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 مدخل

 نتحليل العنوا
 .: الدور المفترض ـ كما يراه الباحث ـ لإلعالم وليس واقع هذا الدورالدور (1)

المحطالالاا التلفويونيالالة  ،القنالالواا الفضالالائية)هالالي وسالالائل اإلعالالالم العامالالة : اإلعالالالم (2)
هنالا  وال يالدخل (، مواقالع اإلنترنالا اإلعالميالةاإلذاعاا، المجالالا والصالح  ،ةاألرضي

 .طلق عليها وسائل إعالمية( وإن كان ي  والخطب والمواعظ)الكتاب والشريط 

الوحالدة  اوليسال ،والمشالاعر وحالدة األهالدا  ،وحدة العامالة المشالتركةالهي  :الوحدة (3)
 .الجغرافية

سيادة والمنعة وهي األمة في المصطلح الشرعي )هي األمة المسلمة( ذاا ال :األمة (4)

، [52 :المؤمنالالون]سالالورة  (وإن هالالذه أمالالتكم أمالالة واحالالدة)دلالالة الشالالرعية المالالرادة فالالي األ
 .إلى معناها اللغويويتوسع الباحث في األمة 
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ن فالي المجتمالع كالو  ، اإلعالالم ي  (1)ى تنظاليم التفاعالل بالين النالا أداة تفاهم تقوم علال :اإلعالم

 .بطضر القناعاا والسلوك كما يفعل التعليم بالغي  ق  واالتجاهاا وي  االمو
بطريقالة تراكميالة  ىولكن اإلعالم يسلك في ذلك أسالاليب التاليرير ريالر المباوالر والتالي ت بنال

كمالا أن  ،المعلومالة رالبالا   بطيئة بخال  التعليم الذي يساللك أساللوب المباوالرة عالن طريالق

والتعلاليم يخاطالب والريحة متجانسالة  ،اإلعالم يخاطب ورائح رير متجانسة في آن واحالد
 .إما عمرية أو رقافية أو كليهما

ذاا مقاصالالد هالالي و ،ةالحالالب والالالبغل والالمبالالاال :دوافالالع متعالالددة لالالهوجمهالالور اإلعالالالم 

الرربالة ك :دوافع متقاربة وم ذبينما جمهور التعلي ،متفاوتة في التحليل والنقد واالستيعاب
مقاصد واحدة معرفة ما يراد  ااذهي و ،ونيل الشهادة الدراسيةفي التعليم ورفع الجهل 

 .من التعليم

يعتمالالد  كالالانن وإ ،لمنتقالالاة ذاا الالالدالئل الواضالالحةوإن كالالان التعلالاليم بحاجالالة إلالالى المعلومالالة ا
اإلعالم وعاء واسالع  إنف؛ له أطر ضيقة في التعامل مع الخالفيااوعلى الدقة المنهجية 

 .متفاوتةيستوعب وجهاا نظر مختلفة والمعلومة فيه ذاا دالئل 

قالوم باله هذه الفروق بين اإلعالم والتعليم مالؤررة جالدا  فالي فهالم الالدور الالذي يجالب أن ي إن  
 .سيما في بناء وحدة األمة وترسيخهااإلعالم تجاه المجتمع وال

بين اإلعالم والتعليم مما  الخلطالمتابعون ـ  اإلسالمي ـ كما يصفهمن أزماا اإلعالم  إن  

جعل تيرير اإلعالم محدودا  وفي دوائر تيريرية صغيرة تتبنى الرسالة أصال  قبل أن يبثها 
 .اإلعالم

المضنية التي تبذل في اإلعالم رير مالؤررة الخلط بين التعليم واإلعالم يجعل الجهود  إن  

 .بل وربما يتحقق منها عكس المراد
ولكن يجالب  ،حدة األمة( مشروع كبير بحاجة إلى تنوع المعالجة في الوصول إليه)و إن  

فدور التعليم والخطب والمواعظ في هذا المشالروع  ،أن تتفاوا األدوار بحسب الوسائل

 .إلعالم وكذا دور االقتصاد وريرهيجب أن يختل  عن دور ا
هالي  ،لالد واحالد جنساليته واحالدةتيسرنا دائما  وحدة األمة الذهنية التي تكون بإمام واحالد وب

فال يمكن أن نتجاوز كالل وحالدة أخالرى  ،وحدة مثالية بعيدة عنا على األقل في هذا الومن

