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 امللخص:
ضْحجل ٘زٖ جؼبمحٌس جؼبخققس ٌإلّالَ ذُت 

فٍغفس جٌمحٔىْ وِذؤحش جألخاللُحش 

ْنىَس وجٌىٍُفُس  جؼبهُٕس، جالسضرحىحش جٌ

جٌيت ضقً جإلّالَ ذحٌمحٔىْ سغُ 

جألعرمُس جٌطحسخيُس ٌٍُْ جٌمحٔىْ ًٍّ 

جإلّالَ، وسغُ جٌطفحّالش جؼبىؾىدز  ذُت 

٘زَٓ جٌفشُّت ِٓ فشوُ  جٌٍْىَ 

جإلٔغحُٔس، وّح ٘ى جٌؾأْ ذُٕهح وذُت 

 ِذؤحش جألخاللُحش.

 

Abstract: 
- This article on “The Information 

between the Law philosophy and 

the Codes of Ethics” deals, as it 

does, with the organic and 

functional links connecting it to the 

law even though the science of law 

had، historically preceded the 

Information and despite the 

interactions between the two 

branches of the human sciences; 

as well as the codes of professional 

ethics.  

 
 قدمة:م

ئْ جألِش َطٍْك، فْال، ذنشوسز جٌَٕش ئىل جإلؽىحٌُس جعبى٘شَس ِٓ خالي 

مح ِمحسذحش فٍغفُس ولحٔىُٔس ئؾشجءجش ِٕهؿُس ضغحّذ ًٍّ دسجعس جؼبغأٌس وف

ودَىٔيىٌىؾُس ضغّف ذطىمُف أْ وعحتً جإلّالَ وّقذس ِٓ ِقحدس جؼبٍْىِس، ضًّْ يف ًٍ 

ؽشوه ّحِس وضْىظ ِرحدب فٍغفُس وعُحعُس وأَذَىٌىؾُس عحتذز يف ؾبطِّ ُِْت يف 

 فطشز صُِٕس ُِْٕس.

رك جإلّالَ َشضرو جإلّالَ جسضرحىح وغُمح ذحٌمحٔىْ وئْ وحْ ٍُّ جٌمحٔىْ لذ ع

 ًٍّ ِغطىي جٌٍْىَ جإلٔغحُٔس  ئال أْ وال ِٕهّح َإغش ًٍّ جِخش وَطأغش ذٗ.

فحٌمحٔىْ ذحؼبٌْت جؼبرغو َيٍك ًٍّ ؾبّىّس جٌمىجّذ جٌْحِس جؼبٍضِس جٌيت ضَُٕ عٍىن 

جإلفشجد وربذد ؾبحي جٌغٍيحش جٌْحِس وجخطقحفحهتح يف صبُِ جؼبُحدَٓ جالؾطّحُّس قُع 
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ِٓ ٕ٘ح َقرف ِٓ و (1)ُ ذغشك ربمُك غحَس هنحتُس ٌٍقححل جٌْحََؾشو ديُضٖ أٔٗ َغٓ

جٌىجؾرحش جؼبطقٍس هبزج و جٌنشوسٌ جسضرحه جٌمحٔىْ ذحٌٕؾحه جإلٔغحين ئر حيذد  جغبمىق

 جٌٕؾحه وِٓ ٘زج جؼبٕيٍك َشضرو جٌمحٔىْ ذحإلّالَ ٌَُّٕٗ وحيذد وحفس جغبمىق

 .(2)جٌىجؾرحش جؼبطٍْمس ذٗو

ْ ِٓ ّذز ؾهحش فحٌقكحفس ضشضرو  ذحٌمحٔىْ جٌذعطىسٌ وَشضرو جإلّالَ ذحٌمحٔى 

قشَس جإلّالَ ئقذي ٘زٖ جغبشَحش و ذحّطرحس أْ أقذ ِىجمُِ جٌذعطىس ٍ٘ جغبشَحش جٌْحِس

وجإلّالَ َشضرو وزٌه ذحٌمحٔىْ جعبٕحتٍ جٌزٌ َىجؾٗ جٌطؿحوصجش جٌيت ضمِ ِٓ ذْل 

وّح َشضرو جٌمحٔىْ ذحإلّالَ جإلّالُُِت خالي فبحسعطهُ ٌٍّهٕس فُمىَ دبكحعرطهُ ؾٕحتُح 

يف ؽمٗ جؼبذين ئر حيذد جٌمحٔىْ جؼبذين جؼبغإوٌُس جؼبذُٔس ٌإلّالُُِت يف قحٌس ِح ئرج ِح ولِ 

مشس ِحدٌ أو ِْٕىٌ ٌٍغَت ؾشجء ٔؾش ِىمىُ ِح وّح َطقً جإلّالَ ذحٌمحٔىْ يف ؽمٗ 

شضرو يف ٔمظ جٌىلص َو جإلدجسٌ قُع ٘زج جألخَت ََُٕ ئؽىحٌُس جٌطشجخُـ ٌٍقكف

جٌقكف جٌيت زبل ذحٌمحٔىْ جٌطؿحسٌ يف جٌؾشوحش جؼبغحمهس  جٌيت ٍ٘ ئقذي أؽىحي ٍِىُس 

جٌقكف ئر زبنِ يف ئؾشجءجش ضأعُغهح ٌٍمحٔىْ جٌطؿحسٌ ّالوز ًٍّ جسضرحه جإلّالَ 

ذحٌمحٔىْ جٌذويل جػبحؿ ألٔٗ ََُٕ ئٔؾحء فشوُ جٌؾشوحش جإلّالُِس يف جٌذوي جألخشي 

جٌْحَ، فكشَس جٌْحَ وحٔص وِحصجٌص وعطرمً ِىمىّح ضٕـ ٍُّٗ وأَنح ذحٌمحٔىْ جٌذويل 

وَْذ ِىمىُ أمنحه ٍِىُس جٌقكف وئؾشجءجش ئفذجس٘ح ِٓ جؼبىجمُِ  (3)جؼبىجغُك جٌذوٌُس

 جؼبشضريس جسضرحىح وغُمح ذىً ِٓ جٌمحٔىْ جٌذعطىسٌ وجٌمحٔىْ جإلدجسٌ.

ح ديػالْ ججملحي جالضقحي ذحّطرحسمهو وًٍّ جٌشغُ ِٓ أْ جألفً ٘ى قشَس جإلّالَ 

قشَس جٌطْرَت ئال أْ وؾىد جٌمحٔىْ َْذ مشوسز أَنح قىت ال ضطكىي و ؼبّحسعس قشَس جٌفىش

ًٍّ جٌْىظ ِٓ رٌه جيد و قشَس جإلّالَ ئىل فىمً سدبح ضنش ذحجملطِّ أوػش فبح ضفُذٖ

ٍُّٗ فاْ جٌذعطىس و جالضقحي ذً َغٓ ِٓ أؾً ضَُّٕهّح.و ًٍّ جٌمحٔىْ ّذَ ضمُُذ جإلّالَ

٘ى ِح َْشف دبرذأ ٍّى جٌذعطىس أو و ْطرب جٌّْىد جٌفمشٌ جٌزٌ َمىَ ذٍّْٗ يف ئىحس جٌمحٔىَْ

ظبى جٌذعطىس ئر َْذ ٘زج جألخَت جٌىغُمس جٌغُحعُس جٌؾشُّس ٌٍذوٌس جٌيت ضغطّذ ِٕٗ 

ِٓ مث َيٍك ٍُّٗ )أذى و لىجّذ٘حو ِرحدتهحو جٌغٍيس جٌطؾشَُْس عُحعطهح جٌطؾشَُْس

 (.(4)جؼبقذس جألعحعٍ ٌٍطؾشَِ –ألَ جٌطؾشَِ ج –جٌمىجُٔت 

 وضْذ جألَّٔس جإلّالُِس يف وً ذٍذ ِٓ ذالد جؼبّْىسز جْٔىحعح ٌٍرُٕحش جٌغُحعُس 

ٔغطيُِ جٌمىي ذذوْ ِرحٌغس أٔٗ ال و جٌػمحفُس جؼبىؾىدز فُٗ،و جالؾطّحُّسو جاللطقحدَسو

