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 مقـدمـة

منذ بدايات بشائر ثورة  امعلورموات كنونرمرا وا اان وال كاملوض ام اوائا امع اإلور ك اعروي  املر وا بلامو  
كام وسوونينا بصا وو  يصوو    وودم  لريم وو  روووت مصتوووس امعسووترتات امس ااوو   كامتنع ع وو  كام ن وو  كامتلد يوو   ووا 

بر اعريم وو  امعوووركا  كامعسووعرر  كامعرئ وو  معووا شكالنووا  ووا إلوو اا اعرووي  كاان ووال امدكم وو   إلوو    ا اعوواة امعنووا
اا ونناي    كإلوو    اانترنوش  كإلوو    امتووتيت اعريم وو  متلود   امبنسوو    كش و ب لريمنووا املر وا براوو  رووا  

عتوو  ا اااوو   امتنع وو  باإلوو امنا امعصتو وو  يشوو ر مووت امتنووااه امبووريرس  ووا ا ااووان  كمنعانوو  ه لوود ش   انووش من
 ش  ب امتره   كاعمتاع كظ    شااا   باإل ام  امعصتو  .

ش و ب املووامل اميور  يشووند  وورارا بويت امتوووتيت اعريم و  املامع وو  متلوود   امبنسو ات كا يوودا  كام وا ووات 
ذا اموول امنائوم موت ام اوائ ات املر  و  كير ما يند  مؤاساننا اعريم   مت اين  امس ااات كا يودا  بوامر ل موت يو

براوووائونا اعريم ووو  امعتنررووو  كامعتص  ووو  كموووت اموووئ بوووامن ال يوووذا ام اوووائ ات اات اايتعوووا  امواموووم با  وووانا 
امع ورة  كاملوورامل امتر ين وو   يوور امعامر وو  كامتووا نبوود ااوتباب  كا ووج  بوويت امشوو اب براوو   ووا  كامبعنوورة براوو  

% ك ووا امسوولر ي  بنسوو   78.3كامووتصوم مووت امعوووم بويت امبعنوورة املر ووا  ووا م ور روا    ووود اوواا  ا ووال امتسوو   
% 93%  وا امعرورب ك نسو   77%  وا م ور  ك نسو   63.3%  ا امونورات املر  و   ك وا ا انل و  بنسو   100

  ا امسلر ي  كامئ حسب  ةاا  ارزا  امووينا  رت ااتصدا  امبعنرة املر ا موونرات ام اائ  .

   ووا  وسوونيت ك ووا امبنوواز امعر وواس مسح وواا ام وسوونينا ش  2003ئل مسووب امشوو اب ملووا  كنلوويت مووت نتووا
امش اب ينتعر  باملرامل امتر ين   كام ن   شك ور موت ايتعوامنل بواملرامل امدين و    امشو اب يشوايدك  املورامل امتر ين و  

 %.38.7% كمودةاا  56.8% كإ  نس   ااتصدا  امش اب مينترنش بررض امعرااو  66.4كام ن   بنس   

مووود ش د   وورل امتون وو  امراع وو  لمووت ماووار   روود  امونوورات ام اووائ   امتووا يجعونووا اموعوور ام وونارا امراحوود 
 ك وور مووت ثعوووانا موورات حيووض بووودش شاووورب املوووض امتنوواظرس  ووا امترااوووال كاا ت وواا م جووم مجوووو  ا اووورب امراعوووا 

  RICHEARDكيور موا يت وا موال ةرتو  ةتتشواة  ارمراوش "امديبتال"  ا  وم ارانوب املعوم اعااروا كامتو  اتورنا 

SOMEREST    كير ما نشندا  لًي  ا يوذا ا يوا   2003اموائو  باحس ر ر امراع ات كانتشاةا مال حورل را  
كتوونل ع روووت مبعووم ام وا ووات امرقن وو  كامورم وو  اووو ا كإيبابووا ك ووات يسوور  م وونوجات اديوود  م ووم ثوا وو  امعيووديا  

  ا  كثوا   امراائط امعتلد  .كثوا   امتونرمرا
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كتووانا املووض امع اإلوور  ووا اوو ال ام وورة  امتونرمرا وو  ظوواير  لريم وو  متعيووا  منووا  ااننووا كناثيراننووا امعتلوود   
حيووض امونوورات امتو  اترن وو  املر  وو  ا انل وو  بانرارنووا كا ااوواننا امعصتو وو    ك  حوودك  شك ايوور  كيوور مووا اووارد روووت 

ت امعتنررووو  امتووا اووود ننووود  ام وا ووات امرقن ووو  كنبووذب امبعنووورة لمينووا كتبلوووم مؤاسووواننا نوود ا امعلورموووات كام وا ووا
اعريم   مبر  ناام موعلورمات كام وا ات  كملم يوذا موا   وال "إلو عر  بيورز" م وورل رنود نرا وال ان اا و  اموواير  موال 

