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� ����� ��� �	���� آ���� � ��� �� أس, �	م أي �*()' أن %$#� آ� �!د �� أ�!د� وآ�
� أج���5 و�8س���� " دون �2!�� أو �$56 ل��2 ��� ���ب ال��2ت ا0/!ى :
و%($)� ال)*()' 

أ�!اد� واج;ً� �*�� ���ت /�ص� �=C6 ��6 ل�� B!وف /�ص� ? ��(<6' �=�� أداء واج;���� �*�� و

)2!ده�  ��F��G %� ال	�6م �;� �H� '()*1(" ال)( .  

�� أ��Hء ال)*()'،و�� ه8?ء ��� ال)=��6� �H� ال)=�ق OPQا ، ��لRول� ��� ه 
� �*5،ال)*()' �	�ق� �
إذن �)Q:�� ا����� �Q:�� إ�6F��F  ، وه� 6T! ����ل �)� أص�

 ور��%� ال)=��6� واجZ ا/��Y وإYF��F �:��2 الQ!ائ' ال�)�و%� وال);�دئ ا��6F��F ،واج()���6
  .و�2!ض� \;6=� ال(:��� ا?ج()��Y و�] ال2!د ��� ال)*()'

� أه)�6 �� أي �Fع 	� ? �� و� أ�Gرت آ_6! �� الراس�ت إلY أن ر��%� ا0\�2ل ال)=��6�
� �Y ال)*()' لRا �aن ال)*()' لRا �aن ر��%� ه8?ء �= أ� �`�ه! %!/b ء�Hأي أ� Yم إلال!��%� %	

� اس(=ادات� ��%م ال)*()' ور��6 ��وة ��� ا0ه)�6 ا?�)#�د%� ��6(c� Y �� ل	�، ���=*% �(
 

�� �F;� ال)=��6� و�=(;! �#! �� الول ال(Y �5%" ��در%� ��� ال)�Qرآ� ال2=�ل� �Y ال)*()'  

 �
eآ_! � ��
 �ر �د ال)=��6	% f6� م�� �:Q
أص$�ب إ���� %) 2(��c� )73( ���6ن �=�ق 2
�6c14.5 ����6 ا����� ال$!آ�6 ،ذه% Y12.5(، ث� ا����� ال;#!%� وال�)=�6 ��ال (% Yإج)�ل ��


��F0اع ا0ر
=� ال� �6� أن �ـــد ال)=��6;� 
	� س�ف %!�2' إلY �ـــ�الY ال)=��6� �Y �#!، و��
  . )3(" �!د 800 
5%�دة �#� إلY 2017 ��6ـــ�ن �!د ��م 2.9

� ��� ال)=��6� ذه6cً� ال�c;� ا0آ;! :Q) 73(و�% Yوه8?ء %$(�ج�ن إل �	
6� الZ�c ال��

 /�ص� وأن ال<2� ال)=�ق ذهY� �ً6c ال)*()=�ت ،��c%� /�ص� �� ج�ZF الول� وال)*()' وا0س!ة

c�6 ال��– !#� ��cول� – و�إذ %(<�Z ال<��� وال*� ل(��6! ال!��%� "  %)_� �;�ً� ��Y ا0س!ة وال
�6�2cد%� وال�(ال، Y)�6 الcهRا����� ال ��:Q� أض!ار �� � و�� ث� �$�)ج ��s ال(*()=�ت إلY ال(	�6


�cئ� و�<�ر� و Y� '()*(��6 ال�� ()=% �%Rاد ال!�u�6 ل�	ل:�2ءة ال=�
 v;�!� ا����� ��:Q� ج��
  :الRه�6c ل� ج�F;�ن

� �!ص �وث�� �� \!%] ���6! ال!��%� :ال*�ZF ا0ول� �وث ا����� أو ال(	�6� 'c� ه� �$�ول� 

aص�
� ��H%� أو إص�
� �Y ال*��ز ال=#;Y ،ال�6$# �� ال)*()' v;�!� Y)ا����� ال s�� و/�ص� 

e

<!%	� أو  Y�	=0داء ال�
 �  . /!ىال)!آ5ي وال)(#

YF�_ال ZF�*ث�ره�:الb �� � وا?ه()�م 
�ل)=��6� ذه6cً� ، ه� ال(=��� �' ا����� الRه�6c و�$�ول� ال(	�6
 �Rث�ر هb �� �و���6! ال!��%� ال#$�6 وال�6�2c وا?ج()���6 وال(=�6)�6 ل�� وذلY� s �$�ول� ل�(	�6

