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... ملخص البحث ...

يتبنوا نفس  التأثري عىل غريهم لكي  الرأي والفكر دورا إجيابيا يف  قادة  يلعب 
األفكار والوصول هبم إىل األهداف املرجوة، وهؤالء القادة عادة ما يأخذون زمام 
املبادرة يف قبول أو رفض األفكار اجلديدة قبل أن يفعل التابعون هلم ذلك؛ فعملية 
وأن  والفكر،  الرأي  قادة  عىل  رأسا  تعتمد  نوعها  كان  مهام  واملبادئ  األفكار  نرش 
اجلامهري أكثر تأثرا هبم من روافد املعرفة األخرى، ومن وسائل االتصال اجلامهريي، 
الرأي  تشكيل  يف  بفعالية  ويسامهون  الناس،  وبني  املصادر  هذه  بني  الوسطاء  فهم 
حسب  يتنوعون  املحلية،وهم  جمتمعاهتم  داخل  عليه  والسيطرة  وتوجيهه  العام 
مستوياهتم الفكرية واالجتامعية والتأثريية، فمنهم: رجال الدين من أئمة وخطباء 

ووعاظ، رجال اإلعالم، األدباء، الكتاب...الخ.

وينفرد قادة الفكر اإلسالمي بمنزلة روحية خاصة يف نفوس اجلامهري، ويمثلون 
مكانة مقدسة يف قلوهبا. وتكمن قوة تأثري هؤالء القادة إىل جمموعة عوامل، وسوف 
عرصنا  يف  إعالمية  كمهمة  والفكر  الرأي  قادة  دور  أمهية  يف  املوضوع  هذا  يبحث 
التواصل  ووسائل  اإلنرتنيت  آخذين  املحمدية  الرسالة  بقيم  التعريف  يف  احلارض 

االجتامعي أنموذجا لذلك.

ومتحور البحث عىل جمموعة من النقاط أحاطت باملوضوع بتفاصيله ونتائجه 
وهي:
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أوال: مقدمة منهجية.

ثانيا: التأصيل التارخيي لظاهرة قيادة الرأي.

ثالثا: عوامل التأثر بقادة الرأي اإلسالمي كخصوصية.

رابعا: آليات تعامل قادة الرأي والفكر مع الدعوة املحمدية.

خامسا: اإلنرتنيت وواقعها يف التعريف بالقيم املحمدية.

سادسا: خامتة ونتائج.

واتبعت هذه النقاط بقائمة للمصادر واملراجع .
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...Abstract...

The belief and thought leaders take a great part in influencing 
other to have certain ideas and to guide them to the meant targets. 
Such leaders, usually, take the initiative in accepting or inclining 
the new ideas before the adherents do. Essentially, the process of 
thoughts and principles promulgating depends mainly upon the 
belief and thought leaders. The masses, by some means or other , 
are more influenced by them than other knowledge sources and the 
means of republic communication, they are coordinators between 
such sources and people. They participate in having, directing and 
dominating the public opinion in their local community. In part, 
they vary in the levels intellectual, social and influential , they are as 
clergymen,  orators , preachers , media men, imams, writers and so 
forth .

Yet the leaders of the Islamic thought invade spiritual priority in 
the heart of the masses and represent a sacred state in their heart. 
The power of the influence for such leaders depends mainly upon 
certain factors the paper is to tackle in light of the important role 
of them. As they are considered as a media duty in our present day 
to define the doctrines of the Mohammedan message in terms of 
internet and social communication as a model. The research paper 
consists of certain viewpoints; first , a general introduction, second, 
historical background to the phenomena of belief leadership, third, 
the factors of influencing the Islamic belief leaders, in particular, for 
the procedures the belief and thought leaders take in dealing with 
Mohammedan announcement, five, the role of Internet in defining 
the Mohammedan doctrines, six, the conclusion, the results, 
bibliography and references.
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 أوال: مقدمة منهجية

إن ظاهرة قيادة الرأي قديمة حديثة، كان هلا وجودها بني املجتمعات منذ القدم، 
ولكن اجلديد فيها هو التقنني العلمي املعارص هلذه الظاهرة ودراسة خمتلف أبعادها 
وجوانبها، وكل الدراسات االجتامعية والنفسية تتفق عىل أن عملية إقناع اإلنسان 
بوجاهة رأي ما أو وضاعته ليس باألمر اهلني، ذلك أن هذا اإلنسان مركب معقد 
من األفكار واملشاعر واالجتاهات، رسيع التغيري والتأثري بمحيطه وبمن يلتمس فيه 
القوة والعظمة، واإلقناع مرتبط بالكثري من العوامل الداخلية واخلارجية ومن ذلك 
القادة وخاصة قادة الرأي، ويعرف )أفريت روجرز( قادة الرأي بأهنم األشخاص من 
ذوي النفوذ يف جمال استحسان األفكار أو استهجاهنا)1(، و ُيعرفون بأهنم األشخاص 
ذوو التأثري الكبري يف معلومات وآراء ومواقف وسلوك أشخاص آخرين يف جمتمع 
ما، وهلم دورهم يف تشكيل الرأي العام يف اجلامعة التي ينتمون إليها، إذ يمكنهم أن 
يوصلوا ألعضاء اجلامعة املعلومات التي تؤثر يف اجتاهات األفراد وتشكيل الرأي 
العام للجامعة)2(، أما )بوجاردوس Bogardos( فيعرف القائد بأنه الشخص الذي 
الذي  الشخص  بأنه  القائد  )لندمان(  ويعرف  الناس،  من  عدد  عىل  نفوذه  يامرس 

يتقبل الناس أحكامه ومشاعره باعتباره أساس العقيدة والسلوك)3(.

