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خىقات وآفٔٚت بْٚء ادٗشسٚت اإلذاظٔ ،ٜإؾرئَّٕ ٚقذج ًٚ
ورؿ ٜبحثٔ ٜأظده:ٚ
أ.د ظقض إبراهٔؿ ظقض

*

مَدم:ٜ
اهتؿ احلٚدبقن ظذ مهِح ٜاإلٕسٚن اإلؾريَل مـ أبْٚء اإلشالم بنٖن إظٚدة بْٚء
اإلٕسٚن اإلؾريَل وتربٔتف ظذ افْٓ ٟافَقيؿ بًد شْقات آشتًامر وافَٓر افتل أـِ ٝجسد
افَٚرة وصت ٝؾُر أبْٚئٓ .ٚومـ ذفؽ ٕبع اإلحسٚس بٖمهٔ ٜتٖشٔس ؿْقات إظالمٔ ٜبُؾ
أرجٚء افَٚرة ورضورة اشتخدام هذه افَْقات ذم تىقير اإلٕسٚن وبْٚء ادجتًّٚت افٍٚوِٜ
ظذ جٚدة افسِقك افْٚبع مـ اإليامن بٚهلل وآهتداء بروح اإليامن افىٔب .ٜووؾَ ً ٚهلذا افىرح
ؾَد ـثر احلدي ٞذم أوٕ ٜإخرة ظـ دور اإلظالم ذم افًٚمل ٓشٔام بالد ادسِّغ ومْٓ ٚبالد
افَٚرة اإلؾرئَ ٜذم بِقرة تقجٓٚت إمؿ ومسٚراهت ٚافٍُري ٜوافثَٚؾٔ ٜوآجتامظٔ ٜذم جمتّع
افَرن احلٚدي وافًؼيـ وم ٚئِف.
وؿد ازدادت أمهٔ ٜهذا إمر فتزامْٓ ٚمع حمٚوٓت تقطٔػ ؿْقات آتهٚل
احلديث ٜدرحِ ٜإظٚدة افبْٚء ذم طؾ افتسٚبؼ ادحّقم بغ إجٓزة ادختٍِ ٜذم بِقرة افقاؿع
افدويل ادًٚرص .وؿد اجتٓد افُثرون مـ أجؾ تقطٔػ ؿْقات آتهٚل خلِؼ واؿع أؾوؾ
بًٔد ًا ظـ آشتالب واخلقف واهلّْٔ ٜأو ضّس اهلقي ٜبحُؿ م ٚأؾرزتف تقجٓٚت افًقدٜ

* بسّفٔطْز بكلٔ٘ اإلعالو جامع٘ إفسٓقٔا العاملٔ٘ ،مدٓس إذاع٘ جامع٘ إفسٓقٔا ،ىال دزج٘ الدكتْزاِ األّ ى ي
ّضاٜل االتصال اجلناٍريٓ٘ ّاللغْٓاتّ ،الدكتْزاِ الثاىٔ٘ ي اإلعالو اإلضالمّٕ ،الدكتْزاِ الثالث٘ ي العلْو
الطٔاضٔ٘.
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وؿٔقد افْيٚم افًٚدل اجلديد شقاء ذم تقجٓٚتف افدوفٔ ٜأم اإلؿِّٔٔ ٜأم ادحِٔ .ٜوفذفؽ دملء
هذه افقرؿ ٜافبحثٔ ٜفتسٓؿ مع ؽره ٚذم جٓقد اخلريـ مـ أبْٚء إم ٜذم ووع أشس فتحَٔؼ
هذا اهلدف افُبر.
ٍ
تسٚؤٓت حقل افدور
وؿد أثٚر افُثر مـ احلٚدبغ ظذ مهِح ٜاإلظالم اإلؾريَل
ٍ
افسِبل افذي فًبف اإلظالم ذم ٍ
أهداف دئْ ٜأو
ـثر مـ ادراحؾ ظْدم ٚأدء اشتخدامف فبِقرة
ؿقمٔ ٜذم بًض افدول .وفذفؽ رأى افبٚح ٞأن يٌقص مـ خالل هذه افقرؿ ٜافبحثٔ ٜذم
جذور افَٔؿ وإخالؿٔٚت ادتًَِ ٜبٚإلظالم اإلذاظل وؽره وتىبَٔٚهت ٚظذ افقاؿع ادًٚرص
ٓشٔام ذم افبالد اإلشالمٔ ٜظٚم ً ٜوافبالد اإلؾرئَ ٜظذ وجف اخلهقص.
إهداف اإلشساتٔجٔ ٜفإلظالم ادًٚرص:
مم ٓ ٚصؽ ؾٔف أن وشٚئؾ اإلظالم هل إوظٔ ٜافتل تَْؾ وقابط افسبٔ ٜبُؾ
موٚمْٔٓ ٚإػ بْل اإلٕسٚن .وهل ٚمـ اخلهٚئص م ٚجًِٓ ٚفهَٔ ٜبٚإلٕسٚن ذم ـؾ زمٚن
ومُٚن .وييٓر مـ خالل اشتَراء واؿع اإلظالم ادًٚرص دور افتخىٔط اإلظالمل فِزجمٜ
وأمهٔتف افَهقى فتحَٔؼ إهداف افتل ٕرجقه ٚمـ أي برجم ٜشقاء ـ ٕٝٚإذاظٔ ٜأم
تٍِزيقٕٔ ٜأو ظذ أي وشٔط مـ وشٚئط اإلظالم اجلامهري .وؿد بدأ اشتخدا ُم هذا افتخىٔط
مًيؿ ؿْقات اإلظالم ذم تِؽ
مع مىِع ظَد اخلّسْٔٔٚت ذم افَرن افًؼيـ ،حٔ ٞوطٍٝ
ُ
افٍسة أصخٚص ً ٚذوي دراي ٜبًّىٔٚت افسبٔ .ٜوبرزت مـ خالل افتجرب ٜافًديدُ مـ إهداف
آشساتٔجٔ ٜفَْقات اإلظالم افتل يُّـ أن ٕجِّٓ ٚؾٔام يع.
 /1بْٚء اإلٕسٚن ظذ ٍ
ٕسؼ متجدد ومٍٔد مـ خالل خِؼ ادجتّع افٍٚوؾ.
 /2ربط أؾراد إم ٜبساثٓؿ ومقروثٚهتؿ احلوٚري ٜوظَٔدهتؿ اإلشالمٔ.ٜ
 /3خِؼ ادزيد مـ ؿْقات افتقاصؾ بغ إؾراد وادْيامت وافنًقب إخرى.
 /4تٔسر ادًِقمٚت وبثٓ ٚبغ افْٚس ٓشٔام افنبٚب وإضٍٚل.
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 /5إظىٚء اهتامم خٚص بٚدرأة فتٖـٔد ؾٚظِٔتٓ ٚودوره ٚافٍٚظؾ ذم ادجتّع.
افْيٚم اإلظالمل اإلؾريَل اجلديد:
صٓدت أروؿ ٜافًٚمل خالل شْقات افَرن افًؼيـ إخرة حقار ًا مُثٍ ً ٚحقل
أمهٔ ٜاإلظالم وارتبٚضف برؿل إمؿ وتَدمٓ ٚوإٍتٚحٓ ٚظذ بًوٓ ٚافبًض ،خهقص ً ٚبًد
إدٓع ثقرة آتهٓٚت افتل مل تسك رـْ ً ٚمـ أرـٚن افدٕٔ ٚإٓ وؽزتف .وؿد إبثؼ مهىِح
افْيٚم اإلظالمل افًٚدل اجلديد ٕتٔج ٜفِحقار ادستٍٔض بغ دول افنامل افٌْٔ ٜودول
اجلْقب افٍَرة .وتقصؾ افىرؾٚن إػ حََٔ ٜمٍٚده ٚأن أووٚع اإلظالم وآتهٚل ٓ يُّـ
أن تًٔش وتتىقر إٓ ذم شٔٚق متدرج يسبَف تقحٔد رؤى دول اجلْقب وافسًل فتحَٔؼ ؿدر
مـ افتقاؾؼ بغ اجلْقب واجلْقب.
ومـ مـ خالل ذفؽ ٕبً ٝؾُرة إجيٚد مؼوظٚت إؿِّٔٔ ٜتٗدي فِْٓقض
بٖووٚع اإلظالم وآتهٚل ذم افبِدان افْٚمٔ ٜوحتَٔؼ إٓسٔٚب ذم ادًِقمٚت ؾٔام بْٔٓ .ٚووؾَ ًٚ
فذفؽ شً ٝافدول إظوٚء ذم مْيّ ٜافقحدة اإلؾرئَ ٜخلِؼ ؿْقات فِتقاصؾ اإلظالمل
ؾٔام بْٔٓ ٚفتتُّـ مـ َٕؾ إخبٚر وادًِقمٚت بْٔٓ ٚوتقثٔؼ ؿْقات آتهٚل افتل تربط أجزاء
افَٚرة بًوٓ ٚببًض وذم ٍٕس افقؿ ٝتسٓؿ ذم إؿٚم ٜافْيٚم افًٚدل اجلديد افذي يًتّد ظذ
افًداف ٜواحلري ٜوادسٚواة وافسالم وافديَّراضٔ .ٜوـؾ هذا إمر ـٚن فتحَٔؼ افٌرض
إشّك وهق متُغ إؾرئَ ٚمـ إشامع صقهت ٚوأخبٚر صخهٔتٓ ٚافَقمٔ ٜوافثَٚؾٔ ٜظز تقاؾؼ
متقازن ذم أؿٚفٔؿ افًٚمل.
وذظ ٝافدول اإلؾرئَ ٜذم اإلظداد دؼوع يْىِؼ مـ خهقصٔتٓ ٚيٗدي
فتجٚوز منٚـِٓ ٚافتّْقي ٜوآؿتهٚدي ٜوتقطػ فتحَٔؼ إمُٕٚٚت افَْقات اإلظالمٔ ٜادتٚحٜ
وـؾ أشٚفٔ ٛآتهٚل افتل اشتٍٚدت مْٓ ٚدول ادْيقم ٜافٌربٔ ٜذم افسٚبؼ .وـٚن جزء مـ
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اهلدف أن تسخر دول افَٚرة م ٚفدهي ٚمـ إمُٕٚٚت وـقادر بؼي ٜمـ أجؾ افتٌِ ٛظذ اإلرث
آشتًامري افبٌٔض افذي أؿًد مسرهت ٚفسْقات ضقيِ .ٜوٓ يتحَؼ هذا إًٓتٚق إٓ
بٚشتخدام وشٚئؾ اإلظالم احلديث ٜذم حسؿ ؿوٚي ٚافتبٚيـ وافتّٔٔز بغ إصَٚء وافتخبط
افسٔٚد وآجتامظل وتنت ٝاإلرث افثَٚذم وؽر ذفؽ مـ ادًىٔٚت افتل أشٓؿ ادستًّرون
ذم تًَّٔٓ ٚبغ إصَٚء .وبٚفىبع ؾَد وظك أبْٚء افَٚرة اإلؾرئَ ٜخالل افًَقد ادٚؤ ٜبٚفدور
اخلىر فإلظالم ،وأدرـقا متٚم ً ٚأمهٔ ٜآتهٚل ـًْك مٓؿ ذم افتٖثر ظذ افرأي افًٚم وبِقرة
افرأي ادحع وافًٚدل ذم ـؾ مًىٔٚت احلٔٚة.
ـثر جد ًا مـ افَٚدة إؾٚرؿ ٜؿد ظِّقا ذم جمٚل افهحٚؾٜ
وتنٚء ادَٚدير أن يُقن ٌ
واإلظالم خالل شْقات ٕوٚهلؿ ود آشتًامر أو خالل تٖهِٔٓؿ ٍٕٕسٓؿ خلقض ادًٚرك
افسٔٚشٔ ٜإبٚن ؾسة آشتَالل .وشَْػ ظذ هذه إدوار مـ خالل افسىقر افَٚدم ٜظـ
اإلظالم اإلؾريَل وفُـ ؿبؾ اخلقض ؾٔٓ ٓ ٚبد مـ تثّغ افدور افًئؿ افذي فًبف ادْٚوؾ
وافرئٔس ؾٔام بًد ـقامل ُٕروم ٚافذي دظ ٚإلؿٚم ٜوـٚف ٜإٔبٚء ؽ ٕٚٚـقشِٔ ٓ ٜيرى أؾوؾ مْٓٚ
فدظؿ افقحدة اإلؾرئَ .ٜوأن ٕبدأ احلدي ٞظـ اإلظالم اإلؾريَل مستِٓغ بنامل افَٚرة
اإلؾرئَ ٜافذي تىقر إظالمٔ ً ٚذم مرحِ ٜمبُرة ؿٔٚش ً ٚببَٔ ٜدول ؽرب وجْقب وذق افَٚرة.
وبٚفًٍؾ مت ّ ٝبِقرة افْيٚم اإلظالمل اإلؾريَل اجلديد ذم ادٗمتر افذي إًَد بٚفَٚهرة ذم ظٚم
1987م .حٔ ٞصدر م ٚيسّك ب٘ظالن افَٚهرة افذي جٚءت ديبٚجتف تْص ظذ ظدة َٕٚط بْل
ظِٔٓ ٚتهقر م ٚيتوّْف افْيٚم اإلظالمل اإلؾريَل اجلديد .وٕه ٝافديبٚج ٜظذ أن ادؼوع
تٖشس ظذ م ٚتْبف فف إظوٚء ادٗشسقن دْيّ ٜافقحدة اإلؾرئَ ٜذم ظٚم 1963م مـ
رضورة أن يُقن إلؾرئَ ٚفسٚن حٚهل ٚوصقهت ٚادًز ظْٓ ٚوافْٚضؼ بٚشّٓ ،ٚوأن تُقن مّٜٓ
افْيٚم اجلديد هل افتْقير وافتًِٔؿ وافتثَٔػ وتًزيز اهلقي ٜاإلؾرئَ.ٜ
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يستْد مٍٓقم افْيٚم اجلديد فإلظالم وآتهٚل ذم إؾرئَ ٚإػ آهتامم افًٚدل
بٚفًداف ٜآجتامظٔ ٜوآظتامد ظذ افذات واحلري ٜوافتقازن ذم إظداد وٕؼ إخبٚر
وادًِقمٚت ؾٔام بغ افبِدان وافنًقب .وهل مسٚئؾ هل ٚتٖثره ٚادٗـد ظذ افتّْٔ ٜآجتامظٜٔ
وآؿتهٚدي ٜوظذ افّْق وأشٚفٔ ٛحٔٚة إؾراد ومستقيٚت مًٔنتٓؿ .ـام أهن ٚافقشِٔ ٜادثذ
افتل تٗـد افتزام إؾرئَ ٚبٚدسٚمه ٜذم اجلٓقد ادبذوف ٜمـ أجؾ إؿٚمٕ ٜيٚم إظالمل ظٚدل جديد
هيدف إػ حتَٔؼ تدؾؼ إظالمل أـثر تقازٕ ً ٚوظداف ٜبٕٚتٓٚج أشِقب احلقار وفٔس ادقاجٜٓ
وظـ ضريؼ افتخىٔط اددروس وافًّؾ اجلٚد.
جمِس وزراء اإلظالم اإلؾريَل:
أؿٚم ٝافدول اإلؾرئَ ٜجمِس وزراء اإلظالم إؾٚرؿ ٜذم ظٚم 1977م فَٔقم
بتّْٔ ٜافًّؾ اإلظالمل ادنسك ويسٓؿ ذم تٍْٔذ ؾُرة افْيٚم اإلظالمل اإلؾريَل .وؿد
إًَدت دورتف إوػ ذم افًٚصّ ٜافٔقؽْدي ٜـّب ٓٚذم ذفؽ افًٚم 1977م .وإٔنٖت افدول
اإلؾرئَ ٜفتٍْٔذ هذا اهلدف ظدة ـٕٔٚٚت ـٚن ؽروٓ ٚإشٚد هق دمسٔد وحدة افهػ
اإلؾريَل بّختِػ دوفف ذم ادجٚل اإلظالمل .وإًَدت افًديد مـ افَِٚءات وادٗمترات افتل
خرج ٝبَرارات مّٓ ٜوتقصٔٚت ومنٚريع ظّؾ مـ أجؾ حتَٔؼ هذه افقحدة وافتْٚؽؿ
اإلظالمل ،وفُـ وؿػ وًػ افتّقيؾ وشقء إووٚع آؿتهٚدي ٜبٚإلوٚؾ ٜفِخالؾٚت
افُثرة بغ افدول إظوٚء حٚئ ً
ال دون افقصقل إػ حتَٔؼ هذا اهلدف ادْنقد .وتٖـٔد ًا
فتهّٔؿ إؾٚرؿ ٜظذ حتَٔؼ أهداؾٓؿ افقحدوي ٜؾَد إٔنٖوا جس ًام مهٚحب ً ٚهق ادجِس
احلُقمل فإلظالم وآتهٚل ذم إؾرئَ .ٚوهق يًد اجلٓٚز افتٍْٔذي افذي يتقػ تسٔر افًّؾ ذم
ؽٔٚب جمِس وزراء اإلظالم إؾٚرؿ ،ٜويتؿ تنُٔؾ ظوقيتف بٕٓٚتخٚب بام ذم ذفؽ رئٔس
ادجِس ومَرره.
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احتٚد اإلذاظٚت اإلؾرئَ:URTNA ٜ
ٕنٖ احتٚد اإلذاظٚت اإلؾرئَ ٜذم مديْٓ ٜجقس افْٔجري ٜذم ظٚم 1962م فٔوؿ
أربع ظؼة إذاظ ٜإؾرئَ ٜمتثؾ أربً ٜظؼ دوف ٜهل :مك ،واجلزائر ،وفٔبٔ ،ٚواجلٚبقن ،وؽ،ٕٚٚ
وبقرـْٔ ٚؾٚشق ،ومٓٚوي ،ومقريت ،ٕٚٔٚوافْٔجر ،ؤٕجري ،ٚوافسٌْٚل ،وتْزإٔ ،ٚوتقجق.
وتَرر أن جيتّع أظوٚء آحتٚد مرة ذم ـؾ ظٚم .وـٚن اهلدف إشٚد مـ إٕنٚئف هق افتْسٔؼ
بغ اإلذاظٚت ادسّقظ ٜوادرئٔ ٜفِدول إظوٚء ؾٔام بْٔٓؿ وبغ ادْيامت افدوفٔ ٜإخرى.
ـام ٕص أمر تٖشٔسف ظذ أن يتًٚون مع احتٚد ادقاصالت اإلؾريَل  .PANAFTELومـ خالل
ذفؽ ووع آحتٚد افًديد مـ ادؼوظٚت ذم جمٚل تىقير وتّْٔ ٜاخلدمٚت اإلذاظٜٔ
وافتٍِزيقٕٔ ٜذم افدول اإلؾرئَ .ٜوفُـ مم ٚيٗشػ فف إٔف ظذ افرؽؿ مـ اجلٓقد افتل بذهل ٚاحتٚد
هٔئٚت اإلذاظ ٜوافتٍِزيقن اإلؾرئَ ٜإٓ أن افدول اإلؾرئَ ٜطِ ٝتًتّد فسْقات ضقيِ ٜظذ
اشتراد افزام ٟوادًدات مـ خٚرج افَٚرة ٓشٔام بريى ٕٚٔٚوأد ٕٚٔٚوافقٓيٚت ادتحدة
إمرئُ.ٜ
وظذ افرؽؿ مـ أن إحتٚد اإلذاظ ٜوافتٍِزيقن اإلؾريَل ـٚن مـ أوائؾ مؼوظٚت
افتًٚون اإلؿِّٔل ذم افدول افْٚمٔ ٜحٔ ٞشبؼ احتٚد اإلذاظٚت أشٔقي )ABU( ٜظٚم 1964م
واحتٚد اإلذاظٚت افًربٔ )ASBU( ٜظٚم 1969م ومْيّ ٜافتٍِزيقن إيبري ٜإمرئُ ٜظٚم
1971م إٓ إٔف مل حيَؼ تبٚدًٓ يذـر ذم جمٚل افزام ٟاإلذاظٔ ٜوافتٍِزيقٕٔ ٜبغ افدول
اإلؾرئَ .ٜـام أن مًيؿ دول افَٚرة تًتّد ذم تٌىٔ ٜإؿامر افهْٚظٔ ٜظذ دول خٚرج إضٚر
افَٚرة فب ٞبراجمٓ ٚاإلذاظٔ ٜوافتٍِزيقٕٔ .ٜوؿد صًر بًوٓؿ بخىقرة هذا إمر ٕٕف ينُؾ
ذم هنٚي ٜادىٚف هتديد ًا فسٔٚدة واشتَالل افدول اإلؾرئَٓ ٜشٔام ذم ادجٚل افثَٚذم
وآجتامظل .وفذفؽ تداظك وزراء اإلظالم وادقاصالت إؾٚرؿ ٜفِتٍٚـر حقل مؼوع
افَّر افهْٚظل اإلؾريَل (راـسقم) .وـٚن مقفد أول وـٚف ٜإٔبٚء إؾرئَ ٜظرؾ ٝؿبؾ
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آشتَالل ظـ ضريؼ افدول إوربٔ ٜادستًّرة ،حٔ ٞإٔنٖت وـٓٚت إٕبٚء إوروبٔ ٜأول
ؾرع هل ٚذم اددن اإلؾرئَ ٜخلدم ٜإدارة آحتالل .وذم جْقب إؾرئَ ٚمل تُتػ رويس بٕ٘نٚء
مُت ٛهل ٚإٕام أشّٓ ٝذم إٕنٚء وـٚف ٜإٕبٚء ادرـزي ٜبجْقب إؾرئَ ٚافتل ـ ٕٝٚذم مْتهػ
اخلّسْٔٔٚت ظبٚرة ظـ مجًٔ ٜفِهحٚؾ ٜإٔنئ ٝظٚم 1938م وأضِؼ ظِٔٓ ٚاشؿ

