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 دور الرسالة اإلعالمية
 في توحيد المسلمين حول قضاياهم الكبرى

 ً  فلسطين نموذجا
 أ. نزار محمد عثمان

 

 

 أوالً 

 العولمة والتحدي اإلعالمي
 :مدخل
وتالشةي  ،بسةقوط الحةدود الزمانيةة والمكانيةة صر العولمةةع لذي نعيشهعصرنا ايتميز 

أكثةر  يهةا العالقةات البشةريةصةيير  أصةبحف ف المسافات؛ حيث تحةول العةالم ىلةى قريةة
األمةةر الةةذي أدى ىلةةى مزيةةد مةةن التفاعةةل البشةةري واالنفتةةا  الثقةةافي  ،تنظيًمةةا وسةةرعة

 .والتنازع الحضـاري

، حيةث وصةل اإلنسةان ىلةى االتصةالو فةي تكنولوجيةا االنتقةالكما يتميز بالتطور الهائل 
 ، واخترعفبتهمعف صوراً لسطحه وعينات من تر، وأرسل أجهز  ىلى المريخ جمرالق

قمةةار ، واألي شةةبكة اإلنترنةةفأدوات جديةد  للتواصةةل بةةين أعةةداد أكبةةر مةةن النةةا  كمةةا فةة
ى ويسةم  ، التي أصبح االنسان قادراً عبرها على أن يةرالصناعية والمحطات الفضائية

 .ما يدور في أرجاء العالم

 حضةار  اليربيةةهذه الثور  التقنية العلمية الهائلة، نسةبة لميالدهةا وتطورهةا فةي كنة  ال
حيةث أصةبح  ـ خاصةة الصةعيد اإلعالمةيـ  أفرزت تحديات كبير  علةى كافةة األصةعد 

، مةن بسةس سةيطرتهتعمةل علةى تمكينةه أدا  فعالة للنظام العالمي الجديد  اإلعالم العالمي
عبةةر ىحكةةام  ،والعمةةل علةةى تشةةكيل العةةالم وفةةا الطريقةةة التةةي يريةةد ،ونشةةر حضةةارته

أجهز  اإلعالم العالمية من صح  وىذاعات وقنوات ولدولية السيطر  على المؤسسات ا

 .فضائية ونحوه
 الوحد  اإلسالمية:في ىضعاف  اليربيةالرسالة اإلعالمية دور 

علةةى ـ  اليةوم العةالميالمسةيطرين علةى اإلعةالم لعلةه بةات مةن مكةرور القةول ترديةد أن 
سالمية فةي حالةة الضةع  إلبقاء األمة اإل ون بكل ما أوتوا من قو يسع ـ اختالف منابره

والضياع واالنقسام التي تعيشها، كما يسةعون إلجهةاك كةل محاولةة لتوحيةد األمةة عبةر 

ةل  متكامل يراعةي مخطس ىعالمي الجةود  فةي خطةوات العمليةة اإلعالميةة فيهةتم بالمرس 
والمستقب ل كما ال يهمل الرسالة وال وسيلة ىيصالها. فنجده في اهتمامه بالرسةالة يراعةي 

تحقا مقاصده وتوافا مخطاطته، ويتفنن في محاولة ىخراجها فةي قالةم محايةد تةار  أن 
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متسةمة  وقالم منحاز تةار  أخةرى، وفةي كةل األحةوال تبقةى الرسةالة اإلعالميةة العالميةة

 :باألتي
، والعكة  الضةحيةبمظهةر الجةاني ىظهار التضليل وىلبا  الحا ثوب الباطل، و -

الم باإلرهةاب، ومةا يبةث ويتناقةل مةن ما يشةاع مةن ربةس اإلسة ؛ ومن ذلكصحيح
 حم اليهود للسالم!.

جةون لممارسةة فتجةدهم يرو   المسةلمين الحةديث عةن البعد عن الدقة والعلمية عند  -

 حكومة السودان للرق في الجنوب، والتطهير العرقي في دارفور ونحو ذلك.
م ىذ يعتبةةةر اإلعةةةال، الكيةةةل بمكيةةةالينسياسةةةة و وازدواجيةةةة المعةةةايير، التطفيةةة ، -

العالمي الحركتين اإلنفصاليتين في أندونسيا وجنةوب السةودان حركةات تحرريةة 
المجاهدين فةي كشةمير وحنةوب الفلبةين حركةات ىرهابيةة  مشروعة بينما حركتي

 .(1)غير مشروعة

، والسةعي الةدبوب لةزرع بةذور االنحياز التةام ضةد الفكةر  اإلسةالمية الصةحيحة -
بةةن أبةةي عبةةد ب بةةن لةةم ينقطةة  منةةذ أيةةام  هةةذا الكيةةد الةةذي، التفرقةةة بةةين المسةةلمين

طبعتةه الذي ظهةرت الوزير الروماني )ت. ج. دجوفارا(، سلول، مروراً بكتاب 

م، بتقديم لوي  رينو األستاذ في كليةة الحقةوق 1914األولى باللية الفرنسية عام 
وكليةةة العلةةوم السياسةةية، عةةن مةةدى جد يةةة األوروبيةةين واهتمةةامهم بالقضةةاء علةةى 

مائةة ))مةة اإلسةالمية، فةي ظةل كيةان الدولةة العثمانيةة. وعنةوان الكتةاب وحد  األ
، باالعتمةةاد علةةى أوراق وأراشةةي  وزارات خارجيةةة ((مشةةروع لتقسةةيم تركيةةا

، (2)صةةفحة مةةن القطةة  المتوسةةس 650الةةدول األوربيةةة، وتبلةةت صةةفحات الكتةةاب 

ي ، والتةي سايك  بيكو، وسان ريمو، واتفاقيةات بةارمروراً بالترويج التفاقيات 
سمف بموجبها البالد العربية واإلسالمية ىلى مناطا نفوذ واستعمار بةين الةدول ق  

التةةي )برنةةارد لةةوي (  المعاصةةر المستشةةرق اليهةةوديىلةةى تصةةريحات  األوربيةةة
ىن المنطقةةة الممتةةد  مةةن باكسةةتان حتةةى الميةةرب سةةتبقى فةةي حالةةة )): يقةةول فيهةةا

والتةي ظهةرت  (3)((ياسةية لةدولهااضطراب ىلى أن يعاد النظر فةي الخريطةة الس

 آثارها اآلن في كشمير والسودان وغيرها من دول العالم.

ً  ولماذا فلسطين ؟الرسالة اإلعالمية لماذا  ؟نموذجا
يمكةن أن كثير  التفاصيل غيةر أنةه مختلفة الجوانم، العملية اإلعالمية متعدد  المحاور، 

قبل، الرسةةالة، وسةةيلة ىيصةةال أربعةةة عناصةةر رئيسةةة هةةي: المرسةةل، المسةةت نمي ةةز فيهةةا

كثيةر ، ودراسةة دور اإلعةالم فةي  فةروعالرسالة، وكل عنصر من هةذه العناصةر تحتةه 
يؤدي ىلى ىطالة قد ال  وحد  المسلمين يتطلم أن ال نهمل أحد هذه العناصر، األمر الذي

                                                        

، الشيخ سفر بن عبةد الةرحمن الحةوالي، " عن أي شئ نداف ..رسالة من مكة"انظر  (1)

 .57ص 
 .13التطل  للوحد ، حسن الصفار، ص  (2)

محمةةةد السةةةمال،، مجلةةةة )الةةةوعي اإلسةةةالمي( الكويتيةةةة،  ،هةةةل اإلسةةةالم هةةةو الهةةةدف (3)