 واير موت بلودا لموت امت وايا   "امعلورموات شيول موت امعود ال" كيور موا  روا نتن1995منعع  امتجرتور ام وسونين   روا  
كامت ا ر بامتنرة امتونرمراا امعترا م بلعع  كا س امسيوور  اعارائيوا اموذس يور ط بويت مراكوا ام جوض كامتنورتر 
امعلورمووانا  ووا م وووض ينووم شبيووب  امووودذ  ح  وواه كامووذس ا ي راوو  اوورد كا س امسوو  ور  ا مرت ووا حسووب نتن وواير  

لموت  كمو  لاورائيم امولورد بارعودننا ا ة لو و املوورل اعاورائيو    كن وط امصوو ل  كامئ موصركج مت اموول  امعجا ر  
كا يودس املاموو  املر  و  ك ووناراننل امتوويديو  امووذة   كامع واا امتر  وو   كيور موا يوتل نركتبوو  يوذا ا يوا   وا امس ااوو  

ر مووا  وا   روا لم و  إلوو عر  ا مرت  و  كيور موا يلور  بعشووركع امشورل ا كاوط اموليور مووت امرورب لموت باكسوتا  كيو
بيوورز  ووا  تابوو  امشوورل ا كاووط امبديوود كملووم يووذا مووا ي سوور اوو نر  ا موورال امينر يوو  روووت ام وونار  اعريم وو  
كاحتواةيا موعؤاسات اعريم   امولرد امتوا نسولت اايود  احتوواة ماوعر  امراوام  اعريم و  كنرايننوا م اور  

تص  وو  با  ووانا امع وورة  كاملوورامل امتر ين وو  امع ترحوو  بريوور حوودك  شك كامشوو اب كمووت امووئ امونوورات ام اووائ   امع
 اير .

  نوووال امعننووو  املر  وو   ووا ننووال املووض امتو  اتوورنا مولديوود مووت شاعوواة اان وواات امتووا يع ننووا مووت ااووت  ال
شوامم. ك صا و  ش  يذا امونرات امتو  اترن   ام اائ   بنرائ ات  رير  شك  ليور  م  ورا  شك امبعاروات شك موترزتوال ام

"لاوورائيم" ننوووا شاعوواةًا  ووناي   "رووامرذ" معووا ياتوود مووت حبوول امتوواثير.  امراووام  اعريم وو  رلوور املووض امع اإلوور ا 
. كيوذا بامتواما VILLAGE Globalنجتاج لمت كا ط كير ما  وا  نن وا بو  "ماةإلوال ماكوريوا " حورل امورتو  امورن و  

نتوواثر بنووذا امرااووال امع توورد   امعووا   امعلرك وو  لمووا مسووترة   مووت  يوونل ع روووت ماووعر  امراووام  اعريم وو  امتووا
امدكمو  ا انل و  شك مووت اعنتواج امصووا  اموذس  ووا امراموب مووا ي ور  لنتااوو  عإلو اع ةم ووات امعشوايديت امعسووتنوويت 

ا   ك  ش  ي ور  اموئ مت ووا موال احت ااوات امودكل امتوا نسووترة يا  كيور موا يجودس كاالوا موعراوا كمشوايدا يوذا ا يوو
 رلر اعنتاج امراتر م  انا امع رة  كاملرامل امتر ين   امعتنرر  باإل ال مصتو   كير مر رع يذا امدةاا .

انل وووع يوووذا امرااوووال اعريموووا امبديووود رووووت امعبتعوووال ام وسووونينا امبديووود اموووذس نجا ووورا اووورات ااحوووتيل 
ين    ووا اماوو   امرر  وو  كمووا ننوورس اعاوورائيو   مووت  ووم اانووب كملووم لااموو  امبووداة املن وورس روووت ا ةض ام وسوون

لاامتو  رووت امجودك  امع ورت  ام وسونين   ك يريوا حيوض نوور  امعسوترقنات  ك وامر ل موت اموئ  وف  املوض امتو  اتورنا 
امرا وود مووت  ووم انبوواا شانل ووا كرر  ووا كمجو ووا  روواك ا اوور  ام وسوونين    ه اع ووا   لمووت امونوورات ام اووائ   املر  ووو  

 ااوواننا  ينوواا مووا ياتوود رووت  عسوويت لااروو  كمجنوو  نو  اترن وو  ملععنووا  ووا اماوو   امرر  وو  كا انل وو  بانرارنووا كا
كتوم رت رشر   ا انواع  وا  كامتوا بودشت مسويرننا ا كموت بلود نودمير كن بيور لاارو   ورت  وسونيت  وا ةا    