يتواجدون يف كل  الناس  قليل من  البحث عن عدد  وينصح اخلرباء برضورة 
جمتمع، ويصنعون قراراته احلاسمة، ألن هؤالء هم من نسميهم قادة الرأي الذين 

إذا تم إقناعهم فهم مفاتيح اتصالية إلقناع غريهم من أتباعهم. 
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ولقد أطلق اخلرباء واملفكرون العديد من الصفات فاسامهم )ليونربجر( مفاتيح 
االتصال، وقال عنهم )ويكلج( الزعامء الرسميون، ودعاهم )روجرز وسافيليون( 
املحليون،  النفوذ  أصحاب  بأهنم  )ليونربجر(  عنهم  وقال  األفكار،  تبني  زعامء 
وسامهم  االحرتاق،  شموع  رؤوس  أو  البوابات،  حراس  بأهنم  )كوين(  وسامهم 
سامهم)الزار  التأثري،و  بأصحاب  )واوزر(  ونعتهم  األسلوب،  مهنديس  )كوملان( 

سفيلد( رواد الفكر.

ومجيع هذه األسامء تشري إىل املوضوع نفسه، وهو قيادة الرأي والفكر، ودورهم 
عظيم يف التأثري عىل غريهم ليتبنوا األفكار نفسها. ويف املقابل يلعب بعضهم اآلخر 
دورا سلبيا وهم هبذا حيتلون مكان الزعامة يف التأثري عىل آراء اآلخرين ألهنم أولئك 
األشخاص الذين يسعى إليهم غريهم يف طلب املعرفة واحلصول عىل املعلومات، 

وإن وجود القائد أمر رضوري لكل جتمع ضامنا حلسن سريه ومتاسكه)4(.

التابعني  املواقع بمنزلة اجتامعية أرفع من منزلة  الرأي يف خمتلف  ويتمتع قادة 
هلم، وغالبا ما يأخذون زمام املبادرة يف رفض األفكار اجلديدة أو قبوهلا، وهم غالبا 
أكثر قابلية البتكار األفكار املستحدثة وتبنيها من تابعيهم، وقد أكدت الدراسات 
يقول  املجتمع؛ ويف هذا  القادة يف  يامرسه هؤالء  الذي  املهم  التأثري  اإلعالمية عىل 
تأثرا  جمتمعاهتم  يف  والفكر  الرأي  بقادة  يتأثرون  الناس  »أن  كالبر(:  )جوزيف 
يعتربون  الرأي  فقادة  اجلامهريية،  االتصال  بوسائل  تأثرهم  تفوق  بصورة  عميقا 
وكالء  بمثابة  ألهنم  ونظرا  هلم،  التابعة  اجلامعات  وسط  مميزة  نموذجية  عنارص 
عن  البحث  أو  للرأي  الناس  إليهم  فينجذب  اجلامعات،  هذه  إىل  املعلومات  لنقل 
النصح واملشورة، ويامرسون تأثريهم عىل اجلامهري بشكل متكرر بام يسهم يف حتقيق 
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التحكم يف اجتاهات اآلراء اجلامعية  االستقرار داخل اجلامعة«)5(، وهلم قدرات يف 
نحو خمتلف القضايا وكذا اإلمساك بمفتاح االتصال بني اجلامعات التي ينتمون إليها 
وبني العامل اخلارجي. وهم أكثر كفاءة يف نطاق ختصصاهتم من تابعني، كام أهنم أكثر 
تعرضا لروافد املعرفة املختلفة، ويقومون بنقل الرسائل التي تعرضوا هلا واقتنعوا 

هبا إىل مجاهريهم.

وحتى يؤدي القادة دورهم عىل حقيقته ويصلوا إىل أعىل درجات التأثري البد 
من توافر جمموعة من السامت أكدهتا بعض الدراسات والبحوث التي قدمها بعض 
املختصني منهم )الزر سفيلد(و)بريلسون( و)جوديه(... وتتمثل هذه الصفات يف: 

الذكاء والنضوج الفكري واالجتامعي وسعة األفق.. 1
اجلاذبية التي تشمل عىل سامحة الوجه ورقة احلديث وحسن اهلندام.. 2
االتزان النفيس والعاطفي والفكري والقدرة عىل التعامل مع املواقف املختلفة.. 3
املهارات االتصالية كمهارة التحدث والكتابة والقراءة والقدرة عىل اإلنصات . 4

واحلصول عىل املعلومات وفهمها والقدرة عىل التفكري وقوة البيان واستعامل 
اإلشارات والوسيلة املناسبة يف الوقت املناسب.

القدوة الطيبة ذلك أن الناس يتعلقون هبم يف سريهتم وحسن قيادهتم وقدرهتم . 5
عىل االلتزام بالصدق واملوضوعية.

اختيار أحسن األساليب وأفضل الطرق الستاملة اجلامهري والتأثري فيها.. 6
االتصال . 7 وسائل  استخدام  عىل  والقدرة  بالدقة  غريهم  عن  الفكر  قادة  يتميز 

واالنفتاح حول العامل ومواكبة كل جديد.
االتصال املبارش واملستمر باجلامهري حتى يتم التفاعل املرجو.. 8
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الصرب والرمحة وسعة الصدر والتواضع وغريها من الفضائل التي تكسب ود . 9
اجلامهري.

