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ملخص: 
اإعالمي حمدد  اإعالمية وا�شحة املعامل، وخطاب  االإعالمي من �شيا�شة  العمل  ينطلق 
املفردات وامل�شامني واالأ�شاليب. وال�شيا�شة االإعالمية هي جمموعة من املبادئ املتكاملة، 
االإعالم اجلماهريي  املوؤ�ش�شات امل�شرتكة يف  للتطبيق بو�شاطة  القابلة  الدائمة،  الوا�شحة، 

ب�شكل مركزي يف بلد ما. 
نظر  وجهة  من  االإعالمية  ال�شيا�شة  مو�شوع  درا�شة  اأهمية  تت�شح  املنطلق  هذا  ومن 
االإ�شالم، فقبل ممار�شة اأي ن�شاط اإعالمي، ال بد من ر�شم �شيا�شة اإعالمية متميزة عن �شيا�شات 
االآخرين، حتى نتخل�ص من تبعية اال�شرتاتيجية االإعالمية قبل التخل�ص من تبعية امل�شمون 

االإعالمي م�شتهدف كياننا كاأمة لها تاريخها وح�شارتها وتراثها الثقايف املتميز. 
وقد اتبعت يف درا�شتي املنهج الو�شفي التحليلي، فانطالقا من احلاجة اإىل اال�شتدالل 
على املنظور اال�شالمي لل�شيا�شة االإعالمية، اعتمدت املنهجني اال�شتقرائي واال�شتداليل بغية 

اال�شتنتاج املنطقي املت�شمن التقومي والتقومي الإ�شدار احلكم. 
وقد اأمكن من خالل هذه الدرا�شة طرح ت�شور جديد ل�شيا�شة اإعالمية ت�شتند اإىل اإطار 
مرجعي اإ�شالمي نابع من نظرة االإ�شالم لالإن�شان والكون وعالقتهما باهلل، وما ي�شدر عن 
النبوية  وال�شنة  الكرمي  القراآن  يف  الثابت  احلق  اإىل  ا�شتناداً  متميزة  علمية  روؤية  من  ذلك 

املطهرة. 
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Political Media 
from Islamic Perspective

Abstract: 

Media work stems from a clear political and media discourse, and precise 
vocabulary and content. Media policy is a set of integrated principles which 
are clear and permanent, in addition to viable institutions participating in the 
mass media is at the heart of the country. 

In this sense, the importance of the study of media policy from the 
perspective of Islam, before the exercise of any media activity must establish 
separate political policies of other media until that we get rid of the media 
strategy dependency before getting rid of the dependency set target media for 
our being as a nation has its history and its civilization and unique cultural 
heritage. 

Followed in my approach to descriptive analysis, recognizing the need to 
conclude the point of view of the Islamic media policy adopted both inductive 
and deductive reasoning to contain the evaluation and assessment sentence. 

This was made possible through the study presents a new vision of media 
policy based on the framework derives from Islamic vision of man and of the 
universe and their relationship with God and what comes from the vision 
of distinguished scientific basis of the inalienable right of the Qur›an and 
Sunnah. 
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مقدمة: 
مل يعد خافيًا على اأحد مدى تعاظم تاأثري االإعالم على النا�ص، لدرجة اأنهم قد يفقدون 
امل�شكن واملاأكل وامللب�ص وال يفقدون الو�شائل االإعالمية، واالإعالم وجه من اأوجه احل�شارة، 
الفكرية والظروف  ال�شيا�شية واالجتاهات  الدينية واملذاهب  العقيدة  الوجه املعرب عن  فهو 
اأي�شًا. فاالإعالم  االجتماعية والنظم االقت�شادية، يتاأثر بهذه العوامل جمتمعة ويوؤثر فيها 
واملبادئ  والقيم  العقدية  التطورات  اأن  فيه  �شك  ال  االأمة. ومما  العام يف  النظام  عن  يعرب 

املنبثقة عنها متثل حلمة االإعالم و�شداه )1( 
اإن االإعالم- ومنذ القدم- كانت له اأهمية عند ال�شعوب، فالقبائل العربية يف اجلاهلية 
كانت ت�شتعني بال�شعراء كناطقني اإعالميني وكاإذاعات متنقلة تهيج اخلواطر، كما ي�شتعان 
بهم اأي�شًا يف اإ�شعال احلروب اأو يف اإطفائها، فق�شيدة يلقيها �شاعر يف البوادي كانت كفيلة 
بتجميع املحاربني و�شحنهم اإىل �شاحات احلرب لقتال خ�شومهم، وق�شيدة حكيمة اأخرى 

يلقيها �شاعر اآخر كانت كفيلة بتهدئة روع اجلموع املتقاتلة وفك ا�شتباكها. 
واإن اختلف االإعالم باختالف الزمان اأو املكان ونظم احلكم وظروف كل جمتمع من 
املجتمعات، فال ي�شتطيع اأي جمتمع اإن�شاين اأن يحيا بدونه. فال يوجد ع�رس من الع�شور خال 
من االإعالم. فاالإعالم ظاهرة اجتماعية �شقت طريقها اإىل البيئات كلها والع�شور كلها منذ 

كان االإن�شان يحيا حياة بدائية حتى الع�رس احلديث. 
ومن الطبيعي اأن يتاأثر االإعالم والعمل االإعالمي بحقائق املجتمعات التي يعمل بها 
ويعك�ص ظروفها وواقعها، االأمر الذي اأدى اإىل تعدد اأهدافه ونظمه يف كل جمتمع من هذه 
اأن نف�شل االإعالم عن الواقع االعتقادي واالجتماعي وال�شيا�شي  املجتمعات. فال ن�شتطيع 
ال�شائد يف جمتمع ما، فالنظام االإعالمي يف جمتمع ما هو وليد البيئة، وهو وليد النظام 

ال�شيا�شي القائم فيه، ويعك�ص ظروفه ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية. 
مل  احلديثة  وتقنياته  ونظرياته  وو�شائله  باأجهزته  االإعالم  اأن  من  الرغم  وعلى 
وبتطبيق  اأنه  اإال  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  حممد  نبينا  على  الوحي  نزول  وقت  معروفًا  يكن 
املقايي�ص العملية احلالية على الدور امللقى على عاتق الدعوة االإ�شالمية، ميكننا القول اإن 
االإعالمية  الو�شائل  تلك  اأن  اإال  الرئي�شة.  ودعامته  الدين  هذا  اأداة  ومازال-  كان  االإعالم- 
الب�شيطة- ال�شاعر والق�شيدة- والتي كان لها ذلك التاأثري مل يكن مبقدورها تغيري االأفكار 
وامل�شاعر، ومل يكن باإمكانها اإحالل اأنظمة ووجهات نظر جديدة بداًل من التي كانت قائمة. 
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اإعالمية للنا�ص كافة فر�شم �شيا�شته االإعالمية منذ البداية، لن�رس  ثم جاء االإ�شالم كر�شالة 
ُ َعزَّ َوَجلَّ {َواأَْنِذْر َع�ِسريََتَك  ا اأَْنَزَل اهللَّ الر�شالة الربانية، اأخرج اأحمد َعِن اْبِن َعبَّا�ٍص َقاَل: »مَلَّ
ِعَد َعَلْيِه، ُثمَّ َناَدى:  َفا َف�شَ ِبيُّ )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم( ال�شَّ ااْلأَْقَرِبنَي} ال�شعراء َقاَل: اأََتى النَّ
ا�ُص اإَِلْيِه َبنْيَ َرُجٍل َيِجيُء اإَِلْيِه َوَبنْيَ َرُجٍل َيْبَعُث َر�ُشوَلُه، َفَقاَل َر�ُشوُل  َباَحاْه، َفاْجَتَمَع النَّ َيا �شَ
َلْو  اأََراأَْيُتْم   ، ُلوؤَيٍّ َبِني  َيا  ِفْهٍر،  َبِني  َيا  ِلِب،  طَّ امْلُ َعْبِد  َبِني  َيا   : ِ )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم(  اهللَّ
ْقُتُمويِن؟ َقاُلوا: َنَعْم، َقاَل: َفاإِينِّ  دَّ اأَْن ُتِغرَي َعَلْيُكْم �شَ َبِل ُتِريُد  اأَنَّ َخْياًل ِب�َشْفِح َهَذا اجْلَ ُتُكْم  اأَْخرَبْ

َنِذيٌر َلُكْم َبنْيَ َيَدْي َعَذاٍب �َشِديٍد. . . «. 
طرقها  وت�شعبت  اأ�شكالها  وتنوعت  �شورها  تعددت  فقد  اليوم،  االإعالم  و�شائل  اأما 
وا�شتخدمت اأحدث تقنيات الع�رس خلدمتها، ما جعلها متلك اإمكانية تغيري املفاهيم وخلط 
اال�شتعمار  قدرة  ال�شعوب  على  االأيديولوجي  التاأثري  على  قدرتها  يف  فاقت  حتى  االأفكار 
الع�شكري املبا�رس مبا كان ميلك من جنود و�شالح وعتاد. جاء يف التقرير املرقم 1352/ 
يف 24/ 4/ 1964م الذي نوق�ص يف دورة الكوجنر�ص االأمريكي رقم 88 »ميكننا اأن نحقق 
بع�ص اأهداف �شيا�شتنا اخلارجية من خالل التعامل املبا�رس مع �شعوب الدول االأجنبية بداًل 
من التعامل مع حكوماتها من خالل ا�شتخدام اأدوات وتقنيات االت�شاالت احلديثة، ميكننا 
اليوم اأن نقوم باإعالمهم والتاأثري يف اجتاهاتهم، بل ميكن يف بع�ص االأحيان اأن جنربهم 
ملحوظة  �شغوطًا  متار�ص  اأن  بدورها  ميكنها  املجموعات  وهذه  معني،  طريق  �شلوك  على 

وحتى حا�شمة على حكوماتها«. 
دول  ب�شعة  به  تتحكم  اإعالم خطري  هو  العامل  دول  على  املفرو�ص  الغربي  واالإعالم 
وبناء  امل�شلمني  اأبناء  عقليات  من  جانب  تغيري  على  يعمل  وامل�شلمني،  لالإ�شالم  معادية 
نف�شياتهم وفق مزاجه، في�شمح بتمرير املعلومات اأو مينعها كما يحلو له، ويغري ويبدل يف 

احلقائق واالأ�شماء وامل�شميات كما ي�شاء. 
ومثاًل ي�شف لنا االإعالم العاملي احلركات االإ�شالمية ال�شاعية اإىل التغيري والراف�شة 
ي�شف  واالأ�شولية، يف حني  والت�شدد  بالتطرف  االإ�شالمية  البالد  التو�شعية يف  ملخططاته 
بع�شها االآخر )املرحب واملتقبل الأفكاره( باالعتدال والو�شطية. وهكذا يرى املتتبع لالأخبار 
يبث  الذي  الغربي  االإعالم  اأ�شا�ص  امل�شلمني على  واملعلومات كيفية �شوغ عقلية جماهري 

�شمومه الفكرية عرب و�شائل االإعالم. 
فاإذا كان لالإعالم يف الع�رس احلا�رس لكل هذا الدور اخلطري، واإذا كان �شلطانه على 
اجليو�ص  تاأثري  تاأثريه  يف  فاق  اإنه  حتى  والتدمري،  الفتك  من  احلد  هذا  اإىل  ي�شل  النا�ص 
لالإعالم  كان  اإذا  التنفري.  وال  االإكراه  ي�شتعمل  ال  الأنه  ال�شعوب،  غزو  يف  واالأ�شاطيل 
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احلا�رض مثل هذه ال�سيا�سة املدمرة، فما ال�سيا�سة االإعالمية التي يجب على 
امل�سلمني اأن يتبنوها؟ وكيف ميكن لها ان تواكب التطورات املت�سارعة يف 

جمال االإعالم؟ 
ان هذه اال�شئلة وغريها دفعتني اإىل البحث عن �شيا�شة اإعالمية متميزة متكن الدول 
ال  وت�شورات  ايديولوجيات  على  املبنية  الغربية  االإعالمية  االآلة  مواجهة  من  اال�شالمية 
تتما�شى ومعتقداتنا وت�شوراتنا واأفكارنا، وال ميكن لنا اأن نواجه ال�شيل االإعالمي املتدفق 
بالتبعية الفكرية واخلطط واال�شرتاتيجيات التي ر�شموها لنا، ف�شاًل عن التعبري عن ذاتنا 
ا�شرتاتيجيات  وو�شع  �شيا�شات  بر�شم  اإال  يتم  ال  هذا  كل  اإن  املتميز.  احل�شاري  وكياننا 
واإعداد خطط متميزة تنطلق من تراثنا وت�شتند اإىل عقيدتنا وتبلور ت�شوراتنا وحتدد اأهدافنا 

وغاياتنا. 

املبحث األول - مفهوم السياسة اإلعالمية يف اإلسالم: 
اإىل املفهوم الدقيق لهذه  ال�شيا�شة االإعالمية كلمة مركبة من مفردتني، وحتى ن�شل 
الكلمة املركبة وماذا نعني بها يف االإ�شالم، البد من التعرف اإىل معنى كلمتي )�شيا�شة( و 

)اإعالم( من حيث اللغة وال�شطالح
كما  ♦ ال�شوؤون  رعاية  هي  لغة:  فال�شيا�شة  وا�سطالحا:  لغة  ال�سيا�سة  اأوالً: 

رعيت  اأي  ونهيتها«  اأمرتها  اأي  �شيا�شًة  الرعية  »�ش�شت  املحيط  القامو�ص  يف  جاء 
ي�شلحها.  مبا  االأمة  �شوؤون  رعاية  اأنها  هذا  ومعنى  والنواهي.  باالأوامر  �شوؤونها 
يفعل  كما  اأُموَرهم  تتوىل  اأَي  االأْنِبَياُء«  َت�ُشو�ُشُهُم  اِئيَل  اإِ�رْسَ َبُنو  »َكاَنْت  حديث  ويف 
فعل  وال�شيا�شُة  ِلحه  ُي�شْ مبا  ال�شيء  على  القياُم  يا�شُة  وال�شِّ ِعيَّة،  بالرَّ والُوالة  االأَُمراء 
َته.  َرِعيَّ َي�ُشو�ُص  والوايل  ها،  ورا�شَ عليها  قام  اإِذا  الدوابَّ  َي�ُشو�ُص  هو  يقال  ال�شائ�ص 

 
رعايتها  وح�شن  االأمور  تدبري  على  اللغوي  معناها  يف  تدور  ال�شيا�شة  اإن  القول:  وميكن 

واإ�شالحها. 
وال�شيا�شة: تدبري �شئون الدولة، فال�شا�شة هم قادة االأمم ومدبرو �شئونها العامة )2( . 

ومن اأجمع معانيها اللغوية اأنها: ا�شت�شالح اخللق باإر�شادهم اإىل الطريق املنجي يف 
العاجل واالآجل )3( . 