 .بل ونحارب كل اتحاد من أجل هذه الوحدة الذهنية
دور اإلعالم في الوحدة هو حشد األمة نحو قضايا مشتركة تحقق المصلحة الشرعية  إن  

ن لإلسالالم أفالرادا  ومؤسسالاا لهالا قضالايا كبالالرى عالامليوحالدة القالد تكالون الوحالدة  ،للجميالع

 .مشتركة ولها قضايا كثيرة فيها خالفياا
قد تكون الوحدة وحدة عموم المسلمين في العالم لهم قضايا مشتركة يتطلب مالن اإلعالالم 

 .دورا  في قضاياهم ورسم أولوياتهم

ا  والالالدياناا الالالذي يحالالوي نسالاليجا  مالالن األجنالال اإلقليمالاليوقالالد تكالالون الوحالالدة وحالالدة الالالوطن 
إن دعم  ،تتطلب المصلحة الشرعية وحدة هذا الوطن بدال  من التموق والحروب األهلية

هذه )الوحدة( ينعش الدعوة ويجعل )للوطن( هيبالة أمالام العالدو الخالارجي الالذي قالد يالذكي 

                                                

 سؤال، طلعا همام. 100موسوعة اإلعالم والصحافة ـ  (1)
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ولألسال  قالد نسالاهم فالي  ،الخالفاا داخل الوطن مالن أجالل تعطيالل قضالايا األمالة المساللمة

 .ية للمصالح والمفاسدذلك دون دراسة واع
وربما كانا الوحدة وحدة أمة الحضارة التي تتمثل في أهل المنطقة المساللمة مالن العالالم 

وهذه )الوحدة( تعني أن يدفع الجميع رمن هذا االنتماء وأن  ،بما فيها من دياناا وأعراق

ق( إن استثناء بعل )األعرا ،يلتوم الجميع بيعرا  هذه المنطقة والدفاع عن مصالحها
 اجعلها تتنصل عن تبعاا هالذ .أو بعل )الدياناا( عن االنتماء الحضاري لهذه )األمة(

لهالذه  بانتمالائهمولالم يلتومالوا  ،االنتماء فعملا على الخالذالن والتعالاون مالع أعالداء منطقتنالا

الحضارة ونحن نتحمل جوءا  من هذه المشالكلة حينمالا لالم نؤكالد علالى الوحالدة الحضالارية 
ع أن يسهم في بناء هالذه الوحالدة ويحتالرم أسالس )األمالة( التالي ينتمالي بيننا التي تلوم الجمي

 .إليها

وأحيانالالا  تكالالون الوحالالدة بالالين أمالالم متباعالالدة الجغرافيالالا ومنفصالاللة التالالاري  وهالالي )وحالالالدة( 
فالإن  ،المواجهة حينما نق  مع ريرنا فالي مواجهالة عالدو مشالترك دولالة كانالا أم حضالارة

 .الصفو  فيها القيام بها ورص   لهذه الوحدة تبعاا تتطلب من اإلعالم دورا  في 

أن ترى دولنا اإلسالمية أنها مع دول أمريكا الالتينية والجنوبية يجمعها تعرضالها  :مثال
 ،قد يتطلالب هالذا المحالور الوحالدة لهالذه المواجهالة ،للظلم األمريكي والتسلط على ررواتها

ومالن الحكمالة  ،يقوم اإلعالم بتعويو هذه الوحدة وحشد طاقاا األمتين تجالاه هالذا التساللط

 .إرفال القضايا الخالفية بين األمتين وتجاوز خطوط التما  بيننا
ومن الوحدة أن ي دعم األفراد والهيئاا واألحواب الداعمة لقضالايانا عنالد خصالومنا دوال  

 .كانا أم حضاراا

]سورة  (ليسوا سواء  )إن وعار اإلسالم الفكري تجاه األمم األخرى وإن كانا ظالمة هو 
 . [113: آل عمران

من يدعم قضايانا ويدافع عنها وينقم بشدة  ،وفي أمريكا خصوصا   ،إن في الغرب عموما  

ن وحالدة  إن .على ممارساا دولته هؤالء بحاجة إلى إعالالم ذكالي يسالتثمر مالواقفهم ويكالو 
وليتشالجع الصالامتون عنالدهم فالي الجهالر  ،إعالمية معهم ليشعرهم بالين مالواقفهم مشالكورة

