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  م رده خشی سه زگای چاپ و په ی کتبی ده زنجیره

  )٦٦٠ ( م ژماره رده کتبی سه

  

  

  

  رشتیاری گشتیی زنجیره  رپه سه

   رزنجی ئازاد به
  

  

  

  

  

net.serdem.www  
net.serdem@kteb  

  

  



   

٣

 و َ  

   ي ردا
  
      

  "مَ وة و ورَ، دةررةى  و ي ردى"
      

  

  

  َش رة. د

٢٠١٣سلمانی 
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  ئتیک و یاسا ل میدیای کوردیدا:ناوی کتب

  ھرش ڕەسوڵ.  د:نووسینی

  وانی  ڕۆژنامه:ت بابه

  ج ره حمان فه بدوله یران عه سه:  وه دیزاینی ناوه

  لی ئارام عه: رگ دیزاینی به

    دانه٥٠٠: تیراژ

   دینار ٤٠٠٠ :نرخ

  ٢٠١٣ سای )م رده سه( ی خانهچاپ: م که چاپی یه

   سلمانی _کوردستان 

 ی٢٠١٣ی سای )١٢٨٥( کان ژماره گشتییه یی کتبخانهی گشتیت رایه به ڕوه به  له

دراوهپ  

   ©م پارزراوه رده خشی سه زگای چاپ و په ی بۆ ده وه دانه چاپ مافی له
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وةك ورة ، و َ دمةوم دن وم

  ،ردي ي ورةيط م و دوو ط

دن  رر   ن 

 ومن و مرد َر رام

و ةم و  انَم  رر

َوةدةطر ،ادة.  
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  َ  وة و ورة 

  

 كر ؤر  َ:  

                   

  رام                ..  

  ..                           ردة ن
  

  

  َش
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َ  

  

  ١١  وك

ومدرو ردة مم)ارة دة ( 

  ر َردما 
١٣  

  ٧٩  ي رؤذمطري  ردما  مَان َ و زادا 
  ٩١  دةَ َةت و مودَ ..  رؤذممو ردي

  ١٠٧    َ ي ردا 
  رة يم دمط  كؤذة

  رؤذمموم ر َردن

١٢٧  

َا   رمماطي ر و َ انَم   ١٣٥  

 ومؤذمو ر ادةرر زاد ،َر وريؤذة دة

  رداردةت 

١٤٣  

  ١٥١  وا رَ و وم راطمن 

َن مومؤذمر دمؤرَ   ور  ١٥٧  

  ١٦٣  رؤذمي زاد و ري دةم  مَ طم ا 

  َ او و ي  ١٧١  

  ١٧٧  رؤذممو زةرد و ي ردي 

  ١٨١   اردمن و  َن 



    

١٠

 مماطر مرديز اوي    ١٨٥  

 رارومؤذمءر  "وا َ"!  ١٨٩  

 مرةزوو ومؤذمو ر د ومؤذم١٩٣  ر  

  ١٩٧   ي ردي داَري ؟ 

 ؤم ي  ٢٠١  

 امَو ط ادةرر زاد  ٢٠٥  

 رم   ٢١٣  

ؤذمو ر ٢١٧   و  

 م مماط٢٢١  ر  

ةر  س .. و ار  س  ٢٢٥  

 َ ى وةمَ رو  م ؤذم٢٢٩ر  

  ٢٣٣  َ و ري َي

 م يرةي ط٢٣٧  دةر  
  ٢٤١     زام  ران
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  وك
  

  
  ..ي ردي

م و م ،را ،  

  

وةي  دووَ  َدا دةَ َ ،َوة و ورة 
دةررةي   ط و  ،را ،م و م ي 

 ردي . و ر ي و  َ  وةش
  .  و ردندا  وةَ ي

 وا  ،وةوةي طر وة او ر دندر  ش
 دة  ،ي مم و اي طَردي، و ي ؤي
 َ مةم دمومةو ر روم  ومم

ََوة دةم.   
 دن وومو رة وةك دوو ط ، و َ دمةوم

 رر  دن  ،ردي ي ورةيط م
 ةم ومن و مرد َر رام ن  

  .ورر  مَان  و دةا، دَوة
َ يزؤر وش وادةي م  ،َ  َم مرةوة و و

 رادوو دةطرَوة،   دوورة اوةما و داوة 
 ن مموةرؤم ردة) َ اَ َيم  رط

م ط( و واممز و ريَ دةم م  ،
  .وةرَو دو
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ةن  َ رؤذم و طظر و ما -َوة و ور
 . واوموة، ن َ  رؤي و ؤرا َاون

 ط َ   وةي ، وة  َ َ امَم
،  ررةي )زارط(دا دةمو  موي )زمر(  طظري 

َ  زامرم ،وة . س و َ  َا ؤظدةد
  .  طي مي  و  رؤذممو ردا

 ومؤذمن و رماطاري ر  م ر   رةد
 رةدوو  ،وزام َ  ةداَ م م وةيدم .

 م   ، طار و دد َ ا ن 
وازةم مواو، او، او و ؤما طا زدراون، 
 ودموةي وا  ؤذة د دوا ،طر ة 

َ دةر .  
   َ  ،ة وةش ذة َروا دةدةي ٢٠٠٩ وة

  ،ي روة  موَ ي درا دواوت، 
 و داوة و  ،ددز  د َ م 

  .دووموة
  يمَ ةي ذار دؤ َ ردي و

زؤري  روةي زام  ك و زةرورةَ م ر رة 
ذَةرام  ر و  و َران   ةوة، دموة 
و دوورة دموةي  من  ارَةي َ دا دة 

ي وا.  
 يا وم َود وةَر  ام.  

  َش رةلَ. د
     ٢٠١٢
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ومدرو ردة مم  
)ارة ا) دةمرد َر   
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َ  

 وَ و ردةوا ممرة ط  َ  ،نماطر
ذ ؤ يَردة . اري زام ماَ ومَرةو

 مي ذَ ارة و نز ووش، زذ و
ؤظ ة و  رر مي و دةروموة، 
 ، ،زةطر واز َ ،ةوةَم و دةم ةمر و ر  ردةوا

 ،نورز ...وومن ر ،وةدم  َ وو وم َد دة :
ة دةطم َوو "َ"وة، "ملَ"ة ، رَي "مَةر"
"و "وةرط َ"رير"َدة  ي.  

رةطزةم م ) مَةر، ملَ، ، وةرط ،رري(
ةَ و  زام ور دا رةاون و َ) طمن(

َاموةي وازن  اوة، م دة  َ رةي 
  .راطمن

 وة  ،وةم و    َورة، دةردة
 ة و ر ،ي ؤظ و  اودام ََر دةراو :

 روالَ و زام ،وة امؤذامر  مو ذم ن
  س و ر واز يؤظ ون و ،دةزام ي دمرو
 َ   َزدة  نن، زةن وةردةطوازة

ردام طو و مرو ومدمر و رر  دا، رةو 
ن َة دةم ،َم روةردة و رؤي و َن مي 
 دمر وَ  ،َاوان دة ن و  ي ،َدة َ
 َدة  روا ،َدة درو  ن  ،دةدا َ

ََود وم م وري و و  ةَ ي ر 
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  ن وةك ،)ارة دواي ) دة  يَ و ،اوةوزةدم
دَ و ) دامن، ََدن، دادوةري(َ دةي ةوة 

  .ودََ دة َرموة
َ ، ومدة  يرام و مط  و 

واوي دمدا َي د و ي زؤرة، و ومي 
 مزاد ف و و او در ادةر ن
ؤظن َا رَراوة،  ر ودَري ي دةَ و  لَ 

دة ،ي ددة َ َ)ارة دة( مو و ،
 مزاد ف و ت ودة  ر ر ود 

 ،راو مَر اَ نؤظ)ارة و ) دة ادةرر زاد و
  .رؤذممو م رة ر زة

  
  
-وةَ يَ :  

  رةَ وةي  و ة َ ي َوة،
َي (روا وَي . رةردم زؤري مَ وة

واوري ن، َةر َ  (  وة(و ) َوة
 ط  انو ي ووةَ  رة يَ  دن

َ  يوةَ م ،ررة -  وة وَ وة
 ََم اموةرة م   ،وةدووة ي ارةوةدا يم

  :دي
١- ومدرو ردة مم دممدة ) دة
ارة (امرد َر .  
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  ررةم ة  ري    دردم رؤ-٢
  و دة ومدرو  دنزة  ،امرد َر

  . رَدا
 رووي رةو دةم   ر َردن و -٣

   ومدة ر  نرر ن ووةاممَ
َردا.  

 دردمَ  و َي ي ردي مو ر و -٤
  .م دا

 َمام رؤ  وازةم ت،  ،وري -٥
، رةو( ز ن(و دامر ، و ان 

َؤو م َدراو من، دةو ر نرر  ،
 ومدرو)ارة ا) دةمرد َر .  

٦- اطدة  ومرمدة رر دممدة 
 روةم والَ و زامري  ر َردما ر 

و دة ومدرو .  
  
-و زاراوة  دمرن د:  

َةر َ  دةزامَ  ،َدا َي و زاراوة 
  :رةم ت َ  وةدا ون

* ارة دة)اا ا- Fourth Estate :(
زاراوة ،ر َزي و و ، مك  و مواو 

 واراودا م  ،َ -  ١٩٧١م  دةوري ي (
رؤذممو دة َوةر و ر : "ا وة٢٠٦ددةي 

، ")  ي دةت و َةي  دةور و دا دراوة



   

١٧

  ن  ، ىدة َ ريواو ت، (وة ،نر
وة، رار ى  و رؤذممو دا دة)دادطن
َرد)١(.   
 * )ا- Media :( ورد و و دا  وةيدمو

  وا دمو درو  ي وةيدمؤر   ،مار
  .)٢(ن

ذةJournalist :( ،َ   -ا(رؤذمموس * 
) ومؤذمر (وةي، وةرط ي وة)٣(.  

 Iraqi-ا ردن ااق(ر َردم اق *

Kurdistan Regional  :( َم َودة ،اط وم
  را  وةم ،وةمرد َر  دة

  اق و ري ةيَار    ،وةا  ن
  .)٤(دة دةوري  اق، ددامَ ا ماوة

                        

)١(  ر اا     يل  ١٩٧١ز    ار ل ذان  :      امَوةرط ،ام 

) ٢٠٠٧دةزطي ث و ودموةي راس،      : وَ (َ٢زاد ن، ض  : وة

  .١١١ل

 -ن (ا م، ا، و  :       ،  ، ا ا   .  د )٢(

  .٥، ص)١٩٨٧ ا ، ا: اردن

، دة ا، )١٩٩٨د، . ب: وت (٣٥ا  ا  : ،ف) ٣(

  .٤١٧ص

  .ي دةوري  اق١١٣ ددةي )٤(
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َ رَي ): - Media Lawمن ا)ي راطمن *
  ،ر اري  و ازةم  موةوة و دةرةوةدا 

ي ط م  َ ت ودة)٥(.  
*  ري َ)ا ت اا- Media 

Ethics :( وس ومؤذمر َدة  ،َة و رَار َ
وم و ر ي ودام ( ررام اري )ران 

،  َ ن،   ام رة مما روي ن
   د ،َ ر ندةرة َر ن ،اروةي م

  اي و ،َ دنَر ن ،دمومة٦(ر(.  
َووي  و- Professional :(  ف(ؤَلَ *

َو دةي مزدة دةطرَوة و َ  دةطيَ،   ي 
 .  َوة  ار َا ري دد دا ت

 ا َار   َرة)٧(.  
  

                        

(  م ة  ارات ا ا–       ،من ا   : اا اا .  د )٥(

  اد،  وزارة اوف وان  – ا ، وزارة ا ا وا . ب

  .٦ص) س. ا، ب

 و و        ق واق در رم :      ، ا .  د )٦(

ار  )( رة ، ل ،١٠، ص١٣٨٥، ٣.  

)٧( ر  ة ارَ:      ري، ضر و و٢م) مَ :     ،ةمي رم٢٠٠٦( ،

  .١٧٩ل
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-وةَ ري:  

َوة  ط، وَاي   ،َم َ رة و 
ََ وة) :ارة دة  ان ور وويَ ،

 مرةر رة ،ارة دة  ممط
 ،ارة دة ومدرو :دووة ، ري : ري

َ ،وري :ارة ، ري :َ ، ري :
 ، ري :و ، ري : َر ري

و مَدةو ،ر ودَر ، ري  و وري و 
 مم ،نرد َر  ي ووومو ر 
 ،امرد َر  ارة دة ومدرو ردة :

دووة ، م : مَ ،وري : ، م
ارة :َ ، م : ، م :

و ، م :دةوَو م َر م(  ،
  .ا مَ وة اومروو

  
  

 )ارة دة(  
)ارة زارا)دة ، ،َدةو ومؤذمن و رماطر  وة

 يوردة دة َ و  َي دةَ و :
 دادوةري، دة دة ،  ،دنََ دة

 َدة  ،وةمدةط ،مر  ،ندام)ارة دة (
َاز وةك دمَود و اي طر  دنزارط   
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ش  وم داا،  . )٨(دةم د  دا
  .)٩(رَ دة  ك اوموة و  ر ردةن

ةم" َ وا  رةوة، دة  َ َر 
نوةي دةدم " ةم و   وويَ و

ومََ .  
م ن  ر  ،ةم )١٠(  ،راوة  وة

   ن ز  مَر  َ ةم و
ةزام َ طةمدم زادن  دةر و م د
داوا و   ر ،ندة دمدا : َر

دة دامن، ََدن و دادوةري، دة ،   َن 
  .  وم ن و ر  درووم دة ةوي ن

                        

دار : وت  (٢،    ) / اي ( ات ا  :         .  د )٨(

 ،١٤١٥ا – ١٩٩٤(٤٠٧، ص.  

)٩(     د دران  :       نماطر زاراوةط مر)  ي–  ردي - 

رة( ،)َو : ،نرد ري زامر٧٩، ل)٢٠٠٥.  

)١٠(  م دامرؤن دؤ Montisquieu (1689 – مَ  )ز1755

    ،ةمرن          ١٧٢١ر وي مم    دا-      ،ةوةوة م

 َ مر مط"م ؤر ."وام:  
http://www.albayan.ae/servlet/satellite?c=Article&cid=1143341365497&page

name=...)>(8/10/2007(>.  
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ر وة ط ي و دةط ،م  َ 
وم زادي،  طووم دة  َم وة رادةك  ت 

وة ا ك و انَم  و  ر)١١(.   
 و ن )١٣(، ن ك رؤ)١٢(رمة رك  ن ك

وةي )١٤(دطدم َ ت ودةو دة دمدا  ن ش
                        

 -َووى ري   رؤذوا  ظ  ر :             ل دي . د )١١(

دةزطى ث و : وَ(، ٢زاد وةدط و وان زةمي، ب: ر ميَ، و

 ،م وةىدمو٨٣ل) ٢٠٠٥.  

 John Lockن ك)١٢( (1632   َو طورةم ): ز1704-

ومرا  دةي ظةا  را،   اري ذا ري دووة 

  مر مؤظ : و ط َ رةيرةي ١٦٩٠دةردةر ،

: ان  ا     . د. أ: (وام . ١٦٩٠ت، م رَ دةررةي روةردة       

  ).٢٤٧، ص)١٩٩٩دار ا ت، : وت( ا اع، 

)١٣( ؤك ر نJean Jacque Rousseau (1712 – وَ ): ز1778

      مر مط ،ذدة دةي موم :   َ دا  كم

١٧٥٨ ،  ١٧٦٢  م ،ر  ١٧٦٢م و رةي زامر دةرو ،

١٧٥٠ موةي مر رةير دةر١٧٥٥، و .وام) :د .ا ا :

  ).٦٦٨ ص،) ١٩٩٩و : ،. ب (١ ا وا، ج

)١٤(  ن دط  :  ١٨٥٩        وري  رن ري        دا ةمر واير

 َ ي   زامي ردؤ دة  وامووة دووة، ن وة             ١٨٨٦وة،  

      دم   َ ن ياط١٩٢٨(ر .(      مم ورةط  َ 

   مو ري يم يَ و ،َدادةم ةمر) 

ا(               َازَ  َدة  ر و ي ر  ،دا  ددة 

زام و وا راظَ، دوور  طم و َوةي  ،روة دذي             
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 ةم ياري ردام  م  ،دووة ندة
  رةت ط ر و  م ،َردةذ
 موازة د و دةواو  موم و دار ةم

 دا ،َن  دةو َ دةوة و وم زة  رةوة
م دادم دةوة موي رةو  َدموةي 

ن م١٥(دة(.  
 دةو امر  وري و و ووَ رودؤ
الَ، رر ر دةدم دة دةوت  طَةي 

وةي دةدم َ ةمو ن.  
  وةم و دةش م نَ َال دةو مر
دة طوَوة  ،َرمة و طو  مَرة َدراوةن 
  ،ََوةي زوم رادوو دوورة مَوة،  َدن 

د و دةن دةةو ن وةوةوي مم  د ووان دة ن
دةم  ،وام ةم َ دموةي دةمن 
دا ،َو  رَ دادم دةم روةري و  رةوة 

روةري َ دة    ، دامن و : ون
و دادوةري، ر دةَن  دةََ دم رور 

ر رد و  رة َ دة ري   َا 
                                                

. روةر و  دةوت وة، و َي وو   رداري ت          

وام :ن د ت: ا ،ن اما  د: دروس .  ياد(ر : ثا 

 ،مم١، ص)١٩٨١ا.  

)١٥(       :     تدة ر وة ودم)    اقَ مورةدة

 وم وةك(  ،)مَ :      ،نرد ا وةيَ ريم١٤٨، ل   )٢٠٠٨- 

١٤٩.  
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دة  ،َرَن ن و وم و رَن و 
ازامي   ،رر َ دةداوة و رر ر 

َ َ  مدةََدة  . اطر   َ 
رازووة م ََ دةزط و دةك دة دةوت وان ت 

َ ا او َ ا  ١٦(و( .  
وا َ دموة و ر رك  دةن 

 ومدرو  رة َر)دارة ت و ) ةر و 
 َر م  ،رة  َ َيم  ،ا

   ر نرر ن .  
  

  ممان و طر وويَ)ارة دة(  
 موي طلَ وةي  دمدا دةَ  َة دةوري 

)ارة دة(  َ وةك م زاراوة  و م وم ةوة
  مَر ،َرد دا   رر و َ
َوودا، ر  رةوة وة  مي َي  م وازدا 

  .رؤوة
 َوةك زؤر ،زاراوة  يرة  ،د مزاراوة 

   ،وةي مَ رةي  مَر و م اامر
دةي ذدةا  واوي رةدةََ و ووة  ري  و 

َرد ومؤذمر       .  
ؤر  اممدن و طورةط  ،ؤدا مَر ن ، 

 َاما دةومر   دة   ،ةَ و دةر
ََ . ري و و  وةيدمو  م ش

                        

  .٩٣ -٩٢ن روة، ل )١٦(
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رؤرا دةرمو  ،َ درودم را، رادم راي 
وة)١٧(ط  ة مَ  .  

دة (زؤري ومن  رةي رةم زاراوةي 
ارة( يم ووومَ وةي ر ونوَةوة، ر) س
ر ( دازاراوة  امَرة وة ودمو  ورةيط َؤر

 َ  ياو زاراوةوم َ ،وة)ر ن ووام 
ش  . دا مو ،رَوة١٨٤١دا، (   وان

ةوة )َمَ ك(َا دةواذةي  مي َمي 
 َ  ،وةوةرط)ةمر ر(    ،دا ١٨٣٧دا

 ،دووة نةَ ومؤذمر  ذةي ،وم  
وون و ودة امر : ن دة ،ارة  م

: ارة ،م  دا  َب ن   َ وت دةن
وام ، ةن و رة ،م ودَن رموة و 

  .ررن زؤرة
، َ ة )َمَي ) رؤمو ي 

 زاراوي طري مَر   ،يوةودةر) دة
ارة (   اََ   ،َوة١٧٥٢دادةم دا)١٨(.  

                        
(17)http://ar.wikipedia.org/wiki/Fourth Estate>(15/9/2008).  

 )١٨(  اي طر  :   ،او و طرد َ  رةت زؤر وم  

 ،اودارد َ   انرو ط  و طط  و َ وةر  َ 

ار م) :   وام. دواى رةر  ،َرذةوةم ط دي ََ، دةَروو   

ا ا :   وت(اأي ا وا وا،  : ا، ار را  ر    

). ٢١، ص) ،١٩٩٨رات وا واز
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 ومدرو مرة)ارة دة(  
 ر  ةداَ)   م" ومدرو ردة مم

) طراووة ر   " ر َردما) ة ارةد(
ذة  رك و رام دة   ،ر وت و ا 

 ومدرو  نؤر)ارة دة( دا:  
  

 : ري  
 ر و و مط َار وة ، ي واوي  ة

 ومدرو  نمرة ط  َ ،وة يد م
)ارة ا) دة ت ور و وم .  

  ،م  تم َمةر ر  م ،رة 
رر دوور و م  ،وةَدةط َم ار و م ر ن

 .  
وة َ )  ووموة  َ دموةي دةن 

رؤ روي  دةومَ  ( ودا ن  ر
  و  ا ت ور و  ومؤذمو ر 

دة َ وةيدمم َ وةوامَ ي َدة ،
 ومدرو)ارة ن، )دةوي دةدم َ م ،

  .)١٩(ةمَ طم دا  رط  ري
 م تدة دمر ،تي دةم دمودةدة

 دماد  ،كذ و َ  ،دنةَر 
زةزي  طَام  و ي َي زن و 

                        

ا :.  . ب(،  )درا رم   ( ا ..      اد   :  اوي ن.  د )١٩(

  .٣٣، ص)١٩٨١ا ا ب، 
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  ة َ ، وماوَر زاد وداي دماوام
 ومَود  ون ورا مرة.  

  و راوم َ را و َي 
َر ، ،تش دة دةم ي ي ردة  

   و مرةََ دةزط  كر ومرا  ش
زام و دةزطم ي َم ، م و رَاوة ن، 
 ومدرو  زة واوة ر ،ومؤذمو ر 

  .  زدةَدة
 ومدرو   ري  ر ،وةي رير) دة

ارة( ةم وم ،  وة وام ،
  يةو ر ادةرر زاد ،تو دة  ررو

 نرا ؤؤظ، ر م را و.  
  

وري: دووة ري  
، وة ر َرر  درووم- م وري

)ارة ت و ) دةوو و رة يط م ،َويدةردة
َو دةو .  

 َك وةم ذَمَ ي وري  ،َ رووي 
 َي وةو  ،َرم رَم  وروة ر 

رةمما، رَةي مردةي  وردة زَ ، ذرةي  و 
  وير  و  رةيو ذ  وير 
  دمةَر  ت وو دةو موة دةد  ،َ

  .ؤ َمروا دةد
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  وة وورةي موي طم داو وري  وا
  مر وةن وك و ط وة، داَ زؤر ازةم
رَة و دة َام رمن  ؤذةي ا 

رطم.  
 َزرطمدن و  زاردن و و مي، ش  َر

َ َ م . دان ن وي دة ردة  زة و
 مماطر مم و ةدرو َو ر    يم

ن دة دا   ندمةَر .  
 ،َم نوة رة َةم  

 ي . ر  و َر، ور ر َدة 
ر َزرادا  ٢٠(و( َذ َ َر مت مش وادة ،

ر َا و داواي َ  و طوث و ذ وة و 
  ).دة ارة َ) درووم رة و 

  
َ : ري  

 ومدرو  َر وةك دة   س َ) دة
ارة( ن وماطر م و ط  م وو ن ،

 م و ومؤذمر.  
م وة  وةي ي وو ،وةمذ مارة وو و

 وازةم ي ت  ن   ،ي ش 
 َر  ري وةي   ش ، ي  ي

ام ن يرة ري رام ت و.  
                        

، )٢٠٠٢ - ١٩٩٤(رؤذمي   وري ردن : َش رةلَ )٢٠(

)مَ : رةن ذدر وةيدمو ث و ي١٧، ل)٢٠٠٦، ٥٩دةزط.  
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 ا رؤ دةور و ن،  مو ر دةوت و وت و
 ومدرو  رد)ارة ادةي )دةر  ةم ش ،نَدا دةط

اموةي دةن و م و طمموة،  مة طلَ طم ردة و 
 ؤ ي وَ يَ وي مو دم اد م

 زاد رادةر و رؤذممو و  دةطَ؟  ض مازةك
 دمرا  َول َي  ت؟دة را نرزام  اطدة
رؤ    و  ودَدم ر دةم دوة، 

  دةدات؟
  

ارة : ري  
 ،دادم  ك وو اَ  ي م

 ،و م ر  و رؤذمموي 
 ر رر و َ اوةدام َ  ،وةةداةم٢١(ر( .

ور و دامر و م   مازةي ن ررن 
 و دة ومر درو.  

ر  و َوام ، رَ درن  وةي 
م   طم اري   ذم ن و 

  .ن َن، ن وَ  و رادم ةن
و  وة روام  ي رؤذممو، وة  مب 

  ون وَرةو  ،دمَم و  ري
  .دةوم  دَ ََوة

                        

)٢١(    ا  ى رةا  :        ا ا  ا  أ اا–   درا 

       ووا دوا وا وا مما ا -  ،) وت-  ن  :

 ،ا رات ا١٢٠ص، )٢٠٠٨.  
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َ : ري  
  ت ،اؤ ي  وةاوام ومذ و ي
 رر  ،اَ م مت و وؤذر م

  .ؤري ر ووةري  و راي دموةي موة ز
زؤرر م ردم و ارة و زاد رادةر و 
 َ دمور و ر َ َ دمرد  ،ومؤذمر

 َم َش دة ،وةَدة ر اورا يوار
 ومدرو ردة)ارة ر ) دة  ومَود و

  .دةم ةوة
  

 : ري  
 م وو  ،امموو  ومرؤذم
  ن وةك ،ي وااي رَو ة وم وة

وا اوة ر َ و ودام  دة ،ََر رة ردة
 رو م  َ   وَ  و رامر  وة
  دنرطَر  ،ََدة َ  َر  ،

 َدةو َ ،ةم َ) َ ( و و د ومم
 را  تدة ن درووازة  ررا  ري و
   ومم روة ،ا  رة و و رة
 وا مََ   َ دنةو َ

وَ ري وةيو دؤز  وةن ومؤذم٢٢(ر(  
 مَر دمةو يَر  ي دم َرةو ك و

                        

درا   (١٩٨٠ - ١٩٥٨ ااق      ر ا ا    : وا ت اي    . د) ٢٢(

اد(، )ا : ،ا ون ا١٧٤-١٧٣، ص)١٩٩٤دار ا.   
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ي ؤَوة،  ري  ر َ و و  و 
 دموةر  رةوة َو و  ت ووو

دة (ووم ةمم ،ََ رر زؤرن ر در
ارة (َود َدة  و َدة.  
  

و : َر ري) (دةوَو م  
 مَر  ك ري ا رم  ) رةش 

َدة( و دة ومر درو رر ي ازةيم  ،
 ت ، ،وةداناط م  يم ت وو و 

 َذ  وة وَم دة  ن ر َ يمو و ن
   ومَود م ،اندةوَو م َر َو

دا دةطو و نمرذةوةم  نن زرة  َرَم.  
  
  

 رَود ر  
 ،م و  اري امر وةيَ ون و َ 

  .مم راطمن  َر طمن  و دةطَن
 وة امر و ر (زؤر ن، دي و َزر ،ََ رو

َد ،ول ر و ،ََرك و ،ا ر، و  ،ََ 
َرت و ورَم ،ط و ورَم ،ن د وي، 

َ  طمي ...) ن د ر ،وح  ل،
ش ن )رَاوي م)ن م رَن دردووة، 

 ودوةرط  رك و ومم وت لَ وةَ ة، ن 
  :رم مم راطمن دةن اون
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 :نمري طوالَ و زام.  
ري : دووةَود)ي طَود.(  
َ :نرا ون و دمدرو.  
ارة :دنر ت.  
َ :.  
 :دنزار و َر.  
و :يؤر.  

  
  ،رَود ر ،م رة  وةي

دة   ر م ة . م  ،زؤر   روةك
  رةي  وداَ)ارة دة(   ؤر ،

دمَود  اةَ ،دوا  مةَ ت وي دة 
  .ر و را زام دةوة

 دممري(رَود ( ن   مط َر وة
 ماردةم ر َم  ر  وة و دواامر وو

 ر ، مزراوةي دار و يَ ي َ وو 
 و رر ر واوي  وازةم ذم ؤظ و 

  .وة
 دةوَ، راطمن ي مون و ر و طر 
 وا ،دا   مرة ،َ ةو زامد

مو  ،َ ك   وةي ر ر وس ومؤذمر 
 َر ر َود َدة َ ، ط رذةوةم
 ةَ  نمر وش و وة ووردة دة
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 م ط مو ذم َؤدةر ت، زدةردة مَؤ
وة)٢٣(.  

  
 َر  ي وؤو ر  وري و و  ري

  ردن 
 َدة او ر وة دركرة ، َن وةك ورد 

وم دةطن ز  ،وى ور او  َ،داط و دااو
  وة م وةمة ي ، وةةوة   رَةدم

  دةومى  َوورى و َووي وة و مَ ومد
َم دى روةك ،يو رد  ور ممرة وى

 و  و  َوة طن  ورردة
ودواؤذطش رم اىرةر ،وة  دة َذ ةرى ر

 َمرد ور و وىَ وةوةو َ .  
 رَرم  دم رك َ  ةا ر

 ،نرد    َ رام ر وةكط ،دةزام َ
  َذى راممدر  ا ن  ق دذرد 

َار .  
م ط  موة و دا دام دو رذَ مك ر 

  ،دةماوةدا مداط  و رد م  ةَ  و
 دا   ١٩٨٨و امودن و وةى مس و وى رةطز

  ذى ر ردؤ ى دوىمو  و َ
                        

وظ ا  ، اات ا ا  :         ار اي  .  د )٢٣(

  ا  مما ا   ا  ا ا رس  اا ،م

  ،مر٢٠٠٦ -٢٠٠٥ا  ،.   
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َ  زار ،د  ا  اواز َ ت و م 
 روَدم َ زار  مد، "١٨٢"ردن 

 زارىو م  دزيَ و و ََ  ااطر ،رزام 
ممن و َام ن و ود َردن و رو ار زار

 ندمَم َى زؤرةردوط،اوَ رة   
  وةى  ،وامَ نؤ مذ َود ر وم َذ 

 مر اوردى دةزطون .  
  مو وَاى وم ت و  طلَ وةىوم و

 ،و ور ىَ  وةا َذن ر  ،وارا واوى
زا ردةَان، دةام  و رة وةم   دة

و ر  ىد مرة   َ ووم ن   
ة رَا .  

، وة  ة اقى  ردم١٩٩١رار زارى 
 َش ط ش ،و  رى َذر مروام

دموةى َ رراوة، وة وةى دواى   د طرامر
َ وةىدم و اق ،اق ررا ر ىم ة

ش رةوة دةوة ر ردن،  وةى و َوارد
 و َام ى  ردن رةو مو رم رم

وم  ،و  وةمم وةم رذ َارار ،  َووة
 وةمَم  و٦ مى م  دا رى٦٨٨ماطى ر .

