الطالثة :أمٍىة حمشاشــــً
ثىٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌَ١بٍ١خ ثغبِؼخ أث ٟثىو ثٍمب٠ل ثزٍَّبْ

ممذمة
رْ١و اٌْٛا٘ل اٌؼٍّ١خ اٌؾل٠ضخ ئٌ ٝأْ اٌّغزّغ اإلَٔبْٔٙ٠ ٟل ا ْ٢ئٌ ٝعبٔت ػٖو
اٌّؼٍِٛبر١خ ٚاٌؼٌّٛخ ،صٛهح ثٌٛٛ١ع١خ رؾلس رغ١واد عنه٠خ ٚفط١وح ف ٟاٌؼبٌُ ،أؼىَذ
آصبه٘ب ػٍ ٝوبفخ ٔٛاؽ ٟاٌؾ١بح ِٕٙٚب اٌّ١لاْ اٌغٕبئ ٟاٌن٠ ٌُ ٞىٓ ثّٕأ ٜػٓ ٘نٖ اٌزأص١واد.
رؼل إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ عيءا ِٓ اٌضٛهح اٌجٌٛٛ١ع١خ اٌؾل٠ضخ اٌز ٟاٍزطبع اٌّ١لاْ اٌغٕبئٟ
االٍزفبكح ِٓ رطج١مبرٙب ِٓ فالي اوزْبف اٌجّٖخ اٌٛهاص١خ ػٓ ٛو٠ك رؾٍٚ ،DNA ً١لل
غ١و ٘نا االوزْبف اٌّض١و اٌىض١و ِٓ ِغو٠بد أٔظّخ اٌمٚبء ف ٟاٌلٚي اٌّقزٍفخ ،األِو اٌنٞ
ٍبهػذ ِٓ أعٍٗ إٌلٚاد ٚاٌّإرّواد اٌؼبٌّ١خ ٌلهاٍزٗ.
٘نا ٚرغله اإلّبهح ،ئٌ ٝأْ اٌؾّ٘ إٌ ٞٚٛوبْ ِضبه ا٘زّبَ اٌؼٍّبء ِٕن ػبَ  ،1869ؽّٕ١ب
ػيٌٗ ِْ١و  MEISCHERاٌىّ١ب ٞٚاٌََ٠ٛوّٙ ِٓ ٞبكح ٌغوػ أؽل اٌّوٚ ٝٙلبي
ٚلزٙب :أٔٙب ِبكح غٕ١خ ثبٌفٍٛفٛهٍّٚ ،ب٘ب ٔٛ١وٍٚ ،Nucléine ٓ١أْ روو١جٙب هثّب ٠ؼ١لٔب ئٌٝ
أْ رم َٛاٌقٍ١خ ثؼًّ اٌفٍٛفٛه ،أ ٚهثّب رمٛكٔب ئٌّٟ ٝء ِب فبٓ ثبٌٛهاصخٚ .ثؼل ٍٕ 20خ ،أٞ
ف ٟػبَ  ،1889لبَ وّ١ب ْٛ٠ٚآفو ْٚثزٕم١خ رٍه اٌّبكح ِٓ ثمب٠ب اٌجوٚرٚ ٓ١ػيٌٛا ِٕٙب ِبكح
ّٕغ١خ ؽّ١ٚخ ،ػجبهح ػٓ ثٛكهح ثٚ١بء اٌٍٙٚ ْٛؼذ ف ٟىعبعخ ٚرووذ ػٍ ٝاٌوف فٟ
اٌّؼًّ ٌّلح  60ػبِب ،لجً أْ ٠ؼوف اٌؼبٌُ أْ ِب رؾز ٗ٠ٛرٍه اٌيعبعخ ِب ٘ ٛئال اٌؾّ٘
إٌ ،DNA ٞٚٛأ ٚأٔٙب ٍزىِٛ٠ ْٛب ػجبهح ػٓ ىعبعخ عٕ١بد (.)1
رىّٓ أّ٘١خ اٌجؾش ف ٟأْ رمٕ١خ اٌجّٖخ اٌٛهاص١خ رؾزبط ئٌ ٝئٛبه لبٔ٠ ٟٔٛؾلك ٛٙاثٜ
ّٚوٚ ٛٚؽبالد اٌٍغٛء ئٌٙ١بٚ ،ثبٌٕظو ٌقطٛهح إٌزبئظ اٌّزورجخ ػٍ٘ ٝنا االٍزقلاَ ٌّب
َ٠فو ػٕٗ ػٓ ِؼٍِٛبد رزؼل ٜاٌغوٗ اٌّمٖٛك ِٕٗٚ ،الؽزّبي اٍزقلاَ اٌؼٕ١بد اٌّأفٛمح
ِٓ اٌّز ُٙألغواٗ غ١و ِْوٚػخٌٙ ،نا الثل ِٓ ئ٠غبك ّٙبٔبد رؾمك اٌزٛاىْ ثٍِٖ ٓ١ؾخ
1

 -تعرف الجٌنات على أنها :أصغر جزء فً الصبغٌات والذي ٌكون مسئوال عن حمل بروتٌن وأحد أو