ضؾحذٗ وػَتز أو  ئمنح لذ ٔىؾذ أوؾٗو َىؾذ َٔحَ ئّالٍِ وجقذ ِّْىي ذٗ يف ذٍذَٓ جغُٕت،

 لٍٍُس ذُت ذٍذَٓ أو ّذز ذٍذجْ.
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 وهتذف فٍغفس جٌمىجُٔت جإلّالُِس ئىل ضَُُٕ جٌْاللس ذُت وعحتً جإلّالَ 

جؽبُثحش جٌمنحتُس ِٓ ؾهس، وّح هتذف فبٓ ؾهس و ججملطِّ ِٓ خالي جؼبإعغحش جغبحوّسو

 ضبحَس وزٌه هتذف ئىلو قشَس جإلّالَ،و قشَس جٌٕمذو أخشي ئىل مّحْ قشَس جٌٕؾش

 جؼبىجىٓ ِٓ جؼبّحسعس جإلّالُِس جٌيت لذ ضنش ذحغبُحز جػبحفس ٌألفشجد ذغرد جٌمزف،

ئفؾحء جألعشجس جػبحفس حبُحز جألفشجد، وّح هتذف جٌمىجُٔت جإلّالُِس ئىل ضبحَس جٌقححل و

جألعشجس و جٌْحَ خالي ومِ لُىد ًٍّ ٔؾش أو ذع جؼبٍْىِحش جٌيت ضطٍْك ذأِٓ جٌذوٌس

 جػبحسؾُس.و جٌغُحعُس جٌذجخٍُسو عطشجضُؿُسجإلو جٌْغىشَس

وَٕرغٍ أْ ٔؾَت أَنح ئىل أْ ِح عٕطٕحوٌٗ َطٍْك ذحؼبّحسعس جإلّالُِس يف جٌرٍذجْ  

جٌيت وفٍص دسؾس ّحٌُس ًٍّ عٍه جٌذديمشجىُس، أِح يف جٌرٍذجْ جٌٕحُِس فطخنِ ئىل ِٕيك 

جُٔت جإلّالُِس ذْذ آخش وضطكىُ فُهح ّىجًِ عُحعُس ـبطٍفس، وذحٌطحيل مل ضطيىس جٌمى

ٌطنّٓ قشَس جٌقكحفس مّحٔح وٍُح، ِٓ ؾهس، وِٓ ؾهس غحُٔس ضنّٓ وزٌه قمىق جألفشجد 

 يف ِىجؾهس جؼبّحسعس جإلّالُِس.

 :أمناط القوانني اليت تؤثر على املمارسة اإلعالمية
ذقفس ّحِس ضىؾذ عطس أمنحه ِٓ جٌمىجُٔت جألعحعُس جٌيت ؽبح أغش و يف جٌىجلِ 

ضْيٍ جٌؾشُّس ٌٍغٍيحش جٌّْىُِس ٌىٍ ضطذخً ِٓ أؾً ومِ و س جإلّالُِسًٍّ جؼبّحسع

ٍ٘ يف ؾبّىّهح لىجّذ لحٔىُٔس ربذد جألقىحَ جٌْحِس و قذ ٌطؿحوصجش وعحتً جإلّالَ.

ضىصُ و وً جٌىعحتً جعبّحَ٘تَس جٌيت ضٕطؽو جٌطٍفضَىين،و جٌرع جإلرجٍّو جٌيرِو ٌٍٕؾش

 أْ أؽشٔح و جحملطٍّس وّح عركو َس، جؼبْشوفسجِسجء ّرب جٌمٕىجش جٌطمٍُذو جؼبٍْىِحش

 جٌمحّذز جألخاللُس: )ِرحدب جٌْذي وجإلٔقحف(

فٍطهُ و ضىؾذ يف وً ؾبطِّ لىجّذ َطىجمِ جٌٕحط ًٍّ ئضرحّهح يف ّاللحهتُ

 غَت رٌه فىً ٘زٖ جٌمىجّذو جٌُىُِس، قُع ؾشي ؽبح جٌطمٍُذ ذُٕهُ يف َِهشُ٘ وٍِرغهُ

َْطرب٘ح ٘إالء ٍِضِس ؽبُ حبُع و ىن جألفشجد يف ججملطِّ ذًأِػحؽبح لىجّذ َأسبش هبح عٍو

 .(5)َغطٕىشوْ جػبشوؼ ٍُّهح

جألخالق مل ضطكذد ِْحمل جٌطفشلس ذُٕهّح ذؾىً وجمف ئال ِٕز و و ئرج وحْ جٌمحٔىْ

85هنحَس جٌمشْ 
ضطرحَٓ و ئال أْ ٘زٖ جٌطفشلس جؼبغطّشز جٌُىَ ِح صجٌص زبطٍف ئٌُهح جٌغرً (6)

جألخالق، فاْ ٘زج جألخَت ٍَطمٍ ِِ و ئرج وحٔص ٘زٖ جٌطفشلس ذُت جٌمحٔىْو ذؾأهنح جؼبْحََت

جألخالق يف وػَت ِٓ جٌمىجّذ وطٍه جٌيت ربشَ جالّطذجء ًٍّ جٌٕفظ أو جؼبحي أو جٌْشك أو 

جٌيت ضذّى ئىل جٌىفحء ذحٌْهىد أو جٌيت ربشَ جإلغشجء ِٓ غَت عرد غَت أْ ٘زج جالٌطمحء ال 

ذزٌه َطنف أْ جٌطذجخً و غحَطٗو ق ئر ًََ ٌىً ِٕهّح ٔيحلٗديىٕٗ خٍيٗ ِِ جألخال
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ضحسز و َطرحّذ أقُحٔح فهى ضحسز َٕرغو يف جٌمحٔىْ ّٕٗ يف جألخالق،و ذُٕهّح َىىْ قُٕح

ِٓ رٌه ٔشي أْ ٌرْل جٌفمهحء َٔشز قىي ٘زج و أخشي َطغِ يف جألخالق ّٕٗ يف جٌمحٔىْ

ىُٕس يف جٌنَّت جٌيت ِح صجٌص يف جٌٕفظ جؼبُْحس يف جخطقحس جألخالق ًٍّ قىُ جغبُحز جٌرح

جلطقحس جٌمحٔىْ ًٍّ و ٔىجَح َ زبشؼ ئىل جٌىؾىد ذْذ يف فىسز أفْحي.و ؾبشد ِمحفذ

 (7)جحملغىط ِٓ جألفْحي دوْ جٌىلىف ّّح َغططش وسجء٘ح يف جٌنَّت ِٓ دوْ دوجفِ خفُس

ّٕح ضىفً جألخالق ئىل جعبضجء فرُو َشؾِ فمهحء آخشوْ ِٕحه جٌطفشلس ذُت جٌمحٔىْو

ئٌضجَ، ال و جٌغٍيس جٌْحِس جقطشجَ جٌمىجّذ جٌمحٔىُٔس دبح ٌذَهح ِٓ وعحتً ِحدَس إلؾرحس

ذبذ جٌمىجّذ جألخاللُس ِٓ ؾضجء ًٍّ خشلهح ئال ؾبشد ضأُٔد جٌنَّت أو جعطٕىحس جألفشجد 

ٌٗ(8). 

ويف ضمذَشٔح فحألخالق ضنِ ِٓ جٌمىجّذ ِح حيذد لُّس عٍىن جٌؾخـ ذحٌَٕش 

ٍُّٗ ضْطّذ جألعش و (9)ِٓ ٕ٘ح وحْ لُحَ جألخالق ًٍّ أعحط ربمُك لُُ ٔفُْسئىل رجضٗ و

ضغطّذ وشجِطهح ِٓ جسضرحىهح ذنَّت و جألخاللُسو جإلّالُِس ًٍّ سبغىهح ذحٌمُُ جٌىىُٕس

 ضىطغد ؽشفهح ِٓ والتهح ٌٍكمُمس لقذ جإلعهحَ يف ضبحَس ِىطغرحش ؽْرهحو ؽْىهبح

جسضرحىهح و جٌٕؾشو جٌطْرَتو جٌشأٌو جٌقكحفسيف ِمذِطهح قشَس و قشَحهتح جٌْحِسو

 جالٌطضجِحش جٌغحُِس ٌشعحٌس جإلّالَ جٌيت ضنّٕطهح جؼبىجغُك جٌذوٌُسو جغبمىقو ذحأل٘ذجف

ِٓ جٌْهذ  86وجؼبحدز ( 13)ِٓ جإلّالْ جٌْحؼبٍ غبمىق جإلٔغحْ 86ًٍّ وؾٗ جػبقىؿ جؼبحدز و

 جٌذويل ٌٍكمىق جؼبذُٔس وجٌغُحعُس.

