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َِداُس فِد ًْ ُِِن ااَ دِشٕ ِهدي حَْحدخِ ِْ ِِْن حَ ُِدْن بِئَِٗوداًِ ِِْن َسبه دِذٗ ِْ الَِحاِث َٗ َعِولُْْا الصَّ َّ ٖ ﴿إِىَّ الَِّزَٗي آَهٌُْْا 

آِ د1/َٓٔجٌَّاِث الٌَِّعِ٘ن } َّ َِدا َسدمَمو  ُِْن فِ٘ حَِحَّ٘خُ َّ ُِنَّ  َِا ُسْبَحاًََك اللَّ ُُْن فِ٘ ا َْ ُُْن ََِى اْلَحْودُذ { َدْع ا َْ ُش َدْعد

ِ َسبِّ اْلَعالَِوَ٘ي﴾.  لِِلّ

  

حٍستنني –نحن  لذنزٌ  ٌنشأن ثن ِتننى ٌقنسٍاسي عٍيعنٍشسي ذ هؾننش ،نً لذ نيذال ٌاٍننذ ثن لذتغن تٍ  ،ٍن  

ٌؾك ون دلئشو م  دألئش لالنٍتيء لذحضيسي ألالجٍتيعً ألذغٍيعنً   -ٌكونون لذغيذهٍى ،ً جتيعى

شلَ لذّونني،ً لذتؾننٍشل ألذٍننيسٌج لذتٍاننينظ ألذٍكننوٌ  لذساغننً لذات ننً نحكننا لذٍوحٍننذ لذ وننذي ألذٍنن

لذتٍتيِل. "نح  لذزٌ  ن ً هزل لألمش ،ً لذتشح ى لذٍيسٌخٍى لذت ٍؾىل ن ٍهش ثن م  ثها مي ٌولجهسني 

 م  ٌه يي لذحيضش ثن نسؾش هزل لذوعً أن تقش أنشعَّج مي هو موجود مس .

أثن ٌؾن ش لذتنشء  ،ً أعً لذسيطلذلئشو لإلعالمٍى أثظ  ثن رذك ال ٌكٍتل ئال ئرل ٌوحذي لذ

نتكينن  لذّينننً ،ننً هنزئ لذننذلئشول أٌٍننينا ؽننرونهي نيعٍهنيس ثننن  ٌٍننينا ثحننذ ؽنرون  لذزلٌٍننى. ئنهنني لذننشن  

 لذحضيسي لذتحض نان يػ لذزلي لذحضيسٌى أئدسلل لذتتٍض لذّوي،ً أئِشلؤئ نيذٍسوع.

و هنو لذتٍين نى لإلخهيسٌنى ألذت ش،ٍنى نكنل ئن ثُأذى خطولي لعنٍشدلدني ذ نوعً نيذنزلي لذتتٍنذ

ل ذ نوعً نيألمنى ذنذ   ثنحيء هزئ لذزليل أنهزل ٌضكو لألمى ئن ؽيء هللا. ئن هزئ لذتٍين ى قذ ٌكنون ثِنشس

ٌسهغً ثن ٌكون عههسي ذهزل لذوعً ذذ  عيئش لذزله ٍ  عن   -أهزل هو لألها–قطيع م  ثنسيئهيل ذكسهي 

 نآخشها. -وذونثأ كتي ٌو–رلٌها لذتزهوذٍ  نغٍشها 

،ً دسلعى أ،حـ عيذتسي لإلعالمًل أٌذسعنسي  -أحق ذ  ثن ٌاٍهذ–ئن هزل لَخش قذ لجٍهذ 

ل حوسني ثأ قنينالس ألن ٌٍوحنذ... أمن  ِنال ثال ٌٍ نٍ  ذسني ثن  نوفاسي كٍينسي ألحذسل عولء كين كٍينسني ألحنذس

 نذسل م  ثمش ثناغسي مي ٌشلئ هزل لَخش ،ٍسي...؟!

 مًٍ ،ً لذ يذا"م  هسي نؾأي ،كشو "ث

ئنهي ٌ هٍش ع  لذوعً نيألمىل ذٍظ ع ى عهٍل لالناشلد ثأ لالن نضل  ثأ لالنغنالأ ثأ لالنكانيء 

ثأ لذتسننيأثول نننل منن  مننذخل ثعننيط ذقننٍق نوننٍا هننزئ لألمننى لذحيكتننى أمويفننذهي لذحي، ننى  ثال أهننو 

سٌى"ل مننذخل "لذٍ ننيسح لذحضننيسي"ل أ"لذٍننذل،ا" نننيذًٍ هننً ثحغنن ل ألحٍننشل  "لذحشمننيي لذحضنني

 أأفل لألسحي  لَدمٍى نٍ  لذ يذتٍ .