  .19/1/2003ك ا   يل اانت ا   ك امتجديد 

ص   كامتوووود ا اعريمووووا امعتلوووود  كاااووووتباب  امنل ص وووو  ك ووووامر ل مووووت   ر وووو   امجاموووو  ام وسوووونين   ام وووو
موعشووايد  كامت ارووم مووال املووض ام اووائا بانراروو   ووول يتوواثر اانتعوواا اموورقنا م اوور  ام وسوونين     ووود شظنوورت نتووائل 

% كش  اانتعووواا 51.6  نعسووئ امشوو اب ام وسووونينا بوواملعا املر ووا كاعاوويما بنسوو   2003مسووب امشوو اب ملووا  
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كشننول موا   %7937% كرود  امرم و   وا امنبور  كمروا ة  ا ةض 59.2كموت مو ةض ام وسونين   بنسو   بامدةا  ا 
%  ووا انوواع 91.5%  ووا اماوو   امرر  وو  88.6يااموور  روووت  ةاوو  رام وو  مووت امت ووارل بامعسووتولم ا  اووم بنسوو   

مت اديد ك فمجواد متودي ل امرحود   ا . كيذا امنتائل نووا بامعسؤكم   روت شانا  اعري  ام وسنين   ككزاة  اعري  
امرقن   كاانتعاا امرقنا  ا مراان  ا  ناة امعجتعو  نت ب  يذا امتد ا اعريموا امعتنورع  وا ظوم اسور  امج وا  
اميرم وو  كامععاةاووات اعاوورائيو   امرحشوو    كامجوورااا امعري وو  كامعانلوو  مين ووال كامترا ووم كاانتعووا   ووا امتلووو ل 

شمووت كاقعانووا  باع وا   لمووت ا ااوو  يوود  امليوورت كااتجوا  امعنووازل كامشووراةع موويًي كننوواةًا  كيووذا كاملعوم كامتنوووم  ووا 
ناكيد رووت ل وراة امشولب ام وسونينا ب اانو  امعصتو و  رووت نشو يم ح وا  يرم و  اديود  نبعوال بويت مراانو  املودكا  

اونيحع   وا امدةااو  امتنل   و    وود كااحتيل كمعاةا  ح ا  را ي  متنرر   شار  بامعبتعلات املامع و  كيور موا 
 مووش امدةااووات روووت ش  امشص وو   ام وسوونين   نعيووات بنووذا امعرااموو  بوويت ا موورتت  ا ةض كامتووراس   ووا مراانوو  
امتجدس ام نيرنا ك ناا امعبتعال ك ا مرنواات كقن   كروع   كنر رت  اا ة  روت  ووا اعنسوا  ام وسونينا امووا ة 

 املناا كامتجرة.  روت امعسايع  ام لام   ا

مود شاو رت نونرمرا وا اان وال كثورة  امعلورموات بلود نتوابال امتنورةات امتون و  روت كااوال اديود ي ورض ن سو  
روت رامعنا امعلا ور كملوم شيول ريموات يوذا امرااوال احتوواة امودكل امرر  و  امعتودمو  متونرمرا وا اان وال كنون انو  

جش حرت  ند ا امعلورمات مت شروت لمت شا م كاالًا ا اودال ه و   كامتج ل  ا م ا ة اعري  كامعلورمات كش  
ك وووا حاموو  مووت روود  امتووراز  شثوورت اووو ًا روووت اموودكل امنام وو  بلاموو  كروووت امعننووو  املر  وو   ا وو   كملووم ش نوور 
ااايا اعري  امعلا ر  ا امرقت املر ا  شننا ما ناال  وا مراوس امعتوووا  كش   ورننا املر وا  يور مسوعرع  وا 
ظوم امنعوا  اعريموا امودكما  يور امعتوراز   كش  موا يصووم ااوايانا املر  و  يوانا ملععو  موت امودكل امرر  و  كمووا 

 ناال  رة  املرب  ا كاائم اعري  امرر    يا ام رة  امنعن   مولر ا امعسول  ب م ارانلنا كشبلا يا امسول  .

 رتنو  ارراه و  شك ناةتص و  كش و ب اعرووي  موود ش و ب املوامل موت حرمنوا  رتنو  لريم و  شك وور موت  رننوا 
اميروب ا اااوا  وا  وو ا   امترني وات املامع و  كامعتريوورات امس ااو    كمسروي   كةا  ووا نشو يم املووم كامسووورا 
ام شورس كحسوب روامل اااتعواع ا مرت وا يذ.ةايوش ميوواه ش  ملعول امت ورةات كا  يوو  امع تنواا  وا رورمنوا رووت 

لمينووا رووت قرتووا كاووائم اعرووي  بانرارنووا ك امتوواما  ووف  امعتج عوويت  ووا اعرووي  ينداوو   املووامل براوو  رووا  ن ووم
كنعوورتًي ك وو ا   يوول ا ك وور اوودة  روووت نشوو يم  رتنوو  املووامل ك وووًا مع ووامجنل امصا وو  كيوور مووا يت ووا مووال كااووال 