البعد عن مواطن الريبة والشبهة.. 10
اهلمة العالية والبعد عن سفاسف االمور.. 11
الوسطية واالعتدال يف األفكار واملشاعر.. 12
متيز قادة الرأي عن غريهم ب: . 13

القدرة عىل التجديد وتقبل األفكار املستحدثة. 	 
القدرة عىل التوافق مع النظام االجتامعي السائد.	 
القدرة عىل إعطاء املعلومات.	 
يعدون مصادر موثوقا هبا.	 
النظر عن 	  واملشاركة معهم بغض  ان هم حريصون عىل مساعدة غريهم 

مستوياهتم ونفوذهم.

ثانيا: التأصيل التاريخي لظاهرة قيادة الرأي

القديم  منذ  املجتمعات  بني  وجودها  هلا  كان  قديمة  ظاهرة  الرأي  قيادة  إن 
ولكن اجلديد فيها هو التقنني العلمي املعارص هلذه الظاهرة ودراسة خمتلف أبعادها 

وجوانبها)6(.

والدليل عىل قدم الظاهرة أن القرن الكريم يقدم رؤية هلؤالء القادة وملكانتهم 
ونفوذهم وقدرهتم عىل التأثري يف تابعيهم وإقناعهم. وقد قدم القرآن رؤية واضحة 
عىل  السابقة  الرساالت  معارضة  يف  القيادة  أو  الزعامة  لعبته  الذي  الدور  خلطورة 
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اإلسالم؛ من ذلك قوله عز وجل : ﴿َوَكذلَِك ما َأْرَسْلنا ِمْن َقْبِلَك ِف َقْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر 
ٍة َوإِنَّا َعىل آثاِرِهْم ُمْقَتُدوَن﴾)7(. ُفوها إِنَّا َوَجْدنا آباَءنا َعىل ُأمَّ إاِلَّ قاَل ُمْتَ

َأْكَثُر  َنْحُن  ﴿َوقاُلوا  واستند هؤالء إىل ماهلم من نفوذ مستمد من جاه أو مال 
املأل  عارض  كيف  الكريم  القرآن  وقص  بنَِي﴾)8(،  بُِمَعذَّ َنْحُن  َوما  َوَأْوالدًا  َأْموااًل 
ِمْن  َلُكْم  ما  اللَه  اْعُبُدوا  َقْوِم  يا  َفقاَل  َقْوِمِه  إِلى  ُنوحًا  َأْرَسْلنا  ﴿َلَقْد    دعوة نوح 
ِفي  َلَنراَك  ا  إِنَّ َقْوِمِه  ِمْن  اْلَمأُل  قاَل  َعِظيٍم *  َيْوٍم  َعذاَب  َعَلْيُكْم  َأخاُف  إِنِّي  َغْيُرُه  إِلٍه 
َضالٍل ُمبِيٍن﴾)9(؛ واملأل هم احلكام والوجهاء وذوو السلطان لقومهم، وقد عارض 
اْلَمأُل  ﴿قاَل  القرآن  قال  كام  والكذب  السفاهة  عنه  وأشاعوا    هود  دعوة  املأل 
َك ِمَن اْلكاِذبِيَن﴾)10(، وجتد هذه  ا َلَنُظنُّ ا َلَنراَك ِفي َسفاَهٍة َوإِنَّ ِذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه إِنَّ الَّ
األقوال واإلفرتاءت واملزاعم من جانب امللوك والقادة يستمع هلا من العامة بحكم 
ما للملوك والقادة من نفوذ وسلطان يمكنهم من التغرير بالعامة واللعب بعقوهلم، 
ْم كاُنوا َقْومًا  ُ والقرآن يؤكد ذلك حكاية عن فرعون ﴿َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفَأطاُعوُه إِنَّ

فاِسِقنَي﴾)11(؛ أي أنه استخف عقوهلم فدعاهم إىل الضاللة فاستجابوا.

 وهكذا فقادة الرأي عرب كل الزمان قاموا بأدوارهم يف كل جماالت احلياة، فقد 
أشعلوا حروبا وأطفأوا أخرى، وبسببهم ثارت فتن وأمخدت أخرى...

وقادة الرأي عىل نوعيات متعددة، وأصناف متنوعة يف كل البيئات وتتمثل يف:

رجال وعلامء الدين: من خطباء وأئمة ووعاظ ومشايخ، وهم عىل رأس القادة . 1
خاصة يف املجتمعات املتدينة بقوة. فالدين أهم عنارص احلياة عند الكثري من 
وكلمته  االجتامعي  وتقديره  هيبته  وله  كبري  بنفوذ  يتمتع  الدين  فرجل  األمم. 

مسموعة وهو مفتاح العالقات االجتامعية.
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ويستوي رجال الدين يف اإلسالم أو املسيحية أو غريها، ذلك أن هناك قواسم 
مشرتكة بني الديانات الساموية متمثلة يف:

هدف األديان الساموية إسعاد اإلنسان وحتقيق رقيه ورفاهيته.	 
دعوة الدين إىل العمل اجلاد واملخلص.	 
دعوة الدين إىل حب الوطن وتعميق روح االنتامء إليه.	 
دعوة الدين إىل التزود بأسباب القوة يف كل ميادين احلياة.	 
دعوة الدين إىل تعمري األرض وإصالحها.	 
دعوة الدين إىل الفضائل واجتناب الرذائل.	 

