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 :المقدمة
لعلي لست في حاجة إلى التأكید بأن المملكة العربیة السعودیة كانت وال تزال 

 – سبتمبر ١١ بعد أحداث –بید أن السنوات األخیرة . عرضة للھجمات اإلعالمیة
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میة عنیفة والسیما خاصة أصبحت عرضة  لھجمات إعال) داحس والغبراء األمریكیة(
 . من اإلعالم الغربي واألمریكي خاصة

وقد أنعم هللا على المملكة بخیرات كثیرة والسیما الثروة المعدنیة والبترولیة 
بدون جھد كبیر من مواطنیھا فإنھ لیس من المستغرب أن تكون ھدفا للحسد والغیرة 

ارنة بالدول اإلسالمیة  مق–وقد تمّثل في المملكة . من بعض أفراد الشعوب الفقیرة
 أعلى درجة من التطبیق للشریعة اإلسالمیة، فإنھ كذلك لیس من المستغرب -األخرى

. أن تكون ھدفا للحمالت اإلعالمیة المعادیة من قبل الجماعات المعادیة لإلسالم
فھم من . یضاف إلى ذلك أن سكان المملكة لیسوا مالئكة ال یعصون هللا ما أمرھم

وبعبارة أخرى، فإن الحمالت اإلعالمیة . طئون كما یخطئ البشرجملة البشر یخ
 .المعادیة ضد المملكة أمر متوقع وطبیعي

بید أنھ لیس من الطبیعي أن تقف المملكة موقف المتفرج على ھذه الحمالت 
فقد كان . دون بذل جھود تختلف عن األسلوب الدعائي التقلیدي أو حتى المطور عنھ

 public" المعلومات العامة" ثم أسلوب propagnadaیة  أسلوب الدعایة السیاس
information ناجحا قبل عصر االنفتاح اإلعالمي المعاصر لمواجھة الحمالت 

فأسلوب الدعایة الذي یقتصر على إبراز الجوانب اإلیجابیة مضخمة . اإلعالمیة
یات وإخفاء  السلبیات أو إنكارھا، سرعان ما تنكشف الحقائق وتظھر ھذه السلب

. بصورة أكثر بشاعة مما ھي علیھ في الواقع، وذلك بسبب إنكارھا في األصل
 فإنھ - وإن كان یلمس بعض الجوانب السلبیة على استحیاء-" اإلعالم العام"وأسلوب 

أما ما نحتاجھ في ھذا العصر فینبغي أن یكون . أیضا ال یعمل شیئا تجاه تغییر الواقع
 على الجبھة -فیقوم : بھتین الداخلیة والخارجیةأكثر إیجابیة، أي یعمل على الج

 بالتنبیھ إلى السلبیات الموجودة في الواقع ومحاولة استثارة األفكار إلیجاد -الداخلیة
 –ویقوم . حلول لھا، ومحاولة اختیار األكثر نضجا من اآلراء المتوفرة وعرضھا

 أو المبالغ فیھا،  بتصحیح المعلومات الخاطئة أو المشوھة–على الجبھة الخارجیة 
 .وتقدیم المبررات المقنعة

وعموما، لقد تم بناء ھذا النموذج في ضوء بعض األفكار  التي تتداولھا 
منذ أمد بعید، ولكن بعد تعدیلھا في ضوء المشكلة ) ١(مؤلفات العالقات العامة

 المطروحة، وإضافة ما یلزم لتكون متسقة مع الطبیعة الخاصة للمشكلة التي تعالجھا
 .ھذه الورقة

وأحمد هللا تعالى أن كثیرا من المسؤولین والمواطنین في المملكة بدأوا یدركون 
أھمیة توفیر األرضیة المناسبة  ویتفاعلون بجھود تبشر بالخیر إذا أُحسنت الموازنة 

وھذا ما نلحظھ في السیاسة اإلعالمیة التي بدأت . بین خیر الحریة اإلعالمیة وشره
 الواقع، سواء بالنسبة لما نقرؤه أو نسمعھ أو نشاھده في وسائل تنعكس على أرضیة

 .اإلعالم الوطنیة
فإن السلبیات . وكما ھو الحال بالنسبة لكل جھد بشري ال یخلوا من السلبیات

في مجال التصدي للھجمات اإلعالمیة المتعمدة أو غیر المتعمدة تتولد عن عدد من 

                                                
.    ١٢٨-١١٠؛ املصري ص ٥٩-٥٤؛ التهامي ص ١٨٥-١٦٠  ؛ إمام ص  Simon pp. 53-70, 195-228 :  انظر مثال  (1) 
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 - ولو نسبیا-وال یمكن السیطرة . ى خارجیةالعوامل، ومن ھذه العوامل ذاتیة وأخر
على العوامل الخارجیة ما لم تتم السیطرة أوال على العوامل الذاتیة قدر المستطاع في 

 :ومن العوامل الذاتیة ما یلي. ظروف محددة
 .وجود أسباب حقیقیة تصلح ألن تكون أھدافا سھلة للھجمات اإلعالمیة .١
 .اإلعالمیةوجود خلل في برامج التصدي للھجمات  .٢
 .تفوق الوسائل الفنیة والتقنیة واالقتصادیة المتوفرة للھجمات اإلعالمیة .٣

وسیكون مركز اھتمام ھذه الورقة على العوامل األخیرة، مع اإلشارة في 
كما سیكون ھدف ھذه الورقة ھو محاولة طرح . الحدود الضیقة إلى العوامل األولى

ت اإلعالمیة المعادیة بطریقة أكثر بعض التصورات في كیفیة التعامل مع الحمال
 .فعالیة باقتراح نموذج، یأمل صاحبھ أن یكون مفیدا

ولما كانت الصورة السلبیة عن المملكة بصفة عامة لیست ولیدة عوامل كانت 
في الماضي وانتھت، ولكن ھي أیضا نتیجة عوامل ال تزال مستمرة في الحاضر وفي 

 :ح سیتألف  من قسمینولھذا فإن النموذج المقتر. المستقبل
 .قسم ُیعنى بمعالجة الصور السلبیة الموجودة .١
 .قسم ُیعنى بمعالجة الصور السلبیة التي قد تستجد .٢

ور  الج األم ي أن تع سمعة ینبغ سین ال ة إسالمیة لتح إن أي خط وما، ف وعم
 :التالیة

 .تشخیص مضمونات الھجمات اإلعالمیة ودوافعھا .١
 .ھدف بحملة تحسین السمعةتحدید السمات العامة للجمھور المست .٢
 . حملة تحسین السمعةأھدافتحدید  .٣
 . المتوقعةالعقباتتحدید  .٤
 .تحدید الضوابط اإلسالمیة لمضمونات الحملة .٥
 .تحدید األسالیب المناسبة للحملة .٦
 .تحدید وسائل االتصال المالئمة .٧
 .تحدید الكفاءات المطلوبة .٨
 .تحدید طریقة تنظیم العمل .٩

 :ة ودوافعھامضمونات الھجمات اإلعالمی
تتمثل المضمونات الرئیسة للھجمات اإلعالمیة التي تتسبب في إساءة سمعة 

. المملكة فیما تبثھ وسائل اإلعالم القویة في العالم عن المملكة من أخبار وتعلیقات
وترتكز ھذه الھجمات التي قد تنشئھا ھذه الوسائل أو تنقلھا عن ساسة الغرب فتنشرھا 

 )٢ (:على تھمتین رئیسیتین

                                                
، ٤٤-٣٣طاش، صورة اإلسالم؛ طاش اإلعالم وقضاياه  لبعض الشبهات واحللول ص :   انظر مثال2)(
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سعودیة مصدر من مصادر اإلرھاب في العالم .١ ربیة ال ة الع فھي . المملك
ذي  ي ال ر الوھاب ي الفك ثلة ف ار المتم وال، وباألفك یادات، واألم ده بالق تم

 .یجعل بغض الكافرین وعداوتھم جزءا من العقیدة اإلسالمیة
ي المملكة، وتندرج تحتھا الحقوق السیاسیة  .٢ سان مھضومة ف وق اإلن حق

واطن  وحقوق المرأة، وحقوق غیر السعودیین، والعقوبات الصارمة للم
 .المتمثلة في تطبیق الحدود في الشریعة اإلسالمیة

وھذه المضمونات ھي مزیج من التھم الموجھة إلى اإلسالم وإلى المملكة 
 . حكومة وشعبا: العربیة السعودیة

عالمیة وبعبارة أخرى، یمكن تصنیف العوامل التي أفرزت ھذه الھجمات اإل
 :بصورة عامة في العوامل التالیة

قرارات بعض ذوي السلطة في الشؤون الداخلیة : عوامل ذاتیة، مثل .١
وسلوكھم تجاه  األحداث الداخلیة، وفتاوى بعض علماء الدین، وسلوك 

 .بعض فئات المواطنین
مخططات الصھیونیة العالمیة، انفراد الوالیات : عوامل خارجیة، مثل .٢

 ١١ة الدولیة وسیطرة الصھیونیة علیھا، وأحداث المتحدة بالسلط
 .بھا" القاعدة"سبتمبر المفتعلة ودور الموساد فیھا وتھمة 

 :العوامل الذاتیة
ھناك ثالث فئات رئیسة في الداخل تتحمل جزءا من مسؤولیة ھذه الحمالت 