 .ا تعطي لمواقفنا مصداقية أكثر السيما أن الشهود من أهلهاكما أنه ،بهذه المواق 

إن هالذه ) :ولكن يبقى مصطلح )األمة( ورعيا  هي )أمة اإلسالم( المعنية في قولاله تعالالى
وريرهالالا مالالن األدلالالة التالالي  [92: األنبيالالاء( ]سالالورة أمالالتكم أمالالة واحالالدة وأنالالا ربكالالم فاعبالالدون

 .تتحدث عن األمة واألخوة

لإلعالالالالم دعالالالم أوالالالكال الوحالالالدة فالالالي األمالالالة واسالالالتثمار إيجابياتهالالالا  إن مالالالن األدوار المهمالالالة
 ،جامعالة الالدول العربيالة ،منظمالة المالؤتمر اإلسالالمي :ومعالجة سلبياتها بحنكة ومن ذلالك

ودعالالم سالالبل  ،مجلالالس التعالالاون الخليجالالي واإلتحالالاد المغالالاربي ،رابطالالة العالالالم اإلسالالالمي

وكالالالذلك المسالالالاهمة فالالالي حالالالل  ،التعالالالاون الثنالالالائي بالالالين الالالالدول رقافيالالالا  واقتصالالالاديا  وسياسالالاليا  
وكالذلك لإلعالالم  ،المشكالا الطارئالة فالي هالذه األوالكال الوحدويالة والسالعي إلالى اكتمالهالا

دور في عرض سبل جديدة للتعالاون بالين الالدول والمنظمالاا والتجمعالاا فالي هالذه األمالة 
وعالالرض تجالالارب التكالالتالا فالالي العالالالم ونتائجهالالا اإليجابيالالة كالوحالالدة األوربيالالة أو منظمالالة 
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و ريرها من التجارب الناجحة كالي تكالون أنموذجالا  تسالعى األمالة لتكالوين وحالدة اآلسيان أ

 .مشابهة له ولو مرحليا  
 .في استثمار القضايا تجاه تحقيق األهدا  الشرعية في المجتمعاا ا  إن لإلعالم دور

يسالتطيع اإلعالالم أن  ،إن قضية الحرب تجاه بالد المسلمين اليوم أمٌر جلل وخطب كبيالر

لضرر في تحقيق مصالح كثيرة من أهمها التيكيد على وحدة األمالة وإبالراز يستثمر هذا ا
 أهدا  العدو وريرها من عشراا المنح من هذه المحن.

وكالالذلك يسالالتطيع اإلعالالالم اسالالتثمار نجاحالالاا األمالالة وتوظيفهالالا بشالالكل رائالالع عنالالدما يسالالاهم 

األمالة  بالل ويسالتفيد مالن ذلالك فالي حشالد ،اإلعالم في مناقلة التجارب الناجحة بين والعوبها
 .للتعاون والوحدة ليستفيد الجميع من هذا النجاح

حمالة كبيالرة يمكالن أن د الجالياا في الغرب والشرق وما تشكله من ل  ووجواالستفادة من 

 .تكون مدخال  للحث على الوحدة والتقارب
وكذا امتواج الشعوب عن طريق انتقال العمالة على عدة مستوياا يعتبر فرصالة لتيكيالد 

 .دةالهوية الواح

  .وأيضا  يجب أن يسهم اإلعالم في خدمة المنتجاا اإلسالمية وتسويقها بين الشعوب
وينبغي أن يساهم اإلعالم في معالجة المشكالا التي نشاليا داخالل الشالعوب فالي موقفهالا 

 :من بعضها

ررالم أن كثيالرا  مالن الحكومالاا ال  ،المشالاحناا السياسالية تالؤرر علالى عالقالاا الشالعوبـ 
 .تمثل وعوبها

رية الشعوب من بعضها إما بالجهل أو الغالرور أو الغبالاء أو الكالذب أو الكسالل ممالا ـ سخ

 .يرس  العداواا
ـال الخالفالاا العماليالة بالين أربالاب العمالل وعمالالتهم تسالبب فالي مشالكالا ضالخمة فالي ظالالل 

