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1إعالم��ن و�اب لـ (ب𠘯ا).. اإلعالم ال𠘯𰈂ي ع�� ع𠎿ه ال𰀀هي في 𰀀ل ال𰋸𠔴وع اإلصالحي

في وال�اب   اإلعالم�𐭣�  م عد   ع  / ب𠘯ا   /  𠔴𰋘د  16 في  ال𠘯𠔴امة 
انازات  م  𰈂ال حققه  ل𠔴ا   هيوتق  ازه𰀀اع  ع ال𠘯𰈂��ة  ال𰈂𠎿ف 
ل𠔴اللة الال ة صاح𠐶𰈂وع االصالحي ل𰋸𠔴ل ال𰀀 في ع𠎿لف ال𰉜في م

.ف𠔴ال
مال في  انازات   م اإلصالحي  ال𰋸𠔴وع  حققه  ما  على  ال�اب  وشد 
حة  م  𰈂ال م𠔴ل�ة  ه  ت𠔴ع  وما  ال𠎿𰉜ص،  وجه  على  اإلعالم 
م𰋘ولة ل  لها ان ت𠎿ل الى ما وصل ال��ه لال الف� ال𠘯𰋘𠔴�� ل𠐶𰈂ة

صاح الاللة ال𠔴ل ال𠔴ف والع ال�امل م ال𰈂مة الش��ة.
𰈂ال م𠔴ل�ة  احفاالت  𠘯𠔴اسة  (ب𠘯ا)  لـ  خاصة  ت𰈂𠎿ات  في   ذل جاء 
عه في  ال𰈂ية  ال𠘯𰈂��ة  الولة  ق��ام   وذ�  ،  ��𠔴ال ال𠘯ي  ال��م 

 .𰈂ال مقال�� ف𠔴ال ل𠔴اللة الال ة صاح𠐶لي حة ل𰋸عة عا𰋘ال �𰀀الفاتح عام 1783، وال 𠔴أح س𠔴ال
ولى ذل؛ ع ال�ات وال𰈂𠎿افي ة أخار ال𰉜ل��ج، س�� زهة، ع أج𠔴ل الهاني والات للق��ادة الش��ة ول𰋸ع ال𰈂 به𰀀ه ال𠘯𠔴اسة ال𠘯��ة

ال𠔴��ة، م𰋸��ا الى ان ه𰀀ه ال𠘯𠔴اسة تأتي وال𰈂 أك قة وثاتا وتأث��ًا في م𰈂��𰀀ها العي والولي.
قل أزماتها   أك تاوز  ان   اع𰀀اس ق  ع𰋸الق��ادة وال  الحب  𰈂ال أن  ل�𰀀𠘯 ك��ف  ان ت�ن م𠘯اسة    األع��اد أن ه𰀀ه  وأضاف س�� زهة 
حق 𰀀وال ،ف𠔴الد اللعاهل ال ��ي ال�𰉜اروع االصالحي ال𰋸𠔴ال الل ق𰈂ل�� ًا إلى أنه ما كان ذل��𰋸ة ، مة وصالق ج أك𰉜ات، وأن ت𠘯س
انازات ك لل𠔴ا𠘯�� على كافة ال𰋘𠔴ات ، م�ًا على العي وال𰈂 ال𠘯ي ال𠔴قم ال𰀀 ي𠔴ع ه ال𰋸ع ال𠘯𰈂ي، ح�� كان في أحل ال�وف

ملفًا حل ق��ادته الار𰉜��ة، وس𠘯ًا ومافعًا ع ال م𰋘اته ، داع��ا هللا أن ت�ن األعام القادمة أج𠔴ل لل𰈂 ول𰋸عها و𰀀𠔴 م االنازات.
وع انعاسات ال𰋸𠔴وع اإلصالحي لاللة ال𠔴ل ال𠔴ف على الع𠔴ل اإلعالمي وال𰈂𠎿في في م𠔴ل�ة ال𰈂، أشار ال�ات س�� زهة إلى ان ال𰋸𠔴وع
𰈂ل الق𰋘𠔴ي لات��وع اس𰋸𠔴ا جاء ك𠔴حلة آن��ة ، ان𠔴أتي ل أنه ل ل، ح��قة ك𰀀𠘯𠔴خ الق في تار𰋘م غ�� ف𠔴ال ل𠔴اللة الاإلصالح ل

