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يقديخ
واجهتتتتت اية تتتترجد دو تتتتل جدجتتتتدا نتتتتن ايمتتتتوارث يتتتتم سمتتتتن ن رو تتتتد نتتتتن ةتتتتل نتتتت ةداجتتتتد ا تتتتس ل
اإلد تتلن ياطل تتد ايدووجتتد ةتتل خمستتر نتتن ن تتجن تتدد وسضتتندت ي تتلت اي تتليم جنج تتل ن تتطا لت
جدجتتدة يتتم سمتتن ن تتنو د ملي نلجتتد اإل ت ل جد واين تتلطر ايدووجتتد و تتد ظجتتت ضتتلجل اين تتلطر
ايدووجد ةلهسنلم ايدلس اى مل ن سوجلسهم دظ ار يار ب ايدووي ايذي افه سفججر خول دةاد دووجد
تتتي هجرو تتتجنل ايجلةتتتلن تتتي تتتلم  5945و دةاتتتد دلجتتتل ا زمتتتي تتتلم  5945دتتتد دهلجتتتد اي تتترب
اي لينجتتتتد ايسلدجتتتتد منتتتتل خدرك اي انتتتتلف اي تتتتلناجن تتتتي ايفجزجتتتتلف ايدووجتتتتد واين تتتت ويجن اي جل تتتتججن
واي مرججن ن تلطر ايطل تد ايدووجتد و

لا تهل ايسدنجرجتد جدةتل بيتى جدتب نت ندل هتل ونردودهتل

اإلججلةي..
ويقتتد ارستتةط ا تتس دام اا تتا د ايدووجتتد ةظهتتور ن تتلمل

ت جد ينتتن س تترض هسلرهتتل بضتتل د بيتتى

ن لمل سس اق ةساوث ايةجاد ي ايندلطق ايسي جتر ا تس دانهل جهتل وايندتلطق اينجتلورة يهتل
خن ايتتدول اي تتلازة اتتى هتتذ اا تتا د ا ستزال ستتدا
تتول سيسجراسهتتل اي طجتترة اتتى

جتر

تتن ا تتس دانهل اتتى ايتتر م نتتن متتل نتتل خسجتتر

ت د اإلد تتلن وةجاستته وس سةتتر خن ا تتس دانهل ن تتروع ة جتتد تتدم

وجود اسفل جد دويجد س ظرهل.
يقتتد خ تتةل اايس تزام ايتتدويي ة تتدم ساوجتتث ايةجاتتد نةتتدخ ا ر ت ل تتي اي

تتلت ايدويجتتد تتي اي تتدوات

ايقاجاد اينلضجد وةظهور ايطل د ايدووجد واس لع دطلق ا س دانهل ي اا تراض اي تانجد منتل تي
اا راض اي مرجد ونل ج ل ب ذيك نن اضرارر وخ طلر سهدد ايجتدس اية تري ونتوارد ايطةج جتد
قد د طت ايجهود ايدويجد اينمسفتد اتى اين تسوججن اي انتي وايقتلدودي تي ن لويتد يسجدجتب ايةجاتد
اإلد لدجد طر ايساوث ايدلسج ن ايسفججرات ايدووجد خو ايدلسج ن ايس اص نن ايدفلجلت اين د.
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منل ج سةر ايساوث ايفمري خ طر خدواع ايساوث ونن
ة طوات نسقلرةد ودر آسلر

دة طورسه هو ةداجسه

إن ةدخ

جدس ر وجدنو

ويدل ي اينجسن نن دون خن ددرك ذيك وايساوث ايفمري خدواع ويه خ ةلب

دجدة ندهل ايجهل وايقجم اي اةجد ايهداند وااد راف اا

ى و قد ايواف واادسنلف وسطرف اي تتةلب

وض ف ايرواةط ااجسنل جد ومسرة اين م ت ااجسنل جد وهو دسلج ض ف ي ايوازع ايدجدي وايسيسجر ايقوي
يانس جرات اي لرججد نن و لال اإل

م و ةملت ايسي هي

ح ذو دجن خ طر وخ م؛ ادهل سجر اا راد

بيى نزايق ايهلوجد ايسي سج اه جد رف اى بن نن ساك اا ملر اي اةجد ايسي ا جقةاهل قل خو ندطق
وسضر ةن سقةل اي ةلب وااند ساك اينفلهجم اي دجسد نسل اإلرهلب وايسطرف واي او واإلةل جد ومل نل
ج هم ي ادس لر ايظواهر اي تتاةجد وايقجم ايسي سس لرض ن ن سقدات و جم اينجسن

جث در هذ

اينس جرات ةمل خ تتمليهل.
وينوضوع ساوث ايةجاد خة لد بد لدجد سسنسل ى ق اإلد لن خن ج جش تى ةجاتد دظجفتد جنتلرس جهتل

مل د ااد طد ن مفليد قه ى د جب لدل نن ايسروات واي دنلت ايةجاجد وااجسنل جد وةتلير م نتن مسترة

ايقوادجن ايسى سض هل ايدول ينمل تد ايساتوث با خدهتل يتن س تل بيتى هتد هل با ةليس تلون ةتجن اا تراد وايتدول
إل داث س ججر ى اي اوك ج دي بيى ايسقاجل وند ساوث ايةجاد .
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أًٍْخ ٔ يشكهخ اندراسخ :
يقتتد خ تتة ت ضتتجد ايةجاتتد و نلجسهتتل واين ل ظتتد اجهتتل نتتن ن ساتتف خد تواع ايساتتوث وا تتدة نتتن خهتتم

ايقضتلجل اينا تد تى ليندتل اين ل تر وة تدائ راج تجلئ نتن خة تلد ايس تدجلت تول خستر اين تلطر ايةجاجتد اتتى

ااججتتلل ايقلدنتتد  .ان اين تتلطر ايةجاجتتد س دتتي اانتتن اية تتر واانتتن اية تتر ج دتتي اانتتن اي تتمري –

اا س لدي – ااجسنل ي – ايةجاى – اي تذااى – اي ت ي – اي

تى – وخنتن اينجسنت و ومتل هتذ ااة تلد

جسو ف اى اه ر نتس ئ سهدجتد اانتن اي تمري خو اي جل تي ج دتي سهدجتد اانتن ايةجاتى

ن ظتم اي تروب

ايسى دست بيى اهن جنمن ايقول ةيدهل تروب ةجاجتد هتد هل اا تسج ف اتى اي لنتلت واينتوارد ايطةج جتد خو
اى ايطرق اا سراسجججد .

ونتتن جلدتتب خ تتر خن ايةجاتتد هتتى اإلطتتلر ايتتذ جنتتلرس اإلد تتلن د تتلطد ودسججتتد يدنتتو وسدتتوع ايد تتلط
قد س رضت ايةجاد ةن ساف دل رهل ياسدهور اي دجد

اية ر خو اإلد لدي وايسقدم ايسمدويوجي اينسدلني

واين سنر  .بزاف ذيك خ ة ت ايقضلجل ايةجاجد نن ايقضلجلت اين ورجد ايراج جد ياسدنجد اا س لدجد
واية رجد

ل هذا ايقرن .

وةذيك إن اي دجث ن اين لطر ايدلجند نن ايساوث ةةه ايد لطلت اية رجد واي دجث ن ن ليجد ايساوث
ج دي س فجف ن دات ايساوث .

أْداف اندراسخ :


بيقلف ايضوف اى ن ماد ايساوث وطةج سهل نن جث نفهوم ايةجاد سم نفهوم ساوث ايةجاد.



م ف خ ةلب و ن لدر ايساوث ايةجاي ايطةج جد و جر ايطةج جد.



د ار د اهسلر اينسرسةد اى ايساوث نن جث طورسهل اى ا سنرار اي جلة اية رجد.



ايسيمجد اى اينةلدئ وايقوا د ايقلدودجد اي ل د ةليجلدب ايو تلاي تي نجتلل نلجتد ايةجاتد



مونجتتد – ردجتتد –

نن ايساوث.ذ

ا تتس راض خ تتليجب نواجهتتد ايساتتوث ايةجاتتي نتتن ااجهتتزة اين سافتتد
رطجدو
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تسبؤالد اندراسخ :
 -5نل هي طةج د ن ماد ايساوث وخة لدهل ليجل و ن سقة ؟
 -2نتتل هتتي اا تتةلب ايراج تتجد ايستتي ستت دي بيتتى سفتتل م ن تتماد ايساتتوث نتتن استتر ايسفججتترات واا نتتلل
اارهلةجد؟

 -3نل هي ايجهود اينةذويد ي نواجد ن ماد ايساوث ة ةب ايسفججرات واا نلل اارهلةجد

يُٓج اندراسخ :
ج سند اية ث ى هذ ايد ار تد اتى اينتدهج ايو تفى ايس اجاتي وايتذ جتسم جته و تف ظتلهرة ايساتوث
ة تتمل تتلم واإل لطتته ةمل تتد واناهتتل وخ تتةلةهل وخة لدهتتل وا تتس
ةس اجل ااوضلع ايقلاند و رضهل وةجلن ايق ور جهل .
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ص ايدستتلاج يس نجنهتتل  .و تتد تتلم ايةل تتث

خطخ اندراسخ
مت تقسٍى انجحج ػهى انُحٕ انتبيل
ادلجحج األٔل ( :تهٕث انجٍئـــــخ)
ادلطهت االٔل  :يبٍْخ انجٍئـــــخ
ادلطهت انخبتى  :يبٍْــــخ انتهٕث
ادلطهت انخبنج  :إَٔاع انتهٕث انجٍئً

ادلجحج انخبَى

( :انتهٕث ثسجت انتفجرياد ٔاالػًبل االرْبثٍخ)

ادلطهت االٔل

 :تأحري انتفجرياد انٌُٕٔخ االختجبرٌخ ػهى انجٍئخ

ادلطهت انخبَى
ادلطهت انخبنج

 :يشكهخ االنغبو فى يصز

 :أحز انتفجرياد ٔاالػًبل االرْبثٍخ ػهى انجٍئخ ٔيظبْز انتهٕث

انُتبئج ٔانتٕصٍبد
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ادلجحج األٔل
تهٕث انجٍئـــــخ
متٍٓد :
ا س دم ن طال ايةجاد  Environmentاول نرة ي ن سنر اانم اينس دة ياةجاد اية رجد ايذي ُ قد ي
ا سمهويم ةلي وجد لم  5972ةدائ نن ن طال ايو ط اية ر  Human Milieuايذي ملن نس لرف
اجه وجسم ا س دانه و د ادةر مسجر نن اي انلف وايةل سجن ي وض س رجف ن دد ين طال ايةجاد با

خده د ةدت

وةد ذيك؛ دظ ارئ ا س ف ر جد مل ةل ث و قلئ يس

ه اي اني و د اد مس ذيك اى

س دجد نديول ساوث هذ ايةجاد ؛ ان هذا ايس ةجر اا جر جرسةط س دجد ةس دجد ن دي ايةجاد ذاسهل وسةدو

خهنجد س دجد نديول ايةجاد نن

ل بةراز اي دل ر اينمودد يهل

جث س مل ساك اي دل ر ن ل اي نلجد

ايقلدودجد إذا ملن رجل ايقلدون جدظر بيى ايةجاد ةل سةلرهل جند ججب اي فلظ اجهل إن نلجسهل سمنن ي

ايس دي اي د لط جنس خ د دل رهل.

ي ضوف ذيك جنمن س دجد نديول ساوث ايةجاد نن
" نطاب خول" نلهجد ايةجاد
" نطاب سلن" ونلهجد ايساوث
" نطاب سليث" .وخدواع ايساوث ايةجاي
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ل ةجلن :

ادلطهت األٔل
يبٍْخ انجٍئـــــخ
تعددت تعريفات البيئة وفقاً لنظرة كؿ باحث ،فاختمؼ تعريؼ البيئة في المغػة نػف التعريػؼ االحػط حي
ف ػػي ا ػػاؿ العم ػػوـ الحيوي ػػة والطبيعي ػػة أو العم ػػوـ النع ػػانية واالات اني ػػة ،ن ػػف التعري ػػؼ الق ػػانوني ف ػػي ا ػػاؿ
الدراعات القانونية.

ً
أٔال :ادلفٕٓو انهغٕي نهجٍئخ :يقحد بالبيئة في المغة العربية ال كاف أو ال نزؿ أو الوعط
عبر بيا نف الحالة أو الييئة التي نمييا ىذا ال كاف،
الذي يحيا فيو الكائف الحي ع غيره ف الكائنات ،ك ا ُي َ
ويقحد بيا أيضاً كؿ ا يحيط بالفرد أو ال ات ع ويؤثر فيي ا ،كالبيئة الطبيعية والبيئة الثقافية والبيئة
ُ

االات انية ،فيقاؿ " تبوأ" نزالً نزلو و" بوأ" لو نزالً و" بوأه" نزالً ىيأه و كف لو فيو ،ويقاؿ " أباء" ف ناً نزالً
ىيأه لو وأنزلو ،و" بوأ" ف ناً نزالً فيو أنزلػو ،و" تبوأ" ال كاف وبو نزلو وأقاـ بو ،والبيئة ب عنى ال نزؿ و ا يحيط
بالفرد أو ال ات ع ويؤثر فيي ا ،ويقاؿ :بيئة طبيعية ،بيئة اات انية ،بيئة عياعية.

حبٍَب :ادلفٕٓو االصطالحً

نهجٍئخ :تبػايف البػاحثوف وال تخححػوف في ػا بيػنيـ فػي وضػع

تعريؼ حدد يتفؽ نميو الا يع الحط ح البيئة ،ليةتل سون تي نجتلل اي اتوم اي جوجتد وايطةج جتد يػروف أف
ال فيػػوـ العم ػػي لمبيئػػة يرتكػػز نمػػي العوا ػؿ الطبيعيػػة ال حيطػػة بالكائنػػات الحيػػة و ػػدا تأثيرىػػا الحيػػوي نمػػييـ،
جر اية ض أف البيئة ىي " الوعط أو ال ااؿ ال كاني الذي يعيش فيو النعاف يتأثر بو ويػؤثر فيػو ،بكػؿ ػا
يش ػ مو ىػػذا ال اػػاؿ ال كػػاني ػػف نناحػػر و عطيػػات ع ػواء كانػػت طبيعيػػة كالحػػخور و ػػا تض ػ و ػػف عػػادف
و حػػادر طاق ػة وتربػػة و ػ ػوارد ائيػػة ،ونناحػػر ناخي ػػة ػػف ح ػ اررة وضػػغط وري ػػاح وأ طػػار ونباتػػات طبيعي ػػة
وحيوانػػات بحريػػة النشػػأة بريػػة و ائيػػة ،أو عطيػػات بش ػرية أعػػيـ النعػػاف فػػي واودىػػا ػػف ن ػراف وطػػرؽ نقػػؿ
و واح ت و زارع و حػانع وعػدود و ػا غيػر ذلػؾ" ،وجتر آ ترون أف البيئػة ىػي" الوعػط ال حػيط بالنعػاف،
والذي يش ؿ كافػة الاوانػب ال اديػة وغيػر ال اديػة ،البشػرية نيػا وغيػر البشػرية فالبيئػة تعنػي كػؿ ػا ىػو خػارج
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نػػف كيػػاف النعػػاف ،وكػػؿ ػػا يحػػيط بػػو ػػف واػػودات ،فػػاليواء الػػذي يتنفعػػو النعػػاف ،وال ػػاء الػػذي يش ػربو،
واألرض التي يعكف نمييا ويزرنيا ،و ػا يحػيط بػو ػف كائنػات حيػو أو ا ػاد ىػي نناحػر البيئػة التػي يعػيش
فييا والتي تعتبر الطار الذي ي ارس فيو حياتو ونشاطاتو ال ختمفة".
أ ػػا ايةتتل سون تتي نجتتلل اي اتتوم اإلد تتلدجد وااجسنل جتتد فيػػروف أف فيػػوـ البيئػػة يعػػت د ض ػ ونو ػػف
التعريفات التي ترتكز نمييا العموـ الطبيعية ػع إضػافة العناحػر التػي تػ زـ واػود النعػاف وأنشػطتو الخ قػة
االات انية والحنانية والتكنولواية ،جر اية ض أف البيئة ىي " ا وع العوا ؿ الطبيعية والحيوية والعوا ؿ
االات انيػػة والثقافيػػة واالقتحػػادية ،التػػي تتاػػاور فػػي ت ػوازف ،وتػػؤثر نمػػى النعػػاف والكائنػػات الحيػػة األخػػرا
بطريقػة باشػرة أو غيػػر باشػرة" ،وجتتر خ تترون أف البيئػػة ىػػي " ا ػػوع العوا ػػؿ الطبيعيػػة والكي يائيػػة والحيويػػة
والعوا ػػؿ االات انيػػة التػػي ليػػا تػػأثير باشػػر أو غيػػر باشػػر ،حػػاؿ أو ؤاػػؿ ،نمػػي الكائنػػات الحيػػة واألنشػػطة
النعانية" ،والبيئة وفقا ليذا الرأي ذات ض وف ركب فيي تنقعـ إلي:
 -1انجٍئخ انطجٍؼٍخ  Natural Environmentوىى ف حنع اهلل عبحانو وتعالى وتش ؿ :الاباؿ واألودية
والبحار واألنيار وأشعة الش س واليواء وكذلؾ الكائنات الحية ف إنعاف وحيواف ونبات.

 -2انجٍئخ احلضزٌخ أٔ االجتًبػٍخ  Social Environmentوىى تضـ ا أقا و النعاف ف نشػتت فػي البيئػة
الطبيعية ف باف و حانع وحدائؽ ون قات ونظـ اقتحادية واات انية وعياعية وثقافية وغيرىا.

 -3حبنخب :ادلفٕٓو انقبًََٕ نهجٍئـخ :ورد تعريػؼ البيئػة بػالفقرة األولػى ػف ال ػادة األولػى ػف قػانوف
البيئػة رقػـ  4لعػنة  1994بأنيػا " ال حػيط الحيػوي الػذي يشػ ؿ الكائنػات الحيػة و ػا يحتويػو ػف ػواد و ػػا
يحيط بيا ف ىواء و اء وتربػو و ػا يقي ػو النعػاف ػف نشػتت" ،والبيئػة وفقػاً ليػذا التعريػؼ إ ػا أف تكػوف
طبيعيػػة وىػػى :كػػؿ ػػا يحػػيط بالنعػػاف ػػف نناحػػر ال دخػػؿ لػػو فػػي واودىػػا ثػػؿ ال ػػاء والي ػواء والتربػػة

والبحار وال حيطات والنباتات وغيرىا ،وا ا أف تكوف حنانية وىي :كػؿ ػا أنشػأة النعػاف ػف حػنانات
وطرؽ و طارات ووعائؿ واح ت وغيرىا.

 -4ػػف ىػػذا يتضػػل أف ال شػػرع ال حػػري انحػػاز إلػػي ال ػػدلوؿ ال وعػػع لمبيئػػة الػػذي يشػ ؿ العناحػػر الحػػنانية
التي أنشأىا النعاف بالضافة إلى العناحر الطبيعية ،ب ا يعني ا تداد الح اية التي قررىا ال شرع إلييػا،

والبيئة وفقا لمتعريؼ العابؽ تنحرؼ إلي ث ثة نناحر:
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.1انجٍئخ األرضٍخ أٔ انربٌخ :وتش ؿ ا نمى األرض ف يابس ،أي الاباؿ واليضاب واألرض و ا بيا
ف أتربة.

.2انجٍئخ ادلبئٍخ :وتش ؿ ا نمى األرض ف عطحات ائية عواء كانت حيطات أو بحار أو أنيار أو
بحيرات.

.3انجٍئخ اذلٕائٍخ :وىػى ال حػيط اليػوائي أو الاػوي ويشػ ؿ الخمػيط ػف الغػازات ال كونػة لػو بخحائحػو
الطبيعية ونعبو ال عروفة.
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ادلطهت انخبًَ
يبٍْــــخ انتهٕث
يتفانؿ النعاف ع البيئة ػف حولػو فيػؤثر فييػا ويتػأثر بيػا ،وخػ ؿ نشػاطو اليػو ي يقػوـ بػبعض األفعػاؿ
التي قد تفعد الطبيعة ف حولو وتخؿ بالتوازف الطبيعي بيا ،وقد تعددت حاوالت العم اء لوضع فيوـ حدد
لمتمػػوث إال أف ىػػذه ال حػػاوالت قػػد تبعثػػرت فػػي فػػروع العمػػـ ال ختمفػػة بحعػػب ػػا تعػػتيدفو طبيعػػة ىػػذا العمػػـ،
وتعددت تعريفات تموث البيئة بالنظر إلى الفعؿ أو األثر ال ترتب نميو أو النتياة النيائية التي يؤدي إلييا.

