التخطيط الريادي (االسرتاتيجي)
للمقاومة اإلعالمية
د .عبد الرمحن سلوم الرواشدي
املشرف العام على وكالة حق اإلخبارية alruashdy@yahoo.com

ملخص الدراسة

لكل معركة أدواتها وأسلحتها التي بها جتاهد األمة عدوها وتخوض صراعها ،وميثل اإلعالم اليوم أمضى
األس���لحة وأش���دها فت ًكا في معركة التحرر من الهيمنة والتبعية وصد الغزو والعدوان على األرض والعقيدة
والقيم  .وأي محتل يس���تهدف في حربه منظومة القيم واملفاهيم ألبناء البالد التي يحتلها ساع ًيا بذلك إلى
تغييرها وتبديلها مبا يتوافق مع مشاريعه ومنظومته الفكرية والسياسية واالجتماعية ،ومن هنا تتجلى أهمية
املقاومة اإلعالمية ودورها ،وتأثيرها في تبني اإلعالم املقاوم وفي تبني عملية التحرر من التبعية اإلعالمية
واالختراق الثقافي واملعرفي الذي متارسه املؤسسات اإلعالمية الغربية واملتغربة.
تس���عى هذه الدراسة إلى ترس���يخ مفاهيم املقاومة اإلعالمية ،وبيان مش���روعيتها من الناحيتني الفقهية
والقانونية؛ فإذا كانت مقاومة العدوان واالحتالل أم ًرا أقرته شرائع السماء وقوانني األرض ،فإن هذا ينطبق
على كل ما يندرج حتت مفهوم املقاومة من جزئيات وأنواع كاملقاومة العس���كرية واالقتصادية والسياس���ية
والدبلوماسية واالجتماعية والثقافية ومنها املقاومة اإلعالمية.
وتُبرز الدراس���ة أهمية بناء املقاومة اإلعالمية وفق التخطيط (الريادي) االستراتيجي متخذة من اإلعالم
املقاوم ميدا ًنا لبلورة األفكار ،واالرتقاء بها مبا يتناسب وحاجة األمة إليها في معركتها للحفاظ على وجودها
وقيمها ورس���التها .وحتى يحقق التخطيط للمقاومة اإلعالمي���ة الغاية املرجوة ال بد من وضع وحتديد أهم
عناصره ،وهي :حتديد الرؤية عند املقاومة اإلعالمية ،وحتديد الرسالة التي سيتم تقدميها ،وحتديد أهداف
املقاومة اإلعالمية بقسميها األهداف العامة ،واألهداف املرحلية.
وميكن حتديد األهداف العامة للمقاومة اإلعالمية س���واء لكونها جز ًءا من املقاومة املس���لحة ،أو لكونها
متثل املواجهة اإلعالمية للهيمنة والتبعية واالختراق اإلعالمي الغربي للعالم اإلسالمي ،في التعريف برسالة
املقاومة ،وغرس ثقافة املقاومة ،حترير اإلنس���ان املسلم من التبعية اإلعالمية والثقافية للغرب ،وإشاعة روح
التماس���ك بني أبناء األمة ،وتقوية روح الرباط واجلهاد بني املس���لمني ،وإفش���ال مخططات العدو ومواجهة
حربه النفسية ،رفع معنويات املجاهدين ،تصعيد احلرب النفسية ضد العدو ،تقدمي مادة إخبارية عن العمل
املقاوم ،استثمار اإلجنازات املرحلية ،إقامة صناعة إعالمية.
وتقدم الدراسة مجموعة من النتائج والتوصيات التي تساعد العمل اإلعالمي املقاومة على االضطالع مبهامه اجلسيمة
امللقاة على عاتقه واملنتظرة منه ،كما حتدد الدراسة أهم استراتيجيات اإلعالم املقاوم كتوصيات للقائمني به.
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مقدمة:
ش َّكل احتالل فلس���طني منعطفًا تاريخ ًّيا في تاريخ األمتني :العربية واإلسالمية ،ورغم حركات التحرر العربية
واإلس�ل�امية التي تلت هذا االحتالل ،إال أن قضية فلس���طني ظلت اجلذوة التي أبقت الفكر اجلهادي واملقاوم
ُم َّت ِق ًدا ،رغم ما واجهته األمة من حتديات وعقبات وأزمات عصفت بها ،حتى كادت تذهب بهويتها وقيمها ،ثم جاء
احتالل العراق لتكون املقاومة التي انطلقت ضده املشعل الذي أضاء من جديد سراج ثقافة املقاومة ليش ّع بنوره
على املدن العربية واإلس�ل�امية؛ فأعادت الثقة ألبنائها لينطلقوا من جديد في تشكيل هويتهم ومنظومة قيمهم؛
وفق مرجعية الشريعة وإطارها املقاوم واملمانع.
إن املقاومة املعاصرة انطلقت ليس لتبني املشروع املقاوم املسلح فحسب ،وإمنا امتدت تداعياتها ساعية إلحياء
املقاومة الثقافية واإلعالمية والسياسية واالقتصادية؛ إذ وقعت هذه املجاالت حتت نير االحتالل.
ومما ال ش���ك فيه أن أي محتل يس���تهدف في حربه منظومة القيم واملفاهيم ألبناء البالد التي يحتلها ساع ًيا
بذلك إلى تغييرها وتبديلها مبا يتوافق مع مش���اريعه ومنظومته الفكرية والسياس���ية واالجتماعية ،السيما تلك
املفاهيم والقيم التي تبقي جذوة السعي للتحرر من االحتالل بكل صوره وأشكاله متقدة ووهاجة في قلوب أبناء
األمة احملتلة كل ًّيا أو جزئ ًّيا ،وأمتنا اإلس�ل�امية اليوم تعيش أش���د معاركها في احلفاظ على وجودها وعقيدتها
وقيمها ومفاهيمها التي من دونها فإن مصيرها إلى الذوبان في األمم املتغلبة ،أو أن تذهب بشخصيتها اإلسالمية
وتنسلخ عن هويتها ورسالتها الربانية في إخراج األمم من الظلمات إلى النور.
أيضا أن
ومعل���وم أن لكل معركة أدواتها وأس���لحتها التي بها جتاهد األمة عدوه���ا وتخوض صراعها ،ومعلوم ً
اإلعالم ميثل اليوم أمضى األس���لحة وأشدها فت ًكا في معركة التحرر من الهيمنة والتبعية وص ّد الغزو والعدوان
على األرض والعقيدة والقيم.
ومن هنا تتجلى أهمية املقاومة اإلعالمية ،ودورها وتأثيرها في تبني اإلعالم املقاوم ،وفي تبني عملية التحرر
من التبعية اإلعالمية واالختراق الثقافي واملعرفي الذي متارسه املؤسسات اإلعالمية الغربية واملتغربة.
إن هذه الدراس���ة تس���عى أوالً إلى ترسيخ مفاهيم املقاومة اإلعالمية ومش���روعيتها ،ومن ثم بنائها على وفق
التخطيط االس���تراتيجي؛ متخذة م���ن اإلعالم املقاوم ميدا ًنا لبلورة األفكار ،واالرتقاء بها مبا يتناس���ب وحاجة
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األمة إليها في معركتها للحفاظ على وجودها وقيمها
ورس���التها ،ولذا ج���اءت هذه الدراس���ة في مقدمة
ومبحثني وخامتة :اس���تعرض املبح���ث األول مفهوم
املقاومة اإلعالمية ومشروعيتها ،بينما ناقش املبحث
الثاني التخطيط الريادي للمقاومة اإلعالمية.
نس���أل الله التوفيق ف���ي معاجلة ه���ذه الفريضة
العظيمة.

املبحث األول
مفهوم املقاومة اإلعالمية ومشروعيتها
املطلب األول :مفهوم املقاومة اإلعالمية:
املقاومة هي :الدفاع عن احلقوق ،أو هي حق الدفاع
املشروع.
وهي ضمن الس�ن�ن الكونية :طاقة حيوية تتمتع بها
تصد
جميع الكائنات لتحافظ به���ا على حياتها ،كما
ّ
بها محاولة النيل من سالمتها وأمنها ،وضمن النظام
الدولي :استخدام القوة املس���لحة من جانب عناصر
دفاعا
وطنية من غير أفراد القوات املسلحة النظامية؛
ً
ع���ن املعالم الوطنية ضد قوى أجنبية ،وس���واء كانت
تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم ،يخضع إلش���راف
وتوجيه س���لطة قانونية أو واقعية ،أو كانت تعمل بناء
على مبادرتها اخلاصة ،وسواء باشرت هذا االستخدام
للقوة املسلحة فوق اإلقليم الوطني أو من قواعد خارج
اإلقليم(((.
وأما اإلع�ل�ام فهو عند املعاصري���ن :تزويد الناس
باألخب���ار الصحيحة واملعلومات الس���ليمة واحلقائق
الثابتة التي تس���اعدهم على تكوي���ن رأي صائب في
واقعة من الوقائع أو مش���كلة من املش���كالت؛ بحيث
يعبر هذا الرأي تعبي ًرا موضوع ًّيا عن عقلية اجلماهير
((( د .جمال الضمور ،دراس���ة مش���روعية اجل���زاءات الدولية والتدخل
الدولي ،ص  193عن اس���تراتيجية املقاومة الشاملة ،القاهرة ،املركز
العربي ،ط ،1ص 29

410

واجتاههم

وميولهم(((.

