رشالث شاهيث لصاحب الجاللث الهمك هحهد الشادس

هوجهث إلى الدورت الثاهىث لمهؤحهر اإلشالهي لوزراء اإلعالن
الرةاط ،الثالثاء  72يناير 7002

وجه صاحب انجالنة انًهك يحًد انسادس رسانة سايية ،إنى انًشاركين في اندورة انثاينة نهًؤتًر اإلساليي نوزراء
اإلعالو ،انًنعقدة في انرباط.
في يا يهي اننص انكايم نهرسانة انًهكية ،انتي تالها انسيد يحًد يعتصى ،يستشار جالنة انًهك ،خالل انجهسة االفتتاحية:

هعالي األهيو العان لهىظهث الهؤحهر اإلشالهي،
أصحاب الهعالي والشعادت،

حضراج الشيداج والشادت،

إًَ دلي دواػٍ االػزضاص ،أى رٌؼقذ الذوسح الثبهٌخ للوؤدتش اإلعالهٍ لىصساء اإلػالم ثبدلغشة ،أسض احلىاس وهلزقً احلعبساد ،وأى َصبدف ُزا
احلذس اذلبم ،ركشي هشوس أسثؼني عٌخ ػلً قوخ الشثبغ ،اليت اًجثقذ ػٌهب هٌظوخ ادلؤدتش اإلعالهٍ.

ولٌب الُقني يف أى اززعبى ثالدًب دلؤدتشكن ،عُعيٍ ػلً أغغبلمن رل الشوذ اإلرنبثُخ والصبدقخ ،دلىاللخ الؼو اإلعالهٍ ادلتزش ،،ػلً ك
ادلغزىَبد ،العُوب وأى الزسذَبد اليت ًىاخههب ،واإلكشاُبد اليت ًؼُتهب ،قذ رعبػيذ كوب وكُيب ،ػوب كبى َؼشفَ ػبدلٌب اإلعالهٍ ،قج

أسثؼخ ػقىد هي الغٌني.
وإى اجلشذ الؼوُ ق الزٌ مل ٌَذه ثؼذ ،ثيؼ الؼذواى اإلعشائُلٍ الغبغن ػلً قؽبع غضح ،وفزمَ ادليدغ ثبألثشَبء ،زىت هي األؼيبل والٌغبء،

لُزكشًب ثبلؼذواى اإلخشاهٍ ػلً ادلغدذ األقصً ،الزٌ كبى هي أثشص هؼبمل سفط األهخ لَ ،الؼو ػلً مل مشلهب ،هي خالل إزذاس هٌظوخ

ادلؤدتش اإلعالهٍ .وُ ى هب رنؼلٌب أهبم حتذ َشاوذ همبًَ ،إى مل َمي َذوس يف زلقخ هأعبوَخ ،هي اإلمث والؼذواى والؼٌف ،وإُذاس ورذهري فشص
الغالم يف التشق األوعػ ،هٌز أكثش هي ًصف قشى.

لزل ًٌ ،ىٍ مبجبدسرمن إىل وظغ القعُخ اليلغؽٌُُخ ،وقعُخ القذط التشَف ،يف هقذهخ خذول أػوبل ُزا ادلؤدتش ،وخبلخ يف ُزا الظشف
الؼصُت ،الزٌ رنزبصٍ ُزا التؼت التقُق ادلملىم.
ويف ُزا الغُبق ،جنذد الزضام ادلولمخ ادلغشثُخ مبىاللخ اجلهىد ،ػلً كبفخ ادلغزىَبد ،واحملبف وادلٌزذَبد اجلهىَخ والذولُخ ،هي أخ وظغ زذ
هنبئٍ للؼذواى واالززالل ،وف

احلصبس ادلعشوة ػلً غؼجَ الصبهذ ،والؼو ػلً إقشاس ز علوٍ ػبدل ودائن وغبه للٌضاع الؼشيب

اإلعشائُلٍ ،ػرب إقبهخ دولخ فلغؽني ادلغزقلخ ،وػبلوزهب القذط التشَف ،ػلً أعبط هجبدسح الغالم الؼشثُخ ،ويف إؼبس هقشساد التشػُخ

الذولُخ.

