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 ٓذ٣ش ٓشًض أخاله٤جس ثُطخ

 ثُٔشًض ثُطذ٢ ثُذ٢ُٝ                                                                                                   
 ؽــذر                                                                                                      

 َٛ كوذ ثالؽذجء ه٤ْٜٔ ؟          
دٚ ػ٤ٕٞ ثالد٘جء ٛـ ( ك٢ ٓوذٓز ًضج٣668وٍٞ ثدٖ ثد٢ أط٤ذؼٚ ) ثفٔذ دٖ هجعْ ثُغؼذ١ ثُخضسؽ٢ ثُٔضٞك٢ ع٘ز 

 (7ك٢ ؽذوجس ثالؽذجء )ص

" ٝدؼذ ، كِٔج ًجٗش ط٘جػز ثُطخ ٖٓ أششف ثُظ٘جةغ ٝأسدـ ثُذؼجةغ ، ٝهذ ٝسد صلظ٤ِٜج ك٢ ثٌُضخ ثال٤ُٜز    

ٝثالٝثٓش ثُششػ٤ز ، فض٠ ؽؼَ ثألدذثٕ هش٣٘ج ُؼِْ ثالد٣جٕ . ٝهذ هجُش ثُقٌٔجء ثٕ ثُٔطجُخ ٗٞػجٕ : خ٤ش ُٝزر ، 

، ٝثُخ٤ش ثُٔشؽٞ ك٢ ثُذثس ج ٣ضْ فظُٜٞٔج دٞؽٞد ثُظقز ،الٕ ثُِزر ثُٔغضلجدر ٖٓ ٛزٙ ثُذ٤ٗج ٝٛزثٕ ثُش٤تجٕ ثٗٔ

ث٥خشر ، ال ٣ظَ ثُٞثطَ ث٤ُٜٔج ثال دذٝثّ طقضٚ ٝهٞر د٤٘ضٚ . ٝرُي ثٗٔج ٣ضْ دجُظ٘جػز ثُطذ٤ز الٜٗج فجكظز 

ٝػّٔٞ  ، دٜزث ثٌُٔجٕ ُِظقز ثُٔٞؽٞدر ٝسثدر ُِظقز ثُٔلوٞدر ، كٞؽخ إر ًجٗش ط٘جػز ثُطخ ٖٓ ثُششف

إٔ ٣ٌٕٞ ثالػض٘جء دٜج أشذَّ ، ٝثُشؿذز ك٢ صقظ٤َ هٞث٤ٜٗ٘ج ثُش٤ٌِز  دثػ٤ز ك٢ ًَ ٝهش ٝصٓجٕ ، جثُقجؽز ث٤ُٜ

 ٝأؽذّ " ًذٝثُؾضة٤ز أ

 

: " ثُؼِْ ػِٔجٕ " ػِْ ثالد٣جٕ ٝػِْ ثألدذثٕ " فض٠ أدخَ  ٛـ ( 402ُٜزث ًِٚ ثشضٜش هٍٞ ثالٓجّ ثُشجكؼ٢ ) صٞك٢ 

 ثالفجد٣ظ ثُ٘ذ٣ٞز .ك٢ هجةٔز 

ٝثػضذش كوٜجء ثالعالّ إٔ ػِْ ثُطخ ٖٓ كشٝع ثٌُلج٣ز إرث ُْ ٣وْ دٚ ثُؼذد ثٌُجك٢ ٖٓ أكشثد ثألٓز ، أعٔش ثالٓز     

. ٝثُضخظظجس ثُض٢ ٣قضجؽٜج ثُٔؾضٔغدٌجِٜٓج فض٠ صخشػ ثالػذثد ثُٔطِٞدز ٖٓ ٛؤالء ثالؽذجء ك٢ ًَ ثُٔؾجالس 

 كؼَ إصثُز ثالعْ ػٖ دو٤ز ثُٔؾضٔغ ...ة٢ ٣ٌٕٝٞ ُٖٔ هجّ دٜزث ثُٞثؽخ ثٌُلج

ٝهذ رًش ثُؼِٔجء ثالؽالء ثُؼشٝسثس ثُخٔظ ثُض٢ ٣٘ذـ٢ ثُٔقجكظز ػ٤ِٜج ٢ٛٝ ثُذ٣ٖ ٝثُ٘لظ ٝثُؼوَ ٝثُ٘غَ       

ٝثُٔجٍ . ٝعالط ٖٓ ٛزٙ ثُخٔغز ال صذسى ثال دجُظقز ، ٝثُٔقجكظز ػ٤ِٜج ٓٞؽٞدر ، ٝإػجدصٜج ٓلوٞدر ، ٢ٛٝ 

٢ٛٝ ثُ٘لظ ) ثُق٤جر ( ٝثُؼوَ ٝثُ٘غَ .. ٣ٝقضجػ ثالٗ٘غجٕ ث٠ُ ثُظقز ًزُي  ، زثُظق٤ّ  ُٜٖٔث ٝظ٤لز ثالؽذجء أٝ

 ث٠ُ هللا ٖٓ ثُٔؤٖٓ ثُؼؼ٤ق ٝك٢ ًَ خ٤ش .  ُِقلجظ ػ٠ِ ثُذ٣ٖ ٝػ٠ِ ثُٔجٍ . ٝثُٔؤٖٓ ثُو١ٞ خ٤ش ٝثفخ  

 

ضجدٚ " أخالم ثُطذ٤خ " إٔ ٛـ  ( ك٢ ً 909ُٜزث ٣وٍٞ ش٤خ أؽذجء ثُٔغ٤ِٖٔ أدٞ دٌش ثُشثص١ ) ثُٔضٞك٢ ع٘ز     

ُالؽذجء كؼَ ُْ ٣ؾضٔغ ُـ٤شْٛ ، ٝرُي الصلجم أَٛ ثُذ٣ٖ ٝأَٛ ثُِٔي ٝثُذُٝز ػ٠ِ صلؼ٤َ ط٘جػضْٜ ػ٠ِ عجةش 

قجؽز ث٤ُْٜ . ٝٓؾجٛذر ثالؽذجء ثُذقظ ػٖ ٓج ؿجح ٖٓ ثدظجسْٛ ثُثُظ٘جػجس ، ٝثػضشثف ثُِٔٞى ٝثُؼجٓز دشذر 

شكضٚ ٝٓذثٝثصٚ ، ٝثٛضٔجْٜٓ ثُذثةْ دجدخجٍ ثُغشٝس ٝثُشثفز ػ٠ِ ٖٓ ثعذجح ثُٔشع ٝثُؼِز ٝثُذقظ ػ٘ٚ ُٔؼ

 . "ؿ٤شْٛ 

ٓقٞصخ ثُطذ٤خ ٝثُٜٔ٘ذط ثُٔظش١ ثُز١ ثًٝجٕ ُالؽذجء ٌٓجٗز ك٢ ٓخضِق أدٝثس ثُضجس٣خ ، ٝهذ ثشضٜش       

ث ػجّ ٝصقٍٞ ُذ٣ْٜ ث٠ُ إُٚ ُِطخ ٝؽؼِٞث ُٚ ٓؼذذث . ًٝزُي ثالٓش ػ٘ذ ث٤ُٞٗجٕ ف٤ظ ػذذٝ 2800ػجػ هذَ 

