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ملخص:
ينطلق العمل الإعالمي من �سيا�سة �إعالمية وا�ضحة املعامل ،وخطاب �إعالمي حمدد
املفردات وامل�ضامني والأ�ساليب .وال�سيا�سة الإعالمية هي جمموعة من املبادئ املتكاملة،
الوا�ضحة ،الدائمة ،القابلة للتطبيق بو�ساطة امل�ؤ�س�سات امل�شرتكة يف الإعالم اجلماهريي
ب�شكل مركزي يف بلد ما.
ومن هذا املنطلق تت�ضح �أهمية درا�سة مو�ضوع ال�سيا�سة الإعالمية من وجهة نظر
الإ�سالم ،فقبل ممار�سة �أي ن�شاط �إعالمي ،ال بد من ر�سم �سيا�سة �إعالمية متميزة عن �سيا�سات
الآخرين ،حتى نتخل�ص من تبعية اال�سرتاتيجية الإعالمية قبل التخل�ص من تبعية امل�ضمون
الإعالمي م�ستهدف كياننا ك�أمة لها تاريخها وح�ضارتها وتراثها الثقايف املتميز.
وقد اتبعت يف درا�ستي املنهج الو�صفي التحليلي ،فانطالقا من احلاجة �إىل اال�ستدالل
على املنظور اال�سالمي لل�سيا�سة الإعالمية ،اعتمدت املنهجني اال�ستقرائي واال�ستداليل بغية
اال�ستنتاج املنطقي املت�ضمن التقومي والتقومي لإ�صدار احلكم.
وقد �أمكن من خالل هذه الدرا�سة طرح ت�صور جديد ل�سيا�سة �إعالمية ت�ستند �إىل �إطار
مرجعي �إ�سالمي نابع من نظرة الإ�سالم للإن�سان والكون وعالقتهما باهلل ،وما ي�صدر عن
ذلك من ر�ؤية علمية متميزة ا�ستناداً �إىل احلق الثابت يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية
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 خافي ًا على �أحد مدى تعاظم ت�أثري الإعالم على النا�س ،لدرجة �أنهم قد يفقدون
امل�سكن وامل�أكل وامللب�س وال يفقدون الو�سائل الإعالمية ،والإعالم وجه من �أوجه احل�ضارة،
فهو الوجه املعرب عن العقيدة الدينية واملذاهب ال�سيا�سية واالجتاهات الفكرية والظروف
االجتماعية والنظم االقت�صادية ،يت�أثر بهذه العوامل جمتمعة وي�ؤثر فيها �أي�ضاً .فالإعالم
يعرب عن النظام العام يف الأمة .ومما ال �شك فيه �أن التطورات العقدية والقيم واملبادئ
املنبثقة عنها متثل حلمة الإعالم و�سداه ()1
�إن الإعالم -ومنذ القدم -كانت له �أهمية عند ال�شعوب ،فالقبائل العربية يف اجلاهلية
كانت ت�ستعني بال�شعراء كناطقني �إعالميني وك�إذاعات متنقلة تهيج اخلواطر ،كما ي�ستعان
بهم �أي�ض ًا يف �إ�شعال احلروب �أو يف �إطفائها ،فق�صيدة يلقيها �شاعر يف البوادي كانت كفيلة
بتجميع املحاربني و�شحنهم �إىل �ساحات احلرب لقتال خ�صومهم ،وق�صيدة حكيمة �أخرى
يلقيها �شاعر �آخر كانت كفيلة بتهدئة روع اجلموع املتقاتلة وفك ا�شتباكها.
و�إن اختلف الإعالم باختالف الزمان �أو املكان ونظم احلكم وظروف كل جمتمع من
املجتمعات ،فال ي�ستطيع �أي جمتمع �إن�ساين �أن يحيا بدونه .فال يوجد ع�رص من الع�صور خال
من الإعالم .فالإعالم ظاهرة اجتماعية �شقت طريقها �إىل البيئات كلها والع�صور كلها منذ
كان الإن�سان يحيا حياة بدائية حتى الع�رص احلديث.
ومن الطبيعي �أن يت�أثر الإعالم والعمل الإعالمي بحقائق املجتمعات التي يعمل بها
ويعك�س ظروفها وواقعها ،الأمر الذي �أدى �إىل تعدد �أهدافه ونظمه يف كل جمتمع من هذه
املجتمعات .فال ن�ستطيع �أن نف�صل الإعالم عن الواقع االعتقادي واالجتماعي وال�سيا�سي
ال�سائد يف جمتمع ما ،فالنظام الإعالمي يف جمتمع ما هو وليد البيئة ،وهو وليد النظام
ال�سيا�سي القائم فيه ،ويعك�س ظروفه ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
وعلى الرغم من �أن الإعالم ب�أجهزته وو�سائله ونظرياته وتقنياته احلديثة مل
يكن معروف ًا وقت نزول الوحي على نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم� ،إال �أنه وبتطبيق
املقايي�س العملية احلالية على الدور امللقى على عاتق الدعوة الإ�سالمية ،ميكننا القول �إن
الإعالم -كان ومازال� -أداة هذا الدين ودعامته الرئي�سة� .إال �أن تلك الو�سائل الإعالمية
الب�سيطة -ال�شاعر والق�صيدة -والتي كان لها ذلك الت�أثري مل يكن مبقدورها تغيري الأفكار
وامل�شاعر ،ومل يكن ب�إمكانها �إحالل �أنظمة ووجهات نظر جديدة بد ًال من التي كانت قائمة.
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ثم جاء الإ�سالم كر�سالة �إعالمية للنا�س كافة فر�سم �سيا�سته الإعالمية منذ البداية ،لن�رش
ا�س قَالَ « :لمَ َّا �أَ ْن َزلَ اللهَّ ُ َع َّز َو َج َّل } َو�أَ ْن ِذ ْر َع�شِ ريَ َت َك
الر�سالة الربانية� ،أخرج �أحمد َع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
ْ أَ
َ�ص ِع َد َعل َْيهِ ،ث َُّم َنا َدى:
ال ْق َر ِب َ
ال�صفَا ف َ
ني{ ال�شعراء قَالَ � :أَ َتى ال َّنب ُِّي (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم) َّ
يء �إِل َْي ِه َو َبينْ َ َر ُج ٍل َي ْب َع ُث َر ُ�سو َل ُهَ ،فقَالَ َر ُ�سولُ
ا�س �إِل َْي ِه َبينْ َ َر ُج ٍل َي ِج ُ
َيا َ�ص َب َ
احا ْه ،ف ْ
َاج َت َم َع ال َّن ُ
اللهَّ ِ (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم) َ :يا َبنِي َع ْب ِد المْ ُطَّ ل ِِبَ ،يا َبنِي ِف ْه ٍرَ ،يا َبنِي ُل�ؤ ٍَّي� ،أَ َر�أَ ْي ُت ْم ل َْو
ري َعل َْيك ُْم َ�ص َّد ْق ُت ُمونيِ ؟ َقالُواَ :ن َع ْم ،قَالَ َ :ف�إِنيِّ
�أَ ْخبرَ ْ ُتك ُْم �أَ َّن َخ ْيلاً ب َِ�سف ِْح َهذَا الجْ َ َبلِ ُت ِري ُد �أَ ْن ُت ِغ َ
َاب َ�شدِيدٍ.» . . .
ِير َلك ُْم َبينْ َ َي َد ْي َعذ ٍ
َنذ ٌ
�أما و�سائل الإعالم اليوم ،فقد تعددت �صورها وتنوعت �أ�شكالها وت�شعبت طرقها
وا�ستخدمت �أحدث تقنيات الع�رص خلدمتها ،ما جعلها متلك �إمكانية تغيري املفاهيم وخلط
الأفكار حتى فاقت يف قدرتها على الت�أثري الأيديولوجي على ال�شعوب قدرة اال�ستعمار
الع�سكري املبا�رش مبا كان ميلك من جنود و�سالح وعتاد .جاء يف التقرير املرقم /1352
يف 1964 /4 /24م الذي نوق�ش يف دورة الكوجنر�س الأمريكي رقم « 88ميكننا �أن نحقق
بع�ض �أهداف �سيا�ستنا اخلارجية من خالل التعامل املبا�رش مع �شعوب الدول الأجنبية بد ًال
من التعامل مع حكوماتها من خالل ا�ستخدام �أدوات وتقنيات االت�صاالت احلديثة ،ميكننا
اليوم �أن نقوم ب�إعالمهم والت�أثري يف اجتاهاتهم ،بل ميكن يف بع�ض الأحيان �أن جنربهم
على �سلوك طريق معني ،وهذه املجموعات ميكنها بدورها �أن متار�س �ضغوط ًا ملحوظة
وحتى حا�سمة على حكوماتها».
والإعالم الغربي املفرو�ض على دول العامل هو �إعالم خطري تتحكم به ب�ضعة دول
معادية للإ�سالم وامل�سلمني ،يعمل على تغيري جانب من عقليات �أبناء امل�سلمني وبناء
نف�سياتهم وفق مزاجه ،في�سمح بتمرير املعلومات �أو مينعها كما يحلو له ،ويغري ويبدل يف
احلقائق والأ�سماء وامل�سميات كما ي�شاء.
ومث ًال ي�صف لنا الإعالم العاملي احلركات الإ�سالمية ال�ساعية �إىل التغيري والراف�ضة
ملخططاته التو�سعية يف البالد الإ�سالمية بالتطرف والت�شدد والأ�صولية ،يف حني ي�صف
بع�ضها الآخر (املرحب واملتقبل لأفكاره) باالعتدال والو�سطية .وهكذا يرى املتتبع للأخبار
واملعلومات كيفية �صوغ عقلية جماهري امل�سلمني على �أ�سا�س الإعالم الغربي الذي يبث
�سمومه الفكرية عرب و�سائل الإعالم.
ف�إذا كان للإعالم يف الع�رص احلا�رض لكل هذا الدور اخلطري ،و�إذا كان �سلطانه على
النا�س ي�صل �إىل هذا احلد من الفتك والتدمري ،حتى �إنه فاق يف ت�أثريه ت�أثري اجليو�ش
والأ�ساطيل يف غزو ال�شعوب ،لأنه ال ي�ستعمل الإكراه وال التنفري� .إذا كان للإعالم
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احلا�رض مثل هذه ال�سيا�سة املدمرة ،فما ال�سيا�سة الإعالمية التي يجب على
امل�سلمني �أن يتبنوها؟ وكيف ميكن لها ان تواكب التطورات املت�سارعة يف
جمال الإعالم؟
ان هذه اال�سئلة وغريها دفعتني �إىل البحث عن �سيا�سة �إعالمية متميزة متكن الدول
اال�سالمية من مواجهة الآلة الإعالمية الغربية املبنية على ايديولوجيات وت�صورات ال
تتما�شى ومعتقداتنا وت�صوراتنا و�أفكارنا ،وال ميكن لنا �أن نواجه ال�سيل الإعالمي املتدفق
بالتبعية الفكرية واخلطط واال�سرتاتيجيات التي ر�سموها لنا ،ف�ض ًال عن التعبري عن ذاتنا
وكياننا احل�ضاري املتميز� .إن كل هذا ال يتم �إال بر�سم �سيا�سات وو�ضع ا�سرتاتيجيات
و�إعداد خطط متميزة تنطلق من تراثنا وت�ستند �إىل عقيدتنا وتبلور ت�صوراتنا وحتدد �أهدافنا
وغاياتنا.

املبحث األول  -مفهوم السياسة اإلعالمية يف اإلسالم:
ال�سيا�سة الإعالمية كلمة مركبة من مفردتني ،وحتى ن�صل �إىل املفهوم الدقيق لهذه
الكلمة املركبة وماذا نعني بها يف الإ�سالم ،البد من التعرف �إىل معنى كلمتي (�سيا�سة) و
(�إعالم) من حيث اللغة وال�صطالح
♦ ♦�أوالً :ال�سيا�سة لغة وا�صطالحا :فال�سيا�سة لغة :هي رعاية ال�ش�ؤون كما
جاء يف القامو�س املحيط «�س�ست الرعية �سيا�س ًة �أي �أمرتها ونهيتها» �أي رعيت
�ش�ؤونها بالأوامر والنواهي .ومعنى هذا �أنها رعاية �ش�ؤون الأمة مبا ي�صلحها.
مورهم كما يفعل
ويف حديث «كَ ا َن ْت َب ُنو �إِ�سرْ َ ائِيلَ َت ُ�س ُ
و�س ُه ُم الأ ْن ِب َي ُاء» �أَي تتوىل �أُ َ
القيام على ال�شيء مبا ُي ْ�صلِحه وال�سيا�س ُة فعل
وال�سيا�س ُة
بالرعِ َّية،
والوالة
الأُ َمراء
ُ
ُ
ِّ
َّ
و�س َرعِ َّي َته.
الدواب �إِذا قام عليها
و�س
َ
َّ
ورا�ضها ،والوايل َي ُ�س ُ
ال�سائ�س يقال هو َي ُ�س ُ
وميكن القول� :إن ال�سيا�سة تدور يف معناها اللغوي على تدبري الأمور وح�سن رعايتها
و�إ�صالحها.
وال�سيا�سة :تدبري �شئون الدولة ،فال�سا�سة هم قادة الأمم ومدبرو �شئونها العامة (. )2
ومن �أجمع معانيها اللغوية �أنها :ا�ست�صالح اخللق ب�إر�شادهم �إىل الطريق املنجي يف
العاجل والآجل (. )3
�أما ا�صطالحا :من �أجمع املعاين الفقهية قول ابن عقيل احلنبلي فيما نقله ابن القيم
عنه يف كتابه�« :إعالم املوقعني»« :ال�سيا�سة ما كان من الأفعال بحيث يكون النا�س �أقرب
�إىل ال�صالح و�أبعد عن الف�ساد ،و�إن مل ي�رشعه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وال نزل به وحي»
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()4
ظلما فال�رشيعة متنعه ،ولي�س من
تقره ،وما كان ً
 .فما كان عدلاً من ال�سيا�سات فال�رشيعة ُّ
من�صو�صا عليه يف كتاب �أو �سنة؛ فهي قانون
�رشط ما يدخل يف مفهوم ال�سيا�سة �أن يكون
ً
مو�ضوع لرعاية الآداب وامل�صالح وانتظام الأموال (. )5
♦ ♦ثانياً -الإعالم لغة وا�صطالحا :الإعالم لغة :م�شتق من �أَ ْعل ََم ،يقال� :أَ ْعل ََم ُه �إعالماً،
مبعنى �أخربه �إخباراً ( . )6جاء يف «معجم حميط املحيط» لبطر�س الب�ستاين« :الإعالم يف اللُّغة
ني ُت ،ويقال :ا�س َتعل ِْم يل َخبرَ فَالن و�أعلمتيه حتى � ْأعل ََمه وا�ستعملني
م�صدر �أعلم ،و�أَ ْعلَمت ك�أ ْذ ْ
الفر�س علَّق عليه �صوف ًا �أحمر �أو
الفار�س جعل لنف�سه عالمة ال�شجعان ،و�أعل ََم
اخلرب ،و� ْأعل ََم
ُ
َ
()7
�أبي�ض يف الــحرب ،و�أعلَـَـم َنف َْ�سـه و�سمها ب�سيما احلرب  .ويف تاج العرو�س « �أعلمه �إياه
فتعلَّمه « وهو �رصيح يف �أن التعليم والإعالم �شيء واحد يف الأ�صل ( . )8ويف ل�سان العرب
« علم العلم و�أعلمه �إياه فتعلمه» ( . )9ويقال ا�ستعلم يل خرب فالن و�أعلمتيه حتى �أعلمه،
وا�ستعملني اخلرب ف�أخربته �إياه وعلم الأمر فتعلمه و�أتقنه (. )10
ا�س َت ْعل ِْم يل َخبرَ فالن و�أَ ْعل ِْمنِيه حتى �أَ ْعل ََمه
و�أعل ََم بال�شي ِء �أي �أبلَغ عنه و�أخ َ
رب به .ويقال ْ
رب ف� ْأعل َْم ُته �إياه .وهو م�صدر للفعل �أعلم وهو رباعي ،و�أعلم من العلم الذي
وا�س َت ْعل ََمني اخل َ
ْ
هو �إدراك ال�شيء على حقيقته ،و�أعلمته وعلمته يف الأ�صل واحد �إال �أن الإعالم اخت�ص مبا
كان �إخباراً �رسيعاً ،والتعليم اخت�ص مبا يكون بتكرير وتكثري حتى يح�صل منه �أثر يف نف�س
املتعلم (. )11
فال يخرج معنى الإعالم لغة عن الإخبار بال�شيء �أو الأمر �أو الإبالغ عنه �أو الإعالم به
�أي الإي�صال والنقل .ومعنى الإعالم هو و�ضع العالمة على �شيء لإظهاره و�إبرازه.
وميكن القول� :إنه و�ضع العالمة على ال�شيء وهو و�سيلة للك�شف عن معرفة لدى
وا�ضعها يريد � ْأن يظهرها للنا�س ويطلعهم عليها ويعمها بينهم ،فالإعالم ينطوي على
الك�شف عن املعلومات واملعارف واالجتاهات و�إبرازها للنا�س (. )12
�أما ا�صطالحا :ال يبتعد املعنى اللغوي للإعالم عن املعنى العام ملفهوم ويعترب
الأملاين اتوجروت من الأوائل الذين عرفوا الإعالم ومازال الباحثون يحومون حول تعريفه
املوجز للإعالم .وقد عرفه بقوله» :الإعالم :هو التعبري املو�ضوعي عن عقلية اجلماهري
وميولها واجتاهاتها ولروحها يف نف�س الوقت ()13
ويعرفه رميون رويه :ب�أنه «نقل داللة �أو مفهوم �إىل كائن واع بو�ساطة حامل مكاين،
زماين ،مطبوعة ،ر�سالة هاتفية ،موجة �صوتية ،واملق�صود باحلامل :الو�سيلة الإعالمية (.)14
ويالحظ يف هذه التعريفات �أنها ال تخت�ص بو�سائل االت�صال اجلماهريية فقط ،بل
تتجاوز ذلك �إىل جميع �أنواع التوا�صل والتفاهم بني النا�س ،وهو ما ال �أراه منا�سب ًا ملفهوم
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الإعالم يف الع�رص احلديث ،حيث تقل�صت جميع �أنواع التوا�صل والتفاهم بني النا�س ،ما مل
ت�أخذ �صفة اجلماهريية من حتت املفهوم العام للإعالم.
ويعرفه �إبراهيم �إمام «ب�أنه تزويد النا�س بالأخبار ال�صحيحة واملعلومات ال�سليمة
واحلقائق الثابتة التي ت�ساعد على تكوين ر�أي �صائب يف واقعة من الوقائع �أو م�شكلة من
امل�شكالت ،بحيث يعبرِّ هذا الر�أي مبو�ضوعية عن عقلية اجلماهري واجتاهاتهم وميولهم.
والإعالم على هذا الأ�سا�س �إمنا هو تقدمي احلقائق املجردة وهذا االرتباط باحلقيقة هو �أهم
ما مييز الإعالم عن غريه من �أ�شكال االت�صال» ( . )15وهذا التعريف يق�رص ال�صفة الإعالمية
على الو�سائل التي تزود النا�س باحلقيقة؛ وبهذا تخرج معظم و�سائل الإعالم عن كونها
�إعالما لبعد �أكرثها عن احلقيقة.
ف�إذا كان هذا هو تعريف الإعالم ،وكان تعريف ال�سيا�سة هو رعاية ال�ش�ؤون .فيكون
معنى �سيا�سة الإعالم يف الإ�سالم هو :تدبري ال�ش�ؤون الإعالمية على �أ�سا�س الإ�سالم� ،أي ربط
�ش�ؤون الإعالم بالأحكام ال�رشعية .فالإعالم من منظور الإ�سالم حمكوم بالأحكام ال�رشعية
وهي التي حتدد ما يجوز نقله من املعلومات واملعارف والثقافات الفكرية وال�سلوكية ،وما
ال يجوز ،ومتى ينقل ومتى ال ينقل ،والإ�سالم �أي�ض ًا هو الذي يحدد كيفية ا�ستخدام �أدوات
الإعالم والن�رش وو�سائل ،الظاهرة واملعنوية ،ذات ال�شخ�صية احلقيقية �أو االعتبارية ،بق�صد
الت�أثري .و�سنتحدث يف املبحث الثاين عن الآية حمور البحث يف �سبب نزولها وتف�سريها
واملعنى العام لها .ومن ثم جاز لنا اال�صطالح على علم الإعالم بفقه الإعالم وعلى ال�سيا�سة
الإعالمية بالإطار العقدي احلاكم ل�سيا�سة للمنظومة الإعالمية