اأما ا�شطالحا: من اأجمع املعاين الفقهية قول ابن عقيل احلنبلي فيما نقله ابن القيم 
عنه يف كتابه: »اإعالم املوقعني«: »ال�شيا�شة ما كان من االأفعال بحيث يكون النا�ص اأقرب 
اإىل ال�شالح واأبعد عن الف�شاد، واإن مل ي�رسعه الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وال نزل به وحي« 
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ه، وما كان ظلًما فال�رسيعة متنعه، ولي�ص من  )4( . فما كان عداًل من ال�شيا�شات فال�رسيعة تقرُّ

ا عليه يف كتاب اأو �شنة؛ فهي قانون  �رسط ما يدخل يف مفهوم ال�شيا�شة اأن يكون من�شو�شً
مو�شوع لرعاية االآداب وامل�شالح وانتظام االأموال )5( . 

ثانياً- االإعالم لغة وا�سطالحا: االإعالم لغة: م�شتق من اأَْعَلَم، يقال: اأَْعَلَمُه اإعالمًا،  ♦
مبعنى اأخربه اإخباراً )6( . جاء يف »معجم حميط املحيط« لبطر�ص الب�شتاين: »االإعالم يف اللُّغة 
م�شدر اأعلم، واأَْعَلمت كاأْذنْيُت، ويقال: ا�شَتعِلْم يل َخرَب َفالن واأعلمتيه حتى اأْعَلَمه وا�شتعملني 
اخلرب، واأْعَلَم الفار�ُص جعل لنف�شه عالمة ال�شجعان، واأعَلَم الفر�َص علَّق عليه �شوفًا اأحمر اأو 
اأبي�ص يف الــحرب، واأعَلـَـم َنْف�َشـه و�شمها ب�شيما احلرب )7( . ويف تاج العرو�ص » اأعلمه اإياه 
فتعلَّمه » وهو �رسيح يف اأن التعليم واالإعالم �شيء واحد يف االأ�شل )8( . ويف ل�شان العرب 
اأعلمه،  واأعلمتيه حتى  ا�شتعلم يل خرب فالن  . ويقال   )9( اإياه فتعلمه«  واأعلمه  العلم  » علم 

وا�شتعملني اخلرب فاأخربته اإياه وعلم االأمر فتعلمه واأتقنه )10( . 
واأعَلَم بال�شيِء اأي اأبَلغ عنه واأخرَب به. ويقال ا�ْشَتْعِلْم يل َخرَب فالن واأَْعِلْمِنيه حتى اأَْعَلَمه 
وا�ْشَتْعَلَمني اخلرَب فاأْعَلْمُته اإياه. وهو م�شدر للفعل اأعلم وهو رباعي، واأعلم من العلم الذي 
هو اإدراك ال�شيء على حقيقته، واأعلمته وعلمته يف االأ�شل واحد اإال اأن االإعالم اخت�ص مبا 
كان اإخباراً �رسيعًا، والتعليم اخت�ص مبا يكون بتكرير وتكثري حتى يح�شل منه اأثر يف نف�ص 

املتعلم )11( . 
فال يخرج معنى االإعالم لغة عن االإخبار بال�شيء اأو االأمر اأو االإبالغ عنه اأو االإعالم به 

اأي االإي�شال والنقل. ومعنى االإعالم هو و�شع العالمة على �شيء الإظهاره واإبرازه. 
لدى  معرفة  عن  للك�شف  و�شيلة  وهو  ال�شيء  على  العالمة  و�شع  اإنه  القول:  وميكن 
على  ينطوي  فاالإعالم  بينهم،  ويعمها  عليها  ويطلعهم  للنا�ص  يظهرها  اأْن  يريد  وا�شعها 

الك�شف عن املعلومات واملعارف واالجتاهات واإبرازها للنا�ص )12( . 
ويعترب  ملفهوم  العام  املعنى  عن  لالإعالم  اللغوي  املعنى  يبتعد  ال  ا�شطالحا:  اأما 
االأملاين اتوجروت من االأوائل الذين عرفوا االإعالم ومازال الباحثون يحومون حول تعريفه 
اجلماهري  عقلية  عن  املو�شوعي  التعبري  هو  «االإعالم:  بقوله:  عرفه  وقد  لالإعالم.  املوجز 

وميولها واجتاهاتها ولروحها يف نف�ص الوقت )13( 
ويعرفه رميون رويه: باأنه »نقل داللة اأو مفهوم اإىل كائن واع بو�شاطة حامل مكاين، 
زماين، مطبوعة، ر�شالة هاتفية، موجة �شوتية، واملق�شود باحلامل: الو�شيلة االإعالمية )14(. 
بل  فقط،  اجلماهريية  االت�شال  بو�شائل  تخت�ص  ال  اأنها  التعريفات  هذه  يف  ويالحظ 
تتجاوز ذلك اإىل جميع اأنواع التوا�شل والتفاهم بني النا�ص، وهو ما ال اأراه منا�شبًا ملفهوم 
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االإعالم يف الع�رس احلديث، حيث تقل�شت جميع اأنواع التوا�شل والتفاهم بني النا�ص، ما مل 
تاأخذ �شفة اجلماهريية من حتت املفهوم العام لالإعالم. 

ال�شليمة  واملعلومات  ال�شحيحة  باالأخبار  النا�ص  تزويد  »باأنه  اإمام  اإبراهيم  ويعرفه 
واحلقائق الثابتة التي ت�شاعد على تكوين راأي �شائب يف واقعة من الوقائع اأو م�شكلة من 
وميولهم.  واجتاهاتهم  اجلماهري  عقلية  عن  مبو�شوعية  الراأي  هذا  يعربِّ  بحيث  امل�شكالت، 
واالإعالم على هذا االأ�شا�ص اإمنا هو تقدمي احلقائق املجردة وهذا االرتباط باحلقيقة هو اأهم 
ما مييز االإعالم عن غريه من اأ�شكال االت�شال« )15( . وهذا التعريف يق�رس ال�شفة االإعالمية 
كونها  عن  االإعالم  و�شائل  معظم  تخرج  وبهذا  باحلقيقة؛  النا�ص  تزود  التي  الو�شائل  على 

اإعالما لبعد اأكرثها عن احلقيقة. 
فاإذا كان هذا هو تعريف االإعالم، وكان تعريف ال�شيا�شة هو رعاية ال�شوؤون. فيكون 
معنى �شيا�شة االإعالم يف االإ�شالم هو: تدبري ال�شوؤون االإعالمية على اأ�شا�ص االإ�شالم، اأي ربط 
�شوؤون االإعالم باالأحكام ال�رسعية. فاالإعالم من منظور االإ�شالم حمكوم باالأحكام ال�رسعية 
وهي التي حتدد ما يجوز نقله من املعلومات واملعارف والثقافات الفكرية وال�شلوكية، وما 
ال يجوز، ومتى ينقل ومتى ال ينقل، واالإ�شالم اأي�شًا هو الذي يحدد كيفية ا�شتخدام اأدوات 
االإعالم والن�رس وو�شائل، الظاهرة واملعنوية، ذات ال�شخ�شية احلقيقية اأو االعتبارية، بق�شد 
وتف�شريها  نزولها  �شبب  يف  البحث  حمور  االآية  عن  الثاين  املبحث  يف  و�شنتحدث  التاأثري. 
واملعنى العام لها. ومن ثم جاز لنا اال�شطالح على علم االإعالم بفقه االإعالم وعلى ال�شيا�شة 

االإعالمية باالإطار العقدي احلاكم ل�شيا�شة للمنظومة االإعالمية 

املبحث الثاني - ضوابط السياسة اإلعالمية من منظور إسالمي: 
الهياكل  من  العديُد  الدول،  من  دولة  اأي  يف  واالت�شايل  االإعالمي  بالن�شاط  يقوم 
االأخرى، كاأجهزة  واأجهزة اخلدمات املختلفة  ال�شحفية واالإذاعية،  االإعالمية كاملوؤ�ش�شات 
وجود  �رسورة  يقت�شي  الذي  االأمر  وغريها،  واالجتماعية  والزراعية  ال�شحية  اخلدمات 

�شيا�شة ات�شالية ت�شمن التن�شيق بني اأوجه ن�شاط هذه االأجهزة والهياكل. 
ومل يعد ممكنًا النظر اإىل االت�شال على اأنه خدمة عار�شة ميكن اأن ترتك لل�شدفة. فالبد 
من و�شع �شيا�شات �شاملة لالت�شال )16( ، نظام فرعي من املجتمع يتاأثر بالبيئة التي يعمل 
فيها كما يوؤثر فيها. لذلك فاإن النظم االإذاعية تعك�ص اإىل درجة كبرية تقدم املجتمع الذي 
تقوم بخدمته اأي ظروفه االجتماعية، كما تعك�ص ظروفه ال�شيا�شية واالقت�شادية والثقافية 
والفكرية. فالنظم االإذاعية تتخذ �شكل النظم االجتماعية والدينية واالقت�شادية وال�شيا�شية 

التي تعي�ص فيها واألوانها )17( . 
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باأنها جمموعة  اإذاعي  اأو  اإعالمي  نظام  الأي  واالت�شالية  االإعالمية  ال�شيا�شة  وتعرف 
املبادئ والقواعد والقوانني والتوجهات التي يعمل النظام مبقت�شاها. 

اأ�شا�شية  اأخرى، وتاأتي نتيجة العتبارات  اإىل  ال�شيا�شات االإعالمية من بيئة  وتختلف 
ت�شعها كل دولـــة ن�شـب اأعينهــا عنـــد ال�شــروع يف اختيــار النظــام االإذاعــي االأمثــل لهـــا 
العري�شة  اخلطوط  اأو  واالأ�ش�ص  والقواعد  املبادئ  جمموعة  هي  االت�شال  ف�شيا�شات   ،  )18(

والتوجهات واالأ�شاليب التي تو�شع لتوجيه نظم االت�شال، وهي عادة بعيدة املدى، وتتناول 
االأمور االأ�شا�شية، وتنبع من االإيديولوجيات ال�شيا�شية والظروف االجتماعية واالقت�شادية 
الواعية واملدرو�شة وال�شلوكيات  ال�شائعة فيه »فهي جمموعة املمار�شات  للمجتمع والقيم 
االت�شالية يف جمتمع ما يهدف تلبية االحتياجات االت�شالية الفعلية من خالل اال�شتخدام 

االأمثل لالإمكانات« )19( 
وقد تت�شم ال�شيا�شات االت�شالية بالعمومية فيما تطرحه من مبادئ واأهداف. كما تت�شم 

يف حاالت اأخرى بالتحديد والتخ�شي�ص. 
وترتبط ال�شيا�شة االت�شالية باالحتياجات االإن�شانية االأ�شا�شية، كما ت�شع يف االعتبار 

الظروف االجتماعية واالقت�شادية وال�شيا�شية والثقافية للبيئة اخلا�شة بها. 
وال�شيا�شة االت�شالية ال ت�شتورد اأو تنقل كنموذج عاملي ميكن تطبيقه كما هو يف اأي 
مكان من العامل. فهي تنبع من ظروف كل بلد وتراعي تراثه التاريخي والثقايف وتعمل على 

تلبية احتياجاته. )20( 
و�شيا�شات االت�شال »هي جمموعة املبادئ واملعايري التي حتكم ن�شاط الدولة جتاه 
عملية تنظيم واإدارة ورقابة وتقومي ومواءمة نظم واأ�شكال االت�شال املختلفة، وعلى االأخ�ص 
يف  املمكنة  االجتماعية  النتائج  اأف�شل  حتقيق  اأجل  من  اجلماهريي،  االت�شال  و�شائل  يف 
اإطار النموذج ال�شيا�شي واالجتماعي واالقت�شادي الذي تاأخذ به الدولة« )21( وال�شيا�شات 
الن�شاط  اأوجه  لتن�شيق  اإطار مالئم  تعني فر�ص تخطيط �شارم، فهي  الوطنية لالت�شال ال 

يتيح قدراً من املرونة ويف�شح املجال اأمام اختيار الطرق التي ميكن اتباعها. 
وجدير بالذكر اأن عدد الدول التي حددت �شيا�شات ات�شالية وا�شحة قليلة يف العامل. 
فمعظم ال�شيا�شات التي ُتنَتَهُج �شمنية، وال تزيد عن كونها جمموعة من املمار�شات، ال توفر 

اإطاراً لتعاون منظم وفعال. )22( 
االت�شالية  ال�شيا�شة  �شياغة  يف  عنه  اال�شتغناء  ميكن  ال  جانب  االإعالمي  والتخطيط 
وتنفيذها، ويبداأ التخطيط بتحديد الواقع )اأين نحن االآن؟( . ويتم ذلك من خالل عملية جمع 

البيانات واإجراء البحوث وتقومي االحتياجات وحتديد االأهداف، ماذا نريد وملاذا؟ )23( 
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وميكن ان ن�شتنتج ال�شيا�شة االإعالمية من منظور االإ�شالم من خالل ا�شتعرا�شنا لبع�ص 
االآيات واالأحاديث النبوية ال�رسيفة و�شرية النبي عليه ال�شالة وال�شالم 

وُه اإىل الرَّ�ُسوِل  ْوِف اأََذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّ ْمِن اأو اخْلَ قال تعاىل: {َواإَِذا َجاَءُهْم اأَْمرٌ ِمَن ااْلأَ
ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه  ِذيَن َي�ْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْواَل َف�ْسُل اللَّ َواإِىَل اأُويِل ااْلأَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَّ

ْيَطاَن اإِالَّ َقِلياًل} )24( ومنا�شبة نزولها وتف�شريها واملعنى العام لها.  َبْعُتُم ال�سَّ اَلتَّ
اأما منا�شبة نزول االآية: جاء يف منا�شبة نزول هذه االآية كما ورد يف كتاب فتح القدير 
لل�شوكاين. »واأخرج عبد بن حميد وم�شلم وابن اأبي حامت من طريق ابن عبا�ص عن عمر بن 
اخلطاب قال: ملا اعتزل النبي )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم( ن�شاءه دخلت امل�شجد، فوجدت 
النا�ص ينكتون باحل�شاة ويقولون: طلق ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم( ن�شاءه، فقمت 
على باب امل�شجد فناديت باأعلى �شوتي: مل يطلق ن�شاءه، ونزلت هذه االآية {َواإَِذا َجاَءُهْم 
ْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه  ىَل اأُويِل ااْلأَ وُه اإىل الرَّ�ُسوِل َواإِ ْوِف اأََذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّ ْمِن اأو اخْلَ اأَْمرٌ ِمَن ااْلأَ
ِمْنُهْم}. واأخرج ابن جرير وابن املنذر عن ابن عبا�ص يف االآية، قال:  َي�ْسَتْنِبُطوَنُه  ِذيَن  الَّ
اأ�شاب امل�شلمون  النا�ص عنها، فقالوا:  اأخرب  اإذا غزت �رسية من امل�شلمني  هذا يف االإخبار، 
من عدوهم كذا وكذا، واأ�شاب العدو من امل�شلمني كذا وكذا، فاأف�شوه بينهم من غري اأن يكون 