 ئنهي ثمى ذكسهي ،ً لذ يذا: "ثمًٍ ،ً لذ يذا".

ل منيدو ّالوسدلو٘ي ُذفج ُزٍ الحْل٘ت إلٔ حقذٗن هادة سصذٗت ّّصف٘ت لْاقع عالن اإلسمم

نقف مقسش ى ٌتّل قيعذو م  وميٌٍى ثعيعٍى الصمى ذ وٍي  ن ت ٍيي لذذسلعى ألذٍح ٍل ألذٍاغٍش ذت  

ؽيء ثن ٌٍوذ  ثأ ٌٍأخش. ألنٍ تً ثمًٍ ،ً لذ يذا ذٍحوٍق هزل لذهذح ،ً هٍكل ٌ  تسيئ م  لذتغشنً 

ثدت َقسدام َّ عدْالن: ثملذكهٍش: ميذك ن  نهً...ل ،ينٍ تً ،ً ٌوغٍا هو نيظتهني لذّيننً ٌٍتّنل ،نً 



هنزل هنو ِينٍهني  عالن اافكاس، ّعالن الوؤسساث ّالشهدْص، ّعدالن ااادذاد ّالخفداعمث الِاسٗدت،

ْْ لذتسهاًل ثمني مٍغٍشهني لذسنيظا ثأ  ل ثأ لذوضنٍى ًاظوِدا الوخي٘دش فخو دي فدٖ الفكدشة الحاكودت للحد

لذخننٍظل ِننا لذ القننيي لذهٍسٍننى  لذسيظتننى ذننوعً لألمننى نننزلٌهي عهننش لذ نني . ،كينننً "لذ وذتننى" نذلٌننى هننزل

لإلعالمٍى أحيالٌهي أدالالٌهي ،ً نهيٌى لذوشن لذ ؾشٌ ل ِا جنيء لذ نذد لذخنيؿ "لألمنى –لإلعالمٍى 

،ً قشن" ذٍُحْذَ أقاى ما لذساظل ٌوشث ،ٍهي لذخهشول أنغٍ ها لذ هشول أنغٍؾشح لذتآالي لذتسٍ نشو 

ي أؽينسي-نيحّسي  أرذك عهش عتل لعٍغشأ ئعذلدئ عيمٍ  أؽيسل ،ٍ  ختغون عهش ثسجيء لألمى  -ؽٍخس

 أهزل مي قتسي ع ى دسلعٍ .

ني  أعنكينسيل عغنكشٌسي ألقٍقنيدٌسيل عهش هزل لذتإٌتشل دسعسي ثمٍسني: ئمكينيٌهني أمكينٍهني: ماهومس

،كشهي أحولسلٌهي عهش لذوشن ،ٍتي ٌٍ  ق نيذاكش لذغٍيعً ألذٍ  ٍا ألذا غاى ألذاوى ألذوينون أحونوأ 

 لذتشثو أحولسلي لذتقشٌٍ  ،ٍتي نٍ  لإلعالمٍٍ  ألذ  تينٍٍ . لإلنغين أؽرون

ِا ن ذ لذوقاى ٌحشل لذولقا نيألمى حشكيي لذضالص  ألذهشلكٍ ل ،هٍستي ٌٍتيِل لألمى ،نً قنشن 

ذ قننذأس أق ننً ثحننذلَ لذٍننو  لألمشٌكننً لذت ننوذال أكينننً لذحننشل ع ننى ث،غينغننٍين ذح ننى كيؽنناى 

نني أكؾنناً  خننشٌ ل  ننً ثقولمس ،ويمننً لذحوذٍننى نننيالقٍشلل منن  رذننك أٌغنناٍل دالالٌنن  أألق ننى محقش

ل أصٌيدو لذكؾنف ألالنكؾنيحل 2003أٌذلعٍيٌ  ع ى ثف ذي عذٌذو. ِا ٌالهي صذضل  عووط نغذلد 