كزاةات امود اع  وا شكةك وا اعنتاج امتونرمراا   ود شناب ش  ملعول امراوائم اعريم و  امجدي و  يوتل لنتاانوا بررايو  
كشمرت ا ك ا   شانا  اموعليرنر كا اعواة ام وناي   ك ورامل امعلورموات كإلو  ات اانترنوش كيور موا  وا  اائعوًا  وا 
امجور ييت املووامعيتيت  كيور مووا نشووايدا  وا امجوورب روووت ش رانسوتا  كامجوورب رووت املوورال كمووا رور   نووذاا بووامجرب 

جورب اعاورائيو   امبرتو  رووت امعواكمو  ام وسونين   كإلو ا  اانت ا و  كامعيحوو  امتو اترن   كما نشايدا  ذمئ  ا ام
امدا ووو  موعووواكميت  كيوور مووا  وووا حاموو  مووت امعراانوو  امبديوود   ووا ام اوواا ااموتركنووا رلوور إلوو    اعنترنووش بوويت 

ا وووت  وووا ام وسوونينييت كشن ووواةيل مووت انووو   كاعاوورائيوييت كشن ووواةيل موووت انوو  ش ووورد منووذ اننوووووش انت ا وو  ا 
روووب زتوواة  إلوواةك  مسوواح  امجوور  اموداووا  ووا رنوود ةئوو ع اموورزةاا اعاوورائيوا بوواةاا كاوود ش ت يووذا  28/9/2000

 امجرب لمت ل اب  امو ير مت امراائم امعت ا م  مت امبانليت.
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 م وم يوذا امجوركب ااموتركن و  نبلووم ام واب م ترحوًا موتنورة امنائوم  ووا نعول اان وال امتاامن و  كاميناامن وو 
كاد يؤ س امئ  يل امسنرات املشر اموا م  لمت نيإلا ام و   اعريم و  امجام و  كظنورة ام و   امبديود  براوط 

ه متوامووم ن وو ب بعوتاووايا امراووائم امجام وو  امعنلرروو  كامعسووعرر  كامعرئ وو  مووت امتووراس كيوور مووا يووتل webيكتووب 
مصلر املاام ك ش و جش ام ورة   وا امجرااوب ا م و  نداكم   ا يذا ا يا    ود  ال اانترنش امرا ير  ا ام رةت  كا

 كإل  ات امنش شنوت كش  ت كش  جش إل    امنش شادة مت ام ج    امعنلرر   ا امو   امصلرت .

م وووم يوووذا امتجوووديات امتون ووو  كام ورتووو  كامعتريووورات امس ااووو   ن ووورض رووووت امعؤاسوووات اعريم ووو  املر  ووو  
ا ااتدةاا امررا كام وع  كاملعوم رووت ك وال ااوتران ب   لريم و  رر  و  كامبنات امعلن   بامتصن ط مسري  املر 

نوور  رووت ا اوع املوع و  ك ليوود  روت امعاو  امعتوورة موع ور ات اموليوور   ك  ماوعر  شك  لوم كإروا   امنعور  ووا 
موووات امس ااووات املر  وو  امراووع   كاابتلوووا  رووت امر وواي  ام را ووو  روووت امعبتعووال  كا ااووو  ل  وواا امجوووائا كامعلور 

كاحتواة شانا  اعري  كإناح  ام ر   موتلد يو  اعريم و   وا لقواة نعوا  لريموا مو  ارارودا كارانينو  ك ورابن   
 اعري  امعلا ر مت  يل مؤاسان  ككاوائو  امعصتو و  شحود امعؤاسوات امرئ سو    وا رعو و  امتنشوا  اااتعاي و  

 يووور امعجووودك    وووا امتووواثير رووووت ام ووور  ملره وووًا كاوووور  ًا  كاموووئ بج ووول ادةنووو  political socializationكامس ااووو   
 كانباه ًا  ا  را  نار  اعري  كاان ال كا ااميب امت ارو   كامودة  روت امر رل بسنرم  كتسر.

مووود  ااووات ااند اروو  امتونرمرا وو  امبديوود  ا نععوو  املر  وو  كش ووودننا امسوو نر  اموامووو  روووت كاووائم اعرووي  
ن ووات امجدي وو  لم ان وو  نر وويم املووض امتو اتوورنا م اإلوور  لمووت امعسووتولم بوودك  كاوو ط ك ك  لا  مووت  ووود ك وورت امتو

امدكم  كير ما الم اعري  املر ا يص   شزم  ح  و  نل ع شزم  امنعا  امس ااا املر وا كا يع وت مراانو  يوذا 
ا اانبايوات كا يوديرمرا ات كامت واةات ا زم  لا بس اا  لريم   كا ج  كااتران ب   لريم و  متواموو  نترا وا  ينو

امعترااوود  روووت امسووواح  املر  وو  ك ووا ا حووورال املوع وو  كتوووؤ س لمووت نايووم  وووا ة لريمووا اووا ة رووووت امتلامووم موووال 
 امواايا كامعستبدات.