ومبىاصاح هغ هب ًجزلَ هي هغبع دثلىهبعُخ ،وػو عُبعٍ هجبغش ،فقذ ػولٌب ػلً دتمني التؼت اليلغؽُين هي ك أغمبل الذػن وادلغبًذح.
ورل ثيزر خغش خىٌ لٌق ادلغبػذاد اإلًغبًُخ ادللسخ والؽجُخ الؼبخلخ ،عىاء هي خالل الذػن ادلبدٌ للذولخ ،أو ػرب الزربػبد الزؽىػُخ

والزعبهٌُخ هي لذى ادلغبسثخ قبؼجخ.

وثصيزٌب سئُغب للدٌخ القذط ،فئًٌب لي ًذخش خهذا للوسبفظخ ػلً الىظغ القبًىين ذلزٍ ادلذٌَخ الغلُجخ ،والذفبع ػي ُىَزهب الشوزُخ

واحلعبسَخ ،وسهىصُب الذٌَُخ ادلقذعخ ،والزصذٌ لم االًزهبكبد اليت دتظ حبشهخ ادلغدذ األقصً وقذعُزَ.

وثٌيظ سوذ االلزضام والزعبهي ،ووفبء هٌب هبزٍ األهبًخ ،فئى وكبلخ ثُذ هبل القذط التشَف رىال  ،ثئغشاف غخصٍ هي خاللزٌب ،إجنبص
هتبسَغ هلوىعخ ،عمٌُخ ،ولسُخ ،ورؼلُوُخ ،واخزوبػُخ ،ليبئذح إخىاًٌب ادلقذعُني ،آهلني أى رلقً ُزٍ الىكبلخ ادلضَذ هي الذػن هي لذى كبفخ

الذول واذلُئبد .

هعالي األهيو العان،

أصحاب الهعالي والشعادت،

إًٌب ًزىخً هي اعزسعبسًب ذلزا الغُبق الؼبم ،الزٌ سنُن ػلً أغغبل هؤدتشكن ،إثشاص خغبهخ ادلهبم ادللقبح ػلً ػبرقمن ،ثبػزجبسكن يف ؼلُؼخ

اليبػلني األعبعُني لزدغُذ أُذاف هٌظوخ ادلؤدتش اإلعالهٍ ػلً الىاخهخ اإلػالهُخ.
مبب َقزعَُ رل

هي لُبغخ خؽبة إػالهٍ هزدذد وهىظىػٍ ،واػزوبد أعبلُت زذَثخ للزىال  ،ووظغ خؽػ فؼبلخ إلمسبع لىد الؼبمل

اإلعالهٍ ،وغشذ هىاقيَ ،وًصشح قعبَبٍ الؼبدلخ ،ودتمٌَُ هي اإلعهبم يف رؼضَض زىاس الثقبفبد واحلعبساد ،مبب سنذم ادلث واألُذاف الغبهُخ

لإلًغبًُخ مجؼبء.

ولي َزأرً رل  ،إال ثبالًيزبذ ػلً الزؽىس الزمٌىلىخٍ اإلػالهٍ ،والزيبػ هغ الؼبمل ادلزقذم ،أخزا وػؽبء ،هغ حتصني الزاد هي ادلؤثشاد
الغلجُخ ،وفعر ادلٌبوساد ،وزلبوالد االعزالة ثم أًىاػَ ،والغضو اليمشٌ ادلقٌغ ثبلتؼبساد ،العُوب وثؼط وعبئ اإلػالم اخلبسخٍ،

كثريا هب رشوج ػي اإلعالم وادلغلوني لىسا دنؽُخ ،ورؤخح الزؼصت والزؽشف ،ورقىض سوذ احلىاس ثني الؼبدلني.