٤ٛؾ٤ج  أدُٞٞ)ٝٛٞ شجح ؽ٤َٔ ُٚ ػِْ دجُطخ ( ٝثعٌالد٤ٞط، ٝٛٞ ؽذ٤خ ٓشٜٞس طجس ثُٜج ُِطخ ، ًٔج ػذذٝث

Hygiea  ْٜٝٓ٘ج ؽجء ثعHygiene  ثُظقز ٝدج٤ٗغ٤ج ،Pancea  ٜٝٓ٘ج ؽجء ثعْ ثُذٝثء ثُشجك٢ ٌَُ ٓشع

Pancea ثُوغْ ٓ٘غٞح ث٠ُ ، فض٠ ٗشٟ رُي ٝثػقج ك٢ هغْ ثدوشثؽ ثُطذ٢ ثُٔشٜٞس ) ٣زًش ثُذجفغٕٞ أ ٕ

ثدوشثؽ ٝػؼٚ صال٤ٓزٙ ، ٝؿ٤شْٛ ٝظٜش دؼذ هشثدز ٓجةز ػجّ ٖٓ ٝكجر ثدوشثؽ ( ثُز١ ؽجء ك٤ٚ : " أهغْ دجدُٞٞ 

لع ػٜذ١ فغخ ثٌٓج٢ٗ فؽ٤ٔغ ث٥ُٜز ػ٠ِ أ٢ٗ عٞف أ ذثُطذ٤خ  ٝثعٌالد٤ٞط  ٤ٛٝؾ٤ج   ٝدج٤ٗغ٤ج  ،  ٝثشٜ

 ٝف٢ٌٔ" . 

٢ ثُقؼجسر ثالعال٤ٓز ، ًٝجٕ ٣طِن ػ٤ِٚ ُلع ثُق٤ٌْ إر إٔ ثُقٌٔز ًجٗش ًٝجٕ ثُطذ٤خ رٝ ٌٓجٗز ػج٤ُز ك        

صشغ ٖٓ أهٞثُٚ ٝأكؼجُٚ ... ُْٝ ٣لشم ثُٔغِٕٔٞ د٤ٖ ؽذ٤خ ٓغِْ ٝؽذ٤خ ؿ٤ش ٓغِْ دَ ًجٕ ثُؾ٤ٔغ ٣ضٔضؼٕٞ 

 دٌٔجٗز ػج٤ُٚ ؽذث ُذٟ ثُٔؾضٔغ . 



١ ٓ٘ز ػٜذ ٓؼج٣ٝز دٖ ثد٢ عل٤جٕ ث٠ُ ػٜذ ػجّ أٝ أًغش ) ث 0900ٝثُـش٣خ فوج ثٕ أؽذجء ثُذالؽ ػ٠ِ ٓذٟ        

ضْٜ ثُغجفوز ٖٓ ث٤ُٜٞد أٝ ثُ٘ظجسٟ أٝ ًجٗٞث ك٢ ؿجُذ٤ ػذذ ثُق٤ٔذ ثُغج٢ٗ ٝدمحم سشجد ك٢ آخش ثُذُٝز ثُؼغٔج٤ٗز (

ثُظجدتز ، ٣ٝذخَ ك٤ْٜ دؼغ ثُٔغ٤ِٖٔ ، ٝدؼغ آُٜ٘جدًز ٝثُٔؾٞط ٖٓ ف٤ٖ ٥خش . ٝهذ ٝػؼش ًضجدج ك٢ ٛزث  

 ثُٔٞػٞع ٓغضوال . 

دؼِّٞ ثُطخ ، ٝس١ٝ ٝهذ ثٛضْ كوٜجء ثالعالّ دجُطخ دسثعز ٝٓٔجسعز ٝأفٌجٓج ًٝجٕ ثالٓجّ ثُشجكؼ٢ ٜٓضٔج       

ػ٘ٚ أٗٚ هجٍ : ُٞال ثشضـج٢ُ دجُلوٚ ٝفجؽز ثُ٘جط ٢ُ ك٤ٚ ، الشضـِش دجُطخ . ٝهذ ثشضٜش ًغ٤ش ٖٓ ػِٔجء ثُٔغ٤ِٖٔ 

جر ُٝٚ ًضجح " ث٤ٌُِجس " ك٢ ثُطخ ًٔج ُٚ ًضجح " دذث٣ز ذ ثُقل٤ذ ثُل٤ِغٞف ثُلو٤ٚ هجػ٢ ثُوؼدجُطخ ْٜٓ٘ ثدٖ سش

ال ٣ضثٍ ٣ذّسط ث٠ُ ث٤ُّٞ . ْٜٝٓ٘ ثُٔقذط ٝثُِـ١ٞ ػذذ ثُِط٤ق ثُٔؾضٜذ ٜٝٗج٣ز ثُٔوضظذ " ك٢ ثُلوٚ ٝثُز١ 

قش ، ٝٛٞ طجفخ ثشٜش ثُذـذثد١ ، ْٜٝٓ٘ ثُلخش ثُشثص١ ثُٔلغش ٝثالط٢ُٞ ْٜٝٓ٘ ثدٖ ثُو٤ْ ثُؼالٓز ثُلو٤ٚ ثُٔضذّ 

 ك٢ ثُطخ ثُ٘ذ١ٞ . ًضجح

 ًٝجٗش ثُٔذجدا ثُذوشثؽ٤ز ثُٔشٜٞسر ك٢ هغْ ثدوشثؽ صٞؽٚ ثالؽذجء ك٢ عًِْٜٞ ٓؼضٔذر ػ٠ِ :      

 ( Beneficence(  ثالفغجٕ                                     ) 0ٓذذأ  )

 ( Non maleficence(  ػذّ ثُؼشس                          ) 4ٓذذأ  )

  ( Confidentialityلع فشٓز ثُٔشع ٝعشٙ            ) (  ف9ٓذذأ  )

ًٝجٕ ثُطذ٤خ ك٢ ثُٔذجدا ثُذوشثؽ٤ز ٣ضظشف دٔج ٣شثٙ ٓ٘جعذج ، ُِضٓجٕ ، ٝثٌُٔجٕ ، ٝشخظ٤ز ثُٔش٣غ ثُز١      

ثػضذجسث ًذ٤شث ُشؿذجس ثُٔش٣غ ثُؼجهَ ثُذجُؾ ، دَ ًجٕ ٛٞ ٣ض٠ُٞ ٓج ٣شثٙ ثالطِـ ٝٛٞ  ٣ؼجُؾٚ ، ُْٝ ٣ٌٖ ٣ؼط٢

(..  ٌُٝ٘٘ج ٗشٟ ٓ٘ز كضشر ٓذٌشر ثصؾجٛج ٓـج٣شث ُذٟ كوٜجء ثُٔغ٤ِٖٔ  Paternalismؼشف ث٤ُّٞ دجألد٣ٞز ) ٓج ٣

ٖٓ إرٕ ثُٔش٣غ  ُٚ ف٤ظ أٝؽذٞث ػ٠ِ ثُطذ٤خ إٔ ٣قظَ ػ٠ِ إرٕ دٔٔجسعز ٜٓ٘ز ثُطخ ٖٓ ثُٔقضغخ ، عْ ال دذ