النبي )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم( هو من يخربهم به«. 
واأخرج ابن اأبي حامت عن ال�شحاك {َواإَِذا َجاَءُهْم} قال: هم اأهل النفاق. واأخرج ابن 
جرير عن اأبي معاذ مثله. واأخرج ابن جرير وابن املنذر وابن اأبي حامت عن ابن عبا�ص يف 
ْيَطاَن} قال: فانقطع الكالم. وقوله  َبْعُتُم ال�سَّ ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه اَلتَّ قوله: {َوَلْواَل َف�ْسُل اللَّ
ااْلأَْمِن  ِمَن  اأَْمرٌ  َجاَءُهْم  {َواإَِذا  االآية يخرب عن املنافقني، قال:  اأول  َقِلياًل} فهو يف  {اإِالَّ 
يف  الكرمية  االآية  هذه  نزلت  اإذن   )25( املوؤمنني«.  بالقليل  يعني:  ِبِه}  اأََذاُعوا  ْوِف  اخْلَ اأو 
اإ�شاعة خرب تطليق الر�شول )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم( لزوجاته، اأو يف املنافقني و�شعاف 

امل�شلمني الذين كانوا ي�شيعون اأخباراً �شيئة عن �رسايا النبي )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم( . 
ال�رسايا  اأم  لزوجاته  الر�شول  تطليق  مو�شوع  �شواء  االآية،  هذه  نزول  �شبب  كان  واأيا 
»العربة بعموم  الأن  يقت�رس على هاتني احلادثتني  ال�رسعي ال  اأو احلكم  فاالأمر  والغزوات، 
اللفظ ال بخ�شو�ص ال�شبب«. فاالآية ت�شمل كل االأحكام التي ميكن اأن تندرج حتتها اأو تفهم 

وت�شتنبط منها، وال ُيقت�رس على �شبب النزول. 
اأذاع ال�شيء واأذاع به: اإذا اأف�شاه واأظهره، وهوؤالء هم جماعة من �شعاف امل�شلمني كانوا 
اإذا �شمعوا �شيئًا من اأمر امل�شلمني فيه اأمن نحو ظفر امل�شلمني وقتل عدوهم، اأو فيه خوف 
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نحو هزمية امل�شلمني وقتلهم اأف�شوه وهم يظنون اأنه ال �شيء عليهم يف ذلك. وقوله: {َوَلْو 
وُه اإىل الرَّ�ُسوِل َواإِىَل اأُويِل ااْلأَْمِر ِمْنُهْم} وهم اأهل العلم والعقول الراجحة الذين يرجعون  َردُّ
ِذيَن َي�ْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم} اأي: ي�شتخرجونه  اإليهم يف اأمورهم اأو هم الوالة عليهم {َلَعِلَمُه الَّ
بتدبريهم و�شحة عقولهم. واملعنى: اأنهم لو تركوا االإذاعة لالأخبار حتى يكون النبي )�شلى 
اهلل عليه واآلة و�شلم( هو الذي يذيعها اأو يكون اأويل االأمر منهم هم الذين يتولون ذلك، الأنهم 
ا�شتنبطت املاء:  اأن يكتم. واال�شتنباط ماأخوذ من  اأن يف�شى وما ينبغي  يعلمون ما ينبغي 
اإن  البئر عند حفرها، وقيل:  اأول ما يخرج من ماء  ا�شتخرجته. والنبط: املاء امل�شتنبط  اإذا 
امل�شلمني فيذيعونها فتح�شل بذلك  اإرجاف املنافقني على  ي�شمعون  ال�شعفة كانوا  هوؤالء 
ْيَطاَن اإِالَّ َقِلياًل} اأي: لوال  َبْعُتُم ال�سَّ ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه اَلتَّ املف�شدة. قوله: {َوَلْواَل َف�ْسُل اللَّ
ما تف�شل اهلل به عليكم من اإر�شال ر�شوله واإنزال كتابه التبعتم ال�شيطان فبقيتم على كفركم 
اإال قلياًل منكم، اأو اإال اأتباعًا قلياًل منكم، وقيل املعنى: اأذاعوا به اإال قلياًل منهم، فاإنه مل ُيَذْع 
ومل ُيْف�َص. قاله الك�شائي والفراء واأبو عبيدة واأبو حامت وابن جرير، وقيل املعنى لعلمه الذين 
ي�شتنبطونه اإال قلياًل منهم، قاله الزجاج. وقد اأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن املنذر 
رُوَن اْلُقْراآَن َوَلْو َكاَن ِمْن  وابن اأبي حامت عن قتادة يقول: يف معنى قوله تعاىل: {اأََفاَل َيَتَدبَّ
ِ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلًفا َكِثريًا} )26( اإن قول اهلل ال يختلف وهو حق لي�ص فيه  ِعْنِد َغرْيِ اللَّ

باطل، واإن قول النا�ص يختلف. )27( 
نا�ص من  ْوِف} هم  اخْلَ اأو  ااْلأَْمِن  ِمَن  اأَْمرٌ  َجاَءُهْم  {َواإَِذا  الن�شفي:  تف�شري  وجاء يف 
�شعاف امل�شلمني الذين مل يكن فيهم خربة باالأحوال، اأو املنافقني كانوا اإذا بلغهم خرب من 
�رسايا ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم( من اأمن و�شالمة اأو خوف وخلل {اأََذاُعوا ِبِه} 
اأو اإىل  اأذاع ال�رس واأذاع به، وال�شمري يعود اإىل االأمر  اإذاعتهم مف�شدة. يقال:  اأف�شوه، وكانت 
�ُشوِل( اأي ر�شول  االأمن اأو اخلوف الأن )اأَِو( تقت�شي اأحدهما {َوَلْو َردُّوُه} اأي ذلك اخلرب )اإِىَل الرَّ
اهلل )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( {َواإِىَل اأُويِل ااْلأَْمِر ِمْنُهْم} يعني كرباء ال�شحابة الب�رساء 
ِذيَن َي�ْسَتْنِبُطوَنُه  باالأمور اأو الذين كانوا يوؤّمرون منهم )َلَعِلَمُه( لعلم تدبري ما اأخربوا به {الَّ
ِمْنُهْم} ي�شتخرجون تدبريه بفطنهم وجتاربهم ومعرفتهم باأمور احلرب ومكائدها، وقيل: 
اأو  االأعداء،  بالظهور على بع�ص  اأمن ووثوق  االأمر على  واأويل  اهلل  ر�شول  يقفون من  كانوا 
على خوف وا�شت�شعار فيذيعونه فينت�رس فيبلغ االأعداء فتعود اإذاعتهم مف�شدة، ولو ردوه اإىل 
الر�شول واإىل اأويل االأمر وفو�شوه اإليهم وكانوا كاأن مل ي�شمعوا، لعلم الذين ي�شتنبطون تدبريه 

كيف يدبرونه وما ياأتون ويذرون فيه«. )28( 
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فح�رست االآية اخلرب وهو االأمر املراد اإذاعته بحالني هما: االأمن اأو اخلوف، اأي الن�رس 
االأمر  اأويل  واإىل  الر�شول  اإىل  النوع  هذا  من  التي  االأخبار  اإذاعة  االآية  واأ�شندت  الهزمية،  اأو 
من امل�شلمني اأي اإىل احلكام. وبينت االآية الكرمية اأن على احلاكم اأن ي�شتعمل من املذيعني 
الذين ي�شتطيعون ا�شتنباط االأخبار وتقرير ما ينبغي اأن يذاع منها، وما ال ينبغي، وبينت 
االآية اأي�شًا اأن االإذاعة تعني اإف�شاء االأخبار واإظهارها. وبناًء على تف�شري هذه االآية الكرمية 

ودالالتها ميكننا و�شع القواعد االإعالمية �شمن �شيا�شة االإعالم يف االإ�شالم. 
االأخبار  ♦ معاجلة  يجب  واملعلومات:  االأخبار  معاجلة  معيار  االأوىل:  القاعدة 

واملعلومات االإعالمية خا�شة الواردة منها من جهة مريبة انطالقًا من مبداأ م�شلحة االأمة 
و�شيا�شتها االأمنية. يقول عبد الكرمي زيدان يف كتابه اأ�شول الدعوة: »ومن واجبات اخلليفة 
املهمة اإ�شاعة االأمن واال�شتقرار يف دار االإ�شالم حتى ياأمن النا�ص على اأرواحهم واأعرا�شهم 
واأموالهم، ويتنقلوا يف دار االإ�شالم اآمنني مطمئنني. اإن هذا املق�شود يتحقق ب�شورة كاملة 
بتطبيق القانون االإ�شالمي اجلنائي، اأي بتطبيق العقوبات ال�رسعية على العابثني يف االأمن، 
املعتدين على النا�ص، ب�رسط اأن يكون التطبيق عاداًل وعلى اجلميع بال حماباة وال تردد. فاإذا 
ما طبقت االأحكام ال�رسعية على املعتدين، اأمن النا�ص وخاف املجرم، وحتقق االطمئنان. « 
)29( هذا ف�شاًل عن اأن كثرياً من اأمور االإعالم مرتبط بالدولة ارتباطًا وثيقًا، وال يجوز ن�رسها 

واإذاعتها دون الرجوع اإىل القائمني على االإعالم. 
ويت�شح ذلك يف كل ما يتعلق باالأمور الع�شكرية، وما يلحق بها كتحركات اجليو�ص، 
ربطه  يجب  االأخبار  من  ال�رسب  وهذا  الع�شكرية.  وال�شناعات  الهزمية  اأو  الن�رس  واأخبار 
واإعالنه، ومما يلحق  بثه  ليقرر ما يجب كتمانه، وما يجب  االإعالم مبا�رسة  بالقائم على 
باالأخبار الع�شكرية اأخبار املفاو�شات واملواعدات واملناظرات التي جتري بني الرئي�ص اأو 
من ينوبه وممثلي الدول املعادية. ومن اأمثلة املفاو�شات ما جرى بينه �شلى اهلل عليه و�شلم، 
وبني مندوبي قري�ص يف احلديبية، حتى ا�شتقر االتفاق على بنود ال�شلح. ومن املناظرات 
املبا�رسة مناظرته �شلى اهلل عليه و�شلم، لوفد جنران والدعوة اإىل املباهلة. ومناظرة ثابت 
اأمره �شلى اهلل عليه و�شلم، وغريها. وكل هذا كان  بناء على  لوفد متيم  بن قي�ص وح�شان 
م�شا�ص  ذات  لي�شت  االأخبار  من  االأخرى  االأنواع  كانت  واإن  �رسي.  بند  منه  يكن  ومل  علنيًا 
مبا�رس بالدولة، ولي�شت مما يتطلب راأي اخلليفة املبا�رس بها، مثل االأخبار اليومية، والربامج 
ال�شيا�شية والثقافية والعلمية، واحلوادث العاملية، اإال اأنها تتداخل مع وجهة النظر يف احلياة 
يف بع�ص اأجزائها، ومع نظرة الدولة للعالقات الدولية؛ ومع ذلك فاإن اإ�رساف الدولة عليها 

يختلف عن النوع االأول من االأخبار. 
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وعليه فاإن جهاز االإعالم يجب اأن يحوي دائرتني رئي�ستني: 
الع�شكرية  - كاالأمور  بالدولة،  امل�شا�ص  ذات  االأخبار  يف  عملها  االأوىل:  الدائرة 

وال�شناعة احلربية، والعالقات الدولية الخ. ويكون عمل هذه الدائرة املراقبة املبا�رسة ملثل 
 هذه االأخبار، فال تذاع يف و�شائل اإعالم الدولة اأو اخلا�شة اإال بعد عر�شها على جهاز االإعالم. 
والدائرة الثانية: خمت�شة باالأخبار االأخرى، وتكون مراقبتها لها غري مبا�رسة، وال حتتاج 
و�شائل اإعالم الدولة، اأو و�شائل االإعالم اخلا�شة، اأي اإذن يف عر�شها لالأخبار �رسيطة ان ال 
مت�ص ياأمن الدولة، و�شالمة املجتمع وم�شاحله العليا. والدليل على ذلك من كتاب اهلل عز 

وجل وفعل الر�شول )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم( ب�شفته حاكمًا ورئي�ص دولة. 
وُه  َذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّ ْوِف اأَ اأما الكتاب فقوله تعاىل: {َواإَِذا َجاَءُهْم اأَْمرٌ ِمَن ااْلأَْمِن اأو اخْلَ
ِذيَن َي�ْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم} )30( ومو�شوع االآية  اإىل الرَّ�ُسوِل َواإِىَل اأُويِل ااْلأَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَّ

االأخبار والتعامل معها. 
واأما ال�شنة فحديث ابن عبا�ص يف فتح مكة عند احلاكم يف امل�شتدرك وقال: �شحيح 
على �رسط م�شلم وقد وافقه الذهبي وفيه: »وقد عميت االأخبار على قري�ص، فال ياأتيهم خرب 
ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم( ، وال يدرون ما هو �شانع« رواه احلاكم. ومر�شل اأبي 
: جهزيني وال  واآلة و�شلم(  النبي )�شلى اهلل عليه  �شيبة وفيه: »ثم قال  اأبي  ابن  �شلمه عند 
تعلمي بذلك اأحداً، ثم اأمر بالطرق فحب�شت، فعمي على اأهل مكة ال ياأتيهم خرب« ومو�شوع 

احلديثني كتمان اخلرب والتعمية. 
وحديث كعب املتفق عليه يف غزوة الع�رسة وفيه: »َومَلْ َيُكْن َر�ُشوُل اهلِل )�شلى اهلل عليه 
َها َحتَّى َكاَنْت ِتْلَك اْلَغْزَوُة َغَزاَها َر�ُشوُل اهلِل )�شلى اهلل  ى ِبَغرْيِ الَّ َورَّ واآلة و�شلم( ُيِريُد َغْزَوًة اإِ
ِلْلُم�ْشِلِمنَي  َفَجلَّى  َكِثرًيا  ا  َوَعُدوًّ َوَمَفاًزا  َبِعيًدا  �َشَفًرا  َوا�ْشَتْقَبَل  �َشِديٍد  َحرٍّ  يِف  و�شلم(  واآلة  عليه 
ُهْم ِبَوْجِهِه الَِّذي ُيِريُد« )متفق عليه( اأما هذا احلديث فهو  ُبوا اأُْهَبَة َغْزِوِهْم، َفاأَْخرَبَ اأَْمَرُهْم ِلَيَتاأَهَّ

يف االإخبار واالإعالم واالإف�شاح ملا قد ي�شيبهم من امل�شقة يف حال الكتمان. 
ِبيَّ )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم( َنَعى َزْيًدا َوَجْعَفًرا َواْبَن  وحديث اأن�ص عند البخاري »اأَنَّ النَّ
يَب، ُثمَّ  َخَذ َجْعَفٌر َفاأُ�شِ يَب، ُثمَّ اأَ �شِ اَيَة َزْيٌد َفاأُ ُهْم، َفَقاَل: اأََخَذ الرَّ ِتَيُهْم َخرَبُ ا�ِص َقْبَل اأَْن َياأْ َرَواَحَة ِللنَّ
ِ َحتَّى َفَتَح اهلُل َعَلْيِهْم«  يَب، َوَعْيَناُه َتْذِرَفاِن، َحتَّى اأََخَذ �َشْيٌف ِمْن �ُشُيوِف اهللَّ �شِ اأََخَذ اْبُن َرَواَحَة َفاأُ