املبحث الثاني  -ضوابط السياسة اإلعالمية من منظور إسالمي:
يقوم بالن�شاط الإعالمي واالت�صايل يف �أي دولة من الدول ،العدي ُد من الهياكل
الإعالمية كامل�ؤ�س�سات ال�صحفية والإذاعية ،و�أجهزة اخلدمات املختلفة الأخرى ،ك�أجهزة
اخلدمات ال�صحية والزراعية واالجتماعية وغريها ،الأمر الذي يقت�ضي �رضورة وجود
�سيا�سة ات�صالية ت�ضمن التن�سيق بني �أوجه ن�شاط هذه الأجهزة والهياكل.
ومل يعد ممكن ًا النظر �إىل االت�صال على �أنه خدمة عار�ضة ميكن �أن ترتك لل�صدفة .فالبد
من و�ضع �سيا�سات �شاملة لالت�صال ( ، )16نظام فرعي من املجتمع يت�أثر بالبيئة التي يعمل
فيها كما ي�ؤثر فيها .لذلك ف�إن النظم الإذاعية تعك�س �إىل درجة كبرية تقدم املجتمع الذي
تقوم بخدمته �أي ظروفه االجتماعية ،كما تعك�س ظروفه ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية
والفكرية .فالنظم الإذاعية تتخذ �شكل النظم االجتماعية والدينية واالقت�صادية وال�سيا�سية
التي تعي�ش فيها و�ألوانها (. )17
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وتعرف ال�سيا�سة الإعالمية واالت�صالية لأي نظام �إعالمي �أو �إذاعي ب�أنها جمموعة
املبادئ والقواعد والقوانني والتوجهات التي يعمل النظام مبقت�ضاها.
وتختلف ال�سيا�سات الإعالمية من بيئة �إىل �أخرى ،وت�أتي نتيجة العتبارات �أ�سا�سية
ت�ضعها كل دولـــة ن�صـب �أعينهــا عنـــد ال�شــروع يف اختيــار النظــام الإذاعــي الأمثــل لهـــا
( ، )18ف�سيا�سات االت�صال هي جمموعة املبادئ والقواعد والأ�س�س �أو اخلطوط العري�ضة
والتوجهات والأ�ساليب التي تو�ضع لتوجيه نظم االت�صال ،وهي عادة بعيدة املدى ،وتتناول
الأمور الأ�سا�سية ،وتنبع من الإيديولوجيات ال�سيا�سية والظروف االجتماعية واالقت�صادية
للمجتمع والقيم ال�شائعة فيه «فهي جمموعة املمار�سات الواعية واملدرو�سة وال�سلوكيات
االت�صالية يف جمتمع ما يهدف تلبية االحتياجات االت�صالية الفعلية من خالل اال�ستخدام
الأمثل للإمكانات» ()19
وقد تت�سم ال�سيا�سات االت�صالية بالعمومية فيما تطرحه من مبادئ و�أهداف .كما تت�سم
يف حاالت �أخرى بالتحديد والتخ�صي�ص.
وترتبط ال�سيا�سة االت�صالية باالحتياجات الإن�سانية الأ�سا�سية ،كما ت�ضع يف االعتبار
الظروف االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية للبيئة اخلا�صة بها.
وال�سيا�سة االت�صالية ال ت�ستورد �أو تنقل كنموذج عاملي ميكن تطبيقه كما هو يف �أي
مكان من العامل .فهي تنبع من ظروف كل بلد وتراعي تراثه التاريخي والثقايف وتعمل على
تلبية احتياجاته)20( .
و�سيا�سات االت�صال «هي جمموعة املبادئ واملعايري التي حتكم ن�شاط الدولة جتاه
عملية تنظيم و�إدارة ورقابة وتقومي ومواءمة نظم و�أ�شكال االت�صال املختلفة ،وعلى الأخ�ص
يف و�سائل االت�صال اجلماهريي ،من �أجل حتقيق �أف�ضل النتائج االجتماعية املمكنة يف
�إطار النموذج ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي الذي ت�أخذ به الدولة» ( )21وال�سيا�سات
الوطنية لالت�صال ال تعني فر�ض تخطيط �صارم ،فهي �إطار مالئم لتن�سيق �أوجه الن�شاط
يتيح قدراً من املرونة ويف�سح املجال �أمام اختيار الطرق التي ميكن اتباعها.
وجدير بالذكر �أن عدد الدول التي حددت �سيا�سات ات�صالية وا�ضحة قليلة يف العامل.
فمعظم ال�سيا�سات التي ُتن َت َه ُج �ضمنية ،وال تزيد عن كونها جمموعة من املمار�سات ،ال توفر
�إطاراً لتعاون منظم وفعال)22( .
والتخطيط الإعالمي جانب ال ميكن اال�ستغناء عنه يف �صياغة ال�سيا�سة االت�صالية
وتنفيذها ،ويبد�أ التخطيط بتحديد الواقع (�أين نحن الآن؟)  .ويتم ذلك من خالل عملية جمع
البيانات و�إجراء البحوث وتقومي االحتياجات وحتديد الأهداف ،ماذا نريد وملاذا؟ ()23
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وميكن ان ن�ستنتج ال�سيا�سة الإعالمية من منظور الإ�سالم من خالل ا�ستعرا�ضنا لبع�ض
الآيات والأحاديث النبوية ال�رشيفة و�سرية النبي عليه ال�صالة وال�سالم

قال تعاىلَ } :و�إِذَا َجا َء ُه ْم �أَ ْمرٌ مِ َن َْ أ
َاعوا ِب ِه َو َل ْو َر ُّدو ُه �إىل ال َّر ُ�سولِ
ال ْم ِن �أو الخْ َ ْو ِف �أَذ ُ
الل َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه
َو�إِلىَ �أُوليِ ْ أ
الَ ْم ِر مِ ْن ُه ْم َل َع ِل َم ُه ا َّلذِي َن َي ْ�س َت ْن ِبطُو َن ُه مِ ْن ُه ْم َو َل ْولاَ ف َْ�ض ُل هَّ ِ
لاَ َّت َب ْع ُت ُم ال�شَّ ْيطَا َن �إِلاَّ َق ِليلاً { ( )24ومنا�سبة نزولها وتف�سريها واملعنى العام لها.

�أما منا�سبة نزول الآية :جاء يف منا�سبة نزول هذه الآية كما ورد يف كتاب فتح القدير
لل�شوكاين« .و�أخرج عبد بن حميد وم�سلم وابن �أبي حامت من طريق ابن عبا�س عن عمر بن
اخلطاب قال :ملا اعتزل النبي (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم) ن�ساءه دخلت امل�سجد ،فوجدت
النا�س ينكتون باحل�صاة ويقولون :طلق ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم) ن�ساءه ،فقمت
على باب امل�سجد فناديت ب�أعلى �صوتي :مل يطلق ن�ساءه ،ونزلت هذه الآية } َو�إِذَا َجا َء ُه ْم

ال ْم ِر مِ ْن ُه ْم َل َع ِل َم ُه
َاعوا ِب ِه َو َل ْو َر ُّدو ُه �إىل ال َّر ُ�سولِ َو ِ�إلىَ �أُوليِ َْ أ
�أَ ْم ٌر مِ َن َْ أ
ال ْم ِن �أو الخْ َ ْو ِف �أَذ ُ
ا َّلذِي َن َي ْ�س َت ْن ِبطُو َن ُه مِ ْن ُه ْم{ .و�أخرج ابن جرير وابن املنذر عن ابن عبا�س يف الآية ،قال:

هذا يف الإخبار� ،إذا غزت �رسية من امل�سلمني �أخرب النا�س عنها ،فقالوا� :أ�صاب امل�سلمون
من عدوهم كذا وكذا ،و�أ�صاب العدو من امل�سلمني كذا وكذا ،ف�أف�شوه بينهم من غري �أن يكون
النبي (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم) هو من يخربهم به».
و�أخرج ابن �أبي حامت عن ال�ضحاك } َو�إِذَا َجا َء ُه ْم{ قال :هم �أهل النفاق .و�أخرج ابن
جرير عن �أبي معاذ مثله .و�أخرج ابن جرير وابن املنذر وابن �أبي حامت عن ابن عبا�س يف
الل َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه لاَ َّت َب ْع ُت ُم ال�شَّ ْيطَا َن{ قال :فانقطع الكالم .وقوله
قولهَ } :و َل ْولاَ ف َْ�ض ُل هَّ ِ
الَ ْم ِن
}�إِلاَّ َق ِليلاً { فهو يف �أول الآية يخرب عن املنافقني ،قالَ } :و�إِذَا َجا َء ُه ْم �أَ ْمرٌ مِ َن ْ أ
َاعوا ِبهِ{ يعني :بالقليل امل�ؤمنني»� )25( .إذن نزلت هذه الآية الكرمية يف
�أو الخْ َ ْو ِف �أَذ ُ
�إ�شاعة خرب تطليق الر�سول (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم) لزوجاته� ،أو يف املنافقني و�ضعاف
امل�سلمني الذين كانوا ي�شيعون �أخباراً �سيئة عن �رسايا النبي (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم) .
و�أيا كان �سبب نزول هذه الآية� ،سواء مو�ضوع تطليق الر�سول لزوجاته �أم ال�رسايا
والغزوات ،فالأمر �أو احلكم ال�رشعي ال يقت�رص على هاتني احلادثتني لأن «العربة بعموم
اللفظ ال بخ�صو�ص ال�سبب» .فالآية ت�شمل كل الأحكام التي ميكن �أن تندرج حتتها �أو تفهم
وت�ستنبط منها ،وال ُيقت�رص على �سبب النزول.
�أذاع ال�شيء و�أذاع به� :إذا �أف�شاه و�أظهره ،وه�ؤالء هم جماعة من �ضعاف امل�سلمني كانوا
�إذا �سمعوا �شيئ ًا من �أمر امل�سلمني فيه �أمن نحو ظفر امل�سلمني وقتل عدوهم� ،أو فيه خوف
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نحو هزمية امل�سلمني وقتلهم �أف�شوه وهم يظنون �أنه ال �شيء عليهم يف ذلك .وقولهَ } :و َل ْو
َر ُّدو ُه �إىل ال َّر ُ�سولِ َو�إِلىَ �أُوليِ ْ أ
الَ ْم ِر مِ ْن ُه ْم{ وهم �أهل العلم والعقول الراجحة الذين يرجعون
�إليهم يف �أمورهم �أو هم الوالة عليهم } َل َع ِل َم ُه ا َّلذِي َن َي ْ�س َت ْن ِبطُو َن ُه مِ ْن ُه ْم{ �أي :ي�ستخرجونه

