بسم ا﵁ الرمحن الرحيم
االستفادة من "عصر المعلومات"
يُطلق على العصر احلاضر "عصر ادلعلومات"؛ ألن ﺍلمعلﻭمﺔ ىي ﺍلمحﺭﻙ ﺍألﺳاﺳي الذي يتحكم يف السياﺳﺔ

وتلعب وﺳائل اإلعالم اخلاصﺔ (ادلطبوعﺔ واإللكًتونيﺔ) دوراً رئيسياً يف عرض ادلعلومات اليت
واالقتصاد وغريه،
ُ
ُسب ّكنها من تشكيل آراء الناس العامﺔ ،ويف الوقت نفسو تعتمد وﺳائل اإلعالم اخلاصﺔ على توجيهات الدولﺔ فيما
يتعلق ببعض األمور ،مثل ادلبادئ ادلتعلقﺔ بادلسائل األمنيﺔ وفضح خطط االﺳتعمار .لذلك جيب على دولﺔ اخلالفﺔ
دعم وﺳائل اإلعالم بقوة وقيادهتا ِ
للعب دورىا يف رعايﺔ شئون الناس ،ونش ِر الدعوة اإلﺳالميﺔ إىل سلتلف بقاع
األرض ،وألن ادلعلومات من ادلسائل ادلهمﺔ للدولﺔ والدعوة إىل اإلﺳالم ،فإن وﺳائل اإلعالم ﺳتتصل مباشرًة
باخلليفﺔ كجهاز مستقل عن أجهزة دولﺔ اخلالفﺔ ،كغريه من األجهزة من مثل جهاز القضاء ورللس األمﺔ.
وسائل اإلعالم في الوقت الراىن ،واالعتبارات السياسية
يف الوقت الراىن ،وبدالً من كشف خطط االﺳتعمار وزلاﺳبﺔ احلكام ،يقوم اخلونﺔ يف القيادة الباكستانيﺔ
بالضغط على وﺳائل اإلعالم اخلاصﺔ لدعم تنفيذ اخلطط الغربيﺔ والتسًت على خياناهتم ،من خالل االبتزاز ادلايل
مجوع من موظّفي
حبرمان ادلؤﺳسات اإلعالميﺔ من القروض أو ادلنح ومن الدعايات احلكوميﺔ ،ومن خالل نشر ٍ
ِ
أكثر
األجهزة األمنيﺔ لتهديد أصحاب وﺳائل اإلعالم اخلاصﺔ والصحفيني العاملني فيها وزبويفهم ،حىت أُجب ُ
اإلعالميني صدقاً وصراحﺔً على كتم وجهات نظرىم ،وسبييع احلقائق اليت يقدموهنا ،أو حىت اللجوء إىل ادلنفى

االختياريّ .أما بالنسبﺔ لإلعالم احلكومي فإن اخلونﺔ يستخدمونو كأبواق ذلم لتأمني ادلصاحل األمريكيﺔ يف البالد،
ونتيجﺔ لذلك ،ومع مرور الوقت ،فقدت وﺳائل اإلعالم احلكوميﺔ ووﺳائل اإلعالم اخلاصﺔ مصداقيتها عند الناس،
حىت اقتصر الناس يف أخذىم لألخبار وتشكيلهم آلرائهم على وﺳائل التواصل اإللكًتونيﺔ.
فيما يتعلق بنشر القيم ،فإن اخلونﺔ قد وجدوا يف اإلعالم وﺳيلﺔً مناﺳبﺔً إلغر ِاق اجملتمع يف القيم ادلاديﺔ
الفاﺳدة ادلستوردة من الغرب ،ولتشجيع انتهاك أوامر ا﵁ ﺳبحانو وتعاىل ،وإقامﺔ عالقات غري مشروعﺔ بني
اجلنسني وخلع رداء العفﺔ ،وكل ذلك باﺳم احلريﺔ! ومنذ عهد مشرف وادلستوى األخالقي لوﺳائل اإلعالم ينحط
يف اجملتمع ،إىل درجﺔ تعرضت فيها وﺳائل اإلعالم ا﵀افظﺔ إىل النبذ وادلقاطعﺔ.
النواحي الشرعية في إنشاء وسائل إعالم ممنهجة على أساس قوي
ﺳوف تشرف دولﺔ اخلالفﺔ على وﺳائل اإلعالم اخلاصﺔ واحلكوميﺔ وتدعمها حىت تتمكن من لعب دوٍر
حيوي يف السعي ذليمنﺔ اإلﺳالم على العامل بأﺳره؛ فدور وﺳائل اإلعالم الرئيسي ىو تقدمي اإلﺳالم للعامل بشكل