 رة َ َون و ودةرد   درآَدةذ و
و موى  دا موَ طورة دة َوة َى ردى و

 خ و   (ا رةى ردم  و). مو را)دة 
َ مرد َ م و( ىاوةزاد  ارةى 
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 مرد د،ورىدة نرد مر اردم   
   .دا١٩/٥/١٩٩٢

 دواي رار ر  َراوة،   واوي طلَ 
مك ر ر وةي  .   ردة ا واز و

ووة،  ر وةش  ي  رةزؤري ردن دوور
ردة  . ردن رةمورةمََ ي  وة دي

رار ،ر  رةوة وة دةَوة ردة ةرةم و 
طراموةي ن  وة  ر،  وون و . ةدةم و

وازة وامَ ،وناومدز  ؤذر  ؤذر  ،وةمم ن وم
  . ر َواو زةي  ردما مو

 ش مآ دردةى َامن و طلَ وم اردم رن،
 َ دةَ و مط َوردو ط  آدادةم شو ، 

  َ ممم)ؤظ   دةوَى م ى( ، 
 اردمن دةد، وة ر طمى ودَز َو و دة

 و َو ةَ و َام رد ودا ط زارط ى  و
 َ  و  رم ردموة١٩٩٣دواي ش   ٢٤.ت

 وم  ،رانَودةر ) رةذ م ي١٠  ي
،  ةم راوي  رةو رؤذممووة و، )١٩٩٣

دة َي رةون ر.  
ر  نرد َر  ى  مماط 

و دا ١/٥/١٩٩٤ رى مو  ، وةى دا٤/٧/١٩٩٢
" وةىم واومرد   َر  واوى وم و

                        

وة داا،     م رة رةش  :(      دةدن ( رزان رةج    )٢٤(

 مةر(رظط( رةذ ،)٢٣٧، ل١٩٩٧، )٢ .
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واوى ردةى ر   ، نو رن و وو دة دةم
او در ودا و،  ردو و رة ردةوا 

 وم ن  امرد دمةَر  َ و  و
َ نم م وم مرةر ٢٥."دادة   

ن َمَ ى داطرى اق، َان، ر  مو ردن 
ةَ ررا مَر ي و رةذ وموارة وة ،

 و د  وار، دورا ى ودارام  ت وم
)مَ ارةى ،َو ارةى( َ و ن ورد مر وم

  دمدرو وك  وىوازةوة  م ىرم و و درو
 ةَ ررا مَر وَي د .  

  رد انَى مروو  رة ىر ،) (
 و  ط رةو وون، رى ردوط رد

 ،نةوةرم  ةور  وةَو ن وى واوَر دةط"م 
 م ر" ز  ،  دوا ، وةىوم د

رى دةو طورةن و دموةى   ،دؤَروموةى زى رو
 رةط آم  مويم .  

و رَاوى راور دروون،   وةدا م و ر
ى اى َة ن ون و مَرى رك و زؤرن 

 ون م  و وم،ة دَ ن  روةك ،اوةرد رو و
 اردن ارةدا  دااوامَو ر وم  ش ،دةدرا 

َ نوة ذةدا رةدام،ت   وةىدم  وة ك
 ىر و وم نر و م ن و زامدا .  

                        

 .٢٣٧روة، لن  )٢٥(
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 ط دى دة- نن اردم رةوام وةك
 و ردى ردارةداو و  وةى اىَو و مةزاو ر  

 ش ، م ر ن  ةَ  َ وَ  
 نر و م وو  نوة ا مم وو ط  ،

،ر نر داوة و ىم رامرو ط ك  ،ا
ر  َم و موى وَمى مَ مآ و  و

 رط وةى رىر ،وان مرد  َو رة ةىَ
اد مر ذ و َمَارم م ى و َ 

 و آت م،ة ،ازادى، د … روةك ،
 وىم ردى دة"  و َ و را مارة

وةودموةدام ن و٢٦"و ووة.   
و مم   وةى رن ش و وو  روة طلَ

  مَ نرد،  ،وةاََ  َر 
  .ماموة  ردن، ك  ارة وَاى َامن وردو

 ور ر رواَر نرد   مدواى وةدةرم
وة، م ازةى ةى دؤ َز و دذوار وووروورذ َ رو

و، وةى وواوةَ  ةزط زارى و ورن د
و، رذ َى رمام  وَ وَان، ذَمَ دادةا

  م ،و روم مو دةر رة و و َا 
  رةرة م و وةىدمار  ،زةراممدددة ام 

درى رةزاى دةزط و ارة    ى ،زؤر و  امى وى
                        

 ٢٠٠٢-١٩٩٢ى ى ردى دواى رار :        رن     . د )٢٦(

)  مة ىيَ-ومم مرد-وة( ،)مَ :  ،ردة  ث و ىدةزط

. ٤٣، ل)٢٠٠٣
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 ، َما دةَوة، دةو، وَاى وةى  ؤش
 شم ،و َ  ن َر ردى دة  دارة

 وةى اىرةر ،ونو وم َذ مَ َ رةو، وورةط و
 اق(  م َ ش رى ،ون ا وة م َو ر ر

- ة( " ا َ ر ارةوة% ٦دا وة"ش  ٢٧
درووم رزوموةى راوى م ل و " ى مى 

 ىَ كةزو  روم ى وةىومو وري و 
  .دا"  د…و

 م مروونوا رط  ،دارَ ن زؤرم  دم
  َا م  و رودؤن،  و مام ن را

رط ن ر ومر وةموو نوارةم ى دؤ
 َ زؤر وة ت وطد ن  دةوا و  .  

 م رى دة ردى وو ،ررى مش
مَ  دا  دةمن  زادى  ، وةك ن اردم

وةم  و ر  نزؤر َ ي وة د ن وداَ،  
  ، و ر مر و رؤذطرة دذوارةىشَ ط ،و

 نو زةران ورن و طداواى م ردةوا ،ووَ ،وةور وى
 نزار وري و ؤذةي ن وؤذامر مذ َو ر 

     ٢٨. رَ دةد

                        

 ،١٩٩٨ااق، ا اة،  ات ااق،  :  امري. د)٢٧(

.٤٠ص ، ١ ردم اق، ؤن، ب      وم مم  :د  . د )٢٨(

.٣٩٤، ل)١٩٩٧ د،. ب: ش.ب(
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  "امرط اق وو ر ور ى  و
 رد ط  ،ت اق مرد"٢٩ ، ى

 وةمَم ر  اق و ىور مو رى و ىوام
 ،مرط و مط دمرزطر  اوىَى رو م

 رى وةرى دة٩٨٦ ،د  َيرة ر و ةىَط  
 اق درا د  ام ش وةىو و َؤ وتر مر دؤ و

 رة ة و٥٣ %َ   ى مؤ  ور و
َ    او ؤ رَ%١٣موةرا اق و 

  . ا ردن رن
 َر  اوة وَيم وري و ؤذةى 

 رادةك رم وري  َ د، روة امزار
 اىَآ، وار راممر و دةر ة زؤرةىَو ر دامو

َ ىدةر ردةوا مم ،توزام رام  
مدةدا م   و  ان و رى

  . ماوةن وة
 ور رى دواَروةمرةو ذ نرد   زةرامرى ط و

 ت ر ،وى مم  رةو   ور ةَر
  .و رطى زؤرى  اموة مو  و طى د ا ري

 ردن روة طم داى ر، َمش دةر
 و  مر دةروازة،   وة رمطى طَ دة

 ردن ممامة  ،ى ر وة  ،وةى َدةَا
ادام ةن  ؤذة مم، وا و َة ط و زؤم ز

                        

،   ٢٩طظرى مرى َوةى ا ردن، ذ     : ل ت . د )٢٩(

.٥٠، َم، ل٢٠٠٠
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 ىور  وة امزادة زؤم  وةو وم و و دةزطم م
 ةدة  َرَ د  ،و وة مطراوة َار

 ىور ل ةداتو ،وةا درومرد   ََ
 وو مم م ى ،َة و رودراوَن دة

طا وةرط .ور رة و، َر   وريَيدة  
) ور(، ن )(، د )مب م ( ،َ وىم

  رة  م دةوت طلَن ،ورووة ر  د ر
 داور  م ،تخ(م( دذ ور  ى  

   ،وةم ور َل رمم ت دةو  خ داتم
َ نوري و ز َ  َم وةم ور ، 

وة ةداَ َ،َ و  ىور ة   امزادة زؤم
ن  مَدةووة   زؤمَ طورة و ةوة، ؤ و

  كةَ مزرط  ،راوةَر نةَ، ت    
 امرد م )خ( ور َر  ،وةَدةط 

ردةوو د مور ر ،نتاورا ن و 
 دموةىوزو ن د ريم رد  ن وَاو

   ٣٠.ن ن مورى م وة، طر م َومد
ى دا %٣٠رة ر  وري   ون ردو

ر  نمردن دام  و ن دا دام انَو  م
 و وة نموةى م رى وة  ر ادوا، 

  ى  داوى مروة.  

                        

)٣٠(   َدطَ    انَم)            ان ورر ح و راس ، ر(دا : َو  و

 مةر ،اذ)رظط( رةذ ،)٥٦-٥٥ل ،١٩٩٧، )٢. 
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دوا دؤ م ر م  ، م وموة، ن 
اق و ر  نمو مةَ    َذر م٢٠٠٣وو ،

  . دواي ش وةي رن و  ر َردن
 ور و  ر رط َر و دؤ نرد 

َ اموا دة ،َو وارةدامرر   وار  
 (  ر)ا   ر رةو ،  م

 رى دذوارى ا  ،َى -درةمَ  و ر وري
 دة وور ى وة ؟ََزةر اَ ض !  

و رةط   وة وةوة ورةى وةى و  طلَ
 روا ،و ادةم م دى َر  ،آ َا رم

 رط َدا ى   ردى و مَ  وة ةوو
  . دةدةوة
ارة دةر و و و وم ممر ما ى ذن و

وم و ورى ا دةر  رى م وى مو ، م
 ذن و  ما رةم روةك ،اوانم و و

واموةر و دةَ ،وى مر مرى ددم ذن و م
 نما م  نم  ةش زؤرَر وةك رط ، 

َ .  
 دان ذن و ومةذمَوا دان وم ،  ا ذن و

 رى رذةوةم ، دة و َم وموةرى ر ود
   وان َ  و  وان ى ةن؟ وامَة ما 

 ور رىرى م ى انَ زؤر دام ،وة رور و  وى
 ةوور   وةى ؤ رىم   دا

"رةف"رةو ط دة  ،اوةوزةدم   ةور وم
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 و ي ر  و ور، دؤ َ  وة
 وو م ارومررة  زطم ر و ون

 .  
 وروى رؤ رط ،وة رةر دا  ىوا ورى

رد  وةىرةو دؤز ك وردة وردةوة دواى ،َو  م
ا، دةزطومم وةمو م ؤرى رم و زؤر   وىوةم 

موة  ى  (ب(اموة، رم ما دموة 
 ،وا م ىةد  وراو ب  و وة، ما

 اىرةر ،  نوة م ،    رة
رووممط وةو  ىَو ر  آ و دةمم  وةىَ

  . وةووةزة د
 روا راطمن  دواي رار ،ارو  امم ي

وي مر ريم رةو ردي . ون ويَ دةمةوَ وةي رير
ون دةدا رةو رووداوةن  ر َدا رن،  راي 
دة و زالَ ر زؤري رةزؤري م ما ي 

  .رةو ر د
او  ََزاد رادةر  ردما ر  دواي راروة، ر

و،   وة دةطراوة  و ةرةمي ذةن َ دا، 
  وة َ درو زادازةم مو ن 
ووموة و  زة  زة  دةد  مي 

ري ردة رزطري وة،  و رووةوة  مَ دزَ د
ر و دادةزط دازراو مو و راوَة ر ،ََرةو 

. روموة دةو، ت ش م ري ن
َ وةم َ امدة َ َ ،ا مَ مط ،اورد 
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َ ري ام  . كم ،َ مَر و ودوةرط يام
ر ي مم و   ،مو َرةو اوامدم و 

 ومرةو درو)ارة دة .( مازة و ام  ،وا
 ز ،َ طري من و رَم  رادةرن

َدة ز دماوام٣١ .  
  ،ووةامرَ يك زدة ووَ رددا وة وم  ارة
 ،و َ ،ي ن وةر  و واوة  وة

َن و ذرد اوداط رر ي وةي   دة
رد و رار  وري ردن و درووم و راوَةي 
زادي و ي ذرة زؤري م راطمن  راي 
 ط  امرد َر    ،وةدمر واز

 ،تري دة انَم  كَ وة الَ(زاد( َرر ،
وةدااط َم  و ي مَ َدؤ وا ،٣٢.  

  
 ومدرو ردة مم)ارة دة ( َر 

  ردما
 ار مم و ومؤذمر زاد  امَ و رط

َدة  ،َ" : م َ  ومؤذمر زاد م
  ر  ،دةوَوري و م و  و  و 

                        

 َ اوةمَ :      م  (، دار  - و دةت  : َش رةلَ  )٣١(

 .٣٥، ٣٤ل) ٢٠٠٨، "ودَ"رؤذمي 

، ٢٠٠٧ – ١٩٩٣زاد رادةر  رؤذممو ردا          : َش رةلَ  )٣٢(

 -   ن رم ،اوة، زامي َمَ ،ي زام ؤظ          

 .٢، ل٢٠٠٨راطمن، 
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 وا  يار م  و َدادةم زاد و دمةو
دارا  دةوة، م  اري را دةََوة، مك 

ا")٣٣( ردة مم  رةت َية، دةَ ن  ،
 ومدرو)ارة دة( دم ر ة ي َ 

 ومدرو ،ط ةَ  مم و كر م ،دي
ا دةر ةيَار  م ت وة ةَود ةَ ووةََ.  

 ومدرو ردة مم ،ةرَ)ارة دة(  ي
  :ر َردما،  مي ارةدا دةن دووة

  
 : م  

 رة َم   م ،نوةَ يزؤر
و ك دةزام ،ش ردة دةوم   ر وت 

 موازة  واوي َم وةؤت ر  وةي يم 
ََةَ ن ارة وو مط َزةطو ر .  

َ دةو َو مم وت و   وة 
 س و و  ،ةم  ر ،  ة م

  ت يمزام دمر  ،وة ر
  .ي ام و ارة و  رَةدن و دةت

  ردم ة ١٩٩١و دؤي دواي رار زاري 
َ  و َيم َم ،وة اق  رددا رو ووي

 مو اردم يَر  دوا  ،وا، ممرد ي
 مرد َر وة وة مزرامن و دارد مم

دوا طلَ  ومن  اق و رووم رذ) َاق 
                        

)٣٣( ا  ى رةو،: اَ وةير٥ ص.  
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 وريدة  ،اا مَ دام ةر  ووي )ار  ،
 مرامرط  ، وة زةي َر وة١٧ 

  َ و  َذر ردةوا يةر  دووار 
 َر وم  َدراو مدةو َ و وم موازة ةر دة و

و زة  ةور م  َر ، م ر م م
  .درود و رَي  مَ طاوةوة

 َم ،وةدااط م  شَ  نرد َر
وَ رامم ا و م ذ َرر ي 

ت، َ  در و ر و،  ام  دةدا
َ داَ  ،ا رادة رو ت و 
اموةي  ومَ  و دةت دةودةَ َ  و 

 دة َر)دن، دادوةريََ ،ندام ( وةَا َ
را و.  
ط  َر ،وازدا َ  ،داَر   امَ

 زاد م وةيدمر ت ودة دمم
رَاووم  دة ،َار   زم وا 

رة و رة دَ نزؤر رو م َ نوة، دةَدة ؤ
  ي  ،ندام ت دة ،ن م يار

ةوة -ت-رما دةَوة  ن دةََ دن 
  ،َردة وة  ردةوا ن وةك ،َدة را

َدةرا وة ن  و  وةرؤن م م و 
م   ماوةوة داوم ري ريََ! ،

روة دة دادوةر  مازة زؤر  ر َردما 
ر م و مامة ي  ذ َرر راوي ب و 
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ط رت، داوازدةر م ر َم وم  
وازي دة دادوةر  رَا و  مو وا  طَوَ و 

ةمَ ك وا مةمط.!  
طر روم دادوةري  َ و ي 
دموةي دةن دا ،َوا رون  روامي 

 دادوةري و   وة اري من و زامورةو دة
  .)٣٤( ر دةو ،َ دةوَ زا  داوةران دا ت

  مز ويم  َ داَر  ،ام َلط
د مي ذمط َ و ومدرو  زة ،َم ا

  ،ن د َ م ،رة  دوو   ،اوةزم
ن وام  ت ارن، ن ر درواوي م ن و 

ي (َي وةري و رر ون م ،وة  موي 
ز وةك ، ) ١٩٩٣ي  ١٧م ر َردن ذرة 

 م ،َم َ ري َ وة و وةوة اووم دة َ
رَي ردن  ميَ ب،  طلَ  و رذةوةم دوو 

َدرم ،َطم  .
 مرةد م  َ نوةي دةدمم َ

 ومدرو ردة)دةارة ( َ مو دة وة م ،
اوة و ر م ،ش مام َر ودَري 

َ وةمر.  

                        

)٣٤(      َرَ م  :         ض ،ان و دط زاد١) ش. ب :.

مي مَدةو ي م ؤظ ر َ ي ي زامي دلَ،                  

  .٢٤٤، ل)٢٠٠٥
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، وة رَ رؤذممو( َ   ودَري(مة 
،َ دنةَر  ت ودة  وةش ز ،َ ر 

 ي دةزطَر  ،ن ةَ  تدة ةموةي، ر
واموة امَ رؤذام طداري رووداوةم وت َ و 
والَ و زامرن  ووم ي رَوة،  مام َو 

مط َ  ،مروالَ و زام ووداو وتر َ توو ٣٥( و( ،
  ،َوةر َ نود دمر م و ا  َر 
َا   رَي ودَدموة،  طاوة وام و 
  وةدة وومن، ر وةيردم دن وام وش ور  دوور

َ ردةس و د تدة َ و مط  ، ةزاري م
 ومؤذمو ر  ورةيط ط  ،ات ن  خ
 َر  ،مدة ومَ ،نرد َر رد
دةم دامن، ََدن و داد و ودا ر  َن 

وةمن م ىار ؤون و ر .  
دؤ َ ،زدم زة  دََ طريَ، 
 ةَ  و َ ن م ر د مدة 
  ر ،وةَ   و َ رين دمرة 

، دمَ )دة ارة َ)ر درووم و ؤظدم
َم دةَ طر دةورَ م َ رَ َدموةي دةن 
و دةطوة  رة دؤَ درودَ رؤذممون و داوةران 

 َة و َةم  ام  ر و  دةرةوةي ري ب و
  ،َزاد دة َ  ن ن، وةكر امارةدة
  ندة  ،َزاد دة َ ش ،َ زاد 

                        

  .٥٥ و دةت، روةي َو، ل:  َش رةلَ)٣٥(
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دة دة ََوك و دااودا ماَوة، َ ا 
 ،و اودا ََار دةي دةَوي دةم  َ اَو

  .)٣٦(زادي و رة و اموة مََوة
وري رش و ي خ و واوةي م  َردما 
واي دوة دوم زؤر رةت  زاد رادةر رؤذمموس 
 ر وةك دوذم دةم  ،وةن دة   ،َ

" و"َدةت،   ن رؤذمموموة،   مي 
 مةط ذ ومدة روة ،نش دةَ رط

و  دةم الَ  ( ر، مم ،مةَ(وةك 
ي دووة دةي وري  و رؤ ردا  درَا مة

 ةر  َر و وةك وي م   دووة دوو، وايار
  .)٣٧(وام َزادن

  
وري: دووة م  

 وة م  وةيامَ ،ن واَ انر  َيم
 ومدرو ردة َم)ارة ت و ) دةر و 

ا دة َ َمم ةوة  ،َش  ى 
 َ وةير ارو يدم   ي ،وةى
  ،ور َ ،َ  ن ،وةن م ،

م راش ورة و ي، دازرامم زؤري م
راطمن ؤدا،  دموةي   اري وري و 

                        

)٣٦(   م ان ورر  : زي س وم-   ،دؤط  دذ َرو م ) مَ :

  .٢٦٠، ل)٢٠٠٤مَةمي رةمَ  وةى ردي، 

  .٦زاد رادةر ،روةي َو، ل:  َش رةلَ)٣٧(



    

٤٨

زرطما،  م و دواوو  ور ر طل و وت و 
 م و  ىام ر رر واك، ر

َدة.  
 ،ا مَ مطد َ،  د يواوة وومؤذماري ر 

  وةووَ ام َمط اوَ،  ووَ
 ور و  رَةدم  و رَ و ردنَاز

مو  ،و شورةيط َ   ومارةوة و ، 
 َ م م  ممرة طوةيدم و  ر 

ر وة دواوو . ةوة)٣٨(، ش  رَي رَزن
 و َوَ ومن م ،امرد َر  وري 
  ي وا َدن مَر َ  دووة ارةدا واي و

َ ر مَاو ر مزرط وري و ََ ةويوةي طدم و
 ومد م ،نراوةمَ ر و  ي  ر زؤر
  ردي ي وةي  نري د ،دنَر ر

  ي ؤ و َر دا َامم َ وةير 
دمةَر.  

ي رةوة ر   و َ ة ط ،طر 
  وري و دؤ دة ، وام   ر
  رر َر َر دةوس زؤرمؤذمر مذ َ و دارا

                        

)٣٨( َر           :  ر نردامر   رؤ ،م 

                    ،َة َ ن ازة م از وَ مَر يَر  ر

َةك رَر  رَي رَم ازةم س موة    

    زارت   طي دة  . وام) :د      . د ،ا  ط .     أ

  ).١٧، ص)٢٠٠٣دار اا : ، ن(  ا، -ان: اي
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 اومَود ررا موازة  ت وواوي دة ر
، وةك ن    و و دووروةي ر 
رةي  ،ش  َ و َوة  موم د و 
طةم وة رةدات،  ذن و رةمو رؤذمموس 

 م  وةك   َ مَاوة و  ر َردما،
  رووةوة   مو- مي رؤذمموم ردن

 َر مومؤذمو ر  رةيو ةمط وةَ 
  .دي مَوة

 ومدة وويرووي رم و وةرؤم 
دةَوة َةدا ي دةم ،ََري  مر و مو و 
 ،رد ور ممموازي و ط ري ة  ونمد
ور رة رةر م  َطري رة  زاري 

ش َ ة ، )٣٩(ي ردا  ن ر وة
، م مَ )دة ارة(مَم ردة ر ي 

 ةور  ادةرر زاد دن وَود ،ة او ر ن
  .)٤٠(َي وروة اوموة

،وازدا َ  نرد ور ةووةي ر َلط ةور 
 و َ  م ،وامش م  ردة ر 
و َرداران  ر  ؤذة روومي و  و 

                        

رؤذمطر ردي  اق،   :         وة  رد   :  ط زامر  )٣٩(

  َ؟، وةرطَيَ دة رةو  ،َزيوة دادةام :    مظؤذمر ،وة  َ

  .٢٢ ل،٢٠٠٢ -٢٠٠١ زم ،-  دووة٧ ،-٦، ذرة )طظر(

: اد(ب أ ا : ، اأي وا ، وااد: اح اا.  أ)٤٠(

 ،ث وات وارا اا ١٢٣، ص)٢٠٠٤ .  
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وري وةك دازرامم م ،ن مَ راطمن رج 
 دا و ، ش دوار  زم راوم )٤١(ن

روة واز ر . واودةَ) دة ارة)راي 
 مر وةن م ،رام و ة َ ، مزرط
ر َردن  روو  دازرامم مي  دةن، 

اري د  نمر وةي درطمدا دة.  
َةدا دة َذة  وة   رةي رارا و 

َ دا ر مماطر م .  رودؤ وة 
  وَر ر كن، مرد ر م م ور ي

اوَ و ر ط ردة وةيدمو م
رؤذمك،   ردم  امما مو رؤذم ن و 

َ را ؤذمر ومردةوا يوة زةد ووير  . 
   واي ،رادواي ر ورت و ط ،وة 

 وةزرؤ  ود و ،ن ام ؤذمر  وةش
رؤذممي  ردةَ م دة ون و ة ردةون 

ََ رَ مذ   ووام . ر ورط  اار 
  .)٤٢(زوو رةو ردوموة و

 و مر َم دوا م م و دةزط و دازراوة
  . )٤٣(ت  راطمن دروون

                        

)٤١(   روان  :     ،ا رطؤذمر  زادي) مَ :   ط َرةَر

  .١٠١، ل)٢٠٠٢ث و ودموة، 

  .٣٥-٣٤ و دةت، روةي َو، ل:  َش رةلَ)٤٢(

)٤٣(         َ م دة رامم زراوة وو دا و دةزط م  ،ةرَ  :  

 : م و            ةدةنو ن وردة  ي يم  يرامم و 
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َ : م  
  نار و  ةم َل  َ ن، وة
زؤرى دةوم ما ردةوا و دة رمةوان ر 

 زادي، ن  دا دةى دةن، ش  زةودم راوى
زاد و دمدة   مام ةطَار)ش  ،)٤٤

 ومر درودوا)ارة وة)دةَودة َ ي.  
 ط و م و َيم ر نوة  نَ دا 

-ة ارةم دة َوا ررن ر درووم د
  وام كر ،ولَ دةدة ةداَ  ، امرد  ةوة

  .ر  دموة و م و ررمن  َةوة

                                                

              َوم  نرامر وس ومؤذمر ذ دوويار  و دوور ممَ

             ،َ نماطي ر مر و وةرط  نمروالَ و زام ر ممَ

    َن و و م            زا وةممر يَر  ،دنةَر ن ومذ اي

و م و مرامي وم   َموة :            ، دووة .  ن

           ق ور  َر  ،نا دةَ ري وَ  وس ومؤذمر

 ذي رةماموةي ر رةمموة           ،مموة درة و رادووي   

و م و مرامي  ر . َ  :            َ طيَ  زام دةدةن    

              َ اورد َم  اويرد َر دوون و ي درو ب نرة

       ان و ممر َذ  ،ردون         ،َدة را رةدا و نم

  م  ،دةنددي م مو ز زام  َيو ط ؤش م اذ و  ن

  .رؤذممو  رو دةطن و  ن  رَ دةن اوة

)٤٤ ( ح ا : ،ا  ان٢ا) ةا: ،وا  اا  

  .٦١، ص)١٩٩٧
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 موةر  َ وا راش ر رد ومرؤذم
َد و ،دمو ط وَر و  َذ ومؤذمى ر

ى  ا و و رة  وة، ر و ى 
 ردة دواي زاددم   َ ردم ة اق 
 ن  رمَ دراوي ردوة  ر َري 

 َدةم ومؤذمرة (رذ م ي١٠  ي
ى (ر ر رؤ ) )٤٥(ي ر َردم اق١٩٩٣

طاوة، م ) ١٩٦٨ي  ٢٠٦م ا ذرة 
 دادط و  ر َردن،  زؤر رووةوة درَاوةي 

زد  وةي  ا  ة و، -  ن و  داد
، ش  َو )٤٦(ردما ؤظ ردي َ زة دو

م  و  طَ َ م َيم  ،ىم ار .  
ددةي دووة)رة )٤٧ذ م ي ١٠ي  ي ١٩٩٣ي

ا ذة  داممم  و َ)٤٨(ر َردن   مر

                        

 و ر ١٩٩٢ي  ١ي ي ذرة ٥٦  ددةى ١  َ طي  )٤٥(

    مو ،انوةز مو ردام  ر ي وؤي رري وةزَ

دم داوة و    دا ري دةر  ١٨/٤/١٩٩٣مم ردم اق  دام رؤذي       

   وةدمو ش دووة و يم ي دةم  نرد مر

    امؤذمرة      ٢٥/٤/١٩٩٣رري ذ  ٢٤ و             ر مو اي  و 

)مم مو رؤ (وةدةر.  

)٤٦(م ان ورر  :و، لَ وةير٢٥١.  

م َر م و ر ووك ر     ) ر(مر   ")٤٧(

 و م َ  ام ر دمدةر ."  
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مر و ردم وون دةت  دةروامم ر 
ما،   طي  دةدا رَ داموة و 

وم" :  م َ " ر مش دة ،
دا ري دوون، )٤٩( مَو َرااو و دة   ،ددةى

وا و مرةي   ددةى دووةا  دةت و 
 ور دةط دة ،م  ،َمةطار.  

  وةى  ا روورووي َمدم ن 
 -دة داددةوة، ش ر َ مدر درودووة و 

  َلط ومؤذمر َوت و م ر دووةر
                                                

ان و ( دا و  ، مي ): censere( مر )٤٨(

وران و رة  وة،    ردامن  دةر ط   ) مامن

ر و ورووذَرةم وةر،  رةم ررن ر رةط  دةت            

     ،َن دةزامةرَر  ى تدة  ،َ َ و   و

ر دادةمَ،   رؤذم و اوة ن  زؤرى دةون مري من          

   َر م :         وةر ،دي ،ردةوا ،يَر ،ريرةم ،م .

وام) :د. د  َد د : ر و از وَ ومؤذمري رم

       ،مَ يزام ،مرا)B(    رة١٠، ذ     ،ن   ٢٠٦، ل ٢٠٠٣ 

  زي :           ما ا ا  ا ات اا   ،ن ام

              ما  مما ا   ا رس   ٢٠٠٢ -٢٠٠١ا ،

   ).٢٩ص ام  ،ر،

و م دة  ،م دم وان و ري                 ) ا (ودموة  ")٤٩(

َ  ب(ؤررا (               ،ندة دا  ىام و  ن وة  ََدةدةن و ر

َ و مَان و موزرامم من َا ،َ دةرَى  ر ر  و               

َاَ ط  و رمن و داز ."  
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ا م م َ  ،َو مم ري 
ت، وة) : يَرن، دةاموزران، مَم ،َ ،ؤرَ ري

  ).امر ، ط ر ر  و ان، د
 َور و م َ وم اون وردا ددة  يوةرام و
رؤذمموس  اوةما مزََ، دة َطر  دَا 
ن ر  ،م زةن َا  ،َطر  دةي 

 وةمرة داد ماوة و ددة  ة ،َو
موي، ن َا و َة طن ممت وامر س 
 َامت دةو ت و ي  ا دام  َامدة

َ روام َ  وامَ . زؤري َ َدة
ط ناوة  ،ن روم و ي زامةر ر

  م ،َ روام ط  ،رمدا  دنو
ا دامر رة ةم طم و  موي 
وة دَون،  دوو م زؤر طن و   واي 

 ام    م اوةن دووة زؤر س و ن
  ومؤذمري ر و ادةرر مرة رن و دواروام

 ) دة ارة( و  م  َردة درووم )٥٠(موة
  .ر َردما

لَ دةرط َر م ي ،شم رير ي وم
ب و رَاوةن و مدا، طر  و رة و 

                        

)٥٠(   م نر   : ؤذر زاد       امرد َر م ي  ومم

-           وةامرو ط ا و م م م  رراورد وةَ

رَةر ط ث و ودموة،     : َم (، -مَ دامم رن  

  .  ٩٤ل) ٢٠٠١



   

٥٥

رمن رَي رَدمن َ درا َ ،زؤر رووداو و 
 وومر ةَ  م ا ودةط  َ و ََ

  .)٥١(دةون
َةد د ر َيم ،منط  وة   َ

َ ددةي)يي )٥٢ نرد َر م  َامم
ر ؤذم   وةرطَ  )زةش  دةر)ا ،َ

 م ، ومدة  َر   رة
 اوة وم َ انَ يَر  ) ا

ا(   وةي ريط ىممو ز رط  توا دةو ،
روة وة . رَي ري وة   و ،َمي  دةت

ر  َمري َة دةردةوَ   ،َواموة 
 طلَ طم ردة و َو ك دوا )را )طري 

  .ن دةطَ و زة  ودَوم  زدةت
  ومؤذمرى ررو نرد َر م ى م
 ادام ى ز  و  ،تم َا رمرد َر

 ،ر وةي  دةمدم ١٩٦٩ي لَ ١١١ة ا ذر
ومؤذموة و ردمو موام)٥٣( َ  ،نومؤذماى ر و 
                        

وةزارة :  وَ (ي ردي َ ري دا،       ر رؤذم : زي ن ) ٥١(

  .٣٣-٣٢، ل)١٩٩٨رؤ  ر َردن، 

)٥٢(َ ددةي " : َوي  ،َر َم ا وو ر

              يؤي روةز َ كازدا َت، دةدةر  َاو

  ...".و

)٥٣(  ومؤذموة و ردمو موام ر رؤ ةمر م 

و واممن  ةمن  اث رَم ي وة         "َ دةت وةي    
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َدة  ،ي و :" ا  و " ن ،" 
رد ا  دا"ا ادام ي  وةَر دادوةر َدة  

و م ي ةمار و ر و َي،  ي رزدةَوة 
ََم)٥٤(  نرد َر م ى م ،

  ة َ  رةوة، دمدام موام و  ا
 و مر.  

