٘ إاز٠  اؿبؼ,

إتعًل بتػٝرل ايٓؿاٜات ٚ إظايتٗا ٚ َطاقبتٗا اييت تعاقب باؿبؼ َٔ غ١ٓ 

إٍ ث٬خ غٓٛات ٚبػطا١َ َٔ...نٌ َٔ قاّ بإٜساع ايٓؿاٜات اـاق١ 

كك١ اـڀط٠ أٚ ضَٝٗا أٚ طُطٖا أٚ غُطٖا أٚ إُٖاشلا ٗ َٛاق  غرل ك

  ايػطض.شلصا 

ٝٓل إؿطع ع٢ً اؿبؼ نعكٛب١ َكطض٠ ؾاؿايـ١ ايجا١ْٝ أَا  

خاقٸ١ عٓسَا ٫ ٜطتسع اؾاْٞ بايعكاب  ,يًذط١ّ ٗ قٛضتٗا إؿسز٠ ؾك٘

ٗ َا ٚضز  ٌ احملهّٛ ب٘ عًٝ٘ ٭ٍٚ َط٠, ٜٚعٛز ٫ضتهاب ْؿؼ ا٭ؾعاٍ, َج

 إاز٠ 

تٓل ع٢ً: "ٜعاقب اييت  -َٔ قإْٛ ٓا١ٜ ايب١٦ٝ ضقِ 

َٔ ٖصا ايكإْٛ ٚتػبب  ..نٌ ؾدل خايـ أسهاّ إاز٠ .بػطا١َ َٔ

ٗ تًٛخ دٛٸٟ ٚ ٗ ساي١ ايعٛز ٜعاقب باؿبؼ َٔ ؾٗطٜٔ إٍ غتٸ١ أؾٗط 

 .".ٚ بػطا١َ..

َس٠ عكٛب١ اؿبؼ إكطض٠ يًذط١ّ, ايجايج١ وسز إؿطع ٗ اؿاي١ ٚ

اختٝاض أْػبٗا, َجٌ َا ْكت عٝح ٫ تهٕٛ يًكانٞ غًڀ١ تكسٜط١ٜ ٗ 

اييت تعاقب  -َٔ ايكإْٛ إتعًل عُا١ٜ ايب١٦ٝ ضقِ  عًٝ٘ إاز٠ 

نٌ َٔ ض٢َ أٚ أؾطؽ  ,زز باؿبؼ ٕس٠ غٓتٌ ٚ بػطا١َ قسضٖا 

أٚ تطى تػطبا ٗ إٝاٙ ايػڀش١ٝ أٚ اؾٛؾ١ٝ ٕاز٠ ٜتػبب َؿعٛشلا أٚ 

.." .١ اٱْػإ أٚ  ايٓبات أٚ اؿٝٛإتؿاعًٗا ٗ اٱنطاض ٚ يٛ َ٪قتا بكش

ٚا٬ٕسٜ إٔ ٖصٙ ايعكٛب١ ٗ ْٝ  اؿا٫ت, تتُٝع بككط َستٗا ٖا هعًٗا 
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غرل ١ُ٥٬َ أَاّ دػا١َ ا٭نطاض ايٓا١ْ عٔ ايتًٛخ, ٫ٚ تتٓاغب َ  

أ١ُٖٝ إكاحل ايعا١َ ٚاـاق١ اييت تؿهٌ ٖصٙ اؾطا٥ِ اعتسا٤ عًٝٗا 

.ٗا نذعا٤ ضازعا٭َط ايصٟ ٜؿكسٖا ؾاعًٝت
(40)

َٸا بايٓػب١ يعكٛب١ ايػطا١َ   أ

 ططٜكتٌ:إكطض٠ ؾطا٥ِ ايتًٛخ ايكٓاعٞ, ؾكس اعتُس إؿطع ٗ ؼسٜسٖا 

ٜه  إؿطع سسٜٔ يعكٛب١ ايػطا١َ, سس أز٢ْ ٚسس أقك٢, قس 

اييت تعاقب -َٔ قإْٛ ٓا١ٜ ايب١٦ٝ ضقِ  نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ إاز٠ 

َٔ ٖصا ايكإْٛ ٚتػبب ٗ إسساخ تًٛخ  از٠ نٌ َٔ ىايـ أسهاّ إ

 .زز إٍ  دٟٛ بػطا١َ  َٔ 

نُا ٖٛ اؿــاٍ ٗ  ٜٓل إؿطع ع٢ً ق١ُٝ ثابت١ يًػطا١َ,ٚقس 

اييت  -َٔ قإْٛ ٓا١ٜ ايب١٦ٝ ضقِ  -إؿاض إيٝٗا آْؿا - ْل إاز٠ 

إؿطع مل  ٕٸأٚن زز, تعاقب باؿبؼ ٕس٠ غٓتٌ ٚبػطا١َ قسضٖا 

َٔ اغتكطا٤ ايٓكٛم نُا ٜتبٝٸٔ  ٜذلى يًكانٞ أٟ فاٍ يتكسٜط ايعكٛب١.

ٕٸ َعسٸٍ ايػطاَات إُهٔ تػًٝڀٗا  اجملط١َ ٭ؾعاٍ ايتًٛخ ايكٓاعٞ, أ

ع٢ً إًٛخ نعٝـ ْٛعا َا, ؾايػطاَات إكطض٠ بٓكٛم ايكإْٛ تكٌ 

ٖا هعًٗا َجاب١  بهجرل عٔ ايتهايٝـ اييت قس ٜتهبسٖا ايكٓاعٞ يسض٤ ايتًٛخ,

؛ايطخك١ اييت ػٝع يًُٓؿآت تًٜٛح ايب١٦ٝ
(41)

ٕٸ زؾ  ايػطا١َ ايبػٝڀ١   ٭

َكاض١ْ َ  اضتهاب ايؿعٌ غرل إؿطٚع إػبب يًتًٛخ, أٜػط ٚ أنجط 

ؾا٥س٠  شلا َٔ اؽاش ا٫ستٝاطات ٚايتكٝس با٫ؾذلاطات اييت تٓل عًٝٗا 

ايكٛاٌْ ٚايًٛا٥ح ايب١ٝ٦ٝ
(42)

. 