سلسلة واحدة من عدٌدات البتدات " "Polypeptidesوبتبسٌط أكثر نقول" :أن الجٌنات هً الوحدات
األساسٌة لعملٌة التوارث وٌتكون الجٌن من حامض  DNAوهو حامض نووي ذو ضفٌرتٌن طوٌلتٌن
ومسئول عن التحكم بتضٌٌع البروتٌن بطرٌقة غٌر مباشرة بوساطة تضٌع حامض نووي آخر هو m
. RNAراجع ،أم.أي.سانتور ،الوراثة ومستقبل اإلنسان ،ترجمة :زٌد شهاب منحً ،ط .األولى ،منشورات
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اٌؼلاٌخ ٚاٌىْف ػٓ اٌغبٔٚ ٟثٍِٖ ٓ١ؾخ اٌفوك ف ٟػلَ اٌزؼل ٞػٍٍ ٝالِزٗ اٌغَل٠خ
ٚفٖ١ٕٛبرٗ.
أِب ػٓ ئّىبٌ١خ اٌجؾش ،فأٙب رزووي ؽٛي اٌلٚه اٌن ٞرٍؼجٗ اٌجّٖخ اٌٛهاص١خ فِ ٟغبي
اإلصجبد اٌّلِٔٚ ،ٟلِْ ٜوٚػ١خ األفن ثٙب ؟ ِٚب ٘ ٟاٌزطج١مبد اٌؼٍّ١خ ٌٍجّٖخ فِ ٟغبي
اٌزؼوف ػٍ ٝاٌغضشٚ ،األّالء ٌٍّفمٛكٚ ٓ٠اٌّٛرٚ ،ٝف ٟؽً إٌّبىػبد اٌّزؼٍمخ ثبٌغَٕ١خ.
رٍىُ ٘ ٟاإلّىبٌ١خ اٌزٔ ٟطوؽٙب ف٘ ٟنٖ اٌّنووحٌ ،نٌه اهرإٔ٠ب أْ ٠مِٕٙ َٛغٕب فٔ ٟطبق ٘نا
اٌّٛٙٛع ػٍ ٝأٌٍ إٌّٙظ اٌزؾٍ ٍٟ١اٌّمبهْ ،لٖل اٌىْف ػٓ رطج١مبد اٌجّٖخ اٌٛهاص١خ،
ٚو١ف١خ رأص١و٘ب ػٍ ٝاٌؼلاٌخ ف ٟاٌّغبي اٌّلِٔٚ ،ٟؼوفخ ِٛلف اٌلٚي ِٓ ٘نا اٌفوع اٌّؼوفٟ
اٌغل٠ل .ئٙبفخ ئٌ ٝمٌه ارجؼٕب إٌّٙظ اٌّمبهْ ٔظوا ٌٍؾبعي اٌّبك ٞاٌّزّضً فٔ ٟلهح ئْ ٌُ
ٔمً أؼلاَ اٌّبكح اٌقبَ اٌغيائو٠خ ِٓ أؽىبَ لٚبئ١خ ٚاعزٙبكاد فم١ٙخ ،األِو اٌنٚ٠ ٞطؤب
ئٌِ ٝمبهٔخ إٌٖ ٓٛاٌغيائو٠خ ثٕظ١وارٙب ف ٟكٚي أفوٚ ،ٜف٘ ٟنا اإلٛبه ٚلغ افز١بهٔب
ػٍ ٝاٌلٚي اٌزبٌ١خ :فؤَب ،ثو٠طبٔ١ب ،أِو٠ىب ٚغ١و٘ب ِٓ اٌلٚي.
ٌمل رُ رمَ ُ١اٌجؾش ٚفمب ٌٍ١ٙىٍ١خ اٌزبٌ١خ:
المثحث األَل :إثثات الىسة تالثصمة الُراثٍة َوفًٍ.
المثحث الثاوً :التطثٍمات العلمٍة للثصمة الُراثٍة فً مجال تحمٍك الشخصٍة.

المثحث األَل :إثثات الىسة تالثصمة الُراثٍة َوفًٍ.
ثؼل اوزْبف اٌجّٖخ اٌٛهاص١خ إٔجؼ األِو ال ٠مزٖو ػٍٔ ٝف ٟإٌَت فم ٜثً ٠زؼل ٜمٌه
ئٌ ٝئصجبرٗ ٚثال ِغبي ٌٍْهٌ ،نٌه ٍٕزؼوف ػٍ ٝو١ف١خ ئصجبد إٌَت (ِطٍت أٚي)ٚ ،ػٍٝ
ٔف ٗ١ونٌه (ِطٍت صبٔ.)ٟ