ً
أٔال :ادلفٕٓو انهغٕي نهتهٕث  :يقحد بالتموث في المغة العربية التمطيخ وخمط الشئ

ب ا ىو خارج ننو ،يقاؿ تموث الطيف بالتبف ،والاص بالر ؿ ،ولوث ثيابو بالطيف أي لطخيا ،ولوث ال اء أي
كدره ،ك ا يقاؿ " لوث" ثيابو بالطيف " تمويثاً" أي لطخيا ،و" لوث" ال اء أي كدره ،ك ا يقحد بالتموث خمط
الشئ ب ا ىو خارج ننو ،حيث يقاؿ لوث الشئ بالشئ :خمطو بو و رعو ،ولوث ال اء :كدره ،وتموث ال اء أو
اليواء ونحوه :أي خالطتو واد غريبة ضارة .واذا تدبرنا القرآف الكريـ ناد أف لفظ التموث لـ يرد فيو ،ولكف
نبر ال ولى عبحانو وتعالى نف التموث بمفظ أقوا ض وناً يتناعب ت ا ا ع ا يراد بو اليوـ وىو" الفعاد"،
قاؿ

غب َٰد ﴿ٰ﴾٥٠٨عورة
غ ََٰ ۗ ََّٰ ٝ
غ َٰذ كَِٜ ٤ب َ ُ٣ٝأِِٜيَٰ ا أُ َؾ أش َٰ
ع َؼ ٰ٠كِ ٢أاْلَ أس ِٰ
س َٝاَُّ٘ أ
ّللاُ َ ٰل ِ ُ٣ؾتٰ ا أُلَ َ
تعالى َٝإِ َرا ر َََ ٰ٠َُّٞ
ع ُِ ُ٤أل ِ
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؛ فإف اعتخداـ القرآف الكريـ لو يعتبر أكثر دقو واحكا ا وداللة نمي ال قحود ف لفظ " تمػوث" حيػث أف
عنػػى الفعػػاد يتعػػع ليش ػ ؿ كافػػة األن ػػاؿ الضػػارة بالبيئػػة ،أو يػػؤدي إلػػي خمػػؿ واضػػطراب بيػػا ،أو اعػػتنزاؼ
واردىػػا ،أو التبػػذير فػػي اعػػتخدا يا نمػػي نحػػو ييػػدد دوا يػػا ألايػػاؿ قاد ػػة ،وى ػو كػػذلؾ يعػػد أدؽ وأش ػ ؿ ػػف
عاني أخرا ثؿ الضرار بالبيئة أو االنتداء نمي البيئة.
و تي ايا تتد اإلدجاجزجتد يقحػد بػػالتموث  Pollutionوىػو يعنػى كػػؿ إاػراء يغيػر ػػف اليػواء وال ػاء والتربػػة
ويؤثر نمي ح حيتيـ ل عتخداـ اآلد ي.
ويقحد بو إفعاد وعط ا بإدخاؿ موث اPollution.و ي ايا د ايفرد جد يقحد بالتموث
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ً
حبٍَــب :ادلفٓــٕو االصــطالحً

نهتهــٕث :يثيػػر تعريػػؼ التمػػوث حػػعوبة بالغػػة لػػدا البػػاحثيف

وال تخححيف في ااؿ العموـ البيئية ،خاحة أ اـ تعدد وتنوع ال موثات ،األ ر الذي أدا إلى حعوبة إيااد
تعريؼ وحد تفؽ نميو ،جر اية ض أنو " كؿ ا يؤثر في ا يع نناحر البيئة ب ا فييا ػف نبػات وحيػواف
وانعاف ،وكذلؾ كؿ ػا يػؤثر فػي تركيػب العناحػر الطبيعيػة غيػر الحيػة ثػؿ اليػواء والتربػة والبحيػرات والبحػار
وغيرىا" ،وج ر ه اية ض بأنو " كؿ تغيير ك ي أو كيفي في كونات البيئة الحية وغير الحية ال تقدر األنظ ة
البيئ ية نمى اعتيعابو دوف أف يختؿ توازنيا ،وال تعتطيع الدورات الطبيعية لألنظ ة البيئية أف تعتونبو وتاريو
في ع عؿ تحوالتيا"  ،وجر آ ترون أنػو " إدخػاؿ النعػاف فػي البيئػة ػواد أو طاقػة ػف شػأنيا أف تتعػبب فػي
خػػاطر نمػػى حػػحة النعػػاف ،وضػػرر بػػال وارد الحيػػة والػػنظـ االيكولوايػػة ،أضػرار باالعػػتخدا ات ال شػػرونة
لمبيئة".

ً
حبنخب :ادلفٕٓو انقـبًََٕ

نهتهـٕث :أوضػحت ال ػادة األولػى ػف قػانوف البيئػة رقػـ

 1994ال قحود بتموث البيئة بأنو " :أي تغيير في خواص البيئة
إلػػى الض ػرار بالكائنػػات الحيػػة أو ال نش ػتت أو يػػؤثر نمػػى

 4لعػنة

ا قد يؤدا بطريؽ باشر أو غير باشػر

ارعػػة النعػػاف لحياتػػو الطبيعيػػة" وىػػذا التعريػػؼ

لتموث البيئة يحتوا نمى ث ثة نناحر تتفؽ ع ال فيوـ القرآني لمفعاد ال ت ثؿ في قولو

تعالى:

غ اَُّذ ِزَ ١ػ ُِِٔذٞا َُ َؼَِّ ُٜذ أْٰ
ط ُِِ ُ٤ز٣وَ ُ ٜأْٰ ثَ أؼ َٰ
غجَذأٰ أَ أِ ٣ذ ١اَُّ٘ب ِٰ
غب ُٰد كِ ٢ا أُجَشٰ َٝا أُجَ أؾ ِٰش ثِ َٔب ًَ َ
ظَ ََٰ ٜش ا أُلَ َ
﴾٧٤﴿ ٕٞ
 َ٣أش ِع ُؼ َٰ
سورة الروم  -اآلٌة 10

= دوث س ججر ي واص ايةجاد
= وجود جد لرججد وراف هذا ايس ججر
=خن جمون نن ين هذا ايس ججر دوث بضرار ةليملادلت اي جد خو ايند آت خو ننلر د
اإلد لن ي جلسه ايطةج جد
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ادلطهت انخبنج

إَٔاع انتهٕث انجٍئً
يتخػػذ التمػػوث البيئػػي نػػدة أشػػكاؿ ت ثػػؿ نتػػاج التفانػػؿ ال عػػت ر بػػيف األنشػػطة النعػػانية والعناحػػر البيئيػػة،
ك ػػا تتنػػوع ال ػواد والعوا ػػؿ ال موثػػة لمبيئػػة ،وتبػػدو أى يػػة بيػػاف األن ػواع ال ختمفػػة لكػػؿ نيػػا فػػي إق ػرار الح ايػػة
القانونية ال ز ة ليا.
ً
أٔال :إَٔاع انتهٕث:

 -1إَٔاع انتهٕث ثبنُظز إىل انؼُصز انجٍئً

 -2تهٕث انجٍئخ األرضٍخ :

يقحد بو إضافة واد أو ركبات غريبة ننيا إلى كوناتيا ،تتعبب

في تغيير الخواص الفيزيائية أو البيولواية أو الكي يائية ليا والتي ف بينيا زيادة نعبة األ ح في التربة

نف الحد ال عتاد ،و ف شأف ىذا التغيير افتقاد التربة لخحوبتيا نتياة اخت ط ال موثات بيا وتحوؿ التربة

الخحبة إلى ناطؽ ارداء تشيع فييا ظاىر التححر .
أ-

تهٕث انجٍئـخ اذلٕائٍـخ

 :يتمػوث اليػواء ننػد ا تواػد فيػو ػادة أو أكثػر أغازيػة أو عػائمة أو

حمبة) أو نند ا يحدث تغيير محوظ في نعب الغازات ال كونة لو ،وتؤدا ىػذه ال ػواد أو التغيػرات إلػى
تأثيرات ضارة باشرة أو غير باشرة في الكائنات الحية .
ب-

تهــٕث انجٍئــخ ادلبئٍــخ

 :يتمػػوث ال ػػاء ننػد ا يتغيػػر تركيػػب نناحػره ،أو تتغيػػر حالتػػو بطريػػؽ

باشر أو غيػر باشػر بعػبب نشػاط النعػاف ،وبكيفيػة تحػبل عيػا ىػذه ال ػادة أقػؿ

ل عتع االت الطبيعية ال خححة ليا أو لبعضيا .
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ئ ػة أو حػ حية

 -2إَٔاع انتهٕث ثبنُظز إىل آحبرِ ػهى انجٍئخ
أ-

انتهٕث اَيٍ:

ب-

انتهٕث اخلطز:

:

ويعد الدراة األولى ف دراات التموث ،وال يناـ ننو ث ة خطورة أو شاكؿ نمى

البيئة ،وغالباً ا يكوف في حدود ال عايير والنعب الحادرة ف األايزة ال عنية بشئوف البيئة .
وتتااوز فيو ال موثات الحدود اآل نة ،ويترتب نميو خمؿ بالتوازف الطبيعي ،وتبدو

ال خاوؼ آنذاؾ ف حدوث شاكؿ بيئية يحػعب العػيطرة نمييػا ،ب ػا يعػتمزـ التػدخؿ الفػوري لتقميػؿ حػدة

التموث والنزوؿ بو لمحدود اآل نة .
ج-

انتهٕث انقبتم (ادلديز):

ىو أشد أنواع التموث وأكثرىا خطورة ،حيث تتعػدا فيػو نعػبة تركيػز

ال موثات الحد األنمى لمخطورة ،ب ا ينبػئ بإ كانيػة حػدوث كارثػة بيئيػة ،ويتطمػب الوضػع فػي ىػذه الحالػة
اعتنفار كافة األايزة ال عنية بح اية البيئة في الدولة التي يحدث فييا ثؿ ىذا النوع ف التموث ،وتنفيػذ

خطػط الطػوارئ ال قػػررة ل واايػة ثػػؿ ىػػذه الحػػاالت ،ك ػا ياػػب إبػ غ الػدوؿ ال اػػاورة التخػػاذ الاػراءات
االحت ارزيػة ال ز ة لمتعا ؿ ع تمؾ الكوارث البيئية .

 -3إَٔاع انتهٕث ثبنُظز إىل َطبقّ اجلغزايف :
أ -انتهــٕث اىهــى :وىػػو التمػػوث الػػذي ال يتاػػاوز آثػػاره الحيػػز القمي ػػي ل كػػاف حػػدوره،
وتكت ؿ نناحره داخؿ الطار القمي ي لمدولة ،دوف أف ت تد آثاره خارج ىذا الطار.

ب -انتهٕث ػرب احلدٔد  :ىو أي تموث ن دي أو نفوي يكوف حػدره أو أحػمو العضػوي

خاضعاً أو واود كمياً أو ازئيػاً فػي نطقػة تخضػع ل ختحػاص الػوطني لدولػة ،وتكػوف لػو
أثاره في نطقػة خاضعة ل ختحاص الوطني لدولة أخرا.
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ً
حبٍَب :إَٔاع ادلهٕحبد:
 -1إَٔاع ادلهٕحبد ثبنُظز إىل َشأتٓب
أ-

يهٕحبد طجٍؼٍخ :

:

وىى التي تنتج ف كونات الطبيعػة ذاتيػا دوف تػدخؿ النعػاف كالغػازات واألتربػة

التي تقذفيا البراكيف.

ب -يهٕحــبد يســتحدحخ  :وتعػػرؼ بال موثػػات البشػرية وىػػى التػػي تتكػػوف نتياػػة ػػا اعػػتحدثو النعػػاف فػػي
البيئة كتمؾ الناتاة نف شتى الحنانات والتفايرات النووية ووعائؿ ال واح ت.

 -2إَٔاع ادلهٕحبد ثبنُظز إىل طجٍؼتٓب :
أ-

يهٕحبد ثٍٕنٕجٍخ :

وىى األحياء إذا وادت في كاف أو ز اف أو كـ غير ناعػب ثػؿ الفيروعػات

والبكتيريا والكائنات الحية الدقيقة والطفيميات.

ب -يهٕحبد كًٍٍبئٍخ  :ثػؿ الغػازات ال تحػاندة ػف الح ارئػؽ وال حػانع والعػيارات والبػراكيف وال بيػدات
بأنوانيا والاعي ات الدقيقة التي تنتج ف حانع األع نت والكي اويات العائمة التي تمقى آثارىا العمبية

نمى ا يع نناحر و كونات البيئة.
ج-

يهٕحبد فٍشٌبئٍخ :

ثػؿ الضوضػاء والتمػوث الحػراري والشػعانات بأنوانيػا ،وخاحػة ال ػواد ال شػعة

التي تنتج ف ال فان ت النووية.

 -3إَٔاع ادلهٕحبد ثبنُظز إىل قبثهٍتٓب نهتحهم :
أ -يهٕحـبد قبثهــخ نهتحهـم :وىػػى ػواد عػريعة التحمػؿ ػف تمقػاء نفعػػيا أ ػف خػ ؿ ن ميػات طبيعيػة) ثػػؿ
ركبػػات النتػرات والحػ اررة أو بوعػػائؿ يكانيكيػػة أ حطػػات عالاػػة يػػاه الحػػرؼ) ثػػؿ ال خمفػػات اآلد يػػة

نحؼ الحمبة والعائمة .

ب -يهٕحبد غري قبثهخ نهتحهم :وىى واد ال ي كف تفكيكيا نضوياً أو تعتغرؽ فترة ز نية طويمػة اػداً ،و ػف
أ ثمتيػػا ال خمفػػات ال عدنيػػة وال بيػػدات الحشػرية ،وأحيانػاً تتحػػد بعػػض ىػػذه ال موثػػات ػػع بعػػض ال ركبػػات

األخرا ال واودة فػي البيئػة كونػة ركبػات أخػرا عػا ة ،وىػذه ال موثػات قػد تكػوف قابمػة لمتفكػؾ نضػوياً
بواعطة األايزة أو تكوف غير قابمة لمتفكؾ نضوياً.
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-3

إَٔاع ادلهٕحبد ثبنُظز إىل انقبئى ثٓب :

الغػػزو الفكػػرا أالتمػػوث الفكػػرا) ىػػؿ يححػػر التطػػرؼ فػػي التعريػػؼ الػػدارج الشػػيير ،وأنػػو

«اعػػتخداـ وعػػائؿ غيػػر قبولػػة ػػف ال ات ػػع ،ثػػؿ التخريػػب أو العنػػؼ ،لمتػػرويج لاػػدوؿ
أن ػػاؿ ع ػػيف»؟ ححػ ػره ف ػػي ى ػػذا التعري ػػؼ

ي ػػد لن ػػو تط ػػرفيف ال يتحرك ػػوف ف ػػي ى ػػذا

الطػ ػػار وال َي ُقػ ػ َػرُبيـ اتيػ ػػاـ وال عػ ػػاءلة ،لكػ ػػنيـ يػ ػػدفعوف ب ػ ػػف يتحػ ػػرؾ ويمعػ ػػب فػ ػػي بطػ ػػف
التعريؼ ،بعد نزع العقؿ ت ا اً ،ب باركة دروس التحريض والتاييش والحقف.

عمػػوـ ت ا ػاً ػػف ىػػـ أكثػػر الػػذيف ي ارعػػوف التطػػرؼ ،وقػػد ن ػراوغ ونختمػػؼ ونغضػػب إذا ػػا ذىبنػػا

بيػػدوء إلػػى عػػر ىػػذه ال ارعػػة ،و ػػا ال كاعػػب التػػي تػراد ػػف ورائيػػا؟ وال أظػػف نػػاق ً يايػػؿ العػػر
وال كاعب ،وا ُف َا ِيمَيا فذاؾ يقود إلى أف ىناؾ ف يعبث بػو فػي الزاويػة التػي يعبػث بيػا ارعػو
التطػػرؼ وحػػانعو طائ ارتػػو الورقيػػة العػػاقطة ػػع الوقػػت ،وال أظػػف العاقػػؿ أيض ػاً يحػػب أف يكػػوف

فريعػػة لػػذئاب خارايػػة اائعػػة ،أو اعػػداً فارغ ػاً يو باػػو ل خططػػات الػػدفاع بالنيابػػة وتاػػارب قطػػع
الػػرؤوس ،وقػػذارة األح ػزاب والا انػػات ال ات عػػة نمػػى حػػمحة وال تفرقػػة نمػػى ح ػمحة أخػػرا،

لكػػف بيننػػا تطرفػػوف بالعػػر يعاػػبيـ أف نحتػػرؽ ػػف أاػػؿ نيػػات عػػا ة ،ويرع ػ وف ل طاحػػة بكيػػاف
وتػ ػراب .ق ػػد تح ػػنع الرياض ػػة تعح ػػباً ،وق ػػد يع ػػاىـ الش ػػارع ف ػػي تنش ػػئة «شػ ػوارني» ،وق ػػد تقنعن ػػا
الشاشات بػ «ر ز» ،وقػد تضػحؾ نمينػا دكػاكيف بيػع الكػ ـ ب ػ « ناضػؿ» ،لكػف الظػروؼ الحراػة

والتحػػديات ال حػػاحبة ليػػا شػػرحت لنػػا كػػـ ػػف وطنػػي « زيػػؼ» وكػػـ ػػف تطػػرؼ عػػكوت ننػػو
ألننػػا لػػـ نحػػؿ بعػػد إلػػى آليػػة ضػػبط اريئػػة نػػف ال تطػػرؼ ،ظػػاى اًر كػػاف أـ عػػتت اًر ،وال ن ػزاؿ فػػي

ضػ َػبط حػراحة فػػي فعػػؿ إرىػػابي أو ينزلػػؽ لعػػانو
الػػدائرة الضػػيقة واالتيػػاـ ال طػػاط بػػالتطرؼ ل ػػف ُي ُ
با مػػة ال تقبػػؿ التأويػػؿ وال التبريػػر ،لتظػػؿ ح اعػػتنا فػػي ا ػػؿ التنظيػػر ػػف دوف أف نػػذىب إلػػى ػػا
ىو أدؽ وأخطر في وحؿ «التموث الفكري».
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ادلجحج انخبَى
(انتهٕث ثسجت انتفجرياد ٔاالػًبل االرْبثٍخ)
ٌحاول البشر على الدوام اختراع أسلحة أكثر فت ًكا ،ومن أهم هذه األسلحة القنابل
النووٌة ،وتعتبر التفجٌرات النووٌة االختبارٌة واحدة من أكثر مسببات التلوث

ادلطهت االٔل
التلوث البٌئً األلغام نموذجا

يقد سم ا س دام ااي لم ةمسرة و ر ت ادس ل ار مةج ار ة د اي رب اي لينجتد ااويتى واي ترب اي لينجتد
ايسلدجتتد وايستتي سرمتتت خستتل ار نتتدنرة مةجتترة اتتى مل تتد اين تتسوجلت ويتتم ج تتام ندهتتل اإلد تتلن وا
اي جوان وا ايةجاد .منل خن هذ ااي لم

ايسطور ايسمدويوجي ايذي

لرت س س دم ةمسرة ي

تردل اي تليي

و تل نت

لر ج ر ه اي ليم ون مسترة اي تروب اينددي تد هدتل وهدتلك .متل هتذا
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زاد نتتن ايطاتتب اتتى ااي تتلم وةلستتت ااي تتلم ةتتذيك خمستتر سطتتو ار

تتردل دجتتد خن ااي تتلم يتتم س تتد

سقس ر قط اى ايةر ةل سجلوزسه بيى اية ر.
ت

بن ااي تتلم س سةتتر تتي اي تتروب

ل د ل جتتل ن ت س ار جسنجتتز ةليستتيسجر اينتتدنر ايمل تتل وةقاتتد

ايسمافد .مافد ايا م ايوا د ا سسجتلوز  51دوارات تي تجن خن دز ته و س طجاته جسماتف خمستر
نتتن  5111دوار .وا تتس دام ااي تتلم ا زال تتلا ل تتي ة ت ر ايستتوسر وندتتلطق ايد از تتلت :ت ل
ايفسرة نل ةجن  5999وندس ف  2115سم ا س دام ااي لم تي توايي خرة تد و
ن تتا ل نتتن ةتتل  55مونتتد و 35نجنو تتد ن تتا د

ترجن د از تل

و تتل ةإ رجقجتتل خرجسجرجتتل اي تتودان

اي د لل وةوروددي وايمود وو ةآ جل ايفجاجةجن جدةلل و م نجرو ةلإلضل د بيتى اي ج تلن و

دا تتسلن روا ترااجل ودول خ تر نس تتددة وجةاتتد تتدد اين تتزون اي تتليي ييي تتلم توايي 251
ناجون ي م يد  515دول سس درهل اي جن ورو جل وايواجلت اينس دة اانرجمجد.

كٍفٍخ اشتغبل األنغبو ٔ إَٔاػٓب:
وجس لفل اي دجد نن ايدلس ن مجفجد

د و ا س لل ايا م.

واي قجقد خن هذا نهم جدا ان ايا تم جسمتون نتن خجتزاف ونتواد نس تددة .تلي ف اي تلرجي اي

ي م ج د نن ن دن ة
ونن سم جمتون هدتلك

سجك و

تب وجمتون ن

تنلم وهتو و تجاد سفججتر اي

توا ةلينتلدة اينسفجترة وايستي ستد ى TNT.

توة اينسفجترة .وجتسم سفججتر ااي تلم ةطترق

نس ددة:
دد س رضهل ياض ط ةدرجد ن دودة خو ر ذيك ايض ط.
دد اي د خو اإلر لف ةوا طد اك.
دد س رضهل ي هسزاز خو اينجل.
دد نرور سرة زندجد ن ددة
ايمسرودجل ن طرجق اينفجر اايمسرودي
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ن دلطج جل ن طرجق س ججر اينجلل اين دطج ي نن

ل اينفجر اين دطج ي.