بتدبريهم و�صحة عقولهم .واملعنى� :أنهم لو تركوا الإذاعة للأخبار حتى يكون النبي (�صلى
اهلل عليه و�آلة و�سلم) هو الذي يذيعها �أو يكون �أويل الأمر منهم هم الذين يتولون ذلك ،لأنهم
يعلمون ما ينبغي �أن يف�شى وما ينبغي �أن يكتم .واال�ستنباط م�أخوذ من ا�ستنبطت املاء:
�إذا ا�ستخرجته .والنبط :املاء امل�ستنبط �أول ما يخرج من ماء البئر عند حفرها ،وقيل� :إن
ه�ؤالء ال�ضعفة كانوا ي�سمعون �إرجاف املنافقني على امل�سلمني فيذيعونها فتح�صل بذلك
الل َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه لاَ َّت َب ْع ُت ُم ال�شَّ ْيطَا َن �إِلاَّ َق ِليلاً { �أي :لوال
املف�سدة .قولهَ } :و َل ْولاَ ف َْ�ض ُل هَّ ِ
ما تف�ضل اهلل به عليكم من �إر�سال ر�سوله و�إنزال كتابه التبعتم ال�شيطان فبقيتم على كفركم
�إال قلي ًال منكم� ،أو �إال �أتباع ًا قلي ًال منكم ،وقيل املعنى� :أذاعوا به �إال قلي ًال منهم ،ف�إنه مل ُيذ َْع
ومل ُيف َْ�ش .قاله الك�سائي والفراء و�أبو عبيدة و�أبو حامت وابن جرير ،وقيل املعنى لعلمه الذين
ي�ستنبطونه �إال قلي ًال منهم ،قاله الزجاج .وقد �أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن املنذر
وابن �أبي حامت عن قتادة يقول :يف معنى قوله تعاىل�} :أَ َفلاَ َي َت َد َّبرُو َن ا ْل ُق ْر�آ َن َو َل ْو كَا َن مِ ْن
الل َل َو َج ُدوا فِي ِه اخْ تِلاَ ًفا َك ِثريًا{ (� )26إن قول اهلل ال يختلف وهو حق لي�س فيه
عِ ْن ِد غَ يرْ ِ هَّ ِ
باطل ،و�إن قول النا�س يختلف)27( .
الَ ْم ِن �أو الخْ َ ْو ِف{ هم نا�س من
وجاء يف تف�سري الن�سفيَ } :و�إِذَا َجا َء ُه ْم �أَ ْم ٌر مِ َن ْ أ
�ضعاف امل�سلمني الذين مل يكن فيهم خربة بالأحوال� ،أو املنافقني كانوا �إذا بلغهم خرب من
َاعوا ِبهِ{
�رسايا ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم) من �أمن و�سالمة �أو خوف وخلل }�أَذ ُ
�أف�شوه ،وكانت �إذاعتهم مف�سدة .يقال� :أذاع ال�رس و�أذاع به ،وال�ضمري يعود �إىل الأمر �أو �إىل
الر ُ�سولِ ) �أي ر�سول
الأمن �أو اخلوف لأن (�أَ ِو) تقت�ضي �أحدهما } َو َل ْو َر ُّدو ُه{ �أي ذلك اخلرب (�إِلىَ َّ
اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) } َو�إِلىَ �أُوليِ ْ أ
الَ ْم ِر مِ ْن ُه ْم{ يعني كرباء ال�صحابة الب�رصاء
بالأمور �أو الذين كانوا ي� ّؤمرون منهم ( َل َعل َِم ُه) لعلم تدبري ما �أخربوا به }ا َّلذِي َن َي ْ�س َت ْن ِبطُو َن ُه
مِ ْن ُه ْم{ ي�ستخرجون تدبريه بفطنهم وجتاربهم ومعرفتهم ب�أمور احلرب ومكائدها ،وقيل:
كانوا يقفون من ر�سول اهلل و�أويل الأمر على �أمن ووثوق بالظهور على بع�ض الأعداء� ،أو
على خوف وا�ست�شعار فيذيعونه فينت�رش فيبلغ الأعداء فتعود �إذاعتهم مف�سدة ،ولو ردوه �إىل
الر�سول و�إىل �أويل الأمر وفو�ضوه �إليهم وكانوا ك�أن مل ي�سمعوا ،لعلم الذين ي�ستنبطون تدبريه
كيف يدبرونه وما ي�أتون ويذرون فيه»)28( .
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فح�رصت الآية اخلرب وهو الأمر املراد �إذاعته بحالني هما :الأمن �أو اخلوف� ،أي الن�رص
�أو الهزمية ،و�أ�سندت الآية �إذاعة الأخبار التي من هذا النوع �إىل الر�سول و�إىل �أويل الأمر
من امل�سلمني �أي �إىل احلكام .وبينت الآية الكرمية �أن على احلاكم �أن ي�ستعمل من املذيعني
الذين ي�ستطيعون ا�ستنباط الأخبار وتقرير ما ينبغي �أن يذاع منها ،وما ال ينبغي ،وبينت
وبناء على تف�سري هذه الآية الكرمية
الآية �أي�ض ًا �أن الإذاعة تعني �إف�شاء الأخبار و�إظهارها.
ً
ودالالتها ميكننا و�ضع القواعد الإعالمية �ضمن �سيا�سة الإعالم يف الإ�سالم.
♦ ♦القاعدة الأوىل :معيار معاجلة الأخبار واملعلومات :يجب معاجلة الأخبار
واملعلومات الإعالمية خا�صة الواردة منها من جهة مريبة انطالق ًا من مبد�أ م�صلحة الأمة
و�سيا�ستها الأمنية .يقول عبد الكرمي زيدان يف كتابه �أ�صول الدعوة« :ومن واجبات اخلليفة
املهمة �إ�شاعة الأمن واال�ستقرار يف دار الإ�سالم حتى ي�أمن النا�س على �أرواحهم و�أعرا�ضهم
و�أموالهم ،ويتنقلوا يف دار الإ�سالم �آمنني مطمئنني� .إن هذا املق�صود يتحقق ب�صورة كاملة
بتطبيق القانون الإ�سالمي اجلنائي� ،أي بتطبيق العقوبات ال�رشعية على العابثني يف الأمن،
املعتدين على النا�س ،ب�رشط �أن يكون التطبيق عاد ًال وعلى اجلميع بال حماباة وال تردد .ف�إذا
ما طبقت الأحكام ال�رشعية على املعتدين� ،أمن النا�س وخاف املجرم ،وحتقق االطمئنان» .
( )29هذا ف�ض ًال عن �أن كثرياً من �أمور الإعالم مرتبط بالدولة ارتباط ًا وثيقاً ،وال يجوز ن�رشها
و�إذاعتها دون الرجوع �إىل القائمني على الإعالم.
ويت�ضح ذلك يف كل ما يتعلق بالأمور الع�سكرية ،وما يلحق بها كتحركات اجليو�ش،
و�أخبار الن�رص �أو الهزمية وال�صناعات الع�سكرية .وهذا ال�رضب من الأخبار يجب ربطه
بالقائم على الإعالم مبا�رشة ليقرر ما يجب كتمانه ،وما يجب بثه و�إعالنه ،ومما يلحق
بالأخبار الع�سكرية �أخبار املفاو�ضات واملواعدات واملناظرات التي جتري بني الرئي�س �أو
من ينوبه وممثلي الدول املعادية .ومن �أمثلة املفاو�ضات ما جرى بينه �صلى اهلل عليه و�سلم،
وبني مندوبي قري�ش يف احلديبية ،حتى ا�ستقر االتفاق على بنود ال�صلح .ومن املناظرات
املبا�رشة مناظرته �صلى اهلل عليه و�سلم ،لوفد جنران والدعوة �إىل املباهلة .ومناظرة ثابت
بن قي�س وح�سان لوفد متيم بناء على �أمره �صلى اهلل عليه و�سلم ،وغريها .وكل هذا كان
علني ًا ومل يكن منه بند �رسي .و�إن كانت الأنواع الأخرى من الأخبار لي�ست ذات م�سا�س
مبا�رش بالدولة ،ولي�ست مما يتطلب ر�أي اخلليفة املبا�رش بها ،مثل الأخبار اليومية ،والربامج
ال�سيا�سية والثقافية والعلمية ،واحلوادث العاملية� ،إال �أنها تتداخل مع وجهة النظر يف احلياة
يف بع�ض �أجزائها ،ومع نظرة الدولة للعالقات الدولية؛ ومع ذلك ف�إن �إ�رشاف الدولة عليها
يختلف عن النوع الأول من الأخبار.
158

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

وعليه ف�إن جهاز الإعالم يجب �أن يحوي دائرتني رئي�ستني:
 الدائرة الأوىل :عملها يف الأخبار ذات امل�سا�س بالدولة ،كالأمور الع�سكرية

وال�صناعة احلربية ،والعالقات الدولية الخ .ويكون عمل هذه الدائرة املراقبة املبا�رشة ملثل
هذه الأخبار ،فال تذاع يف و�سائل �إعالم الدولة �أو اخلا�صة �إال بعد عر�ضها على جهاز الإعالم.
والدائرة الثانية :خمت�صة بالأخبار الأخرى ،وتكون مراقبتها لها غري مبا�رشة ،وال حتتاج
و�سائل �إعالم الدولة� ،أو و�سائل الإعالم اخلا�صة� ،أي �إذن يف عر�ضها للأخبار �رشيطة ان ال
مت�س ي�أمن الدولة ،و�سالمة املجتمع وم�صاحله العليا .والدليل على ذلك من كتاب اهلل عز
وجل وفعل الر�سول (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم) ب�صفته حاكم ًا ورئي�س دولة.

َاعوا ِب ِه َو َل ْو َر ُّدو ُه
�أما الكتاب فقوله تعاىلَ } :و�إِذَا َجا َء ُه ْم �أَ ْمرٌ مِ َن ْ أ
الَ ْم ِن �أو الخْ َ ْو ِف َ �أذ ُ
�إىل ال َّر ُ�سولِ َو ِ�إلىَ �أُوليِ ْ أَ
ال ْم ِر مِ ْن ُه ْم َل َع ِل َم ُه ا َّلذِي َن َي ْ�س َت ْن ِبطُو َن ُه مِ ْن ُه ْم{ ( )30ومو�ضوع الآية

الأخبار والتعامل معها.
و�أما ال�سنة فحديث ابن عبا�س يف فتح مكة عند احلاكم يف امل�ستدرك وقال� :صحيح
على �رشط م�سلم وقد وافقه الذهبي وفيه« :وقد عميت الأخبار على قري�ش ،فال ي�أتيهم خرب
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم)  ،وال يدرون ما هو �صانع» رواه احلاكم .ومر�سل �أبي
�سلمه عند ابن �أبي �شيبة وفيه« :ثم قال النبي (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم)  :جهزيني وال
تعلمي بذلك �أحداً ،ثم �أمر بالطرق فحب�ست ،فعمي على �أهل مكة ال ي�أتيهم خرب» ومو�ضوع
احلديثني كتمان اخلرب والتعمية.
هلل (�صلى اهلل عليه
«ولمَ ْ َيك ُْن َر ُ�سولُ ا ِ
وحديث كعب املتفق عليه يف غزوة الع�رسة وفيهَ :
هلل (�صلى اهلل
اها َر ُ�سولُ ا ِ
و�آلة و�سلم) ُي ِري ُد َغ ْز َو ًة ِ�إلاَّ َو َّرى ِب َغيرْ ِ َها َح َّتى كَ ا َن ْت ِتلْكَ ا ْل َغ ْز َو ُة َغ َز َ
ني
ِريا ف ََجلَّى ِلل ُْم ْ�س ِل ِم َ
ا�س َت ْق َبلَ َ�سف ًَرا َبعِي ًدا َو َمفَا ًزا َو َع ُد ًّوا كَ ث ً
عليه و�آلة و�سلم) فيِ َح ٍّر َ�شدِي ٍد َو ْ
�أَ ْم َر ُه ْم ِل َي َت َ�أ َّه ُبوا �أُ ْه َب َة َغ ْز ِوهِ ْمَ ،ف�أَ ْخبرَ َ ُه ْم ب َِو ْج ِه ِه ا َّلذِي ُي ِري ُد» (متفق عليه) �أما هذا احلديث فهو
يف الإخبار والإعالم والإف�صاح ملا قد ي�صيبهم من امل�شقة يف حال الكتمان.
وحديث �أن�س عند البخاري «�أَ َّن ال َّنب َِّي (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم) َن َعى َز ْي ًدا َو َج ْعف ًَرا َو ْاب َن
يب ،ث َُّم
اح َة لِل َّن ِ
َر َو َ
يب ،ث َُّم َ�أ َخ َذ َج ْعف ٌَر َف�أُ ِ�ص َ
الرا َي َة َز ْي ٌد َف ُ�أ ِ�ص َ
ا�س َق ْبلَ �أَ ْن َي ْ�أ ِت َي ُه ْم َخبرَ ُ ُه ْمَ ،فقَالَ � :أَ َخ َذ َّ
ُ
َ
وف اللهَّ ِ َح َّتى َف َت َح ا ُ
هلل َعل َْي ِه ْم»
َانَ ،ح َّتى �أ َخ َذ َ�س ْي ٌف مِ ْن ُ�س ُي ِ
يبَ ،و َع ْي َنا ُه َت ْذ ِرف ِ
�أَ َخ َذ ْاب ُن َر َو َ
اح َة َف�أ ِ�ص َ
وهنا نقل حي ومبا�رش للمعركة نظراً لبعد امل�سافة ولالطمئنان على اجلي�ش)31( .
نالحظ �أنه من خالل هذه الن�صو�ص �أن نقل الأخبار «احليوية»؛ �أي ما له عالقة ب�أمن
املجتمع وا�ستقراره ،ال بد من معاجلتها معاجلة ت�ضمن �أمن املجتمع وا�ستقراره.
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♦ ♦القاعدة الثانية :القائم على الإعالم هو من ير�سم ال�سيا�سة الإعالمية للدولة:
فالقائم على الإعالم رئي�س دولة �أو وزير �إعالم هو من له احلق يف �إقرار ما يذاع على النا�س
ومراقبتة ،ومن له احلق بو�ضع �سيا�سات الإعالم يف الدولة وخا�صة املتعلقة باجلوانب
الَ ْم ِر مِ ْن ُه ْم{ يقول الر�سول (�صلى اهلل عليه
الأمنية } َو َل ْو َر ُّدو ُه �إىل ال َّر ُ�سولِ َو�إِلىَ �أُوليِ ْ أ
و�سلم) �« :أَلاَ كُ ُّلك ُْم َر ٍاع َوكُ ُّلك ُْم َم ْ�س�ؤُولٌ َع ْن َرعِ َّي ِت ِه ف ْ أَ
ا�س َر ٍاع َو ُه َو َم ْ�س�ؤُولٌ
ري ا َّلذِي َعلَى ال َّن ِ
َالمِ ُ
َع ْن َرعِ َّي ِتهِ( » . . .رواه م�سلم) والذي ير�سم �سيا�سة الإعالم الإ�سالمي هم �أولو الأمر الذين
يتمثلون بالرئي�س �أو امللك �أو وزير الإعالم ,با�ست�شارة �أهل ال�شورى �أو املجال�س النيابية يف
ع�رصنا .واملتخ�ص�صني من العلماء وخرباء الإعالم .وت�ستمد �سيا�سة الإعالم يف الإ�سالم من
كتاب اهلل تعاىل و�سنة ر�سوله (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم)  ،تطبيق ًا لقوله تعاىل« :و�أن احكم
بينهم مبا �أنزل اهلل وال تتبع �أهواءهم واحذرهم �أن يفتنوك عن بع�ض ما �أنزل اهلل �إليك ف�إن
تولوا فاعلم �أمنا يريد اهلل �أن ي�صيبهم ببع�ض ذنوبهم و�إن كثريا من النا�س لفا�سقون» ()32
وقوله عز وجل« :قل ما كنت بدعا من الر�سل وما �أدري ما يفعل بي وال بكم �إن �أتبع �إال ما
يوحى �إيل وما �أنا �إال نذير مبني» ()33
وملا كان الأمر كذلك ،فقد حدد ال�رشع �أن �أ�صحاب احلق يف �إذاعة مثل هذه الأخبار
ال بد �أن يكونوا اهل ال�سلطة العارفني مبدى ت�أثري ن�رش الأخبار و�إذاعة املعلومات �سلب ًا �أو
�إيجاباً .وبالتايل ،يجب �أن توكل مثل هذه املعاجلات ملن لديهم رجاحة العقل والب�صرية،
والذين يعرفون م�صالح النا�س وي�سهرون على �أمن املجتمع و�سالمته .ففي هذه املعاجلة،
قطع الطريق على املرجفني الذين قد ي�شيعون �أخباراً كاذبة �أو ي�ستغلون الإعالم وو�سائله
ا�ستغال ًال يخدم م�صالح �أعداء الأمة والوطن ،ك�إ�شاعة �أخبار اجليو�ش وا�ستعداداتها الع�سكرية
و�إف�شائها.
♦ ♦القاعدة الثالثة :قيام ال�سيا�سة الإعالمية على العلم واخلربة :تقوم ال�سيا�سة
الإعالمية على معرفة �إعالمية وا�سعة وخربة فنية وتقنية :فالإعالم يحتاج �إىل ا�ستنباط �أي
بحاجة �إىل رجال �إعالم وفكر و�سيا�سة واجتماع وعلم نق�س وا�سعي الثقافة ولديهم القدرة
على التحليل ال�سيا�سي� .إنه البد لنا من خرباء وعلماء وخمت�صني على �أعلى درجة من العلم
والوعي على التفكري ال�سيا�سي وكيفية التعامل مع الن�صو�ص الإعالمية ذات البعد ال�سيا�سي،
والتحليل ال�سيا�سي .وكيفية فهم الن�صو�ص الإخبارية والربامج الإعالمية وغريها ،وكيفية
�صياغتها ،وكيفية فهم هذه ال�صياغة .لأن هذا هو التفكري ال�سيا�سي الواعي ،وبالتايل يجعل
�صاحبه ممن ي�ستطيع ا�ستنباط ما وراء اخلرب املذاع وما يذاع من �أخبار وماال يذاع ،وما
يلزم من الربامج الإعالمية وو�سائلها احلديثة .لقوله تعاىلَ } :ل َع ِل َم ُه ا َّلذِي َن َي ْ�س َت ْن ِبطُو َن ُه
مِ ْن ُه ْم{.
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الذين يبدعون يف القيام بعملية تفكيك الأخبار والت�رصيحات وال�صورة الإعالمية،
ومعرفة �أ�رسارها وخفاياها من حيث معرفة كيفية �صياغة اخلرب والتوقيت لبع�ض الأخبار
التي تكون ح�رصي ًا يف بع�ض الأحيان لبع�ض القنوات ،وملاذا �صيغ اخلرب بهذه ال�صيغة،
وهل هو مت�أثر بالو�ضع ال�سيا�سي .ويتمكنون من معاجلة الإعالم املعادي خا�صة �إذا كان
م�ستهدفا للإ�سالم وامل�سلمني .ويقول الدكتور كحيل يف كتابه« :الأ�س�س العلمية والتطبيقية
للإعالم الإ�سالمي»« :يف هذا الإطار واملعنى ،فال بد �إذن �أن يكون رجل الإعالم الإ�سالمي
ملم ًا ب�أ�صول الدين الإ�سالمي متحم�س ًا لها عام ًال بها حتى ينعك�س ذلك على ما ي�صدر من
�أجهزة الإعالم كلّها ،وي�شرتط يف رجل الإعالم الإ�سالمي �أي�ض ًا العلم التام بو�سائل و�أ�ساليب
الإعالم احلديث .ولي�س معنى العلم ب�أ�صول الدين عدم معرفة و�سائل و�أ�ساليب الإعالم
احلديثة ،فال بد ان يلم رجل الإعالم بهذين العلمني .ورمبا يفهم بع�ضهم من هذه القواعد �أن
فيها منع ًا لتملك الأفراد لو�سائل الإعالم لذا اقت�ضى املقام �أن نلقي ال�ضوء على هذه امل�س�ألة.
نعم هذه القواعد ال تعني حرمان الأفراد من �إبداء �آرائهم والتعبري عنها ،فو�سائل
الإعالم هي �أدوات للجهر والعالنية ،وقد طلب الإ�سالم قول احلق واملجاهرة به ،فعن عبادة
ال�س ْم ِع
بن ال�صامت (ر�ضي اهلل عنه) قالَ « :با َي ْع َنا َر ُ�سولَ ا ِ
هلل (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم) َعلَى َّ
اع ِة فيِ المْ َ ْن َ�شطِ َوالمْ َ ك َْر ِه َو�أَ ْن لاَ ُن َنا ِز َع ْ أ
وم �أو َنقُولَ ِبالحْ َِّق َح ْيث َُما كُ َّنا لاَ
َوالطَّ َ
الَ ْم َر �أَ ْه َل ُه َو�أَ ْن َن ُق َ
هلل ل َْو َم َة لاَ ئ ٍِم» رواه البخاري
اف فيِ ا ِ
َن َخ ُ
وقد اعترب الإ�سالم عدم اجلهر بالر�أي وعالنيته فيما يرى �أنه حق �أمرا حمتقرا ،فقد قال
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم) «لاَ َي ْحق ِْر �أَ َح ُدكُ ْم َنف َْ�س ُهَ ،قالُواَ :يا َر ُ�سولَ اهللِ ،كَ ْي َف َي ْحق ُِر
�أَ َح ُد َنا َنف َْ�س ُه؟ قَالَ َ :ي َرى �أَ ْم ًرا لهلِ ِ َعل َْي ِه فِي ِه َمقَالٌ ث َُّم لاَ َيقُولُ فِيهَِ ،ف َيقُولُ ا ُ
هلل َع َّز َو َج َّل َل ُه َي ْو َم
اي كُ ْن َت �أَ َح َّق �أَ ْن
امةَِ :ما َم َن َعكَ �أَ ْن َتقُولَ فيِ كَ ذَا َوكَ ذَا؟ َف َيقُولُ َ :خ ْ�ش َي ُة ال َّن ِ
ا�سَ ،ف َيقُولُ َ :ف ِ�إ َّي َ
ا ْل ِق َي َ
ا�س) .
َت ْخ َ�شى» (�أحمد وابن ماجه ،ويف لفظ �أحمد َخ�شِ ْي ُت ال َّن َ
كما �أوجب الإ�سالم اجلهر والعالنية للنهي عن املنكر �إذا كان تغيريه ي�ستلزم ذلك ،قال
«م ْن َر�أَى مِ ْنك ُْم ُم ْنك ًَرا َف ْل ُي َغيرِّ ْ ُه ِب َي ِد ِه َف�إِ ْن لمَ ْ َي ْ�س َتطِ ْع
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم) َ :
ان» (رواه م�سلم) .
َف ِبل َِ�سا ِن ِه َف ِ�إ ْن لمَ ْ َي ْ�س َتطِ ْع َف ِب َق ْل ِب ِه َو َذلِكَ َ�أ ْ�ض َع ُف ْ ِإ
مي ِ
ال َ
ين
واعترب ال�رشع الدين الن�صيحة ،قال ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم) « :ال ِّد ُ
ام ِت ِه ْم» (رواه م�سلم)
يحةُُ ،ق ْل َنا :لمِ َْن؟ قَالَ  :للِهَّ ِ َو ِل ِك َتا ِب ِه َول َِر ُ�سو ِل ِه َو ِ ألَئ َِّمة المْ ُْ�س ِل ِم َ
ال َّن ِ�ص َ
ني َو َع َّ
والو�سيلة التي ت�صل لأكرب عدد من عامة امل�سلمني �أو ي�صلون �إليها تن�صحهم وتر�شدهم هي
من حكم الن�صيحة ،وقد مار�س ال�صحابة يف ظل اخلالفة الرا�شدة اجلهر والعالنية ب�أقوالهم
و�آرائهم بالو�سائل التي كانت متاحة لهم ،فقد روى البيهقي يف �سننه «�أن عمر بن اخلطاب
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(ر�ضي اهلل عنه) افتتح ال�شام فقام �إليه بالل وقال لتق�سمنها �أو لنت�ضاربن عليها بال�سيف
فقال عمر (ر�ضي اهلل عنه) لوال �أين �أترك النا�س بيان ًا ال �شيء لهم ما فتحت قرية �إال ق�سمتها
�سهاما كما ق�سم ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم) خيرب ولكن �أتركها ملن بعدهم جرية
يق�سمونها» فبالل (ر�ضي اهلل عنه) طالب بحقه وحق الفاحتني ح�سب ظنه ب�شكل علني ومل
ينكر عليه �أحد هذه العالنية.
ويقال مثل هذا يف جهر ابن عبا�س (ر�ضي اهلل عنهما) بر�أيه عالني ًة يف انتقاد فعل
اخلليفة علي بن �أبي طالب (ر�ضي اهلل عنه) فعن عكرمة «�أَ َّن َعل ًِّيا (ر�ضي اهلل عنه) َح َّر َق َق ْو ًما
ا�سَ ،فقَالَ  :ل َْو كُ ْن ُت �أَ َنا لمَ ْ �أُ َح ِّر ْق ُه ْم ِ أَل َّن ال َّنب َِّي (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم) قَالَ :
َف َبل ََغ ْاب َن َع َّب ٍ
َاب اللهَّ َِ ،و َل َق َت ْل ُت ُه ْم كَ َما قَالَ ال َّنب ُِّي (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم) َ :م ْن َب َّدلَ دِي َن ُه
لاَ ُت َع ِّذ ُبوا ِب َعذ ِ
فَا ْق ُتلُو ُه» (رواه البخاري) .
وبناء على ما �سبق يتبني �أن ال�رشع �أوجب اجلهر والعالنية تار ًة وندبها تار ًة �أخرى،
ً
مما يدل على �أن ال�رشع �أقر للرعية احلق يف �إبداء الر�أي والتعبري عن الأفكار واجلهر والعالنية
بها ،و�أن يعر�ض الإن�سان ويقول ما ي�شاء فيها ،ولكن �ضمن �إطار عدم امل�سا�س بالأمن العام
وتعري�ض الأمة للأخطار وخدمة الأعداء من خالل ما يذيعونه من �أخبار �أو ما يدلون به من
ت�رصيحات �أو ما يطرحونه من �أراء.