المطلة األَل :إثثات الىسة تالثصمة الُراثٍة.
ٌمل روعّذ اٌجّٖخ اٌٛهاص١خ ئٌٚ ٝالغ ػٍّٚ ،ٟلبِذ ّووبد وج١وح ف ٟأٚهٚثبٚ .أِو٠ىب
ثزط٠ٛو٘ب ِٕن ٍٕخ ٚ ،1987أصجزذ ٔغبؽٙب ؽز ٝغيد ٍبؽبد اٌّؾبوُ ٚاٍزمو اٌؼًّ ثٙب
ف ٟأٚهٚثبٚ ،ثلأد ثؼ٘ اٌلٚي اٌؼوث١خ ٚاإلٍالِ١خ ف ٟاٌزّ١ٙل ٌٍؼًّ ثٙبٍٍٕٚ .مٔ ٟظوح
ػٍ ٝوً ٚاؽل ِٕٙب ف٘ ٟنا اٌغيء ِٓ اٌلهاٍخ (أٚال) ،ك ْٚأْ َٕٔ ٝا٘زّبَ اٌغيائو ثبٌَٕت
ثبػزجبهٖ ِٓ أل ٜٛاٌلػبئُ اٌز ٟرم َٛػٍٙ١ب األٍوحٌٙ ،نا فٖٖٕب اٌغيء اٌضبٌٔٙ ٟب (صبٔ١ب).
أَال :استخذام الثصمة الُراثٍة فً إثثات الىسة فً التشرٌعات المماروة.
ٍٕزطوق ئٌِٛ ٝلف اٌلٚي اٌغوث١خ (أ) صُ ِٛلف اٌلٚي اٌؼوث١خ (ة).
أ -مُلف الذَل الغرتٍة:
أمَّذ ٘نٖ اٌلٚي ث٠ ِٓ ٓ١غ١ي اٌٍغٛء ئٌ ٝاٌجّٖبد اٌٛهاص١خ ثْىً فبٓ ٚاٌلٌ ً١اٌؼٍّٟ
ثْىً ػبَ ك ْٚل١ل أّ ٚوٚ ،)1( ٛث٠ ِٓ ٓ١م١ل ؽو٠خ اإلصجبد(.)2
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-1حرٌة اللجُء إلى اختثارات الثصمة الُراثٍة:
ِٓ ث ٓ١اٌزْو٠ؼبد اٌز ٟرجٕذ ٘نا اٌّجلأ ف ٟاإلصجبد ٔغل :اٌّْوع الكىذي ؽ١ش ٖٔذ اٌّبكح
 ِٓ 355اٌمبٔ ْٛاٌّلٔ ٟػٍ ٝعٛاى ئلبِخ اٌلٌ ً١ف ٟكػب ٜٚإٌَت ثىبفخ ٍٚبئً اإلصجبد،
ٚهغُ مٌه ال رمجً اٌْٙبكح ئال ئما ٚعل ِجلأ اٌضجٛد ثبٌىزبثخ ،أ ٚلوائٓ ،أ ٚأكٌخ فط١وح
َِزقٍٖخ ِٓ ٚلبئغ ٕو٠ؾخ صبثزخ ثٖٛهح َِجمخ ٕٚو٠ؾخٚ .ػٍ ،ٗ١فاْ اٌؼًّ
ثبالفزجبهاد اٌٛهاص١خ رقٚغ ٌمٛاػل اإلصجبد ثبٌْٙبكحِٚ ،غ مٌه فبْ اٌجّٖبد اٌٛهاص١خ
ّ٠ىٓ أْ رْىً كٌ١ال ٠ؼزّل ػٌٍ ٗ١مجٛي اإلصجبد ثبٌْٙبكح.
أما فً ترٌطاوٍا ،رم َٛلٛاػل إٌَت ػٍ ٝأٍبً اٌؾم١مخ اٌجٌٛٛ١ع١خٚ .رٍؼت األكٌخ اٌؼٍّ١خ
كٚها ثبهىا ف ٟكػب ٜٚئصجبد األثٛح ،أ ٚأىبه٘ب٠ٚ .غٛى ف ٟلبٔ 1969 ْٛكؽ٘ لوٕ٠خ
ّوػ١خ أثٛح ّقٔ ،أ ٚػلَ ّوػ١زٙب ػٓ ٛو٠ك كٌ ً١آفو٠ ،ضجذ ػاللخ َٔت أفوٜ
ِقزٍفخ ٘ ٟأوضو اؽزّبال ٚ56 .ال ّه ف ٟأْ األكٌخ اٌؼٍّ١خ ِٕٙٚب اٌجّٖبد اٌٛهاص١خ رغؼً
ِٓ ٘نٖ االؽزّبٌ١خ أِوا ّجٗ أو١ل( .)2أِب ػٓ و١ف١خ اٌٍغٛء ئٌ ٝافزجبهاد اٌجّٖخ اٌٛهاص١خ فٟ
ِغبي إٌَت فٕٙبن ٛو٠مزبْ :رؾلك٘ب ئكاهح األٛواف اٌّزٕبىػخ .فاْ وبْ ٕ٘بن ارفبق ثٓ١
األٛواف ػٍ ٝئعواء اٌقجوح ٌزؾل٠ل اٌجّٖبد اٌٛهاص١خ ،فّ١ىٓ أْ ٠زُ ٘نا األِو فبهط ٔطبق
اٌمٚبء .أِب ئما ػبهٗ أؽل اٌطوف ٓ١ف ٟمٌه فالثل ٕ٘ب ِٓ هفغ األِو ئٌ ٝاٌمٚبء(.)3
ؽ١ش ّٕ٠ؼ اٌمبٔ ْٛاٌٍَطخ اٌزمل٠و٠خ ٌٍمبٌ ٟٙمجٛي ٍٛت ئعواء االفزجبه ثْىً ٠ؾمك
ٍِٖؾخ اٌطفًٚ .اٌٛالغ ف ٟئٔغٍزوا ٠ضجذ أْ اٌمب٠ ٟٙمجً ٍٛت ئعواء االفزجبهاد اٌّملَ ِٓ
اٌيٚط ،ئال أٔٗ ٠ظٙو ثؼ٘ اٌزْلك ف ٟاٌطٍت اٌّملَ ِٓ غ١و اٌيٚط ٠لػ ٟأثٛرٗ اٌجٌٛٛ١ع١خ
ٌٍطفً ،فاما رجٌٍ ٓ١مب ٟٙأْ اٌطٍت اٌّملَ ِٓ ٘نا اٌْقٔ ٍٛف ٠يػيع اٌٙٛغ اٌؼبئٍٟ
اٌن ٞػبُ ف ٗ١اٌطفً ؽز ٝربه٠ـ إٌياع ،فأٗ غبٌجب ِب ٠موه هف .)4(ٗٚكما ٌجٍز الماوُن
المذوً األلماوً اٌٍغٛء ئٌ ٝرؾٍ ً١اٌجّٖبد اٌٛهاص١خ فِ ٟغبي ئصجبد إٌَت ٔٚف ،ٗ١ؽ١ش
ٖٔذ اٌّبكح  ِٓ 372لبٔ ْٛاإلعواءاد اٌّلٔ١خ ػٍ ٝأْ" :اٌمبٍ٠ ٟٙزيَ ثبٌجؾش فَِ ٟبئً
إٌَت ثبٌقجوحٚ ،ثّب رىْف ػٕٗ ِٓ ؽم١مخ"(.)5
2
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غٍر أن المشرع الثلجٍكً ٌُ ٕ٠ظُ ٕواؽخ و١ف١خ اٍزقلاَ اٌجّٖبد اٌٛهاص١خ فٔ ٟطبق
كػب ٜٚإٌَت .أِب اٌمٚبء ف١طجك ف٘ ٟنا اٌّغبي اٌمٛاػل اٌؼبِخ اٌز ٟرطجك ػٍ٘ ٝنٖ
اٌلػبٚ ٜٚإٌّٖ ٓٛػٍٙ١ب ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌّلٔٚ ٟفبٕخ اٌّبكح  08-331اٌز ٟرَّؼ ٌٍّؾبوُ
أْ رموه ِٓ رٍمبء مارٙب ئعواء فؾٔ اٌيِو اٌلِ٠ٛخ أ ٚأ ٞافزجبه آفو صبثذ ٚفمب ٌٍّٕب٘ظ
اٌؼٍّ١خٚ .رْغً اٌّقزجواد اٌطج١خ ٘نا إٌمٔ ف ٟاٌمبٌٔ ْٛزم َٛثاعواء االفزجبهاد اٌٛهاص١خ
فبهط ٔطبق اٌمٚبء(.)6
 -2تمٍٍذ حرٌة اإلثثات عه طرٌك الثصمة الُراثٍة.
ٔغل أْ اٌّْوع اٌفؤَ ٟلل ؽلك ٔطبق ٘نٖ االٍزقلاِبد ثلػِ ٜٛوفٛػخ أِبَ اٌمٚبء ،
ٚثؼل أِو اٌمبٚ ،ٟٙأْ ٠ى ْٛاألِو ثٖلك كػ ٜٛئْٔبء ثٕٛح ّوػ١خ أٛ ٚج١ؼ١خ ،أ ٚئٔىبه
اٌجٕٛح اٌْوػ١خ أ ٚاٌطج١ؼ١خ أ٠ب وبْ اٌّلػ ٟأ ٚاٌّلػ ٝػٍ ٗ١ف٘ ٟنٖ اٌلػب ،ٞٚوّب رَزقلَ
٘نٖ اٌٍ١ٍٛخ ف ٟؽبٌخ كػٍٛ ٜٛت اٌؾٖٛي ػٍٔ ٝفمخ ٌٍطفً أٌ ٚألَ أٍٛ ٚت اإلػفبء ِٕٙب.
()7