 .رياب القوانين الصارمة التي تحفظ حقوق الجميع

داواا والتالي يعبالر عنهالا ودورهالا الساليف فالي الخصالوماا والعال ..ـ المسالابقاا الرياضالية
 .لألس  بعكس نتائجها

 
إن المتيمل في مسائل النا  واهتماماتهم وآرائهم يدرك أن مسالاحة الخالال  ضاليقة جالدا  

هالالي قضالالايا مشالالتركة ككليالالاا الشالالريعة أو معالالايش  ة% الباقيالال90% وأن 10ال تتجالالاوز 
توحيالالد هللا والنبالالوة واآلخالالرة والصالالالة والوكالالاة والصالاليام والحالال   :النالالا  المشالالتركة مثالالل

والموقالالال  مالالالن الصالالالدق والوفالالالاء والتسالالالامح والكالالالذب والخيانالالالة والغالالالدر وتربيالالالة األوالد 

والنجالالاح األسالالري وتطالالوير دخالالل األسالالرة وأمالالور تحسالالين المعيشالالة والتالالدريب والتطالالوير 
ة يجمالالع عليهالالا وعالالالج األمالالراض وإصالالالح األراضالالي والطالالرق والبنالالاء وقضالالايا كثيالالر

 .النا 

لإلعالالم دورا  فالي تيكيالالد هالذه القضالايا المجمالالع عليهالا ليرسالم ألمالالة وحالدة فالي الشالالعور  إن  
والهموم المشالتركة سالعيا  لحشالدها تجالاه قضالايا واحالدة تخالدم األمالة وتجعلهالا ترتقالي نحالو 

 .اإلتحاد أمام الصعاب المختلفة
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% الخالفياا بين 10في  % مما يثار حوله النقاش والحديث هو90إنه من المؤس  أن 

 .النا  بما يجهد الذهن ويضيع األوقاا ويفرق وال يجمع
% مالن 10إن اإلرارة اإلعالمية والسعي وراء تحقيق التميو جعل االهتمام ينصب علالى 

 .هذه الخالفياا مما جعلها تظهر وكين األمة األصل فيها الخال 

ضايا المجمع عليها ال يمكن أن تتم القضايا المجمع عليها قليلة وكين الخوض في الق وأن  
  .ما لم تحل قضايا الخال  بتفاصيلها

% مالالن 10% مالالن الخالفيالالاا ولكننالالا نالالدعو أن ال تتجالالاوز 10إننالالا ال نالالدعو إلالالى إرفالالال 

 .اهتماماتنا وأن نتحدث عنها باتوان ورؤية ورعية صحيحة
وفالي بنائهالا فصائل العمل اإلسالمي قاما بجهالود جبالارة فالي رفالع الجهالل عالن األمالة  إن  

و وسالاللوكيا   لالالم والتغريالالب واالسالالتعمار بشالالتى وواجهالالا بكالالل بسالالالة صالالور الظ ،حضالالاريا

 .ونجحا في تغيير السلوك في آحاد األمة صوره،
ولكنها فشلا في خطابها الجماهيري في األدواا واألساليب حتى ظلا المنابر الدعوية 

 .تخاطب نفسها بيساليب تقليدية إلى حد كبير

خالفالا  فالي  ررم أن كثيالرا  مالن الخالال  ال يعالدوردم الخال  فيما بينها  وفشلا أيضا  في
 .األولوياا بل بعضها خال  إداري ال أكثر

 ،إن االسالتماع لالرأي اآلخالر أسالا  لفهماله ونقاواله ،إن )األمة( بحاجالة أن تسالمع لبعضالها

إن علالى  ،وكثير من المتخالفين انتهى كثير من خالفهم بمجرد سماع بعضهم مالن بعالل
 .الم أن ي سمع صوا الجميع لبعضهماإلع

 :لألسباب التاليةن يتحدروا عن أنفسهم وآرائهم أإن إتاحة اإلعالم فرصة للجميع 

 .هو حق مشروع لكل مسلم فضال  عن داعية أن يعبر عن رأيه وفكره (1)
 .تعتاد األمة على أخذ المعلومة من أصحابها ما أمكنهم ذلك أن   (2)

ل عالن اآلخالرين هالو ريالر دقيالق وال صالحيح ممالا يويالد الفرقالة بالين كثيرا  ممالا ي نقال أن   (3)

 .األمة
فتح المجال للجميع أن يتحدث وفق أطر واحدة يشعر األمة بين قضاياها واحدة مما  (4)