وهنا نقل حي ومبا�رس للمعركة نظراً لبعد امل�شافة ولالطمئنان على اجلي�ص. )31( 
نالحظ اأنه من خالل هذه الن�شو�ص اأن نقل االأخبار »احليوية«؛ اأي ما له عالقة باأمن 

املجتمع وا�شتقراره، ال بد من معاجلتها معاجلة ت�شمن اأمن املجتمع وا�شتقراره. 
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للدولة:  ♦ االإعالمية  ال�شيا�شة  ير�شم  من  هو  االإعالم  على  القائم  الثانية:  القاعدة 
فالقائم على االإعالم رئي�ص دولة اأو وزير اإعالم هو من له احلق يف اإقرار ما يذاع على النا�ص 
باجلوانب  املتعلقة  وخا�شة  الدولة  يف  االإعالم  �شيا�شات  بو�شع  احلق  له  ومن  ومراقبتة، 
اأُويِل ااْلأَْمِر ِمْنُهْم} يقول الر�شول )�شلى اهلل عليه  َواإِىَل  وُه اإىل الرَّ�ُسوِل  االأمنية {َوَلْو َردُّ
ا�ِص َراٍع َوُهَو َم�ْشوؤُوٌل  ِتِه َفااْلأَِمرُي الَِّذي َعَلى النَّ و�شلم( : »اأَاَل ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َم�ْشوؤُوٌل َعْن َرِعيَّ
الذين  االأمر  اأولو  االإ�شالمي هم  االإعالم  �شيا�شة  ير�شم  والذي  )رواه م�شلم(   »  .  . ِتِه.  َرِعيَّ َعْن 
يتمثلون بالرئي�ص اأو امللك اأو وزير االإعالم، با�شت�شارة اأهل ال�شورى اأو املجال�ص النيابية يف 
ع�رسنا. واملتخ�ش�شني من العلماء وخرباء االإعالم. وت�شتمد �شيا�شة االإعالم يف االإ�شالم من 
كتاب اهلل تعاىل و�شنة ر�شوله )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم( ، تطبيقًا لقوله تعاىل: »واأن احكم 
بينهم مبا اأنزل اهلل وال تتبع اأهواءهم واحذرهم اأن يفتنوك عن بع�ص ما اأنزل اهلل اإليك فاإن 
تولوا فاعلم اأمنا يريد اهلل اأن ي�شيبهم ببع�ص ذنوبهم واإن كثريا من النا�ص لفا�شقون« )32( 
وقوله عز وجل: »قل ما كنت بدعا من الر�شل وما اأدري ما يفعل بي وال بكم اإن اأتبع اإال ما 

يوحى اإيل وما اأنا اإال نذير مبني« )33( 
اإذاعة مثل هذه االأخبار  اأن اأ�شحاب احلق يف  وملا كان االأمر كذلك، فقد حدد ال�رسع 
ال بد اأن يكونوا اهل ال�شلطة العارفني مبدى تاأثري ن�رس االأخبار واإذاعة املعلومات �شلبًا اأو 
اإيجابًا. وبالتايل، يجب اأن توكل مثل هذه املعاجلات ملن لديهم رجاحة العقل والب�شرية، 
والذين يعرفون م�شالح النا�ص وي�شهرون على اأمن املجتمع و�شالمته. ففي هذه املعاجلة، 
قطع الطريق على املرجفني الذين قد ي�شيعون اأخباراً كاذبة اأو ي�شتغلون االإعالم وو�شائله 
ا�شتغالاًل يخدم م�شالح اأعداء االأمة والوطن، كاإ�شاعة اأخبار اجليو�ص وا�شتعداداتها الع�شكرية 

واإف�شائها. 
ال�شيا�شة  ♦ تقوم  واخلربة:  العلم  على  االإعالمية  ال�شيا�شة  قيام  الثالثة:  القاعدة 

االإعالمية على معرفة اإعالمية وا�شعة وخربة فنية وتقنية: فاالإعالم يحتاج اإىل ا�شتنباط اأي 
بحاجة اإىل رجال اإعالم وفكر و�شيا�شة واجتماع وعلم نق�ص وا�شعي الثقافة ولديهم القدرة 
على التحليل ال�شيا�شي. اإنه البد لنا من خرباء وعلماء وخمت�شني على اأعلى درجة من العلم 
والوعي على التفكري ال�شيا�شي وكيفية التعامل مع الن�شو�ص االإعالمية ذات البعد ال�شيا�شي، 
والتحليل ال�شيا�شي. وكيفية فهم الن�شو�ص االإخبارية والربامج االإعالمية وغريها، وكيفية 
�شياغتها، وكيفية فهم هذه ال�شياغة. الأن هذا هو التفكري ال�شيا�شي الواعي، وبالتايل يجعل 
�شاحبه ممن ي�شتطيع ا�شتنباط ما وراء اخلرب املذاع وما يذاع من اأخبار وماال يذاع، وما 
َي�ْسَتْنِبُطوَنُه  ِذيَن  الَّ {َلَعِلَمُه  يلزم من الربامج االإعالمية وو�شائلها احلديثة. لقوله تعاىل: 

ِمْنُهْم}. 
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االإعالمية،  وال�شورة  والت�رسيحات  االأخبار  تفكيك  بعملية  القيام  يف  يبدعون  الذين 
ومعرفة اأ�رسارها وخفاياها من حيث معرفة كيفية �شياغة اخلرب والتوقيت لبع�ص االأخبار 
ال�شيغة،  القنوات، وملاذا �شيغ اخلرب بهذه  االأحيان لبع�ص  التي تكون ح�رسيًا يف بع�ص 
وهل هو متاأثر بالو�شع ال�شيا�شي. ويتمكنون من معاجلة االإعالم املعادي خا�شة اإذا كان 
م�شتهدفا لالإ�شالم وامل�شلمني. ويقول الدكتور كحيل يف كتابه: »االأ�ش�ص العلمية والتطبيقية 
لالإعالم االإ�شالمي«: »يف هذا االإطار واملعنى، فال بد اإذن اأن يكون رجل االإعالم االإ�شالمي 
ملمًا باأ�شول الدين االإ�شالمي متحم�شًا لها عاماًل بها حتى ينعك�ص ذلك على ما ي�شدر من 
اأجهزة االإعالم كّلها، وي�شرتط يف رجل االإعالم االإ�شالمي اأي�شًا العلم التام بو�شائل واأ�شاليب 
االإعالم  واأ�شاليب  و�شائل  معرفة  عدم  الدين  باأ�شول  العلم  معنى  ولي�ص  احلديث.  االإعالم 
احلديثة، فال بد ان يلم رجل االإعالم بهذين العلمني. ورمبا يفهم بع�شهم من هذه القواعد اأن 
فيها منعًا لتملك االأفراد لو�شائل االإعالم لذا اقت�شى املقام اأن نلقي ال�شوء على هذه امل�شاألة. 
فو�شائل  عنها،  والتعبري  اآرائهم  اإبداء  من  االأفراد  حرمان  تعني  ال  القواعد  هذه  نعم 
االإعالم هي اأدوات للجهر والعالنية، وقد طلب االإ�شالم قول احلق واملجاهرة به، فعن عبادة 
ْمِع  بن ال�شامت )ر�شي اهلل عنه( قال: »َباَيْعَنا َر�ُشوَل اهلِل )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم( َعَلى ال�شَّ
ا اَل  قِّ َحْيُثَما ُكنَّ ْكَرِه َواأَْن اَل ُنَناِزَع ااْلأَْمَر اأَْهَلُه َواأَْن َنُقوَم اأو َنُقوَل ِباحْلَ ْن�َشِط َوامْلَ اَعِة يِف امْلَ َوالطَّ

َنَخاُف يِف اهلِل َلْوَمَة اَلِئٍم« رواه البخاري
وقد اعترب االإ�شالم عدم اجلهر بالراأي وعالنيته فيما يرى اأنه حق اأمرا حمتقرا، فقد قال 
ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم( »اَل َيْحِقْر اأََحُدُكْم َنْف�َشُه، َقاُلوا: َيا َر�ُشوَل اهلِل، َكْيَف َيْحِقُر 
اأََحُدَنا َنْف�َشُه؟ َقاَل: َيَرى اأَْمًرا هلِلِ َعَلْيِه ِفيِه َمَقاٌل ُثمَّ اَل َيُقوُل ِفيِه، َفَيُقوُل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َلُه َيْوَم 
اَي ُكْنَت اأََحقَّ اأَْن  يَّ ا�ِص، َفَيُقوُل: َفاإِ اْلِقَياَمِة: َما َمَنَعَك اأَْن َتُقوَل يِف َكَذا َوَكَذا؟ َفَيُقوُل: َخ�ْشَيُة النَّ

َتْخ�َشى« )اأحمد وابن ماجه، ويف لفظ اأحمد َخ�ِشْيُت النَّا�َص( . 
كما اأوجب االإ�شالم اجلهر والعالنية للنهي عن املنكر اإذا كان تغيريه ي�شتلزم ذلك، قال 
ُه ِبَيِدِه َفاإِْن مَلْ َي�ْشَتِطْع  ْ ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم( : »َمْن َراأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُيَغريِّ

َعُف ااْلإِمَياِن« )رواه م�شلم( .  �شْ ْن مَلْ َي�ْشَتِطْع َفِبَقْلِبِه َوَذِلَك اأَ َفِبِل�َشاِنِه َفاإِ
»الدِّيُن   : و�شلم(  واآلة  اهلل عليه  اهلل )�شلى  ر�شول  الن�شيحة، قال  الدين  ال�رسع  واعترب 
ِتِهْم« )رواه م�شلم(  َوَعامَّ �ْشِلِمنَي  امْلُ ة  َواِلأَِئمَّ َوِلَر�ُشوِلِه  َوِلِكَتاِبِه   ِ هلِلَّ َقاَل:  ْن؟  مِلَ ُقْلَنا:  يَحُة،  النَّ�شِ
والو�شيلة التي ت�شل الأكرب عدد من عامة امل�شلمني اأو ي�شلون اإليها تن�شحهم وتر�شدهم هي 
من حكم الن�شيحة، وقد مار�ص ال�شحابة يف ظل اخلالفة الرا�شدة اجلهر والعالنية باأقوالهم 
واآرائهم بالو�شائل التي كانت متاحة لهم، فقد روى البيهقي يف �شننه »اأن عمر بن اخلطاب 
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)ر�شي اهلل عنه( افتتح ال�شام فقام اإليه بالل وقال لتق�شمنها اأو لنت�شاربن عليها بال�شيف 
فقال عمر )ر�شي اهلل عنه( لوال اأين اأترك النا�ص بيانًا ال �شيء لهم ما فتحت قرية اإال ق�شمتها 
�شهاما كما ق�شم ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم( خيرب ولكن اأتركها ملن بعدهم جرية 
يق�شمونها« فبالل )ر�شي اهلل عنه( طالب بحقه وحق الفاحتني ح�شب ظنه ب�شكل علني ومل 

ينكر عليه اأحد هذه العالنية. 
ويقال مثل هذا يف جهر ابن عبا�ص )ر�شي اهلل عنهما( براأيه عالنيًة يف انتقاد فعل 
َق َقْوًما  ا )ر�شي اهلل عنه( َحرَّ اخلليفة علي بن اأبي طالب )ر�شي اهلل عنه( فعن عكرمة »اأَنَّ َعِليًّ
ِبيَّ )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم( َقاَل:  اأَُحرِّْقُهْم اِلأَنَّ النَّ اأََنا مَلْ  َفَبَلَغ اْبَن َعبَّا�ٍص، َفَقاَل: َلْو ُكْنُت 
ِديَنُه  َل  َبدَّ َمْن   : ِبيُّ )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم(  النَّ َقاَل  َكَما  َوَلَقَتْلُتُهْم   ،ِ ِبَعَذاِب اهللَّ ُتَعذُِّبوا  اَل 

َفاْقُتُلوُه« )رواه البخاري( . 
وبناًء على ما �شبق يتبني اأن ال�رسع اأوجب اجلهر والعالنية تارًة وندبها تارًة اأخرى، 
مما يدل على اأن ال�رسع اأقر للرعية احلق يف اإبداء الراأي والتعبري عن االأفكار واجلهر والعالنية 
بها، واأن يعر�ص االإن�شان ويقول ما ي�شاء فيها، ولكن �شمن اإطار عدم امل�شا�ص باالأمن العام 
وتعري�ص االأمة لالأخطار وخدمة االأعداء من خالل ما يذيعونه من اأخبار اأو ما يدلون به من 

ت�رسيحات اأو ما يطرحونه من اأراء. 

املبحث الثالث - ضوابط العمل اإلعالمي من منظور إسالمي: 
واأ�شاليب  اإىل مقومات وقائية  الدعائية وير�شد  االإعالمية  االإ�شالم منافذ احلرب  ي�شد 
حت�شينه �شدها على نحو ال تت�شامى اإليه اأف�شل النظم الو�شعية. وقد واجه االإ�شالم االإعالم 
والدعاية يف �شقني متوازيني، اأولهما: حت�شني ال�شف االإ�شالمي وحمايته من تاأثري دعاية 
يف  وقدراتهم  واإعدادهم  وتدبريهم  وكفاءاتهم  قادته  ب�شيا�شات  الثقة  واإ�شاعة  االأعداء، 
الت�شدي ملخططات االأعداء، وثانيهما: الطرق واالأ�شاليب املمكنة ملواجهة دعاية العدو حال 

وقوع االأمة حتت تاأثريها. 
الروح  على  واالإبقاء  و�شائعاتهم،  االأعداء  دعايات  �شد  امل�شلمني  بتح�شني  وذلك 
�شده،  ت�شن  التي  ال�رس�شة  الدعائية  للحرب  للت�شدي  امل�شلم  الفرد  لدى  مرتفعة  املعنوية 
واإزالة االآثار املرتتبة على ا�شتجابة بع�ص اأفراد املجتمع للدعاية، وهذا اأمر بالغ االأهمية، 
اأننا نعاين من تخلف ثقايف وفكري يجعلنا عر�شة للحمالت املغر�شة يف زمن  وبخا�شة 
االنفتاح االإعالمي الكبري، اأو قل زمن االنك�شاف االإعالمي اخلطري، و�شنتناول ذلك يف هذا 

املبحث. 
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الق�شية  هذه  يهمل  كلها، مل  احلياة  �شامل ملناحي  كامل  كمنهج  االإ�شالم  اأن  واعتقد 
من  يحملونه  الب�شيطة ملا  وجه  على  بروزهم  منذ  امل�شتهدفني  امل�شلمني  املهمة يف حياة 
هدي واأمن و�شالم للب�رسية تاباه النفو�ص املري�شة والعقليات املت�شلطة. وميكن اأن نوجز 

اأهم طرق الوقاية واحلماية من دعايات العدو يف املنظور االإ�سالمي يف املطالب: 
املطلب االأول: ال�سدق: ال�شدق هو الدعامة االأ�شا�شية للمنهج االإعالمي االإ�شالمي  ♦

القومي يف جمال نقل االأخبار، وقد بنى االإ�شالم على هذه القاعدة املتينة جميع ن�شاطاته 
االإعالمية، وق�شى باأن يكون هذا املبداأ هو املحتوى احلقيقي ملادته االإعالمية املتميزة. 