ٌىٓ ِبما ػٓ ِٛلف اٌزْو٠ؼبد اٌؼوث١خ؟.
ب -مُلف الذَل العرتٍة.
أؽىبَ إٌَت ف ٟاٌزْو٠ؼبد اٌؼوث١خ َِزّلح ِٓ اٌْو٠ؼخ اإلٍالِ١خٌ ،ىٓ فّ١ب ٠زؼٍك
ثبالػزّبك ػٍ ٝاٌجّٖخ اٌٛهاص١خ فِ ٟغبي إٌَت ،فٍمل افزٍفذ ِٛالف اٌلٚي اٌؼوث١خ ػٍٝ
اٌْىً اٌن ٞث١بٔٗ وب٢ر:ٟ
ٌمل ٔٔ الماوُن التُوسً هلُ  75اٌٖبكه ثزبه٠ـ ٚ ،1998/10/28اٌّزؼٍك ثإٍبك ٌمت
ػبئٌٍ ٟألٛفبي اٌّ ٓ١ٍّٙأِ ٚغ ٌٟٛٙإٌَت ،ػٍ ٝعٛاى اٌٍغٛء ئٌ ٝاٌزؾٍ ً١اٌغ ٟٕ١إلصجبد
إٌَت ،ؽَت ِب عبء ف ٟاٌفًٖ األٚي ِّٕٗ٠ ..." :ىٓ ٌألة أٌ ٚألَ أ١ٌٍٕ ٚبثخ اٌؼّ١ِٛخ هفغ
األِو ئٌ ٝاٌّؾىّخ االثزلائ١خ اٌّقزٖخ ثطٍت ئٍٕبك ٌمت األة ٌٍطفً اٌن٠ ٞضجذ ثبإللواه أٚ
ثْٙبكح اٌْٛٙك أ ٚثٛاٍطخ اٌزؾٍ ً١اٌغ ،ٟٕ١أْ ٘نا اٌْقٔ ٘ ٛأة مٌه اٌطفً").(8
أِب الماوُن المصري ٌُ ٠زؼوٗ ف ٟلبٔ ْٛاألؽٛاي اٌْقٖ١خ اٌغل٠ل هلُ ٌَٕ 01خ 2000
ٌَّأٌخ ئصجبد إٌَت ،ئال ف ٟؽبٌخ ٚفبح اٌّٛهس ؽ١ش ٖٔذ اٌّبكح  ِٓ 07اٌمبٔ ْٛاٌّنوٛه
ػٍ ٝأٔٗ" :ال رمجً ػٕل اإلٔىبه كػ ٜٛاإللواه ثبٌَٕت أ ٚاٌْٙبكح ػٍ ٝاإللواه ثٙب ثؼل ٚفبح

6

7

 - CF.Rentoul E.SMITH ,examination of blood and blood stains , medicaljurisprudence, 13th,1993, p.197.
 -من األسباب التً دفعت المشرع الفرنسً إلى تقٌٌد حرٌة اإلثبات عن طرٌق البصمات الوراثٌة ،الخوف

من أن ٌترتب على كشف الحقٌقة البٌولوجٌة نتائج خطٌرة جدا وخاصة بالنسبة لألمن العائلً ،كذلك فً الواقع
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اٌّٛهس ئال ئما ٚعلد أٚهاق هٍّ١خ ِىزٛثخ عّ١ؼٙب ثق ٜاٌّزٛفٚ ،ٟػٍ ٗ١ئِٚبؤٖ ،أ ٚأكٌخ
لطؼ١خ عبىِخ رلي ػٍٕ ٝؾخ ٘نا اإلكػبء"ٌ .ىٓ ِبما ػٓ اٌغيائو؟
ثاوٍا :استخذام الجزائر الثصمة الُراثٍة فً إثثات الىسة.
٘نا األِو ٌُ ٠قٍ ٛأثلا ِٓ اٌزؼم١لادٚ ،اٌزوٍجبد اٌزٛ ٟفذ ثَجت اٌفمٗ اٌن٠ ٞوعغ ئٌ ٝػلَ
رؾل٠ل رفَ١و عبِغ ِبٔغ ثّؼبٔ٘ ٟنٖ إٌٖ ٓٛاٌمبٔ١ٔٛخ ِٓ عٙخٚ ،ئٛالق اٌؼٕبْ ٌالعزٙبك
ف٘ ٟنا اٌّغبي هغُ اٌقطٛهح اٌز ٟرؼزو .ٗ٠فٕزظ ػٓ ٘نا اٌزطٛه اٌزْو٠ؼ ،ٟفزؼ أثٛاة
اٌزٕبل٘ ثلال ِٓ ؽَُ إٌياع ،فال ٘ ٛؽلك ِفِٛٙب ٌّؼٕ ٝاٌطوق اٌؼٍّ١خ ٛجمب ألؽىبَ اٌّبكح
 ِٓ 40األِو ٌٙ .02/05نا ٍٕزؼوف ػٍ ٝصجٛد إٌَت ثبٌطوق اٌؼٍّ١خ.
ثثُت الىسة تالطرق العلمٍةI.
ٌمل ارٚؼ رأصو اٌّْوع ئصو اٌزؼل ً٠اٌنٛ ٞوأ ػٍ ٝلبٔ ْٛاألٍوح ،ثبٌضٛهح اٌٙبئٍخ اٌز ٟوبْ
ٍججٙب اٌزطٛه اٌجٌٛٛ١عَِ ،ٟب٠وا ف ٟمٌه اٌزطٛه اٌزىٌٕٛٛع ٟاٌنٔ ٞزظ ػٕٗ اٍزؾلاس
رمٕ١بد ف ٟاٌّؼوفخ اٌؼٍّ١خ ف ٟإٌَٛاد األف١وحٚ .ثّؼٕ ٝأكق فزؼ اٌّغبي ٚاٍؼب ٌمٚب٠ب ٌُ
رْٙل٘ب اٌجْو٠خ ِٓ لجً ماد ٍٕخ ِجبّوح ثؾ١برٕب اٌ١ِٛ١خ ٚاٌْقٖ١خ٠ٚ ،زؼٍك األِو
ثبٌطوق اٌؼٍّ١خ إلصجبد إٌَت ،اٌزٖٔ ٟذ ػٍٙ١ب اٌفموح اٌضبٔ١خ ِٓ اٌّبكح ( )40ثمٌٙٛب:
"٠ٚغٛى ٌٍمب ٟٙاٌٍغٛء ئٌ ٝاٌطوق اٌؼٍّ١خ إلصجبد إٌَت" .ئال أْ مٌه ال ٠ف ُٙػٍ ٝئٛاللٗ
ثأْ إٌٔ ال ٠طوػ أ ٞئّىبي ٠نوو ،ألْ ئٛالق اٌؼٕبْ ٌٍمب ٟٙف ٟئصجبد إٌَت ثٙنٖ
اٌطوق ك ْٚؽٖو٘ب أ ٚر١ٙٛؼ ٌّغبي رطج١مٙب ٚؽغ١زٙب ،فزؼ اٌجبة ػٍِٖ ٝواػ،ٗ١
الفزالف فم ٟٙؽٛي ٘نٖ اٌطج١ؼخٚ ،رؾل٠ل َِأٌخ ٍٍطخ اٌمب ٟٙف ٟرمل٠و ٘نٖ اٌطوق
اٌؼٍّ١خ .فؼٍٍ ٝج ً١اٌّضبي اٍزٕل اٌجبؽض ْٛأٔٗ ال ِبٔغ ّوػ ٟف ٟاػزّبك اٌجّٖخ اٌٛهاص١خ فٟ
ئصجبد إٌَت ٔظوا ٌمّ١زٙب اٌمبٔ١ٔٛخ اٌؾزّ١خ(ِ ٛ٘ .)9ب عؼً ِٓ اٌٚوٚهح ثّب وبْ اٌزَبؤي
ػٓ ٘نٖ اإلّىبٌ١خ ،اٌز١ٍ ٟزُ اإلعبثخ ػٕٙب ف ٟإٌمطز ٓ١اٌزبٌ١ز :ٓ١رىو ٌ٠اٌطوق اٌؼٍّ١خ
إلصجبد إٌَت ،صُ رج١بْ ؽغ١خ اٌطوق اٌؼٍّ١خ ٍٍٚطخ اٌمب ٟٙف ٟرمل٠و٘ب.
أ-تكرٌس الطرق العلمٍة إلثثات الىسة.
ٌمل وبْ اٌّغّغ اٌفم ٟٙاإلٍالٍِ ،ٟجبلب ٌالػزلاك ثبٌطوق اٌؼٍّ١خ وٍ١ٍٛخ إلصجبد إٌَت ،فٟ
كٚهرٗ اٌَبكٍخ ػْو إٌّؼملح ثّىخ اٌّىوِخ .10ئال أْ ٘نا اٌطوػ ٌُ ٠غل ٕلاٖ ٌل ٜاٌّْوع
ف ٟاٌمبٔ ْٛهلُ  11-84اٌّإهؿ ف 1984 ٛ١ٔٛ٠ 09 ٟاٌّز ّٓٚلبٔ ْٛاألٍوح ،اٌنٌُ ٞ
 ٕٔ٠ػٍ ٝاٌطوق اٌؼٍّ١خ وٍ١ٍٛخ ِٓ ٍٚبئً ئصجبد إٌَت ِىزف١ب ف ٟمٌه ثبٌطوق اٌّموهح
ّوػبٚ ،إٌّظّخ ف ٟاٌّبكح  40اٌفموح األ ،ٌٝٚثبإلٙبفخ ئٌ ٝاٌغلي اٌمبئُ ؽٛي لّ١خ األفن
ثٙنٖ اٌطوق ٚػلَ ؽٖو اٌّْوع ٌٙبِ ،غ اٌؼٍُ ثأٔٙب رقزٍف ث ٓ١اٌزّ٠ ٟىٓ ٔف ٟإٌَت ثٙب
فم ٜك ْٚأْ رىٍ١ٍٚ ْٛخ ٌإلصجبد.
9
10