 :اإلعالمیة المعادیة
بیت مال (امة ویقصد بھم كل من یتقاضى مرتبا من األموال الع: ذوو السلطة .١

لیقوم بخدمة من الخدمات ألفراد الدولة الواحدة، ولدیھم نوع من ) المسلمین
وھؤالء یستطیعون نظریا . الصالحیة في اتخاذ القرارات التنفیذیة وتطبیقھا

إحسان استخدام ھذه الصالحیة أو السلطة أو إساءة استخدامھا وتسخیرھا 
ولعل .  أصحاب السلطةوھذا یشمل كافة مستویات. لألغراض الشخصیة

تصور . القارئ یعجب إذا قلت أن ھذه الفئة تشمل الكناس أو عامل النظافة
لو أن عمال النظافة في إحدى المناطق السكنیة قّصروا في أداء واجبھم، ماذا 

سیحصل؟ أال تنتشر  القمائم ومعھا األوبئة واألمراض بعد حین؟ ویستطیع 
اومك بطریقة غیر مباشرة لتدفع لھ عامل النظافة عندئذ أن یجرك أو یس

بأن یخص الجزء الذي یقع أمام منزلك بعنایة خاصة " بخشیشا"رشوة 
ویحاول القیام بذلك على مرأى منك حتى یجعلك . فیحرص على تنظیفھ

ثم  تصور لو أنك نسیت المكافأة ". مكافأة"تشعر باالمتنان لھ فتدفع لھ رشوة 
وھنا تشعر أنت بأنك قد قصرت في . ختفتستجد أن العنایة ا.... الشھریة أو

 ھو -في األصل –ھذا، مع أنھ . واجبك إذ لم تدفع لھ المكافأة المعھودة
 .المقصر في واجبھ

ویالحظ أنھ كلما عظم نفوذ صاحب السلطة عظمت المصلحة التي یمكن   
ألن إخالص . أن یوفرھا وعظمت المضرة التي یمكن أن یتسبب فیھا
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بر یحقق مصلحة أكبر وإھمالھ یتسبب في أضرار صاحب السلطة  األك
 .أكثر

وعلماء الدین كما یقول الرسول صلى : فئة قادة الرأي والسیما علماء الدین .٢
هللا علیھ وسلم ورثة األنبیاء، وھم من المفروض أن یكونوا أعلم بما یریده 

وحتى مع بذل . ولكن ألنھم لیسوا معصومین فھم معرضون للخطأ. هللا
ن الخطأ في فھم الكتاب والسنة أمر محتمل، ولكن مع التقصیر الوسع فإ

واألصل في العلماء أن یستقوا أفكارھم وآراءھم من . یكون االحتمال أكبر
المصادر األساسیة مباشرة بعد تسلحھم بالمناھج الالزمة لالستنباط 

واالستقراء، ولیس االقتصار على تردید اجتھادات السابقین أو النظر في 
 . در األساسیة بمنظارھم فقطالمصا

ویغلب على ھؤالء أنھم یخضعون بصورة أو أخرى : فئة عموم الشعب .٣
وھؤالء في مجموعھم وبأغلبیتھم . لقرارات ذوي السلطة وآراء قادة الرأي

". اإلسالمیة"یملكون قوة ال تعادلھا قوة أصحاب النفوذ أو العلماء في الدولة 
 جعل الدولة كلھا أو األمة التي تنتمي إلیھا -بإذن هللا-فھم الذین في مقدورھم 

موضع احترام الدول األخرى باجتھادھم وحسن استثمارھم لما وھبھم هللا من 
إمكانات وھبھا لجمیع مخلوقاتھ رغم االختالف في الجنس والعنصر أو الدین 

 ...أو اللغة

 :العوامل الخارجیة
 :برزھاوتتمثل العوامل الخارجیة في عدد من األسباب ومن أ

 .حب السیطرة وبسط النفوذ والجشع واالستغالل عند الدول الكبرى .١
 .العداوة لإلسالم عامة ومعقل اإلسالم خاصة .٢
أخطاء قرارات ذوي السلطة، (ردود فعل لما تفرزه العوامل الذاتیة  .٣

 ).وآراء أھل العلم، والممارسات الشعبیة
 . فھمھاالجھل بحقیقة التعالیم اإلسالمیة، أو ببعضھا، أو سوء .٤

 :مصادر الھجمات اإلعالمیة ودوافعھا
قد یتصور كثیر منا أن وراء كل ھجمة إعالمیة دوافع عدوانیة، وھذا غیر 

فكثیرا ما یكون السبب الحقیقي . صحیح حتى بالنسبة للھجمات التي تأتي من الخارج
. والجھل لیس صفة سلبیة أو عیبا في ذاتھ. الجھل أو سوء الفھم ولیس القصد السیئ

بید أن العیب والخطر یكمن في أن یتصدى . فكلنا یجھل من األشیاء أكثر مما یعلم
اإلنسان للموضوعات التي ال یحسنھا، وإبداء الرأي في القضایا التي لم یبذل جھدا 

 :فالدوافع إذن قد تكون. كافیا لدراستھا
عمدیة لإلساءة ویصحبھا التشویھ والمبالغة واالفتراءات  .١

 .بصورة مؤكدة
یر عمدیة، یصبحھا التشویھ واالفتراءات ولكن لیس بصورة غ .٢

 .حتمیة
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 :السمات العامة للجمھور المستھدف
 في -النظام الدیموقراطي السائد في الغرب والسیما في الوالیات المتحدة 

نظام یرتكز على النظام التجاري، حیث تتصارع المصالح الشخصیة في -حقیقتھ 
وفي الغالب تنتھي ھذه المفاوضات .  بالمفاوضاتاألمور المشتركة ویتم تسویتھا

 .لصالح الطرف األقوى الذي یستطیع منح الطرف اآلخر أكثر
ولھذا فإن ھناك سمات رئیسة خاصة یتمیز بھا المجتمع الذي یزدھر فیھ ھذا 

والسیما الطبقة المثقفة -ولعل من أبرز السمات ھي اعتماد أفراده . النظام عن غیره
فالمؤسسات  .نفسھم الرفاھیة ألعاون العقالني بنسبة عالیة في تحقیق على الت-فیھا 

تجاریة، الصناعیة ووالزراعیة،  االجتماعیة، والخیریة، والالخاصةالجماعیة 
ھي التي تقوم بنصیب األسد في توفیر المنتجات والخدمات وفي استثمار   ...عقاریةوال

أما المؤسسات الصغیرة . لقوميالثروات الطبیعیة للبالد، وفي تنمیة االقتصاد ا
بشكل رئیس على األسھم ھذه المؤسسات الجماعیة تعتمد و. فدورھا ثانوي عموما

یعود فیھا الكسب أیضا إلى العدید من والتي األموال المجمعة من العدید من األفراد، و
ن فالملكیة جماعیة، یشترك فیھا أفراد ال یعرفو. األفراد من غیر العاملین في المؤسسة

ویذھب جزء كبیر من األرباح إلى المساھمین من غیر العاملین في . بعضھم البعض
وبعبارة أخرى، یعیش  .المؤسسة نفسھا والذین في الغالب ال یعرف بعضھم بعضا

الفرد مجتمعا سریع الحركة تتضارب فیھا المصالح فلیس ھناك وقت للتأمل والسباحة 
 تامة كحال من یعیش في المناطق الرعویة في الخیال مع عاطفتھ الجیاشة براحة شبھ

في ھذه البیئة ینبغي أن یستخدم الفرد عقلھ إلى أبعد الحدود أو أنھ یذھب . أو الزراعیة
 .ضحیة لآلخرین

من الفرد أن یكون عقالنیا أكثر من الفرد في قتضي یوھذا النوع من الحیاة 
العالقات ( الرأسیة المجتمعات ذات النزعة الفردیة التي تسیطر فیھا العالقات

 -ومما یؤكد أن المجتمع الغربي عموما . والمباشرة والمصلحة الفوریة) الوراثیة
نجد ھذا النوع من الجمھور یمیل إلى ،  تمیل إلى العقالنیة–والسیما الطبقة المثقفة 

تصدیق الرسالة  إذا كانت الرسالة نفسھا ذات جاذبیة عالیة أسلوبا ومضمونا، بصرف 
 )٣.( الصفات األخالقیة للمصدرالنظر عن

فالفرد في ھذه المجتمعات أكثر وعیا بقیمة التعاون ومردوده على المدى 
البعید، رغم أن المخاطر التي تحف بھا أعظم من المخاطر التي تحف بالمؤسسات 

فھذا المجتمع یتطلب من . التي یملكھا ویدیرھا المالك بصورة مباشرة أو شبھ مباشرة
 التي تربطھ بھا مصلحة عالیا بالمسؤولیة االجتماعیة أو تجاه الجماعةإحساسا الفرد 

أو الروحیة أو المبنیة على الثقة   ولیست القرابة أو الروابط العقدیة،مشتركة
 . والمجامالت

وھو مجتمع .  األفقیةالمكتسبة ھو مجتمع یعتمد على الروابط ،وبعبارة أخرى
ودة األنظمة العملیة التطبیقیة المحكمة، بدال یعتمد أكثر في نموه واستمراریتھ على ج