  ا٭َٔ ثاْٝا: تسابرل

ٕٸ  ؼكل تسابرل ا٭َــٔ ٖسؾا ٚقا٥ٝا َٔ اؾط١ّ, خاق١ إشا تبٌ أ

.ْؿاٙ اؾاْٞ ع٢ً زضد١ عاي١ٝ َٔ اـڀٛض٠
(43)

َٚٔ بٌ ايتسابرل 

اختاض إؿطع إٓ  َٔ اغتعُاٍ إٓؿآت نذعا٤ ٫ضتهاب  ,ا٫سذلاظ١ٜ

 -١٦ َٔ قإْٛ ٓا١ٜ ايبٝ أؾعاٍ ايتًٛخ, سٝح أداظ يًكانٞ ٗ إاز٠ 

إٔ وهِ َٓ  اغتعُاٍ إٓؿآت أٚ أٟ عكاض أٚ  -إشا اقته٢ ا٭َط شيو 

َٓكٍٛ آخط ٜهٕٛ َكسضا يًتًٛخ اؾٟٛ, ست٢ إُاّ الاظ ا٭ؾػاٍ 

  .ايتًٛخ ٚايذلَُٝات احملهّٛ بٗا ٱظاي١
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ايسٚي١ٝ عٔ تًٛخ ايب١٦ٝ ١ايؿطع ايجايح: إػ٪ٚيٝ

َبسأ إػ٦ٛي١ٝ ايكا١ْْٝٛ  َٔ إباز٨ ايعا١َ ٗ ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ

ٖٚٛ ٜعين إٔ ؾدل ايكإْٛ ايسٚيٞ ٜتشٌُ إػ٦ٛي١ٝ ايكا١ْْٝٛ إشا 

تٛاؾط عٓكطإ: )ايعٓكط إٛنٛعٞ( ٚايصٟ ٜتُجٌ ٗ اضتهاب ايسٚي١ 

ؾع٬ غرل َؿطٚع زٚيٝا, ٚايصٟ ٜعين كايؿتٗا ٭سس ا٫يتعاَات ايكا١ْْٝٛ 

ْػب١ ٖصا ايكٍٛ إٍ تًو ايسٚي١ٝ. )ايعٓكط ايؿدكٞ( ٚايصٟ ٜتُجٌ ٗ 

ايسٚي١ أٚ اسس أدٗعتٗا ايطزل١ٝ, ؾإشا تٛاؾط ٖصإ ايعٓكطإ قاَت 

 إػ٦ٛي١ٝ ٗ سل ايسٚي١, ّٚهٔ َڀايبتٗا بايتعٜٛض. 

 ايبٓس ا٭ٍٚ: َؿّٗٛ إػ٦ٛي١ٝ ايسٚي١ٝ

إشا اعتدلْا إٔ ايكإْٛ ايسٚيٞ إعاقط ٖٛ شيو ايكإْٛ إڀبل ٗ  

ايصٟ ٚٗطت أٍٚ ٬َق٘ َ  بسا١ٜ ايكطٕ عكط ايتِٓٛٝ ايسٚيٞ, ٚ

ايعؿطٜٔ, ؾكس سسثت عس٠ تڀٛضات نإ شلا تأثرلٖا ايٛانح ٗ ؾإٔ 

َؿّٗٛ إػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ ٗ ٌٚ ٖصا ايكإْٛ ٚاييت ّهٔ بًٛضتٗا ؾُٝا 

 :ًٜٞ 

َٔ  /ؼطِٜ ايًذ٤ٛ إٍ تسابرل ا٫ْتكاّ إػًح: ٖٚٛ َا تهُٓ٘ إاز٠  -أ

س٠, ٚب٘ أقبح ايًذ٤ٛ إٍ تسابرل ي٬ْتكاّ إػًح ع٬ُ َٝجام ا٭َِ إتش

غرل َؿطٚع زٚيٝاڄ.
(44)

 

أؾدام ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعاّ: َ  ٚٗٛض إُٓٛات ايسٚي١ٝ ٗ ايكطٕ  -ب

ايعؿطٜٔ, مل تعس ايسٍٚ شات ايػٝاز٠ ٖٞ ايهٝاْات ايٛسٝس٠ إتُتع١ 

بٗصٙ بايؿدك١ٝ ايكا١ْْٝٛ بٌ أقبشت ٖصٙ إُٓٛات ايسٚي١ٝ تتُت  

 ايؿدك١ٝ. 