املبحث الثالث  -ضوابط العمل اإلعالمي من منظور إسالمي:
ي�سد الإ�سالم منافذ احلرب الإعالمية الدعائية وير�شد �إىل مقومات وقائية و�أ�ساليب
حت�صينه �ضدها على نحو ال تت�سامى �إليه �أف�ضل النظم الو�ضعية .وقد واجه الإ�سالم الإعالم
والدعاية يف �شقني متوازيني� ،أولهما :حت�صني ال�صف الإ�سالمي وحمايته من ت�أثري دعاية
الأعداء ،و�إ�شاعة الثقة ب�سيا�سات قادته وكفاءاتهم وتدبريهم و�إعدادهم وقدراتهم يف
الت�صدي ملخططات الأعداء ،وثانيهما :الطرق والأ�ساليب املمكنة ملواجهة دعاية العدو حال
وقوع الأمة حتت ت�أثريها.
وذلك بتح�صني امل�سلمني �ضد دعايات الأعداء و�شائعاتهم ،والإبقاء على الروح
املعنوية مرتفعة لدى الفرد امل�سلم للت�صدي للحرب الدعائية ال�رش�سة التي ت�شن �ضده،
و�إزالة الآثار املرتتبة على ا�ستجابة بع�ض �أفراد املجتمع للدعاية ،وهذا �أمر بالغ الأهمية،
وبخا�صة �أننا نعاين من تخلف ثقايف وفكري يجعلنا عر�ضة للحمالت املغر�ضة يف زمن
االنفتاح الإعالمي الكبري� ،أو قل زمن االنك�شاف الإعالمي اخلطري ،و�سنتناول ذلك يف هذا
املبحث.
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واعتقد �أن الإ�سالم كمنهج كامل �شامل ملناحي احلياة كلها ،مل يهمل هذه الق�ضية
املهمة يف حياة امل�سلمني امل�ستهدفني منذ بروزهم على وجه الب�سيطة ملا يحملونه من
هدي و�أمن و�سالم للب�رشية تاباه النفو�س املري�ضة والعقليات املت�سلطة .وميكن �أن نوجز

�أهم طرق الوقاية واحلماية من دعايات العدو يف املنظور الإ�سالمي يف املطالب:
♦ ♦املطلب الأول :ال�صدق :ال�صدق هو الدعامة الأ�سا�سية للمنهج الإعالمي الإ�سالمي

القومي يف جمال نقل الأخبار ،وقد بنى الإ�سالم على هذه القاعدة املتينة جميع ن�شاطاته
الإعالمية ،وق�ضى ب�أن يكون هذا املبد�أ هو املحتوى احلقيقي ملادته الإعالمية املتميزة.
ويعرف ال�صدق ب�أنه قول احلق ،وب�أنه القول املطابق للواقع واحلقيقة .وال�صدق يف
الإ�سالم يعد من �أعظم الف�ضائل الأخالقية التي متيز بها اخلرب الإ�سالمي عن غريه وااللتزام
بال�صدق �صفة بالغة الأهمية بالن�سبة للإعالم الناجح ،لأن حترى احلقائق وااللتزام
بروايتها كما وقعت ،هما ال�ضمانة الأ�سا�سية لتحقيق الغاية التي يعمل عليها الإعالم
الإ�سالمي ،و�أن هذا من �ش�أنه �أن يحقق الفوز بر�ضا اهلل �سبحانه وثقة النا�س الذين هم غر�ض
املادة الإعالمية ( )34وال�صدق يف نقل الأخبار ،يع�صم الناقل من الوقوع يف نقل �أكاذيب
الأعداء ومفرتياتهم ،ودعاياتهم وترويجها ،وحتري احلقيقة يف النقل والإذاعة يع�صم �أفراد
ال�شعب من ترويج ال�شائعات املزلزلة لكيان الأمة ب�سبب فلتات الل�سان التي ال يلقي لها باال،
وامل�ؤمن امللتزم بال�صدق ال يخول لنف�سه �صياغة �أخبار كاذبة ويعمل على ترويجها بني
امل�ؤمنني ،وال يقوم بذلك �إال كذاب منافق خمادع «ولي�س �أوىل على �أهمية ال�صدق وحتري
احلقيقة يف الإعالم الإ�سالمي من تاريخ الوقائع الإ�سالمية نف�سها ،فقد �أثبتت حوليات
التاريخ الإ�سالمي �أن الأكاذيب والأ�ساطري التي واجهت دعوة الإ�سالم ،قد �سقطت كلها �أمام
اال�ستقامة وال�صدق . . .والف�ضائل التي كان يتميز بها رجال الإعالم الإ�سالمي ( )35وال�صدق
ال يتجز�أ كما �أن الكذب ال يتجز�أ ،و�إن اتخذ �ألوانا زاهية �أو غري زاهية « وهناك �صدق �إعالمي،
وكذب دعائي والكذب الدعائي قد ي�صل �إىل النا�س باحلذف يف اخلرب وقد يكون �أخطر ما فيه
حينما تنعدم الثقة بني النا�س وبني و�سائلهم الإعالمية من جراء هذا االجتاه لذلك يحر�ص
الإ�سالم على �أن تكون و�سيلته الإعالمية �صادقة اخلرب� ،صدوقة املقال� ،صحيحة النب�أ حتى
ي�صبح من الو�سائل املوثوقة التي تتجافى عن قول الزور وتبني للنا�س جميعا قيمة ال�صدق
الإعالمي (.» )36
والو�سيلة الإعالمية ال�صادقة هي الو�سيلة التي تنقل الأخبار للنا�س كما وقعت دون
حتريف �أو تزييف بالزيارة �أو النق�صان وهي �أ�سمى من �أن تختلق الأخبار الكاذبة وتروج
للأخبار املغر�ضة ق�صد ت�شويه �سمعة النا�س �أو بلبلة �أفكارهم وعقولهم �أو احلط من مكانتهم
االجتماعية.
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وال�صدق �سمة مهمة من �سمات رجل الإعالم امل�سلم يف ن�رش اخلرب ويف كتابة املقال،
ويف احلديث الذي يذاع لأنه جوهر الدعوة الإ�سالمية والدعاية لها ولبابها و�صمام الأمان
فيها ،ومن �أعظم �صفات الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه ال�صادق الأمني .قال عليه ال�صالة
وال�سالم يف احلديث ال�رشيف «عليكم بال�صدق ف�إن ال�صدق يهدي �إىل الرب و�أن الرب يهدي �إىل
اجلنة ،ومازال الرجل ي�صدق ويتحرى ال�صدق حتى يكتب عند اهلل �صديقا و�إياكم والكذب
ف�إن الكذب يهدي �إىل الفجور و�إن الفجور يهدي �إىل النار ومازال الرجل يكذب ويتحرى
الكذب حتى يكتب عند اهلل كذابا « (. )37
وقد بني احلديث �أن الكذب يهدي �إىل الفجور و�أن الفاجر ال يتقي اهلل يف هتك �أعرا�ض
النا�س و�إ�شاعة قالة ال�سوء عنهم ،والرتويج لأخبار الفنت والتثبيط والتوهني والفرقة التي
يكون لها �أثرها ال�سلبي يف �صفوف الأمة ،وما من �شك يف �أن و�سائل الإعالم يف الع�رص
احلا�رض حتاول �أن تخرج عن نطاق واجبها الأ�صلي وعن مهمتها الأ�سا�سية التي وجدت من
�أجلها ،وهو ال�صدق والإن�صاف والبعد عن الهوى والأمانة يف نقل الأخبار وروايتها على
حقيقتها دون اللجوء �إىل خلقها وحتريفها .يقول الدكتور عبد العزيز �رشف حمذرا من ذلك:
« ينبغي على و�سائل الإعالم �أن تروي الأخبار لي�س عليها �أن ت�صنعها .وحذار من رواية
ن�صف احلقيقة دون احلقيقة كلها ،و�إال حق على املندوب قول القائل ،وما �آفة الأخبار �إال
رواتها فاخلرب البد �أن تكون روايته �صادقة كاملة دقيقة �سليمة وبعيدة عن الهوى ملا وقع
فعال من �أحداث واخلرب �سواء كان ب�سيطا جمردا �أم طويال مركبا هو ما اجتمعت له عنا�رص
ال�صدق والواقعية ،قبل �أن جتتمع له مقوماته :وحتتم علينا قواعد الإعالم الإ�سالمي مراعاة
ال�صدق والدقة واملو�ضوعية والإن�صاف يف بع�ض وجهات النظر املتباينة وهي القواعد
امل�ستمدة من القر�آن الكرمي « ( )38و�إذا كانت الدعاية كما مرت معنا �سابقا هي اختالف
�أخبار وحتريف �أخرى بالزيادة والنق�صان ،و�إ�شاعتها ق�صد �إحلاق ال�رضر و�إحداث الت�أثري
ف�إن الو�سيلة املثلى لتجنبها وجتنب �أثارها ال�سيئة هو االلتزام بال�صدق من طرف �أبناء
الأمة كلها حتى ال يبقى جماال للمروجني يتحركون فيه ب�إ�شاعتهم للأخبار الكاذبة �أو
الوقائع املزيفة واملحرفة.
و�إن التزام رجل الإعالم بال�صدق والتزام �أبناء الأمة كلها بذلك ي�صد الأبواب يف
وجه املروجني واملرجفني بالأخبار الكاذبة والدعايات امل�سمومة ،ويطهر اجلو من �سموم
الكائدين للأمة واحلاقدين عليها ،ويك�شف زيف املنافقني املند�سني وحقيقتهم للإيقاع
والتثبيط والتهوين ،حني تك�سد ب�ضاعتهم ،وال يجدون لها رواج ًا يف �أو�ساط الأمة املتحلية
بال�صدق والدقة واملو�ضوعية ،ومن ثمة ترد كيدهم �إىل نحورهم .وتبوء حمالتهم بالبوار
واخل�رسان لأنهم مل يجدوا �أذان ًا �صاغية لهم و�أفواه ًا تلوك كل ما يقال لها.
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كما �أن قيام رجل الإعالم بالتغطية الإعالمية التامة للأحداث دون �إهمال �أي جزء
منها يفوت الفر�صة على �أولئك الذين يتحينون الفر�ص لبث �سمومهم وترويج �شائعاتهم
املميتة ،كما �أن �إزالة الغمو�ض ورفع االلتبا�س عن �أي حدث من الأحداث التي تهم �أفراد
الأمة و�إبرازه بالكيفية التي وقع بها من طرف رجل الإعالم يجلي احلقيقة نا�صعة ،وال
يعطي فر�صة للمروجني الذين ي�ستغلون الفراغ الإعالمي من جهة والغمو�ض الذي يكتنف
بع�ض الأحداث املهمة من جهة �أخرى لبث ال�شائعات وترويجها وت�رسيب الدعايات وتقدميها
كمادة �إعالمية للنا�س يف �أوقات ال�ضيق واحلرج التي يكونون فيها �أحوج ما يكونون �إىل
معلومات تف�رس لهم تلك الأحداث التي حتيط بهم ،ومن ثمة يقبلون عليها دون ترو وتدبر
وتدقيق ومتحي�ص.
ومن القواعد الأ�سا�سية يف الدعاية الناجحة ان تكون �صادقة ،ملتزمة باحلقيقة؛
لأن عدم �صدقها �سيك�شف زيفها .يقول (لينني) «ان قوة الدعاية تكمن يف �صدقها ،ويف
�إثباتاتها العلمية وبراهينها ،وان الدعاية هي �أحد ال�رشوط الرئي�سة لتحرير وعي اجلماهري
من خمتلف الأوهام والأ�ساطري ،والوقائع ال�صحيحة واملوثوقة هي �أكرث الأ�شياء �صالبة،
وبالتايل �أكرثها قناعة» ()39
هذا عند لينني وغريه ممن ي�ستعملون ال�صدق من �أجل م�صلحة الدعاية� ،أما ال�صدق يف
الدعاية الإ�سالمية فخلق واجب التحلي به ،وال يجوز التحلل منه �إال يف حاالت ا�ستثنائية
�ضيقة �ضبطت ب�رشوطها وم�سوغاتها
♦ ♦املطلب الثاين -التبني والتثبت :ومن الأخالق الأ�سا�سية التي �أ�شار �إليها
القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة ملقاومة الأخبار الكاذبة واحلمالت الدعائية امللفقة
وال�شائعات املفرتاة ،خلق التنب والتثبيت.
والتبني فيه معنى التب�رص واال�ستب�صار واال�ستي�ضاح ،والت�أكد من الأمر قبل احلكم له
وعليه . . .والبينة هي العالمة التي تو�ضح ال�شيء �سواء كان ح�سيا �أم عقلياً ،وبينت ال�شيء
�أو�ضحته و�أظهرته ،وتبينَّ الإن�سان ال�شيء ت�أمله حتى ظهر له وات�ضح ،وتبينوا الأمر ت َّدبره
على مهل غري متعجلني ليظهر لهم جليا» ( )40ويف املجال الأخالقي فالتبني ف�ضيلة من
الف�ضائل التي دعا �إليها القر�آن الكرمي ،وهدى �إليها الإ�سالم ،لأنها ت�ؤدي لل�سري على الب�صرية
والت�رصف بحكمة ،وت�صون من التهور واالندفاع ،و�ش�أن امل�ؤمن �أنه كي�س فطن ،و�أنه يقدر
لرجله قبل اخلطو مو�ضعها كما عرب القائل احلكيم.