نعرف املقاوم���ة اإلعالمي���ة((( بأنها:
وميك���ن أن ّ
النش���اط اإلعالمي الذي يقاوم الغزو والعدوان على
األمة بكل صوره ،ويواجه الهيمنة والتبعية واالختراق،
ويقدم رسالة األمة وقضاياها ذات العالقة عبر وسائل
االتصال.
النش��اط اإلعالمي :قيد إلخراج ما سواه من أنشطة
املقاومة العسكرية واالقتصادية والسياسية وغيرها.
الغ��زو :عملية دخول ّ
منظم إلى أرض تخص جماعة
أخ���رى دون إرادة أهلها ،وبهدف االس���تيالء عليها،
واحتاللها ظل ًم���ا وعدوا ًنا((( ،ومنه الغ���زو الثقافي:
وهو أخطر أش���كال االحتالل املعاصر؛ ألنه يسهم في
إضعاف الش���عوب عن أمرها في معتقداتها وثقافتها
وقيمها عن طريق نشر لغة احملتل وثقافته.
العدوان :هو اس���تعمال القوة املسلحة من ِق َبل دولة
ضد س���يادة دولة أخرى ،وضد س�ل�امة أراضيها أو
استقاللها السياسي(((.
صوره :املقاومة اإلعالمية تواجه وتتناول في تغطيتها
وحتليالتها جميع صور العدوان املادية واملعنوية ،سواء
أكان العدوان عس���كر ًّيا أم اقتصاد ًّيا أم سياس��� ًّيا أم
دبلوماس ًّيا أم اجتماع ًّيا أم ثقاف ًّيا وبال شك إعالم ًّيا.
((( د .إبراهيم إمام ،اإلعالم اإلسالمي املرحلة الشفهية ،القاهرة ،مكتبة
األجنلو املصرية1980 ،م ،ص.27
((( هنالك بعض املفاهيم التي تش���ترك أو تقت���رب منه ،ومنها :اإلعالم
اجلهادي ،واإلعالم املقاوم .ونرى أن املصطلح الش���رعي هو اإلعالم
اجلهادي ،أما اإلعالم املقاوم فهو قاس���م مشترك بني كل اجلماعات
املقاومة على اختالف مرجعياتها الفكرية ودوافعها القتالية .ومقاومة
االحتالل هي مقصد من مقاصد تش���ريع اجلهاد ،فإن لم يقتصر على
مفهوم اإلع�ل�ام اجلهادي فيمكن اجلمع بينهما حتت مس���مى إعالم
املقاوم���ة اجلهادية ،ينظر كتابنا اإللكتروني :اجلهاد اإلعالمي تأصيل
وتفعيل ،www.haqnews.net ،ومقال صناعة اإلعالم املقاوم ،مجلة
البيان العدد .253
((( د .عبد الوهاب الكيالي ،موس���وعة السياسة ،بيروت ،املؤسسة العربية
للدراسات والنشر ط ،1ج.352 /4
((( املرجع السابق ص .41 – 40

التقرير االسرتاتيجي الثامن

التخطيط االسرتاتيجي للمقاومة اإلعالمية

ويواج���ه الهيمنة والتبعية واالخت���راق :قيد إلخراج
اإلعالم املقاوم الذي هو جزء منها.
والهيمن���ة والتبعي���ة كالهما ي���دالن على اخلضوع
لآلخري���ن ،إال أنه ف���ي الهيمنة يكون بدافع تس���لط
اآلخري���ن ،وفي التبعية يكون بداف���ع االنقياد الذاتي
لآلخرين(((.
وأما االختراق فهي سياس���ة تنتهجها الدول الكبرى
إزاء املؤسس���ات واألنظمة التي له���ا ممانعة إلى حد
ما جت���اه ثقافة الغرب ومادت���ه اإلعالمية« ،لقد حل
االختراق محل االس���تتباع؛ فتحولت التبعية الثقافية
إلى عملية تكريس لثقافة االختراق»(((.

ومعاجلة مسألة مشروعية املقاومة اإلعالمية ميكن
أن ننظ���ر إليها من زاويت�ي�ن :كونها جز ًءا من املقاومة
املسلحة؛ فتكون مش���روعيتها من مشروعية املقاومة،
أو أنها أمر مس���تقل قائم بذاته مندرج ضمن أقسام
املقاومة؛ وفي كال األمرين س���نحاول أن نس���تعرض
مش���روعية املقاومة اإلعالمية من الناحيتني الفقهية
والقانونية.

املشروعية الفقهية:

إن مفهوم مقاومة الع����دوان مندرج حتت مصطلح
ّ
اجلهاد والقتال في س����بيل الله ،ضمن منظومة الفقه
اإلس��ل�امي ،ومتث����ل جه����اد الدفع
بش����كل أدقّ ((( ،وهو القتال لدفع
ويقدم رسالة األمة وقضاياها ،إن مقاوم��ة الع��دوان واالحت�لال أم��ر أقرته
من أجل املزاوجة بني املعاجلة شرائع السماء وقوانين األرض ،وهذا ينطبق العدو الصائل على املس����لمني أو
الس���لبية التي تكتف���ي بصد عل��ى كل ما يندرج تح��ت مفهوم المقاومة بالد املس����لمني ،وه����ذه النوع هو
الع���دوان أو كونه���ا رد فع���ل م��ن جزئيات وأنواع كالمقاومة العس��كرية ما يطلق عليه املقاومة املس����لحة
ألعمال اآلخرين ،وبني املعاجلة واالقتصادية ،والسياس��ية ،والدبلوماسية ،باملفهوم املعاصر أو مقاومة املنع
واالجتماعي��ة ،والثقافية ،ومنه��ا المقاومة
أو املقاوم����ة املانع����ة ،فإذا حضر
اإليجابية بأن تبادر إلى تقدمي اإلعالمية.
العدو إلى بلد من بالد املسلمني؛
رسالتها والتعريف بقضاياها،
فإن����ه يجب على أهل البلد جمي ًعا
وهذا األصل في نشاط اإلعالم اإلسالمي.
رجالهم ونس����ائهم أن يخرج����وا لقتاله وال يحل ألحد
املطلب الثاني :مشروعية املقاومة اإلعالمية:
أن يتخلى عن القي����ام بهذا الواجب؛ لقوله الله تعالى
{ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
أمر أقرته ش���رائع
إن مقاوم���ة العدوان واالحتالل ٌ
ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ}
السماء وقوانني األرض ،وهذا ينطبق على كل ما يندرج
[التوبة ،]123 :وعلى غيرهم من املسلمني إعانتهم بكل
حتت مفه���وم املقاومة من جزئي���ات وأنواع كاملقاومة
ما يحتاجون إليه من سالح أو عتاد أو رجال؛ ألن بالد
العس���كرية واالقتصادية والسياس���ية والدبلوماسية
املسلمني كالبلد الواحد.
واالجتماعية والثقافية ،ومنها املقاومة اإلعالمية.
يقول اإلم���ام القرطبي« :قد تكون حالة يجب فيها
((( وقد قيل :بأنه ال يحق لدولة أن تدعي أنها مس���تقلة إذا كانت وسائلها
اإلعالمية حتت س���يطرة أجنبية ،ووس���ائلنا اإلعالمية تخضع للغرب نفي���ر الكل ،وذلك إذا تعني اجله���اد بغلبة العدو على
حتى قبي���ل مطلع األلفي���ة الثالثة ،وحددت الدكت���وره عواطف
عبد ق ُْط���ر من األقطار؛ فإن كان ذل���ك؛ وجب على جميع
الرحمن أهم صور التبعية اإلعالمية ف���ي ثالثة :التبعية التكنولوجية
للدول الغربية ،والتبعية السوسيوثقافية للشركات متعددة اجلنسيات ،أه���ل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافًا وثقاالً
والتبعية األكادميية ملعاهد وكليات اإلعالم الغربية .ينظر ،د .عواطف
عبد الرحمن ،قضايا التبعي���ة اإلعالمية والثقافية في العالم الثالث،
الكويت ،عالم املعرفة1984 ،م ،ص  103-100بتصرف واختصار.
((( محمد عابد اجلابري ،املسألة الثقافية ،،بيروت ،مركز دراسات الوحدة
العربية1994 ،م ،ص .171
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((( يقسم الفقهاء اجلهاد على نوعني :جهاد طلب ،وجهاد دفع ،وعلى ضوء
ذلك يحدد حكمه ومشروعيته وشروطه .ويُقصد بجهاد الطلب :طلب
العدو الكاف���ر وقتاله في عقر داره عندما تبدو لولي أمر املس���لمني
املصلحة في ذلك ،وهو فرض كفاية عند جمهور الفقهاء.
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ش���با ًبا وشيوخً ا ،ك ّل على قدر طاقته ،وال يتخلف أحد باللس���ان -أي املقاومة الدعوية واإلعالمية -هي أول
يق���در على اخلروج ...ولو قارب العدو دار اإلس�ل�ام ما ش���رعه الله تعالى من أنواع اجلهاد واملقاومة منذ
أيضا اخلروج إليه ،حتى يظهر البعثة ،وخالل املرحلة املكية ،يقول اإلمام الش���افعي
ولم يدخلوها؛ لزمه���م ً
دين الل���ه وتحُ مى البيضة ،وتحُ ف���ظ احلوزة ،ويُخزى رحمه الله« :فف���رض عليه إبالغهم ،ولم يفرض عليه
الع���دو وال خالف في هذا» (((.ويقول األلوس���ي عن قتالهم ،وأبان ذلك في غي���ر آية من كتابه»((( ،ويقول
ش���يخ اإلسالم ابن تيمية رحمه
قتال الكفار« :وهو فرض عني إن
دخلوا بالدنا ،وف���رض كفاية إن كان��ت المقاوم��ة باللس��ان ـ أي المقاوم��ة الله« :فكان النبي صلى الله عليه
كانوا ببالدهم»(((.
الدعوية واإلعالمية ـ هي أول ما ش��رعه اهلل وسلم في أول األمر مأمو ًرا أن
تعالى م��ن أن��واع الجه��اد والمقاومة منذ
البعثة وخالل المرحلة المكية ،يقول اإلمام يجاهد الكفار بلس���انه ال بيده،
وزيادة في التأكيد على شرعية
الش��افعي رحمه اهلل :ففرض عليه إبالغهم فيدعوهم ويعظه���م ويجادلهم
املقاوم���ة حينما يس���تج ّد قيامها
ول��م يفرض علي��ه قتالهم وأب��ان ذلك في بالتي هي أحس���ن ويجاهدهم
في أي بلد مس���لم ،جند الفقهاء غير آية من كتابه
بالق���رآن جه���ا ًدا كبي��� ًرا ،قال
والعلماء املعاصرين لها يصدرون
تعالى في س���ورة الفرقان وهي
فت���اوى تتعل���ق بحك���م كل حالة؛
مكية {ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ}
اس���تنا ًدا إلى هذه األصول ،كما في ح���ركات التحرر
بالكف عن قتالهم(((.
[الفرقان :]52 :وكان مأمو ًرا
ّ
اإلس�ل�امي ضد قوى االس���تعمار والتخريب والدمار،
ويندرج ضمن ه���ذا املفهوم كل اآليات التي حتدثت
ومنها في فلسطني وأفغانستان ،والصومال ،والشيشان،
والبوسنة والهرسك وكوسوفو .وفي العراق أفتى كثير من ع���ن الدعوة واحلوار واملجادلة بالتي هي أحس���ن مع
العلماء واملؤسسات الفقهية بأن اجلهاد في العراق هو املشركني والكفار.
جهاد دفع ،وعلى ضوئه مت التأصيل الشرعي للمجاميع
ومن األدلة قوله عليه الصالة والس�ل�امَ :ع ْن أَن ٍَس
اجلهادية في العراق ،ومنه استمدت شرعيتها(((.
رضي الله عنه أَ َّن ال َّنب َِّي -صلى الله عليه وسلمَ -قا َل:
ُس ُكم وأَل ِْسنَ ِت ُكم»(((.
«ج ِ
اه ُدوا المْ ُشْ رِ ِك َ
ني ِب َأ ْم َوا ِل ُك ْم َوأَنْف ِ ْ َ
َ
ْ
وأما عن مش���روعية املقاومة اإلعالمية بحد ذاتها،
ف���إن مفهوم املقاومة اإلعالمية من���درج ضمن اجلهاد واللس���ان مظنة اإلعالم في لغ���ة العصر ،وهذا يفيد
بالكلمة أو اجلهاد باللس���ان ،أو اجلهاد اإلعالمي ،وهو مش���روعية اإلعالم املق���اوم ،وفعل األم���ر يقتضي
أمر مشروع بالكتاب والسنة ،ومن أبرز األدلة على ذلك :الوجوب ،وضمير اجلمع ي���دل على أن األمة جميعها
قوله تعالى{ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ مخاطبة بذلك.
ﯙ} [الفرقان.]52 :
كما أمر النبي صلى الله عليه وس���لم شعراءه بالرد
فاجلهاد في هذه اآلية مقصور على الدعوة باحلجة
والبيان ال بالس���يف والس���نان ،ولذا كان���ت املقاومة
((( اإلم���ام القرطبي ،اجلامع ألحكام الق���رآن ،راجعه :د .محمد إبراهيم
احلفناوي ود .محمود حامد عثم���ان ،مصر ،دار احلديث2002 ،م
(.)487 / 10
((( ش���هاب الدين محمود األلوسي ،روح املعاني تفس���ير القرآن العظيم
والسبع املثاني ،بيروت ،دار الفكر1993 -1414 ،م (.)106/2
((( لالطالع على نصوص الفتاوى ينظر اجلهاد اإلعالمي تأصيل وتفعيل،
املالحق ،للباحث ،على موقع وكالة حق اإلخبارية.
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على إعالم املش���ركني؛ حيث قال حلسان« :يَا َح َّسا ُن
وح الْ ُق ُد ِس» رواه
أَ ِج ْب َع ْن َر ُس���ولِ اللَّ ِه ،اللَّ ُه َّم أَ ِّي ْدهُ ب ُِر ِ
اء َر ِض َي اللَّ ُه َعنْ ُه َقا َل:
البخاري ،وفي رواية عن ال َْب َ
���ر َ
صلَّى اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َس َّ
«اه ُج ُه ْم أَ ْو
���ل َم لحِ َ َّسا َنْ :
َقا َل ال َّنب ُِّي َ
َه ِ
اجهِ ْم َو ِجبْرِ ي ُل َم َع َك» رواه البخاري ،وفي كال الروايتني