لعقد لة ، ل𰀀ل فق حص جاللة ال𠔴ل ال𠔴ف على ان 𠔴𰋸ل ال𰋸𠔴وع كافة الان ال𰋘��اس��ة واالق𠎿ادة وال𰈂ات اإلعالم��ة.
وأضاف ال�ات س�� زهة إلى أن اإلعالم ال 𰈂ع�� الع𠎿 ال𰀀هي له م𰀀𠘯 بء ال𰋸𠔴وع االصالحي، فال ق��د على ال�ات أو ال𰈂𠎿ف او االعالمي،
ح�� ي𠔴ع ال𠔴��ع 𰈂ة غ�� م𰋘قة ، وه ما كان له نائه االاب��ة، وم اه𠔴ها االص𰀀فاف للفاع ع الولة 𰋸ل ق وون ت𰈂ف�ات اان

األزمة.
انقاداته ل𠔴س𰋘ات ال�اب وال𰈂𠔴لل�� واالعالم�𐭣� ال يددون في تج��ه   ا م��ة أن ك𰈂ال  العالي م انعاسات ه𰀀ا ال�𰋘ف   أن م ال�ات  و

الولة ال𰉜𠔴لفة ، وه ما كان له األث ال��� في تش�� الع𠔴ل ال𰈂مي وت م𰉜جاته.
م جانه رفع ال�ات سع�� ال𠔴𰈂 م جة األام ، أصق الهاني والات للق��ادة الش��ة ول𰋸ع ال𰈂 الفي به𰀀ه ال𠘯𠔴اسات الغال��ة على قلب

كل ال𠘯𰈂�𐭣�، م𠘯𠔴��ا ان تعد ه𰀀ه ال𠘯𠔴اسات وال𰋸ع يفل األم واألمان واالسقار وأن يفغ ل𠔴اصلة ب𠘯اء ال وت𠔴𠘯��ه.
وأضاف ال𠔴𰈂 أن ال𰋸𠔴وع االصالحي جاء ك𰋸𠔴وع ت𠔴𰋸 𠔴𠘯ل كل جان ال𰈂��اة ، وفي مقمها ت𠔴𠘯��ة اإلن𰋘ان أو ما 𠔴𰋘ى ت𠔴𠘯��ة ال𰈂، م𰋸��ًا

.𰈂ل�ة ال𠔴ة االعالم��ة في م𰈂𠘯واالج وافعلى ال وع االصالحي انع𰋸𠔴خالل ال ��ة م𠔴𠘯إلى ان ال
وأشار إلى انه وم خالل معاصته لإلعالم ال𠘯𰈂ي م𰀀𠘯 ما قل االسقالل ، فإن ال𰋸𠔴وع االصالحي ه ما كان يق له كل إعالمي، ح�� الفصة

.ه𠘯قاص ماول االن𰈂 اص أو𰉜ات أو اش𰋘سف مه𰋘 اء ، وال𠘯ال ق𠘯ولة وال𰋘𠔴ة ال𰈂ة ، وهي الل ح اآلراء ع ��علل
واضاف ال𠔴𰈂 أن ه𰀀ه ال𰈂ة مجدة واقعا في ال𰈂 ال��م، و�𠘯ا ن𠘯𠔴ى ان ال ت𰈂ث اة عات أي اج𠘯��ة ل��𠔴𰋘 ال𰋸𠔴وع في ال𰋘��𰀀𰉜 اته وما

احاه م��اق الع𠔴ل ال𠘯ي، وال𰀀 كان اس𰋸افا حق��ق��ا ل𰋘𠔴قل ال𰈂 الاع ول𰋘𠔴��تها حى يد معها الع𰀀اء على كافة ال𰋘𠔴ات.
وت𠘯𠔴ى ال𠔴𰈂 م اإلعالم�𐭣� وال𠔴ا𠘯�� اس𠔴ار ه𰀀ا ال𠘯𠔴اخ م ال𰈂ة في ال𠘯ق ال𠘯اء ، واالبعاد ع ش𠘯𠎿𰉜ة ال𰋘𠔴ائل واس𰉜ام لغة الح الي
ت𠔴 اش𰉜اصا ومس𰋘ات ، وان ن اس𠔴ار ه𰀀ا الف𠐶اء االعالمي وال𰈂ة ال𠔴احة 𠔴ا عد عل��𠘯ا ج𠔴��عا، وفي ال𠔴قمة ال𠔴ا ،ال𠎿𠔴ل𰈂ة العامة،