قال تعاىل} :يا �أيها الذين �آمنوا �إذا �رضبتم يف �سبيل اهلل فتبينوا وال تقولوا ملن
�ألقى �إليكم ال�سالم ل�ست م�ؤمناً تبتغون عر�ض احلياة الدنيا فعند اهلل مغامن كثرية
165

السياسة اإلعالمية من منظور إسالمي

د .علي سلطاني العاتري

كذلك كنتم من قبل فم َّن اهلل عليكم فتبينوا �إن اهلل كان مبا تعملون خبريا{ ( )41وروي
يف �سبب نزول هذه الآية «�أن مردا�س بن نهيك من �أهل فدك �أ�سلم ومل ي�سلم من قومه غريه،
فذهبت �رسية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل قومه و�أمريهم غالب بن ف�ضالة ،فهرب القوم
وبقي مردا�س لثقته بالإ�سالم ،فلما ر�أى اخليل �أجل�أ غنمه �إىل عاقول من اجلبل ،فلما تالحقوا
وكربوا كرب ونزل ،وقال ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل ،ال�سالم عليكم ،فقتله �أ�سامة بن زيد
و�ساق غنمه فاخربوا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فوجد وجداً �شديداً وقال قتلتموه �إرادة
ما معه» ويت�ضح من �سياق الآية الكرمية �أن اهلل �سبحانه وتعاىل عاتب امل�ؤمنني يف �إ�صدار
احلكم وترك ف�ضيلة التبني وقد كررها املوىل �سبحانه وتعاىل مرتني يف الآية تقوية للحث
على هذه الف�ضيلة.
ويف اجلانب الإعالمي ف�إن ف�ضيلة التبني والتثبيت �أوكد ملا يحاك للأمة من م�ؤامرات،
وما ين�رش من دعايات ويروج من �شائعات وعليه ف�إن التم�سك بهذا اخللق واالت�صاف به
ي�شكل املالذ القوي للأمة من الأخبار الكاذبة وال�شائعات املغر�ضة ،التي يروجها �أعدا�ؤها
من اليهود وامل�رشكني واملنافقني ،بل حتى بع�ض �أبنائها الف�سقة ،وخا�صة يف �أوقات
احلروب والأزمات واال�ضطرابات قال تعاىل :يا �أيها الذين �آمنوا �إن جاءكم فا�سق بنب�أ
فتبينوا �أن ت�صيبوا قوما بجهالة فت�صبحوا على ما فعلتم نادمني ,واعلموا �أن فيكم ر�سول
اهلل لو يطيعكم يف كثري من الأمر لعنتم ولكن اهلل حبب �إليكم الإميان وزينه يف قلوبكم وكره
�إليكم الكفر والف�سوق والع�صيان �أولئك هم الرا�شدون (. )42
وقد �أبان احلارث بن �رضار اخلزاعي عن �سبب نزول هذه الآية فقال :بعث النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم الوليد بن عقبة بن �أبي معيط �إىل بني امل�صطلق من خزاعة لي�أتي ب�صدقاتهم،
فلما بلغهم جميئه �أوملا ا�ستبط�أوا جميئه خرجوا لتلقيه ليبلغوا ب�صدقاتهم ب�أنف�سهم وعليهم
ال�سالح ،و�أن الوليد بلغه �أنهم خرجوا لتلقيه �أو خرجوا �إليه بتلك احلالة وهي حالة غري
م�ألوفة يف تلقي امل�صدقني وحدثته نف�سه �أنهم يريدون قتله� .أو ملا ر�آهم مقبلني كذلك
(على اختالف الروايات) خاف �أن يكونوا �أرادوا قتله� ،إذ كانت بينه وبينهم �شحناء يف زمن
اجلاهلية ،فوىل راجع ًا �إىل املدينة . . .و�أن الوليد جاء �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال �إن
وهم �أن
بني امل�صطلق �أرادوا قتلي و�أنهم منعوا الزكاة فغ�ضب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم َّ
يبعث �إليهم خالد بن الوليد لينظر يف �أمرهم . . .ويف رواية �أخرى �أنهم ظنوا من رجوع الوليد
�أن يظن بهم منع ال�صدقات فجاءوا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قبل �أن يخرج �إليهم متربئني
من منع الزكاة ونية الفتك بالوليد بن عقبة .ويف رواية �أنهم و�صلوا �إىل املدينة فوجدوا
اجلي�ش خارج ًا �إىل غزوهم ( . )43ومهما اختلفت الروايات ف�إنها ت�ؤكد على معنى واحد وهو
�سوء الظن وعدم التبني والتثبت.
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والآية �رصيحة يف ت�أكيدها على التبيني والتثبيت «حتى ال ي�شيع يف اجلماعة امل�سلمة
ال�شك يف كل ما ينقله �أفرادها من �أنباء فيقع ما ي�شبه ال�شلل يف معلوماتها . . .فالأ�صل يف
الأمة امل�سلمة �أن يكون �أفرادها مو�ضع ثقتها ،و�أن تكون �أخبارهم �صادقة� ،أما الفا�سق فهو
مو�ضع ال�شك حتى يثبت خربه ،وبذلك ي�ستقيم الأمر للأمة و�سط ًا بني الأخذ والرف�ض ،ملا
ي�صل �إليها من �أنباء وال تعجل يف ت�رصف بناء على خرب فا�سق فت�صيب قوم ًا بظلم عن
جهالة وت�رسع».
«ومدلول الآية عام ،وهو يت�ضمن مبد�أ التمحي�ص والتثبت من خرب الفا�سق ،ف�أما
ال�صالح في�أخذ خربه لأن هذا هو الأ�صل يف الأمة امل�سلمة وخرب الفا�سق ا�ستثناء والأخذ
بخرب ال�صالح جزء من منهج التثبت لأنه �أحد م�صادرها� ،أما ال�شك املطلق يف جميع امل�صادر
ويف جميع الأخبار فهو خمالف لأ�صل الثقة املفرو�ض بني اجلماعة ومعطل ل�سري احلياة
وتنظيمها» (. )44
هذا و�إن كثرياً من الدعايات ال�شائعات والأخبار تتناقل بني النا�س ،ويروج لها دون
التثبت من م�صادرها ،بل ودون النظر �إىل قائلها فتجد النا�س يتحدثون �سمعت كذا وكذا ،ولو
�س�ألتهم من الذي قال هذا؟ وعمن نقله ومن �صاحب اخلرب الأول يف الق�ضية؟ لو فعل امل�سلم
هذا وت�ساءل عن هذه الأمور املبدئية لتبددت كثري من ال�شائعات وانك�شف �أمر الدعايات �أو
لوقف على اليقني ،مما يقال وعندها ينتهي الإ�شكال.
�إن التثبت مما ي�سمع ومما يقال يو�صد الأبواب يف وجه املرتب�صني من �أعدائنا ،ويبطل
كيدهم ويرد �إىل نحورهم .قال تعاىل} :وال تقف ما لي�س لك به علم �إن ال�سمع والب�رص
والف�ؤاد كل �أولئك كان عنه م�سئوال{ (« )45فالتثبت من كل خرب ومن كل ظاهرة ومن كل
حركة قبل احلكم عليها هو دعوة القر�آن ومنهج الإ�سالم الدقيق ...فال يقول الل�سان كلمة,
وال يروي حادثة ,وال ينقل رواية وال يحكم العقل حكماً ،وال يربم الإن�سان �أمراً �إال وقد
تيقن من كل جزئياته ،ومن كل مالب�ساته ومن كل نتائجه ،فلم يبق هناك �شك وال �شبهة
يف �صحتها» ( )46وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :كفى باملرء �إثم ًا �أن يحدث بكل ما �سمع» ولو
ا�ستم�سك امل�سلمون بهذه التوجيهات القر�آنية والأحاديث النبوية ال تقوا �رشاً كثرياً مما يروج
ويذاع بينهم من �أخبار مزيفة ودعايات م�صطنعة و�شائعات خمتلقة ،ولو ت�أكدوا من م�صادر
�أخبارهم وتبينوا من �أقوالهم قبل النطق بها لأوقفوا كل مرجف عند حده وحلافظوا على
وحدتهم ومتا�سكهم يف وجه الأعداء الذين ال يدخرون و�سيلة حلربهم وخداعهم وت�ضليلهم،
«فمن واجب امل�سلمني عامة ،ومن واجب قادتهم خا�صة ال�سيا�سيني والإداريني والع�سكريني
على وجه اخل�صو�ص التدبر يف جميع �أمورهم ،ودرا�سة احتماالتها بدقة متناهية ،بعيداً
عن البت املرجتل ،لأنه كثرياً ما يوقع يف الزلل ،وبعيداً �أي�ضا عن �أجواء مثريات االنفعاالت،
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لأن االنفعاالت تغ�شى على الب�صرية ،فتمنع عنها الر�ؤية ال�صحيحة الدقيقة مل�سالك العمل
ال�سيا�سي والإداري والع�سكري والإعالمي ،مثلما تغ�شى زوابع الغبار على الأب�صار فتمنع
الر�ؤية ال�صحيحة مل�سالك الطريق» (. )47
وكلما �صاحب هذا التدبر ودرا�سة االحتماالت بدقة متناهية تبني وتثبت مما تنامى
�إىل �أ�سماعهم من معلومات بخ�صو�ص العدو ،لأنه قد يطلق �سي ًال من الدعايات وال�شائعات
تت�ضمن بع�ض املعلومات ال�صحيحة لتكون ك�ستارة دخان يف �سبيل طم�س احلقيقة والأخبار
ال�صحيحة ،في�رضب اخل�صم فيما و�صله من معلومات لعلها يف �سبيل ال�سيل الذي ي�سمعه من
ال�شائعات ،وبهذا الأ�سلوب ي�صعب على اجلانب الآخر اكت�شاف الأ�رسار احلقيقية والأخبار
ال�صحيحة من الأخبار الكاذبة ،فيتهاون يف �إعداد العدة الالزمة ملواجهة تلك احلمالت
الدعائية «و�شياطني ال�سيا�سة العامليون يجدون يف القادة الذين توجه االنفعاالت �سيا�ستهم
مواطن �ضعف كثرية ،ي�ستطيعون التحكم فيها ،وتوجيهها ملا ي�شتهون ،ف�إذا �أرادوا توجيه
خ�صومهم جلهة فيها مزالق كثرية� ،أو �رش م�ستطري ،ا�صطنعوا لهم �أمراً يثريون به انفعاالتهم،
فتطي�ش مع االنفعال �أحالمهم ،وت�ضطرب �أع�صابهم ،وتختل ت�رصفاتهم فيبيتون �أمراً ي�ؤدي
بهم �إىل التهلكة ،بينما تدور عقولهم ونفو�سهم مع دوامة االنفعال الآين» ( )48وعليه فال بد
من التدبر يف الأمور كثرياً والتدبر ال يكون دقيق ًا حمكم ًا �إال �إذا �صاحبه خلق التثبت والتبني
من الأمور لأن الأعداء قد يخلطون �صدقا بكذب ق�صد التمويه واملخادعة وعليه ،فالتمحي�ص
�رضوري للتخل�ص من كيد الأعداء ومكرهم وخداعهم و�أالعيبهم ال�شيطانية.
♦ ♦املطلب الثالث -احلذر واحليطة :من الأخالق الإ�سالمية التي يجب توافرها
يف الأمة عامة وقادتها خا�صة للوقوف يف وجه احلمالت الدعائية للأعداء ومقاومة
ال�شائعات والتخل�ص من كيدها والإبقاء على �صالبة ال�صف امل�سلم ،خلق احلذر واحليطة
,واحلذر دال على التيقظ والتحرز واالنتباه ،والرجل احلذور املتيقظ املتحرز ،وحذرون �أي
خائفون ،ولذلك قيل �أن احلذر احرتاز من خميف ،والإن�سان الذي يتحلى بف�ضيلة احلذر يكون
�صاحب خ�شية ،فهو يقدر لرجله قبل اخلطو مو�ضعها ،هو ال يتكلم �إال عن تفكري وب�صرية ،وال
يت�رصف �إال عن تدبر وحكمة ،وهو يح�سب لكل �أمر ح�سابة ،و ُي ِع ُد لكل نازلة عدتها ،فال ي�ؤخذ
على غرة ،وال يخدعه غريه ب�سهولة» ( )49لأن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يقول :امل�ؤمن
كي�س فطن» ( )50والكي�س العاقل املتب�رص يف الأمور ،الناظر يف العواقب» ( )51وقال �أي�ضا
«ال يلدغ امل�ؤمن من جحر مرتني» ( )52و�سبب هذا احلديث� :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�رس
�أبا عزة ال�شاعر يوم بدر ،فذكر له فقره وعياله ،فمن عليه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أطلقه
بغري فداء ،وعاهد �أال يحر�ض عليه وال يهجوه ،فلحق بقومه ،ثم رجع �إىل التحري�ض والهجاء،
ثم �أ�رس يوم �أحد ،ف�س�أله املن ،فقال :ال مت�سح عار�ضيك مبكة تقول� :سخرت مبحمد مرتني؟
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و�أمر به فقتل وقال« :ال يلدغ امل�ؤمن من جحر مرتني» �أي ليكن امل�ؤمن حازم ًا حذراً كي�س ًا
فطن ًا ال ي�ؤتى من ناحية الغفلة . . .ولعلك عرفت بهذا �أن الإميان ال يتفق والغفلة ،بل يقت�ضي
احلذر واحليطة ،و�أن �أولئك الذين ُي�ضحك عليهم ،وال يتعظون باملا�ضي وال ي�ستفيدون من
التجارب مل يكمل الإميان يف نفو�سهم . . .فامل�ؤمن كي�س فطن ،من خلقه االعتبار لكل بالء»
( )53وقد �أمر اهلل �سبحانه وتعاىل باحلذر من اليهود و�أالعيبهم الفكرية وحيلهم الإعالمية
الذين يحاولون د�سها ما وجدوا �إىل ذلك �سبيال ،قال تعاىل} :و�أن احكم بينهم مبا �أنزل

اهلل وال تتبع �أهواءهم واحذرهم �أن يفتنوك عن بع�ض ما �أنزل اهلل �إليك ،ف�إن تولوا
فاعلم �أمنا يريد اهلل �أن ي�صيبهم ببع�ض ذنوبهم و�إن كثريا ً من النا�س لفا�سقون{ ()49