 .هـ1414، شوال 338، عدد 42ص
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لةةى أهةةم مكونةةات تتناسةةم مةة  الموجهةةات المقةةرر  لهةةذه الورقةةة، لةةذلك وقةة  االختيةةار ع

  دون سواها. الرسالة اإلعالميةية اإلعالمية: العمل
التةي تحةوي  "أمهةات الموضةوعات"من جانم آخر فةنن موضةوع وحةد  المسةلمين مةن 

ً عديد ، وشعب معالم أن نلجهةا مةن مةدخل قضةايا المسةلمين الكبةرى التةي ال  رأيناكثير ،  ا
ً جةتختل  فيها اآلراء وال تتعدد حولهةا التوجهةات، فةاختيرت فلسةطين نموذ قضةية  ن  ، ألا

فلسةةطين تقةة  فةةي وجةةدان كةةل مسةةلم يشةةعر بانتمائةةه لهةةذه األمةةة وينةةب  قلبةةه باإليمةةان 

، ذلك أن فلسطين تحةوي القةد  التةي لهةا مكانتهةا مالصادق ويجيش صدره بعز  اإلسال
 .جمي  طوائفهم ومذاهبهم وتوجهاتهمالدينية المرموقة التي اتفا عليها المسلمون ب

أصحابه منذ أن و ولى التي توجه ىليها الرسول صلى ب عليه وسلمفالقد  هي القبلة األ
في السنة العاشر  للبعثة قبةل الهجةر  بةثال   المعراجو فرضف الصال  في ليلة اإلسراء

سنوات وظلف القد  قبلة المسلمين بعد هجرتهم ىلى المدينةة المنةور  سةتة عشةر شةهراً 

 و مةةن حيةةث خرجةةف فةةول  ) :قةةال تعةةالىحتةةى نةةزل القةةرآن يةةلمرهم بالتوجةةه ىلةةى الكعبةةة 
 .(1)(وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

القد  هي منتهى اإلسراء ومنطلا المعراج ىلى السماء وفيها أم  الرسةول صةلى  كما أن  
وفةي ذلةك دليةل علةى  ـعلى أرجح األقوال  ـب عليه وسلم األنبياء في المسجد األقصى 

، وبةدء اإلسةراء مةن المسةجد شةموله للرسةاالت السةماوية السةابقةم للنبوات وختم اإلسال

، يقةول مسجدين لن يزول مهما فعل اليهةودالحرام وانتهابه بالمسجد األقصى فيه ربس لل
سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام ىلى المسجد األقصى ): سبحانه وتعالى

الحةرام هةو ثةم ىن المسةجد  ،(2)(ىنه هو السمي  البصيرمن آياتنا الذي باركنا حوله لنريه 
والثاني هو المسجد النبوي  ،: األول هو المسجد الحرام في مكةثالث الحرمين الشريفين

 شةد  ت   ال)) :وثالثهما هو المسجد األقصى في القد  قال صلى ب عليه وسةلم ،في المدينة

 .(3)(مسجد األقصى ومسجدي هذا(: المسجد الحرام والالرحال ىال ىلى ثالثة مساجد
أرك المحشةر ،أرك النبيةين ودار المرسةلين ومةلوى الصةالحين كلةه هةذاوالقد  قبةل 

َهاجر الخلي وعجائةم سةليمان ومهةد  ،داودل ىبراهيم، وديار أيوب ومحةراب والمنشر، م 

. أرك البركةةة التةةي وصةةفها ب بلنهةةا مباركةةة فةةي خمسةةة .السةةالمجميعةةاً عيسةةى علةةيهم 
 :هي (4)في القرآن مواض 

سةةبحان الةةذي أسةةرى بعبةةده لةةيالً مةةن المسةةجد الحةةرام ىلةةى المسةةجد ) :قولةةه تعةةالى -

 .(5)(..األقصى الذي باركنا حوله
 . (6)(ونجيناه ولوطاً ىلى األرك التي باركنا فيها للعالمين) :قوله تعالى -

                                                        

 .150سور  البقر :  (1)
 .1سور  اإلسراء:  (2)

 متفا عليه. (3)
 .11كل مسلم د. القرضاوي ص انظر القد  قضية  (4)

 .1سور  اإلسراء:  (5)

 .71سور  األنبياء:  (6)
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 ومياربهةا وأورثنا القةوم الةذين كةانوا يستضةعفون مشةارق األرك) :قوله تعالى -

 .(1)(..التي باركنا فيها وتمف كلمة ربك الحسنى على بني ىسرائيل بما صبروا
ولسةةليمان الةةريح عاصةةفة تجةةري بةةلمره ىلةةى األرك التةةي باركنةةا ) :قولةةه تعةةالى -

 .(2)(فيها

وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهر  وقدرنا فيهةا ) :قوله تعالى -
 .(3)(السير..

لةذلك . .عزيةز  الحمةى ،عاليةة المـنةـزلة ،اد اإلسالمي سامية المكانةىن القد  في االعتق
 .ختيرت في هذه الورقة لتمثل قضايا المسلمين الكبرىا

 

 

 ثانياً 

قضاياهم  حولتوحيد المسلمين و الرسالة اإلعالمية

 الكبرى
يمكةةن أن يلعةةم اإلعةةالم دوراً كبيةةراً فةةي توحيةةد  (4)نيالمختصةة وفقةةاً لمةةا يةةراه عةةدد مةةن

لمين حول قضاياهم المصيرية ـ والنموذج المختار هنا هةو قضةية فلسةطين ـ وذلةك المس
 :حدا  تييير ىيجابي فيعبر السعي إل

 المعرفيالجانم  -

 المواق  واالتجاهات -
 التنشئة االجتماعية -

 وسنفرد هذه المحاور بشيء من التفصيل:

 :في التييير المعرفي الرسالة اإلعالميةدور  أ()
اإلسالمي واالستكبار األمريكي والتجاهل العالمي  التفرقالعربي و فالتشتفي ظل واق  

كبيةر فةي ىحةدا  تيييةر معرفةي يهةدف لجمة  الصة   بدورأن يقوموا  لإلعالميينيمكن 

 :حول وتوحيد الكلمة
 التصور الصحيح للوحد  اإلسالمية:( 1)

 ويتشكل هذا التصورفي عد  نقاط أهمها:

 بةابكمآ)قل ىن كةان  قوله تعالى: جمعهاثير ، الروابس االجتماعية بين البشر ك .1
تجار  تخشةون و أموال اقترفتموهاو أزواجكم وعشيرتكمو ىخوانكمو أبنابكمو

                                                        

 .137سور  األعراف:  (1)
 .81سور  األنبياء:  (2)

 .18سور  سبل:  (3)
، ورقةةة "التةةلثير اإلعالمةةي فةةي الظةةواهر االجتماعيةةة بةةين السةةلم واإليجةةاب"انظةةر  (4)

ملةةة سةةبتمبر عمليةةة اقةةتالع "ح . وانظةةر مقةةال2-1بحثيةةة لةةـ د. أحمةةد حسةةن محمةةد، ص 

 ، د. محمد الحضي ، موق  لها أون الين."حقيقي
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مسةةاكن ترضةةونها أحةةم ىلةةيكم مةةن ب ورسةةوله وجهةةاد فةةي سةةبييله و كسةةادها

 :فحةوت اآليةة (1)(ره وب ال يهةدي القةوم الفاسةقينفتربصوا حتى يلتي ب بةلم
ورابطةةةة  ،والرابطةةةة القوميةةةة، ورابطةةةة اإلقامةةةة )الةةةوطن(،ائليةالرابطةةةة الع

هي التي ينبيةي أن  العقديةنف أن الرابطة وبي   ،والرابطة االسالمية ،المصلحة
في سبيلها اليالي والمةرتخ   واويبذل يقدمها المسلمون في فلسطين وغيرها،