ثُِٔي دٖ فذ٤خ ثالٗذُغ٢ ثالُذ٤ش١ ثُٔضٞك٢ أٝ ٤ُٝٚ ، إرث ًجٕ ثُٔش٣غ ٗجهض ثال٤ِٛز . ٣وٍٞ ثُلو٤ٚ ثُٔج٢ٌُ ػذذ 

ّٚ ، أٝ شوٚ ، ك١ٌٞ٤ ف٤ظ ال ٣ٌُٟٞ 498ع٘ز  ٛـ ك٢ ًضجدٚ ثُطخ ثُ٘ذ١ٞ : " كؤٓج ثرث أخطؤ ثُطذ٤خ ك٢ ٤ًٚ ، أٝ دط 

، أٝ ٣وطغ ػشهج ف٤ظ ال ٣وطغ أٝ ٣غو٠ ٓجال ٣ؤٖٓ ششدٚ ، أٝ ٣ؾجٝص هذسٙ ) أ١ ٓوذثس ثُؾشػز ثُذٝثة٤ز ( ك٤ٔٞس 

ٝرُي ػ٠ِ  ٙؽ٘ج٣ز ٣ذٙ دخطؤٕ ًجٕ ؽذ٤ذج ٓؼشٝكج دجُطخ ٝثُذظش دٚ ، الٗٚ ث( ٖٓ رُي كٜٞ ػجٖٓ ، ٝ ) أ١ ثُؼ٤َِ

ػجهِضٚ إرث ؽجٝص ٓج ثطجح عِظ ثُذ٣ٚ ... ٝال ػوٞدز ػ٤ِٚ الٗٚ ٣ؼزس دؾَٜ ، ُْٝ ٣ضؼٔذ د٤ذ ٝال هِخ .. ًٝزُي هجٍ 

ٝ ٣خطب ك٤ٌٕٞ رُي ػ٠ِ ثُؼجهِٚ إٕ دِـش ٓجُي إرث ًجٕ ثُطذ٤خ ٓؼشٝكج دجُطخ كال ػٔجٕ ػ٤ِٚ ثال إٔ ٣ضؼذٟ أ

عِظ ثُذ٣ز ، ٝإٕ ًجٕ أهَ ٖٓ رُي كل٢ ٓجٍ ثُطذ٤خ ... أٓج ثُطذ٤خ ثُؾجَٛ ك٤ؼٖٔ ٣ٝؼجهخ ػوٞدز سثدػز الٗٚ 

ثُؼ٤َِ ، ٝهجّ دؼَٔ ؿ٤ش ٓؤرٕٝ  ٖ هذَ ثُشجسع ، ٝثُذ٣ز ًجِٓز صوغ ك٢ ٓجٍ ثُطذ٤خ ثُؾجَٛ ٓثدػ٠ ثُطخ ، ٝؿشَّ

 ٣ش٣ز ٣وشسٛج ثُوجػ٢ أٝ ثُقجًْ الٗٚ ؿشس دجُٜٔ٘ؼ ٝثالٗلظ دجهذثٓٚ ػ٠ِ ٓٔجسعز ثُطخًٔج إٔ ػ٤ِٚ ػوٞدز صؼض

 دٕٝ ػِْ .

ٝعجس ػ٠ِ ٛزث ثُٔ٘ٞثٍ ػذد ٖٓ ثُلوٜجء أ١ دٞؽٞح فظٍٞ ثُطذ٤خ ػ٠ِ ثالرٕ ٖٓ ثُؾٜز ثُٔخضظز ، ًٝجٗش  

ثُٔش٣غ دٕٝ إرٕ كؼ٤ِٚ ك٢ رُي ثُضٓجٕ ثُٔقضغخ ، عْ ال دذ ُٚ ٖٓ إرٕ ثُٔش٣غ أٝ ٤ُٝٚ ، كئٕ خجُق ٝدثٟٝ 

 ثُؼٔجٕ .

هجٍ ؽشثء ثفغجٗج ث٠ُ ثُٔش٣غ . ثإلٌُٖٝ دؼغ ثُلوٜجء ٓجُٞث ث٠ُ ثػلجء ثُطذ٤خ ٖٓ ثُؼٔجٕ إرث كؼَ رُي         

ثدٖ ثُو٤ْ ك٢ ثُطخ : " ٝثُوغْ ثُخجٓظ ؽذ٤خ فجرم أػط٠ ثُظ٘ؼز فوٜج كوطغ عِؼز ٖٓ سؽَ أٝ طذ٢ أٝ 

طذ٤ج دـ٤ش إرٕ ٤ُٝٚ كضِق . هجٍ دؼغ ثطقجد٘ج : ٣ؼٖٔ الٗٚ صُٞذ ٖٓ  ضٖخٓؾٕ٘ٞ دـ٤ش ثرٗٚ أٝ إرٕ ٤ُٝٚ ، أٝ 

ثٕ إرٕ ثُذجُؾ أٝ ٢ُٝ ثُظذ٢ أٝ ثُٔؾٕ٘ٞ ُْ ٣ؼٖٔ ... ٣ٝقضَٔ إٔ ال ٣ؼٖٔ ٓطِوج الٗٚ ٝكؼَ ؿ٤ش ٓؤرٕٝ ك٤ٚ .

 ٓقغٖ ٝٓج ػ٠ِ ثُٔقغ٤ٖ٘ ٖٓ عذ٤َ " .

ٔجٕ ٖٓ ثُطذ٤خ ثُقجرم ثُٔؤرٕٝ ُٚ ٖٓ ٝٛزث ثُشأ١ ثالخ٤ش ٓشؽٞؿ ، ٝؽٜٔٞس ثُلوٜجء ػ٠ِ ٝؽٞح ثُؼ     

ثُشجسع ) ثُٔقضغخ ( ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣قظَ ػ٠ِ ثالرٕ ٖٓ ثُٔش٣غ أٝ ٤ُٝٚ . ُٝٞ ًجٕ ُْ ٣خطب ُْٝ صضٍ ٣ذٙ ، ُْٝ 

 ٣ؾجٝص أطٍٞ ثُٜٔ٘ز ك٢ صٓ٘ٚ ٝػظشٙ ٓٔج ٣ضؼجسف ػ٤ِٚ ثالؽذجء . 