وان ال ي ال𰋸�� في أح وان ن ال𠘯ق ال𠘯اء وح االف�ار االاب��ة ه الهف على كل ال𰋘𠔴ات.
ان كان 𰀀𠘯م 𰈂ادته الاع 𰀀اء ال𰀀ار الع𰋸اصل مالم ل��𰋘ئام والد الع اق��ل، وأنكافة الع 𰈂اوز اله أن ت𰈂𠎿ام تفي خ 𠔴𰈂ى ال𠘯𠔴وت

وم𰀀𠘯 الاات.
ٌء أص��ل م𰀀ج ه ��عوال أة ال𰈂ه ليى وتق𰋘ع�� ب 𠔴ح ل𠔴ام جاللة ال𠔴أن اه ،ة خل��فة قاس𠘯��الد ، ب��فة ال𰈂ه في صجهة ثان��ة رأت ال�ات م

م𰋸وعه اإلصالحي. 
ال�ل𠔴ة ل�ل م أع𰀀ى أمانة   ��ة ، ح��𠘯ال ال𰋘𠔴ول��ة   ًا م𰀀عل��ها م ��𠔴القائ الي يل��ها جالله لل𰈂𠎿افة واإلعالم ت�ّ�𰈂ل  العاة  إلى أن  م𰋸��ة 
اد𠎿واالق ال𠔴قاي  وتقمه   ال لحة  األك��ة  ال𠔴𠐶انة  وأنها  ال𰋘��اسي،  واالنفاح  لإلصالح  م𠘯ارة  اعارها   ، ال𰈂𠎿افة  في  ال�اة  فصة 

 .افي أو كات𰈂ص 𰋘 ول ف قل𠎿ق ل ل𠔴جاللة ال أنه في عه 𰉜ا أن نف𠘯اعي، ول𠔴واالج
ال𠘯𰈂ي م خالل اإلنازات ال��م أن وزارة شون اإلعالم اس𰀀اع أن ت𰈂ث ثرة في اإلعالم  أن𠘯ا ن𰀀𰋘��ع أن نقل  ال�اته ب��𠘯ة خل��فة   وأضاف

العية الي حققها خالل فة ق𠎿��ة م ال𰀀م، وفي 𰀀ل 𰀀وف اق𠎿ادة صعة للغاة. 
م�ة على ما حققه اإلدارات اإلعالم��ة الي تعاق في 𰀀ل ال𰋸𠔴وع اإلصالحي م العاة ال𠔴ل���ة ال𰋘ام��ة الي أوالها جاللة ال𠔴ل لإلعالم خالل
𰈂ة ، ألن اإلعالم ال𠘯اهة الخالل الف ورض أم ي، وه𠔴ي والعالة اإلعالم الععلى خار 𰈂ال ة ، وضع��ث نقلة ك𰈂أن ت ، اض��ة𠔴ة الالف
ع𠐶�� ق لإلصالح ال𰋘��اسي واالق𠎿اد، وم شأنه أن 𠐶ع ال𰈂 في مانها ال𰈂𰋘𠔴قه، و𰋘اع في ج𰀀ب اإلس𠔴ار ك𠎿𠔴ر هام م م𠎿ادر

الخل. 
الع�� .𰈂ال مع ح ..ال في ح عد الو �𰀀د الم تا ال��𰀀اء، في ه𠘯ار ال𠎿ره ان�ال ،��فة ال𰈂في ص ال�ات قال إلى ذل
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الع�� .𰈂ال مع ح ..ال في ح عد الو �𰀀د الم تا ال��𰀀اء، في ه𠘯ار ال𠎿ره ان�ال ،��فة ال𰈂في ص ال�ات قال إلى ذل
ال𠘯ي ل�� يما احفائ��ا ف𰋘𰈂، إنه يم تي العه والع مع ال، عه الالء واالن𠔴اء عه اإلخالص والع𠔴ل واإلناز.