 ن. وىال فلنترب  حتى يلتي ب بلمره وب ال يهدي القوم الفاسقي

تعنةي أن تتطةابا المجتمعةات اإلسةالمية وال تختلة  عةن  الوحد  اإلسةالمية ال .2
لةي  هةةذه مقصةود الوحةةد  اإلسةالمية، بةةل لةم يكةةن  ؛بعضةها فةةي كثيةر أو قليةةل

فلةم " المسلمون كذلك عندما كانوا قلة قليلة، قامف علةى أكتافهةا دولةة المدينةة،
بةين اللهجتةين  الفةرق ين في كل شيء بل وجديكن المهاجرون واألنصار متفق

مةةةا يةةةراه والمكيةةةة والمدنيةةةة، وبةةةين األسةةةلوبين الليةةةويين: المكةةةي والمةةةدني، 

ن للسةةةير  النبويةةةة مةةةن االتحةةةاد الكلةةةي فيمةةةا بةةةين المجتمعةةةين المكةةةي والدارسةةة
والمةةدني، والمةةدنيتين: المكيةةة والمدنيةةة، لةةي  مةةن الصةةحة فةةي شةةيء، فةةنن 

تالفةةاً واضةةحاً كةةان يوجةةد بةةين الدراسةةة الحديثةةة للسةةير  النبويةةة تقةةرر أن اخ
 ً الشةعور الزائةد بةالتفوق،  ـ يحملونالمدنيتين، وكان أهل مكة ـ وال سيما قريشا

يةدل علةةى ذلةك مةةا دار بةين القرشةةيين الثالثةةة وبةين األنصةةار، فةي غةةزو  بةةدر 

 : "مالنا بكةم مةن حاجةة"لألنصار الذين خرجوا لمبارزتهم قالواحين الكبرى، 
محمةد أخرجةوا ىلينةا أكفاءنةا مةن قومنةا"، فلمةا بةرز لهةم ثم نادى منةاديهم: "يةا 

عبيد  وحمز  وعلي رضي ب عنهم بلمر النبي صةلى ب عليةه وسةلم، قةالوا: 
عتةزون بقبيلةتهم ي"نعم أكفاء كرام" مما يدل علةى نخةوتهم القبليةة وأنهةم كةانوا 

 ولةةم تكةةن القضةةية .لهةةم فةةي قليةةل أو كثيةةر اءً وجنسةةهم، وال يةةرون غيةةرهم أكفةة

قضةية المهةةاجرين واألنصةةار فحسةم بةةل كانةةف األنصةار تتوزعهمةةا القبيلتةةان 
العظيمتةةةان: األو  والخةةةزرج اللتةةةان كانةةةف بينهمةةةا معةةةارل وحةةةروب فةةةي 

ضةافة ىلةى أن الحيةا  المكيةة كةان عمادهةا التجةار ، ، هةذا باإلالماضي القريةم
 علةةى حةةين كانةةف الحيةةا  المدنيةةة تتوقةة  علةةى الزراعةةة، والفالحةةة، واليةةر 

والتشجير، كمةا كةان هنةال فةرق بةين الحيةاتين بالنسةبة ىلةى المعاشةر  العائليةة 

والحيا  األسرية ـ كمةا أشةار ىلةى ذلةك عمةر بةن الخطةاب رضةي ب عنةه فةي 
 قبةل   مةنأخةو    قامةفأنةه  يعرف التاريخال  ،ىحدى المناسبات ـ، وم  كل هذا

مجةرد أسةا  أو وجدت آصر  في مثل هةذا التنسةيا والدقةة والوضةو  علةى 
الوحد  في العقيد  واليايةة، قامةف هةذه األخةو  فيمةا بةين المةؤمنين المخلصةين 

الذين كانوا يتمتعون بالثبات على وحد  العقيد  ووحد  الهدف، وكان ذلك قةو  

 .(2)جديد  أنشئف النقاذ العالم المنهار وتخلي  اإلنسانية من بؤسها وشقوتها"

                                                        

 .24سور  التوبة:  (1)

الطريةا ىلةةى السةةعاد  والقيةةاد  للةةدول والمجتمعةات اإلسةةالمية، أبةةو الحسةةن النةةدوي،  (2)

 بتصرف يسير. 42-40ص
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لة المدينة النةور الةذي جعلهةا تشة  ىيمانةاً من دو يقتب بلن  اإلعالم مطالمىن  .3

ر المسةلمين بقولةه تعةالى: )ىال ، وأن يةذك   وأمنا، وحضار  ورقياً، وقةو  ومنعةة
وكمةا قةال أهةل التفسةير فةنن هةذا تفعلوه تكةن فتنةة فةي األرك وفسةاد كبيةر(، 

الموضةة  هةةو الموضةة  الوحيةةد الةةذي طالةةم فيةةه القةةرآن المسةةلمين بالتلسةةي 

 يوالي بعضهم بعضا.بالكفار، الذين 

المسةةلمون فةةي فلسةةطين ىال مةةن قبةةل التفةةرق، فعنةةدما كةةان المسةةلمون  لةةم يةةؤتَ  .4

ولكةن بعةد أن سةقطف  تحف ظل خالفة ىسالمية لةم يسةتط  العةدو ىلةيهم سةبيالً 
للمسةلمين بييةر  الخالفة استطاع العدو أن يحتل فلسطين، ولن ترج  فلسةطين

 .جامعة وحد 

مةةن الخطةةل الجسةةيم أن يظةةن وإلسةةالمية قضةةية فلسةةطين هةةي قضةةية األمةةة ا .5

 ،وحةةةدهم نالفلسةةةطينييبعضةةةهم أن قضةةةية فلسةةةطين شةةةلن فلسةةةطيني يخةةة  

يتعين علي الجمية  العمةل علةى ، وعجمي  هاو هاعربي    ا قضية األمةواألصل أنه  

 ذلك لجملة أسباب منها: ،حلها

 تستوجم فلسطين أرك عربية ىسالمية لها مكانتها المقدسة السامية التي-أ

 .قضيتها على الجمي  العمل على حل

 قضةةةةية فلسةةةةطين تعتبةةةةر قاسةةةةماً مشةةةةتركاً بةةةةين كةةةةل التيةةةةارات العربيةةةةة-ب

 .أرق قوميو هاج  وطنيو اإلسالمية فهي همٌّ ىسالميو

المشروع الصهيوني ال يرمي ىلى احتالل فلسطين وحدها بل يهدف ىلى -ت

ألمةةة بلسةةرها يهةةدد او ىسةةرائيل الكبةةرى التةةي تمتةةد مةةن الفةةرات ىلةةى النيةةل

 فالخطر يطال الجمي .