 ددة م  يما و وم  ،اا ادام ي
 رى رؤذممو داماون، زؤر  )٥٥ (٤٣٤ و ٤٣٣ردوو ددةي 

                                                

 ."وام) د .     :   راهد واط ،اا ا  ا ا

  ). ٥١، ص ١٩٩٩اد،  امن، رة، 

دةزطي  : وَ ( و   م ورَا،        : ل ي   .  د )٥٤(

، ٢٦ ؤذةي ف  ر ن ذرة .O.P.L.Cث و ودموةي 

  .٢٣، ل)٢٠٠٥

  : ١٩٦٩ي  ١١١ ى ادام ا ذرة )٥٥(

وامزف  : ددةى   ىطف: ٤٣٣ا) ور" :( َوا

دراوة  َ  ر َان دةدر َلَ  ،َطر وةى دراوة لَ               

    َرَوة دةموو ن  ن ،َا دةدر وا ،َ ار )   و 

َدة (."  

 وام اي :  دنامز) (   اردنَ و)ا (          و دووام َ  د

دة  ،َطر و دام  ر َودموةوة و  رؤذم و  

) ظف د  (من، ن   َرةم ي راطمن، وا رمي         

َدة) .ددةي   وا َ  ١٣٦        رط َامدة دادط ، ن  

 و، زؤر رادةي ا دا  ،َر َ دوو َةي اَ رمت،           
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ر و طلَ زاد رادةر و  و، ى دةم و 
 وة  ؤر ردة  م وة ومطك م ااد

ؤذمر رط ،ََود َماموزرم ةمر  ،ت ك وس١٠م 
لَ مدن وة َ  ،َا مدم رؤذمموس  زؤر 
و دا و َوودا موة ر ري رؤذممو و 
  ،َوس دةدرمؤذمو ر ؤذماى ر ازي دَ  وة ي

دةَو ط م  ومؤذمر م ،   ىزؤر
وَموةى زدمورة و را  ر  ن و

مةو.  
  رزؤر ، مط و م ومروم رير

ذمموس  ر َردما، ي  و دةزط دةمن، رؤ
ن ب و  و دةزط ن و  َ رم دادوةر 

  .دةاوة و ََوةي طا اوة
ى ر َردن، ١٩٩٣ى  ١٠ى م ذرة 

طلَ وةي  و م و مي زؤري َا و ن 
                                                

                  ،ةَ دوو  ش َامروا دة ،  و شرا رط

  َ١٠َم لَ ز .(  

  . در٥٠٠   َ٥٠٠اردن .  ل٥َ م  ٣زامدن 

و  ،َرةف، ن ري      ): "َدان(ا  : ٤٣٤دةى  : وام ب 

              َوا ام رط تمم ،ت ار  د ،ََو َ

َطاو مرد."  

 در ز مَ،     َ١٠٠اردن    . زامدن َ  ز مَ    : اماى و 

     ا ةَ رط )ما (        َر ر ن ،م ن ،ؤذمر 

َة دةَي دووا ،و وةمماطي رد .  
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 اَ اووي م م ،اونم َ و ؤرو م 
 َر  ك امرد َر  َ  وة وَدةط

 )وةؤم او و ،او ،اووم  (م.  
 ردة   م  رةت ام  ر

 ومدرو)دةارة ( وةيومررةم ي  ذة َيدة ،
ي  ٣ر َردن   ،ي ذرة  )٥٦()َؤر(من 

 ٢٠٠٦ ومؤذمو ر  ري  و يط دوو م ،ة
  .دةطَوة

َ وام  ىرام و   ، ارة ددةي ؤر
  امز  يةرة و َ١٥دادةم ،َادةدر ،تمرَ َل 

ي دووةط  واذةيَ دةم ٥٧(دة(ون، وة ا) : ،انم
 َممن رووماوةوة و ) ام ،وطمة

ر ش ،رةة دَ نزؤر َ و  دة 
 م  و ومؤذمري ر َيم ،دةدات م دةزط

درام   و اةر   ،وة و.  
ي )مواو،  َراو، و)َد زؤرر ودموةي 

  ؤرَ َر ن ،نؤرَ وةيدمر
ووم  وة   و رةم و طوم ،ن 

                        

ون  ي رةمروموةي من            زامر ز  رةوة و        )٥٦(

، ١٦/٧/٢٠٠٦،  ،    ٦١، ذرة   )رؤذم(وة ردن   : (وام) َؤر(

  ).٧-٣ل

مواو، م َ ،راو، ن وَةى، وَى واى  ،َ ن   ")٥٧(

        ،ك زام  ،انم  ،َ دة       وام ام  َ ةمطو ن

   ".َؤرري،   دادم ،ن ودموةى
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طداردموةم  ردن َ و روورووموةن، وةك ن 
   و ط رذةوةم وَ  ي  ،مماطر

م و وةيدمو ،تردة  را و ر 
دةَ و و دا وم ط  رة،  دة و 
دة رؤذممون و دةزطم راطمم و زن  ؤي 
   وم وة وام و  اد

َمدةط.  
طم والَ و زامر روةك دةزام  َ دا دةر

 َةدرو رام َا، دؤموو ر ن زراوةدا
 ،َي دة ت  يمزةرةر ،َمورة دةطط مو ز

 )٥٩( و واوات)٥٨(م  و دؤ م مدا وطمة

ز  رش دوا ،وةَوةدَت دةو دة وو م.
                        

 ، دةوت، ن ر دة و رَاو  :  َوطمة )٥٨(

  و َ ر دمر   دةدات   ن ، 

و مامن  دم  و مي ري وطمة دةت، طلَ        

            رط  َ و ؤ وةك  ،يموم و وموةدةم و دم

 را .   م ا، د  . د: (وام. رَي رةرن، ن مم، دة روو     

  ).١٩٩ صروةي َو،: ر

وا َاوة،   واا   م  ،             :  واوات )٥٩(

                     َيم  ،َوا وةيامَط  َن دةامَ دن و و ؤدةرز

ي ط ، ن   راوة م   ،َ رر ذي ر را 

ر ،َن م ،ن موَ  مد ،  ن وري، ن        

ن  : (وام . رزي، ر ك دةوت، ن م دةو ،َن ن وي    

  ).٢١٥صروة، 
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ارة يط )٦٠( َ م ،ا ددةي ن ي
َماو ون و دةيَ  ر ت و رةوَا  او، 
  ةر ن ووو وم  س  ؤم ،راوَ ،او

  وارةي رمزارط يَ، وة روام َ َر :
)ط  ،ريؤرَ وام  انم ،رَ ةيمطو( وا ،

 مدةر  ا   ن ،دا َ  ادة
  .روون اموة و و رة ي م، مَان

 ر و ، ة ورر دة َ َ ةداَ
َى ي  دةو و دارة، وا  روو و 
 َر و  و  يم   وا ،ة م

 ةيَط  ،و و َ و  وةير ،ام  و
م ةمم ك   و  دةوة دري 

َدة.  
طر  دةوري وَا  َ موي زاد رادةر و 

) دة ارة(رؤذممو ،َ وا دةرت  و ودا 
زاد و دمودة م  ،َ وردا درودة  م

م َ زا دةوم ، طر  ي 
 َالَ و اوة مَ و ددان  م ؤظا ممَ و واي 
  ا وريدة َ   وة ،َن مزاد 

                        

)٦٠("         ةمطو ن ،وةدمووموالَ، ر ،م      ،وةو رَ 

م راطمم او، او، َراو، ن ؤم  ل وةر ،َن             

رن   ،ََرم َم و ووة،  راو  رادةى               

         ط   ،وة رؤرَ وام ام  انم      وة و  

  ".س  م َوون و رة  وارةى  ر َت



   

٦١

١٩٧٠ مومم َذ )زاد ف ون ( ددةي  ور "دا ٢٦ودة
،   واا )٦١(." زاد ورا و ودموة دةت

 ومؤذمو ر ادةرر زاد  نَر   ت و
مدةدا و دةن ر ط مم مواو، او و اودا 

و اري و وط َرار َ  روةك ،دةدان مواز وم
)Freedom House (  دا ٢٠٠١) َذر موور  ر وا

دا(  ت ر دةرةوةي ي وةزارةم رار وة ،
ي زاد رؤذمموا % ٩٨اا دةر "م ؤظ، 

   .)٦٢("طاوة
طر  زاد رادةر و رؤذممو  دةوري 

دا  ٢٠٠٥ي    )  ١٥ا رالَ 
 و رةو دةوري )٦٣ ()راا مو طم اا م ا

، دة  ردووما  دةق )٦٤(ر َردم اق

                        
،  دووة،  ٧-٦، ذرة  )طظر (رؤذمطري و ، رؤذمظم  :     ل ي  )٦١(

- م٥، ل٢٠٠٢-٢٠٠١ ز .  

)٦٢ (http://www.ajeeb.com/article/huraia/%30%30%30.html>(26/2/2001 (

)٦٣(ي دووةم  :نزاد :  

دةوت وامى ارةوة دةر دةت َ ةك، َ وامى  و           ): "٣٨(ددةي  

َم ط دا:  

 :َازَ ة وَ و  ادةرر زاد.  

دا: دووةط دن و و ومؤذمر زادوةدمو ن وماطر  وةدمر.  

َ :َةَر  َ  م اممَ وة ووم زاد." 

)٦٤(َ  :نزاد :  

  ".و    َزاد را و رادةر : "٥٩ددةى 
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 ؤرو م   َر وة دة َ  ،ون
َوامى  و دا ط" : ن  ،روةك مواوة

َواذةى "من دة ،"َةَر  َ  "  ،وة
 َ َدة  ،دووةى مم و كر ىَ ،َ

 د  ،َ مزاد و ةريمَ  ،ومؤذمر َ ن
  م ،َن طلَ ا و رذةوةمم ك 

  .مطَوة،  َ و م رَي ت
زام  دمرا  ت  ومن )٦٥ (م ،

 يد َم ،اومؤذمي ر  وةيدمَ
 مدةرط َ م ،امرد َر   ومدة

                                                
موة و ث و رؤذممو و  وموة و  ر َزاد ود: "٦٠ددةى 

َةَر   ش ،تر دةدة م م ان ومَ ."

)٦٥( زام )ا  ا- The Right to Know (  ،ادةرر  و َ

   َ ن  ر  َةم َKent Cooper ذام ريةَر 

              َ َ ،ت ر وةم م دواي دووة  وةر ََ

     ممط  رط ي ي دةمم و َلط ،تط  ريم  يةر

       وةم رةي  يمرو زام زاد        رةت ي روةك ،ن)        

ا            ) زامر زاد   ،ةدات ر وريدة  ري  وةي ،د

                  مرط  يوام زام ر ازام    وة ر ،وةَو دريَ ودةر

   ةوةمم ن دةداردة ام     ن ن َ  م . وام) :   ل ذان

 درا   –أت ا ا  :     د وي    . د ١٣روةي َو، ل  : رز

 ،رمة (٣ا : ،ما ار ارة ،)٢٠٠٣ا راهد و٢١٥ ص، اط .

   اوةوةرط :Fink ،Conrad C. Media Ethics in the Newsoom And Beyond (N. Y.: 

McGraw- Hill ،Inc. ،1988) P. 11(.  
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والَ و زامري را و رؤذمموس مام  َرةم و 
َدة  ي رين دووَ ،وةَ م وامر َدة ،

  وةرط دمَ ن ومروالَ و زام ر انَم  وةَو دؤم
  َر ،وةس و دوود َم  و م

دَ َوة، رار وةرطةم ) وة مَةر(رؤذمموس 
ر َ َوو دة َ نوةدة روردة م ،وة

  ماوةوة داوم ووردي م وةرؤن و مَ ووداو  ور
 م و ررا وةرط مَ  َر ش ،وةوم
راطمم دروةت،  رَا رؤذمموس  مر و درزة 

ةروة مر وك و ةمر ،ََ َ وةرزام م
 ار روالَ و زام رط د ،وةَ ي َو
و درو  ،َ روة رة و وةرَاو، ن َك، 
  ومؤذموة، رم ومار ر  َم ن

ري طََ و َ و  ررةوةي زامو و ارري مم
َردة ن.  

  زؤر ومَ ووي دمدا،  زام  ارَةي ي 
  ت ي َم  ر ن ،اوة وسراوة و دةَا دار

 داوة رؤذمموس و م و راطمما وة و 
 دا ،ط   نو ز َوة دةدمو  يمرزام
ط، ذم  ن و  و مطم ،ووة، 
َ موةي  مش ر َ و اوي وةرمطن 

َ ن و وةيامَ وةََت مدة  ار رةش  ،اون
روا و دا رك .  ت و رؤذممو َ ر ت

  ت نومؤذمر رو ري دةومر ردة دة
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 وةي دة  ،درو رو زام َدؤ امَ  َ 
ي ١٠ر َردما  ورة رادا م  ،ي ذرة 

 ن١٩٩٣رد َر م ي -يو َا دة
  .َام و  دةر ت

  
ارة : م  

ردة مم  ة َ ،م  ومدرو 
)ارة دة ( ةم ارة م ،امرد َر 

راوي  ذم  و موة  ،ش درَاوةي 
 م َور.  

  ،نرد ي مرةداط دة ردة ةيَو
 وري ردن، ي  ردة رذ َا 

م م مو،  طم   دا  وة، 
 م   ،دن و ادةرر  و شدةرووم  و 
 م ،و اووري دا ش، زادةي ،واا درووام

َا روةردة وة،  ر  اوة  رد  ي ور
س  دن و رادةر  دةرووما دة  ،ََطلَ و 
  واردا دا نمرد يمَذو ر  ،يم وموا
 م  َامو مد ن، وايوم دا و و م 

ات م رة ةي)وة )٦٦  تش وادة ،
َدرم دمرا  َول و َوامرم  ي .  

                        

رَةر ط ث و  : َم(رؤذمظن، : رةون ن ) ٦٦(

  .١٤، ل)٢٠٠٥ودموة، 
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ر و رة  و و ي ى ردي 
 م ،ردي ي ومرا ر َر دةر ي َر

 ن َم زاد انَم  يةم  ،َ او ر
  ةم روة ك و  دا زاد و ومؤذمر

 ،ةوة   ش ور )٦٧(.  
  موةم ،دارة  ردي ي َ وةي ر

 ومدة وىَ   وةَردةط َ ،
 و ر ك،  مَر ي وةى  وةك 
ودَ و رى داوموة و زي ن، دةم مى 

  .طن و مر و دذةوة
 و َوام م َي  ي ردا   و

 وة  و   ر"روا ذةن ومت، " زوردة
زادةي  رمي رذَ داطرة،  رَي وة 
  م يي زؤر دووة وي درووامرة رو

َدةو مَ و روة و ط.  
  

َ : م  
 موةوري م و  رر ي وة ومزةَد  ر
  ،اوةردا دا نمرد يوام ت ،َدراو
م  م َرر وة ر زادم  رد، 

 ما و  مومذ  وازي و  اري ،
  َ  اَ ،وةوةَم ادةرر زاد
 وَ ةمط  يَ و ، مذ مَ

                        

)٦٧( ح ا  :،وَ وةير٦٣ ص.  
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  ك و م  ، َرر ر ري 
  ندمرم    دمم ن وم مم

َ ةوة   ،ةويدةوةري و زَم  وةموةرو)٦٨(.  
 وةر زاد اري  ،َدؤ دمو درو  ةويرم
مدات، رر راوي ر  و ذم موة 

 وم ؤظ دةََ و دوو رةي  ،ر  رةر و
 و ي و يوةرو وةي ،تدة دا درو  واز

  ".اث"و و " ك"
و َ ،َةم    ر َردما، 

 ، ؤر ومرا ردة  ون ورةط َم  م
زةم َن  ر ن و وةرةن دةزام ،و وة و 
مدا م زاداز و دةمازَن َؤرد و زاري مي 

  .دن دا و اي ن  م رووم دةرد
  

 : م  
 َ  وةي ر ، وةم  ،امرد َر 

َ ةك ذرة روي ران دَن  روةي 
رة طزةرامن، روة ةم طمم   واوي 
 ومد ي وةي رير ،وةممرة وم وةؤمر

َر   م وةيدم و ي مَدر ووَ دا
 ي دوام   امم و زام  ومؤذمن و رماطر

، م( ش  رةودم و رمي م(دةطرَوة 
 ومدرو ردة مم  َ )ارة دة(.  

                        

  .١٢٣ صروةي َو،: اح اا.  أ)٦٨(
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مَ رؤ ودَامي   ر وت و ا 
 ، م  َ م ،ون   
 دةوَو م َر و  ، ، ،وري

ت زةر مَؤ امر م  ،وم  
 ومدرو)ارة دة (َم درو.  

 ري َ مةم دمومةر ، - ش
رر ر دةوم ي ردي  ر َردن 
  ،م را، را و درو ،ون، 

د  ... ، رةودم وم ذم نرر، وردي
  َر ي  َر رو دوا َةرا زؤر ازةم

دة ( ةت و وةمةي  درووم )٦٩(رؤذمم زةرد
ارة (تدوادة.  

                        

زاراوة  و )  Yellow Journalism-اا و ا( رؤذممو زةرد )٦٩(

 وا وةيدمو  وةن وةرطم  ،َرد رامظو ط ؤذمر

َؤظ دةدو مزة موا و وا ،ؤظ ي ن ي  رَورووذ . وا

و مري و ذوام ،َ ،ريو وا وةيدمو  م ،م رة

، َ١٨٩٣ووي  موممش دةطرَوة  .  ، موم ش ادةن

 َ)ةر ز ( يؤذمر)New York World(  ،دةوةو ي

و  م وان و و  مذ َدن و مو وا وةيدم

 ةمر ،َردة دا ؤذيرةي رذ دم  ةمو، روةرط َ

) و رامؤ (زةرد ت دو ورة وام  ،ن ردةا 

ودةوة و طلَ رؤذمي ةردا ر ي )New York Journal(رؤذمي 

  ا يؤذمر  ةر  ،َم و اذ ديدز

، دواي ش The Yellow kidا زةرد : رم درود َن دةوت
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مموس و   ،ر رؤذ )٧٠(موم م رةف
 رر ،ن ةوي َ َوردة وة َر رام

 و دة ومر درو.  
  

و :دةوَو م َر م  
 ومدرو ردة مم  د َ) دة

ارة(دةَو م َر م ، ي و ،و
دة موةوةي دةوم مو  روري ر َردن و 

موو  نرامر و دوذداط وامَ.  
 ومز  و   ،َدراو مدةو

  رَ و ؤذةم ي دةم  ،وي 
  .م زؤرن  ردة اري  درودووة

                                                

 رؤذمي دش . ر ََردوو  وَةي َ َدرا

: وام . رةواادمن ةوي وةن د و ةون  رؤذممو زةرد دا

)   زةرد و وامؤذملَ د(رط طا. ط م(امَوةرط ، :

:   . د١٣٥، ل٢٠٠٦، ٨، ذرة )طظر(رزان د، رؤذمموس 

  ). ١٠٢٧روةي َو، ص

)٧٠(          ،ومؤذمي ر رة يم ن ،وسمؤذمر رة يم 

     ري وة وم  َوردة وة ،َ ةم َ

         ةَري ر  ام انَم  نومؤذمو ر ومؤذمن    ر  ن ،ون

   َرَدا دادةرو و وةومؤذمي ر مو .وام) :ي  . د ل :

  ،  ري وطؤذمر زاد)َو : يدةزطO.P.L.C. ث و  

  ). ١٧، ل)٢٠٠٤، ٩ودموة ؤذةي ف  ر ن ذرة 
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 م وم ن ورد ي   وممر ي
  َيم و وم مو ردةوا ،ا  و م

 ومرام يرا  نوم ة وَ نو دم مو  
 ردة  وةن دامورةط   م ،وةم َر

  .رذوةمم ن
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  دمؤظ دا، دوايوةَ )ارة و ) دة

َووي ران و طمم و رةم درووم  ر 
 ن ،ا ت ووري، و ، ري ووير

  ،ةرَ ،نرد َر  ي ووومر ،
مم ردة درووم و دةي  رَدا 

  :ةوة، و رةوة ط  مي ارةوة
١- ،ندام دة َر وةيدممَ  ،دنََ

دادوةري و رامون و رمومن  ر َردما، ري 
 ومدرو رة)ارة دا)دةَر  ة.  

٢-  وم  ،امرد َر  ردي ي ) دة
ارة (م و كر ،اردة  َم م  م

 ومَود  ون ورا  َم  وة ي ازةيم
  مم ما، طمر دة  : ،

وري،  ، ، ، و رَ و 
دةوَم .  

رادة زؤر مرو م   وةي م و ط ن -٣
و طلَ طم ردة و ذم داا مطَ و  ت 
دةدم دا م، زؤرر دةزطم ب،  ،ت 

  .دةةم م َروري وة
٤- زاد ومرا و زام  ت و ومم 

دة ريران دوو را، زؤرمرد َر  ريزام مَ
  .ي  و َ دةت و روورووي اي ن دةوة
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٥- ؤر َا نرد َر  َ  
رووي رم و دؤ ان و    ،م  ووي

رَ دةوة، موموة و َ َ و م  مَان 
  . دةت و رؤذمموما درو ت

٦-  س م ومؤذمرى ر َر   وم 
 وموس و درومؤذمر مزاد ف و دمردة

)ارة دة( رط ،  واي وةةر  دمةَر 
َم  يامَود ؤر.  

ى ر َردن، ١٩٩٣ى  ١٠ ى م ذرة -٧
طلَ وةي  و م و مي زؤري َا و ن 

 م ،اونمَ و ؤرو م  اَ اووي م
 َر  ك امرد َر  َ  وة وَدةط

 )وةؤم او و ،او ،اووم  (م.  
٨- مةم رة ٤٣٤ و ٤٣٣ذ ا ادام ى  ي ١١١
 ١٩٦٩ ،َرد وةدمو وام  ادان   وةى ى

ى م ر َردما ا دري ماوة،  امش 
ر و طلَ زاد رادةر و  و ى دةم و 

  .داا ك مطموة
  ددةى ارة ى رةمروموةى ٤ و ٢ طي -٩

 وم دةوم  ٢٠٠٦ ي ٣ذرة ) َؤر(من 
  . ر َردما ةن

١٠- ازةم  نرد َر رام وس ومؤذمر 
  وم  ن وودةةر  ري َ مةم 

ن مرة م شوةَ.  
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رنوة  

  

 :ردي َ:  

١-   نر )د(. : راردى دواى ر ى ى١٩٩٢-

٢٠٠٢ ) ومة ىيَ-مم مرد-(١ض، )وة مَ : ىدةزط

 ،ردة  ث و٢٠٠٣( .

َزاد ن، :  ام، وةرطَام  وة:  ذان ل رز-٢

  ).٢٠٠٧دةزطي ث و ودموةي راس، : وَ (٢ض

٣-ة ارَري، ض : رر و و٢م)مَ : ،ةمي رم

٢٠٠٦(.  

٤- َرَ م  : ض ،ان و دط زادب (١ .

م ؤظ ر َ ي ي زامي مي مَدةو ي .: ش

  ).٢٠٠٥دلَ، 

: و)َر رؤذمي ردي َ ري دا، :  زي ن-٥

  ).١٩٩٨وةزارة رؤ  ر َردن، 

رَةرَ ط ث و : َم(رؤذمظن، :  رةون ن-٦

  ).٢٠٠٥ ودموة،

٧-  د )د(. :مم مو ،اق مرد 

  ، رط ،نؤ١٩٩٧.

٨- روان  : ،ا رطؤذمر  زادي)مَ : َرةَر

  .١٠١، ل)٢٠٠٢ط ث و ودموة، 
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   رؤذوا  ظَ  ووى ري.): د( ل دي -٩

ر-يَ، وم ر  :ي، بوان زةم و طدزاد وة١، ض٢) َو :

 ،م وةىدمو ث و ى٢٠٠٥دةزط.(  

: وَ (١زاد رؤذمطري و  ، ض: .)د( ل ي -١٠

وة ؤذةي ف  ر ن   ث و ودمO.P.L.C.دةزطي 

  ). ٢٠٠٤، ٩ذرة 

١١-  ي ل )ا، : .)دَرو م   و 

 ؤذةي ف  رO.P.L.C. دةزطي ث و ودموةي : وَ(١ض

  ).٢٠٠٥، ٢٦ن ذرة 

١٢-    :ر وة ودم تدة ) مورةدة

وم اق وةكَ( ،)مَ : ،نرد ا وةيَ ريم

٢٠٠٨.(  

١٣-م ان ورر  :زي س وم- ،دؤط  دذ َرو م 

)مَ : ،ردي وةىَ  مةي رةمَ٢٠٠٤م.(  

١٤-م نر   : َر م ي  ومؤذمر زاد

َوة راوردر  م م م و -ردما 

رَةرَ : َم (١، ض-ا و طراموة  مَ دامم رن

  ).  ٢٠٠١ط ث و ودموة، 

، )٢٠٠٢ - ١٩٩٤(رؤذمي   وري ردن :  َش رةلَ-١٥

  ).٢٠٠٦، ٥٩دةزطي ث و ودموةي درن ذرة : َم (١ض

َ : َ م ،) دار- و دةت: َش رةلَ. ١٦

  ).٢٠٠٨، "ود"َاوةم رؤذمي 
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دووة :رة َ:  

  
١٧-ا  اا ا)د :(. ن ام– ت اراا  ة م 

 ،ب( ا . ا و ا ا وزارة ا ،–  ،اد  

  ).س. وزارة اوف و ان ا، ب

 ٣ درا رم ،–أت ا ا.): د(  د وي -١٨

)ةا : ،ما ار ارة)٢٠٠٣ا راهد واط ،.  

١٩- ا  ى )د :(. ا ا  ا  أ اا–
وو ا دو ا و ا و ا مما ا  درا-

 ،وت (١-ن  : ،ا رات ا٢٠٠٨(.  

٢٠- ح ا  : ،ا  انة (٢اا :  اا 

 ،١٩٩٧و ا.(  

 ١، )درا رم( ا ..  اد.): د( اوي  ن-٢١

  ).١٩٨١ا ا ا ب، (

٢٢- ا  د( ط(. يا  أ ،)د :(.نا-  

 ،ن(ا : ، ا٢٠٠٣دار ا.(  

٢٣- اح اا )اد.): أو ا  ،أي و اا  : ب أ

 ،اد(، ١ا : ،ث و ات و ارا اا ٢٠٠٤(.  

٢٤-    )د :(. واط ،اا ا  ا ا راهد

  .  ١٩٩٩رة،  اد،  امن، 

٢٥- ن د )ا :(ت ،ن اما  د: دروس .  ير)اد :

 ،ممث اا ١٩٨١.(  

ااق، ا اة،  ات ااق، : .)د ( امري -٢٦

١٩٩٨.  
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٢٧- ا م )د(. ر ، را )د :(. ،و ا و ا أي اا

وت (١ : ،زو ا ت و ارا ا ١٩٩ص) ١٩٩٨ا.(  

 ١٩٨٠ -١٩٥٨ر ا ا  ااق .): د( وا ت اي -٢٨

)ا اد(، )درا : ،ا ون ا١٩٩٤دار ا.(   

٢٩-   ا ا )د :(.  ،و ،ا ،م ا

 ،ن (١-ردنا  : ،ا ا ١٩٨٧.(  

  

َ :َ و مر:  

٣٠- ا  ند. أ( ا :(. ،عا ا ١ ،)وت : دار

  ).١٩٩٩ا ت، 

 –ي (رم زاراوةط راطمن : ان د  در-٣١
  .)٢٠٠٥ري زامر ردن، : وَ (١، ض) رة-ردي 

٣٢- ا ا )د :(.ج ،و ا ا ١) ب . : 

 ،١٩٩٩(.  

٣٣-   )د :(. ت اا )يا /(  ،٢ 

  .)١٩٩٤ – ١٤١٥دار ا : ،وت(

  ).١٩٩٨د، . ب: وت (٣٥ا  ا   : ،ف-٣٤

  
ارة :ن وةو ر  ور ودة:  

٣٥-   اق وري١٩٧٠ دة.  

  .٢٠٠٥ دةوري  اق -٣٦

٣٧-  ير ا١٩٧١ ال ا.  
  . رةو دةوري ر َردن-٣٨
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ي   ٣ردما، ذرة ) َؤر( ي رةمروموةي من -٣٩

٢٠٠٦.  

  .١٩٩٣ي  ١٧ ي م ر َردن، ذرة -٤٠

  . ١٩٦٩ي  ١١١ ى ادام ا ذرة -٤١

٤٢- م ى  رةذ ٢٠٦ا  ١٩٦٨ي.  

  .١٩٩٣ي  ١٠ ي م ر َردن، ذرة -٤٣

  
َ :نؤذمر :  

  .١٦/٧/٢٠٠٦،  ، ٦١، ذرة )رؤذم( وة ردن -٤٤

  
 : نرةظط:  

  : ردي-أ

وة  ةش م رة ر :(دةدن(رزان رةج  -٤٥

. ١٩٩٧، )٢(، ذرة )طظر(ةم ، رداا

٤٦-   زةرد و وامؤذملَ د( رط طا. ط م( ،

امَوس : وةرطمؤذمد، ر رزان)رظرة )ط٢٠٠٦، ٨، ذ .  

ا ردن، طظرى مرى َوةى : .)د( ل ت -٤٧

.َ ،م٢٠٠٠،  ٢٩ذ

، ٧-٦، ذرة )طظر(رؤذمطري و ، رؤذمظم  : ل ي-٤٨

 ،دووة - م٢٠٠٢-٢٠٠١ ز .  

رؤذمطر ردي   : وة  رد:  ط زامر-٤٩

 َ : و يَ دةَ؟، وةرطَاماق،  وة دادةزيَ،  رة

 مظؤذمر ،ر(وةظرة )ط٧-٦، ذ ،دووة  ،- م٢٠٠١ ز- 

٢٠٠٢.  
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مري رؤذمموَ از و ر و .): د( د د  َد -٥٠

  ،مَ يزام ،مرا)B( رة١٠، ذ  ،٢٠٠٣.  