،يذٍوطسي لذتؾهذ. ِا جيء موذذ "عٍذني لإلفالح" أمهيدسلٌ  أمإٌتشلٌ  أنذألٌ  أثعتيسئ أثنيطٍ  ل 

،نننً لذ نننذد لألخٍنننش. لذنننزي ؽنننشح نونننشلءلي ٌ  ٍونننيي  أحويئوننن  أثفنننوذ ل ،حيأذسننني ثن نٍنننينا رذنننك

أطشأحيي مهتى م  حضشلٌكا. كل رذنك عهنش لذتكنين ألذضمنينل ٌقنم ،نً مشكنض مقنشي ذكن  

ٌ  ننل نننولسحا جولنننم ثمٍسنني عهننش لذ ننيذال أٌؾننٍشل ،ٍنن  ثجٍنني  ٌحننشؿ ع ننى ٌولفنن هي أٌاغننٍش 

 لذتغي،يي ،ٍتي نٍسهي.

ذٍننً ٌتننش نهنني ثمٍسنني: ئدسلل خقيئقنننهي ذوننذ عنن ً لذحوذٍننى ئذننى ئدسلل لذ ح ننى لذشلهسننى ل

أذنا ٌكن  –أعتيٌهيل أمحنذدسلٌهي أقنولنٍ  عنٍشهيل أقين ٍيٌهني أمتكسيٌهنيل أألجهيٌهني أموٍضنٍيٌهي 

ل ئ نغٍو  لذٍحذٌيي ألذت وقيي ألإلؽكيالي م هذس لل نل كين جوش أثأ  ؽنيهذ  -لذطشٌق م هذسل أال متهذس

ذٌسي ننأن ِتنى ؽنٍرسي ٌتكن  ثن ٌغسنً نن  أنذسعن  ع ى رذك عسيؤني ،ً ئقسنيع لذسنيط لذنزٌ  هنا من  ج ن

ل ذشؤٌى هزل لذكٍين أعظ لذ يذا نال ئغاي   ل جٍذس أنإِش ،ٍ  أنٍأِش ن  ٌُذعى "لألمى"ل أثن ِتى مس يسس

ل ٌُذعى لذتس نوس لذحضنيسي لإلعنالمً مانيدئ ثنسني ثمنى لإلعنال   مّنل كنل ثمنى ع نى –ذؾًءل مس يسس

 ذسي ٌكوٌ  حضيسي قولم : -أج  لذهغٍطى

 ( هوٌى جيم ى متٍضو م ضصو غٍش مين ى أال قيط ى ألسحي  لإلنغينٍى.1)

 ( أمشج ٍى ألض ى هيدٌى دلعٍى ئذى لذحق أئذى طشٌق مغٍوٍا.2)

 ( أقٍا هً ألذاطشو فسولن ٌحكا سؤلني أأعٍسي أع ٍسي.3)

ي مويفذني لذ  ٍي لذًٍ هً حي، ى ذكل مي ٌٍ  ق نسنيل ننل نغنيئش لذخ نق ثجت4)  نٍ  ( أذسي سلن س

 ئرل ،وهول.

نني ذسنني ذغننى أماننيهٍا هننً ثدألٌسنني ذ ٍولفننل ،ٍتنني نٍسسنني أمننا لذ ننيذا ٌٍننأنى ع ننى 5) ( ِننا خيمغس

 لالعٍالل ألالغٍقيل ألذٍالعم نهي.

( أذسي مسهيجٍٍسي ،نً لذاهنا ألإلدسلل ألذذسلعنى ألذتشلعنى ألذٍاكٍنش ألذٍنذنٍش ال نٍقنيسع 6)

 نهي نل نتضً نهي ع ى نقٍشو أنيذٍضل  ألعٍويمى.

لل نٍحشل نغس  ٌوضً م  ذذن حكٍا خهٍش.7)  ( أثخٍشس

  



 :  ك٘ف ًخَِ بالخقشٗش ًحْ ُسقٖ ااهت

 ( لذٍوشٌش "ثمًٍ ،ً لذ يذا": لذهذح مس  أكٍاٍى ٌوغٍت .1)

 لذخ اٍى لذكيمسى أسلء كل رذك: م  لذ سولن ئذى لذهذح ئذى لالسٌهيط ناكشو لألمى.