وال سنيً ػلُمن هب َزسمن يف ػبدلٌب هي حتىالد ػوُقخ ،ثيؼ دخىلَ ػصش ادلؼشفخ واالرصبل ،الزٌ رنؼ هي الزىال ورذفق ادلؼلىهبد،

آلُبد سئُغُخ يف ك هٌبغػ احلُبح ،وسلزلف هتبسَغ الزٌوُخ.

وهي مث ،ألجسذ ادلجبدسح إىل وظغ األعظ الميُلخ ثزقلُص اليدىح الشقوُخ ثني الذول ادلزقذهخ ،والذول األػعبء يف هٌظوخ ادلؤدتش اإلعالهٍ،

أهشا ظشوسَب ،قصذ دتمني ادلىاؼٌني هي ادلؼشفخ ،اليت ٍُ زدش الضاوَخ يف حتقُق أٌ رٌوُخ أو رقذم أو رؼبوى أو ػو هتزش ،،وكزا الؼو ػلً
ولىج التجمبد غري ادلبدَخ للوؼشفخ ،قصذ االخنشاغ يف إػالم ػبدلٍَ ،قىم ػلً هٌؽق الشواثػ والتجمبد راد األعظ ادلؼشفُخ والزمٌىلىخُخ

ادلزقذهخ.

كوب أى حتقُق ُزٍ األُذاف الغبهُخَ ،زؽلت الؼو مب هٌُخ ػبلُخ ،وسيَخ واظسخ ،ووفق هتبسَغ وثشاهح زلموخ الزخؽُػ ،دتمي هي رقذم
لىسح اإلعالم وادلغلوني احلقُقُخ ،ػقُذح ورشاثب وزعبسح ،ورغور ثبلزيبػ الغشَغ هغ سلزلف الزؽىساد واألصهبد،وخبلخ الزصذٌ،

ثبحلموخ وثبليت ٍُ أزغي ،وثبدلهٌُخ الالصهخ ،لم هي َغؼً إىل اززمبس اإلعالم ،هي الذاخ  ،وك هي َزؽبول ػلً رتىَهَ هي اخلبسج.
وكوب ال سنيً ػلُمن ،فبإلػالم عالذ الؼصش وعُيَ .وكوب رؼلوىى ،فئى دٌٌَب اإلعالهٍ احلٌُف ،زنط ػلً الجالؽ ادلجني .

لزا ،حنثمن ػلً هعبػيخ خهىدكن اذلبدفخ إىل دتمني وعبئ اإلػالم ،يف دول هٌظوخ ادلؤدتش اإلعالهٍ ،هي االسرقبء مبغزىي أدائهب ،يف هشاػبح

للزٌىع والزؼذدَخ ،والزسلٍ ثبدلغؤولُخ ،واززشام لألخالقُبد ،هغ الزىزذ يف الذفبع ػي القُن وادلقىهبد الشوزُخ واحلعبسَخ للودزوؼبد

اإلعالهُخ ،وهصبحلهب الؼلُب.
رل

أى قىح وفؼبلُخ الؼو اإلعالهٍ ادلتزش ،،ػلً الىاخهخ اإلػالهُخ ،رزأثش ال زلبلخ مبذي جنبػخ عُبعبد ووعبئ اإلػالم واالرصبل يف

ثلذاًٌب اإلعالهُخ ،والٌظش لإلػالم كقؽبع هٌزح يف االقزصبد اجلذَذ للوؼشفخ واالرصبل .ولُظ رلشد هبدح اعزهالكُخ هجززلخ.

وهي ُزا ادلٌظىس ،كبى زشلٌب ػلً إزبؼخ قؽبع اإلػالم واالرصبل ثجلذًب ،ثشػبَزٌب ادلىلىلخ .فجبغشًب وسغب إلالزُب ؼوىزب ،أربذ إػبدح

ُُملخ القؽت اإلػالهٍ الؼوىهٍ ،مبخزلف سوافذٍ ،ورأُُ هىاسدٍ الجتشَخ ،ورٌىَغ ػشوظَ ،وحتغني هعبهٌَُ ،وحتشَش اليعبء الغوؼٍ

الجصشٌ الىؼين ،وفزسَ أهبم ادلجبدسح اخلبلخ .فعال ػي إزذاس ُُئخ ػلُب رزىىل ههبم ظجػ االرصبل الغوؼٍ الجصشٌ ،ػلً أعبط اززشام
احلشَخ والٌظبم الؼبم ،والزؼذدَخ ،وظوبى رمبفؤ اليشص.