دجد خن هدلك ااي لم سسدوع وسس دد سة ل ينجلات ا س دانهل .هدلك ااي لم اارضجد واية رجتد.

وااي لم اارضجد سدق م بيى نل جاي:
خ .خي لم نضلدة يادةلةلت.
ب .خي لم نضلدة يي راد.
ت.خي لم اينجلة ايض اد
ث .خي لم نضلفة.

وسدق م هذ ااي لم بيى س سد خ لم:
ااي لم اينس ظجد ذات ايسيسجر اي جظي وهي س سنتد اتى ستيسجر اي تظلجل ايدلسجتد تن ايا تم ة تد
ادفجلر و د س ل بيى  5111ظجد
خي لم مجنلوجد وهي ن ةية ةنواد مجنلوجد ةدا ن اينواد اينسفجترة وسدتسج دهتل تلزات رةجتد
وهتتي ن رنتتد دويجتتل .ااي تتلم اادفجلرجتتد وهتتي نتتدنرة وس سنتتد اتتى ايضت ط ايدتتلسج تتن ادفجتتلر

اينلدة اينسفجرةTNT .

هدتتلك نتتل ج تترف ةلاي تتلم ايدطلطتتد وهتتي ايستتي ستتدط نتتن نمندهتتل يس تتجب ااهتتداف اينسدقاتتد و
اينس رمتتد ةقرةهتتل
واي

جتتث خن ليةتتل نتتل سمتتون ن دلطج تتجد وس تتسهدف تتلدة اي تتجلرات وايتتدةلةلت

ح ايفردي وجظل هذا ايا م لا سى ة د نرور  21تدد .وس ساتف طرجقتد د تر وزرع

ااي تلم ةوا تتطد اا تراد آو نجملدجمجتتل تتن طرجتتق نقطتتورات ز ار تتد ااي تتلم خو ة رةتتلت ندر تتد
نجهتتزة يساتتك اي لجتتد :منتتل خن هدتتلك خي لنتتل سة ستتر تتن طرجتتق تتذااف ايند جتتد خو اي توارج خو
ايطتتلارات .دتتدنل جدفجتتر ايا تتم هتتو ج تتدث دااتترة ستتل طرهتتل 25نستتر ن تتدسل ب تتلةلت لساتتد

ونتتدنرة بذا يتتم جقس تل ايض ت جد تتإن هتتذ ايض ت جد س تتجش تتي ليتتد ب ل تتد داانتتد بنتتل ةيرجتتل
نةسورة خو خجلدي نقطو د خو قدان ي ل د نن اي واس ملي ن خو اية ر.
20

تأحري انتفجرياد انٌُٕٔخ االختجبرٌخ ػهى انجٍئخ
دنتلر
داانتل نتل دجتد خن ايسفججترات ايدووجتد اا سةلرجتد سسترك افهتل ئا
اى نتدار ايستلرج ايطوجتل ئ

تتر اتتتى ايةجاتتتد اين جطتتتد ةهتتتل دسججتتتد ايستتتيسجر اي تتتاةي اي تتتدجد يساتتتك ايسفججتتترات ايدووجتتتد
مةجت ئا
اا سةلرجتتد يتتذيك تتإن اي ت ح ايدتتووي ج سةتتر نتتن خ تتا د ايتتدنلر اي تتلنل يمودتته وا ت ئتدا نتتن

دظر ا سنلد ايسفججرات ايدووجتد ة تمل خ ل تي اتى ناجتد
سدنجر ول اي ليم ئا
ئا
اا ا د اامسر
ااد تتطلر ايدتتووي و ت ل اي قتتود اينلضتتجد ستتم وضت نجنو تتد مةجتترة نتتن اين تتلذجر واي تتروط

تر ي ت ى تتدد مةجتتر نتتن دول
وايض تواةط ايدويجتتد ايستتي ستتدظم ناجتتد انتتس ك ت ح دتتووي دظت ئا

اي تتليم ت ل ايفستترة اينلضتتجد بيتتى انتتس ك ت ح دتتووي يضتتنلن تتوسهم ايدويجتتد ضتتد خجتتد تتو

لرججد سفمر ي اا سداف خو ايسطلول اجهل وةليرجوع بيى خرة جدجلت ايقترن اينلضتي دجتد خن
خول سفججتتتر دتتتووي ا سةتتتلري تتتد و تتت
وةليس دجتتد تتي ندطقتتد

تتتلم  5945وذيتتتك تتتي ايواجتتتلت اينس تتتدة اانرجمجتتتد

ت راف ” آانوجتتوردوا” اانرجمجتتد ونتتن ت ل هتتذا ايسفججتتر ايدتتووي

اا سةلري سجقن بيتى اي تليم خجنت خن نستل هتذ ايقدلةتل س تد مفجاتد ةإ تداث توة سفججرجتد س تلدل
ادفجلر دد ض م نن ايقدلةل اي لدجد وةليسليي إن سيسجرهل اى ايةجاتد ج تد خ تد خمةتر ايستيسجرات
اي اةجد اى مومب اارض .
ايسفجج ترات ايدووجتتد اا سةلرجتتد وسيسجرهتتل اي تتاةي اتتى ايةجاتتد واين توارد ايطةج جتتد  5ايةجاتتد هتتي
اي ل ر اامةر رةنل ايةجاد هي اي ل ر اامةتر نتن ايسفججترات ايدووجتد اا سةلرجتد ايستي سجرجهتل
اي دجد نن ايدول ول اي ليم انس ك هذا اي ت ح اي طجتر ونتن ت ل سسةت ايسجتلرب ايدووجتد
اي تتلةقد دجتتد خن اإل ت ل لت ايدووجتتد تتد ضتتت اتتى ن تتل لت نيهويتتد نتتن اين توارد ايطةج جتتد
وااراضي ايز ار جد وايسي ويسهل ساك ايسجلرب بيى خراضي جر

تلي د ياز ار تد خو اا تس ل

ايدةتتلسي خو خي د تتلط آ تتر بيتتى جلدتتب ذيتتك قتتد سو اتتت اإل ت ل لت بيتتى اين ل تتجل واي ةتتوب
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ايز ار جد وايسي خ لةسهل ةلي دجد نن اانراض ايسي ادسقاتت تي ايدهلجتد بيتى اي جتوان واإلد تلن
وةليد ةد يانجل قد س ةةت ايسفججرات ايدووجد اا سةلرجد واإل ل لت ايدلجند دهل تي ساتوث
اينجل ةدرجد مةجرة و ات بيى ا سةلر اينجل  -ي ايندلطق ايقرجةد نن ايسفججرات -نتن اينتواد
اين رطدد منل س ةةت ايسفججرات ايدووجد اا سةلرجتد تي ادس تلر اي ةتلر اين ت ايتذي ج تسطج
اادس لر ي ايجو ةطرجقد رج د دسججتد ارسةلطته ة رمتد ايرجتلح وايتذي ج تسطج ايو تول بيتى
خنلمن ة جدة ن نوا

ايسفججرات ايدووجتد وجس تل ط اتى هتذ اانتلمن يج تجب اينجتل وايسرةتد

وةليسليي ادسقلل هذا ايسيسجر بيتى اإلد تلن واي جتوان وايدةلستلت 2 .ايستيسجر اي تاةي يتت “ايسفججترات
داانل نل سس ةب اإل ل لت ايدووجد ايدلجند تن ايسفججترات
ايدووجد اا سةلرجد” اى اإلد لن ئ
ايدووجد اا سةلرجد ي ظهتور ناتلت اانتراض ايستي ملدتت دتلدرة ةتل ايتد ول تي تليم ايقدلةتل

ايدووجد وايستي خ تلةت اإلد تلن دسججتد ي طتورة ايس ترض ينستل هتذ اإل ت ل لت و تر لن نتل
سس ةب ايسفججرات ايدووجد ي ظهور خنراض نةمرة س دث و ت و توع ايسفججترات ايدووجتد وايستي
سس اق خ اةهل ةت “ قدان اية ر وايس جرات ايدنوجد” و د ج ل اانر بيتى ايو تلة دسججتد ايس ترض
يجر تتلت مةجتترة نتتن اإل ت ل لت ايدووجتتد خنتتل ةليد تتةد يين تراض اينستتي رة جتتيسي اتتى خر تتهل
خجضتتل تتدوث د تتةد مةجتترة نتتن
اي تترطلن واي قتتم بيتتى جلدتتب اد فتتلض نسو تتط نتتر اإلد تتلن و ئ
ليةتل نتل ست دي ايسفججترات ايدووجتد
ايس وهلت تي ااجدتد رواجهتلض اي وانتل بيتى جلدتب ذيتك
ئ
اا سةلرجتد بيتى زجتلدة د تةد اينوايجتد اين تلةجن ةتليدقص اي قاتي وةليستليي س تةل ساتك ايسجتلرب

قاجل جضلف بيى ساتك ايستيسجرات ظهتور خنتراض
خ د اا ةلب اين دجد بيى اق خججلل ن وهد ئ
سس اتتتق ةليوراستتتد يتتتد

تتتملن ايندتتتلطق ايقرجةتتتد نتتتن نو تتت ايسفججتتترات ايدووجتتتد جتتتث سس تتتةب

اإل ل لت ايدووجد ي دوث ساف تي اي

جتل ايسدل تاجد وايستي ست سر تي نتل ايججدتلت يتد

ااد لن.
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=انجٍئخ ًْ اخلبسز األكرب:

رةنل ايةجاتد هتي اي ل تر اامةتر نتن ايسفججترات ايدووجتد

اا سةلرجد ايسي سجرجهل اي دجد نن ايدول ول اي ليم انس ك هذا اي

ح اي طجر ونتن ت ل

سسة ايسجتلرب ايدووجتد اي تلةقد دجتد خن اإل ت ل لت ايدووجتد تد ضتت اتى ن تل لت نيهويتد
نن اينوارد ايطةج جد وااراضي ايز ار جد وايسي ويسهل ساتك ايسجتلرب بيتى خراضتي جتر

تلي د

ياز ار د خو اا س ل ايدةلسي خو خي د تلط آ تر بيتى جلدتب ذيتك قتد سو اتت اإل ت ل لت بيتى
اين ل جل واي ةوب ايز ار جد وايسي خ لةسهل ةلي دجد نن اانراض ايسي ادسقات تي ايدهلجتد بيتى
اي ج توان واإلد تتلن وةليد تتةد يانجتتل قتتد س تتةةت ايسفجج ترات ايدووجتتد اا سةلرجتتد واإل ت ل لت
ايدلجند دهل ي ساوث اينجتل ةدرجتد مةجترة و تات بيتى ا سةتلر اينجتل  -تي ايندتلطق ايقرجةتد
نن ايسفججرات -نتن اينتواد اين ترطدد منتل س تةةت ايسفججترات ايدووجتد اا سةلرجتد تي ادس تلر
اي ةلر اين

ايذي ج تسطج اادس تلر تي ايجتو ةطرجقتد ترج د دسججتد ارسةلطته ة رمتد ايرجتلح

وايتذي ج تسطج ايو تول بيتى خنتلمن ة جتدة تن نوا ت ايسفججترات ايدووجتد وجس تل ط اتى هتذ
اانلمن يج جب اينجل وايسرةد وةليسليي ادسقلل هذا ايسيسجر بيى اإلد لن واي جوان وايدةلسلت.
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= انتأحري انسهجً نـ انتفجرياد انٌُٕٔخ االختجبرٌخ ػهى اإلَسبٌ :
داانتتل نتتل سس تتةب اإل ت ل لت ايدووجتتد ايدلجنتتد تتن ايسفججترات ايدووجتتد اا سةلرجتتد تتي ظهتتور
ئ

نالت اانراض ايسي ملدت دلدرة ةل ايد ول ي ليم ايقدلةتل ايدووجتد وايستي خ تلةت اإلد تلن
دسججتتد ي طتتورة ايس تترض ينستتل هتتذ اإل ت ل لت و تتر لن نتتل سس تتةب ايسفجج ترات ايدووجتتد تتي
ظهور خنراض نةمرة س دث و ت و وع ايسفججرات ايدووجد وايسي سس اق خ اةهل ةت “ قدان اية تر
وايس جرات ايدنوجد” و د ج ل اانر بيتى ايو تلة دسججتد ايس ترض يجر تلت مةجترة نتن اإل ت ل لت
ايدووجد خنل ةليد ةد يينراض اينسي رة جيسي اى خر هل اي رطلن واي قم بيى جلدب اد فتلض
خجضل دوث د ةد مةجرة نن ايس وهلت ي ااجدد رواجهتلض اي وانتل
نسو ط نر اإلد لن و ئ

ليةتتتل نتتتل ستتت دي ايسفججتتترات ايدووجتتتد اا سةلرجتتتد بيتتتى زجتتتلدة د تتتةد اينوايجتتتد
بيتتتى جلدتتتب ذيتتتك
ئ
اين لةجن ةليدقص اي قاي وةليسليي س ةل ساك ايسجلرب خ د اا ةلب اين دجتد بيتى اتق خججتلل

قاجل جضتلف بيتى ساتك ايستيسجرات ظهتور خنتراض سس اتق ةليوراستد يتد
ن وهد ئ

تملن ايندتلطق

ايقرجةتتد نتتن نو ت ايسفججترات ايدووجتتد جتتث سس تتةب اإل ت ل لت ايدووجتتد تتي تتدوث ساتتف تتي
اي

جل ايسدل اجد وايسي س سر ي نل ايججدلت يد اإلد لن.

= اتفبقٍبد يُغ انتفجرياد انٌُٕٔـخ االختجبرٌـخ  :ة تد خن خدرك اي تليم طتورة ”
ايسفججرات ايدووجتد اا سةلرجتد “ و طتورة ادس تلر اي ت ح ايدتووي قتد ةتدخت اا توات سس تليى
يضرورة سقدجن ذيك نن ت ل تن نجنو تد نتن ايس ترج لت رواةترام اسفل جتلت دويجتد ون لهتدات
سند انس ك خجد دويد يا ت ح ايدتووي وةليف تل قتد تهد تلم  5996ظهتور ن لهتدة سس اتق
ةهذا اإلطلر وهي ايسي خطاق اجهل ن لهدة “ندت سجتلرب اي ت ح ايدتووي” و قتب ذيتك ةتدخت
اي دجتتتد نتتتن ايتتتدول تتتي ايسو جتتت

اتتتى هتتتذ اين لهتتتدة تتتي ن لويتتتد يندتتت ايسفججتتترات ايدووجتتتد

اا سةلرجد يمن اى ايدقجض نن ذيك قد انسد تت اي دجتد نتن ايتدول تن ايسو جت
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اتى هتذ

خجضتتتتل نجنو تتتتد خ تتتتر نتتتتن ايتتتتدول اتتتتى هتتتتذ اين لهتتتتدة.
اين لهتتتتدة جنتتتتل يتتتتم س تتتتلدق ئ

=

جهاز رصد التجارب النووٌة :رةنل ملن ايسو ل بيى آيجد جدجدة ير د ايسفججرات ايدووجد

اا سةلرجد هو ايهم اي ل ل ي دد مةجر نن ايدول

ل اي قود اينلضجد وذيك يسضججق اي دلق

اتتى خجتتد دويتتد سفمتتر خو س ت ى بيتتى انتتس ك ت ح دتتووي رواج تراف سفجج ترات دووجتتد ا سةلرجتتد
وةليف ل قد ستم بد تلف جهتلز ير تد ايسجتلرب ايدووجتد خجدنتل متلن نو هتل تول اي تليم وخ تةل
ةنقدور هذا ايجهلز ر د ايسجلرب واا سةلرات ايستي سجرجهتل ايتدول ايستي س تلول انتس ك ت ح
دووي ل د وخده اةد نن بجراف ا سةلرات سفججرجد ةل انس ك اي

ح ة تمل ستلم ويتذيك قتد

رج اية ض يج مد خن جهلز ر د ايسجلرب ايدووجد جمون هتو اي ت ح اينقتلوم ي ت ي ايتدول
إلجراف ايسفججرات ايدووجد اا سةلرجد.

= جتبرة فزَسب انٌُٕٔخ ٔتأحريْب ػهى اجلشائز  :اى ندار اي قود ايطوجاد اينلضجد
ت اي دجد نن ايدول بيى انس ك اي
اي

ح ايدووي ةجلدب ة ض اا تا د اا تر ن تل

ح ايهجدروججدي يس ةل ي ن لف ايدول ايمةر

لينجتل ويتذيك قتد ةتدخت ة تض
ئ

ايدول ي بجراف سفججرات دووجد ا سةلرجد تي ندس تف ايقترن اينلضتي ونتن هتذ ايتدول
رد ل وذيك ي ن لويد ندهل انس ك هتذا اي ت ح ايفستلك يمتن ليةجتد هتذ ايسفججترات
اا سةلرجتتد ملدتتت ستتسم تتي ندتتلطق ة جتتدة دهتتل يسجدتتب ايو تتوع س تتت ستتيسجر هتتذ ايقدلةتتل
اي اةي اى ايةجاد واإلد لن و ي ةجل ذيك لنت رد ل تي تلم  5961ةسفججتر خول
دةاتتد دووجتتد ا سةلرجتتد تتي

ت راف ايجزااتتر وايستتي خ قةسهتتل ة تتدد آ تتر نتتن ايسفججترات ايجوجتتد

واارضجد اانر ايذي س ةب ي ليد مةجرة نن ايدنلر يا ب ايجزااري واف اى اينتواطدجن
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خو ايةجاتتد اين جطتتد ةتتليسفججر و تتد دتتسج تتن ايسفجج ترات ايدووجتتد اا سةلرجتتد -ايستتي لنتتت ةهتتل
رد تتل تتي ايجزااتتر -ب تتلةد ناتتلت اين تواطدجن ةلي تترطلن رواجهتتلض

ترات اي وانتتل منتتل قتتد

نالت اينواطدجن ة ترهم وو تل ستيسجر هتذ اا سةتلرات اتى ايةجاتد بيتى درجتد خن و تل اانتر
بيى سدنجر ن ل لت ل د نن ااراضي ايز ار جد ي ايجزاار وةلير م نن نرور نل جزجد تن
د تتف تترن اتتى هتتذ اا سةتتلرات با خن ايستتيسجر اي تتاةي يهتتل نتتل زال جضتترب ةقتتوة تتي ندطقتتد
راف ايجزاار دسججد اإل ل لت ايدووجد ايدلجند ن ايسفججتر يمتل امس تلف خو ا ستراع جدجتد
داانل نل جي ذ اإلد لن وايتدول ايمةتر
نزاجل اينس ددة يمن اي ي بيى اي جطرة و رض ايهجندد ئ

بيتتى اية تتث تتن اين تتلوئ وااضترار ةتتلير م نتتن اا تراض اي تتانجد ياطل تتد ايدووجتتد ايستتي تتد

ستت دي بيتتى دقتت ت ضتتلرجد مةجتترة يتتدول اي تتليم بذا خُ

تتن ا تتس يهل يسويجتتد ايطل تتد و تت ج

اانتتتراض اي تتترطلدجد با خن سوجتتته دول اي تتتليم ايمةتتتر بيتتتى انتتتس ك اي تتت ح ايدتتتووي يفتتترض
جطرسهم ودفوذهم ويس مجل درع وا ي ي ايدويد ضد خي ن سدي؛ ج ل نن ايسفججترات ايدووجتد
اا سةلرجد ايسي س ةق انس ك اي

ح ايدووي از د سُ جب اي ليم خجن

ليجتل دسججتد ايستيسجرات
ئ

دجدة ايضرر اى اإلد لن وايةجاد ون سوجته اي دجتد نتن ايتدول ت ل اي قتود اينلضتجد بيتى
ايسو

تي انتس ك اي ت ح ايدتووي ةتلت ايسمتلسف اي تليني ةتجن مونتلت ايتدول وايسو تل بيتى

اول جذرجد قجقجد سضنن و ف ايسفججرات ايدووجد اا سةلرجد هو ايهدف ايتذي ججتب اي ت ي
جدجل
بيجه ئ

جدا اى ناوسلت ايةجاد
ل ايفسرة اي ليجد يضنلن اي جش ي جلة خمسر خنل ئدل ة ئ

26

ادلطهت انخبَى
يشكهخ األنغبو فى يصز
س تتلدي ن تتر نتتن ن تتماد ااي تتلم اارضتتجد اينضتتلدة يي تراد وايتتدةلةلت وايندس تترة تتى ن تتل لت

مةجتترة تتى ندطقتتد اي تتل ل اي تتنليى

قتتد افتتت اي تترب اي لينجتتد ايسلدجتتد تتى ندطقتتد اي انتتجن

جدتتوب اي تتل ل اي تتنليى و ستتى تتدود ن تتر اي رةجتتد نتتل جقتترب نتتن  57.5ناجتتون ي تتم س ستتل
ن ل د سزجد اى رة ناجون دان

لي د ياز ار د .