 -راجع ،أحمد عمرانً  ،المرجع السابق ،ص.63.

 تقرٌر اللجنة العلمٌة عن البصمة الوراثٌة للمجمع الفقهً اإلسالمً ،مجلة المجمع الفقهً اإلسالمً،ع ،2003 ، 16ص.291.

178

ِٓ ث ٓ١اإلّىبٌ١بد اٌز ٟأصبهرٙب اٌّبكح  40فموح  ِٓ 02األِو  ،02-05أٔٙب فزؾذ اٌّغبي
ٌٍمب ٟٙف ٟاٍزؼّبي اٌطوق اٌؼٍّ١خ فَِ ٟأٌخ ئصجبد إٌَت ٔز١غخ ػلَ رؾل٠ل ٚؽٖو
اٌّْوع ٌٙبٌ .نٌه رطٍت األِو االٍزؼبٔخ ئٌِ ٝب رٍٕٛذ ئٌ ٗ١اٌجؾٛس اٌطج١خ ٚاٌلهاٍبد
اٌؼٍّ١خ ِٓ ،فالي اٌزمَ ُ١اٌن ٞرجٕزٗ ٘نٖ األف١وح ِٓ ٛوق ػٍّ١خ لطؼ١خ اٌلالٌخٚ ،أفو ٜال
رول ٝثبٌْه ئٌ ٝاٌ١م ٓ١وٙٔٛب ظٕ١خ.
ٌٙنا هأ ٜاٌؼل٠ل ِٓ اٌؼٍّبء ٚاٌجبؽض ٓ١ل١بً اٌجّٖخ اٌٛهاص١خ ػٍِ ٝب  َّٝ٠ثبٌم١بفخ اٌزٟ
وبٔذ رؼزجو لوٕ٠خ ل٠ٛخ .رؼٕ ٟفِٖ ٟله٘ب اٌٍغِٖ :ٞٛطٍؼ لبفخ ثّؼٕ ٝرزجغ أصوٖ ٌ١ؼوفٗ،
فبٌمبئف ٘ ٛاٌن٠ ٞزجغ ا٢صبه ٠ٚؼوفٙب٠ٚ ،ؼوف ّجٗ اٌوعً ثأثٚ ٗ١أف ،ٗ١ثّؼٕ ٝاٌن٠ ٞؼوف
إٌَت ثفواٍزٗ ٔٚظوٖ ئٌ ٝأػٚبء اٌٌّٛٛك 11هغُ أْ اٌؾٕف١خ م٘جٛا ئٌ ٝاػزجبه أْ اٌم١بفخ ال
ٍ٠ؾك ثٙب إٌَت ألٔٙب ٙوة ِٓ اٌظٓ .12ئال أْ اٌجؼ٘ األفو ،13هأٚا ػلَ ل١بٍٙب ػٍٝ
اٌم١بفخٔ ،ظوا الفزالف ِٛٙٛػّٙب ٚاألٌٍ اٌز ٟرجٕ ٝػٍٙ١ب .فبٌم١بفخ رؼزّل ػٍ ٝاٌْجٗ
اٌظب٘و ،ثّٕ١ب رؼزّل اٌجّٖخ اٌٛهاص١خ ػٍ ٝثٕ١خ اٌقٍ١خ اٌغَّ١خ أ ٞػٍ ٝاٌؾٌ  ٚاٌٛالغ.
ٌنٌه فبٌم١بفخ ثبة ٚاٌجّٖخ اٌٛهاص١خ ثبة آفو.
ٍٛاء وبٔذ اٌجّٖخ اٌٛهاص١خ أفند ِوعؼ١زٙب ِٓ اٌم١بفخ أ ِٓ ٚغ١و مٌه ،فأٙب رؼل ٍ١ٍٚخ
لبٛؼخ ال رىبك رقطئ ف ٟاٌزؾمك ِٓ ئصجبد أٔ ٚفَٔ ٟت اٌٌٛل ألث .ٗ١ثبػزجبه٘ب رمٕ١خ ماد
لٛح رلٌ١ٍ١خ لطؼ١خ ف ٟمٌه ،فِٛ ٟٙعٛكح ػٍ١ٕ ٝغخ ٚاؽلح ف ٟعّ١غ ِىٔٛبد اٌغٍَُٛ ،اء
اٌلَ ،إٌّ ،ٟاٌْؼو أ ٚف ٟأ ٞػ ِٓ ٛٚأػٚبء اٌغَُ ٛ٘ٚ .ػجبهح ػٓ ثوٚر٠ ٓ١ؾًّ
ِٛهصبد أ ٚعٕ١بد رؾًّ ِٛإفبد رقزٍف ِٓ ّقٔ ٢فوٚ .رجم ٝصبثزخ ِل ٜاٌؾ١بح ،ئٌٝ
أْ رزؾًٍ اٌغضخ ثؼل اٌّٛد ِّب َّ٠ؼ ٌٍطت اٌْوػِ ِٓ ٟؼوفخ َٔت ٌِٗٚ ،ىٔٛبد NDA
ٌألة إلصجبد األثٛح ئما رّذ صجذ َٔت اٌطفً ٌألة أٌ ٚألَ أ ٚوالّ٘ب ِؼب .ئما ٌُ رزُ
اٌّطبثمخ فٙنا ٠لي ػٍٔ ٝفَٔ ٟت اٌطفً ئٌّٙ١ب.14
ب -الحجٍة الىسثٍة للطرق العلمٍة.
ئما وبْ ِؼظُ ػٍّبء اٌطت ٚاٌمبٔ ْٛلل رٍٕٛٛا ئٌ ٝاػزجبه ثؼ٘ اٌطوق ما ؽغ١خ لطؼ١خ
اٌلالٌخٔ ،ظوا ٌٍقٖبئٔ اٌز ٟرُ اٌزطوق ئٌٙ١ب ف٘ ٟنا اٌجبة .15فاْ فو٠ك آفو رجٕ ٝفىوح