  .من األفراد المتمیزین في الذكاء أو النشاط واإلخالص
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وھو من جھة أخرى، مجتمع یعیش نوعا من الحیاة مقید بشبكة من القوانین 
واللوائح واألنظمة، لیس فقط في التعامل مع الناس ولكن في التعامل مع الجمادات 

أو لم یصنعھا، ومنھا أنظمة السیر في الشوارع وقیادة التي صنعھا اإلنسان 
وآداب ... المركبات، وأنظمة حمایة البیئة وأنظمة استعمال األجھزة المعقدة والمباني

لھذا نجد نسبة االنضباط ودرجتھا بین معظم أفراد ھذا النوع . استخدام المرافق العامة
 . من المجتمعات عالیة

علماني األسلوب الصریح في اإلقناع؛ ویعتبره وفي الغالب یرفض الجمھور ال
 .نوعا من الدعایة التجاریة التي ُتجرد المعلومات الجادة من مصداقیتھا

وبعبارة أخرى، ھناك اختالف بین طبیعة الجمھور المسلم وطبیعة الجمھور 
وعلى من  یكتب في مجال التصدي . المسیحي العلماني أو الشبھ علماني الیوم

بھ إلى ھذه الحقائق، وینبغي أن تكون لدیھ المھارة الكافیة للتعامل معھا، للشبھات التن
 .إذ ال یكفي معرفة االختالف فقط

وھذا یقتضي درجة مقبولة من الموضوعیة في صیاغة الحمالت الموجھة إلى 
ھذا الجمھور، والسیما أن حملة تحسین السمعة موجھة عموما لقادة الرأي ولیس إلى 

ویضاف إلى ذلك، أن حمالت التصدي تحتاج إلى . عالنات التجاریةعامة الناس كاإل
ألنھا تحاول تغییر صور نمطیة منتشرة على نطاق ... جھود أكبر وصیاغة أفضل

أما اإلعالنات . واسع وتعمل بعض الجھات ذات المصالح الخاصة على ترویجھا
ل محایدة، وال  ال تزا-في الغالب–التجاریة فھي تحاول الترویج لشيء جدید صورتھ 

فحتى في حالة التنافس فإن الدعایات المنافسة تقتصر على . تواجھ حمالت مضادة
 .إثبات أنھا األفضل ولیس إلثبات فساد البضاعة المنافسة

 :حملةأھداف ال
لقد تبین معنا عند تحدید مضمونات الھجمات اإلعالمیة أن ھذه المضمونات 

 وإلى سلوك ذوي السلطة الرسمیة أو أفكار ھي مزیج من التھم الموجھة إلى اإلسالم
وعندما نتأمل ھذه التھم . قادة الرأي والسیما علماء الدین وممارسات الشعب السعودي
: فمن الموضوعات. عن قرب نجد أن معظمھا تنصب على اإلسالم وطرق تطبیقھ

 والحقد والعدوان) اإلرعاب(حقوق المرأة، وتھمة اإلسالم بالتشجیع على اإلرھاب 
السیما ضد غیر المسلمین، وقسوة عقوباتھ، والطعن في نبوة محمد صلى هللا علیھ 

مصداقیة القرآن الكریم ونسبتھ إلى رب العالمین مضمونا وشكال، وسلم، والطعن في 
 .وعلى شبھة التواكل لدى المسلمین بسبب عقیدتھم في اإلیمان بالقضاء والقدر

لإلسالم وإلى مؤازرة " الوھابي"لى الفھم أما الجزء الباقي من التھم فھو موجھ إ
حكومة المملكة لھذا الفھم وھضم حقوق غیر السعودیین والسیما فئة العمال الوافدین للعمل 

ومن األھداف التي تركز علیھا الھجمات اإلعالمیة أیضا حرمان المواطنین من . في المملكة
 ". حریة التعبیر"

وبین األمر " حریة التعبیر"فرق بین ولعلھ من الضروري اإلشارة ھنا إلى ال
بالمعروف والنھي عن المنكر الذي ھو واجب في اإلسالم ولیس مجرد صورة من 

 بالنسبة إیجابيفحریة التعبیر تحتمل أن تكون عن مضمون وبأسلوب . صور الحریة
 بالنسبة للمجتمع سلبيللفرد أو المجتمع أو لكلیھما؛ وقد تكون عن مضمون وبأسلوب 
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وأما األمر بالمعروف والنھي عن المنكر فھو عملیة تذكیر بأوامر هللا . یھماأو لكل
 . ونواھیھ حسب فھم القائمین علیھ

: ومن زاویة أخرى، فإنھ لما سبق یحسن التفریق بین نوعین من الجھود
الجھود الدائمة المتعلقة بالشبھات التي تثار حول اإلسالم، والجھود الفوریة الوقتیة 

تي تثار حول الفھم البشري لبعض نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة أو للشبھات ال
 .حول السیاسات والسلوك القابل للتغییر

 :الجھود الدائمة
ن من السمعة وبعبارة . وتركز ھذه الجھود على التعریف بالحقائق التي ُتحسِّ
ت أخرى، تھدف ھذه الجھود إلى إعداد مواد إعالمیة تعریفیة في ھیئة مؤلفا

بید أنھا في الحقیقة موجھة . متخصصة في مجاالت الجغرافیا، والتاریخ، واألدیان
ویقوم بإعدادھا علماء . لمعالجة الشبھات المثارة والتي تسيء إلى سمعة المملكة

متخصصون في ھذه المجاالت، وتصدر بأسمائھم، ویقوم بنشرھا دور نشر خاصة، 
 . ھدف إذا أمكنفي البالد التي یوجد فیھا الجمھور المست

ویتم توزیعھا على مكتبات الجامعات والمكتبات العامة في الدول المعنیة 
فما توزعھ الجھات ... بواسطة جھات خاصة لیست رسمیة، مثل األفراد ودور النشر

 . الرسمیة في الغالب تعتر قلیلة المصداقیة وإن كانت في حقیقتھا ذات مصداقیة عالیة
ثیرا من المؤسسات الحكومیة أو الخیریة تصرف وما ھو جدیر بالذكر أن ك

مبالغ ضخمة على تألیف وطباعة بعض الكتب ثم تبخل في توفیر میزانیة مناسبة 
فھذه الثروات العلمیة تبقى مخزونة . فكأنھا بذلك لم تعمل شیئا. لعملیة التوزیع والنشر

فإما أن تتلف أو في مستودعات إلى أن تأتي علیھا الفئران أو عوامل الطبیعة والزمن 
ولھذا ال بد أن نتذكر أن البترول والمعادن الدفینة في األرض . أن تصبح قلیلة القیمة

ما لم یتم صرف مبالغ ضخمة على استخراجھا وإیصالھا إلى المستفیدین فإن النتیجة 
 .ھي حرمان مالكھا وحرمان المحتاج إلیھا

 :الجھود الفوریة الوقتیة
لجھود اإلقناعیة، وتتكون من بعض القواعد العامة وتأخذ ھذه الجھود صبغة ا

 :وبعض التنظیمات األساسیة ومن أبرزھا ما یلي
 .متابعة وسائل اإلعالم للتعرف على التھم التي تثار حول المملكة وعقیدتھا .١
 .التعلیق على التھم المنشورة وتفنیدھا .٢

على ة السریعجوبة إنشاء موقع على اإلنترنت یقوم بتزوید الزائرین باأل
الشبھات التي تم جمعھا والتعلیق علیھا، وتوفیر مكتبة إلكترونیة تضم المراجع التي 

تخدم أھداف ھذا المشروع، وتزود الزائر للموقع بنصوص مختارة من تلك المراجع 
 .لتوفر علیھ عناء البحث عنھا

 : المتوقعةالعقبات
عض وسائل التي تثیرھا بت حمالیدرك أن عملیة التصدي لل -ربما–كلنا 

 تعني تلقائیا التعامل مع حضارة مختلفة عن الحضارة اإلسالمیةاإلعالم الغربیة مثال 
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وقد .  بصورة واضحةةعاطفیالمتدیِّنة والاإلیمانیة ، وعقلیة مختلفة عن العقلیة والعربیة
أثبتت الدراسات بأن اختالف حضارة المرسل عن حضارة المستقبل تعد عقبة من 

ولھذا ) ٤.(بد أخذھا في الحسبان عند صیاغة الرسالة اإلقناعیة خاصةالعقبات التي ال 
 :نتوقع العقبات التالیة

عملیة التصدي للھجمات اإلعالمیة الموجھة إلى اإلسالم تعني نقل  –أوال 
معلومات یؤمن بھا المسلمون ویعتبرونھا من الثوابت التي ال یمكن زحزحتھا 

ى جمھور ال یرى في اإلسالم إال نوعا من وإن كانوا یتھاونون عن العمل بھا إل
التعالیم الدینیة الكثیرة التي قد ال یھتم بھا إال إذا تم تقدیمھا لھم بطریقة الفتة 

كما تعني عملیة التصدي نقل ھذه المعلومات بواسطة مسلم متحمس لدینھ . لالنتباه
برونھ ونشأ في حضارة یمیل الناس فیھا إلى تصدیق كل ما یردھم من مصدر یعت

قدوة وذا أخالق حسنة إلى جمھور یمیل إلى تصدیق الرسالة إذا كانت الرسالة 
 ) ٥.(نفسھا ذات جاذبیة عالیة أسلوبا ومضمونا