أغاؽ إػ٦ٛي١ٝ ايسٚي١ٝ: ْٛطا ؾػا١َ ا٭نطاض ايب١ٝ٦ٝ َٔ د١ٗ  -ز

ٚقعٛب١ إثبات ٚقٛع اـڀأ َٔ د١ٗ أخط٣, ؾكس اػ٘ ايؿك٘ َٓص ْٗا١ٜ 

ايكطٕ ايتاغ  عؿط إٍ تأغٝؼ إػ٪ٚي١ٝ ع٢ً فطز ايتػبب ٗ إسساخ 

صا ايهطض بكطف ايٓٛط عٔ اـڀأ أٚ ايؿعٌ غرل إؿطٚع, ٜٚعطف ٖ

 ايٓٛع َٔ إػ٦ٛي١ٝ ع٢ً أغاؽ إداطط أٚ إػ٦ٛي١ٝ إڀًك١.
(45)
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تسٜٚٔ قٛاعس إػ٦ٛي١ٝ ايسٚي١ٝ: اػٗت اؾٗٛز إٍ نطٚض٠ تسٜٚٔ  -ز

قٛاعس إػ٦ٛي١ٝ ايسٚي١ٝ ٫غتكطاض ايع٬قات ايػ١ًُٝ بٌ ايسٍٚ, ٚيكس 

ظايت بسأت قا٫ٚت تسٜٚٔ ٖصٙ ايكٛاعس َٔ ايعؿطٜٓات َٔ ٖصا ايكطٕ, ٫ٚ

َػتُط٠ ست٢ اٯٕ غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ اشل٦ٝات ايع١ًُٝ اـاق١ أٚ 

 إُٓٛات اٱق١ًُٝٝ أٚ ايعا١ٕٝ.

 ايبٓس ايجاْٞ: ايتِٓٛٝ ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ يًُػ٪ٚي١ٝ عٔ ا٭نطاض ايب١ٝ٦ٝ 

ٜط٣ بعض ايؿكٗا٤ قعٛب١ ٗ تڀبٝل ايكٛاعس ايتكًٝس١ٜ اـاق١  

تكٝب ايب١٦ٝ, ٜٚؿهٸٌ ٖ٪٤٫ بإػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ ع٢ً ا٭نطاض اييت 

ايؿكٗا٤ ايًذ٤ٛ إٍ ٚغا٥ٌ إزاض١ٜ أٚ ؾ١ٝٓ أٚ ٚغا٥ٌ قا١ْْٝٛ غرل تكًٝس١ٜ 

َٔ أدٌ ؼكٝل ٓا١ٜ ؾعاي١ يًب١٦ٝ ٗ ٌٚ ايتڀٛضات اييت ّط بٗا اجملتُ  

َٔ إع٬ٕ اغتٛنًِٗ ( )ايسٚيٞ, ٚقس عدل عٔ ٖصٙ اؿكٝك١ إبسأ ضقِ 

َٔ إع٬ٕ ضٜٛزٟ  ()صيو إبسأ ضقِ ٚن اـام بايب١٦ٝ ٗ عاّ 

ٚشيو بتؿذٝ  ايتعإٚ ايسٚيٞ َٔ أدٌ ايعٌُ ع٢ً  داْرلٚ عاّ 

تڀٜٛط قٛاعس إػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ عٔ أنطاض اييت تًشل ايب١٦ٝ. َٚٔ ٖٓا 

ٜتعٌ عح ايكعٛبات اييت تعذلض تڀبٝل قٛاعس إػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ 

 ايتكًٝس١ٜ ٚاؿًٍٛ إٓاغب١ شلا.

: ايكعٛبات اييت تعذلض تڀبٝل ايكٛاعس ايتكًٝس١ٜ يًُػ٪ٚي١ٝ أ٫ٚڄ

 ايسٚي١ٝ ٗ فاٍ ٓا١ٜ ايب١٦ٝ

إٕ ا٭نطاض ايعابط٠ يًشسٚز ٚاييت تكٝب َٓاطل تك  زاخٌ ْڀام 

ايػٝاز٠ اٱق١ًُٝٝ يسٚي١ أخط٣ ٜجرل عس٠ تػا٫٩ت تتعًل بايكٛاعس 

ٗ ايٓكاٙ ايتكًٝس١ٜ يًُػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ, ّٚهٔ سكط ٖصٙ ايكعٛبات 

 ايتاي١ٝ:

 ٝبٌ ايتكطف إدايـ ٚايهطض ايٓاؾ٧ عٓ٘؛ ١ع٬ق١ ايػبب  

  قعٛب١ ؼسٜس ؾاعٌ ايتًٛخ؛

  قعٛب١ سكط اٱنطاض اييت تًشل بايب١٦ٝ؛ 

 ا٭غاؽ ايكاْْٛٞ يًُػ٪ٚي١ٝ عٔ ايهطض ايب٦ٝٞ؛
(46)
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ثاٌٗا احلمٕه املٍاضبٛ لمؿعٕبات اليت تعرتض تطبٗل الكٕاعد 

 ٛ الدٔلٗٛ التكمٗدٖٛ لمىطؤٔلٗ

ٗ ٌٚ ايكعٛبات اييت تعذلض تڀبٝل ايكٛاعس ايتكًٝس١ٜ يًُػ٪ٚي١ٝ      

ايسٚي١ٝ ٗ فاٍ ايب١٦ٝ ,شٖب اػاٙ َتعاٜس ٗ ايؿك٘ ايسٚيٞ ٜسعٛ إٍ إهاز 

 اؿًٍٛ إٓاغب١ ٚشيو َٔ خ٬ٍ : 

o تڀٜٛط َؿّٗٛ إػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ  

شا مت إغٓاز ايؿعٌ ؾُٔ ايجابت إٔ إػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ يًسٚي١ تٓؿأ إ

غرل إؿطٚع إٍ ايسٚي١ أٚ إٍ أسس أدٗعتٗا ايطزل١ٝ, ٚتػ٢ُ إػ٪ٚي١ٝ ٗ 

ٖصٙ اؿاي١ بإػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ إباؾط٠. أٚ نإ ٖٓاى أؾعاٍ غرل َؿطٚع١ 

قازض٠ عٔ ا٭ؾطاز أٚ ا٭ؾدام ع٢ً إقًِٝ ايسٚي١, ٚتػ٢ُ إػ٪ٚي١ٝ 

ْٚٛطاڄ ٫ٕ نجرلا َٔ ا٭ْؿڀ١ ٖٓا بإػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ٝ غرل إباؾط٠, 