Association

 .South Africanوؿد ؿٚم ٝضقال حٔٚهت ٚبتزويد صحٚؾ ٜإؾرئَ ٚوروشٔ ٚودول ذق إؾرئَٚ
بٕٚخبٚر ادحِٔ ٜوإجْبٔ .ٜوهل بذفؽ تًد أؿدم افقـٓٚت ادحِٔ ٜذم إؾرئَ ،ٚوؿد إٔنئٝ
ذم مديْ ٜجقهٕٚسزج ب٘حتٚد جْقب إؾرئَ.ٚ
ومًيؿ افقـٓٚت اإلؾرئَ ٜادحِٕٔ ٜنٖت بًد آشتَالل ذم افسبًْٔٔٚت ،حٔٞ
تْبٓ ٝمًيؿ دول افَٚرة إػ أمهٔ ٜوـٓٚت إٕبٚء مْذ وؿ ٝمبُر .وفِقـٓٚت دور مٓؿ ذم
افتقظٔ ٜافداخِٔ ٜواإلظالم اخلٚرجل ،حٔ ٞتَقم بْؼ ادًِقمٚت افقاؾٔ ٜظـ افدوف ٜوتهحح
إخىٚء افتل تْؼ ظّد ًا أو دون ؿهد فِْٔؾ مـ ـٍٚح إم ٜذم رصاظٓ ٚمـ أجؾ افتَدم
وافتّْٔ .ٜوتٖيت أهداف وـٓٚت إٕبٚء اإلؾرئَ ٜوؾؼ إٕامط افسٚئدة ذم ـؾ افًٚمل وادتّثِٜ
ذم مجع إخبٚر افداخِٔ ٜوبثٓ ٚفقشٚئؾ اإلظالم ادحِٔ ٜوادهٚفح احلُقمٔ ٜوادٗشسٚت
افتجٚري ٜواجلٓٚت افتل ترؽ ٛذم احلهقل ظذ هذا افْقع مـ اخلدمٚت .ـام تستَبؾ أيو ًٚ
إخبٚر افًٚدٔ ٜوتًٔد تقزيًٓ ٚظذ ادنسـغ ذم افداخؾ .وهتتؿ بب ٞإخبٚر وَٕؾ وجٓٚت
ٕير احلُقمٚت إػ افًٚمل ظز وـٓٚت إٕبٚء افًٚدٔ.ٜ
وٕتٔج ٜفتىقر ظّؾ افقـٓٚت اإلؾرئَ ٜؾَد حدث تقشع ـبر ذم جمٚل اخلدمٚت
اإلظالمٔ ٜبًّيؿ دول إؾرئَ ،ٚمم ٚحدا هبذه افقـٓٚت إلٕنٚء أؾرع هل ٚذم بًض اددن
وادحٚؾيٚت وؿٚده ٚفتًٔغ مراشِغ هل ٚذم افًديد مـ افبِدان .وطِ ٝتتًٚون مع افقـٓٚت
إوروبٔ ٜذم ش ٝظؼة دوف ٜمـ خالل اإلحتٚد إورو ي فقـٓٚت إٕبٚء ،وذفؽ بٌرض
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تقشٔع ٕىٚق آهتامم اخلٚص هب ٚوزيٚدة حجؿ إخبٚر ادتًَِ ٜبٚدْىَ ،ٜوـذفؽ إمر
بٚفْسب ٜفقـٓٚت إٕبٚء أشٔقي ٜوافقـٓٚت افًربٔ ٜافتل تربىٓ ٚظالؿٚت ومهٚفح مع
افدول اإلؾرئَ .ٜومـ خالل تِؽ افروى ٕنٖت افًديد مـ اإلذاظٚت ذم إؾرئَ ٚاخسٕ ٚمْٓٚ
ظذ شبٔؾ ادثٚل:
اإلذاظ ٜذم جْقب إؾرئَ:ٚ