 

ثُغالّ ًِٜج هذ  . الٕ صؼج٤ُْ ٤زؼذّٝ ثالِٛٝهذ ثٛضْ ثُشجسع دئرٕ ثُٔش٣غ أٝ إرٕ ٤ُٝٚ إٔ ًجٕ هجطشث أٝ ٓ       

ٓش ثالٗغجٕ هجٍ صؼج٠ُ )  ْمنَا بَنِي آَدمَ  ًشَّ يِن ۖ قَْد تَبَيََّن ٝهجٍ صؼج٠ُ : ) [ .70(] ثالعشثء  َولَقَْد َكرَّ ََل إِْكَراَه فِي الّدِ

ْشُد ِمَن اْلغَّيِ ۚ دجح أ٠ُٝ ال إًشثٙ ك٢ ثُطخ .  [ ، كئرث ُْ ٣ٌٖ ٛ٘جى إًشثٙ ك٢ ثُذ٣ٖ كٖٔ 456( ] ثُذوشر  الرُّ



ػؼٞ أٝ  أٝ ٝثُضذث١ٝ صذٝس ػ٤ِٚ ثالفٌجّ ثُخٔغز كضجسر ٣ٌٕٞ ٝثؽذج ، ٝخجطز ك٢ ثُقجالس ثالعؼجك٤ز الٗوجر ف٤جر

ثالٓشثع ثُٔؼذ٣ز ثُغجس٣ز ثُض٢ ص٘ضوَ ث٠ُ ث٥خش٣ٖ ، ٝدجُضج٢ُ صؼش ثُٔؾضٔغ ، ٝصجسر صٌٕٞ ٓ٘ذٝدز إرث صشؽـ  ٖٓ

 خط٤ش ، ٝصجسر ٣ٌٕٞ ثُؼالػ ٓذجفج ، ٝصجسر ٣ٌٕٞ ٌٓشٝٛج إرث ًجٕ ثُؼشس ٖٓ ثُؼالػ ُٔشع ؿ٤ش ٓؼٍذ ٝال

ثُؼالػ ٓخٞكج ،  ٝصجسر ٣ٌٕٞ ٓقّشٓج إرث ًجٕ ثُؼالػ دٔقشّ أٝ ٓغٌش أٝ خ٘ض٣ش ُٝٚ دذ٣َ ، أٝ دغقش أٝ ؽِغٔجس 

 ٝؿ٤شْٛ .ضثس ٝثُزدـ ُِؾٖ أٝسه٠ ؿ٤ش ٓلٜٞٓز ، أٝ ٓج ٣ذخِٜج ششى ٝٓؼضوذثس دجؽِز ٖٓ ثُؼالؽجس ٓغَ ثُ

ٝال ٗشٟ ٛزث ثالٛضٔجّ دئرٕ ثُٔش٣غ ثال ك٢ ثُؼظٞس ثُقذ٣غز ٝدجُزثس ٖٓ دذث٣ز ثُغذؼ٤٘جس ٖٓ ثُوشٕ         

( ُْٝ ٣ؼذ ٣ٌل٢ إرٕ ثُٔش٣غ أٝ  consent  Informed)ثُؼشش٣ٖ ف٤ظ ظٜش ٓلّٜٞ ثالرٕ ثُٔضذظش ثُٞثػ٢ 

ثف٢ أٝ أ١ ٗٞع ٖٓ أٗٞثع ثُلقٞطجس ثُذجػؼز ) ٤ُٝٚ إرث ُْ ٣ٌٖ ثُٔش٣غ هذ كْٜ ٗٞػ٤ز ثالؽشثء ثُطذ٢ أٝ ثُؾش

Invasive Procedures  ( ٝهذ ثٛضْ ثُطخ ثُقذ٣ظ دٔلّٜٞ ثعضوال٤ُز ثُٔش٣غ ، ) Autonomy  ثٛضٔجٓج )

دجُـج ، ٝرُي ٣شؽغ ث٠ُ دشٝص كِغلز ًجٗش ٝكِغلز ؽٕٞ عض٤ٞثسس ٤َٓ ٝظٜٞس ث٤ُِذشث٤ُٚ ك٢ ثُلِغلز ٝثُق٤جر 

٘ظش٣ز ٓـشهز ك٢ صوذ٣ظ ثُلشد ٝفش٣ضٚ ػ٠ِ ٗو٤غ ثُلِغلجس ثُٔجسًغ٤ز ٝثُلجد٤ز ٝٗظجّ ثُقٌْ . ًٝجٗش ٛزٙ ثُ

ٝثالشضشث٤ًز ثُض٢ صؼغ ٓظِقز ثُٔؾضٔغ هذَ ٓظِقز ثُلشد ، ٝصؼق٢ دجُلشد دَ دٔال٤٣ٖ ثالكشثد ٖٓ أؽَ ٓج 

 ٣غ٠ٔ ثُٔظِقز ثُؼ٤ِج ُِٔؾضٔغ أٝ ُِطذوز ثُذش٤ُٝضجس٣ز .

 

ن ك٢ ث٤ُٔذثٕ ثال ثُلٌش ث٤ُِذشث٢ُ ثُـشد٢ ثُز١ ٣ٔؾذ ثُقش٣ز ثُلشد٣ز ث٠ُ ٝٓ٘ز ثٗقغجس ثُٔجسًغ٤ز ث٤٘٤ُِ٘ز ُْ ٣ذ

  أهظ٠ ٓذثٛج سؿْ ظٜٞس ثُششًجس ثُؼخٔز ػجدشر ثُوجسثس ٝثُؼُٞٔز . 

خجر ثُوشثس دوذٍٞ ثُؼالػ أٝ سكؼٚ ثُٔ٘ذ٢٘ هذسصٚ ػ٠ِ ثص ٣ٝAutonomy٘ذسػ صقش ٓلّٜٞ ثعضوال٤ُز ثُٔش٣غ 

 ٖٓ ثُلش٣ن ثُظق٢ ، ثُٔوذّ ُٜزٙ ثُخذٓز ثُظق٤قز .  ػ٠ِ ثُٔؼِٞٓجس ثُظق٤قز ٝثُٞثػقز

ٝثُٞػٞؿ . ٝال دذ ُِطذ٤خ إٔ ٣ٞػـ دِـز ٓلٜٞٓز ٓذغطز ،   Veracity  ٝرُي ٣غضذػ٢ ثُظذم       

 ُٔؼجُؾز ٓج ٣شٌٞ ٓ٘ٚ ثُٔش٣غ .ثالؽشثءثس ثُض٢ ٣ش٣ذ إٔ ٣ضخزٛج 

 س ثُٜٔ٘ز ٝٛٔج :أعجع٤ٖ ك٢ أخاله٤ج ٝهذ سًضس أخاله٤جس ٜٓ٘ز ثُطخ ػ٠ِ ؽجٗذ٤ٖ    

٣ٌٖٝٔ صِخ٤ظٜج ك٢ ثُٔلّٜٞ ثُلو٢ٜ ثالعال٢ٓ" ثُٔظِقز " ٝف٤غٔج    Utilitarianism( ثُلِغلز ثُ٘لؼ٤ز 0)

ًجٗش ثُٔظِقز كغْ ششع هللا " ٌُٖٝ ثُٔظِقز ك٢ ثُٔلّٜٞ ثالعال٢ٓ ٓقذّدر دٔلّٜٞ ثُششع ، ٢ٛٝ ثُٔظِقز 

ٖ ك٢ٜ ٓظِقز ثُششع أٝ ٓظجُـ ثألٓز أٝ صؼش دجالخش٣ غ٘جهصثُٔؼضذشر ششػج . ًَٝ ٓظِقز ُلشد أٝ ؽٔجػز 

 ٜٓذسر ٝال ه٤ٔز ُٜج.

