
ن  رسالة صاحب الجاللة الملك محمد السادس إىل المشاركي 
ي الدورة الثامنة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء اإلعالم 

ن
 ف
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 الحمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل موالنا رسول هللا وآله وصحبه، 
 ،  العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

ن  معاىلي األمي 
 أصحاب المعاىلي والسعادة، 
ات السيدات والسادة،   حضن

از، أن تنعقد الدورة الثامنة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء اإلعالم بالمغرب، أرض الحوار وملتقى الحضارات، وأن 
ن إنه لمن دواعي االعتى

ن س . يصادف هذا الحدث الهام، ذكرى مرور أربعي  ي انبثقت عنها منظمة المؤتمر اإلسالمي
 نة عىل قمة الرباط، التى

ك،  ي عىل أشغالكم تلك الروح اإليجابية والصادقة، لمواصلة العمل اإلسالمي المشتى
ي أن احتضان بالدنا لمؤتمركم، سيضقن

ن
ن ف ولنا اليقي 

ي نعيشها 
ي نواجهها، واإلكراهات التى

، قد تضاعفت كما وكيفا، عما كان يعرفه عالمنا عىل كل المستويات، السيما وأن التحديات التى
 . ن ، قبل أربعة عقود من السني   اإلسالمي

وإن الجرح العميق الذي لم يندمل بعد، بفعل العدوان اإلرسائيىلي الغاشم عىل قطاع غزة، وفتكه المفجع باألبرياء، حتى من األطفال 
ذي كان من أبرز معالم رفض األمة له، العمل عىل لم شملها، من خالل والنساء، ليذكرنا بالعدوان اإلجرامي عىل المسجد األقىص، ال

ي حلقة مأساوية، من اإلثم والعدوان 
ن
. وهو ما يجعلنا أمام تحد يراوح مكانه، إن لم يكن يدور ف إحداث منظمة المؤتمر اإلسالمي

ق األوسط، منذ أكتر من نصف قرن.  ي الشر
ن
 والعنف، وإهدار وتدمت  فرص السالم ف

ي هذا لذلك، 
ن
ي مقدمة جدول أعمال هذا المؤتمر، وخاصة ف

ن
يف، ف ننوه بمبادرتكم إىل وضع القضية الفلسطينية، وقضية القدس الشر

 الظرف العصيب، الذي يجتازه هذا الشعب الشقيق المكلوم. 
ام المملكة المغربية بمواصلة الجهود، عىل كافة المستويات، والمحافل والمنت ن ي هذا السياق، نجدد التى

ن
ديات الجهوية والدولية، وف

وب عىل شعبه الصامد، والعمل عىل إقرار حل سلمي عادل ودائم  ي للعدوان واالحتالل، وفك الحصار المضن
من أجل وضع حد نهائ 

يف، عىل أساس مبادرة السالم العربية،  ن المستقلة، وعاصمتها القدس الشر ، عتر إقامة دولة فلسطي  ي اإلرسائيىلي اع العرئر
ن وشامل للتن

ي 
ن
عية الدولية.  وف  إطار مقررات الشر

ي من كل أشكال الدعم 
ن الشعب الفلسطيتن ، فقد عملنا عىل تمكي  وبموازاة مع ما نبذله من مساع دبلوماسية، وعمل سياسي مبارسر

 والمساندة. وذلك بفتح جش جوي لنقل المساعدات اإلنسانية الملحة والطبية العاجلة، سواء من خالل الدعم المادي للدولة، أو 
عات التطوعية والتضامنية من لدن المغاربة قاطبة.   عتر التتر

ي لهذه المدينة السليبة، والدفاع عن هويتها الروحية 
وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا لن ندخر جهدا للمحافظة عىل الوضع القانوئن

ي تمس بحرمة الم
 سجد األقىص وقدسيته. والحضارية، ورموزها الدينية المقدسة، والتصدي لكل االنتهاكات التى

اف شخىصي من جاللتنا،  يف تواصل، بإرسر ام والتضامن، ووفاء منا بهذه األمانة، فإن وكالة بيت مال القدس الشر ن وبنفس روح االلتى
ن أن تلقى هذه الوكالة المزيد من  ، آملي  ن إنجاز مشاري    ع ملموسة، سكنية، وصحية، وتعليمية، واجتماعية، لفائدة إخواننا المقدسيي 