� ا?�()�� ��c:(% ال)��رات �ر �	
 �د ��Y أ���2F وال	رة ��Y ال(=��� �' ال)Q:�� و�5و% ال)=��6
   .)4(" ال)*()'

�%�
 و�Y ،وه� �� %�5�)م ���H! ج��د ا0ج�5ة وال8(س��ت ا?ج()���6 وال_	���6 وال(!
�(�� وس�ئ� ا���م ال)	!وءة وال)�)��� وال)!ئ�6 ل�	�6م 
�ل(5ا����� �*�� ��s ال��2ت ال�Pص�	�، 

 ��س�ئ� ، أج� ذلY� s إ\�ر ال)���ل�6 ا?ج()���6 ل(�s ال�س�ئ�����6 وأس�ل6;�� ��:�Fو��6P! آ� إ�
ا���م ��(<6' ال	�6م 
ور �()��Qc� Y� 56 ال)=�ق ذه6cً� وإG;�ع ��6ل� ورT;��� و��ج��� 
��(;�ره� 
 �أ� روا� �)��6 ال(��Qc ا?ج()��Y� �6 ال)*()' ال)=�ص!، و�Y �*()' ال)=!�� �(ا/� و�(:��

�!��%� ه8?ء ال)=��6� ? �	' ��Y ���] ال)رس� "  �' �Y)��`c ا0س!ة وا���م �c`��� ال(=��6
6� ا0س!ة وا���م وال(=��6
� أ��F ����لQ� �6(!آ� 
 v	�، �6
 وه� �� %(<�Z وض' /<Q� v(!آ� 

   .)5(" ال)���ل6� �Y ال(=��6 وا���م وا0ج�5ة ا?ج()���6
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)�:� �� /#�ئO وإ�آ)� ��(<6' وس�ئ� ا���م �� /�ل �� �F�: Y� ���� أن ���c�6ت �(
 ��c� ص�رة ص$6$� وص�د�� �%6ً� �� /�ل �	cذه �ال;�cء ال_	��Y وال(!
�ي وا?ج()��Y ل�)=��6
 Y� ه�م �H=آ �
و�#$6} ا�*�ه�ت ال�cس F$� ا����� وال)=��6� و�:!%� ال)=�ق وز%�دة ا?ه()�م 

  . ال)*()'

�ت و��اث6] الQ!ف ا�����6 ��� ض!ورة ال(5ام وس�ئ� ا���م ولRلs أآت آ_6! �� الراس
��6 �� ال)=��6
%� ص�رة ص$6$� وإ%*�	)
، � 6Q6� ) Richard Keable, 2001! ر%(�Qرد آ6;


(���6 ال�cس 
)Q:�ت ا����� )  ����6� Y� �إلY ال)���ل�6 ا?ج()���6 ل�س�ئ� ا���م �*�� ال)=��6
� أو %��ن �� �FeG و��H%� ال)=��6� وال;=�	% �(
 Y;ث س�$
� ال#�ر ال��;�6 أو ر
v ال)=�ق � 

 �
 Y�2cر ال!H6(" وإل$�ق ال(.   

ة ل�({<�6 ا�����6 لRوي %
(�جF �6`!ة ج �آ)� F#} ا?�$�د ال	��Y ال;!%<�YF ل�662$#
  ". ا�����ت 

 /�] رأي ��م %()_� ��6 وج�ء �Y �	!%! ه��6 ال�F�6:� أن �� أولY ����ل�6ت وس�ئ� ا���م
 Y�� رك ��6 ال���6 وال)=�ق�Q% �	�ق ال)=��6� دا/� ال)*()' وأن �!�� G=�ر ال)*()' وا�

  . ال��اء


��$�د ا�ذا�� وال(�526%�ن �Y ال)�دة  �
�ب ) )26آOF �( �6_�ق الQ!ف ا�ذا�Y ل�=���6
  . )7(" ال;�6F أو ال=	��6ال)$`�رات ��� أ�F ? %*�ز �R% �(6اع إ%Rاء G=�ر ذوي ال=�ه�ت 

 �Rف ه�)�� ،�ً6cذه �وه:Rا �Y إ\�ر ال)���ل�6 ا?ج()���6 ل�س�ئ� ا���م إزاء ��� ال)=��6
 �� �:�(� �(
ال�ر�� ال;$_�6 \!ح رؤ%� ��ل \;6=� الور الRي %):� أن ��=;� وس�ئ� ا���م 

�ً6cذه �   ./#�ئO �()56ة و�Y� ���c) ر��%� ال6��=(

 

  -:��م ا����� الRه�6c �2:أوً?