((( اإلمام الشافعي ،أحكام القرآن.9 / 2 :
((( اإلمام ابن تيمية اجلواب الصحيح ملن بدل دين املس���يح ،الرياض ،دار
العاصمة 1414هـ.237 / 1 ،
((( رواه اإلمام أحمد وأبو داود وغيرهما ،وصححه األلباني.
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التخطيط االسرتاتيجي للمقاومة اإلعالمية

استعمل النبي صلى الله عليه وسلم فعل األمر.

ثان ًيا :املشروعية القانونية:
لقد أعطى القانون الدولي للش���عوب في س���عيها
املش���روع نحو احلصول على حقها في تقرير املصير،
وممارسة هذا احلق في أن تسلك من الوسائل السلمية
وغير السلمية ما تراه مناسبا لها((( .
ً
فقد أصدرت األمم املتحدة ،السيما جمعيتها العامة،
قرارات ع���دة أكدت فيها حق الش���عوب في الكفاح،
ومقاومة الس���لطات املستعمرة أو احملتلة ،أو تلك التي
متارس تفرقة عنصرية صارخة ،وإس���باغ حماية على
أسرى احلرب وعلى أفراد املقاومة الشعبية املسلحة،
وحركات التحرر الوطني ،ومن أبرز هذه القرارات :ما
جاء في املادة  51من ميثاقها التي تنص على :ليس في
هذا امليثاق ما يضعف أو ينتقص احلق الطبيعي للدول،
فرادى أو جماعات ،في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت
قوة مسلحة على أحد أعضاء «األمم املتحدة»(((.
ومنها القرار الصادر ف���ي 1977م وجاء فيه :تؤكد
اجلمعية العامة من جديد مش���روعية كفاح الشعوب
في سبيل االستقالل والس�ل�امة اإلقليمية ،والوحدة
الوطنية ،والتحرر من السيطرة االستعمارية واألجنبية،
ومن التحكم األجنبي بجميع ما أتيح لهذه الشعوب من
وسائل مبا في ذلك الكفاح املسلح(((.
((( د .محمد ش���وقي عبد العال ،الوضع القانوني للمقاومة الفلس���طينية
املس���لحة في ضوء أحكام القانون الدولي ،ينظر استراتيجية املقاومة
الشاملة ص. 27
((( ومنه���ا الق���رار رقم  / 2649د 25 -واملؤرخ ف���ي  30نوفمبر 1970م،
والق���رار  / 2852د 26 -والصادر في عام  ،1971وفي البرنامج الذي
أقرت���ه اجلمعية العامة لألمم املتحدة ف���ي  1972 /10 /12وعنوانه
(برنامج العمل من أجل التنفيذ التام إلعالن منح االس���تقالل للبلدان
والشعوب املستعمرة).
((( كم���ا أعلنت اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة في القرار رقم  3103في
 ،1973 / 12 /12مجموعة من املبادئ األساسية لتثبيت ذلك ،ومنها:
نضال الشعوب الواقعة حتت السيطرة االستعمارية واألجنبية واألنظمة
العنصرية في س���بيل حتقيق حقها في تقرير املصير واالستقالل هو
نضال شرعي ،ويتفق متا ًما مع مبادئ القانون الدولي .هيثم الكيالني=،
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كم���ا اعترفت املنظمات الدولية اإلقليمية الس���يما
جامع���ة ال���دول العربية ،بحركات املقاومة الش���عبية
املسلحة ،وبشرعية كفاحها املسلح ،ومتثيلها لشعوبها،
كما سمحت لها بحضور اجتماعاتها ومؤمتراتها بصفة
مراقبني ،فض ً
ال عن ممارسات الدول ،والتي جتسدت
في اعتراف ع���دد كبير منها بهذه احلركات والدخول
معه���ا في عالقات دولية ومد يد الع���ون لها((( ،وأية
مش���روعية للمقاومة املسلحة؛ فهي تعد من باب أولى
مشروعية للنشاط اإلعالمي الصادر عنها.
وأم���ا مش���روعية املقاومة اإلعالمي���ة لذاتها؛ فإن
وحث
التأكيد على مش���روعية املقاوم���ة اإلعالمية،
ّ
وس���ائل اإلعالم كاف���ة على تبني حق الش���عوب في
مقاومة االحت�ل�ال ورد العدوان جتل���ت في القوانني
اإلعالمية ،وبخاصة مواثيق الش���رف اإلعالمي التي
أصدرتها جهات دولية وعربية وإس�ل�امية ،ومن أبرز
ما جاء فيها:
إعالن «اليونسكو» حول وسائل اإلعالم((( ،وتضمنت
املادة الثانية منه الدعم اإلعالمي للمقاومة ،فقد نصت
«إن وس���ائل اإلعالم تستطيع مبا لها من دور أن
علىَّ :
تساهم مساهمة ف ّعالة لتعزيز حقوق اإلنسان ،وخاصة
بالتعبير عن الش���عوب املضطه���دة التي تناضل ضد
االستعمار ،واالس���تعمار احلديث واالحتالل األجنبي،
وكل مظاهر التمييز العنص���ري واالضطهاد والتي ال
=اإلرهاب يؤسس دولة ،منوذج إسرائيل ،دار الشروق ،القاهرة ط/ 1
1997م ص .22
((( الدكتور محمد ش���وقي عبد العال ،دراس���ة الوضع القانوني للمقاومة
الفلسطينية ،ضمن اس���تراتيجية املقاومة الشاملة ص  .35 -34وفي
ح���رب العراق التي بدأتها أمريكا وبريطانيا من دون أي غطاء قانوني
وال تخويل مش���روع حتى أطلق عليها مجل���س األمن صفة االحتالل،
فق���د أصدر مجلس األمن ف���ي حزيران  2003الق���رار  ،1483وورد
في الفقرتني  13و  14أن املجلس يس���لم بالصالحيات واملس���ئوليات
وااللتزام���ات احملددة مبوجب القانون الدول���ي املنطبق على الواليات
املتح���دة وبريطانيا بوصفهما دولتني قائمت�ي�ن باالحتالل حتت قيادة
موحدة.
((( الصادر في باريس يوم  22نوفمبر 1978م.
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تستطيع أن جتعل أصواتها مسموعة داخل أراضيها».
ونص ميثاق الشرف اإلعالمي العربي((( ،في املادة
السادس���ة منه على أن :تلتزم وسائل اإلعالم العربية
بالنضال ضد االس���تعمار بجميع أش���كاله والعدوان
مبختلف أس���اليبه ،وجاء في املادة العاش���رة :يتعني
على وس���ائل اإلعالم العربي أن تعطي أهمية خاصة
لألخب���ار واملواد اإلعالمية العربي���ة عامة ،ولألخبار
وامل���واد اإلعالمية التي تقدمها وكاالت األنباء العربية
والصديقة خاصة.
وأك���د ميث���اق الش���رف اإلعالمي اإلس�ل�امي(((،
ه���ذا احلق في املادة اخلامس���ة منه عل���ى أن :يلتزم
اإلذاعيون املس���لمون باجلهاد ضد االس���تعمار بكافة
أشكاله والعدوان بش���تى صوره ،وباحلركات الفاشية
والعنصري���ة ،وباجلهاد ضد الصهيونية واالس���تعمار
االس���تيطاني ،وأش���كال القمع والقهر التي متارسها
إسرائيل ضد الش���عب الفلسطيني ،وباليقظة الكاملة
ملواجهة تلك الغزوة الضارية التي تس���تهدف تقويض
الذات اإلسالمية.
ونص ميث���اق جاكرتا لإلعالم اإلس�ل�امي في عام
1980م ف���ي امل���ادة الرابعة منه على ض���رورة التزام
اإلعالميني ووسائل اإلعالم أن يتعهدوا باملجاهدة من
أجل حترير فلس���طني ،وفي مقدمته���ا القدس وكافة
األقطار اإلسالمية املضطهدة(((.
ونص ميثاق الش���رف الذي أعدته رابطة الصحافة
اإلسالمية في عام 2006م على :أن تتحمل الصحافة
اإلسالمية مسئولية احلفاظ على هوية األمة وعقيدتها
وفكرها من أي اعتداء ،كما تتحمل مسئولية احلفاظ
((( املنعقد في القاهرة (2ـ1978/8/3م).
((( الذي أعدت���ه منظمة إذاعات الدول اإلس�ل�امية في رجب  1395هـ
املوافق متوز 1975م.
((( د .ط���ه أحمد املرجعية اإلعالمية في اإلس�ل�ام ،عمان ،دار النفائس،
بغداد ،دار الفجر2010 ،م ،ط ،1ص .176
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على س�ل�امة املجتمع ونس���يجه االجتماعي ،وآدابه
العامة التي ينبغي مراعاتها.

