
 

 الرحيم الرمحن ا بسم
 المعلومات" "عصر من االستفادة

 السياسة يف يتحكم الذي ساسيألا المحرك ىي المعلومة ألن   ادلعلومات"؛ "عصر احلاضر العصر على يُطلق
 اليت ادلعلومات عرض يف رئيسياً  دوراً  واإللكًتونية( )ادلطبوعة اخلاصة اإلعالم وسائل وتلعبُ  وغريه، واالقتصاد

 فيما الدولة توجيهات على اخلاصة اإلعالم وسائل تعتمد نفسو الوقت ويف العامة، الناس آراء تشكيل من نهاسُبكّ 
 اخلالفة دولة على جيب لذلك. االستعمار خطط وفضح األمنية بادلسائل ادلتعلقة ادلبادئ مثل األمور، ببعض يتعلق
 بقاع سلتلف إىل اإلسالمية الدعوة ونشرِ  الناس، ئونش رعاية يف دورىا للعبِ  وقيادهتا بقوة اإلعالم وسائل دعم

 مباشرةً  ستتصل اإلعالم وسائل فإن   اإلسالم، إىل والدعوة للدولة ادلهمة ادلسائل من ادلعلومات وألن   األرض،
 .األمة ورللس القضاء جهاز مثل من األجهزة من كغريه اخلالفة، دولة أجهزة عن مستقل كجهاز باخلليفة

 السياسية واالعتبارات الراىن، الوقت في الماإلع وسائل

 الباكستانية القيادة يف اخلونة يقوم احلكام، وزلاسبة االستعمار خطط كشف من وبدالً  الراىن، الوقت يف
 ادلايل االبتزاز خالل من خياناهتم، على والتسًت الغربية اخلطط تنفيذ لدعم اخلاصة اإلعالم وسائل على بالضغط

 موّظفي من مجوعٍ  نشر خالل ومن احلكومية، الدعايات ومن ادلنح أو القروض من اإلعالمية ادلؤسسات حبرمان
 أكثرُ  ُأجِب  حىت وزبويفهم، فيها العاملني والصحفيني اخلاصة اإلعالم وسائل أصحاب لتهديد األمنية األجهزة

 ادلنفى إىل اللجوء حىت أو ا،يقدموهن اليت احلقائق وسبييع نظرىم، وجهات كتم على وصراحةً  صدقاً  اإلعالميني
 البالد، يف األمريكية ادلصاحل لتأمني ذلم كأبواق يستخدمونو اخلونة فإن   احلكومي لإلعالم بالنسبة أّما. االختياري

 الناس، عند مصداقيتها اخلاصة اإلعالم ووسائل احلكومية اإلعالم وسائل فقدت الوقت، مرور ومع لذلك، ونتيجة
 .اإللكًتونية التواصل وسائل على آلرائهم وتشكيلهم لألخبار أخذىم يف الناس اقتصر حىت

 ادلادية القيم يف اجملتمع إلغراقِ  مناسبةً  وسيلةً  اإلعالم يف وجدوا قد اخلونة فإن   القيم، بنشر يتعلق فيما
 بني روعةمش غري عالقات وإقامة وتعاىل، سبحانو ا أوامر انتهاك ولتشجيع الغرب، من ادلستوردة الفاسدة
 ينحط   اإلعالم لوسائل األخالقي وادلستوى مشرف عهد ومنذ! احلرية باسم ذلك وكل العفة، رداء وخلع اجلنسني

 .وادلقاطعة النبذ إىل اافظة اإلعالم وسائل فيها تعرضت درجة إىل اجملتمع، يف

 قوي   أساس   على ممنهجة   إعالم   وسائل إنشاء في الشرعية النواحي

 دورٍ  لعب من تتمكن حىت وتدعمها واحلكومية اخلاصة اإلعالم وسائل على اخلالفة ولةد تشرف سوف
 بشكل للعامل اإلسالم تقدمي ىو الرئيسي اإلعالم وسائل فدور بأسره؛ العامل على اإلسالم ذليمنة السعي يف حيوي  