 Jeremy Bentham( 0894 -0728ٝثُـشح ؽ٤ش٢ٓ د٤٘غجّ )ًٝجٕ ػ٠ِ سأط ٛزٙ ثُلِغلز ثُ٘لؼ٤ز ك٢ أٝسدج    

 .  John Stuart Mill ( 0806س0879ٝؽٕٞ ع٤ضٞثسس ٤َٓ ) 

ف٤ظ ٣ضْ ثُ٘ظش ث٠ُ صؤد٣ز ػَٔ ٓج    Deontological Theories( كِغلز صؤد٣ز ثُٞثؽخ 4)

ؤٍٝ ث٤ُٚ ٖٓ ػشس . ًٝجٕ ػ٠ِ سأط دجػضذجسٙ ٝثؽذج دظشف ثُ٘ظش ػٖ ٗلؼ٤ضٚ أٝ فض٠ ٓج هذ ٣

 . Immanuel Kant( 0792-0802ػٔج ٣َٞٗ ًجٗش )ٓذسعز ثُٞثؽخ ثُل٤ِغٞف ثالُٔج٢ٗ 

ٝثالرٕ  ٣ٝAutonomy٘ذسػ صقش ٓذذأ ثفضشثّ شخظ٤ز ثُٔش٣غ ٓذذأ ثعضوال٤ُز ثُٔش٣غ 

ٝٓذذأ ثُظذم  Fidelityٝٓذذأ ثالخالص ٝثالٓجٗز  Informed Consentثُٔضذظش ثُٞثػ٢ 

Veracity  ٝٓذذأ ثُٔقجكظز ػ٠ِ عش ثُٔش٣غConfidentiality  ، ًٝجٗش ثُٔذجدا ثُذوشثؽ٤ز

ثُٔضٔغِز ك٢ هغْ ثدوشثؽ صشًض ثعجعج ػ٠ِ ػالهز خجطز د٤ٖ ثُطذ٤خ ٝثُٔش٣غ ، ٣ض٠ُٞ ك٤ٜج 

ثف ػ٠ِ ٓش٣ؼٚ ٝصٞؽ٤ٜٚ ُٔج ٣ؤد١ ث٠ُ ثصثُز ٓشػٚ ثٝ صخل٤ق ػِضٚ ٝٓؼجٗجصٚ . ثُطذ٤خ ثالشش

ػ٠ِ ثالفغجط دجالد٣ٞز ٓوضشٗز دغالط ٓذجدا ثعجع٤ز ٢ٛٝ ثالفغجٕ ٢ٛٝ ػالهز ٓذ٤٘ز 

Beneficence ٝػذّ ثُؼشسNon maleficence  ًٝضٔجٕ ثُغشConfidentiality . 

ضلش ث٠ُ ثُٔؾضٔغ دج١ فجٍ ٖٓ ثالفٞثٍ ، ٢ٛٝ ُْٝ ٣ٌٖ ثُطذ٤خ ك٢ ثُٔذجدا ثُذوشثؽ٤ز ٣ِ     

 ثُض٢ ثعضٔشس فض٠ دذث٣ز أٝ ٓ٘ضظق ثُوشٕ ثُؼشش٣ٖ .. ٝدجصغجع دٝس ثُطذ٤خ ٝثُخذٓجس ١ءثُٔذجد

ثُظق٤ز ، ًجٕ ٖٓ ثُٞثػـ إٔ ٛ٘جى هظٞسث ك٢ ثُٔذجدا ثُذوشثؽ٤ز ك٢ ؽجٗخ ثُٔؾضٔغ ٝػذثُز 

ٝإٕ ًجٗش دٞثدس ثالٛضٔجّ ٤خ ك٢ ثُٔجػ٢ . صٞص٣غ ثُخذٓز ثُظق٤ز . ٝٛٞ أٓش ُْ ٣ٌٖ ٣ٜضْ ُٚ ثُطذ



دٚ ظٜشس ك٢ ثُؼظش ثُؼذجع٢ ػ٘ذٓج أٓش ثُخ٤ِلز ثُٔوضذس ؽذ٤ذٚ ثُخجص ٝسة٤ظ ثالؽذجء ع٘جٕ دٖ 

ُ٘ؾٞع ٝثُوشٟ ثُذؼ٤ذر ، ، ٝث٠ُ ثُٔغؾ٤ٖٗٞ جٍ ثالؽذجء ٝثالد٣ٝز ث٠ُ ٓخضِق ثعجدش دٖ هشر دجسع

 ثدغ ثُٜؾش١ ( ْ دجٗضظجّ ) ثُوشٕ ثُشٜٝصٞك٤ش ثُخذٓجس ثُطذ٤ز ُ

     

ٝثططذٓش ثُٔذجدا ثُذوشثؽ٤ز دٔلج٤ْٛ ثعضوال٤ُز ثُٔش٣غ ٝٓج ٣٘شؤ ػٜ٘ج ، ًٔج ثططذٓش     

ه٤جس ْ صؼذ ٛزٙ ثُٔذجد١ ًجك٤ز ك٢ ٓؾجٍ أخالُدٔٞػٞع ػذثُز صٞص٣غ ثُخذٓجس ثُظق٤ز ، ٝدجُضج٢ُ 

 ٜٓ٘ز ثُطخ ك٢ ثُوشٕ ثُؼشش٣ٖ .

ٖ صطٞسثس عش٣ؼز ٝٓضالفوز ك٢ ثُٔلج٤ْٛ ثُطذ٤ز ُٝزث ٝشٜذ ثُ٘ظق ثُغج٢ٗ ٖٓ ثُوشٕ ثُؼشش٣      

 ٤ز ٝثُُْٜٖٔ صؼذ ثُٔلج٤ْٛ ثالدوشثؽ٤ز صظِـ ك٢ ًغ٤ش ٖٓ ثالف٤جٕ ُض٘ظ٤ْ أخاله٤جس ثُٜٔ٘ز ثُطذ

 ثُظق٤ز . 

ٝؽجُذش ٛزٙ ثُضـ٤شثس ثُٔضغجسػز ك٢ ثُٔؾضٔؼجس ثُٜٔ٘ز ثُطذ٤ز ، ٝثطذـ ٣طِن ػ٠ِ ثُٔش٣غ ثعْ 

، ٝثعضطجػش أكٌجس  Health Providerثعْ ٓوذّ ثُخذٓز ثُظق٤ز  ٝػ٠ِ ثُطذ٤خ Clientثُؼ٤َٔ 

، إٔ صـضٝ ثُٜٖٔ ثُظق٤ز ػ٠ِ ٗطجم ٝثعغ . ًٝجٕ ُِٞال٣جس  Businessثُغٞم ٝثُؼَٔ ثُضؾجس١ 

صٌٔ٘ش ثُششًجس ٝششثعز دذخٍٞ ػظش ثُؼُٞٔز .  دثدثُٔضقذر ثُذٝس ثُش٣جد١ ك٢ ٛزث ثُضقٍٞ ، ٝثص

ثالد٣ٝز إٔ صغ٤طش ػ٠ِ ثُ٘ظجّ ثُظق٢ ك٢ ثُذٍٝ ثُٔضوذٓز ، ثُؼخٔز ك٢ ثُٔؾجٍ ثُظق٢ ٝط٘جػز 

 ٝدجُضذؼ٤ز دخِش ؽ٤ٔغ ثُذٍٝ ثالخشٟ صقش ػذجءصٜج ٝصؤع٤شثصٜج . 