األصةةعد   مواجهةةة المشةةروع الصةةهيوني المتعةةدد األذرع تتطلةةم العمةةل علةةى .6

 ً ً و كافة: اقتصاديا ً و ثقافيا ً و سياسيا تلفزيون ومسةر  و ىذاعةو صحافة ـ ىعالميا
، ومشةةاركة الجهةةود، وتوحيةد الصةةفوف بتضةافر واجتماعيةةاً وهةذا ال يةةتم ىال   ـة

هةا وقواهةا الحيةة مةن فصةائل جهاديةة وتنظيمةات سياسةية مفكريو علماء األمة

 .وتجمعات قومية في هذه المعركة

والتجمعةةات التةةي تقةةام علةةى غيةةر الرابطةةة العقديةةة لةةي  لهةةا مةةن حةة  الوحةةد   .7

م وال يؤخر، والذي ربمةا يكةون سةبباً لالخةتالف الوحد  ىال االسم، الذي ال يقد   
والةوالءات ، الوطنيةةية، والنزعات القومبف أمتنا الوحدات والتفرق، وقد جر  

اإلعةةالم مطالةةم بةةلن يةةردد مةة  الحزبيةةة، فمةةا زادتهةةا ىال خبةةاالً علةةى خبةةال، و

حةةةزاب حةةةى هةةةذه األالشةةةيخ النةةةدوي: "ىنةةةه لةةةو تطلبةةةف مصةةةالح األمةةةة أن تم  
محى العبار  الخاطئة ألكون أول من يتشةرف بهةذه السةعاد  والجماعات كما ت  

 .(1)ويحوز هذه الكرامة"

                                                        

 .24المرج  السابا، ص  (1)
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 عةةد  لتصةةور الصةةحيح لقضةةية الوحةةد  اإلسةةالمية رغةةم تنةةوع المجتمعةةات واختالفهةةا ي  ىن ا

مقصداً رئيساً لإلعالم الهادف المسؤول، وسنداً متيناً للعمل الجهادي في فلسطين وسائر 
 بقاع المسلمين.

 : بيان الموق  الصحيح من األحدا  الجارية( 2)
الرسةالة اإلعالميةة علةى حشةد النةا   من األهداف المعرفية المهمة التي يجةم أن تعمةل

حتةى  ،حةدا  الجاريةةحولهةا وتجمية  الصة  عليهةا؛ توضةيح الموقة  الصةحيح مةن األ

أقةدام  وال تخدعهم اآللةة اإلعالميةة اليربيةة؛ فتةزل  يكون النا  على بصير  من أمرهم، 
  بعد ثبوتها.

تصةحيح الموقة   ييمكن للرسالة اإلعالمية أن تعلم دوراً رائةداً فةطين وفي قضية فلس
أرك  م الفلسةطينيين جةزءاً مةنالسالم المزعوم الذي يقتضي تسةل   قضايا كثير  أهما من

اإلعالميةة أن تةديم الطةرق ، يمكةن للرسةالة فلسطين مقابةل اعتةرافهم بالكيةان الصةهيوني

 :سراب خادع لن يدوم طويال لألسباب اآلتية على هذا الموضوع مبينة أنه
اإلسالمية أجمعةف علةى و الوطنيةو لة في تجمعاتها القوميةالشعوب المسلمة ممث   -

ً و رف  هذا السالم المزعوم وتنازالً عن حقوق ضخمة  ،عده استسالماً ال سالما
 .يملك أحد حا منحها لليهودال 

فلسةةطين ليسةةف ملكةةاً للفسةةلطينيين بةةل ملةةك لألجيةةال المسةةلمة ىلةةى قيةةام السةةاعة  -

 .والتنازل عن شبر منها ال يجوز
موا شبرا من أرك فلسطين للفلسةطينيين ىال وهةم مكرهةون ومتةى ود لن يسل   اليه -

 .زال اإلكراه عادوا للتوس  واغتصاب األراضي

السالم يخدم أهةداف الكيةان الصةهيوني فةي المرحلةة الراهنةة ويسةاعده علةى وأد  -
كما يحملهم على اإلقرار بحا  ،عات بين أهلهااىثار  النـزو االنتفاضة الفلسطينية

هذا السالم الموهوم يعمةل علةى اختةراق  كما ال يخفى أن   ،له وتبعيتهم يتصمالم
 .اإلسالميو العالمين العربي

 وبيةان خطةل مقولةة أن  ، يجم التلكيد على خطور  االعتراف بالكيان الصةهيوني -

 وتثبيةةف خيةةار المقاومةةة ،السةةالم هةةو الخيةةار االسةةتراتيجي األوحةةد لحةةل القضةةية
 .الهأشكو الجهاد بشتى صورهو

  :دح  شبهات األعداء( 3)
لقد دأبف الرسالة اإلعالمية اليربية في ىثةار  الشةبهات حةول اإلسةالم والمسةلمين بشةتى 

السبل، ومختل  الطرق، لذلك وجم على الرسةالة اإلعالميةة اإلسةالمية أن تعطةي هةذه 

يهةا تسةتيرقها الةردود أو تلهالشبهات حقها من النظر بالرد عليها ودحضةها، علةى أن ال 
 .عن دورها في تصحيح التصورات، والتلصيل للمواق  المتجدد 

أمةر الصةراع بةين المسةلمين فةي الشةلن الفلسةطيني ـ  ـ كثيةر مةن النةا  ىالتب  علوقد 
ً  لليهةةود واليهةةود حتةةى أصةةبح بعضةةهم يصةةدق أن   ً و حقةةاً تاريخيةةا هةةذا  ،فةةي فلسةةطين دينيةةا

توعيةة الشةعوب العربيةةة  ل علةىمقابةل يعمةة يىعالمة ل جهةد  بةةذ االعتقةاد الخةاطئ يوجةم

 :والمسلمة بالحقائا التالية
 :فرية الحا التاريخي :أوالً 



 المؤتمر العلمي: العمل اإلسالمي بين االتفاق واالفتراق

 م12/7/2004ــ10 هـ1425ألولى جمادى ا 25ــ  23 جامعة الخرطوم ــ قسم الثقافة اإلسالمية

 )فلسطين نموذجاً(دور الرسالة اإلعالمية في توحيد المسلمين حول قضاياهم الكبرى 
8 
8 

القةةد  عربيةةة ىسةةالمية فةةالمعروف  ن  ىال حةةا لليهةةود فةةي القةةد  وال فةةي فلسةةطين ىذ 

الذي بنى القد  هةم اليبوسةيون وهةم العةرب القةدامى الةذين نزحةوا مةن شةبه  تاريخياً أن  
مةن  ىلى أن جاء ىبةراهيم عليةه السةالم مهةاجراً  انيين. وسكنوهاالجزير  العربية م  الكنع

 ً لةد لةه يعقةوب عليةه سةحاق عليةه السةالم الةذي و  ىلةد لةه وو   وطنه األصلي بالعراق غريبةا
سةحاق ويعقةوب علةيهم ىبةراهيم وىل بذريته ىلى مصةر )معنةى هةذا أن السالم الذي ارتح

ً متلكوا فيها شيالسالم دخلوا غرباء ىلى فلسطين وخرجوا غرباء لم ي  .(ئا

 (1)رك فلسةطين وىنمةا دخةل شةرق األردنأكذلك مةات موسةى عليةه السةالم ولةم يةدخل 
 ً ر ودم   والذي دخلها بعده يشوع )يوش ( وبقي فيها حتى اليزو البابلي الذي سحقها سحقا

فةةي  ـأي اليهةةود  ـ"فلةةو جمعةةف كةةل السةةنوات التةةي عاشةةوها  .أورشةةليم وأحةةرق التةةورا 
مخربين ما بليف المد  التي قضاها اإلنجليز فةي الهنةد أو الهولنةديون فةي فلسطين غزا  

 فمن أين لهم الحا التلريخي فيها؟ (2)ىندونيسيا"

أكبر رقعة استطاع الكيان الصهيوني السةيطر  عليهةا فةي أي  واألدلة التاريخية تؤكد أن  
نةد احتاللهةا وقف من األوقات لم تكن في العصةور القديمةة وىنمةا فةي العصةر الحةديث ع

لبنان وأرك سيناء وكان ذلك للمر   يمجمل أرك فلسطين ومرتفعات الجوالن وجنوب

 . ىن الحةةا التةةاريخي لليهةةود فةةي أرك فلسةةطين فريةةة شةةوهاء(3)م 1967األولةةى عةةام 
  .هي أوهى من بيف العنكبوتو ال تنه  بها حجةو ال تقوم على ساق ،كذبة بلقاءو