٥١-  َدطَ  انَم)ان ورر ح و راس ، ر(دا :َو  و

اذر ، مر(ةظرة )ط١٩٩٧، ٢، ذ. 

  

:ر. ب

٥٢- ا  )د. :( ،مق در رق و ا  و 

ار و   )( رة ، ل ،١٣٨٥، ٣.  

  
و :ؤم وةير:  

٥٣

http://www.albayan.ae/servlet/satellite?c=Article&cid=

1143341365497&pagename=...>(8/10/2007(>  

٥٤-

http://www.ajeeb.com/article/huraia/%30%30%30.html>(26

/2/2001 (  

٥٥-http://ar.wikipedia.org/wiki/Fourth 

Estate>(15/9/2008).

  

 :ر يرا و مي دَ:  

 – ١٩٩٣زاد رادةر  رؤذممو ردا :  َش رةلَ-٥٦
٢٠٠٧ ي زامَ ،مَ ياوة، زام ،رم ،

  .٢٠٠٨  راطمن، -ؤظن
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زةرة: م:  

٥٧- زي ن  :  ا ات اا   ،ن ام

 ،ما  مما ا   ا  ما ا ا

 ر٢٠٠٢ -٢٠٠١  ،مرس اا ،.  

  ، اات ا وظ ا.): د(  ار اي -٥٨

  مما ا   ا  ا ا ا  ا

  ،مر٢٠٠٦ -٢٠٠٥ا  ،مرس اا ،.  

  

  

َ َر : ي دمم  ر ،وةَ 

مواوة، ر وة ) ٢٠٠٧ي  ٣٥رة ذ(رؤذمطري  ردن 

ذرة ( موَ  وة ي م ر َردن 

١٠  ١٩٩٣ي (  كوة، ماوةرط  و  ةرَ ،وةرر

زة.  

  

  
 * َوط َ ةدوام )٢٧/١١/٢٠٠٨-٢٠–مَ  (

  .َاوة و َ َ وةي وةرطوة
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  ي رؤذمطري  ردما

   مَان َ و زادا

  

  ةر وةمَ)ريطؤذمي ر  

  )٢٠٠٧ي   ٣٥ردما ذرة 
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 َ و مط َار ، ،م و  مذ
ر َرة  ر َوموة وازةم ر 
  ت ي   ر و و  ،ؤ 

ومؤذمو ر  دام و ،َةَي ر- وة 
  َ ر و  ،  ي وةم

و ي  ر َت و ري ري ر و 
ََ مومؤذمر.  

 را  َدة َو ومؤذمي ر ،ط ةَ
 زاد مرة مزام ي وَ   ت وو ةور

 رَم    ك و دةردم زاد رادةر و اث
  .ر و  زامري َ و رذةوةم    دوة

رري م  ،ميَ وا،   رَةدمن 
 دري و ر ، وة مَ طورةي ردة زاد

  ،َدادةم ومؤذمر ومَود ون ورا و ومؤذمر
 وم و َم روم و وط م   امر ط 
ي ممرو دوور مزام   ،َاوة و داس 

ومؤذموي ر ي وةم.  
َو دة رةيدةر َر م َورةوةوة دة ي) ي

  . روو) ٢٠٠٧ي  ٣٥رؤذمطري  ردما، ذرة 
 ط   )١( ددة ي)٥٦ ( رةي ذ )ي )١

 ١٩٩٢ َر اموةز مو ر داواي اوار ي
 اق  دام- وم مم ردن اق، -ردن



   

٨١

 ي امدم رؤ رَ ١١/١٢/٢٠٠٧ي رؤذي )٣٣(ذرة 
 وم ٢٠٠٨ي  )١( اق،  َ ري ذرة -ردن

ا،   )٤( اق،  دام ذرة -مم ردن
ي رؤذمطري ) ري دامم  طيَ درا، ٢٢/٩/٢٠٠٨

ا، ش دواي وة ت،  مي رؤذمموم( ردن
ردن ؤذة  طد و رةوامي وم وةزام د و 

  .وَوة  رم ردن مَدرا
 ان وؤن و رومؤذمر مر ؤذة ردمم َ ،نم

  َ ن وو  ردمان و دواي موةز مو 
رما ططي ر دةا و ما و ش امدم  ن 
رؤ رَ و طرامموةي  رن، ر ن دةري و داواي 

ت و م و طمي ةمن  زادَ اوموةن د، 
 روالَ و زام وو دة زام  و ومؤذمو ر ادةرر
  اوة وم  َ  ، وةمومؤذمر

ون ررة  ر َردما، دة  َن َةر و رؤذمم
موة َموةي دي  ،َ وة  واردموةا 

َ َ ودي.  
ر  ر َ َ ددان وةدا   ،َ م  َميَ 

ي ١٠ي م ر َردن ذرة "رووةوة واز طلَ 
 ١٩٩٣" ، دا موامازي دةرَ  رةت ت

 ت وةرط    ،ؤذمزة(را(   ةوة
طردرا، ميَ دةواذةي  و او ) ار(طري 

وة :ط دا ،ط  ... ،وة دة اومم
ؤذمر ادام دن وةكاماردن زَ اي م وة ووس مم
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)اا (  زات ف و َ دمودة ،َرد
رؤذمموس  دا،    زة، رؤذمموس روورووي 
ط طورةي  دةوة،  ريَ و َ امي رةوة 

م ،وةَدة ر واوي وووةوة ميَ رم   دة 
  و ومؤذمري ررو  ة يَ وم   ،
دموةي َ ش دادوةران مردةت  ي د رَوة، 

رة : وةاق، ذ ادام ي١١١  ي ١٩٦٩ي ،
م رةن، ذرد َر ١٠  ي ١٩٩٣ي ،

 ١٩٩٨ي  ٤مي رؤذمموم ردن، ذرة 
 َر مومؤذمر مم وو ي ،اوار

  .٢٠٠١ي  ١٣ردن، ذرة 
 رة  موي وة دة َ دة  ،واي   رووي

 راورد  و وري و واو دة "وي "مد م ي
، "ي رؤذمطري  ردن"رَ درو م، دةوا ي 

وا ،م  م " ي رؤذمطري  ر َردن"
وي م و َ  ي وةيامَ َيو م   وة

  ط و رم ردن "ردن"ََوة، وي 
  ،مرد ير   م  اَ  ،وةَدةط

طي ) َ    و ةمن(ددةي  ا 
رماوة، وةك ن  " ر  "َرووي  زاراوةي 

 َي ٢٠٠٥ي دةوري  اا  ١١٣ددةي 
مو طا، دةوَ م" : َاوة وةي" ر َردن"

  را  وةم ،نرد َر  دة
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  ن  اق و ري ةيَار    ،وةا
  ". دة دةوري  اق، ددامَ ا ماوة

  م  ومم نمط ر   َ
   مم وملَ زؤرط اَ  ،اووم مماطاري ر

 َط امر ن ورد َر ط  نماطر  ،زؤر
وا  و و و، وةك وةي  م  ار ،َش 
  مارة  ت ي دموي ط ةملَ رر
    ددةي ارة يط دة  ،وةََ

ي رؤذمطر  م" : دا دةَ"رؤذمطري"َي 
، ش  ، م"  وازةم راطمما

روةك ن   طي . م وازةم راطمن مطَوة
ر  ،َ : رؤذمموس: " دوورةوةوة)َ(دواي و 

ؤذماري ر تردة امماطر َم ر  ارط."  
وة،  مدرة و " ردةت" ن طدا وي 

رووماوةوة،  و دا  َن دَ رَ و 
دموة دة  َي  رَوة، وة ي مي 

 ردن و ي وو مم رؤذمموم رؤذمموم
ر َردن،  رؤذمموس    م و مون 
 وماوَو ر  زاد ي دذي ش ،وةوة دةَ

دةم.  
َر   ،َودةردة مط ددة و  وة 

  اوي)ددةي )دةوري  يط  وادة  ،
 روو، " اوي " " رؤذم"ا ي 

... م و  َ طظر و واوة و م و وةرزم و
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  م َر  َم  ،وةَط؟ مَت دا
 اوي م تمم و م َر  ،)دةوريم( 

 م  وةََرمن . (دةرد  ريطؤذمي ر
 ددةي /" :رؤذم :  ةَ   ،َاو ر

رةي رذ  او ورد َوم  و و َدةر ََر  و م
: -٤/ ، ي م ر َردن ددةي "دايَ

" اوي) رةي ): دةوريذ  ردةوا  ،َاو ر
زة و َ  دراودا دةرَ، وةك رؤذم و طظر و 

  ر اوة ووَ .("  
رؤذمموس : " طي دووة ددةي دووة دا وة

    ،كرر زام وةموازة وةر   ي
 ََ وةدة َ وةط رذةوةم  نةم و َ نوو

 َ  ."  
  وون "ذةي  َو  َردوو دةوا

َ" ،"َ وةط رذةوةم  نةم " وة واوموومر
َةرةمن دراوة و  ،و ا طر زامرك 
 رذةوةم  ةم ن ،َ نوو  

موةي ي َ  و  وي د رَي طوة َ، دةيَ َا
َ مَدة .   رير ي  وةمد َد دة

وم  ،وةَر َر : مددة١٧٦  ي ١٨٩  
  .ادام اق و   رؤذمموس مدةن

 ط وَ ،وةي   و ا وسمؤذمر  
او" :  ،داتم رس زامر م رط

 م ين دادط ،ري طر داوا َر م ومؤذمر
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، وةك ن  ي ميَ  ومَ " وة  م رس
 و ااو و دوَاوةردة .  

رةت و داوارمي : " طي  َن ددةدا وة
دة َردة دادط، رؤذمموس ي  روةي و زامري، ن 
و وامي  دةن دََ مَن رَيَ، طر دادطي 

 ر وامَ  مر ". اط وةدووةم وومر 
رؤذممو ر را روةي زامري، ن واي 
  اَ  ،َوان دادةم  د ،ي َ  وا ،وور

 مددة َو ٢٤٢ و ٢٤١ َردة اق ادام ي ي
َا دةدر.!  
رؤذم دة ميَ و دة ردا : "َ مواوةطي 

َ ا رَي   ردامن  ط  ". مطيَ
 َ نذة داد مرةر   و  رَ  وسمؤذمر

  د و دة ...دةدم دادن، دا: دراوة، وةك
  ومؤذمر زاد وة وَر ن اَ   َامدة

  . رخ ت
   دووة " دن ودةر مر

ؤذمر  ونرداردة"  اَ ددةي  يط  ،
 ؤذمر دمدةر مماطوةي ردمو وم  ذة"وزمي "م

وةن ز، ن دازرَر دةت، َ ا  ي ري 
َ ويزمك موو و رج م اا مر .

رةراي وةي رووم مدووةوة  مزموي  ،ن 
ن زام ، ...د.  
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ط   ارة  و ددةي َ ف و "ي
رؤذمموس  وةي  : "دا وة"زةم رؤذمموس

َري دادوةري م  م ،تا م مروةي زامر ."
مد، دام يوامر و ري دادوةر  َ  وة

 مددة ةيَط  ر و َودة  ادام ي٤٣٨ و ٤٣٧ 
َر دة.  

 ط و طي  َددةي دووة   ،ي ادان 
دةطرَوة، م زاد دةَم زامري ر دةموة و 

و وا َري دةزام موةر  ريزام امَ  َ ندة َ ن
  .رؤذمموس موة

َدة  ،داددة َ يط " : ي  َ ر
  َرن دة ،ت وسمؤذمر  و وةرة
ر، وا ن و ا دةَوة،   دةرَدم ر 

راوةدام مر مََ ي  ن ،  َرم ."
   م ،اوان م وسمؤذمر  ةيَار

  َ ٢٢٩ددةم " وَدن و دةرَي دم ر"
 ٢٣٣  ،ن  دةوة م ،اق ادام ي  

ََ وانوة ،" : ،ندام  ََي، ررة  َر
  ". د...رةَدن

 طي  ددةي ما، رؤذمموس و رمور وة 
طداردةوة،   ودموي مَ ا  َ رة ا 

 اوي و  و دةدر ،َ زؤري ن َماو و
دةرت  دة  ةت َاموةي ي  ت و 

َمطش مم و اوةو  اَر  ،ت ري .
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مواذةدة وم " : مازامَ و  ق وي ر مم
 ووةر و رَرةَ م ، ودن 

ن، ودن  ول و ؤزم ر  و 
  ". د...اك و داردمن

  وة٧  م دمواو وة  ،اط ن ي :
م ي را)ق ف(ََدم ةممَ ي "

  دةوَ١٩٥٤(م(  ي  اووار ي ."
  وةك م ،دووةا دروَ و  انَم  َ ش
َي رَمَ ا وة، اي وةي  مَ ن 

 دان وو دمرزةم  ي دةدات ،وةَدا دة 
  ،َيََ وةد ووير  و دة ا ا ةَ 
 َو دا مَر  دان   ادان و اَ
 دة ،َ اري ن ،ا ن ،دةم   ،ر

 مدةزطو دا ط مَاي ر يوامَ  ،ندة ََ
 ،َ ودام  طمر  وَي ادام ي و 
 ََ َ دانم يَو  ك دامو دمرزةم

  . دةت
  ،َةَر َ َةم م ةيَط  ن ط

 َوة ر  و  َر  م َ)اي )إ
 َ  ،ن مردة دا و يم و و 
م دراو م رة  ي و، ن 
   ،م مام ،وك دةرم  ي م
  ،وةدة م ا وويروور مةم و دان
 َ  ما و و و ر ،دةدات  نم
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 م و ام  ،َردةط َر و و و ورةط
  َ م َم رةف.  م رةا دةت

ي ك و ََدم  ،رَ َ  َ و 
َ اي .  َر ريدام يمزة  و َ ش

  .دامم َ   ووة
َ موة وردي  دةط وةي،  رووي 

 و رؤذممو و ودموةوة و رادم زاد رادةر
رةو ( ي رؤذمطري  ردن(دةاط  زامري، 

. رؤذمموم ر َردم مو َو مدووةَ وة
طر ددة زادي َا  ،َم ددة دا وةري 

  !.دةطَوة
ر وا ،َردةط وامَ  زادي و َ وةي ري

را . ،اواموم رووري زادي، م َ ر دةَوة
 زاد انَم  مو اطر  َامو ومؤذمر َ

ر زاد يَ و ،ك زاد و ومؤذمر  نر ززؤر ة
 م راو وماطر  و وة َمدةط م و 
مَدةوما  ر اوةوة، زاد ري ي 
 زارواز و ط وي  َمطوة م يم ش  ،

ادن َ و  مَ  مرؤ و  رَي وة ر  ز
  .َوة
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  :روةن

  
  : مو ،  ود  روامي ارةوة وةرطاوة

 م ة  ارات ا- من ا: إا اا.  د-١

 ،ب(ا .ا وا ا وزارة ا ،-   ،اد 

  ).س. وزارة اوف و اون ا، ب

 ٣ درا رم ،–أت ا ا  :د وي.  د-٢

  ).٢٠٠٣اار ا ام، : اة(

  . دة و و مي  دا ذةن َ دراوة-٣

٤-  اق  وريدة  ٢٠٠٥.  

٥- زي ن  : ا  ا ما اا و

 ن، -اما  ،م  ، ر ،رما درا 

٢٠٠٣  .

٦- ا    :اا م  ت اأ- درا 

 ،رم )ةا :و ا  اكا ،ز٢٠٠٦.(  

م ر َر ي رؤذمطري  ردن، :  ل رةزا-٧

 َود ،و دووة  )ؤذمرة )ر٢١٧ و ٢١٦، ذ و ٢، دوو 

٩/٣/٢٠٠٩.  

ارَةي  زاد رؤذمطري  : ل ي.  د-٨

دةزطي ث : وَ (١، ض- راوردرَوة–ردمَ اا 

  ).٢٠٠٦و ودموةي راس، 

ة : ار) ا و امن، :  را ا.  د-٩

  ).٢٠٠٦ارف، 
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 - ١٩٩٣(زاد رادةر  رؤذممو ردا :  َش رةلَ-١٠

٢٠٠٧(َ يزام ،رم ،م-نماطر  - ي زامَ 

  .ؤظن، اوة

َ : َ م (١ و دةت، ض): دار( َش رةلَ -١١

 ،َود يؤذمر ماوة٢٠٠٨.(  

  

  

ي طظري ٢٠٠٩ي مم ٢٢ي رؤذي َ ١٦وة ، ذرة *
  .واوةوةدا )رؤذمموس(
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  ..رؤذممو ردي
َودت و مةَ َدة  
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  دةروازة

 ٢٢ مز  ؤذمر  ومدةر وَا، رمي م
، م رؤذممو ردي دةط )رؤذمي ردن(ردي 

  دةوَ ٢١و َووة   د ش،  ي   .ل١١٤َ
م دواي رار  وري ردن، وا م دواي 

 ورة ر وةدات . زادي و ردة ام ردي
 َر  ردي ومؤذمؤي ر ري ر كة

 امرد يمط  ،موازة ووةو ر مةت و ر
ََم وةد.  

  
  م طاوة

  اودا امم  ،َ دة او ر نط َدة رة
ي ر- َد... دؤ ، وري،  ،وري و

 ردي ي دؤ  ،نردوةؤز مام رةي و وام.  
 َر  ردي ي ،َدة َ نوة نذة و

وةدااط َم و َم َدؤ  ؤ ،دارد .. و
  و  انَم ةم  ،ن رة ري ار يَ

ت، الَ،  ،رر دة( دري دةن 
( و ا دةرد ي ؤي وا  وةي  ،

 َ دة   ،ي  م   َو رامدا 
مدؤزَوة،   َ ر ار رة ،ن ي ر ار 

رةَا دةمرا  وومر  ش ،رةة دَ ي . 
 مرا  كر ارد ي) م ي– و ةر 
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، ي ر- ،وة   رمةوا  َن زن
اوةرم َ ( موةم ولَ و  ، ندةط ري 

 ؤر رر زاد و ري  ،ا ري  ،ازيدة
َدة  رر ري رةو .  

  
   و دةت

  و، دةَ وةري    
ومدا دةامم م رة دؤخ و و ن ام َم 

 و روورووي َط راوري  ت 
) ،ررم ،مَ ،َ و  دام ،ونَؤم

دةوة، وةك ن و م و ) د... ََم ر ذي
  ريور  م  رزؤر ،ز ) د   ن 

ط ا  و ( رزؤر دة  وة وَردي دة ي
ََةَ امرد ي  رد ير وةرط  رر.  

روا م َوةن َ، را َ  رؤذممو ردي 
 ،وةاط َم دواي  د ام دمرا 

ا د َ  ،ََران ن، روةَ ةران و 
دن، رطم وازةم ، ن و  رؤن 
 دمو دروَ  ت ،َ م  مامرَ 

 ةم ،او دة  انَم  ررو و روم
َن رةوامموةي  و  طش موي دي و 

رةي طاوامَ و .  
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َودت و مةَ َدة  
)ارة ى) دة  ررا ذدةدا دةى  ر  

 َدة  كزاراوة ش وة ،تر ومؤذمو ر 
 مرى دةواو وي و وةك و ةرن، (مدام

  .و ود َر رَموة) ََدن، دادوةري
 م  َ)ارة و )دة وة ي

  وةم مر َروةردة و (ل ،نمروالَ و زام
وةز ( د...َدن، ردن، طَام  و

 و ،  ورةىري(طَود ر- ّا ظا( .
  ،مرةراو زراوةو دا ار و دةزط و  ر َود

  ،وةمدام ىدةزط  ر ،نةدةَر ) مو
و ن ) ت(دةطَوة،  دةط مََ ر ) مَران

 د و روةردة و  و دةزط  داد و دة
وة ( رير ود )َواي ََ ،م . م د... و

  م ،امرد  ،ك ر مط َر
 رة  م  َر  نماطر ومدة
 َ نذة اَ م  ر  ولَ دةدة ةداَ ،وةَردةط

ة:  
 : ي  َر  ر)دةارة  (  ةم

 م ، وةموةي دةدم َ ةم دمََ
وة َ دة ر و  َاوة م َ ، موي 

َوة ممر دة َود و ارة دة .  وةدا
َ َ  مرد ،رةوة دمدة  ور 

 دة ،م ر زؤر ادةر ن و دادوةريدام دة
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 ش زم ،وةردوو دة وم وةردةدةم دن دةََ
 دة  ،وةدة َر وم وةردةدا ب دة

َ وةك َامم ارةَ را وة و َ .  
دووة : رن و طرد    اودا" م

ةر  َر " "ةر دمَ دان وََط م" م ،
 وم رةي  َدؤ    يةو رر رةذ

 ةمي و طر ،وةَو دة و دة وة دةم 
 امو دةر ا و ،َن مو ةَر ر ر 

  َر وةك ز ةر "  "  َدة َ 
وو مةر ر و .  

َ :زةاطر م و رام و ة َ ردي ي ر
  . وة م  َردة و وَومي راطمن  ردما

ارة :  و ادةرر زاد  ومرا
 ومم  وةَرش دةط ،امرد  ريزام مَدة

، َ ةك م و طم طلَ طم ردة و  ورخ
 اوَ ا ن و َ دا اد مذ.  

َ : ، ، ،وري مرة  كر
دةوَو م َر ،وري.  

  
  طري
 رط١١٤ ن َل  ومؤذمر م  راورد 

طم دةوروري ردن َوو رت م  ، ذرةي 
 واوة  ةريَ َك دةومؤذمر م  و م

َوة مد  ؟ومَؤ و  .. وةم و
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وةي، ر ة دةطامم َ  وةدا ،رد ومؤذم
 ومؤذمر َ .  دوو  وومر  ش امدة

 دي ارة:  
 : امرد َر  ردي ومؤذمر َ 

 وة ارة رامر يو زؤر  وةم رة وةير
وة  وازي ري ش رةد ،َري م نَ .  

ووي : دووةر  رة وة دَ  واز ناووي م
و رةماموةي ) )ؤَ و دن طلَ  ،زامن 

ؤ َذاردا ،د رَ ذامة وازةم رؤذممووة  د
 م  رامرط رر  اَ امرو ط رزوم 
 د ان و َ  ريَ و زؤرا دةممةر  وم

  . دووري وموة
 َر، رؤذممو ردي َ   دةطت مامة 
 درو و م طلَ  و رووداوةما ت، 
ش  رووم  رووداوةم  م ي دواا دةروت و 

ن دا " ،اموي"روري  رؤذمموي  رووةوة 
– ت ي م) ت زؤرر دة ن 

ؤذاون و ومن اوة- ( ان و زموة
   ،ك   ،ذي ريو ط  يط مر
وة ي رزدموةي  وةرط ،ي د  ََو،  و 

َؤ َدة  رَم يازةم ؤر ون م
  ).ش ت   رما دة )َوة، 
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ومؤذمر َ  
 َ ،اَ دة  ومؤذمي ر َ
َةر و ةم ، دةَ رؤذمموس و ران وم و 

ام  ،م ما ةوي  َن، ر  ود
  .ش َ وي وةي  َرزي  ن ةن

 َر  ومؤذمؤي ر ري ر نر رط
  َ َ وة م  اموة، دة امرد

 ،ارا َدؤ َ زؤر ازةم  ران و 
 َ ن ،َ    ،نو مةن ر!  
وام ،وازن مدمََ  مرة : رودؤ

 ردن،  مَي و دااو  رر ى 
زاد ومرا دوا ، زاد ََراو ةمر ،ن

رؤذممو و رادةر و دةَم زامري   ،مَر 
 َومؤذمر َ وم  ،وةَدة ر مزاد  م
زاد دةَم زامر مو، ن و زادي َ زةوا، 

ردة َم  روةي مدر ر َ ،َوةي ذة  موي م
َدة َ ي و وسمؤذمر و ،ت وةر .

    َواز ، داوة زؤر  رام رد 
اوة ري  ََوم ر  و ، دةن د

رؤذممو َ ،وةي ام ري  م  رةمي وري و 
 رذةوةم و ؤ يمةر  َ  ،َوامرم َ وةدارا

َوام َ وة . ير َ ك م  َم وا
 ،ت رددي دة م  و ير َ 

وةر   ،َ رَط  ي و ودام و ي و 
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  و دمةو م  ر َ روة ،مةوةرط
رذةوةم ط دي ََ و ت   ت، رةراي 

 ومش، مم زؤري ةَريَ ر  ،رةف م
م وةَ و و ري نومؤذمر و ر . روا

موم وم ي رؤذممو  ،و راي ر ر 
ولَ  را . زاد رؤذممو و دادن  َت

ي زامرن و طةم زاد روةم والَ ات، َ و
 اي طو ر ََ دا  ي ؤر ومؤذموةي ر

وةك ن ر ر رادموةي ي رؤذمن و . درو ت
ن دا  رؤذممو. طةم دوورةمومي و م ت

ت، دذي رََ زؤرةَن،  ن رار 
  وةر و رؤذمن وةرَ و . رؤذممون دةمر

  . ر ر رةردمن ت
  

ومؤذمي ر  
م و  مذ َ و مط َار ، ،

 و   ي ،َةَي ر داامَم  
ومؤذمر-  ي وةم  ي و ،
َر   مومؤذمر و ر ري ري ت و ريد

  .ت
) ٢٠٠٧ي  ٣٥ردن ذرة  ي رؤذمطري )ؤدا 
ان در َ َ د ر رة  ر َردما، ي ر

 ،َ وةدا  يَ رملَ وط واز ي وةوةرةر 
ي  ١٠ي م ر َردن ذرة (َودا 
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١٩٩٣( رةت ت ، دا ؤذمر دمازي دةرَ،   
ت   زة(وةرطا( ريط   ةوة)را (

دا ط : ، وةطردرا، ميَ دةواذةي  و او
ط  ... دة اومزةم  دن وةكاموة، ز

رد ،َ) اا)ادام رؤذمموس م وة و م اي َاردن 
 ودم َ ف و زات  رؤذمموس دةروا 

ي ط طورةي وروو، رؤذمموس رو،   دا
 ،وةدة   م ،وةَرةوة دة يامَ  و َري

  و دةيَ رمو واوي وةوة م ، ر  
 ة يَ وم ومؤذمري ررووة  وةيدم  و 

وة، وةَر ي د  تردةش دادوةران مَ : ي
ا ادام، رة١١١ ذ  ١٩٦٩ي َر م ي ،

 ي مي رؤذمموم ،١٩٩٣ي  ١٠ ذرة ،ردن
و و اراو، ي ١٩٩٨ي  ٤ ذرة ،ردن

مومؤذمر ممَر نرد ، رة١٣ ذ  ٢٠٠١ي.   
  ،وةي دةط  وردي وةمَ وي ور

ومؤذمو ر ادةرر زاد دمرا وة ودمو و 
 اطري،  دةزام) ريطؤذمي ر نرد( ةور 

. َ وةووةرؤذمموم ر َردم مو َو مد
 دا وةري ةدم د ة زادي َا ،َدطر د
 م و م  ي  رري وةي  ط!.دةطَوة

 ؤم ،او ،او ي دووة ش واي ،اوةوم
 َر  نماطي راموةمو م َر   ََ

َ ا درومرد.  



    

١٠٠

 َر   ،ريطؤذمي ر  رةت رةوة ي
ري ممرووم ن، طَ د روورووي ردما، ر

 و و ش ، دمََ و ،وةَن دةومؤذمر
  ،وةََد نَ م يمو و ن ،وواممزة ط

  يو َوم رة و م  را زؤرمَا ما.  
  

ومؤذمر زاد  
  و  ومؤذمر زاد   واز وامَ
 َ وط  واي   ،اوة  يَ وة يوامر
  ومؤذمر  دةوَم م  ،َ وةوة امدة

،رتزري دةد زاد و  مةار ر  : مَدة زاد
، زاد طاوة ) وةري دوادا ورد َ دةدو)َوا و زامرى 

و ودموةى و وا و زامرم ،زاد دةروامم رؤذم ،ن 
وا مام م  . ردازرامم دةزطى  ،زاد رادة

 م ،وام  يط زاد و وة مط
م ةم ََ  وة م   ،واوي 
 ومؤذمر زاد ،َ ن َم  ،دارةةم وة

زاد ر وةك م ن ردارة، وةك  ،م ةر ، 
   ر -مَدةوم ت  م ؤظ

  مي مَدةو ١٩و را دةموة، ت ددةي 
ت   دةم و ن،  و ي  رك و 

رمر : روة ،د م موف و م طَر
 دا ،ط روم ،ط  ،وةم  را

.ط ،مدووة
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ومؤذمر زاد وا- اةر  ي 
 زاد ف و را وَ  َ رر وام

د و مو و موم و رذةوةمن د َوة، وا زاد ش 
وةك ر زاد ، رة م و واى مآ َ و رى ة، 

و َ و رذةوةم طا داماون، ) َ ) َن دةوآ 
طر  وي ) زموة دةت و  )ر ك 

زاد رؤذمموَ ،ش  ر وام  و  ت، وا 
 مةم رةي و روا ،داتم َ يَوازة و ر ي زؤروة
 دة م رت و دوادة ََ ومؤذمي ر َ

  .دةدات
رةي ردةر ر ،امرد َر  زاد و  ادة و

دةامَ  رَة ،م وة  وةرةمَ دا 
روومدووةوة  َم ة و وازي  ردةا ، واي 
دووة رؤذممو ردي  رَا وةك  َو ف و 

زةروورَ مة  .  
  

زام   
  و َ زام  ن ،ريزام مَدة 

رَةري " َ َ"رادةر ،ةم  َر  ن 
 م دواي دووة  وةر ََ ذام

 َ َ رةي  مري  طت، موة رت،
طلَ و ممي دة ي رط  طمم زاد و 

  رةت ي روةك ،ن وةم رةي  يمرزام) 
زام   ( ر وريدة  ري  وةي ،د
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  ،ةدات   وة ر ،وةَو دريَ وا دةرر زادام
 ن، دةداردة ام مرط  يوام زام ر ،زام 
موةمةم َ  ن ن، َ  دةرطم والَ 

  َاموس ممؤذمو ر را ريو زام وامر و مرة
مَ وة، َن دووري ي  دةَ، دةَ مو 
 وةرط دمَ ن ومروالَ و زام ر انَم  وةَدؤ
  َر ،وةس و دوود َم  و م

وة رار وةرطةم دةوةن د ََ) وة مَةر(رؤذمموس 
َ و دةو َ َروة، م وردةر رووداو  و 
َن و موةرؤ وردي مو وموة دااوةم  وموة، 
 م يم و ررا وةرط مَ  َر ش

،  رَا رؤذمموس  مر و درزة وك درو دةت
 َو ةمر ََ َ وةرزام مةروة مر و
 و درو ار روالَ و زام رط د ،وةَ ي

 ن ،اوَوةر و ةر وةر  ،َ ن ،ك
مَ راوم مََ، رؤذممو  طمري مرا و 
ورةوةي زامر  و َ و ََري ن ر 

َدة.  
 زؤر ومَ وي دمدا،  زام  ارَةي ي 

اوة، ن ر  م َي ت  ا دارَراوة و دةو
راطمما وة و  داوة رؤذمموس و م و 
 دا ،ط   نو ز َوة دةدمو  يمرزام
ط، ذم  ن و  و مطم ،ووة، 

  مش ر َ و اوي وةرمطن َ موةي
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و َاون،  رةش ار  دةت مََوة َاموةي ن 
روا و دا رك .  ت و رؤذممو َ ر ت

  دة ردة رمري دةو ور رؤذممون ت
  َ  وةي دة  ،درو رو زام َدؤ امَ
ر َردما  ورة رادا م ،وةي  ي 

ا  ٢٠٠٧ي  ٣٥رؤذمطري  ردن، ذرة 
  . ر زؤرة

ر داَ وا  وةي رير و رةت ط 
 م و وو و َ وةي ،م 
  َ و   وة، دذا مَ نن ددامدةوَم
 مَدة  وة ،تن دة ر َدمار

 و َ را نوو  ريو زام ن ر م
 ةداةمَم.  

