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ٌػخبر غلد الىساء غىصسا أطاطُا في حُاة الػدًد مً اإلاىاػىاث واإلاىاػىين ،بحىم أهه وطُلت مهمت
أو الػاكد الري ًمىحهم إمياهُت الحصىٌ غلى الظىً  .فمً الػىاكب التي هخجذ غً فيروض covid 19
أهه أزس غلى الجاهب الاكخصادي واإلاالي إطافت إلى الجاهب الاحخماعي ،هما وان له جأزير مباػس غلى غدد مً
الخػاكداث والالتزاماث اإلادهُت.
ومً أهم هره الخػاكداث هجد غلىد الىساء ،بحُث هجدها جأزسث ًلُىا بحىم أن أهم غىصس مً
غىاصس غلىد الىساء هى أداء الىحُبت الىسابُت ،طىاء باليظبت للمىتري للمظاهً اإلاػدة للظىً أو جلً
اإلاػدة لالطخػماٌ اإلانهي.
سإاى :فبصفت عامت ،ولىدُجت لهره الحالت التي وعشها حالُا ،هل الخىظُم القاهىوي بصفت
عامت ٌسعف في اًجاد حلىى لهاجه اإلاشامل أم ًمنن أن هخحدر عن قصىز حشسَعي؟

جىاب الدلخىز الحسين بلحساوي:
بالفػل وهما هى مالحظ فئن ألامس ًياد ًيىن بدًهي ،فال ػً أن غلىد الىساء هي مً بين الػلىد
ألاهرر جأزسا بهره الجابحت التي أصابذ اإلاؿسب هما أصابذ مخخلف بلدان الػالم.
و مؤهد أن غلد الىساء كد جأزس بهره الىطػُت الؼازبت الاطخثىابُت ؾير الػادًت ،ووحه جأزس غلىد
الىساء ًخأحى أطاطا ليىهه مً الػلىد اإلاظخمسة ،والري ًمخد مفػىلها وأزازها غلى الصمً وفي الصمً .ولرلً
مً الؼبُعي أن ًخأزس هرا الىىع مً الػلىد مً الخللباث التي ًمىً أن جخػسض لها وطػُت اإلاخػاكدًً،
ػبػا بالىظس للخللباث التي ٌػسفها املجخمؼ غمىما.
فػلىد الىساء جأزسث وطِخضح ذلً في اإلاظخلبل اللسٍب بالخأهُد بصىزة أهرر ،ذلً مً اإلاخىكؼ
ومً املحخمل أن حظخلبل املحاهم اإلاؿسبُت غلى امخداد زبؼ الىػً كظاًا مخػددة مسجبؼت بهره الىطػُت،
والتي آلذ إليها الػلىد هدُجت هره الجابحت ،وهدُجت فسض حالت الؼىازا ،إذ ًفترض أن حظخلبل املحاهم
اإلاؿسبُت غددا هبيرا مما واهذ حظخلبله في اإلاػخاد ،ػبػا مً مخلفاث هره الىطػُت التي ًمىً الىظس إليها
ألان غلى أنها زاهدة بفػل زوىد ول املجاالث ،لىنها طدظدُلظ حخما فىز اهتهاء هره الىطػُت.
غمىما فئن غلىد الىساء هي جمخد في الصمان و مً الؼبُعي أن جخأزس بمثل هره الىطػُت ،لىً ما
ًخفف الىطؼ باليظبت هره الػلىد هى ألامس ًخػلم بػلىد غسٍلت في الصمان .فػلىد الىساء غسفذ مىد
اللدًم ومً جم فئنها خبرث و حػىدث غلى مثل هره الجىابح وغلى مثل هره الخللباث وغلى مثل هره
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ألاشماث ،فهي غاٌؼذ ول ألاشماث التي غسفتها الاوظاهُت مىد شمان بػُد ،ولرلً اهدظبذ هىغا مً اإلاىاغت
اللاهىهُت ججاه هره الظسوف الاطخثىابُت.