رقن وو  كامعجو وو  ك ووا يووذا امسوو ال  ووف  املياوو  اان ووام   براوو  رووا  نووؤثر روووت نعوول اان ووال امورم وو  كام
كشناحووش يووذا ام وورة  اان ووام   مووت  وويل ك وور  امعلورمووات  ر وو  منااوو   مولعووم ببديوو  لمووت لرووا   ه  ووو  كاووائم 
اعري  كنر ير  ر   موتنا ع كنجسيت ا  اا كاانباا نجر نعا  اديود يلتعود رووت امتلد يو  اعريم و  بليودًا روت 

وونووواع امصوووا  بتشوووريم امونووورات اعااي ووو  كامتو اترن ووو  ك وووا نعوووا  احتوووواة امج رموووات مراوووائم اعروووي  كامسوووعاد م
 كإإلرا  كمتابل .

كمت امنل لا ش  يتاثر اعري  ام وسنينا بااند ار  امتونرمرا و  كا  يونل ع اموئ رووت امرااوال ام وسونينا 
ن وال  كانتوووش يوذا  عنرت اعاارات امعجو   كمجنات امتو ا  امصا   باما   امرر  و  اليوم ان وال شكاوور ك لود اا

امجام  اعااي   امصا   لمت اناع  ا   يل انت ا   ا ا ت ك لد ندمير لاار   ورت  وسونيت كنبرت نوا  ك وا 
ظوووم انن ووواة امعؤاسوووات اعريم ووو  بج ووول ااحوووتيل كا ااووو  امووو ن  كاموتوووم كامتبرتووو  اعاووورائيو   امتوووا ش وووابش 

 ت امعصتو  .امشبر كامجبر كا ةض كا ثاس كامعؤاسات كامعورا

  

 اإلطار النظري للبحث
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كامعتريرات امس اا   امدكم   نل ع ن سنا رووت امر وال     28/9/2000منذ اندملش انت ا   ا ا ت  ا 
ام وسونينا اووراا  وا امسوو ال ام ووورس شك اااتعوارا شك ام وووا ا شك اعريمووا ك وا  شبوورز يووذا امعتريورات مووا روور  

مرت ووووووا مدكموووووو  ش رانسووووووتا  كااحووووووتيل ا مرت ووووووا مدكموووووو  املوووووورال  ووووووا    كااحووووووتيل ا 11/9/2001باحووووووداس 
   كيووا امعتريوورات امتووا ش ت لمووت انن وواة ا نععوو  امشوورا   ااإلووتراك   كا نععوو  امرر  وو  امرشاووعام   20/3/2003

   ا كةك  وو  ك وولر  امونووب امراحوود لمووت كاانوو  ل اة  املووول كامعجوواكات امعترا ووو  متشوو يم نعووا   كمووا اديوود ب  ووا
 امرايات امعتجد  ا مرت   .

كانل ع امئ روت امعننو  املر    امتا اا ننا امت اينات امنائف   كامبنرت  كامس اا   كامونرت  معا ش د لمت 
 وصو  املناا املر ا امراعا كننديد امبامل  املر    امتا  ودت حيرتتنا كةماتتنا  كاارد امئ روت امنبع  

امشلب ام وسنينا كمؤاسان  كيياان  كموران  كش را ا كشة   كإلبرا كحبرا  كاامت ا  اعارائيو   امرحش   روت 
  كيذا امرااال امدكما كاملر ا انل ع روت امج ا  1993روت ان ااات امسي  امتا نل نرا لنا  ا شكاور را  

امعؤاسات امتشرتص   ام وسنين   برا  را  كمت امنل لا ش  يتاثر اعري  ام وسنينا بنذا امرااال إلان  إلا  
كامتن يذي  كامواائ    كاا ت حام  ام وتا  ا منا كااايا ام سا  كاع يد كامجاا  لمت اانتصابات كامترير 

كامتبديد كنند ت ح ا  امعراقنيت كاز ا ت حد  ااإلت اكات امدام   بيت ام وسنينييت كاعارائيوييت كنرااال امدرل 
امجام  امدام    اب ياار رر ات امرما امنااما امرقنا ام وسنينا امذس امدكما كاملر ا شياًا ككاط يذا 

احت وش ب  امبعايير ام وسنين   كاملر    كا ن اة  ا املامل كتش م م اب  مرحو   وسنين    امو  متلدش مرحو  
تال كامعلنير  اديد  ب  ا   اديد  كمر  لريم   اديد   قامب بنا امرئ ع مجعر  ي اذ كةئ ع امرزةاا شحعد ار 

  ا امئ.

