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 شفيق جرادي، اإلعالم، الثورة، الوعي.الكلمات المفتاحية: 

 

بب ُ } ِى بيى  ىْ  َِ بحِدْاُِْت ِِّببحَلِح  ببجىَِ ْىجى ِى ِْى َِ ا ْوِع ىب َِ ْىاْلةى بب ِِْْمةى ِِ رىِّكب ى ِِّح بِِي جىب ى }. 1{ادُْع ِإَلى سى َىا الَببِ ي ِّبىيبْ َببُ  فىبِِ َُّى َى ْىَة  ا جىببُ  عىبوى ِّبىيبْ ْى
يِتَ   .2{ْىِلٌّ َحِى

ْظيفَ األُِيحءالوعوة إ ْقو ْضعت اآليَ القرآُيَ ثالثبي  َل سِيِ اهلل سِححُ ،  ْالرسحليني،  ْالصحِني  ْليحء  ْاأل
ْالتب  ،القيِت الح يجِغي التقيو هبح  ثجحء التِليب  َْبو الو بول إَل  حلبَ البود  آلف مب  الِيةبَ َةبح رسبِت اصقصبو اب د البوعوة، 

ْاصِلغني.  احمليطَ ََِِّّ الوعحة 

ْاِبببوار   ي ا بببو ْاصوع ببَ اِِبببجَ،  ْمبببح سبببجَر  عليببب  ا مببح ثالثبببي القبببيِت فةبببومل اِمةبببَ،  ل ِّبببحلح َببي   ِببب . 
َْي قيةبَ مةبِ العويبو مب  اصصبحدي بح .اِّتواًء َجح َو اِمةَ،  إَ ََب  ِّعبا اصفِبري   ق البح ثثلةبح، مب  َلب  الَ.

ْالبوليِ الِبح   ْالفالسفَ   بح اِنبَ الِيجبَ  ِت هعتِحَر بح ،   الوقبت الب ي ََب  فيب  البَت   اصقصود ِّحِمةَ َو الَ.
 على اصراد  ْ اصطلوب.

   اِمةَ َي ْض  القول  ْ األمر   موضع  الصحيح.  َْجحك م  ي َ  للقول

 مجلَ م  األمور، مجةحملْ يجةح ُقول، ْض  األمر  ْ القول   موضع  الصحيح  فة ا يعين    ُراعي 

1.  
ُ
يف ميم    بخصو يَ اص الت َل . خح  ، ثقحفت ، قحِّليحت ،َ  ْالقول،   يتلقى األمر 

ي  .2 ْم اج  اخلبحص، فبال يصبح    يبَح ْمتطلِحت ،  ْمقتضيحت   ْقت  حل  اخلحص  خصو يَ ال م ، إَ لمِ 
ْه تصلح لل م  ال ي َ  ِت علي . َِ زمح  معني َِّّسلوب  ْ آليَ  ْ مقولَ ه تجِنِت 

ْاإلِّالغ. .3 ْالقحل  ال ي ُقّوم    الِالغ   خصو يَ القول 

ْ   يمببِت  ر ةببح لجمببو  مبب    ببح َببي مبب  اصِببح ِ الببح عليجببح    يِببجةح   اصوع ببَ،  الَت ِ َببَبب د األمببور 
ِّّثةح. ح   اِمةَ  ني ُشَر

                                                           

 .125، اآليَ النحلسورة  1 
 .34، اآليَ فصلتسورة  2 



ْاليببوم يبب  ْالرسببحه .  ْ ْضببح األفمببحر  ُلحببأ    ّلّببف  لبب ا، إ  مراعببحة اخلصو ببيَ شببرة   تَّديببَ  قببوا 
ا ةحعبببح  اإلسبببالميَ ه يقتصبببر علبببى اصِبببتول الثقبببح  فقبببه، ِّبببِ   بببو  َبببِت األسبببِحب َبببو ّّلفةبببح   آليبببح  البببوعوة 

ْالح ت  تةَر  اليوم   اإلعالم الثقح .ْاإلِّالغ 

ًَ َاتيبببَ مبببح   تِبببتط     تعببب.ك عببب  ُفِبببةح مببب  خبببالل إ بببحر ْفعحليببب بببح ُضبببًنح  ْ َثَر  إ   َبببِت األفمبببحر اليبببوم، 
ْاهُتشحر، فِ  َ د األفمحر ل  تغحدر مواقعة ح اصراد.موضوعي  ححل لإليصحل  ْل  يِل   مَر  ح  ًِّوا، 

َ  ّفبب ْ  اهُببب هح إَل قببيِت مشببَو ْآليحتبب  د ْاعتةببحد ْسببح ل   وسببح ِ مببب  الت ِّتلبب  إ  ا ببفال لغببَ اإلعببالم 
ْرال ْالِةتح ،  ْاهستقطحب العودي.مثِمل التِليس،   َِ اإلثحرة، 

ْمبريا،  ْ  ح مح َي مّ  ثت مب  الوسبح ِ اإلعالميبَ احملِبوَِّ علبى جةبح  إسبالميَ مب  مجبود،  ْ اللبو  علي َ 
ْاِبو  فِهنبح ممبح يبومي القلب    التبآلف مب  اآلخبر،ر اصو بِ للبفا ِت ْ اعوم الوقَ   ااوفيَ، ممح ه حيقبق  ِب  اإلِّبالغ 

ةبببح يم ْر اإلعالمبببي،َ  ْعبببي البببو فبببَ اإلسبببالميَ   الثقح شبببف عببب  تبببرد  إَ جمةبببِ َببب ا الوضببب  يمشبببف عببب  ارفبببحم   
 ْاإلُِحُيَ ِّعحّمَ.

يف ميم  تطوير َ ا الوعي ْ  ْر اإلعالمي ااحدللا محَ  فةو  مبَر مبفْك ألَبِ اخلب.ة  ؟قورة على ممحرسَ الو
ْر اإلعالم الثقح    ز  ْالواضحَ لو ِّوضوحمل إ  توفت الرؤيَ اإلسالميَ العةيقَ  ْاهختصحص. لمججح ُقول  ِِرفَ  محُجبح ْا

ح َ ا، َي شرة لجوعو إ ْاصوع َ اِِجَ.ْعصُر  َل سِيِ رِّجح ِّحِمةَ 

 

 