تىقرت اخلدمٚت اإلذاظٔ ٜذم جْقب إؾرئَ ٚوازداد حجؿ افب ٞاإلذاظل بحِقل ظٚم
1996م .حٔ ٞأصبح ظدد ادحىٚت  40حمى ٜإذاظٔ ٜمتٚح ٜفِّستًّغ ذم جقهٕٚسزج.
اإلذاظ ٜذم شرافٔقن:
اإلذاظ ٜهل إـثر صٔقظ ٚبغ وشٚئؾ اإلظالم ذم شرافٔقن .حٔ ٞإن  ٪ 85مـ
إصخٚص يُّْٓؿ احلهقل ظذ افراديق و ٪ 72مـ افْٚس يُّْٓؿ آشتامع إػ افراديق
يقمٔ ً .ٚوذم ظٚم 2007م ازداد مستقى تٌٌِؾ افراديق ذم ٕسب ٜتساوح بغ  ٪ 96ذم ادْٚضؼ
احلرضي ٜو ٪ 65ذم مْٚضؼ ـٚيالهقن .وهُذا تتدرج افْسب ٜبغ اددن افرئٔس ٜوادْٚضؼ
افرئٍ .ٜوتْت ٟادحىٚت اإلذاظٔ ٜبرام ٟختهص ذم مًيّٓ ٚدًٚجل ٜادنٚـؾ ذم شرافٔقن افتل
خٍِتٓ ٚاحلرب إهِٔ ٜمـ خالل تنجٔع افسالم وادهٚحل .ٜوحمتقى اخلدمٚت اإلظالمٜٔ
إخرى ينّؾ برام ٟإضٍٚل وإخبٚر وبرام ٟيْتجٓ ٚافهحٍٔقن افنبٚب .ومًيؿ
ادحىٚت اإلذاظٔ ٜذم شرافٔقن حمىٚت صًبٔ .ٜومجٔع اددن افرئٔس ٜذم افبالد تنٌؾ حمىٚت
إذاظ ٜخٚص ٜهب .ٚوهْٚك إتنٚر فِّحىٚت اإلذاظٔ ٜافتجٚري ٜتقاـبٓ ٚحمىٚت وضْٔ ٜؿِِٔ.ٜ
وخدمٚت افب ٞذم شرافٔقن افتل تًرف اختهٚرا بٚشؿ (SLBS) :تًّؾ ذم طؾ وزارة
اإلظالم افتٚبً ٜفِحُقم.ٜ
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اإلذاظ ٜذم ؿٚمبٔ:ٚ
تؿ إٕنٚء مبْك وخؿ فإلذاظ ٜوافتٍِزيقن ذم ؿٚمبٔ ٚذم صٓر ديسّز ظٚم 1995م
بتُِٔػ مـ احلُقم ٜفِٓٔئ ٜافًٚم ٜفإلذاظ ٜوافتٍِزيقن واخلدمٚت افًٚم .)GRTS( ٜوـٕٝٚ
ؿد إٔنئ ٝحت ٝميِ ٜذـ ٜاتهٓٚت ؿٚمبٔ .)Gamtel( ٚوتؿ اختبٚر افب ٞمـ جٓٚز فإلرشٚل
ووع ظذ بًد  5ـِٔقمسات فتٌىٔ ٜمْىَ ٜبٕٚجقل افُزى .وذم وؿٓ ٝحؼ تؿ إٕنٚء بوع
حمىٚت أؿّٔ ٝذم ؿرى بٕٚسٕٚغ شقم ٚوافداخِٔ ٜفتحَٔؼ تٌىٔ ٜوضْٔ ٜواشً .ٜورؽؿ هذه
اجلٓقد إٓ أن افًديد مـ ادْٚضؼ ذم ؿٚمبٔٓ ٚشٔام ادْٚضؼ افتل تَع ظذ وٍتل افْٓر ٓ تزال
خٚرج ٕىٚق افب .ٞومْذ حلي ٜتٍُِٔٓ ٚبٚفب ٞظِّ GRTS ٝـّحى ٜظٚم ٜفِزجم ٜهدؾٓٚ
خدم ٜإهٚيل ظّقم ً .ٚوطِ ٝتُرس افٌٚفبٔ ٜافًيّك مـ براجمٓ ٚفألخبٚر وإظالٕٚت
اخلدمٚت افًٚم ،ٜوبرام ٟافتًِٔؿ ،وافسؾٔف ،وافزام ٟافدئْ .ٜوهل تب ٞبجّٔع افٌِٚت
إربً ٜافرئٔس ٜذم افدوف ٜؾو ً
ال ظـ افٌِتغ اإلٕجِٔزي ٜوافٍرٕسٔ .ٜوينٚهد إهٚيل أيو ًٚ
برام ٟافَْقات إجْبٔ ٜادبثقث ٜإفٔٓؿ مـ حمى ٜافبل  ي د افزيى ٜٕٔٚود إن إن إمرئُٜ
ودويتنف ؾٔال إد ٜٕٔٚبٚإلوٚؾ ٜإػ برام ٟراديق ؾرٕس CFI ٚافتل تًرض بنُؾ مْتيؿ وّـ
جدوف ٜحمى. GRTS ٜ
اإلذاظ ٜذم مٚيل

:A. R. T. M

إٔنئ ٝاإلذاظ ٜافقضْٔ ٜدٚيل ذم ظٚم 1957م وهل حمى ٜحُقمٔ ٜوتَدم براجمٓٚ
بٚفٌِٚت (افٍرٕسٔ )ٜوهل افٌِ ٜافرشّٔ ٜهل ٚوإٓجِٔزي ٜوبٚمٚرا وهل افٌِ ٜافرئٔس ٜذم افبالد
وؾالة وشٚرـقيل وافىقارق وؽره .ٚوٕير ًا ٕٓخٍٚض ٕسب ٜافتًِٔؿ ؾ٘ن احلُقم ٜتًتّد
ظِٔٓ ٚذم تقصٔؾ ادًِقمٚت إػ ادقاضْغ وتثٍَٔٓؿ وتقجٔٓٓؿ أـثر مـ ؽره ٚمـ اإلذاظٚت.
وـ ٕٝٚاإلذاظ ٜافقضْٔ ٜذم ؾساهت ٚإوػ ظبٚرة ظـ حمى ٜإذاظٔ ٜؾَط تًرف بٚشؿ إذاظ ٜمٚيل
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 Radio Maliواشتّرت ـذفؽ إػ افًٚم 1982م حٔ ٞأؤٍ ٝإفٔٓ ٚحمى ٜتٍِزيقٕٔ ٜؾٖصبحٝ
)T. M

 .(R.وذم ظٚم 1988م أجري ٝظِٔٓ ٚتىقرات جديدة مـ حٔ ٞادبٚين وأٓت

ؾسّٔ .)O. R. T. M( ٝوـ ٕٝٚهل اإلذاظ ٜافقحٔدة ذم افبِد ذم ؾسة اجلّٓقري ٜإوػ إػ مٚ
ؿبؾ هنٚي ٜاجلّٓقري ٜافث ٜٕٔٚبًدة شْقات ،حٕٔ ٞجد أن اإلصٚرات إوػ إػ إٕنٚء ؾروع
فإلذاظ ٜافقضْٔ ٜؿد بدأت مْذ  7ؾزاير 1978م وذفؽ بتٍْٔذ برام ٟاإلذاظ ٜذم افتّْٔ ٜافرئٍٜ
ذم ـٚي .Kayes
اإلذاظ ٜذم جٔبقيت:
ورث ٝمجٓقري ٜجٔبقيت مـ آشتًامر إذاظ ٜؽر مقاـب ٜمع متىِبٚت العصر

احلدي ٞأو افًٓد اجلٔبقيت ٓ تٗهِٓ ٚإمُٕٚٚهت ٚادٚدي ٜوافبؼيٕ ٜداء دوره ٚادْٚط هبٕ ،ٚيرا
فَِ ٜمثٍَٔٓ ٚظذ مستقى افدوف ٜإذ أن هٗٓء ادثٍَغ ٓ يتجٚوز مستقاهؿ افًٚدل ادرحٜ
آبتدائٔ ٜأو ادتقشى .ٜوـٚن ييٓر هذا بهقرة واوح ٜذم صٔٚؽ ٜادٚدة اإلذاظٔ ٜبحٔٓ ٞ
تتقاؾؼ مع متىِبٚت ادرحِ ٜاجلديدة .وذم ظٚم 1986م ؿٚم ٝاحلُقم ٜبٕ٘نٚء صبُ ٜاإلذاظٜ
يربط بٚدديريٚت افداخِٔ ،ٜإٓ أن ـؾ هذه افتحسْٔٚت افتل بٚذت اإلذاظ ٜوافتل آف ٝإفٔٓٚ
آشتقديقهٚت ادقجقدة ومًداهت ٚافالزم ٜودمٓٔزاهت ٚأصبح ؽر ـٚف وؽر مقاـ ٛافًِّٜٔ
وافزٕٚم ٟاهلٚئؾ ادقجف فُؾ ذائح ادجتّع ادتًددة إذ مل تستىع شقى إٕتٚج وب ٪20 ٞمـ
براجمٓ ٚادقجٓ ٜفِجّٓقر .وخالل هذه افٍسة مل تتقؿػ مسٚظٔٓ ٚوحمٚوٓهت ٚافرامٔ ٜفالتهٚل
مع افدول افنََٔ ٜوافهديَ ٜواهلٔئٚت وادْيامت افدوفٔ ٜواإلؿِّٕٔٔ ٜجؾ تىقيرهٚ
وحهقهل ٚظذ افتَْٔٚت احلديث ٜافتل تقاـ ٛوإمُٚن افتدري ٛفىٚؿتٓ ،ٚبؾ ذم ظٚم 1990م
إٔنٖت مرـز ًا إلٕتٚج افزام ٟاإلذاظٔ ٜمزود ًا بٖجٓزة متىقرة وحديث ٜوؿٚم ٝاحلُقمٜ
بتقطٔػ ظامل دائّغ ومٗؿتغ ذم اإلذاظ ٜفٔقاصِقا مسرة افًّؾ اإلذاظل ذم جٔبقيت.
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اإلذاظ ٜذم جزر افَّر:
ٕنٖت اإلذاظ ٜافَّري ٜظذ يد ادستًّريـ افٍرٕسٔغ خلدم ٜأؽراوٓؿ
آشتًامري .ٜوم ٚزاف ٝافوٌقط افٍرٕسٔ ٜممسُ ٜبزمٚم إمقر ذم وشط ادجتّع افَّري ،فذا
فٔس ؽريب ً ٚأن ٓ حتَؼ اإلذاظ ٜافَّري ٜذم بدايٚهت ٚافٌٚيٚت ادْنقدة فِقضْٔغ ذم تقضٔد
افًالؿٚت افَّري ٜافًربٔ .ٜوفُـ شً ٝاجلّٓقري ٜافَّري ٜفالٕوامم إػ جٚمً ٜافدول
افًربٔ ٜفُٔقن فِجٚمً ٜدور ؾًٚل ذم حتريره ٚمـ ؿبو ٜآشتًامر افتل مٚزاف ٝتًٚين مْٓٚ
ٓشٔام ذم ادجٚل اإلظالمل وافهحٚذم .وـ ٕٝٚافْتٔج ٜأن ٕح ٟافقضْٔقن ذم حتَٔؼ ذفؽ.
حٔ ٞأدت اإلذاظ ٜافَّري ٜبٚظتبٚره ٚإحدى أهؿ افقشٚئؾ اجلامهري ٜدور ًا مٓام ذم تقضٔد
افًالؿٚت افدبِقمٚشٔ ٜافنًبٔ ٜبغ خمتِػ افنًقب ٓشٔام بغ جدزر افَّر وافبالد افًربٔ،ٜ
وذفؽ ظْدم ٚاخسؿ ٝاإلذاظ ٜـؾ احلقاجز وفًب ٝدوره ٚادٓؿ ذم تًزيز افًالؿٚت افَّريٜ
افًربٔ.ٜ
ومـ خالل هذه افْامذج افبسٔى ٜفإلذاظٚت اإلؾرئَٕ ٜالحظ أن ـثر ًا مْٓ ٚؿد
ووًٍٕٕ ٝسٓ ٚشٔٚشٚت إظالمٔ ٜتسجؿ هقي ٜافدوف ،ٜوذم ٍ
ـثر مْٕٓ ٚجد افىٚبع اإلشالمل
ؿد ضٌك ظذ ؽره ذم افبدان ذات افٌٚفبٔ ٜادسِّ .ٜومـ خالل ذفؽ اشتىٚظ ٝافُثر مْٓ ٚأن
حتَؼ أهداؾ ً ٚتتامصك مع افروح افتل دظقٕ ٚهل ٚمْذ بداي ٜهذه افقرؿ ،ٜوهل روح افًَٔدة
افسّح ٜافتل تتّثؾ ؾٔام يع:
ٕ /1ؼ افٌِ ٜافًربٔ ٜبغ مسِّل إؾرئَ ٚافذيـ يقاطبقن ظذ آشتامع هلذه
اإلذاظٚت.
 /2اجتذب ٝاإلذاظٚت اإلؾرئَ ٜـثر ًا مـ ادستًّغ ظذ اظتبٚر أهن ٚأشٓؾ افىرق
وأؿِٓ ٚتٍُِ ٜبغ ؿْقات آتهٚل اجلامهري ٜإخرى.
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 /3برز افُثر مـ ادسٚمهغ ذم إٕنٚء افَْقات اإلظالمٔ ٜب٘ؾرئَ ٚوهؿ مـ افًرب
وادسِّغ افذيـ اؿتًْقا بٖمهٔ ٜإٕنٚء افَْقات اإلظالمٔ ٜفبِقرة افْقاحل افثَٚؾٜٔ
واحلوٚري ٜوافدئْ ٜظذ وجٓٓ ٚافهحٔح.
 /4ازدادت جرظٚت افثَٚؾ ٜاإلشالمٔ ٜمـ خالل هذه افَْقات .وظرف إؾٚرؿٜ
افُثر ظـ افًٚمل اإلشالمل وافًر ي ؾُرة وحوٚرة وثَٚؾ ٜإيامٕ ً ٚمْٓ ٚبٖمهٕٔ ٜؼ تًٚفٔؿ
اإلشالم خدم ٜفُتٚب اهلل تًٚػ افذي ٕزل بِسٚن ظر ي مبغ .وفُل يْجح اإلظالم
ويُقن ؿٚدر ًا ظذ اشتَىٚب افْٚس وتربٔتٓؿ ظذ اجلٚدة يِزم دـ يتهدى هلذا افدور أن
يِتزم ذم ٍٕسف بٚفتًٚفٔؿ افتل يدظق إفٔٓ ٚبٌرض افتٖثر ظذ مستًّٔف ومنٚهديف أو ؿٚرئٔف
بٚفنُؾ افذي حيَؼ فف ادهداؿٔ ٜوافتَدير فدى مجٔع مـ يتًٚمؾ مًف ،وذفؽ ظذ افْسؼ
افتٚيل:
 /1افتزام اإلظالم بٚفسِقك افَقيؿ:
وذفؽ يبدأ بّجٚهدة افٍْس إمٚرة بٚفسقء ،وافبًد هب ٚظـ مُٚيد افنٔىٚن .وذم
ِ
ذفؽ جي ٛأن يُقن اإلظالمل رب ٕٚٔٚوؿرإٓٔ ً ٚذم خىٚبف ومًرؾتف وأشِقبف وشِقـف امتثًٓٚ
فَقل
اهللِ تًٚػ :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋﭼ  .وادَهقد أن يُقن اإلظالمٔقن مدرـغ ٕمهٔ ٜوخىقرة ظِّٓؿ افذي يٗدوٕف
1