ك ا يذا امس ال برزت امجاا  لمت شيع   اعروي  كم وداايت  كادةنو  رووت امتواثير ك دمو  ااوايا امشولب  
   كمووا نييووا ك صا وو  11/9/2001كمووا زامووش يووذا امع ووداا   مسرووي  مر ووال اوودل كحووراة منووذ شزموو  شحووداس 

روي  كامعلورموات كامن عنو  امعنوووو  موت امودكل امولوورد امجامو  املراا و  كام وسونين    ووا ظوم اموتج ل  وا م ووا ة اع
كامج رمو  اعاورائيو   ك وورزت شيع و  ل اة  ا زمو  اعريم وو   بواا موت اااووتران ب   امس ااو   كاملسو رت  ا مرت  وو  

      كاعارائيو   متجويا شيدا نا كم امجنا.

  

 اإلعالم والخطاب الدعوي

تو يووور ناكتووود امنووواذ با   ووواة ام وووج ج  كامعلورموووات امسوووو ع  اعروووي و ا ووونيحًا مووودد امعصت وووي -1
كامجووائا ام ابتو  امتوا نسوارديل رووت نوورتت ةشس  وائب  ووا كاالو  موت امراوائال شك مشو و  موت امعشو يت يلبووراه ل 
لموا ه كيوور  وا اموروو  اعظنواة  عووا اواا  ووا مسووا  املورب  شس شنوو  ا يتراوس رنوود ا   واة كإنعووا يتبواكز امووئ لمووت 

رعو   ان ام    اموو  نورن ط بوامعبتعال كامج وا  اميرم و  كامعسوتولو    كموذمئ  انوش نعرتوات اعروي  كاان وال  كرن 
 امتا شرانش اعريمييت روت ش اا  كةيل كمسارميتنل.

كمسرووي  نوواثير  ليوور  ووا امعبتعووال كيوور اوويد اك حووديت  ل  شحسوونش ا ا نوو   ووا  مووئ مووا نرتوود منوو   كإ  
رو ئ  كيذا مؤإلر بام  ا يع    ا  نرة  يذا امدكة  كير مر رع يذا امعدا و . شسو   و  شاات ا ا ن  انووب 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ي ر  اعري  ايحنا مصدم   ررننا كاايتنا  ا امعباات امعصتو   ك صا و   وا ظوم يوذا ااند ارو  امتونرمرا و  
نو  كم ا ينو  كانبايانو  ش  نووس امنائو  امتا نالنا  ا مراس امجائر كامعتور    شسو يوم نت اروم موال اعروي  كشانا 

 رند مبامنا ك ا حدك  امعا ا كشانان  كشاامي   نجش  ررد مواقل  امرا د  ر ًا شك إلراًا !

ُبلض ملوعًا مننووًا مت مليت امرحا مستصدمًا  م امراائم كا اواميب امعتاحو   وا  امرارل امورتل مجعد 
موووا  وووا  يوووورلو يكوووا  هووو عت  وووا  اووولوول...ه  حسوووت بوووت رووووا  املياووو   مونووو  مووول ينلوووال روووت ا مووول امسوووابو    و يوووراً 

ام شوواةس   كتتامووم  ووا امعسووتولم كامتجاووير موو  بورموو و ياوو انا روووت امنوواذ...ه  ك ووا  يووورلو يشةشيووتل موور ش ...ه  
كملّم امدرر  اعاويم   حسوب اموور   اموورتل م ترحو  رووت اماموا  كامع وا   ك  حودك   ك ودل   املعو ل اموائومو 

  َم َش   َنن َ َد َ ِوَعاُت َة ِّا َكَمر  ِاا َنا بِ ُام ُر َال  ُر ِمَدا ًا ِمَوِوَعاِت َة ِّا َمَنِ َد ام َ ج   ه.109يامونسو ِع  ِوِ  َمَد اً  َمر  َ اَ  ام َ ج 

ل كيذا امعلانا امبويو   ا امور   نوّر نا مت اموائويت بامنرتا امسرتال ااموتركنا موعلورموات كشنععو  اان وا
كاعري  كمستجدثات امتون ات امعتساةر   كيا  رر   يم امودرر  لموت امتاموم كامتودبر ميننويل نجور َاول ر ش وراة 
يووذا املووامل امبديوود مسرووي  كاان ووال كامت ويوور امبووا  مر ووال ااووتران ب   لريم وو  رر  وو  كإاوويم   ك ووا ا  وورل 

املووور  كامتونرمرا ووا كاان ووال ناووال اراروود ثابتوو  يننوووا املوع وو  كامعر ووري   امعونلوو  كامعت ارووو  مووال مسووتجدثات 
 مننا.. اعري  اعايما.