ومً جم فئن الىظام اللاهىوي اإلالازن هما هى الؼأن باليظبت للىظام اللاهىوي في اإلاؿسب جىحد به
كىاغد وأحيام جدُح إمياهُت مىاحهت مثل هره الحاالث.
طبعا هل جخم هره اإلاىاجهت بالشهل اإلاأمىى وبالشهل اإلاطلىب واإلاسػىب أم أن هىاك هقائص
ًقخض ي ألامسحعىٍضها؟ هره اإلاظألت كابلت هي ألاخسي للىلاغ.
فالىاضح هما هى مالحظ أهه ومىر ظهىز هره الجابحت بدث غلى مظخىي الفىس اللاهىوي غمىما
وغلى مظخىي الفىس اللاهىوي اإلاؿسبي غلى وحه الخصىص بدث هظسٍخان لهما جىحهان في مىاحهت هره
الجابحت.
الخىحه ألاوٌ ٌػخبر أن الىظام اللاهىوي اإلاؿسبي غلى الىطؼ الحالي ؾير مؤهل إلاىاحهت هره الىطػُت
الؼازبت الاطخثىابُت التي لم حػسف الاوظاهُت مثُال  ،ومً جم ازجأي هرا الخىحه إلى أن هىان ما ًلخض ي
جدخل اإلاؼسع بؼيل اطخججالي واطخثىاةي ،إصداز كىاغد و أحيام كاهىهُت حدًدة مالبمت لهره الىطػُت.
لحظىا لُف أهه بالفعل ظهسث مشازَع و مقترحاث مخعددة جنشف عن جصىزاث طبعا من
صدزث عنهم هره اإلاقترحاث ،جصىزاتهم لنُفُت معالجت هره الىضعُت بعُدا أو على ألاقل مساعدة و
داعمت للىظام القاهىوي القائم.
لىً إلى حاهب هرا الخىحه ،هىان جىحه آخس ٌػخبر بأن مهمت اللاهىن لِظذ هي مخابػت ول الخللباث
الؼازبت و الاطخثىابُت و إهما مهمت اللاهىن هى أن ٌظىؽ كاغدة مسهت ًمىً لها -بؼيل ػبػا إذا أحىمذ
صُاؾتها  -بؼيل ًدُح إمياهُت مىاحهت ول الظسوف اإلاظخجدة و هره هي الىظُفت ألاطاطُت لللظاء.
ػبػا ًيبغي أال وػخلد بأن املجخمػاث ؤلاوظاهُت التي حىمتها كىاغد كاهىهُت طازبت في اللدم ظلذ
غلى حالها لم جخؿير و لم حػسف جللباث جلخض ي جدخال حؼسَػُا أو كاهىهُا.
ًيبغي الخأهُد غلى أن اللاهىن اإلادوي الفسوس ي مثال ،الري ظل غلى حاله أو ًياد غلى حاله مىر بداًت
اللسن الخاطؼ غؼس مىر طىت  4081و ًحىم املجخمؼ الفسوس ي و بالسؾم مً ول الدًىامُت مً ول الحسهُت،
مً ول الخؿيراث الػمُلت التي غسفها املجخمؼ الفسوس ي ،مً الؼبُعي أن هخصىز بأهه واهذ هىان ػبػا كىة
حُت مخمثلت في اللظاء هي التي جخىلى مهمت اإلاالءمت بين ما ًلخظُه (حمىد الىصىص) ،غدم الخؿير
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اإلاظخمس للىصىص اللاهىهُت ،و مالءمخه ػبػا مؼ الخؿيراث الػمُلت التي حػسفها هره املجخمػاث .هفع
الص يء باليظبت لللاهىن اإلاؿسبي ،فلاهىن الالتزاماث و الػلىد اإلاؿسبي صدز طىت  4141ػبػا و بلي غلى
حاله أو ًياد إلى الُىم .