�أفحكم اجلاهلية يبغون ،ومن �أح�سن من اهلل حكما لقوم يوقنون ( )54( )50واهلل �سبحانه
وتعاىل يف هذه الآية» :ي�أمر نبيه ب�أن ال يتبع �أهواء �أعداء الإ�سالم من اليهود ،فيما و�ضعوا
من مزالق ،وحذره من �أن يفتنوه عن بع�ض ما �أنزل اهلل �إليه بو�سائلهم اخلادعة والغادرة،
وحيلهم املغرية املاكرة» ( )55و�أمر اهلل �سبحانه وتعاىل �أي�ضا باحلذر من املنافقني فقال
تعاىل} :و�إذا ر�أيتهم تعجبك �أج�سامهم و�إن يقولوا ت�سمع لقولهم ك�أنهم خ�شب م�سندة
يح�سبون كل �صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم اهلل �أنى ي�ؤفكون{ ( )56ويف هذا
توجيه �شديد �إىل واجب احلذر من املنافقني ،لأنهم خمالطون خمتبئون يف ال�صف يعرفون
مواطن القوة ومواطن ال�ضعف ،وخبريون بالثغرات التي ميكن �أن ينفذ منها العدو اخلارجي.
واحلذر من ه�ؤالء املنافقني يكون بتجميد طاقتهم ،وحجبهم عن كل مراكز الت�أثري
وت�سخريهم يف الأعمال التي لي�س فيها نفوذ و�سلطان ،ولي�س منها قوة مادية تغريهم بال�رش
والفتنة ،ويكون �أي�ضا بعدم اال�ستجابة لو�ساو�سهم �أو الإ�صغاء �إىل �شائعاتهم املثبطة.
ويف اجلانب الإعالمي فاحلذر مطلوب من �إيحاءات الأعداء و�إلقاءاتهم و�شائعاتهم التي
يرجونها بني امل�سلمني .و�إذا ات�صفت الأمة باحلذر واحليطة جتاه كل ما ي�أتي من عدوها
متكنت من رد كيده و�إف�شال خمططاته الرامية �إىل ت�شكيكهم يف منهجهم الذي يتبعونه
وقيادتهم التي تقودهم و�سالمة الهدف الذي يعملون من �أجل حتقيقه ونبله.
«وركون امل�سلمني �إىل من عرف منهم املكر وظهرت عليهم �أمارات اخلداع والنفاق
الذين مل ت�صف قلوبهم للإ�سالم يهيئ له�ؤالء �أوفر ال�رشوط ل�سلوك �سبل اخلداع واملكر
و�إحكام الكيد ،وهم يف م�أمن من رقابة امل�ستهدفني مبكرهم وكيدهم.
والركون �إىل ه�ؤالء لون من �ألوان الغفلة املبالغة واجلهالة امل�ستحكمة وال�سذاجة
القاتلة التي ال ير�ضها اهلل لعباده كما �أنها لي�ست من �صفات امل�سلم احلازم القوي الب�صري
بنف�سه ،الب�صري مبا يحيط به ،احلذر من مكائد عدوه« .والركون �إىل فرد �أو جماعة ال يكون �إال
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�أثراً من �أثار الثقة بالفرد �أو اجلماعة �أو الأمة والثقة �إمنا يولدها يف النف�س �أخوة �صادقة� ،أو
جتربة �شخ�صية طويلة� ،أو �أخالق عريقة عرفت بها �أمة يف مدى قرون عديدة ،ومن املعلوم
�أن �أيا من هذه ال�رشوط غري متحققة يف �أعداء الإ�سالم ال �سيما اليهود بل املتحقق هو عك�سها
متاما ،فهم خمالفون يف العقيدة ،كما �أن التجارب قد �أثبتت �أنهم ما فت�أوا يكيدون للإ�سالم
وامل�سلمني ويرتب�صون بهم الدوائر ثم �إن الأخالق غدر وخيانة ورغبة عارمة يف هدم الإ�سالم
وتفتيت امل�سلمني ،فكيف ي�صح الركون البهم واطمئنان القلب لهم عند العارف اخلبري بل �إن
الركون �إليهم بعد كل هذا هو من جهة �أوىل عنوان اجلهالة والغباء واالن�سياق وراء ال�شهوات
اجلاحمة ،وهو من جهة �أخرى دليل �ضعف الإميان» ( )57قال تعاىل} :وال تركنوا �إىل الذين
ظلموا فتم�سكم النار وما لكم من دون اهلل من �أولياء ثم ال تن�رصون{ ( )58ومن احلذر
عدم اتخاذ بطانة من الأعداء لقطع طريق الد�س عليهم وا�سرتاق ال�سمع و�إثارة الفنت.
وقد نهى اهلل امل�سلمني عن اتخاذ بطانة من دونهم�« :إذ كان رجال امل�سلمني يوا�صلون
رجا ًال من اليهود ملا كان بينهم من اجلوار واحللف يف اجلاهلية ،كما كان رجال من
امل�سلمني يوادون رجاال من اليهود قد �أظهروا الإ�سالم نفاق ًا وهم بكفرهم م�ستم�سكون،
ولباطلهم متع�صبون منهم رفاعة بن زيد بن التابوت و�سويد بن احلارث وهما من �أحبار
يهود بني قينقاع ،وكان بع�ض امل�سلمني يودونهما ويجل�سون �إليهما .لأن ه�ؤالء ال يتوانون
يف �أعمال الف�ساد التي تنال امل�سلمني ب�رش و�أذى وقلوبهم متلأ حقداً وغي�ض ًا عليهم ( )59قال
تعاىل} :يا �أيها الذين �آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال ي�ألونكم خباال ودوا ما

عنتم قد بدت البغ�ضاء من �أفواههم وما تخفي �صدورهم �أكرب قد بينا لكم الآيات �إن
كنتم تعقلون{ ()60

واحلذر واحليطة خلقان كفيالن ب�إراحة الأمة من كيد �أعدائها ود�سائ�سها لأن الغفلة
متكن العدو من الولوج �إىل داخل الأمة وبث �سمومها ،و�إذا مل تكن يقظة حذرة متكن العدو
من زعزعة �صفوفها ،و�شق وحدتها وت�شتيت �شملها مبا يبثه من �سموم وين�رشه من دعايات
و�شائعات فتاكة ،وخا�صة �إذا كان قريب ًا مند�س ًا و�سط ال�صفوف ،وبالتايل تكون له دراية
ثم تكون �سهامه م�سددة �إىل
كبرية ومعرفة دقيقة مبداخل النفو�س ونقاط ال�ضعف ،ومن َّ
املقاتل ،ويفلح يف حتقيق �أهدافه
♦ ♦املطلب الرابع :الإعرا�ض عن اللغو :الإعرا�ض عن اللغو خلق عظيم وكفيل ب�أن
يع�صم الأمة من ترديد العديد من الأخبار التافهة واملعلومات الزائفة التي كثرياً ما تروج
بني النا�س بغر�ض الت�سلية والرتويح عن النف�س ،وت�ستغل من قبل الأعداء .واللغو من الكالم
ماال يعتد به وهو الذي يورده قائله من غري روية �أو فكر فيجري جمرى اللغا وهو �صوت
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الع�صافري ،ونحوها من الطيور ،وقد ي�سمى كل قبيح من الكالم لغوا ،ويقال لغا الإن�سان يلغو
ويلغي� ،إذا تكلم باملطروح من القول وما ال يعني.
والإعرا�ض عن اللغو :هو تركه وعدم �إتيانه واالبتعاد عمن ي�أتونه وعدم الإقبال عليهم
لأن اللغو من �صفات �أهل الباطل وال�ضالل ( )61وقد جاء يف القر�آن الكرمي قوله تعاىل:

}وقال الذين كفروا ال ت�سمعوا لهذا القر�آن والغوا فيه لعلكم تغلبون ( )26فلنذيقن
الذين كفروا عذاباً �شديدا ً ولنجزينهم �أ�سو�أ الذي كانوا يعملون{ (. )62

والإعرا�ض عن اللغو ف�ضيلة من ف�ضائل القر�آن الكرمي طالب بها عباده امل�ؤمنني
قال تعاىل} :قد �أفلح امل�ؤمنون ( )1الذين هم يف �صالتهم خا�شعون ( )2والذين هم
عن اللغو معر�ضون ( )63( {)3وقد ذكر املف�رسون �أن املراد باللغو ،ال�رشك �أو الباطل �أو
املعا�صي �أو الكذب� ،أو ال�سب وال�شتم ،وهو كل لعب ولهو وباطل ،ما لي�س للمرء به حاجة
قال الزخم�رشي :اللغو ماال يعنيك من قول �أو فعل كالعيب �أو الهزل وما توجب املروءة
�إلقاءه و�إطراحه ،يعني �أن بهم من اجلد ما ي�شغلهم عن الهزل ( )64وجعل اهلل �سبحانه وتعاىل
الإعرا�ض عن اللغو �سمة من �سمات عباد الرحمان قال تعاىل} :والذين ال ي�شهدون الزور
و�إذا مروا باللغو مروا كراما{ (� )65أي �أنهم مل يلتفتوا �إليه ومل يتوقفوا عنده ومل ي�شاركوا
�أهله فيه بل �صانوا �أنف�سهم و�أكرموها عن �أن يلحق بها �شيء من غبار هذا الدن�س قال
الزخم�رشي�« :إذا مروا ب�أهل اللغو امل�شتغلني به ،مروا معر�ضني عنهم ،مكرمني �أنف�سهم عن
التوقف عليهم واخلو�ض معهم ( ، )66وقال الطربي واللغو يف كالم العرب هو كل كالم �أو
ف�سب الإن�سان بالباطل الذي ال حقيقة له من
فعل باطل ال حقيقة وال �أ�صل له� ،أو ما ي�ستقبحُّ ،
اللغو ،وذكر النكاح ب�رصيح ا�سمه مما ي�ستقبح يف بع�ض الأماكن من اللغو ،و�سماع الغناء
مما هو م�ستقبح يف �أهل الدين ،فكل ذلك يدخل يف معنى اللغو (. )67
وال �شك يف �أن معظم الدعايات وال�شائعات الرائجة بني النا�س من لغو الكالم ومن
لهو احلديث الذي ال يليق بامل�سلم الإ�صغاء �إليه وال�سكوت عنه ف�ض ًال على ن�رشه و�إذاعته
بني النا�س ،قال تعاىل وا�صف ًا امل�سلمني} :و�إذا �سمعوا اللغو �أعر�ضوا عنه ،وقالوا لنا
�أعمالنا ولكم �أعمالكم �سالم عليكم ال نبتغي اجلاهلني{ ( )68وامل�ؤمنون ال ي�شغلون
�أنف�سهم بفارغ احلديث الذي ال طائل حتته ،وال حا�صل وراءه وهو الهذر الذي يقتل الوقت
دون �أن ي�ضيف �شيئاً ،للإن�سان وهو البذيء من القول الذي يف�سد احل�س والل�سان . . .ولكنهم
ال يغتاظون وال يهتاجون وال يجارون �أهل اللغو فريدون عليهم مبثله ،وال يدخلون معهم
يف جدل حوله ،لأن اجلدل من �أهل اللغة لغو� ،إنها �صورة للنف�س امل�ؤمنة تفي�ض بالرتفع عن
اللغو ،كما تفي�ض بال�سماحة والود ،وتر�سم ملن يريد �أن يت�أدب ب�أدب اهلل طريق ًا وا�ضح ًا ال
لب�س فيه ،فال م�شاركة للجهال وال خمالطة لهم وموجدة عليهم وال �ضيق بهم ( )69وقد ذكرنا
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�سابق ًا �أن كثرياً من ال�شائعات تكون غري مق�صودة وت�سمى ثرثرة �أو درد�شة ،ويجد فيها كل
من نقلها وم�ستمعها لذة ومتعة يف روايتها ،وهم ال يعلمون �أنهم ي�ساعدون يف ن�رش الأخبار
الكاذبة وال�شائعات املختلفة واملعلومات امل�ضللة التي تخدع النا�س وميكن ان نع ّد هذا كله
من لغو الكالم وفارغ احلديث ،الذي يجب على امل�سلمني تركه وجتنبه لأنه ال يجدي منفعة
وال يحقق فائدة بل ي�رض �أ�رضاراً ج�سيمة بالغة ال ينتبه �إليها �إال بعد فوات الأوان.
كما «�أن اطراد ودوام التهم والفح�شاء �سماعها دون دليل قاطع ،ودون معرفة بجهة
االتهام يجعل رواية ال�رش �أمراً عادي ًا دون م�س�ؤولية يف الإثبات ،كما �أن كرثة رواية الأفعال
ال�سيئة يوحي �إىل النفو�س املري�ضة ب�أن ارتكاب الإثم �أمر هني و�شائع ،و�أن جو اجلماعة
كله ملوث موبوء ,و�أن ما خفي كان �أعظم . . .وهكذا جتد بع�ض النفو�س ال�ضعيفة ت�شجيع ًا
على فعل الآثام واجلرائم؛ لأنها عامة ,كما ي�ضنون وقد يجاهرون بها لأن غريهم قد فعلها
�أي�ضا» (. )70

املبحث الرابع  -التحديات اليت تواجه سياسة اإلعالم يف اإلسالم:
يف ظل النظام العاملي القائم الذي ت�سيطر فيه الدول الكربى ومن ورائها �إ�رسائيل
على معظم الو�سائل الإعالمية العاملية ،و�ضعف ال�سيا�سات الإعالمية يف بلداننا ،وتبعيتها
للإعالم الغربي امل�سيطر بحكم املغلوب مفتنت بتقليد الغالب جند �أنف�سنا �أمام جملة من
التحديات على امل�ستويني الداخلي واخلارجي:
♦ ♦�أوالً -التحديات الداخلية :من �أهم التحديات الداخلية التي ميكن �أن تواجه
الإعالم الإ�سالمي مواجهة نتائج �سيا�سة الإعالم القائمة يف العامل الإ�سالمي ،التي ال يخفى
على �أحد �أن معظمها �سيا�سة انهزامية تربي النا�س على الذل ،وعلى التبعية وعلى عبادة
الرغيف بدل رب العاملني ،وعلى تقدي�س النظام الر�أ�سمايل ،وعلى التملق لل�شخ�صيات ،وعلى
كم الأفواه والتخويف والرتهيب من هالة امل�س�ؤولني.
ما ر�سمه الإعالم القائم من مفاهيم عن هذه احلدود امل�صطنعة بني الأقطار الإ�سالمية
من خالل تقدي�س القوميات والوطنيات التي فرقت الأمة فوق فرقتها .وما قام به هذا
الإعالم من حتريف وت�شويه لأحكام الإ�سالم ،وبخا�صة تلك التي قد ت�ؤثر على م�صالح
الأنظمة القائمة على رعاية هذا الإعالم ،مثل الوحدة بني البلدان الإ�سالمية ،و�إزالة هذه
احلدود ،وفر�ضية اجلهاد على الأمة الإ�سالمية لوجود بلدان واقعة حتت احتالل الكفار مثل:
فل�سطني والعراق و�أفغان�ستان وال�شي�شان وك�شمري وغريها من بالد الإ�سالم وامل�سلمني.
املروجون لل�سيا�سات الغربية من بني جلدتنا .وهم �صنفان� :صنف تابع وعميل للغرب
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ومت�شبع بفكره وثقافته و�سيا�ساته ،وال يرى خال�ص ًا لالمة �إال من خالل ال�سري يف ركاب
ه�ؤالء واتباعهم خطوة بخطوة .وال�صنف الثاين �ساذج مغفل ،فرغم �إميانه وقناعته بالإ�سالم
كدين ال يدرك �شموليته وا�ستيعابه لكل جوانب احلياة ،ويعتقد �أن هذه املعارف( :الإعالم،
وال�سيا�سة ،واالجتماع) وغريها معارف ا�ستحدثها الغرب وال بد من �أخذها عنه كما جاءت.
وميكن مواجهة هذه التحديات من خالل عمل القائمني على رعاية �ش�ؤون الإعالم على
و�ضع طاقم �إعالمي ي�ضع برامج �إعالمية وفق �سيا�سة �إعالمية من منظور �إ�سالمي تعمل
على تر�سيخ العقيدة الإ�سالمية و�أحكام الإ�سالم يف عقول النا�س وقلوبهم ،مع بيان الأفكار
الفا�سدة ووجه الف�ساد فيها ،وتقوية الرابطة بني احلكام والرعية ،والعمل على بث ما يقوي
الرابطة الإ�سالمية بني الأعراق الإ�سالمية كافة ،وما يقوي ج�سم الدولة ويرفع م�ستواها
يف الأمور واملجاالت كافة .وتن�رش ر�سالة الإ�سالم بكل �صدق ومو�ضوعية يف العامل �أجمع
بال حتريف وال تزييف ،بل ت�رشح الواقع الإن�ساين بكل �إيجابياته و�سلبياته ،وت�ستفيد من
الإيجابي مبحاكاته والن�سج على منواله ،وال�سلبي بتقوميه ما �أمكن �أو تركه والتحذير منه
�إن تعذر التقومي
♦ ♦ثانياً -التحديات اخلارجية :و�أهم هذه التحديات مواجهة هذا الرتب�ص من
قبل �أعداء اهلل للإ�سالم وامل�سلمني� ،سواء �أكان فكري ًا �أم اجتماعي ًا �أم ع�سكري ًا �أم �سيا�سي ًا
�أم اقت�صادي ًا �أم �أي جمال �آخر .و�سواء �أكان هذا الرتب�ص بالت�شويه �أم التحريف �أم الكذب �أم
التهديد باحلرب �أم غري ذلك.
و�أخطر �أدوات اال�ستهداف اليوم الإعالم باعتباره القناة املنا�سبة للتهديد والتخويف
والتلويح والتحريف والتزييف والت�شويه .وقد بني احلق �سبحانه وتعاىل ذلك الرتب�ص
امل�ستمر واال�ستهداف الدائم يف كثري من الآيات منها :قوله تعاىل�} :إِ ْن َي ْث َقفُو ُك ْم َيكُونُوا
ال�سو ِء َو َو ُّدوا َل ْو َت ْك ُفرُو َن{ ( )71وقوله
َل ُك ْم �أَ ْع َدا ًء َو َي ْب ُ�سطُوا �إِ َل ْي ُك ْم �أَ ْي ِد َي ُه ْم َو َ�ألْ�سِ َن َت ُه ْم ِب ُّ
الل ُه َو
تعاىلَ } :و َل ْن َت ْر َ�ضى َع ْن َك ا ْل َي ُهو ُد َولاَ الن ََّ�صا َرى َحتَّى َت َّت ِب َع مِ َّل َت ُه ْم ُق ْل �إِ َّن ُه َدى هَّ ِ