ايبؿط١ٜ شات اٯثاض ايب١ٝ٦ٝ ايهاض٠ باجملتُ  تتِ ع٢ً ٜس أؾدام ٫ تهٕٛ 

ايسٚي١ َػ٪ٚي١ َػ٪ٚي١ٝ َباؾط٠ عِٓٗ إ٫ إٔ ٖصٙ ا٭ْؿڀ١ ؽه  َٔ 

سٝح إبسأ يطقاب١ ٚإؾطاف ايسٚي١ َٔ سٝح َٓح ايذلاخٝل أٚ ؾطض 

ّهٔ إٔ تهٕٛ ايسٚي١  ْٛع َٔ ايطقاب١ ٚاٱؾطاف, َٚٔ ٖصٙ ايعا١ٜٚ

ايصٟ وكل  ا٭َطَػ٪ٚي١ َػ٪ٚي١ٝ َباؾط٠ ٚيٝػت غرل َباؾط٠, ٖٚٛ 

 ْٛعا َٔ ؾعاي١ٝ َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ ٜتؿل َٚتڀًبات ٓا١ٜ ايب١٦ٝ.

o  تطٕٖس الكٕاعد اإلدساٟٗٛ املتعمكٛ بتطٕٖٛ املٍاشعات

 الب٠ٗٗٛ 

ٕ ؾطٙ اؾٓػ١ٝ يٝؼ ٫ظَا ٗ ؼطٜو زع٣ٛ إػ٦ٛي١ٝ ايسٚي١ٝ إ

ٔ ا٭نطاض ايب١ٝ٦ٝ. ؾايؿطز إهطٚض ّهٔ إٔ ٜهٕٛ َتُتعا ظٓػ١ٝ ع

ايسٚي١ إسع٢ عًٝٗا ٜٚػتٓس سل ايسٚي١ ٗ إڀايب١ بايتعٜٛض ٗ ٖصٙ 

قٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ اييت تهؿٌ شلا ٓا١ٜ إقًُٝٗا َٔ أ١ٜ  اؿاي١ إٍ

ٞ إ٫ أنطاض خاضد١ٝ, ٫ٚ ُاضؽ اؿُا١ٜ ايسبًَٛاغ١ٝ ٗ ساي١ ايهطض ايب٦ٝ

ٗ ساي١ عسّ ٚدٛز ع٬ق١ )اٱقا١َ, تعاقس بٌ ايڀطؾٌ( بٌ إهطٚض 

ٚايسٚي١ إتػبب١ ٗ ايهطض, ؾإشا َاضغت ايسٚي١ اؿُا١ٜ ايسبًَٛاغ١ٝ ؾإٕ 

شيو ٜهٕٛ  ٗ ْڀام اختكاقٗا ايؿدكٞ )ٜٚتشكل َجٌ ٖصا ايؿطض 
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ض ٗ إٓاطل خاضز ايػٝاز٠ اٱق١ًُٝٝ يًسٍٚ َجٌ َٓڀك١ أعايٞ ايبشا

ٚايؿها٤ اـاضدٞ ٚإٓاطل ايكڀب١ٝ(.
(47)

أَا بايٓػب١ يؿطٙ اغتٓؿاش  

ططم ايتكانٞ ايساخ١ًٝ ؾكس غاضت اتؿاق١ٝ إػ٦ٛي١ٝ ايسٚي١ٝ عٔ 

عهؼ ٖصا ا٫ػاٙ, سٝح  ا٭نطاض ايٓا١ْ عٔ ا٭ؾٝا٤ ايؿها١ٝ٥ عاّ 

َٔ ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ نطٚض٠ اغتٓؿاز ططم ايڀعٔ   ٫ تؿذلٙ إاز٠ 

١ٝ, ٚتبعا يصيو تهٕٛ يًُهطٚض سط١ٜ ا٫ختٝاض ٗ إٔ ٜتكسّ ايساخً

َباؾط٠ ؿهَٛت٘ ٕڀايبتٗا بايتسخٌ, أٚ إٔ ٜتكسّ َباؾط٠ بسع٣ٛ 

تعٜٛض أَاّ احملانِ ايكها١ٝ٥ أٚ ا٭دٗع٠ اٱزاض١ٜ يًسٚي١ اييت قاَت 

 بإط٬م ا٭ؾٝا٤ ايؿها١ٝ٥ اييت سسثت ا٭نطاض
(48)

  

8 

هب إٔ  تعتدل أِٖ َا يب١٦ٝ ايػ١ًُٝا إَٔٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايسضاغ١ ْػتٓتر

ٗ َٓاؾعٗا َٚعاٜاٖا ؾٗٞ قٛاّ قشت٘ ٚسٝات٘  ,ٜؿهط ؾٝ٘ اٱْػإ

٫ٚ ٜػتڀٝ  اٱْػإ إٔ ٜؿهط تؿهرلاڄ غًُٝاڄ  ُاَاڄ.نايڀعاّ أٚ ايؿطاب 

قا٥باڄ إ٫چ إشا نإ دػُ٘ غًُٝاڄ ٚيصيو قٌٝ )ايعكٌ ايػًِٝ ٗ اؾػِ 

ػِ غًُٝاڄ إ٫چ إشا تطعطع ِٚا ٗ ب١٦ٝ ايػًِٝ( ٫ٚ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ اؾ

ْٛٝؿ١.

