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 "األكاذيب الصادقة"
 مفهوم إعالمي مركب سبق إليه القرآن الكرمي
 )مادة مرشحة للفوز يف مسابقة كاتب األلوكة(

  
ن ُروح العصر، لكنَّ العقود القليلة املاضية شهدت حتوَُّل ُيشك ِّل اإلعالم الوجَه األكثر تعبريًا ع

اإلعالم إىل ديناصور، رأُسه أصغر بكثري من جسده، فبينما تطوَّرت الوسائل بشككل مكده ، 
وتعككدَّدت األشكككاُل إىل  ككد ِّ الككد، الشككديد، بككل الاإلمككة، يفاقككر اإلعككالُم إىل اإل ككار املعيككاري ِّ 

 الضابط لكيفية اساإلدام الوسائل.
 

وقد أصبح امللمُح الرئيُس للمشهد اإلعالمي العاملي  ُغيكان "اررفيَّكة" علكا "املصكداقية"، بينمكا 
[ يكدر  إىل أي 1َمن ياوقَّف أمكام مكادة )صكديف( يف "املعجكف املفهكرا أللفكاآ القكرآن الككرمي" 

ككديف، و ككلَّ عليكككه، بككل وصككف رلُّ العككلَّة  فَسككه قلصككديف  قكككال   – ككد ا ا افككا اإلسككالم قلص ِّ
أن  -صلَّا هللا عليه وسلَّف  -[، كما أمر هللا  بيَّه 146: }َوإَِّّنَّ َلَصادِّقُوَن{  األ عام: -تعاىل 

كرِّج  ِّ -تعكاىل  -يدعو أبن يكون من الصادقني  قكال   ِ يفا َوَأ كد  ََِل صِّ ل ك ِّ ُمكد  ِِّ : }َوقُكل  َرل ِّ أَد 
ككن  لَككُد  ًَن ُسككل طَاًَّن  َ  َعككل  ِّْ مِّ يفا َواج  ككد  ككريًا{  اإلسككرا : ُُم ككرََ  صِّ [، واألمثلككُة علككا ذلككًن يف 80صِّ

ا.  الكاال العليل كثريٌة، بل كثرية جدًّ
 

كديف، والاحكاير مكن  كيايف علكا اركع ِّ علكا الص ِّ لكنَّ القرآن الكرمي مل يقاصر عطاُؤه يف هكاا الس ِّ
َهككا الَككاِّل، اككا يسككاابعه ذلككًن مككن َمككد ح الصككادقني، ودعككوة املككعمنني ألن  يكو ككوا معهككف: }َ  أَيكُّ 



َ وَُكو ُككوا َمككَق الصَّككادِّقِّنَي{  الاوبككة:  [  بككل َكَشككف القككرآُن الكككرمي عككن 119الَّككاِّيَن َآَمنُككوا اتكَُّقككوا اكَّ
ا، هككو مفهككوم "األكاذيككب الصككادقة  مفهككوما عرفا ككه الد ِّراسككات اإلعالميَّككة  ككديثًا، بككل  ككديثًا جككدًّ

true lies." 
 

و، الكككدكاور عبكككدالوهال املسكككريي، فككك نَّ اإلعكككالم و سككَب رأي املفك ِّكككر العكككر  اإلسكككالمي املعكككر 
كا قاكل، ارقيقكة، ويوجكد تعبكري قللغكة  ارديل ذَككي  إىل أقصكا  كد ا، فهكو ذ يككال قكطُّ، وإزَّ

" "أكاذيكب  قيقيكة"، اعكن أ َّكه متككن اريكر األكاذيكب عكن true lies[ 2اإلجنليليكة هكو " 
  ريقِّ إِفا  جل ا من ارقيقة".

 
كراَ  فيهكا  لكنَّهكا منالعكٌة والوقائق يف ا  قيقة ماديَّكة ذ مِّ  هاا النوع من اإلعالم صادقٌة، اعن أَّنَّ

يايف ُمضل ِّل.  من سياقها، أو موضوعة يف سِّ
 

، فاحككك  عنككوان " كككات ا طكككال  َيوا ِّ كككه  ويضككرل الكككدكاور املسككريي أمثلكككًة لكككالًن قإلعككالم الص ِّ
يوا ِّ املراوغ" يقول: "داَِل هاا اإل ه   ار، تصبح املقاومُة شكالً من أشككال اإلرهكال ِكريِّ الص ِّ