ٝال شي إٔ ثُضـ٤شثس ثُؾزس٣ز ك٢ أٗظٔز ثُٔؾضٔؼجس ك٢ ٓؼظْ ) ثٕ ُْ ٗوَ ًَ ( دالد ثُؼجُْ هذ     

 ثُظق٤ز . ٓلج٤ْٛ ٓضِو٢ ثُخذٓزٝصـ٤٤شثس ك٢ أدس ث٠ُ صـ٤٤شثس ك٢ ٓلج٤ْٛ ثُطجهْ ثُظق٢ ، 

ٝثعضطجػش ثُٞال٣جس ثُٔضقذر دج٣ؾجد ٗظجّ ثُغٞم ٝثُؼَٔ ثُضؾجس١ ك٢ ثُٜٖٔ ثُطذ٤ز إٔ صطٞس     

ٛزٙ ثُخذٓجس ٖٓ ٗجف٤ز ، ٌُٜٝ٘ج ٖٓ ٗجف٤ز أخشٟ ؽؼِش أًغش ٖٓ ثسدؼ٤ٖ ٤ِٕٓٞ ٓٞثؽٖ ثٓش٢ٌ٣ 

ٝثُٔقجسدز إٔ ٣ٌٕٞ دذٕٝ أ١ صؤ٤ٖٓ طق٢ ػ٠ِ ثالؽالم . ٝثعضطجػش ًٞدج سؿْ ثُقظجس 

 دذٕٝ صؤ٤ٖٓ طق٢ .ٓغضٞثٛج ثُظق٢ أكؼَ دٌغ٤ش ٖٓ ٓغضٟٞ خٔغ٤ٖ ٤ِٕٓٞ أٓش٢ٌ٣ 

ٝػذطش ثُٞال٣جس ثُٔضقذر ٓٔجسعجس ثُٜٔ٘ز ثُطذ٤ز ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُوٞثػذ ثالخاله٤ز ، ٝثُوٞث٤ٖٗ ،   

  ٝٓؾٔٞػز ٓلضشعز ٖٓ ثُٔقج٤ٖٓ ) أؽذجء صخظظٞث ك٢ ثُوجٕٗٞ ك٢ ثُٔٔجسعجس ثُطذ٤ز ( ..

ٝصخضِق ٗظْ ثُٜٖٔ ثُظق٤ز ك٢ ثُؼجُْ ثُغجُظ ٝك٢ ثُذٍٝ ثُؼشد٤ز ثالعال٤ٓز ، دَ ثٕ ٛزٙ ثُ٘ظْ      

 صخضِق ك٢ ٓؾٔٞػز دٍٝ ثُخ٤ِؼ ثُؼشد٢ ثُض٢ ٣وجٍ أٜٗج ٓضٔجعِز ٝٓضشجدٜز صٔجٓج .

ٝصٞعؼٚ دشٌَ ًذ٤ش ك٢ ثٌُِٔٔز ٓغ ػذّ   Private sectionٝٓغ دخٍٞ ػ٘ظش ثُطخ ثُخجص 

ثُؼٞثدؾ ، ٝػذّ ثٗضشجس ثُٞػ٢ ، كئٕ ثُٔغضشل٤جس ٝثُٔغضٞطلجس ٝثُؼ٤جدثس ٝؽٞد ًغ٤ش ٖٓ 

ثالف٤جٕ ث٠ُ ثعضـالٍ ثُٔش٣غ ،ٝٝؽٞد ٓٔجسعجس  دؼغثُخجطز صقُٞش ث٠ُ صؾجسر دقضٚ ، ٝك٢ 

ؿ٤ش ثخاله٤ز ، ٝثؽشثء ػ٤ِٔجس ؽشثف٤ز ؿ٤ش ٓطِٞدز أٝ ثؽشثء كقٞطجس ٓضؼذدر ُض٣جدر دخَ 

 ثُٔغضشل٠ .. ثُخ

 

ف٤ز أخشٟ كئٕ ػذّ ثُضضثّ ثُٔش٣غ دطذ٤ذٚ أٝ ؽذ٤خ ثُؼجةِز ، ٝثٗضوجُٚ ٖٓ ؽذ٤خ ث٠ُ ٖٝٓ ٗج      

آخش ، ٖٝٓ ٓغضشل٠ الخش ، ٓغ ػذّ ٓؼشكز ثُطذ٤خ ثُضج٢ُ ُٔج كؼِٚ ثُطذ٤خ ثالٍٝ ٣ؾؼَ ٛ٘جى 

 ٛذسث ًذ٤شث ك٢ ثُٞهش ٝثُٔجٍ ٝثؽشثء ثُلقٞطجس .

، ٝثُشٌج١ٝ صضدثد ، ٝصٌٖٔ دؼغ  ٝال شي إٔ سػجء ثُؾٜٔٞس ػٖ ثُخذٓجس ثُطذ٤ز ٣ض٘جهض    

ثُٔٔجسط ثُؼجّ  أٝٗٞثف٢ ثُٔشٌِز ك٢ ثُ٘ظجّ ثُظق٢ ، ٝػذّ ثُضضثّ ثُٔش٣غ د٘ظجّ ؽذ٤خ ثُؼجةِز 



(General Practioner  ٝدجُضج٢ُ ثعضٔشثس ثٗضوجٍ ثُٔش٣غ ٖٓ ؽذ٤خ الخش دٕٝ ٓغٞؽ ٝال ، )

 دثع .

، ٝثالؽذجء ؽضء ٖٓ ٛزث ثُٔؾضٔغ ، ٝدضقٍٞ ثُٔؾضٔغ دظٞسر ػجٓز ث٠ُ ثُضٌجُخ ػ٠ِ ؽٔغ ثُٔجٍ 

ر ، ُِٝٞطٍٞ ث٠ُ ثُٔغضٟٞ ثُز١ ٣لضشػٕٞ ك٤ٚ كئْٜٗ ٣ضقُٕٞٞ دذٝسْٛ ث٠ُ ٓضِٜل٤ٖ الًض٘جص ثُغشٝ

 ثٕ ٣ظِٞث ث٤ُٚ ك٢ ٓؾضٔغ ٣ؼغ ه٤ٔٚ ك٢ ثُغ٤جسر ٝثُل٤ال ٝٗٞع ثُِذجط ثُز١ صِذغٚ .