ال ًمىً لىا أن هخصىز بأن هرا اللاهىن وان مؤهال ليي ًحىم ول الىكاةؼ و اإلاظخجداث و الخؿيراث
و الخللباث و الؼىازا الاطخثىابُت منها أو الػادًت التي غسفها املجخمؼ اإلاؿسبي ػُلت هره الفترة الؼىٍلت لى
لم ًىً هرا الىص مدغىما بلىة أخسي حػؼي الحُاة لهره الىصىص و جالبمها مؼ اإلاظخجداث.
سإاى :أزسجم هقطخين في حقُقت ألامس مهمخين ،ألامس ألاوى ًخعلق بازازجنم بضسوزة ئًجاد هص
قاهىوي ًمنن أن ًىالب أي حؼير ،بمعنى أن ًنىن الىص القاهىوي ذا لبىت مخؼيرة ل جامدة جىنسس في
أوى جحد لها ،و اإلاسألت الثاهُت هي جفاعل القضاء .و لما حعلمىن أن هىاك هىعين من عقىد النساء التي
ًخم ئبسامها في ئطاز السنن و الاسخعماى اإلانهي ،و هىاك جلو التي ًخم ئبسامها في ئطاز القاهىن اإلاىظم لها
القاهىن الخجازي و الصىاعي و الحسفي ،و زأًىا لُف أن القضاء في هره الفترة فُما ًخص العقىد
اإلاخعلقت بالسننى قد هحى هحى جىجه عدم جىفُر مقخضُاث ؤلافساغ بشأنها لما عاًىا عدد من املحالم
طبقذ ذلو في اإلاؼسب .و لنن أزسجم هقطت أخسي و هي سدىفخح أو سدشهد املحالم اإلاؼسبُت عددا من
القضاًا بعد مدة وجيزة أو لبيرة ،هل هىاك من القضاًا التي سدسخجد لم هسي لها مثُال في السابق
هدُجت هرا آلازازأم أنها قضاًا عادًت مما لىا وشاهده ،و هل لدًىا حالُا هص قاهىوي سِسخىعب ئذا ما
اسخجدث أهماط جدًدة من اإلاىاشعاث ،أم أن ألامس فقط ًحخاج |ئلى قضاء ٌعسف لُف السبُل ئلى
جطبُق هره اإلاقخضُاث برماء إلاىاجهت ما شهدهاه ؟

جىاب الفقُه د /الحسُني بلحساوي:
مً حظً الحظ أن ألاحيام اإلاخػللت باألهسٍت طىاء حػلم ألامس بالىساء الظىني أو الىساء الخجازي،
هره ألاحيام غسفذ في ما مض ى هىغا مً الخمسد غلى اللىاغد اللاهىهُت الخللُدًت في مجاٌ اللاهىن اإلادوي،
جمسدث غلى مبدأ طلؼان ؤلازادة ،جمسدث غلى اللىة اإلالصمت للػلد و طامحذ مىر شمً بػُد لللظاء في أن
ًيىن ػسٍيا في إبسام الػلىد اإلاخػللت بالىساء و أن ًيىن مصاحبا لخىفُر هره الػلىد ،و أن ًيىن طاهسا
غلى طالمت جىفُر هره الػلىد ،إذا اللظاء اإلاؿسبي ًمخلً خبرة واطػت في الخػامل مؼ اللظاًا التي حػسفها
غلىد ألاهسٍت و ليي هحاوٌ ؤلاإلاام بأهم اللظاًا التي ًخصىز أن جؼسحها اإلاىاشغاث أو الخصىماث اإلاسجبؼت
بهره ألاهسٍت.