 س:أٔىجُ قمىق جٌقكحف

ضمُذ قشَس جٌقكحفس، فّح ٍ٘ و ئرج ربذغٕح فُّح عرك ّٓ جٌمىجُٔت جٌيت ضَُٕ 

ئرْ قمىق جٌقكحفس جٌيت ال ديىٓ ٌٍغٍيحش جٌّْىُِس أْ ضطْغف ذؾأهنح. ٘زٖ جغبمىق وّح 

:ٍٍَ 

 قك جٌٕؾش: - 1

سدُّس ًٍّ جٌٕؾش و َطؿًٍ قك جٌٕؾش ِٓ خالي جالْٔذجَ جٌطحَ ألَس لشجذس لرٍُس

 جؼبظ ذىشجِس جإلٔغحْ،و لالتً ِػً: عش جٌذوٌس، ؿبحوٌس لٍد َٔحَ جغبىُ،ئال يف قحالش 

 جٌغُحعس جػبحسؾُس.و جٌذفحُ جٌىىٍتو

 قك جٌٕمذ: - 2

ٌىٓ يف جٌىلص ٔفغٗ و ئْ جٌٕمذ ذحٌٕغرس ٌٍقكحفس ٘ى دبػحذس جؼبٍف ذحٌٕغرس ٌٍيْحَ،

ن خيح أضبش ال َٕيرك ٍُّٗ ِرذأ: ئرج صجد جٌؾٍء ّٓ قذٖ جٔمٍد ئىل مذٖ. دبٌْت أْ ٕ٘ح

ٍُّٗ فاْ و َٕرغٍ ٌٍقكحفس ذبحوصٖ. و٘زج جػبو جألضبش ٌٗ فٍس دبىمىُ جٌمزف،
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جٌقكحفس ضْطرب يف ومُْس قشؾس خبقىؿ ٘زٖ جٌٕميس، ِِ جٌٍُْ أْ جٌٕمذ ِىؾٗ أعحعح 

أغٕحء أدجء ِغإوٌُطهح جٌيت ال و ئىل جٌؾخقُحش جٌّْىُِس يف ـبطٍف ِغطىَحش ٘شَ جٌغٍيس

 هبطحٔحو ِح وؾٗ ؽبح ِٓ ٔمذ لزفح ئال ئرج أغرطص أْ ِح ٔؾش َْطرب قمح وزذححيك ؽبح أْ ضْطرب 

 ٔضج٘طهح.و ديظ ذىشجِطهحو

 جغبك يف جٌىفىي ئىل ِقحدس جػبرب: - 3

قك جٌٕؾش ٌٓ َىىْ ؽبّح ٌِْت ئرج مل َىطّال ذحغبك يف جٌىفىي و ئْ قك جٌٕمذ

سغُ و حش جٌذديمشجىُس.ئىل ِقحدس جػبرب جٌزٌ ٘ى ِٓ جؼبرحدب جألعحعُس ٌغَت ججملطّْ

ِح صجي ِىمىُ جٌقشجُ ذُت و جإللشجس هبزج جغبك يف صبُِ ذٍذجْ جٌْحمل، ئال أٔٗ وحْ دجتّح

ربحوي دجتّح ِشجلرس جذبحٖ و جٌغٍيحش جٌػالظ: جٌغٍيس جٌطٕفُزَس )جغبىىِس( جٌيت ضشَذ

ي دجتّح جٌغٍيس جٌطؾشَُْس جٌيت ضغٓ لىجُٔت ال ضٕحو ضذفك جؼبٍْىِحش دبح خيذَ ِقحغبهح،

 جٌغٍيس جٌمنحتُس جٌيت ربحوي أْ ضغهش ًٍّ ضيرُك جٌمىجُٔت فشجقسو سمح جٌقكحفس،

أقغٓ ِػحي ًٍّ ٘زج لنُس ووضش غُص قُع أسجد و ٘زج لذ ال َشمٍ صبُِ جألىشجف.و

جٌشتُظ جٌشجقً ُٔىغىْ )جٌغٍيس جٌطٕفُزَس( أْ ديِٕ جٌقكحفُُت ِٓ جٌىفىي ئىل ِقحدس 

ُح )جٌغٍيس جٌمنحتُس( أِشش ذطغٍُُ جٌىغحتك جٌيت وحٔص جٌغٍيس ٌىٓ جحملىّس جٌٍْو جػبرب،

 ئخفحء٘ح.و جٌطٕفُزَس ربحوي قؿرهح

 ؤَشج ألمهُس ِىمىُ جٌىفىي ئىل ِقحدس جػبرب ٌُظ فمو ذحٌٕغرس ٌٍقكفُُت

ئمنح قىت ذحٌٕغرس ٌٍّىجىٓ جٌْحدٌ فاْ ذْل جٌذوي عٕص لحٔىٔح َٕـ ًٍّ أَ ٌىً ِىجىٓ و

أ٘ذجف و َغطفغش جغبىىِس ّٓ وً أعرحخو قحدس جإلّالَ جٌشظبٍ،جغبك يف جٌىفىي ئىل ِ

(، 8641(، وٕذج )8641٘زٖ جٌرٍذجْ ٍ٘ جٌىالَحش جؼبطكذز )و ِالذغطٗ.و أٌ لشجس سظبٍ

 (.8650ُٔىصٍَٕذج )و (8645أعطشجٌُح )

وحٔص و ضْطرب ٘زٖ جٌمىجُٔت دسؾس ّحٌُس ِٓ جٌنّحٔحش جٌؾشُّس غبشَس جإلّالَ،و

 ْس جٌطؾشَْحش جإلّالُِس جغبذَػس ًٍّ جؼبغطىَحش جٌىىُٕس.ذذجَس ٌطغَُت ىرُ

 لُىد قشَس جٌقكحفس: -

 جٌمزف:  -

ال ديش َىَ يف وً ذٍذ ِٓ ذٍذجْ جٌْحمل ضمشَرح دوْ أْ ضىىْ ٕ٘حن لنُس لزف 

جٌشلُ جٌمُحعٍ يف سفِ جٌمنحَح أِحَ جحملحوُ ذغرد جٌمزف َغؿً و ِيشوقس أِحَ جحملىّس.

جٌطىحٌُف ضقً ئىل و طكذز، قُع جحملحوّس لذ ضيىي عُٕت ىىٍَس،وً عٕس يف جٌىالَحش جؼب

 جٌطْىَنحش أَنح ذحَ٘س.و ِالَُت جٌذوالسجش،
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ضؾَت جٌذسجعحش جػبحفس ذحٌىالَحش جؼبطكذز ئىل أْ َُِْ جألقىحَ جٌيت ضٕيك و

%، فبح َذي ًٍّ أْ 56هبح جحملحوُ يف ؾبحي جٌمزف ٍ٘ يف غَت فححل جٌقكحفس ذٕغرس 

 جًٌتج٘س يف ٍّّهح جإلّالٍِ.و جٌذلسو شَىُس ضطىخً دجتّح جؼبىمىُّسجٌقكحفس جألِ

جٌمزف َْطرب ّمرس فْرس ضمف أِحَ سؾحالش جإلّالَ أغٕحء جٌمُحَ دبهحِهُ ِٓ و

جؽبُثحش جؼبإعغس، جٌيت لذ ضْطرب ِح َٕؾش ّٕهح و أؾً ٔؾش أخرحس ّٓ جٌؾخقُحش جػبحفس

 لزفح.