 ما ير اعري  اعايما 

ير اعري  املا  باإل ام  كارام   ك نرن  ككظائ   كتتعيا اعري  اعايما رت اعري  املا   ا شن  يوور  
  ك ووا ش وورل ام ووو   ك   اعرووي  نتوواج حاوواةس روووت ااروود  يامجوويل كامجوورا ه ك   ا  ووم  ووا ا إلوو اا اعباحوو

شانعش ه   ام شرت  اع لًا   نجت ا نجّر  من  إلياًا لّا ما  امس ا  اب اعايم   كإلرتل  اعاي .  حست رووا 
مجعد . كمذمئ  ف  ش كات يذا اعري  يا يامعوذياع  امع  ر ور   اموواميرا  ا انوا  بانرارنوا  ا   واة كامتنل ووات  

 مجراةاته  امراائم  ا حد ااننا م سش حرامًا كإنعا امجرا   ا امعاعر  ل   ا  مصام ًا م  رل كامشرع.كا

اعري  اعايما م ع لاار  متيك  امور   كامجديض كحسب  شك ش  نور  ام جا   مبر  نسوبيم موعورار  
  امصيور كاملوول كموا يصود  امعبتعوال كتنووم امدين   كا ح ا  امشري    كإنعا نوذيال اعاارو  كننشور ام وجا    وم موا ه و

 امجوائا كاملور  كامتباةب اعنسان    م عم امعبتعال روت نرا م مال املامل كمال امتنرة.

اعري  اعايما  ا ل يلتعد روت امترثيا كامتجوا مت امع دة  كيور لروي  مننبوا يوا   يوور  رووت 
مووذمئ اعوواييرا اووور نل م ترحوو  ك ااننوول  -  رو وو  كاووول  وووت-ااروودنيت شاااوويتيت  يعووا  توواب   كاووّن  ةاوورم  

َسوُت ِلِ  َةِ وَئ ُيورَ  ام    ِرَعوِ  ام َجَسوَنِ  َكَاواِ م ُنل  ِبواِمِتا ِيوَا َشح  َعوِ  َكام َعر  ُع ِلَمت َاِليِم َة ِّوَئ ِبام ِج   َووُل ِبَعوت  َ وِم ا    شَر 
َتِديتَ  َوُل ِبام ُعن   ه.125يامنجمو َرت  َاِليِوِ  َكُيَر شَر 

ك وا يووذا ا يوو  امورتعو   روور  كا ووج  موتلامووم موال امت وواةات ام ورتوو  امرا وود   كشبرزيوا اميوور  ياملرمعوو ه كيووا 
إل م مت شإل ال امس نر  كامن عن  كااتلراض امور   ك رر  لمت  مل امعبتعلات كام وا ات كامعؤاسات كا  را   وا 

املامع وو  متسووجو  بووام رة  اان ووام   كامتونرمرا وو  كامعلورمان وو   ووا  برنووو  كاحوود  مج رموو  مونعووا  امرشاووعاما كامسوورل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



رامل بي حدك  يس نر ه و  اموورس رووت اماوص   كنصووا كاالوًا مت واةرًا  يور متووا    كيور موا يودررنا موت اديود 
 وا موودمتنا  لمت امتدبر كامتامم كمراان  يذا امت اةات ام ورت  امرا د  كامعنااع  ك ا  م   كا ج  ككاائم متلد   

 كاائم اعري .

امدرر   ا امور و يا ام داا كامنوب مياتعاع شك ااإلتراا  ا إلاا  كيا  ا مسا  املوربو امودراا   -2
كامداي وو  امووذس يوودرر لمووت  يووت شك  ووور  كاموودرر  اعاوويم   ب ووا  امجووا كإبي وو   ك ووا  . مجعوود رعوواة    بنوود  

َرُ  ام َجايرا  ب  اعاي  ن س  اإلتراا امناذ  ا  ير اعاي  كيداا  كاد  ه  كامدرر  14يامرردو مت ا ي  َمُ  َ ر 
 كاعري  مت وتا  روت شننعا امل ا  كاموشس رت ا ن اا ك ا امراائم كا ااميب.

كمووودرر  ارارووديا  عووا يوور اعرووي   امتووا ن وورض روووت شيووم اموودرر  ش  يتوودبركيا كتلعووورا روووت اامتوواا  بنووا 
اووم نصف وو  امراووام  امدررتوو  شك اعريم وو  كامر وورل لمووت اعنرةيووا متجويووا ا يوودا  امتووا يسوولت كااةنووواا مووت ش

 امدرا  لمت نج  ونا..  عا يا يذا امورارد 

 قواعد الدعوة:

وويَت َةُاوورًا ِموون ُنل  َيت ُووور َرَوووي ِنل   َياِنووِ  كَ امت ارووم بوويت امداي وو  كامبعنوورة  -1 يِّ ُتووَاكِّيِنل  ُيووَر اِمووِذس َبَلووَض ِ ووا اُ مِّ
ُم َمِ ا َ يٍل ُمِليتٍ  َعَ  َكِإ   َ اُنرا ِمت  َال  ه. كامبعنرة امير  حيرس مت اروم كمو ع 2يامبعل و َكُتَلوُِّعُنُل ام ِوَتاَب َكام ِج  

 متو  ًا اول ًا.