رجال اإلعالم عىل اختالف نوعياهتم ومناصبهم:. 2
األدباء من شعراء وقصاصني وكتاب.. 3
قادة األحزاب السياسية الناشطة عىل الساحة.. 4
أعضاء جمالس الشورى.. 5
قادة النقابات العاملية.. 6
املعلمون واملربون يف املراحل املختلفة.. 7
رؤساء النوادي الرياضية.. 8
رؤساء اجلمعيات املختلفة التي تقدم خدماهتا للناس.. 9

املوظفون السامون يف الدولة.. 10
فئة كبار السن.. 11
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ثالثا: عوامل التأثر بقادة الرأي اإلسالمي كخصوصية

 ينفرد قادة الرأي اإلسالمي بمنزلة روحية خاصة يف نفوس اجلامهري ويمثلون 
مكانة مقدسة يف قلوهبم، فهي تنقاد هلم عن رضا وطواعية وتضعهم يف منزلة أسمى 
من منزلة غريهم وتعدهم رمزا واضحا ملا يؤمنون به، ويتميز أهل التقوى والصالح 
من القادة الدينني بقوة املنطق واإلقناع ورسعة البدهية، كام يتمتعون ايضا بالصفاء 
مما  الدنيوية  واألغراض  الشخصية  املآرب  والبعد عن  الروحي،  والسمو  الذهني، 
يكسبهم ثقة الناس وحمبتهم، وقد أسهم قادة الفكر اإلسالمي يف خمتلف األزمنة ويف 
مجيع أرجاء العامل اإلسالمي إسهاما فعاال يف تشكيل آراء اجلامهري املسلمة، خاصة 
بعد توسع رقعة الدولة اإلسالمية، وظهور مسائل جديدة يف حياة املسلمني حتتاج 

إىل آراء املختصني.

 وإذا مل يكن قادة الفكر اإلسالمي يف املستوى الفكري واخللقي املالئم حلجم 
إىل  شعوهبم  لدى  احلياة  عجلة  سيدفعون  فإهنم  به  يضطلعون  الذي  املؤثر  الدور 
الوراء، وقد يمثلون معاول هدم وتدمري يف املجتمعات اإلسالمية وال يملك علامء 
االتصال وخرباء الرأي العام إال أن يعرتفوا بالقدرات التأثريية اهلائلة لقادة الفكر 
اإلسالمي ويؤمنوا بدورهم احليوي يف تشكيل اجتاهات الرأي العام املسلم. ذلك 
أن هؤالء الرجال يلتقون بجامهريهم يف خمتلف املناسبات ويلجأ إليهم الناس حلل 
مشاكلهم وعرض قضاياهم وطرح مهومهم. ويستطيعون توظيف وسائل االتصال 
إليه وما يؤمنون  يتفق مع ما يدعون  العام حتى  الرأي  املؤثرة يف توجيه  اإلسالمية 

به)12(. 
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 ومن احلكمة اإلهلية أن جعل يف اجلامعات أفرادا قليلني تتوافر فيهم ملكات 
األفراد  أغلبية  فيهم وتوجيههم، كام جعل  والتأثري  اجلامهري  لقيادة  تؤهلهم  خاصة 
تسودهم نزعة اخلضوع وختتلف درجة تأثري القائد عىل تابعيه باختالف املكانة التي 
إقناعه وتوافر الصفات  أفراد اجلامعة ونفوسهم وقوة  القائد يف قلوب  يتبوأها هذا 

القيادية.

 وتكمن قوة تأثري هؤالء القادة، ويعزى دورهم احليوي يف تكوين الرأي العام 
بني اجلامهري املسلمة إىل جمموعة من العوامل نجملها فيام ييل)13(: 

مكانة . 1 وبوأهم  قدرهم،  ورفع  علمية،  منزلة  القادة  هلؤالء  تعاىل  اهلل  جعل  قد 
َأْهَل  ﴿َفْسَئُلوا  إليهم  بالرجوع  الناس  وأمر  التوجيه  بأمانة  وكلفهم  مرموقة 
ْكِر إِْن ُكْنُتْم ال َتْعَلُموَن﴾)14(، وقد عظم سبحانه أجور أعامهلم ﴿َوَمْن َأْحَسُن  الذِّ
اْلُْسِلِمنَي﴾)15( توسع جمال  ِمَن  إِنَّنِي  َوقاَل  َوَعِمَل صاِلًا  اهللِ  إَِل  َدعا  ِمَّْن  َقْواًل 
نشاط هؤالء القادة إىل خمتلف املجاالت التي هتم الناس، وتستعني هبم الدولة 
لنجاح خططها اإلنامئية ومترير مشاريعها ويقع عليهم عبء التفسري واإلفتاء 

والرشح آليات القرآن والسنة.

تأثريا . 2 أقوى  املبارش وهو  الشخيص  االتصال  قوية وهي  وسيلة  اعتامدهم عىل 
من وسائل االتصال األخرى بحسب الدراسات ذلك أن االتصال الشخيص 
كام  إليه،  واملرسل  املرسل  بني  واملشاعر  واالجتاهات  األفكار  بتبادل  يسمح 
السلوك واملواقف رغم أن عملية تعديل  يؤثر عىل  أن االتصال الشخيص قد 

السلوك صعبة جدا.
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ألن تكييف السلوك يتم بفعل جمموعة من العوامل التي تعمل ملدة طويلة لكي . 3
ترسخ وتعمق مفاهيم وأفكار معينة يف أذهان اجلامهري ونفوسهم.