الل مِ ْن َوليِ ٍّ َولاَ
ا ْل ُه َدى َو َلئ ِِن ا َّت َب ْع َت �أَ ْه َوا َء ُه ْم َب ْع َد ا َّلذِي َجا َء َك مِ َن الْعِ ْل ِم َما َل َك مِ َن هَّ ِ
ن َِ�ص ٍري{ ( )72وقولهَ } :ك ْيفَ َو�إِ ْن َيظْ َهرُوا َع َل ْي ُك ْم لاَ َي ْر ُق ُبوا فِي ُك ْم �إِلاًّ َولاَ ذ َِّم ًة ُي ْر ُ�ضو َن ُك ْم
ب�أَ ْفو هم و َت ْ�أبى ُقلُوبهم و�أَكْثرَ ُهم َف قُون{ ()73
ُ ُ ْ َ ُ ْ ا�سِ َ
ِ َاهِ ِ ْ َ َ
ومنها :كيفية �إي�صال الدعوة الإ�سالمية �إىل العامل قال تعاىلَ } :و َما �أَ ْر َ�س ْلنَا َك ِ�إلاَّ كَا َّف ًة
لِلنَّا�س ب ريا و َنذِيرا و َلكن �أَكْثرَ َ النَّا�س لاَ يع َلمون{ ()74
ِ َْ ُ َ
ِ َ �شِ ً َ ً َ ِ َّ
وميكن مواجهة هذه التحديات �أي�ضاً من خالل القائمني على رعاية �ش�ؤون الإعالم
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بو�ضع اخلطط والأ�ساليب التي متكن من مواجهة هذه التحديات �أهمها:
1 .1حت�صني �أبناء الأمة �ضد �إعالم الأعداء وخمططاتهم والت�شوي�ش عليه حتى ال يحقق

هدفه ومبتغاه “فعن جابر بن عبد اهلل (ر�ضي اهلل عنه) �أن عمر بن اخلطاب (ر�ضي اهلل عنه)
�أتى النبي (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم) بكتاب �أ�صابه من بع�ض �أهل الكتب فقر�أه النبي (�صلى
اهلل عليه و�آلة و�سلم) فغ�ضب فقال �أمتهوكون ( )75فيها يا ابن اخلطاب ،والذي نف�سي بيده
لقد جئتكم بها بي�ضاء نقية ،ال ت�س�ألوهم عن �شيء فيخربوكم بحق فتكذبوا به �أو بباطل
فت�صدقوا به ،والذي نف�سي بيده لو �أن مو�سى عليه ال�سالم كان حي ًا ما و�سعه �إال �أن يتبعني».
( )76وهذا احلديث وا�ضح فيه -من غ�ضب النبي (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم)  -النهي عن
�سماع �أو قراءة كل ما ميكن �أو ي�ؤدي �إىل الت�شكك يف �أمور الدين.
2 .2مقارعة الإعالم املعادي وتفنيد دعاويه و�أكاذيبه وافرتاءاته وتهجمه على
الإ�سالم :قال تعاىل} :ا ْد ُع �إىل َ�س ِبي ِل َر ِّب َك ِبالحْ ِ ْك َم ِة َوالمْ َ ْوعِ َظ ِة الحْ ََ�س َن ِة َو َجا ِد ْل ُه ْم ِبا َّلتِي
�ض َّل َع ْن َ�س ِبي ِل ِه َو ُه َو َ�أ ْع َل ُم ِبالمْ ُ ْه َتدِي َن{ ( )77وتكون
هِ َي �أَ ْح َ�س ُن ِ�إ َّن َر َّب َك ُه َو �أَ ْع َل ُم بمِ َ ْن َ
كذلك ببث الروح اجلهادية يف الأمة والإعداد النف�سي �إذا كان هناك احتمالية املواجهة
ني َعلَى ا ْل ِق َتالِ ) ( )78وهذا ال يت�أتى �إال ب�إتقان فنون
الع�سكريةَ ( :يا �أَ ُّي َها ال َّنب ُِّي َح ِّر ِ
�ض المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
الإعالم و�أ�ساليبه و�إيجاد �سيا�سة �إعالمية وا�ضحة مبنية على العقيدة الإ�سالمية وتنطلق
من الت�صورات والأفكار الإ�سالمية بعيداً عن الت�صورات الغربية التي انطلقت من منطلقات
و�أفكار وت�صورات �أيديولوجية ،ون�شات وترعرعت يف بيئات خمالفة لبيئاتنا وتهدف �إىل
غايات و�أهداف مناق�ضة لأهدافنا و�أهداف الإن�سانية برمتها مبا تن�شده من امن و�سالم.
وهذا ال مينع اال�ستفادة من كل ما تو�صل اليه العلم احلديث من تقنيات و�أدوات و�أ�ساليب
ميكن ان ت�ساهم يف �إيجاد �إعالم قوي وفعال يرتقي ،بل يفوق الإعالم الغربي ،وي�ساهم يف
�إي�صال الدعوة الإ�سالمية �إىل �أرجاء املعمورة

اخلامتة:
لقد تتبعنا يف هذا البحث املتوا�ضع �شيئ ًا من �سيا�سة الإعالم يف الإ�سالم ،ور�أينا عظمة
هذا الدين و�شموله ملعاجلات �ش�ؤون الإن�سان واحلياة جميعاً ،مبا فيها الناحية الإعالمية
يف حياة امل�سلمني حاكمني وحمكومني .ور�أينا كذلك عظمة هذا الدين ،وااللتزام ب�أحكامه
ال�رشعية ،ووفائه ،و�صدقه ،و�أمانته مبا و�ضع لذلك كله من �أحكام ترعاها وتطبقها.
ويف هذا البحث -ال�سيا�سة الإعالمية من منظور �إ�سالمي -ر�أينا �أن الإ�سالم �شامل
لكل جوانب احلياة ،وميلك الإجابة الكافية ال�شافية لكل م�س�ألة لها �صلة باحلياة ،ومل يغفل
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�صغرية وال كبرية �إال �أجاب عنها ،وو�ضع لها الأحكام والقواعد العامة ،التي ميكن من
خاللها ا�ستنباط كل اجلزئيات والتف�صيالت .والأجمل من ذلك كله ،ر�أينا عظمة هذا الدين
يف احلفاظ على م�صالح امل�سلمني� -أموالهم ،و�أعرا�ضهم ،ودمائهم -من خالل ال�سيا�سة
الأمنية احلكيمة (الأمن واخلوف) يف احلفاظ على امل�سلمني وبالدهم .وقد ر�أينا �أن �سيا�سة
الإعالم يف الإ�سالم كانت طريقة و�أحكام ًا �رشعية تمُ كّن الراعي (اخلليفة) من حتقيق هذه
الغاية .وميكن �أن نختتم البحث بالتو�صيات االتية:
♦ ♦�أوالً -فقه الإعالم :البد من �إيجاد �إطار ت�رشيعي وقواعد فقهية �ضابطة للن�شاط
الإعالمي واالت�صايل ،م�ستمدة من ال�رشيعة الإ�سالمية ،ومنظمة للممار�سات الإعالمية،
وو�ضع �أحكام حتكم �أن�شطته املختلفة .وتنق�سم الت�رشيعات الإعالمية ب�شكل عام �إىل
ت�رشيعات تت�صل بامل�ضمون ،و�أخرى تت�صل بامل�ؤ�س�سات الإعالمية من حيث تنظيماتها
و�إداراتها وحتديد حقوقها وواجباتها ،وت�رشيعات تت�صل باملهنة ،ثم هناك ت�رشيعات الإعالم
الدولية ،ولهذه الت�رشيعات م�صادر متعددة تتمثل فــي الد�ستور والقانــون اجلنائــي( :قانون
العقوبات ،والقانون املدين ،والقانون الدويل والعام ،وقوانني ال�صحافة �أو املطبوعات) ،
كما يدخل حتت ذلك �أي�ض ًا املواثيق املهنية ()79
♦ ♦ثانياً -الإبداع يف ابتكار الأ�ساليب والو�سائل :البد �أن تت�ضمن �سيا�سات االت�صال
اخلطوط العري�ضة التي حتكم عملية اتخاذ القرارات املتعلقة ب�إدخال التكنولوجيا �أو نقلها،
بحيث تنا�سب التكنولوجيا ظروف كل بلد و�إمكاناته واحتياجات التنمية فيه ،و�إعطاء
الأولوية للتكنولوجيا الأكرث مالءمة لهذه االحتياجات ،وا�ستخدام التكنولوجيا غري املكلفة
واملت�صلة بتحقيق الأهداف يف الوقت نف�سه ،ففي بع�ض احلاالت يعد ا�ستخدام تكنولوجيا
متقدمة م�س�ألة مكلفة بال مربر .كما ي�ستهدف تخطيط االت�صال حتقيق الفائدة الق�صوى من
التكنولوجيا يف �أقل وقت ممكن بتحديد امل�شكالت التي ي�سعى املجتمع حللها من خالل
ا�ستخدام التكنولوجيا.
وينبغي �أن ت�ضع �سيا�سات االت�صال يف االعتبار الآثار االجتماعية واالقت�صادية
والثقافية ال�سلبية التي قد ترتتب على ا�ستخدام تكنولوجيا االت�صال ،و�أن ت�ضع لها البدائل
�أو احللول ،ف�إذا كان ا�ستخدام التكنلوجيا يحل بع�ض امل�شكالت ف�إنه يخلق م�شكالت جديدة.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن تطور تكنولوجيا االت�صال يرتتب عليه نتائج بعيدة يف عملية
تخطيط �سيا�سات االت�صال وتنفيذها ،كما �أن احلاجة �أ�صبحت ملحه لتغيري بع�ض ت�رشيعات
االت�صال ونظم �إدارته مبا يتنا�سب مع هذا التطور (. )80
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�إن هذه التكنولوجيا من �ش�أنها �أن توجد اال�ستمرارية يف العمل الإعالمي ،وحتقيق
الأهداف املرجوة منه .ويكون ذلك بالإعداد اجليد ملن لهم عالقة بالإعالم من كتاب ومنتجني
ومهند�سني و�إداريني وخمرجني وممثلني وم�صورين ،بزيادة كفاءاتهم ،بحيث ي�صبحون
لي�سوا فقط فنانني جميدين ،بل �أي�ض ًا م�سلمني �أتقياء ،وعقد دورات تدريبية للقائمني بالعمل
الإعالمي لتزويدهم مببادئ الإعالم الإ�سالمي و�أ�ساليبه .وتنظيم امل�ؤمترات وامللتقيات بني
�أبناء العامل الإ�سالمي لتبادل اخلربات ومواكبة التطورات يف املجال الإعالمي .بل التفوق
فيه ،وتوفري الإمكانات املادية والتقنية احلديثة من معدات �أو �أجهزة� ،أو �أية و�سائل الزمة
لتطوير العمل الإعالمي.
♦ ♦ثالثاً -ا�ستخدام الدعاية باعتبارها جزءا ً من الإعالم :ونق�صد بالدعاية تلك
التي تقوم على خماطبة امل�شاعر واخلواطر للت�أثري على �أفكار النا�س و�سلوكهم ،وقد ا�ستخدم
الإ�سالم هذا الأ�سلوب يف كثري من الأحيان والأحوال ،ومن �أ�شكال الدعاية التي ا�ستخدمها
الإ�سالم( :الرتغيب والرتهيب) .
ويكون الرتغيب يف نيل ر�ضوان اهلل ورحمته وجزيل ثوابه يف الآخرة� ،أي اجلنة ،ومثال
الل َو َر ُ�سو ِل ِه َوال ُّنو ِر ا َّلذِي �أَ ْن َز ْلنَا َو هَّ
اللُ بمِ َ ا َت ْع َملُو َن َخ ِبريٌ َي ْو َم
ذلك قوله تعاىلَ } :ف�آمِ نُوا ِب هَّ ِ

الل َو َي ْع َم ْل َ�صالحِ ًا ُي َك ِّف ْر َع ْن ُه
َي ْج َم ُع ُك ْم ِل َي ْو ِم الجْ َ ْم ِع َذ ِل َك َي ْو ُم ال َّتغَا ُب ِن َو َم ْن ُي�ؤْمِ ْن ِب هَّ ِ
الَ ْن َها ُر َخا ِلدِي َن فِي َها �أَ َب ًدا َذ ِل َك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظِ ي ُم{
ت ِري مِ ْن تحَ ْ ِت َها ْ أ
َ�س ِّي َئا ِت ِه َو ُي ْدخِ ْل ُه َجن ٍ
َّات جَ ْ

( )81والرتغيب يف اجلزاء يف الدنيا مبا ي�صيبهم من خري يف حالة ا�ستجابتهم ومثال ذلك:

} َو َع َد هَّ
ال�صالحِ َاتِ لي�ستحلفنهم فيِ ْ أ
ا�ستَخْ لَفَ
الَ ْر ِ
اللُ ا َّلذِي َن َءا َمنُوا مِ ْن ُك ْم َو َع ِملُوا َّ
�ض َك َما ْ
ِّن َل ُه ْم دِي َن ُه ُم ا َّلذِي ا ْرتَ�ضَ ى َل ُه ْم َو َل ُي َب ِّد َل َّن ُه ْم مِ ْن َب ْع ِد َخ ْو ِف ِه ْم �أَ ْمنًا
ا َّلذِي َن مِ ْن َق ْب ِل ِه ْم َو َل ُي َمك نَ َّ
يعبدو َننِي لاَ ي�شرْ كُون بي �شَ يئًا ومن ك َفر بعد َذل َك َف�أُو َلئ َك هم ا ْل َف قُون{ ()82
ْ ََْ َ َ ََْ ِ
ُ ِ َ ِ
ِ ُ ُ ا�سِ َ
َْ ُُ

�أما ال�سنة النبوية فقد كان (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم) َي ِع ُّد كل من ي�ؤمن به وين�رصه
ون ِب َع ّما ِر ْب ِن َيا�سرِ ٍ
وم َي ْخ ُر ُج َ
«وكَ ا َن ْت َب ُنو مخَ ْ ُز ٍ
باجلنة ،ومثل ذلك ما ورد يف �سرية ابن ه�شام َ
ري ُة ُي َع ّذ ُبو َن ُه ْم ب َِر ْم َ�ضا ِء َم ّكةََ ،ف َي ُم ّر ِب ِه ْم َر ُ�سولُ
َو ِب�أَبِيهَِ ،وكَ ا ُنوا �أَ ْهلَ َب ْيتِ � ْإ�سلاَ ٍم �إذَا َح ِم َي ْت الظّ ِه َ
ِيما َب َل َغنِي�َ :صبرْ ً ا �آلَ َيا�سرِ ٍ َم ْوعِ ُدكُ ْم الجْ َ ّنة».
ا ِ
هلل (�صلى اهلل عليه و�آلة و�سلم) َف َي ُقول ،ف َ
�أما الرتهيب فيكون بالتخويف من غ�ضب اهلل وعذابه يف الآخرة� ،أي النار ،ومثل ذلك
الَ ْن َعا ُم َوالنَّا ُر
يف كتاب اهلل قوله تعاىلَ } :وا َّلذِي َن َك َفرُوا َي َت َم َّت ُعو َن َو َي�أْ ُكلُو َن َك َما َت�أْ ُك ُل ْ أ
ُوحا �إىل َق ْومِ ِه �أَ ْن َ�أ ْن ِذ ْر َق ْو َم َك مِ ْن َق ْب ِل �أَ ْن
َم ْث ًوى َل ُه ْم{ ( )83وقوله تعاىل�} :إِنَّا �أَ ْر َ�س ْلنَا ن ً
اب �أَلِي ٌم{ ( )84والرتهيب من زوال النعم و�صعوبة العي�ش يف الدنيا مثل قوله
َي�أْ ِت َي ُه ْم َع َذ ٌ
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�ض َتتَّخِ ُذو َن مِ ْن ُ�س ُهو ِل َها
تعاىلَ } :وا ْذ ُكرُوا �إِ ْذ َج َع َل ُك ْم ُخ َلفَا َء مِ ْن َب ْع ِد َعادٍ َو َب َّو�أَ ُك ْم فيِ ْ أ
الَ ْر ِ
الَر�ض م ْف دِين{ ()85
ق ُُ�صو ًرا َو َتنْحِ تُو َن الجْ ِ َبا َل ُب ُيوتًا فَا ْذ ُكرُوا �آالء هَّ ِ
الل َولاَ َت ْع َث ْوا فيِ ْ أ ْ ِ ُ �سِ َ
وقوله} :ومن �أَعر�ض عن ذكري َف�إن َله م ي�شَ ًة �ض ْنكًا ونَح�شرُ ه يوم ا ْلقيامة َ�أعمى{()86
َ
َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ِ ْ ِ ِ َّ ُ َ عِ
َ ْ ُُ ََْ َِ َِ ْ َ