 .يساهم في وحدة األمة

 :ولنا هنا مالحظاا عدة على مناه  اإلعالم في التعامل مع اختالفاا األمة
اا هي مصدره اإلعالمي فهو يذكيها كلما خباليا ويختالار ـ من إعالمنا من جعل الخالفي

 .من ضيوفه من يؤج  هذه الخالفياا

ولألس  فإن هذا اإلعالم قد يوصال  بالمصالداقية أو أناله ال يالداهن فالي الالدين وأناله يقالول 
 .الحق وال يخا  لومة الئم

لته الرجالال فكالل مالا يقالال فالي وساليوقالوال األـ من إعالمنا من لديه )صرامة منهجية( في 

اإلعالمية فهو يعبر عن رأي هذه الوسيلة بل وربما أعتذر مالرارا  عالن كلمالاا عالابرة ال 
تتطابق مع كلماته المنهجية وتكون الصرامة بالرجال فال يستضالا  إال مالن هالو خالال  

الوالء لهذه الوسيلة ولو استضا  ريره ففي المجال الذي يوافقه فيه بل ربما أعتذر عن 
 .تناسب التعليم ولكنها ال تتناسب مع اإلعالم للفوارق السابقة وهذه الصرامة قد .ذلك
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على أنه عام لألمة ومعبر عن الجميع ولكنه في التطبيق وساليلته  ـ من إعالمنا من ين   

إن الالن  علالى تخصالي  إعالالم لمؤسسالة أو  ،هي لسان متحدث باسالم حوباله وجماعتاله
أنهالا لعمالوم المساللمين فالي العالالم  عىد  منظمة أمالر معتالاد ال لالوم فياله ولكالن اإلوالكال أن ي ال

 .وهي ال تعدو تتحدث عن آحاد تناصرهم بحق وباطل

ن بالالل هالالو مشالالاع فالالي عمالالوم األمالالة وكلمالالا كالالان الحالالق فالالي التفاصالاليل ال يملكالاله أحالالد معالالي   إن  
اإلعالالم أكثالالر نضالالجا  كانالالا قدرتالاله علالالى جمالالع الحالالق أكبالالر وكلمالالا كالالان أرالالره أطيالالب علالالى 

 .األمة

الحق الذي عنده إذ أن هذه طبيعة بشرية ولكن عالرض الحالق  إننا هنا ال نلوم من يناصر
 .بيساليب صحيحة تدعم إتحاد األمة وتوحدها وال تفرق األمة وتباعدها

إتاحة الفرصة للمخال  أمر عسر على الالنفس وخصوصالا  عنالد مالن لالم يعتالاده ولكناله  إن  

 .مع الومن تظهر اإليجابياا العظيمة في جمع كلمة األمة
 ،اإلعالم أداة محايدة يجالب أن ال يالؤرر فيهالا توجهالاا اإلدارة والمالالك هل يعني ذلك أن

وال يمكالن ألصالحاب أمالوال  ،إن اإلعالم المحايد هالو ضالرب مالن الخيالال وخدعالة كبالرى

ولاليس لهالالم أن تضالالع مئالاا األلالو  بالالل والماليالين  ا  خاصال ا  حكومالالة أم قطاعالكالانوا  سالواء
 .رؤية يريدون بثها في األمة

مشروع اقتصادي ريالر فع الال فهالو مرتفالع التكالالي  بالالا المخالاطرة السيما أن )اإلعالم( 

ال يقدم عليه إال صاحب هد  ريالر اقتصالادي رالبالا  وإن كالان اقتصالاديا   .بطيء الربحية
 .فهو مشروع يخدم مشاريع اقتصادية أخرى وليس لذاته

ة ريالر إن اإلعالم المؤرر فعال  هو الذي يفهم عقلية الجمهور ويخاطبهم بطريقالة احترافيال

 .إعالم يدرك الرسالة جيدا  ويوصلها أحيانا  بلسان من يعارضها ،مباورة
وال يمكالن أن يطلالب مالن أهالل اإلعالالم تجالاوز  ،من الطبيعة البشرية الخال  واالختال 

 .هذه الطبيعة بل إن بعل هذا الخال  الخوض فيه مطلب ورعي

ولكالن هنالاك  ، ينفك عنهفنقد األوخاص والهيئاا واألحواب والدول جوء من اإلعالم ال
 .وروط تجعل النقد والخوض في الخال  مؤازرا  للوحدة