املبحث الثاني
التخطيط الريادي للمقاومة اإلعالمية

املطل���ب األول :مفهوم التخطي���ط الريادي
(االسرتاتيجي):
لقد تطور مفهوم االس���تراتيجية بتطور املجتمعات
البش���رية ،وتوس���ع ليدخل في كل احلقول املعرفية،
بعد أن كان مقتص ًرا على العلوم العس���كرية ،ويعرف
واغنالز في القاموس اإلنكليزي؛ االستراتيجية بأنها:
فن استخدام الوسائل لتحقيق األغراض ،وتشمل أربع
نواحي:
 اختيار األهداف وحتديدها. اختي���ار وحتدي���د األس���اليب العملي���ة لتحقيقاألهداف.
 وضع اخلطط التنفيذية بخطواتها كافة. تنسيق النواحي املتصلة(((.أما مفهوم التخطيط الريادي (االستراتيجي)؛ فقد
برز ليشغل حيزًا كبي ًرا في إدارة املؤسسات واملشاريع،
وذلك من بداياته األولى من نشوئه على يد رانسون في
أوائل ستينيات القرن العشرين ،وحظي باهتمام متزايد
في البحث والتطبيق والدعم السياسي واالقتصادي.
والتخطيط االستراتيجي هو :عملية التفكير املنطقي
املنظ���م لتحليل اإلمكانات املتاحة :املادية والبش���رية
واملعنوية بأفضل أس���لوب لتحقيق أهداف املؤسس���ة
املرس���ومة ،ويقدم التخطيط مجموعة من املزايا ذات
األبعاد املهمة ألية مؤسسة تتبناه أو تعتمده منها(((:
تبرر العمل ما دامت حتقق
 -1تقدمي برامج ناضجة ّ
األهداف.
((( صالح خليل أبو أصبع ،اس���تراتيجيات االتصال وسياساته وتأثيراته ،،دار
مجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط1425 ،1هـ2005 /م ،ص .78
((( د .مه���دي زويلف ود .أحم���د القطامني ،العالق���ات العامة النظرية
واألساليب ،القاهرة ص .49

التقرير االسرتاتيجي الثامن

التخطيط االسرتاتيجي للمقاومة اإلعالمية

 -2االبتع���اد عن االرجت���ال في اتخ���اذ القرارات
واإلسراف في املال واجلهد والوقت.
 -3االس���تغالل األمثل لوس���ائل االتص���ال املتاحة
للوصول إلى اجلمهور.
 -4مس���اعدة املؤسس���ة على مواجهة األحداث أو
املواقف املفاجئة ،وغير املتوقعة التي تصادفها ،سواء
داخلها أو خارجها.
 -5التنس���يق بني فروع املؤسس���ة مبا ي���ؤدي إلى
تكاملها.

فالتغذي��ة الراجعة أو رجع الصدى هو اس���تخدام
املعلوم���ات املرتدة ف���ي عملية اتخاذ الق���رارات ،أي
اخلط���وة التي يتم مبقتضاها اس���تعادة البيانات بعد
التصحي���ح ،واإلضافة التخاذ ق���رار جديد أو تعديل
الق���رار القائم ،وفي اإلعالم هي اصطالح يس���تخدم
في عملية االتصال بني مرس���ل ومستقبل .ويعني رد
الفعل الذي يبديه مستقبل الرسالة اإلعالمية ،والذي
يعكس أثر الرسالة عليه ..هل فهمها؟ هل يقبلها؟ هل
يرفضها؟ وهكذا.

التخطيط للمقاومة اإلعالمية:
والتقومي :هو العملية التي تقوم بها املؤسسة ملعرفة
إن التخطيط الريادي للعملية اإلعالمية :هو رس���م مدى النجاح والفش���ل في حتقيق األهداف ،وكذلك
معرفة نق���اط الضعف والقوة،
ذهني لدى املرس���ل يعمل على
حتقيق رؤية إعالمية من خالل التخطيط الري��ادي للعملي��ة اإلعالمية :هو وال تنحص���ر عملية التقومي في
حتدي���د الرس���الة واأله���داف رس��م ذهن��ي ل��دى المرس��ل يعم��ل عل��ى أنها تش���خيص للواقع ،بل هي
تحقي��ق رؤي��ة إعالمي��ة م��ن خ�لال تحدي��د
والوسائل ،وفق خطط مدروسة للرس��الة واأله��داف والوس��ائل ،وفق خطط عالج للعي���وب ،ويه���دف إلى
توظف اإلمكانات املتاحة ،وتعتمد مدروسة توظف اإلمكانات المتاحة وتعتمد تعديل الطرق والوس���ائل التي
التغذية الراجعة والتقومي لتجعل التغذية الراجعة والتقويم لتجعل النتيجة تستخدم للوصول إلى األهداف
المترتبة لدى المتلقي انجازًا
املنشودة ،كما أنها قد تؤدي إلى
النتيج���ة املترتبة ل���دى املتلقي
إجنازًا(((.
تعديل األهداف نفسها إذا ثبت
عدم مالئمتها حلاجات اجلمهور أو املتلقني.
رس��م ذه�ني :ألن التخطيط بشكل عام هو الصورة
والفرق ب�ي�ن التغذية الراجع���ة والتقومي أن األولى
الذهنية ملا يُراد إجنازه ،والرسم هو الوجه احملسوس
مصدره���ا املتلق���ي ،والثاني مص���دره القائمون على
للتصورات بأي شكل (منطوق أو مكتوب أو مرسوم).
العمل.
الرؤية اإلعالمية :قيد إلخراج ما سواها من الرؤى
اإلجناز :ويعبر عن اجلانب اإليجابي ألثر الرس���الة
التي تعتمدها أنواع أخرى من التخطيط (كالعسكري
اإلعالمية أو ما يُعرف إعالم ًّيا باالستجابة اإليجابية،
واالقتصادي ،واإلداري والتربوي وغيرها).
وه���ي إحدى ث�ل�اث :حصول املتلقي عل���ى معلومات
الرس��ائل واأله��داف والوس��ائل واخلط��ط :ه���ي
جدي���دة (زيادة معرفة) ،أو تخليه عن مفاهيم خاطئة،
العناصر األساسية ألي تخطيط استراتيجي ،وجميعها
أو استبدال مفاهيم خاطئة بأخرى سليمة (تصحيح).
هنا محددة إعالم ًّيا.
املتلق��ي أو املس��تقبل :وه���و أحد عناص���ر العملية
التغذية الراجعة والتقومي :وهذان عامالن مهمان
اإلعالمية وهو الهدف الذي تسعى العملية اإلعالمية
يساعدان على الدعم اإليجابي للنتيجة لتكون إجنازًا.
إلى تشكيل شخصيته ،أو تعديل قناعاته ،وحمله على
((( د .طه أحمد ،معجم مصطلحات الدعوة واإلعالم اإلس�ل�امي ،عمان ،تبني مفاهيم وقيم معينة.
دار النفائس وبغداد ،دار الفجر 2010م ،ص .71
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املطلب الثان���ي :حمددات التخطي���ط للمقاومة
اإلعالمية:

الش���ركات متعددة اجلنس���يات وال���وكاالت الدولية
واملؤسسات اإلعالمية ،واألكادميية والبحثية ،وتوقف
االختراق داخل اإلعالم العربي واإلسالمي.

حتديد الرؤية عند املقاومة اإلعالمية:

وس���ائل اإلعالم املتاحة ،والتي تعم���ل على مواجهة
وصد التدفق اإلعالمي الذي ينال من أمتنا أو يغرس
ّ
املفاهيم الغربية املنافية لطبيعة مجتمعاتنا.