ومن زاویة أخرى، فإن الجمھور المسلم العربي یمیل إلى التأثر باألسلوب 
ور الخطابي ویقدر العبارات الرنانة وإن كان اإلقناع فیھا صریحا، بینما الجمھ

العلماني یغلب علیھ رفض األسلوب اإلقناعي الصریح ویعتبره نوعا من الدعایة 
وبعبارة أخرى، ھناك اختالف بین طبیعة الجمھور المسلم . التجاریة الرخیصة

ومما یؤكد ھذا . وطبیعة الجمھور المسیحي العلماني أو الشبھ علماني الیوم
: لعرب إلى أمریكا مثلاالختالف تغیر بعض سمات المھاجرین المسلمین وا

انخفاض درجة االلتزام بالتعالیم اإلسالمیة والتقالید العربیة بین األغلبیة منھم، 
وعلى من  یكتب في ) ٦.(وذلك رغم حرصھم على الحفاظ على ھویتھم األصلیة

مجال التصدي للشبھات التنبھ إلى ھذه الحقائق، وینبغي أن تكون لدیھ المھارة 
 .ا، إذ ال تكفي المعرفة فقطالكافیة للتعامل معھ

فمعظم .  ندرة الكتابات الموضوعیة المحایدة التي تتناول مواضیع الشبھات-ثانیا 
 الكتابات تتناول 

ھذه الموضوعات بطریقة عاطفیة وبعبارات رنانة، تخاطب المسلم الذي    
على یحتاج إلى ما یقوي إیمانھ بما جاء في الكتاب والسنة، أو یحتاج إلى ما یحثھ 

 .العمل بما یؤمن بھ
وأوضح مثال على ذلك ما نسمعھ من الخطباء الذین یتأرجحون بین 

یب یقتصر على األدلة النقلیة التي ال یعترف بھا العلمانیون وأشباھھم وبین طخ
الخطباء الذین یستعملون األدلة العقلیة المفیدة في مخاطبة العلماني ویصوغونھا 
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سالمیة والعربیة لكن غیر مناسبة في الحضارة بطریقة مناسبة في الحضارة اإل
 . الغربیة العلمانیة

وقد یستخدمون المقارنة بطریقة تشبھ من یقارن سلوك إنسان في حیاتھ 
الحاضرة بسلوك إنسان في حیاتھ الماضیة لیثبت أن اإلنسان األول ھو األفضل، 

في ھذا الصدد، ولعل أفضل مثال . وذلك بدال من مقارنة الحیاة الحاضرة لالثنین
وما جاء في الكتاب من تشریعات تلك المقارنة بین ما جاء في القرآن الكریم 
أفضل من المسیحي ) ولیس اإلسالم(المقدس عند المسیحیین لیبرھن بأن المسلم 

فالتشریعات القرآنیة ملزمة . العلماني الذي ال یعمل بالكتاب المقدس أصال
د في الكتاب المقدس فقد حلت محلھ ، أما ما ور ھذاللمسلمین إلى یومنا
المسلمین الیوم ال نسبة كبیرة من ن فإ ،إلى ذلك إضافة .التشریعات البشریة

 . في كثیر من األمورلون اإلسالمیمثٍّ 
 یضاف إلى ھذه المشكلة ندرة الكتابات المطلوبة باللغات الحیة عند الغرب - ثالثا

فكثیر . األسلوب الذي یقبلھ الغربوالتي تجمع بین العلم العمیق باإلسالم وبین 
من الكتب المترجمة من العربیة لكبار العلماء ال یخاطب الغرب، وكثیر من 

وحتى القلیل الجید . الكتابات باللغات األجنبیة ینقصھا الفھم المتعمق لإلسالم
وعند . بلغات الغرب ال تغطي جمیع الموضوعات التي تثار حولھا الشبھات

 .ة ُتنشر في العربیة وال تترجم إلى اللغات الحیةوجود كتابات مناسب
ندرة اإلجابات المختصرة المناسبة للحوار مع الجمھور العلماني والتي  - ارابع

فمعظم المعالجات طویلة ومحشوة بمعلومات وأدلة  .تجیب على الشبھات المثارة
قص ھذه وبعبارة أخرى ین. غیر مباشرة ضعیفة تندس فیھا األدلة المباشرة القویة

 :الكتابات إدراك حقائق رئیسة، منھا
یستغرق سوى دقائق وأحیانا ثوان معدودة، ومن یحضرون  أن الحوار ال  .١

الحوار شخصیا أو قراءة سرعان ما یفقدون االھتمام بالموضوع قبل استكمال 
 .األدلة كلھا

"  على الماشيتشاتساندوی"إلى ون معظم المحاورین الیوم أو القراء یحتاج  .٢
 .س إلى والئم تكلف القارئ أو المستمع أو المشاھد وقتا وجھداولی

عدم توفر الوسیلة واسعة االنتشار والمیسرة في االستعمال ذات  –ا  خامس     
سسات واألفراد في الحصول على الكتابات ؤالم الجاذبیة العالیة التي تساعد

 . و شبھ العلمانيالموضوعیة أو اإلجابات السریعة المناسبة للجمھور العلماني أ
فكثیرا ما نالحظ أن المقال الذي یحتوي الشبھة ُتنشر ویختزنھا القراء أو 

فیرسلھا . ینسونھا إذا طال العھد بھا إال أن یثیرھا آخر بدعمھا أو بالتعقیب علیھا
 إلى جھة یظن أنھا تملك القدرة على التعقیب أو یجب علیھا المسلم ذو الغیرة 

ل . التعقیب ھذه الجھة الشبھة إلى إدارة أو إدارات ومستشارین ومؤلفین إلعداد  ثم ُتحوِّ
في النھایة جمیال جدا، ولكن یولد بعد فوات األوان  وربما كان التعقیب. التعلیق علیھا

 .فقد یأتي بعد مضى حوالي ستة أشھر على نشر الشبھة
الكتابة وال شك أن بعض األفراد یحاولون التعقیب على ھذه الشبھات أو التھم ب

ولكن . إلى الصحف والمجالت أو بإرسالھا إلى بعض المواقع في شبكة اإلنترنت



    ٢٢ من ١١صفحة                                                           حتسني صورة اململكة، 

دیة تكاد تقتصر في رأو شبھ الففي شبكة اإلنترنت الجھود  الفردیة والمواقع الفردیة 
وبعض ھذه المواقع مكتظة باألسئلة أو . تعلیقھا على ما یصل إلى علمھا بالصدفة

فوا علیھاتختفي بعد أن یكون الناس قد وإضافة إلى ذلك فإن اإلجابات الفردیة قد .  تعرَّ
 .تصیب وقد تخطئ، وربما االحتمال األخیر أكبر إال في حاالت قلیلة

التي تسیطر على  صعوبة اختراق وسائل اإلعالم الغربیة القویة - اسادس
 یتخیل كثیر من  وقد. على الشبھاتتعقیبات النشروإقناعھا ب) ٧(الساحة الدولیة 

". قویة" إیجاد وسائل إعالم إسالمیة والمفكرین اإلسالمیین أن الحل لھذه المشكلة ھ
 م؟ عندھوال أدري ما ھي معاییر القوة 

 ؟…ھل ھي مجرد النشر والبث باللغة اإلنقلیزیة أو الفرنسیة 
 ؟  ھندسیاوھل ھي قوة اإلرسال والبث 
 الموظفین بھا ة وكثرة عددقناوھل القوة ضخامة النقود المستثمرة في ال 

 وضخامة مبانیھا؟ 
ة الوسیلة اإلعالمیة قدرالمعیار ھو في الحقیقة، لیست ھذه وال تلك، ولكن 

 في –فلیست ھناك قوة سیاسیة أو عسكریة .  الجمھور المستھدفعلى جذب انتباه
 .محددةإعالمیة إلى وسائل على االنتباه جمھور ال قسرتستطیع  -ھذا العصر

مین على إنتاج المواد اإلعالمیة المرئیة فائقة الجاذبیة  قدرة المسل– سابعا
 فیھا شيء من الصعوبة فضال عن عملیا، وذلك ألسباب، من -حتى نظریا–

 :أبرزھا ما یلي
التي تحرم استخدام بعض وسائل الجذب ) ٨(الضوابط اإلسالمیة . ١

المؤثرة في الجمھور المستھدف، مثل استغالل االستثارة الجنسیة 
 من الوسائل أو المضمونات التي تتعارض مع تعالیم اإلسالم، وغیرھا

بینما المواد اإلعالمیة الالدینیة تمتلك خیارات واسعة جدا من حیث 
 . المضمون واألسلوب

  المسلمون عموما متأخرون في كثیر من مجاالت التقنیة، ومنھا .٢
 تقنیة إنتاج المواد 

 تتجاوز الحدود المحلیة إلى  التياإلعالمیة ذات الجاذبیة العالیة   
إسالمیة  وجود كفاءات وھذا حق بالرغم من) ٩.(الجمھور الدولي
الوالیات  والسیما ،الغرببعضھا  النبوغ استقطب في وعربیة متمیزة

ولیس أدل على ھذا التأخر في ھذا الجانب ما . المتحدة األمریكیة
یة التي یقتصر نالحظھ عند متابعة القنوات الفضائیة العربیة واإلسالم