 عم من لدن كافة الدول والهيئات. الد
 العام، أصحاب المعاىلي والسعادة، 

ن  معاىلي األمي 
ي 
ن
إننا نتوخن من استحضارنا لهذا السياق العام، الذي يخيم عىل أشغال مؤتمركم، إبراز جسامة المهام الملقاة عىل عاتقكم، باعتباركم ف

ن لتجسيد أهداف منظمة المؤتمر اإلس ن األساسيي  المي عىل الواجهة اإلعالمية، بما يقتضيه ذلك من صياغة خطاب طليعة الفاعلي 
ح مواقفه،  ، ورسر ، واعتماد أساليب حديثة للتواصل، ووضع خطط فعالة إلسماع صوت العالم اإلسالمي إعالمي متجدد وموضوعي

ي تعزيز حوار الثقافات والحضارات، بما يخدم المثل و 
ن
األهداف السامية لإلنسانية ونضة قضاياه العادلة، وتمكينه من اإلسهام ف

 جمعاء. 
ن الذات من  ، والتفاعل مع العالم المتقدم، أخذا وعطاء، مع تحصي  ي اإلعالمي ولن يتأئى ذلك، إال باالنفتاح عىل التطور التكنولوخر

بعض وسائل المؤثرات السلبية، وفضح المناورات، ومحاوالت االستالب بكل أنواعه، والغزو الفكري المقنع بالشعارات، السيما و 
 . ن ن العالمي  ن صورا نمطية، وتؤجج التعصب والتطرف، وتقوض روح الحوار بي  ا ما تروج عن اإلسالم والمسلمي  ، كثت  ي  اإلعالم الخارخر



ي عالمنا من تحوالت عميقة، بفعل دخوله عض المعرفة واالتصال، الذي يجعل من التواصل وتدفق 
ن
وال يخقن عليكم ما يتحكم ف

ي كل مناشط الحياة، ومختلف مشاري    ع التنمية. المعلومات، آليات ر 
ن
 ئيسية ف

ي منظمة المؤتمر 
ن
ن الدول المتقدمة، والدول األعضاء ف ومن ثم، أصبحت المبادرة إىل وضع األسس الكفيلة بتقليص الفجوة الرقمية بي 

ي تحقيق أي ت
ن
ي هي حجر الزاوية ف

ن من المعرفة، التى ن المواطني  وريا، قصد تمكي  ، أمرا ضن نمية أو تقدم أو تعاون أو عمل اإلسالمي
، يقوم عىل منطق الروابط والشبكات  ي إعالم عالمي

ن
ك، وكذا العمل عىل ولوج الشبكات غت  المادية للمعرفة، قصد االنخراط ف

مشتى
 ذات األسس المعرفية والتكنولوجية المتقدمة. 

حة، ووفق مشاري    ع وبرامج محكمة التخطيط، تمكن كما أن تحقيق هذه األهداف السامية، يتطلب العمل بمهنية عالية، ورؤية واض
ن الحقيقية، عقيدة وتراثا وحضارة، وتسمح بالتفاعل الشي    ع مع مختلف التطورات واألزمات،  من تقديم صورة اإلسالم والمسلمي 

ي هي أحسن، وبالمهنية الالزمة، لكل من يسىع إىل احتكار اإلسالم، من الداخل، 
وكل من يتطاول عىل وخاصة التصدي، بالحكمة وبالتى

 تشوي  هه من الخارج. 
 . ن  وكما ال يخقن عليكم، فاإلعالم سالح العض وسيفه. وكما تعلمون، فإن ديننا اإلسالمي الحنيف، يحض عىل البالغ المبي 

، من االرتقاء  ي دول منظمة المؤتمر اإلسالمي
ن
ن وسائل اإلعالم، ف بمستوى أدائها، لذا، نحثكم عىل مضاعفة جهودكم الهادفة إىل تمكي 

ي الدفاع عن القيم والمقومات الروحية 
ن
ام لألخالقيات، مع التوحد ف ي مراعاة للتنوع والتعددية، والتحىلي بالمسؤولية، واحتى