إٕ اؿل ٗ ب١٦ٝ ْٛٝؿ١ َٔ اؿكٛم إعذلف بٗا ٚطٓٝاڄ َٔ خ٬ٍ   

ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ ٗ ؾت٢ اجملا٫ت نكٛاٌْ ايب١٦ٝ, قٛاٌْ ايكش١ 

ٚتطقٝتٗا, قٛاٌْ إٝاٙ...نُا أْ٘ سل َٔ اؿكٛم اييت دط٣ ايتـأنٝس عًٝٗا 

تؿاقٝات ايسٚي١ٝ. ٜٚبسٚ ايت٬ظّ ؾسٜسا بٌ اؿل ٗ ب١٦ٝ زٚيٝاڄ ٗ إطاض ا٫

ْٛٝؿ١ َٚؿّٗٛ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ ع٢ً اعتباض إٔ ٖصا ا٭خرل ٚؾل 

َؿّٗٛ ايڀب ايتكًٝسٟ َكذلٕ بكش١ ايها٥ٔ ايبؿطٟ؛ أٟ اؼاز َاز٠ 

دػِ اٱْػإ ظُٝ  دع٥ٝات٘ ٚقسضات٘ ع٢ً اٱزضاى, ٚٗ فُٛع عٓاقطٙ 

ٚا١ُ٥٬ٕ بٝٓٗا, سٝح ٜكتهٞ شيو ٓاٜت٘ َٔ نٌ  يتشكٝل ا٫ْػذاّ

 إداطط اـاضد١ٝ نتًٛخ ايب١٦ٝ.

نُا إٔ طاب  اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ ايؿطزٟ ٚاؾُاعٞ ٜكابً٘ َٔ  

ىل  اؿل ٫ٕ ٖصا إداْب اؿل ٗ ب١٦ٝ غ١ًُٝ اـاق١ٝ ايع١َٝٓ سٝح 
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أٟ  ؛اَينأْ٘ سل تهٚ, ا٭دٝاٍ اؿانط٠ ٚسسٖا بٌ ا٭دٝاٍ إكب١ً أٜهاڄ

وتاز إٍ تهاؾط ْٝ  اؾٗٛز ع٢ً إػتٌٜٛ ايسٚيٞ ٚايٛطين ؿُاٜت٘ 

ٚاسذلاَ٘, اْڀ٬قاڄ َٔ ٚسس٠ ايب١٦ٝ اٱْػا١ْٝ, ٚبإٔ ايب١٦ٝ أٚ ايڀبٝع١ 

تعذلف باؿسٚز ايػٝاغ١ٝ بٌ  ٕ ًَٛثات ايب١٦ٝ ٫إٜتذعأ, ٚ ٖٞ نٌ ٫

 سكا ؾطزٜاڄ ٝؼيايسٍٚ, َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإٕ اؿل ٗ ايب١٦ٝ ايٓٛٝؿ١ 

 .ْاعٝاڄ سكاڄ نصيو, بٌ ؾشػب

إٕ آثاض قٛض ايتًٛخ تٓاٍ ٗ إكاّ ا٭ٍٚ َٔ قش١ اٱْػإ  

نايتًٛخ اؾٟٛ ايصٟ ٜ٪زٟ إٍ ا٭َطاض ايكسض١ٜ ٚا٫يتٗابات ايط١ٜٛ٥, 

ٚضغِ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ إتعًك١ عُا١ٜ اشلٛا٤ َٔ ايتًٛخ إ٫ إٔ ؾس٠ 

خكٛقاڄ ٗ إسٕ ايهدل٣ تعزاز َٜٛا بعس ّٜٛ اٱؾطاظات ٗ احملٝ٘ اؾٟٛ ٚ

ٖا ٜسعٛ إٍ اْتٗاز غٝاغ١ سه١ُٝ عٔ ططٜل تهجٝـ عٛازّ ايسخإ 

َؿعٛشلا ٚع٬ُ َبسأ ا٫غتبساٍ ايصٟ ْل عًٝ٘ إؿطع ٚايصٟ  مٚاَتكا

ٜكتهٞ اغتبساٍ عٌُ َهط بايب١٦ٝ بآخط ٜهٕٛ أقٌ خڀط َٓ٘ ٚيٛ 

ًكِٝ ايب١ٝ٦ٝ, ٚٚغ١ًٝ يهُإ ناْت تهًؿت٘ َطتؿع١ َا زاَت َٓاغب١ ي

 سل اٱْػإ ٗ ب١٦ٝ ْٛٝؿ١.

يكس غعٞ إؿطع ٗ إطاض اؿُا١ٜ إػتسا١َ يًب١٦ٝ إٍ تكطٜطٙ  

إػ٪ٚي١ٝ عٔ ا٭ؾعاٍ إهط٠ بايب١٦ٝ ٓا١ٜ يًشل ٗ ب١٦ٝ ْٛٝؿ١ َٚٔ ثِ 

ايتكًٝس١ٜإس١ْٝٓا١ٜ اؿل ٗ غ١َ٬ اؾػِ ٚخطز عٔ ؾهط٠ إػ٪ٚي١ٝ

٭ٖسافٜػتذٝب٫ا٭َطا٭نطاض؛ ٭ٕ ٖصاددلأغاؽع٢ًّاييت تكٛ

ٚؾكاڄ ٕبسأ ايب١ٝ٦ٝ,ا٭نطاضاتكا٤ع٢ً أغاؽتكّٛاييتايب١ٝ٦ٝايػٝاغ١

اؿٝڀ١ ٚع٬ُڄ َبسأ إًٛخ ايساؾ  ايصٟ هب َكتهاٙ إٔ ٜتشٌُ نٌ 

ؾدل ٜتػبب ْؿاط٘ أٚ ّهٔ إٔ ٜتػبب ٗ إؿام ايهطض بايب١٦ٝ ْؿكات 

برل ايٛقا١ٜ َٔ ايتًٛخ ٚايتكًٝل َٓ٘ ٚإعاز٠ ا٭َانٔ إٍ سايتٗا نٌ تسا

ٞٷ َٔ إؿطع ٱنؿا٤ اؾاْب ايطزعٞ أٚ ايعدطٟ ٫سذلاّ ا٭ق١ًٝ.  ٚغع

ْكٛق٘ ؾكس ْل ع٢ً إػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ايٓاػ١ عٔ تًٛخ ايب١٦ٝ, 