جٌمزف َْشك جٌؾخـ جؼبمزوف ئىل جٌمحٔىْ جعبٕحتٍ َْحلد ًٍّ جٌمزف، ألْ و

ضرْذ جٌٕحط ّٕٗ أو و جالصدسجء ِح َٕمـ ِٓ لُّطٗ ٌذي جِخشَٓ،و جٌغخشَسو جٌىشجُ٘س

 قُحضٗ جٌؾخقُس.و ضنش ذغّْطٗ يف ِهٕطٗ

حيذظ جٌمزف ّٕذِح ضمىَ جٌقكحفس ذحٌٕمذ ًٌّْ جٌؾخقُحش جٌّْىُِس يف ئىحس و

ذحٌطحيل ضيٍد ذطْىَنحش و ج لزفحال حيك ؽبزٖ جٌؾخقُحش أْ ضْطرب ٘زو ِغإوٌُحهتح.

ِحٌُس ئال ئرج غرص دبح ال َذُ ؾبحال ٌٍؾه أْ ِح ٔؾش أو ذع لذ مت ذُٕس ِرُطس و ِْٕىَس

أْ جؼبٍْىِحش جٌيت ٔؾشش غرص أْ ٌُظ ؽبح أعحعح ِٓ و ٔضج٘طٗ،و ٌٍّظ ذىشجِس جؼبٍْت

    .٘زج ِٓ ؾهس (11)جٌقكس

ٍ٘ ضٍه جٌيت ؽبح فٍس و غُحقِٓ ؾهس أخشي، ٕ٘حن ِغأٌس أخشي ضػحس يف ٘زج جٌو

ٕ٘ح َيشـ ضغحؤي أعحعٍ: أَهّح أُ٘ جغبُحز جٌؾخقُس أَ و جٌمزف.وذحغبُحز جػبحفس 

خبقىؿ ٘زٖ جٌٕميس ذحٌزجش فاْ جٌفمهحء جٌمحٔىُُٔت َشوْ ذأْ جغبك و قشَس جٌقكحفس؟

ُ ٌىٓ يف ذْل جألقُحْ َذخً يف فشجو أمههح،و يف جغبُحز جػبحفس َْطرب أشبٓ أٔىجُ جغبمىق

ٍُّٗ فهُ َؾَتوْ ئىل أْ ٕ٘حن فشلح ؾى٘شَح و ِِ جغبك يف ضغيُس جألقذجظ ذىً قشَس.

جٌشَحمُُت و جٌفٕحُٔت جٌٕؿىَو جٌؾخقُحش جٌّْىُِس ِػً جٌغُحعُُتو ذُت جٌٕحط جٌْحدَُت

 جٌطمُُُ.و جٌطٕمُدو جٌزَٓ َطخٍىْ ّٓ قُحهتُ ٌٍفكـ

 جٌغش جؼبهٍت ٌٍقكفٍ: -

لحمٍ و قذ ذُْذ ًّّ جحملمك يف جٌؾشىس ئْ ًّّ ذْل جٌقكفُُت َؾرٗ ئىل

لذ ٍَؿأ يف جألقُحْ ئىل جعطّْحي ىشق غَت و قىت سؾً جؼبخحذشجش،و جٌطكمُك يف جحملحوُ

 قىت جٌشؽىز.و جٌطٕىشو جٌٕؾشو ؽشُّس ٌٍكقىي ًٍّ جؼبٍْىِحش ِػً جٌطخفٍ

أغٕحء جٌٕؾش أو جٌرع َىطفٍ جٌقكفٍ ذحإلؽحسز ئىل ِقذس ٍِْىِحضٗ ذْرحسجش: و

ٌمرٗ، و٘زج ذغشك و فنً جٌغشَس أو "ِقحدس ِيٍْس" أو جإلؽحسز ئىل سِىص جظبِٗقذس 

 ؿبحوٌس وطّحْ ٘ىَس ِقذس جؼبٍْىِحش جٌزٌ لذ َطْشك ئىل ِنحَمحش ـبطٍفس

 .(12)ِطٕىّسو
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ِٓ وؾهس جٌَٕش جٌمحٔىُٔس، َُِْ جٌذوي ضنِ جعطػٕحءجش لحٔىُٔس و ئال أٔٗ

رب جٌقكفٍ ًٍّ جٌرىـ دبقذس ٍِْىِحضٗ خبقىؿ ٘زٖ جؼبغأٌس. ِٓ ؾهس، ٕ٘حن لىجُٔت ذب

ئرج سفل جٌقكفٍ و (13)ئرج ضٍْك جألِش ذمنُس ؾٕحتُس، أو أِٓ جٌذوٌس ًٍّ جخطالف أوؾهٗ

قىت جٌغؿٓ، وِٓ ؾهس غحُٔس، ٕ٘حن لىجُٔت و جغبؿضو ضغطيُِ جحملىّس أْ ضأِش ذحٌطفطُؼ

ّكىّس أْ ٕ٘حن ربٍّ جٌقكفُُت ِٓ ئؾرحسُ٘ ًٍّ جٌرىـ دبقذس ٍِْىِحهتُ ئرج جضنف ٌٍ

ِنحَمس قمُمُس ٌٍقكفٍ، أو أْ جالعطٕيحق ال َطُ وفك ؽشوه لحٔىُٔس، أو ئرج أؾرب 

ئرج وحْ رٌه َهذد و جٌقكفٍ ًٍّ جٌرىـ دبٍْىِحش ٌُغص ؽبح ّاللس دبىمىُ جٌطكمُك،

 ِقذسٖ ذذوْ عرد ؽشٍّ ضمذِٗ جٌغٍيحش جٌّْىُِس.و جٌْاللس ذُت جٌقكفٍ

 ُت َفنٍىْ جٌغؿٓ ًٍّ جٌرىـ دبقحدس ٍِْىِحهتُ،ِِ رٌه فاْ جٌىػَت ِٓ جٌقكفُو

٘زج ِٓ أؾً جغبفحً ًٍّ ظبْطهُ جؼبهُٕس أو ِٓ جؾً جوطغحخ ؽهشز زبذَ ضذسؾهُ و

 جؼبهٍت.

 جٌٕفحر ئىل وعحتً جإلّالَ:

ِٓ جٌٕحقُس جٌمحٔىُٔس ال ضىؾذ ِىجد لحٔىُٔس يف َُِْ جٌرٍذجْ ذبرب وعحتً  

 ّذج قك جٌشد جٌزٌ ضًّْ ذٗ ذْل جٌرٍذجْ.جإلّالَ ًٍّ فطف ِٕحذش٘ح ئىل جعبّهىس 

و ألْ ًّّ وعحتً جإلّالَ َغطيُِ أْ َإغش ذقفس ِْطربز ًٍّ جٌمشجسجش جٌغُحعُس 

جعبّحّحش و جعبُّْحشو جأللٍُحشو جٌٕمحذُسو جغبحظبس، فإٔح قبذ وً جؼبَّٕحش جٌغُحعُس

ُِ أْ ضىغد وّح جٌنحغيس ضغًْ ئىل جٌٕفحر ئىل وعحتً جإلّالَ، ئدسجوح ِٕهح ذأهنح ضغطي

 ضغطيُِ أْ زبغش فبح َٕؾش أو َرع.

 ِٓ أؾً ضغهًُ جٌٕفحر ئىل وعحتً جإلّالَ، مت جذطىحس ّذز ىشق ؽبزج جٌغشكو 

جٌيشق جألخشي ضطّػً يف قك جٌشد، أو و ٔؾش جؼبمحالش،و أذغيهح َطّػً يف سعحتً جٌمشجءو

ضىٍُف أّنحء ِٓ ُ٘ثس لُحَ وعحتً جإلّالَ ذحعطؾحسز جؼبُُْٕت لرً جٌٕؾش أو جٌرع، أو 

جٌطكشَش ٌذسجعس ؽىحوي جٌٕحط، أو ضٕقُد ؾبحٌظ فكحفس ًٍّ ِغطىي جؼبذْ، أو ضىٍُف 

ّٕحفش فكفُس ِٓ جأللٍُحش. ٌىٓ ضرمً دجتّح جٌىٍّس جألخَتز ٌشؤعحء جٌطكشَش ٌٍغّحـ 

 ٌٍٕفحر أو ّذَ جٌغّحـ ذٗ.

