الجواوة االخاللٍح والماوووٍح إلجراء الثحوث
على األجىح الثشرٌح
ورلح عمل مفذمح مه:
د.فواز صالح
أستار مساعذ فً لسم الماوون الخاص
كلٍح الحموق تجامعح دمشك
ممرر اللجىح الذولٍح ألخاللٍاخ الثٍولوجٍا
فً مىظمح الٍووسكو

 ممذمح:

رؼض ِسأٌخ اٌسّبح ثئجغاء اٌجذٛس ػٍ ٝاٌجٕ ِٓ ٓ١أوضغ
اٌّسبئً األسالل١خ دسبس١خٚ .ال شه ف ٟأْ رذض٠ض اٌّغوؼ
اٌمبٌٍٔ ٟٔٛجٕ ٓ١رؼض ِسأٌخ ج٘ٛغ٠خ ِٓ أجً رذض٠ض اٌّٛلف
ِٓ إجغاء اٌجذٛس ػٍ.ٗ١

أوالً -:أهذاف اجراء الثحوث على الجىٍه:
 -:1الثحج على التكاحر الثشري والمساعذج الطثٍح على
اإلوجاب:
 -:2األهذاف األكخر حذاحح للثحج:

حاوٍاً -:إجراء الثحوث على األجىح الثشرٌح مه
الىاحٍح األخاللٍح:


أمسُ اٌفالسفخ ٚػٍّبء األسالق دٛي ِسأٌخ ِض ٜإِىبٔ١خ
إجغاء اٌجذٛس ػٍ ٝاألجٕخ اٌجشغ٠خِٚ .ظضع ٘ظا االٔمسبَ ٘ٛ
اسزالف ُٙدٛي اٌّغوؼ اٌظ٠ ٞذزٍٗ اٌجِٕ .ٓ١ب اٌجٕ ٓ١إطاً؟
٠ذزًّ ٘ظا اٌسؤاي جٛاث ،ٓ١فبٌجٕ ٓ١إِب أْ ٠ى ْٛششظبً أٚ
ش١ئبً .فئطا وبْ اٌجٕ٠ ٓ١ؼض ششظبً  ِٓٚصُ وبئٕبً ثشغ٠بً ال
ّ٠ىٓ إجغاء األثذبس ػٍٚ .ٗ١ثبٌّمبثً إطا وبْ اٌجٕ ٓ١ش١ئبً،
أِ ٞبصح ثٌٛٛ١ج١خ أ ٚػجبعح ػٓ ِجّٛػخ سال٠ب ثشغ٠خ فٕٙب
ّ٠ىٓ إجغاء األثذبس ػٌٍٚ ٗ١ىٓ ػّٓ ػٛاثؾ ِذضصح.

حالخاً -:إجراء الثحوث على األجىح مه الىاحٍح
الذٌىٍح:




 -:1مولف الكىٍسح الثروتستاوتٍح:
اٌّسأٌخ األسالل١خ ػٕض اٌجغٚرسزبٔذ رذسُ ِٓ لجً اٌفغص دست
لٕبػزٗ اٌششظ١خٚ ،ثبٌزبٌ٠ ٟؤص٘ ٞظا األِغ إٌ ٝرٕٛع فٟ
ٚجٙبد إٌظغ دٛي ٘ظٖ اٌّسبئً ِٓٚ ،ثٕٙ١ب ِسأٌخ إجغاء
اٌجذٛس ػٍ ٝاألجٕخ ٌغب٠بد اٌجذش اٌؼٍّ.ٟ

حالخاً -:إجراء الثحوث على األجىح مه الىاحٍح
الذٌىٍح:

 -:2 مولف الكىٍسح الكاحولٍكٍح:
 أوض اٌجبثب ادزغاَ اٌذ١بح ِٕظ ٌذظخ اٌذًّ ( اٌزٍم١خ ) ف ٟأوضغِٓ ِٕبسجخ.
 ٚاٌشظبئض اٌٛعاص١خ اٌز٠ ٟزّزغ ثٙب اٌجٕ ٓ١رجؼً ِٕٗ ِٕظٌذظخ اٌذًّ وبئٕبً ثشغ٠بً ِٓٚ ،صُ ٠جت ػضَٖ ششظبً ِّب
٠ؼف ٟػٍ ٗ١االدزغاَ اٌظ٠ ٞسزذمٗ أ ٞششض آسغ.
 ٚرغ٘ ٜظٖ اٌىٕ١سخ أْ اسزذضاس أجٕخ ثشغ٠خ ِٓ أجًاسزؼّبٌٙب وّٛاص ثٌٛٛ١ج١خ ٘ ٛأِغ غ١غ أساللــٚ .ٟرغفغ
إجغاء اٌزجبعة اٌؼٍّ١خ ػٍ ٝاألجٕخ اٌفبئؼخ.