ٍ
والفت للنظر ،واﺳتمالﺔ الشعوب للدخول يف اإلﺳالم بعد دراﺳتو والتمعن فيو ،إضافﺔ إىل ذلك فلإلعالم
قوي
مهم يف تسهيل عمليﺔ ضم البلدان اإلﺳالميﺔ ربت رايﺔ اخلالفﺔ.
ٌ
دور ٌ

ِ
ِ
اإلﺳالميﺔ ادلتعلقﺔ دبختلف جوانب احلياة،
الثقافﺔ
كما ﺳتهتم وﺳائل اإلعالم (احلكوميﺔ واخلاصﺔ) بعرض
ليكون الناس على بيّ ٍنﺔ من أمرىم ،وﺳتعمل وﺳائل اإلعالم على فضح خطط الدول االﺳتعماريﺔ اليت اﺳتغلّت
الذل واذلوان ،وفضح مبادئ وﺳياﺳات البلدان الّيت دمرت العامل ودعمت الصراعات يف
الناس وأغرقتهم يف ّ
البلدان الناميﺔ وأشعلت احلروب األىليﺔ فيها لتأمني ﺳيطرهتا عليها.
ﺳتبني حقيقﺔ الدولﺔ اإلﺳالميﺔ باعتبارىا القيادة الفكريﺔ ادلثلى للبشريﺔ مجعاء،
وﺳائل اإلعالم
ّأما دولياً ،فإن
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وباعتبارىا ادلشعل الذي يضيء طريق البشريﺔ ادلظلومﺔ من قبل األنظمﺔ الوضعيﺔ﴿ ،ا ْدع إِلى َس َِّ َ
َ
ِ
والْمو ِعظَ ِة الْح ِ ِ
س ن ﴾.
سنَة َو َجـدلْهم بِالَّتِى ى َى أ ْ
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اإلشراف على وسائل اإلعالم
إن اإلعداد واخلبة الواﺳعﺔ لدى حزب التحرير ُُي ّكنو من احلكم باإلﺳالم يف كافّﺔ ادليادين ،فلدى حزب
التحرير رؤيﺔٌ واضحﺔٌ تُؤىلو لإلشراف على وﺳائل اإلعالم ،وإدارة شئوهنا ،ولديو اآلن شبكﺔٌ عادليﺔٌ واﺳعﺔٌ من
ِ
ادلكاتب اإلعالميﺔ منتشرةٌ يف سلتلف أحناء العامل اإلﺳالمي وغري اإلﺳالمي ،حيث توفّر ىذه ادلكاتب لوﺳائل
اإلعالم ادلعلومات عن نشاطات احلزب ،ووجهات نظره يف سلتلف ادلسائل ،ولقد أنتجت ىذه ادلكاتب وتبنّت
ٍ
ٍ
ٍ
وصحف ،وأنشأت
ورلالت
أشرطﺔ مصورٍة
رلموعﺔً واﺳعﺔً من األﺳاليب اإلعالميﺔ والثقافيﺔ ،وقامت بإصدار
العديد من ادلواقع اإللكًتونيﺔ ...وﺳتستمر ىذه ادلكاتب يف العمل بالزخم نفسو بعد قيام دولﺔ اخلالفﺔ الراشدة.
تبٌت حزب التحرير يف مقدمتو للدﺳتور ،يف ادلادة رقم " :301جهاز اإلعالم دائرة تتولى وضع
لقد ّ
السياسة اإلعالمية للدولة لخدمة مصلحة اإلسالم والمسلمين ،وتنفيذىا ،في الداخل لبناء مجتمع إسالمي
قوي متماسك ،ينفي خبثو وينصع طيبو ،وفي الخارج :لعرض اإلسالم في السلم والحرب عرضا يبين عظمة
اإلسالم وعدلو وقوة جنده ،ويبين فساد النظام الوضعي وظلمو وىزال جنده".
يبني اخلطوط العريضﺔ
كما َ
ورد يف كتاب "أجهزة دولﺔ اخلالفﺔ" أنو عند إقامﺔ دولﺔ اخلالفﺔ "ﺳيصدر قانون ّ
للسياﺳﺔ اإلعالميﺔ للدولﺔ وفق األحكام الشرعيﺔ ،تسري دبوجبها الدولﺔ خلدمﺔ مصلحﺔ اإلﺳالم وادلسلمني ،وبناء
رلتمع إﺳالمي قوي متماﺳك ،معتصم حببل ا﵁ ،يشع اخلري منو وفيو ،ال مكان فيو ألفكار فاﺳدة مفسدة ،وال
لثقافات ضالﺔ مضللﺔ ،رلتمع إﺳالمي ينفي خبثو ،وينصع طيبو ،ويسبح ﵁ رب العادلني".
إن أمري حزب التحرير (العامل اجلليل الشيخ عطاء بن خليل أبو الرشتﺔ) كان  -باإلضافﺔً إىل العديد من
الناطق الرمسي باﺳم حزب التحرير يف األردن ،أي
توالىا يف احلزب على مدى عقود من الزمن -
ادلسؤوليات اليت ّ
َ