كوب ألذسًب رىخُهبرٌب الغبهُخ ،للؼو ػلً رىفري التشوغ الميُلخ ثئقبهخ هؤعغبد إػالهُخ اززشافُخ زشح وهغؤولخ ،واًجثبق لٌبػخ إػالهُخ
رٌوىَخ ،ػرب إػبدح الٌظش يف هٌظىهخ الذػن الؼوىهٍ للصسبفخ ادلمزىثخ ،ورؽىَش هٌظىهزهب القبًىًُخ ،ودتمٌُهب هي ُُأح رغهش ػلً رٌظُن ادلهٌخ

ورأؼريُب قبًىًُب وأخالقُب.

هزُجٌب يف رل  ،أى اإلػالم غشَ ال هٌذوزخ ػٌَ يف رشعُخ ادلىاؼٌخ ،هىت ػو يف ًؽبق دشنقشاؼٍ ،أعبعَ عُبدح القبًىى ،وػوبدٍ ادلهٌُخ،

وسوزَ األخالقُبد ،وخىُشٍ الزٌىَش ادلىظىػٍ للشأٌ الؼبم .
هعالي األهيو العان،

أصحاب الهعالي والشعادت،
ال َغؼٌب إال أى ًغزسعش ،يف ُزا ادلقبم ،ثمبه الزقذَش واإلخالل ،اإلعهبهبد اجللُلخ دلؤعغٍ هٌظوخ ادلؤدتش اإلعالهٍ األهبُذ ،وسواد الؼو
اإلعالهٍ ادلتزش ،،ويف ؼلُؼزهن والذًب ادلٌؼن خاللخ ادلل احلغي الثبين ،وادلل فُص ثي ػجذ الؼضَض ،خلذ اهلل يف الصبحلبد ركشاذنب.

فلٌدؼ هي الىفبء لقوخ الشثبغ الزأعُغُخ الشائذح ،خري زليض ػلً رؼضَض الزعبهي اإلعالهٍ ،والذفبع ػي هقذعبد أهزٌب ،وهٌبلشح قعبَبُب

الؼبدلخ ،وحتصني الغُبدح والىزذح الزشاثُخ لذوذلب ،والزصذٌ لٌضوػبد الجلقٌخ والزدضئخ .العُوب يف ُزا الظشف الذويل الذقُق ،الزٌ َعبػف
ه ي إكشاُبرَ رشاكن اإلزجبؼبد ،ورىايل الٌمغبد ،ثغجت ريبقن اخلالفبد ادليزؼلخ ،وُذس ؼبقبد األهخ ثغججهب.
ويف اخلزبمً ،ؼشة ػي رقذَشًب جلهىدكن ،اليت هب فزئذ رزعبػف ،قصذ الزيؼُ األهث دلعبهني ثشًبهح الؼو الؼتشٌ ،وهب َؤؼشٍ هي رىخَ
إلالزٍ غبه  ،وفبء لشوذ قوخ الشثب غ الشائذح ،هزؽلؼني إىل أى رغيش ُزٍ الذوسح ،ػي اختبر قشاساد ورىلُبد يف هغزىي ُزٍ اللسظخ

الزبسسنُخ الذقُقخ.

وإر ًشزت ثمن ،ظُىفب كشاهب ػلً أسض ثلذكن الثبين ادلغشة ،فئًٌب ًغأل اهلل رؼبىل أى َمل أغغبلمن ثمبه الزىفُق والغذاد.
والشالن عميكن ورحهث اهلل حعالى وةركاحه.