  
  ََدم ف و زاد رؤذممون 

 دمدة ن وومؤذمر زاد ف و ر  ريََ
  ر ردةوا يمَم  و َ ،امرد  

"ومز "ورَي دةان و و دة و ي ش ،و
 ةور وَ رةي   ،وةة مؤدةرز م
  ممةر م ،َا دةمرد َر  اد
دا م   رادم  زادام   و 

ةر د َ  ،َردةوا اوامدم م زاد راد
 وةي مَ زار و ا و ؤر وَ وويروووس رمؤذمر
وةوة،  و دةزط مدةمن دةن وةردا م َري 
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رؤذممووة، ن  مازة زؤر دااو و وداي ف و 
مموس ر موة و     و زادم رؤذ

 م  ر  ند دادط ،اومَ اوي و
 دمةو  وةََم و َروون، ر ومؤذمر

  .راي رؤذممو وة ك  ت دا
رََ  ران مزاد ف و ر  ردةوا 

وةك ن رار مَدةو و م) ر َردما 
، ر  ر ( َرمدوون و ن ر دووموة

 وةرط  َر موو  ر  ا ةر
روا ذةي   .  ةمون  وم واززامري و

اة دَراو ؤظ و  ةور ا .  
  

  اري رَاووم رؤذممون
وةك وةي  وادا  رووم دي دة ،َاري 

 لَ  درووم ١٠رَاووم رؤذممون  ردما، دواي 
 م"و " نومؤذمر ) مومؤذمي رم

َ ةي وا َ ، وازَ ةدرة و و ) ردن
م  مرا وة دةَ، وةك ن زؤرر رؤذممون 

َر ،ن واَ ن ودةط َ يةف و ر ر ر  َاو
زادم رؤذمموم رَ دةت، ر   مي 
دواا رؤذممون َ ةي واز و و  م دة و 

  .طوث و مر و رَاوي دن درودووة
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  دوار
و ش َموة رة    ورة ردا 

رةو ؤي رؤذممو ردي  ر َردما، َ و 
راوم  رؤذممو و دةوما،  موامي ارةوة 

دةزام َ :  
*دة َر وةيدم َ  دنر .  
*م  انو ري ردة موازة م َ

ومؤذمر .  
اردن و َاوموة  م و طي و مي ري *

رؤذممو  رَا رَ دةن،  ريَ طلَ طم ردة و 
َ ااد مذ .  

*  موامدةر  دن مَدة   ت
  .زامري  ر َردما

* م  ر اومؤذمر وام اري  َر مدادط
  . ة و ارة ن، مك م  دة د ن

*  ةم و َ َ ار دمدرو
 انَم  رروامرد  تو دة .  

رؤذمموم رَ طم  مَ  و  ةن و *
 رة  ن ةن، روةك طدم م رةف 

  رر .  
*  نومؤذمر وماوَاري ر  زي َر َول

ما َ و م َ ي و را وازةم رد
  . مَ دمي رؤذممو ردي  رَا
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َ و دموةي داي ورد و  وةي زوو زوودا ر *
 َرم ، و اي طر ر ردي ي رر

دا ك و زام ار  وةرة و ار ردةوا و َزر
َم  .  وةيَ َرم موةي، ط ايَو

َ و َةرام ارة ردةواَ وةي ر و طم  رةي 
دموةي مرَ وةرطَام . ي ردوة َش ن

َ  ة َ نماطاري ر ممدةط َ وة و
  م يوام ت ،رد مومؤذمر  ،نَ

َ  مود ،وةَدة دا مز .  وةيدم روا
 ومَ ر و َر وةوةيدةرةوة و م  ومؤذمر َ

نزم ي َ ،نومؤذمر  م م.  
  
  
  
  
  
ي ٣٠/٤/٢٠١٢ و ٢٣/٤ي )٣١١(و ) ٣١٠(ي ذرة  ٧رة *

  .دا  دوو ش واوةوة)رةي ود)َي 
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َ   

   ي ردا
  

 َ رةيدةر َر م مرة و 
  ََدم  ،ي ردا
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 َ رؤذممو زاد و زا،  داس طمَ ا "

 م ر  ني طرا  ومؤذمر َ  ،م
 ََا وةك ي -ؤظ و َ و ذاوةطَي رت، طل

 د ،ََ داروةي ةي ر  دة موةي ر
امومؤذمةي ر."  

  ز َةر
  
  

َ   كرة  
 رةي دؤدةر  ؤظ و زام وةمَ وَ 

و  و دن ر   َ ي رديؤي 
دا و رةم  و م رة َا و ََدن و 
رةومدم ةمم ،َ رة َ َ ر 
 َ  و  َ  ن ،ي َ 

ة ومؤذمو ر  ي.  
واممووي زر   ،وةَ Ethicsيو  اةر  Etos  ي

طر مو َ رووي . مموة وة، وا مر ،ن داب
 ،َ  ،وةزاراوة) ز  َ وةي رير

م مو زام ؤن و دؤزوةي َ ط و 
 ك ري زؤر  م ن ،وان  ،ي و و م

َدة  َر ،( نوة زامر  وةي زؤر وةك ،
َ اموة، دةدووة ر ن :َ مةَ  ةَ ،
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مذ مارة و  ؤظ مرةةر ،ؤ ر 
  روا ،انَ َلط وة  ،دنَو َ  
 َ  و زام  ،ت  ،دنر  ، َلط دن

  .طما، د و رَ دةت
 ،دا) ا- Profession (  ةمر و  

 ن ،ري اويَ ن ،ةوار ودي دم دمَ  ،
 ،و ومن،  َ-  وا .   ،غ

،  ؤظوة روة )ا(م ام رَ دراو 
  .دةطن
  
  

   َي رؤذممو ؟
ن دةردةوَ  ،َش  طراموة  روة زامن، 

   َ  و رؤذمموا، َ طط و 
  .ي زؤرة

 َدةومؤذمي ر َ )ا ت اأ- 
Journalism Ethics(  ، و ةم َ ،َ وة
ر و ر َدة  ي ر و اممرةزوو نومؤذم

 وة ،ن ويةا رم دمةو م  ،ن دامو
  . َرزي  ن ةن

   ،ا رةوةوة يَ و رزة  و
و ) Professional -فا) ؤَلَؤ ،َو َي 

 دةو  ،َرةزا و    َار َا 
  .  و و وة دةام َري دد  ي دةر ت
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ومؤذمر َ وويَ  

دةررةي دردمَ ووي  َي ، راي واز 
:  

   ومؤذمر مو امر ،يَ و١٩١٦ 
َدةو  ،وةَردةط :يَ مم َ ومؤذمر َ .  

ميَ َن وا، مووة و ردم َ ري  و 
 دازرامم مم رةف و رَم رةري  و

ومم رؤذممو  ،ر  رةي م دةي 
  .رادوو دة َ دووة

 مَر وويَ ،ورد ةَ  ،  وم
   ،وةََردةط م دووة م ردة  ،

 م١٩٤٩  ،دامر   ومدوادا يم  ،
 كر اوة ودرو  دمؤم : رؤرد ر- وةم ي

دة (ي وةم رؤذمي -و رد ر ؤك) دة (رؤذمي 
ََ (وةوة... وَ َذ اوم ،د.  

وةي، وا دادةم ايرةر  ،ومدوادا م و ي ،َ
 دي  ١٢و رري و دةماموة طورةي مي 

)ط يوي ) زامم  ،ر موة و  و
"ومؤذمر زاد يم" ن ،" يم"    ،

١٩٤٧رؤ  ر داؤ )  تَؤرRobert 

Hutchins ( يةدةري وةزر ام و ط يزام رؤ
 ومؤذمر امطةر رو د ر وي دةرةوةيَ

 ر)ن دؤر ز ود و ( دد رو  ت وَ
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رؤذممو زاد ( رار َ مومم ى ر،)(طظرى 
  .ودةوة) و رر

ري رر  ر   و راروة، 
)ا وا م- Social Responsibility 

Theory  (  َ  ،َوة و دة ،دا 
موةطر وة نرة و  ،نم و  .  

 ،راوةي ردمو و وو م م و مََ ري
  ي و  ر ي اريم رودؤ
ان و،  رووي ََدم ف و زادم ك  رَي 

ممووة و رةومدمَ  ن،   ري رؤذ
رر ، ددمَ  رؤذممو و 
طمن و راط وم  مَان زاد رؤذممو و 

  .رر   ، اما
 ،م رَرة  ر َى رؤذمموا رة

وام ،وور : را  ، رة يم دمط
 دممر  ك م دمدةر ،ومؤذمر زاد

 مؤدن، دازرامم ومم رؤذممو و درودم
  .  َدم رؤذمن

  
  ررم ةومدم ةمَ ن

 موة، طدووة ر ن نوة زامر ن وةك
  ط ةَ  ،ومؤذمي ر َ مةم

  ا ت وو و) : ،ار ،رر
 ،دن، دةر ،مَ ،زادي ،زاي ،ر ،وردي



    

١١٢

ون،  ذم ت، دادوةري، اث ر مَن، 
، )مَرَي، ممن، دة، رَط ن، وري مدن

 م َ   َ  َدة ، ي و
 ور و ذ و  ت وو  نَ ةم داد
 طلَ وت و  و ور و ذ ي 

واز ا.  
 وا  رةي رر اث ر َم وة، ران، َن

رر طي  زؤر ز و ةة  رر طي "
م ،م ط م م دةام َ َذ ،َن 
ار ت،  ط  دةام ، َن وت، ن 

وة ة و ، م   من  َ"ار ت-طل
 واز  ،ر وةرطَ وويرووا، رَؤذر  م دارة وةم
رةك، رةطز، ور،  ،ممت َ ةوارموة، 

  .دةَوة
 َ و  ي ريَ ري ور ،وا

 ي  رط ،َر ةر وَر ن ،رازم ن ،
م  وان   ،َم ك ز . رن زؤر وةك

ز و رةمَ  رؤذممو   ،ريَ  رةن 
ََرَ َ ا َ ،ي وادم ، ن 

، ورةيط َوو ط  يذ ممن دار 
م ،ن رَادم موةك، د َامم ،َ وا 

  . َ زؤري دةو َ را دةَوة
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  رؤذممو  مَان َ و زادا
 َ  َي رؤذممو و مازةي ةودم، دة

ي (ر َرر ر زاد رؤذممو، وةك ن 
ر مؤذمر رامورم ( امماطر  يرة 

َودةم ،ومؤذمر َ مةم  رةت" : 
ر  ر اردن  دةوري را،  زاد رادة

  لط ،ََرري، دة َ وة ر يَر  كةر
رَي رؤذممووة َ دةوري  را دة ،َورة 
ررَ دراو دة َر رؤذممون و 

ممو دةن،  م رؤذممو، داوا وام دةت ري رؤذ
 َ ط و َ  ،م  وةن ةر وو
ةن  ررا و رةف،  طلَ موم دامي 

َ اومؤذمر ."  
 ،َوا، دةردةومؤذمر زاد و َ انَم ةم 

 رؤذممو طلَ زاد رةدا زؤر ي ادووة، زوم
دة ميَ رؤذم ن  ودموةي وا وان و َدة و 
 دمَ  ،ند وا  ر وةري طو

َ اوردي و ر مةم  نا وازوا َيم ،وة
رؤذمموس   را من ري  والَ دةن، 
ميَ رؤذمش ر ي زداري  زؤري  طمما 
راي ط دةم طر، وةك ن رؤذمن  موزرامم ك و 

 ،نرر م  اوان دوورَ م اون وَر
ومؤذمر ن دةدةن و دةَ ن ا( زةردا ءا -

Yellow Journalism (ندة ر ؤو ر ن ، .  
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، زاراوة  و رؤذم و طظرام -رؤذممو زةرد
وا وروذَر،  ي رد  ،َمن  ودموةي 

َؤظ دةدو مزة موا و وا ،وةؤظ، وةرط ي ن .
وا و رة م ،م  ودموةي وا وري، 

َووي .  ،َوامري و ذم ت، موم ش ا دةن
   شمومم ١٨٩٣ َ ،وةَرةر( دةط َز (

ي ودةوة،  مNew York World(  (رؤذمي 
 َ وان و ت و مذ َدن و مو وا وةيدمو
 ،َردة دا ؤذيرةي رذ دم  ةمو، روةرط

زةرد ةما رردة ن ،موا رةو ود ت 
) ؤامر و ( يؤذمر)New York Journal( دةوةو ي

 ،َم و اذ دمدر ز ةردا يؤذملَ رط و
 ةر  رؤذمي ا  رم درو د، 

َن دةوت : زةرد اThe Yellow kid ش دواي ،
 . ر ََردوو  وَةي َ َدرا

  نةو د و نوة ةوي ندماةوار  شي دؤذمر
  .رؤذممو زةرد دا

موا، ومك  ر ذةدا،   َ رؤذم
 "  زاد ك" ك و " زاد رؤذممو" مَان 

َادةطةوة ر . ،شرازووة  ر وون و دار 
 م و   ،وة َد َ رََ

دة  ويوَمر . ز  َ مةم َدمََ
 او مو َر ،وةومؤذمر زاد ويم  ومؤذمر
 ي وةرط  يم وةيوم و زر دا ر رو دوا
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 م َوةن   ،َ دااو و . دةت
ر ي راوم  دةو زامري مداما، زؤر

و زاد دةاط  روةم والَ، رؤذمموس دووري 
ي َ دة ،َم مري دةت  مم را و 
 ووامَ ةر وةر  ون ودة ي دةمروالَ و زام

او م ةروةي مر ر  م ،دةنوةي .  م رير
 َ رََ  ت وسمؤذمر  وا  َم وا وا
م وَوة،  َ  رَي  دةمي وة، 

زاد ت و مَدة   وودة       
  .زامري ات

  
ومؤذمر رة يم  

َ يم  رةَر َطَك، ر ر  
 دم و  وم وةك اطرزر  ، دمةو

ةو دمرد  يمري طر ،ي دن و
   َر  ونم ،اورد  وم موو
ر  دراو و رةري مام و  راري، 

  .روا را ي م و رَط و َو و وو
 مطَ يم مم    :

، رووم و مَ ، رََ و واو  رووي 
زة ،يوة، طا .  

مي رة ، ن مي رة رؤذمموس
 ومؤذمر)ف اا ا- )Press Code of 

Ethicsَ ةم َ ، وة وم  َوردة وة ،
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ري  رؤذممو و رؤذممون  مَان ما ري 
رَ دةون، ن  ن وم ي رؤذممووة و ودا 

َرَدادةر.  
 مط امدةؤذمر رة مم م ،وم

 ريارةوة د يم :  
 : يرامرم مَر  وةر را

رؤذممو ،ش رَم   وطمة و 
  .وادن و مم  دةطَوة

دووة : ندمرم  ،ن نومؤذمر را دنر ر
َ ازة مررةن، ن  رَك مك  َطلَ وةي 

َن دةَ ندامو.  
َ : مرة و  ط  ومؤذمر  را

  يمرو زام  ،نوةدمو وة ومموةر  ريزام
ار ةَ ،ة وةوةم  ي ورط ريرو  و

 َام و َةدةَر ن  َام وةر وة
ََر موازة اووي رر  ومؤذمر.  

  ،ومؤذمر رة يم ،يورةط  و َلط
ؤذمري ر مومؤذمت ردةط َ   وةدا ، وم

 رط ،ن م  ت م وةم نرد َر
روا . م وَ َةوويَ ون،  َ ون موة

  َ َووة وة، -مي رؤذمموم ردن
وا مدم مي رام مَدةو رؤذممون 
  ومؤذمي ر َر  كم وم  
  ك وازةم  م و ار م ،امرد َر
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 ،وةل و طوَ ط ةَ  ،ط  َيم 
ر َ مَدةو طاون،  وم م ورة 
  وةن ور و ي   و 
م ي، س م ،ر وةي مم ي 

دا رم  رديوةداوةن مةم . مزراوةدا َدة 
 ،م ،ن ران ،ومؤذمي ر مو 

،  وة ولَ  طدم مي رة(! طر دروا(
  .رؤذمموم ر َردن ةن

وة رة ةداَ  : وم َرة، دةو م
 ومؤذمر  ، َ مةم مم  ةرَ 

، م وةَ   دا ذة م َ دوة ردا؟
َ داوة، ر وةي َ  راطمم ردي موة و َة 

ر و دةر و  يدة َ ر  َ ةيَود 
زؤري ت رذةوةمن،   ر مو و رطَوة دةرون، 
رَةي دةن، و رةا  ري  و ةودم ا 

  .  َ موى مى رة رى رؤذممووة مََوة
 وم و  َ مةم وطر ن وةك
مى رة رؤذمموَ   ، و 

، وةك  واومَ ودام دى رؤذمموس 
 َ ا،  طم مي و وةن اي ددي،

  ،زؤرةوة رامر و م ى ور ازةم  دامو
خ م يَ د ،رة رد ومؤذمر.  
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ومؤذمر مو  

وروم زي راي ط ر دةروامم طمي 
  ومؤذمر رََ  نردام وةك ، َر

د دةو مو وير يي ط ،اما
رةم درووم  ومش،  . رؤذممووة و

  . دةوم مةم دة َ دوة
و م  ؤي دازرامم وم ي 

 يَ واز  ،ندة ومؤذمر   
  . داا، وازن

 مو مزرامدا  ،و اد  و رط
 زاد را  َدن دةر ، ةَ  رةو
رؤذممو و وةموة رار و و رََمي ن 

 دممزاد و.  
 مزرامدا  ،ون ادم م و رط 
 زاد  َن دةةوامر دة مم ممو رةو
رؤذمموا، وةك ن دوار دة َم َم ر 

زاد.  
 و مزرامةوة، داَ اار   ،وةَةوومر ممو

مَ . دةزط ون  موي رؤذممو و رؤذممون
راي . دة ن مو َو زاد م ن

 . رؤذممون و وممدا طةم   زادمن
ةم دمري وة دةام ي رةمن  رَم

)ا وة) امار.  
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 ممو مزرامدا   ،وةَدة وامَ  و
رؤذممو  و داما ر رَي ََمن 

  . م ممنََا، ش ر درد
و وممَ  ةي  رن دازر : ،ََموة

  ،وةَن دةطرةو ن وومؤذمر رامَن، ممام
 وم . مَن دةرطم ما  وةر دةموة

ومؤذمن ر ،نومؤذمر ،مام رةيدا، ذم   
م ،وةر ن ،نرةو . رةت واو واز َو

 م مدةو  ومؤذمر ممو َر 
ةرا َا دي دة ،َو رَم و دةومدا،  رةو

 مََ يَو ر َةمت داي دةم و ،دةردة
م  و . روومةوة و مم دري دةت

 دم و ومؤذمر زاد دمم ،م
  .  دةوت

  
  َ و   رؤذمموا

َ و دؤزوةي رام مَان َ و   ري 
 ر  ،نوة زامر    ةوة وَ ،اومؤذمر

دا دة و َ انَم  كرراورد:  
َ طم  مز و من دةدات،   دي ؤظا ن، *

َ ن دةدات دةرة   مط  ا.  
*   ،َردةط َ ت و واز  و ةَر َ
ط.  
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ن َ ا روةى ودام ك    ،دا *
  . دة ، دوورة  ودام وة

دى ؤظ و ون و ومى  َرةو رزوموةى *
 دةروات، َ ا  مة  دةمدم رَن ر 

 وطر  و ى ى.  
* م ك ر اَ و  انَم  م وازَ 

ر دردم رن  دةر  ردةرة دةردةو َ واى 
ن،    لَ دردم رن م دةن 

  .دةت
* َر وةي اي ،وة اَ مَي رَ  وةك

  ،َم ََ وةد ووير  و دة ا تا دةَ
ر َو دا  دان   ادان و .  

وا، را دةيَ َ و  ردوون رار ََري 
  مذ  ةرداني دة  وم  ، ك اَ 

   ،دةزام دام  ردوو  ،ن  دا  َ
 م . َواز و من ، وةك  رةوة ذةن  دوون

َ  َو طمم  دا مَ ن َ ن 
   ، و   َ ي رؤذممو زؤر 

َ و من. ط ري و وةكوام وم ي داَ  
 اموة، مؤم ي يَر  زؤر رََ
  م  ةمي، ر  دةوَم ََر

  و مط َ ،ومؤذمر-َو !  
  رط ،  رةت ر ،نرد  ريطؤذمي ر

ق ( رَوة، دةَ ي ٢٠٠٧ي  ٣٥ذرة 
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ي دووة -ي اراو)١٩٥٤(ي رام مَدةو  )ف
ش  َ مَان  و .  و اي ََدم داموة

م ،دووةا دروَ ما ،د  نَ رةوة  وةك 
 م ةيَط  ن و روة ،وازن  و َ
  م َ َر  ،َدة َر َ َةم
ر َ و  وةي  و مي و دا 

  ،ن مردة م اورد م َ
رة  ي و، ن م ي  مك دةرو، 
 ا وويروور مةم و دان   ،م مام
 و و ر ،دةدات  نم  ،وةدة م

ا و  ،َردةط َر و و و ورةط َ  م
 م . َما و م  م رةا دةت

  ،دمََ ك و ي َ رةف م
َ اي و َ َ  َر . و َ ش

  .مي دامري ر َ دامم  دا  َووة زة
  

ومؤذمر َ دمََ مرة  
 طَةي وةي، زؤري َةر و رؤذممون  م روادا 
 مم  َاز ،ومؤذمي ر َ ،واي دة

 ر زاد رؤذممو  ،وم ر وم مي ميَ
  . ذرة زؤري زوم ت  مَ ا، مدماوة

وا ،طر َةوة، رة رةم ةومدن، ن 
 ومؤذمري ر َ مةم دمََ و طومر

ا دةَ م مو  ت ، ن) َر
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، دةام  ر ذة  م( ردم وةك  َوان
 مط َ:  

: و ومؤذمو ر   واز و َؤم 
   وة، رمدن  ماردة من،  زؤرر

 ومؤذمري ر  ك وة و َد ردامط  َر
طلَ وةي   وة وا  مردامن ر . مََوة

  ،م دمردار دن وؤم و   كر َ
َر و ام َ وة وةم وسمؤذمر ،

  وةيدم  َةرَ و َ َل  ؤر
رؤذمموس و مرؤذممس درَ، رؤذممو م ز و 
رةزووي  م  ،َ و َم ،َ وة  و 

َر رة  اموةَ .  
دووة: دم و   و م  واو طَ 

م  رةمي وري و داراوة و وممن   رةمي 
 م ةمةو ر ط رذةوةم و ؤ . َلط ةمر

ر دمدا  انو وا  ،وةدا  َ  ددي ي
ارةما،  ش مي وة مطمَ  َ   َةر 
 َ ت رذةوةم و زام م م و َ ةم و
رَوة و ر ر وروذامن ت و م    رؤذممو و 

  .ؤش َوة

 َ: م وم ) ، ، ،وري ،

دةوَو م َر ، ، ( ومدرو ردة 

)ارة دة( َ ر َود َ ومؤذموةي ر  ،

 موازة  و  يدة .  وةي ر
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را و دة ََ ومي دروم ،ومؤذمر وم

 َد  ش ، دن وا دن وَود رر

 وردي  .  

ارة: و ومؤذمو ر ادةرر زاد ومرا 

ةم م ،نار م  ريزام ودة 

 َ و ادةرر زاد  ردوو انَم  ريوط

 َ مط ،َ نوة َو م  اومؤذمر

ادةرر زاد مط  ،ومؤذمر-  ،َوة دةطر ةوة

 ن ،َ ك  ر . ومر مروةك زؤر ت و

دةرموم  دةاط  روةم زامري، ر 

  .دووري ي َ دةت

َ: ومم ومؤذمي ر مو و م ،

مو : ردة  و و ومؤذمر راَم َامدة

ن دة ،متدة امم  . زاد ر ر

رؤذممو و دادن َ و طةم ر  دةوت و 

ر  را . م  ت، وا و مؤدم دةدةن

  ،ت َوال موةر زاد ةمن و طروي زامَ

ؤذموةي ر درو اي طو ر ََ   ي ؤر وم

ر ر رادموةي ي رؤذمن و طةم . ت

دا  رؤذممون ت، دذي . دوورةمومي و م ت

رََ زؤرةَن،  ن رار رؤذممون 

مر . ردة ر و َن وةرؤذموةر و ر  

  .رةردمن ت
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: وممط  رة يم ةَريَ، ر  ،

م وةَ و و ري نومؤذمر و ر زؤري.  

  

  ر دةت و مَامدا
دامن، (، ري دةم  ط و مَاما

 ر َوازةموة، ولَ ةن دازراوة ) ََدن، دادوةري

 َر  ر ش ،نم ََ وو م ،ن

  َر دةواو  و رامرو ةم دمدرو 

 انَامو دة  . رامر و دوذوي م  تدة م وا

 ت، م  ي- َلط  نز وةك 

  .دةا ت

دةت،  دة َوة َت، َ   طورة و 

 اي در مم ةرير ة وَ ت ور و 

دةام  َرن و ت و دادطن ت . ا

 ن َة .  ودَدن و دواداومَ  و ما

- و   َ دة َ وة داريط 

ي َ، مك از  َزةرام ن و  َور

َر ر.  

 ف و زادم رؤذمموس  ةوة، َ دةور 

 رادةر، مو ،دةَم زامري، ودموة دةوس ت 

ن  مازةك مرو ، طلَ . و ن ر وة

 مو ذ ردة مزاراوة و ط  َم  ،ك ما ماد

 وة ،اومَ اوي و و  واذةيو دة 
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ر ،َر مو ،ن   َطلَ امما 

 م . موة،  رك و مي داَ و ري ن

ر  ي وَ   ،س م ةوةم لَ وَؤ

َود ر ور  ،رر و   ،تدة َدة ،

 مزاد ف و ر ريوة، دام ران َ

درو ةر َ  م ، نوو و وم

دؤ .  

 َتدة َر و َرارر دا ت وو  

رن د زؤر  دامن و . دة  وة ري  ن

  ر دي  ت ،ََر ام دمط

 ن وة ،مت، دادط  دمروةرن ََ ي .

  وة وَردا م يم  م ،ن ي دةم و

  !.اري اوة، م م دة َمو َما و س

  ر َ نوةي دةدم َ ةم ،َ

ر َر َ رؤَ   ة دةت و  موةي 

َدةزام مار ؤن و ردة مرةرو . َدة

ر رك  رن و ت و دادطن رَرَ و 

 َ وةيوم َ ون ور م ،م  َ

وةك ن دةَ . ة-دة ارةدة طةم راي 

  ،ََم دم دةن و واز  ؤي 

دة  َ ر َردما، مك م ت رري 

ر رن و دادطما   ،ب ذوم ر 

 ا . َروا دة ريرو َم داوةرم دة  ب
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مي رؤذممون . زام و م و رَاوة ن

 اد ةَ   ،َزردام  وا ي ر

  .َ مَري ر رؤذممون
  
  
  
ي ٥،  رة )ا َ رؤذمطر رد )وةري *

 مرة٣٣٠٦ و ٣٣٠٥ و ٣٣٠٤ذ ؤذامو ٢١ و ٢٠ ي ر 
  .دا  َ ش واوةوة)ت(ي رؤذمي ٢٢/١٠/٢٠٠٩
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دمط  كؤذة  

رة يم  

  رؤذمموم ر َردن
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  َ )ت اأ- Professional Ethics (

 دمدة م  مرةةو ر  وةن و يوا

 َطَر رةي رَر ،َيَ وا دادة  ،َما، دةط

   ،اةةي رَار  ر دمدة َر 

وةي مام ، رَ و رم، دة َي، ر 

دة م.  

ومؤذمو ر  َ ن ة و -وةكَار َ ،ش
 ، اري دوامر وس ومؤذمر َدة  ، و َر
وم و ر ي ودام ن،   ام رة 

 َر ن ،اروةي م َ ،ن وير  امم
دةرةن ر  ،َد   رةومدم ،ن رَدن 
 ومم مط  ش  ،  اي و ،َ

ةي  رؤذمموس  َ وة وة، ر و
  و ومم  دمةو ور مرة
َ و دةورى وة،  وان راوام  ري 

  .رَوون
 َ   ،ومؤذمي ر  نَ 

 ،ومؤذمر ررا و ََي ر وة  اَ 
 امو م   اماودا دةرد َةور  ،تري دةد

  .َ   ، ن   ن دةوة
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 ، ، ي َ ي ر ،َ مةم
ن    ،  َ و َ َم دةدة

 وا َ ردام ،نوة دةطر وةدرو وةدم
  .را و م  ري رؤذامدا

 م و  ،اممو  ومرؤذم
  ن وةك ،ي وااي رة و دةرم وة

 ر ،ََدة  دامو و َ ر اوة ردةوا رة
وة  ردووام و َ و  َ   و 
  دنرطَر  ََةَ  َر  ، رم

 َدةو َ ،ةم َ) َ (و ومم و د 
 و رة را  تدة ن درووازة  ررا 
  اورو  ومم روة ،اط  رة و
 وا مََ   َ دنةو َ

ي ري َو  ك رؤذممو وةن  و دؤزوة
 دةر ردة  تي دةرزاد و دؤ دم َرةو و

  .وران  رَي ي رؤذممووة، درو دةت
 ةَ   ري َ مةم ةر وَ روة

ما ي  مَ ا ط و  مو رؤذمموم زؤري و
دةَوة،  وَاي ميَ م  و ذي 
  شةرامَ و مط ،مو و كر  ،

 : ،زادي زاي و ،ر ،و وردي ار ،رر
، دة و ون، رةودمَ م و ردن

وم ذم ن، دادوةري و اث رمَن، مَرَي، 
  ...ممن و دة، رَط ن، وري مدن
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  ،ومؤذمري ر َ يوامر  رط وة وَو دة
 ردي ي وا  زؤر َدام و َر   ،وام

 ط ةَ  نومؤذمر دة ،ن دةَ ةم
َ  م ن رةودةن، ش  رادةك 
ط درودووة، ط َ رووي واز و ت و ي 

َ و رَ يم ومواز ك و  َر دةَ 
 مرة  ن رَم م ،ةوة   م

)  Yellow Journalism- ءا اا(رؤذممو زةرد 
و رة ش َةر و ةمم َ  م دةوموة، 

رةومت و ط ََ مدات، م رؤذممون و رزةي 
 من دة َ و ؤؤظ واي دان وا، وومؤذمر
 دمدو ز  من وروذام ،ومؤذمر َ مر

  .ناذي رؤذمن و ر زؤر ادم زار  رؤذم
 م  ةم  واي  ،شمَو ر طو مر

 دةوم :   رَ طوروة  ،ن
ردن و م رؤ ود َر َ دةي ةوة، ش 

 وري و و  رط رر و  ...د .
دووة :  م ،رةزا  و  ري واز ون وَؤ

.  َي َ رؤذممو ز ز و رةزووة، مك  و َن
َ : مومؤذمي ر  ، رة م ومم

 ري  نرد َروةَ م و و . ومروةك م
وم َي رؤذممو ،ن راطمن  ر َردما 
 رةف ط يم ت و  ري رر وةي 
ت و   زادم زاد رادةر  رؤذمموا، 
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 وةمو د  ،داَر   يوةمي م 
  و ن موةن دةد ن وومؤذمر َ دا
رَي م و  و طوث و رَاوة رؤذمموموة 
دةمك ر م َرةف َن ةن و م دةوري 

ن  دمري . (ةوظط رط" " يم وةم
طو" رة ت  رؤذمموم  و  رادووش 

مار " ر دةرةوةي وةزارة  زاد ى  رو 
ICSPم ؤوس و رمؤذمر َ ار ن   و

طد و داوان د رؤذممون اي رةزاموم ر ن، 
  ).  طَةي زامرَ ، از وي َ ما

 رة يم دمط  كؤذة وة، وةم و
 ودوةرطَ )  رؤذمموم ر َردن، َةدا م

  ري َ مةرة طَ ؤظ و م م يمر
مةر  دا ودم  ومؤذمر : دةوَي مم

 رة يم ،دووة يط م  ،ومؤذمر رة
دةوَم مرا َ يم ،نومؤذمر 

 م مومؤذموس"رمؤذمي رَ" رة يم ،
 ومؤذمر َ م ،نَؤ ومؤذمي ر
 رة يم ،ر مؤذمر رامورم ي

ر ،مي  / َوة رؤذممومَ طَ م
واَ ط رَاوي دةرَرام واَ ط و ن، 
 ذام  وم رامةَر ومؤذمر َ ري مَر

 مومؤذمر رة يم ،ََ َو م
ن ) ردةورود و ؤوس و رمؤذمر ازو دة ر دةَ
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 رة يم َ ردوا  ،ن رةوة  د يطط
َر  مومؤذمر.  