11

 الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمٌة ،ط .األولى ،ج ،32.الكوٌت،1995 ،ص.77.
12
 أبً جعفر أحمد الطحاوي الحنفً ،شرح معانً اآلثار ،ط.األولى ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت-لبنان، ،2001ص. 544.
13
 هذا ماذهب إلٌه كل من المالكٌة ،الشافعٌة ،الظاهرٌة والزٌدٌة .ابن القٌم المرجع السابق ،ص.283.14
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اٌؾغ١خ إٌَج١خ ٌٙنٖ اٌطوق اٌؼٍّ١خ اػزّبكا ػٍِ ٝب ٘ ٛعبه اٌؼًّ ثٗ ف ٟاٌمٛاػل اٌؼبِخ
ثبٌَٕجخ ٌٍقجوح اٌمٚبئ١خ ٌٛٚ ،وبٔذ ػٍّ١خ ِجٕ١خ ػٍ ٝأٌٍ رمٕ١خ ِؾٚخ. 16
المطلة الثاوً :وفً الىسة تالثصمة الُراثٍة
ِٓ ِؾبٍٓ ّو٠ؼخ اإلٍالَ هػب٠زٙب ٌألَٔبةٚ ،ػٕب٠زٙب ثبٌؾفبظ ػٍٙ١بِ ِٓ .ظب٘و مٌه
رْل٠ل٘ب فٔ ٟفٚ ٗ١ئثطبٌٗ ِزِ ٝب صجذ ثأؽل اٌطوق اٌّْوٚػخ ،ؽ١ش ال رمجً اٌْو٠ؼخ
اإلٍالِ١خ ٔف ٟإٌَت ثؼل صجٛرٗ ِّٙب وبْ اٌؾبًِ ػٍ ٗ١أ ٚاٌلاػ ٟئٌ ،ٗ١ئال ػٓ ٛو٠ك ٚاؽل
 ٛ٘ٚاٌٍؼبْ.
ثاوٍا :وفً الىسة تمُجة الثصمة الُراثٍة دَن اللعان.
افزٍف اٌفمٙبء اٌّؼبٕو ْٚفٕ ٟؾخ ٔف ٟإٌَت ثبٌجّٖخ اٌٛهاص١خ فم ٜك ْٚاٌٍؼبْ.ثؾ١ش
٠و ٜاالتجاي األَل أوً :ال ٕ٠زف ٟإٌَت اٌضبثذ ثبٌفواُ (اٌيٚع١خ) ئال ثبٌٍؼبْ فمٚ ،17ٜال
٠غٛى رمل ُ٠اٌجّٖخ اٌٛهاص١خ ػٍ ٝاٌٍؼبْ٘ .نا لٛي ػبِخ اٌفمٙبء اٌّؼبٕو ،18ٓ٠وّب أْ
ِغّغ اٌفمٗ اإلٍالِ ٟثبٌواثطخ لوه ػٍ ٝأٔٗ" :ال ٠غٛى ّوػب االػزّبك ػٍ ٝاٌجّٖخ
اٌٛهاص١خ فٔ ٟف ٟإٌَت ٚال ٠غٛى رملّٙ٠ب ػٍ ٝاٌٍؼبْ" .19فً حٍه رٌة الرأي الثاوً إلى
إمكاوٍة االٍزغٕبء ػٓ اٌٍؼبْ ٚاالوزفبء ثٕز١غخ اٌجّٖخ اٌٛهاص١خ ،ئما ر١مٓ اٌيٚط أْ اٌؾًّ
ٌ٘ .ِٕٗ ٌ١نا اٌوأ ٞم٘ت ئٌِ ٗ١ؾّل اٌّقزبه اٌَالٍِٛ٠ٚ ،ٟف اٌموٙب.20ٞٚ
غٍر أن أوصار الرأي الثالث م٘جٛا ئٌ ٝأْ اٌطفً ال ٕ٠فَٔ ٟجٗ ثبٌٍؼبْ ئما عبءد اٌجّٖخ
اٌٛهاص١خ رإول ٕؾخ َٔجٗ ٌٍيٚط  ٌٛٚالػٕٓ٠ٚ ،ف ٝإٌَت ثبٌٍؼبْ فم ٜئما عبءد اٌجّٖخ
رإول لٚ ٌٗٛرؼزجو كٌ١ال رىّ١ٍ١ب٘ٚ ،نا اٌوأ ٞم٘ت ئٌٖٔ ٗ١و فو٠ل ٚإًٚ ،ػٍ ٗ١اٌفزٜٛ
ثلٚه االفزبء.21
أما الرأي الراتع أول ػٍ ٝأٔٗ :ئما صجذ ٠مٕ١ب ثبٌجّٖخ اٌٛهاص١خ أْ اٌؾًّ ،أ ٚاٌٌٛل ٌِٓ ٌ١
اٌيٚط فال ٚعٗ إلعواء اٌٍؼبْ ٕ٠ٚف ٟإٌَت ثنٌه .ئال أٔٗ ٠ىٌٍ ْٛيٚعخ اٌؾك فٍٛ ٟت
اٌٍؼبْ ٌٕف ٟاٌؾل ػٕٙب الؽزّبي أْ ٠ى ْٛؽٍّٙب ثَجت ٛٚء ّجٙخٚ ،ئما صجذ ػٓ ٛو٠ك
اٌجّٖخ اٌٛهاص١خ أْ اٌٌٛل ِٓ اٌيٚط ٚعت ػٍ ٗ١ؽل اٌمنف٘ .نا اٌوأ ٞم٘جذ اٌٌ ٗ١غٕخ
اٌفز ٜٛثٛىاهح األٚلبف اٌى٠ٛز١خ.
16
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أِب ػٓ ِٛلف اٌمٚبء اٌغيائوٌ ،ٞمل وبٔذ اٌّؾىّخ اٌؼٍ١ب روف٘ اٌٍغٛء ئٌ ٝاٌقجوح اٌطج١خ
لٖل رؾٍ ً١اٌلَ ٌٍٕٛٛي ئٌ ٝئصجبد إٌَت لجً ٍٕخ ٌ .2005ىٓ فّ١ب ثؼل ػٕل رؼل ً٠لبْٔٛ
األٍوح رواعؼذ ػٓ ِٛلفٙب ف ٟػلح لواهاد :ثلءا ثبٌمواه اٌّإهؿ ف 2006/03/05 ٟاٌنٞ
ٔمٚذ ف ٗ١لواه لٚبح اٌّٛٙٛع ألَٔ٠ ٌُ ُٙزغ١جٛا ٌطٍت اٌطبػٕخ اٌواِ ٟئٌ ٝئٌؾبق َٔت
اٌٌّٛٛك (ٌٍّٓ )َ.طؼٙ ْٛلٖ ،ثبػزجبهٖ أثب ٌٗ ،وّب أصجزذ اٌقجوح اٌؼٍّ١خ ( ِٓ ،)ADNأْ
اٌطفً اٌّنوٛه ٘ ٛاثٓ اٌّطؼٙ ْٛلٖ ٍٕ ِٓٚجٗ.
22
فىبْ ػٍ ُٙ١ئٌؾبق ٘نا اٌٌٛل ثأث ٛ٘ٚ ٗ١اٌّطؼٙ ْٛلٖ .وّب ألود ٔفٌ اٌّٛلف ف ٟلواه٘ب
اٌٖبكه ثزبه٠ـ  2007/01/21ثمٌٙٛب ":أٔٗ ٠زؼ ٓ١ػٍ ٝعٙز ٟاٌزؾم١ك اٌٍغٛء ئٌ ٝفجوح
رؾٍ ً١اٌؾّ٘ إٌ ،ٞٚٛػٕلِب ٠ى ْٛمٌه ٙوٚه٠ب.23
أِب ػٓ ٔف ٟإٌَت فبٔٗ ال ٠ى ْٛئال ثطو٠ك ٚؽ١ل  ٛ٘ٚاٌٍؼبْ ؽَت اٌّبكح ِٕٗ 41
لبٔ ْٛاألٍوح١ٙٔٚ ،ت ثبٌّؾىّخ اٌؼٍ١ب ثبالٍزغبثخ ٚاٌزفبػً ِغ هٚػ اٌؼٖو اٌنٞ
ٔؼ ِ١فٌَ ،ٗ١ل اٌضغواد اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٚزؾم١ك اٌؼلاٌخ ثٖٛهح أٍٚغ ٔطبلب.24