و افت اي روب اين رجد اإل رااجاجد نلجقرب نن  5.5ناجون ي م ي جدلف واي
اي ر جد و

ب اإل

راف

لفات اير نجد جوجد ي ن ر وايي  25ناجودلئ و 811خيف ي م ة د

خن ملن اير م  23ناجون ي م وذيك ة د دجلح ايقوات اين ا د ي بزايد نل جقرب نن 5.3
ناجون ي م ندذ لم  5995و سى اهن.
األحبر انسهجٍخ نألنغبو فى يصز

ننل ا ك جه خن وجود هذا اي دد ايهلال نن ااي لم ج وق ايسدنجد اى ايد و ايسليى:
= انصحزاء انغزثٍخ

خ -س طجل ز ار د ن ل لت ل ت د نتن ااراضتى اي تلي د ياز ار تد اتى ستوا ر اينجتل اي زنتد
يهل ى ندلطق نسل اي نلم واي انجن.
ب -س طجل ب لند ن رو لت ايسدنجد ى اي ل ل اي نليى وة ض ندلطق نر ى نطروح.

جتتت -س طجتتل ن تترو لت نتتد فض ايقطتتلرة مي تتد اين تترو لت اي ن تتد يسويجتتد ايطل تتد ة تتةب
ا سراض ااي لم يطرجق ايقدلة.

د -ايسدقجب ن ايةسرول.
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= يشكالد ٔػٕائق إسانخ األنغبو فى يصز

خ -س تتدد خد تواع ااي تتلم اينضتتلدة يي تراد وايتتدةلةلت ايستتى زر سهتتل توات اي افتتلف واين تتور تتى
راف ن ر اي رةجد

ل اي رب اي لينجد ايسلدجد.

ب – ن تتم ت س رجتتك ااي تتلم نتتن انلمدهتتل ة تتةب ايمسةتتلن ايرناجتتد وايس جترات ايندل جتتد اتتى
ند د ف رن.

جت  -ن م ت

ل جد ااي لم يإلدفجلر ة ةب سقلدنهل خو ة ةب اي وانل ايجوجد.

د – ب سفلف خو دم وجود رااط يهذ ااي لم.

هت  -دم وجود طرق ننهدة ياندلطق اينا وند.
و – دم سوا ر ن دات دجسد نسقدند سمدويوججلئ إل س دانهل ى ناجد بزايد ااي لم.
ز – ايسمافد اينليجد ايسى س سلجهل ناجد بزايد وايى  23ناجون ي م.

ح – ض لند اا ةلف اية ترجد اينرسةطتد ة ناجتد بزايتد ااي تلم و تدم وجتود اي تدد ايمتل ى نتن
اي ةراف.
ط – دم بدراج ن ر اى رجطد اي نل ايدويجد ينمل د ااي لم.

اجلٕٓد ادلجذٔنخ إلسانخ األنغبو فى يصز

-نطليةد ن ر ايدول ايسى زر ت ااي تلم تى خراضتجهل ةس نتل ن تاويجد بزايسهتل وذيتك ت ل

ن سنر دزع اي

ح ةجدججف .5996

-اياقلف ايذ سم ةجن وزجر ايد لع اين ري ودظجر ااينلدى ى نلرس  5998وايتذ خةتدت

جتته خينلدجتتل ا تتس دادهل يسقتتدجم اين تتل دة ايسمدويوججتتد واينليجتتد إل زايتتد ااي تتلم و تتدنت خينلدجتتل
ين ر  551جهلز يام ف ن ااي لم ى خمسوةر .5998

-نطليةتد ن تر نتن ت ل ندتدوةهل تى اانتم اينس تدة ايتدول ايستى زر تت ااي تلم تى ن تر

ةس نل ن اويجسهل وسقتدجم اي ترااط و تج ت قتول ااي تلم ونوا هتل وذيتك ت ل خجسنل تلت
ايجن جد اي لند يينم اينس دة لم .5993
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-ايمستلب ايتذ خ تدرسه وزارة ايتد لع ة دتوان  " :ايقساتد اي دجتدجن " Iron Killers

وايتذ

ملن ةنسلةد سو جد لينجد ةن ماد ااي لم ى ن ر.

-طرح نوضوع ااي تلم تى ن تر نتن ت ل ندل تلت يجدتد ايس اتجم واية تث اي انتى ةنجاتس

اي ب.
ت ايجهد ايتذ

لنتت ةته وزارة اي لرججتد اين ترجد تى ااس تلل ةليتدول اين دجتد و اتى خر تهل

ةرجطلدجل وخينلدجل ونطليةسهل ةسقدجم ن ل دات وخجهزة وندل سدرجةجد إل زايد ااي لم.

يزكش يكبفحخ األنغبو مبصز

سي تتس متتيول نرمتتز تتى ن تتر وندطقتتد اي تترق ااو تتط ينمل تتد ااي تتلم وهتتو ندظنتتد جتتر
مونجتتد ستتم سي ج تتهل تتى ايسليتتث نتتن دج تتنةر تتلم  5997ةهتتدف ايس تتلون نت اي دجتتد نتتن
ايندظنلت ايدويجد واإل اجنجد وايجهلت اير نجد ايسى س نل ى نجلل نمل تد ااي تلم تى اي تليم
وهتتتو جضتتتم د ةتتتد نتتتن خ تتتلسذة ايجلن تتتلت واي تتت فججن واين تتتلنججن وااطةتتتلف واينهدد تتتجن

وايمجنجتتلاججن وسقتتوم نرج جتتد اينرمتتز اتتى وا تتد ايقتتلدون ايتتدويي اإلد تتلدي واإلسفل جتتلت
ايدويجد ايسى سمل ل ااي لم.
وجنمن ر د خهم ااهداف ايندوط ةلينرمز ايقجلم ةهل اى ايد و ايسليي:
-اير د ايج ار ى ايد جق ينوا

ااي لم وس دجدهل ة واجز وخ لرات س ذجرجد

ر د اا داد اي قجقجد يض لجل ااي لم نن ساى خو ن لةجن وس دجفهم-سقتدجم اي تدنلت ايقلدودجتد واي ت جد يضت لجل ااي تلم وسيهجتل اين تل جن ييدتدنلج نت ةتل ى

خ راد اينجسن

–ايسو جد ة طر ااي لم
-سطهجتر ايندتلطق اين تلةد ةلاي تلم ةتر اا تسفلدة نتن ايجهتود ايدويجتد واير تنجد واي ت ةجد

اين اجد

و د رص اينرمز ى ةجل سد جم ناه اى سةلدل ايةجلدتلت واين اونتلت واي ةترات تى نجتلل
نمل تتد ااي تتلم ن ت ايتتدول وايندظنتتلت اين دجتتد  .و تتد خ تتفر جهتتد اينرمتتز تتن

تتويه اتتى

ضوجد اي ناد ايدويجد ي ظر ااي لم  ..و ضوجد ااتس ف ايندظنتلت جتر اي مونجتد نتن خجتل
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بد لف ن مند جدلاجد دويجتد  .متذيك ا تسطلع اينرمتز ب ت ن سي تجس اي ناتد اي رةجتد ينمل تد
ااي لم واينمودد نن  53ندظند جر مونجد.

يٕقف يصز يٍ أتفبقٍخ أتبٔا حلظز األنغبو:
اى اير م نن خن ن ر يم سو

اى بسفل جد اوسلوا ي ظتر ا تس دام ودقتل وس تزجن

روادستتلج ااي تتلم اينضتتلدة يي تراد تتى دج تتنةر .. 5997با خدهتتل تتلددت نتتن جتتث
اينةتتدخ ايهتتدف نتتن هتتذ ااسفل جتتد  ..و تتد تتةق و تتلرمت ن تتر تتى متتل اين ار تتل
ايسنهجدجد اي لةقد اى سو ج اإلسفل جد.

و د طليةت ن ر ى اجسنل تلت اي ةتراف يندل تد ن تروع اإلسفل جتد تى خو تاو تى
ةسنةر  .. 5997ةنزجتد نتن ايضت ط ايتدويى يتد

ايتدول ايستى تلرمت تى ن تلرك

اي رب اي لينجد ايسلدجد اى خرض ن ر بيى سقدجم ترااط اإلي تلم وسقتدجم ايتد م

اامةر إل زايسهل.

وجنمن رض اينو ف اين ري نن دم سو ج هل اى بسفل جد اوسلوا ملهسي:
-بن ن ر سسفق سنلنلئ ن ايهدف ااد تلدى يإلسفل جتد  ..با خن

ت وةد نوا قلسهتل

اى اادضنلم جرج إلدهتل س جتق ن تر تن ننلر تد قهتل اين تروع تى ايتد لع
تتتن ايتتتدفس واي فتتتلظ اتتتى خندهتتتل ايقتتتونى ومتتتذيك قهتتتل تتتى اي

اين ل دات اي زند يسطهجر خي لم زر ت ى خراضجهل.

تتتول اتتتى

-نطليةتتد ن تتر ايدظتتر ة تتجن اا سةتتلر ياطةج تتد ايج ار جتتد يهتتل  ..جتتث اي تتدود

اي ل ت د وايستتى يتتجس جهتتل ا نواد ت س تتول دون ناجتتلت ايس تتال و تتد سا تتص
نطاب ن تر ااندتى تى اي
رح هذا اينو ف

تول اتى ةتدجل ا س تلد ندل تب ييي تلم  ..و تد ستم

ل اين ار ل ايسنهجدجد إل داد ن روع اإلسفل جد.
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-بن ا سفلدة ن ر نن اين ل لت اينا وند وايسى ةهل سروات مسجترة ن سافتد  ..يتن

سس قتتق با ةس توا ر اين تتاويجد ايدويجتتد يان تتل دة تتى سطهجتتر ااي تتلم واين تتاويجد
ايد لدجد ايسى س سم ا سرام اي قوق اي ر جد ييد لن.

يقد خض ت اي ورة خمسر بجضل لئ ياني لة ايسي س افهل ااي لم اتى اية ترجد ونت
ستتد ق اين اونتتلت ايستتى خ تتة ت اهن نسل تتد ياجنج ت وسةتتجن نتتد

جتتم اي

تتلار

اية تترجد نتتن ب تتس دام هتتذ ااي تتلم و خ تتةل ايس تترك ايتتدويي ل تتنلئ ود تتطلئ تتى

نواجهتتد هتتذ ايقضتتجد  .قتتد ويتتدت هتتذ اين اونتتلت اهسنلن تلئ دويج تلئ وا ت ايدطتتلق

ةن تتماد ااي تتلم تتى اي تتليم و تتةل نواجهسهتتل ة تتد خن متتلن اي تتليم بيتتى و تتت رجتتب

ججهل هذ ايقضجد سنلنلئ خو ا جض هل تى دااترة بهسنلنته  .وي تل اي ناتد ايدويجتد

ي ظر ااي لم ايستى ةتدخت د تلطهل ندتذ تلم  5995وستد ل اانتم اينس تدة ةسقاهتل

وانملدجلسهل نن لم  5994ياة ث ن اول جذرجد يهذ اين ماد.

ونتتل سن تتض تتن اإلهسنتتلم ايتتدويى ةهتتل تتى سو ج ت  535دويتتد اتتى بسفل جتتد دويجتتد
س ظتتر وس تترم ب تتس دام ااي تتلم اارضتتجد متتل ذيتتك خ تتةل نتتد لة يس قجتتق لجتتد

اينجسن ايدويى اينا تد يسضتل ر ايجهتود ايدويجتد واإل اجنجتد واين اجتد ينواجهتد هتذا

اي ظر وايقضلف اجه.

جر خده جةقى اي ال اينهم  ..ول ند بيسزام ايدول ايسى زر ت خي لنلئ ى خ ارضى

اي جر وسرمسهل ر م بدسهلف اي ناجلت اي رةجد واانساد اى ذيك مسجرة نسل ااي تلم
اينزرو د ى ن ر وا لد سلن  ..ويإلجلةد اى هذا ايس ل ل  ..خددل د سقتد ةوجتود

بيسزام اى لسق هذ ايدول ةإزايد وسطهجر هذ ااي لم يي ةلب اهسجد:

-بن ايجن جتتد اي لنتتد يينتتم اينس تتدة بجتتدت نطليةتتلت ايتتدول ايستتى س تتجةهل خضترار

دسججتتد يسواجتتد ن افتتلت اي تتروب وندهتتل ااي تتلم اتتى خراضتتجهل وايستتى سطليتتب ةتتد
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س وجضتتلت يهتتل نتتن ايتتدول اين تتاويد تتن ذيتتك ايقترار  588 / 36ي تتدد 5985و

وايقترار  539/39ي تتدد 5984و وايقترار  7 / 48ي تتدد 5993و وايقترار / 49
 255ي دد ) .5994

-وجود ل دة نن وا د ايقتلدون ايتدويى اي تلم خو اي ر تى سقضتى ةتإيزام نتن وضت

ااي لم ةطرجقد س سر اى جلة اينددججن خو

نسهم ايج دجد  ..ةإزايد ساتك ااي تلم

وس نل سمليجف بزايسهل  .وهتو بجضتلئ نتل جنمتن اا تسفلدة ةته نتن بسفل جتد اوستلوا ي تلم

 5997وايسى ا سر ت ةوجود وا د جقرهل ايقلدون ايدويى ة
د ت اينلدة  4 / 21نن اإلسفل جد اى خن اد

وص ااي تلم جتث

لب ايدويد ايطرف نن ااسفل جد ا

ج سر ةإ طرجقد اى واجب ايدويد تى اا تسنرار ةليو تلف ةلإليسزانتلت اينقتررة و قتلئ
ا نن وا د ايقلدون ايدويى ذات اي اد.

وةليدظر بيى وا

ن ماد ااي لم اارضجد ى اي ليم

إن بزايتد ااي تلم خو سطهجرهتل

ججتتب خن جتتسم تتن طرجتتق  : -ايس تتلون ةتتجن متتل طتترف نتتن ااط تراف اينس لرةتتد
واين اويد ن ز ار د هذ ااي لم ة ض ايدظر ن نامجد اارض ايندزر د جهل.
-سف جل ايس لون ايدويى طةقلئ يقوا د ايقلدون ايدويى ويإلسفل جلت ايدويجد.

-بد لف آيجد ليد سقتوم ةنهنتد ايسد تجق واينسلة تد ي ناجتلت بزايتد ااي تلم ون ار ةتد

زر هل بةلن ايد از لت واي روب.

-سف جتل دور ايندظنتلت ايدويجتد واإل اجنجتد واين اجتد و جتر اي مونجتد اينس

وندهل ةليد م ايندل ب يننلر د دورهل اى امنل وجه.
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تد

ادلطهت انخبنج

(تؼزٌف يفٕٓو اإلرْبة ٔأْدافّ)
تؼزٌف يفٕٓو اإلرْبة

ننل ا ك جه بن اإلرهلب ي و سدل اين ل ر ةلت اجنسل قط امةتر سهدجتد ا تسقرار
اينجسن تتلت ايوطدجتتد وايدويجتتد وا لدجدخجضتتل ر دنتتل قو هتتل اإلن وذيتتك ان توادجن
اإلرهلب ايسي سم وضت هل مو تجاد ينمل سته تي خوروةلخ تةل نتن اا تةلب ايراج تد
ايسي س دي ي خ جلن مسجرة ادسهلك قوق اإلد لن وجةدو خن اد دام وجتود س رجتف
خو سف جر جلن ونلد يظلهرة اإلرهتلب دسججتد ا تس ف اهراف وااسجلهتلت نتن ةتل
ايفقهلف وايةل سجن اين س جن ةد ار د ظتلهرة اإلرهتلب هتذا نتن جهتد وخجضتلبن هتذ
ايظتتلهرة هتتي ةلا تتل نس جتترة ون سافتتد اإل تتملل واادنتتلط وايتتدوا

ا تتس ف سقل تتد

اينجسن لت اين ل ترة وطةج تد دظرسهتل بيجهتل هتذا اانتر تلهم بيتى تد نتل ةإ طتلف
اي جتتتد ايقلدودجتتتد واا

جتتتد ياسجتتتلوز اتتتى قتتتوق اإلد تتتلن س تتتت ذرج تتتد تتتلدون

نمل د اإلرهلب و اى اير م نن جلب وجود س رجف لنل و ليني يإلرهلب با بن
اانر يم ج ل نتن وجتود ايمسجتر نتن اين تلوات ايفردجتد وايجنل جتد يس رجفته لإلرهتلب
نتن ايدل جتتد ايا وجتتد منتتل دجتتدهل تتي ايا تتد اي رةجتد نتتي وذة نتتن "ايف تتل اينلضتتي رهتتب ةليم تترة
وايف ل اينضلرع جرهب رهةل وس دي اي وف ن س رز واضطراب
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أْداف اإلرْبة
جتترسةط اإلرهتتلب ة ا تتاد نسسلة تتد نتتن ااهتتداف ة ضتتهل يهتتل و تتت وزنتتلن ن تتدد
وسدسهتتي وة تتض اه تتر يتته خهتتداف ن تتسنرة ستتدوم ينتتدد طوجاتتد ت جس قتتق ايهتتدف
ايوا د با بذ س قق ايهتدف ايتذي ج تةقه وجضتنن ةتذيك س قجتق ايهتدف ايتذي ة تد
و اى اير م نن س دد وسدوع ااهداف ايسي سقف ورافهل اا نلل
اإلرهابٌة لكننا سنركز فً بحثنا هذا على ابرز األهداف الرئٌسة لإلرهاب وهً :
 - 0الضغط على السلطة لتغٌٌر مواقفها تجاه قضاٌا معٌنة
 - 8اإلطاحة بالنظام القائم وتغٌٌره
 - ۳الحصول على الدعاٌة اإلعالمٌة

دٔافغ اإلرْبة ٔأشكبنّ
= اا تسةداد اي جل تي
=ايتدا

ااجسنتل ي وايسقتل ي

=ايدا

اا س تلدي

= ايتدا

ايقتوني

= ايتتتتتدا

ايدف تتتتتتي
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أشكبل اإلرْبة

=

إرهاب اإلفراد والجماعات

= إرهـاب الدولــة

أ  .إرهــاب الدولــة علــى الصــعٌد الــداخلً

ب  .إرهاب الدولة على الصعٌد الخارجً
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األشكبل احلدٌخخ نإلرْبة
جنمن سق جنهل بيى :
 - 1ايجرجند ايندظند :يقد س جرت طةج د و مل ايجرجند ايندظند ندذ دهلجد ايقرن
اي ترجن ة تد بن ملدتت سجتري دا تل تدود دويتد نتل خ تة ت ايجتوم تلةرة يا تدود
وايقتتلرات ويتتم ج تتد د تتلطهل دنتتل سو ت ت نقس ت ار اتتى سهرجتتب اي تتا واا تتا د
ايسقاجدجتتتد وا د تتتلطلسهل يس تتتسنل اتتتى "سهرجتتتب اين تتتدرات واينستتتلجرة ةلية تتتر وةجتتت
اا ا د اين رند واينسلجرة ةهل مليةلجويوججوجد وايدووجد وايمجنجلاجد وهذ ايد لطلت
نتتن اانتتور ايستتتي ج رنهتتل ايقتتلدون نتتتن هدتتل تتدت ايجرجنتتتد ايندظنتتد ايتتتوطدي
وايدويي اى اي واف نن اادنلط اي دجسد يإلرهلب و تةب سو ت د تلطهل وادس تلرهل
نن ة مل وا

و ي مل بد تلف اي تليم دسججتد يمودهتل" جتزفا اهستلر اي تاةجد يا وينتد

ليجرجنتتد ايندظنتتد ا تتس ات ليتتد اادفستتلح اا س تتلدي و تتسل اي تتدود ةتتجن ايتتدول
وادس لر اي رملت اينس ددة ايجد جلت مل هذ اين لال ل دت
هذ اي

لةلت ايجرجند

لةلت لنتت ةلدسهتلز ايندظنتد اتى سو تج د تلطهم "ايفر تد يننلر تد

د لطهل جتر ايقتلدودي ل تد ة تد خن ةتدخت س تلهم وسنتلرس اإلرهتلب اينوجته ضتد
دويد نل خو دة دول ة مل نةل تر خو جتر نةل تر ننتل د ت اين س تجن ةليقتلدون
ايدويي بيى بدراج هذ ايجرجند ضنن اا نلل اإلرهلةجد.
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 - 2اإلرهتتلب اين اونتتلسي :وجنستتل ا تتد اادنتتلط اين ل تترة يننلر تتد اإلرهتتلب بذ
ج س ل وج س دم ايو لال وايسقدجلت اي دجستد واينسطتورة ملادسردجتت وو تلال اإل ت م
اي لةرة ياقلرات يد ر "اا متلر واهراف واين اونتلت اي لطاتد وايهدانتد وسوججههتل د تو
اد ن جدد خو

ب نل يسضاجل اي قلاق وايو لا خو د ر ا متلر سسدتل ى نت طةج تد

و جم واي راا واادجلن اي نلوجد منل د واي لدات وايسقليجد ااجسنل جتد اينس تلرف
اجهتتل ج تتس دم هتتذا ايدتتوع نتتن اإلرهتتلب ضتتد دويتتد نتتل خو تتدة دول ةهتتدف ضتترب
تتلسهل اا س تتلدجد واي تتمرجد وااندجتتد وذيتتك "

ن

ةتتر ةتتث ايتتد لجلت اين رضتتد

ود ر اي لا لت دهل ةر و تلال اإل ت م واين اونتلت اينسطتورة تول ضت ف تدرة
ساك اين

لت ي اق ليد نن اإل ةلط ايدف ي واينتلدي تي دفتوس ايدويتد وي تل
اى اي واف ايسي س تدث اهن نتلةجن ايتدول