 لكن بالرغم من القوة التي يتمتع هبا هؤالء القادة ورجال الفكر اإلسالمي فان 
كثريا من هؤالء الرجال مل يؤد دوره املنوط به يف تغيري األعراف اخلاطئة وإحداث 

النهضة املرجوة ويرجع ذلك إىل األسباب اآلتية:

التاريخ . 1 أن  حني  يف  الكتابة  أو  القول  إال  يملكون  يعد  فلم  سلطتهم  ضياع 
اإلسالمي يشهد أن واعظ الناس كان سيدا حتتضنه الدولة وحتميه.

هان . 2 أو  حالتهم  فساءت  القادة،  هلؤالء  ونسياهنم  الدنيا  عىل  الناس  تكالب   
أكثرهم عىل نفسه وعىل غريه.

 ارتكاهبم لبعض األخطاء وحتليهم بالسطحية واجلمود يف األفكار واألساليب . 3
مل تعد مقبولة يف هذا العرص.

 اهتاممهم األكثر باحلصول عىل املنافع الدنيوية عىل حساب مبادئهم.. 4
التظاهر والرصاع الفكري والكراهية واألحقاد بني هؤالء القادة مما يؤثر عىل . 5

وحدة الرأي العام وعىل قدوهتم.
قصورهم عىل اللحاق بركب التقدم العلمي والتقني وحرص أنفسهم يف دائرة . 6

القديم و التقليد.
املشاعر وعواطف اجلامهري وجهلها . 7 باستغالل  يقومون  القادة  نوع من  ظهور 

لتحقيق أغراضهم الشخصية. 
ختيل بعض القادة عن أداء رسالتهم زهدا أو خوفا.. 8
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رابعا: آليات تعامل قادة الرأي والفكر مع الدعوة المحمدية

ُتعّد سرية النبي حممد  بالنسبة للمسلم إحدى األدوات املهمة التي يرتكز 
عليها الوعي اإلسالمي، وهي كأي أداة قد ترض أكثر مما تنفع ما مل نحسن التعاطي 
معها، لذلك من الرضوري جدًا أن يعي قادة الرأي والفكر كيفية االنتفاع هبا، بحيث 
تكون سببًا لنجاح األمة، ال سببا يف انتكاستها، فيجب من هنا التعامل مع أحداث 
السرية يف ضوء الزمان واملكان وطبيعة القوى يف ذلك العرص، وعدم السقوط يف 
الزمان واملكان وطبيعة  املبارش لألحداث عىل واقعنا؛ ألن  الرغبة يف اإلسقاط  فخ 
القوى وأطراف الرصاع تغريت بأشكاهلا ومضامينها وأدواهتا، ومن هنا وعىل سبيل 
املثال ال نعتقد أن أي قائد عسكري يضع خطة للتمكني يدور يف خلده أن يأيت من 
بعده ليامرس اخلطة نفسها، أو يعدها رس االنتصار؛ فهي يف أفضل احلاالت ستشكل 
جتربة من التجارب التارخيية التي ُتؤخذ منها العربة، وُيستفاد فيها من نسق التفكري 

القيادي، ال من منتج هذا التفكري وهو )اخلطة(.

النبي  عبقرية  معها يف ضوء  كأداة سنتعامل  السرية  مع  نتعامل  أننا ونحن  أي 
صفحة  عىل  ُكتبت  إن  أهنا  نتوهم  إمالءات  عمومها  يف  خططه  باعتبار  ال  كقائد، 
واقعنا لتم التمكني لنا، وقد حرص القرآن عىل أن يعلمنا التمييز بني نسق التفكري 
مدى  لنا  أظهر  قبُل  من  األنبياء  تاريخ  واملسلمني  لنبيه  اهلل  عرض  فعندما  واخلطة، 
التنوع يف اخلطط، فموسى  يذهب مبارشة إىل فرعون، يقول عز وجل: ﴿اْذَهْب 
بيت  إىل  متجهًا  إرسائيل  بني  معه  خُيرج  بأن  إياه  مطالبًا  َطَغى﴾)16(  ُه  إِنَّ ِفْرَعْوَن  إَِل 
املقدس، يف حني عيسى  يظل بني قومه حتى يقرروا التخلص منه ثم يرفعه اهلل 
  تستمر دعوته ألف سنة إاّل مخسني عامًا، بينام يقيم الرسول  إليه، ونوح
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دولته يف ثالث وعرشين سنة، بل إن النهاية الربانية للمعركة ختتلف من نبي آلخر، 
اإلتباع  قيمة  عقولنا  يف  يعزز  أن  يمكن  كان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن  من  الرغم  عىل 
تنّوع الوسائل حتى مع  بالوسيلة نفسها، لكنه يعلمنا  املعاندين  احَلريف بإهالك كل 
َأَخْذَنا  ﴿َفُكاّل  تعاىل:  اهلل  يقول  بفعلهم،  البرش  فيه  يتدخل  ال  الذي  الرباين  اهلالك 
ْن َخَسْفَنا بِِه  ْيَحُة َوِمْنُهم مَّ ْن َأَخَذْتُه الصَّ ْن َأْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصبًا َوِمْنُهم مَّ بَِذنبِِه َفِمْنُهم مَّ