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ًمىً الحدًث أطاطا غً مجالين ازىين ،املجاٌ اإلاخػلم بأداء الىحُبت الىسابُت و املجاٌ اإلاخػلم
باإفساؽ و هما الػىصسان ألاطاطُان اللران واها غلى الدوام مثاز خالفاث بين ػسفي الػالكاث الىسابُت ،و
وان أًظا مىطىغا لخدخالث حؼسَػُت مخػاكبت مىر شمً بػُد كبل أن ٌظخلس ألامس مؤخسا بػد صدوز
اللاهىن اإلاخػلم باألهسٍت الظىىُت طىت  ،3841و ألاهسٍت الخجازٍت طىت .3842
اللظاء وان ػسٍيا في غملُت الخػاكد في مجاٌ الىساء غلى الدوامً ،ملً اللظاء اإلاؿسبي اطدىادا إلى
اللىاغد الػامت في كاهىن الالتزاماث و الػلىد اإلاؿسبي اإلادغىمت بالىصىص الخاصت اإلاخػللت بالدؼسَػاث
الىسابُت الخاصت ًملً أن ًبدع حلىال ًخحلم بىاطؼتها أو غً ػسٍلها الػدالت اإلاؼلىبت في الػالكاث
الخػاكدًت ،مً دون الخضحُت بمصلحت أي مً ػسفي هره الػالكت اإلاىسي و اإلاىتري.
في مجاٌ كاهىن الالتزاماث و الػلىد اإلاؿسبي ،فهرا اللاهىن ًدؼدد بؼأن مؼل اإلادًً و لىً له
ًسبؽ هرا اإلاؼل بػدم وحىد أطباب مػلىلت جبرزه ،ال ًحم للمىتري أًا وان هرا اإلاىتري طىاء وان مىترًا
ملحالث طىىُت ،أو مىترًا ملحالث ججازٍت ،أن ًخملص مً دون أن ًيىن له ما ًبرز هرا الخملص مً أداء
واحباجه ألاطاطُت و ًأحي غلى زأطها أداء الىحُبت الىسابُت ،لِع مً حله و إال اغخبر في غداد اإلاخماػل و
جسجبذ غىه ازس ذلً ػبػا ول آلازاز التي ًسجبها اللاهىن غلى حالت اإلاؼل .لىً حالت الخماػل ال ًمىً
جصىزها إال إذا وان الامخىاع مً دون مبرز ًلخظُه.
وأمام الىطػُت التي جمس بها بالدها الُىم بصفت خاصت ،والػالم بصفت غامتٍ ،فان هره الظسفُت
حػخبر مبرز مػلىٌ ومصىؽ ًدُح لللظاء إمياهُت الخدخل مً أحل مػالجت الىطػُت مً دون الخضحُت
بمصلحت هرا او ذان.
و لرلً ال ًحبر ألاطخاذ جصيُف الىطػُت التي ٌػِؼها بالدها إزس حابحت وىفُد  41اإلاظخجد في
إػاز اغخبازها كىة كاهسة أو ظسفا كاهسا بل ًسي أهه ًىفي اللىٌ غلى أنها ظسف اطخثىاةي لم ًىً مخىكؼ،
ولم ًىً مىطىغا في الحظبان حين أبسام الػلد ،ولم ًىً ألي مً اإلاخػاكدان دوز فُما ألذ ٍالُه ألامىز
بظببه ،لرلً ٍفان هره الىطػُت ًخفهمها اإلاخػاكدان مػا  ،ومً زمت ٍفان اللظاء ًمىً أن ًبدع حلىال
لهره الىطػُت مً دون أن الاصخؼدام بىصىص كاهىن الالتزاماث والػلىد الري ًخىٌ إمياهُت مساغاة
وطػُت اإلاخػاكدًً غً ػسٍم مىح إالمهاٌ اللظاةي ً ،دُح لللاض ي إمياهُت إغؼاء اإلاىتري أحاال ولِع
أحل واحدا بؼسغ أن جيىن هره آلاحاٌ مػلىلت ومبرزة ،إذن ًمىً اطخػماٌ كىاغد كاهىن الالتزاماث
والػلىد وحتى في مجاٌ الدؼسَػاث الىسابُت الخاصت ،صحُح أن اإلاؼسع مً خالٌ هره اإلالخظُاث
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ًدؼدد مؼ اإلاىتري اإلاخماػل ،وباألخص ما يهم اطدُفاء الظىمت الىسابُت  ،بحُث أنها جدُح للمىسي أحلُت
الحصىٌ غلى الىحُبت الىسابُت في ظسف شمني وحيز وبمجهىد محدود حدا ،وبدون جيالُف مسهلت ،إذ
ًىفي فلؽ جىحُه إهراز كظاةي للمىتري داخل مهلت ً 41ىما ومً زمت ًحصل اإلاىسي غلى الامس باألداء
في  10طاغت بػد جمام أحل ؤلاهراز ،لىً هرا اللاهىن بىفظه ًدُح إمياهُت لللاض ي إمياهُت غدم كبىٌ
هرا ألامس باألداء ،بمػنى لللاض ي طلؼت جلدًس هره ألامىز ،بل حتى إذا صدز هرا ألامس ًمىً أهدان
للمحىمت حظب الفلسة ألاخيرة مً اإلاادة  31مً اللاهىن الىساء الظىني أن جأمس بىكف الخىفُر .