حالخاً -:إجراء الثحوث على األجىح مه الىاحٍح
الذٌىٍح:
 -:3 حكم الشرٌعح اإلسالمٍح:
 اسزٍف اٌفمٙبء دٛي اٌٛػغ اٌمبٌٍٔ ٟٔٛجٕ ٓ١ف ٟاٌشغ٠ؼخاإلسالِ١خ .ثضا٠خ ارفك اٌفمٙبء ػٍ ٝأْ اٌذ١بح رجضأ ثؼض ِغٚع
ِئخ ٚػشغِٛ٠ ٓ٠بً ػٍ ٝاٌذًّ ِٓٚ ،صُ فئْ اٌجٕٕ٘ ٓ١ب ٠زّزغ
ثظفخ اٌىبئٓ اٌجشغِ ٌٗٚ ،ٞب ٌٍششض ِٓ دمٛقِٕٙٚ ،ب
اٌذك ف ٟاٌذ١بح.

راتعاً -:اجراء الثحوث على األجىح مه الىاحٍح
الماوووٍح:

-

-

-

 -1المشروعٍح على الصعٍذ الذولً:
االرفبل١خ األِغ٠ى١خ ٌذمٛق اإلٔسبْ ٌؼبَ  1969رٕض فِ ٟبصرٙب
اٌغاثؼخ ػٍ ٝدّب٠خ اٌذ١بح ثضءاً ِٓ ربع٠ز اٌذًّ.
رجِٕ ٝجٍس أٚعٚثب ف ٟػبَ  1997ارفبل١خ دّب٠خ دمٛق اإلٔسبْ
ٚوغاِخ اٌىبئٓ اٌجشغ ٞثّٛاجٙخ رـج١مبد ػٍُ األد١بء ٚاٌـتٌٚ ،ىٓ
٘ظٖ االرفبل١خ ٌُ رذسُ ِسأٌخ إِىبٔ١خ إجغاء اٌجذٛس ػٍ ٝاٌجٕ.ٓ١
ٚلض أطضع اٌجغٌّبْ األٚعٚث ٟلغاعاً فِٕ 7/9/2000 ٟغ ثّٛججٗ
اسزذضاس أجٕخ فبئؼخ.

راتعاً -:اجراء الثحوث على األجىح مه الىاحٍح
الماوووٍح:
 -1 المشروعٍح على الصعٍذ الذولً:
 أطضعد اٌّجّٛػخ األٚعٚث١خ ألسالل١بد اٌؼٍ ٚ َٛاٌزمبٔبداٌجض٠ضح اٌغأ ٞعلُ  15ثزبع٠ز ٚ 14/1/2000اٌّزؼٍك
ثبٌجٛأت األسالل١خ إلجغاء اٌجذٛس ػٍ ٝسال٠ب إٌّشأ
اٌجشغ٠خ ٚاسزؼّبالرٙب ،ط٘جذ ف ٗ١إٌ ٝأٔٗ ِٓ اٌّغفٛع
أسالل١بً اسزذضاس أجٕخ أـاللبً ِٓ أِشبط ِزجغع ثٙب ثٙضف
اٌذظٛي ػٍ ٝسال٠ب إٌّشأ اٌجٕ١ٕ١خ.

راتعاً -:اجراء الثحوث على األجىح مه الىاحٍح
الماوووٍح:
 -2 المشروعٍح على الصعٍذ الوطىً :
رشزٍف اٌزشغ٠ؼبد اٌٛؿٕ١خ ػٍٔ ٝذ ٛوج١غ دٛي ِسأٌخ ثضء
اٌذ١بح اٌجشغ٠خٚ ،وظٌه دٛي اٌّغوؼ اٌمبٌٍٔ ٟٔٛجٌٕٚ .ٓ١ىٓ
ّ٠ىٓ ،ف ٟاٌٛالغ ،اٌزّ١١ؼ ث ٓ١أعثؼخ ارجب٘بد أسبس١خ ف٘ ٟظٖ
اٌزشغ٠ؼبد :ٟ٘ٚ

راتعاً -:اجراء الثحوث على األجىح مه الىاحٍح
الماوووٍح:
 -2 المشروعٍح على الصعٍذ الوطىً :
أ -تشرٌعاخ متساهلح إلى أتعذ حذود:
أُ٘ ٘ظٖ اٌزشغ٠ؼبد :ثغ٠ـبٔ١ب ،ثٍج١ىب ،اسجبٔ١ب ،اٌس٠ٛض.
رسّخ أغٍج١خ ٘ظٖ اٌزشغ٠ؼبد ثـ:
 اجغاء اٌجذٛس ػٍ ٝاألجٕخ اٌفبئؼخ ٚػٍ ٝسال٠ب إٌّشأ. اسزذضاس سالالد أ ٚسـٛؽ جض٠ضح ٌشال٠ب إٌّشأ. اسزذضاس أجٕخ ٌغب٠بد اٌجذش. -اسزٕسبر أجٕخ ٌغب٠بد ػالج١خ أ ٚثذض١خ.