 [�=)� Y)د ال�=
دت و����c ال(=!%�2ت ال(�c� Yول� ا����� الRهF �6c`!ًا ل(=د ال*�اZF وا0=�
�6cهRا����� ال Yc=� %� ��Y أس�س�� �$:)% Yوا/(�ف ال)$:�ت ال( ��:Qال) s(�
��ل;=�  " ،

�%�H� �6;\ �2ت%!=� Y(�=ال �c%�:� �:$
م P)�%،م �=!%�2ت اج()���6 أو  وال;=� ا�P)�% !/
� ا��0=!�2% �� أ��� ال(=!%�2ت و� �;c(� ال*)=�6 " ه6;!" �=!%�2ت �=�6)�6، و%	م =H�6 ل�:%!


�Fe ��ل� �()56  �ً6cي %=!ف ال)=�ق ذهRوال Y�	=ء  ال�cأ أث;� vس�)(دون ال Y26Bوو Y�	� ي�)�(

  . )Y26 ")8 ل�2!د �(!ة الc)� و%#��Z هR� ال$�ل� �#�ر ال���ك ال(:


�cءًا ��Y هRا ال(=!%� إ? إذا  �6cهRال ������
 OPQال �  : ل%� ال)`�ه! ال(�ل�6آ�نو? %(#

- vال)(�س �� �  . ال)�(�ي ال�Y26B ال=	�Y أ�

- �(cب ���رات ال��)اآ Y� !6/e)وال �Hcل �#�ر ال�/ �� Y26:)ال���ك ال Y� ر�#�.  

 . �#�ر �Y ال	رة ��Y ال(=�� -

 . )Y�)9 ال(:6� ا?ج()��Y و�م �ر�� ��Y إ�QFء ����ت اج()���6 س�6)� �#�ر  -

وه� �� %6Q! إلY ا�2PFض و�ه�ر �Y ال��Bئ� ال=	��6 ال=��� 
)� ? %�)} ل�2!د 
$�6ة ��(	�� 
  . و��(	!ة
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�ً6F6ً�:ث�cذه �   -: وس�ئ� ا���م وال)=��6

 ،�2ل وال)8س��ت ا?ج()���6 ال�Pص�F`!ًا ?�Q)Fر وس�ئ� ا���م �Y ال;�6ت ور%�ض ا0\

*�اZF آ_6!ة �� ��6ة ا���Fن �Y ال=#! ال$�ض! !G�;� ص�ر ل�� ار�;�ط، Y� رك�Q� �$;أص sلRل 

 ��ال(!
�6 وال(_	6� وإآ��ب ال)��رات وا�ر�Gد ال���آY وا?ج()��Y ل:_6! �� ال��2ت و
�Rا �
6� وال)!
�6ت وال)=�)
6� وال)=�)�ت آ� �Y ���=� ودور� �Y ال(=���ال=�ن وال)���ة لuس! وال)! .  

� ا�(;!ت وس�ئ� ا���م 
 وس��6 �!
�%� �Fج$� ���� ��Y ��اج�� – و/�ص� ال(�526%�ن –
 �%�
� \���ت ��6c وج��د 
Q!%� وbل�6 " ال)Q:�ت ال(=�6)�6 وال(!� �%رة ال(�526%�ن 
)� ل	�

� ال)*!%�$� Y�� �6ت ��)�6 �(<�رة ��درةc	ال)و� �Rس�ت /�ل� ل� ه��$� Yدات إلF�: در�� �F0 �
� ? %)(�:�ن %Rص� ل�8?ء ال�P
�� ل��cس �� أ/;�ء و�=����ت و	% �(
��Y �6�2! ال��2 وا?س(6=�ب 
ال	رة ال:���� ��Y ��� ال)=�YF ال)*!دة 
�;Z �� %=�زه� �� � �(F	�Y وج�)Y وا2F=�لY و/;!ات 

� ل�2)�� أ%  . )10(و اس(6=�
�� و�رات �*=��� ��(=

م وس�ئ� ا���م ال)�اد ال(!��6�6 وال(!و�6$% �� \!ائ� و�#O و��!��6ت 	� �H%أ
6 وأYF�T و�)_��6ت و�:�ه� و���
	�ت و6T!ه�G�Fم ال;�*� ،وأف /�ل�� ��(�ع وال(���6 و�	�)�� 