 فلإلعالم ذلك إىل إضافة يو،ف والتمعن دراستو بعد اإلسالم يف للدخول الشعوب واستمالة للنظر، والفتٍ  قوي  
 .اخلالفة راية ربت اإلسالمية البلدان ضم   عملية تسهيل يف مهمٌ  دورٌ 

 احلياة، جوانب دبختلف ادلتعلقة اإلسالميةِ  الثقافةِ  بعرض واخلاصة( )احلكومية اإلعالم وسائل ستهتم كما
 استغّلت اليت االستعمارية الدول ططخ فضح على اإلعالم وسائل وستعمل أمرىم، من بّينةٍ  على الن اس ليكون
 يف الصراعات ودعمت العامل دمرت اّليت البلدان وسياسات مبادئ وفضح واذلوان، الذلّ  يف وأغرقتهم الناس

 .عليها سيطرهتا لتأمني فيها األىلية احلروب وأشعلت النامية البلدان

ثلى الفكرية القيادة باعتبارىا يةاإلسالم الدولة حقيقة ستبنّي  اإلعالم وسائلَ  فإن   دولياً، أّما
ُ
 مجعاء، للبشرية ادل

 بِاْلِحْكَمةِ  رَبِّكَ  َسِبيلِ  ِإِلى ادْع  ﴿ الوضعية، األنظمة قبل من ادلظلومة البشرية طريق يضيء الذي ادلشعل وباعتبارىا
 .﴾َأْحَسن   ِىىَ  بِالَِّتى َوَجـِدْله م اْلَحَسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ 

 عالماإل وسائل على اإلشراف
 حزب فلدى ادليادين، كاّفة يف باإلسالم احلكم من ُُيّكنو التحرير حزب لدى الواسعة واخلبة داداإلع إن  
 من واسعةٌ  عادليةٌ  شبكةٌ  اآلن ولديو شئوهنا، وإدارة اإلعالم، وسائل على لإلشراف تُؤىلو واضحةٌ  رؤيةٌ  التحرير

 لوسائل ادلكاتب ىذه توّفر حيث اإلسالمي، وغري اإلسالمي ملالعا أحناء سلتلف يف منتشرةٌ  اإلعالمية ادلكاتبِ 
 وتبّنت ادلكاتب ىذه أنتجت ولقد ادلسائل، سلتلف يف نظره ووجهات احلزب، نشاطات عن ادلعلومات اإلعالم
 وأنشأت وصحٍف، ورلالتٍ  مصورةٍ  أشرطةٍ  بإصدار وقامت والثقافية، اإلعالمية األساليب من واسعةً  رلموعةً 
 .الراشدة اخلالفة دولة قيام بعد نفسو بالزخم العمل يف ادلكاتب ىذه وستستمر ...اإللكًتونية ادلواقع نم العديد

 وضع تتولى دائرة اإلعالم جهاز": 301 رقم ادلادة يف للدستور، مقدمتو يف التحرير حزب تبٌّت  لقد
 إسالمي مجتمع لبناء الداخل في وتنفيذىا، والمسلمين، اإلسالم مصلحة لخدمة للدولة اإلعالمية السياسة

 عظمة يبين عرضا   والحرب السلم في اإلسالم لعرض: الخارج وفي طيبو، وينصع خبثو ينفي متماسك، قوي
 .جنده" وىزال وظلمو الوضعي النظام فساد ويبي ن جنده، وقوة وعدلو اإلسالم

 العريضة اخلطوط يبنّي  قانون يصدرس" اخلالفة دولة إقامة عند أن و اخلالفة" دولة "أجهزة كتاب يف وردَ  كما
 وبناء وادلسلمني، اإلسالم مصلحة خلدمة الدولة دبوجبها تسري الشرعية، األحكام وفق للدولة اإلعالمية للسياسة