ومْسقبغ إػ أهؾ افٍؤِ ٜوفٔس ٕهؾ افرذيِ .ٜواإلظالمل ظْدم ٚيتحذ بٍوٚئؾ إخالق
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هبح ُؿدو ًة فمخريـ ذم بٔئتف ويُس ٛج ٕٛٚافْٚس افذيـ شَِٔدوٕف ٓ
إٕام يًٍؾ ذفؽ ـل ُي َ
حمٚف ٜذم مًيؿ تكؾٚتف بحُؿ إٔف مًِؿ وؿدوة فمخريـ .
1

 /2إدٚم اإلظالمٔغ بثَٚؾٚت وحوٚرات أخريـ:
ٓ بد دـ يتهدى ٕمر اإلظالم أن يتحذ بٚدًرؾ ٜافتٚمٕ ٜشس وإؾرازات
احلوٚرات اإلٕس ٜٕٔٚذم جمِّٓ .ٚوذم هذا افًك يِزم إتَٚن مًرؾ ٜاحلوٚرة افٌربٔ ٜافرأشامفٜٔ
بٍّٚهّٔٓ ٚادْٚؾٔ ٜفُثر مـ افَٔؿ اإلٕس ٜٕٔٚوإٕٔٔٚتٓ ٚافتل ختتٍل وراء ادٗشسٚت وافْيؿ
وإؾُٚر افَٚئّ ٜظذ افًِامٕٔ ٜوإؿهٚء افديـ ظـ حٔٚة افْٚس افسٔٚشٔ ٜوآؿتهٚدي ٜوافثَٚؾٜٔ
واحلوٚري ،ٜوذفؽ بٌرض تٍْٔد مًىٔٚت هذه احلوٚرة ظـ ظِؿ ودراي ٜبحُؿ أهن ٚهل
ًسف هب ٚأن ذم مًيؿ بَٚع إرض فِيروف افتل تًٚينٓ ٚبؼي ٜافٔقم .ـام جي ٛتٍْٔد
ا ُد َ
ادٍٚهٔؿ افتل ؽرشتٓ ٚافْيري ٜادٚرـسٔ ٜافتل دظ ٝوضبَ ٝمٍٓقم افنٔقظٔ ٜوآصساـٜٔ
افًِّٔ ٜافتل ٕبً ٝمـ ؿٚظدة اإلحلٚد وإُٕٚر إديٚن ،وحٚرب ٝافَٔؿ وادبٚدئ إخالؿٔ ٜافتل
وصٍتٓ ٚبٖهن ٚأؾٔقن افنًقب ،مم ٚأشٓؿ ذم تٍْر اجلامهر ظـ هذه افَٔؿ وتّْٔ ٜافُراهٔ ٜذم
افٍْقس حتك توًوً ٝادٚرـسٔ.ٜ
 /3افتٖـٔد ظذ ـرام ٜادرأة واإلٕسٚن ظّقم ً ٚذم اإلشالم:
وٓ بد دـ يتهدى ٕمر اإلظالم رجالً ـٚن أو امرأة أن يٗـد فِْٚس أن ـرامٜ
اإلٕسٚن وحريتف افٍردي ٜمـ أهؿ إمقر افتل أؿره ٚاإلشالم بْص افَرآن افُريؿ :ﭧ ﭨ
ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ  .وافتُريؿ فبْل آدم ـٚن بٚفًِؿ وافْىؼ واظتدال اخلِؼ
2
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ومجٚل اهلٔئ .ٜومْف أيو ً ٚضٓٚرة اإلٕسٚن بًد ادقت افتل أصٚرت إفٔٓ ٚأي ٜافُريّ ٜبًبٚرة
(ومحِْٚهؿ ذم افز) ظذ افدواب وافبحر ظذ افسٍـ ،ورزؿْٚهؿ مـ افىٔبٚت وؾوِْٚهؿ ظذ
ـثر ممـ خَِْ ٚتٍؤالً .وؿد جٚءت ـَِّ ٜم ْـ ذم أي ٜبًّْك َم ٚأو ظذ بٚهب ،ٚوهل تنّؾ
ادالئُ ،ٜحٔ ٞادراد تٍؤؾ اجلْس وٓ يِزم تٍؤؾ أؾراده ؿٚضب ً ٜإذ أن مـ ادًروف
بٚفرضورة أن ادالئُ ٜظِٔٓؿ روقان اهلل هؿ أؾوؾ بهقرة ظٚم ٜمـ افبؼ ؽر إٕبٔٚء.
وـرام ٜاإلٕسٚن تْبثؼ مـ اإليامن واإلخالص ؾٔف حتك حيَؼ فذاتف ؿّٔ ً ٜأـز مـ
ظز وجؾ افتل أصٚرت
افَّٔ ٜافتل شبَ ٝاإليامن .وتُقن ظزتف ـًزة إٕبٔٚء بؾ وظزة احلؼ َّ
أي ٜافُريّ ٜذم شقرة (ادْٚؾَقن) حٔ ٞﭧ ﭨ ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﭼ  .ومـ خالل م ٚتَدم ؾَد يُقن مـ افقاج ٛظذ ادٗشسٚت ذات افسّ ٜافسبقيٜ
1

واإلظالمٔ ٜومْٓ ٚاإلذاظٚت افتل ئَّٓ ٚاخلرون مـ ادسِّغ ذم ؿٚرة إؾرئَ ٚآهتامم بام يع:
 /1ووع خىط مدروش ٜودؿَٔ ٜخلِؼ ظدد مـ ادقاؿع اإلظالمٔ ٜذات اجلٚذبٔ ٜافًٚفٜٔ
وافدؿ ٜذم صُِٓ ٚوموّقهن ٚبًدد مـ افٌِٚت افًٚدٔٓ ٜشٔام افٌِٚت إـثر إتنٚر ًا وهل
اإلٕجِٔزي ٜوافٍرٕسٔ ٜوإد ٜٕٔٚثؿ اإلشب ٜٕٔٚوافسقاحِٔٔ ٜواهلقش ٚوافٍقٓين.
 /2حند أؿل م ٚيُّـ مـ اإلمُٕٚٚت ادٚدي ٜوافًِّٔ ٜوافٍْٔ ٓ ٜشٔام م ٚأؾرزتف
افتَْٔٚت احلديث ٜمـ أشٚفٔ ٛمتىقرة واشتخدام أمٓر ادزجمغ فتهّٔؿ هذه افَْقات ومٚ
يتبًٓ ٚمـ مقاؿع وإتَٚء ادقاد ادبثقث ٜخالهل ٚبًْٚي ٜؾٚئَ.ٜ
 / 3آشتٍٚدة مـ افًِامء افًكيغ ذم تٌذي ٜومتٚبً ٜم ٚيب ٞظز هذه افزام ٟافتل
جي ٛدراشتٓ ٚبًْٚي ٜؾٚئَ ٜوافرد ظذ م ٚيًـ مـ تسٚؤٓت يقم ً ٚبٔقم وشٚظ ً ٜبسٚظ.ٜ
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 /4متٚبً ٜادقاؿع ادنقه ٜفهقرة اإلشالم أو افٍرد اإلؾريَل أو ادرأة وتٍْٔد مُ ٚيبٞ
مـ مقاد بنُؾ مستّر بٚفرد ظِٔٓ ٚوتهحٔح أخىٚئٓ ٚوـنػ حَٚئَٓ.ٚ
 /5اشتخدام ـؾ م ٚيِزم مـ مقاد تقؤحٔ ٜمثؾ افهقر واخلرائط وافِقحٚت افبٜٕٔٔٚ
وإؾالم وافتسجٔالت افهقتٔ ٜوادقشَٔك وؽره ٚمـ ادٗثرات وادجسامت افتل تسٓؿ ذم
خِؼ اإلهبٚر ادىِقب وادبٚح جلًؾ هذه افَْقات وادقاؿع جذاب ٜوصٓٔ ٜوؽر ممِ.ٜ
 /6ظّؾ إحهٚءات دؿَٔ ٜدـ يتٚبًقن هذه ادقاد خٚص ً ٜبغ افذيـ تستٓدؾٓؿ
احلّالت اإلظالمٔ ٜومتٚبً ٜردود أؾًٚهلؿ وتىقر مٍٚهّٔٓؿ وإزاف ٜأي صقائ ٛأو تنقيش
يىرأ ظِٔٓ ٚمـ أي جٓٚت مْٚوئ.ٜ
آظتبٚرات إخالؿٔ ٜإلٕتٚج ادقاد اإلذاظٔ:ٜ
 -1آفتزام بٚفَٔؿ افدئْ ٜوادثؾ إخالؿٔ ٜفِّجتّع.
 -2آفتزام بٚفدشتقر وافَقإغ وإٕيّ ٜافْٚؾذة وافسٔٚش ٜاإلظالمٔ.ٜ
 -3إخوٚع ادقاد وافزام ٟاإلظالمٔ ٜفِرؿٚب ٜادسبَ( ٜاإلجٚزة) وفِّٗشس ٜاحلؼ ذم
ؿبقل أو رؾض أي مٚدة أو مقاد إظالمٔ ٜدون إبداء إشبٚب.
 -4افًالمٚت افتجٚري ٜوإشامء افقاردة ذم افزامٓ ٟشٔام اإلظالٕٚت جي ٛأن
تُقن صحٔح ٜوؽر ومهٔ ٜوتتٍؼ مع افبٕٔٚٚت افثٚبت ٜذم افقثٚئؼ افرشّٔ ٜافهٚدرة ظـ
اجلٓٚت ادخته.ٜ
 -5افًْٚرص افٍْٔ ٜفإلٕتٚج واإلخراج وادقٕتٚج وادُسٚج جي ٛأن تُقن متّنٔ ٜمع
افسٔٚش ٜاإلظالمٔ ٜفِّٗشس ٜومراظٔ ٜفِذوق افًٚم وافَٔؿ وافتَٚفٔد آجتامظٔ.ٜ
 -6ظدم افتًرض فِّهٚبغ بًٚهٚت خَِٔ ٜأو ظَِٔ ٜأو ٍٕسٔ ٜبام جيرحٓؿ وأمثٚهلؿ
بسب ٛإصٚبتٓؿ.
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 -7ظدم توّغ افزام ٟأي ظبٚرات خٚدص ٜفِحٔٚء أو مثرة فًِْرات افَبِٔ.ٜ
 -8آفتزام بّبٚدئ وآداب مزاوف ٜادْٓ ٜوآبتًٚد ظـ ـؾ أشٚفٔ ٛووشٚئؾ افتْٚؾس
ؽر افؼيػ دون حمٚوف ٜاإلرضار بٚفٌر.
 -9آفتزام بّراظٚة حَقق ادُِٔ ٜافٍُري ٜوافتجٚري ٜوؾَ ً ٚفَِقإغ وإٕيّٜ
افْٚؾذة.
ومـ خالل م ٚشبؼ ؾ٘ن ؿقاظد افًّؾ اإلظالمل تستدظك وجقد مًٚدف ٜحسٚشٜ
بغ متىِبٚت ادحى ٜاإلظالمٔ ٜوبغ ادتَِغ .ومـ افهًقب ٜخداع ادتَِل وفذفؽ يُّـ أن
تب ٞافزام ٟمـ مْىِؼ ادسٗوفٔ ٜإخالؿٔ .ٜوأن اشتخدام إشِقب إخالؿل ذم افسويٟ
جي ٛأن يْسجؿ مع إخالق افسٚئدة فِّتَِغ وهل ختتِػ مـ مْىَ ٜإػ أخرى.
أخالؿٔٚت وشِبٔٚت افزجم ٜذم افراديق:
[ ٓ ]1حيتقي افراديق ظذ صقر مرئٔ ٜؾال يستخدم مقاد مم ٓ ٚيٍّٓف ادستّع.
[ ]2تستٌؾ بًض افزام ٟمنح افذهـ اشتٌالًٓ ؾً ًٓٚخلِؼ افهقرة ذم ذهـ
ادستّع (ظْدم ٚتسّع صقت ؾتح ظِب ٜمؼوب مثِ ٟوصقت مـ يؼهب ٚمثالً) مم ٚيتىِٛ
اإلخراج ادتّٔز وافذي حيتٚج بدوره إػ ـٚت ٛمتّٔز وحمسف .وهذا بٚفىبع يزيد تٍُِٜ
اإلخراج وفُْف أمر رضوري ومٍٔد ظذ اددى افبًٔد.
[ ]3ؿد تُقن مجٚهر بًض اإلذاظٚت متٍرؿ ،ٜوظذ شبٔؾ ادثٚل ذم افسقدان ظدد ـبر
مـ إذاظٚت الـ  FMبج ٕٛٚادحىٚت اإلذاظٔ ٜافرئٔس ،ٜومجًٔٓ ٚتًّؾ ذم افٍوٚء ظذ جذب
اهتامم ادستًّغ .وفذفؽ إذا أراد ادْت ٟأن يَدم برام ٟظـ أمر هيؿ افْسٚء بغ شـ 49 – 25
مث ً
ال ؾٓذا إمر حيتٚج مْف فؼاء مقاؿع ذم أربع حمىٚت ظذ إؿؾ حتك يهؾ إػ مجٓقره
بنُؾ ؾًٚل ،وهذا بٚفىبع يرؾع تٍُِ ٜافزجم.ٜ
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حري ٜافتًبر ذم ؿْقات اإلظالم:
ٓ صؽ َّ
أن حري ٜافتًبر هل مْٚط افَّٔ ٜاحلََٔٔ ٜفَْقات اإلظالم .وادٚدة
ِّ
بًض
اإلظالمٔ ٜمٓام ـ ٓ ٕٝٚتّْق ذم
طؾ افُب ٝوافرؿٚب ٜافهٚرم ٜافتل تٍروُٓ ٚ
أـثر أمهٔ ً ٜذم إمقر ذات افهِ ٜبحٔٚة اإلٕسٚن وؾُره
ادٗشسٚت .فذفؽ تبَك حري ٜافتًبر َ
ومًتَداتف .وهل تًْك بحؼ افٍرد ذم اختٚذ أراء افتل يراه ٚمْٚشب ٜدون تدخؾ مـ أحد ـل
يًز ظـ رأيف بام يروق فف .وينّؾ هذا احلؼ افبح ٞظـ ادًِقم ٜبُؾ أصُٚهل ٚوَِٕٓٚ
ٍ
ٍ
أشِقب
ؿٚف ٛؾْل أم بٖي
فمخريـ دون ؿٔقد .وؿد يُقن ذفؽ صٍٚه ً ٜأو ـتٚب ً ،ٜشقا ٌء ذم
ِ
ِ
وإخالق وافَٔؿ .أم ٚحري ٜافهحٚؾٜ
إدب
يرتؤف اإلٕسٚن ذم حدود