ري املفهوم، بينما تصبح هجمكاُت إسكرائيل علكا الَعكَرل َكرََّد دفكاع مفهكوم ومشكروع  العقالا ِّ ِو
ككن َإَّ، فكك نَّ ااككي  اإلسككرائيليَّ هككو "جككي  الككد ِّفاع اإلسككرائيلي". وهككي أكاذيككُب  عككن الككنَّفس، ومِّ

 "  [.3بال شًن ا
 

 فسه عن دعوة ككل ا مكن العكرل والصكهاينة إىل أن ياهكروا ضكبَط الكنفس ويسكاعدُّوا وُقلِّ الشيَ  
بَقبول أكثر من لاقدمي تنازذت، وُيضَرل املثُل بقرار الاقسيف  فقد أظهر الصهاينة "اذعادال" 

 ِّصكف فلسككطني، أمَّككا الفلسككطينيون فقككد أظهككروا "الاطككرُّ،" برفضككهف مككا قُككد ِّم إلككيهف، فاذعاككدال 
كككيايف قكككد ُعر ِّفكككا يف إ كككار ياُهكككل األصكككول الاار يَّكككة  وهكككو أنَّ املسكككاو نني  والاطكككرُّ، يف هكككاا الس ِّ

كالَح، وا الُّك وا أجكلا  منهكا، ومكا فعلكه الصهاينة مغاصبون جكاؤوا إىل أر  فلسكطني لملكون الس ِّ
سوا دولاهف فيها.  قراُر الاقسيف هو قَبوَل  ادثة اذِاصال  بل َمَنحهف املليَد من األر  ليعس ِّ

 



وقككد كا كك  املككرَّة األوىل الككم اسككُاإلدم فيهككا الاعبككري بصككياِاه تلككًن عنككدما أُ ككا  الفككيلف ا وليككودي 
، ولعلَّها مصادفٌة ذات دذلكةا [4  1994" املنا  سنة  True Lies -"أكاذيب  قيقية 

ِاصَّة أن يكون هاا الفيلف من أكثر أفالم موجةِّ )فوبيكا( اإلسكالم شكهرًة  إذ َ اصكر املسكلمني 
 يف كلمة وا دة "إرهابيون"!

  
ويف ارقيقكة، فك نَّ القكرآن الككرمي أوَّل َمكن أشكار إىل ظكاهرة األكاذيكب الصكادقة يف مفاكاح سكورة 

ُ يَكع لَككُف إِّ َّككًَن "املنككافقون"  قككال تعككاىل ككَهُد إِّ َّككًَن َلَرُسككوُل اكَِّّ َواكَّ : }إَِّذا َجككاَ َ  ال ُمنَككافُِّقوَن قَككالُوا َ ش 
َهُد إِّنَّ ال ُمَنافِّقِّنَي َلَككاذِّبُوَن{  املنكافقون:  ُ َيش  [، والككال لغكًة هكو: "اإلِبكار عكن 1َلَرُسولُُه َواكَّ

 [.6أِرب خبال،ِّ ما يُعر، أ َّه الواقق" [، أو "5شي ا خبال، ما هو عليه يف الواقق" 
 

بككككة قبككككَل أن تابلككككور يف  واآليككككة معجككككلة مككككن وجهككككني  األوَّل: اااككككوك الكاشككككف عككككن ظككككاهرة مركَّ
ذم  -الد ِّراسكات اإلعالميَّكة املعاصكرة، والثكاا: لُغكوي  يامثَّكل يف اسكاإلدام أدوات الاإكيككد: "إن 

ا قعكل أيَّ وويكل ملعكن اآليكة منطكوً  علكا تعسُّكف َتكرار اسكاإلدام لفكا اااللكة"، مك -الاوكيد 
 كك   مرَسكٌل مكن هللا، وهللا يعلككف بكالًن، ويف الوقكك   -صككلَّا هللا عليكه وسكلَّف  -شكديد، فمحمَّكد 

ه، ف نَّ هللا يشهد أبنَّ املنافقني كاذبون مساإلدًما أدايت توكيد )إنَّ   ذم الاوكيد(. - فسِّ
 

دوَن اعابكار لدرجكة قنكاعاهف اكا  -ني اعيار ات ِّفايف قو ف مكق الواقكق فَمن تعامل مق هعذ  املنافق
كككديف، وككككالًن الر ِّسكككالة اإلعالميَّكككة الكككم يقكككوم مناجوهكككا بكككك "تعليبهكككا"  -يقولكككون  سيصكككفهف قلص ِّ

 مساإلدمني وسائَل  رفيَّة مبهِّرة، وتركيلًا مباَلًغا فيه علا جلئيات تبدِّ ارقيقة أو  ىت ُُتفيها.
  
 
 كككككككككككككككككككك
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