ئىل وعحتً ذغرد فْىذس جٌٕفحر و وّح ذبذس جإلؽحسز يف ٘زج جؼبمحَ ئىل أٔٗ 

جإلّالَ ضٍؿأ ذْل جعبهحش ئىل فٕحّس جغبذظ جٌزٌ خيذَ لنُطهح ئدسجوح ِٕهح أْ وعحتً 

 جإلّالَ ضىىْ دجتّح قحمشز يف جألقذجظ.

ِٓ ؾهس أخشي، فاْ جٌطىٕىٌىؾُح يف جٌىلص جغبحمش أفركص ضغّف ألوٌثه و 

 مْس.ٌى وحٔص قىت ِطىجو جٌزَٓ ديٍىىْ أِىجال ِطىجمْس ذأؾحء وعحتً ئّالُِس
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 املشؤوليات األخالقية واالجتماعية لوسائل اإلعالم:
 جؼبغإوٌُس جألخاللُس:و جٌقشجُ ذُت قشَس جٌقكحفس -

َىجؾٗ جٌقكحفُىْ َىُِح ِْنالش أغٕحء أدجء ٍّّهُ جٌقكفٍ ضطٍْك ذأخاللُحش 

َنيشوْ يف جٌىػَت ِٓ جألقُحْ ئىل ربىُُ مّحتشُ٘، َٔشج ٌٍْىجلد جٌيت ضطشضد و جؼبهٕس،

 َٕؾشوْ أو َرػىْ خبقىؿ جعبّهىس جٌزٌ َطىؾهىْ ئٌُٗ.وٍّح 

 ذْرحسز أخشي، ضطّػً ٘زٖ جؼبْنالش يف جٌطغحؤالش جٌطحٌُس:

 ً٘ ٍَْى جٌٕفِ جٌْحَ ًٍّ جغبُحز جػبحفس ٌىً فشد؟ -

 ً٘ َرمً ِقذس جألخرحس ِىطىِح أو َىؾف ّٕٗ؟ -

 ً٘ ِٓ جغبك جعطغالي خرب ِغشخ ِٓ ؽأٔٗ هتذَذ جألِٓ جٌىىٍت؟ -

 ً يف جغبك وؾف ٘ىَس جغطقحخ ؾٕغٍ؟٘ -

 ً٘ ِٓ جغبك جعطؿىجخ ؾبشَ أو ئس٘حيب وأَذَهّح ٍِيخس ذذِحء جألذشَحء؟ -

 ال جضفحق قىي جإلؾحذس ّٓ وً ضغحؤي، ئال أٔٗو ذحٌشغُ ِٓ أٔٗ ال َىؾذ ئصبحُو

ذقفس ّحِس هتذف أخاللُحش جؼبهٕس جإلّالُِس ئىل أْ ضىىْ دٌُال َغطشؽذ ذٗ جٌقكفٍ و

 جٌركع جٌذجتُ ّٓ جغبمُمس.و جإلٔقحفو جغبُحدو َ يف ٍّّٗ ذحٌذلسقىت ٍَطض

أخاللُحش جؼبهٕس ال ضْطرب لحٔىٔح ئال أهنح ِغطّذز ِٓ لىجّذ جألخالق جٌيت لذ و

جؼبْطمذجش و َىىْ ِفْىؽبح ألىي ِٓ  لىجُٔت أخشي، ألْ ِقذسٖ جألعحعٍ جٌذَحٔحش جٌغّحوَس

ضغطيُِ أْ ضفشك ضمُُذجش ًٍّ جؼبّحسعس  ٍُّٗ فحٌمىجّذ جألخاللُسو جٌذَُٕس جألخشي.

 جإلّالُِس أوػش فبح ضغطيُِ فشمٗ وً أٔىجُ جٌمىجُٔت.

 وُف ضشجلد لىجّذ جألخالق وعحتً جإلّالَ؟ -

ضطؿًٍ سلحذس لىجّذ جألخالق ٌىعحتً جإلّالَ ِٓ خالي طبظ دوجتش ربُو 

ي جحملُيس جبُِّ ذرْنهح جٌرْل جذطذجء ِٓ جٌذجتشز جٌقغشي يف جٌىعو ئىل جٌذجتشز جٌىرب

 جٌذوجتش.

جألخاللُس ًٍّ ِغطىي جٌفشد: جٌٕحؽش و ضطّػً يف جؼبْحََت جؼبهُٕسو جٌذجتشز جٌقغشي، -

جؼبخشؼ جٌطٍفضَىين أو جٌغُّٕحتٍ، فىً و جٌقكفٍ ستُظ جٌطكشَش ِحٌه جٌىعٍُس جإلّالُِس

 ٘إالء َنْىْ ٔقد إُّٔهُ دوجتش جٌشلحذس جألخشي.

ذؤحش أخاللُحش جؼبهٕس جٌيت ضنْهح وً وعٍُس ئّالُِس ِػً: سبػً ِو جٌذجتشز جٌػحُٔس، -

جٌغُّٕح، جٌيت ضًّْ وفك ضىؾُهحش لذ ضىىْ و جٌطٍفضَىْو جإلرجّسو ججملٍسو جعبشَذز   

 ِىطىذس أو ضمحٌُذ سجعخس أو لىجّذ ؽفىَس.

 فًٍْ أفكحخ جٌذجتشز جألوىل جقطشجَ ٘زٖ جؼبذؤحش أو ضغَُت جٌىعٍُس جإلّالُِس. 
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 جٌغُّٕحو جٌطٍفضَىْو جٌقٕحّس ِػً جإلرجّسو سبػً ِْحََت جؼبهٕسو ز جٌػحٌػس،جٌذجتش -

 جؼبَّٕحش جؼبهُٕس.و وزٌه جٌيت ضنْهح جالربحدجش و ججملالش،و جعبشجتذو

لىجُٔت جغبىىِحش. فّٓ ذُت ٘زٖ و سبػٍهح فٍغفحش جٌقكحفس وِزج٘رهحو جٌذجتشز جٌشجذْس: -

جؼبغإوٌُس جالؾطّحُّس( ِح و جٌٍُربجٌُس، جٌؾُىُّسجؼبزج٘د جإلّالُِس جألسذْس )جٌغٍيىَس، 

٘ى و ِّْىي ذٗ يف صبُِ أكبحء جٌْحمل ذذسؾحش ِطفحوضس.و ذمٍ ئال ِز٘د وجقذ عحتذ

 ِز٘د جؼبغإوٌُس جالؾطّحُّس جٌزٌ َمطنٍ ِٓ وعحتً جإلّالَ جالٌطضجَ ؼبغإوٌُس جؾطّحُّس

 أخاللُس ئصجء جٌقححل جٌْحَ.و

َغّكىْ ذحٌىفىي ئٌُهح دوْ و جغبذود جؼبشعىِس ِٓ لرً جٌٕحط سبػٍهحو جٌذجتشز جػبحِغس، -

ًٍّ وً َِّٕس و ذحٌطحيل َطكطُ ًٍّ وً فشدو ذبحوص٘ح أغٕحء فبحسعس أٌ ٔؾحه ئٔغحين.

 ذأال ضطؿحوص ٘زٖ جغبذود.

ضطغَت ذطغَت و ئمنح ٍ٘ ِشٔسو ال ذذأْ ٔؾَت ئىل أْ ٘زٖ جٌذوجتش ال ضْطرب ؾحِذز،و

 غفطهح.فٍو أخاللهحو ججملطّْحش 

 ؾبحالش ئٍهحس جؼبغإوٌُس جألخاللُس وجالؾطّحُّس:

 ٕ٘حن ّذز ؾبحالش َٕطَش فُهح ِٓ وعحتً جإلّالَ أْ ضَهش ِغإوٌُس جؾطّحُّس

 أخاللُس، ِٓ ذُٕهح:و

 جٌْٕف: -

 جإلس٘حخو جإلؾشجَو ؤمقذ ذحٌْٕف يف ٘زج جٌغُحق صبُِ أؽىحٌٗ ِػالغبشوخ

 جإلدِحْ ًٍّ جٌىكىي.و جؼبخذسجشو جعبٕظو

جألدخ جٌْحؼبٍ وقىت لقـ و وئرج وحْ جٌْٕف َْطرب خحفُس ِٓ خقحتـ جٌطحسَخ

مل َرذأ و جألىفحي، فهى مل َؾغً ذحي جٌٕحط ِٓ لرً ٌْذَ وؾىد وعحي ئّالُِس صبحَ٘تَس.