عان��ة. فال 𰈂ولة الال معال ة. وش��ي𰈂ال 𰈂��ة في الاق𠔴ال أرسى أس 𰀀وع اإلصالحي ال𰋸𠔴ال د ذ�م تا ال��𰀀��فًة أنه في ه𠐶م
إمارة ما ع االسقالل، دش صاح الاللة ح𠔴 ب ع��𰋘ى آل خل��فة الولة الان��ة م𠔴لة في م𠔴ل�ة ال𠔴 𰈂س𰋘اتها ال𠔴قا��ة ال𰈂ية مل
يم𠘯ا في  وند  بها.   𰉜نف من��ة  دسرة  مس𰋘ات  وج𠔴��عها  وغ��ها.  لل𠔴أة....  األعلى   ل𠔴وال السرة  وال𠔴𰈂𠔴ة   ر𰋸ال  لوم الل𠔴ان 
ال𠘯ي احامها وم𰋘انتها ودع ت𰀀ها. ألنها هي ال𠔴𠔴ل ال𰋸عي لل𰋸ع ال𠘯𰈂ي ال𠐶𰈂𠔴 ع تار𰉜ه ال𰀀ل، وال𠔴𰀀ح للغ أعلى مات ال𰀀ر

والقم واإلناج.
ول� ..أك إعالن ال   ي. ه𠘯ال ب��مها  لل𰈂 وفح𠘯ا  نعل ع ح𠘯ا  يم ع��نا وعهنا  القل؛ في  ال𠘯اء ت𰈂𠎿ها  ان𠎿ار  ال�رة   𠔴واخ

حق��قه قاعة في وجان𠘯ا وم𰋘قة في ك��ان𠘯ا. و�ل عام وال𰈂 ق��ادة وشعا في خ�� وسعادة وأمان.
ا𠔴ه ال فاعلازات وما يفعل اإلن عام ع ل عامًا𠔴وت� ��ة تعل𠘯األع��اد ال حةهابي، إن الف𰋸ان ال𰋘الد، غة الفي ج قال ال�ات جان م
وال مع ع𠐶ه𠔴ا الع، وه𰀀ا ما عل ال𠔴ا𰋸 ع أنه ج𰀀ء أص��ل م ه𰀀ا ال𠔴𠔴ع، ل�� األوش𰈂ة وصغ ال𰋘��ارات وح𰋘، بل وأساسًا 𰋸عره
أنه 𰋘ه حق��قة في ت𠔴𠘯��ة الده، وماة األذ وال𠔴عقات ع قها ل�ي ت𠎿ح أك قرة وت𠘯𠔴ًا م ال𠘯هض والل𰈂اق ال𠎿فف األولى م دول

العال. في الق ال𰀀 ت��ح ف��ه اآلل��ات ال𠘯��ة ه𰀀ه الفصة واسعة ال𠎿ر، ورحة األرجاء، ل��ع�ّ� ف��ها ال𠔴ا ع𠔴 حاته ومام��ه.
وأضاف ال𰋸هابي أن ه𠘯اك عد م ال𠔴لفات ال𠔴𠘯ة وال𰋘��اس��ة وال𰈂قق��ة واالج𠔴اع��ة واالق𠎿ادة والقاف��ة ت𰈂اج م𠘯ا ج𠔴��عًا (أفادًا ومس𰋘ات رس𠔴��ة
وأهل��ة)، أن نف𰈂ها م دون أف�ار م𰋘قة ، وال شو قل��ة ، ل𠘯ع�� الف��� ف��ها 𠎿ت م𠔴𰋘ع، وعلى اولة ال𰈂 ،𰈂ونا األمل، وّجه𠘯ا الاقع
لفة ، ولل𰉜م 𰈂ال اه𰀀عل��ه، وأن م ه، ح𠘯ل �ٌ�𰈂ا إال م�ّ�م ها، فل��𠘯م �ّ�على أ ار، وال ح𰋘لألف�ار، وال اب دون سل غها، ملل

ائ عد ال𰉜الئ، فأرج أن يهّل ع��نا ال𠔴قل وق ق𰀀ع𠘯ا أشاًا جية إلى حل𠘯𠔴ا ال𠘯𰈂ي.
ى ب𰋘ع�� ��𰈂نا الالخلفا ل لا ال𰀀ول��ة ه𰋘ل م𠔴ه هللا ح�حف ف𠔴ال ل𠔴��خ ، إلى أن جاللة ال𰋸ل ال𠎿ف�� ��فة ال𰈂في ص ه أشار ال�اتجان م

سل𠔴ان �� هللا ثاه ، فضع ال𰈂 " في ع��𠘯ه " ، ووضع ال𰋸ع " في قله " ووضع ح𠔴اة ال𰈂 وصنها هفا رئ��𰋘ا له .
وه ، ��𠎿𠔴ال ر م𠎿 وما اه�ف النع 𰈂الدنا ، نق��ق��ة ل𰈂افات الهف ك��ف هي االسع م أك ف𠔴ال ل𠔴��خ إلى أن جاللة ال𰋸وأشار ال