معظم ما تعرضھ على بعض ما ینتجھ اإلعالم الغربي أو ھي صور 
وما یتمیز منھا بالجاذبیة الجیدة نجده . باھتة لبرامج غربیة أصال

                                                
.١٥٤؛ النجعي ص ٢٥-١١؛ طاش، اإلعالم وقضايا ص ٣٨-٢رشيت ص )  7

 ) 

؛ ٦٠-٤٠از؛ آل حممود؛ أبو زيد؛ النجمي؛ صيين، مدخل إىل اإلعالم ص علوان؛ اجلزائري؛ الوكيل؛ بن ب: انظر مثال)  8
 ) 

.٧١-٥٩؛ الصبان ص ٤٩-٢٦؛ بالط ص )  9
 ) 
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وحتى في مجال اإلعالم ) ١٠.(مسموما وملوثا بالقیم الغربیة العلمانیة
عالم بل، إن معظم أخبار ال. المكتوب نجد نقصا في التنظیمات اإلداریة

اإلسالمي تأخذھا وسائل اإلعالم ومنھا اإلسالمیة والعربیة من مصادر 
 )١١. (غربیة

یضاف إلى ذلك أن بعض المسؤولین عن النشر والتوزیع یعتبرون ھذه 
المواد اإلعالمیة أشیاء نفیسة ینبغي أن ال ترى النور إال في الحاالت 

 تنتھي كما أن بعض المسؤولین یعتقدون أن مھمة النشر. القصوى
ولھذا ال . بمجرد إعداد الكتاب مثال وتخزینھ في المستودعات

یخصصون لتكالیف التوزیع وإلیصالھ إلى القراء إال مبالغ یسیرة في 
 .المیزانیة

 :الضوابط اإلسالمیة  للمضمون
ھناك عدد من الحقائق ُیقترح وضعھا في الذھن عند إعداد مواد تفند الشبھ 

بتة وعلى رأسھا التعالیم اإلسالمیة، وذلك كخطوة أولى في المثارة حول الحقائق الثا
 :حملة تحسین سمعة المملكة، ومن أبرز ھذه الحقائق ما یلي

 ضرورة النظرة الشمولیة لجملة التشریعات في النظام الواحد عند تقویم - أوال
فبعض الناس یناقش تشریعات إسالمیة خاصة ببعض شؤون الحیاة . التشریع المحدد

لنظر في تأثیرھا على التشریعات في المجاالت األخرى وأثر ھذه األخیرة دون ا
ما فائدة اللیل والظالم الذین یثیران  فینا الرھبة أو : وكأني بھؤالء یقولون مثال. علیھا

الرعب ویكلفنا الكثیر إلضاءتھ، متجاھلین أنھ لوال اللیل والظالم لما ُعِرف النھار وال 
 . قیمةالضوء، ولما كانت لھما 

لھذا عندما یقوم العاقل بعملیة تقویم لجزء من التشریعات الربانیة المتكاملة 
ینبغي علیھ أن یتعرف أوال على وظیفة ھذا الجزء في المجموعة كلھا وأثره على بقیة 

 .أجزاء المجموعة وأثر بقیة األجزاء علیھ
نتحدث عن فعندما .  ضرورة التفریق بین اإلسالم وتطبیقات المسلمین–ثانیا 

المسلمین ینبغي أن نشیر بوضوح إلى ھذه الحقیقة فكثیرا ما تكون تطبیقات المسلمین 
أو معظمھم أو بعضھم مخالف للتعالیم اإلسالمیة كلیة أو جزئیا أو مخالفا الجتھادات 

ولھذا ینبغي أن نتجنب الدفاع عن بعض . كثیر من العلماء المعترف بھم أو بعضھم
. أو التطبیق الخاطئ واعتبارھا الفھم الصحیح الوحید لإلسالماالجتھادات الخاطئة 

فھذا نوع من تحكیم اجتھادات المسلمین في القرآن الكریم والسنة النبویة، وھو ال 
یختلف عن ما فعلھ بعض المجتھدین من الفرق اإلسالمیة فجعلوا العقل حكما في 

أن یدافع عن ما یقتنع بھ نعم، یجوز للمسلم . وبھذا ضلوا وأضلوا. النصوص المقدسة
من اجتھادات بدعمھا بنصوص القرآن الكریم والسنة بصفتھا اجتھادات بشریة غیر 

 .معصومة من الخطأ

                                                
.٣٠١-١٩٩احمليا ص : انظر مثال)  10
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ثا دد استنباطات العلماء في المواضیع ذات الحساسیة الشدیدة  . ثال ة تع ي حال ف
وة، أو  رض الدع سب لغ ول األن یار الق ن اخت سلمین یمك ر الم ل-لغی ى األق ر- عل   ذك

تھما ین بأدل رأیین المتعارض ر . ال سلمین وغی ین الم ة ب وع العالق ك موض ثال ذل وم
سلمین ل . الم أن األص یقول ب ضین، ف ین النقی ع ب ن یجم ناك م ض فھ رین بغ الكاف
تعامل معھم بالحسنى، بل نحسن إلیھم كما فعل الرسول صلى ) ١٢ (وعداوتھم ولكن ن

وھو قول ) ١٣.(وما نفعلھ شيء آخروذلك بحجة أن ما في القلب شيء . هللا علیھ وسلم
ة مع غیر المسلمین ي العالق ي اإلسالم ھو األصل ف نفاق ف ل ال اد یجع وھناك من ! یك

تھم حبا للخیر لھم ونمنحھم  ى ھدای سلم، ونحرص عل ة ال ي العالق أن األصل ف ول ب یق
شفق علیھم(درجة من درجات الحب یكون جسرا  فقد .  لدعوتھم إلى اإلسالم) أي ن

بت هللا ر،أث ھ الكاف بھ لعم ول ح ى للرس بحانھ وتعال ت ) ١٤( س بدأ ثاب الم م وأن اإلس
ي آن واحد تعامل ف ي ال ر ف ب واإلحسان والب بغض بالقل ر بال بید أنھ . ومطرد، ال یأم

ین الكافر المعادي سالم، وأحیانا المناصر وب ر الم ین الكاف ، ویقدر للظروف .یفصل ب
 )١٥.(القاھرة قدرھا
لشمولیة من حیث الموازنة بین حقوق الفرد وحقوق  ضرورة النظرة ا- رابعا

وھذا المبدأ صحیح حتى . المجتمع، واألخیر مقدم في اإلسالم على حقوق الفرد
 .بالنسبة للنظم الدیموقراطیة فإن حقوق األغلبیة فیھا مقدمة على حقوق األقلیة والفرد

وحقوقھ في  ضرورة الموازنة بین حقوق الفرد في ھذه الحیاة الفانیة - خامسا
فالحیاة الدنیا لیست سوى مزرعة للحیاة . الحیاة األبدیة، واألخیرة مقدمة على األولى

وما نزرعھ في الدنیا نحصد منھ شیئا یسیرا فیھا، والعبرة بما نحصده في . في اآلخرة
ومع ھذا فإن كثیراً من الناس یناقش بعض التشریعات اإلسالمیة من منظور . اآلخرة

 فقط، أو من منظور یغفل عن العالقة التكاملیة بین الحیاة الدنیا المؤقتة الحیاة الدنیا
فیقول مثال إن الصیام یعطل جزءا كبیرا من الطاقة . وبین الحیاة اآلخرة األبدیة

وینسى أن االلتزام . اإلنتاجیة للبشر، والحج یضیع جزءا كبیرا من الثروة الوطنیة
سبب في زیادة نعم هللا وضمان للسعادة في بالتعالیم اإلسالمیة والسیما الفروض 

 .اآلخرة
تجاھل ی مثال، الاإلسالم ف.  ضرورة الموازنة بین حقوق الروابط المختلفة- سادسا    

. الرابطة العقدیةفي ختالف ال ابین الناس، حتى معأھمیة الروابط الفطریة والمكتسبة 
 ویعمل على تقویتھاخلوقات یحث على توطید ھذه العالقات الفطریة بین المفاإلسالم 

السعادة والفالح في الدنیا واآلخرة أو لھا حقق ت ت ما دامعلى أداء حقوقھا،یشجع و
في الدنیا فقط، دون اصطدام بسعادة الطرف اآلخر في للبعض السعادة  حققت

                                                
".عدا"يذاء مثل الظلم واجلور والتجاوز، انظر بن منظور يف العداوة مصحول بالعمل إما باإل)  12
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كل فل.  النسبیة لھذه الروابطحقوقالھذا التشجیع مشروط بالموازنة بین  و)١٦.(اآلخرة
وقد تسكت التعالیم . أھمیتھا في ضوء المعاییر الربانیةا حقوق یناسب منھواحدة 

الربانیة عن كثیر من أنواع الروابط، تتركھا للبشر یتفقون علیھا بما یحقق مصلحة 
فھي المعیار .  بین المسلمینھي أعالھابید أن الرابطة العقدیة . الجمیع أو األغلبیة

 .رىالرباني الذي یحدد أھمیة الروابط األخ
التي ثبتت نسبتھا إلى - ضرورة التفریق بین التشریعات الربانیة - سابعا