ْن َأْغَرْقَنا﴾)17(. ْرَض َوِمْنُهم مَّ اْلَ

الظروف  أن  الناس  وُيفهموا  َيفهموا  أن  والفكر  الرأي  قادة  عىل  جيب  ولذا   
النبي  أيام  باملعطيات نفسها مع ما كان موجودًا  حتى ولو تكررت وتطابقت متامًا 
أن  يسعنا  والسياسية  االجتامعية  املامرسات  األخذ هبا حرفيا؛ ألننا يف   ال جيب 
وجود  احتامل  ينفي  ال  وقته  يف  ما  حلل    الرسول  واختيار  أخرى،  حلواًل  نبدع 
حلول أخرى ربام كان يمكنه اللجوء إليها، والعقل اإلنساين يف العرص احلديث مع 
املراحل، و يلجأ إىل إسرتاتيجيات خمتلفة  اختالف الظروف واملعطيات قد خيترص 
بعمل  بالبدء  مطالبة  جديدة  حركة  أية  ليست  املثال  سبيل  فعىل  أخرى،  ووسائل 
رسي، أو دعوة األقربني، أو أن هتجر أرضها لتكون جيشًا خارجيًا، وبذلك ال نرى 
باالحتجاج بالسرية دليال عىل فعل إسرتاتيجي؛ فالرسول  مثاًل فاوض الكفار 
وفق رشوط معينة يف احلديبية، هذه الرشوط ليست ملزمة لنا يف تفاوضاتنا؛ ألهنا 
كانت األنسب للظروف واملالبسات التي متر هبا عملية التفاوض، وربام لو تغريت 
مسلكًا  الرسول  ولسلك  وبنوده،  التفاوض  رشوط  لتغرّيت  واملالبسات  الظروف 

آخر.
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أي أننا لسنا مطالبني بالعودة إىل السرية )يف سياق وضع اخلطط( لالستدالل 
نجعله مضطرًا   حني  الرسول  نظلم  بذلك  به؛ ألننا  نقوم  أن  نريد  ما  فعل  عىل 
ومكان  بزمان  املحدودة  جتربته  ضوء  يف  اليوم  خططنا  واضعًا  عنا،  نيابة  للتفكري 
وظروف بعينها. وال نلحظ لدى الصحابة هذه الروح يف العودة إىل خطط الرسول 
سُتعترب  ما  يومًا  أن  يتخيلون  يكونوا  مل  أهنم  ويبدو  هلا،  استدعائهم  أو  العملية   
اخلطة النبوية منهاج عمل، فالسرية هنا تشكل إحدى التجارب الرائدة التي جتدر 
عىل  القادرة  التفكري  أنامط  عن  أواًل  التصورات  وتنمية  املدارك،  لتوسيع  دراستها 

جماهبة الواقع، ثم النظر ثانيًا إىل أنامط الفعل املمكنة.

خامسا: اإلنترنيت وواقعها في التعريف بالقيم المحمدية

للتعريف  احلديثة  العرصية  بالوسائل  يستعينوا  أن  والفكر  الرأي  قادة  إنه عىل 
عدد  أن  علمنا  إذا  خاصة  االنرتنيت  الوسائل  هذه  مقدمة  ويف  املحمدية  بالقيم 
أحدث  فبحسب  كبرية،  بصورة  ارتفع  العربية  الدول  يف  مستخدمي اإلنرتنت 
مليون   55 من  أكثر  العرب  املتصفحني  عدد  بلغ   2009 عام  إحصاءات أواخر 
تعداد  من  و%2.9  العربية،  الدول  سكان  تعداد  من   %17.3 نحو  أي  متصفح، 
لغات  أكثر  ضمن  الثامنة  املرتبة  حتتل  العربية  اللغة  ومتثل  يف العامل،  املستخدمني 
العامل استخداًما لإلنرتنت)18(، و بلغت عدد صفحات اإلنرتنت العربية حوايل 40 
مليون صفحة، بينام يبلغ عدد الصفحات العاملية 40 مليار صفحة، كل هذه األرقام 
واإلحصائيات تبني مدى الزيادة يف عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية من العرب، 
بطريقة كبرية ويتضح ذلك إذا علمنا أن عدد املستخدمني بلغ يف سنة 2007 حوايل 
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24 مليون مستخدم، حيث قفز العدد إىل أكثر من الضعف يف ثالث سنوات فقط، 
وقد بينت أحدث الدراسات العلمية أن نصيب املواقع اإلسالمية والعلمية )صفر( 
إىل  وصل  إسالمي  موقع  فأول  موقع؛  مخسني  أول  يف  العريب،  املتصفح  اهتامم  يف 
بؤرة اهتامم املتصفح العريب كان ترتيبه قريب من املئة، أما املوقع اإلباحية فأخذت 
املواقع اإلسالمية أو  تبلغه أي من  العريب وبلغت شأنا مل  املتصفح  حيزا من اهتامم 
أعمق من  العريب  باجلنس يف حس  االهتامم  العلمية، وهذا مؤرش خطري جيعل من 
الرأي والفكر ممن يسعون  قادة  العلمية ولذا جيب عىل  النواحي  أو  بالدين  اهتاممه 
للتعريف بالسرية والنهج املحمدي أن يعلموا أن عدم االهتامم باملواقع اإلسالمية، 
مرده إىل املستوى الفني الضعيف للكثري منها، فال تستطيع أن جتذب املتصفحني، 

غري املهتمني بالشأن الديني.