وهىان ألُاث مخػددة والافساؽ بدوزه ًخظؼ للظلؼت الخلدًسٍت أو ًيبغي أن ًخظؼ للظلؼت
الخلدًسٍت لللظاء ،صحُح أن هىان اججاهاث فلهُت وكظابُت حػخبر أن اإلاىتري في حالت الخماػل لِع
مً حله أن ٌظخفُد مً اغماٌ لظلؼت جلدًسٍت لللظاء جساعي وطػُخه  ،وفي حلُلت ألامس إن مخخلف
هره آلازاء الفلهُت والخىحهاث اللظابُت كد هىكؼذ بحُث خلصذ إلى أهه لِع في اللاهىن اإلاؿسبي ما
ًمىؼ إمياهُت إغماٌ اللظاء طلؼخه الخلدًسٍت في مىاحهت الػىصسًٍ مػا ،أي غىصس إطخفاء الىاحبت
الىسابُت أو فُما ًخص ػلباث الافساؽ.
إذا واهذ الؼلباث ا اإلاخػللت بالػىصسًٍ مػا باملجالين مػا هىان مً ًبرز زفظها وغدم كبىلها .وما
حؼهده البالد الُىم ػبػا ال ػً جبرز مثل هرا السفع ٍ ،اغماال للظلؼت الخلدًسٍت اإلامىىحت لللظاء.
هىا ًثاز الدساؤى حىى ما مدي ئمهاهُت الاعخداد بعدم الاهخفاع بالعين اإلانتراة خاصت أمام
جضسز شسٍحت واسعت من املجخمع من بُنهم أصحاب اإلاقاهي واإلاطاعم من هره الجائحت لمبرز ًىصف
به القضاء اإلاخضسزٍن من هره الشسٍحت ؟

جىاب الفقُه د /الحسين بلحساوي:
الىاكؼ أن ألاحسة لِظذ ملابل لالهخفاع واهما هي ملابل الخمىين مً الاهخفاع مادام اإلاىسي ًمىً
اإلاىتري مً الاهخفاع أي ًظؼ اإلاىسي املحل زهً إػازة اإلاىتري مً دون أي اغتراض بحُث ًخحلم الاهخفاع
الهادا و اإلاظخلس  .اذن فبجسد جحلم هره الؼسوغ فئن غلى اإلاىتري بأداء الظىمت الىسابُت طىاء اهخفؼ
فػلُا أم لم ًيخفؼ ،ولىً مؼ ذلً ٍفان اللظاء ًملً دابما إمياهُت مساغاة وطػُت اإلاخػاكدًً الن جىفُر
الػلىد ًفترض فيها أن جخم غً حظً هُت وبحظً هُت ،إذ ًيبغي أن وظخحظس الفصل  314مً كاهىن
الالتزاماث والػلىد الري ًصسح بيىن جىفُر الػلىد ًيىن بحظً هُت هما جم الاجفاق غلُه بالحسف مً
دون محاولت التهسب والخملص ،لىً هرا اإلافهىم لِع مً الظسوزي أن ًظل غلى حاله غلى الدوام ًمىً
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أن ًيىن كابل لخصىز أخس مخالف  ،فُىظس للػلىد هما ًىظس لللاهىن هرا ألاخير وان أطاطا وطُلت
إلاىاحهت الػىف ولىىه جحىٌ بػد ذلً وطُلت إلاىاحهت حتى الدهاء أو ما ٌظمُه بػع الفله اإلالازن
إلاىاحهت الخبث أو اإلاىس .