� /�ل هR� ال� �)�اد ال(!�f6� �6�6 وال�!ور و��(<6' وس�ئ� ا���م أن ���ه� �Y ر��%� ال)=��6
Y��()وا?ج Y�2cال �  . أآت آ_6! �� الراس�ت أن ال(!و%} وال(!��6 %��� ال)=�ق ��Y ال(:6

��ت ا�0و�� �6��F ث�� �6F	Y�� ' ���] وس�ئ� ا���م �!ض ��اد إ����6 �_	�626 ل�
�ء و
�2cوال#$�6 وا?ج()���6 وال �%�
�6 وآ�626 ال(=��� ل(;#6!ه� 
)Q:�ت ه8?ء ال)=��6� ال(!

� س��6:Q
 /�ص� وأن ا�ج��د الRي %�;;� ال<2� ال)=�ق %):� أن ،وال)���ة �Y ���� واج(�6زه� 

�ء ا0\�2ل ال)=��6� ذه6cً� ��دة �� %�اج��ن أ�Fا�ً� �� ال)Q:�ت وال�)�م ال(Y ��2ق " %:�ن آ;6!ًا ��

إلY �=����ت �� ��?ت أ\�2ل�� و\;6=�6  و�� ث� ��� �Y ��ج� ،����ل�6ت �!
�6 ا0\�2ل ا0س�%�ء

$�?��� و%$(�ج ا�
�ء إلY ال(�ج�6 وال!ا�� Y�;	)8 ال)�;cوال( Y(6�=)ال v6>P)ا����� وال، ��Fآ)� أ 

 �� 0\�2ل �=��6%!/b ء�
b '� ث6� �(!ة وأ/!ي إلY ال($
  . )11(" %$(�ج�ن 

Rه Y� ور �=�ل
6� و?sG أن وس�ئ� ا���م %):� أن �	�م ��H� �%ا ال)*�ل �� /�ل �	
6##� ل)������ ��� ��اج�� P)(ل ال�/ �إ����6 �5ود ه8?ء ا�
�ء 
�ل)=����ت ال)62ة �
 Y)ل)=����ت وال)��رات ال�
� و�)ه� 
 �6���2
ال)�ا�� الPQ#�6 وال=)�Y� �6 �����6 ال�6��6 

� إG;�ع ��ج�ت أ
�cئ�� ال�Pص�� ��c:(�  .  

� ل�س�:)% �ًH%ء وأ���ت ل�(=!ف أ�
b '� ل�2ءات �ئ� ا���م �	%� F)�ذج �()56ة �� /�ل �)
� ا?س(�2دة �� �*�ر
�� و�)�رس����:(% �)� �  .��Y آ�626 �=����� �' أ\�2ل�� ال)=��6

 �:(% sذل ZFج� Yا���م –إل � إل	�ء ال�Hء ��Y ال)Q:�ت ال)P(��2 ال�Qئ=� – �;! وس�ئ
6� أس! ا0\�2ل ال)=��6
�6##P)(ال Y�� ل �!ض���/ �� و�$�ول أن �* ل�� ���? �، Y�� وة�� 

�
�ل)8س��ت وال���6ت وال*)=�6ت الY�!� Y) ال6��=( � و�!اآ5 ال(	�%� و��	�ت ال=)� ،ال(=!%
�  .وال)=�ه ال(=�6)�6 ل�)=��6

� �ً6cذه �� ل�س�ئ� ا���م أن ���ه� 
ور 
�رز �Y ال(!
�6 ال#$�6 ل�)=��6:(% �
� /�ل 
6ً� �� �f6 ا/(;�ر �6��F ال{Rاء وآ)6(� cذه �
R})%� ال6��=( �%�c=إ����6 ��ل آ�626 ال �6��H� !QF

%)� و��ض6} ال���آ�6ت ال#$�6 وال=�دات ال{Rائ�6 ال��6)�	� �  . وز�

 �=
!اض ال��c� YF�=% Y) ه8?ء ا�0هRا إلY ج�ZF الQ(:�ت ا?ج()���6 وا?2F=�ل�6 و
  . �626 ال���%� ���cال)=��6� وآ
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�ً6cذه � وال(Y� ��)� Y أ��6ن آ_6!ة 
�ل��;�6 و�م ،أ�� 
�ل�c;� ل�)*()' و��ج�� إزاء ال)=��6
 Y� ور �=�ل
�;�ل ال;=� ل�)=��6� �	�6ً� آ�H�eء �Y ال)*()'، �aن وس�ئ� ا���م %):� أن �	�م 