"لعنٍه يدي" ثأ ثنن  ٌوشٌنش ال ٌغنٍوعم لذٍوجهنيي  ( ذٍظ م سى لالهٍتني  نيذ نيذا لإلعنالمً ثنن 2)

لذتخٍ اى لألخش : لذتٍخققنىل ألعنٍكٍيل هنزئ لذخهنشليل نيعٍهنيس مغنيهتيٌهي ،نً لالسٌونيء نهنزئ 

يل أعٍشسي أع ٍسي. ي أنوعس  لألمى كتشس

هزل لذٍوشٌش ال ٌهذح ئذى هايء لذغشل ثأ لٌخير موقف ع هً مسن ل ذكسن  ٌحنيأ  ثن ٌٍوقنى لذولقنا 

هو ع ٍ ل ،ً ئطنيس ٌٍ نشح ع نى ئمكيننيي هنزئ لألمنىل ألذ تنل ع نى ٌحوٌ هني ئذنى مكسنيي ع ى مي 

ي كنل ميٌُحاضهنزئ لذ ت ٍنى ثأ ٌ وقهني  أمن  ِنا ،نان حذٌّن  عن  لذايننم لذتٍ  نق نسونذ  أمكينىل دلسعس

ذغٍيعيي غشنٍى هسي ثأ هسيل ئنتي ٌٍ  ق نهنزل لذؾنأنل أال ٌ نذش دعنوو العنٍهذل  دعنوو "هنينٍاٍون" 

 متيِ ى نهزل لذقذد. نذعوو

أذك  هزل لذٍوشٌنش ئنتني ٌونذ  ع نى قيعنذو من  "لذٍ نيسح لذحضنيسي" لذنزي ٌحونق عسيفنش لذٍوجن  

 لذويئا ع ى قيعذو م  ئنغينٍى لإلنغين ألسٌهيط  نتس ومى لذوٍا لألعيعٍى لذًٍ ٌٍ  ق ن .

لذنزي ننيقؼ ،كنشو ( هزل لذٍوشٌش ،ً ثعذلدئ لألأذنى ثأ ،نً لألمنى ،نً قنشنل ثأ ،نً لذ نذد لألخٍنش 3)

أعت ٍى "لإلفالح ،ً لألمى نٍ  لذذلخل ألذخنيسْ"ل لذسنيظا ننٍ  هنزئ لألعنذلد لذتخٍ انىل ألذوقنوح 

عسننذ جت ننى ماٍننذو نيالنٍونني  منن : لذحننذٌُ عنن  لإلفننالح أضننشأسلٌ  ئذننى لذحننذٌُ عنن  لإلفننالح 

 أكٍاٍيٌ ل...

خن بقددشا ة الخحددذٗاث ُددزا الوقددام فئًٌددا ًسخشددشة بالٌسددبت لِددزا الخقشٗددش هشالددت جذٗددذة حِددأ،ننً 

 ًّْع٘ت االسخِاباث ّبٌا  االسخشاحِ٘٘اث...

أهو ثمش ٌغٍأهل مسي صألٌي لهٍتي  ٌٍتٍض نوعٍشسي ع  هزئ لذتشح ى لذٍنً ٌتنً نحيذنى سفنذٌى ذٍإؽنش 

إهكاً٘ددت بٌددا  هشددشّو للٌِددْ  اإلسددمهٖ علددٔ هسددخْٓ الوٌ ْهدداث الوخخلفددت ّالعول٘دداث ع ننى 

 الخطب٘ق٘ت الوخٌْعت...

 .ّهعٌٔ الحضاسٕ: لذٍاكٍش لذك ٍيًٌل ّرلك باسخذعا  هعٌٔ االسخشاحِٖ٘       ·

 ٌإؽش ع ى لذذلء أ ٌهحُ ع  لإلمكينيي ألذذألء.       ·

لل نٍ  ،كشو هزل لذتإٌتش أموضوع  لألعيط أنٍ  جهود لذٍوشٌش "ثمًٍ ،ً لذ يذا": نهضنى  أثخٍشس

 ل ع ى عهٍل لذٍا ٍل ألذٍؾغٍل.لألمى أٌستٍٍهيل ٌُغٍذعً ئمكينيي ئعيدو لإلنٍيْ ألذٍأهٍ

 ،كشو هزل لذتإٌتش ٌوحً نامكين ئعيدو ئنٍيْ لذٍأهٍل ع ى عهٍل لذٍاقٍل ألذٍؾغٍل.       ·

   

  

 