 :ثانياً فرية الحا الديني
تلسةي   لليهود حقاً دينياً في فلسطين ال يقوى أمام التحقيا العلمي وىعةالن أن   ول بلن  الق

ب وعةد ىبةراهيم عليةه السةالم  الكيان الصهيوني تحقيا للنبوء  التوراتية التي تقول "ىن  

الةذي سةموه ـ  سةحا وحفيةده يعقةوبىبلن يعطي لنسله أرك فلسطين وكذلك وعةد ابنةه 
أولى النا  بنبراهيم  . فنن  .كل ذلك وهم كبير.. عاديفلسطين أرك الم اووسم   ـىسرائيل 

أولةى النةا   ىن  ) :آنالرسول صلى ب عليةه وسةلم والةذين اتبعةوه كمةا ورد فةي القةر وه
قةال ومةن )فاإلمامة ال تنتقل بالوراثةة  .(1)(والذين آمنوا بعوه وهذا النبي  بنبراهيم للذين ات  

 .(2)(ظالمينذريتي قال ال ينال عهدي ال

النبةوء  ال  م اليهود أن  ه  فلماذا فَ  ؟نبينا عليه السالم من نسل ىبراهيم ثم ألي  ىسماعيل جد  
منطةةا  . ىن  .يةةدخل فيهةةا ىسةةماعيل عليةةه السةةالم وهةةو االبةةن البكةةر إلبةةراهيم عليةةه السةةالم

 ه ديةن وكةةل تبريةر لهةم مةا هةةو ىالاسةتيالء اليهةود علةى فلسةطين ال يسةةنده شةرع وال يقةر  
 كذب.و اختالق

 :مخططات األعداء فضح( 4)

                                                        

 .60القد  قضية كل مسلم د. القرضاوي ص  (1)

 .64لمرج  السابا ص ا (2)
 .64القد  قضية كل مسلم ص  ،1/136حمد عثمان انظر تاريخ اليهود أل (3)

 .68 :ل عمرانسور  آ (1)

 .124 :البقر سور   (2)
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العةالمي فةتح البةاب علةى مصةراعيه  والمكةرعجز العربةي والةوهن اإلسةالمي الىن واق  

 عمةةل معولهةةا فةةيعةةدد مةةن مخططةةات األعةةداء لتجةةد لهةةا موطئةةاً فةةي أرك المسةةلمين، لت  ل
ي مجتمعةةةاتهم هةةةدماً وتشةةةتيتاً وتمزيقةةةا، وحرصةةةاً علةةةى وحةةةد  المسةةةلمين لةةةزم أن يراعةةة

اإلعالميون في رسالتهم اإلعالمية أن يفضةحوا هةذه المخططةات، ويسةعوا ىلةى تعريتهةا 
 حتى يحذرها النا .

الذي يراد له أن لمشروع الصهيوني وأكبر مخططات األعداء في الشلن الفلسطيني هو ا

ً  حكميتمدد وينتشر لي   ً و السيطر  على المنطقة كلها اقتصاديا ً و ثقافيا ً و أمنيا . تحقيقاً .سياسيا
في ذلك سال   ينقاعد  الحضار  وقائد  الديمقراطية.. مستخدم لفكر  ىسرائيل الكبرى..

 نحوه من الوسائل.و التطبي و السالم والتسويةاإلعالم و
ن الةبع  .التهوين من خطر المشروع الصهيوني دفٌن للربو  في الرمال ىن   . فقةد هةو 

 ً  دويلةة صةيير  أن تهةيمن علةى منطقتنةاقةال كية  يمكةن ل، ومن خطره قبل خمسين عاما

اإلسةالمية و أمتنا، وهاهي الدويلة الصةيير  تفةرك وجودهةا علةى الحكومةات العربيةةو
تسةتنكر وال تكةاد تتجةاوز و وهاهي أمتنا تدين وتشةجم ..تتوعدو تهددو وتملى شروطها

 ذلك.
 :وذلك بــ ..فضح المشروع الصهيوني وتعريته اإلعالميينيجم على 

 د وطبيعتهم فضح اليهو -

 مواجهة التطبي  وأخطاره  -
 فضح اليهود وطبيعتهم  :أوالً 

فوا الشعوب بعدوها اإلعالميينعلى  مستندين على القرآن الكةريم ومةا فيةه مةن  ..أن يعر  
ثةم كتةم اليهةود المقدسةة عنةدهم كةالتورا   ،وعلى السنة المطهر  ،وص  مفصل لليهود

 ـوكتابةةات المعاصةةةرين عةةنهم  ،التةةةاريختةةم وك ،الماشةةةناهو وأسةةفار األنبيةةةاء والتلمةةود

المكتوبةةة بالليةةة العربيةةة أو غيرهةةا مةةن الليةةات مثةةل كتةةاب  ـالمسةةلمين وغيةةر المسةةلمين 
الواقةة   ومةةن ،"رجةةاء جةةارودي"أحةةالم الصةةهيونية وأضةةاليلها للمفكةةر الفرنسةةي المسةةلم 

تفاقةات ش فبين أيدينا تجةارب كثيةر  فةي الحةرب والسةلم وسلسةلة مةن الهةدنات واالاالمع
ة والمعارضات كلها تبين أن   م ال أيمةان لهةم وال اليهود ال يعرفون غيةر منطةا القةو  وأنه 

أبرز صفاتهم هي العنصرية فهم يرون أنفسهم شعم ب المختار ومةا  عهد وال ذمة وأن  

فةيهم فقلةوبهم  ةسواهم أميين لي  عليهم مةنهم شةيء والعنة  والطبيعةة العدوانيةة متلصةل
فهم القرآن الكةريم وتطلعةاتهم التوسةعية إلسةرائيل الكبةرى مةن النيةل ىلةى قاسية كما وص

ثةم  ،الفرات ومةن األرز ىلةى النخيةل ال تخفةى بةل هةم يريةدون السةيطر  علةى العةالم كلةه
معيار  :واستخدام المعايير المزدوجة وعدم ثباتها كذلك من صفاتهم التحرر من األخالق

ذلةك بةلنهم قةالوا لةي  علينةا فةي األميةين سةبيل )( م  النف  ومعيار م  األغيار )األميةين

 اليايةةةة تبةةةرر الوسةةةيلة يةةةرون أن   وهةةةم ،(1)(ويقولةةةون علةةةى ب الكةةةذب وهةةةم يعلمةةةون
ق لهةم يحترمون العهود والمواثيا متى ماكانف في صالحهم ويتجاهلونها متى مةالم تةر  و

المعةةاني ومةةا وهةم أحةةرص النةا  علةةى حيةا  وأكثةةر النةةا  شةحاً وحبةةاً للمةال.. كةةل هةذه 
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شةةاكلها تحتاجهةةا الشةةعوب المسةةلمة لتعةةرف عةةدوها وتقةةدره قةةدره وتعةةد العةةد  المناسةةبة 

 .اإلعالميين. وهذا هو واجم .لدفعه
 :ثانياً: فضح التطبي  وخطورته

 منها: عديد أخذ التطبي  م  العدو الصهيوني صوراً 
وتبةةادل  ومةةن ذلةةك االعتةةراف بدولةةة لليهةةود فةةي فلسةةطين، التطبيةة  الدبلوماسةةي: -

 .المياهو ىشراكها في البيئةو دولة جوارثات الدبلوماسية معها واعتبارها البع

المسةلمة عةن و ومن ذلك دمج اليهود في المجتمعات العربية التطبي  االجتماعي: -
 .الرحالت ونحوهو طريا السياحة

 ومةةن ذلةةك دخةةول اليهةةود فةةي المجتمعةةات العربيةةة :اإلعالمةةيو التطبيةة  الثقةةافي -
 السةينماو المهرجانةاتو المعةاركو النةدواتو المةؤتمرات ة عن طرياالمسلمو

 .مراكز البحث العلميو والجامعات واإلعالمالصحافة و المسر و

المنةاهج الدراسةية والبةةرامج التعليميةة ـ فةةي  توجيةهومةن ذلةةك  :التطبية  التربةوي -
 يكشة  حقةدهمو بع  الدول العربية ـ عةن طريةا حةذف كةل مةا يتعلةا بةاليهود

 .رهم على األمةتآمو

اإلسةالمية لبضةائ  الكيةان و ومن ذلك فتح األسةواق العربيةة :التطبي  االقتصادي -
 الصهيوني.