ويعرف ال�شدق باأنه قول احلق، وباأنه القول املطابق للواقع واحلقيقة. وال�شدق يف 
االإ�شالم يعد من اأعظم الف�شائل االأخالقية التي متيز بها اخلرب االإ�شالمي عن غريه وااللتزام 
وااللتزام  احلقائق  حترى  الأن  الناجح،  لالإعالم  بالن�شبة  االأهمية  بالغة  �شفة  بال�شدق 
االإعالم  عليها  يعمل  التي  الغاية  لتحقيق  االأ�شا�شية  ال�شمانة  هما  وقعت،  كما  بروايتها 
االإ�شالمي، واأن هذا من �شاأنه اأن يحقق الفوز بر�شا اهلل �شبحانه وثقة النا�ص الذين هم غر�ص 
املادة االإعالمية )34( وال�شدق يف نقل االأخبار، يع�شم الناقل من الوقوع يف نقل اأكاذيب 
االأعداء ومفرتياتهم، ودعاياتهم وترويجها، وحتري احلقيقة يف النقل واالإذاعة يع�شم اأفراد 
ال�شعب من ترويج ال�شائعات املزلزلة لكيان االأمة ب�شبب فلتات الل�شان التي ال يلقي لها باال، 
واملوؤمن امللتزم بال�شدق ال يخول لنف�شه �شياغة اأخبار كاذبة ويعمل على ترويجها بني 
املوؤمنني، وال يقوم بذلك اإال كذاب منافق خمادع »ولي�ص اأوىل على اأهمية ال�شدق وحتري 
حوليات  اأثبتت  فقد  نف�شها،  االإ�شالمية  الوقائع  تاريخ  من  االإ�شالمي  االإعالم  يف  احلقيقة 
التاريخ االإ�شالمي اأن االأكاذيب واالأ�شاطري التي واجهت دعوة االإ�شالم، قد �شقطت كلها اأمام 
اال�شتقامة وال�شدق. . . والف�شائل التي كان يتميز بها رجال االإعالم االإ�شالمي )35( وال�شدق 
ال يتجزاأ كما اأن الكذب ال يتجزاأ، واإن اتخذ األوانا زاهية اأو غري زاهية » وهناك �شدق اإعالمي، 
وكذب دعائي والكذب الدعائي قد ي�شل اإىل النا�ص باحلذف يف اخلرب وقد يكون اأخطر ما فيه 
حينما تنعدم الثقة بني النا�ص وبني و�شائلهم االإعالمية من جراء هذا االجتاه لذلك يحر�ص 
االإ�شالم على اأن تكون و�شيلته االإعالمية �شادقة اخلرب، �شدوقة املقال، �شحيحة النباأ حتى 
ي�شبح من الو�شائل املوثوقة التي تتجافى عن قول الزور وتبني للنا�ص جميعا قيمة ال�شدق 

االإعالمي )36( «. 
والو�شيلة االإعالمية ال�شادقة هي الو�شيلة التي تنقل االأخبار للنا�ص كما وقعت دون 
حتريف اأو تزييف بالزيارة اأو النق�شان وهي اأ�شمى من اأن تختلق االأخبار الكاذبة وتروج 
لالأخبار املغر�شة ق�شد ت�شويه �شمعة النا�ص اأو بلبلة اأفكارهم وعقولهم اأو احلط من مكانتهم 

االجتماعية. 
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وال�شدق �شمة مهمة من �شمات رجل االإعالم امل�شلم يف ن�رس اخلرب ويف كتابة املقال، 
ويف احلديث الذي يذاع الأنه جوهر الدعوة االإ�شالمية والدعاية لها ولبابها و�شمام االأمان 
فيها، ومن اأعظم �شفات الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم اأنه ال�شادق االأمني. قال عليه ال�شالة 
وال�شالم يف احلديث ال�رسيف »عليكم بال�شدق فاإن ال�شدق يهدي اإىل الرب واأن الرب يهدي اإىل 
اجلنة، ومازال الرجل ي�شدق ويتحرى ال�شدق حتى يكتب عند اهلل �شديقا واإياكم والكذب 
ويتحرى  يكذب  الرجل  ومازال  النار  اإىل  يهدي  الفجور  واإن  الفجور  اإىل  يهدي  الكذب  فاإن 

الكذب حتى يكتب عند اهلل كذابا » )37( . 
وقد بني احلديث اأن الكذب يهدي اإىل الفجور واأن الفاجر ال يتقي اهلل يف هتك اأعرا�ص 
النا�ص واإ�شاعة قالة ال�شوء عنهم، والرتويج الأخبار الفنت والتثبيط والتوهني والفرقة التي 
الع�رس  االإعالم يف  اأن و�شائل  االأمة، وما من �شك يف  ال�شلبي يف �شفوف  اأثرها  يكون لها 
احلا�رس حتاول اأن تخرج عن نطاق واجبها االأ�شلي وعن مهمتها االأ�شا�شية التي وجدت من 
اأجلها، وهو ال�شدق واالإن�شاف والبعد عن الهوى واالأمانة يف نقل االأخبار وروايتها على 
حقيقتها دون اللجوء اإىل خلقها وحتريفها. يقول الدكتور عبد العزيز �رسف حمذرا من ذلك: 
اأن ت�شنعها. وحذار من رواية  االأخبار لي�ص عليها  اأن تروي  االإعالم  » ينبغي على و�شائل 
ن�شف احلقيقة دون احلقيقة كلها، واإال حق على املندوب قول القائل، وما اآفة االأخبار اإال 
رواتها فاخلرب البد اأن تكون روايته �شادقة كاملة دقيقة �شليمة وبعيدة عن الهوى ملا وقع 
فعال من اأحداث واخلرب �شواء كان ب�شيطا جمردا اأم طويال مركبا هو ما اجتمعت له عنا�رس 
ال�شدق والواقعية، قبل اأن جتتمع له مقوماته: وحتتم علينا قواعد االإعالم االإ�شالمي مراعاة 
القواعد  وهي  املتباينة  النظر  وجهات  بع�ص  يف  واالإن�شاف  واملو�شوعية  والدقة  ال�شدق 
اختالف  �شابقا هي  الدعاية كما مرت معنا  واإذا كانت   )38(  « الكرمي  القراآن  امل�شتمدة من 
اأخرى بالزيادة والنق�شان، واإ�شاعتها ق�شد اإحلاق ال�رسر واإحداث التاأثري  اأخبار وحتريف 
اأبناء  بال�شدق من طرف  االلتزام  هو  ال�شيئة  اأثارها  لتجنبها وجتنب  املثلى  الو�شيلة  فاإن 
اأو  الكاذبة  لالأخبار  باإ�شاعتهم  فيه  يتحركون  للمروجني  جماال  يبقى  ال  حتى  كلها  االأمة 

الوقائع املزيفة واملحرفة. 
يف  االأبواب  ي�شد  بذلك  كلها  االأمة  اأبناء  والتزام  بال�شدق  االإعالم  رجل  التزام  واإن 
وجه املروجني واملرجفني باالأخبار الكاذبة والدعايات امل�شمومة، ويطهر اجلو من �شموم 
لالإيقاع  وحقيقتهم  املند�شني  املنافقني  زيف  ويك�شف  عليها،  واحلاقدين  لالأمة  الكائدين 
والتثبيط والتهوين، حني تك�شد ب�شاعتهم، وال يجدون لها رواجًا يف اأو�شاط االأمة املتحلية 
بال�شدق والدقة واملو�شوعية، ومن ثمة ترد كيدهم اإىل نحورهم. وتبوء حمالتهم بالبوار 

واخل�رسان الأنهم مل يجدوا اأذانًا �شاغية لهم واأفواهًا تلوك كل ما يقال لها. 
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اأي جزء  اإهمال  اأن قيام رجل االإعالم بالتغطية االإعالمية التامة لالأحداث دون  كما 
�شائعاتهم  وترويج  �شمومهم  لبث  الفر�ص  يتحينون  الذين  اأولئك  على  الفر�شة  يفوت  منها 
اأفراد  التي تهم  االأحداث  اأي حدث من  االلتبا�ص عن  الغمو�ص ورفع  اإزالة  اأن  املميتة، كما 
وال  نا�شعة،  احلقيقة  يجلي  االإعالم  بها من طرف رجل  وقع  التي  بالكيفية  واإبرازه  االأمة 
يعطي فر�شة للمروجني الذين ي�شتغلون الفراغ االإعالمي من جهة والغمو�ص الذي يكتنف 
بع�ص االأحداث املهمة من جهة اأخرى لبث ال�شائعات وترويجها وت�رسيب الدعايات وتقدميها 
كمادة اإعالمية للنا�ص يف اأوقات ال�شيق واحلرج التي يكونون فيها اأحوج ما يكونون اإىل 
معلومات تف�رس لهم تلك االأحداث التي حتيط بهم، ومن ثمة يقبلون عليها دون ترو وتدبر 

وتدقيق ومتحي�ص. 
باحلقيقة؛  ملتزمة  �شادقة،  تكون  ان  الناجحة  الدعاية  يف  االأ�شا�شية  القواعد  ومن 
الدعاية تكمن يف �شدقها، ويف  )لينني(  »ان قوة  �شيك�شف زيفها. يقول  الأن عدم �شدقها 
اإثباتاتها العلمية وبراهينها، وان الدعاية هي اأحد ال�رسوط الرئي�شة لتحرير وعي اجلماهري 
االأ�شياء �شالبة،  اأكرث  من خمتلف االأوهام واالأ�شاطري، والوقائع ال�شحيحة واملوثوقة هي 

وبالتايل اأكرثها قناعة« )39( 
هذا عند لينني وغريه ممن ي�شتعملون ال�شدق من اأجل م�شلحة الدعاية، اأما ال�شدق يف 
الدعاية االإ�شالمية فخلق واجب التحلي به، وال يجوز التحلل منه اإال يف حاالت ا�شتثنائية 

�شيقة �شبطت ب�رسوطها وم�شوغاتها
اإليها  ♦ اأ�شار  التي  االأ�شا�شية  االأخالق  ومن  والتثبت:  التبني  الثاين-  املطلب 

القراآن الكرمي وال�شنة النبوية املطهرة ملقاومة االأخبار الكاذبة واحلمالت الدعائية امللفقة 
وال�شائعات املفرتاة، خلق التنب والتثبيت. 

والتبني فيه معنى التب�رس واال�شتب�شار واال�شتي�شاح، والتاأكد من االأمر قبل احلكم له 
وعليه. . . والبينة هي العالمة التي تو�شح ال�شيء �شواء كان ح�شيا اأم عقليًا، وبينت ال�شيء 
اأو�شحته واأظهرته، وتبنيَّ االإن�شان ال�شيء تاأمله حتى ظهر له وات�شح، وتبينوا االأمر تدَّبره 
على مهل غري متعجلني ليظهر لهم جليا« )40( ويف املجال االأخالقي فالتبني ف�شيلة من 
الف�شائل التي دعا اإليها القراآن الكرمي، وهدى اإليها االإ�شالم، الأنها توؤدي لل�شري على الب�شرية 
والت�رسف بحكمة، وت�شون من التهور واالندفاع، و�شاأن املوؤمن اأنه كي�ص فطن، واأنه يقدر 

لرجله قبل اخلطو مو�شعها كما عرب القائل احلكيم. 
قال تعاىل: {يا اأيها الذين اآمنوا اإذا �رضبتم يف �سبيل الل فتبينوا وال تقولوا ملن 
األقى اإليكم ال�سالم ل�ست موؤمناً تبتغون عر�س احلياة الدنيا فعند الل مغامن كثرية 
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كذلك كنتم من قبل فمنَّ الل عليكم فتبينوا اإن الل كان مبا تعملون خبريا} )41( وروي 
يف �شبب نزول هذه االآية »اأن مردا�ص بن نهيك من اأهل فدك اأ�شلم ومل ي�شلم من قومه غريه، 
فذهبت �رسية الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم اإىل قومه واأمريهم غالب بن ف�شالة، فهرب القوم 
وبقي مردا�ص لثقته باالإ�شالم، فلما راأى اخليل اأجلاأ غنمه اإىل عاقول من اجلبل، فلما تالحقوا 
وكربوا كرب ونزل، وقال ال اإله اإال اهلل حممد ر�شول اهلل، ال�شالم عليكم، فقتله اأ�شامة بن زيد 
و�شاق غنمه فاخربوا ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم فوجد وجداً �شديداً وقال قتلتموه اإرادة 
ما معه« ويت�شح من �شياق االآية الكرمية اأن اهلل �شبحانه وتعاىل عاتب املوؤمنني يف اإ�شدار 
احلكم وترك ف�شيلة التبني وقد كررها املوىل �شبحانه وتعاىل مرتني يف االآية تقوية للحث 

على هذه الف�شيلة. 
ويف اجلانب االإعالمي فاإن ف�شيلة التبني والتثبيت اأوكد ملا يحاك لالأمة من موؤامرات، 
التم�شك بهذا اخللق واالت�شاف به  وما ين�رس من دعايات ويروج من �شائعات وعليه فاإن 
ي�شكل املالذ القوي لالأمة من االأخبار الكاذبة وال�شائعات املغر�شة، التي يروجها اأعداوؤها 
اأوقات  يف  وخا�شة  الف�شقة،  اأبنائها  بع�ص  حتى  بل  واملنافقني،  وامل�رسكني  اليهود  من 
بنباأ  فا�شق  جاءكم  اإن  اآمنوا  الذين  اأيها  يا  تعاىل:  قال  واال�شطرابات  واالأزمات  احلروب 
فتبينوا اأن ت�شيبوا قوما بجهالة فت�شبحوا على ما فعلتم نادمني، واعلموا اأن فيكم ر�شول 
اهلل لو يطيعكم يف كثري من االأمر لعنتم ولكن اهلل حبب اإليكم االإميان وزينه يف قلوبكم وكره 

اإليكم الكفر والف�شوق والع�شيان اأولئك هم الرا�شدون )42( . 
وقد اأبان احلارث بن �رسار اخلزاعي عن �شبب نزول هذه االآية فقال: بعث النبي �شلى 
اهلل عليه و�شلم الوليد بن عقبة بن اأبي معيط اإىل بني امل�شطلق من خزاعة لياأتي ب�شدقاتهم، 
فلما بلغهم جميئه اأوملا ا�شتبطاأوا جميئه خرجوا لتلقيه ليبلغوا ب�شدقاتهم باأنف�شهم وعليهم 
غري  حالة  وهي  احلالة  بتلك  اإليه  خرجوا  اأو  لتلقيه  خرجوا  اأنهم  بلغه  الوليد  واأن  ال�شالح، 
كذلك  مقبلني  راآهم  ملا  اأو  قتله.  يريدون  اأنهم  نف�شه  وحدثته  امل�شدقني  تلقي  يف  ماألوفة 
)على اختالف الروايات( خاف اأن يكونوا اأرادوا قتله، اإذ كانت بينه وبينهم �شحناء يف زمن 
اجلاهلية، فوىل راجعًا اإىل املدينة. . . واأن الوليد جاء اإىل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم فقال اإن 
بني امل�شطلق اأرادوا قتلي واأنهم منعوا الزكاة فغ�شب الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وهمَّ اأن 
يبعث اإليهم خالد بن الوليد لينظر يف اأمرهم. . . ويف رواية اأخرى اأنهم ظنوا من رجوع الوليد 
اأن يظن بهم منع ال�شدقات فجاءوا النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قبل اأن يخرج اإليهم متربئني 
اإىل املدينة فوجدوا  اأنهم و�شلوا  الفتك بالوليد بن عقبة. ويف رواية  الزكاة ونية  من منع 
اجلي�ص خارجًا اإىل غزوهم )43( . ومهما اختلفت الروايات فاإنها توؤكد على معنى واحد وهو 