ٚتٛغ  ٗ فاٍ إػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ َٚعز بٌ اؾعا٤ات اٱزاض١ٜ ٚاؾعا٤ات 

اؾٓا١ٝ٥ إاغ١ باؿط١ٜ. سٝح أؾاض ٗ ايباب ايػازؽ "ا٭سهاّ اؾعا١ٝ٥" 
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إٍ اؾطا٥ِ إاغ١ بايتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ, ٚاؾعا٤ات إذلتب١ عٔ إػاؽ 

با٭ٚغاٙ احمل١ُٝ..ا٭ٚغاٙ إا١ٝ٥ ٚاشلٛا٤, ٚايعكٛبات ايڀبك١ ع٢ً 

 ا٭ؾدام إع١ٜٛٓ إًٛث١   

طٜعٞ ٗ فايٞ إػ٪ٚي١ٝ إس١ْٝ ٚع٢ً ايطغِ َٔ ايتشسٜح ايتؿ  

ٚاؾٓا١ٝ٥ بإٛاظا٠ َ  سذِ ايٛاٖط٠ اٱدطا١َٝ ٚاتػاع ضقعتٗا ٚٚغا٥ًٗا 

إسَط٠ شات ايهطض ايب٦ٝٞ ايهبرل, إ٫ إٔ ايعٛاٌَ إٛنٛع١ٝ نػٝاب 

ايٛعٞ ٚضز٠ ايؿعٌ ا٫دتُاعٞ إذلاخ١ٝ دعًت َٔ اسذلاّ ٖصٙ 

ايٓكٛم أبعس َا ٜهٕٛ عٔ إأٍَٛ.

أ َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١ عٔ ؾعٌ تًٜٛح ايب١٦ٝ َت٢ مت إغٓاز ايؿعٌ تٓؿ

غرل إؿطٚع إٍ ايسٚي١ أٚ إٍ أسس أدٗعتٗا ايطزل١ٝ, ٚقس عكست عس٠ َٔ 

 ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ اييت تبٌ نٝؿ١ٝ ؼسٜس ايهطض ايب٦ٝٞ ٚايتعٜٛض عٓ٘.

 غ١ًَُٝٔ ٖٓا ْطدٛ إٔ ٜهٕٛ ٖصا تٛد٘ قازم مٛ ب١٦ٝ ٚ  

ًٛثات بؿت٢ أْٛاعٗا, ؾإٕ أزا٤ ايٛادب َػ٪ٚي١ٝ ايهٌ ٚخاي١ٝ َٔ إ

أدٝايٓا, غ١َ٬ ٚيٝػت َػ٪ٚي١ٝ اؾٗات إدتك١ ؾك٘, يُٓٛ فتُعاتٓا ٚ

 .ايٓٛاؾ١ َطآ٠ ؿهاض٠ ايؿعٛب ٚتكسَٗاؾ

 اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 
ٞ ايػٝس ايؿٛا, اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يًشل ٗ غ١َ٬ اؾػِ, ضغاي١ زنتٛضاٙ, ن١ًٝ قُس غاَ (1)

 . 69م: 8986اؿكٛم داَع١ ايعقاظٜل, َكط 

 .29ابٔ َٓٛٛض,  يػإ ايعطب, اؾع٤ ايجايح, زاض يػإ ايعطب, برلٚت, بسٕٚ غ١ٓ ايڀب  م:  (2)

, ضغاي١ َكس١َ إٍ ١تًٛخ ايب٦ٝعبس ايطٓإ قُٛز نػاب, إػ٪ٚي١ٝ إس١ْٝ ايٓاؾ١٦ عٔ  (3)

عُاز٠ ايسضغإ ايعًٝا اغتهُا٫ڄ ٕتڀًبات اؿكٍٛ ع٢ً زضد١ إادػترل ٗ اؿكٛم, قػِ 

 . 06م: 0226ايكإْٛ اـام, داَع١ َ٪ت١, ا٭ضزٕ 

 .48غٛض٠ ايطّٚ, اٯ١ٜ:  (4)

١ٝ ٚا٫تؿاقٝات ضا٥ـ قُس يبٝب, ٓا١ٜ ايب١٦ٝ ٗ ن٤ٛ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚايكٛاٌْ ايٛنع (5)

ايسٚي١ٝ ايٓاؾص٠, عح َٓؿٛض ٗ ف١ً َعٗس ايكها٤, ف١ً زٚض١ٜ قا١ْْٝٛ تكسض عٔ َعٗس 

 0228ايهٜٛت يًسضاغات ايكها١ٝ٥ ٚايكا١ْْٝٛ, ايػ١ٓ ايػابع١, ايعسز اـاَؼ" ايب١٦ٝ" 

 . 85م:

إ ٚايب١٦ٝ, زاض ظٜس ايسٜٔ عبس إككٛز, قهاٜا ب١ٝ٦ٝ َعاقط٠, إٛاد١ٗ ٚإكاؿ١ بٌ اٱْػ (6)

 .800م: 8998ايبشٛخ ايع١ًُٝ, ايهٜٛت, ايڀبع١ ايجايج١ 
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ٜٛيٝٛ  89إٛاؾل  8404ْاز٣ ا٭ٍٚ عاّ  89َ٪ضر ٗ  23/82َٔ قإْٛ ضقِ  4/8إاز٠  (7)

ٜتعًل عُا١ٜ ايب١٦ٝ ٗ إطاض ايت١ُٝٓ إػتسا١َ. اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ يًذُٗٛض١ٜ  0223غ١ٓ 