ة -رشغ٠ؼبد ِزسبِذخ ثمٛ١ص:
ٚرّضً رشغ٠ؼبد غبٌج١خ اٌضٚي األٚعث١خ ٘ظا االرجبٖٚ ،وظٌه
رشغ٠ؼبد وٕضا ٚاٌجغاػٚ ً٠إٌٙض.
 ٚرج١ؼ ٘ظٖ اٌزشغ٠ؼبد إجغاء اٌجذٛس ػٍ ٝاألجٕخاٌفبئؼخٚ .ثبٌّمبثً فأٔٙب رّٕغ اسزذضاس األجٕخ ٌغب٠بد
اٌجذش ،وّب أٔٙب رّٕغ اسزذضاس األجٕخ ػٓ ؿغ٠ك
االسزٕسبر ٌغب٠بد ػالج١خ.

ط -رشغ٠ؼبد ِم١ضح :وبٌزشغ٠غ األٌّبٔٚ ٟاإل٠ـبٌٚ ٟاألِ١غو.ٟ
ٚرّٕغ ٘ظٖ اٌزشغ٠ؼبد إجغاء اٌجذٛس ػٍ ٝاألجٕخ  ِٓٚصُ رّٕغ
اسزشالص سال٠ب إٌّشأ ِٕٙب.
ٌٚىٕٙب ثبٌّمبثً رسّخ ثئجغاء اٌجذٛس ػٍ ٝسال٠ب إٌّشأ
اٌّسزٛعصح.

ص -رشغ٠ؼبد ِبٔؼخٚ :أُ٘ ٘ظٖ اٌزشغ٠ؼبد :ا٠غٌٕضا ،سٍٛفبو١ب،
ٌ١زٛأ١ب ،ثٍغبع٠بِٚ ،ؼظُ صٚي أِ١غوب اٌالر١ٕ١خ.
رّٕغ ٘ظٖ اٌزشغ٠ؼبد إجغاء اٌجذٛس ػٍ ٝاألجٕخ ِٓٚ ،صُ فٟٙ
رّٕغ اسزذضاس األجٕخ ٌغب٠بد اٌجذش ،وّب رّٕغ إجغاء
اٌجذٛس ػٍ ٝسال٠ب إٌّشأٚ ،رّٕغ أ٠ؼبً اسز١غاص سال٠ب إٌّشأ
ِٓ أجً إجغاء اٌجذٛس ػٍٙ١ب.

 -3أٔ ٓ٠ذٓ ِٓ وً طٌه؟
أ-ثؼغ اٌضٚي اٌؼغث١خ سٕذ رشغ٠ؼبد سبطخ ثبإلٔجبة اٌّسبػض
ؿج١بً :رٔٛس ،اإلِبعاد اٌؼغث١خ اٌّزذضح ،اٌجؼائغ١ٌ ،ج١ب.
ِٚشغٚع لبٔ ْٛفٌ ٟجٕبْ.
ة -صٚي أسغ ٜرجٕذ لغاعاد رٕظ١ّ١خِ :ظغ ،سٛع٠خ ،األعصْ.
ط -آعاء اٌّجبِغ اٌفم١ٙخ:
ً -1لغاع ِجّغ اٌفمٗ اإلسالِ ٟاٌزبثغ ٌّٕظّخ اٌّؤرّغ اإلسالِٟ
ف ٟصٚعرٗ اٌسبصسخ  ،1990 /3 /20-14ثشأْ اٌج١١ؼبد
اٌٍّمذخ اٌؼائضح :رغن ٘ظٖ اٌج١١ؼبد ص ْٚػٕب٠خ ؿج١خ إٌ ٝأْ
رٕز ٟٙد١برٙب.

ً -2لغاع اٌّجّغ اٌفم ٟٙاإلسالِ ٟاٌزبثغ ٌغاثـخ اٌؼبٌُ اإلسالِٟ
ف ٟصٚعرٗ اٌسبثؼخ ػشغح ،2003 /12/ 17-3 ،ثشأْ اٌشال٠ب
اٌجظػ١خ:
 ٠جٛػ اٌذظٛي ػٍ ٝاٌشال٠ب اٌجظػ١خ ٚرّٕ١زٙب ٚاسزشضاِٙبثٙضف اٌؼالط ٚإجغاء األثذبس اٌؼٍّ١خ اٌّجبدخ ،إطا وبْ
ِظضع٘ب ِجبدبً ِٓٚ ،طٌه اٌّظبصع ا٢ر١خ:
اٌجبٌغ ،ْٛاألؿفبي ِٓ ص ْٚػغع ػٍ ،ُٙ١اٌّشّ١خ أ ٚاٌذجً
اٌسغ ،ٞاٌجٕ ٓ١اٌسمؾ رٍمبئ١بً ،اٌٍمبئخ اٌفبئؼخ.
ِٕٚغ ٘ظا اٌمغاع طغادخً اسزذضاس أجٕخ ٌغب٠بد اٌجذش اٌؼٍّٟ
ٚاالسزٕسبر اٌجشغ ٞاٌؼالجٚ ٟإسمبؽ اٌجٕ ٓ١ػّضاً.