اي رب ايسمدويوججد اي لنسد واينجسن

وايستتي س تتنى ة تترب ايفجرو تتلت اايمسرودجتتد نتتن ا تتدث خدنتتلط هتتذا اإلرهتتلب وايتتذي
جهتدف نتتن وراف س طجتتل و تتل رمتتد ايتدول ايستتي خ تتة ت س سنتتد اتتى ايسمدويوججتتل
اي دجسد ة مل ملنل .
- 3

تجل اانتوال :وجق تد ةهتل خي " ناجتد سس اتق ةتينوال دلسجتد تن جرجنتد خو

نل جر ن روع هذ اانوال نرسةطد خ

ةيد طد جتر تر جد ليةتل نتل سمتون

هلرةد نن دود ن جدد ون ذيك ج منهل ايقلدون ويمدهل نرسةطد ةليف لد اينليي
جل اانتوال نترسةط ةتيي نتل خو امس تلب خو جتلزة خنتوال وا تسسنلرهل تي نجتلل
ن جن نت اي اتم ةيدهتل دستلج خ نتلل جتر ن ترو د ج رنهتل ايقتلدون وسسنجتز ناجتد
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جل اانوال ةلرسةلطهل دونل " ة ناجلت سجلرجد آو ا اد نن اين تلن ت ايندظنتد
ج تتل إل فتتلف ن تتدر هتتذ اان توال جتتر ايقلدودجتتد وا تتسسنلرهل تتي تترملت خو
ن

تلت ر تنجد خو جتر ر تنجد مو تجاد إل لدسهتل بيتى تدود ايةاتد دف ته ايتذي
رجت نده

وايجوم ج د

ان ناجتتلت
جنل لستته نلدجتتل

جل اانوال جزف اجسجتزاف نتن اادنتلط اي دجستد يإلرهتلب

تتجل اانتوال خ تتة ت ستترسةط ارسةتتلط ة ناجتتلت سنوجتتل اإلرهتتلب ود تتم
ةتتر ساتتك وسجقتتل ايد تتلطلت جتتر اين تترو د ي تتجل اان توال جتتسم

ا تتسسنلرهل ة تتمل جتتر تتلدودي نتتن اجتتل س وجاهتتل بيتتى خنتوال ن تترو د يسر تتل تتي
ايدهلجتتتد بيتتتى ندظنتتتلت ون

تتتلت برهلةجتتتد ن سافتتتد بذن ناجتتتد

تتتجل اانتتتوال

خ ة ت ايجوم ا د خهم ن لدر سنوجل ناجلت اإلرهلب ي سى خد لف اي ليم.
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ادلطهت انزاثغ
االرْبة انجٍئً تٓدٌد نأليٍ ٔآنٍبد يكبفحتّ
يتم س تتد ايةجاتتد ن تل اهسنتتلم ن اتتي جقس تر اى خهتتل ايفتتن اينس
س داهل يج ةل اهسنلنل جل جل سس دد نتن

تجن جهتتل روادنتتل

يته ن نتل جل تد خجتد دويد وا تةل

اا سداف اجهل ا جنل اذا ملن اي رض نده ز ز تد ا تسقرار دويتد نتل ج تل ةيندهتل
و ستتتتتتتتى ةتتتتتتتتينن ايتتتتتتتتدول اينجتتتتتتتتلورة بدتتتتتتتته نتتتتتتتتل ج تتتتتتتترف ةلإلرهتتتتتتتتلب ايةجاتتتتتتتتي.

ويصز ة مم نو هتل اا تسراسججي ت ت بيتى ب ترار جتو نتن اانتن واي نتل اتى
سمرجس هذا ايسوجه نن

ل ندظوند لدودجد اجل نمل تد اإلرهتلب ة تسى خدوا ته

واإلرهلب ايةجاي

و ل هتذا اا جتر ج تسهدف ايةجاتد ةي نتلل بجرانجتد سهتدد خنتن

ايدول اينجلورة

و ل بذا اندل خن هذ ايجتراام تلةرة يا تدود وذيتك نتن ت ل

ندظونتتد لدودجتتد وخ تتر بجرااجتتد تواف اتتى اي ت جدجن ايتتوطدي خو ايتتدويي نوجهتتد
و تتتتتتتتتتتتتتل ينواجهتتتتتتتتتتتتتتد اإلرهتتتتتتتتتتتتتتلب نونتتتتتتتتتتتتتتل واارهتتتتتتتتتتتتتتلب ايةجاتتتتتتتتتتتتتتي خ.

بن اارهلب ج مل خ د اة

ور ايجرجند ايسي س ر هل اية رجد ي ايو ت ايتراهن

اذ ان انستتداداسهل يتتم س تتام ندهتتل اجتتد دويتتد ويتتم ج تتد جقس تتر اتتى تتدود ن جدتتد ةتتل
سجلوزهتتل يج تتةل ن تتماد ذات ة تتد دويتتي س تتلدي ندهتتل ن ساتتف اينجسن تتلت واارهتتلب
ايةجاي ةو فه ا د ااوجته ايستي جنمتن ان جظهتر نتن

يهتل هتذا ايد تلط اارهتلةي

ج د اةرز ادواع هذا اا جتر ودسججتد اد تدام ايجلدتب اا

تي تي هتذا ااجترام لددتل

دمون ة دد ا نلل رب ي نجسن

ي ام"

" جث س مل ايةجاد ايهدف ااد ب ي رهتلةي اجتل ز ز تد ا تسقرار دويتد نتل وسهدجتد
اندهل منل ان ايطلة ايننجز ياةجاد جج ل نن ايجراام ايسي سن تهل تلةرة يا تدود اذ
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خن اا سداف اجهل ي ةاد نل د جنسد اسر ايى ةاد آ ر وةطةج د اي لل لن اينو

ايججوا تسراسججي دلصز جج تل نتن هتذا ايدتوع نتن ااجترام ذا اهسنتلم ي دجتدنن ايتدول

اينجلورة نلد

و تل

ةهل ايى ا س داث ندظوند لدودجد وا تر اجرااجتد س ت ى

ايى نواجهد هذا اي طر وار لف جو نن اانتن جنستد استر ايتى مل تد ايتدول اينجتلورة

يهل.

= االرْبة انجٍئً جُبٌخ ضد

االَسبٍَخ:

يتتتتجس رجةتتتتل ان جمتتتتون اارهتتتتلب ايةجاتتتتي نونتتتتل ظتتتتلهرة لينجتتتتد دسججتتتتد اا متتتتلر
ااجدجويوججتتتد ايستتتي ج ناهتتتل اارهتتتلةجون نتتتن جهتتتد ونتتتن جهتتتد ا تتتر

ااس تتلات تتي اي

تتتلن تتتهويد

تتر اي تتدجث وطتتيت يهتتذ اي لينجتتد يظتتلهرة ا تتل نتتل سمتتون نرضتتل

لدتتت ندتته اينجسن تتلت ن تتاند او جتتر ن تتاند وذا تتت وج ستته ااد تتلدجد جن تتلف

ةلرسملب ا ظت ايجتراام مقستل ااةرجتلف وستدنجر ايننسامتلت وس رجتب ايةجاتد ةتت" و

تجد

انسجل يهل ي ايسلرج " ليد لط اارهلةي اج نن ةليوطن وا ةليدجن وا ةليجدس او
اينتتتذهب وا ج تتتد زنتتتلن وا نمتتتلن ةتتتل ادتتته جسجلوزمتتتل ذيتتتك لارهتتتلب ا ج ستتترف

ةتتليقوادجن اواي جل تتلت وج نتتد ايتتى ايقستتل واي تتاب وايستتدنجر وايس رجتتب ي

تتلد تتي

اارض.

= يفٕٓو االرْبة انجٍئً :
يس دجد نفهوم اارهلب ايةجاي نونل اةد نن س رجف اارهلب اوا سم و وا ايى

سوضجل ن ليم هذ ايجرجند ايةجاجد.
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تؼزٌف االرْبة

 :جق د ةلي نتل اإلرهتلةي متل ا تس دام ياقتوة خو اي دتف خو

ايسهدجتتتد خو ايسروجتتت

تتتي ايتتتدا ل خو اي تتتلرج ة تتترض اإل تتت ل ةليدظتتتلم اي تتتلم خو

س رجض ت ند اينجسنت خو ن تلي ه خو خندته يا طتر خو بجتذاف اا تراد خو بيقتلف
اير ب ةجدهم خو س ترجض جتلسهم خو رجتلسهم خو قتو هم اي لنتد خو اي ل تد خو
خندهم يا طر خو جرهل نن اي رجلت واي قتوق ايستي مفاهتل ايد تسور وايقتلدون خو
اإلضتتترار ةليو تتتدة ايوطدجتتتد خو اي تتت م ااجسنتتتل ي خو اانتتتن ايقتتتوني خو بي تتتلق
ايضتتترر ةليةجاتتتد خو ةتتتلينوارد ايطةج جتتتد خو ةلهستتتلر خو ةتتتلانوال خو ةلينةتتتلدي خو
ةلان ك اي لند خو اي ل د خو ا س يهتل او اا تسج ف اجهتل خو ندت خو ر اتد
اي تتتاطلت اي لنتتتد خو ايجهتتتلت خو ايهجاتتتلت ايقضتتتلاجد خو ن تتتليل اي مونتتتد خو
ايو دات اين اجد خو دور اي ةلدة خو اين س فجلت خو ن

تلت ون لهتد اي اتم خو

اية ستتلت ايدةاونل تتجد وايقد تتاجد خو ايندظنتتلت وايهجاتتلت اإل اجنجتتد وايدويجتتد تتي
ن ر نن ايقجلم ة ناهل خو ننلر تسهل يمتل خو ة تض خوجته د تلطهل خو نقلونسهتل
خو س طجل سطةجق خي نن خ ملم ايد سور خو ايقوادجن خو اياواال متذيك متل تاوك
جرسمتتب ةق تتد س قجتتق خ تتد اا تراض اينةجدتتد ةتتليفقرة ااويتتى نتتن هتتذ اينتتلدة خو
اإل داد يهل خو ايس رجض اجهل بذا ملن نن يده اإلضرار ةلاس لات خو ةليدظم
اين اونلسجتتتد خو ةتتتليدظم اينليجتتتد خو ايةدمجتتتد خو ةلا س تتتلد ايتتتوطدي خو ةن تتتزون
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ايطل د خو ةلين زون ااندي نن اي تا واينتواد اي ذااجتد واينجتل خو ة ت نسهل خو
ةلي دنلت ايطةجد ي ايموارث واازنلت.
اجلزميخ اإلرْبثٍخ  :مل جرجند ند وص اجهل تي هتذا ايقتلدون و متذا متل
جدلجتتد خو جد تتد سرسمتتب ةل تتس دام ب تتد و تتلال اإلرهتتلب خو ةق تتد س قجتتق خو
سدفجذ رض برهلةي خو ةق د ايد وة بيى ارسملب خي جرجند ننل سقدم خو ايسهدجد
ةهل وذيك دون ب

ل ةي ملم لدون اي قوةلت -4 .اا تا د ايسقاجدجتد :اا تا د

وايذ لار واينفر لت واينواد ايجج سجدجد ايند وص اجهتل لدودتل -5 .اا تا د
جتتر ايسقاجدجتتد :اا تتا د واينتتتواد ايدووجتتد وايمجنلوجتتد وايةجويوججتتد واإل تتت ل جد
وايجرسونجد خو خجد نواد خ تر طةج جتد خو ا تطدل جد

تاةد خو تلااد خو لزجتد

خو ة لرجد خجل ملن ن درهل خو طرجقد بدسلجهل يهل ايقدرة واي ت

جد اتى بزهتلق

اارواح خو ب داث ب لةلت ةددجد خو دف جد طجرة ةهل خو بي تلق ايضترر ةليةجاتد
خو ةلينةلدي وايند آت
• اإلرْبثً  :مل

ص طةج تي جرسمتب خو ج ترع تي ارسمتلب خو ج ترض خو

جهدد خو ج طط ي ايدا ل خو اي لرج يجرجند برهلةجتد ةيجتد و تجاد ملدتت ويتو
ة مل ندفرد خو ج لهم ي هذ ايجرجند ي بطلر ن روع بجرانتي ن تسرك خو
سويى جلدة خو ز لند خو بدارة خو بد لف خو سي جس خو ا سرك ي ضوجد خي
نن ايمجلدلت اإلرهلةجد ايند وص اجهل تي اينتلدة ر تم 5و نتن ترار راتجس
جنهورجد ن ر اي رةجد ةليقلدون ر م  8ي تده  2155تي تين سدظتجم تواام
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ايمجلدتتلت اإلرهلةجتتد واإلرهتتلةججن خو جقتتوم ةسنوجاهتتل خو ج تتلهم تتي د تتلطهل نت
انه ةذيك.

فبالرْــبة انجٍئــً :
ا

جس تتدد نتتن تت ل ر ةتتد تت ص او نجنو تتد

لص ن طرجق ا س دام اجد و لال يس قجق اهدا هل ة جث س تمل ايةجاتد

ايهتتدف ااد تتب ةليد تتةد يهتتم نتتلج دي ايتتى ضتترب اين تتليل ايراج تتجد يادويتتد
وايسي سويجهل اهسنلنل ةلر از منل اده ج د اة
وننسامتلسهم و تتي

اداة س سهدف اا راد ي انتدهم

تتهم جتتث ان ن تجرهم نتترسةط ةليو تتط ايتتذي ج ج تتون

لارهتتلب ايةجاتتي جس تتدد نتتن ت ل ر ةتتد ت ص او نجنو تتد ا ت لص تتن
طرجتتتق ا تتتس دام اجتتتد و تتتلال يس قجتتتق اهتتتدا هل ة جتتتث س تتتمل ايةجاتتتد ايهتتتدف
ااد تتب ةليد تتةد يهتتم نتتلج دي ايتتى ضتترب اين تتليل ايراج تتجد يادويتتد وايستتي
سويجهتتل اهسنلنتتل ةتتلر از منتتل ادتته ج تتد اة ت اداة س تتسهدف اا تراد تتي انتتدهم
وننسامتلسهم و تتي

تتهم جتتث ان ن تجرهم نتترسةط ةليو تتط ايتتذي ج ج تتون

جه .ان مل هذا ج متد ة تمل

ترجل ان ايةجاتد هتي ضت جد نفضتاد ي رهتلب

ل تتس نلل اي دتتف وايس وجتتف تتمل ندتتذ ايقتتدم و تتجاد يا تتجطرة وايضت ط اتتى
اي اطد اي جل جد ةتل ان اارهتلب اة ت ةتذيك ةمسجتر ادته جسنجتز ةل تس نلل
و لال ذات طةج د س وجف جنل ي هد هل ي ا سقلد نةررجهل ر جد ضتجد
ن طرجق اا ضلع واير ب

جث سد ب هتذ اا نتلل اتى نةتلدئ تلنجد

دا تتتل اينجسنتتت وسل تتتذ ن هتتتل ااةرجتتتلف لارهتتتلةي " ج تتتس نل و تتتلال تتتدجدة
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اي طتتتورة وايستتتي اسسوا تتتق دسلاجهتتتل نتتت ايو تتتلال اين تتتس ناد نلجج تتتل آسلرهتتتل
ايدف جد اسسدل ب نت دسلاجهتل اينلدجتد ادته واي تلل هدتل ا ستداف اتى ايةجاتد
مو جاد يس قجق هذا اير ب .
مل هذا جج تل ستد ل ايس ترج ايجدتلاي امستر نتن ضترورة ينواجهتد هتذا ايدتوع
نتتن ااجترام سجتترجم نتتل ارهتتلةي ضتتد ايةجاتتد يتته نتتديويهل ايوا ت
اهنجتتد هتتذا اينفهتتوم ي جتتلة ااد تتلن وضتترورة اي فتتلظ اجتته

اذ ج متتد

ستتى وان جتتر

ايتتة ض ان ايسجتترجم هدتتل يتتم جوض ت ا ل تتل ي نلجتتد ايةجاتتد وادنتتل ا تتذ ة تتجن
اا سةتتلر ايو تتلال ايجدجتتدة ي رهتتلب وايستتي هتتي هدتتل ةطةج تتد اي تتلل ا تتسهداف
ايةجاد ان لينجد ايجرجند سلمدت متذيك نتن ت ل ادراج اارهتلب اتى جتدول
اا نتتلل ايدويجتتد ندتتذ تتلم  5934دتتدنل طتترح ن تتروع تتي

تتةد اانتتم

اينس تتدة اسفل جتتد يند ت اارهتتلب واين ل ةتتد اجتته وايستتي ا سنتتدت تتي 5937
ر م ادهل يم سد ل جز ايسدفجذ وندذ  5963جوجتد ازجتد نتن 53

تمل دويجتل

يند اا نلل اارهلةجتد اهنهتل اسفل جتد طومجتو ي تلم  5963اي ل تد ةتليجراام
وة ض اا لل اينرسمةد اى نسن ايطلارات واسفل جد اهلي  5971ينمل تد
اا تتسج ف جتتر اين تتروع اتتى ايطتتلارات وااسفل جتتد ايدويجتتد يقن ت ايهجنتتلت
اارهلةجتتتد ي تتتدد  5997وااسفل جتتتد ايدويجتتتد يقنتتت سنوجتتتل اارهتتتلب ي تتتتدد
 5999وااسفل جتتتد ايدويجتتتد يقنتتت ا نتتتلل اارهتتتلب ايدتتتووي ي تتتدد .2115
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ان متتتل هتتتذا ج متتتد ة تتتمل

تتترجل ان ايةجاتتتد هتتتي ضتتت جد نفضتتتاد ي رهتتتلب

ل تتس نلل اي دتتف وايس وجتتف تتمل ندتتذ ايقتتدم و تتجاد يا تتجطرة وايضت ط اتتى
اي اطد اي جل جد ةتل ان اارهتلب اة ت ةتذيك ةمسجتر ادته جسنجتز ةل تس نلل
و لال ذات طةج د س وجف جنل ي هد هل ي ا سقلد نةررجهل ر جد ضتجد
ن طرجق اا ضلع واير ب

جث سد ب هتذ اا نتلل اتى نةتلدئ تلنجد

دا تتتل اينجسنتتت وسل تتتذ ن هتتتل ااةرجتتتلف لارهتتتلةي " ج تتتس نل و تتتلال تتتدجدة
اي طتتتورة وايستتتي اسسوا تتتق دسلاجهتتتل نتتت ايو تتتلال اين تتتس ناد نلجج تتتل آسلرهتتتل
ايدف جد اسسدل ب نت دسلاجهتل اينلدجتد ادته واي تلل هدتل ا ستداف اتى ايةجاتد
مو جاد يس قجق هذا اير ب .مل هذا جج تل ستد ل ايس ترج ايجدتلاي امستر نتن
ضرورة ينواجهد هذا ايدوع نتن ااجترام سجترجم نتل ارهتلةي ضتد ايةجاتد يته
نديويهل ايوا
اجه

اذ ج مد اهنجد هذا اينفهوم ي جلة ااد لن وضرورة اي فلظ

سى وان جر اية ض ان ايسجرجم هدل يم جوضت ا ل تل ي نلجتد ايةجاتد

وادنتتل ا تتذ ة تتجن اا سةتتلر ايو تتلال ايجدجتتدة ي رهتتلب وايستتي هتتي هدتتل ةطةج تتد
اي تتلل ا تتسهداف ايةجاتتد ان لينجتتد ايجرجنتتد سلمتتدت متتذيك نتتن ت ل ادراج
اارهلب اى جدول اا نلل ايدويجد ندذ لم  5934ددنل طرح ن روع ي
ةد اانم اينس تدة اسفل جتد يندت اارهتلب واين ل ةتد اجته وايستي ا سنتدت
ي  5937ر م ادهل يم سد ل جز ايسدفجذ وندذ  5963جوجتد ازجتد نتن 53
مل دويجل يند اا نلل اارهلةجد اهنهل اسفل جد طومجو ي لم  5963اي ل د
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ةليجراام وة ض اا لل اينرسمةد اى نسن ايطلارات واسفل جتد اهتلي 5971
ينمل تتد اا تتسج ف جتتر اين تتروع اتتى ايطتتلارات وااسفل جتتد ايدويجتتد يقن ت
ايهجنتتلت اارهلةجتتد ي تتدد  5997وااسفل جتتد ايدويجتتد يقن ت سنوجتتل اارهتتلب
ي دد  5999وااسفل جد ايدويجد يقن ا نلل اارهلب ايدتووي ي تدد .2115

االركبٌ ادلكَٕخ جلُبٌخ االرْبة انجٍئً:
ياس تترف اتتى هتتذ اارمتتلن اةتتد تتي ايةداجتتد نتتن س دجتتد

ةليةجاتتتد ايدلجنتتتد تتتن ا نتتتلل ارهلةجتتتد

تتلاص ايجدلجتتد اينل تتد

تتتب تتتلدون اي قوةتتتلت اين تتتر سسنجتتتز

ةلا ستتداف اتتى اين تتجط ةلد تتلل ن تواد تتلند او س تترجةهل تتي ايجتتو او تتي ةتتلطن

اارض اوايقلاهل اجهل او ي اينجتل نتن تلدهل ج تل

ت د ااد تلن اواي جتوان او

ايةجاد ايطةج جد ي طر ة جث س در هتذ اا تلل ةتلرادة وا جتد ويمدهتل س تسهدف

اينجتتلل ايةجاتتي وةو تتفهل ا تتد نظتتلهر ااجترام

ايجرجند اجل جلنهل

انزكٍ

ادلـبدي :جسنستل تي

ةتتد اذن هدتتل نتتن س توا ر ارمتتلن

تل اا ستداف اتى ايةجاتد ة دل ترهل ايتس ث ايةرجتد

واينلاجد وايجوجتد ةد تلطلت نتن تلدهل اا ت ل ةل تسقرار وانتن ايدويتد ون
ةلجد و جاد

واف

تلسهل

در اا سداف دسججتد د تلط نتلدي نةل تر متل راق لةتد نتس

او ن طرجتق اد تلل نتواد تلند سضتر ةليدتلس وي تل نتن اةترز اانساتد تن ذيتك

نل دث ي جوم  5995/13/21ةليجلةلن جث لنت طلافد ةل س دام لز sarin
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ص و  5511ن تلب وويتد هتذا اا ستداف ا

ل تل

يا ت ب ايجلةتتلدي وايتتذي ج تتجش تتي تتام ة تتدم ايسقتتد تتي تتدرة مونسهتتل اتتى ستتو جر
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اانتتن يتته ادتته ارهتتلب ةجاتتي مجنجتتلاي منتتل تتد جمتتون اا ستتداف ةو تتلال ةجويوججتتد
اى ةجل ايذمر لن سنلدجد اود لت نن نلدة botulinum toxin

جنمدهل سل مل ملان اى هذ اارض و جرهل مسجر واين

ايةجاتتتي دسججتتتد تتتهويد اي

ظ هدل طتورة اارهتلب

تتتول اتتتى اينتتتواد ايمجنجلاجتتتد اين تتتس دند جتتته وستتتوا ر

ايسقدجلت نل جج ل نن ا طر ا ملل اارهلب.