Freedom of Press

ؿراءهت ٚمـ ثالث زواي ٚخمتٍِ ٜهل:
ؾُّٔـ أن تتؿ
ُ
 /1افٌٔٚب افْسبل فَِٔقد وادًقؿٚت افتل تٖيت مـ ِؿ َب ِؾ احلُقمٚت.
 /2افٌٔٚب افْسبل جلّٔع أصُٚل افَٔقد إخرى ؽر افتل تٍروٓ ٚاحلُقمٚت.
 /3وجقد هذه افيروف افرضوري ٜوافالزم ٜفِتٖـٔد ظذ ٕؼ إؾُٚر ادختٍِ ٜبنُؾ
ٕسبل فِجّٓقر.
وإذا أوٍْ ٚإػ ـؾ هذا إشٚفٔ ٛاحلديث ٜافتل أؾرزهت ٚصبُٚت إؿامر افهْٚظٜٔ
افتل ؽزت ـؾ بَٚع إرؤٕ ٜجد أن حري ٜافتًبر وـثٚؾتٓ ٚؿد أؾرزت ـثر ًا مـ افْتٚئ ٟظذ
افْسؼ افتٚيل:
 /1تَٚرب افنًقب ؾٔام بْٔٓ.ٚ
 /2إتَٚل ادًرؾ ٜادختٍِ ٜمـ جٔؾ إػ جٔؾ.
 /3إتَٚل افثَٚؾٚت ادختٍِ ٜمـ بِد إػ بِد.
 /4تىقر ادُِٚت آشتًٔٚبٔ ٜفدى مًيؿ صًقب إرض.
30
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 /5افتآفػ مع افتَْٔ ٜاحلديث ٜوم ٚأؾرزتف اددٕٔ ٜاحلٚرضة.
 /6بروز مٍٚهٔؿ جديدة فدى افنًقب ذم جمٚل آؿتهٚد وافسٔٚش ٜوافسبٔ.ٜ
 /7هّْٔ ٜافًىٚء افرشٚيل ظذ ـثر مـ افنًقب خهقص ً ٚبٚفبالد افتل ترب ٝذم
ـْػ افٍؤِ ٜوافديـ.
 /8تىقر جمٓٚت إدب ،وافدرام ،ٚوادقشَٔك ،وافٌْٚء ،وافٍْقن افتنُِٔٔ.ٜ
افبٔئ ٜاإلظالمٔ ٜادىِقب ٜإلؾرئَ:ٚ
وشط افٌّقض افذي يِػ ظٚمل افٔقم وينبؾ ؿْقات اإلظالم ظّقم ً ٚتزز
افتجرب ٜاإلظالمٔ ٜاإلؾرئَ ٜادْنقدة ظذ ٕسؼ مٕ ٚنٖ حت ٝطؾ افًَٔدة اإلشالمٕٔ ٜهن ٚتَق ُم
ظذ أشٚس إصٚظ ٜافٍؤِ ٜبغ افْٚس وتَْٔ ٜؿْقات اإلظالم مم ٚحلؼ هب ٚمـ صقائ ٛافتٍسخ
وافٌرض افقاوح .وافٍؤِ ٜـَّٔ ٜإٕس ٜٕٔٚأوشع مـ احلري ٜبُثر ،حٔ ٞإهن ٚتنِّٓٚ
بج ٕٛٚمُٚرم إخالق وادًٍْ ٜافًٚم ٜفبْل اإلٕسٚن دون افتّٔٔز بْٔٓؿ ظذ أشٚس افًرق أو
اخلِؼ ُ
ظٔٚل اهللِ أحبُّٓؿ إػ اهللِ إٍٔ ًُٓؿ
افِقن أو افديـ أو ادُ ٜٕٚـام جٚء ذم ؿقل افْبل ُ { :
1

فًٔٚفف}  .وبٚفىبع ؾ٘ن مْٓ ٟاإلشالم اإلظالمل يَقم ظذ ؿٚظدة راشخ ٜهل افٍؤِ ٜوخر
2

افبؼي ٜمستْد ًا ذم ذفؽ ظذ ﭧ ﭨ ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

 1مقاالت ي الدعْٗ ّاإلعالو اإلضالمٕ ،تألٔف خنب٘ مً املفكسًٓ ّالكتاب ،الطبع٘ األّ ى ،زجب 1311
ٍـ.
2

أخسجُ البصاش عً أىظ ّالطرباىٕ ي أحد معامجُ عً ابً مطعْدّ .قال الطْٔطٕ ي فٔض القـدٓس اجلـص0 ٛ

صفخ٘  333إىُ حدٓث ضعٔف.
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ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ  .وﭧ ﭨ ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
1

ﮪﮫﮬﮭﭼ .
2

وحَّٔ ٞ
إن ؿْقات آتهٚل ذم افٌرب ؿد ٕنٖت ظذ أشٚس حري ٜافتًبر افتل
جٚءت هب ٚافدشٚتر وؿٚم ٝظذ أشٚشٓ ٚافْيريٚت واؾتَرت إفٕٔٓ ٚيري ٜافسِى ٜذم أوربٚ
وافْيري ٜافسقؾٔتٔ ٜذم روشٔ ٚافنٔقظٔ ٜوم ٚدار ذم ؾُِٓ ،ٚؾ٘ن احلري ٜذم اإلشالم حؼ أصٔؾ
فٍِرد ٓ هيبف أحد وٓ يْزظف أحد ،ـام جٚءت اإلصٚرة ذم ؿقل احلؼ شبحٕٚف وتًٚػ :ﭽ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ  .وـٚن وٚبِ ُىٓ ٚافقحٔد هق مراظٚة
3

إخالق وحريٚت أخريـ ـام ذم ؿقل افْبل { :احلٔٚء مـ اإليامن}  ،وؿقفف { :إذا مل
ت َْستَحِ
ؾٚصْع مِ ٚصئْ َ. }ٝ
ْ
4

5

وـٖٕام ـٚن وٚبط احلٔٚء هق مراظٚة صًقر أخريـ ،وهق افَٔد افقحٔد افذي تَبِف
افٍْس افبؼي ٜفُبح مجٚح احلري ٜادٍرض .ٜوفُؾ م ٚشبؼ دملء أمهٔ ٜافتدؿٔؼ ذم شـ افَقإغ
ادْيّ ٜفًّؾ اإلظالم ذم بالدٕ .ٚوبٚفىبع ؾ٘ن افدول افٌربٔ ٜوظذ رأشٓ ٚافقٓيٚت ادتحدة
إمرئُ ٜؿد جلٖت ؿبِْ ٚإػ شـ افًديد مـ افَقإغ فُبح مجٚح ؿْقات اإلظالم وووع ـثر
مـ افوقابط ذم ممٚرش ٜاحلري ٜؾيٓرت افَقإغ افتٚفٔ:ٜ

 1قسآٌ كسٓه ،ضْزٗ اإلضسا :ٛاآلٓ٘ .30
 2قسآٌ كسٓه ،ضْزٗ األحصاب :اآلٓ٘ .23
 3قسآٌ كسٓه ،ضْزٗ الغاشٔ٘ :اآلٓ٘ .77- 71
 4أخسجُ البخازٖ ي كتاب األىبٔا ٛص ّ ،33ي كتابُ األدب ص ّ ،22أبـْ دادد ي األدب ص ّ ،3ابـً ماجـ٘ ي
الصٍد ص ّ ،12مالك ي املْطأ ضفس .33
5

أخسجُ البخازٖ ي كتاب األىبٔا ٛص ّ ،33ي كتابُ األدب ص ّ ،22أبْ دادد ي األدب ص ّ ،3ابـً ماجـ٘ ي

الصٍد ص ّ ،12مالك ي املْطأ ضفس .33
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 /1ؿٕٚقن حَقق افْؼ وإداء افًِْل Copyright Law
 /2ؿٕٚقن افٍتْSedition Law ٜ
 /3ؿٕٚقن إص ٜٕٚافسًّLaw of Libel ٜ

وهذه افَقإغ وؽرهٕ ٚريد هل ٚأن تُْيؿ احلريٚت ذم ـؾ ادٗشسٚت اإلظالمٜٔ
اإلؾرئَ ٜشقاء افَٚئّ ٜمْٓ ٚأم ادْنقدة ذم ادستَبؾ .وذفؽ ٕهنؾ حٔثام ُضبَ ٝتوّْٝ
ظَقبٚت رادظ ٜدـ يْؼ مًِقمٚت ـٚذب ٜأو وٚرة أو منْٔ ٜفسًّ ٜؾرد أو مجٚظ ٜأو مٗشس.ٜ
وـؾ م ٚحيتٚجف ادترضر هق أن ُيثبَّ ٝ
أن هذه ادًِقمٚت ادبثقث ٜظز وشِٔ ٜآتهٚل شقاء
ادَروءة أم ادسّقظ ٜأم ادرئٔ ٜؿد ُأظِْ ٝفىرف ثٚف ٞهق ادتَِل ،وأهن ٚفٔس ٝصحٔح،ٜ
وأهن ٚأدت إػ اإلرضار بسًّ ٜأو دخؾ افىرف افنٚـل .وبّجرد أن تؿ تًٍٔؾ هذه افَقإغ
مـ ِؿ َب ِؾ أجٓزة افتؼيع افزد ٜٕٔٚذم افٌرب تقاف ٝافبالؽٚت افتل ضٚفب ٝافهحػ وادجالت
بٖمقال ضٚئِ ٜفِتًقيض ظام ٕؼتف ذم صٍحٚهت ٚمـ ُؽثٚثٚت وأـٚذي ٛوأخبٚر مٍَِ ٜأو تْبع
ٍ
ؽرض دء.
مـ
إذن ٓ بد مـ تقخل احلذر افنديد حتك ٓ يَع اإلظالم اإلؾريَل ؾٔام وؿً ٝؾٔف
بالد افٌرب حَّٔ ٞ
طؾ إٍراط إخالق وظدم احلٔٚء هق افَٚشؿ ادنسك ذم خدمٚت افًديد
مـ اإلذاظٚت وافتٍِزيقٕٚت وافهحػ وادجالت افتل وجدت ذم اإلثٚرة مٚد ًة مربح ً ٜهل،ٚ
ؾيٓرت افًديد مـ ادىبقظٚت افتل تُسّك بٚفهحٚؾ ٜافهٍراء

Yellow Journalism

وظذ

رأشٓ ٚجمالت  Play Boyاجلْسٔ ٜوأذض ٜافٍٔديق ادسامة بٕٚؾالم افزرؿٚء  .Blue Filmsوٓ
صؽ أن إجٔٚل افَٚدم ٜمـ أبْٚء افَٚرة اإلؾرئَ ٜحيتٚجقن فٍُِٚك مـ ربَ ٜافتٍسخ ومٓٚفؽ
افرذيِ ٜواخلْقع فنٓقات افٍْس إمٚرة وإـٚذي ٛوافتؤِؾ مـ خالل ؿْقات آتهٚل.