ووووُؤكُمر َ امعسوووارم    -2 ووووِد ِل ِ ه  24يام ووووا اتو َكِاُ وووورُيل  ِلِنُنوووول  َمس  ُ ووورا ِبام َلن  ووووُؤكاً َكَشك  ووووَد َ وووواَ  َمس    ام َلن 
 ه.34ياعارااو مت ا ي 

 ه.119يامتر  و َيا َشيَُّنا اِمِذيَت  َمُنرا اِنُورا َّللِاَ َكُ رُنرا َماَل امِ اِ ِايتَ ام دل  ا امورل  -3

 امتوووركتب كامتره ووو   ك  ل ووويل بامنعوووا  كا  ووورل ك ك  ل ووورال  يةّكحووورا امووووورب  فننوووا نعووومُّ  عوووا نعووومّ  -4
َكِموَت امِنواِذ َمووت  ا بودا ه ك وا امجوديض ياوار  كاوار ه. شموا امونور  نور امووذس ينشور ام جو  كاملوذاا   نور مجور  

َر ام َجِديِض ِمُ ِاِم َرت  َاِليِم َّللِاِ ِبَري ِر ِرو ل َتِرس َمن   ه.6يموعا و مت ا ي  َيش 

ذس يصود  امعبتعوال كامودرر  كمو ع امرور   وا حرت  امتللير كامرشس  ا لقاة امنعا  كامجراة كامبودل امو -5
 امعبنرل امذس ا يؤ س لمت نت ب .

يل    موول ي ل نووا ُملنِّتووًا كا  - وووت   رو وو  كاووول-امووودك   ووا امووورل كاملعووم  عووا حوود يا ةاوورل    -6
 متلّنتًا  كموت بل نا ملوعًا م ّسرًاه  ش را  مسول .

شس امعسوارل روت نر ويم ةاوام  امودرر  كنجويوا ا يودا  كاموئ ك وا ير امووائل باان وال  القائم بالدعوة:
 إلركط كارارد يتجوت بنا اموائل بامدرر  شك اان ال  كملم شيعناو
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 إلص    اموائل بامدرر  كثوا ت  كش ارا كالرم  كادةن  روت امتر يم. -

 نتعااات.ا ع  امداي    ا امعبتعال مت حيض امتنشا  كامتلو ل كاانبايات كامعيرل كاا -

 ا ل امعبتعال كنواميدا كادةن  روت امت ارم مال يذا ام  ل كإاا   نع يونا. -

املياوو  موووال امعننووو  كامراوووائم كا اوواميب بجيوووض ي ووور  اوووا ةًا روووت اوووذب امبعنووورة كش  يل وووع ا ااووو   -
 امعؤاس  امتا ينتعا لمينا.

 تجديد الخطاب الدعوي:

امودائر بويت ام وا وات كنجتواج لموت رعوا  وا امووراا  كامتاموم  اا   م اة   ا مجا وم امورشس كاعروي  كامجوراة
كيذا يدررنا  ائعًا لمت اعااب  روت امتسوارات امصعسو  ا اااو   امتوا نوور  روينوا رعو و  اان وال ماوعا  اويم  

 امر رل لمت امند   كياو

 مت يورل  -

 مااا يورل  -

 معت يورل  -

     يورل  -

 شس ناثير منذا امورل  -

  اووويم  امتجويوووا ابووود كش  ياوووال امووووائعر  روووت امووودرر  كاعروووي  كاان وووال رووود ًا موووت املراموووم كماووعا
 امعسارد  م مو

 امودة  روت اعاناع كامتاثير. -

 اااتعاات املاقف   كامرادان  . -

 اااتعاات املوو  . -

 ااتصدا  امشلاةات كامرمرز. -

 اة ...ه.ااتصدا  ا ااميب اموررت  يامتشل   كاااتل -

  اات ا م اظ كإيجاااننا امعترال . -
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 ك رد ا يدا . -

 امودة  روت   ط ند ا امعلورمات يحاةذ املراب ه. -

 كش يرًا...

 اعري  اعايما كامدرر  .. ةاام  كمسارم   كاا   مل ا  امجا كن نيد ام اقم ك ورة  امراام . -

 بناا كرعم يا   كم ع ش ا  يد  كنجرته.اعري  كامدرر  ةاام  كم سش نباة   ش ا   -

اعري  كامدرر  ةاام  مج   كن ارم ك ير كم سش لثاة  مونلراس كامولو ات كامنائف ات كامبنرتوات .. بوم  -
 ةاام  ن ايل كنود .
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