�شوء الظن وعدم التبني والتثبت. 
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واالآية �رسيحة يف تاأكيدها على التبيني والتثبيت »حتى ال ي�شيع يف اجلماعة امل�شلمة 
ال�شك يف كل ما ينقله اأفرادها من اأنباء فيقع ما ي�شبه ال�شلل يف معلوماتها. . . فاالأ�شل يف 
االأمة امل�شلمة اأن يكون اأفرادها مو�شع ثقتها، واأن تكون اأخبارهم �شادقة، اأما الفا�شق فهو 
مو�شع ال�شك حتى يثبت خربه، وبذلك ي�شتقيم االأمر لالأمة و�شطًا بني االأخذ والرف�ص، ملا 
فا�شق فت�شيب قومًا بظلم عن  بناء على خرب  اأنباء وال تعجل يف ت�رسف  اإليها من  ي�شل 

جهالة وت�رسع«. 
فاأما  الفا�شق،  خرب  من  والتثبت  التمحي�ص  مبداأ  يت�شمن  وهو  عام،  االآية  »ومدلول 
ا�شتثناء واالأخذ  الفا�شق  االأمة امل�شلمة وخرب  االأ�شل يف  ال�شالح فياأخذ خربه الأن هذا هو 
بخرب ال�شالح جزء من منهج التثبت الأنه اأحد م�شادرها، اأما ال�شك املطلق يف جميع امل�شادر 
ويف جميع االأخبار فهو خمالف الأ�شل الثقة املفرو�ص بني اجلماعة ومعطل ل�شري احلياة 

وتنظيمها« )44( . 
هذا واإن كثرياً من الدعايات ال�شائعات واالأخبار تتناقل بني النا�ص، ويروج لها دون 
التثبت من م�شادرها، بل ودون النظر اإىل قائلها فتجد النا�ص يتحدثون �شمعت كذا وكذا، ولو 
�شاألتهم من الذي قال هذا؟ وعمن نقله ومن �شاحب اخلرب االأول يف الق�شية؟ لو فعل امل�شلم 
هذا وت�شاءل عن هذه االأمور املبدئية لتبددت كثري من ال�شائعات وانك�شف اأمر الدعايات اأو 

لوقف على اليقني، مما يقال وعندها ينتهي االإ�شكال. 
اإن التثبت مما ي�شمع ومما يقال يو�شد االأبواب يف وجه املرتب�شني من اأعدائنا، ويبطل 
كيدهم ويرد اإىل نحورهم. قال تعاىل: {وال تقف ما لي�س لك به علم اإن ال�سمع والب�رض 
والفوؤاد كل اأولئك كان عنه م�سئوال} )45( »فالتثبت من كل خرب ومن كل ظاهرة ومن كل 
الل�شان كلمة،  القراآن ومنهج االإ�شالم الدقيق... فال يقول  حركة قبل احلكم عليها هو دعوة 
وقد  اإال  اأمراً  االإن�شان  يربم  وال  حكمًا،  العقل  يحكم  وال  رواية  ينقل  ،وال  حادثة  يروي  وال 
تيقن من كل جزئياته، ومن كل مالب�شاته ومن كل نتائجه، فلم يبق هناك �شك وال �شبهة 
يف �شحتها« )46( وقال �شلى اهلل عليه و�شلم: »كفى باملرء اإثمًا اأن يحدث بكل ما �شمع« ولو 
ا�شتم�شك امل�شلمون بهذه التوجيهات القراآنية واالأحاديث النبوية ال تقوا �رساً كثرياً مما يروج 
ويذاع بينهم من اأخبار مزيفة ودعايات م�شطنعة و�شائعات خمتلقة، ولو تاأكدوا من م�شادر 
النطق بها الأوقفوا كل مرجف عند حده وحلافظوا على  اأقوالهم قبل  اأخبارهم وتبينوا من 
وحدتهم ومتا�شكهم يف وجه االأعداء الذين ال يدخرون و�شيلة حلربهم وخداعهم وت�شليلهم، 
»فمن واجب امل�شلمني عامة، ومن واجب قادتهم خا�شة ال�شيا�شيني واالإداريني والع�شكريني 
بعيداً  متناهية،  بدقة  احتماالتها  ودرا�شة  اأمورهم،  التدبر يف جميع  اخل�شو�ص  على وجه 
عن البت املرجتل، الأنه كثرياً ما يوقع يف الزلل، وبعيداً اأي�شا عن اأجواء مثريات االنفعاالت، 
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الأن االنفعاالت تغ�شى على الب�شرية، فتمنع عنها الروؤية ال�شحيحة الدقيقة مل�شالك العمل 
الغبار على االأب�شار فتمنع  ال�شيا�شي واالإداري والع�شكري واالإعالمي، مثلما تغ�شى زوابع 

الروؤية ال�شحيحة مل�شالك الطريق« )47( . 
وكلما �شاحب هذا التدبر ودرا�شة االحتماالت بدقة متناهية تبني وتثبت مما تنامى 
اإىل اأ�شماعهم من معلومات بخ�شو�ص العدو، الأنه قد يطلق �شياًل من الدعايات وال�شائعات 
تت�شمن بع�ص املعلومات ال�شحيحة لتكون ك�شتارة دخان يف �شبيل طم�ص احلقيقة واالأخبار 
ال�شحيحة، في�رسب اخل�شم فيما و�شله من معلومات لعلها يف �شبيل ال�شيل الذي ي�شمعه من 
االأ�رسار احلقيقية واالأخبار  اكت�شاف  االآخر  االأ�شلوب ي�شعب على اجلانب  ال�شائعات، وبهذا 
احلمالت  تلك  ملواجهة  الالزمة  العدة  اإعداد  يف  فيتهاون  الكاذبة،  االأخبار  من  ال�شحيحة 
الدعائية »و�شياطني ال�شيا�شة العامليون يجدون يف القادة الذين توجه االنفعاالت �شيا�شتهم 
مواطن �شعف كثرية، ي�شتطيعون التحكم فيها، وتوجيهها ملا ي�شتهون، فاإذا اأرادوا توجيه 
خ�شومهم جلهة فيها مزالق كثرية، اأو �رس م�شتطري، ا�شطنعوا لهم اأمراً يثريون به انفعاالتهم، 
فتطي�ص مع االنفعال اأحالمهم، وت�شطرب اأع�شابهم، وتختل ت�رسفاتهم فيبيتون اأمراً يوؤدي 
بهم اإىل التهلكة، بينما تدور عقولهم ونفو�شهم مع دوامة االنفعال االآين« )48( وعليه فال بد 
من التدبر يف االأمور كثرياً والتدبر ال يكون دقيقًا حمكمًا اإال اإذا �شاحبه خلق التثبت والتبني 
من االأمور الأن االأعداء قد يخلطون �شدقا بكذب ق�شد التمويه واملخادعة وعليه، فالتمحي�ص 

�رسوري للتخل�ص من كيد االأعداء ومكرهم وخداعهم واأالعيبهم ال�شيطانية. 
توافرها  ♦ يجب  التي  االإ�شالمية  االأخالق  من  واحليطة:  احلذر  الثالث-  املطلب 

ومقاومة  لالأعداء  الدعائية  احلمالت  وجه  يف  للوقوف  خا�شة  وقادتها  عامة  االأمة  يف 
ال�شف امل�شلم، خلق احلذر واحليطة  ال�شائعات والتخل�ص من كيدها واالإبقاء على �شالبة 
،واحلذر دال على التيقظ والتحرز واالنتباه، والرجل احلذور املتيقظ املتحرز، وحذرون اأي 
خائفون، ولذلك قيل اأن احلذر احرتاز من خميف، واالإن�شان الذي يتحلى بف�شيلة احلذر يكون 
�شاحب خ�شية، فهو يقدر لرجله قبل اخلطو مو�شعها، هو ال يتكلم اإال عن تفكري وب�شرية، وال 
يت�رسف اإال عن تدبر وحكمة، وهو يح�شب لكل اأمر ح�شابة، وُيِعُد لكل نازلة عدتها، فال يوؤخذ 
الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم يقول: املوؤمن  )49( الأن  على غرة، وال يخدعه غريه ب�شهولة« 
كي�ص فطن« )50( والكي�ص العاقل املتب�رس يف االأمور، الناظر يف العواقب« )51( وقال اأي�شا 
»ال يلدغ املوؤمن من جحر مرتني« )52( و�شبب هذا احلديث: اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأ�رس 
اأبا عزة ال�شاعر يوم بدر، فذكر له فقره وعياله، فمن عليه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم واأطلقه 
بغري فداء، وعاهد اأال يحر�ص عليه وال يهجوه، فلحق بقومه، ثم رجع اإىل التحري�ص والهجاء، 
ثم اأ�رس يوم اأحد، ف�شاأله املن، فقال: ال مت�شح عار�شيك مبكة تقول: �شخرت مبحمد مرتني؟ 
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واأمر به فقتل وقال: »ال يلدغ املوؤمن من جحر مرتني« اأي ليكن املوؤمن حازمًا حذراً كي�شًا 
فطنًا ال يوؤتى من ناحية الغفلة. . . ولعلك عرفت بهذا اأن االإميان ال يتفق والغفلة، بل يقت�شي 
احلذر واحليطة، واأن اأولئك الذين ُي�شحك عليهم، وال يتعظون باملا�شي وال ي�شتفيدون من 
التجارب مل يكمل االإميان يف نفو�شهم. . . فاملوؤمن كي�ص فطن، من خلقه االعتبار لكل بالء« 
اأمر اهلل �شبحانه وتعاىل باحلذر من اليهود واأالعيبهم الفكرية وحيلهم االإعالمية  )53( وقد 

الذين يحاولون د�شها ما وجدوا اإىل ذلك �شبيال، قال تعاىل: {واأن احكم بينهم مبا اأنزل 
اإليك، فاإن تولوا  اأنزل الل  اأن يفتنوك عن بع�س ما  اأهواءهم واحذرهم  الل وال تتبع 
فاعلم اأمنا يريد الل اأن ي�سيبهم ببع�س ذنوبهم واإن كثرياً من النا�س لفا�سقون} )49( 
�شبحانه  )54( واهلل  لقوم يوقنون )50(  اأح�شن من اهلل حكما  يبغون، ومن  اأفحكم اجلاهلية 
وتعاىل يف هذه االآية: «ياأمر نبيه باأن ال يتبع اأهواء اأعداء االإ�شالم من اليهود، فيما و�شعوا 
من مزالق، وحذره من اأن يفتنوه عن بع�ص ما اأنزل اهلل اإليه بو�شائلهم اخلادعة والغادرة، 
وحيلهم املغرية املاكرة« )55( واأمر اهلل �شبحانه وتعاىل اأي�شا باحلذر من املنافقني فقال 
تعاىل: {واإذا راأيتهم تعجبك اأج�سامهم واإن يقولوا ت�سمع لقولهم كاأنهم خ�سب م�سندة 
يح�سبون كل �سيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الل اأنى يوؤفكون} )56( ويف هذا 
توجيه �شديد اإىل واجب احلذر من املنافقني، الأنهم خمالطون خمتبئون يف ال�شف يعرفون 
مواطن القوة ومواطن ال�شعف، وخبريون بالثغرات التي ميكن اأن ينفذ منها العدو اخلارجي. 
التاأثري  مراكز  كل  بتجميد طاقتهم، وحجبهم عن  يكون  املنافقني  هوؤالء  واحلذر من 
وت�شخريهم يف االأعمال التي لي�ص فيها نفوذ و�شلطان، ولي�ص منها قوة مادية تغريهم بال�رس 

والفتنة، ويكون اأي�شا بعدم اال�شتجابة لو�شاو�شهم اأو االإ�شغاء اإىل �شائعاتهم املثبطة. 
ويف اجلانب االإعالمي فاحلذر مطلوب من اإيحاءات االأعداء واإلقاءاتهم و�شائعاتهم التي 
يرجونها بني امل�شلمني. واإذا ات�شفت االأمة باحلذر واحليطة جتاه كل ما ياأتي من عدوها 
يتبعونه  الذي  منهجهم  يف  ت�شكيكهم  اإىل  الرامية  خمططاته  واإف�شال  كيده  رد  من  متكنت 

وقيادتهم التي تقودهم و�شالمة الهدف الذي يعملون من اأجل حتقيقه ونبله. 
والنفاق  اخلداع  اأمارات  املكر وظهرت عليهم  اإىل من عرف منهم  امل�شلمني  »وركون 
واملكر  اخلداع  �شبل  ل�شلوك  ال�رسوط  اأوفر  لهوؤالء  يهيئ  لالإ�شالم  قلوبهم  ت�شف  مل  الذين 

واإحكام الكيد، وهم يف ماأمن من رقابة امل�شتهدفني مبكرهم وكيدهم. 
وال�شذاجة  امل�شتحكمة  واجلهالة  املبالغة  الغفلة  األوان  من  لون  هوؤالء  اإىل  والركون 
القاتلة التي ال ير�شها اهلل لعباده كما اأنها لي�شت من �شفات امل�شلم احلازم القوي الب�شري 
بنف�شه، الب�شري مبا يحيط به، احلذر من مكائد عدوه. »والركون اإىل فرد اأو جماعة ال يكون اإال 
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اأثراً من اأثار الثقة بالفرد اأو اجلماعة اأو االأمة والثقة اإمنا يولدها يف النف�ص اأخوة �شادقة، اأو 
جتربة �شخ�شية طويلة، اأو اأخالق عريقة عرفت بها اأمة يف مدى قرون عديدة، ومن املعلوم 
اأن اأيا من هذه ال�رسوط غري متحققة يف اأعداء االإ�شالم ال �شيما اليهود بل املتحقق هو عك�شها 
متاما، فهم خمالفون يف العقيدة، كما اأن التجارب قد اأثبتت اأنهم ما فتاأوا يكيدون لالإ�شالم 
وامل�شلمني ويرتب�شون بهم الدوائر ثم اإن االأخالق غدر وخيانة ورغبة عارمة يف هدم االإ�شالم 
وتفتيت امل�شلمني، فكيف ي�شح الركون البهم واطمئنان القلب لهم عند العارف اخلبري بل اإن 
الركون اإليهم بعد كل هذا هو من جهة اأوىل عنوان اجلهالة والغباء واالن�شياق وراء ال�شهوات 
اجلاحمة، وهو من جهة اأخرى دليل �شعف االإميان« )57( قال تعاىل: {وال تركنوا اإىل الذين 
ظلموا فتم�سكم النار وما لكم من دون الل من اأولياء ثم ال تن�رضون} )58( ومن احلذر 