  ر رة م وم ،وا َ وةي َلط 
مومؤذمر مم  ةرَ  َم م  ،نرد 

ةممَ  رؤذممو  راطمم ردا، طر 
رؤذممون ن م ودام و  َؤ ن رةومن، 
م روط ةمم َ  و وم مى 

 دامو َوموا و َ   ،ومؤذمر رة
  .دى رؤذمموس ، وةك  طم مي و ادار

رؤذمموس  م ةودم رةا رةوي . ١ 
را ي  ،يرر و ،تدة رر ر

 و  .  
٢ . و ورد َدة اا رروالَ و زام ممط  وسمؤذمر

زؤر ردةَ  ،ََو  رؤذممو و وروذامم  و 
 ر وةرطرا ي يم دنازار ؤش و اذ و دمدز

.دة مدات
٣ .ا، ررزام دمَ والَ و دار  وسمؤذم

ََري دة ر.
رؤذمموس دا  زادي دةت و  دةَم دا و . ٤

  را، دواادةرر  شزا و و َزا دة ارزام
.ََدةَم زاد رادةر رد

٥ .  ود  رذوةم و َدز را  وسمؤذمر
َطوةرم طةر  و ادةرر زاد.
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٦ . ََردة  مَ وةدادمو و دار  وسمؤذمر
. و ري  مَان ت و رووداوةما مت

س روةم والَ و زامري ا مت و رؤذممو. ٧
َدة َرَم .

٨ . م و َري و ووالَ و زام مَدة  وسمؤذمر
و ر ي دروَر  َدا موازامم  و م ،رَةوا دةط

رذةوةم ط  ورة دة و  م  ط
.دةن
رؤذمموس  رودم رووداو  و طاوةي زامرما . ٩

دةك و ررا دةَ و د و ون رو دةطَ و 
  و َََن مم وة وَرم مط رزام

م د ومؤذما رَ َ ت و  ي و   ت
.ذة  موي روة دةت

رؤذمموس و دي دةدات  رادموةي و . ١٠
 رذةوةم  نوة و زاومو دروم ةَ  يمرزام
ط دةطم ،روةك  رادموة و روومدموة و 
وةاموةش  و س و طوث و ن و دةزطمش دةردةت، 
َ ن وا  مَ وة زن  مو و مومن طوة، ن 

.زامر مو   َرةموة ي َاوة
. رؤذمموس وم ذم ن رةو دةت. ١١
١٢ .  َلط  وس دادوةراممؤذمر

رؤذمموما دةت و ودات زي ان، ن 
دوورةدموةي وان و موي و ري دز َي وةرط درو و طورة 

. ت 
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 رؤذمموس  و مي َ و رذةوةم ا. ١٣
رمََ و ري مت، وةك ن و ر، دري، 
  ت وو ،يرة ر ر مَم  ،ََم
رَي وة ور دةزط ري، ن مَ مت دذي 

ط رذةوةم ر ر َر  ،د َم.
١٤ .    و زام  ةم و ار  َوس رمؤذمر

ط  زامرن و و د و را وازةم ردن و 
 را  وازي َ  نادةرر  و َوة دةطدم

.دةت
١٥ .  ؤظ و م وسمؤذمر و و ََرن دةؤ

 ، ،وردةَ ، روةر ،اد موةي طدم
َوةذن، رزطر مم و موةَ ،و ردةواري و 

.رذةوةم م ردن دةدات
١٦ .َرو  وةرط   رط وسمؤذموة، رم 

 دمدةر  َو ر َطوةرم  َر  َ و ن
.وي ش مت

١٧ .َدة  ،تدة  ةم و ويةوس رمؤذمر :
".ر  َوام  ،و ي ردم  داط دةَيَ"

 ر وامم  و زي وةرط مت و  رؤذمموس ر. ١٨
.رووداو و  وازةما وان مت

  
ي ٢٦/١٢/٢٠٠٧ي رؤذي ار ٣٨٢ي ذرة  ١٨رة *

.دا واوةوة)و(رؤذمي 
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َر  

   مَان َ و ي راطمما
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 ر دن )رَ ( َ يَو َي   م و

 ،امماطر ؤو ر  ةَ )   ووة وري زام
رةَ ن )  طورةو رر  داواَ ر رس

  َ ر ر َ َوة دة)رَ ،َ ، (
 ة   و   وة زامر ن  ر

ر   وط َوة وةم و دوا ،َموو.
 َن(  را- Advetasing :( ،م 

 رؤ  ر ر نردامر  َر مَر ي
َةك رَر  ن  َة ،َو ازة مَ   از

 ر زاروة طم مازة مَر يَ 
تي دة  .َر مرة : ،ريم ،مزرط ،

دة...د.
 ري َ   )تأ ا ا- Press 

Professional Ethics :(ةَار َ   َدة  ،َو ر
 و ر ي ودام ن،   و ران وم  رؤذمموس

 ،ن وير ام دمدة   ،اروةي م َ
 رةومدم ،ن  ةن ر  ،َد ن رَ دةر

 ،َ دنَرو  اي .  
و   َارَة): Law Media -ا من(  ي راطمن 

 ندام دة ،َر  ي َو رَ   و
و ر   ران دامةمَو    دةمدم رك

 ،م وةَ ََدة رام  دمَر 
 اياوةددي دام.
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 َري ر رر   و ،رَر روة   
دازراوة  دراو دةت، وا و  ةم مَان 

و دةزط ، دةوَ ر ،  َاردن، ن   مو
 م ويةر َ  ،دا لَ دةزطط ،ت يَ

م ي َو رذةوةم  و دةزطي،  َ  ت
  ر َ مت، روةري ي َورمََ، دو

  ،داتم مَو ر وةيدمو ور ، موة
 ،روم ... نمراو  زََو ر  ،م وم

.د...و  ة رةندو د  و دةرن رَدن  رة
 ،وةي رةوةوة، دةط يَو دة وا     و

 ن ممط  مط َر م   ةرةوةَم
   ،َوةم  ممر ط م   ،وةرط

 و رر ر  وةدة ر وةرط  و . 
َ داامَو م   و- َيرطَد ، ن وةيَ و ش

 درو  م نامََ و  و رط َم م ، َ
ار نماطر ،َ نوم     رداوط

 دم   م و ط رذةوةم وَا  كم ،
. و دة ميَ رذةوةم   نو م  واري

وام ،مط ر َ وةم نماطوالَ: ر   ،نمرو زام
َودري دمروةردة  نو، درو ،نرا دن،   وَ و

َر ، ،يؤر  ؤ امَدن، طزار د... و .
و   ن ي  َود  َََ دةي د  وةك

 وازةمَ  ، م َودَدم ي رةت 
 َود  ،َ َود  ،وة، رزؤر م  
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  ،ر يمدمَود و  راَدةدر ي َر 
 داموم ،َم  َ دمَ يَ َو   و دة

ؤم .ادةرر مزاد روا  ريزام مَدة و   و
َي وة ر و   ودموة،   َ ن

َموة زاد ن ر و   ر ََةودةَ، م َاث
) رك، ف( ي رازوة و ،َ ََش ومدم دو

.و ك َ  دةدات،   ر ار ن
 وةك    ،رةوة َ نذة ر  َوةي  دا، ر

م -و  ، مط َر ،ر
 داازم  و و دة   َوا و زم مَ دةرةوة

روم    رط لَ(وَؤ(َ دا.
 زارر، طدو"زؤر ووةك"  دة   ررا ن

  رَم ،ََردة نماطرَر - ،َدةو 
 وةوة شزيَر رط ،وة   َوةي ردمو و 

دور دة ،َي دةر َروا  ،رَودة  ة
َدة من زَ .  َ وا وور  ،َ ي 

اري رَا ردةن،  ت وامي ي وة ر، ورو
 ن دا  َلط  زؤرةوة ور.  

ور َمةر َر رط    و   م
و   دةردةو (َاو، او، او، ن َلَوم ض )دا 

 َوة،  ري دة َوة،  َ ازي رةدة
 ورَ وي   َم  ،  َمةر م وة و

:راطمم ران ت
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   :رَ يمة / َ يمَ ةم و وا
 ر ا َر ر امت نوةن    رةدو م

وام ،َطم :رر ،مَ ،ون ،اوردي، ر ،
. د... رَط ذم ت

درَاوةي رةمي  ،   ميَ/ ةمي ؤر: ةو  دو
وة. دةزامَدةط مؤ  و،ر ؤظ وةك  ورةط    و

. و دة مري   طم دةت
َ   :رروةردة يمة /   مرو ةرةَ

 دمر درو    ،روم روةردةي
َ   وو دةرورولَ  مرري مةوةن ر ةي   و و

.و وان دةوة  لَطش  ا
ارة   :ر يمر / ةَم )ر يمةريو( 

َ   را َ  ،َدةو و ، مور
م يم  ر ي دام       و

  من زَ دانَ وةَودة.
َ   :رروم يمة / و  نماو ر، زام  

   ض روم و وور ي   و و ضوة وي دةروورم
. وةووةد و ن ر  ونود درن

رمدة ذام و نوة زامر  ودم  ر ،و دا 
 ،دا ؤي ،ر  ط نرر يمَ و مط

و   و طَ   وة  رَم ولَور ، َرةز
 اوان  ةت مَر ر اَ  يو   زؤر

 م ران ةوو ما     وروذامم زةن،زارن
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 ،َدة  َرةر  اَ ووة، ورار َ ي
.ذ م

    ،نَ رد   نا امم  ةيَ
 َ ،اممز مر َا وم   نزار زارو ط

،َردوةَدة مرامو ط َ ت ،ذةي د  و ور 
  اَ نَ ةريَ و.

   )روا دة ،مَر ر َم را رر 
و)اةر   ،تم  ،رر را اَ و 

  را و َ دةطَر،  و رَ ََمي
 ،زاري دةدةن ن ، مَدة  دمَ 

َ   نامَ و . َ ن   م  ، و
 َر َ  نممز  ط ةمروا ط ،رر 

م.
ودَدن، :    را رر ر  َوةر وةوة

. و رَدم رر  و َدن  وةري ، رؤدن
ؤ ، مام ر ور َو  واَ ، رَ د

 ،ةمطو ،َ مي، وروذاموم يمدروم مَر
 ةودان ،ذن دم ،َال  مَر ،رومم اردم

.د... طزار زاري
 وةدا    َ َ  امرد َر  ويم

درو زَر  وةوة م و دمي دروؤ م ،
َر،َن ر ريم ؤ زي  و زام   ،مط  و

 ن  وردة َيَ رم رَم ا  ارد ي
  وةَودة و، َلط  وما طرد وري .  َر
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 ،امرد زؤر ر وَ و  رََ و   
 اَوةي ردمو .

 َو   رور وة ي   و ،َةَك ر 
َةَا رمماطي ر َلط ن ،ر،م     و

 دةط اَرم .
 روا   مور ايَوة، وَ وي َ ،دامو  

َ ر رط  ودو(  ر فمي رة
درووة) مَ . ش َ  رامم َ  َر

م وم امرد   رام و  َ زؤر ازةم
 َي  مو ةم  وةك زؤري َم (رَدن 
ومؤذمن) رطومر.

  
  
  
  
* ٢٠١٠  َ رد   

)www.heminmejeed.kurdbloger.com(وةدااوةو  .  ن
رةي (ي ي ٢٧/٨/٢٠١٢ي رؤذي دوو ٣٢٧ي ذرة ٤رة 
َود(وةاوةو  َر دا.  
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،َر وريؤذة دة  

  دةتةر و رؤذممو ردارزاد راد
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 زؤري مرةزا وم طلَ رادم ء لَ م دواي
رماوةَ ي ء دةمء ر ؤر مومؤذم َر 

 ي٢٤ ؤذي را،"درَاوة " وةي ردن، رم ردن،
 ردم ر َؤذة دةري دةم   زؤري٢٠٠٩ي ٦

 رنء اردم طلَ ز ي٢٥ ؤذي رر درا مد ء
رؤ ،اَرر ؤام َ ر.  

  ي مدم دةررةي م رمَ ةدا،  وةي
رةؤذة دة وادةي " اوةَء"در  ومم ر وةري 

َر ر ء ؤذة دة مةزؤرءزةوةم رؤ ءَر 
مر ي و ،ؤذة م َ م  ر ءي وطط 

 ر   ورةدا  دةو  َاوم روو، ددا
َ ،ر  زادء ر ومؤذمء ر ادةر دمرا 

 ءوم ،وةدمو  َ  مو طري مو دة 
َو ،َت دادةم و اس ءن، داوة يَ ن 

  ء دةم ،ن ت زادر وموة، ؤذمدام 
 طم زادء و زؤرةوة َ  وا ميَ  دةري ن

    دةري وة. دةوس اوة ؤذممو ري
١٩٧١- ار،او وومر  ون ء ددامَود  ومدة 
 رؤذممو" :،ا٢٠٦  ددةي موة، ؤذمموا ري

َء دة وةر ر   ي ،تو دة يةَ  
  ".دراوة دا دةر ء
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 ؤ ء رؤذممون ء ر ط ء وون وةي
مد َر نرد ،ت ،دن دةَوةر ريدة 
  ء)ارة دة (وة  ؤذممو ر ء اري رَن

َود ر َ يء دة   موازة   ََ
 ي١٩ ددةي دة طي  ورةي مك َا َ، ددام ء
داروة)    "ت ءرا ن ءزادي ذ ("وة :
 زاد َ  ء ادةر رزاد  س و"
ءر ومؤذم مء ر ادةرن ء رمن اطمة  رط

   ر  دةرَي ءرة  ام ء    يَ،
 موي ء  مان ن ء  ؤز و د ء

امَةوق ء ر  َم  مَ ن طرد- اا 
  ". مطَوة

 اوي، زؤر  مازة مو ط دةرم دةواذة ء
ادةر  رزاد م اوامدم ي َماون ء  ء

  دةري ء م ر دةموة، ؤذممو، رء
مدة ،ردة  يم و يزاري طرة  داط وة  

َ رم ََ .  
َ   و ط" :و س  زاد 

رء ادةر  َ زادء ر ومؤذم مء ر ادةر 
ن ءرمن اطمة رط َي "،وةَزؤر دة  لَ دة
 زاد  زؤري ار َرَن دةري  َ دة ء
ءر ادةر  ،دووة را  َ نو َور دة 

 دووة ِط" :   ء ام رة ء يَردة  
  مان نء  ؤز و د ء   ر
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 -دنر طَ م  م َ ق ء رةوَام موي ء
 ؤذة دةرة  دةزام دامةطَ ء مرام" مطَوة اا
 ز وة .ودووةوة زادمدا و  ردة اري مة

رن اوم ،ََدة وم مواذةء: "دة ام 
  ؤز و د   ،ر  دةرَي رة،

  م َ ق ء رةوَام موي،  مان ن،
مَ ن طرد- اا" َم  داط.  
روة دموو دة امم ردادة  َط  

دري دةت  نط  م دةر م ذر دةَ، طورة
  .وردةرموة مو مَ ء

 ذرة اق،  م :م ط   وةي
  ي١٠ ذرة ردن، ر َم  ء١٩٦٨  ي٢٠٦

  ي٣٥ ذرة  ردن، ؤذمطري ري ممت  ء١٩٩٣
  ردة من ر ء  َ ة،دةو ن٢٠٠٧

وس ءرمؤذم زادا روة ء ادةردام دمودة  َ 
    دةت ء دة ، مدر ء دةواذةي

 دةوة ء ؤذمموس رادةر رزاد ودام ردموةي
 ردمم ،  زادي تدة.!  

  ي٢٠٦ ذرة اق، م ى زدة ددةي
َن   رؤذمموا ادةر رزاد ردموةى ١٩٦٨
 ا   ١٢ي  اوة، ردةاو  َم دةدات،

  ش، وَاي وَوة، ا  اوي مَ دةَوة ء
 ن  ء راوة  مدري ء ريَ مدا و رك

ةَ ن ،وةوةرط  وم يم ر  
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مواذةن: "دةممز مةم  اق ء...، ا  
مَر م ش ءت ء ردان ،...دةوم ،  
دمََ ؤزر ء رةر لَ، ةو ن ءاموزردان، مَ ...

  .وون مدووةوة ري"د
 رَ ي١٩٩٣  ي١٠ ذرة م  ي وةك ن
 وةي وة دةوة، ن َمدم وورووي رردما

 َ ،َؤر ،ري: "ون دةواذام  ما  ددةي
 ان،  ء ر ر  دةرَي موزرامن، مَان،
،رمدا  ط."  

  ردن، ؤذمطري ري م ددةي   طي
 ؤذممون ء رزؤري مرةزا رري (ا٢٠٠٧  ي٣٥ ذرة

دمار(،وس ء رمر ؤذمورم وة ،وةدار دةط  
 ويدمو م اَ َ  رة ا ،َدةدر  يزؤر 

 :دةواذةم وم ،  اوي ء و َماو ن
"مم يو ر  ق و مازامَ مَ ،َل 

  ودن ن، َرة ر ووةر ء ودن
  ". د...داردمن اك ء  ء ر ؤزم ل ء

 مَدةون َو رم ء دةمي و  وة طر
  ء م ء ادةر ء ر زاد   رَوة،

   ر ا ددامممَ دةردةو َن ودموةوة،
دةوَم  و مزاد ، َلط وةي و مزادر ة  م

 َ و  ريَ  دراو  ،ري ميَ  َ ء
رذةوةم ء ط   ر ،َ َ  مط 
 دموة  مك موةرَ، دام ذم ردة ء



    

١٤٨

وويرروو َاو دةمَ ر ء ودن م وة ء 
ردوا مز  ف ء نزاد  َ َ.  وم :ددةي 
 ) ن دةم ء   ت مَدةو مي ي١٩

 ي١٩٦٦  موم ي١٦ ) ٢١ -د ( ٢٢٠٠  ري
 ي  ٢٣َ دراوة ء مي وةما موة ط ي

اوة دا١٩٧٦ زاريََ (وة :  
   َ ورا ر ةودم  ؤظ َو.١"
م  َ.  
 زاد ش  ، ادةر رزاد  ؤظ َو.٢

  م  طاوةن دةَن ء ورا ء  زامري ء َوة
 ن او، ن مواو، َ ةي ض ر، ةودم رَ دةطَوة،

ةَار  ارم ،َ ن ر  ةَ  ََ.  
٣.دمةو و يم ط  ي٢  داددة ،ن ةم  

 ميَ  دةآ وةر  وة، رر رك ء
  ،  َ َ دة مَ  ، دراو مي

:  
  .د م موم ف ء َطر. أ

 مرو ط ، موة  ،را. ب
،ط دا ط ."  

  ر ،َؤذة دةري مو طي  وم م ،َوةن
  دةَ  ا ر ،َامؤ رزدا ي  ٢٥رة

يروي ة ،ردادة   اوة ء دا٢٢/٨/٢٠٠٦دة م 
َ   امر ،وةاوةو دةي  ي٥٩  ،َ 

 و  )زادن (و" :و َ  زاد ا  ر



   

١٤٩

 " :و ا ن ي٦٠  ددةي".  ادةر رء
َر زاد وة ءدمو ث ءء ر ومؤذم  وة ءوم 

   ش دةر دةت، م مَ مان ء
َرةَ ."وة ر رو ط ط رةي ،َ  

دمردار ري ء ر ومؤذم ،َمدةط زؤر ط دة 
ردةن ء رومؤذم دمةو يزادام ،ن   

امر ؤام ر و ؤذة ء ةَ دمم 
،رة َمورة زط ةور   ت ءء و  ةي 

م ت ءدةط َوس ء رمؤذمء ر و ؤ يوام 
م  زاد ء وةن، رادةر دةم  دمم دةنم .  

  
  

  
 ؤذمي ري٣٠/٦/٢٠٠٩ َ ؤذي ري١٧٩ ذرة ي١٢  رة*
)َو(وة دااوةو.  
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١٥١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  وا رَ و

  وم راطمن

  

  

  

  

  



    

١٥٢

  

  

َ اويَدوودا، راوةي ر -  و ر ي

  نَامم ،دد يزام دة يَ مماطر

درو )  نماطي ر مو دمدرو  انو

زد و ش  موةمي ا ي زؤري  ( ردن

َ ا دواي.  

ر  ر  َدمََ م وم َورة 
اوة ي دم  َ  ،زة م َ تمم ،وور 

ؤذة ي   َرَةي زامي دد َ  لَ 
  .ورة

 دةو ٢٠٠ر  ر َ دة َوة امَ  ،دا  مو 
 م س ويوَ َ وةم  ،ل (دما

. ن وم ي راطممن ٦٠ ن، م  )اي
  ،ومؤذمر م َمو ،مو و رةد
 َ و  َود  َر ةوي ،اي طر راَم
دةت، وم  مَان زاد رؤذممو و  ن 

 ،َادةطر رة ي َ ر ر ،ورد ةَ  ن
مم زاد ، را ةمم َ ي : دةت

 دمَؤ   انو ،نماطر .  م و 
 ،وةَردا دة ةيَار  ،َم ا اوا   

دةو َر ي  دازرامم و وم ،م وة 



   

١٥٣

  در دةت،  وة وم َو ودا 
  !دةام َو رك و رؤم ،َ ن  ي ددا دةدرَ؟
و مزرامي داؤ  يم و ي م

  و و ي  يَ واز  ،نن دةماطر
طر و  دا و،  . داا، وازن

دازرامم وم ورةش َ ة ، ردن 
رار و دة  َرا زاد رؤذممو و وةموة 

   ،زاد و دمم ن يمََو ر
 مزرامدا  ،ون ادم م و رط وةوامَ
 زاد  َن دةةوامر دة مم ممو رةو

 دة َم َم ر  رؤذمموا، وةك ن دوار
زاد.  

روة دة  و داما و وممَ  ةي 
 رامَن، ممام ،ََزرن دادةر 

ةن دةطَوة،  مَن )ا(رؤذممون و ور 
 مدةرط وم  ،وةموةر دة  ام) مو

 ومؤذمن، ) ررةو ،نومؤذمر  ،دام 
م نرةوة و ذَ ،وةر . واو واز َو

 مدةو  ومؤذمر ممو َر  رةت
 م  ،دامو دةو مَو ر ،َدي دة اَ

 مََ يَو ر َةمت داي دةم و ،ا دةردةرةوةر
م  و . روومةوة و مم دري دةت

 دم و ومؤذمر زاد دمم م
تدة   . رودؤ ،  وم رد 



    

١٥٤

  ومؤذمي ر مو مزراموةي  . دا دواي 
  ١٩٦٠ي  ١٥٦رؤذممو ، طَةي ي ذرة 

  وة كدة م وةي   و و راطدة 
  يَ و  ََر"    رط

ة   وة " َ  اروة ط
"   ومؤذمر َام  ،د َ  انرط

  .، ن  َ م دوا ر  ن َة"دةوت
 َر  رة َمو مزرامدا  َول َ ،وا

ردن دةدة َ ، وردي رودؤ  و دن 
َمم نم و ن و زةوة، زةََ . رةد

 وةم  َ وةدا َلط ةم وة  َمو
  ي) ون  رم مردةار  ن دوو وةك :

دازرامم وم َي راطمن  ر َردما، 
طدم م رةف  رؤذمموم ر َردن، 

م م س م و م َرري وةي ذة وة داوة، و
دةري زاد  و  َ من و  ري وة 

ة.(  
  َ ،َ ور ناو ر َرةدا، دةو ََ 
  ،وازدا م َ ردة  ن ،اَدؤ

  َ وةيدم َ ةم  ر امرد َر
دةن ماوة و َك  ري رك  دة  و 
 م ش ،م ر زؤر ازةم   َ و دووة

  .درودووة) دة ارة )ردة رؤ  وةك 



   

١٥٥

 َ وَا  وةك َ ََ م ،َروا 
ََر زؤر رار  دةيَ، رؤذمموس َؤر دةيَ، ملَ 

ي  ٣٥دةَيَ، ر  ي رؤذمطري  ردن ذرة 
٢٠٠٧ ؤر َامن دة مو و  ،َم  ،َ 

م ماي وم :  ت   ؤذة دا وة
َوة دا رؤ ن ور رؤ و َر رؤ ن!  

 َ ا  ،َم ا مو و دة را
م َر  ان و  ا) وةك ََدم ن(

َ) رور و َوي موزرامن و ََدم َ ن 
وةك ن (َ و ري راطمن ةََ ) دةت و زموة

امش مم(! ريرة و  ي ري  م ،
َ د.  

 واي   وا ،٢٠ مو َ رادواي ر  
   وة  َم م ن َ ،ومؤذمر
 َمو مََ  داَ  م ،َرطم 

َو مط م و ن و زةرة زةو.  
  
  
ي ١٧/٥/٢٠١١ي رؤذي َ ٢٧٥ي ذرة  ١٤رة *

  .دا واوةوة)وَ(رؤذمي 
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  َ ؤردم رؤذممون

  م َور



    

١٥٨

  

  

دوار، دواي دوو م و ش رؤذ  رةَدم ،ت مي 

 ن  طرة رةاواي ،  ردة٢٠٠٨ ي ٧ي ٢٢\٢١وي 

َاوي موي ر " ران " ري رك، 

  .َؤرا) (طظري 

  ،دة َوا اَ م ةيَار  رةوة ي
  َةور  او و   ،وة   َزةم

وةن دةدارط .  
 م ،َومؤذمر دمؤرَ داوا  َي زال
رؤذممو ي ي ون و ر ،رَ  و 
دة وون،  ط و زاردان و  رؤذممون 

 يرة ةَود دم.  
  َ م ي دموم ،وسمؤذمر 

َ و  دةم  وةي د ،م.  
 َ ماردة مَدةون، رَةي زاد رادةر و 
  ر وم ؤظ مزاد ف و موةك ط ومؤذمر

 و اد دؤ ممم مرةةرة دَ  َ اَ
  .و رادةي را م ؤظ

 َو ومؤذمو ر ادةرر زاد  ،اَر دةو 
 رََ و  رير اران دةوة، دة َذ

 َوةو دةةر .  



   

١٥٩

 لَ،  طرةَ َ٢٢ؤردم رام رؤذمموس، ن 
 ردم"َ "رد ي ري يَ َ ر  ر .

  ت م و وةي ر"رةدا و رد مر "
  وةََردةط رة ،َدةَو"دروةي مدمو و 

مةَ ةر رار" وا َ  َوم ، رير ن ،
 ران وَ  َةمدن و ر رؤذمموس و 

  .د... ي زاد، ن 
 َرار َ  ،رد َومؤذمر دمؤرَ ،َلر

 ريظط  كر  نزام ر)(  اَ وةوة ودو دا
زاري م زاموة ميَ س َ ةم  و  و 

  دانَر  نر"ندمرو و ؤ ري "
دة موي ذرةك ي  و : رامو. ردةت

و را و ري ي  و  و دةزطي دي   ،طلَ 
  . زامما رادةَن

وام ،وةدووةو د  م ران روة : َرو
دا )و) رةي مة  ر َي ر َ رؤذمي 

 َرةي َ دةَ و دوار َؤردة . ،َوي دووةوة
و من دةوموة،  دواي ذرةي و طظر و رؤذممدا 
 َ و  ام ،وةَ م و  َر وة وةدة

 ي مو ط َ  و وومزام ران  ورام 
  !.دةدات؟

ذرة (و ي ران  ذرة م َرةي  َا 
ردا  شَ م ( يط  مومؤذمي رم و

)٢( مزاد ف و ر  رََ رةي  اراي ر



    

١٦٠

ما واوة، ذةي رؤذمموم ردن،    زةا
َ دا،  مزام دةزط ن دواداون و َوةن ر 
  دؤ  ي وة؟ن دؤزَرةداو  ند رط ؟ن م ،د
 رؤذممو  ت؟  ولَ مدرا طن و ذم و 

وةك ن َ  َ وة َ) ! رَ؟رؤذممو ر
 رووم و ي زام- ،ور  رَ .ؤردم د

  اوة٥/٣/٢٠٠٨مطاما، رؤرَ كر  ر .(  
ر و ر و طممي رةوة واي دووة رؤذممون 

"رررة يوار  " و َر رؤ ي م
  .رن و ت و ر ن ةن

 وة مط َومؤذمازةوة و رر  ر  اَ  
رمَ ،وة مَدةوَ   دةزامَ ،َوةك 

 ر َ.  
 روةك   َارَةي ي رؤذممو ،ن راطمن، 
 م   و وة َوو نرد مر رة 
وةرَ و طةم را  رؤذممون ت و اي 

دة  ،َدا مم س و و  م ر   و ةر 
ومؤذمري ر ردة مر دة ن وومؤذمر مذ.  

دةم و َ و ري رؤذمموم  ر 
   ط  د َر ،رةدا  ََ

  .َوةن و دؤزوةي وامران
م ران رة  ر زاد رادةر و َؤرد

رؤذممو و رة   ردة ري رؤذممو و 
  . ادم ران



   

١٦١

 ط و زاردان و رة و ممَ :  زؤرن وت
 ،ور َا ممرد َر  نومؤذمن رةر وا 

َ رة وةي ط ةووة و رط  ومؤذمر : 
  .َؤردم رؤذممون م َور

  
  
  
  
ي رؤذمي ٢٨/٧/٢٠٠٨ي رؤذي دوو ١٨٧ي ذرة  ٤رة *

)َود(وةاوةو دا.  