 ذُت جٌغُّٕح.و جقطشجَ جؼبٕحفغس ذُٕهحو جٌٕمؼ جبذَس قىي جٌْٕف ئال ذْذ ىهىس جٌطٍفضَىْ

 ٌٍميحش جٌُْٕفس لذ ضإغش ًٍّ ّمىي جٌٕحط خحفس جألىفحي٘زج ذغرد جالّطمحد يف أْ جو

 جؼبشج٘مُت.و

وذحٌشغُ ِٓ غُحخ جإلصبحُ قىي ِغأٌس ِح ئرج وحْ ّٕف وعحتً جإلّالَ َإدٌ 

ئىل جٌْٕف جغبمُمٍ، أَ ال؟ ئال أْ ٕ٘حن ُ٘ثحش وَِّٕحش ضذّى وعحتً جإلّالَ ئىل جٌطمًٍُ 

ِِ و خاللُس وجالؾطّحُّس يف ٘زج جٌؾأْ.ئٍهحس ٔىُ ِٓ جؼبغإوٌُس جألو ِٓ ِنحُِت جٌْٕف

 ُِىالش جعبّهىس ضٍؿأ ؽشوحش جإلٔطحؼ جٌغُّٕحتٍو ذغرد جؼبٕحفغس يف جٌغىقو رٌه

ضطكحًَ ًٍّ و جٌطٍفضَىين وؾشجتذ جإلغحسز ئىل ضىٍُف جٌْٕف عبٍد صبهىس أوربو

 جعبّحّحش جٌنحغيس ذحذطىحس ىشجتك ؾذَذز ٌطكشَش سعحتً جٌْٕف.
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 ّالَ:وعحتً جإلو جإلس٘حخ

ٔمقذ ذحإلس٘حخ يف ٘زٖ جؼبمحَ رٌه جٌٕؾحه جٌزٌ ضمىَ ذٗ ألٍُس لٍٍُس ِٓ أفشجد  

َفنٍ ئىل لطً جألسوجـ جٌربَثس أو و ؾبطِّ ِح ِغطٍّْس يف رٌه صبُِ أٔىجُ جألعٍكس

 ٘زج جٌٕؾحه ال َغطٕذ ئىل أٌ ِربس لحٔىين أو ؽشٍّو جالغطقحخ أو جٌطهذمي أو جٌطخشَد،

 جملطِّ.َذَٕٗ صبُِ أفشجد جو

 وَْطرب جٌطشوَؽ ٌمنُس ِح أقذ جألعرحخ جٌشتُغُس يف جٌٍُّْحش جإلس٘حذُس 

يف ِىلف قشؼ ذحٌٕغرس ٌطغيُس و ذحٌطحيل قبذ وعحتً جإلّالَ ِطىسىس يف ٘زٖ جؼبغأٌسو

 ِػً ٘زٖ جألفْحي جإلس٘حذُس أو ّذَ ضغيُطهح

َْحسمىْ  جألوحدديُُتو ح أْ جإلس٘حخ ٍح٘شز ّحؼبُس، قبذ َُِْ جٌغُحعُُتودب 

 ضغيُس جألقذجظ جإلس٘حذُس ألْ جإلس٘حذُُت َغطغٍىْ جألقذجظ ِٓ أؾً جٌطشوَؽ ٌمنُطهُ

يف ٘زج جٌغُحق ّرب أقذ وصسجء ذشَيحُٔح جٌغحذمُت ّٓ سأَٗ يف ٘زٖ و ضرٍُغ ِيحٌرهُ.و

جؼبغأٌس ذمىٌٗ:"ًٍّ جٌرٍذجْ جٌذديمشجىُس ئجيحد ىشق ؼبِٕ جإلس٘حذُُت ِٓ أوغؿُت جإلؽهحس 

    (14)ّذوْ ٍُّٗ"جٌزٌ َْط

يف جٌغُحق ٔفغٗ َْطمذ جٌىػَت ِٓ جؼبخطقُت غَت جإلّالُُِت أْ ضغيُس جألّّحي و

جإلس٘حذُس ضإدٌ ئىل ضنخُُ قؿُ جإلس٘حذُُت وِٕكهُ فشفس جعطغالي جٌقكحفس ػبذِس 

 أغشجمهُ.

وِٓ ؾهس أخشي، فاْ سؾحالش جٌقكحفس َْطمذوْ أْ ّذَ جٌطغيُس ٌألّّحي 

 جالفطشجمحشو ُحعُُت ذحًٌّْ ذغَت ؽفحفُس، وَإدٌ ئىل ٍهىس جإلؽحّحشجإلس٘حذُس َغّف ٌٍغ

ِٓ ؾهس أخشي، فاْ جٌطغيُس جإلّالُِس و جٌطؾىُه يف ًّّ جٌقكحفس يف جؼبغطمرً،و

وزٌه ئىل ضمٍُـ قؿُ و ىّأٔطٗو ٌألّّحي جإلس٘حذُس ضإدٌ ئىل ئفهحَ جعبّهىس جٌْحَ

 جإلس٘حخ. 

َغزٌ ٘زج و ألّّحي جإلس٘حذُس ئّالُِحوَرمً جعبذي لحتّح قىي ِغأٌس ضغيُس ج

 جعبذي جٌغُحعُىْ جٌزَٓ َْطمذوْ أْ أٌ ضغيُس ئّالُِس ٌإلس٘حخ ٍ٘ ؾبشد ئؽهحس ٌٗ،

جإلّالُِىْ جٌزَٓ َٕيٍمىْ ِٓ ِٕيٍك قشَس جٌقكحفس وقشَس ضغيُس صبُِ جألقذجظ و

تّح وسجء ؾش٘ح دجو ٍّت ّٓ جٌرُحْ جقطذجَ جٌطٕحفظ ذُت وعحتً جإلّالَو ِهّح وحْ ٔىّهح.

 جٌغرك جٌقكفٍ قىت وٌى وحْ ًٍّ قغحخ جٌقححل جٌْحَ.

وٍُّٗ فاْ جٌمحّذز جٌْحِس جؼبّْىي هبح ِٓ ىشف َُِْ جٌذوي ضطّػً يف ومِ خو 

ئقذي جٌيشق و ذُت جٌطىسه يف جٌٕؾحىحش جإلس٘حذُس.و فحفً ذُت جٌطغيُس جإلّالُِس
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ِِٕ جٌذجفِ ئىل جٌغرك ٘زج ِٓ أؾً و جؼبغطكذغس يف ٘زج جٌؾأْ جٌطكمُمحش جعبّحُّس

 جٌقكفٍ.

 وعحتً جإلّالَ:و جإلذحقُس

ضطكذد جإلذحقُس ًٍّ أعحط جؼبْحََت جؼبْحفشز يف ؾبطِّ ِح خبقىؿ جٌىفف أو 

جٌطّػًُ ٌٍٕؾحىحش جعبٕغُس ٌٍزَٓ ال حيّالْ أَس لُّس جؾطّحُّس أو فُٕس أو أدذُس أو 

جٌٍغس و حيحءجش جعبٕغُسجإلو ٌميحش جإلغشجء جٌقشحيسو جإلذحقُس َؾًّ جٌْشٌو ٍُّّس.

ئفغحد ّمىي جعبّهىس جٌْحَ و ٘زج ِٓ ؽأٔٗ أْ َإدٌ ئىل جالكبشجف جػبٍمٍو جٌغىلُس.

 خحفس أفكحخ جٌْمىي جٌنُْفس.