الخفةي كمةا تةرف  االعتةراف و التطبية  الظةاهر ىن الشعوب العربية والمسةلمة تةرف 
أن يحافظوا علةى هةذه الجةذو   وواجم اإلعالميين ،العلني والضمني بالكيان الصهيوني

 :اآلتينحو التطبي  م  العدو وذلك بـ كل سعي موامتقد  ويقاو

دعو  الشعوب لمقاطعة الكيان الصهيوني اقتصادياً وذلك بمقاطعة السل  والبضةائ   (1)
نا بأرباحها تقوي اليهود على ىخواننا في فلسطين، وواج وذلك لحرمتها ألن   ،القادمة منه

ريكيةة شةةجباً لموقةة  اإلدار  كةةذلك تجةةم مقاطعةة البضةةائ  األم ،أن ال نعيةنهم علةةى ذلةك
التةي  وكةذلك الشةركات ،األمريكية المتذيل أبداً للصهاينة والداعم للعدوان على مقد سةاتنا

 .يق  من خلفها اليهود في كل بالد العالم

ً وق  التعامل م  الكيان الصهيوني دبلوما (2) ً و سيا ً و تجاريا  .نحوهو ثقافيا
لمسةةلم ولةةو بةةدعوى الصةةال  فةةي  ي ال يحةةل  ىعةةالن أن السةةفر ىلةةى الكيةةان الصةةهيون (3)

المسةجد األقصةةى فننمةةا يشةةد المسةلم رحالةةه ىلةةى هةةذا المسةجد حينمةةا يتحةةرر مةةن سةةلطان 
 .(1)اليهود

مقاومة اليزو الثقافي للكيان الصهيوني ومقاومة التبشير بسياسات التطبي  وخاصة  (4)

ومقاومةة  ،لليهةود ىرضةاءً  ما يتضمنه من تييير فةي المنةاهج التعليميةةو التطبي  التربوي
 .كل محاولة الختراق العقل العربي واإلسالمي

 :رف  الرو  المعنوية للشعوب المسلمة( 5)
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ىن األمة اإلسالمية أمة قوية: عقدياً واقتصادياً واجتماعياً بدليل أن النظام العالمي الجديد 

م بخيلةه ورجلةه أجلة ال يرى عائقاً يحول دون ىكماله لبسةس نفةوذه سةوى اإلسةالم، لةذلك
 .محذراً من خطره

والرسةةالة اإلعالميةةة منةةوط بهةةا أن تةةنه  بعةةمء تةةذكير المسةةلمين بعظةةم الثةةرو  التةةي 
)سةةةنة  لتطبيقةةةه ، والمثةةةال العملةةةي)القةةةرآن( يمتلكةةةون والتةةةي تتمثةةةل فةةةي الكتةةةاب الخالةةةد

، والتةةاريخ الناصةة  )سةةير  السةةل  الصةةالح واألئمةةة المصةةطفى صةةلى ب عليةةه وسةةلم(

والثروات المتعةدد  )بشةرية،  ،المتميزالجيرافي ين، والقاد  الفاتحين(، والموق  المصلح
عةامالً مهمةا  عةدي اتالثةروىن التذكير بهةذه .(، .زراعية، حيوانية، مائية، معدنية، بترول

 استعاد  األمة لسيادتها وريادتها.في 
 استقصةةاءو ثمةةن القةةرآن والحةةدي ـالمبشةةرات  والرسةةالة اإلعالميةةة منةةوط بهةةا أن تةةذي 

ت قةد مةر   مةة اإلسةالميةاأل ن  لتوعيةة بةال تشةي و ،بانتصةار اإلسةالم والمسةلمين ـريخ التةا

ن عَف فيها الجمعة والجماعة اعليه رف  ولم ي   في المسجد األقصى، أعوام حالكة من قبل م 
ب هيةةل قةةاد  مصةةلحين  ولةةم تقةةم فيةةه صةةال  لمةةد  واحةةد وتسةةعين عامةةاً غيةةر أن   فيةةه أذان

وا ونبيوا في أحوال غير مساعد  وفي أجواء غير موافقة بل وفةي أزمنةة مظلمةة "ظهر
خةةواء الةةرو  وخمةةود و حالكةةة وفةةي بيئةةات قاتلةةة فاتكةةة وفةةي شةةعم أصةةيم بشةةلل الفكةةر

رخةةاو  الجسةةم ورقةةة العةةيش و العاطفةةة وضةةع  اإلراد  وخةةور العزيمةةة وسةةقوط الهمةةة

تمامةاً  .(1)  واليةل  مةن اإلصةال "وفساد األخالق واإلخالد ىلى الراحة والخضوع للقةو
البنةاء للشخصةية  :في ظةروف كةالتي نعيشةها اآلن فعملةوا علةى البنةاء فةي مجةاالت عةد 

المسلمة والبناء للنظام اإلداري والبناء لألمة المتوحد  ونحةوه حتةى اسةتطاعوا اسةترداد 
بسةير   رالشعوب المسلمة تحتاج ىلى أن تبص  ىن  .األقصى من قبضة الصليبيين المسجد

عمةةاد الةةدين "أبطةةال اإلسةةالم الةةذين اسةةتردوا البيةةف المقةةد   مةةن قبضةةة الصةةليبيين مثةةل 

وسةائر األبطةال الةةذين  "صةال  الةدين األيةوبي"و "نةور الةدين محمةود زنكةي"و "زنكةي
  .بذلوا اليالي والمرتخ  وحققوا النصر المؤزر

ة عزم في الرو  وتجدد الثقالصالحين واألبطال الفاتحين تنفخ المدارسة سير العلماء  ىن  
 .تحفز الجوار  للعملو في النف 

 :في تييير المواق  واالتجاهات الرسالة اإلعالميةدور  ب()
أمر مقةرر مةللوف، ودوره  على كثير من القيادات السياسية في العالم اإلعــالمىن تلثير 

 بالً قةالفي كثير من القرارات الحاسةمة فةي تةاريخ األمةم والشةعوب مثبةف معةروف، وقة
فةي  6وكالة األنباء التلفزيونية هي العضو رقةم  ىناألمـيـــن العام السابا لألمم المتحد  

 ! مجل  األمن

 :الرسالة اإلعالمية اليربيةدور 
قةةد أدرل أعةةداء األمةةة أهميةةة اإلعةةالم فةةي تيييةةر المواقةة  واالتجاهةةات، واسةةتخدموه ل

فةي تشةكيل الةرأي نجحةوا  فحسم بل لتحقيا مآربهم فلم ينجحوا في تييير رأي شعوبهم
م عةن الصةحفية 1981صحيفة الصنداي تايمز في أحد أعةداد عةام نقلف ؛ كذلك العالمي
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يهرمةةةان أن مؤسسةةةة الضةةةيس اليهوديةةةة ىيبةةةال قةةةد تمكنةةةف ىاألمريكيةةةة اليهوديةةةة: سةةةار  

ساعة فقس عقم  48باستخدام الوسائل اإلعالمية من تييير الرأي العام األمريكي خالل 
عي الصةةحيفة بكةةل فخةر نجةةا  الضةةيس ىسةةرائيل للمفاعةل النةةووي العراقةةي. وتةد   قصة 

اإلعالمي في تحويل الرأي العام األمريكي من الموق  الياضم جداً ضد ىسةرائيل ىلةى 
تقبل وجهة النظر اليهودية، بل والقناعة بلن ضرب المفاعل كان عمالً شجاعاً من أجةل 

 سالم العالم.