يتركز التخطيط اإلعالمي على املعلومات والبحوث
وهذا من أشد ما حتتاجه أمتنا؛ ألن التغريب ومسخ
الت���ي تني���ر الطريق ،وع���ن طريقها ميك���ن حتديث
األه���داف ،ثم يأتي دور اخلطة العام���ة ،أو املنهج أو الهوية اإلس�ل�امية ألبناء األمة واالنحدار باملجتمعات
في مهاوي التسلية والرذيلة أكبر
االس���تراتيجية التي تتبع لبلوغ
األمة مسئولة عن تفعيل المقاومة اإلعالمية
من محاربتها عس���كر ًّيا ،والفتنة
األه���داف ،وم���ن الطبيعي أن
التي تغطي نش��اط المقاوم��ة بكل صورها
تترجم اخلطة العامة إلى برامج ومتعلقاتها ورسالتها ،وتقدم المفاهيم أشد من القتل.
تنفيذية ،وحتى يحقق التخطيط وقضاي��ا األمة في وس��ائل اإلع�لام المتاحة،
واألمة مس���ئولة ع���ن تفعيل
والت��ي تعمل عل��ى مواجهة وص��د التدفق
الغاية املرج���وة ،ال بد من وضع اإلعالم��ي ال��ذي ين��ال م��ن امتن��ا أو يغرس املقاوم���ة اإلعالمية التي تغطي
وحتديد أهم عناصره ،وسنحاول المفاهي��م الغربي��ة المنافي��ة لطبيع��ة نش���اط املقاومة ب���كل صورها
رس���مها من خ�ل�ال التخطيط مجتمعاتنا.
ومتعلقاته���ا ورس���التها ،وتقدم
للمقاومة اإلعالمية وهي:
املفاهي���م وقضاي���ا األم���ة في
الرؤي���ة هي التصورات املس���توعبة ل���كل العوامل
والعناصر واإلرادة املتس���لحة بالتصميم على حتقيق
ألي عمل
النص���ر أو اإلجناز ،ومتثل نقط���ة االنطالق ِّ
ريادي ،وتش��� ِّكل الرؤية إطار العم���ل املقاوم وتصوغه
أساسا ومنطلقًا في حتقيق مقاصد وأهداف
وتعطيه
ً
املقاومة.
وتتمي���ز الرؤي���ة بالوضوح والعم���ق ،وتكون جذابة
وعميق���ة األثر ف���ي النفس وبس���يطة وفخمة املعنى
ومستقبلية ومرنة.
وميكن حتديد الرؤية للمش��روع املقاوم بش��كل عام
واملقاومة بشكل خاص باآليت:

املقاومة حق مش���روع وواجب ش���رعي ،وهي أمثل
السبل لتحرير اإلنسان واملجتمعات من الغزو والعدوان
بكل أش���كاله وصوره وبناء املجتمع الصالح ،واحلفاظ
على هويته ووحدته وسيادته الكاملة وقيمه األصيلة.
وحتاول املقاومة أن حترر األمة من الهيمنة والتبعية
اإلعالمي���ة والفكرية والثقافي���ة والتربوية؛ ملا تنتجه
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حتديد الرسالة:
الرس���الة اإلعالمية ه���ي إحدى عناص���ر العملية
اإلعالمي���ة ،وهي احملت���وى املعرف���ي والفكري الذي
يريد املرس���ل نقله إلى املتلقي ،أو جملة من املعلومات
واألفكار واملعاني والتصورات التي يريد املصدر نقلها
إلى املستقبل عبر الوسائل اإلعالمية(((.
وي���رى بعض الباحثني أنه���ا :مجموعة الرموز التي
تعبر عن معاني محددة تقبل البث والنشر ،ويرى بارن
ّ
لند بأنها :املعنى أو األفكار املضمنة في قالب يحتويها
ويجسدها(((.
وبلغة مهنية متثل الرس���الة امل���ادة التحريرية التي
تصريحا أو خب ًرا
تتضمنها الوسائل اإلعالمية ،بيا ًنا أو
ً
أو مقاالً ،أو حتلي ً
ال أو حوا ًرا.
((( معجم مصطلحات الدعوة واإلعالم اإلسالمي ،ص .132
((( د .س���عيد إسماعيل صيني ،اإلعالم اإلس�ل�امي النظري في امليزان،
الرياض ،ص .139
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ومما ينبغي مراعاته في هذه املادة التحريرية؛ السيما
املعدة من قبل املقاومة بس���بب محدودية وسائلها أو
َّ
لإلث���ارة املترتبة على أطروحاتها ومواقفها أو خلضوع
مادتها اإلعالمية مليزان التحليل والنقد:
 -1الدق��ة يف صياغتها :باستخدام املفردات املؤثرة
نفس��� ًّيا في املتلقني واملقبولة لديه���م ،وكذلك جتنب
األخط���اء التعبيرية أو اللغوية ،س���واء أكانت كتابة أم
ً
لفظا ،وكذلك جتنب األلفاظ الغريبة واملستهجنة ،وإن
ويشجع املتلقي
مراعاة ذلك يبعد العزوف عن متابعتها،
ّ
على االستزادة منها.
 -2اإلجياز غري املخ��ل :فالتكرار غير املبرر واحلشو
اإلنش���ائي واإلطناب ف���ي املقدمات تول���د امللل لدى
املتلقي ،مع مراعاة استيعاب احملتوى عند اإليجاز.
 -3الص��دق والوض��وح :فالتثبت في نقل املعلومة ،مع
منهجا يؤدي
وضوح معانيها وواقعية نقلها ،واعتماد ذلك
ً
إلى الثقة املتبادلة بني املرسل واملتلقي ،ومن ثم التواصل
الدائم بينهما حتى يتم اس����تيعاب الرسالة ،والتأثر بها،
مع االنتباه إلى عدم اإلغراق في اجلوانب الفنية(((.
 -4املواكب��ة :ال بد للرس���الة اإلعالمي���ة أن تكون
مواكب���ة للحدث غير متراخية عن���ه أو منقطعة ،ألن
التراخي يؤدي إما إلى نفور املتلقي ،أو إفس���اح املجال
أمام اإلعالم اآلخر بالسيطرة عليه أو فرض معطياته
ورؤيته على املتلقي ،وعند الفراغ يتقبل اإلنسان ما هو
موجود أو ال ينكره.

حتديد أهداف املقاومة اإلعالمية:
اله���دف اإلعالمي هو وصف للموق���ف املتوقع من
املتلقي نتيجة تعرضه للرسالة اإلعالمية ،ويُطلق لفظ
أيضا على املتلقي ذات���ه؛ كونه الغرض الذي
اله���دف ً
ُوجه إليه سهام الرسالة اإلعالمية ،والذي يعنينا هنا
ت ّ
هو املعنى األول(((.
((( وسائل االتصال :نق ً
ال عن اجلهاد اإلعالمي تأصيل وتفعيل مصدر سابق.
((( معجم مصطلحات الدعوة واإلعالم اإلسالمي ط ،2ص .305
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وفي أي تخطيط اس���تراتيجي تقسم األهداف عادة
إلى قس���مني :أهداف عامة ،وأهداف مرحلية ،وعلى
ضوء ذلك ميكن أن نحدد األهداف التي تسعى املقاومة
اإلعالمية إلى حتقيقها باآليت:

األهداف العامة:
وهي األهداف الرئيسة التي تعالج محو ًرا رياد ًّيا أو
أكثر ،وتكون مبثابة تفاصيل عامة له ،ولذا يطلق عليها
أيضا األهداف الريادية.
ً
ويندرج حتتها مجموعة من األهداف التنفيذية ،ومتثل
النهايات التي تسعى اإلدارة أو القيادة العليا للوصول
إليها وحتقيقها ،وهي األساس املوضوعي لعملية حتليل
وفحص وتصميم ،وتطبيق اخلطة الريادية ،واألهداف
ً
ارتباطا مباش��� ًرا باملش���كلة الرئيسة
الريادية ترتبط
املهمة التي ُح ّددت في حتليل املشكلة.
وميكن حتديد األهداف العامة للمقاومة اإلعالمية،
س���واء لكونها جز ًءا من املقاومة املس���لحة ،أو لكونها
متثل املواجهة اإلعالمي���ة للهيمنة والتبعية واالختراق
اإلعالمي الغربي للعالم اإلسالمي ،فيما يلي:
 -1التعريف برسالة املقاومة:

إن أه���داف اإلعالم املق���اوم احملوري���ة تكمن في
التعريف بحقيقة الرس���الة ،وطبيعة الصراع ،وتقدمي
ص���ورة حقيقية وصادقة للوقائ���ع واألحداث املتعلقة
بعمل املقاومة اجلهادية ومحيطها ،وتتحدد مس���ئولية
اإلعالم العربي واإلس�ل�امي جت���اه املقاومة بإيصال
رس���الة اإلعالم املقاوم إلى جماهي���ر األمة والعالم،
فإنه ميلك وسائل اإلعالم اجلماهيري ،وعليه أن ينقل
رسالة اإلعالم املقاوم من أفقها احملدود إلى اجلمهور
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
 -2غرس ثقافة املقاومة:

إن األمة تريد من اإلعالم املقاوم أن يقدم لها ثقافة
املقاوم���ة التي ترى من الوجوب أن حتتل مكانها داخل
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املشروع احلضاري اإلسالمي ،وفي الوقت نفسه؛ فإن
هذا املش���روع ميكن أن يشكل القائد لكل الشعوب في
كفاحها املش���روع ضد العوملة واالستغالل الرأسمالي
واالس���تعمار الثقاف���ي والعس���كري واالقتص���ادي
والسياسي(((.
وبص���ورة مجملة ينبغ���ي على اإلع�ل�ام املقاوم أن
يستثمر إجنازات النصر املرحلية التي حتققها املقاومة،
ليغرس ثقافة النصر التي ترسخ في نفوس أبناء األمة
الثقة بنفس���ها لتتجاوز الروح االنهزامية التي هيمنت
على هذه النفوس طوال العقود املاضية بفعل اإلعالم
الغربي وسياس���ة التبعية له من قبل وس���ائل اإلعالم
العربي ،فإن الغرب كما يقول الدكتور سليمان صالح:
يس���تخدم وس���ائل االتصال احلديثة لتكريس ثقافة
الهزمية واالستس�ل�ام في العالم العربي ،وهي ثقافة
تقوم على اإلحس���اس بالدونية ،وانهيار الثقة بالذات،
فض ً
ال عن العجز والفشل ،وعدم القدرة على اإلجناز
وحتقيق االنتصار(((.
أساس���ا
كذلك فإن ثقافة املقاومة يجب أن تش��� ّكل
ً
((( د .صالح سليمان  :املقاومة اإلعالمية وثورة االتصال ،ينظر استراتيجية
املقاومة الشاملة ص .176
((( املصدر السابق ص .176
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ملقاومة ثقافة الهزمية ،وتوفير املعرفة التي تؤدي إلى
إخراج اجلماهير العربي���ة من حالة اإلحباط ،وإعادة
القدرة للجماهير على التعامل مع العدو من غير تهويل
وال تهوين.
إن ثقاف���ة املقاومة كما يق���ول باحث آخر :ال بد أن
تتح���دى ثقافة اخلوف التي زرعتها وس���ائل اإلعالم
أيضا بع���دم جدوى مقاومة أمريكا،
الغربية والعربية ً
وأن الواقعية تقوم على االستس�ل�ام -وال بد أن تتجه
الستخدام وسائل اتصال جديدة ملقاومة هذه الثقافة
بتوفير الكثير من احلقائق للجماهير(((.
وبعد أن حققت املقاومة إجنازات ميدانية ،أصبحت
املقاومة متثل أم ً
ال للش���عوب اإلس�ل�امية في رفض
الهيمنة التي تسعى إلى تغييب دور اإلسالم في البناء
احلض���اري ،كما أنها متثل منطلقًا للتغيير ،ولذا ال بد
له���ذه املقاومة كما يقول أح���د الباحثني((( :أن تقدم
ومشروعا شام ً
بدي ً
ال للتغيير ،ولذلك
ال للواقع الراهن
ً
فإن ثقافة املقاومة ال بد أن تقوم على أس���اس مشروع
حضاري إسالمي ش���امل ،وإن من حق اجلماهير أن
تعرف هذا املش���روع وما يقدمه من حلول ملش���كالت
((( املصدر السابق ص .171
((( املصدر السابق ص .176
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العصر ،ولصياغة احلياة اإلنسانية ،ولتحقيق النهضة
وإقامة حضارة العدل واحلرية.
 -3حترير اإلنس��ان املس��لم م��ن التبعي��ة اإلعالمية
والثقافية للغرب:

إن حتري���ر األمة من صناعة التس���لية الغربية هي
معركة ش���ديدة األهمية ،وحيثما تكون معركة وعدوان
تكون املقاومة .فاملقاومة اإلعالمية تسعى إلى حترير
اإلنس���ان املس���لم من العبودية لإلعالم الغربي ،ومن
صناعة التسلية الغربية ،كما تفتح املجال لتحرير األمة
اإلسالمية من التبعية اإلعالمية والثقافية واالقتصادية
والسياس���ية ،وتفتح أمامها الطريق للنهضة ،ذلك أن
الغارقني في التس���لية الغربية ال ميك���ن أن يصنعوا
النهضة ،فتأثير تلك التس���لية ال يقل بحال عن تأثير
الكحول واملخدرات(((.
 -4إشاعة روح التماسك بني أبناء األمة:

ودعوتهم لالعتصام بحب���ل الله جمي ًعا؛ فال فرقة
وال انقس���ام ،بل معاونة على اخلي���ر والتقوى والبناء
احلضاري لألمة ،ومن يطالع تاريخ األمة اإلس�ل�امية
يجد أن هذه األمة ال تكون في وحدة وترابط ومؤازرة
مثلما تكون عليه وهي تخوض معاركها اجلهادية.
 -5تقوية روح الرباط واجلهاد بني املسلمني:

والتي من خاللها حتثه���م على الدفاع عن حقوقهم
اإلنسانية ،وحرياتهم وكراماتهم ،ويحرضهم إعالمهم
املقاوم على ذلك ،ويقدم رس���التهم إلى العالم أجمع،
فإن عزة املس���لمني تتجلى بعد اإلميان بالله تعالى في
إحياء فريضة اجلهاد؛ فما ترك قوم اجلهاد إال ذُلوا.
 -6إفشال خمططات العدو ومواجهة حربه النفسية:

فاملعركة بيننا وبني العدو تدور على كس���ب العقول
والقل���وب واملواقف ،كم���ا تدور على كس���ب األرض
واخليرات واملوارد واألس���واق ،وهذا يعني تنوع صور

أيضا أننا نس���تطيع جمي ًعا أن نشترك
القتال ،ويعني ً
باملقاومة حتى عندما يكون اجلهاد بالبالد اإلسالمية
احملتلة غير متاح.
 -7رفع معنويات اجملاهدين:

للمقاومة اإلعالمية هدف دعائي ،يس���عى إلى رفع
معنويات املجاهدين ،وتعبئة مؤيديهم؛ بعرض إجنازات
املقاومة اجلهادية وخسائر العدو.
 -8تصعيد احلرب النفسية ضد العدو:

ليؤثر ذلك في معنويات جنوده ،وإضعاف دعم الرأي
العام له في حروبه العدوانية ،وإعداد دراسات علمية
مكثفة لتعميق هذا األمر.
 -9تقدمي مادة إخبارية عن العمل املقاوم:

اإلعالم املقاوم يس���تطيع أن يق���دم املعلومات عن
العمل اجلهادي املقاوم ،وعلى إعالم األمة حتليل هذه
املعلومات وتفسيرها ،وإدارة النقاش حولها لترسيخها
في عقول أبناء األمة.
 -10استثمار اإلجنازات املرحلية:

في اإلطار العملي ينبغي على املقاومة اإلعالمية أن
تس���تثمر إجنازات النصر املرحلية ،مبا يعزز األهداف
العامة املستقبلية للمقاومة.
 -11إقامة صناعة إعالمية:

قادرة على إش���باع حاجة األم���ة للمضمون اجلاد
واملتميز ،وحترر األمة من التبعية اإلعالمية ومن الغرق
في طوفان التس���لية الغربية ،وتتضمن هذه الصناعة
االرتقاء باملادة اإلعالمية وبامل���ادة التقنية ،وبالكوادر
البش���رية املتخصصة التي تتميز بالكف���اءة ،والقدرة
على حتش���يد وتنظيم وتوظيف كل الطاقات واملوارد
املتاح���ة واملوارد األساس���ية البش���رية واالقتصادية
والتكنولوجية.

((( استراتيجية املقاومة الشاملة ص .180
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األهداف املرحلية:

ونعني بها األهداف قصي���رة األجل والعملية ،التي
حتقق خطة س���نوية ،ويتم تقس���يمها على أساس ربع
أو نصف س���نوي ،وتتميز بالصف���ات التالية :محددة
وواضحة ،وقابلة للقي���اس ،وممكنة التحقق ،وواقعية
ومحددة التوقيت(((.

الفني والتقني.
 -8تهيئة وتطوير الكفايات اإلعالمية املتخصصة.
 -9إعداد الدراسات اإلعالمية املتخصصة.
 -10تنش���يط اس���تطالعات الرأي العام الداخلي
واخلارجي.
 -11أرشفة وتوثيق نشاطات املقاومة.
 -12متابعة حركة النش���ر والتوزي���ع داخل وخارج
اجلماعات املقاومة.
 -13متابع���ة أصداء العمل املق���اوم واملواقف التي
حتتاج إلى ردود في كافة الوسائل اإلعالمية.
 -14تقومي العمل اإلعالمي ونقده.

أيضا األهداف اخلاصة أو التنفيذية
ويطلق عليه���ا ً
أو اإلجرائي���ة ،وهي أقرب إلى امله���ام التي يجب أن
يتوالها اإلعالم املقاوم ليقدم رسالته ،ومنها:
 -1ع���رض رس���الة املقاومة (امليداني���ة واملنهجية
والسياس���ية) من خالل اخلطاب اإلعالمي الدعائي
حتديد الوسائل اإلعالمية:
املباش���ر وغير املباش���ر -م���ع االهتم���ام باإلعالمالسياسي للمقاومة في املراحل املتقدمة.
الوس���ائل اإلعالمي���ة هي األدوات الت���ي تؤ َّدى بها
 -2صياغة خط���اب إعالمي له القدرة على التأثير الرس���الة اإلعالمية ،وهي تتطور م���ع التقدم التقني
في ال���رأي العام ،واس���تقطاب
والتكنولوج���ي ،وميك���ن حصر
النخب لدع���م القضاي���ا التي
بعضا من الوس���ائل اإلعالمية في الوقت
أكث���ر اجلماعات املقاوم���ة ال متتلك ً
تتبناها املقاومة ،وتبني احلمالت هذه الوسائل ،ولذا فإن على املقاومة اإلعالمية املعاصر فيما يلي:
اإلعالمية.
حماولة اس���تثمار املتاح من هذه الوسائل ،ومما
 -1الوسائل املقروءة :الصحافة
 -3متابع���ة أثر االس���تجابة يذلل العقبات أمام امتالك الوسائل اجلماهريية :والكتاب ،واملطبوعات والالفتات
التطور اهلائل يف الوسائل اإلعالمية،
لرسالة املقاومة ونشاطها (سل ًبا
واملنشورات.
وإيجا ًبا) ،وتقدميها للجهات ذات
 -2الوسائل املسموعة :اإلذاعة
العالقة.
واألشرطة ،واألقراص املدمجة.
 -4التنس���يق مع اجلهات األخرى داخل التنظيم
 -3الوسائل املرئية :التلفزيون (احملطات األرضية)
املقاوم (كالعسكرية والسياسية ،والتنظيمية والتجنيدية ،واملسرح والسينما والقنوات الفضائية.
والتطويرية وغيرها) ليتكامل عملها.
 -4الوس���ائل الش���املة (اإلع�ل�ام اإللكترون���ي):
 -5التنس���يق م���ع اجله���ات اإلعالمي���ة الداخلية ش���بكة املعلومات الدولية (اإلنترنت) ،وكاالت األنباء،
واخلارجية ،مبا يخدم رسالة املقاومة ،ويعزز حضورها ،واجلوال.
وبناء عالقات عامة مؤثرة.
ومن املعلوم أن أكثر اجلماع���ات املقاومة ال متتلك
 -6وض���ع اخلط���ط اإلعالمي���ة ضم���ن اخلطة
بعضا م���ن هذه الوس���ائل ،ولذا فإن عل���ى املقاومة
ً
االستراتيجية والتكتيكية للجماعات املقاومة.
اإلعالمية محاولة اس���تثمار املتاح من هذه الوسائل،
 -7دميوم���ة اإلنتاج اإلعالمي ،وتطويره من اجلانب
ومما يذلل العقبات أمام امتالك الوسائل اجلماهيرية:
((( ويطلق عليها ش���روط األهداف التنفيذية ( )SMARTوهي :محددة التطور الهائل في الوسائل اإلعالمية ،والتوسع الكبير
وواضحــ���ة ( ،)Sقابل���ة للقيـــــاس (  ،)Mممكن���ة التحقـــقِ ( ،)Aف���ي هامش احلرية في القنوات (املس���تقلة) التي مع
واقعيـــــــة ( ،)Rمحددة التوقيت (.)T
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وجود الك ّم الهائل منها تسعى للتميز واستقطاب أكبر
عدد ممكن من اجلمهور.