عدم اتخاذ بطانة من االأعداء لقطع طريق الد�ص عليهم وا�شرتاق ال�شمع واإثارة الفنت. 
وقد نهى اهلل امل�شلمني عن اتخاذ بطانة من دونهم: »اإذ كان رجال امل�شلمني يوا�شلون 
من  رجال  كان  كما  اجلاهلية،  يف  واحللف  اجلوار  من  بينهم  كان  ملا  اليهود  من  رجااًل 
م�شتم�شكون،  بكفرهم  وهم  نفاقًا  االإ�شالم  اأظهروا  قد  اليهود  من  رجاال  يوادون  امل�شلمني 
ولباطلهم متع�شبون منهم رفاعة بن زيد بن التابوت و�شويد بن احلارث وهما من اأحبار 
يهود بني قينقاع، وكان بع�ص امل�شلمني يودونهما ويجل�شون اإليهما. الأن هوؤالء ال يتوانون 
يف اأعمال الف�شاد التي تنال امل�شلمني ب�رس واأذى وقلوبهم متالأ حقداً وغي�شًا عليهم )59( قال 
اآمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال ياألونكم خباال ودوا ما  اأيها الذين  تعاىل: {يا 
عنتم قد بدت البغ�ساء من اأفواههم وما تخفي �سدورهم اأكرب قد بينا لكم االآيات اإن 

كنتم تعقلون} )60( 
واحلذر واحليطة خلقان كفيالن باإراحة االأمة من كيد اأعدائها ود�شائ�شها الأن الغفلة 
متكن العدو من الولوج اإىل داخل االأمة وبث �شمومها، واإذا مل تكن يقظة حذرة متكن العدو 
من زعزعة �شفوفها، و�شق وحدتها وت�شتيت �شملها مبا يبثه من �شموم وين�رسه من دعايات 
اإذا كان قريبًا مند�شًا و�شط ال�شفوف، وبالتايل تكون له دراية  و�شائعات فتاكة، وخا�شة 
اإىل  م�شددة  �شهامه  تكون  ثمَّ  ال�شعف، ومن  ونقاط  النفو�ص  دقيقة مبداخل  كبرية ومعرفة 

املقاتل، ويفلح يف حتقيق اأهدافه 
املطلب الرابع: االإعرا�س عن اللغو: االإعرا�ص عن اللغو خلق عظيم وكفيل باأن  ♦

يع�شم االأمة من ترديد العديد من االأخبار التافهة واملعلومات الزائفة التي كثرياً ما تروج 
بني النا�ص بغر�ص الت�شلية والرتويح عن النف�ص، وت�شتغل من قبل االأعداء. واللغو من الكالم 
ماال يعتد به وهو الذي يورده قائله من غري روية اأو فكر فيجري جمرى اللغا وهو �شوت 
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الع�شافري، ونحوها من الطيور، وقد ي�شمى كل قبيح من الكالم لغوا، ويقال لغا االإن�شان يلغو 
ويلغي، اإذا تكلم باملطروح من القول وما ال يعني. 

واالإعرا�ص عن اللغو: هو تركه وعدم اإتيانه واالبتعاد عمن ياأتونه وعدم االإقبال عليهم 
تعاىل:           قوله  الكرمي  القراآن  يف  جاء  وقد   )61( وال�شالل  الباطل  اأهل  �شفات  من  اللغو  الأن 
{وقال الذين كفروا ال ت�سمعوا لهذا القراآن والغوا فيه لعلكم تغلبون )26( فلنذيقن 

الذين كفروا عذاباً �سديداً ولنجزينهم اأ�سواأ الذي كانوا يعملون} )62( . 
املوؤمنني  عباده  بها  طالب  الكرمي  القراآن  ف�شائل  من  ف�شيلة  اللغو  عن  واالإعرا�ص 
قال تعاىل: {قد اأفلح املوؤمنون )1( الذين هم يف �سالتهم خا�سعون )2( والذين هم 
عن اللغو معر�سون )3(} )63( وقد ذكر املف�رسون اأن املراد باللغو، ال�رسك اأو الباطل اأو 
اأو ال�شب وال�شتم، وهو كل لعب ولهو وباطل، ما لي�ص للمرء به حاجة  اأو الكذب،  املعا�شي 
املروءة  توجب  وما  الهزل  اأو  كالعيب  فعل  اأو  قول  من  يعنيك  ماال  اللغو  الزخم�رسي:  قال 
اإلقاءه واإطراحه، يعني اأن بهم من اجلد ما ي�شغلهم عن الهزل )64( وجعل اهلل �شبحانه وتعاىل 
االإعرا�ص عن اللغو �شمة من �شمات عباد الرحمان قال تعاىل: {والذين ال ي�سهدون الزور 
واإذا مروا باللغو مروا كراما} )65( اأي اأنهم مل يلتفتوا اإليه ومل يتوقفوا عنده ومل ي�شاركوا 
قال  الدن�ص  هذا  غبار  من  �شيء  بها  يلحق  اأن  عن  واأكرموها  اأنف�شهم  �شانوا  بل  فيه  اأهله 
الزخم�رسي: »اإذا مروا باأهل اللغو امل�شتغلني به، مروا معر�شني عنهم، مكرمني اأنف�شهم عن 
اأو  التوقف عليهم واخلو�ص معهم )66( ، وقال الطربي واللغو يف كالم العرب هو كل كالم 
فعل باطل ال حقيقة وال اأ�شل له، اأو ما ي�شتقبح، ف�شبُّ االإن�شان بالباطل الذي ال حقيقة له من 
اللغو، وذكر النكاح ب�رسيح ا�شمه مما ي�شتقبح يف بع�ص االأماكن من اللغو، و�شماع الغناء 

مما هو م�شتقبح يف اأهل الدين، فكل ذلك يدخل يف معنى اللغو )67( . 
الكالم ومن  لغو  النا�ص من  الرائجة بني  وال�شائعات  الدعايات  اأن معظم  وال �شك يف 
واإذاعته  ن�رسه  وال�شكوت عنه ف�شاًل على  اإليه  االإ�شغاء  بامل�شلم  يليق  الذي ال  احلديث  لهو 
بني النا�ص، قال تعاىل وا�شفًا امل�شلمني: {واإذا �سمعوا اللغو اأعر�سوا عنه، وقالوا لنا 
اأعمالكم �سالم عليكم ال نبتغي اجلاهلني} )68( واملوؤمنون ال ي�شغلون  اأعمالنا ولكم 
اأنف�شهم بفارغ احلديث الذي ال طائل حتته، وال حا�شل وراءه وهو الهذر الذي يقتل الوقت 
دون اأن ي�شيف �شيئًا، لالإن�شان وهو البذيء من القول الذي يف�شد احل�ص والل�شان. . . ولكنهم 
ال يغتاظون وال يهتاجون وال يجارون اأهل اللغو فريدون عليهم مبثله، وال يدخلون معهم 
يف جدل حوله، الأن اجلدل من اأهل اللغة لغو، اإنها �شورة للنف�ص املوؤمنة تفي�ص بالرتفع عن 
اللغو، كما تفي�ص بال�شماحة والود، وتر�شم ملن يريد اأن يتاأدب باأدب اهلل طريقًا وا�شحًا ال 
لب�ص فيه، فال م�شاركة للجهال وال خمالطة لهم وموجدة عليهم وال �شيق بهم )69( وقد ذكرنا 
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�شابقًا اأن كثرياً من ال�شائعات تكون غري مق�شودة وت�شمى ثرثرة اأو درد�شة، ويجد فيها كل 
من نقلها وم�شتمعها لذة ومتعة يف روايتها، وهم ال يعلمون اأنهم ي�شاعدون يف ن�رس االأخبار 
الكاذبة وال�شائعات املختلفة واملعلومات امل�شللة التي تخدع النا�ص وميكن ان نعّد هذا كله 
من لغو الكالم وفارغ احلديث، الذي يجب على امل�شلمني تركه وجتنبه الأنه ال يجدي منفعة 

وال يحقق فائدة بل ي�رس اأ�رساراً ج�شيمة بالغة ال ينتبه اإليها اإال بعد فوات االأوان. 
كما »اأن اطراد ودوام التهم والفح�شاء �شماعها دون دليل قاطع، ودون معرفة بجهة 
االتهام يجعل رواية ال�رس اأمراً عاديًا دون م�شوؤولية يف االإثبات، كما اأن كرثة رواية االأفعال 
واأن جو اجلماعة  اأمر هني و�شائع،  االإثم  ارتكاب  باأن  النفو�ص املري�شة  اإىل  ال�شيئة يوحي 
كله ملوث موبوء، واأن ما خفي كان اأعظم. . . وهكذا جتد بع�ص النفو�ص ال�شعيفة ت�شجيعًا 
على فعل االآثام واجلرائم؛ الأنها عامة ،كما ي�شنون وقد يجاهرون بها الأن غريهم قد فعلها 

اأي�شا« )70( . 

املبحث الرابع - التحديات اليت تواجه سياسة اإلعالم يف اإلسالم: 
اإ�رسائيل  ورائها  ومن  الكربى  الدول  فيه  ت�شيطر  الذي  القائم  العاملي  النظام  يف ظل 
على معظم الو�شائل االإعالمية العاملية، و�شعف ال�شيا�شات االإعالمية يف بلداننا، وتبعيتها 
اأمام جملة من  اأنف�شنا  الغالب جند  بتقليد  املغلوب مفتنت  امل�شيطر بحكم  الغربي  لالإعالم 

التحديات على امل�شتويني الداخلي واخلارجي: 
تواجه  ♦ اأن  ميكن  التي  الداخلية  التحديات  اأهم  من  الداخلية:  التحديات  اأوالً- 

االإعالم االإ�شالمي مواجهة نتائج �شيا�شة االإعالم القائمة يف العامل االإ�شالمي، التي ال يخفى 
التبعية وعلى عبادة  الذل، وعلى  النا�ص على  اأن معظمها �شيا�شة انهزامية تربي  اأحد  على 
الرغيف بدل رب العاملني، وعلى تقدي�ص النظام الراأ�شمايل، وعلى التملق لل�شخ�شيات، وعلى 

كم االأفواه والتخويف والرتهيب من هالة امل�شوؤولني. 
ما ر�شمه االإعالم القائم من مفاهيم عن هذه احلدود امل�شطنعة بني االأقطار االإ�شالمية 
هذا  به  قام  وما  فرقتها.  فوق  االأمة  فرقت  التي  والوطنيات  القوميات  تقدي�ص  خالل  من 
م�شالح  على  توؤثر  قد  التي  تلك  وبخا�شة  االإ�شالم،  الأحكام  وت�شويه  حتريف  من  االإعالم 
واإزالة هذه  االإ�شالمية،  البلدان  الوحدة بني  االإعالم، مثل  القائمة على رعاية هذا  االأنظمة 
احلدود، وفر�شية اجلهاد على االأمة االإ�شالمية لوجود بلدان واقعة حتت احتالل الكفار مثل: 

فل�شطني والعراق واأفغان�شتان وال�شي�شان وك�شمري وغريها من بالد االإ�شالم وامل�شلمني. 
املروجون لل�شيا�شات الغربية من بني جلدتنا. وهم �شنفان: �شنف تابع وعميل للغرب 



173

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )1( - تشرين 

ال�شري يف ركاب  اإال من خالل  ومت�شبع بفكره وثقافته و�شيا�شاته، وال يرى خال�شًا لالمة 
هوؤالء واتباعهم خطوة بخطوة. وال�شنف الثاين �شاذج مغفل، فرغم اإميانه وقناعته باالإ�شالم 
كدين ال يدرك �شموليته وا�شتيعابه لكل جوانب احلياة، ويعتقد اأن هذه املعارف: )االإعالم، 
وال�شيا�شة، واالجتماع( وغريها معارف ا�شتحدثها الغرب وال بد من اأخذها عنه كما جاءت. 
وميكن مواجهة هذه التحديات من خالل عمل القائمني على رعاية �شوؤون االإعالم على 
اإ�شالمي تعمل  اإعالمية من منظور  �شيا�شة  اإعالمية وفق  اإعالمي ي�شع برامج  و�شع طاقم 
على تر�شيخ العقيدة االإ�شالمية واأحكام االإ�شالم يف عقول النا�ص وقلوبهم، مع بيان االأفكار 
الفا�شدة ووجه الف�شاد فيها، وتقوية الرابطة بني احلكام والرعية، والعمل على بث ما يقوي 
م�شتواها  ويرفع  الدولة  ج�شم  يقوي  وما  كافة،  االإ�شالمية  االأعراق  بني  االإ�شالمية  الرابطة 
يف االأمور واملجاالت كافة. وتن�رس ر�شالة االإ�شالم بكل �شدق ومو�شوعية يف العامل اأجمع 
اإيجابياته و�شلبياته، وت�شتفيد من  االإن�شاين بكل  الواقع  بال حتريف وال تزييف، بل ت�رسح 
االإيجابي مبحاكاته والن�شج على منواله، وال�شلبي بتقوميه ما اأمكن اأو تركه والتحذير منه 

اإن تعذر التقومي 
من  ♦ الرتب�ص  هذا  مواجهة  التحديات  هذه  واأهم  اخلارجية:  التحديات  ثانياً- 

�شيا�شيًا  اأم  ع�شكريًا  اأم  اجتماعيًا  اأم  فكريًا  اأكان  �شواء  وامل�شلمني،  لالإ�شالم  اهلل  اأعداء  قبل 
اأم اقت�شاديًا اأم اأي جمال اآخر. و�شواء اأكان هذا الرتب�ص بالت�شويه اأم التحريف اأم الكذب اأم 

التهديد باحلرب اأم غري ذلك. 
واأخطر اأدوات اال�شتهداف اليوم االإعالم باعتباره القناة املنا�شبة للتهديد والتخويف 
الرتب�ص  ذلك  وتعاىل  �شبحانه  احلق  بني  وقد  والت�شويه.  والتزييف  والتحريف  والتلويح 
َيْثَقُفوُكْم َيُكوُنوا  امل�شتمر واال�شتهداف الدائم يف كثري من االآيات منها: قوله تعاىل: {اإِْن 
َتْكُفرُوَن} )71( وقوله  َلْو  وا  َوَودُّ وِء  ِبال�سُّ ْل�ِسَنَتُهْم  َواأَ اأَْيِدَيُهْم  اإَِلْيُكْم  َوَيْب�ُسُطوا  اأَْعَداًء  َلُكْم 
ِ ُهَو  َتُهْم ُقْل اإِنَّ ُهَدى اللَّ ِبَع ِملَّ ى َعْنَك اْلَيُهوُد َواَل النَّ�َساَرى َحتَّى َتتَّ تعاىل: {َوَلْن َتْر�سَ
َواَل  َويِلٍّ  ِمْن   ِ اللَّ ِمَن  َلَك  َما  اْلِعْلِم  ِمَن  َجاَءَك  ِذي  الَّ َبْعَد  اأَْهَواَءُهْم  َبْعَت  اتَّ َوَلِئِن  اْلُهَدى 
ًة ُيْر�ُسوَنُكْم  اإِالاًّ َواَل ِذمَّ َيْرُقُبوا ِفيُكْم  َواإِْن َيْظَهرُوا َعَلْيُكْم اَل  {َكْيَف  رٍي} )72( وقوله:  َن�سِ