وا ج تتسرط هدتتل س قتتق ايدسججتتد اينلدجتتد ان ايدسججتتد تتي هتتذا ايدتتوع نتتن ااجترام هتتو
س رجض جلة ااد لن يا طر تن طرجتق اا ت ل ايج تجم ةتليسوازن ااجمويتوجي نتل
جج ل هذا ايدوع نن ااجرام جدسني ايتى دااترة ايجتراام اي تماجد ت جدظتر ايتى دسججتد

ايف ل وادنل ي

لل ة د ذاسهل ةجدنل جمتون يادستلاج دور تي س دجتد نقتدار اي قوةتد

اينس زند ن ج لند ايجرجند.
انزكٍ ادلؼُٕي :اةد نن سوا ر

د ملنل و ام ستلم ةليد تلط اينتراد ارسملةته

يمتتي دمتتون ة تتدد ارهتتلب ةجاتتي لارهتتلةي ج اتتم ن تتةقل ة طتتورة ا ليتته ايتتى
جلدتتب

تتد س قجتتق دسلاجهتتل هتتذ ايدستتلاج سسنجتتز ةل تتسهدا هل انتتن ايدويتتد

وايو تتتدة ايوطدجتتتد واي تتت ند ايسراةجتتتد وا تتتسقرار اين

تتتلت و تتتجرهل اي تتتلدي

ةلين لس ةليةجاد ونن ورااهل سهدجد جلة ااد لن ادهم ج ندون ايى ا داث
جو نن اير ب واي انن اي نجق واي ور ة دم ايقدرة اى ايد لع تن ايتذات.
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إذا تأملنا فً كافة القوانٌن المتعلقة بالبٌئة نجدها جمٌعا تقرر عقوبات متنوعة
تتناسب مع درجة خطورة فعل االعتداء علً البٌئة واآلثار المترتبة أو التً ٌمكن
أن تترتب علً هذا الفعل .
و ٌمكن القول أن الهدف الرئٌسً لتلك التشرٌعات إنما ٌتمثل فً حماٌة
البٌئة من التلوث بكافة أنواعه وحماٌة التربة من التصحر وتحقٌق ما ٌسمى
بالتنمٌة المستدامة .
وقد رأٌنا من المالئم أن نستعرض فً هذا البحث صور بعض جرائم
االعتداء علً البٌئة  ،علً سبٌل التعداد الحصـــــري  ،ولكننا لن نذهب إلً
تحلٌلها والبحث فً أركانها ،إال أنه قد وجب علٌنا اإلشارة إلى بعض تلك الجرائم
علً النحو الذي أوردها القانون المصري  1لسنة .0991
فقد نص القانون المذكور علً عدة جرائم  ،منها ما ٌتعلق باالعتداء علً
البٌئة األرضــٌة والتربة  ،ومنها ما ٌتعلق باالعتداء علً البٌئة الهوائٌة  ،ومنها
ما ٌتعلق ٌاالعتداء علً البٌئة المائٌة ،وسوف نستعرض بعض تلك الجرائم فً
عجالة  ،ولكننا سنعرض أوالً للجرائم المتعلقة باألنشطة الخطرة  ،كالجرائم
المتعلقة بالنفاٌات الخطرة  ،والجرائم المتعلقة بالنشاط اإلشعاعً فهً جرائم تضر
بالبٌئة بكافة عناصرها
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اجلزائى ادلتؼهقخ ثبنُفبٌبد اخلطزح
 111حظررر القررانون تررداول ونقررل أو جلررب النفاٌررات والمررواد الخطرررة إلررً مصررر لمرراتسررببه هررذه المررواد مررن إلحرراق األذى الجسررٌم باإلنسرران وبالوسررط البٌئررً كالمرراء
والهواء والتربة  ،بصرف النظر عما إذا كان هذا األذى سٌتحقق بطرٌقة فورٌة أو
علً المردى القصرٌر أو الطوٌرل  ،وهرً فرً مجموعهرا جررائم عمدٌرة ٌتمٌرز الرركن
المعنرروى فٌهررا بعنصررر القصررد الجنررائً العررام  ،فررال ٌتصررور أن تررتم بغٌررر قصررد كررأن
ٌسمح لهرا بالردخول إلرً مصرر أو ترداولها دون علرم بطبٌعتهرا  ،وقرد نرص القرانون
المذكور علرً ثرالث جررائم تتعلرق بالنفاٌرات الخطررة  ،جمٌعهرا مرن فئرة الجناٌرات ،
أتت علً النحو التالً:-
 1جرٌمة استٌراد النفاٌات الخطرة أو السرما بردخولها أو مرورهرا فرً األراضرًالمصرٌة( م 0/۳8
2جرٌمة السما بمرور السفن حاملة النفاٌات الخطرة بغٌر تصرٌح( م .8/۳8وعلة تجرٌم المشرع لتلك األفعال رغبته فً سد جمٌرع أوجره احتمراالت دفرن
النفاٌررات أو مرورهررا عبررر اإلقلررٌم المصررري  ،حٌررث كثرررت فررً السررنوات األخٌرررة
حوادث قٌام بعض السفن ٌتفرٌغ حمولتها من النفاٌات الخطررة فرً البحرر اإلقلٌمرً
للدولررة  ،لررذ فقررد أكررد المشرررع علررً حظررر وصررول هررذه السررفن إلررً البحررر اإلقلٌمررً
للدولة واعتبر أن مرورها دون الحصول علً تررخٌص برذلك مرن الجهرة المختصرة
ٌعد جرٌمة  ،وٌعاقب علً ارتكاب كل من هاتٌن الجرٌمتٌن السابقتٌن بالسجن لمدة
خمس سنوات وبغرامة ال تقل عرن عشررٌن ألرف جنٌره وال تزٌرد علرً أربعرٌن ألرف
جنٌه كما ٌلزم المخالف بإعادة تصدٌر النفاٌرات الخطررة محرل الجرٌمرة علرً نفقتره
الخاصة.
3جرٌمررة تررداول المررواد والنفاٌررات الخطرررة بغٌررر ترررخٌص مررن الجهررة اإلدارٌررةالمختصة ( م  ،)22-89وجدٌر بالذكر أن تلك الجرٌمة تتحقق بمجرد التداول دون
الحصررول علررً ترررخٌص بررذلك سررواء أخررذ التررداول شرركل التحرٌررك أو أو النقررل أو
التجمٌع أو التخزٌن أو المعالجة أو التصرٌف مع العلم أن المواد الترً ترداولها مرن
النفاٌات الخطرة  ،وٌعاقب علٌها بالسجن لمدة ال تزٌد على خمس سنوات وغرامرة
ال تقل عن عشرٌن ألف جنٌه وال تزٌد علً أربعٌن ألف جنٌه.
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اجلزائى ادلتؼهقخ ثبنُشبط اإلشؼبػً
ٰ ٰٰثٔٞعتٰٛزٰٙاُغشائْٰأصْٰأُششعًَٰٰكؼَٰٰٖٓشؤٰٗٚص٣بدحٰٓغزٰٟٞاُ٘شبؽٰ
اإلشؼبػٰ٢أٰٝرشً٤ضادٰأُٞادٰأُشؼخٰثبُٜٞاءٰعٞاءٰاُخبسعٰ٢أٰٞٛٝاءٰأٓبًٰٖاُؼَٰٔ
أٰٝاْلٓبًٰٖاُؼبٓخٰأُـِوخٰٝشجٰٚأُـِوخٰػٰٖاُؾذٝدٰأُغٔٞػٰثٜبٰٰٓٝ،بٰهذٰ٣زشرتٰ
ػِٰ٢رُيٰٰٖٓإطبثخْٰلؽذٰأٰٝأًضشٰثؼبٛخٰٓغزذٔ٣خٰٰ،أٰٝٝكبحٰأؽذٰأٰٝأًضشٰٰ،كوذٰاٗزظْٰ
اُوبٰٗ ٕٞرِي ٰاُغشائْ ٰأُزؼِوخ ٰثبُ٘شبؽ ٰاإلشؼبػٰٝ ،ٰ ٢عٔ٤ؼٜب ٰع٘ب٣بدًٰٰٝبٗذ ٰػِٰ٢
اُ٘ؾٰٞاُزبُ:ٰ٢
-٤عشٔ٣خٰص٣بدحٰاُ٘شبؽٰاإلشؼبػٰ٢ثبُٜٞاءٰػٰٖاُؾذٝدٰأُغٔٞػٰثٜبٰ(ّٰٰ88ٰ،٧4
)ٰٰٛٝ ،زٰ ٙاُغشٔ٣خ ٰع٘ب٣خ ٰ٣ؼبهت ٰػِٜ٤ب ٰثبُغغٖ ُٰٔذح ٰل ٰرض٣ذ ٰػِٰ ٠خٔظ ٰع٘ٞادٰ
ٝثـشآخٰلٰروَٰػٰٖػششٰٖ٣أُقٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰػِٰ٢أسثؼٰٖ٤أُقٰعٰ٘ .ٰٚ٤
ٰ-٥عشٔ٣خ ٰإطبثخ ٰأؽذ ٰاْلشخبص ٰثؼبٛخ ٰٓغزذٔ٣خ ٰٗز٤غخ ٰٓخبُلخ ٰػٔذ٣خ ْٰلؽٌبّٰ
اُوبٗٓ(ٰٕٞبدحٰٰٛٝ،)٤/5٨ٰ،٤زٰٙاُغشٔ٣خٰع٘ب٣خٰ٣ٝؼبهتٰػِٰ٢اسرٌبثٜبٰثبُغغُٰٖٔذحٰ
لٰرض٣ذٰػِٰ٢ػششٰع٘ٞادٰ.
-٦عشٔ٣خٰإطبثخٰصالصخٰأشخبصٰكؤًضشٰثؼبٛخٰٓغزذٔ٣خٰٗز٤غخٰٓخبُلخٰػٔذ٣خْٰلؽٌبّٰ
اُوبٰٗٛٝ،ٰٰٕٞزٰٙاُغشٔ٣خٰع٘ب٣خٰ٣ٝؼبهتٰػِٰ٢اسرٌبثٜبٰثبُغغٰٖ(ّٰ.)٥/5٨ٰ،ٰ٤
-٧عشٔ٣خ ٰٝكبح ٰإٗغبٕ ٰٗز٤غخ ٰٓخبُلخ ٰػٔذ٣خ ْٰلؽٌبّ ٰٛزا ٰاُوبٰٗٛٝ ،ٰ ٕٞزٰ ٙاُغشٔ٣خٰ
ع٘ب٣خٰ٣ٝؼبهتٰػِٰ٢اسرٌبثٜبٰثبُغغٰٖأُشذدٰ(ّٰٰ.)ٰ٦/ٰ5٨ٰ،ٰ٤
ٰ-٨عشٔ٣خ ٰٝكبح ٰصالصخ ٰأشخبص ٰكؤًضش ٰٗز٤غخ ٰٓخبُلخ ٰػٔذ٣خ ْٰلؽٌبّ ٰٛزا ٰاُوبٰٗ،ٰٰٕٞ
ٛٝزٰٙاُغشٔ٣خٰع٘ب٣خٰ٣ٝؼبهتٰػِٰ٢اسرٌبثٜبٰثبُغغٰٖأُؤثذٰ(ّٰ.)ٰ٧/5٨ٰ،٤
ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٝعذ٣شٰثبُزًشٰإٰٔٛزٰٙاُغشائْٰاُضالصخٰاْلخ٤شحٰرؾذسٰٰٖٓعشاءٰأ٣خٰٓخبُلخٰ
ٰٖٓأؽٌبّٰٛزاٰاُوبٰٕٗٝٞلٰرزؼِنٰثبُزِ٣ٞشٰاإلشؼبػٰ٢كوؾٰٰٝ،إًٰٕ٘بٰهذٰػ٘٘٤بٰإ٣شادٛبٰ
كٰٛ٢زاٰأُٞػغُٰإلشبسحٰإُٰ٢هؼ٤خٰهذٰشـِذٰاُشأٰ١اُؼبّٰأُظشٰ١كزشحٰٰٖٓاُضٰٰٖٓ،
ٰ٢ٛٝهؼ٤خٰطبسدٰرؼشفٰثوؼ٤خٰٓ٤ذٰؽِلبٰٰ.
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ٝهذٰرؼٰٖٔاُوبٰٕٗٞثؼغٰع٘ؼٰالػزذاءٰػِٰ٢اُج٤ئخٰاْلسػ٤خٰػِٰ٢اُ٘ؾٰٞاُزبُ:ٰ٢
-٤عشٔ٣خ ٰهزَ ٰأٰ ٝط٤ذ ٰأٰ ٝإٓغبى ٰاُطٞ٤س ٰٝاُؾٞ٤اٗبد ٰاُجش٣خ ٰٝاٌُبئ٘بد ٰاُؾ٤خ ٰأٰٝ
أُبئ٤خٰأٰٝؽ٤بصرٜبٰأٰٗٝوِٜبٰأٰٝرظذ٣شٛبٰأٰٝاعز٤شادٛبٰأٰٝأٰٝالرغبسٰكٜ٤بٰؽ٤خٰأٰٝ
ٓ٤زخ ًِٰٜب ٰأٰ ٝأعضائٜب ٰأٰٓ ٝشزوبرٜب ٰثـ٤ش ٰرشخ٤ضٰ٣ٰٝ ،ؼبهت ٰػِٰ ٢اسرٌبة ٰٛزٰٙ
اُغشٔ٣خ ٰثبُؾجظ ٰٓذح ٰل ٰروَ ٰػٖ ٰع٘خٰٝثبُـشآخ ٰاُزٰ ٢ل ٰروَٰػٖ ٰٓبئزٰ ٢عٰ٘ٝ ٚ٤لٰ
رض٣ذ ٰػِٰ ٢خٔغخ ٰآلف ٰعٰ٘ٓ ٚ٤غ ٰٓظبدسح ٰاُطٞ٤س ٰٝاُؾٞ٤اٗبد ٰأُؼجٞؽخ ًٰٝزُيٰ
ا٥لدٰٝاْلدٝادٰاُزٰ٢اعزخذٓذٰكٰ٢أُخبُلخٰ(ّٰٰ.ٰ)ٰ8٧ٰ،ٰ٥8
ٰ٥عشٔ٣خٰرذٓ٤شٰأُٞائَٰاُطج٤ؼ٤خٰأٰٝرذٓ٤شٛبٰأٰٝرـ٤٤شٰخٞاطٜبٰاُطج٤ؼ٤خٰأٰٝإرالفٰ
أًٝبسٰاُطٞ٤سٰاُجش٣خٰأٰٝإػذاّٰث٤ؼٜبٰأٰٗٝزبعٜبٰٰ٣ٰٝ،ؼبهتٰػِٰ٢اسرٌبةٰٛزٰٙاُغشٔ٣خٰ
ثزادٰاُؼوٞثخٰأُوشسحُِٰغشٔ٣خٰاُغبثوخٰ(ّٰٰ.)8٧ٰ،ٰٰ٥8
-٦عشٔ٣خ ٰٓخبُلخ ٰإداسح ٰاُ٘لب٣بد ٰاُخطشح ُِٰوٞاػذ ٰٝاإلعشاءاد ٰأُوشسحٰ
هبٗٗٞبٰٰ٣ٝؼبهت ٰػِٰ ٢اسرٌبة ٰٛزٰ ٙاُغشٔ٣خ ٰثبُؾجظ ٰٓذح ٰع٘خ ٰٝثـشآخ ٰل ٰروَ ٰػٰٖ
ػششح ٰآلف ٰعٰ٘ٝ ٚ٤ل ٰرض٣ذ ٰػِٰ ٢ػششٰ ٖ٣أُق ٰعٰ٘ ٚ٤أٰ ٝثئؽذٰٛ ٟبرٰ ٖ٤اُؼوٞثزٰ(ٰ ٖ٤
ّ.ٰٰ)8٨ٰ،ٰ٦٠
-٧عشٔ٣خٰإهبٓخٰٓ٘شآدٰثـشعٰٓؼبُغخٰاُ٘لب٣بدٰاُخطشحٰثـ٤شٰرشخ٤ضٰ٣ٝؼبهتٰػِٰ٢
اسرٌبةٰٛزٰٙاُغشٔ٣خٰثزادٰاُؼوٞثخٰأُوشسحُِٰغشٔ٣خٰاُغبثوخٰ(ّٰٰ.)8٨ٰ،ٰ٦٤
ٰ-٨عشٔ٣خ ٰػذّ ٰارخبر ٰالؽز٤بؽبد ٰاُالصٓخ ٰػ٘ذ ٰإٗزبط ٰأٰ ٝرذاٰ ٍٝأُٞادٰ
اُخطشحٰ٣ٝؼبهت ٰػِٰ ٢اسرٌبة ٰاُغشٔ٣خ ٰثزاد ٰاُؼوٞثخ ٰأُوشسح ُِٰغشٔ٣خ ٰاُغبثوخٰ
(ّ.)ٰ8٨ٰ،٤/٦٦
ٰ-٩عشٔ٣خ ٰػذّ ٰالؽزلبظ ٰثغغَ ٰأُخِلبد ٰاُخطشحٰٰ٣ٝؼبهت ٰػِٰ ٢اسرٌبة ٰٛزٰٙ
اُغشٔ٣خٰثزادٰاُؼوٞثخٰأُوشسحُِٰغشٔ٣خٰاُغبثوخٰ(ّٰ.ٰ)8٨ٰ،ٰ٥/٦٦
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جزائى االػتداء ػهً انجٍئخ اذلٕائٍخ
ٝهذ ٰاٗزظْ ٰاُوبٰٗ ٕٞكٰٓ ٢ؼشع ٰعشائْ ٰالػزذاء ٰػِٰ ٢اُج٤ئخ ٰاُٜٞائ٤خ ٰاُغشائْٰ
اُزبُ٤خٰٰٰ:
-٤عشٔ٣خٰرغبٝصٰاُؾذٰاْلهظٰ٠أُغٔٞػٰثٰٚلٗجؼبسٰأٰٝرغشةِٰٓٞصبدٰاُٜٞاءٰٰٖٓ
أُ٘شآدٰاُخبػؼخْٰلؽٌبّٰٛزاٰاُوبٗ٣ٰٕٝٞؼبهتٰػِٰ٢اسرٌبةٰٛزٰٙاُغشٔ٣خٰثبُـشآخٰ
اُزٰ٢لٰروَٰػٰٖأُقٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰػِٰ٢ػششٰٖ٣أُقٰع٘.ٰٰٰ)٦/ٰ84،ٰ٦٨ّٰ(ٰٚ٤
ٰ-٥عشٔ٣خ ٰاعزخذاّ ٰآلد ٰأٰٓ ٝؾشًبد ٰأٰٓ ٝشًجبد ٰ٘٣زظ ٰػٜ٘ب ٰػبدّ ٰ٣غبٝص ٰاُؾذٝدٰ
أُوشسحٰهبٗٗٞبٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ٣ٝؼبهتٰػِٰ٢اسرٌبةٰٛزٰٙاُغشٔ٣خٰثبُـشآخٰاُزٰ٢لٰروَٰػٰٖ
ٓبئزٰ٢عٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰػِٰ٢صالصٔبئخٰع٘.)ٰ8٩ٰ،ٰ٦٩ّٰ(ٰٚ٤
ٰ-٦عشٔ٣خٰ ٰإُوبء ٰأٰٓ ٝؼبُغخ ٰأٰ ٝؽشم ٰاُؤبٓخ ٰٝأُخِلبد ٰاُظِجخ ٰكٰ ٢ؿ٤ش ٰاْلٓبًٰٖ
أُخظظخُٰزُيٰ٣ٝؼبهتٰػِٰ٢اسرٌبةٰٛزٰٙاُغشٔ٣خٰثبُؾجظُٰٔذحٰلٰرض٣ذٰػِٰ٠ع٘خٰ
ٰٝثبُـشآخٰاُزٰ٢لٰروَٰػٰٖخٔغخٰآلفٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰػِٰٓ٢بئخٰأُقٰعّٰٰ٘(ٰٰٰٚ٤
.ٰٰٰ)٦/84ٰ،٤/٦4
ٰ-٧عشٔ٣خٰسػٰأٰٝاعزخذاّٰأُج٤ذادٰٝأُشًجبدٰأٌُ٤ب٣ٝخٰدٰٕٓٝشاػبحٰاُششٝؽٰ
أُوشسحٰ٣ٝؼبهتٰػِٰ٢اسرٌبثـــٜبٰثـشآخٰلٰروَٰػٰٖأُقٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ـــــذٰػِٰ٢
ػشــــــــشٰٖ٣أُقٰعٰ٘)٥/84ٰٝ٦8ّٰٰ(ٰٚ٤
ٰٖٓٝاُجٰٖ٤أٗ٣ٰٚغتُٰٞهٞعٰٛزٰٙاُغشٔ٣خٰثبُ٘غجخُٰٔج٤ذادٰا٥كبدٰإٌٰٰٕٔٞ٣اُغبٰٗ٢
ٓشخظبُٰٰٰٖٓٚاُغٜخٰأُخزظخٰثششٜبٰأٰٝاعزخذآٜبٰإلٰأٗ٣ُْٰٰٚشاعٰاُششٝؽٰ
ٝاُؼٞاثؾٰٝاُؼٔبٗبدٰأُوشسحٰ
ٰ-٨عشٔ٣خٰػذّٰارخبرٰالؽز٤بؽبدٰاُالصٓخُٰٔ٘غٰرطب٣شٰأُخِلبدٰأٰٝاْلرشثخٰ٣ٝؼبهتٰ
ػِٰ٢اسرٌبثٜبٰثـشآخٰلٰروَٰػٰٖخٔغٔبئخٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰػِٰ٢أُقٰعٰ٘،ٰ ٦5ّٰٰ(ٰٚ٤
ٰ)8٩
ٰ
ٰ-٩عشٔ٣خٰرغبٝصٰاُؾذٝدٰأُغٔٞػٰثٜبُٰألدخ٘خٰاُؼبسحٰػ٘ذٰؽشمٰاُٞهٞدٰ٣ٝؼبهتٰ
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ػِٰ٢اسرٌبثٜبٰثـشآخٰلٰروَٰػٰٖأُقٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰػِٰ٢ػششٰٖ٣أُقٰعٰ٘ٝٚ٤رٌلِذٰ
أُبدحٰٰٰٖٓ٧٥اُالئؾخٰاُز٘ل٤ز٣خٰثج٤بٰٕرِيٰاُؾذٝدٰ(ّٰ.)٦/84ٰ،ٰ٧٠