وينطبق هذا أيضا عىل جانب املحتوى واملضمون، لذا يعترب االهتامم بتحسني 
غاية  يف  والتشوق  اجلذب  بجانب  واهتاممها  اإلسالمية،  للمواقع  الفني  املستوى 
األمهية حتى تستطيع جذب املتصفح ويكون هلا ترتيب يف أول السلسلة من املواقع 
التي تنال اهتامم املتصفحني، وقادة الرأي والفكر يستطعيون استثامر هذه األداة من 
خالل املواقع اإلسالمية اإلخبارية؛ حيث تقدم األخبار املوثوقة، منطلقة من تقييمها 
لألحداث من وجهة نظر إسالمية صحيحة، أو املواقع الدعوية اإلسالمية: حيث 
تقدم للناس العلم النافع، واحلجة املقنعة، والدالئل البينة، مما يدعو إىل الدخول يف 
دين اهلل، واالستمساك بحبله املتني، وإتباع رسوله األمني ، وهذه املواقع تقدم 
موادها املختلفة مقروءة وسمعية ومرئية بلغات العامل املتنوعة، وهي كذلك ختاطب 

املسلمني وغريهم كل بام يناسبه.
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وكذا عن طريق املواقع الفنية اإلسالمية: حيث تدرب املستخدمني عىل تصميم 
الصور واللوحات الدعوية، وترشح كيفية استخدام الربامج احلديثة يف هذا املجال، 
إىل  إضافة  اخلريية جمانًا،  واملؤسسات  الدعوية  للربامج  اإلعالنات  بتصميم  وتقوم 
نرش الصور املؤثرة والرسومات املعربة املوحية التي تلخص يف مضموهنا ما تعجز 
عن رشحه آالف الكلامت. دون أن ننسى منتديات احلوار اإلسالمية: حيث يلتقي 
املختلفة،  املوضوعات  حول  اآلراء  وتبادل  قضاياهم  ملناقشة  اإلسالم  أبناء  فيها 
والتعاون  والتآلف  التعارف  بينهم  وحيصل  جهودهم  وتتضافر  أفكارهم  فتتالقح 
العلم  إىل اخلري ونرش  املنتديات من دعوة  ما يف هذه  إىل  الرب والتقوى، إضافة  عىل 

وتعريف بقضايا األمة، وتبادل اخلربات وتوجيه لطاقات الشباب فيام ينفع ويفيد.

ومن بني ما تتوفر عليه شبكة اإلنرتنيت ظهور مواقع التواصل االجتامعي)19( 
التي وفرت فتحًا تارخييًا نقل اإلعالم إىل آفاق غري مسبوقة وأعطى مستخدميه فرصًا 
كربى للتأثري واالنتقال عرب احلدود بال رقابة إال بشكل نسبي حمدود، وقد استخدم 
كبار الشخصيات وقادة الرأي والتفكري هذه الوسائل اجلديدة واقتطعوا وقتًا معينًا 
من األنشطة األخرى لصاحلها، إليامهنم بأهنا البوابة احلقيقة واجلادة للتواصل وسامع 
الناس، وُتعّرف مواقع التواصل االجتامعي بأهنا »منظومة من الشبكات اإللكرتونّية 
التي تسمح للمشرتك فيها بإنشاء موقع خاص به، و من ثم ربطه عن طريق نظام 
نفسها«)20(،  واهلوايات  االهتاممات  لدهيم  آخرين  أعضاء  مع  إلكرتوين  اجتامعي 
من  حالة  إىل  تشري  االجتامعي  التواصل  مواقع  أن  عىل  الباحثني  من  كثري  ويتفق 
التنوع يف األشكال والتكنولوجيا واخلصائص التي محلتها الوسائل املستحدثة عن 
والتخصيص   Individuality الفردية  حاالت  بإعالء  يتعلق  فيام  السيام  التقليدية، 
اإلعالم  كان  ما  فإذا  التفاعلية؛  هي  رئيسة  مليزة  نتيجة  وتأتيان   ،Customization
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العرشين،  القرن  الصفة وسم إعالم  النطاق وهو هبذه  اجلامهريي واإلعالم واسع 
من  ذلك  عن  ينتج  وما  اجلديد،  القرن  إعالم  هو  والفردي  الشخيص  اإلعالم  فإن 
تغيري انقاليب للنموذج االتصايل املوروث بام يسمح للفرد العادي إيصال رسالته إىل 
من يريد يف الوقت الذي يريد، وبطريقة واسعة االجتاهات وليس من أعىل إىل أسفل 
الواقع  تطبيقات  املواقع  هذه  تبني  عن  فضال  التقليدي.  االتصايل  النموذج  وفق 
الوطنية  الدولة  ملفهوم  وجتاوزه  والتخصيص  الفردية  مليزات  وحتقيقه  االفرتايض 
واحلدود الدولية)21(، ومن هنا تكمن أمهية هذه الوسيلة يف التعريف بقيم رسالتنا 
والفكر  الرأي  قادة  أحسن  إن  كثرية؛ طبعا  وبلغات  الناس  من  اخلالدة ألكرب عدد 

استثامرها استثامرا صحيحا.