المثحث الثاوً :التطثٍمات العلمٍة للثصمة الُراثٍة فً مجال تحمٍك
الشخصٍة
ؽً اٌىض١و ِٓ إٌّبىػبد اٌّزؼٍمخ ثمٚب٠ب اٌٙغوح ٚاٌغَٕ١خٚ ،إٔلق رطج١ك ٌٙنا ِ٘ ٛب
لبِذ ثٗ ئٔغٍزوا ِٓ اٍزقلاَ رمٕ١خ اٌجّٖخ اٌٛهاص١خ ف ٟعوائُ ري٠ٚو أٚهاق اٌٙغوح ئكفبي
ّقٔ ال ّ٠ذ ثإٍٔ ٞخ لواثخ ٌٍّم ُ١ف ٟكٌٚخ اٌّٙغو ػٍ ٝأٔٗ ِٓ ألبهثٗ .وّب اٍزقلِذ
٘نٖ اٌزمٕ١خ ثبٌفؼً فِ ٟغبي اٌزؼوف ػٍ ٝاٌغضش ٚاألّالء ٌٍّفمٛكٚ ٓ٠اٌّٛر ،ٝفبٕخ فٟ
ؽبالد اٌىٛاهس اٌغّبػ١خ اٌجو٠خ ٚاٌغ٠ٛخ.

المطلة األَل :إثثات الجىسٍة تمُجة الثصمة الُراثٍة.
ٌمل ػوفذ اٌّغزّؼبد اٌجْو٠خ اٌملّ٠خ فىوح اٌغَٕ١خ .غ١و أٔٗ ٌُ ٠ظٙو ِٖطٍؼ "اٌغَٕ١خ"
ثّف ِٗٛٙاٌّؼبٕو ئال ؽل٠ضب ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌفؤَِٕ ٟن ل١بَ اٌضٛهح اٌفؤَ١خٚ -اٌغَٕ١خ ٌغخ:
ِأفٛمح ِٓ عٌٕ األّ١بء أّ ٞبوً ث ٓ١أفواك٘ب َٔٚجٙب ئٌ ٝأعٕبٍٙب ٚغٍت اٌغَٕ١خ ػٍ:ٝ
اٌٖفخ اٌز ٟرٍؾك ثبٌْقٔ ِٓ عٙخ أزَبثٗ ٌْؼت أ ٚأِخ .ف ٟإطالػ اٌفمٙبء ٘:ٟ
هاثطخ ٍ١بٍ١خ ٚك١ٕ٠خ ث ٓ١اٌفوك ٚاٌلٌٚخ ٠زورت ػٍ١ب آصبه ّوػ١خ.

22

 فتوى رقم  54الصادرة بتارٌخ  29ربٌع الثانً  1416هت الموافق لـ .1995/09/2423
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المجلة الجزائرٌة للعلوم القانونٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة ،كلٌة الحقوق ،بن عكنون-جامعة الجزائر ،ع،01
 ،2003ص 09.وٌلٌها.
24
 القرار المؤرخ فً  ،2006/03/05ملف رقم ،355180غرفة األحوال الشخصٌة ،مجلة المحكمةالعلٌا ،2006 ، ،ع01ص. 469.

181

ػٍٕ ٝؼ١ل اٌزْو٠ؼبد اٌؼوث١خ ،فمل أعبى اٌّْوع اٌزٕ َٟٔٛواؽخ ئصجبد َٔت اٌّغٛٙي أٚ
االثٓ غ١و اٌْوػ ٟثبٌجّٖخ اٌٛهاص١خ أ ٚاٌزؾٍ ً١اٌغٚ ،ٟٕ١مٌه ف ٟاٌفًٖ األٚي ِٓ لبْٔٛ
األؽٛاي اٌْقٖ١خ هلُ ٌَٕ 75خ ٚ .1998ئما ٔظؤب ئٌ ٝاٌزْو٠ؼ ٓ١اٌّٖوٚ ٞاٌٍجٕبٔٔ ،ٟغل
أّٔٙب ٠مزٖواْ أكٌخ ئصجبد إٌَت ػٍ ٝاٌفواُ ٚاٌجٕ١خ ٚاإللواه ،ف ٟٙرؼزّل ػٍ ٝؽك اٌلَ أٚ
إٌَت ِٓ عٙخ األة ف ٟاوزَبة اٌغَٕ١خ األٍٕ١خ.