    

١٦٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

١٦٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ري دةمرؤذمي زاد و

   مَ طم ا



    

١٦٤

  
  
  

 َ و  وة يو   ا ي 

  مرةراو  ي وةذ وي  ،َوامدةر

 ي دة ،َ روامي رذةوةم  طو َوة

  ن ر موةمَ و و َن دةوازة 

َؤدةمر.  

  وة ا، ي ت  مي راي ي 

   ،َةدا زاد   ر زؤر و َدادة

  ندة َدة  اذة نر ،وةاومم 

  ري َيم دموش و روور  َك دةدةزط 

، رؤ راي ي مطََ و مام ي وةي مَري 

ن دة يَم ، .  

ر ي و واوة دة وةم َداد م  ،ي

  .َ َ َ مدرَ و دة وةردةدرَ م َرةمموة

 ،َر دةََ م وم  م ،دمََ دة

  .م ي ر   رط ا

ارة دة  رط- دا  ي  ، 

د َر َ دةي ةوة، مامَ رؤ ي دةَوة وةك و

  وة وَدة ر َدي  ادةرر زاد مودا و ََ

رَي وة ريَ  ردم زادامي راطمن دةط ،َ موي 



   

١٦٥

 ن وؤزة  و د م  وةووة موةم 

َردار دة دم م.  

 ،َةر ريوالَ و زام موةر  اطروةك دة

 َوامي وم رؤذمي زاد و اموة و ت ي 

 ن و دةرم دممدة  ر وة ودووم

ن دةن،  ي و دارمي ذوورةم ران  وو

  نري و دازام ،مر و ط رز و زامورةم دامر

رَي ةوة  دزةاوي وةردةطن و ودةموة، ي ن 

من ر رزدةَوة و  دةدرَ و  وة رووري رد

  ! َر دةَوة

روةك  ي ا زام و م و رَاوة ن 

و ي ر ، دةزطمََ ري ي دةم ومن 

  د وةك ،ؤنرا مم ياري ر    ن ،م

  نَ رةوة َواوي طرد َ وَ  ،د

َرد ا.  

َش  وا دواي رار وري ردما، وَاي 

رةو َون  ميَ اردا، َ  زؤر  ن مي 

 رير رةن، دش م وة وطن وةرم واوة رة

وري و ن، ري  و  ري 

 طَ و ر نوار رر ذي.  

 ذي َدا مو رَةَ   ري طظر و 

م و ؤذاماوي ر  زؤر ةَر ؤذاما، رمؤذمدي ...  ور

 وةدا ة  ،وة دةووازي م  واز و ويم 



    

١٦٦

 َرون م ون، ن زادومن  ن 

 ومؤذمر ر  مةم ام وةي َ  ،وة

   ا ميَ ؟ ررم ؟  ش

طم  درو دةت، طن  وم دة َ مو و 

روا   َو َموة  ت و ! درة زادوموة

ن دةروام و ورددةوة،  ا وةت  روون دةَوة 

 و موا دة  وةي دارار و  ؤذمن ر ،

َ مروالَ و زام وةير ك و ! َؤلم   ن

ش َامم مي ي زاد و  . دةَوة و ردةت

 َ مرة  و ومؤذمري ر موم مامو زر

.  

" َ  ر كوة) دوو )دةروازة ؤذمر  ،

 زاد و،  ن َ طوة  رام دةردةو، ر 

ري  و  َب و رَاو،   ودموةي 

  ".رَرذ َرةت  دردةي مَزي، داا

 كرزام  ،س و وا ر م م رةوة ي

َوا : دةدات و دة ،نرد ورةيط زا  كؤذمزاد"ر "

" دةم وو و ادم طمةن"وة و ري ر 

 و ر  مذة وةي  ،اوةَدووة، وة

ر وةمَ    ،رند  َوة رةووم

 ؤذمر موامري دةر ن ون، وةكر وةم

َدةدو ري دا  شو ،ن دةدات.  



   

١٦٧

وا ،مة روةك َ وام را  دةروامم و 

 ؤذمر" ندةرر " دا َوا م ،َ

  ". دان    َؤزةم ردةواري"ر 

، ر  ذرةي )دةروازة ) دم َوت ذرةي 

 موروذام   َ ي ضدة او ر وة، دركرةم

موةما  ،ن ر ر  َم و طورةدن و زةد

اوة و َ د رااوة، ن َك زد  وارة و 

 وا اوة اوة ورز ،وةومؤذمووي رر  ي ي

ي  ، طن دةم ر -م و م ن و  ...رة؟

  ،رةو ؤذة ؤذمر ام ووييَ رم َيا مَ 

 يَ و طم  يام ة و َيم دةر  دةرم

 ،ووةن (م  ريو و َور ر وة م  وا

 َ ووومم و ووة و دةماطر رةورم ز و

  مي وة موة ر ر رؤذم و ( ، َدوون

َوي مط  دن ور.  

رلَ،  وةي و وت ذرةدا، ي  ميَ ت 

راَوة و دار و رارت و رَرذي ر زدوون و وري ر 

) َم َ ) دا َ دةويَ مون، وا وةي 

 م ،اوةومةوردي ر  امَم )يم و مَ ( دو

 ةرةم و رن و دةيَ  زؤر  وازدا دةرون، 

وم  : ،د َ َراو و َ  انمط

 و وةي دادمو ر ود ةر  كرو زام وةي دادمو

زامر د  رة موةوة، د ودموةي دوو والَ  ك 



    

١٦٨

  ةر رةوةي يط  زؤرةوة   نَ  ،ةدار

  ...وَوة

 ؤذمر  َرة مزةق د د َ دات وم َ  خ

 َ ري   ،  َ ر  ر  ،وة

  م رؤذم : رةَ ةوة .ري رؤذمموا

زادت وة،  م و م مووة،  ةمدارن 

  ن  ،اوةوةرد  لَ و ن ،َوط ،َ

 َم ر  ريراو  ت و ردةوا ا

 ؟  و طم  ،ر  رة دةروامم و 

    ، ؤذمر" ةمط دما و

، روةك "  َ و "ةوة دة" َرن

   ،ذةيرَو ر وام َ و   وم ادا 

طر موَم  دردة (و ذرةا ر دردةي مَزي 

َ ةدا دروَ ( ري دا َو ،َم رط ،ؤذمر

ن    ََ درودم و رة وةري و 

 ؤذمي رام وةموط ري   ،َوم 

 ، و ي ريط   شوم  ،د ي و

 م كةَ ض  داو  وةيومررةم  دا 

  ط ةَ  م ؤذما رَ  ،ؤذمر

"ردةد "  ،دووة نمَوم َ  َ م ايت و ردة

 د موم   ،ونم وو م امر  م ش

 روةك دةزام ،وةاَ زؤر ،ََدةوروذ   ر م 

 م  ر  رَو رن ر ورة م دووة، 



   

١٦٩

    ! م  و راي ر درو دةَ؟

مي طَ..  

   يم و ،دارا و ومدرو   روا

  رةوةذ   ي مةزاو و ر ؤذمر موامدةر

َ ا  ري وةزارةت ي  (وةزارة رؤي  وةرطو 

َدرم َ ي كاوةو ر  رةة ذدوام وما !!)دةرَ ،

  دوو  ،ي ي درة و دوو نَرط و  ي

 َم وم َ وةي و ش ،ةوةم ؤذمر  و

ي .. ة!  و رؤذم ،ن  رطمي ن مدووة

  ! دواي وت ذرة زامن ن مدووة؟

 شازي داَ ر ر روة  ،" مةزار 

 " دا و َم م  ندارط ن م و و

دا رؤذمن راطم  ،ش م ة ر 

 ، زاد ؤذمر   ،تدة وة درو مو ط دم

 زاد و يؤذمر مةم  َ   

، َ    وا ر  ََ طمووة، )زدن(

 وا زوو ت دةوة دا؟  رطي مي؟ ي وا  ض 

رؤذممو َ وةََ ا ت روورووي رداموة 

 دةروازة  ر مة ن و وةي  (موة؟ 

  ن  ،نؤذمر دا مماطر  ون وةوم

  ،توةرط  ايد، ر رورم َرم َر َور َلط

 دا، و َ رو و َ و وا ممملَ وةط 

 دة تمم  نا.(  



    

١٧٠

دوار  مدا وةي روموةوة وةو،  رؤذمي زاد و 

   زؤر ادةر  شَ  ،داَ وا  دةم ري

 ة َامَ ش ،م  ن ةَ ب و يط

  دةم و اوة و  ولَ و موةن رةو مدمم

روم.  

م َوةن  ،َ طا  ب وام و،  زن 

 َوو  رام و مو و مو و موم دةروازةي رار و، 

 م َوة مم ،ي مةزار َ وةمد 

ووةدوا.  
  
  
ي رؤذمي ٣٠/١/٢٠٠٧ي رؤذي َ ٥٤ي ذرة  ١٢رة *

)َو(وةاوةو دا.  
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  ي او  

  و

 َ  
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ي  ردن  ، زةي ZooM inرمي 
و ري َر وم ،ارم َلط َوَو داَ

  .ط َوردا ز دا
 رةزوو ،ي وترم ريَ  ي وة و ط

م َود  َامدة مر ، اردنو  زؤري.  
   اردم وما زوو زي َZooM inاي 

ر و ز دةدة َوم وةر  وة، طَ َدة 
  ام "زؤرةوة و ر ودا دةاردةوة و دةت 

دةن مَ و دوا دةدة  و واوي دة  نو."  
 و ط  اردم ن وم   و ط مد اممَ

د دم َو  ر َن م  وةم ر، ...  وي
  ..زاردةر، ي َاري، ك

 ،و رم ري ََ  دا و يم و و
واو َت و ، دوار مرو م  مؤ ر و 

  ،ر م ن و ي نا وةي دة 
  .دوا  موة

  رو َ م  ،وة يوا و ،مد 
و َورووا ا  َرر دم و ي 

 م ورةيي طمرم) ر(  ا  ، م
 َر َووة و دةرة دةدوو  ا ،اتدة موةَ

  .مرو اوة



   

١٧٣

  ذ و ذ و  مرو رة َ 
دمدا، وم واز ر رر  و  ن 

ي الَ و وان  َ  ،لَ ر درودم موي 
 َدةو َ  د َ  ،ةَو در" َ"  ،

 َ ،وةدووة وة ر ن نوة زامر
ارَة و رَ، دةَ رؤذمموس و ران وم و ر 

م ن،   ام رة مما  ي ودا
روي ن،  َ وةي مرا ،ن رَ دةرةن ر 
 ،َد   رةومدم ،ن رَدن  ،َو اي 

  . وم و ط ةَ  مةم ةر وَ
 ايَو  ،وةَا دةَ م  ي امي وزؤر رام

ميَ م  و ذي   ،رك 
  ةرامَ و مط ،مو و : ار ،رر

َ ،زادي و زا ،ر ،دن، و وردير و م
دة و ون، رةودم وم ذم ن، 
 ،ن و دةمم ،يَرَن، مَرم اث دادوةري و

  ..رَط ن، وري مدن
وا و َةرة زامي َ مام ر ي ن 

زؤرةوة ط    ،َ"ََدة و ر وة" ،
ن ! دة َمة ةمم َ ي َا رةو ماَ؟

الَ و وان ن ات م  و رةرة دوور  مرو رن؟ 
   م وةرطي وةك َي روومَ؟ 

ر ردم مدا درم يةو ز ر وةي ري
 دام ي و ز    ،دي زوو َط



    

١٧٤

  ن و ر  ،ورد مةوة ط ََ
 َ رةيو  رةو ط مد م رم

َو ن م ؟ رة ندة م ي َ ن وة؟
 َوةي مردام ، مزراوةدا مَر   َم
درو دةت و ي  ر َطر  ي  و 

 ،م  ،َم ك ز ةر وَر ر وازم رزؤر م
 طوث، ن  ،ن موةك وا دةت و زم طورة 

َمدةط.  
 رم يط و يَ ةد  ن م ةداَ َ
د،  طر  رووي وة  َوام، دةيَ  َمي 

 داواري ط دةام  َر و" مان  موي"
  .م رت

 مةم  داط و م رم و َوةم روة
  َا  ،َ زؤر ي ا و ارةي 

وم  ،دووةومةة: رمَ ن ا َ  َم ،دات
 ر  و رط م ،وة َ  ش دوورة
 ، ور   و َو دة  ر  امم ،َ

 َدة " ردا دادادط  يوام يو  ،وامَ ر
  ".ةَوة

 يم شرم  دم مماطي ر مم وة م
ردي و موة ؤَ، م ،َ دةيَ   ددا 

 وام ذة.  
َ  و مي ا وم ،ي ردي وَاي 
رم دي، روط م َ  و 



   

١٧٥

 ومم رام وس ومؤذمي رزؤر  ،رةف م
    ،نو  ة َ ،م وةَ نرد
ش، ر مَ راطمن مو ا دةيَ رم و دةوري 

  ََي َ و  وة ي  دام  َ ر
َار   ن ،رم ،رةدا   و.  

  
  
ي رؤذي  ٤٦٨،  دوارةي ذرة )م) طي *
  .دا واوةوة)و(ي رؤذمي ٢٦/١٠/٢٠٠٨
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  رؤذممو زةرد و

   رديي



    

١٧٨

  

  

)  Yellow Journalism-ا اا و(رؤذممو زةرد 

  نم  ،َرد رامظو ط ؤذمو ر  زاراوة

ودموةي وا وروذَر وةرطوة، وا  ي ن ي ؤظ 

َؤظ دةدو مزة موا و .  

 ري، واو وا وةيدمو  م ،م رةو
  .  ،َوامري و ذم ، موم زؤر ادةن

   وةَردةط مومم  وويَ١٨٩٣ َ ،) ز
ي ودةوة، New York World( (رؤذمي ) ةر

 م  مذ َدن و مو وا وةيدمو 
و وان و َ وةرطو، رةم  دم ذرةي رؤذي دا 
ردةَ، رةم زةرد ت دو ورة وام  ،ن 

ي )New York Journal(رؤذمي ) و رامؤ) ردةا 
 و اذ دمدر ز ةردا يؤذملَ رط دةوة وو
 مر  ا يؤذمر  ةر  ،َم

، دواي ش The Yellow kidا زةرد : درود، َن دةوت
 يةَو  ردوو ََردراَ َ . 

  نةو د و نوة ةوي ندماةوار  شي دؤذمر
  .رؤذممو زةرد دا

  َيط  ، و ومؤذمري ر  رة 
 اطر  اةر  يمةم و ،دةدات َ مةم

 انَم م  را ،ك زاد و ومؤذمر زاد



   

١٧٩

ؤن، رةودم رر و را و وردي و ون و 
َم و ردن و دادوةري و اث رمَن و مَرَي و 

ز  ،وة وم ن مذ وم را ر 
ر  وروذَر و زددم اذ و ؤ و زةدموةي ميَ 
والَ و زامري و وَ دةت،  دوورن و ةمَ مي 
 مم  و مدةوَم م و مر يودةر

  .رة رؤذمموم وما ون
 مي وةي اري رؤذممو مو رددا وةَ وو 
  و واوة  وة  ،ووةامرَ يك زدة
 رر ي  روا ،و َ ،ي ن وةر
داطاو ردن و ذَدة رد و رار  وري 
 رةي ذ زادي و ةيَراو و ومن و درورد
  ،وةدمر واز يرا  نماطر م زؤري
  ر َردما  ط وةَ ك  مَان 

 وا ، رر(، الَ(ري دةت، زاد 
دؤَ َي م و  مَ طاوةدا ،ش واي دووة 
 ومؤذمو ر   زةرد ومؤذمر رة ي َيم

َوا دةررد.  
 موازة م وةَو دة و دة دة ؤذامن ر وةك

  ردي مماطر م ومؤذمرةي ر و مرة
 م ،وةم  مو ذم ر دةَم وم  ،وةومدة
 َ  ،َدةزر  ويدةدةن، م َ و  دام وان و
 رة وير م َم َ وام وةي دادط

د، ... وَي مو طلَ م ََ ودةموةودةموة، 



    

١٨٠

 ون رة   ي رؤذممو زةرد 
  .َن دةدةن

 طو مر زةرد و ومؤذمي رم و ودةر
ََ ن ،ارد ومؤذمر  َ مةم ف و دم

  ةم  واي  ،وةمومؤذمن ر   وام موم
  :م  طوروة  َ   ،ا ذة َ داوة

 : َود ؤر ن و مرد   ومدة
 ،ةوة يدة َ ر و  ي رر  ش

  . د... وري و  و
دووة : م ،رةزا  و  ري واز ون وَؤ

 َ ي َ رؤذممو ز ز و رةزووة، مك  و 
  . َن

َ :َر  ، رة م ومزؤري م ة
. رؤذمموم ر َردن  ري و و مَ وة

  نماطن ر ،ومؤذمي ر َمو ومروةك م
ر َردما  وةي رر ري  ت و 

زا   ت و رةف ط يم زاد دم
   يوةمي م  وةما، دومؤذمر  ادةرر

  .رَدا
  
ي زةام ١٩ي ذرة ٣٧،  رة )طزار) طي *

  .دا واوةوة)زمر(ي طظري ٢٠٠٨
  
  



   

١٨١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

   اردمن و

   َن



    

١٨٢

  
  
  

 ام َ  رة درو ء ر نراوةََ  وَ
وادةي  ء م َ ء رمي ر س ء طمم  ممن

 مزراوةدا  ،ااردم يم اويرء  د
ر م وؤر ،دا دةؤ   ش يم 

رر و دازراوة طمم ر ؤي دا و 
  .دةودةدم دةوة

 ومدة ون ورا  ر ذ دمرا ن وةك
 ةر َرَ اد مذ را ن وردة ،

رةش رومو اط  ر زاد انَم زاد و ومؤذم
 ، ك ورةر زاد و  ي ةمط.  

ر  ،ا ت ور و   مةم دموة
 ، َيَ رردةي دةَ َو و َ َامري دةو

ر ين و او دة  ت ور و ودةرور اَ  
 ، َو  ،ممةرة طَ و وطر َ  كم 

َََن دة ت ودة.  
 ناردم  رط ،امرد َر ز اَد َوم

م ن و ةَ يد و اد مذ َم َ
ر  ،َ ةوة وو  وةدمردي ي .

م ر وةدم زة َ  ر دن  و
ر  م را و ؤ يمَؤ دموو

  .رر



   

١٨٣

 ردي ي وةم ر  ،وةموازة را 
 ،    َ ةَ  َامدة

و دا  َلط  و رةم ان دةمَم  مو ،ت ام
اوة وري ر .وازةما درو ت و ري مت

  دةواذة ت، دت  مو و ودموةي م را
طر رمدا مَ ذم  ن،  وةدة .ما تةردو 

 ا و  ر  .ََزرم َم و َ س و  ويم .
  َ  رذةوةمَم  ي رََ و م َمر 

 م و َ دذي  َم و .ر م   نطوةم َي
ن ر مط ر ن ،َروة امو َ ) ر

  . ،  وةي ود  ََو ؤ دا( ودَري
  
  
  
ؤذي دوو ي ر٢٣٠ِةي ذرة ،  دوار(م)َ طي *
١٥/٦/٢٠٠٩ِي ي رؤذم)َود(وةاوةو دا.  
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١٨٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مماطر مز  

  اوي ردي
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 زم راطمن، ى   َى  و دى 
ردةوا ي و طى طَ .  

 وةى رىر   ت وامَ ةما رممز  كر 
َ  و  طمى  رَ و دةور زمواموة 

َ  .  
 وةى زؤرى َرام ارة و  زؤرى زمم دمدا 

 ،وة كدةم ومو ط  ري  نماطر مز 
  و وةرط َ َلطَط َ دة و َمز َ ط ةَ
  ن و و  و َ ي وؤر موازة  و

َ  َ وةمماطر مم و.  
 و ىم  ،نماطر مرةى ز   ،وة 

 ،َ م  ايوةر و ر مزارة و َ وةر و  َدة
 ،َ  مز  مز َ ووا َ و كار رة
 ومدوادا وة وَ ن دواىماطر مارى ز مرةزا 

 ميَ واز و  مَان و وردةمن ط و واى
 مةوةمو مم مو ز َدةدو َ ن ر نوو ىمز
 َ  ،تطي م َ شاو ر ،ا ن  ؟َا ممماطر
واو َ زم دةزطم  زم رؤي و  ي 

ومَ .  
  ن  مز  ارة رام داامَو م ،

 . اردم زم َدةوة  مَان زم  و زم رؤا



   

١٨٧

 م  اوةوةوم م  نماطر مدا، زةَار و ر
َراو دةط  وةَو او  و.  

، َ زارو ط ة ري َويمةدا دةَ وةى  مز
  .راطمم اوي رد، وا زم رادن

َةدا، ر وةى س  زن و رةى َ ،  طر 
 راد  ر  َ مم ت و لَ و ؤطا

 وةى وةرط ى  ،َو َامذةدا دة دة  وا ،َو
   ود َامدة م اودا ى  ررا 
 ،َ روا  و رةى راطمما و رةةَ و 

 ،او موم مماطر وة م  َام رةَ  ،ىةوةرط
  .رَوة ري و ر و ط و ر و  َة ت

 م  رط ،او مماطر مز وطر  وة و
 و م ،ردي ادر ر  نادر   َ

و دة ،طَ نم  ةمر رزؤر  ،دة و واذةى
َو َ  نزؤر َ ن .  رزؤر ،وةدا ة

ر وا اموا وةىمَ .  
 م مادو ر زيوا ر وةَر ر ورر 

 يَططو   :م ،د ،ر ، ... د
  !دةطن؟

  
ي ٢٠٠٧ي  ١٠ي ذرة ٣٧، رة )طزار) طي *

  .دا واوةوة)زمر(طظري 
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  رار رؤذممو و

"وا َ!"  
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ي ارةما   َرةدا   ،طلَ وةى  َ زؤر

 َ ى ن َ ةىَ  نم ىت زؤردةط َ

من، روةك ؤى زامون و دوم زؤر  ارةن 

 ى َ دواووة،   َ  دواى راروة 

 ة وَ  ،َو وزا ذاوى وَ  َر ةيَ  رط

ويَ  زؤر ن و ارى  و رة وة طريَ و 

  .دوا وردة وردة رة و  رؤوة

ارى راطمن و رؤذممو َ و ارة طممى  ش 
رار م ،اوة وَ  ر ور َر  وة

اواموم  ى ردى ر  زدوم رؤذم و طظر و 
  و  ىؤذمى ر   ر اوةىو
 م و ى مادردي و ر م م مزرامدا

م دموةى دوو  ت  راطمن و رؤذممو  دوو ط
  وداى ،زام  نماطر  ت َ و  ىم

  .ارةى  ردما اوام د
ةوةَ رة  : ر وةم و نو َرةو  

، ةوةم ى زرة  َ ردى ومؤذمد ر 
و وموةى زام  ، ن َلَ مَ و ن 

ن ى ردى وة ز  ! َ ،مرووة م وةرط؟
  ! طمم وم ؟
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  َ وةد  و وةىَ   ىار 
 وطر ن ،َى دا  وسمؤذمر َدة  ،وةمر
  َم را دن وي مم و ومؤذمر َ

د و رامن،  دة َر  ر َ رؤذمموس ...و
 ى ووىروووةر.  

 رار َم  نَط ،وة مرر ىَ وةى
 ط ةم  دوور رةرر  ،َدة ومؤذمر
رؤذممو و و ذامة طمى دةو َدموةى دؤ و ي 
 ،ووداوةر وةرؤوةى ماط م و  وةَدة 
دارَ طو  و  َمي دن،  ى َ دة َر و 

 َ و " واى  و وا َ !"تدةا ر دواي .  
 راو رم رة و وة  وة م ر

م و وة ورة دةدوو ردةوا مومؤذمن ر ،
ةمَ َ رامرر!  

  ،َ نارة و و َط م ةمرةوة ر ى
 وةى وردماَ  َ.  

  
ي ١٦/٦/٢٠٠٦ي رؤذي  ٣٩٩٦ي ذرة ) ( ١٠رة *

  .دا واوةوة)ردم ميَ(رؤذمي 
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  رؤذممو د و

مرةزوو ومؤذمر
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زام و مر و ) رؤذممو )وة دووةَوة، 
 ،ش ر وة موة، ش َموة و َوةي 

 ومان طر ،وةارة رةي  دي ي يوا و
  ،ي ررة روةوة مو  و ذم  و 
 و ور ر  ؤ، دة َمي رك 

  .رك  زام ،مر و وة
  و ؤ يد َر زام ي وةكم و ،زام

 وةن و م و زام  و   ةم ر و و 
ََو دة َدة اا دم د.  

مرة، م َ ام  مرة امن و  و 
  ،وم   ،دار   ش ،ريم رزي ي

اط  ،داؤذمر  ن اط دمو دا او د 
  .رةمةداوة

 ،ر وةي  َس   و ردم واز َا 
موودة و رن درة و ذمن ر وة، وةك ن 

 مو َدة" ي ،ومؤذمروم."  
  وسمؤذمر وا ،وةي وة، دةطرة و
مم رةا، روةك  رم دا  وردي 
دةن اوة و والَ و زامرمن، ودَدن، روةردة، 

َر ،ر ... و رةزا  َ ،وةَد دةط 



   

١٩٥

ةوةَ رة  ،َدة  : ون وَ و ن 
  ي دة دةوَ؟

  ،ةن دوروو و ر مي ووام ةمر
دةموة،  و َريَ  ري رد  مَان و دوو رة 

   ، مومؤذمون و ردون و مد 
ت  مي (زةرووةرَ م   زام و مما، 

 ومؤذمن و رماطر  م و زام  َ م  ،ادوا
َن و : دوو راي َوام واز دة (َاموة

مؤذمر ،ن واَ ن ودة  اممرةزوو  ،نمو
 و َ ا  و ر م م م و وامدةر
مزام و زومن م ،و و رؤذممومن،  وامن 

ن لَ يَ و  ارةدا  و واي دة  دةَ طرةم  وا
َؤ ومؤذمن ر ر.  

 ،د َوم ، وةمو دوو ط انَم  وةي 
) ، وام و ردة داارة  وةي ايَو 

دة ام ( ي  د مَ ار ،وا َ
و زؤر طم و َ و  زؤر رووةوة ت  رووي رؤذمم

رةم م و  و ذامة رؤذممون و  و 
 ةمر  ،دة َ زؤرت رةزا اومؤذمري ر َ

 ، َ َ مََ مام   ،َوة مطم
زون و ام و ي رؤذمموم رةزووم رةت َوة و 
 د ومؤذموة، روامَ  م ،َ  زةر
 ، اوامَ و و ردةوا دمر و ةرطومز  َ

دة مرةزوو ومؤذمن ر وةك ومر   َام



    

١٩٦

 ، ، ،ي دار وم وو مَ  و َوةر 
  .د زََ وة...َ و 

 رة دةام َو  وة رؤذممو ردي رةو 
ر وند.  

  
  
  
ي موم دووة ١٤ ذرةي٣٥، رة )طزار) طي *

  .دا واوةوة)زمر(ي طظري ٢٠٠٨
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

١٩٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

   ي ردي

  داَري ؟

  



    

١٩٨

  
  

َ و  مي ددا ن وة دووةوة، ي ردي 
َم َدؤ  و َدةرَ وةدااط م  ؤدا ،دا

 و  ر وة  نوةدة وة م يم ش 
ي رةوَ رَ و  وةم  مرو و 
رر،  دة َردةوا  و رووي م وازةما 

.  
 و َام  ،ردةوا ي وةي مو و ري و رةزا

دمر ة يَ ،ونن دةَو و طر وةم .  
زؤرر  دة ،و مَ  ام ميَ مزموي 

، رؤ ،..... ،رةزا  روري.....وي، وةك ر  اري
رووم و  موة، ن  د، ...مور، رؤذمموس، 

ا  رار، و م دةم دواي مو ذَ و وَوة، 
 وةي وة  ك دوو  م موة دة وة 

  !ة"داَر"ة، و رَم دةواذةي 
 ولَ و امك دووت وة، رة، دةويَ ر  َو

   ،ك   م م وم  ، ار
  رط ،دةزا  "ةر" ،نَ  : رد 

  ! ض ارَا داَري  ،وة  دا داَري َ؟
َ يوةي م َ ،م رم ريَ 

 َدة ،ََي دةمرم ريدة"دا اري  رَدا ."
 دا و ي  ،دارم   ،رَ ن اَ

"  ،اوةوة وةرطد م  رم  يؤ ي



   

١٩٩

 َوا داَري ؟ داَم ."  ........ة  ؤذ
  !َا؟

ورن طر   ،َرة موممم و  وامدن و 
 وم  ،ردي ي ا  س، دةم َيم دمورةط

  !ري ؤَ زؤر  ،ي داَر
  
  
  
*ط  ي)َم( رةةي ذردوا  ،٢٥٧ ؤذي دووي ر
  .دا واوةوة)ودَ(ي رؤذمي ١١/١/٢٠١٠



    

٢٠٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



   

٢٠١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ؤم ي  
  
  



    

٢٠٢

  
  
  

ذ ايَ وَرط ،َرم امر و  ام
 اري ر ويرَ دا و م . امر  َيم

  ،ث يَ وةيدؤز  زامم   امرو ط ارة
"ؤذمر" ن واَ م ، َ واوة يم  ي

 َرمؤم وة-يو َ ي.  
مماطي ر و ،ؤم ي ير يَِر   ،

وةرط َمن دةطومؤذمر  ت و وةَرم . 
   ممو م رةوة و ورد يَ   امدة
وام ،م رؤذمي ؤم واز  رؤذمي زي، ن 

  م ي ،ام  وةؤظ َ  ود ري
  ي زار زؤرةموة، وةرط دةامَ  َو 
 ن دة ر، وةك   م ،م  ونَ
  ايَا وموةوَ لَ وَؤ ؤم ؤذمر 

  و دةم  ،اووم.  
طر َ راطمن و رةي ا،  راورد  ري َي 
زؤر ر و وك و، روورووي َ طوط وَوة، 
 دموةو ر  ومم ،دنر زاد ووير  ت

مةم وا ،دا َ  و زؤر ؤم ي
  .طوطم ز ي دةطن

 َ ر  ررؤذم ؤم يط   . َ 
 رؤذممو ط و م    دامرَراوة، 



   

٢٠٣

 َر  ري َام كةَ  ،ت ريد مرة ت و
 َر دة مط وةر م، مم 

، رؤذمي ؤم ر َم  و 
  م َوة، م   وةاوةم

ر    َو م وازي  ا و ،ََ
ي و وي َظري رؤذم ؤمي  ،َن ي 
و ر، د ي وَ او  ومَ ا 

  !.ردةََ؟
ي رةوة رةت  ر  ،ََري دةو ت، 

وةي دةر دي ري  ،ة ي َري ر
 دامو َوموا ز  ، َ ي ،ومؤذمر

 ي َ ر امو انَم  َوَو رَ و 
  .َ و مَامم ر راي راطمن

َررو  دن وم و مَ و اوردي و ر 
د طم ةمم ... رمَم   ري  و 

  ةم    ،ومؤذمي ر َ ي
اون؟وةا ررد ؤم!   

  ، زؤرين و رووةوة ر ي مواوي 
 نؤمزؤر !  
  