سادسا: خاتمة ونتائج

وتضحيات  فائقة  ومهارات  عظيم  اهتامم  إىل  وحتتاج  صناعة  الرأي  قيادة  إن 
عىل خمتلف األصعدة ضامنا لنهضة األمة وقوهتا، وقادة الرأي حمملون بمسؤوليات 
قائد  لنجاح  ضامنا  والتاريخ،  الشعوب  وأمام  تعاىل  اهلل  أمام  عنها  حياسبون  جسام 
أن  العلمية  األبحاث  أثبتت  ولقد  اجلامعية،  واملناقشات  املبارش  االتصال  يف  الرأي 
وسائل  ومن  األخرى  املعرفة  روافد  من  الرأي  أو  الفكر  بقادة  تأثرا  أكثر  اجلامهري 
هذه  بني  الوسطاء  بدور  يقومون  الذين  هم  القادة  أن  ذلك  اجلامهريي،  االتصال 
املصادر وبني الناس ويتصدرون اجلامعات ويسيطرون عىل املواقف، ويستمد قائد 
يبلور اجتاهات  الفكر قوته من فهمه لرغبات اجلامهري ومطالبهم حتى يستطيع أن 
الرأي العام ويفصح عنها ويمثلها، فهو جتسيد واقعي ملشاعر اجلامهري، والرأي العام 
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عىل  قادرون  القادة  هؤالء  أن  ذلك  املجاالت،  خمتلف  يف  الفكر  بقادة  يتأثر  بدوره 
يتميزون به من ملكات  السلبية للجامهري إىل اجتاهات إجيابية ملا  حتويل االجتاهات 
خاصة كقوة الشخصية والذكاء احلاد وسعة االطالع والقدرة عىل حتليل املعلومات 
التي يتلقوهنا، وحسن الترصف ورجاحة الرأي والسرية احلسنة والسمعة الطيبة؛ لذا 
تقتيض الرضورة اكتشاف هؤالء القادة، وحتديد هويتهم، ومعرفة معدالت تأثريهم 
يف خمتلف املراحل التي متر هبا املجتمعات، و يمكن أن يكونوا عنارص إجيابية صاحلة 
تسهم يف تطوير املجتمعات والقضاء عىل األمراض االجتامعية، و تصحيح املفاهيم 
مستقرة  جمتمعات  وبناء  احلياة،  قضايا  بمختلف  الصحيح  الوعي  ونرش  املغلوطة 
ويمكنهم أن يسهموا يف إثراء اخلطط التنموية املختلفة خاصة إذا زودوا باملعلومات 

الالزمة.

والفهم  للتوضيح  طلبا  إليهم  وتلجأ  هبم  وتستأنس  فيهم  تثق  فاجلامهري 
سلبيا  دورا  يؤدون  أن  يمكن  القادة  هؤالء  فإن  أخرى  ناحية  ومن  واالستشارة، 
فعوض  العام،  الرأي  صفوف  يف  وانشقاقا  بلبلة  وحيدثوا  عكسيا،  تأثريا  ويؤثروا 
يف  يزرعون  نجدهم  والبناء  والتعمري  التقدم  طريق  إىل  اجلامهري  بيد  يأخذوا  أن 
إىل  ويدعون  الناس،  بني  والضغائن  احلقد  ويبثون  والبغضاء،  الكراهية  نفوسها 
بذلك معاول هدم  فهم يشكلون  والتدمري،  والتخريب  والفتنة واالقتتال  الفوىض 
لقيم املجتمع ومبادئه، ويفرسون آيات القرآن الكريم حسب أهوائهم، ويوظفون 
 خلدمة أغراضهم، مستغلني ثقة اجلامهري فيهم، واستجابتهم  أحاديث الرسول 

لكل ما هو مقدس وجهلهم باحلقائق.



أ.طارق ثابت

223 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

السلبية  الظواهر  حماربة  يف  دورهم  يستشعروا  أن  والرأي  الفكر  رجال  فعىل   
بمختلف إشكاهلا خاصة عن طريق الوسائل اجلديدة كاإلنرتنيت ووسائل التواصل 
ينبغي  عام  يبحثوا  أن  وعليهم  املسؤولية،  حتمل  يف  جهودهم  ويبذلوا  االجتامعي، 
القيام به وما ينبغي يف سبيل التعريف بالدعوة املحمدية، وكيف يستطيعون القيام 
هبذه املهمة وما النتائج التي يمكن الوصول إليها وحتقيقها، ومما يساعدهم عىل ذلك 
القيام بلقاءات وندوات للتشاور والتوضيح ووضع القرارات املناسبة، وعليهم أن 
يعلموا الناس بغاية الدين اإلسالمي ورشيعته من خالل مقاصده وهي حفظ الدين 

والعقل والنفس والعرض واملال. 

الرسل  أفضل  ودعوة  الناجحة  الدعوة  أسس  الناس  تعليم  عبء  عليهم  كام 
ورضورة إتباعهم من كل من نصب نفسه ملهمة الدعوة والتوجيه، كام ينبغي عليهم 
إشعار األفراد بأمهية املحافظة عىل هويتهم وانتامئهم لوطنهم وأمتهم وحتقيق مبدأ 
الناصعة  السلوك اإلرهايب عىل الصورة احلقيقية  انعكاس  بيان  األخوة، كام عليهم 

لإلسالم وأهله عند غري املسلمني. 
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