وال ذذ أْ ٔؾش يف ٘زج جٌغُحق ئىل أْ ِْحََت ربذَذ جإلذحقُس ضشضرو جسضرحىح  

ىُ ِٓ جإلذحقُس جٔياللح ِٓ جٌػمحفُس، فّٓ جٌرٍذجْ ِح َغّف ذٕو وغُمح ذحٌغُحلحش جغبنحسَس

 ذٍذجْ أخشي سبِٕ جإلذحقُس ِْٕح ذحضح،و َؾح٘ذ ِح َؾحء،و قشَس جٌفشد يف أْ َمشأ ِح َؾحء

ضيرك لىجُٔت فحسِس يف ٘زج جٌؾأْ، ئال أهنح أفركص ّحؾضز يف جٌىلص جغبحمش ّٓ ِِٕ و

 ٌفنحتُسِىجىُٕهح ِٓ جٌطْشك ئىل جؼبىجد جإلذحقُس ذغرد ٍهىس جٌمٕىجش جٌطٍفضَىُٔس ج

 (15)جٌيت أفركص يف ِطٕحوي أغٍرُس جٌٕحط.و

جألوٌُحء ِٓ و جٌطشذىَُتو ٌٍطزوَت فاْ ِىمِ جإلذحقُس ذذأ َؾغً ذحي جٌغُحعُُتو 

جألفالَ رجش ؿبطىَحش و ججملالشو جٌغرُْٕحش ِٓ جٌمشْ جؼبحمٍ ذْذ ٍهىس جٌىطدو جٌغطُٕحش

 أفركص عىلح ِشحبح.و عىلُس،و ئذحقُس

ٌٕمحػ َذوس قىي ربذَذ ِغإوٌُس وعحتً جإلّالَ يف ٔؾش أو وٍُّٗ فأٗ أفرف ج 

ٕ٘ح أَنح زبطٍف ِىجلف و عٍىوحهتُ.و أغش رٌه ًٍّ ّمىي جٌٕحطو ذع ِىجد جإلذحقُس

أَّٔطهح جٌغُحعُس. فّٓ جٌرٍذجْ ِح و غمحفحهتحو جٌرٍذجْ ئصجء ٘زٖ جؼبغأٌس ذحخطالف ضمحٌُذ٘ح

َيرك جٌمحٔىْ جعبٕحتٍ خبقىؿ و ذحقُسديِٕ ِْٕح ذحضح ئٔطحؼ أو جعطَتجد ؿبطىَحش جإل

ـبحٌفس جٌغُحعس جؼبطرْس يف ٘زج ججملحي، وِٓ جٌرٍذجْ أَنح ِح حيحوي أْ ديِٕ جعبّهىس جٌْحَ 

ضإوذ و َطشن جغبشَس ٌألفشجد جٌرحٌغُت يف قُحهتُ جػبحفسو ِٓ جٌطْشك ئىل ٘زٖ جؼبىجد

 مشوسز مرو ٔفغهح ذٕفغهح.و ًٍّ ِغإوٌُس وعحتً جإلّالَ

ِىجغُك ٌٍغٍىن و جٌطٍفضَىُٔس ضنِ ِذؤحشو ذ جٌقٕحّس جٌغُّٕحتُسٕ٘ح قب 

 ضغًْ ؾح٘ذز القطشجِهح. وّح أٔؾثص ِقححل ئدجسَس ضٌْت ذحؼبْحََت جػبحفس ذحٌرع،و جغبغٓ،

جٌٕؾحه و جٌٍغسو ضذسط عٕىَح جؼبؾحسَِ وضشجٍّ جؼبغحتً جؼبطٍْمس جإلذحقُس ِػً: جٌْشٌو

جؼبىجلف و جغبغحعُحش جٌذَُٕسو وضٕحوي جؼبخذسجش وزٌه ِغحتً ِْحعبس جإلؾشجَو جعبٕغٍ،

 جٌْٕف.و جٌمّحسو جذبحٖ جٌغىش
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ُّٕفس ضرذأ دبح ٘ى و أفركص  جألفالَ ضقٕف وفك ِح ربٍّٗ ِٓ ِىجد فحقؾسو

ِغّىـ ذٗ ٌٍؿّهىس جٌْحَ، ئىل مشوسز أخز سأٌ جألوٌُحء، ئىل أٔٗ َغطكغٓ أخز سأٌ 

أخَتج ديِٕ ِٓ ُ٘ دوْ و قف دبشجلرس جألوٌُحء،ّحِح فُٕ 84جألوٌُحء، ئىل أْ جٌزَٓ ُ٘ دوْ 

٘زج جٌطقُٕف ٍ٘ ؿبحوٌس ِٓ ىشف جٌقٕحّس ِٓ أؾً ئٌمحء و ّحِح ِؾح٘ذز ٘زٖ جؼبىجد. 84

 .(16)ٌُظ ًٍّ جؼبٕطؿُتو جؼبغإوٌُس ًٍّ جعبّهىس

 أخاللُحش جؼبهٕس جإلّالُِس:

، وّح ٌُغص ال لىجُٔت ّشفُسو ئْ أخاللُحش جؼبهٕس جإلّالُِس ٌُغص لىجُٔت ومُْس

ؽبح لىز ِْٕىَس فمو. وّح أهنح و ئمنح ٍ٘ ؾبشد لىجّذ ٌٍغٍىن جغبغٓو ؽبح لىز جٌمحٔىْ.  

 جّطشجف ِٓ ىشف جعبّهىس جٌْحَو جقطشجَو هتذف ئىل ؾًْ جؼبهٕس جإلّالُِس رجش ُ٘رس

 جٌغٍيحش جٌّْىُِس ًٍّ غشجس جؼبهٓ جغبشز وحٌيد    وجحملحِحز.و

وعحتً جإلّالَ يف ؾبٍّهح سبحسط جٌٕؾحه فرفنً أخاللُحش جؼبهٕس أفركص 

جألخاللُس، ئال أهنح ال ضْطرب دسّح وحفُح و جإلّالٍِ ذمذس أورب ِٓ جؼبغإوٌُس جالؾطّحُّس

 أروجلهح ضطغَتو ِْحََت٘حو أْ لُُ ججملطّْحش -أَنح –٘زج ذغرد و ؼبِٕ ولىُ جٌطؿحوصجش

وزٌه ذغرد جٌطٕحفظ يف و غذ،ذحٌطحيل فّح ٘ى فبٕىُ جٌُىَ لذ َقرف ِرحقح يف جٌو ضطيىس.و

 .(17)جٌغٍْ وسجء ربمُك أورب لذس فبىٓ ِٓ جٌشذفو جٌغىق فُّح ذُت وعحتً جإلّالَ

وضؾىً جٌطؿحوصجش ذغرد ّذَ جقطشجَ أخاللُحش جؼبهٕس عررح يف سفِ دّحوٌ ئىل 

 جحملحوُ ِٓ أؾً جٌطْىَل ّٓ جٌمزف أو جٌْٕف أو جإلس٘حخ.