المطلة الثاوً :تحمٍك الٌٍُة للمفمُدٌه تمُجة الثصمة الُراثٍة.
ؽلك اٌّْوع اٌفؤَ ٟف ٟاٌّبكح  ِٓ 11-16اٌمبٔ ْٛاٌّلٔ ٟاٌغل٠ل هلُ ٌَٕ 654-94خ
 1994ؽبالد اٌؼًّ ثبٌجّٖخ اٌٛهاص١خ فِ ٟغبي رؾم١ك ّقٖ١خ اٌفوك ثزؼٍّ١بد أٚ
ئعواءاد رؾم١ك أِو ثٙب اٌمب ٟٙاٌّقزٔ ٍٛاء وبْ اٌْقٔ ِفمٛكا صُ ػبك ٚلل رغ١ود
٘١ئزٗ أ ٚؽبٙوا أزؾً ّقٖ١خ غ١وٖ .وّب اػزل لبٔ ْٛاألؽٛاي اٌْقٖ١خ اٌز َٟٔٛاٌغل٠ل
هلُ ٌَٕ 75خ  1998ثبٌزؾٍ ً١اٌغ ٟٕ١ف ٟئصجبد ٘٠ٛخ اٌّغٛٙي ،ثً عؼٍٗ كٌ١ال ّوػ١ب وجبلٟ
األكٌخ األفوٚ ٜإٔجؼ ثّٛعجٗ ٌٍطفً اٌّغٛٙي إٌَت أ ٚاٌّفمٛك  ِٓٚف ٟؽىّٗ ئما رغ١ود
ِالِؾٗ ٚاٍزْىً أِوٖ ػٍ ٝأٍ٘ٗ ،اٌؾك ف ٟاٌّطبٌجخ ثاعواء رؾٍ ً١اٌجّٖخ اٌٛهاص١خ
ٚإلصجبد ٘٠ٛزٗٚ .إٍٔل ٘نا اٌمبٕٔ ْٛجغخ ٌٍٕ١بثخ.
ثّٕ١ب فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌغ١بة ،فمل ٖٔذ اٌّبكح  ِٓ 110لبٔ ْٛاألٍوح :اٌغبئت اٌنِٕ ٞؼزٗ
ظوٚف لب٘وح ِٓ اٌوعٛع ئٌِ ٝؾً ئلبِزٗ ،أ ٚئكاهح ّإ ٗٔٚثٕفَٗ ِلح ٍٕخٚ ،رَجت غ١بثٗ
فٙ ٟوه اٌغ١و ٠ؼزجو وبٌّفمٛك .فبٌّْوع ثنٌه ٌُ ٠ؼوف اٌغ١بة ٚاٌغبئت ػٍ ٝغواه ِب
ٔٔ ف ٟاٌّبكح .109
ئْ اٌمٛأ ٓ١اٌٙٛؼ١خ لل عبءد ِزفمخ ِغ لٛاػل اٌفمٗ اإلٍالِ ٟفَِ ٟأٌخ ئصجبد ٘٠ٛخ اٌّفمٛك
ثبٌجّٖخ اٌٛهاص١خ ٌّب ه ٜٚاٌجقبه ٍَُِٚ ٞف ٟلٖخ أٌٔ اثٓ إٌٚو اٌن ٞاٍزْٙل  َٛ٠أؽل
ٚٚعلٚا ف ٗ١ثٚؼب ٚصّبٔ ٓ١عوؽب ثٙ ٓ١وثخ ثَ١ف أٛ ٚؼٕخ ثوِؼ أ ٚهِ١خ ثَِٚ ،ُٙضً ثٗ
اٌّْوو ْٛفّب رؼوف ػٍ ٝعَّٗ ِٓ اٌٖؾبثخ ئال أفزٗ فأٙب ػوفزٗ ثجٕبٔٗ.25
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خاتمــة:
رؼل اٌجّٖخ اٌٛهاص١خ ِٓ ٔزبعبد اٌضٛهح اٌجٌٛٛ١ع١خ اٌز ٟرغزبػ ػبٌّٕب اٌّؼبٕو٠ٚ ،زُ
اٌزؼوف ػٍٙ١ب ػٓ ٛو٠ك رؾٍ ً١اٌؾبِ٘ إٌٚ .)DNA( ٞٚٛلل اٍزطبع اٌّ١لاْ اٌّلٟٔ
االٍزفبكح ِٕٙب ثبٌٕظو ٌللخ ٔزبئغٙب ف ٟاٌزفو٠ك ث ٓ١األّقبٓٚ ،رؾل٠ل ٘٠ٛخ اإلَٔبْ.
وّب رغله اإلّبهح ،ثبْ اٌجّٖخ اٌٛهاص١خ رزفٛق ػٍ ٝاٌىض١و ِٓ األكٌخ اٌزمٍ١ل٠خ وجّٖبد
األٕبثغٚ ،رؾٍ ً١فٍٖ١خ اٌلَ ثبٌٕظو ٌٍّّ١ياد اٌؼل٠لح اٌز ٟرزٖف ثٙب ٚثبٌزبٌ ٟرٍٛغ ِٓ
كائوح األكٌخ اٌّبك٠خٌٚ ،ىٙٔٛب رَزط١غ اٌزفو٠ك ث ٓ١األّقبٓ وجّٖخ األٕجغ ٚثّٖخ
اٌٖٛدٌ ،نا ٍّ١ذ ثبٌجّٖخ اٌٛهاص١خ.
ٌمل ٍبػلد ف ٟئصجبد إٌَت ،ئال أْ اٌلٚي افزٍفذ ثِ ٓ١م١ل ِٚطٍك ٌْو ٛٚاإلصجبد ثٙب وّب
هإٔ٠بٖ ٍبثمب.اِب ثبٌَٕجخ ٌٍّْوع اٌغيائو ،ٞفٍمل أعبى اٌٍغٛء ئٌ ٝاٌطوق اٌؼٍّ١خ إلصجبد
إٌَت ك ْٚرؾل٠ل ٌٙبٌ .مل ٍبّ٘ذ اٌجّٖخ اٌٛهاص١خ أٚ٠ب ف ٟؽً اٌىض١و ِٓ إٌّبىػبد
اٌّزؼٍمخ ثمٚب٠ب اٌٙغوح ٚاٌغَٕ١خٚ .ف ٟاٌزؼوف ػٍ ٝعضش اٌّفمٛكٚ ٓ٠اٌّٛر.ٝ
ئْ ٌٍجّٖخ كٚها آفو أوضو أّ٘١خ ف ٟاٌّ١لاْ اٌغيائٚ ٟاٌزؼوف ػٍ ٝاٌّغوٌِٙ .ٓ١نا ال
ٕ٠جغ ٟػلَ االوزواس ٌٙنٖ اٌزمٕ١خ ٚاٍزقلاِٙب ِٓ لجً اٌلٚي ٔظوا ٌللخ ٔزبئغٙب.
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