ٰ-4عشٔ٣خ ٰػذّ ٰالُزضاّ ٰثبُؼٞاثؾ ٰٝاإلعشاءاد ٰاُوبٗ٤ٗٞخ ٰػ٘ذ ٰاعزخشاط ٰٝرظ٘٤غٰ
اُض٣ذ ٰاُخبّٰ٣ٰٝ ،ؼبهت ٰػِٰ ٢اسرٌبثٜب ٰثـشآخ ٰل ٰروَ ٰػٖ ٰأُق ٰعٰ٘ٝ ٚ٤ل ٰرض٣ذ ٰػِٰ٢
ػششٰٖ٣أُقٰع٘.)٥/84ٰ،ٰ٧٤ّٰٰ(ٰٚ٤

ٰ-8عشٔ٣خ ٰرغبٝص ٰاُؾذٝد ٰأُغٔٞػ ٰثٜب ُٰشذح ٰاُظٞدٰٰ( ٰٰٝ .)،ٰ ٤/٧٥كٰ ٢اُوبٰٕٗٞ
سهُْٰٰ ٧غ٘خٰٰ ٤55٧كٰ٢شؤٰٕاُج٤ئخٰٰٗ،غذٰإٰٔأُششعٰأُظشٰ١هذٰٗضٰػِٰ٘ٓ٢غٰ
رغبٝص ٰاُؾذ ٰأُغٔٞػ ٰثُٰ ٚشـــــذح ٰاُظٞد ٰٰ ،كؤُضّ ٰاُغٜــــبد ٰٝاْلكشاد ٰػ٘ذٰ
ٓجبشــــشح ٰاْلٗشطخ ٰاإلٗزبع٤خ ٰأٰ ٝاُخذٓ٤خ ٰأٰ ٝؿ٤شٛب ٰٝخبطخ ٰػ٘ذ ٰرشـٰ َ٤ا٥لدٰ
ٝأُؼذاد ٰٝاعزخذاّ ٰآلد ٰاُز٘جٌٰٓٝ ٚ٤جشاد ٰاُظٞد ٰثؼذّ ٰرغبٝص ٰاُؾذٝد ٰأُغٔٞػٰ
ثٜبُٰشذحٰاُظٞدٰٰٗٝ،ضٰػِٰ٢ػوٞثخٰرغبٝصٰاُؾذٝدٰأُغٔٞػٰثٜبٰكٰ٢أُبدحٰٰ،ٰ84
ػِٰ ٢ػوٞثخ ٰاُـشآخ ٰٖٓ ٰٰ٨٠٠عٰ٘ ٚ٤إُٰ٥٠٠٠ٰ ٢عٰ٘ٓ ٚ٤غ ٰٓظبدسح ٰا٥لد ٰأٰٝ
أُؼذادٰأُغزخذٓخٰإراٰٝهؼذٰاُغشٔ٣خٰثبعزخذآٌّٰجشادٰاُظٞدٰٰٝ،كٰ٢ؽبُخٰاُؼٞدٰ
رٌٰٕٞاُؼوٞثخٰاُؾجظٰٓغٰاُـشآخٰأُزًٞسحٰٰ.

ٰ-5عشٔ٣خ ٰرغبٝص ٰاُؾذٝد ٰأُغٔٞػ ٰثٜب ُٰزغشة ٰأٰ ٝاٗجؼبس ِٰٓٞصبد ٰاُٜٞاء ٰداخَٰ
ٌٓبٰٕاُؼَٰٔ٣ٝؼبهتٰػِٰ٢اسرٌبثٜبٰ٣ٝؼبهتٰػِٰ٢اسرٌبةٰٛزٰٙاُغشٔ٣خٰثـشآخٰلٰروَٰ
ػٖ ٰأُق ٰعٰ٘ٝ ٚ٤ل ٰرض٣ذ ٰػِٰ ٢ػششٰ ٖ٣أُق ٰعٰ٘ٝ ٚ٤كٰ ٢ؽبُخ ٰاُؼٞد ٰرٌٰ ٕٞاُؼوٞثخٰ
اُؾجظٰٝاُـشآخٰ(ّ.ٰ)٦/84ٰ،٧٦
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ٰ-٤٠عشٔ٣خٰرغبٝصٰاُؾذٝدٰأُغٔٞػٰثٜبُِٰٔؾبكظخٰػِٰ٢دسعخٰاُؾشاسحٰٝاُشؽٞثخٰ
داخٌَٰٓبٰٕاُؼَٰٰٔ٣ٝؼبهتٰػِٰ٢اسرٌـبثٜبٰثـشآخٰلٰروَٰػٰٖأُقٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰػِٰ٢
ػشـــشٰٖ٣أُقٰع٘.)٦/84ٰ،ٰ٧٧ّٰ(ٰٚ٤
ٰ-٤٤عشٔ٣خٰػذّٰالُزضاّٰثزٞك٤شٰٝعبئَٰاُز٣ٜٞخٰكٰ٢اْلٓبًٰٖاُؼبٓخٰٰ٣ٰٝ،ؼبهتٰػِٰ٢
اسرٌـبثٜبٰثـشآخٰلٰروَٰػٰٖأُقٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰػِٰ٢ػشـــشٰٖ٣أُقٰعٰ٘،ٰ ٧٨ّٰٰ(ٰٚ٤
.)٦/84
-٤٥عشٔ٣خٰرغبٝصٰاُؾذٝدٰأُغٔٞػٰثٜبُِٰزذخٰٖ٤كٰ٢اْلٓبًٰٖاُؼبٓخٰأُـِوخٰ٣ٝؼبهتٰ
ػِٰ٢اسرٌـبثٜبٰثـشآخٰلٰروَٰػٰٖأُقٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰػِٰ٢ػشـــشٰٖ٣أُقٰعّٰٰ٘(ٰٚ٤
.)٦/84ٰ،ٰٰ٤/٧٩
ٰ-٤٦عشٔ٣خٰالرغبسٰؿ٤شٰأُششٝعٰكٰ٢أُٞادٰأُغز٘لزحُٰطجوخٰاْلٝصٰٕٝأٰٝ
اعزخذآٜبٰكٰ٢اُظ٘بػخٰأٰٝاعز٤شادٛبٰأٰٝؽ٤بصرٜبٰثبُٔخبُلخُِٰوٞاٰٖٗٝ٤اُوشاسادٰ
اُٞصاس٣خٰأُ٘ظٔخُٰزُيٰ٣ٝ.ؼبهتٰػِٰ٠اسرٌبثٜبٰثـشآخٰلٰروَٰػٰٖأُقٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰ
ػِٰ٠ػششٰٖ٣أُقٰعٰ٘(ٰٚ٤أُبدحٌٰٰٓ٧4شساٰ.)ٰ84ٰ،
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جزائى االػتداء ػهً انجٍئخ ادلبئٍخ
ٝكٰٓ٢غبٍٰعشائْٰالػزذاءٰػِٰ٢اُج٤ئخٰأُبئ٤خٰٰٗ،غذٰإٰٔاُوبٰٕٗٞأُزًٞسٰ٣غشّٰاُؼذ٣ذٰ
ٰٖٓاْلكؼبٍٰٜ٘ٓٝبٰ:
ٰ-٤عشٔ٣خٰرظش٣قٰاُغلٰٖأٰٝإُوبئٜبٰاُض٣ذٰأٰٝأُض٣ظٰاُض٣زٰ٢كٰ٢اُجؾشٰاإلهِّٰٰ(ٰ٢ٔ٤
٣ٰٝ،ٰ)٧5ؼبهتٰػِٰٛ٢زٰٙاُغشٔ٣خٰثـشآخٰلٰروَٰػٰٖصالصٔبئخٰأُقٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰ
ػِٰٕٞ٤ِٰٓ٢ع٘.ٰ)٤/5٠ّ(ٰٚ٤
-٥عشٔ٣خ ٰرظش٣ق ٰاُغــــلٖ ٰأُغـــغِخ ٰثغٜٔــــٞس٣خ ٰٓظــــش ٰاُؼـــشث٤خ ٰأٰٝ
إُوبئــــٜبٰاُض٣ذٰكٰ٢اُجؾـــشٰ(ٓبدحٰ٣ٰٝ،ٰ)ٰ ٨٠ؼبهتٰػِٰٛ٢زٰٙاُغشٔ٣خٰثـشآخٰلٰروَٰ
ػٰٖٓبئخٰأُقٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰػِٰ٢خٔغٔبئخٰأُقٰعٰ٘ .)٧/5٦ّٰٰ(ٰٰٚ٤
ٰ
ٰ-٦عشٔ٣خ ٰرظش٣ق ٰأ٣خ ٰٓٞاد ِٰٓٞصخ ٰٗبرغخ ٰػٖ ٰاعزـالٍ ٰؽوٰ ٍٞاُجزشُِٰ ٍٝجؾشٰ
اإلهِٰ٢ٔ٤
(ّٰ٣ٰٝ،ٰ)٤/٨٥ؼبهتٰػِٰٛ٢زٰٙاُغشٔ٣خٰثـشآخٰلٰروَٰػٰٖصالصٔبئخٰأُقٰعٰ٘ٝٚ٤لٰ
رض٣ذٰػِٰٕٞ٤ِٰٓ٢ع٘/5٠ّٰ(ٰٚ٤أٰ٢ُٝث٘ذ.)٦&٥
ٰ-٧عشٔ٣خ ٰػذّ ٰاعزخذاّ ٰاُٞعبئَ ٰا٘ٓ٥خ ٰاُزٰ ٢ل ٰ٣زشرت ٰػِٜ٤ب ٰاإلػشاس ٰثبُج٤ئخٰ
أُبئ٤خٰ
(ّٰٰ٣ٰٝ،ٰ)٥/٨٥ؼبهتٰػِٰٛ٢زٰٙاُغشٔ٣خٰثزادٰاُؼوٞثخٰاُٞاسدحٰكٰ٢أُبدحٰاُغبثوخٰ.
ٰ-٨عشٔ٣خٰٓخبُلخٰأٝآشٰٓٔضِٰ٢اُغٜخٰاإلداس٣خٰكٰ٢ؽبُخٰٝهٞعٰؽبدسٰإلؽذٰ١اُغلٰٖ
اُزٰ٢رؾَٰٔاُض٣ذٰ(ّٰ٣ٰٝ،ٰ)٨٦ؼبهتٰػِٰٛ٢زٰٙاُغشٔ٣خٰثـشآخٰلٰروَٰػٰٖأسثؼٰٖ٤
أُقٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰػِٰٓ٢بئخٰٝخٔغٰٖ٤أُقٰع٘.ٰ)٥/5٧ّٰٰ(ٰٚ٤
ٰ-٩عشٔ٣خ ٰاُزلــــش٣ؾ ٰاُ٘برظ ٰػٖ ٰػطت ٰثبُغـــل٘٤خ ٰأٰ ٝأؽذ ٰأعٜــــضرٜب ٰثـٜـــــذفٰ
رؼطَٰ٤اُغــل٘٤خٰأٰٝإرالكٜـــــبٰٰٰ(ّٰٰ/ٰ ٨٧ة)ٰ٣ٰٝ،ؼبهتٰػِٰٛ٢زٰٙاُغشٔ٣خٰثبُؾجظٰ
ٝؿشآخٰلٰروَٰػٰٖٓبئخٰٝخٔغٰٖ٤أُقٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰػِٰ٢خٔغٔبئخٰأُقٰعٰ٘ٚ٤أٰٝ
ثئؽذٰٛ١برٰٖ٤اُؼوٞثزٰٓ،ٰٖ٤غٰاُزضاّٰأُزغجتٰث٘لوبدٰإصاُخٰآصبسٰأُخبُلخٰ(ّٰ.)٤/5٤
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ٰ-4عشٔ٣ـــخ ٰػذّ ٰارخـــــبر ٰعٔ٤غ ٰالؽز٤ـــبؽبد ٰاٌُبك٤ـــــخ ُٰٔ٘ــــغ ٰآصبس ٰاُزِٞس ٰهجَٰ
ٝثؼــذٰٝهٞعٰاُؼطتٰثبُغل٘٤خٰ(ّٰ/٨٧ة)ٰ٣ٰٝ،ؼبهتٰػِٰٛ٢زٰٙاُغشٔ٣خٰثـشآخٰلٰروَٰ
ػٰٖعجؼٰٖ٤أُقٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰػِٰ٢صالصٔبئخٰأُقٰعٰ٘٤/5٥ّٰ(ٰٰٚ٤ث٘ذ.ٰ)٥
ٰ-8عشٔ٣خ ٰػذّ ٰأُجبدسح ٰإُٰ ٢إثالؽ ٰاُغٜبد ٰاإلداس٣خ ٰأُخزظخ ٰػٖ ٰؽبدس ٰرغشةٰ
اُض٣ذٰكٞسٰؽذٝصٰٝ،ٰ)٨٨ّٰ(ٰٚثؼبهتٰػِٰٛ٢زٰٙاُغشٔ٣خٰثزادٰاُؼوٞثخٰاُٞاسدحٰكٰ٢
أُبدحٰاُغبثوخٰ(ٰٰ٤ٰ/5٥ث٘ذ.)٥
ٰ-5عشٔ٣خ ٰه٤بّ ٰاُغلٖ ٰثؤػٔبٍ ٰاُشؾٖ ٰٝاُزلش٣ؾ ٰدٰ ٕٝاُؾظٰ ٍٞػِٰ ٢رشخ٤ض ٰٰٖٓ
اُغٜخٰاإلداس٣خٰأُخزظخٰٰٰٰٰٰٰٰ
(ّٰٰ٣ٰٝ،ٰ)٨٩ؼبهتٰػِٰٛ٢زٰٙاُغشٔ٣خٰثـشآخٰلٰروَٰػٰٖأسثؼٰٖ٤أُقٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰ
ػِٰٓ٢بئزٰ٢أُقٰع٘.ٰ)٤/5٦ّٰ(ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٚ٤
ٰ-٤٠عشٔ٣خ ٰػذّ ٰرغ٤ٜض ٰاُغلٖ ٰأُغغِخ ٰثغٜٔٞس٣خ ٰٓظش ٰاُؼشث٤خ ٰثٔؼذاد ٰخلغٰ
اُزِٞسٰ(ّٰٰ٣ٰٰٝ)٤/٨4ؼبهتٰػِٰٛ٢زٰٙاُغشٔ٣خٰثـشآخٰلٰروَٰػٰٖأسثؼٰٖ٤أُقٰعٰ٘ٚ٤
ٝلٰرض٣ذٰػِٰٓ٢بئخٰٝخٔغٰٖ٤أُقٰع٘.ٰ)٤/5٧ّٰ(ٰٚ٤
ٰ-٤٤عشٔ٣خ ٰػذّ ٰرغ٤ٜض ٰاُغلٖ ٰاْلع٘ج٤خ ٰاُزٰ ٢رغزخذّ ٰأُٞاٰٗ ٢أُظش٣خ ٰثٔؼذادٰ
خلغٰاُظٞدٰ(ّٰٰ٣ٰٝ،ٰ)٥/٨4ؼبهتٰػِٰٛ٢زٰٙاُغشٔ٣خٰثـشآخٰلٰروَٰػٰٖعجؼٰٖ٤
أُقٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰػِٰ٢صالصٔبئخٰأُقٰع٘جٰ٤ٰ/5٥ّٰ(ٰٚث٘ذ.ٰ)٤
ٰ-٤٥عشٔ٣خٰػذّٰاؽزلبظٰاُغل٘٤خٰأٰٝاُ٘بهِخٰثغغَٰاُض٣ذٰ(ّ٣ٰٝ،ٰ)٨8ؼبهتٰػِٰٛ٢زٰٙ
اُغشٔ٣خ ٰثـشآخ ٰل ٰروَ ٰػٖ ٰأسثؼٰ ٖ٤أُق ٰعٰ٘ٝ ٚ٤ل ٰرض٣ذ ٰػِٰٓ ٢بئزٰ ٢أُق ٰعٰ٘ٚ٤
(ّٰٰ٤/5٦ث٘ذ.)٥
ٰ-٤٦عشٔ٣خ ٰإُوبء ٰأٰ ٝرظش٣ق ٰأُٞاد ٰاُؼبسح ٰكٰ ٢اُجؾش ٰاإلهِٰ ٢ٔ٤أٰ ٝأُ٘طوخٰ
الهزظبد٣خ ٰاُخبُظخٰ( ّٰ ٰ٣ٰٝ ،ٰ )٤/٩٠ؼبهت ٰػِٰٛ ٢زٰ ٙاُغشٔ٣خ ٰثـشآخ ٰل ٰروَ ٰػٰٖ
صالصٔبئخٰأُقٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰػِٰٕٞ٤ِٰٓ٢عٰ٘٤/5٠ّٰ(ٰٚ٤ث٘ذٰ.)٦،٤
ٰ-٤٧عشٔ٣خ ٰإُوبء ٰاُغلٖ ٰٓٞاد ٰػبسح ٰكٰ ٢اُجؾش ٰاإلهِٰ ٢ٔ٤أٰ ٝأُ٘طوخ ٰالهزظبد٣خٰ
اُخبُظخٰ( ّٰ٣ٰٝ ،ٰ )٥/٩٠ؼبهت ٰػِٰٛ ٢زٰ ٙاُغشٔ٣خ ٰثزاد ٰاُؼوٞثخ ٰاُٞاسدح ٰكٰ ٢أُبدحٰ
اُغبثوخٰ(ّٰٰ٤/5٠ث٘ذٰ.)٦،٤
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ٰ-٤٨عشٔ٣خ ٰإُوبء ٰاُؾٞ٤اٗبد ٰاُ٘بكوخ ٰكٰ ٢اُجؾش ٰاإلهِٰ ٢ٔ٤أٰ ٝأُ٘طوخ ٰالهزظبد٣خٰ
اُخبُظخٰ( ّٰ٣ٰٝ ،ٰ )٦/٩٠ؼبهت ٰػِٰٛ ٢زٰ ٙاُغشٔ٣خ ٰثزاد ٰاُؼوٞثخ ٰاُٞاسدح ٰكٰ ٢أُبدحٰ
اُغبثوخٰ(ّٰٰ٤/5٠ث٘ذٰ.)٦،٤
ٰ-٤٩عشٔ٣خ ٰإُوبء ٰأٰٓ ١بدح ِٰٓٞصخ ُِٰج٤ئخ ٰكٰ ٢اُجؾـــــش ٰاإلهِٰ ٢ٔ٤أٰ ٝأُ٘طوـــــخٰ
الهزظـــبد٣خٰاُخبُظــــــخٰ(ٰأُبدح
ٰ٣ٰٝ ،ٰ )٤٧ٰ ،ٰ ٤٦ٰ ،٤٥ٰ /٤ؼبهت ٰػِٰٛ ٢زٰ ٙاُغشٔ٣خ ٰثبُؼوٞثخ ٰاُٞاسدح ٰكٰ ٢اُلوشحٰ
اُغبثوخٰ(ّٰٰ٤/5٠ث٘ذٰ.)٦،٤
ٰ -٤4عشٔ٣خٰػذّ ٰاؽزلبظ ٰاُغل٘٤خ ٰأٰ ٝاُ٘بهِخ ٰثغغَ ٰاُشؾ٘خٰ(ّ٣ٰٝ ،)٩٥ؼبهت ٰػِٰ٢
ٛزٰٙاُغشٔ٣خٰثـشآخٰلٰروَٰػٰٖأسثؼٰٖ٤أُقٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰػِٰٓ٢بئزٰ٢أُقٰعّٰ٘(ٰٚ٤
.)٥/5٦
ٰ-٤8عشٔ٣خ ٰٓخبُلخ ٰأٝآش ٰٓٔضِٰ ٢اُغٜخ ٰاإلداس٣خ ٰأُخزظخ ٰكٰ ٢ؽبُخ ٰٝهٞع ٰؽبدسٰ
إلؽذٰ ١اُغلٖ ٰاُزٰ ٢رؾَٔ ٰٓٞاد ٰػبسحٰ( ّٰ٣ٰٝ ،ٰ )٤/٩٦ؼبهت ٰػِٰٛ ٢زٰ ٙاُغشٔ٣خٰ
ثـشآخ ٰل ٰروَ ٰػٖ ٰأسثؼٰ ٖ٤أُق ٰعٰ٘ٝ ٚ٤ل ٰرض٣ذ ٰػِٰٓ ٢بئخ ٰٝخٔغٰ ٖ٤أُق ٰعٰ٘(ٰ ٚ٤
ّ.ٰ)٥/5٧
ٰ-٤5عشٔ٣خ ٰإؿشام ٰاُ٘لب٣بد ٰٝأُٞاد ٰأُِٞصخ ٰكٰ ٢اُغشف ٰاُوبسٰٝ ١أُ٘طوخٰ
الهزظبد٣خ ٰاُخبُظخٰٰٰٰ( ّٰ٣ٰٝ ،)٥/٩٦ؼبهت ٰػِٰٛ ٢زٰ ٙاُغشٔ٣خٰثـشآخ ٰل ٰروَ ٰػٰٖ
صالصٔبئخٰأُقٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰػِٰٕٞ٤ِٰٓ٢ع٘)ٰ٦ٰ/5٠ّٰٰ(ٰٚ٤
ٰ-٥٠عشٔ٣خ ٰرظش٣ق ٰٓ٤بٰ ٙاُظـــشف ٰاُظؾٰ ٢أُِٞصخ ٰداخَ ٰاُجؾــــش ٰاإلهِٰ ٢ٔ٤أٰٝ
أُ٘طوخٰالهزظـــبد٣خٰاُخبُظـــخ(ّٰ٣ٰٝ)٩٩ؼبهتٰػِٰٛ٢زٰٙاُغشٔ٣خٰثـشآخٰلٰروَٰ
ػٰٖأسثؼٰٖ٤أُقٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰػِٰٓ٢بئزٰ٢أُقٰع٘.)٦/5٦ّٰ(ٰٚ٤
ٰ-٥٤عشٔ٣خ ٰإُوبء ٰاُؤبٓخ ٰأٰ ٝاُلؼالد ٰٖٓ ٰاُغلٖ ٰكٰ ٢اُجؾش ٰاإلهِٰ ٢ٔ٤أٰ ٝأُ٘طوخٰ
الهزظبد٣خٰاُخبُظخٰ(ّٰ٣ٰٝ،ٰ)٩4ؼبهتٰػِٰٛ٢زٰٙاُغشٔ٣خٰثبُؼوٞثخٰاُٞاسدحٰثبُٔبدحٰ
اُغبثوخٰٰ .
ٰ
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ٰ-٥٥عشٔ٣خٰه٤بّٰأُ٘شؤحٰثئؽذاسٰرِٞسُِٰشٞاؽئٰأُظش٣خٰأٰٝأُ٤بٰٙأُزبخٔخُٰٜبٰٰٰٰ
ٰٰ(ّٰ٣ٰٝ،ٰ)٩5ؼبهتٰػِٰٛ٢زٰٙاُغشٔ٣خٰثـشآخٰلٰروَٰػٰٖٓبئزٰ٢عٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰػِٰ٢
ػششٰٖ٣أُقٰع٘.ٰ)٥/84ّٰ(ٰٚ٤
ٰ-٥٦عشٔ٣خ ٰإهبٓخ ٰٓ٘شؤح ٰأٰٓ ٝؾَ ٰ٘٣زظ ٰػٜ٘ٔب ٰرظش٣ق ٰٓٞاد ِٰٓٞصخ ٰدٰ ٕٝإعشاءٰ
دساعبدٰاُزؤص٤شٰاُج٤ئ٣ٰٝ،ٰ)4٠ّٰ(ٰ٠ؼبهتٰػِٰٛ٢زٰٙاُغشٔ٣خٰثزادٰاُؼوٞثخٰأُوشسحٰ
ُِغشٔ٣خٰاُغبثوخ.
-٥٧عشٔ٣خ ٰإهبٓخ ٰٓ٘شآد ٰػِٰ ٢اُشٞاؽئ ٰاُجؾش٣خ ٰدٰٞٓ ٕٝاكوخ ٰاُغٜخ ٰاإلداس٣خٰ
أُخزظخٰ(ّ ٰ٣ٰٝ ،ٰ )4٦ؼبهت ٰػِٰٛ ٢زٰ ٙاُغشٔ٣خ ٰثبُؾجظ ُٰٔذح ٰل ٰرض٣ذ ٰػِٰ ٢عزخٰ
أشٜشٰٝثـشآخٰلٰروَٰػٰٖخٔغخٰآلفٰعٰ٘ٝٚ٤لٰرغبٝصٰخٔغٰٖ٤أُقٰعٰ٘ٚ٤أٰٝثئؽذٰ١
ٛبرٰٖ٤اُؼوٞثز)٤ٰ/ٰ58ّٰ(.ٰٖ٤
ٰ-٥٨عشٔ٣خٰأُغبطٰثخؾٰأُغبسٰاُطج٤ؼُِٰ٢شبؽئٰأٰٝرؼذِٰٚ٣دٰٕٞٓٝاكوخٰاُغٜخٰ
اإلداس٣خ ٰأُخزظخٰ( ّٰ٣ٰٝ ،ٰ )٤/ٰ 58ٰ ،ٰ 4٧ؼبهت ٰػِٰٛ ٢زٰ ٙاُغشٔ٣خ ٰثزاد ٰاُؼوٞثخٰ
أُوشسحُِٰغشٔ٣خٰاُغبثوخٰ.
ٰ-٥٩عشٔ٣خٰػذّٰاؽزلبظٰاُغل٘٤خٰاُزٰ٢رؾَٰٔاُغ٘غ٤خٰأُظش٣خٰثبُشٜبدادٰاُذ٤ُٝخٰ
أُوشسحٰهبٗٗٞبٰٰٰٰ(ّٰ٣ٰٝ)4٩ؼبهتٰػِٰٛ٢زٰٙاُغشٔ٣خٰثـشآخٰلٰروَٰػٰٖأسثؼٰٖ٤أُقٰ
عٰ٘ٝٚ٤لٰرض٣ذٰػِٰٓ٢بئزٰ٢أُقٰع٘.ٰ)٥/5٦ّٰ(ٰٚ٤
ٰ-٥4عشٔ٣خٰػذّٰؽظٍٰٞاُغل٘٤خٰاُزٰ٢رؾَٰٔػِْٰدُٝخٰٓ٘ؼٔخُٰالرلبه٤خٰٝاُزٰ٢ر٘وَٰ
اُض٣ذٰثظٞسحٰٓ٘زظٔخٰػِٰ٢اُشٜبدحٰاُذ٤ُٝخُٰٔ٘غٰاُزِٞسٰثبُض٣ذ(ّٰ٣ٰٝ،)44ؼبهتٰ
ػِٰٛ٢زٰٙاُغشٔ٣خٰثزادٰاُؼوٞثخٰأُوشسحُِٰغشٔ٣خٰاُغبثوخ.
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انُبئج
= خ تتتةل ا جدظتتتر يان تتتلمل ايةجاجتتتد قتتتط نتتتن زاوجتتتد ايساتتتوث اي تتتلاد تتتي ايةاتتتدان
اي دل جد روادنل م طر ليني جهدد اية رجد ومومب اارض وااججلل اي
= خ ة ت نلجتد ايةجاتد خ تد اينظتلهر اي دجستد يا