إذن مهمت مهمت اللاهىن جيسحب أًظا غلى مهمت الػلىد ألن الػلىد كىاهين اجفاكُت ٌؼترغ فُه
أًظا أال جيىن وطُلت لإلطساز و أال جيىن وطُلت للظلم والخػظف والؼؼؽ.
ولرلً فاللظاء ًملً اطدىادا لهره اإلابادا الػامت  ،مبادا اإلاصلحت الػامت ،و مبادا الػدالت،
مبدأ حظً الىُت اطدىادا ٍاليها مً أحل الىصىٌ إلى جحلُم جىفُر غادٌ للػلىد ،ػبػا ال ًمىً إخظاع
هرا ألامس إلى كاغدة همؼُت زٍاطُت واحدة ،ألن ألامس طُخخلف في حلُلت ألامس مً واكػت إلى أخسي  ،ومً
كظُت إلى أخسي ،ومً حالت الى أخسي .
واللظاء وحده هى اإلاؤهل ليي ًفسش حلىال مخخلفت بحظب اخخالف هره الىكاةؼ و هره الحاالث
وهرا اإلالفاث اإلاػسوطت غلُه ،ال ٌػني ذلً أن اإلاىظىمت اللاهىهُت ال جحخاج إلى مساحػت  ،طُيىن هرا كىال
مؿالُا وؾير دكُم.
الىاكؼ أن الىظام اللاهىوي باألخص اللىاهين اإلاؤطظت بما مػىاه كاهىن الالتزاماث والػلىد ،هرا
اللاهىن الري جمذ صُاؾت هصىصه في ظسوف وملبظاث مػسوفت ،وهى الُىم ًحخاج إلى مساحػت ،ومثل
هره الجىابح ،وهره الحىادر ،وهرا الحاالث الاطخثىابُت اإلاظخجدة ،هي التي حػؼي شحىت اطافُت مً
أحل اإلاؼالبت بئلحاح مً أحل مساحػت كاهىن الالتزاماث والػلىد ألهه فػال في أمع الحاحت للمساحػت.
و ًأمل ألاطخاذ أن ال جيىن اإلاساحػت جحذ جأزير ظسف اطخثىاةي ألن هره اإلاساحػت طخػؼي حلىال
اطخثىابُت ،بل ًيبغي أن جيىن حلىال جدُح إمياهُت الحصىٌ غلى كىاغد كاهىهُت مصاؾت بالؼسٍلت الػلمُت
الصىاغُت الاحترافُت ،وهره طخلخض ي وكخا ٍاطافُا وهلاغ هادا وزشٍىا ال ًمىً أن ًخم جحذ وػأة
ظسوف اطخثىابُت طاؾؼت وملحت.
سإاى  :لُف ًمنن صُاػت هره الدشسَعاث هل وعُد صُاػتها بأي طسٍقت ماهذ ؟ قلخم أهه
ًجب أن ل جنىن خاضعت إلاا هى اسخثىائي وٍجب أن جنىن بصفت عامت ،لنن لُف ًمنن للمشسع
اإلاؼسي أن ًمازس حقه في ئًجاد هص جدًد دون اسخحضاز ما هى اسخثىائي و اسخحضاز هصىص
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حشسَعُت جسقبُت لِسذ مسجبطت بالسخثىاء الحالي فقط بل لها زأي اسدشسافي جسقبي لسخثىاءاث أخسي
؟

جىاب الدلخىز الحسين بلحساوي:
غىدما هحصس اهخماماجىا في مجاٌ اللاهىن اإلادوي ،فؼبػا الفىس ًخجه مباػسة هحى كاهىن الالتزاماث
والػلىد اإلاؿسبي ،هرا اللاهىن الري صدز طىت  4141جحذ الحماًت الفسوظُت وذلً بػد جىحُد ومؿسبت
اللاهىن اإلاؿسبي.