Tom Crone، Law and the Media، Third Edition، 1995، Oxford، London
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وهذا بٚفىبع ٓ حتََف افَقإغ وحده ٚوإٕام ٓ بد مـ أن يسْده ٌ
وؾُر يستْد ظذ اف ُبًد
ظّؾ
ٌ
افروحل إصٔؾ افَٚئؿ ظذ أشٚس احلََٔ ٜوفٔس اخلداع .وهق افذي حتتٚجف ؿٚرة إؾرئَٚ
ذات افسّ ٜادسِّ ٜذم مًيّٓ .ٚوذفؽ ٕن م ٚيتٔحف هل ٚاإلشالم ٓ تتٔحف هل ٚإديٚن
ادىروح ٜأن ظذ افسٚح ٜشقاء افساموي ٜأم افتل هل مـ صْع افبؼ .وفذفؽ ؾ٘ن اإلظالم
افذي ٕريد بثف ظذ أبْٚء أمتْ ٚذم إؾرئَ ٚأو آشٔ ٚأو حتك ظذ أبْٚء افبؼي ٜؿٚضب ً ٜذم طؾ اإلشالم
ٓ بد أن يِتزم بّقجٓٚت ومبٚدئ أشٚشٔ ٜتتبِقر ؾٔام يع:
 .1افهدق ذم ب ٞادًِقمٚت امتثٕ ًٓٚوامر اهلل شبحٕٚف وتًٚػ.
 .2تْقير وتثَٔػ ادتَِل مـ خالل ادًِقم ٜادقثَ.ٜ
 .3افكاح ٜذم ضرح ادقاد اإلظالمٔ ٜبام ٓ خيدش احلٔٚء.
 .4افتقاؾؼ مع مًىٔٚت افًِقم احلديث ٜوافتقؾٔؼ بْٔٓ ٚوبغ ادٍٚهٔؿ افدئْ ٜافتل جٚء
هب ٚافْبل.
 .5خمٚضب ٜافًَؾ افبؼي وفٔس افٌرائز احلسٔ.ٜ
 .6احسام افرأي أخر ومَٚرظتف بٚحلج ٜوادْىؼ.
وفُـ رؽؿ هذا احلامس فَِقإغ وافوقابط ،ورؽؿ مِْٔ ٚافنديد ٕحق تىبٔؼ
َُر َّ
بٖن دمرب ٜاإلظالم ذم
إشس اإلشالمٔ ٜذم ؿْقاتْ ٚاإلظالمٔ ٜاإلؾرئَ ٜإٓ إُْٔ ٓ ٚبدَّ أن ٕ َّ
افبالد اإلشالمٔ ٜؿد واـبتٓ ٚافًديد مـ افَْٚئص وافًٔقب افتل ـٚدت أن تًَد هب ٚظـ أداء
رشٚفتٓ ٚادرجقة ،ومـ ذفؽ م ٚيع:
 /1مًيؿ افزظٚمٚت افسٔٚشٔ ٜذم افًٚمل اإلشالمل ؿد درج ٝظذ ِ
ـب ٝحريٜ
افزظٚمٚت ُأحٚدي ً ٜذم افرشٚفٜ
وؾرو ٝهذه
افتًبر بدظقى احلٍٚظ ظذ افَٔؿ اإلشالمٔ.ٜ
ُ
ْ
اإلظالمٔ ٜوافسٔٚشٔ ٜوافتًِّٔٔ ٜتراجع مـ خالهل ٚافهقت أخر.
32
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ِ
فِتًبر ظـ إٍٔسٓؿ مـ
 /2مل تُتح فُثر مـ افْٚس ادٌِقبغ ظذ أمرهؿ ؾرص
خالل ؿْقات آتهٚل م ٚمل يُـ حدي ُثٓؿ ظذ وؾٚق مع ضرح احلٚـّغ وؿٚدة إٕيّٜ
افسٔٚشٔ ٜذم ـثر مـ افبِدان.
 /3ؿِ ٜافَْقات اجلٚدة وادِتزم ٜؿٔٚش ً ٚفَْقات افِٓق وادجقن افتل وجدت دظ ًام
ـبر ًا مـ مهٚدر افتّقيؾ وادًِْغ وادْتجغ.
إشٚفٔ ٛافٍٚشدة افتل
 /4شُقت افُثر مـ افزاجمٔغ وافًٚرؾغ ظـ إتَٚد
َ
برزت ذم جمتًّٚتْ ٚوأؾسدت احلٔٚة افًٚم ٜبٚفرصٚوى وادحسقبٔٚت وافرذائؾ.
 /5وّقر إداء واإلخراج ذم افزام ٟافدئْ ٜافتل مل يىقره ٚافَٚئّقن ظِٔٓٚ
بٚفٍْٔٚت احلديث ٜؾٖصبح ٝؽر جٚذب ٜفِّتَِغ.
وبرز ذم ٍ
ـثر مـ افَْقات ذم جمتًّٚتْ ٚاإلشالمٔ ٜأشٚفٔ ٛؽر ٓئَ ٜمـ افتجريح
وافتٍْر وإصدار إحُٚم افهٚرم ٜود اخلهقم وـثر مـ افكاظٚت ادذهبٔ ٜافتل ـٚدت
أن تٍتؽ ببْٚء إم ٜافقاحدة .وؿد ضٚل هذا إشِقب ؿْقات آتهٚل اإلفُسؤٕ ٜمجًٔ ًٚ
بٌض افْير ظـ موّقن رشٚفتٓ .ٚومل توع هذه افَْقات افبديؾ ادْٚش ،ٛمم ٚأدى إػ ٍٕقر
افُثريـ مـ احلٚدبغ ظذ إخالق وافَٔؿ مـ وشٚئؾ آتهٚل احلديث .ٜحتك َّ
أن بًوٓؿ ؿد
ٍُٚر
أضِؼ اشؿ (ادٍسديقن) ظذ افتٍِزيقن ظذ أشٚس إٔف مـ إجٓزة افتل شِىٓ ٚافُ ُ
إلؾسٚد أخ ِ
الق ادسِّغ وهدم ؿٔؿ اإلشالم وحتىٔؿ صبٚهبؿ .ورؽؿ إْٔ ٚؿد ٕتٍؼ مع بًض
1

ِ
ِ
اإلٕتٚج احلديث ،ٜوؿٚضًقا حتك
أشٚفٔٛ
تَقيؿ
هذا افىرح إٓ إِْٕٔ ٚق ُم افذيـ دمْبقا
َ
مهىِحٚت آتهٚل ادًروؾ ٜبدظقى َّ
يرؾوٓ ٚبحُ ِؿ إٔف يَقم ظذ أشٚس إمر
أن افديـ
ُ
بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر.

 1عبد احلنٔد كشك ،حدٓث مً القلب ،1223 ،داز الشعب القاٍسٗ.
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وبٚفىبع َّ
ؾ٘ن اإلشالم مل يٍُْئ ظذ ٍٕسف أو يٌِْؼ ذم هذا اإلضٚر افؤؼ مـ
ؼظ ً ٜإػ أن يرث اهللُ إرض ومـ ظِٔٓ ٚمهداؿ ً ٚفَقل
ادًٚرف ،وإٕام ؾتح أبقاب افًِؿ ُم ْ َ
افْبل { :خذوا افًِؿ مـ ادٓد إػ افِحد}  ،وؿقفف { :إٔتؿ أدرى بنٗون دٕٔٚـؿ} .
2

1

وفُؾ م ٚشبؼ يُّْْ ٚأن ٕخِص إػ جدوف ٜافتحديٚت وادقجٓٚت افتل تْتير افبؼي ُ ٜمجًٚء
مـ خالل اإلظالم اإلشالمل ،وهل تتّثؾ ؾٔام يع:
 .1تٖـٔد حٚـّٔ ٜاإلشالم وهّْٔتف ظذ إديٚن افسٚبَ.ٜ
 .2تٖـٔد وحدإٔ ٜاهلل ورؾض ؾُرة افثٚفقث ادَدس.
 .3تبٔغ َّ
أن إديٚن افتل يتّسح هب ٚـثر مـ افنًقب أن ؿد حترؾ ٝوفٔس ٝهل
ٍٕس افرشٚف ٜاإلهلٔ.ٜ
 .4دحض ادٍسيٚت افتل ٕتج ٝظـ مقج ٜاإلحلٚد  Atheismافًٚدٔ ٜافتل ؿٚدهت ٚؾرٕسٚ
وروشٔ.ٚ
 .5دحض افدظقات افتل بثٓ ٚأتبٚع افدارؤٕ ٜواهلٔبٔ ٜوافٍرودي ٜوافقجقدي ٜوأثبتٝ
ؾنِٓ ٚافذريع.
 .6تٍْٔد ودحض افنُقك افتل طِ ٝتسٚور افنبٚب حقل مٍٓقم افديـ واخلٚفؼ
وافٔقم أخر.

 1أّزدِ عددٌ مً السّاٗ ّميَه مطله.
 2جا ٛي باب عصن٘ زضْل اهلل صل ٙاهلل علُٔ ّضله عً اخلطأ فٔنا ٓبلغُ عـً اهلل ضـبخاىُ ّتعـا ى .احلـدٓث
 7720عــً أىــظ زضــٕ اهلل عيــُ أٌ الــيل صــل ٙاهلل علٔــُ ّضــله مـ خس بقــْو ٓلقخــٌْ اليخــل ،فقــال( :لــْ ت تفعلــْا
لصلح) ،قال :فخسج شٔصاً فنسخ بَه فقال( :ما ليخلكه؟) ،قالْا( :قلتَ كرا ّكرا ،قال :أىته أعله بأمس دىٔـاكه).
ّي زّآ٘ (أىته أدز ٚبش ٌْٝدىٔاكه) .زّاِ أمحد ي مطيدِ اجلص 0 ٛصفخ٘ .137
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 .7ضّٖٕ ٜافبؼي ٜبَدشٔ ٜافَرآن افُريؿ وإٔف رشٚف ٜاهلل شبحٕٚف وتًٚػ فِبؼي ٜـٚؾ ًٜ
وفٔس فسُٚن اجلزيرة افًربٔ ٜوحدهؿ.
 .8افدظقة إػ حٚـّٔ ٜإخالق وادثؾ وافَٔؿ ،وإظٚدة افثَ ٜذم صرورهت ،ٚظذ ظُس
م ٚأصٚظتف اددٕٔ ٜافٌربٔ ،ٜوافتٖـٔد ظذ أهن ٚوحده ٚمْٚط افتُِٔػ واحلسٚب يقم افَٔٚم.ٜ
 .9حمٚرب ٜاإلبٚحٔ ٜوافتٍسخ افذي أدى إػ تٍق أمراض افًك افٍتٚـ ٜمثؾ اإليدز،
وأؾ ٙإػ بروز مُ ٚشّل بٕٚهة ذات افًٚئؾ افقاحد  Single Parent Familyذم ادجتًّٚت
افٌربٔ.ٜ
 .10تٖـٔد َّ
حي ِّرم افسويح ظـ افٍْس ،بؾ يًتزه ظْك ًا ضبًٔٔ ً ٚذم حٔٚة
أن اإلشالم ٓ ُ َ
اإلٕسٚن.
 .11رؾض اشتٌالل مٍٚتـ ادرأة واظتبٚره ٚجزء ًا مـ افدظٚي ٜواإلظالٕٚت افتجٚري.ٜ

مٍٓقم إخالق بغ اإلشالم وافٌرب:
هْٚك ؾٚرق ـبر بغ مٍٓقم إخالق فدى ادسِّغ وفدى افٌربٔغ .وأول
إصٚرات هذه افٍقارق أن ـِّ( ٜأخالق) ذم اإلشالم هل ٚمٍٓق ٌم ِحم ْ َق ِري ٕنٖ مع افٍْس
افبؼي .ٜحٔ ٞجٚء مهدره ٚمـ افًٍؾ اف ُثالثل َ
(خ َِ َؼ) وهق يتُقن مـ ثالث ٜحروف هل:
ِؼ وهق يًْل
(اخلٚء وافالم وافَٚف) .وفق تتبًْ ٚهذه احلروف افثالثٕ ٜجد أهن ٚهل مهدر اخلَ ْ
اإلٕنٚء وآبتُٚر ،ومْٓ ٚـَِّ ٜخٚف ِ ْؼ وهق اهللُ شبحٕٚف وتًٚػ افذي خِؼ اإلٕسٚن وإـقان
وأبدظٓ ٚذم أحسـ صقره ،ٚومْٓ ٚـِّ ٜخالق افتل تُى َِ ُؼ ظذ اإلٕسٚن ادبدع تّْٔ ٚبٚفهٍٜ
اإلهلٔ ٜافتل تًْل ـثر اخلِؼ ،ومْٓ ٚـُِّ ٜخ ُِ ْؼ وهل تًْل افسِقك افَقيؿ فدى اإلٕسٚن افذي
خل ِْ ْؼ وهؿ بْق اإلٕسٚن ؿٚضبٜ
خل ُِ ْؼ) ،ومْٓ ٚـِّ ٜا َ
سـ ا ُ
(ح ُ
ارتبط بحسـ افتكف حَٕٔ ٞقل ُ
مـ فدن آدم ظِٔف افسالم إػ آخر بؼ ئًش ظذ هذه افبسٔى ،ٜومْٓ ٚجٚءت ظبٚرة احلديٞ
اخلِؼ ُ
ظٔٚل اهلل أح ُبٓؿ إػ اهللِ إًٍٔٓؿ فًٔٚفف} ،ومْٓ ٚـَِّ ٜ
(خ َِ ْؼ) وهل
افْبقي افؼيػُ { :
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إٕسٚن ٌ
ٌ
ظٚؿؾ أن
يستىٔع
تًْل افثقب افذي يرتديف اإلٕسٚن ؾٔسسه وجيِّف بغ افْٚس ،وٓ
ُ
يستٌْل ظـ ثٔٚبف إٓ إذا ـٚن بف جْقن أو خىؾ ذم ظَِف.
َ
إذن ؾ٘ن ـِّ ٜأخالق ؿد ٕبً ٝمـ ـؾ هذه ادًىٔٚت افًئّ ٜافتل فقٓه ٚفوٚع
ُ
إخالق ذم موّقهنٚ
شدى وأصبح ـٚحلٔقان افذي ٓ يًل .وفذفؽ ارتبىٝ
اإلٕسٚن
ً
بخ ِْ ِؼ اإلٕسٚن وظالؿتف بخٚفَف افًئؿ َّ
اإلشالمل َ
أظّؼ بُثر مـ
جؾ جالفف .وهل بذفؽ
ُ
مٍٓقم إخالق ظْد افٌربٔغ  Ethicsافذي برز مـ خالل افٍِسٍ ٜاإلؽرئَ ٜافتل ٕبًٝ
بدوره ٚمـ خالل تَسٔؿ افٔقٕٕٔٚغ فًِٚمل افٍِسٍل إػ ثالث ٜأؿسٚم ُو ِو ًَ ْ ٝذم هنٚيتٓٚ
إخالق افتل رمزوا هل ٚبًبٚرة  Ethosافتل تًْل افتَٚفٔد أو افروح افتل حتُؿ افثَٚؾ ،ٜوحتقرت
ؾٔام بًد إػ Ethics

1

 .وأهؿ م ٚوصؾ إفٔف افٍِٔسقف افٔقٕٚين أرشىق ضٚفٔس ذم هذا افسٔٚق هق

اظتَُ ٚده َّ
بٖن اإلمسٚك بْٚصٔ ٜافسٔٚش ٜوإخالق يًتّد ظذ حتَٔؼ آتهٚل افْٚجح بٚجلامهر،
أي امتالك افَدرة ظذ اإلؿْٚع مـ خالل ادْىؼ واحلج ، ٜوهل إدوات افتل ٓ بد أن ٕرـز
2