� هR� ال(�ج��ت 
�ص��2 وس�ئ� ��(<6' ال�ص�ل إلY ج)�ه6! %=� !QF ل�/ �� ���c)62!ة و�T

��(;�ر� �!د �� أ�!اد  �)6F��Fا�(!ام إ Y� ل$] ال)=�ق �� /�ل�� ا�/!%� �;c� �6إ��� �6��H�


)� %8دي إلY �{66! ا�*�ه�ت ، وأن ا�ص�
� أو ا����� ل��6 �;!رًا ل=5ل� �� أ�!ا�F ال=�د6%�،ال)*()' 
!H
�6 �را�� و��QرآY� �) ا�(�0ل أ�!اد ال)*()' F$� ال)=�ق ذه6cً� و%Q=!ه� (cو� ��ورة ����

��2F ال)=�ق Y�� ب�*%��
 ,:=c% �� �2 وه��)P(ال، !=Q% ��c=�  " �� ا�/!%� �
�ل(!�Z6 وال(	;

	Y� �)(6 ال$�6ة و%(	;� إ���(� و%رك �را��  �!=Q%2, وcل�
�aن ذلs %=<�6 الQ=�ر 
�ل_	� 


�F�:()Fوإ� !=Q%و�� �;:! و Y� ���6 �6� C6=% يRأ�!اد ال)*()' ال Y12(" �ئ� إل(.   

و
�ل<;' ? %$ث ذلs إ? إذا ��� وس�ئ� ا���م رس�ئ� ا����6 إ%*�
�6 �#$} ال#�رة 
  . ال�P\�� ال)�ج�دة �Y� �c أذه�ن ال*)�ه6!

 

  : �(<�;�ت ز%�دة �����6 ال!س�ل� ا�����6 ال)	�� ل!��%� ال)=�ق ذه6cً�:ث�ل_ً�

� %$� �� /�ل�� ز%�دة �����6 ال!س�ل� %):� �:(% Y)�6 والc2وال �%!Q;ال)(<�;�ت ال �� ���(*
�ً6cذه �   : و�()_� �Y،ا�����6 ال)	�� �;! وس�ئ� ا���م ال)�2�)P ل�6��=(

 ال�ف  - أ%$�: Z*% �� �cد ل$� ��F0 �6اد أي رس�ل� إ����� v6>P)ال c� ة ه����>/ Yوه 
�Fآ� �� �ًH� �	6	$� ك�cل أن ه�	ال �:(%  �ً6cذه �� وس��6 ل�)	�66، و�Y �*�ل ر��%� ال6��=(

�ً6cذه �%� هR� ال!س�ل� ه� ال)��ه)� �Y ال;�cء ،رس�ل� إ����6 ��ج�� ل�)=��6	� � وال�ف �

=� ال)��رات وال���آ�6ت  ��
6ً� �� /�ل إآ��cذه �ال(!
�ي وا?ج()��Y والY�2c ل�)=��6

%� ال;�*� وال�!ور ا�%*�
�6 و�;#6!ه�	� �� �H� �(6ال�� �%�

�ل	�ا� ال#$�6 وال(! 
� /�ل ال(���6 وال(!��6 
)� %=�د 
�ل2c' وال�2ئة ��Y ه8?ء اج()���6 � ��Tء أو��ت �!ا�و�

�ً6�2Fو . 

 �أ%Hً� ه�cك رس�ل� إ����6 �� ال)=��6� ذه6cً� وهY ��ج�� ص$6$� وص�د�� ���c وال=)
6##� ��Y �#$6} ا�*�ه�P)(وال �ت ال�cس F$�ه� و\!ح ��H%�ه� و�Q:���� أ��م ال)���ل6

  . وال�=Y ل$���


��c6 ال	�ئ� :ال	�ئ� 
�?�#�ل  - ب �� �� ال=�ا�� %� F*�ح ال!س�ل� ا����Y�� �6 ال=��)% 
Yل أو ا�����#�?�
ي �ر�� ��Y ال�ص�ل 
�ل!س�ل� ،(
 ���*F س�	ج} %�cال Yوا���� 

Yا�����6 إل Y	�)ال ��� Y� ���% �(
 ��%� bث! ذهYc وY�2F ل� �	�P% و�� �ج)��ر 
م ال!س�ل� ا�����6 ،وا?س(�2دة	� Y� ا�!ه��� Z*% Y)ال�)�ت ال � وه�cك �*)��� �

�ً6cذه � . ل�)=��6

1-  Oئ�#Pل�
%*Y�� Z ال	�ئ� 
�?�#�ل الRي %(=��� �' ال)=��6� ذه6cً� أن �:�ن ل%� /;!ة 
F?�6�2 واcال��2ال �Rل#;! ، �($)�ً� ل=)��، وأن %:�ن واس' ال)=!��،2=�ل�6 ل��
 �6�$)� 

 Y� وقRوح ال)!ح وال!
 ')()% �Fآ� Y�� وة�� ��%وال)5ول� وواس' ال$��6 وس!%' ال;
�  . �=���� �' ا�/!%

2- Y��()ال(=5%5 ا?ج �ام وس�ئP)رآ� أه)�6 اس و���6 إدراك أه)�6 ال=�ا�� ال;�6�6 ،أن %:�ن �
 �%� ال)_6!ات وال(رج �� ال��� إلY ال#=Z و�	� Y� Z6�!)ال Yال$�ا�5 وا0ل�2 و%!ا� �_�

 . ال)$��س إلY ال)*!د و�� ال:��6ت إلY ال*5ئ�6ت
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3-  �:
م �� /�ل�� ��د�� اF�:�0أن %:�ن ��)� 	% Y)ً� ل��س��6 ال	ا��� \;P)�6ت ال)(�ح اس
س��� ��ض�ح ا�0:�ر 
��\� ال=;�رات أ�  وأن %:�ن �($ث� ل<!%	� واض$� و،ا�����6

�ً6cذه �م ال;!ا�� ال)�ج�� ل�)=��6	� Y� ا�!ه��� Zال)��رات ال���� ال�اج. 

 ��� ا0ل�2  -4���% Y�2F ل(��6! ج� !G�;(ل ال�#�?�
أن %:�ن ��درًا ��Y /�] ا����س 
��ج �� ج�ZF ال)(�	66� �' ض!ورة ا?
(=�د �� أس��ب اس(=!اض ال)Fت وال);�ل{� وا�����=

ام ال#�ر واG0:�ل وال)8ث!ات ?آ(��ب /;!ة أآ_! وا�=�6P)اس Y�� ال:�م وال$!ص Y� . 

5-  ��� �
<!%	� �*Rب اF(;�� ال)�(	;� و���� ��(�626 �#)6:
أن %:�ن ��)� 
!س�ل(� ��ر�� 
)� F*�ح �)��6 ال(�2ه�H% إدراآ�� �(� . 

6- �� �� إ? ال�س�ئ� وال!��ز الY) %��(�2 أن %#�غ رس�ل�) ص�c� �T�6سZ ال�((	;(=)�% 
 Y��2_ال �ال)�)	Y وهG Y!ط رئ�Y لc*�ح ��6�( ا?�#�ل �' �!ا��ة ���)ي ال�((	;

Y�2cوال Y��()وا?ج . 

�Y ا�ذا�� ال)�)��� %*Z أن %:�ن ص�ت �	م ال;!ا�� �� ا0ص�ات ال)eل��� ال)$;;�  -7
دات ال�{�%� ال)$;;� ل�� وال(R*� Yب اF(;�ه� لu\�2ل وأن %()(' 
�ل	رة ��Y اس(=)�ل ال)2!

 . واه()���� و��=�� ل�س()�ع وا�ص{�ء ال*6

 ال)=�%6! وا0س�لZ6 ال�6c2 ال)�ئ)� ل(	%� ال)H)�ن ا����Y-ج%  -: ا/(�6ر و�$

 ال)�اد ا�����6 ال)�ج�� ل�)=��6� ذه6cً� أن %=ه� �(P##�ن �(� %�(62وا ��  �<�Z إF(�ج -
 Oئ�#Pا�(�6ج�ت ودوا�' وال Y�� �%!أج Y)ال �%�
F(�ئ� الراس�ت ال�6�2c وال<;�6 وال(!

� . الPQ#�6 وا?س(=ادات الRه�6c ل�8?ء ال)=��6

� �##Y و�:�%�ت و�)_�6�6ت  -:G Y� ن�(H(ال �%	� Yام ال=;�رات أن %!ا�P)ه�د�� �' اس
� وا�' � ';c� Y)ال=;�رات ال)*!دة ال �� 
�R� ال��2 وال;= v6$(ال�ا�' ال �� ';c� Y)ال;�6<� ال

 . ال�6Pل ال)<�]

ض!ورة ال(:!ار وال(Y� '%�c ال)�دة ا�����6 ال)=!وض� �� �f6 ال�{� وال)H)�ن /�ص� �'  -
6� ذه6cً��!ا��ة ال)�(�%�ت ال2:!%� وال�6�2c ل��2 ال��=( . 