 وال مفسدة، فاسدة ألفكار فيو مكان ال وفيو، منو اخلري يشع ا، حببل معتصم متماسك، قوي إسالمي رلتمع
 .العادلني" رب  ويسبح طيبو، وينصع خبثو، ينفي إسالمي معرلت مضللة، ضالة لثقافات
 من العديد إىل باإلضافةً  - كان (الرشتة أبو خليل بن عطاء الشيخ اجلليل )العامل التحرير حزب أمري إن  

 أي األردن، يف التحرير حزب باسم الرمسي   الناطقَ  - الزمن من عقود مدى على احلزب يف تواّلىا اليت ادلسؤوليات
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 من سُبكنو اليت اإلعالم، وسائل يف بالعمل وثيقةً  ومعرفةً  خبةً  ا( )حفظو خليل بن عطاء الشيخ لدى إنّ 
 .ا بإذنِ  للمسلمني كخليفةٍ  ادلختلفة اإلعالم وسائل على بكفاءةٍ  اإلشراف

 عرض دستقيّ  كما وتوجيهها، واسع   نطاق   على الخاصة اإلعالم وسائل بدعم الخالفة دولة ستقوم
 الشرعية؛ باألحكام كلو ذلك تقيد اجلارية، للشئون وعرضها ادلختلفة الوثائقية واألفالم لألخبار اإلعالم وسائل
 نشرىا خالل االجتماعي والنظام الشرعية باألحكام اإلعالم ووسائل ادلنّظمات تقي د من التحقق وسيتمّ 

 .للمعلومات
 ادلصرفية اخلدمات على للحصول مؤىلةٌ  ذباريةٌ  مؤسسةٌ  أهّنا هافواقع اخلاصة اإلعالم لوسائل بالنسبة أّما

 بعض أن   ادلعلوم فمن األخرى؛ التجارية الشركات باقي مثل مثلها الدولة مال بيت من االئتمانية والتسهيالت
 عالماإل وسائل فإن   لذلك عالية، نفقات تتطلب - وصحافية تلفزيونية استوديوىات كإنشاءِ  - اإلعالمية األمور

 .ربوية غري قروض أو منحٍ  شكل على ادلساعدة إىل حباجةٍ  ستكون
 دون من اإلعالم لوسائل ُُينح العامة ادلمتلكات مؤسسات أو الدولة مؤسسات عن صادرٍ  إعالنٍ  أي   إن  

 لرسائل الدولة ستخّصصو الذي الوقت أو ادلساحة ربديد وسيتمّ  ااباة، أو للمحسوبية اعتبار أو خاصة امتيازات
 وستنظ م اإلعالم، وسائل أداء يف واليسر السهولة لضمان - الطوارئ حاالت يف إال تتجاوزىا وال - العامة اخلدمة
 أمساء تتكرر ال حىت ادلطبوعة ادلنشورات وستنّظم اإللكًتونية، اإلعالم وسائل لبثّ  تردداتٍ  زبصيصَ  الدولة

 .مركزية تكون أن اإلعالم ائلوس إدارة من تتطلب الوظائف ىذه وكل ادلطبوعات،
 يحمل التي اإلعالم وسائل تحتاج ال": 301 رقم ادلادة يف للدستور، مقدمتو يف التحرير حزب تبٌّت  لقد

 عن الدائرة ي علم اإلعالم، دائرة إلى يرسل وخبر( )علم إلى فقط بل ترخيص، إلى الدولة تابعية أصحابها
 إعالمية مادة كل عن مسئولين ومحرروىا اإلعالم سيلةو  صاحب ويكون. أنشئت التي اإلعالم وسيلة

 .الرعية" أفراد من فرد كأي شرعية مخالفة أية على ويحاَسبون ينشرونها

 األمنية المسائل
 اخلليفة قبل من تصدر اليت ادلعلومات بنشر التقّيد اإلعالم وسائل على فإن   األمنية، بادلسائل يتعلق فيما أّما

 وأخبار ومتعّلقاهتا، العسكرية ادلسائل مثل تغيري، أيّ  بدون ىي كما بالدولة وثيقاً  ارتباطاً  بطةادلرت ادلسائل خبصوص
 ...العسكرية والصناعات ادلعارك، وسري العسكرية، التحركات
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