ظِٔٓ ٚذم اظتبٚر اإلظالم وشِٔ ً ٜإٕس ٜٕٔٚراؿٔ ٓ ٜبد مـ تَْٔتٓ ٚمـ افال أخالق وبْٚئٓ ٚظذ
أشٚس افٍؤِ .ٜوهذا إمر يتسؼ متٚم ً ٚمع دظقة افْبل  افذي إٔنٖ إظالم اإلشالم ظذ
ِ
ًثٝ
أشٚس هتذي ٛافسِقك وحتسغ إخالق حٔ ٞضبؼ مـ خالفف ؿقفف افؼيػ{ :إٕام ُب ُ
متؿ َم ِ
ْ
افرـْٚن إشٚشٔٚن فرشٚف ٜاإلظالم افتل
ُٚر َم
إخالق} .وافسِقك وإخالق مهُ ٚ
ُٕ َ
جي ٛأن تْبع مـ افَٔؿ افٍٚوِ ٜوٓ رء شقاه.ٚ
ُ
اإلٕسٚن ببكه ؾٔام حقفف ذم ظٚمل افٔقم ٕدرك أن افًك افذي ًٕٔش ؾٔف
وإذا دمقل
أن هق ظك آتهٚل ،وٕدرك أن دراش ٜآتهٚل وؾْقن افدظٚي ٜواإلظالم أمر واجٓ ٛ

Awad I Awad، (1999)، Communication Law and Ethics، Uni-vision، K.L.
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1

يَدح ذم ذفؽ إٓ مُٚبر .وٕدرك وجقب افتًٚمؾ مع افدراشٚت افدئْ ٜمـ زواي ٚأـثر دؿٜ
وصّقًٓ مـ خالل إؾرازات آتهٚل احلدي .ٞوب٘مًٚن افْير ذم اددارس افتبنري ٜادْتؼة
حقل افًٚمل افٔقم ذم صتك بَٚع افًٚمل يُّْْ ٚأن ٕدرك أهن ٚؿد برظ ٝذم ختري ٟادبؼيـ افدئْغ
وختري ٟافدظٚة مـ ذوي افٍُر وافدراي ٜبًّىٔٚت اإلظالم احلدي .ٞحتك أن أحد افَسٚوشٜ
ٍ
ادًٚرصيـ ؿٚل« :فق ُب ًِ َ
ٓختٚر فٍْسف أن يُقن
جديد
ادسٔح ظِٔف افسالم مـ
 ٞافسٔدُ
ُ
َ
صحٍٔ ً. »ٚ
1

وفًؾ هذا افَقل ؿد ٕبع مـ رؤي ٜهذا افَسٔس فدور إٕبٔٚء ودور اإلظالم
دور ٓ ٕنؽ إٔف يْىبؼ ظع ـؾ إٔبٔٚء اهلل ظِٔٓؿ صِقات اهلل وشالمف .وٕبْٔٚ
ادًٚرص .وهق ٌ
ٛ
افُريؿ  جٚء مًِ ًام ومٌر ًا حلٔٚة افْٚس مـ خالل احل ٞظذ افًِؿ وادًرؾ ٜؾَٚلَ { :ض َِ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
افِحد} ،وؿٚل{ :مـ شِؽ
افًِ ِؿ ؾريو ٌ ٜظذ ـ ُِّؾ ُمسِؿ}  ،وؿٚلُ { :خ ُذوا افً ِْ َؿ م ْـ ادَ ْٓد إػ ْ
2

ضريَ ً ٚيِتّس ؾٔف ظِ ًام شٓؾ اهلل فف ضريَ ً ٚإػ اجلْ ٜوإن ادالئُ ٜفتوع أجْحتٓ ٚرو ً ٚفىٚفٛ
افًِؿ ،وإن ضٚف ٛافًِؿ يستٌٍر فف مـ ذم افسامء وإرض حتك احلٔتٚن ذم ادٚء ،وإن ؾوؾ
افًٚمل ظذ افًٚبد ـٍوؾ افَّر ظذ شٚئر افُقاـ ،ٛوإن افًِامء ورث ٜإٕبٔٚء مل يقرثقا ديْٚر ًا
وٓ درمه ً ٚإٕام ورثقا افًِؿ ؾّـ أخذه أخذ بحظ واؾر}  ،وؿٚل{ :خرـؿ مـ تًِؿ افًِؿ
3

وظِّف} ،وؿٚل ظّر بـ اخلىٚب ( :ي ٚأهي ٚافْٚس ظُِٔؿ بٚفًِؿ ؾ٘ن هلل شبحٕٚف رداء حيبف

 1عبد اهلل حطً1222( ،و) ،ذلاضسٗ غري ميشْزٗ ،قاع٘ احملاضسات الكرب ٚبكلٔ٘ معـاز الـْحٕ ّالعلـْو اإلىطـاىٔ٘ ،اجلامعـ٘ اإلضـالمٔ٘
العاملٔ٘ ،كْاالملبْز ،ضبتنرب 1222و.
 2أخسجُ ابً ماج٘ ي (ضيً ابً ماج٘) :املقدم٘  :12احلدٓث زقه  ،773ص .21
 3أخسجُ أبْ دادد ي (ضيً أبٕ دادد) :كتاب العلـه ،بـاب احلـث علـ ٙطلـب العلـه :احلـدٓث زقـه  033مـً شـسا الطـي٘ للبغـْٖ ،اجلـصٛ
األّل ،ص .723
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ؾّـ ضِ ٛبٚب ً ٚذم افًِؿ رداه اهلل ظز وجؾ بردائف)  .وؿٚل ظع بـ أ ي ضٚف ٛـرم اهللُ وجٓف:
( ِ
افًٚمل ُ أؾوؾ مـ افهٚئؿ افَٚئؿ ادجٚهد) .
وهبذه إرحئ ٜذم جمٚل افًِؿ وافتًِؿ بً ٞاهلل ٕبٔف حمّد ًا  ذم ٍ
أم ٜم ٚـٚن فف مًٓٚ
1

2

أي خٔٚر ؽر أن يرـز ظذ ؿؤ ٜاإلرصٚد وآتهٚل بٚفْٚس وتقجٔٓٓؿ بُؾ أشٚفٔٛ
آتهٚل ادتٚح .ٜوـ ٕٝٚإم ٜذم ذفؽ افزمٚن مقفً ٜإػ أبًد احلدود بٖشٚفٔ ٛاإلظالم افذي
برز مـ خالل ؿراءة افنًر وافتٍٚخر واخلىٚب ٜوآحتٍٓٚت وافتجًّٚت اخلىٚبٔ ٜذم أشقاق
افًرب ادختٍِ ،ٜومىٚرح ٜؾحقل افنًر ،وتبٚهٔٓؿ بٚفَبِٔ ،ٜواؾتخٚرهؿ بٔٚبٚء وإجداد،
وهجٚئٓؿ ٕظدائٓؿ بٖصد افًبٚرات ،وتْٚدهيؿ فِحرب ،وؽر ذفؽ مـ رضوب اإلظالم
افنٍٓل وادُتقب مم ٚـٚن متٚح ً ٚإٓذاك .وٓ ؽرو أن افديـ افذي جٚء بف ؿد بغ فف أن افقشِٜٔ
اإلظالمٔ ٜـ ٕٝٚشحر ًا ذم ظٓد مقشك ظِٔف افسالم ،وضب ً ٚذم ظٓد ظٔسك ظِٔف افسالم،
وحتقف ٝإػ ؿرآن ذم ظٓده .
افتٖثر ادتبٚدل ٕجٓزة اإلظالم:
فَد طِ ٝؿْقات آتهٚل تٗثر ذم بًوٓ ٚبًو ً ٚمـ خالل افتْٚؾس افذي أماله
دخقل افًديد مـ ادستثّريـ ذم احلَؾ اإلظالمل .وهذه افيٚهرة أؽوب ٝـثر ًا مـ افسبقيغ
حتك ذم افٌرب ٍٕسف ٕهنؿ أحسقا بخىقرهت ٚظذ ادقاد افسبقي ٜافتل ٓ دمد مـ يًِـ مـ
خالهل .ٚأم ٚاحلٚل ذم ادجتًّٚت ادحٚؾي ٓ ٜشٔام تِؽ افتل ٓ متِؽ ؾٔٓ ٚافدول أجٓزة
اإلظالم ؾَد ـٚن إمر خمتٍِ ً ٚإػ حد ـبر حٔ ٞإهن ٚأؾردت ح ِّٔز ًا أـز ذم براجمٓ ٚفِّقاد
افسبقي ٓ ٜشٔام تِؽ افتل تتٖضر ب٘ضٚر افديـ .وٕتٔج ٜهلذا طٓر افتبٚدل ادًرذم بغ ؿْقات

 1عص الدًٓ التنٔنٕ ،بدز إمساعٔل1223( ،و) ،ىظسات ي الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ ،داز البشري لليشس ّالتْشٓع ،عَنخاٌ ،ص 71
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آتهٚل .وـ ٕٝٚادرجًٔ ٜذم ـثر مـ افبِدان ادحٚؾي ٜهل وزارات افثَٚؾ ٜواإلظالم أو
وزارات اإلرصٚد أو افسبٔ ٜوافتًِٔؿ أو مٗشسٚت افسبٔ ٜواإلرصٚد ذم هذه افدول .وؿد ٕتٟ
ظـ هذا إمر تنٚبف ادقاد اإلظالمٔ ٜذم ـثر مـ افَْقات افتل مل تدرس إمر بىريَ ٜظِّٔ.ٜ
وأصبح ٝادقاد ادبثقث ٜذم ـثر مـ وشٚئؾ اإلظالم أصبف بٚفدروس ادَِٚة ظذ تالمٔذ
اددارس ٕهن ٚتْزع إػ روح افقظظ واإلرصٚد أـثر مم ٚتْزع إػ اجلذب وافتٍْـ ذم أشٚفٔٛ
وفُـ هذا بٚفىبع ٓ يٍْل أن ـثر ًا مـ وشٚئؾ
اإلخراج .وفذفؽ ٍٕر افُثرون مـ متٚبًتٓ.ٚ
َّ
اإلظالم ؿد ادمٓ ٝإػ إشٚفٔ ٛاحلديث ٜفتٌٔر ادٍٚهٔؿ فدى متٚبًٔٓ ،ٚرؽؿ أن هذا افتٌٔر
يتبٚيـ مـ بٔئٕ ٜخرى ومٚدة ٕخرى وؿْٚة ٕخرى .وفٔس خٚؾٔ ً ٚم ٚترـتف افُت ٛافسامويٜ
ٓشٔام افَرآن ذم افبؼي ٜوافذي دمذ ذم:
 /1خِقص افْقايٕ ٚحق افًّؾ.
 /2افتُٚتػ وافتًٚون بغ بْل افبؼ.
 /3اخلقف مـ افقؿقع ذم مزافؼ اإلثؿ وافًدوان.
 /4آهتامم ادستّر بتَِل افًِقم وادًٚرف.
 /5احسام افَٕٚقن وآمتثٚل فألظراف آجتامظٔ.ٜ
وفُـ يبَك افسٗال ظـ مدى ؾٚظِٔ ٜادقاد اإلظالمٔ ٜادبثقث ٜظز ؿْقات آتهٚل
اجلامهري ٜحٔ ٞأؾ ٙهذا افتسٚؤل إػ بروز بًض ادخٚوف افتل دمِ ٝؾٔام يع:
 /1هؾ افَٔؿ افتل تبثٓ ٚؿْقات إظالمْ ٚهل ؾً ً
ال ؿٔؿ مٍٔدة وحََٔٔ ٜوجٚذبٜ
فِّتَِل؟
 /2ـٔػ ٕتًٚمؾ مع افٍقارق ادذهبٔ ٜوافٍُري ٜمـ خالل ادْيقر افديْل
واإلظالمل؟
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 /3ـٔػ يُّـ دمٚوز ظَب ٜإيديقفقجٔٚت افتل اشتٍحؾ بروزه ٚخالل افَرن
افًؼيـ وم ٚتاله؟
 /4ـٔػ يُّـ خِؼ ادقازٕ ٜافًٚدف ٜبغ افَٔؿ ادستّدة مـ اإلرث وافساث
وافَٔؿ افقاؾدة مـ جمتًّٚت أخرى ـٚفٌرب مثالً؟
 /5م ٚأشٚفٔ ٛافقؿٚي ٜافْٚجً ٜفتىًٔؿ أبْٚئْ ٚود افتٍسخ إخالؿل افتل أمِتف
روح افتْٚؾس ادٚدي؟
وتبَك احلََٔ ٜافتل ٓ بد مـ اشتهحٚهب ٚوهل أن افَٔؿ إخالؿٔ ٜفقشٚئؾ آتهٚل
اجلامهري ٓ ٜتتحَؼ إٓ إذا حرص افَٚئّقن ظذ أمره ٚظذ آفتزام بام يع:
 /1افهدق:
ٍ
ـِّ ٜأو حرف خيرج
وهق يًْل افدؿ ٜذم ادًِقمٚت ،وتقخل احلٔى ٜواحلذر ذم َٕؾ أي
فِْٚس مـ خالل جٓٚز اإلظالم .وهْ ٓ ٚبد مـ افتٖـٔد ظذ افهدق ثؿ افهدق ذم َٕؾ اخلز،
وذفؽ ٕن اخلز افهٚدق هق افذي ُيٌر ادجتًّٚت وحيدد مسٚره ،ٚؾو ً
ال ظـ إٔف يَْع ادتَِل
وجيًِف فهَٔ ً ٚبٚفَْٚة اإلظالمٔ ٜومْسج ًام مع م ٚتَدمف مـ مًِقمٚت ومتٖثر ًا بْتٚئجٓ ٚشقاء
ـ ٕٝٚإجيٚبٔ ً ٜأم شِبٔ .ٜويُّـ ـنػ إـٚذي ٛبسٓقف ٜوين ـام حدث فًِديد مـ ؿْقات
آتهٚل افتل حٚدت ظـ افهدق ذم خدمٚهت.ٚ
 /2افتْٚؾس افؼيػ:
هق افتْٚؾس افذي يَقم ظذ احسام احلََٔ ٜوتِبٔ ٜحٚجٚت ادتَِغ دون مزاي ٚأو
اشتثامر رخٔص فدوائر افتْٚؾس ،وهبذا افنُؾ يًد مؼوظ ً ٚإجيٚبٔ ً ٚيٍيض إيل اخلر .أمٚ
افتْٚؾس افَٚئؿ ظذ أشٚس افربح ادٚدي ؾَط دون ُمراظٚة افَٔؿ وإخالق ؾٕ٘ف ٓ يَقد إٓ إػ
افتُِٓ.ٜ
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 /3حتَٔؼ افرؾٚه آجتامظل:
ٓ بد فإلظالم أن يًِ ٛدور ًا ترؾٔٓٔ ً ٚفدى ادتَِغ ،وذفؽ يتٍؼ مع حدي ٞافْبل :
{روحقا ظـ افٍْقس ؾ٘هن ٚتهدأ}.
 /4إصٚظ ٜافثَٚؾ ٜبغ افْٚس:
هذه ؿّٔ ٜأخالؿٔ ٜوتربقي ٓ ٜيستٌْل ظْٓ ٚأحد مـ بْل اإلٕسٚن ،حٔ ٞاحلٚجٜ
فًِِّقمٚت تتزايد ـِام يُز اإلٕسٚن وتتٍتح مدارـف ويْخرط ذم جمتًّف افهٌر أو افُبر.
وافَٔد افقحٔد افذي يوًف اإلشالم ظذ حري ٜافًّؾ اإلظالمل هق ؿٔد إخالق
افذي يستّد مَقمٚتف مـ افَٔؿ افثٚبت ٜفِديـ .وهدف اإلشالم مـ إؿرار هذا ادبدأ أن تُقن
إخالق هل شّ ٜـؾ افَٚئّغ بٓٚتهٚل ومَدرهتؿ ظذ افًىٚء بال حدود ،وتُريس
إمُٕٚٚهتؿ ومقاهبٓؿ مـ أجؾ ٕؼ وتدظٔؿ افَٔؿ افٍٚوِ ٜمـ ٕٚحٔ ،ٜوهتٔئ ٜافيروف افتل
دمًؾ مجٓقر ادستَبِغ فِرشٚف ٜاإلظالمٔ ٜيتَِقهن ٚدون حتٍظ مـ ٕٚحٔ ٜأخرى .وهذا بٚفىبع
يدظؿ ثَ ٜإؾراد ذم إٍٔسٓؿ وذم بًوٓؿ افبًض ،وجيًِٓؿ أؿدر ظذ افهّقد ومَٚومٜ
افتحديٚت افتل تقاجف ادجتّع اإلشالمل ذم ـؾ ظك وأوان.
ومـ خالل م ٚتَدم طٓرت مًىٔٚت ظديدة تستحؼ افدراش ٜويُّـ إمجٚهل ٚؾٔام يع:
 /1وجقد تٔٚرات خمٚفٍ ٜفَِٔؿ وافتَٚفٔد افتل حتدد مًٚمل اهلقي ٜوافنخهٔ ٜافقضْٔ ٜإػ
ج ٕٛٚبروز تٔٚرات أخرى متٔزت بٚختالؾٓ ٚظـ مًٚمل وهقي ٜادجتّع اإلشالمل.
 /2إوًٚف إٓتامء إيل افًَٔدة وافقضـ وإم ٜوافساث احلوٚري مـ حٔٞ
افقجدان وادزاج ،وبروز م ٚيُّـ أن ٕسّٔف آشتالب افثَٚذم وآؽساب ظـ اهلقي ٜوافٍُر،
مم ٚأشٓؿ ذم ؾَدان افثَ ٜبٚفذات وظدم افتزام اجلامظ.ٜ
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 /3إٓبٓٚر بٚفثَٚؾ ٜافٌربٔ ٜأدى إػ تقؿػ ـثر مـ اإلبداظٚت وآبتُٚرات
ثؿ
وافتجديد ذم إضٚر افثَٚؾ ٜاإلشالمٔ .ٜوأصبح تَِٔد افْامذج افقاؾدة هق افسّ ٜإبرز .ومـ ّ
أصبح افتّٔٔز واوح ً ٚبغ ٕوقج افًىٚء افثَٚذم افَديؿ فدى ادسِّغ وتدهقر ظىٚء إجٔٚل
احلٚرضة ذم ـثر مـ رضوب ادًرؾ ٜـٔٚداب وافٍْقن بٖصُٚهل ٚادختٍِ.ٜ