-  �ً6cأن ال)=�ق ذه "���� Z=#% ة ،? %$(�ج إلY أن �	م إل�6 أ�:�ر ����62 �)6	� أو ر��زا �=	
آ)� أن ��ا�� ال#!اع ال=)6] ذي ا0
=�د الRه�6c وا?2F=�ل�6 ال)!آ;� ? %�ئ� ا�(�6ج�ت و? 

� أن ال(=!ض � %8دي إلF Y(�ئ� �:��6 ل=� �،�6ت هRا ال<2�:�Fإ�
� أ
�<�� ا�ه)�ل  
 Y	�)ال Yا�' إل .) )13" وا?F#!اف وض�(ر ال

-  ���F!;ة ال� %$� Y� Yأن %!ا� Y};c% ) ا�ذا�� وال(�526%�ن Y� ( Y�2cال �(cال Oئ�#/
�ً6cذه � و? �:�ن ، 
f6$ ? �:�ن ال)ة �#6!ة �� �:Y2 ل���2 وا?س6)=�ب،وال=	�Y ل��2 ال6��=(

 . ال�2cر\�%�� �(6#;�� 
�ل)�� و

-  Q� �6 /�ص�c� رات��� Yإل ���(�(ا�ذا�� ال Y� ���F!;ج ال�)$% Yc2ا�/!اج ال ��Y ص=6
� %!ا�c� Y#! ال(�Q%] ،ال)=�ق إلY ا?س()�ع:Q
 وه� �� %(<�Z ��ز%' ال2	!ات و�!�6;�� 

6 ال)$;;� �Y ��ا�،وال(!Y� Z6T ��اص�� ا?س()�عG�F0وا YF�T0وا Y	6اس(=)�ل ال)�س '�  '
���F!;ال �� �2�)P�،Ocال R62c� Y� �6c=(واس(=)�ل ال)8ث!ات ال#���6 ال  . 

%*Z أن %!ا�Y ال)H)�ن ��(�ي هR� ال��2 �� ال�6��c ال=	��6 وا?2F=�ل�6 و�را��� ال�{�%�  -
 . وال)=!��6 و�� %	' �Y إ\�ر ��6ل�� ورT;���� و%=)� ��Y ص	� ��اه;��

-  �Rل� ��
�ل$�6ة 
Y� f6$ ال#$��� ال)<;��� ال)	 �H
�F ���;>(أن �:�ن ال)�دة ال Z*% ��2ال
�6 �� /�ل 
� ص�ر ذه�6c إ%*�%�:� Y�� ه�را��� ��Y ال(Rوق الYc2 و����� Y(cو� ��
R*�
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م ل�� ال2:!ة دون أن %#�
�ا 	)� YF�=(ال 
�ل#�ر وال!س�م وا0ل�ان آ=�cص! ل(*�6 �F�=)ا?س
ام رس���ت وص�رة 
��ره�ق وال(=Z وال)�� �' ض!ورة اP)واس O#	ا0س��ب ال Y�� د�()�?


�ل#�ر وال!س���ت وأن  �(�� ال;��6 ال�Q6=% Y)ن ���6 وأن �:�ن ���6 وأن �:�ن ال:��(ت ��
� ال(2#�6ت ال))��� ��P� . 

6ً� �م �:_6� ال)�اد وال)�ض���ت  -cذه �%*Z أن %!ا�Y� Y ال)�اد ال)<;��� ال)�ج�� ل�)=��6
� ا�ل)�م 
;=��H وال	رة ��Y ��)�� واس(6=�
�� �f6 أن ال:_!ة �Y ال=!ض %	�� �(� %(��c ل�

 .  وا?زد��م إلQ� Y(� ا?F(;��،ال�2ئة

   -:ال(�ص�6ت

- �ً6cذه � �' ، أو إ�!اد ص2$�ت /�ص� ل�)=��6� ذهY� �ً6c ال#$�،إصار صP)� �26$##� ل�6��=(
� �f6 ال<;� ��
��� وا0ل�ان وا?�(;�رات ال�6c2 وال(!
�%� �!ا��ة ال)�اص�2ت ال�6c2 ال�Pص� 