 والتشریعات البشریة، وضرورة االعتراف بأن العلم -الخالق باألدلة العلمیة الالزمة
فینبغي للبشر أن ال . البشري قاصر لقصور وسائلھ في الحصول على المعرفة

نعم، یمكن للبشر بما . وخالق كل شيءیتجرءوا على مناقشة ما شرعھ هللا، خالقھم 
منحھم هللا من الفطرة السلیمة والمعرفة المكتسبة أن یدركوا بعض أسرار التشریعات 
الربانیة، ولكن لیس لھم االدعاء بأنھم مؤھلون لمعرفة حكمة ھذه التشریعات الربانیة 

 . كلھا  أو معظمھا أو بعضھا معرفة تامة
الف بین المنھج العلمي الذي نحقق بھ في ومما یؤكد ھذه الحقیقة، االخت

ختالف في فاال .مصداقیة الكالم المنسوب إلى الخالق والكالم المنسوب إلى المخلوق
 .یوجب االختالف في المنھج الذي نستخدمھ للتعامل مع كل مادةطبیعة المادة العلمیة 

فمثال لو . روقد یكون من التجني أو من الخطأ الكبیر تطبیق منھج أحدھما على اآلخ
على ، الذي یستند إلى التحقق من سلسلة الرواة، أراد المسلم تطبیق منھج المحدثین 

الذي ولو طبق المسلم منھج المؤرخین . األحداث التاریخیة لما قبل منھا إال النادر
في تحقیق القرآن والسنة النبویة لوقع في الكفر ال محالة ألن یستند إلى نقد النصوص 

وال یزال ھناك الكثیر . دراك كثیر  من الغیبیات وفھمھاإریة تقصر عن العقول البش
 .النقاب عنھاالبشري من الحقائق والوقائع  المجھولة التي لم یكشف التراث العلمي 

)١٧ ( 
وفي الحقیقة، معظم األقوال التي تطعن في نبوة محمد صلى هللا علیھ وسلم 

 سبحانھ وتعالى مضمونا وشكال، إنما وفي مصداقیة القرآن الكریم ونسبتھ إلى هللا
یحصل بسبب عدم التفریق بین طبیعة النص المنسوب إلى الخالق والنص المنسوب 

فأدى ذلك إلى قیاس القرآن الكریم المحفوظ لفظا ومعنى سماعا وكتابة . إلى المخلوق
عند المسیحیین الذي اختلط فیھ النص البشري بالنص الرباني " كتاب المقدس"بال
ب االعتماد على نسخة مترجمة لفقدان األصل، ثم الترجمات المتكررة، وبسبب بسب

 )١٨. (األھواء الشخصیة،  وتعدد الفرق
نا اء . ثام تنباطات العلم سنة واس رآن وال صوص الق ین ن ریق ب رورة التف ض

ذي ال تحتمل فیھ النصوص الخطأ فإن االستنباطات ال تسلم من  وقت ال ي ال نھما، فف م
". المسلمین" من الضروري التفریق بین االستنباطات وبین مماراسات كما أنھ. الخطأ

                                                
)

١٦
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 . فقد یكون الفرق بینھما شاسعا
ضرورة العودة إلى السیاقات الالزمة للنصوص المقدسة حتى یمكن . تاسعا

 .وھي قاعدة تنطبق على النصوص حتى غیر المقدسة. فھمھا بطریقة صحیحة
لمعقدة بضرب األمثلة على المستوى محاولة تبسیط بعض المعتقدات ا. عاشرا

 إسماعیل في قضیة -مثال–البشري، والسیما المألوفة في المجتمعات الغربیة كما فعل 
 )١٩.(القضاء والقدر

 :األسالیب المناسبة
ھناك حاجة إلى اكتساب بعض المھارات الالزمة لمخاطبة  الجمھور الغربي 

الكتابة للتعریف ابتداء، : من الكتابة بین نوعین ومن ھذه  المھارات الفصل. العلماني
 .والكتابة للحوار ورد الشبھات أو التھم

 : الكتابات التعریفیة- أوال
ن       یراعى في الكتابات التي یراد بھا التعریف باإلسالم أو المنجزات التي ُتحسِّ

ومن شروط الذي ینبغي أن تتوفر لھ بعض ال اإلخباري سمعة المملكة اتباع األسلوب
 :رزھا ما یليأب

، أي وصف ھذه الحقائق مدعمة  االقتصار على الحقائق قدر اإلمكان .١
، وشیئا من التحلیل الذي یبرز بعض باألدلة النقلیة األساسیة والثانویة
 . الحقائق اإلیجابیة بدون مبالغة

، أي استبعاد العبارات الرنانة  أسلوب العرض الحیادي الموضوعي .٢
ندة باألدلة المنطقیة المقبولة عند القارئ واالقتصار على اآلراء المس

الغربي أو الممارسات المشابھة الموجودة عند الجمھور 
 )٢٠.(المستھدف

 .التركیز على مخاطبة العقل .٣
مراعاة الصدق والواقعیة والبعد عن المبالغة والتھویل، مثل القول  .٤

زواج الذكر من الذكر واألنثى من (بأن العالقة الجنسیة الشاذة 
أصبحت شیئا مألوفا عند الغربیین، أو القول بأن اإلسالم ) ىاألنث

 . في الواجبات أو في الحقوق–كل الناس –ساوى بین الناس 
 اللغات، وأن تكون بإحدى تھاالسوضوح اللغة وجودتھا وسمراعاة  .٥

والیابانیة  الحیة مثل اإلنقلیزیة والفرنسیة واأللمانیة والروسیة
ون معیار اختیار اللغات الشعوب وعلى أن یك.  وغیرھاوالصینیة

 .الدولیة األكثر  تأثیرا في المحافل
نحن سیطرنا على كل : "تجنب المبالغة في اإلثبات أو في النفي، مثل .٦

". ال نواجھ أي مشكلة من مشاكل المخدرات"أو ". عملیات التھریب
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    ٢٢ من ١٦صفحة                                                           حتسني صورة اململكة، 

فھذه العبارات باإلضافة إلى كونھا مبالغ فیھا وتجانب الحقیقة فإنھا 
 سھلة یستغلھا اإلعالم المعادي أو یستھجنھا اإلعالم المحاید مداخل

ألنھا تشعر من یسمعھا بأن المتكلم یعتقد أنھ مغفل، یمكن أن تنطلي 
 .علیھ مثل ھذه المبالغة

 :  الكتابة اإلقناعیة- ثانیا
         یشترط في الكتابة اإلقناعیة الموجھة إلى الجمھور المستھدف، ومنھا 

ض الشروط،  إضافة إلى ما سبق ذكره عند الحدیث عن الكتابات الحواریة، بع
 :التعریفیة، ومن أبرزھا ما یلي

 مخاطبة العاطفة یتم االقتصار على استخدام الحقائق عند الحاجة إلى .١
ھي : " الصریحة، مثل القولالعاطفیةالرنانة وواستبعاد العبارات 

..." سالم وظلمھماتھامات ال تستند إلى أي دلیل، بل تؤكد جھلھم باإل
. وإن كانت األدلة التي أوردھا كافیة للوصول إلى ھذه الخالصة

ومثالھ أیضا أن یقدم الكتاب لقصة تاریخیة، ربما لم یسمع بھا إال 
القلیل من الشعب في ذلك الوقت الذي ال توجد فیھ وسائل اإلعالم 

ان وثمة قصة شھیرة حفظھا التاریخ، كما حفظھا وجد": الحدیثة بقولھ
 ".الشعب التي مألت قلبھ بالطمأنینة واالرتیاح

عند عرض حقائق اإلسالم والفھم الصحیح الوافي االختصار  .٢
 فمثال في حالة شبھة التعدد .وتجنب اإلسھابأو األحداث للنصوص 

إن اإلسالم یتیح الفرصة "في الزوجات یمكن أن یقال باختصار 
اء أكان رجال أم للمحتاج، ولكن ال یرغم أحدا على ممارستھ، سو

، وذلك بدال من إلقاء محاضرة "امرأة ما لم تكن ھي الزوجة األولى
طویلة عن إیجابیات التعدد وعن المشكالت التي تعالجھا، وعن الحالة 

فمعظم الناس غیر مستعدین الستماع ... التي كانت علیھا قبل اإلسالم
 )٢١.(المحاضرات المطولة

 المستطاع واستبعاد األدلة الثانویة االقتصار على األدلة الدامغة قدر .٣
ومن األدلة الدامغة استناد التعلیق على . والضعیفة والقابلة للنقاش

التھمة إلى القواعد المعترف بھا عند الطرف اآلخر أو موجودة عند 
االحتكام : ومثال ذلك. الطرف اآلخر أو فعلھا الطرف اآلخر ویقرھا

غلبیة بالنسبة الختیار المملكة إلى قرآن النظام الدیموقراطي، أي األ
 )٢٢. (التشریعات اإلسالمیة، وبالنسبة لتطبیق القصاص

ومثال ذلك أن مسلما قال ألحد . محاولة بتر التھمة من جذورھا .٤
یقصد ". (ھل سمعت بالمخالفات الدینیة التي فعلھا فالن"السعودیین 

؟ فسألھ السعودي أین سمعت الخبر أو قرأتھ) مسؤوال سعودیا كبیرا
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    ٢٢ من ١٧صفحة                                                           حتسني صورة اململكة، 