حري ٜافتًبر ذم اإلظالم اإلشالمل:
فَد صجع افتىقر افُّل وافٍُٔل فَْقات اإلظالم اجلامهري ٜذم افسْقات
إخرة ،ؾو ً
ال ظـ ظْك احلريٚت افْسبٔ ٜادتٚح ٜذم تىقير ادوّقن افذي حتِّف رشٚفٜ
اإلظالم ظذ جًؾ افرشٚف ٜاإلظالمٔ ٜأـثر جذب ً ٚمـ ذي ؿبؾ ،وأـثر جرأة ذم ضرح ادقاؤع
احلسٚش ٜافتل هتؿ اإلٕسٚن بٌض افْير ظـ إتامئف افؤؼ أو افقاشع .وإذا أوٍْ ٚإػ ـؾ هذا
افتىقر إشٚفٔ ٛاحلديث ٜافتل أؾرزهت ٚصبُٚت إؿامر افهْٚظٔ ٜافتل ؽزت ـؾ بَٚع إرؤٜ
ٕجد أن افْتٔج ٜأصبح ٝـام يع:
 /1تالؿح ثَٚؾٚت افنًقب وتَٚرهب ٚؾٔام بْٔٓ.ٚ
 /2إتَٚل ادًرؾ ٜادختٍِ ٜمـ جٔؾ إػ جٔؾ.
 /3إتَٚل افثَٚؾٚت ادختٍِ ٜمـ بِد إػ آخر بنُؾ شِس ومريح.
 /4تىقر ادُِٚت آشتًٔٚبٔ ٜفدى مًيؿ صًقب إرض.
 /5افتآفػ مع افتَْٔ ٜاحلديث ٜوم ٚأؾرزتف اددٕٔ ٜاحلٚرضة.
 /6بروز مٍٚهٔؿ جديدة فدى افنًقب ذم جمٚل آؿتهٚد وافسٔٚش ٜوافسبٔ.ٜ
 /7هّْٔ ٜافًىٚء افرشٚيل ظذ ـثر مـ افنًقب ٓ شٔام افتل ترب ٝذم ـْػ
افٍؤِ ٜوافديـ.
 /8تىقر جمٓٚت إدب ،وافدرام ،ٚوادقشَٔك ،وافٌْٚء ،وافٍْقن افتنُِٔٔ.ٜ
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وافتزام إخالق ذم تَديؿ اخلىٚب اإلظالمل إلؾرئَ ٚيٍرض ظذ اإلظالمٔغ أن
يستخدمقا وشٚئؾ اإلظالم وؾَ ً ٚفِّْط افذي أرشٚه افْبل  مـ خالل إظالمف افذي برز ظز
خىٚب ٜادْز وأدب افرشٚئؾ وّٕط افسِقك افٔقمل افذي إبْك ظذ افتزام إخالق اإلشالمٜٔ
ُ
رشقل اهللِ  وأمر هب ٚادسِّغ حتك يُقن هلؿ ٌ
صٖن
وأشٚفٔ ٛافسبٔ ٜافْبقي ٜافتل مٚرشٓٚ
ٍ
مٌٚير فِْهٚرى وافٔٓقد ذم بْٚء حوٚرهتؿ ظذ
أشس راشخ ٜوؿقاظد ممٔزة .وؿد خلص أحدُ
ٌ
افبٚحثغ هذه إشس ذم افَْٚط افتٚفٔ:ٜ
1

 /1خمٚضب ٜافْٚس ظذ ؿدر ظَقهلؿ.
بن ِ
 /2افتدرج ذم افتًِٔؿ ُ
ًبتٔف افُّٔ ٜوافٍُٔٔ.ٜ
 /3رظٚي ٜافٍروق افٍردي ٜوافبٔئٔ ٜوافْقظٔ.ٜ
 /4اشتخدام افقشٚئؾ ا ُد ًَِْٔ ٜظذ افتقؤح.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وبكه.
وشًّف
وأرؾَٓ ٚبًَؾ ادتَِل وؿِبِف
إشٚفٔٛ
أحسـ
َ /5خت َُّر
 /6اشتخدام افىريَ ٜآشتْبٚضٔٓ ٜشتخراج احلََٔ ٜافًِّٔ ٜادْنقدة.
افسامت ادّٔزة فإلظالم افراهـ:
يتّٔز اإلظالم ذم افَرن احلٚدي وافًؼيـ بًدة شامت متٔزه ظـ اإلظالم ذم افزمٚن
افَديؿ ،وفذفؽ ٓ بد مـ تقطٔػ هذه افسامت وادزاي ٚخلِؼ افْتٚئ ٟإؾوؾ وجذب ادتَِغ
بهقرة أـز حتك تُتّؾ افرشٚف ٜادتقخك تقصِٔٓ ٚإػ افْٚس .وتتِخص هذه افسامت ؾٔام
يع:

 1عبد اهلل قاضه الْشلٕ1222( ،و) ،املطجد ّدّزِ التعلٔنٕ عـرب العصـْز مـً خـالل احللقـات العلنٔـ٘،
الطبع٘ األّ ى ،مؤضط٘ السضال٘ ،بريّت ،صفخ٘ .72
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 /1ارتبٚط اإلظالم بٚجلّٓقر مـ خالل آتهٚل اهلٚتٍل ومنٚرـ ٜإؾراد ذم
افزام ٟادختٍِ.ٜ
 /2وجقد افتٌذي ٜافراجً ٜافنيً ٜوإٔٔ.ٜ
 /3ادْٚؾس ٜافنديدة وافَْد ادتقاصؾ مـ ؿبؾ اجلّٓقر.
 /4اظتامد ادٗثرات افهقتٔ ٜوافبكي ٜوأشٚفٔ ٛاإلخراج احلديث.ٜ

تقصٔٚت ختٚمٔ:ٜ
وذم ختٚم هذه افقرؿ ٜومـ خالل م ٚشبؼ مـ اشتًراض ٕمر افَٔؿ وأخالؿٔٚت
مْٓ ٜاإلظالم يُقن فزام ً ٚأن ٕقوح أن اإلظالم ذم هذا افًك ؿد أصبح شٔد ادقاؿػ،
وفذفؽ ٓ بد مـ تَقيّف بٚفنُؾ إؾوؾ حتك يَقم ظذ أشس ؿقيّ ٜتٗدي إػ ٕجٚح
رشٚفتف وتًٍِٔٓ ٚخلدم ٜافْٚس ـٚؾ ً .ٜوفذفؽ ؾال بد مـ ووع بًض افتقصٔٚت افتل يُّْٓٚ
أن تسٓؿ ذم جًؾ هذا إمر أـثر ؾٚظِٔ ً ٜوتٖثر ًا ذم ادجتّع اإلٕسٚين ادًٚرص ٓشٔام ذم ؿٚرة
إؾرئَ ٚافتل حتتٚج فُِثر مـ ادَقمٚت ،وهذه افتقصٔٚت تتّثؾ ؾٔام يع:
 /1افْير فَوٚي ٚاإلظالم مـ زواي ٚجٚدة وفٔس مـ زاوي ٜافْيرة افؤَ ٜافتل تَكه
ظذ جمّقظٚت صٌرة يتؿ مـ خالهل ٚإؿهٚء افسبقيغ وافًِامء وذوي افٍُر ادستْر.
 /2يْبٌل أن تقوع خى ٜواوح ٜفتقجٔف افسٔٚش ٜاإلظالمٔ ،ٜظذ أن ترظك هذه
اخلى ٜجٓٚت خمته ٜتؼك مًٓ ٚـؾ ادتخههغ وادٓتّغ بٖمر اإلظالم وافٍُر وافثَٚؾٜ
وافسبٔ.ٜ
 /3تنجٔع إٕنٚء افهحػ وادجالت وافَْقات اإلذاظٔ ٜوافتٍِزيقٕٔ ٜافتل تْنٖ ظذ
ّٕط حدي ٞيسٓؿ ذم حتدي ٞأشٚفٔ ٛاإلظالم وافتٍٚظؾ مع ادتَِغ اظتامد ًا ظذ ثقاب ٝهذه
ادْٓ ٜاحلسٚش.ٜ
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 /4تىقيع ادًىٔٚت افثَٚؾٔ ٜـٚفٍْقن وأداب وؽره ٚفتسٓؿ بدوره ٚذم تٌٔر شِقك
إؾراد وؾَ ًٕ ٚهداف افنٚرع اإلشالمل افتل تتقخٚه ٚافزام ٟاإلظالمٔ.ٜ
 /5افتٖـٔد ادستّر ظذ تىقير إٔامط افزام ٟواخلدمٚت اإلذاظٔ ٜواإلظالمٜٔ
بٓٚشتٍٚدة مـ ـؾ مًىٔٚت افتَ ٜٕٚاحلديث ٜوتقطٍٔٓ ٚفتحَٔؼ افٌٚيٚت ادرجقة مـ إٕنٚء
اخلدم.ٜ
 /6آهتامم بٚفدراشٚت وافبحقث ادٔدإٔ ٜافتل تتهؾ بّجٓٚت اإلظالم ادختٍِ،ٜ
وآشتٍٚدة مـ افبحقث افتل دمرهي ٚادٗشسٚت اإلظالمٔ ٜإخرى ومراـز افبحقث افًِّٔ.ٜ
 ٓ / 7بد مـ ٕؼ افقظل افديْل وتًّٔؼ اإليامن بف بغ ؿىٚظٚت افنبٚب مـ خالل
افزام ٟوافهٍحٚت ادْنقرة.
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افًِّٔ ،ٜافىبً ٜإوػ ،مٗشس ٜافرشٚف ،ٜبروت،
3
-7

ظقض إبراهٔؿ ظقض2009( ،م) ،أصقل افٍُر آتهٚيل ،دار افٍُر ،دمنؼ،
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