فلغالة الرحمالالة  [107: األنبيالاء]سالورة  (رحمالة للعالالالمين ومالا أرساللناك إال) :الرحمالة (1)

ق بخالالال  لغالالة الالالتهكم والسالالخرية أو  ب القلالالوب ويجمالالع وال يفالالر  والشالالفقة أرنالالاء النقالالد يقالالر 
 .لمحايدين من النا التشفي الذي يفرق بل وتخسر به ا

ل الخصم فعالال  وتمث    وماا عن الخصم صحيحة وليسا مفتراةأن تكون المعل :العلم (2)

 ،وليسا مواق  واذة   من آحاد ينتمون للخصم ويكون يعتقده اآلن وليس أمرا  رجع عنه
وجاءا مؤكدة بوضوح  [36: اإلسراء]سورة  (وال تق   ما ليس لك به علم) :قال تعالى

 .((على مثل هذا فاوهد: ))صلى هللا عليه وسلم هفي قول

]سالورة  (عدلوا هالو أقالرب للتقالوىرمنكم ونئآن قوم على أال تعدلوا اوال يج) :العدل (3)
حالالين يتظالالالم النالالا  ويالالؤج  اإلعالالالم خالفالالا  ظالمالالا  ضالالد بعضالاله بعضالالا  فالالإن  [8: المائالالدة

أن يسالهم فالي جمالع  الخال  سيتحول إلى عداواا بل وسيساهم العلم في الخصومة بالدال  
 (فما اختلفوا إال من بعد ما جالاءهم العلالم بغيالا  بيالنهم) :كما قال تعالى ،األمة لوجود البغي

 .[17: الجارية]سورة 
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أمالا أن يكالون ديالدنا  يشالعر  ،أن تذكر الخصم نورا  يسيرا  وفي وقتاله المناسالب: الغب (4)

شالروط الالثالث األول الخصم أن إعالمك قام من أجل الحديث عنه وفضحه فالإن تالوفر ال
 .سيتالوى أررها

)الهالالدى( الالالذي يعنالالي تجالالاوز  .إن )الهالالدى( مالالن والالروط اإلعالالالم الالالذي يوحالالد علالالى الحالالق

  .)الهوى( والذي يدخل الحقد بديال  للرحمة
إن يتبعون إال )الظن( ومالا )الهدى يعني تجاوز )الظن( الذي يدخل الجهل بدال  من العلم 

 .[23: النجم]سورة  (هم )الهدى()تهوى( األنفس ولقد جاءهم من رب

ل اإلعالم لدوره في وحدة األمة له ضريبة ال بد أن ندركها ونصبر على تبعاتها  إن تحم 
إن اإلعالالم الالذي يريالد أن يقالوم بالدوره  ،وليسا أعطيالة ننتظالر أن نجنالي المالدائح بسالببها

 الحضالالاري تجالالاه أمتالاله ال بالالد أن يالالدرك أن هالالذا الالالدور طريالالق عسالالرة ال بالالد مالالن الصالالبر

وأناله بساليط  ،فإنه يوصم بينه بالال مالنه  وال رؤيالة وأناله يمي الع القضالايا ،والمصابرة عليها
وأن اآلخالرين ال ي تيحالون لاله  ،وأناله مخالدوع بالمثاليالة ،وال يعر  حقيقة العالداوة ،التفكير

 ،كالوعامة فالي حوباله وجماعتاله ،كما أنه سيفقد كثيرا  من مكتسباته ،فرصة كما أتاح لهم

كمالا أناله ساليتيح فرصالة لمالن ال يعجباله مالن  ،مالن القضالايا التالي يتقنهالاوسيحجم عالن كثيالر 
وفرصالالة لمالا ال يعجبالاله مالالن األقالوال واآلراء يتالاليح لهالالم الفرصالة فالالي وسالاليلة  ،الشخصالياا

 .فيها   وربما الماليين من ماله الخاصإعالمية يملكها ووضع اآلال

 .ما أمكنه ذلكيفعل ذلك مقدما  مصلحة األمة على مصلحته الخاصة لدعم وحدة األمة 
 .إن اإلعالم الذي يريد أن يسهم في )وحدة األمة( عليه أن يتحمل هذه المشاق

 