وھل تصدق افتراءات : "فرد علیھ معاتبا". مجلة النیوز ویك: "فأجاب
 "  الكافرین على المسلمین كما تصدق القرآن الكریم؟

تجنب استثارة غیر المروجین للشبھة خاصة، وذلك بالتركیز على  .٥
فقد كان الرسول صلى هللا علیھ . تفنید الشبھة ولیس نقد مروجیھا

 .."فعلون كذا وكذاما بال أقوام ی: "وسلم یقول
 - إذا لم یكن معادیا أو متحدیا-تجنب إحراج المخاطب بالشبھة  .٦

ما : "بتوجیھ النقاش مباشرة إلیھ مثل قولك بعد إیراد بعض األدلة
ولكن یقول " رأیك وأنت تسمع ھذه األدلة؟ ألیس ما یقولون كذبا؟

ذي إلى أي درجة یمكن تصدیق الكالم ال: وھنا یتساءل اإلنسان: "مثال
 )٢٣" (یشاع أمام ھذه األدلة؟

التي كلھا الجماعة أو الحضارة أو الدولة  تجنب التعمیم بمھاجمة .٧
 .ینتسب إلیھا المروجون

ا األمریكان، :مثل(عدم توجیھ الكالم إلى الغائبین والسیما المحددین  .٨
یتخیل  أن ىلوفاأل. )لون، وفي رأیھموھم یق :مثل(أو ) األوربیون
ومعھ أشخاص یجلس أمامھ إلى شخص یتحدث نفسھ المحاور 

كثیرون من جماعتھ ال یوافقونھ الرأي أو ھم محایدون أو ال یعلمون 
وانتماءاتھم التي یعتزون بھا،  فھؤالء لھم كرامتھم. عن القضیة شیئا

 یمكن االستھزاء بھ أو االستخفاف بھ دون توقع ردود فعل اولیس غائب
 بعضھم نسبیا ولو بعد حین،  المتحدث أو الكاتب یؤثر فيلعلف. سلبیة

 . أو یمھد لمحاوالت أخرى لھ أو لغیره
 المقارنات لتقریب التعالیم اإلسالمیة إلى أذھان عند الحاجة إلى عقد .٩

، الجمھور الغربي المستھدف، وإلبراز المبررات المنطقیة وراءھا
ینبغي مراعاة اختیار األشیاء المماثلة من حیث طبیعتھا ومن حیث 

فمثال، في الرد على شبھة القصاص یمكنھ القول . ھمقبولھا عند
مجلس أجاز  ولیس ھذا غریبا حیث. یعاقب اإلسالم القاتل المتعمد"

 "اإلرھاب"متھمین باألمن الدولي معاقبة دولة كاملة بتھمة إیوائھا 
ثم التعقیب بأن اإلسالم أكثر ". فتسببت في قتل المئات وتشریدھم

 من أجل شخص واحد، وال یعاقب بدون عدالة ألنھ ال یعاقب كثیرین
 )٢٤.(ثبوت التھمة

 : تحدید الوسائل المناسبة
المقصود بالوسائل جمیع أنواع الوسائل االتصالیة الشخصیة والجماعیة 

 :والجماھیریة، ولھذا یمكن االستفادة مما یلي
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    ٢٢ من ١٨صفحة                                                           حتسني صورة اململكة، 

واد  المقابالت التي تتیحھا وسائل اإلعالم الغربیة أو الفرص التي تتیحھا للم- أوال
 اإلعالمیة الخام مثل 

 أو الوثائقیة، وذلك ألھمیة اختراق وسائل اإلعالم أو الجاھزة،المیدانیة،   التقاریر 
وبدون ھذا االختراق فإن اإلنسان كأنھ . جمھورھا المستھدفالقویة بعدد  الغربیة

 .یتحدث إلى نفسھ، وفیھ ضیاع للجھود وللنقود
ائل اإلعالم الغربیة القویة وكبار المفكرین من  االستفادة من دعوة ممثلي وس- ثانیا

، مع مراعاة تجنب دعوة األفراد الغرب إلى ندوات أو مؤتمرات یحسن اإلعداد لھا
أنفسھم من الجمھور المخاطب مرات متعددة، بل دعوة مجموعة جدیدة ما أمكن في 

 .كل مرة
نطقة الجوالن وما  االستفادة من البرامج المیدانیة مثل في سوریا زیارة م- ثالثا

 لبیان سبب المقاومة الفلسطینیة والعربیة إسرائیل من خراب متعمدحكومة أحدثتھ 
 أو زیارة بعض المعالم المسیحیة العریقة في البالد اإلسالمیة مما یدل على إلسرائیل،

 .مینلة اإلسالم في التعامل مع غیر المسعدال
والمشاركات المباشرة التي تحریر لارئیس  االستفادة من زاویة رسائل إلى – رابعا

ترسل التي معاتبات تتیحھا البرامج اإلذاعیة والتلفازیة ومواقع اإلنترنت، أو بكتابة ال
 . یرسلھا شخص واحد- حتى -من الناس، أو  مجموعات كبیرة  منأو توقع

 :الكفاءات المطلوبة
أن كفاءات مؤھلة ألداء ھذا العمل، ولیس من الضروري ھناك حاجة إلى 

متفرغین، مع وجود الغیر فقد یكون البعض من . متفرغینال یكونوا جمیعا من
 :ومن ھذه الفرق ما یلي.  كلھاسكرتاریة عامة تكون حلقة وصل بین أفراد فرق العمل

 واإلذاعات والصحف الرئیسةفریق یتابع ما یتم نشره في شبكات التلفاز .  ١  
 والمجالت وعبر 

لتركیز على القضایا الھامة، ویقوم أیضا بمھمة نشر  مع ا     شبكة اإلنترنت
 .التعلیقات بواسطة البرید اإللكرتوني والفاكس

لتعلیق علي ما ل الخاصة بالمضمون واألسلوبفریق تتوفر فیھ الشروط الالزمة . ٢
 في الوسائل واسعة االنتشار بسرعة وبلطف إلظھار الحقیقة وإزالة الشبھات نشری

ا یقوم بعملیة الترجمة الالزمة للشبھات أو التعلیقات حسب كم… ولكشف األكاذیب
 .الحاجة

 )٢٥( :طریقة تنظیم العمل
إنشاء مركز یتكون من مجلس إدارة، ومدیر تنفیذي، وقسم للمتابعة والنشر،  –أوال 

 وقسم للتعلیق 
وللمدیر أن یستعین بسكرتیر متفرغ  وربما بمسؤول مالي إذا لزم األمر .    والترجمة

ر ذلك بعد اعتماد وظائفھم من مجلس اإلدارة ضمن المیزانیة السنویة أو حسب وغی
 .الحاجة
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    ٢٢ من ١٩صفحة                                                           حتسني صورة اململكة، 

وقد یقتصر القسم على موظف واحد متفرغ في البدایة؛ ولھ أن یستعین 
 ).بالساعات أو بالقطعة(بمساعدي باحثین بالتعاون الجزئي 

أو ائل اإلعالم تفریغ عدد من مساعدي الباحثین لمتابعة ما یتم نشره في وس - ثانیا
ماھرین في التعامل مع اإلنترنت بشرط أن یكونوا االتصال الرئیسة كثیرة الجمھور، 

ویمكن التعامل معھم أیضا بالساعات أو . ا وطرق النشر بواسطتھاووسائل البحث فیھ
مثل أن یكون . (بالقطعة، مع وضع الالئحة المناسبة للمكافآت ولشروط العمل المنجز

ة مشھورة، ولم یمض على النشر أكثر من أسبوع وأن تكون القضیة منشورا في وسیل
 ...)ھامة

للمضمون الجید ة طلوب  حصر الكفاءات التي تتوفر فیھا الشروط الم- ا لثثا
 .واألسلوب المناسب

 تقوم السكرتاریة بالتعاون مع مصمم برامج لتصمیم موقع على اإلنترنت - رابعا
 :تتوفر فیھ الشروط التالیة

نیة البحث عن الموضوع الواحد من خالل مداخل متعددة، مثال في إمكا .١
شتقاتھا، وكلمة حقوق، م یمكن البحث من مدخل المرأة و:موضوع المرأة

المالیة، السیاسیة، : وعلى أن یتم تفریع الموضوع إلى أقسام  منطقیة مثل
 ...، االجتماعیةیةاالقتصادیة، أو العلم

 تزوده باإلجابات المختصرة السریعة، كماتزود الباحث أو الزائر للموقع  .٢
العربیة :  في الموضوع باللغات الرئیسة مثلختارةالمراجع المبقائمة 

 ...واإلنقلیزیة، والفرنسیة، واأللمانیة والیابانیة
تزود الزائر بنصوص الكتب المناسبة لمخاطبة العلماني والسیما الغربي،  .٣

عن ھذه المراجع في المكتبات أو إلى البحث من یزور الموقع بحیث ال یحتاج 
وبعبارة . األسواق، مع إمكانیة إنزال النص مطبوعا أو بالحفظ اإللكتروني

.  توفر مكتبة إلكترونیة تضم كتابات حول الشبھات باللغات الرئیسة،أخرى
ویراعى في الكتب التي یتم توفیر نصوصھا أن تكون مزودة بقوائم تلقائیة 