إعداد اخلطط اإلعالمية التنفيذية:
إن التخطي���ط الريادي يس���تند إل���ى مجموعة من
اخلطط التنفيذية التي من خاللها يتم حتديد األعمال
واألنش���طة احملددة لتحقيق األهداف الريادية بعيدة
امل���دى وقصيرة املدى((( ،وحتتوي اخلطة على الهدف
التنفيذي ،واإلجراءات العملية ،واجلهة املس���ئولة عن
التنفيذ ،وتفاصيل امل���وارد املتاحة ،واجلدول الزمني
لتنفيذ املشاريع.
وأية خطة توض���ع إلقامة مقاوم���ة إعالمية ال بد
أن تش���تمل على أربعة عناصر ه���ي :فهم الواقع ،ثم
حتديد األهداف املرحلية ،ثم اختيار أنسب الوسائل،
ثم املتابعة والتقومي(((.

اخلامتة
(النتائج والتوصيات)
 -1متثل املقاومة اإلعالمية النشاط اإلعالمي الذي
يقاوم الغزو والع���دوان على األمة بكل صوره ،ويواجه
الهيمن���ة والتبعي���ة واالختراق ،ويقدم رس���الة األمة
وقضاياها ذات العالقة عبر وسائل االتصال.
 -2إن املقاومة (املس���لحة وغير املسلحة) لالحتالل
مشروعة جلميع أبناء الشعوب احملتلة ،فهي فرض عني
((( تصن���ف اخلطط إل���ى ثالثة أصناف :اخلطط طويل���ة األجل :وهي
خطط متتد من  5س���نوات فأكثر ،وحتتاج عادة إلى الدقة في التنبؤ
وفيض من املعلومات .واخلطط متوس���طة األج���ل :وهي تقل مدتها
عن خمس س���نوات .واخلطط قصيرة األجل :ومنها اخلطط السنوية
التي تهدف إلى حتقيق أه���داف مرحلية معينة ،وقد ال يتعدى مداها
األش���هر .ينظر ،محيي محمود حسن ،العالقات العامة ص  169نق ً
ال
عن العالقات العامة لزويلف والقطامني ص .50
((( ينظر بش���كل عام :د .محمد سيد ،املسئولية اإلعالمية في اإلسالم،،
القاهرة ،مكتبة اخلاجني 1403هـ.
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في الفقه اإلسالمي ،وواجب في القانون الدولي.
 -3إن احلك���م الفقهي للمقاومة اإلعالمية ،س���واء
تب ًع���ا للمقاومة املس���لحة أو لذاتها ،يدور بني الفرض
العيني والفرض الكفائي؛ تب ًعا لطبيعة القتال دف ًعا أو
طل ًبا ،ويقيد بعضهم هذا األمر بالطاقة والقدرة :فما
مستطاعا لألفراد فهو فرض عني على كل واحد،
كان
ً
وما كان فوق طاقة اإلنسان الفرد فهو فرض جماعي
ينتقل من فرض العني العام (على اجلميع) إلى فرض
الكفاية (فرض عني خاص) على املتخصصني القادرين
في هذا املجال.
 -4إن املقاوم���ة اإلعالمية هي جزء مهم وركن من
أركان اجله���اد واملقاومة ،فهي نصف املعركة أو أكثر،
وحكمه���ا تبع للحكم العام؛ فللج���زء حكم الكل ،فهي
فرض بلغة الفقه وواجب بلغة القانون.
 -5إن املقاوم���ة اإلعالمي���ة الت���ي ال تندرج حتت
املقاومة املس���لحة تنظيم ًّيا؛ فإنها مش���روعة وواجبة
وفرض على كل قادر ومتخصص في ذلك؛ كي تتحرر
األمتني العربية واإلسالمية من التبعية للغرب ،ويتوقف
االختراق الغربي ملجتمعاتنا.
 -6إن أغلب مقاوماتنا للعدو ليست حرو ًبا نظامية،
بل حرب عصابات تعتمد على املبادرة والعمق الشعبي،
غير نظامية
لذل���ك ال بد أن تكو َن مقاومتنا اإلعالمي ُة َ
تعتمد على املبادرة الشعبية ،وبأبسط الوسائل املمكنة،
ومبا منلك من قدرات وإمكانيات مهما بدت صغيرة أو
مح���دودة ،وتتميز مقاومتنا اإلعالمية اليوم بأنها غير
مكلفة في مواجهة املاكينات اإلعالمية الكبرى املنحازة
ض���د جهادنا ،وال نتوقع أن تفتح لنا إحدى الوس���ائل
اإلعالمية أبوابها كي من���ارس هذا اإلعالم ،بل علينا
أن نخلق مثل هذه الوسيلة بأيدينا حيث استطعنا ،وإال
فإن كل واحد منا هو وس���يلة إعالمية .على أننا يجب
أن ال نرفض املقاومة اإلعالمية املنظمة متى ما تهيأت
الظروف لذلك.
 -7إن جه���اد الكلمة ،وتفعي���ل املقاومة اإلعالمية،
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ضروري وحيوي في جميع مراحل اجلهاد وتشريعاته،
وهذا يعن���ي أن اإلعالم اجله���ادي ال ميكن إلغاؤه أو
تأجيله ،أو إهمال���ه؛ مهما كانت الظروف ،ومهما كان
حال األمة اإلسالمية.
 -8أي���ة مجموعة جهادية مقاومة لن حتقق التمكني
إال إذا استوفت أنواع اجلهاد الثالثة( :البدني ،واملالي،
واإلعالمي) وحتى أصحاب األعذار ال يس���قط عنهم
اجلهاد ،ورح���م الله تعالى احلافظ ابن حجر إذ يقول
أيضا أن جنس جهاد
ف���ي فريضة اجلهاد« :والتحقيق ً
الكفار متعني على كل مس���لم ،إما بيده ،وإما بلسانه،
وإما مباله ،وإما بقلبه ،والله أعلم».
 -9ال ب���د أن تعتمد املقاوم���ة اإلعالمية التخطيط
االس���تراتيجي ،للوصول إلى حتقيق أهدافها العامة،
اختزاالً للوقت واجلهد واملال وحملدودية إمكانياتها.
 -10يأتي في أولويات التخطيط للمقاومة اإلعالمية
تعي�ي�ن احملددات في عملها ،ومنها رؤيتها ورس���التها
وأهدافها العام���ة واإلجرائية ،وأن تراجع نس���بة ما
حتقق منها ،واألسباب التي حالت دون حتقق بعضها.
 -11ميكن حتديد أهم استراتيجيات اإلعالم املقاوم
كتوصيات للقائمني به ،وهي:
 أن يعتمد اإلعالم املقاوم في رسالته اإلعالمية علىاملبدئية والواقعية ،والفاعلية والوضوح واالستمرارية.
أي أن���ه يجمع بني الش���رعية في املنه���ج ،واملعاصرة
والتطور في الوسائل واألساليب ،والتكامل في الرؤية
والتشخيص والعالج.

متج���د ًدا في مادته ،وأن يتجاوز مرحلة ردود األفعال،
إن اإلع�ل�ام املبادر يجعل العدو ووس���ائله اإلعالمية
يحتار في الرد ،وكيفية صد هذه األفكار املتجددة.
 ال بد إلعالم املقاومة أن يكون تواصل ًّيا مع احلدثوم���ع اجلمهور ،وأن يتجنب االس���تعالء واالس���تغناء
واالس���تعداء ،م���ع االحتف���اظ بالعزة الت���ي هي لله
ولرس���وله وللمؤمنني ،وبالتميز؛ من غير انغالق يؤدي
إل���ى االنعزالية .وعليه أن يعرف الس���احة التي يعمل
فيها؛ حت���ى ال يكون غري ًبا عن الواقع الذي يعمل فيه
أو يريد تغييره.
 مع تعدد التحديات وتكالب اخلصوم ،على إعالماملقاوم���ة أن ّ
يوظف التعريض والتلميح واخلطاب غير
املباشر؛ ليصلح الناس من غير إحراج ،وليتجنب اآلثار
الت���ي يو ّلدها التصريح ،خاصة م���ع أبناء جلدتنا من
النفور والفجور ،فقد كانت احلدود الشرعية تُ ْدفَع في
ساحات القتال؛ خشية أن يفر أصحابها إلى العدو.
 على إعالم املقاومة أن يستثمر طاقات األمة كافةوإمكاناتها ،وأن يوظ���ف الكفايات واخلبرات جميعها
في مجال عمله ،ما دامت ضمن الوالء العام لإلسالم،
والعزمية الصادقة في نص���رة قضايا األمة؛ فمعركة
األمة أوسع من أن نحصر عملنا في دائرة ضيقة.
 اإلع�ل�ام املقاوم رغم تواض���ع اإلمكانات املتاحةق���ادر على املواكبة واملواجه���ة والتأثير ،ما دام يعتمد
التخطيط في عمله.