  .0223 غ١ٓ 43اؾعا٥ط١ٜ/ ايعسز 

قُس إسْٞ بٛغام, اؾعا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ؿُا١ٜ ايب١٦ٝ ٗ ايؿطٜع١ ٚايِٓٛ إعاقط٠, زاض  (8)

 .28م:  0224اـًس١ْٝٚ يًٓؿط ٚايتٛظٜ , اؾعا٥ط 

د٬ٍ عًٞ عسٟٚ, ضَهإ أبٛ ايػعٛز, قُس سػٔ قاغِ, اؿكٛم ٚغرلٖا َٔ إطانع  (9)

 .334م: 8996ايكا١ْْٝٛ, َٓؿأ٠ إعاضف باٱغهٓسض١ٜ 

( قُس عٝس ايػطٜب, ؾطح قإْٛ ايعكٛبات, ايكػِ اـام, ٫ تٛدس زاض ايٓؿط, ايڀبع١ 10)

 .848: م 0223 -0220ايطابع١ 

( عًٞ قُس دعؿط, قإْٛ ايعكٛبات, ايكػِ اـام, إ٪غػ١ اؾاَع١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط 11)

 .027م:  0226ٚايتٛظٜ , ايڀبع١ ا٭ٍٚ 

اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يًشل ٗ غ١َ٬ اؾػِ ٗ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ ٚايكإْٛ ( َطٚى ْكط ايسٜٔ, 12)

إكاضٕ ٚايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬, أططٚس١ يٌٓٝ زنتٛضاٙ زٚي١ ٗ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ايػ١ٓ اؾاَع١ٝ 

 .30 م: 8997 -8996

 .33 م: إطد  ايػابل, ( َطٚى ْكط ايسٜٔ,13)

 .     38, م:إطد  ْؿػ٘ (14)

ِ غعس, قُس سػٔ قاغِ, إسخٌ إٍ ايكإْٛ, َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ, إبطاٖٝ ْبٌٝ( 15)

 .42م: 0224برلٚت يبٓإ 

 .48, م:إطد  ْؿؼ (16)

َٔ ايكإْٛ إسْٞ اؾعا٥طٟ:" يهٌ َٔ ٚق  عًٝ٘ اعتسا٤ غرل َؿطٚع ٗ سل َٔ  47إاز٠ ( 17)

ُا قس ٜهٕٛ قس ؿك٘ اؿكٛم ا٬ٕظ١َ يًؿدك١ٝ إٔ ٜڀًب ٚقـ ٖصا ا٫عتسا٤ ٚايتعٜٛض ع

 َٔ نطض".

 .72 - 69سبٝب١ غٝـ غامل ضاؾس ايؿاَػٞ, إطد  ايػابل, م: ( 18)

 .55: , إطد  ايػابل, م( ْبٌٝ إبطاِٖٝ غعس, قُس سػٔ قاغ19ِ)

عبس ايكازض ايكٗٛدٞ, "ؾتٛح عبس اهلل ايؿاشيٞ", ؾطح قإْٛ ايعكٛبات, ايكػِ اـام, زاض ( 20)

 .838م:  8999هٓسض١ٜ, َكط إڀبٛعات اؾاَع١ٝ, ٱغ

داَع١  0228خرلٟ أٓس ايهباف, اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ ؿكٛم اٱْػإ, ضغاي١ زنتٛضاٙ ( 21)

 .80م: 0220اٱغهٓسض١ٜ, َكط 

َكڀؿ٢ بابهط, ايػٝاغات ايب١ٝ٦ٝ, "غًػ١ً دػط ايت١ُٝٓ" زٚض١ٜ تع٢ٓ بكهاٜا ايت١ُٝٓ  (22)

 .24م: 0224ٓاٜط ٗ ا٭قڀاض ايعطب١ٝ, ايعسز اـاَؼ ٚايعؿطٕٚ, ٜ

 .89عبس ايطٓإ قُٛز نػاب, إطد  ايػابل, م: (23)

 .24َكڀؿ٢ بابهط, ايبشح ايػابل, م: (24)

, 0223ٜٛيٝٛ غ١ٓ  89إٛاؾل  8404ْاز٣ ا٭ٍٚ عاّ  89َ٪ضر ٗ  29-23قإْٛ ضقِ:  (25)

 ٜتهُٔ قُ  دطا٥ِ كايؿ١ اتؿاق١ٝ سٛط اغتشساخ ٚإْتاز ٚؽعٜٔ ٚاغتعُاٍ ا٭غًش١



(283) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 
, غ١ٓ 43ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚتسَرل تًو ا٭غًش١, اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ يًذُٗٛض١ٜ اؾعا٥ط١ٜ, ايعسز

0223.  

أٓس ؾدطٟ, ايتًٛخ ايػُعٞ ٚتأثرلٙ ع٢ً اٱْػإ, عح َٓؿٛض ع٢ً ا٫ْذلْت, تاضٜذ  (26)

 إٛق : 28. م:05/4/0288ا٫ط٬ع, 

 http://www.hayatnafs.com/mona3at_fi_alnafs/auditory-pollution.htm 

قُس بكايٞ, ايٓٛاّ ايكاْْٛٞ ٕٓ  ا٫ْتؿاض ايٟٓٛٚ, عح َٓؿٛض ع٢ً ا٫ْذلْت, تاضٜذ ا٫ط٬ع:  (27)

 إٛق  28م: 05/4/0288

 http://www.cmes- maroc.com/ar/index.php?option=co 

 ؾعا٥طٟ,إػ٪ٚي١ٝ إس١ْٝ ايٓا١ْ عٔ أنطاض ايتًٛخ ايكٓاعٞ ٗ ايكإْٛ ا ,ٚعًٞ ْاٍ (28)