دا )زمر(ي طظري ٢٠٠٨ي زي ٢٠، ذرة )طزار) طي *

  .واوةوة
  
  



    

٢٠٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

٢٠٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زاد رادةر و

 امَط  

  



    

٢٠٦

  
  
  

 ،ة او ر ذة َ رة ي وةم و كر
PDA  ي طَام َ  و دام دطي 

 رووي وم واز و طط ردن و دوار 
 روم زيَ ردة وار َ دمو "طَ 

ط  ن ر ؤر دمرا وةيومَان و مَ
امروو، ن  م ةطن  ن ر و " ا

  نطد دام م و َ َيو دي  وةمد
 َر ؤي وا  م و ك ر م ،َز

من و َوام واز و ردما ي َ ط م
   ةَ  و ؤذامي رم و دةر ،نوةي دمَ
 زةرورة  ،ونن دةةر د ردي ي موازة را

  .َموة مي دوور  مي و دذا دَ ََوة
 و   را، ةم مَان زادَ  ة ط

 ةم ا َر وا   امَو ط ادةرر
راوام ،ةم ََ  ر و را دراو، 

امَط ،َ اوان ادةرر زاد م وة م  
َوةَ . و ؤظ و و َ وةك ادةرر زاد

  ور وو دة دةوَم م و مر ي
م دةون دووة و ددامن َا موة، وامش مي 

و  َ: "ة،  دة(َرمي م م ؤظ(ي ١٩
 َ دمدة زاد   ، ا و دةرر زاد 



   

٢٠٧

دة وةردام ون و والَ و وةرط و ودموةن  ر 
، وا." ازَ دةطَوة،  َ مون  رى طاوة

 زؤري وم دم)   ر رؤ و َي رةوة
را ( اوة،  َم ن  مةم رم داوة

  َوروةك دةردة ،وةَةوومر  نرةوة يوم و
  امَووي(طر  وةموازة م  رةد : ار

َ ةم ، دمودةن، دةوةي دةدم
 وماوَر زاد ، مز وم ،تي دةم
 ،را طوم ر، را ي زام و دن، 

، رووري زاد( د... رؤ مي رؤي، رر  و 
 ادةرر ةم يزم وموة دة   و َةاوام

  .واورةوة
طر  ر واَ ي ر َردن وة، 
 رم ةم ي و ،ن ر  َل ورد امدة

) ٢٠٠٧ -  ١٩٩٣ردا زاد رادةر  رؤذممو )رةي 
  ةداَ ،مط َ م وا ط  وة و

وم زادَ" :  دةزاَ   وة روو
 َوم امرد َر  ردي ومؤذمر  ادةرر

 مدةزط م ،ةَر َم مدة ت دة ، ،ب
 ،رمدا ،َدراو مدةو روة ،وةومؤذمري ررو
م وري،  و ان، مؤَ، رةو ن، 
ررن ر ردموةى رووري و زاد ، رواش 

ومؤذمن، رموم  دنزارط   داَر و ن
دة  ن دةزطي ةمار، ب، وة روورووي 



    

٢٠٨

  و ررا مدارةةم وةى دةزطردام وة و 
رؤذممومى رن ودةَوة،  ،رري وةي 

َزدة زاد و ري مومؤذمر رَم."  رةد ،
  َيدة  ،ارد ومؤذمي ر  ادةرر زاد وةك
رةو زاد رادةر  ط  ر َردما رادةك 

 واَوة،  طَام و ا دةو ردة. َ َةر
 دمم  َر ،وازدا َ  داَر  
  وماوَر زاد م وةيدمر ت ودة
دة ،َار   زم وا دةَوة، 

َ و مر ) ، دادوةريدامن، ََدن(دةن 
 ت دة ،ن م يار ؤرة و رةدَ نزؤر
 ن دة  ،وةَا دةمر  ي  ،ندام

ةوة را دةَ، وةك ن ردةوا- ت-ََدن 
َردة وة  ن  و  وةرؤن م  ،

وة رادةَ و مََ ري ري وموة 
م   ماوةدا!  دادوةر دة روة ،

  ي ةامو م م ر امرد َر  زؤر ازةم
ار رر َت، ذزدةر م ر ب و يو

  دادوةر وازي دة َم م  ط رداوا
ةمَ ك وا مةمو ط َ و َط  و وام ا وَر.!  

  مز ويم َ داَر  ،ام َلط
 ،َم اد مي ذمط َ و ومدرو  زة

  ،ن د َ م رة  دوو   ،اوةزم
ن وام  ت ارن، ن ر درواوي م ن و 



   

٢٠٩

ي (مزي وةري و رر ون م ،وة  موي 
 رةن ذرد َر م١٧  وةك )١٩٩٣ي ز  ،

 م ،َم َ ري َ وة و وةوة اووم دة َ
رَي ردن  ميَ ب،  طلَ  و رذةوةم دوو 

َدرم ،َطم  .
رر  وة امدة زاد ر ن ر 

 َو ادةرر)وا َ يوم و دموةري رر" :  ب
ا ممرد  يزام م(" وةري  وةرة  َدة ،

 َي و دواي  وة، م وة  رةوة ذةن 
  ب ،دا َ يزؤر ؤم امرد َر رد ي

 ؤر َ ، امر ومذ دووة و موازة 
  ر ،َا مادةرر زاد مم دماوام  مزة

 رؤذامي ةم دةم و ن مت و زؤري م ذم
وون و دةدم  ومن  وة 

  .دةَوة
 مرةط يوا و رةوةدا دةط يمر ر و
   امَر ط رر و ادةرر زاد ردة

ا دة َ  ن امرد م  ر ،وة
وة  م وري و  و  و وري و 
روةردة و ن، رك مش  ي  َت 

َةط . وةرة َر  رةت ،ط  ) ةم
 امَو ط ادةرر زاد انَم ر رر ،

 ادةرر زاد ردة مرةط ،ادةرر زاد ر ن
 امَر ط رر و (  ووردة َرَ م



    

٢١٠

 زاد وري دماوام  ن  ؤر دم وَ
  :رادةرا

١-  َر  نوةي دةدم َ ةم  دنر
 ومَ ن ودة ومرا ون ور ن ورد

  .رةمن
  . دةَموةي ب  روري رك  دةن-٢
ان  رَدن  دةدم  واز ذي و ارد-٣

 ي زن و رم ردة ار  و 
  .ؤي دةودةدم مي دةت

 َمام وَي راي ب وةك ازَ  َو -٤
م ك وةكا، مَ.  

 رادةر  اردان  اموةي زي ي   رووي زاد-٥
واز وا.  

٦-  ندمم ا وم ير  ميَ و طوزةي م  اردان 
 م وةيدم  انو ، مط  ن ور ام

  .و  رن
٧- اممَ و  دمَر دن وؤز  وةودوور 
  .وةي ميَ  رَي ؤي َن و َدموة م
 ََاوموةي ورد   روةردة و َن  ي -٨

  ر َم وةيدؤز  انو ،زام  وةموا
رةودم رةزوو و امي َر ت  وةرط  زام و 

  ).ولَ رزي(، مك  وةرط موةمي مما



   

٢١١

٩- ملَ طط َر  ،نَ ي دمرو 
ردة و َوَ اما َ و َا ار  اموةي 

  .مَي َر ر َ رووي دةر زادامي راما
١٠- ونم  ف و  ت مدةوَم  و  

  .زادن
 ردن  اردن، ن ةمموةي و مي -١١

 دم دن ورَ وة ومةر ادةرر زاد م
  .دةروامم ي ورخ

١٢- ة وةيومووروور   رةط دة  ،نةوم و 
  .ردة اواموم ودام زاد رادةرا

١٣-  ر و ادةرر زاد ري وةيدمو 
  .وم د  مو مام ا

١٤-  ت مزام  وةيدم دم ان وم 
ومؤذمو ر .  

  .د                                      ... 
  
  
  
*  امَي ط َطد دام  رامَ 
PDA،    اوة٢٠٠٨دة ،واز دا.  



    

٢١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



   

٢١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
رم   



    

٢١٤

  
  
  

وَك دةر دة : "و موم   دةَو و 
ي رةوة ر دة و ". زار و طزار دةت

، "وةرط"دةر  َرةت  وَ و رر و َر 
  يم وةم ا ي و  و و م  

.  
ط م وويَ  اَ َو دن(رةم( دا

  مم دة ،َ : م : ،ذة وَ
دووة م :َ م ،نز :ارة م ،وث، : م

َ م : م ،وةري م :
م ريَر )ل اا...(  
 َو وا)وةودةر مرة ذةدا و َ م   (

  َمم م ؤظ  رةي ي 
ؤظ و مدا  رَي وَوة طزار  م . ؤوة

د ... ش،  م زن مو و ي دةد، دواي و م
را، وَ طم و  ي دة مدا و َ واموة  و 

م ي ا زموازة م و ردة .  
َي و َ راطمما طورة و وام دة ،َم  و 

و ش ورد  و ذامة ) او، اومواو، )رةما 
رؤذمموما رؤ دري   ،وةي زؤرر وَي 
رؤذممو  م رؤ ذام َر ن ز دةط ،ََد 



   

٢١٥

يَ، وةم َذام َن دةةذام  َ َر   َيم :
 َو وا)َوال (َذي ورَر ،...  

 رم )ومؤذمي ر ( ي ةر َرََ
 ممَ و ماوش و رر َ َرمط ،ومؤذمو ر 

 َي وام و)ذ  ودوةرط  رط َ  َيي م
َري مدة َ م دموةوي !)رر َم ،

م و  و مي راطمم، زم َم و  و 
م و رَ دوم  واز زن و ورة موة، 

َو وةرط   وم  م َو مز  َامدة 
  .ت

 ،د مم و ذام ر دا، وة ري  -
  ر وَ  َطَو ر  ، ي يَو ر  ش

ر  و . طمم  مَةر و درودم رري ري
موس و رر َاري  ت َ دة َو رؤذم

 ومؤذمري راط)ناَ-رم  ( ي ،
  ،ت او ر وة و درك  ي  وسمؤذمر

  .)زوو)م رة ي رؤذمموس 
ومؤذمي رَو َ يو وا ووز ،َووز َو 

دةري راي  ،َ م و طزارر ،َطلَ 
ذامةدا  ،َاَي ان  ،َراَ َ، رةمي 
،َا مَ ذةي و َ مام و َواو و َر طَو 
 وم وَ  و َ اوي دروَو ومؤذمي ر َروا م

  . وَدا  زؤر ا َت، ن رموة



    

٢١٦

 طظر َرد  رَدا طلَ رارَ رؤذمموا، 
ا،   رةي دردةي رةرط و وم  رم م

  وي رةي نَ ،ونرد ا دوو دةَ ،و كَو
 "وةردةطت،  وي  َرَة ري مواو 

، وة دةروت  وَي رم  م، "رارت
 رةظط رار  ي ذووريَو  !َ ش 

را . طار، َاوي رة و  طظرة دةردةت
  ،ن م    دا و ك ودة
 ةو ر يوو م ،اَر  ي َ ادة

ودةرم .  
رد م َم  ا رةي   َراا، ر

   وم ن ورد موم  َ   ر
 م َلط امَ يةَ رار    ،م

  اردمي  . رَ زؤر  وة ن دةارد
  و َ كةدات، ممَ ر  رةش

ا.!  
  
دا )زمر(ي طظري ٢٠٠٨ي  ٢١، ذرة)طزار) طي *

  .واوةوة
  



   

٢١٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  رؤذم و و

  
  



    

٢١٨

  
  
  

وةك  دةوَوة، رؤذم دة َودة و ور َو 
 و َ نوو مؤذةرَ نم ردةوا َام . ردة

َ  مَن طدارن وة و م َوان  َمَ و 
َا نورد رزام . دمَود ي وةد ر وةش زؤر ز

  . مد ر...ردةوا ،روةردة و َدن، ر، رَ و
   ، ورةيط  و )اووم ( و  ،اوةَم

َوودا واو ر ي دةَ و طلَ رةو ذم  و 
  ن ووو م ودة َدة ؤذاموات، ردا دةر

َودةوة دة   ري ووالَ و زام َ تمم ،ردة 
 ميَ َا رؤذام  دوو  وازدا دةردة  ،َمن، 
   مرو زام دا  رامَ ش ،ارانَ 

  .مَما  دةت
 َ  وام َ وةك مرد ،اَ م و  

اطو ر وةطم  اووم مماطو ر ط  نم
 م يردةوا وؤر ام و وةو م م
وون، موة  م طمري م وةرط و دا و 

  ش ودة  وازةم وون م،. زامر زةن
رةم َ ري دي و   ،  طدا ن 

َدة م و دم  .  زؤر دة م م وةى
  .رؤذمم  رؤذام وي ووما



   

٢١٩

  َ نوو و وة ومؤذمر اودان و ر
ط و ان و اردم  مما،  و ي 
  ن َ نوو  ،ودا ؤذامر  داتم َ يَر

  !َموةو دواداون ر دةا، رؤذمي دةرمت
  ومووم ي ومؤذمر ،َوةك دةو   وَ

واَ  رؤذمن  رؤذام ودا دةر و  . دا
و ََوة، و ا ورة رؤذممون دةام مو 
ما ر ي ةن  رةمما و ت  ي ةن، 

من ن،  وةي  م ،َ وا طر   دةوا
  .رةن  ََن،  َ و ةن

  وا رؤذمموَ دا، مك  م ط و 
ممما،    رؤذي وي رة  ا، ميَ 

 ردة و م ن دةرمؤذمر  ن رة  وا ،رَ
  !دةام  ودة زةي  و َران ؟

  
  
ي ٢٠٠٨ي داري ١٦ي ذرة ٣٦،  رة )طزار) طي *

  .دا واوةوة)زمر(طظري 
  

  
  
  
  
  



    

٢٢٠

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

٢٢١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م مماطر  
  



    

٢٢٢

  
  
  

َؤ، و يو دم اري زام  ماَ وَ اي
ذدا،  م مومن رةو ري و مون ماوة، 
و واي رون  و م وازةما دةوة و 

ة و ي دردم َ لَ و زم  ،م زما دةو
وة دةوم رةو اَ م .  

طر ران ؤظ رةزووي  ة اري د ،َؤ َ واموة 
دةاز  َم ارَا لَ َوة و و دةَم دا و 

  . زامر  َ رةوة ات
ة اري زووي ذم  اري  و رؤذممو و

مون و ري دةامَ ز م ي ََ و 
ةم ي راي )( ) مَةر(ةي َا )ملَ( َو 

)وةرط ( َوةر ت و)رير(ت َ ي زؤر.  
 ،م   َار َت، ن َ، راطمم م

  َر م ،  ََ
 َامدة  يوةرط م و  اموةرؤك و زم  نر

َ مود نَ.  
م ميَ  رةزام اري راطمن وان وا رة

رام رؤذمَ  ةي ورخ  رؤذمي مةوة وة، 
 ش ومي و واوامي ار و د و رةن 
دةَوة،  ت ون  وا من و وا زرطم و 



   

٢٢٣

   ن ومةر داري وط نم يد م
  .دةو و موةرؤ َن و

 وا  َو م مماطر  رط ،وةَو دة
  ي  ش ،َ ندا رامم َ ةما، رم

 د ،طوةرم م و مط م و وةدامور ي 
رر وازةم  و وري و راطمن  طوة، 

َي وةر واوي يم و َ واوي  ارةش  اوةامم.  
 ومؤذمر  ومؤذمري ر يَد  وةي رير

  وةي ،ي مَة دروةم ووَ ارد ةامم 
 وة  اادر  وم  ،َ ي يار ر
دراودا رم ت  ار  ، َرادة زؤر 

  !.دموةي ، مك وموة  مو ارة و دؤزوةي ي ميَ
 كؤذمن ر ،اوةو ،موازة ةَ  َ  ت

 رط  و ز  يةَ ن ،  يروور  
َوا دةردةط ؤذمر .! مؤذمر  وةي زؤر  

 ماوةَو ر  وث ور و طم ن  نرد َر
 مَاون و راوَري ر  ةيوةم ،َوة دةردةم 

 ام)م ةواير  ش ( دمم  وة د ،
م ؤذمر.!  

  ارد مماطر  ونم ردة مط   َ
ذممو م دةطرَوة، ش موم ر واو، ن رؤ

  نماطو ر ومؤذمر م ن و نومؤذمري ر
  نرامَ ممَ  تدة ر َر مم و زام
 م ،اري ة  وةوون و دوورم رةو نومم وَ



    

٢٢٤

  ي ؤا رؤذمو رم ومؤذمر  دمر
مون دة   ،َمة و رؤذممو  م ارَا 

وَو ،ذرَرت، رادةدات؟...ر  د.!  
 دةرووة،  َرةك  راطمم م  واَ دا

وام : ،روم ،وةرز  اوةيو ن ، ن ،ةر
وري، مان، رةم ،مر، دةب، َران، وان، 

روا ميَ م م .   د...ذمن، ان
مش . وةردة ،رت، ظر: مون وم وة، وةك

 دمم رةو يَر  َ َوم ط ةَ 
  .راطمم ردي

  
ي ٢٠٠٨ي مم ١٧ي ذرة ٣٧، رة )طزار) طي *

  .دا واوةوة)زمر(طظري 



   

٢٢٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ةر  س..  

و ار  س  



    

٢٢٦

  

  

  

" و  ،َ  "  

  ي، زؤرمام و و َ َ رةوة يواذةو دة ةمر
رووم و دة  وَي مَان س و وا َ طورةي 

 س ود ا ذوة، .  َر ن
  ،ر ي يةدَََ نؤظ َ َ.  

 وة َم ر و م َ َ و ،اوةو َدة
م  َود دةرط و  دا وةم ي ! و س

  و ار و وة  و وا زة   ،دارن َ زل و
ن و ر رووري رؤذمما ممت ر ردة ؤ

ن موةومووروور!  
طورة م  ؤظ  ردةا ي   و رةت 
  مو و ز  دوور  ،وةووروور ةت وردة رم

 م ،َ َو رة َن زََ و وةي  دة
 زم و ؤظ  ،َ ت م َوةر ي
 َم ،  م ،َو م َ   ووروور 

  .ة
 َ وي   َدة  ،ةوة   ،ك  

ي مرو ، و وة مَ َ  و  ريَ  رة
 ،َ نوا ي و ،نو و را ،ندا ،ن

دةزام ادةر ن  روو رةوة م؟ !  ذَ رةوة؟



   

٢٢٧

 ،وا َ ؟م ََ و َ ن ؟دةس م ن 
   ،ن موة ر ن دا ،َدة را نةر

 َي م ي ن ،م َ وة يم"  ،اور 
َ وة ام و ر" َ و  ،" و دا

  "! رةي َ َادةرة ي و  َ، مدةا
و دوو ري رةوة، رري وةي دذ زؤري َا و 

 َمي دةطوةم رةي (دوود و و وةك دوو
 وةردي زؤر ان .  ا  ، طورة د

وةي " َ ن دة ، َروا وة َ َ(َة دووة
    وي ي  ر ،د ي وي   ي 

 وةي َ د دةت،  َاَامي ". دةت
م  مَ دةرةوةي  ؤظ رة، دوا  َيم!  

و دوو ر ؤ ر و م ،َدة َ م  ،
ادةرة رَة َ وا ،وةي رةي َ ط و و َوش و 
رم م ت داوة،  زةت َ و ت ك 

رو م وة دوذ ، !اي روامَ واو اَ .  
 م اري  ي زام  و ومؤذمر  

دا،  وةري وَ  ي  و رؤذممو  و 
  ،ا َ  دمةو ر  كر وش و َر

وةدم س و  َ ،امماطي ر و َ ةيَار  ،ك
 دةزط و س و م ،َ دةم و مو و   دةمو و 

دةط ةر.  
 دةط َ نةر َ  ن  ََيم  ط 
و ومن ادة، دةوم وة، ي 



    

٢٢٨

ذ وة َم  ر ن ،دن ازيَ ر مدة م ،
مدةم؟  مرام ووة، ميَ  م مَ موةمة 
 ار  نم اط رذةوةم وَ  رط ،ند

  .وة، ا  ن دةموة و رةر دةن
  
ي رؤذي دووي ٢٨٨رةي ذرة ،  دوا(م)َ طي *

  .دا واوةوة)ودَ(ي رؤذمي ٢٣/٨/٢٠١٠



   

٢٢٩

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  رؤذم و

َ ى وةمَ رم

  



    

٢٣٠

  

  

  

" مؤم ىؤذمرKronezeitung ى دةطاذة  ،

دوو م ز  دوو ن،  رى ميَ  دا ودووى و 

 ؤ  َ ام  وانةى دامَر   ،َيؤدة

رؤذم، وا  رؤذمك  دمدا َةى و رؤذمَ رى 

م".  

 م و  ارى َد رةوة وة ى
 ر م و   ،و ىوام مَدة ن وَ

و  وة ( ود ،)َ دارَ رؤذمموا  رؤذمى 
رَا رةت  اذى ؤ رؤذمى و و ،واى 

  .وت
َموةى  ى رةوة  طدا  رَوت م ،روةك 

رى زامو دم ر و وروو   رةىدةر زةش م 
 َوا اممَ رةوة ودارط َةى زةموةم ،ووَ
ام  ،ر  م  َرى راوردرا وا لَ و ةى 

اَ َن رى رؤي و راطمم ن رو وَوة، و
دة َ رَةى داموام   ار ن  ر َردن، 

 ؤذماذي ر رز)َودةم ؤذمر ر وة (  م
َ زار و!  



   

٢٣١

 وان َ دةت َةدا ةك  و  دواى رى 
َةدا رؤذم وة مى ى مواو  (من م اذى رؤذ

َرد ط ةَ (  ر د م  ن ،َر
 رَةى َري رؤذمن  ،د وَ دواى وة و 

َدة  ، رة : َ ى )وةمَ (؟مرم وة ! 
ت َ  ا  زؤرى مما  رار م رَةى 

رة رى َوة دةمَ ومرم  نؤذماذى ر.  
 ،َردا دةطو وا ود مرة دواى  ةوةَ َ ،وا

ةوة َ موةي رؤذمى ي   َرر ر و
رم دووةم.  

   ،َ ووَ ار  نط َدة  ر  ر
دَ رؤذممو وة  دَ رؤذممو دواى 

َمن دةطرار.  
  دم و  ر َس د َ 

 ،َ او ر ن َيم ،ومؤذمرى ر ن وومؤذمر
 و رذَ و    ر دوو  َرة ري 
دووة، ن رؤذممون و راوام و ارةى دووة مر و 

ري داون و وم و زورمذةن و ط َى، ن وة زا
  .دة دوون

  ،َم َم و َد  وةم و َد و وةاط 
 ،ََةَ ى وةوة و دةرةوةيم   ر رر وةد
 َ وموة  مَ وة زةم زؤري دةو  ،َوي 

  .   لَ و رةى مَ رؤذممو  دةَر



    

٢٣٢

 َ وة َ  وةى ى َو   يَ زؤرروةك دة
و  راورد  ذرةى داموام رَ ،َرن زؤر َ  و 

 ت موم: َموةى رؤذم موَ مر ن، وامش
و اوةموم دةرطى روةم والَ و زامري، ك 
ماموةى َ دة و موم   دة ارة و 
ود َر دةموة، ى دااو  و ممرو رى 

 ر واز ،َ دمومةر ،ومؤذمر و ط 
 و ط ؤ َ دن ودا ا ، ؤر  دنو در
 طومر ر و  ؤر، مَ دة 
م ،ن موم راطمم م، درووم مى 

ؤذمر َم روالَ و زام  رَن و...د .  
  
  
ي ٢٠٠٨ي  ٩ي ذرة ٣٤،  رة )طزار) طي *

. دا واوةوة)زمر(طظري 



   

٢٣٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  َ و

ري َي

  



    

٢٣٤

  
  
  

و َي  ،ةم  و م وازةم وة 
ر د  وومةدات رو و  ن و ن ور ة

َدة مةةر اَ دنر  ،وور .  
ري َي   َم در و َم ي 
رؤذممو و   وي ر والَ و زامرمن 

َدادةم .ومؤذمي رَ ورةيط َ وةر و 
مووةز  ت و مط.  

َ ،وا- و ر ،ام ومؤذمو ر 
طم  ري َََ  و ور و  ط و ر، 

ؤر َررة ،مَ ووداو ور ردةوا ََود ي
 مارة رةي  كادةر ،ي يرة   ، يارة
دش زامر ، طداري م و ط ن  ط و 
 مةم ك و  ومؤذمو ر   ة م

 ري َ.  
ةوةَ رة : ةيَط  ري   رةوة يمَ و

َي و  ،َ رؤذممو ردا َن و مواموة 
  !؟

 طوري و  ، رؤذممو ردي َ و 
 َ اممروالَ و زام ر واوة ممَ ون ورا

َروذ و ير و ط م ،ت يطا ط َلط و َ
مدا، ط و ر طورة  واوي  دروةت و 



   

٢٣٥

 ةولَ رط ؤرو م َود ومر و مَ ي مَ ريدوو
  .رووداوةن و َط  و َ دةت

 َ َدةم ا وة  و ووداوةر َ  َ
 وة و وةَازطي م وة و وةم  وا روطرو ط
و رةم والَ مداوة و وَي مطَ و  وةرطَ ووان 

ن مت،  دوة و را وازة ةمدارةما رةوي و
  كي، م زراوةي دامط  و َ َامم
  ر ةَ ن دة ،ر دةَم وة، وةكوامَ
   نرزام ،ووداوةر َ  وم َ  ،وة َ

 دةزطي ي دةم ،ََن م "! ر "د دةَ و 
  . ن ةم  م ةمدارةموة دةت و دة والَ

  نم ن دةنولَ م نةَ رَم وةي َلط
  نرزام م  ،وةمَدا مومؤذمو ر ام

روا . ارَ مؤَلَ و رد ز  من دةمَند
د، ...رَم مي رةي  ر و رذةوةم  و 

 ر َم ررن  ر مو و موم ن و 
  .زََدازراوة ن  و  رادة زؤر داة

  
  
  

ي ٢٠٠٨ي  ١٥ي ذرة  ٣٦رة ) طزار) طي *
  . دا واوةوة)زمر(طظري 



    

٢٣٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

٢٣٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دةررةي
م يط  

  
  
  



    

٢٣٨

  
  
  

وةك وةي  طَةي زوم رؤذممو وا ووةوة و و 
وار  زام راطمن و رؤذمموا رةدا رؤوة و د

 َ ذامة رؤذممون، ََ ) ط)رةاوة، 
 مان رومؤذمر و روو م َدةط رةظن ط ،ؤذمر 

  .مَ ا دةمروو
 ،نط ط  رةت رةوة ي م وةي 

 ة َ ر ذة ةداَ)م يط(  م ،ة
 ، ي  ط َرور مزؤر م ،وة ووير

  . م رةم و  دةوري م وةرَا مَوة
 ورخ  دمدا،  ذامَ طي م  رؤذممو

َردةذ رَ َ وو وز .  
 َرةي مدواي ذ  ردةوا و َدة ي طَو رَ
واوةدا دةطر ،َش وي ط  ارة ي 

 رةم ،َ ا َ ر ََ و وةةرةوةي
  .ولَ ات ردةوا م واز و دة راوةن َمَ ر ات

  ةمدةو ،رة ط ) ،مزام رو زام دا
ممَ  ،امر وةيدم .(  نَر ،م

ط مي وةَ وة دةاوةَ دي و  .  
َ ط رؤذممو َ  َ   طمي 
ََري ط روو، روا طموس وةم طمي 



   

٢٣٩

 ي م  َرةي ت و ن، م َ َمي 
م يةوة-ط.  
ممو ردوة ة ،داوة  مازة وةي  رؤذ

َدة د  از وَ و ةذام  دةط .  
زؤري ر، طن مو دةن، و م  دموةي 
 و دامم مو و و ،َن دوورةدموةَ اررامي 

 ن ، او ر د ا  َ ،ن وم َ
  د ،ا مَ نَ يري و داوازن و زام َدار م
 َ  وةش ،اوةم  ند وةيامَ ،اَ ندا

  . راَ و  وردن
 يط  ةوة وم و ر  ن  َ ،م

ررام و ،َمَ ري َ ، ري 
َازدة ر  و وم  .  

 ط  وةي   ،موا و يم  ،
)زارط (ط وة ر وةط ا  ،ودةم م 

ََ م و ،َ رة َو.  
  
  

ي ٢٠٠٨ي  ٢٢ي ذرة ٣٧،  رة)طزار) طي *
. دا واوةوة)زمر(طظري 

  



    

٢٤٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

٢٤١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 زام  

   ران



    

٢٤٢

  

  

 زاد زاد  َ  ،ريزام موةر  اطدة

َر دةذ ؤظ م  ن وةر . و ن وةك

  ؤظ و م  ت مم وَو ر مر

  .دةم و ن دةون دووة و َن دووةوة

رري ش، زاد دةَم زامري،  َ  رةطزة 
طمم زاد رؤذممو دادةمَ و  دري 

دمر.  
 ر وت و ا، وداي زاد دةو والَ و 

راوة، مي زامري  ردة رؤذمموس و ووما 
  ،َمدةط اي دؤ ومم ن ،اد 
 وم داا  ا ددان و دا ماوة و  دةوردا 
  ت يط و م  ن ، ي  ت ي وة و

  .ةواوةي ي رؤذمموا د
رةو ر َردن َ دا و  راي زن و 

 َر ويدا مر ومرا)  امَود روةك
، طدم  ورةش دةاز(  ،َوةرَ دةن

دة  و ََ امر دة ون  ريزام مَ
  .ران را ت

   ت  دمم و دار ، واي 
دةو زامري، دة  َوو رةم رم داوي 
 موة و دةرطَردر   نرزام وة م ،َ َر



   

٢٤٣

 زامري  ردة رؤذمموما دااو، مام س  روةم
 وموةي، م   ، اسد َ و 
ت، ري رمري ََم ر ودَر و 
َر ي  راممر َ  ،تدة  شدةزط 

  .  م وةرن و ري د ر ن
  

  
ي رؤذي دوو ٢٣٩،  دوارةي ذرة )م)َ طي *
  .دا واوةوة)ودَ(ي رؤذمي ١٧/٨/٢٠٠٩
  
  
  
  



    

٢٤٤

  
  
  

وةدمرومَ   
  

ردة  ثء يدةزط  زؤر  ايَت ،و 
  طلَ  ذة وة ةَ،ةدا  َؤذةي َ، دةرام ا

  مرَ َوةء ورةم دوَ ََ  َازي 
ي - ر-، و ذ َت  دو واو (َةي َي

،رةراوَ يو و (...  ، َور رةن دم َر
ر َي  ة،  اطلَ ر َماوي م

  .  رومدموةَ  زامد، وان طتء 
  َش

  
  
  
  
  
  
  



   

٢٤٥

  
امَ س و  

  
 دؤ  كر  دةزا َ  ةداَ مَور و

 ،َري   و رةوة و وَ وةيدم  نرة  
ن دوورة دموةن  دووَ  َدا ور ون، 

مت . س  ،. رزطر ق، ط : ، رَان
 ،وق، ر دام ،ن ران . د ،د رزان ،ل

  .ان د، ردار د
َ ن زؤروم  

  
  َش



    

٢٤٦

  

  : َاوةم مور

  

  ٢٠٠٦ - َوة- رؤذمي   ري ردن-

  ٢٠٠٨ - دار-  و دةت-

  ٢٠٠٩ -رم - زاد رادة  رؤذممو ردا-

- ممدام َذراو-ؤك - ٢٠١٢  

  

 دةي :  

 - ر ودَري  رؤذممو رد ر َردما        -

  َي درا

- َ و  -دندة و وم   

- وةيَ دي -دندة   

   دةدن- رؤذممودط -

  