یع، أي توصل القارئ إلى النصوص المطلوبة للمحتویات وكشافات للمواض
 .بالنقر على العنوان في قائمة المحتویات أو الكلمة في الكشاف

 بما ینشر من قسم التعلیقات والترجمةبتزوید والنشر  المتابعة قسم یقوم - اخامس
 الشبھات بصورة 

 .، أو بالفاكسوفورا بواسطة البرید اإللكتروني مستمرة   
الذي فریق  فورا بتوزیع ھذه الشبھات على السم التعلیقات والترجمةققوم ی - اسادس

 یقوم بالتعلیق 
 .، أو بالفاكس بواسطة البرید اإللكتروني   على الشبھات

إلى قسم المتابعة والنشر لیقوم بنشرھا  تتسلم السكرتاریة التعلیقات وترسلھا – اسابع
لتي نشرت الشبھة أو التھمة وإلى أو في غیره، وإرسالھا إلى الوسیلة ااإلنترنت في 

 .غیرھا



    ٢٢ من ٢٠صفحة                                                           حتسني صورة اململكة، 

  ویالحظ أن بعض التعلیقات قد تكون موجودة في قاعدة المعلومات األولیة ویمكن 
للمسؤول عن القسم المختص االستعانة بالتعلیقات المناسبة المحفوظة لدیھ للتعلیق 

 .على الشبھات، دون الحاجة إلى إرسالھا إلى مختص متعاون
المتفرغین وبعض عضاء األبین مرتین في العام مثال ماعات دوریة  عقد اجت- امناث

، أو لمراجعة وتقویم ما تم دوریة للعمللالتفاق على خطة المتعاونین الرئیسیین 
 .إنجازه
 یقوم قسم المتابعة والنشر بإعداد قائمة بعناوین البرید اإللكتروني، وأرقام –تاسعا 

یسة في العالم، وبمتابعة تحدیثھا بصورة الفاكسات الخاصة بوسائل اإلعالم الرئ
 .مستمرة، حتى یسھل علیھا إرسال التعلیقات إلیھا ونشرھا

یقوم قسم المتابعة والنشر برعایة موقع المركز بتحدیث محتویاتھ، سواء  – اعاشر
 .بالشبھات والتعلیقات علیھا أو بالمراجع المستجدة

كافآت المتعاونین بالقطعة، ویمكن وضع الئحة لمرتبات المتفرغین ولم - حادي عاشر
 في كل بلد مع االسترشاد بلوائح المرتبات والمكافآت التي تعمل بھا الجامعات

 .تحسینھا بحیث تتفق ودرجة الكفاءة المطلوبة لھذا المھمة
 یمكن تحدید موقع السكرتاریة باالتفاق مع الجھة أو الجھات التي – ثاني عشر

 .تمول المركز المقترح
 
 ید إسماعیل صینيسع. د
 ھـ١٤ ٢٥ /  ١٠ /  ٢٦ 

 
 

 :قائمة المراجع
 .القرآن الكریم

: اإلبراھیم، موسى إبراھیم، حوار الحضارات وطبیعة الصراع بین الحق والباطل
دار : األردن(دراسة تحلیلیة على ضوء مفھوم الوالء والرأي في اإلسالم 

 ).ھـ١٤٢٣اإلعالم 
دار الرایة : الریاض(حقیقتھ، وتاریخھ، وحكمھ : أبو زید، بكر بن عبد هللا، التمثیل

 ).ھـ١٤١١
رابطة العالم : مكة المكرمة(إسماعیل، سعید، تساؤالت حول اإلسالم وتعلیقات 

 ).ھـ١٤٢٣اإلسالمي 
ار المجتمع : جدة(إسماعیل، سعید، مبادئ العقیدة بین الكتاب المقدس والقرآن الكریم 

 ).ھـ١٤١٢للنشر والتوزیع 
: قطر(عبد هللا بن زي، منع تصویر شخصیة الرسول وكالمھ وحركاتھ آل محمود، 

 ).---المحاكم الشرعیة والشئون الدینیة 
 ).م١٩٨٠عالم الكتب : القاھرة(إمام، إبراھیم، فن العالقات العامة واإلعالم 
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بالط، فؤاد، اإلنتاج التلفزیوني العربي بین القطاع الخاص والقطاع العام في، بالط 
اتحاد إذاعات الدول : القاھرة(قضایا اإلنتاج في الدول العربیة وآخرون، 

 ).ھـ١٤٠٣العربیة 
دار : جدة(بن باز، عبد العزیز بن عبد هللا، الجواب المفید في حكم التصویر 

 ).ھـ١٤٠٨المجتمع للنشر والتوزیع ه
لیم وزارة التع: بغداد(التھامي، مختار، مبادئ العالقات العامة في البلدان النامیة 

 ).م١٩٨٠العالي 
 ).---مكتبة الضیاء : جدة(ألجزائري، أبو بكر، اإلعالم بأن العزف والغناء حرام 

: الریاض( رشتي، جیھان، التنسیق والتعاون في مجال التلفزیون عالمیا وعربیا 
 ).ھـ١٤٠٣جھاز تلفزیون الخلیج 

ي  في المملكة الرفاعي، عبد هللا بن محمد، أسس ومبادئ تقویم وحفز األداء الصحف
 ).ھـ١٤١٦دار المعراج الدولیة للنشر : ---(العربیة السعودیة 

دراسة میدانیة : الرفاعي، عبد هللا بن محمد، أسس ومبادئ التحطیط للعمل الصحفي
دار المعراج الدولیة للنشر : ---(تقویمیة مقارنة على الصحافة العربیة 

 ).ھـ١٤١٦
دار : ---(اإلخباري في صحافة الدول اإلسالمیة الرفاعي، عبد هللا بن محمد، التدفق 

 ).ھـ١٤١٧المعراج الدولیة للنشر 
الصبان، رفیق، البناء الدرامي في التلفزیون في بالط وآخرون، قضایا اإلنتاج في 

 ).ھـ١٤٠٣اتحاد إذاعات الدول العربیة : القاھرة(الدول العربیة 
المدینة (لمسیحیین والمسلمین صیني، سعید إسماعیل، شروط القائم باالتصال عند ا

رسالة دكتوراه غیر منشورة مقدمة للمعھد العالي للدعوة اإلسالمیة : المنورة
 ).ھـ١٤٠٨عام 

: بیروت(صیني، سعید إسماعیل صیني، حقیقة العالقة بین المسلمین وغیر المسلمین 
 ).ھـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة 

دار الحقیقة واإلعالم : القاھرة(صیني، سعید إسماعیل، مدخل إلى اإلعالم اإلسالمي 
 ).ھـ١٤١١

مؤسسة الرسالة : بیروت(صیني، سعید إسماعیل، قواعد أساسیة في البحث العلمي 
 ).ھـ١٤١٥

مكتبة العبیكان : الریاض(طاش، عبد القادر، اإلعالم وقضایا الواقع اإلسالمي 
 ).ھـ١٤١٦

الزھراء لإلعالم : القاھرة(طاش، عبد القادر، صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي 
 ).ھـ١٤١٤العربي 

 اإلستعانة بغیر المسلمین في الفقھ اإلسالميالطریقي، عبد هللا إبراھیم علي، 
 ).ھـ١٤٠٩المؤلف  : الریاض(

١٤١٧المؤلف : الریاض(الطویرقي، عبد هللا مسعود، قضایا في اإلعالم والمجتمع 
 ).ھـ

دراسة في إعالم األقلیات : يالطیاش، فھد بن عبد هللا، اإعالم العربي األمریك
 )ھـ١٤١٤المؤلف : الریاض(العرقیة في الوالیات المتحدة 
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دار السالم للنشر : دمشق(علوان، عبد هللا ناصح، حكم اإلسالم في وسائل اإلعالم 
 ).ھـ١٤٠٧والتوزیع 

 ٧١عیساوي، أحمد، اإلعالم من منظور إسالمي، سلسلة كتاب األمة، قطر، العدد 
 ).ھـ١٤٢٠جمادى األولى 

دار طیبة : مكة المكرمة(القحطاني، محمد بن سعید، الوالء والبراء في اإلسالم 
 ).ھـ١٤١١

دراسة تحلیلیة وصفیة : المحیا، مساعد بن عبد هللا، القیم في المسلسالت التالزیة
دار العاصمة للنشر : الریاض(مقارنة لعینة من المسلسالت التلفازیة العربیة 

 ).ھـ١٤١٤والتوزیع 
المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة، ندوة الحوار بین الحضارات من أجل 

المنعقدة " الحوار بین الحضارات من أجل التعایش"التعایش السلمي المعقد في 
  م ٢٠/٥/٢٠٠٢-١٨في دمشق بین الفترة بین 
 ).ھـ١٤١٧المؤلف : الریاض(مفاھیم ..! النجعي، علي بن محمد، اإلعالم

١٩٨٥مؤسة شباب الجامعة : اإلسكندریة(، أحمد محمد، العالقات العامة المصري
 ).ھـ

جامعة : الریاض(النجمي، أحمد بن یحي، تنزیھ الشریعة عن إباحة األغاني الخلیعة 
 ).---اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 

 ).ھـ١٤٠٤دار الوفاء : المنصورة(الوكیل، محمد السید، الترویح في المجتمع المسلم 
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