 .32. م:0223-0220ضغاي١ َادػترل, داَع١ تًُػإ 

 .َٔ ايكإْٛ إسْٞ 804إاز٠  (29)

 .23/82َٔ ايكإْٛ  09إاز٠  (30)

, إتهُٔ إكازق١ ع٢ً ايدلٚتٛنٍٛ 8988ٜٓاٜط  87إ٪ضر ٗ  88/20إطغّٛ ضقِ  (31)

ايٓؿاٜات َٔ ايػؿٔ  اـام عُا١ٜ ايبشط ا٭بٝض إتٛغ٘ َٔ ايتًٛخ ايٓاؾ٧ عٔ ضَٞ

  86/20/8976  ٗ بطؾ١ًْٛ ّٜٛ ٚايڀا٥طات ٚإٛقچ

إتهُٔ إكازق١ ع٢ً ايدلٚتٛنٍٛ  8988ٜٓاٜط  87إ٪ضر ٗ  88/23ْٛط نصيو إطغّٛ ا -

اـام بايتعإٚ ع٢ً َهاؾش١ تًٛخ ايبشط ا٭بٝض إتٛغ٘ بايٓؿ٘ ٚ إٛاز ايهاض٠ ا٭خط٣ 

 1976..02/16/ٗ بطؾ١ًْٛ ّٜٛ ٗ اؿا٫ت ايڀاض١٥ ٚ إٛق 

إتعًل َكازق١ اؾعا٥ط ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ اـاق١ بإػ٪ٚي١ٝ  70/87ْٛط ا٭َط ا (32)

يـ  53: اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ, ايعسزإس١ْٝ ايٓا١ْ عٔ ايتًٛخ ايبذلٚيٞ ,إٓعكس٠ ٗ بطٚنػٌ 

24/28/8970. 

عاّ, ايسٜٛإ ايٛطين يٮؾػاٍ أسػٔ بٛغكٝع١, ايٛدٝع ٗ ايكإْٛ اؾعا٥ٞ اي (33)

 .47, م:0220,ايڀبع١ ا٭ٍٚ,طايذلب١ٜٛ,اؾعا٥

 Exxon Valdezأندل اؿٛازخ ايبشط١ٜ خڀٛض٠ ٗ ايتاضٜذ اؿسٜح,سازث١ ْاق١ً ايبذلٍٚ  (34)

دٓٛسٗا ٗ  اييت ٚقعت ٗ إٝاٙ ا٭َطٜه١ٝ ٚ تػببت ٗ نطض نبرل يًػاسٌ, إثط 8989عاّ 

أيـ طٔ َٔ ايبذلٍٚ ٗ احملٝ٘ ٚ تًٛخ  38غها ٖا أز٣ إٍ تػطب َهٝل ا٭َرل ًٜٚٝاّ بأ٫

قُس  أيـ طا٥ط عطٟ إٍ داْب ٬ٖى ايجط٠ٚ ايػُه١ٝ. 06ٌَٝ َٔ ايػاسٌ ٚ 8222أنجط َٔ 

ايػٝس ايؿكٞ, إػ٪ٚي١ٝ ٚايتعٜٛض عٔ أنطاض ايتًٛخ ايبشطٟ باحملطٚقات, َٓؿٛضات اؿًيب 

 .85م: 0220اؿكٛق١ٝ, ايڀبع١ ا٭ٍٚ, 

, 8985اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يًب١٦ٝ, زضاغ١ َكاض١ْ, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ, ْٛض ايسٜٔ ٖٓساٟٚ, (35)

 . 85،84م, 

ايڀبع١ ا٭ٍٚ  أؾطف تٛؾٝل سلؼ ايسٜٔ, اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يًب١٦ٝ, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ, (36)

 .68م:   0224

(37) Michel Prieur, Le droit  de l environnement 3 me édition, 1996 , Dalloz , 

p 820 . 
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 .088, م 8998بسٕٚ شنط زاض ايٓؿط,  -, 28ٙ  -ؾطز قاحل اشلطٜـ, ايتًٛخ ايب١ٝ٦ٝ (38)

 .383ؾطز قاحل اشلطٜـ, إطد  ايػابل, م:  (39)

 .585ؾطز قاحل اشلطٜـ, إطد  ايػابل, م:  (40)

(41) Michel prieur , Droit de l environnement, Dalloz, 2e édition, 1991, p: 

717.  

اٱغهٓسض١ٜ, َكط,  -َٓؿأ٠ إعاضف  -َادس ضاغب اؿًٛ, ٓا١ٜ ايب١٦ٝ ٗ ن٤ٛ ايؿطٜع١  (42)

 .847م:  0220

 .545ؾطز قاحل اشلطٜـ, إطد  ايػابل, م:  (43)

 8999غعٝس غامل دًٜٛٞ, َٛاد١ٗ ا٭نطاض بايب١٦ٝ بٌ ايٛقا١ٜ ٚايع٬ز, داَع١ اٱَاضات,  (44)

 .80م: 

 .846ٝس غامل دًٜٛٞ, إطد  ايػابل, م:غع (45)

 8999غعٝس غامل دًٜٛٞ, َٛاد١ٗ ا٭نطاض بايب١٦ٝ بٌ ايٛقا١ٜ ٚايع٬ز, داَع١ اٱَاضات,  (46)

 .02م:

 .34م: 0225اؿٛغين, ٓا١ٜ ايب١٦ٝ ايسٚي١ٝ َٔ ايتًٛخ,  ط٬ٍ بٔ غٝـ بٔ عبس اهلل (47)

.35ابل م: اؿٛغين, إطد  ايػ ط٬ٍ بٔ غٝـ بٔ عبس اهلل (48)