ُحش جؼبهٕس ئال أْ جعبّهىس جٌْحَ، جٌزٌ سغُ ًّّ وعحتً جإلّالَ وفك أخاللو

جإلٔقحف، َىؾٗ ٔمذج ِغطّشج ٌىعحتً جإلّالَ و جًٌتج٘سو َٕطَش ِٕهح جٌطمُذ ذحغبمُمس

ضٕطمذ و ضغؼ جعبّهىس،و ٌىىهنح ضطذخً يف جغبُحز جػبحفس ٌٍٕحط، وضٍيخ ظبْس جألفشجد،

ضشوض ًٍّ و ُ جإلؽحّحش،ضضسو ضٕؾش أو ضرع ِىجد جإلغحسز،و ذذوْ لُذ جؼبغإوٌُت يف جغبىىِس،

ّذَ و ضمذمي ِمحالش ِفربوس أو فىس ِشورس،و ئغفحي جإلجيحذُس ِٕهح،و جألقذجظ جٌغٍرُس

جإلقؿحَ ّٓ ضقكُف و خٍك ٔضجّحش جؼبقححل،و روش جؼبقحدس أو روش ِقحدس غَت ِىؾىدز،

 .(18)أخيحتهح أو جالّطشجف هبح، ذحإلمحفس ئىل لرىي جإلوشجُِحش أو قىت جٌشؽىز

ّْىَ فاْ أخاللُحش جؼبهٕس جإلّالُِس ضشوض ًٍّ غالغس ِرحدب أعحعُس: ًٍّ جٌ

ضرْح ػبقحتقهح جؼبُّضز ِذؤحش و وجؼبغإوٌُس. ئال أْ ٌىً وعٍُس ئّالُِسجإلٔقحف و جٌذلس

 عٍىن خحفس هبح.
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ِٓ وؾهس َٔش جٌىعٍُس جإلّالُِس، فاْ ّذَ جقطشجَ جؼبذؤحش جؼبهُٕس َإدٌ ئىل و

جغبحالش فاْ جؼبذؤحش جؼبهُٕس و يف ذْل جٌرٍذجْو لص أو جٌٕهحتٍ،جإلَمحف ّٓ جًٌّْ، جؼبإ

 ذحٌطحيل َْحلد ٍُّهح جٌمحٔىْ جعبٕحتٍ.و ربطىٌ ًٍّ ِىجد ؾٕحتُس

 وعحتً جٌغهش ًٍّ ضيرُك جؼبذؤحش جؼبهُٕس:

 ؾبحٌظ جٌقكحفس: - 1

سبػً ِٕرب و ّٓ جعبّهىس جٌْحَ،و وَطىىْ أّنحؤ٘ح ِٓ فبػٍُت ّٓ جٌقكحفس

ضغّف ٌٍقكفُُت ذحٌشد. وّح ضغهش ًٍّ و جٌيت َطمذَ هبح جعبّهىس مذ جٌقكحفس ٌالٔطمحدجش

 ِٓ ؾهس أخشي ضنِ ِغإوٌُس جٌقكحفس ربص ججملهشو ضبحَس قشَس جٌقكحفس ِٓ ؾهس،

 .(19)ضمُُ ٍّّهحو

ألذَ ؾبٍظ فكحفس يف جٌْحمل ٘ى ؾبٍظ جٌقكحفس و ذبذس جإلؽحسز ئىل أْ أويو

جألوػش ؽهشز ٘ى ؾبٍظ جٌقكحفس جٌربَيحين جٌزٌ و ،8683جٌغىَذٌ جٌزٌ أٔؾة يف ّحَ 

 .8620أٔؾة يف ّحَ 

ئذذجء جٌشأٌ يف ِغحتً و َطّػً دوس ٘زٖ ججملحٌظ يف دسجعس ؽىحوي جعبّهىسو

ٔؾش ضمحسَش٘ح جٌغٕىَس يف ؾبحالش و ربًٍُ لنحَح أخاللُحش جؼبهٕسو قشَس جٌقكحفس

 ِطخققس.

 جالربحدجش جؼبهُٕس: - 2

وً ّنى فُهح َْطرب و ٌْحٍُِت يف ـبطٍف وعحتً جإلّالَضطىىْ ِٓ جٌقكفُُت جو

ضغًْ ٘زٖ جالربحدجش ئىل جٌشلٍ ذحؼبهٕس جإلّالُِس ِٓ و فبػال ٌٍَّّٕس جٌيت ًَّْ هبح.

جؼبغحمهس ذحٌىطحذس يف ؾبالش ٍُّّس، وّح ضغهش ًٍّ و ِإسبشجش ٍُّّسو خالي ّمذ ٔذوجش

سبػً جؼبهٕس و مىق أّنحتهح،يف ٔفظ جٌىلص جٌذفحُ ّٓ قو جقطشجَ أخاللُحش جؼبهٕس

 جإلّالُِس ّٕذ ِىجؾهس جغبىىِس أو جٌربؼبحْ خحفس فُّح َطٍْك حبشَس جٌقكحفس.

 جؼبشجوض وجؼبْح٘ذ وجعبّحّحش جٌنحغيس: - 3

وضغهش ٘زٖ جعبهحش ًٍّ مشوسز لُحَ وعحتً جإلّالَ ذذوس٘ح يف ججملطِّ، وفك 

جٌذفحُ ّٓ و غحّذز جٌقكفُُتيف ٔفظ جٌىلص ضمىَ دبو ِرحدب جؼبغإوٌُس جالؾطّحُّس،

ضْيٍ ِٕكح دسجعُس و يف جٌْحمل، وّح ضَُٕ ٍِطمُحش ٍُّّسو قشَس جٌقكحفس دجخً جٌرٍذ

وطد رجش فٍس ذحؼبهٕس جإلّالُِس ذحإلمحفس ئىل ضَُُٕ و ضٕؾش ؾبالشو جٌيٍرس،و ٌألعحضزز

 دوسجش ضذسَرُس ٌفحتذز جٌقكفُُت.  
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 :اخلامتة
قُع َْذ ،ْحَعُّح ِِ فشوُ جٌمحٔىْ جٌطُت الحٔىْ ذؾىً َِشضرو جإلّالَ ذحٌم

 ًٍّ سأعهح قشَس جٌشأٌو ّح ضىفً ـبطٍف جٌذعحضَت جغبشَحشلحٔىْ جإلّالَ أقذ٘ح، و

 جٌطْرَت ئمحفس ئىل أْ لىجُٔت جإلّالَ ضشٍِ ئىل ضَُُٕ جٌْاللس ذُت وعحتً جإلّالَو

غحُٔس وّح أْ ججملطِّ ِٓ ؾهس وضبحَس جٌقححل جٌْحَ ِٓ أٌ ذبحوص ٌٍكشَس ِٓ ؾهس و

جٌمىجُٔت جٌيت ضَُٕ جًٌّْ جإلّالٍِ ضأيت لىجّذ جألخالق جٌيت وئْ جفطمذش ٌإلٌضجُِس 

ِمحسٔس ذحٌمحٔىْ ئىل أْ جسضرحىهح ذنَّت جٌؾْىخ ووالتهح ٌٍكمُمس َْيٍ جألعشز جإلّالُِس 

دجفْح ٌالٌطضجَ ذحٌغٍىن جٌزٌ ضفشمٗ جؼبهٕس جؼبطّْٕس جبٍّس ِٓ جغبمىق ضطٍخـ يف قك 

جٌىفىي ئىل ِقحدس جػبرب ٌىٓ ِِ جالٔطرحٖ ٌٍمُىد جٌيت جيد ِشجّحهتح و ،وجٌٕمذ ،ؾشجٌٕ

جإلٌضجَ ذحٌغش جؼبهٍت أِح ّٓ سلحذس لىجّذ جألخالق ٌىعحتً جإلّالَ فطٕيب و ،وطفحدٌ جٌمزف

أو جٌٕمحذحش أو لىجُٔت  ،جألخاللُس وِذؤحش أخالق جؼبهٕس ٌٍّإعغسو ًٍّ جؼبْحََت وجؼبهُٕس

 ضَهش جؼبغإوٌُس جألخاللُسو ُ٘ه ّٓ جغبذود جٌيت َفشمهح جألفشجدجغبىىِس ٔح

جالؾطّحُّس فّؿحالش ّذز وطٕحوي جٌْٕف جعبغذٌ أو جٌٍفٍَ أو جٌطْحىٍ ِِ ٍح٘شز و

 ججملطِّ و جإلس٘حخ أو ِْحعبس جإلذحقُس وِح ضؾىٍٗ ِٓ خيش ًٍّ جٌفشد

غٓ ئال أْ ئْ أخاللُحش جؼبهٕس جإلّالُِس وئْ وحٔص ؾبشد لىجّذ ٌٍغٍىن جغب

٘ذفهح ئوغحخ ِهٕس جإلّالَ ُ٘رس وجقطشجِح جٔياللح ِٓ جؼبذؤحش جؼبىمىّس ٌزٌه وجٌيت 

جؼبْح٘ذ و جؼبشجوض ،جالربحدجش جؼبهُٕس ،حيشط ًٍّ ضيرُمهح وً ِٓ ؾبحٌظ جٌقكحفس

 وجعبّحّحش جٌنحغيس 
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