ن
ف

 والحضارية للمجتمعات اإلسالمية، ومصالحها العليا. 
ك، عىل الواجهة اإلعالمية، تتأثر ال محا لة بمدى نجاعة سياسات ووسائل اإلعالم ذلك أن قوة وفعالية العمل اإلسالمي المشتى

ي االقتصاد الجديد للمعرفة واالتصال. وليس مجرد مادة استهالكية 
ن
ي بلداننا اإلسالمية، والنظر لإلعالم كقطاع منتج ف

ن
واالتصال ف

 مبتذلة. 
نا  ورشا إصالحيا طموحا، أتاح  ومن هذا المنظور، كان حرصنا عىل إحاطة قطاع اإلعالم واالتصال ببلدنا، برعايتنا الموصولة. فبارسر

ن مضامينه، وتحرير  ية، وتنوي    ع عروضه، وتحسي  ، بمختلف روافده، وتأهيل موارده البشر إعادة هيكلة القطب اإلعالمي العمومي
، وفتحه أمام المبادرة الخاصة. فضال عن إحداث هيئة عليا تتوىل مهام ضبط االتصال السمىعي  ي

الفضاء السمىعي البضي الوطتن
ام الحرية والنظام العام، والتعددية، وضمان تكافؤ الفرص. البضي،   عىل أساس احتى

افية حرة ومسؤولة، وانبثاق صناعة  وط الكفيلة بإقامة مؤسسات إعالمية احتى كما أصدرنا توجيهاتنا السامية، للعمل عىل توفت  الشر
ي منظومة الدعم العمومي للصحافة المكت

ن
وبة، وتطوير منظومتها القانونية، وتمكينها من هيئة إعالمية تنموية، عتر إعادة النظر ف

ها قانونيا وأخالقيا.   تسهر عىل تنظيم المهنة وتأطت 
، أساسه سيادة القانون، وعماده  ي نطاق ديمقراطي

ن
ي ترسيخ المواطنة، متى عمل ف

ن
يك ال مندوحة عنه ف ي ذلك، أن اإلعالم رسر

ن
مذهبنا ف

 ر الموضوعي للرأي العام. المهنية، وروحه األخالقيات، وجوهره التنوي
 العام،  أصحاب المعاىلي والسعادة، 

ن  معاىلي األمي 
ي هذا المقام، بكامل التقدير واإلجالل، اإلسهامات الجليلة لمؤسسي منظمة المؤتمر اإلسالمي األماهد، 

ن
، ف ال يسعنا إال أن نستحضن

ي طليعتهم والدنا المنعم جاللة المل
ن
ك، وف ي ورواد العمل اإلسالمي المشتى

ن
، والملك فيصل بن عبد العزيز، خلد هللا ف ي

ك الحسن الثائن
 الصالحات ذكراهما. 

، والدفاع عن مقدسات أمتنا، ومناضة  فلنجعل من الوفاء لقمة الرباط التأسيسية الرائدة، خت  محفز عىل تعزيز التضامن اإلسالمي
ابية لدولها، والتصدي  ن السيادة والوحدة التى ي هذا الظرف الدوىلي قضاياها العادلة، وتحصي 

ن
وعات البلقنة والتجزئة. السيما ف ن لتن

 الدقيق، الذي يضاعف من إكراهاته تراكم اإلحباطات، وتواىلي النكسات، بسبب تفاقم الخالفات المفتعلة، وهدر طاقات األمة بسببها. 
ن  ي ما فتئت تتضاعف، قصد التفعيل األمثل لمضامي 

ي الختام، نعرب عن تقديرنا لجهودكم، التى
ن
ي، وما يؤطره  وف برنامج العمل العشر

ي مستوى 
ن
ن إىل أن تسفر هذه الدورة، عن اتخاذ قرارات وتوصيات ف من توجه إصالخي شامل، وفاء لروح قمة الرباط الرائدة، متطلعي 

 هذه اللحظة التاريخية الدقيقة. 
ي المغرب، فإننا نسأل هللا تعاىل أ

 ن يكلل أشغالكم بكامل التوفيق والسداد. وإذ نرحب بكم، ضيوفا كراما عىل أرض بلدكم الثائن
 والسالم عليكم ورحمة هللا تعاىل وبركاته. 
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