عل ال�اه وما ال عل، ورغ ذل ه "حاف " له𰀀ا الل𰋸𠔴 ��ة هللا وتف��قه.
ق𰈂از تكل إن ، الدب علدان كل شيء ي𰀀ي ف��ها يلة الق𠔴ام الهي األ ، " 𰈂ال ��خ إلى أنه " شه𰋸ل ال𠎿ف�� أشار ال�ات ،𠔴𰋘معاني د وع
ن " ه ، 𰈂لل "𰀀𠘯ك " ه ��𠎿ل𰉜𠔴ب الداد في قل𰀀ات إلى األمام ، كل والء ي𰀀ل خ𠔴 اإلصالحي ل𠔴وع ال𰋸م في مة ، كل تق𰀀ا وع𰉜ا ف𠘯ل ل𠔴

. " ��𠎿ل𰉜𠔴��ة ال𠘯ز وجال" و" تف "معادن الفي األزمات ، ففي األزمات تع ه�ه تائي" ناس ذهو"غ " ��
��𠎿ل𰉜𠔴ن ال��𠘯𰈂داد ال𰀀وان ي ، ه𰋸ى مل�ها ال𰀀د خ𰋘 وان ،كل ش م 𰈂ال ف𰈂 عاء إلى هللا أنال اته𰈂𠎿��خ ت𰋸ل ال𠎿ف�� ال�ات وخ

ت𰋘𠔴ا وحا ووالء لاب أرضه، ه𰀀ا ال ال𰀀 ل ن𠔴ل أغلى م𠘯ه ، ول نقل له ال𠐶��اع.
إلى ذل قال ال�ات في جة أخار ال𰉜ل��ج ، ال�ر إباه�� ال𰋸��خ ، في م𠘯اسة ال��م ال𠘯ي ال𠔴�� ، ت𰉜ل م𰋸اع الفح والف𰉜 والفاء ، م�ّ�نة

"مزاي�� " مألألة م ال𠘯��ة واإلن𠔴اء.
وع تآم𰋸𠔴��ع ، ل�وت سق له م 𰀀𰉜 ا كان𠔴ا م𠎿𠘯وج م𰉜ال ا ال𰀀اع ه𰀀نا ك��ف اسجة ، لاألخ�� 𰋸ات الع𠘯𰋘نا ال𠐶𰈂اس وأضاف؛ ل

.𰈂ال م عأ ف ما هه𰋘 ب ، كانالغ م معائفي م
وأشار الى أن ال𰈂 ل ت�ف - وهي الولة ال𠎿غ��ة في م𰋘احها ال���ة أهلها وق��ادتها - ال𠘯هض فق ، ول� وجنا حاكها الاب والاسخ في

دع االت𰈂اد ال𰉜ل��ي وم𰋸ارعه الع𰋘ة واألم𠘯��ة واالق𠎿ادة ال𰋘𠔴انة، الي الب أن ت𠔴 يما ما.
ع��ة العلى ش فا𰈂هللا في ال ع ل𠐶��ة، كان لها الف𠘯جاالت ول مالح ف��ه م �ّ�ا وما ُس𠘯𰉜تار �𰀀𰋘ا أن ن𠘯ل الب ال م ع����فًا في ي𠐶م

والفع اسقالله م (ال𰋘𠔴ع𠔴) ال𰈂𠔴ل.
واس�𰀀 ال�ات اباه�� ال𰋸��خ كفاءات𠘯ا ال𠘯��ة في كافة ال𠔴االت، والي كان ع تارخ ال س𠘯ا وذخا صلا في الاخل ، ك𠔴ا كان في تحالها
ال𰈂ق��ق��ة على ه𰀀ه ال𰀀 وجنا غ��ته   ،���الع  ع𰋸ال اس�𰀀 ه𰀀ا  ك𠔴ا   ،𰀀��𠔴وال الفاني واإلخالص   ذجا م𠔴ن يت𰈂ل حامال معه   𰀀ال  ف𰋘ال كاز 

األرض ع𠘯ما حان وق الف𰀀عات.
واخ ال�ر إباه�� ال𰋸��خ حيه القل ؛ ه م𰋸ار م𰋸��𠘯اه ، والب م ت�اتف وت�امل الهد ل𰈂ق�� غاات ال𰋸𠔴وع اإلصالحي، وت𰀀 ال𰈂اك
س𠘯لل ، ل𰉜ال ا𠘯��ع م𠔴صالح جو ،اص𠘯𠔴وال 𰀀اك𠔴ء الت ��ة م𠘯ات ال𰉜ال�فاءات وال ��𠔴ح ، وت𠔴𰀀ي الان حق��قي يل𠔴لاج ب��اسي، إلخ𰋘ال