٠ُ ث٣ؾجد ه٤ٔز ثالفضغجح ٝال شي ثٕ ثطالؿ رُي ًِٚ ٣قضجػ ث٠ُ صشد٤ز ُِٔؾضٔغ دجًِٔٚ ٝث    

ٝخذٓز ثُِٜٔٞف ، ٝثٗوجر ثُٔش٣غ ٝٓؼجُؾضٚ ثدضـجء سػٞثٕ هللا ثٝال عْ ثعضالّ ثؽشٙ ٖٓ ثُٔؾضٔغ 

أٝ ٖٓ ثُٔش٣غ ثٝ ثُضج٤ٖٓ ثُظق٢ عج٤ٗج ...  ٝرُي ٣غضذػ٢ ثُضش٤ًض ك٢ ٓ٘جٛؼ ٤ًِجس ثُطخ ػ٠ِ 

ُٔشٌِز صضؼوذ دلوذثٕ ثُؾٜٔٞس عوضٚ ثخاله٤جس ثُٜٔ٘ز ثُطذ٤ز ٓ٘ز ثُغ٘ٞثس ثال٠ُٝ ٝػ٘ذ ثُٔٔجسعز ، ٝث

ٝٓؾِز  BMJك٢ ثُخذٓجس ثُظق٤ز ك٢ ثالؽذجء . ٝثرث ًجٗش ثُٔؾالس ثُطذ٤ز ٓغَ ثُالٗغش ٝثٍ 

JAMA  ٖٓ ص٘شش ثسهجٓج ٓلضػز ػٖ ٓذٟ ثالخطجء ثُطذ٤ز ف٤ظ صضػْ ٓؾِز ثُالٗغش إٔ ثًغش

ػٖ  الخشٟ أسهجٓج كضقذطصغؼ٤ٖ ثُق ٝكجر صقذط ع٣ٞ٘ج ك٢ ثُٞال٣جس ثُٔضقذر . ٝص٘شش ثُٔؾالس ث

ٝكجر ع٣ٞ٘ج ك٢ ثُٞال٣جس ثُٔضقذر دغذخ ثالخطجء ثُطذ٤ز ،   98.000ٝ   22.000ٓج د٤ٖ  فذٝط

ٝثٕ رُي ٣ٞثص١ عوٞؽ عالط ؽجةشثس ؽجٓذٞ ثُؼخٔز ًَ ٤ٓٞ٣ٖ ٝٛالى ؽ٤ٔغ سًجدٜج ، ٝثٕ 

 د٤ِٕٞ دٝالس ع٣ٞ٘ج .  49صٌج٤ُق ٛزٙ ثالخطجء صظَ ث٠ُ 

 

س ثٕ ػذد ثُٞك٤جس دغذخ ثالخطجء ثُطذ٤ز صظَ ث٠ُ عالع٤ٖ ثُق ٝكجر ك٢ ٝصضػْ ٛزٙ ثُٔؾال      

أٓج ثُشهْ ٖٓ ع٣ٞغشث كٜٞ ٓضٞثػغ دجُ٘غذز ُٜزٙ ثالسهجّ ٝٛٞ عالعز أالف ثٌُِٔٔز ثُٔضقذر ع٣ٞ٘ج . 

 ٝكجر ع٣ٞ٘ج دغذخ ثالخطجء ثُطذ٤ز . 

 ٠ُ ثُٔال٤٣ٖ .ٝثٓج فذٝط ثٓشثع ثٝ ٓؼجٗجر ثػجك٤ز دغذخ ثالخطجء ثُطذ٤ز كئٜٗج صظَ ث   

ٝآالف ثُٔشػ٠ ٣ضؼشػٕٞ ٤ٓٞ٣ج ك٢ أٗظٔز ثُشػج٣ز ثُظق٤ز فٍٞ ثُؼجُْ ُضشخ٤ض خجؽب ٝص٘جٍٝ 

ػوجه٤ش صغذخ ثُقغجع٤ز ، أٝ ثؽشثءثس ؽشثف٤ز صغذخ ٓؼجػلجس ؿ٤ش ٓضٞهؼز أٝ فض٠ ثؽشثءثس 

 ػ٤ِٔجس ؽشثف٤ز ؿ٤ش ٓطِٞدز ثعجعج . 

ذخ ػذر ػٞثَٓ أٜٛٔج ثُ٘ظجّ ثُظق٢ ٝهذ ٝؽذ ًغ٤ش ٖٓ ثُذجفغ٤ٖ إٔ ثالخطجء صقذط دغ    

ثُٔٞؽٞد ٓٔج ٣غضذػ٢ إػجدر ثُ٘ظش ك٢ ٛزث ثُ٘ظجّ ، ٝصشؾ٤غ ٓذذأ ثُشلجك٤ز ك٢ ثُضؼجَٓ ٓغ ٛزٙ 

ثُٔشٌِز ، ٝصشؾ٤غ ٓذذأ ثُض٘جطـ د٤ٖ ثُلش٣ن ثُظق٢ ، ٝثُؼَٔ ثُظق٢ دظٞسر كش٣ن ٓض٘جؿْ ٣ذػْ 

 ثػشثس ثُٔذٓشر . ذٝط فدؼؼٚ دؼؼج ، ٣ٌٝضشق ث١ خطؤ دشش١ هذَ فذٝعٚ أٝ هذَ 

َّ ٛزٙ ثُٔشٌِز ك٢ ٌٔٝال ٣      طز ػ٠ِ ثالؽذجء ، ثٝ فض٠ ػ٠ِ غِّ ثُٔؽشثءثس ثُؼوجد٤ز ثالٖ ف

ثُلش٣ن ثُظق٢ ، ًٔج ال ٣قَ ثُٔشٌِٚ ػ٤ِٔجس ثالعجسر ثُض٢ صوّٞ دٜج ٝعجةَ ثالػالّ ك٢ ٓٞثؽٜز 

ٓج ٣ظٜش ٖٓ كؼجةـ ك٢ ٝٓٔج ٣لوذ ثُؾٔج٤ٛش ثُغوز ك٢ ثالؽذجء ٝثالٗظٔز ثُظق٤ز  ٛزٙ ثالخطجء .

ثُٔؾجٍ ثُطذ٢ ٝخجطز ك٢ ٓؾجٍ ثؽشثء ثُضؾجسح . ٖٝٓ أشٜش ٛزٙ ثُلؼجةـ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثالخاله٤ز 

ٓج فذط ٖٓ ٓخجص١ ثُضؾجسح ثُطذ٤ز ثُض٢ ثؽشثٛج ثُ٘جص٣ٕٞ ك٢ ك٢ ٓؾجٍ ثُذقظ ثُؼ٢ِٔ ثُطذ٢ 

 0925ٝػجّ  0922ػ ػجّ ٓذشثع٘جء ثُقشح ثُؼج٤ُٔز ثُغج٤ٗز ٝثُض٢ صْ كؼقٜج ك٢ ٓقجًٔجس ٗٞس

ؽذ٤ذج ٗجص٣ج ًجٗٞ ٣وٕٞٓٞ دضؾجسح ػ٠ِ ثالعشٟ ٖٓ ثُٔؼضو٤ِٖ ) ث٤ُٜٞد  49ف٤ظ صٔش ثدثٗز 

ٛزٙ ثُضؾجسح ث٠ُ ثًضشجكجس ػ٤ِٔز أٝ ث١ صوذّ ك٢ ٓؾجٍ  ١ٝثُذٞر٤٣ٖ ٝثُشٝط ٝثُـؾش ( ، ُْٝ صؤد

 ثُطخ . 



ثالؽذجء ٝثالدثسثس ثُطذ٤ز ٝٓج ٛٞ أشذ ٜٓ٘ج ٝثكظغ ٓج فذط ك٢ ثُٞال٣جس ثُٔضقذر ػ٘ذٓج هشس         

عٞد ثٓش٢ٌ٣ ٖٓ ثُلوشثء ٝثُؾِٜز أ 200ؽشثء صؾشدز ػ٠ِ ُٔضؼجهذز ك٢ ثألدجٓج ك٢ صٞعٌؾ٢ ، إث

، ٝصْ ث٣ٜجْٜٓ ٝثٌُزح ػ٤ِْٜ  0994ٝدذأس ثُضؾجسح ػجّ ًجٗٞث ٣ؼجٕٗٞ ٖٓ ٓشع ثُضٛش١ . 