إ ّن لدى الشيخ عطاء بن خليل (حفظو ا﵁) خبًة ومعرفﺔً وثيقﺔً بالعمل يف وﺳائل اإلعالم ،اليت ُسبكنو من
ٍ
كخليفﺔ للمسلمني ِ
بإذن ا﵁.
اإلشراف بكفاءةٍ على وﺳائل اإلعالم ادلختلفﺔ
ستقوم دولة الخالفة بدعم وسائل اإلعالم الخاصة على نطاق واسع وتوجيهها ،كما ﺳتقيّد عرض
وﺳائل اإلعالم لألخبار واألفالم الوثائقيﺔ ادلختلفﺔ وعرضها للشئون اجلاريﺔ ،تقيد ذلك كلو باألحكام الشرعيﺔ؛
وﺳيتم التحقق من تقيد ادلنظّمات ووﺳائل اإلعالم باألحكام الشرعيﺔ والنظام االجتماعي خالل نشرىا
ّ
للمعلومات.
ّأما بالنسبﺔ لوﺳائل اإلعالم اخلاصﺔ فواقعها ّأهنا مؤﺳسﺔٌ ذباريﺔٌ مؤىلﺔٌ للحصول على اخلدمات ادلصرفيﺔ
والتسهيالت االئتمانيﺔ من بيت مال الدولﺔ مثلها مثل باقي الشركات التجاريﺔ األخرى؛ فمن ادلعلوم أن بعض
ِ
كإنشاء اﺳتوديوىات تلفزيونيﺔ وصحافيﺔ  -تتطلب نفقات عاليﺔ ،لذلك فإن وﺳائل اإلعالم
األمور اإلعالميﺔ -
ﺳتكون ٍ
منح أو قروض غري ربويﺔ.
حباجﺔ إىل ادلساعدة على شكل ٍ
ٍ
إعالن صاد ٍر عن مؤﺳسات الدولﺔ أو مؤﺳسات ادلمتلكات العامﺔ ُُينح لوﺳائل اإلعالم من دون
إن أي
ﺳتخصصو الدولﺔ لرﺳائل
وﺳيتم ربديد ادلساحﺔ أو الوقت الذي
امتيازات خاصﺔ أو اعتبار للمحسوبيﺔ أو ا﵀اباة،
ّ
ّ
اخلدمﺔ العامﺔ  -وال تتجاوزىا إال يف حاالت الطوارئ  -لضمان السهولﺔ واليسر يف أداء وﺳائل اإلعالم ،وﺳتنظم
ٍ
لبث وﺳائل اإلعالم اإللكًتونيﺔ ،وﺳتنظّم ادلنشورات ادلطبوعﺔ حىت ال تتكرر أمساء
زبصيص
الدولﺔ
ترددات ّ
َ
ادلطبوعات ،وكل ىذه الوظائف تتطلب من إدارة وﺳائل اإلعالم أن تكون مركزيﺔ.
تبٌت حزب التحرير يف مقدمتو للدﺳتور ،يف ادلادة رقم " :301ال تحتاج وسائل اإلعالم التي يحمل
لقد ّ
أصحابها تابعية الدولة إلى ترخيص ،بل فقط إلى (علم وخبر) يرسل إلى دائرة اإلعالم ،يعلم الدائرة عن
وسيلة اإلعالم التي أنشئت .ويكون صاحب وسيلة اإلعالم ومحرروىا مسئولين عن كل مادة إعالمية
ويحاسبون على أية مخالفة شرعية كأي فرد من أفراد الرعية".
ينشرونها
َ
المسائل األمنية
ّأما فيما يتعلق بادلسائل األمنيﺔ ،فإن على وﺳائل اإلعالم التقيّد بنشر ادلعلومات اليت تصدر من قبل اخلليفﺔ

أي تغيري ،مثل ادلسائل العسكريﺔ ومتعلّقاهتا ،وأخبار
خبصوص ادلسائل ادلرتبطﺔ ارتباطاً وثيقاً بالدولﺔ كما ىي بدون ّ
التحركات العسكريﺔ ،وﺳري ادلعارك ،والصناعات العسكريﺔ...
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