ر.  . بهةا عةن القضةية الفلسةطينية واإلعةالم األمريكةي، قةام صةة صدراسة متخ نفوبي  
 دورتعق ةةم  حيةث فةةي كسةم التلييةد إلسةةرائيل؛ للرسةالة اإلعالميةةاألثةر الكبيةةر  زهارنةة

فةي تيييةةر اتجاهةات ومواقةة   ـ مزمجلةةة التةاي ـالعالميةةة بةل والمجةالت األمريكيةةة  أكبةر
 ؛يين حقاً مشروعاً في فلسةطينيرى أن لإلسرائلفي غالبه الشعم األمريكي حتى أصبح 

 ذكر الباحث أن مجلة التايمز تدرجف بقرائها عبر المراحل التالية:

ىلةةى كلمةةات  "نيالفسةةلطيني"تيييةةر كلمةةة بةةدأت ب م1949وحتةةى  1946منةةذ عةةام  -
وذلةةك إلخفةةاء الهويةةةة  "عةةرب فلسةةطين"و "سةةكان فلسةةةطين"أخةةرى مةةن مثةةل 

 الحقيقية للسكان األصليين في المنطقة.
م ىلةى نهايةة السةتينيات ىلةى: 1950خالل الفتر  من  رت هذه المصطلحاتي  ثم تي -

 ."األردنيين"و "العرب اإلسرائيليين"و "العرب غير األردنيين"

وصةةاَحَم ذلةةك تطةةور آخةةر وهةةو التركيةةز علةةى خصوصةةية العالقةةة بةةين أمريكةةا  -
قامةةف بنقةةل الموضةةوعات الخاصةةة بقضةةية  زوىسةةرائيل لدرجةةة أن مجلةةة التةةايم

يل من صفحات القضايا الدولية في المجلة ىلى الصفحات المحلية. واستمر ىسرائ
 هذا التييير منذ ذلك الحين.

الصةحفية فقةد كةان أغلبهةا يةتم مة  مسةؤولين أمةريكيين أو  أما من ناحية اللقةاءات -

ىسةةرائيليين ممةةا جعةةل الطةةر  الصةةحفي دائمةةاً متحيةةزاً للجانةةم اإلسةةرائيلي مةةن 
لسطينيين أنهم من العرب أثر ىعالمي قوي في أمريكةا النزاع، وكان لتصوير الف

بين مختل  فئات الشعم األمريكةي السةتيالل الكراهيةة المترسةخة نحةو العةرب 

من جراء سنوات من اإلعالم السلبي، ىضافة ىلى تصوير ىسرائيل كياناً صةييراً 
في مقابل عدو ضخم هم العرب، بدالً من التركيز علةى المجةازر الوحشةية التةي 

 رتكبتها ىسرائيل ضد الشعم الفلسطيني.ا
 :الرسالة اإلعالمية اإلسالميةدور 

 يمكن إلعالمنا أن يلعم دوراً كبيراً في تييير المواق  واالتجاهات وذلك عبر:

  :ذلكيد الخطاب اإلعالمي وتصحيحه ومن توح( 1)
أو  البعةةد عةةن اسةةتخدام المصةةطلحات التةةي تتضةةمن اعترافةةاً بالكيةةان الصةةهيوني -

تحمةل صةبية ىسةالمية، وربيةة  واسةتبدالها بمصةطلحات أخةرى، يعاً للقضية،تمي
بلزمةةةة المشةةةرق  الشةةرق األوسةةةسأزمةةةة  :اسةةتبدال مصةةةطلحومةةةن ذلةةةك  ىيمانيةةة

، ألن مصطلح الشرق األوسس لم يكن له جذور في االسةتخدام العربةي اإلسالمي

سةتعمارية، واإلسالمي، بل كان تعبيةراً عةن تقسةيمات للعةالم فةي ىطةار الحقبةة اال
كمةا أنةةه لةةم يظهةةر ىال فةةي فتةةر  تةةدهور دولةةة الخالفةةة فةةي شةةكلها األخيةةر )الدولةةة 
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العثمانية(، وأنه لم يصبح قابالً لالستخدام على نطاق واس  ىال بعد انهيار الدولةة 

العثمانيةةة، هةةذا باإلضةةافة ىلةةى أن الكيةةان الصةةهيوني ال يسةةتخدمه بوصةةفه تعبيةةراً 
ً  اً جيرافيةة شةةامالً لتيييةةر هويةةةة الصةةراع، وإلعةةاد  ترتيةةةم  بةةل بوصةةفه مفهومةةةا

، وبوصةفه مصةطلحاً تحتةه المنطقة، بندخال هذا الكيةان ضةمن منظومةة المنطقةة
مفهومات أخرى متعدد  مثل التعاون اإلقليمي والسوق الشرق أوسطية، والشرق 

 .(1)األوسس الكبير

 سةةالمية فنقةةول:سةةماء اإلاألسةةماء اليهوديةةة لمعةةالم المةدن الفلسةةطينية باأل اسةتبدال -
يهةودا والسةامر   ، وفلسطين المحتلة بةدالً مةنحائس المبكىمن  بدالً  حائس البراق

، وقبة الصخر  بدالً من ىسطبالت سليمانبدالً من  المصلى المروانيو ،والجليل
قد  األقدا ، والبلد  القديمة بدالً من الحوك المقد ، وحار  المياربة وحار  

 يهود، وجبل بيف المقد  بدالً من جبل الهيكل.الشرف بدالً من حار  ال

استخدام المصصلحات اإلسالمية التي تشعر بحالة الصةراع مة  اليهةود، فنقةول:  -
نتحارية، األسةير الفلسةطيني بةدالً مةن العمليات االستشهادية بدالً من العمليات اال

المعتقةةةةل الفلسةةةةطيني، والميتصةةةةبة اليهوديةةةةة بةةةةدالً مةةةةن المسةةةةتوطنة اليهوديةةةةة، 

تحريةر كةل شةبر مةن أرك فلسةطين المحتلةة ن، وم بدالً من المسةتوط  والميتص  
 .دحر االحتاللبدالً من 

البعةةد عةةن المصةةطلحات اليهوديةةة واسةةتبدالها بالمصةةطحات اإلسةةالمية: فنقةةول  -
بةةدالً مةةن عةةرب  48منةةاطا الةةـ  يفلسةةطين بةةدالً مةةن أرك الميعةةاد، وفلسةةطيني

 من الهولوكسف، والحقةوق الفلسةطينية ىسرائيل، وأسطور  المحرقة النازية بدالً 

 بدالً من المطالم الفلسطينية.
تصةةفها و البعةةد عةةن المصةةطلحات اليربيةةة التةةي تسةةئ ىلةةى المقاومةةة الفلسةةطينية -

 تتجاهل أن هذا حا مشروع في الدفاع عةن الةنف و الدمويةو بالعن  واإلرهاب
 .استرداد الحقوقو رف  الظلمو

 .وق  التطبي  م  الكيان الصهيونيلرسمية ىلى القيادات العربية وا دعو  (2)

دعو  القيادات العربية والرسمية ىلى تبني الخيار الصحيح والناج  في التعامةل مة   (3)
تبنته حركةات المقاومةة اإلسةالمية )حمةا  والجهةاد اإلسةالمي، العدو الصهيوني والذي 

 .وهو خيار المقاومة والصمود وتعبئة األمة وكتائم األقصى(
العةةالمي لسةةكوته عةةن الظلةةم الواقةة  علةةى الشةةعم  اإلنسةةاني محاولةةة تةةلثيم الضةةمير( 4)

مخاطبة المنظمةات اإلنسةانية تحري و ،الفلسطيني وغضه الطرف عن الصل  اليهودي

رسةالة ىعالميةة تخةدم  بلسلوب مؤثر جذاب بييةة توجيههةا والتةلثير عليهةا لنشةر العالمية
 الهدف اإلسالمي.