 أن ال يغلّ���ب اجلان���ب العاطف���ي واالنفعالي فيخطاب���ه وحتليله ،رغم أهميته ف���ي التعبئة ،فدميومة
العم���ل وتواصله تقوم على البع���د املوضوعي وعمق
التحليل ،ودقة التش���خيص ،والتراب���ط املنطقي وفق
س�ن�ن الله تعالى في األفراد واجلماع���ات ،واعتماد
احلقائ���ق املوثقة واإلحصائيات املدققة؛ فكلها عوامل
تق ّوي العمل اإلعالمي املقاوم.
 -ال ب���د أن يكون إعالم املقاومة مباد ًرا في مواقفه
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معلومات إضافية
أولويات اإلعالم املقاوم:
تس���خير اإلعالم املقاوم خلدمة دين األمة ومصاحلها يتطلب إخضاع هذا اإلعالم لفقه األولويات ،بحيث يتم
توجيهه إلجناز األجندة احملددة وبلوغ األهداف املرجوة.
وهناك العديد من املوضوعات التي تنتظر من اإلعالم املقاوم أن يطرقها ،أو يستمر في التأكيد عليها في هذه
املرحلة من تاريخ األمة.
وعلى اإلعالم املقاوم السعي باجتاه إبراز القضايا التي هي محل نقاش في الدوائر اإلعالمية؛ سواء كان ذلك
على الصعيد العام أو على صعيد البلدان احملتلة؛ كالعراق ،ومن أهمها:
أمنوذجا عمل ًّيا لوصايا
 البُ ْعد اإلنساني في الرسالة التي يحملها اإلعالم املقاوم «تنظي ًرا وتطبيقًا» ،وأن يكونً
النبي صلى الله عليه وسلم لقادة الفتح اإلسالمي ،مع احلرص على توثيق هذه النماذج وتقدميها.
 التأكيد على أن املقاومة حترص على أن جتعل عملياتها بعيدة عن املدنيني ،وأن معظم العبوات التي تنفجرب�ي�ن املدنيني هي من طرف احملتل أو من احلكومة العميلة؛ بهدف إيقاع الفتنة بني املقاومة وأهلها من املدنيني،
وأن املقاومة حتتكم إلى الشرع اإلسالمي في كل عملها ،وفضح ممارسات احلكومة الطائفية وقوات االحتالل في
قتل املدنيني دون االكتراث بعدد أرواحهم املزهقة ،وفضح ممارسات االحتالل في اتخاذ مساكن املدنيني مقرات
ودروعا بشرية لالختباء بينهم غير مكترث لتعريض حياتهم للخطر.
عسكرية
ً
 التأكيد على أن املقاومة هي من أبناء األمة اخليرين املدافعني عن بلدهم ،والذين رفضوا وقاوموا مش���روعوتصدوا له ،وهم املمثلون احلقيقيون إلرادة الرافضني لالحتالل ومش���اريعه ،وأن املقاومة ال تدين بالوالء
احملتل
ّ
إال لل���ه ،وأن أعمالها املس���لَّحة تهدف إلى حترير البالد من االحتالل ومرتزقت���ه ،وبناء الدولة َوفْق ثوابت األمة
وقيمها ومبا يحقق العدل واملساواة واحترام احلقوق.
 التأكيد على أن احملتل األمريكي جاء لتحقيق أهدافه وأهداف الصهاينة في قتل املس���لمني وتفتيت وحدتهمومصادر قوتهم ،وتدمير العراق وتقس���يمه إلى دويالت صغيرة تدخل ف���ي دوامة حرب أهلية ال تنتهي؛ ليتمكن
اليه���ود من حتقيق حلمهم في بن���اء دولتهم املأمولة من الفرات إلى الني���ل ،وأن احملتل أدخل العراق في دوامة
حريصا
العنف بعد أن أس���لمه إلى امليليشيات الطائفية ،وترك إيران تعيث في أرضه فسا ًدا .ولو أن احملتل كان
ً
على العراق وش���عبه وبناء دولته املستقرة؛ الستطاع في غضون أش���هر معدودات أن يدعم تشكيل نظام متوازن
لقيادته.
 ضرورة تصحيح املفاهيم املضللة التي يروج لها اإلعالم املضاد ضمن سياسته في احلرب الدعائية والنفسية؛كاإلس���اءة إلى اجلهاد واملجاهدين ،بل اإلساءة إلى الرسالة اإلسالمية التي بُعث بها النبي صلى الله عليه وسلم،
وملز اجلماعات اجلهادية بافتقارها إلى البرامج السياس���ية وغياب القيادة عنها .والرد على القوى األخرى التي
تس���عى حلرف املفاهيم اجلهادية بالدعوة إل���ى أيديولوجيتها الضالة واملنهزمة باس���مه ،ومصادرتها ملا حققته
(املجاميع) اجلهادية من نصر ومتكني وتوظيفه خدمة ألهدافها ومصاحلها.
 تقدمي البدائل املناس���بة ملعاجل���ة الوضع بعد خروج االحتالل أو إعالنه جدولة االنس���حاب ،وهو ما يبعثباالطمئنان ألبناء العراق وجيرانه.
التقرير االسرتاتيجي الثامن
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أساس���ا؛ فباإلمكان االس���تئناس بها في تناول حاالت العدوان
وإن كانت هذه األولويات تخص احلالة العراقية
ً
األخرى ،مع األخذ في احلسبان خصوصية كل حالة.

موضوعية إعالم املقاومة:
كيف ميك���ن وصف اإلعالم املقاوم باملوضوعية ف���ي ظل اهتمامه بالتدفُّق اإلعالم���ي في اجتاه واحد «ضد
االحتالل»؟ وهل بإمكان هذا اإلعالم املواءمة ما بني املوضوعية واملصداقية والقدرة على اإلقناع والتأثير؟
فيما يلي إجابة بعض اخلبراء واملختصني بإعالم املقاومة على هذا التساؤل املهم:
مرة» رئيس حترير مجلَّة «فلسطني املسلمة» :االحتراف واملهنية والتخصص واحلقيقة واحلذر
 األستاذ «رأفت ّمن املبالغة واملوضوعية؛ هي مواصفات أساسية إلعالم املقاومة.
واملوضوعية  -هنا  -تعني :االقتراب من احلقيقة ،وهي تختلف عن احليادية؛ إذ ال ميكن لإلعالم املقاوم إال
أن يكون منحازًا للمقاومة دون مبالغة أو مكابرة في التغطية والتحليل.
 األستاذ «فتحي حماد» ـ رئيس مجلس إدارة شبكة «األقصى» اإلعالم َّية ،واملشرف العام على قناة «األقصى»الفضائ َّية ـ :إن املوضوعية يجب أن تتسم َوفْق أهداف وغايات سامية ،فاملوضوعية هي أن يكون هناك حرية لكل
الناس ،واملوضوعية ال بد أن تأتي َوفْق تعاليم اإلسالم؛ لذلك يجب أن تتفق املوضوعية مع تعاليم اإلسالم.
 «أبو مجاهد» ـ الناطق الرسمي أللوية الناصر صالح الدين «أحد الفصائل اجلهاد َّية في فلسطني» ـ :عبارة(احل���رب خـدعة) ال تعني ضياع املصداقية لصالح تقوية حجة ومصداقية عدونا ،بل في ظل الصراع اإلعالمي
القائم واملفتوح أمام كاميرات العالم تغدو احلقيقة واملصداقية سالحنا الذي نتبارى على امتالك أدلته.
والفرصة التي تهيأت للمصور «طالل أبو رحمة» اللتقاط الفيلم التسجيلي لقتل الطفل محمد الدرة بدم بارد
وعلى مدار دقائق عديدة ،أو للمصور زكريا أبو هربيد في التقاط صورة اغتيال أس���رة هدى غالية على شاطئ
يتس���ن لها أن جتد من يصورها؛
بحر غزة بقذيفة صهيونية ،وغيرها من املش���اهد التي تتكرر آالف املرات ولم
َّ
تدعم مصداقية الطرح اإلعالمي املقاوم وموضوعيته.
ونالحظ الفرق بني احلضور اإلعالمي املتقدم في االنتفاضة الفلسطينية احلالية وبني احلضور اإلعالمي في
َ
حتظ مبثل ما حظيت
االنتفاض���ة األولى والتي رغم قوة أحداثها ،ومدى افتراض تأثيرها اإلعالمي؛ إال أنها لم
به االنتفاضة الثانية؛ إذ لم تتوفر القنوات الفضائية وال املصورون في حينها.
األس���تاذ عبد الرحمن الرواشدي ـ املش���رف العام على وكالة «حق» اإلخبارية العراق َّية ـ :من غير املقبول أن
تكون املوضوعية بتس���ويق مفاهيم العدو وادعاءاته في إعالمنا؛ خاصة أن وسائل العدو لم تفسح مجاالً لعرض
قضيتن���ا من وجهة نظرنا أو القريبة منها ،بل إن وس���ائل إعالم الغرب هي أبع���د عن ذلك .وما محاربة اإلدارة
أيضا  -إال بس���بب عرضها
األمريكي���ة لقناة «اجلزيرة» – رغ���م أنها ال تخضع لإلدارة األمريكية وال للمقاومة ً
احلقائق مبوضوعية ومهنية.
واإلعالم املقاوم هو جزء من اإلعالم اإلس�ل�امي الذي يعالج مرحلة متر بها األمة ،وهي القتال في سبيل الله
ضير في إمكانية التوس���ع
تعالى ،وهذا ميلي عليه سياس���ات إعالمي���ة تتوافق وطبيعة املرحلة وخطورتها ،وال
َ
وإفس���اح املج���ال أمام الرأي اآلخر .ومن ناحية أخرى؛ فإن موضوعية إع�ل�ام املقاومة حتتم عليه الوقوف على
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أخطاء الفعل املقاوم ،وحتليل أسبابها وتداعياتها وكيفية جتاوزها مبا يحفظ مشروع املقاومة ،ومن يتد َّبر القرآن
الكرمي وخاصة آيات القتال ،ويطالع السنة النبوية خاصة الغزوات؛ يجد شواهد كثيرة على ذلك.
املصدر :اإلعالم املقاوم صناعة للوعي ..وإشراقة في ظل االحتالل ،مجلة البيان ،العدد  ،256ذو احلجة  ،1429ديسمبر 2008
(بتصرف).
أو انظر الرابط اإللكتروني:
http://www.albayan-magazine.com/bayan-256/bayan-09.htm
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