َبى ُقلُوُبُهْم َواأَْكرَثُُهْم َفا�ِسُقوَن} )73(  ِباأَْفَواِهِهْم َوَتاأْ
ًة  الَّ َكافَّ ومنها: كيفية اإي�شال الدعوة االإ�شالمية اإىل العامل قال تعاىل: {َوَما اأَْر�َسْلَناَك اإِ

ا�ِس اَل َيْعَلُموَن} )74(  ا�ِس َب�ِسريًا َوَنِذيًرا َوَلِكنَّ اأَْكرَثَ النَّ ِللنَّ
وميكن مواجهة هذه التحديات اأي�ساً من خالل القائمني على رعاية �سوؤون االإعالم 
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بو�سع اخلطط واالأ�ساليب التي متكن من مواجهة هذه التحديات اأهمها: 
حت�شني اأبناء االأمة �شد اإعالم االأعداء وخمططاتهم والت�شوي�ص عليه حتى ال يحقق . 1

هدفه ومبتغاه “فعن جابر بن عبد اهلل )ر�شي اهلل عنه( اأن عمر بن اخلطاب )ر�شي اهلل عنه( 
اأتى النبي )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم( بكتاب اأ�شابه من بع�ص اأهل الكتب فقراأه النبي )�شلى 
اهلل عليه واآلة و�شلم( فغ�شب فقال اأمتهوكون )75( فيها يا ابن اخلطاب، والذي نف�شي بيده 
بباطل  اأو  به  �شيء فيخربوكم بحق فتكذبوا  ت�شاألوهم عن  نقية، ال  بي�شاء  بها  لقد جئتكم 
فت�شدقوا به، والذي نف�شي بيده لو اأن مو�شى عليه ال�شالم كان حيًا ما و�شعه اإال اأن يتبعني«. 
)76( وهذا احلديث وا�شح فيه- من غ�شب النبي )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم( - النهي عن 

�شماع اأو قراءة كل ما ميكن اأو يوؤدي اإىل الت�شكك يف اأمور الدين. 
على . 2 وتهجمه  وافرتاءاته  واأكاذيبه  دعاويه  وتفنيد  املعادي  االإعالم  مقارعة 

ِتي  �َسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَّ ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َك ِباحْلِ االإ�شالم: قال تعاىل: {اْدُع اإىل �َسِبيِل َربِّ
اأَْعَلُم ِبامْلُْهَتِديَن} )77( وتكون  لَّ َعْن �َسِبيِلِه َوُهَو  اأَْعَلُم مِبَْن �سَ َك ُهَو  نَّ َربَّ اإِ اأَْح�َسُن  ِهَي 
املواجهة  احتمالية  هناك  كان  اإذا  النف�شي  واالإعداد  االأمة  يف  اجلهادية  الروح  ببث  كذلك 
وؤِْمِننَي َعَلى اْلِقَتاِل( )78( وهذا ال يتاأتى اإال باإتقان فنون  ِبيُّ َحرِّ�ِص امْلُ َها النَّ الع�شكرية: )َيا اأَيُّ
االإ�شالمية وتنطلق  العقيدة  اإعالمية وا�شحة مبنية على  �شيا�شة  واإيجاد  واأ�شاليبه  االإعالم 
من الت�شورات واالأفكار االإ�شالمية بعيداً عن الت�شورات الغربية التي انطلقت من منطلقات 
اإىل  اأيديولوجية، ون�شات وترعرعت يف بيئات خمالفة لبيئاتنا وتهدف  واأفكار وت�شورات 
و�شالم.  امن  من  تن�شده  مبا  برمتها  االإن�شانية  واأهداف  الأهدافنا  مناق�شة  واأهداف  غايات 
وهذا ال مينع اال�شتفادة من كل ما تو�شل اليه العلم احلديث من تقنيات واأدوات واأ�شاليب 
ميكن ان ت�شاهم يف اإيجاد اإعالم قوي وفعال يرتقي، بل يفوق االإعالم الغربي، وي�شاهم يف 

اإي�شال الدعوة االإ�شالمية اإىل اأرجاء املعمورة

اخلامتة: 
لقد تتبعنا يف هذا البحث املتوا�شع �شيئًا من �شيا�شة االإعالم يف االإ�شالم، وراأينا عظمة 
هذا الدين و�شموله ملعاجلات �شوؤون االإن�شان واحلياة جميعًا، مبا فيها الناحية االإعالمية 
يف حياة امل�شلمني حاكمني وحمكومني. وراأينا كذلك عظمة هذا الدين، وااللتزام باأحكامه 

ال�رسعية، ووفائه، و�شدقه، واأمانته مبا و�شع لذلك كله من اأحكام ترعاها وتطبقها. 
�شامل  االإ�شالم  اأن  راأينا  اإ�شالمي-  منظور  من  االإعالمية  ال�شيا�شة  البحث-  هذا  ويف 
لكل جوانب احلياة، وميلك االإجابة الكافية ال�شافية لكل م�شاألة لها �شلة باحلياة، ومل يغفل 
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من  ميكن  التي  العامة،  والقواعد  االأحكام  لها  وو�شع  عنها،  اأجاب  اإال  كبرية  وال  �شغرية 
خاللها ا�شتنباط كل اجلزئيات والتف�شيالت. واالأجمل من ذلك كله، راأينا عظمة هذا الدين 
ال�شيا�شة  خالل  من  ودمائهم-  واأعرا�شهم،  اأموالهم،  امل�شلمني-  م�شالح  على  احلفاظ  يف 
االأمنية احلكيمة )االأمن واخلوف( يف احلفاظ على امل�شلمني وبالدهم. وقد راأينا اأن �شيا�شة 
االإعالم يف االإ�شالم كانت طريقة واأحكامًا �رسعية مُتّكن الراعي )اخلليفة( من حتقيق هذه 

الغاية. وميكن اأن نختتم البحث بالتو�سيات االتية: 
اإيجاد اإطار ت�رسيعي وقواعد فقهية �شابطة للن�شاط  ♦ البد من  االإعالم:  اأوالً- فقه 

االإعالمية،  للممار�شات  ومنظمة  االإ�شالمية،  ال�رسيعة  من  م�شتمدة  واالت�شايل،  االإعالمي 
اإىل  عام  ب�شكل  االإعالمية  الت�رسيعات  وتنق�شم  املختلفة.  اأن�شطته  حتكم  اأحكام  وو�شع 
تنظيماتها  حيث  من  االإعالمية  باملوؤ�ش�شات  تت�شل  واأخرى  بامل�شمون،  تت�شل  ت�رسيعات 
واإداراتها وحتديد حقوقها وواجباتها، وت�رسيعات تت�شل باملهنة، ثم هناك ت�رسيعات االإعالم 
الدولية، ولهذه الت�رسيعات م�شادر متعددة تتمثل فــي الد�شتور والقانــون اجلنائــي: )قانون 
 ، اأو املطبوعات(  ال�شحافة  والعام، وقوانني  الدويل  والقانون  والقانون املدين،  العقوبات، 

كما يدخل حتت ذلك اأي�شًا املواثيق املهنية )79( 
ثانياً- االإبداع يف ابتكار االأ�ساليب والو�سائل: البد اأن تت�شمن �شيا�شات االت�شال  ♦

اخلطوط العري�شة التي حتكم عملية اتخاذ القرارات املتعلقة باإدخال التكنولوجيا اأو نقلها، 
واإعطاء  فيه،  التنمية  واحتياجات  واإمكاناته  بلد  كل  ظروف  التكنولوجيا  تنا�شب  بحيث 
االأولوية للتكنولوجيا االأكرث مالءمة لهذه االحتياجات، وا�شتخدام التكنولوجيا غري املكلفة 
واملت�شلة بتحقيق االأهداف يف الوقت نف�شه، ففي بع�ص احلاالت يعد ا�شتخدام تكنولوجيا 
متقدمة م�شاألة مكلفة بال مربر. كما ي�شتهدف تخطيط االت�شال حتقيق الفائدة الق�شوى من 
خالل  من  حللها  املجتمع  ي�شعى  التي  امل�شكالت  بتحديد  ممكن  وقت  اأقل  يف  التكنولوجيا 

ا�شتخدام التكنولوجيا. 
واالقت�شادية  االجتماعية  االآثار  االعتبار  يف  االت�شال  �شيا�شات  ت�شع  اأن  وينبغي 
والثقافية ال�شلبية التي قد ترتتب على ا�شتخدام تكنولوجيا االت�شال، واأن ت�شع لها البدائل 
اأو احللول، فاإذا كان ا�شتخدام التكنلوجيا يحل بع�ص امل�شكالت فاإنه يخلق م�شكالت جديدة. 
عملية  يف  بعيدة  نتائج  عليه  يرتتب  االت�شال  تكنولوجيا  تطور  اأن  ذلك  اإىل  ي�شاف 
تخطيط �شيا�شات االت�شال وتنفيذها، كما اأن احلاجة اأ�شبحت ملحه لتغيري بع�ص ت�رسيعات 

االت�شال ونظم اإدارته مبا يتنا�شب مع هذا التطور )80( . 
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االإعالمي، وحتقيق  العمل  اال�شتمرارية يف  توجد  اأن  �شاأنها  من  التكنولوجيا  هذه  اإن 
االأهداف املرجوة منه. ويكون ذلك باالإعداد اجليد ملن لهم عالقة باالإعالم من كتاب ومنتجني 
ي�شبحون  بحيث  كفاءاتهم،  بزيادة  وم�شورين،  وممثلني  وخمرجني  واإداريني  ومهند�شني 
لي�شوا فقط فنانني جميدين، بل اأي�شًا م�شلمني اأتقياء، وعقد دورات تدريبية للقائمني بالعمل 
االإعالمي لتزويدهم مببادئ االإعالم االإ�شالمي واأ�شاليبه. وتنظيم املوؤمترات وامللتقيات بني 
اأبناء العامل االإ�شالمي لتبادل اخلربات ومواكبة التطورات يف املجال االإعالمي. بل التفوق 
فيه، وتوفري االإمكانات املادية والتقنية احلديثة من معدات اأو اأجهزة، اأو اأية و�شائل الزمة 

لتطوير العمل االإعالمي. 
ونق�شد بالدعاية تلك  ♦ االإعالم:  من  باعتبارها جزءاً  الدعاية  ا�ستخدام  ثالثاً- 

التي تقوم على خماطبة امل�شاعر واخلواطر للتاأثري على اأفكار النا�ص و�شلوكهم، وقد ا�شتخدم 
االإ�شالم هذا االأ�شلوب يف كثري من االأحيان واالأحوال، ومن اأ�شكال الدعاية التي ا�شتخدمها 

االإ�شالم: )الرتغيب والرتهيب( . 
ويكون الرتغيب يف نيل ر�شوان اهلل ورحمته وجزيل ثوابه يف االآخرة، اأي اجلنة، ومثال 
ُ مِبَا َتْعَملُوَن َخِبريٌ َيْوَم  ِذي اأَْنَزْلَنا َواللَّ وِر الَّ ِ َوَر�ُسوِلِه َوالنُّ ذلك قوله تعاىل: {َفاآِمُنوا ِباللَّ
َعْنُه  ْر  ُيَكفِّ ا  احِلً �سَ َوَيْعَمْل   ِ ِباللَّ ُيوؤِْمْن  َوَمْن  َغاُبِن  التَّ َيْوُم  َذِلَك  ْمِع  اجْلَ ِلَيْوِم  َيْجَمُعُكْم 
ِتَها ااْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها اأََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم}  ِري ِمْن حَتْ اٍت َتْ َئاِتِه َوُيْدِخْلُه َجنَّ �َسيِّ
)81( والرتغيب يف اجلزاء يف الدنيا مبا ي�شيبهم من خري يف حالة ا�شتجابتهم ومثال ذلك: 

اِت لي�ستحلفنهم يِف ااْلأَْر�ِس َكَما ا�ْسَتْخَلَف  احِلَ ِذيَن َءاَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا ال�سَّ ُ الَّ {َوَعَد اللَّ
ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم اأَْمًنا  َلنَّ ِذي اْرَت�َسى َلُهْم َوَلُيَبدِّ َنَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَّ ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ الَّ

َيْعُبُدوَنِني اَل ُي�رْضُِكوَن ِبي �َسْيًئا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفاأُوَلِئَك ُهُم اْلَفا�ِسُقوَن} )82( 
اأما ال�شنة النبوية فقد كان )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم( َيِعدُّ كل من يوؤمن به وين�رسه 
ُزوٍم َيْخُرُجوَن ِبَعّماِر ْبِن َيا�رِسٍ  باجلنة، ومثل ذلك ما ورد يف �شرية ابن ه�شام »َوَكاَنْت َبُنو خَمْ
اِء َمّكَة، َفَيُمّر ِبِهْم َر�ُشوُل  َوِباأَِبيِه، َوَكاُنوا اأَْهَل َبْيِت اإ�ْشاَلٍم اإَذا َحِمَيْت الّظِهرَيُة ُيَعّذُبوَنُهْم ِبَرْم�شَ

ّنة«.  ا اآَل َيا�رِسٍ َمْوِعُدُكْم اجْلَ رْبً اهلِل )�شلى اهلل عليه واآلة و�شلم( َفَيُقول، ِفيَما َبَلَغِني: �شَ
اأما الرتهيب فيكون بالتخويف من غ�شب اهلل وعذابه يف االآخرة، اأي النار، ومثل ذلك 
اُر  ُعوَن َوَياأُْكلُوَن َكَما َتاأُْكُل ااْلأَْنَعاُم َوالنَّ ِذيَن َكَفرُوا َيَتَمتَّ يف كتاب اهلل قوله تعاىل: {َوالَّ
ْنِذْر َقْوَمَك ِمْن َقْبِل اأَْن  ا اأَْر�َسْلَنا ُنوًحا اإىل َقْوِمِه اأَْن اأَ َمْثًوى َلُهْم} )83( وقوله تعاىل: {اإِنَّ
اأَِليٌم} )84( والرتهيب من زوال النعم و�شعوبة العي�ص يف الدنيا مثل قوله  َعَذاٌب  َياأِْتَيُهْم 
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ِخُذوَن ِمْن �ُسُهوِلَها  اأَُكْم يِف ااْلأَْر�ِس َتتَّ تعاىل: {َواْذُكرُوا اإِْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن َبْعِد َعاٍد َوَبوَّ
ِ َواَل َتْعَثْوا يِف ااْلأَْر�ِس ُمْف�ِسِديَن} )85(  َباَل ُبُيوًتا َفاْذُكرُوا اآالء اللَّ ُق�ُسوًرا َوَتْنِحُتوَن اجْلِ
ْعَمى})86(  ْنًكا َوَنْح�رُضُُه َيْوَم اْلِقَياَمِة اأَ وقوله: {َوَمْن اأَْعَر�َس َعْن ِذْكِري َفاإِنَّ َلُه َمِعي�َسًة �سَ
ومبثل هذا اال�شتخدام ي�شتطيع االإعالم جذب قطاعات االأمة كافة لرتكيز القيم واملفاهيم 

واأمناط العي�ص االإ�شالمية لتحل حمل القيم واملفاهيم واأمناط العي�ص غري االإ�شالمية. 
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