قد

تلت ايدويجتد ون تماد دويجتد

ةطةج سهل جدة ي نواجهسهل ةليو لال ايدويجد اينسو رة
= اتتى ايتتر م نتتن خن اينواسجتتق ايدويجتتد واإل اجنجتتد تتد ا سر تتت ة نلجتتد اي تتق تتي
ايةجاد با خن نلجسه يهل نلزايت ض جفد دظ ارئ يض ف اهيجلت ايندوطد ة نلجسه
= اإلج ترام ايةجاتتي ن تتماد دويجتتد طجتترة ونسدلنجتتد سي تتذ خ تتملا ن سافتتد دجتتدة و
نلزايتتت ايد از تتلت اين تتا د واا تتا د اين تتس دند جهتتل تتجنل اين رنتتد دويجتلئ س تتمل
ط ارئ ج جنلئ اى ايةجاد
= خ تتة ت سدظتتر اين منتتد ايجدلاجتتد ايدويجتتد ياج تراام ايةجاجتتد ايمةتتر وايستتي س تتنل
ايستتدنجر ايةجاتتي واا تتسج ف اتتى ااراضتتي ة جتتد ا لنتتد ن تتلرج ا تتسسنلرجد ضت ند
وس دي بيى سهججر وا

ايدطلق يا ملن ةل سةلرهل جراام ضد اإلد لدجد
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انتٕصٍبد
=سف جل ايس لون ايدويي ي نلجد ايةجاد واف ملن ايس لون تي بطتلر ايندظنتلت
ايدويجد خو نن

ل قد اسفل جلت سدلاجد خو جنل جد.

=سو جد وسف جل ايقوا د ايقلدودجد اي رةجد اي ل د ة نلجد ايةجاتد ة تفد لنتد
واية رجد اى وجه ايس دجد.

=س زجز اا سفلدة اي رةجد نن اي ةرات ايدويجتد واا اجنجتد تي نجتلات اي فتلظ
اى ايسروة ايطةج جد وايقلدون ايدويي ايةجاي وةدلف ج ور ايس لون ي

سفلدة

نن ساك اي ةرات.
=سف جتتتل ايس تتترج لت ايةجاجتتتد وسطوجرهتتتل واي تتترص اتتتى بدنتتتلج اية تتتد ايةجاتتتي
واين ططلت ايسدنوجد ةنل ي ذيك دار د ايسيسجر ايةجاي يان رو لت ايسدنوجتد

اا س تتلدجد وااجسنل جتتد روادراج تتق اإلد تتلن تتي ايةجاتتد اينسوازدتتد وايسدنجتتد
اين سداند ضنن اي قوق اا ل جد تي ايقتوادجن وايد تلسجر ايوطدجتد ب تهلنلئ
ي س قجق اي دايد ااجسنل جد.

=نطليةد اينجسن ايدويي ةس نل ن

ويجلسه نن خجل بججلد ةجاد ن اند يد م
م

ايجهود ايرانجد يس قجق اا سقرار واي

=ضرورة ادنلج رهلدلت ايسدنجد اين سداند و نلجد ايةجاد نن
وض ايقضلجل ايةجاجد اى ام خويوجلت اينجسن
و

اين

ل:

ي ايس طجط يةرانج ايسدنجتد

تتتد ايتتترخي اي تتتلم تتتول ضتتتلجل ايةجاتتتد اين اجتتتد واي لينجتتتد وس زجتتتز نفهتتتوم
ويجد ااجسنل جد سجل ايةجاد.
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س رجر طلع ايطل د اينسجددة واا سسنلر جه واس لذ سداةجر يضنلن ذيك.
ث ايدويد وايقطلع اي لص واينجسن ااهاي اتى ايسمتلسف واي نتل ن تل نتن

خجل س قجق ايسدنجد اين سداند واادسقلل بيى اا س لد اا ضر.
اا سملك واا سداف ةلي رملت اي لينجد ايراادة ي اين

ويجد ايةجاجد ي طرجقتد

بدارسهتتل خو جنتتل جس اتتق ةليقجتتلم ةإ تتداد سقتتلرجر اي ل تتد ةليسدنجتتد اين تتسداند

واا

لح اى ايجلدب اا س لدي وايةجاي وااجسنل ي يان

لت.

اا سفلدة نن اي ةرات ي ايدول اينسقدند تي نجتلل ايةجاتد ةن ساتف ايو تلال

وندهل ة سلت نس

د و جرهل.

اي نل ي ايدول اي رةجد اى بد لف

ددوق ي نلجد ايةجاتد جهتدف بيتى ستو جر

اا سسنلر ياقطلع ايةجاي وسقدجم اين تل دة اينليجتد يان ترو لت ايةجاجتد اتى
خ لس سدل ي واد لف

ددوق خجضل يانةتلدرات ايةجاجتد جهتدف ايتى س تجج

ن لرمد ايقطتلع اي تلص وايجن جتلت تي اإلدارة وايننلر تلت ايةجاجتد اي تاجند
واا ذ ةليجةلجد ايةجاجد ميهم خداة ين ل ةد ناوسي ايةجاد.
= ضتترورة س تتدجد اين تت ويجد ايةجاجتتد اتتى اين تتلد واي تترملت ايسجلرجتتد ايستتي
سنلرس د لطلت سا ق خض ار ار ج جند ةليةجاد.
= ضرورة د ر ايسو جد اينجسن جد ةيهنجد اين ل ظد اى ايةجاد و رند اا سداف
اجهل وساوجسهل وسطوجر نجلل ايسرةجد وايس اجم ايةجاي نن


ل:

س نجتتق وس زجتتز ايسو جتتد وايسسقجتتف ايةجاتتي واي نتتل اتتى سر تتج هل وس وجاهتتل بيتتى
اوملت اى جنج ن سوجلت اينجسن روادنلج ايسرةجد وايس اجم ايةجاي تي ن تجرة
لت ايس اجنجد وخد طسهل وةرانجهل ايةجاجتد
ايسدنجد اين سداند وسيمجد دور اين
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تتتي ايس ججتتتر ااججتتتلةي ي تتتاومجلت وسوجهتتتلت ايطاةتتتد نتتت ايسرمجتتتز اتتتى اين ار تتتل

ايد ار جد ااويى.


طتتد وةردتتلنج نسملنتتل يتتدنج ايس اتتجم

س تتلون ايجهتتلت اير تتنجد نتتن خجتتل وض ت

ايةجاي ونفلهجم ايسدنجد اين سداند ضنن ايندلهج ايس انجد.

تتد ةوضت ايندتتلهج ايس اجنجتتد ودور ايد تتر ةتتدنج ايس اتتجم



ايستزام اينرامتتز اينس



ضرورة سموجن اين انجن تي نجتلل ندتلهج ايس



س لون ود م ايجهلت اير نجد وايجن جلت ياندارس يسدفجذ ن لرج وخد تطد س تدم

ايةجاي ونفلهجم ايسدنجد اين سداند ضنن اينراج ايس اجنجد.
سمدويوججل اي

ر.

تجس ايةجاتي ةو تلال ستس فم نت

ايس اجم ايةجاي.


س زجتتتز سقل تتتد اي نتتتل ايسطتتتو ي ايةجاتتتي دا تتتل ايفضتتتلفات اينفسو تتتد ةلين
ايسرةوجد خو ضنن ن



ايس تتجج

تتتلت

لت اينجسن اينددي.

اتتى بد تتلف ايد توادي اي ضتراف ميد تتطد تتلرة ةتتر ن ساتتف اين

تتلت

ايسرةوجد ييطوار ايس اجنجد ايس ث ج ض ذيك يانسلة د واين ار قد اينجدادجد.


سطتتتوجر ايقتتتدرات وايسمتتتوجن اينس

تتتص يا تتت فججن تتتي اينجتتتلل ايةجاتتتي وس تتتلون

ن ساف و لال اإل م اين تنو د واينقتروفة واينراجتد يةتث رواستراف ايتو ي ايةجاتي
يا لند نن ل ةرانج سسقجفجد وس ج جد.


اي نل اى زجلدة ايس طجد اا

نجد ياقضلجل ايةجاجد ي ن ساف ايو تلال اير تند

واي ل تتتد وو تتتلال اا تتت م ايةتتتدجل وا تتتس دام اي تتتةمد اي دمةوسجتتتد وايندستتتدجلت

واي ف لت ااجسنل جد وايسفل اجد.
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سو جر ايسنوجل ايمل ي يد م ااد طد ايةجاجد اين سافتد وستو جر اين فتزات وس تجج

ن لهند ايقطلع اي تلص و تث اين س تجن اتى ب لنتد ايدتدوات ود توة جدتلت
نن خ راد اينجسن ونن ذوي ايقدرة اى ايسيسجر.


تتجن ايتتو ي ايةجاتتي يتتد

تتث اا تتر تتن طرجتتق ايسو جتتد ةتتدورهل ايفل تتل تتي س
ب رادهل.



سف جل دور اين

لت ايدجدجتد يس تلهم تي ايسسقجتف ةلين تلطر ايةجاجتد نتن ت ل

اي طب وايتدروس واينتوا ظ وااهسنتلم ةفقته ايةجاتد تي د ار تلت ايفقته اإل ت ني

ةماجلت اي رج د وايقلدون ي ايجلن لت اي رةجد واا

نجد.

= ضتترورة سف جتتل قوةتتلت اي نتتل يادف ت اي تتلم دظ ت ار ينتتل يهتتل نتتن جلدتتب بججتتلةي
يس قجق اين ا د اي لند يانجسن ة نلجسهل ياةجاد ةسمافد نليجد خ ل.

=ا ضلع ايندلز لت ايةجاجتد بيتى ضتلف نس
وسموجن نو

ي اين لال ايةجاجد.

تص جس تمل نتن ضتلة يهتم ةترة

=بد لف نجاس خ اى ج دى ة نلجد ايةجاد ايهدف نده ضنلن اإل راف وايسد جق
ةجن ن ساف ايجهلت اين دجد ي نجلات نلجد ايةجاد.

=ضتترورة اهسنتتلم ايةتتل سجن تتي ن ساتتف قتتول اي اتتم ةقضتتلجل ايةجاتتد واا تتسداند
وايسدنجد روا راد د ار لت ن سقةاجد سهسم ةوض آيجلت ناجد ي نلجد ايةجاتد ة تمل
وا ي و ناي ونانوس.

=اي نتتل اتتى سف جتتل خدوات اين ل تتةد ايدويجتتد تتجنل نتتن ةتتل اين منتتد ايجدلاجتتد
ايدويجد وذيك ة

وص ايجراام ايةجاجد.
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=نوا تتتاد قتتتد دتتتدوات ون لضتتترات ونتتت سنرات نس

تتتد ودورات سدرجةجتتتد تتتي

ندلطق نس ددة نن ايوطن اي رةي ينمل د ايساوث واارهلرب

= انتًٍُــــخ ادلســــتدميخ :اي جتتتتلر اانستتتتل تتتتي نواجهتتتتد اارهتتتتلب ايةجاتتتتي:
يقد ا تةل جتلر ةجاتد تاجند تي اطتلر سدنجتد ن تسدجند ا تد اهتم اي تةل ي نلجتد
ايةجاد ايسي جدنو جهل اارهلب اذ ادهل اس سهدف قط نلجد ايةجاد وادنل س ى ايى
س قجق سدنجد ن سدجند نن لدهل اي نل اى س
ن ضنلن اي ق ي ايةجاد ي ججتلل اي

تجن اين تسو اين ج تي يانجسنت

قتد ان جتلر ايةجاتد ا تةل ا

تن جتلر

ينواجهد ايفقتر وايةطليتد واياستلن س تذجلن ا اتب ايد تلطلت اارهلةجتد منتل ان ايسدنجتد
اين سدجند نن لدهل س

جن اين سو ايس اجنى ا راد اينجسنت وان نتن تلدهل ان

س لهم ةق ط وا ر ي نمل د اارهلب نونل واارهلب ايةجاي

سم ة ند اهلل
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