 . وا?2F=�ل�6 وال�6:�ل�ج�6

6##� �Y �*�ل ا����� الRهY�� �6c ��دة ال;!ا�� ا�ذا��6  -P)(ال ZFج� �� [6�ا�G!اف ال=�)Y ال
 . وال(��6F�%526 ال�Pص� 
�ل)=��6� ل(��6! �ر أآ;! �� ال�� وال)�c*�6 وال)�ض���6

���6 و�	�Y ال;!ا�� ��Y آ�626 ال(=��� �' ال)=�ق ذه6cً� �(� �(�ا�! ل�� �ر%Z ال:�ادر ا�� -
� ال(Z\�P ال���6 �' هR� ال��2� ��c:(� Y)�62 ال=�)�6 ال:���6 ال�Pال . 

- ��
ي ا����� الRه�6c و�	%)�� آc)�ذج %$(Rي $)� �� �6
 . إ
!از ال)�ه�


!ا�� أس!%� ض!ورة �:_6� �)�ت ال(���6 ل�*)��ر 
:�626 ال(=�� - �%� �' ال)=�ق ذه6cً� و�	
�ً6c���2 ال)=�ق ذه\ '� �6� إ����6 ل(���6 ا0س!ة 
:�626 ال(=����Hو� . 

- �6##P)(ال Y�� ����:Q� �6 و\!حcال���� ل�)=�ق ذه �%�H	ل�
  .أن ��(� وس�ئ� إ? ��م 

6� ذه6cً� و�`�!ه� أن �$�ول وس�ئ� ا���م �#$6} ا�*�ه�ت ال�cس ال��;�6 والF ��\�P$� ال -��=(
� ال#�ر ال��;�6� 
#�ر إ%*�
�6 وال;= . 
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        املراجعاملراجعاملراجعاملراجع

� ��Y آ��($�: �ً6cذه �� ل�(ر%;�ت ال=)��6 ل(eه6� ا0\�2ل ال)=��6��Qدار ال<�ئ' ( ال)!ج' ال
  . 3ص) 2002

' ذوي ا�����  ��ز%، الc(�ئ� ال��cئ�6:�ن، ال(=اد ال=�م ل��،ال*��ز ال)!آ5ي ل�(=;�� ال=��� وا��#�ء
�1996� ال)#!6%� ��Z ���ت ا����� وال�cع  . 

 ا?س(!ا�6*�6 ال	���6 ل�(#ي ل)�Qآ� ،� ال)($ة ا?F)�ئYا�0 
!���F – :�نوزارة ال#$� وال�
 . 1997 ��%� 23-20 ور�� �	�� ل)�8)! ال<2� وا����� ال)��2م وا?س(!ا�6*�6ت �� –ا����� 

 [
 . 3ص �$) ��Y آ��� �!ج' س�

ي �5%5 إ
!اه�6*�: �6F��Fض�ء �(<�;���� ا� Y� ص��Pه� �=��6 ذوي ا?�(�6ج�ت ال�c� 
 . 324ص  ) 2003 �:(;� اF0*�� ال)#!%� ،ال	�ه!ة(وا?ج()���6 وال)=!��6 

Richard keabl, Ethics for Journalists, Roult edge, London and New 
Yourk, 2001, pp90-93.   


��$�د ا�ذا�� وال(�526%�ن:�� وال(�526%�نا�$�د ا�ذا �   . �6_�ق الQ!ف ا�ذا�Y ل�=���6

 � . 5 �!ج' س�
] ص –�$) ��Y آ��

 �� ال=	�Y اس)!ا�6*�6ت ��اج�� الH{�ط ا0س!%� ط–س���6 \� ج6(�P)ه!ة (1 ال�	ال: �;):� 
 . 18ص) 1998ال�H�c ال)#!%� 

  . 42 ص 1997 دار الQ!وق –�� ال<2�  أث! وس�ئ� ا���م �:�; ال2(�ح أ
� �=�ل

ة �; – ر�Gد ا�
�ء ذوي ا0\�2ل 6T! ال=�د6%� :ج�ك سY اس6(�رت%!�  �!ج)� �; ال#) ��ئ
  . 190 ص 1996 ج��=� ال)�s س=�د – الQc! وال)<�
' :ال�ه�ب

 . 361 �!ج' س�
] ص –�*ي �5%5 إ
!اه�6 

 ,F�%  دار :ال	�ه!ة(  ال)=�ق \;�6 و�6�2F واج()���6  ر��%� ال<2�– �#!ي ��cرة –أ�) ال�=6
 Y
  . 155ص ) 1999ال2:! ال=!

 