"𰈂" أج𠔴ل، ي�اتف ف��ها ال𠔴��ع شعا وق��ادة ل𠔴𰈂ايها وتقها م الاخل.
داع��ا هللا ع𰀀 وجل ان ي ال𰈂 حة أب��ة ك𠔴ة، ع𰀀𰀀ة 𰋸عها وق��ادتها، قة 𰈂𠔴��𰀀ها ال𰉜ل��ي العي.

��ة " ورس𰉜ارال 𰈂ة ال𠐶نه ع��𰋘 " وع إصالحي𰋸𠔴ره ل𠎿ت ف𠔴ال ل𠔴ح جاللة ال ما𠘯ع ،ي𰀀ال ال𠔴ام، كة األ ه قال ال�اتجان م
لقوع وا𰋸𠔴ا ال𰀀ه 𠘯𠐶ي احة الال الة، كانات والع𰋘س𠔴ن والدولة القان 𰀀𰀀��ة وتعاق𠔴قال إلى الي آل��ة االن𠘯ل ال𠔴اق العخالل م�� م
ع𠘯انه في كافة ال𠔴االت ه ال𰈂ة ، الي م𠘯 م إالق ال𰀀اقات ، وحرت الف� واالباع ، 𠔴ا أسه في تي ال𰈂��اة ال𰋘��اس��ة ، واش� كافة
فات ال𰋸ع في م𰋘��ة ال𠔴𠘯��ة و𠘯اء ال𠔴قا��ة، و�ان ال𰈂ة اإلعالم��ة إح ع𠘯او ه𰀀ه ال𠔴حلة الية ومشها األك أه𠔴��ة ، ألنها األساس

أل ب𠘯اء د𠔴قاي، وأل ت𰈂ي اج𠔴اعي وس��اسي واق𠎿اد وثقافي. 
وأضاف ال𰀀ي لق𰋸  االعالم ال𰋸𠔴وع وواكه واغ𠘯اه وتاع خ𰀀ات اإلصالح ال𰋘��اسي و𠘯اء ال𠔴𠔴ع ال𠔴قاي ال𰀀 ت𰋸ل ف��ه ال𰋸𠔴ار�ة ال𰋘��اس��ة
ف��ه  اي𰀀ح ، و�ّ�ف��ة وال�𰈂ال  𰋘�ّ�ي  𰀀ال ال𠘯𰈂ي  ال𠔴𠔴ع  �ّ�ت اس𰋸اف ت�ّ�𰀀ر  الي   اص𠘯الع  ب��  را أساس��ا، م𰈂افة م𰈂𠎿ة االعالم والوح
ال𰈂ية ووسائل االت𠎿ال  ف��ه شات   فت ، م𠔴ع  وأك حة  ماشة  أفاده 𠎿رة   ب�� العالقات  تقام  ال𠔴اعي، م𠔴ع   هال في  الفد  إسهام 

االعالم ال𰉜𠔴لفة ف𠐶اءات جية لل𰈂ار وتادل الأ، م𠔴ع أك اسعادا لقل االخالف في الأ ض𠔴 ال𠘯اء ال𠔴قاي.
على قم  ال𠔴��ع،  ف��ه  و𰋸ارك  ال𠔴��ع،   𠐶𰈂 م𠔴عي  م𰋸وع  إرساء  اإلصالحي  ال𰋸𠔴وع  اخار   لق القل  ت𰈂𠎿ه   ي𰀀ال ك𠔴ال   ال�ات  واخ
م𠘯�مة م ال𰋘�ّ�امح وال𠐶�ّ�ام والعل وال𰈂ة وال𰈂ار، ول𰀀ل لع االعالم دورا حاس𠔴ا في ه𰀀ا ال𰈂اك ، وأص𰈂 ال𰈂𠎿افة ووسائل الاصل االج𠔴اعي

م ب�� اه أدوات القاة وال𰈂𠔴اسة، إضافة الى كنها قة اقاح وت𰀀. ول  ذل ل��𰈂ث لال ال𰈂ة الي وس𠔴 ال𰋸𠔴وع اإلصالحي وم��𰀀ته.
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