إذن هرا اللاهىن صدز في ظسوف خاصت وفي طُاق مػين وهى في الىاكؼ ال ًمىً إهياز أهمُخه ،لىً
آن ألاوان ليي ًخجه الخفىير هحى جمىين املجخمؼ اإلاؿسبي مً كاهىن مدوي أهرر مالبمت وأهرر مىاطبت إلاا
ٌػِؼه املجخمؼ ،ألن اللاهىن لم ٌػد مجسد مصىز ومجسد هاكل للىطؼ الاحخماعي ،و إهما أطحى خؼابا
محفصا غلى الخلدم وغلى الخؼىز.
كاهىن الالتزاماث والػلىد اإلاؿسبي جبين مؼ الصمان أهه في حاحت إلى مساحػت ،فئن هثير مً أحيامه
أضحذ الُىم مخجاوشة ،وهحمد هللا أن الىظام اللاهىوي اإلاؿسبي كدز له أن ٌظهس غلى جؼبُله كظاة
مجتهدون المػىن ،أمىً لهم بفػل احتهاداتهم أن ًالبمىا غلى الدوام بين ملخظُاث هصىصه وبين ما
ٌظخجد في الىاكؼ اإلاؿسبي ،لىً مؼ ذلً ،فلاهىن الالتزاماث والػلىد اإلاؿسبي ًيبغي إغادة الىظس فُه
إحماال ،وٍيبغي أن جخحدد فػال مػالم واضحت في ػيل مبادا أطاطُت غامت لىظسٍت الظسوف الؼازبت أي
ول الظسوف الؼازبت هُفما واهذ.
ػبػا ًمىً اطخلهام بػع أزاز وىفُد  41ولىً ًيبغي أن ال ًخىكف الخفىير غىد هرا الحد وإهما
ًيبغي اطخحظاز ول الظسوف الاطخثىابُت ،ػبػا اإلالصىد بها جحدًد هره الظسوف الاطخثىابُت ،ماهُتها
وأحيامها وهُف ًمىً مػالجتها ،ودوز اللظاء في هره اإلاػالجت ،ألن ألامً اللاهىوي ًلخض ي بالظسوزة
غدم حؼخِذ الىصىص اإلاسجبؼت بمىطىع واحد غلى أهرر مً مىكؼ ،ألن حؼخِذ هره الىصىص ًصؼدم
مؼ أداء ألامً اللاهىوي فػال ،ولىً ألامً الخػاكدي في هفع الىكذ ًلخض ي أن ًيىن اإلاخػاكدًً أو اإلالبلين
ً
غلى الخػاكد غلى بِىه مً أمسهم مظبلا.
ومً هىا ًظهس أهمُت الخدخل الدؼسَعي ،صحُح أن اللظاء ًمىً أن ًلىم بالدوز بحُث ًمىً له
مىاحهت هره الىطػُت ،وحتى ؾير هره الىطػُت بحلىٌ كد جيىن مالبمت مىاطبت ،ولىً ال ش يء ًظمً
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بأن جيىن هره الحلىٌ مخىاشهت باليظبت لجمُؼ اللظاًا اإلاازلت ،ألن ألامس ًخػلم في نهاًت اإلاؼاف باحتهاداث
إوظاهُت ولرلً ٌظخحظً وٍفظل أن جيىن هىان كىاغد حؼسَػُت هي التي ٌظدىد إليها الجمُؼ في حػامله
مؼ اللظاًا مً هرا اللبُل ،ومً هىا أهمُت الخدخل الدؼسَعي ومساحػت كاهىن الالتزاماث والػلىد اإلاؿسبي
بىطؼ إػاز كاهىوي غام ال ًصادز وال ٌؿل حم اللظاء في الخدخل نهابُا ،ولىىه ال ًترن املجاٌ مفخىحا دون
حدود حتى لهرا الخدخل اللظاةي ،حسصا غلى ألامً الخػاكدي الري هى حصء ال ًخجصأ مً ألامً اللاهىوي
غمىما.
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