دظلز ٓ٘ضظٔز  ٝثعضٔشس ثُلقٞطجس صؾش١ٝخذثػْٜ دؤْٜٗ ع٤ضْ ػالؽْٜ دؼذ ثؽشثء ثُلقٞطجس . 

دٕٝ ثػطجء ث١ ٝثفذ ْٜٓ٘ ث١ دٝثء فض٠ دؼذ ظٜٞس ثُذ٘غ٤ِٖ ٝعذجس كٞثةذٙ ، ٝثعضٔشثس ثالؽذجء 

ػؼجةْٜ ٖٝٓ أٝثالدثسثس ثُطذ٤ز ثُٔضؼجهذز ك٢ خذثع ٛؤالء ثُٔغج٤ًٖ ، ٝثخز ػ٤٘جس ٖٓ دٓجةْٜ ٝ

َ ثُٔغضشل٠ ثُغجةَ ثُش٢ًٞ . ٝثرث صٞك٢ أفذْٛ ٣وّٞ ثُٔغضشل٠ دؤخز ػ٤٘جس ٖٓ ثػؼجةٚ ٣ٝضقٔ

 صٌج٤ُق ثُذكٖ .

ٝثعضٔشس ثُؾش٣ٔز ػ٠ِ ٓذٟ أؽ٤جٍ ٝأؽ٤جٍ ٖٓ ثالدثسثس ثُطذ٤ز فض٠ هجّ ؽذ٤خ ُٚ ػ٤ٔش ف٢ 

ٓٔج أعجس ثُشأ١ ثُؼجّ ػذ ٛزٙ ثُضؾجسح ،  ٣0974لؼـ ٛزٙ ثُؾش٣ٔز ثُذشؼز ك٢ ثالػالّ ػجّ 

جس ؿجُذ٤ز ٖٓ ٝٓ 0979ٝآٗزثى كوؾ ٝثكوش ٝصثسر ثُظقز ثالٓش٤ٌ٣ز ػ٠ِ ث٣وجف ثُضؾشدز ػجّ 

ثؽش٣ش ػ٤ِْٜ ٛزٙ ثُضؾشدز ثُذشؼز ٖٓ ثُضٛش١ ًٔج ثط٤خ ػذد ٖٓ صٝؽجصْٜ ٝأؽلجُْٜ دجُضٛش١ 

 . Congenital Syphilisثُٞالد١ 

ٝهق ثُشة٤ظ ٤ًِ٘ضٕٞ ثٓجّ أؽٜضر ثالػالّ ٝٛٞ ٣قضؼٖ ثُؼؾٞص ثُٞف٤ذ  0997ٓج٣ٞ  6ٝك٢      

ز ثُٞال٣جس ثُٔضقذر ثالٓش٤ٌ٣ز هجٓش دش٢ء دشغ ثُذجه٢ ػ٠ِ ه٤ذ ثُق٤جر عْ هجٍ ٤ًِ٘ضٕٞ : " إٕ فٌٞٓ

٢ٛٝ ػ٘ظش٣ز دـ٤ؼز ٝٝهقز  ز ٌَُ ه٤ٔ٘ج .ؼٝخجؽب دٌَ ثُٔوج٤٣ظ ثخاله٤ج ٝٝؽ٤٘ج ، ٝثٜٗج ُظل

 ػذ ٛؤالء ثُضؼغجء ثُز٣ٖ ػجٗٞث ٝٓجصٞث دغذخ صؾجسح ؽذ٤ز ال كجةذر ٜٓ٘ج ٝال دثػ٢ ُٜج " . 

صؼ٣ٞغ ثعش ًَ ٖٓ ٓجس ك٢ فجدط ًُٞشد٢  ٝسؿْ رُي ُْ ٣ضْ صؼ٣ٞغ ثعش ٛزٙ ثُؼقج٣ج د٤٘ٔج صْ

 دؼششر ٓال٤٣ٖ دٝالس دكؼٜج ثُشة٤ظ ثُوزثك٢ ٖٓ أٓٞثٍ ثالٓز ٝثُشؼخ ك٢ ٤ُذ٤ج .

إٕ ثُو٤ْ ثالخاله٤ز صضآًَ دظٞسر ػجٓز ك٢ ثُٔؾضٔؼجس ثُذشش٣ز . ٝٓج ُْ ٣ضْ ثدخجٍ ثُؼ٘ظش ثُذ٢٘٣ 

ُٜزٙ ثُٔؾضٔؼجس ع٤غضٔش .. ٣ٝ٘لشد غجسع ثالٗقذثس ك٢ ثُو٤ْ ثالخاله٤ز صك٢ صش٤ٌَ ه٤ْ ثُذشش كئٕ 

ثالعالّ د٘ظجّ ش٢ُٞٔ ٓضٌجَٓ دق٤ظ ٣شَٔ ثُؾجٗخ ثالخاله٢ ٝثُشٝف٢ ٝثُضشش٣ؼ٢ ٝثالؽضٔجػ٢ 

ز ٝثفذر ٓض٘جؿٔز ٝٛٞ ثُٞف٤ذ ثُز١ ٣غضط٤غ ثٕ ٣وذّ ُِٔؤ٤ٖ٘ٓ دٚ ٗظجٓج صوٝثُؼ٢ِٔ ٝثُلشد١ ك٢ دٞ

ٝفن ثُطذ٤خ ، ٣ٝشصلغ دجُٔغضٟٞ  ٓضٌجٓال ٓضٞثصٗج ٣قلع فن ثُلشد ٝفن ثُٔؾضٔغ ، ٝفن ثُٔش٣غ

ثُؼجّ ُٜزٙ ثُٔؾج٤ٓغ ثُٔخضِلز ، ٢ٛٝ صضطِغ ك٢ ؽ٤ٔغ ثػٔجُٜج ٝع٤ًِٞجصٜج ث٠ُ سػ٠ هللا ، ثُز١ 

 ٣ؼضذش ؿج٣ضٜج ثالع٠ٔ ٝٛذكٜج ثالػ٠ِ . 

ٝدذٕٝ صؼ٤ٔن ٛزث ثُٔلّٜٞ ثُذ٢٘٣ ثُغ٤ِْ ك٢ د٘جء ثُٔؾضٔغ كجٕ ٓض٣ذث ٖٓ ثُضٔضم ٝثُؼ٤جع 

، ٝثُضلٌي ثالعشٟ . ٝثػطشثح ػالهجس ثُٔش٣غ ٓغ ثُطذ٤خ عضضدثد ٝثالٗقذثس ثالخاله٢ 

ششثعز ًَ ٣ّٞ ٝخجطز ٓغ ثٗضشجس ػو٤ِز ثُغٞم ٝٓلج٤ْٛ ثُؼُٞٔز ٝثُِٜجط ٝسثء ثٌُٔجعخ دٌجكز 

   ثُٞعجةَ ثُٔششٝػز ٝؿ٤ش ثُٔششٝػز .

 

      