اب هو ما يقوم به الكيان الصةهيوني ولةي  مةا تقةوم بةه الحركةات اإلره توضيح أن  ( 5)
 .الياشم نة لالحتاللالجهادية من مقاومة مشروعة ومتعي   

                                                        

ق األوسس من التعبير الجيرافي ىلى البديل، بحث نشر ضمن التقرير مصطلح الشر (1)

 .369-368االرتيادي األول لمجلة البيان، طلعف رميح، ص 
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تحميةةل أمريكةةا مسةةؤولية مةةا يحةةد  للشةةعم الفلسةةطيني وفضةةح تحالفهةةا مةة  العةةدو ( 6)

بنةي  خصماً على حقوق أمتنا، واستخدامها المعايير المزدوجة التي تتبناها دومةاً لصةالح
 صهيون.

بعيةةةداً عةةةن اخةةةتالل تتحةةةرى العةةةدل فةةةي قراراتهةةةا، مطالبةةةة المنظمةةةات الدوليةةةة أن  (7)
 ؤدي ىلى فقدان مصداقيتها.ي الذيالموازيين 

والمةةذابح التةةي المحرقةةة النازيةةة  أسةةطور فضةةح أكاذيةةم وادعةةاءات اليهةةود حةةول  (8)

ابيةةة ونةةزع قنةةاع والعمةةل علةةى ىظهةةارهم علةةى حقيقةةتهم العدوانيةةة اإلره، تعرضةةوا لهةةا
 البراء  والمسكنة واالستضعاف عنهم.

 التنشئة االجتماعية:دور الرسالة اإلعالمية في  ت()
 ويمكن أن تتم عبر عد  أمور منها:

حةول  ةقضية وحد  األمة اإلسالمي ىبقاء األجهز  اإلعالمية بمسؤوليتها تجاه ىشعار( 1)
قطاعةات  هلتنبي الناشئة، والسعي حاضر  في أذهان ـ فلسطينـ خاصة  الكبرى اقضاياه

 المجتم  كافة بمسؤوليتها في هذا الصدد.
قضية فلسةطينية  وحد  األمة حول أمر ىعطاء الرسمية ىلىو القيادات العربيةدعو  ( 2)

 :عبر التركيز علىحقها في مناهج التعليم ووسائل اإلعالم 

 .يةسأسا  الصراع م  اليهود وخلفياته الفكرية والتاريخية والسيا -
 .تطور القضية الفلسطينية مراحل -

 .انتها في أولويات العمل اإلسالميمكو أهمية القضية -

 .جرائم اليهود ضد الشعم الفلسطيني -
متكامةةل عبةةر األجهةةز  اإلعالميةةة المختلفةةة  ثقةةافي السةةعي إلنفةةاذ برنةةامج ىعالمةةي( 3)

 )المقروء ، والمسموعة، والمرئية( يهدف ىلى:
بها والتركيز بشةكل خةاص علةى  موربطهلهمية فلسطين، ب توعية أبناء المسلمين -

قبةةةةة الصةةةةخر  والحةةةةرم  ،القةةةةد  والمقدسةةةةات اإلسةةةةالمية )المسةةةةجد األقصةةةةى

.( واستيالل المناسبات الدينية كاإلسراء والمعةراج وذكةرى ىحةراق .اإلبراهيمي
المسةةجد األقصةةى وقيةةام االنتفاضةةة اإلسةةالمية واألحةةدا  الطارئةةة الهامةةة علةةى 

 .لسطينية لمناصر  القضية الفلسطينيةالساحة الف
ذلةةك و علةةى تطويرهةةاو العمةةل علةةى المحافظةةة علةةى جةةذو  االنتفاضةةة مشةةتعلة -

االستسةالم و قطة  الطريةا علةى حلةول التسةويةو باستثار  الحما  فةي الشةعوب

 .األسباب التي أدت ىلى ىجهاضهاو ودراسة االنتفاضة السابقة
محوريةة كجمعيةات المناصةر  للشةعم السعي إليجاد مؤسسةات الةدعم لقضةيتنا ال -

 .نحوهو الفلسطيني وهيئات الدفاع عن القد  والمقدسات اإلسالمية
حث الشةعوب علةى تقةديم الةدعم المةادي والمعنةوي لقضةية أمتنةا وجمة  األمةوال  -

 .لتعزيز صمود الشعم الفلسطيني

السةةةعي لحشةةةد الكفةةةاءات والطاقةةةات السياسةةةية واإلعالميةةةة لةةةدعم قضةةةية األمةةةة  -
زيةةة فةةي الجانةةم السياسةةي واإلعالمةةي وذلةةك بةةالتعبير بمختلةة  الوسةةائل المرك

الممكنةةةة عةةةن معارضةةةة الخطةةةوات التةةةي تسةةةتهدف تصةةةفية القضةةةية الفلسةةةطينية 
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 اإلسةةالميةبةةدعم حركةةات المقاومةةة  يوالتفةةريس بمقدسةةاتها وفةةي الجانةةم الجهةةاد

لتحتيةة والتشجي  على كفالةة عةائالت الشةهداء والمعتقلةين ودعةم مشةاري  البنيةة ا
للحركةةةةات والتنظيمةةةةات داخةةةةل األرك المحتلةةةةة وتلكيةةةةد مشةةةةروعية جهادهةةةةا 

 .ومقاومتها لالحتالل ومواجهة محاوالت ىلصاق تهمة اإلرهاب بها
ةةة والحكوميةةةة مخاطبةةةة المؤسسةةةات الرسةةةمية - التراجةةة  عةةةن خيةةةار ها علةةةى وحض 

ة التسوية السياسية ومبدأ األرك مقابل السالم وتوضيح عدم جدوى هذه التسةوي

العمل و .سيما وقد تكشفف الحقيقة العدوانية والتوسعية المتعنتة للكيان الصهيوني
 ،على ىنهاء القطيعة بين التجمعات السياسية المتعدد  )لتحقيا التصالح الةوطني(

ىحيةاء التنةاف  و شةعوبها لتحقيةا وحةد  الجبهةة الداخليةةو وبين األنظمة الحاكمةة
كفالة الحريات وحشد و معتقلين السياسيينالسلمي المشروع عبر ىطالق سرا  ال

 .تجميعها حول هذه القضيةو طاقات األمة
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 :خاتمة
سةنن و أمام مسؤولية عظيمة تتطلم منهم النظر في ثوابةف التةلريخ اإلعالميين اليوم ىن  

تقةديم رسةالة ىعالميةة فاعلةة استنطاق الوحيين لو حقائا الييمو الكون ومعطيات الواق 
 فا منهج ب في طريا الجهادو لرجوع بالشعوب ىلي الحركةاألمة واتعمل على توحيد 

تحةةةرر و العدالةةةة وي سةةتعاد الحةةةاو ت مكةةةن قةةيم الصةةةدقو المقاومةةة لترتفةةة  رايةةة الةةةدينو

 .(1)الحمد هلل رب العالمين(و يؤذن المؤذن )فقط  دابر القوم الذين ظلمواو ،األرك
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