ومبثل هذا اال�ستخدام ي�ستطيع الإعالم جذب قطاعات الأمة كافة لرتكيز القيم واملفاهيم
و�أمناط العي�ش الإ�سالمية لتحل حمل القيم واملفاهيم و�أمناط العي�ش غري الإ�سالمية.
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اهلوامش:
�1 .1إبراهيم �إمام� ،أ�صول الإعالم الإ�سالمي ،مكتبة الأجنلو م�رصية ،القاهرة 1980 ،م،
�ص20
2 .2ل�سان العرب ،البن منظور. )107 /6( ،
3 .3الكفوي الكليات�( ،،ص. )808
�4 .4إعالم املوقعني ،البن القيم. )372 /4( ،
5 .5البحر الرائق �رشح كنز الدقائق ،البن جنيم. )76 /5( ،
6 .6ر�شاد �شحاتة �أبو زيد :م�سئولية الإعالم الإ�سالمي ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط،1 /
1999م� ،ص .8
7 .7بطر�س الب�ستاين :حميط املحيط ،مادة (علم) � ،ص  .639وانظر ل�سان العرب مادة (علم)
8 .8حممد مرت�ضى احل�سيني ،تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،مادة علم.
9 .9جمال الدين حممد بن مكرم بن منظور ،ل�سان العرب املحيط ،دار ل�سان العرب ،بريوت،
1970م ،املجلد الثاين �ص.871
�1010إ�سحاق بن �إبراهيم الفارابي ،ديوان الأدب ،جممع اللغة العربية ،القاهرة1974 ،م ج2
�ص.330
1111الراغب الأ�صفهاين ،مفردات غريب القر�آن ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،مادة علم.
�1212إبراهيم �إمام :الإعالم الإ�سالمي املرحلة ال�شفهية ،مكتبة الأجنلو م�رصية ،القاهرة،
1980م� ،ص .14
�1313إبراهيم �إمام :العالقات العامة واملجتمع ،مكتبة الأجنلو ،القاهرة1981 ،م� ،ص .315
1414رميون رويه ،ال�سربنتيك� ،أ�صل الإعالم ،ترجمة عادل العوا ،دم�شق ،وزارة الثقافة،
1971م� ،ص.7
�1515إبراهيم �إمام ،الإعالم واالت�صال باجلماهري� ،ص.11
1616ليلى عبد املجيد� ،سيا�سات االت�صال يف العامل الثالث� ،ص .3
�1717سهري عبد الغني بركات ،الإذاعات الدولية :درا�سة مقارنة لنظمها وفل�سفتها� ،ص .125
1818املرجع ال�سابق� ،ص .127
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1919ليلى عبد املجيد ،املرجع ال�سابق� ،ص .3
2020املرجع ال�سابق� ،ص .3
2121اللجنة العربية لدرا�سة ق�ضايا الإعالم واالت�صال يف الوطن العربي ،الإعالم العربي
حا�رضاً وم�ستقبالً� ،ص .66
2222ليلى عبد املجيد ،املرجع ال�سابق� ،ص .3
2323املرجع ال�سابق� ،ص .5
�2424سورة الن�ساء ،الآية 83
2525عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين ال�سيوطي :الدر املنثور ،دار الفكر -بريوت1993 ،م,
ج �,2ص602
�2626سورة الن�ساء ،الآية 82
2727حممد بن علي بن حممد ال�شوكاين :فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية ،دار
املعرفة1423هـ2004 /م
2828الن�سفي عبد اهلل بن �أحمد بن حممود :مدارك التنزيل وحقائق الت�أويل وحتقيق� :سيد
زكريا ،دار النفائ�س بريوت  2005ج �,1ص 236
2929عبد الكرمي زيدان :ا�صول الدعوة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�رش والتوزيع2005 ،م.
�ص59
�3030سورة الن�ساء ،االية83,
�3131سبل الهدى والر�شاد ج� 5ص 214عن �إ�سحاق بن راهويه ،واحلاكم ،والبيهقي ،ودالئل
النبوة للبيهقي ج� 4ص 27وال�سرية احللبية ج� 3ص 77و 78وجممع البيان ج10
�ص 555والبحار ج� 21ص 103و 127 .واملغازي للواقدي ج� = = 2ص 814وتف�سري
البغوي ج� 4ص 538و�رشح معاين الآثار ج� 3ص 320والثقات البن حبان ج� 2ص43
وتاريخ الأمم وامللوك ج� 2ص 328وامل�ستدرك للحاكم ج� 3ص 43والبداية والنهاية
ج� 4ص 230وال�سرية النبوية البن كثري ج� 3ص546
�3232سورة املائدة ،االية49
�3333سورة االحقاف ،ال اية09
�3434سليم عبد اهلل حجازي :مرجع �سابق� .ص35 .
3535نف�س املرجع� .ص.36 – 35 ,
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3636نف�س املرجع� .ص.37 .
3737رواه البخاري وم�سلم و�أبو داود والرتمذي
3838عبد العزيز �رشف :فن التحرير الإعالمي .الهيئة امل�رصية للكتاب� .ص146 .
3939ليون تر وت�سكي :تاريخ الثورة الرو�سية ،ترجمة �أكرم ديري ،الهيثم الأيوبي ,امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�رش,بربوت,ط1978 /2م�ص43
�4040أحمد ال�رشبا�صي :مو�سوعة �أخالق القر�آن ،دار الرائد العربي بريوت لبنان الطبعة الأوىل
 1981اجلزء الثالث� .ص.16 .
�4141سورة الن�ساء :الآية.94 ،
�4242سورة احلجرات :الآيات ،من .7 -6
4343حممد الطاهر بن عا�شور :م�صدر �سابق� .ص 228 .وقد ذكر جملة من الروايات –
فلرتاجع هناك
�4444سيد قطب :م�صدر �سابق .اجلزء ال�ساد�س و الع�رشين �ص 3341
�4545سورة الإ�رساء :الآية.36 ،
�4646سيد قطب :م�صدر �سابق .اجلزء اخلام�س ع�رش� .ص2227 .
4747عبد الرحمان ح�سن حبنكة امليداين :مكائد يهودية عرب التاريخ :دار القلم دم�شق الطبعة
اخلام�سة � .1985ص128 .
4848عبد الرحمان ح�سن حبنكة امليداين :نف�س املرجع� .ص130 .
4949اخرجه الرتمذي و ح�سنه احلاكم و �صححه.
5050اخرجه الرتمذي و ح�سنه احلاكم و �صححه
5151حممد عبد العزيز اخلوىل :الأدب النبوي ،دار املعرفة بريوت � .1982ص214 .
5252اخرجه ال�شيخان و �إبن داود و �إبن ماجة
5353حممد عبد العزيز اخلوىل :نف�س املرجع� .ص160 – 159 .
�5454سورة املائدة ،الآية 49
5555عبد الرحمان ح�سن حبنكة امليداين :مكائد يهودية عرب التاريخ ،مرجع �سابق� .ص120 .
�5656سورة املنافقون ,الآية04 ،
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5757عبد الرحمان ح�سن حبنكة امليداين :نف�س املرجع� .ص �ص.124 – 123 .
�5858سورة هود :الآية.113 ،
5959عبد الرحمان ح�سن حبنكة امليداين :نف�س املرجع� .ص122 .
�6060سورة �آل عمران :الآية118 ،
�6161أحمد ال�رشبا�صي :مرجع �سابق � .ص91 .
�6262سورة ف�صلت :الآية26 .
�6363سورة امل�ؤمنون :الآيات ،من 3 -1
6464جار اهلل حممود بن عمر الزخم�رشي :م�صدر �سابق .اجلزء الثالث� .ص26 .
�6565سورة الفرقان ,الآية72,
6666نف�س امل�صدر� .ص101 .
�6767إبن جرير الطربي :التباين يف تف�سري القر�آن دار الفكر بريوت ،بدون تاريخ �ص.
�6868سورة الق�ص�ص :الآية.55 ،
�6969سيد قطب :م�صدر �سابق اجلزء الع�رشون� .ص �ص2702 -2701 .
7070عبد احلميد حممد الها�شمي :مرجع �سابق ،اجلزء ال�سابق� .ص162 .
�7171سورة املمتحنة ،الآية 02
�7272سورة البقرة ،الآية 120
�7373سورة التوبة ،الآية 8
�7474سورة �سب�أ الآية 28
7575هوك :الأهوك الأحمق ،وفيه بقية ،واال�سم الهوك ،وقد هوك هوكا .ورجل هواك ومتهوك:
متحري ; �أن�شد ثعلب� :إذا ترك الكعبي والقول �سادرا تهوك حتى ما يكاد يريع وقد هوكه
غريه .والأهوك والأهوج واحد .والتهوك :ال�سقوط يف هوة الردى .وروي عن عمر بن
اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه� -أنه قال للنبي� -صلى اهلل عليه و�سلم� : -إنا ن�سمع �أحاديث
من يهود تعجبنا� ،أفرتى �أن نكتبها؟ فقال النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم� : -أمتهوكون
�أنتم كما تهوكت اليهود والن�صارى؟ لقد جئتكم بها بي�ضاء نقية ; قال �أبو عبيدة :معناه
�أمتحريون �أنتم يف الإ�سالم حتى ت�أخذوه من اليهود؟ وقال ابن �سيده :يعني �أمتحريون؟
وقيل :معناه �أمرتددون �ساقطون؟ و�إنه ملتهوك ملا هو فيه �أي يركب الذنوب واخلطايا.
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اجلوهري :التهوك مثل التهور ،وهو الوقوع يف ال�شيء بقلة مباالة وغري روية .والتهوك:
التحري .ابن الأعرابي :الأهكاء :املتحريون ،وهاكاه �إذا ا�ست�صغر عقله .واملتهوك :الذي
يقع يف كل �أمر .ويف احلديث من طريق �آخر� :أن عمر �أتاه ب�صحيفة �أخذها من بع�ض
�أهل الكتاب فغ�ضب ،وقال� :أمتهوكون فيها يا ابن اخلطاب :انظر ابن منظور �أبي الف�ضل
جمال الدين حممد بن مكرم :ل�سان العرب ،دار �صادر 2003م .حرف الهاء (كلمة هوك)
7676م�سند الإمام �أحمد بن حنبل (241 -164هـ) اجلزء  23بتحقيق وتخريج وتعليق �شعيب
الأرنا�ؤوط وعادل مر�شد و�سعيد الحَّ ّام� ،صفحة 350 -349
�7777سورة النحل ،االية125
�7878سورة الأنفال ،الآية 65
7979اللجنة العربية لدرا�سة ق�ضايا الإعالم واالت�صال يف الوطن العربي ،الإعالم العربي
حا�رضاً وم�ستقبالً� ،ص  .74 -75وليلى عبد املجيد ،ال�سيا�سات االت�صالية والإعالمية
و�أثرها يف الثقافة والرتبية� ،ص .62 -63
8080ليلى عبد املجيد ،ال�سيا�سات االت�صالية والإعالمية و�أثرها يف الثقافة والرتبية ،املرجع
ال�سابق� ،ص69 -67
�8181سورة التغابن ،االيتان9 -8
�8282سورة النور ،االية55
�8383سورة حممد ،الآية 12
�8484سورة نوح ،االية1
�8585سورة الأعراف ،الآية 74
�8686سورة طه ،الآية 124
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املصادر واملراجع:
أوالً -املصادر:
�1 .1إبراهيم �إمام :العالقات العامة واملجتمع ،مكتبة الأجنلو ،القاهرة1981 ،م
�2 .2إبراهيم �إمام ،الإعالم واالت�صال باجلماهري ،مكتبة الأجنلو امل�رصية ،القاهرة1969 ،م
�3 .3إبراهيم �إمام :الإعالم الإ�سالمي املرحلة ال�شفهية ،مكتبة الأجنلو م�رصية ،القاهرة،
1980م
�4 .4إبراهيم �إمام� ،أ�صول الإعالم الإ�سالمي ،مكتبة الأجنلو م�رصية ،القاهرة 1980 ،م
5 .5ابن جرير الطربي :جامع البيان عن ت�أويل اي القر�آن دار الفكر بريوت ،بدون تاريخ
6 .6ابن حبان بن �أحمد �أبي حامت التميمي الب�ستي :الثقات ،حتقيق� :إبراهيم �شم�س الدين،
تركي امل�صطفى ،دار الوعي  ,حلب� ،سنة 1396هـ
7 .7ابن عا�شور حممد الطاهر :التحرير والتنوير ،دار �سحنون للن�رش والتوزيع ،تون�س,
1997م
8 .8ابن قيم حممد بن �أبي بكر الزرعي� :إعالم املوقعني عن رب العاملني ،دار الكتب العلمية.
1991م
9 .9ابن كثري الدم�شقي :البداية والنهاية ،حتقيق حمي الدين م�ستو ،وعلي �أبو زيد دار الفكر
العربي ،ط1387 /2ه
1010ابن كثري �أبي الفداء �إ�سماعيل بن عمر القر�شي الدم�شقي ال�سرية النبوية ،م�صطفى عبد
الواحد ،دار املعرفة للطباعة والن�رش والتوزيع بريوت ،لبنان1976 ,م
1111ابن منظور حممد بن مكرم :ل�سان العرب ،دار �صادر ،بريوت1968 ,م
1212ابن جنيم زين الدين البحر الرائق �رشح كنز الدقائق ،حتقيق زكريا عمريات ،دار الكتب
العلمية1997 ,م
�1313أحمد بن حنبل :م�سند الإمام احمد ،حتقيق وتخريج وتعليق �شعيب الأرنا�ؤوط وعادل
مر�شد و�سعيد الحَّ ّام ،الدار ال�سعودية للن�رش والتوزيع ،جدة ،ط1400 ،5هـ
�1414إ�سحاق بن �إبراهيم الفارابي ،ديوان الأدب ،حتقيق د� .أحمد خمتار عمر ،جممع اللغة
العربية ،القاهرة1974 ،م
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1515بطر�س الب�ستاين :حميط املحيط ،مكتبة لبنان  1977 ,م
1616البيهقي �أبي بكر دالئل النبوة ومعرفة �أحوال �صاحب ال�رشيعة ،دار الكتب العلمية -دار
الريان للرتاث1988,م
1717البغوي عبد اهلل بن �أحمد بن علي الزيد :معامل التنزيل ،حتقيق عثمان �ضمريية و�آخرون،
دار ال�سالم للن�رش والتوزيع ،الريا�ض1416,هـ
1818احلاكم �أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن حممد احلافظ :امل�ستدرك ،دار املعرفة1998 ,م
1919احللبي علي بن برهان الدين :ال�سرية احللبية يف �سرية الأمني امل�أمون ،دار املعرفة �سنة
الن�رش ،بريوت1400 ،ه
2020الراغب الأ�صفهاين ،مفردات غريب القر�آن ،دار الكتب العلمية ،بريوت 1998 ,م
2121الزخم�رشي جار اهلل حممود بن عمر :تف�سري الك�شاف ،دار امل�ؤيد للن�رش والتوزيع ،اململكة
العربية ال�سعودية1426 ,ه
2222ال�شوكاين حممد بن علي بن حممد :فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية ،دار
املعرفة2004,م
2323الطرب�سي �أبي علي الف�ضل بن احل�سن :جممع البيان ،دار الفكر للطباعة والن�رش :بريوت،
ط1981 /1م
2424الطربي �أبي جعفر حممد بن جرير ،حتقيق حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،تاريخ الأمم
وامللوك ،دار الرتاث للن�رش والتوزيع ،القاهرة ،ط1405 /3ه
2525الطحاوي �أبي جعفر� :رشح معاين الآثار ،حتقيق :حممد زهري النجار ،دار الكتب العلمية
يف بريوت ،الطبعة الأوىل 1399هـ
2626عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين ال�سيوطي :الدر املنثور ،دار الفكر ،بريوت1993 ،م
2727الكفوي �أبي البقاء �أيوب بن مو�سى احل�سيني :الكليات ،حتقيق :عدنان دروي�ش ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،بريوت 1419,ه
2828حممد بن يو�سف ال�صاحلي ال�شامي �سبل الهدى والر�شاد ،حتقيق عادل �أحمد عبد املوجود
دار الكتب العلمية1993,م
2929حممد مرت�ضى احل�سيني الزبيدي ،تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،حتقيق :جمموعة
من املحققني ،دار اجليل 1965 ,م
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3030الن�سفي عبد اهلل بن �أحمد بن حممود :مدارك التنزيل وحقائق الت�أويل وحتقيق� :سيد
زكريا ،دار النفائ�س بريوت  2005,م
3131الواقدي حممد بن عمر بن واقد :املغازي ،حتقيق� ،سهيل زكار ،دار الوطن للن�رش الريا�ض،
ط1419 ,1ه

ثانياً -املراجع:
�1 .1أحمد ال�رشبا�صي :مو�سوعة �أخالق القر�آن ،دار الرائد العربي بريوت لبنان ،ط\/1
1981م
2 .2ر�شاد �شحاتة �أبو زيد :م�سئولية الإعالم الإ�سالمي ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط،1
1999م
3 .3رميون رويه ،ال�سربنتيك� ،أ�صل الإعالم ،ترجمة عادل العوا ،دم�شق ،وزارة الثقافة،
1971م
�4 .4سليم عبد اهلل حجازي :منهج الإعالم الإ�سالمي يف �صلح احلديبية ،دار املنارة؛ جده؛
1986م
�5 .5سهري عبد الغني بركات :الإذاعة الدولية – درا�سة مقارنة لنظمها وفل�سفاتها ،م�ؤ�س�سة
علي جراح ال�صباح ،الكويت  1978 ,م
�6 .6سيد قطب يف ظالل القران ،دار ال�رشوق ،القاهرة2008,م
7 .7عبد احلميد حممد الها�شمي :املر�شد يف علم النف�س االجتماعي ،دار ومكتبة الهالل,
2007م
8 .8عبد الرحمان ح�سن حبنكة امليداين :مكائد يهودية عرب التاريخ :دار القلم دم�شق ،ط/5
1985م
9 .9عبد العزيز �رشف :فن التحرير الإعالمي ،الهيئة امل�رصية للكتاب 1980,م
1010اللجنة العربية لدرا�سة ق�ضايا الإعالم واالت�صال يف الوطن العربي ،الإعالم العربي
حا�رضاً وم�ستقبالً ،يف الوطن العربي ،ﺘﻭﻨ�ﺱ١٩٨٧ ،ﻡ
1111ليلى عبد املجيد� ،سيا�سات االت�صال يف العامل الثالث ،دار الطباعي العربي ،القاهرة,
1985م
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1212ليون تر وت�سكي :تاريخ الثورة الرو�سية ،ترجمة �أكرم ديري  ,الهيثم الأيوبي ,امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�رش,بربوت,ط1978 /2م
1313حممد عبد العزيز اخلوىل :الأدب النبوي ،دار املعرفة بريوت1982 ,م
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