
The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 2, No: 3, 2017 

 

 
SIATS Journals 

The journal of media and social studies for specialized 
researches (JMSSR)  

Journal home page: http://www.siats.co.uk 

 

 

 

1 
 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 جلة اإلعالم والعلوم االجتماعية لألبحاث التخصصيةم
 م.2027 أكتوبر ،2 ، المجلد3عدد ال

 

 ةالتضليل اإلعالمي و النخب السياسي  
 إعالمية -رؤية قرآنية 

 
 عبد احلميد حممد علي زرؤم

 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا - كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية
 ماليزيا
 

alzaroumi@iium.edu.my 
 
 
 
 
 

2027م -ه2341    

  

mailto:alzaroumi@iium.edu.my


The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 2, No: 3, 2017 

 

 
 2 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

This research deals with the issue of media disinformation practiced by political 

elites from a Qur'anic-Mass communication perspectives. The study begins with key 

definitions of "media disinformation" and "political elites" and then offers a 

comprehensive presentation about political propaganda, rumors and their danger at 

the individual as well as societal levels, and ways of confronting them as presented 

by the Quran and contemporary media. The study also examines the relationship 

between rumor on the one hand and media misinformation and political propaganda 

on the other within the framework of the community values system that Islam seeks 

and urges its followers to investigate and comply with in all aspects of life and within 

the framework of the ethics of the Qur'an in dealing with such type of systematic 

psychological warfare.  

this study adopts the Analytical and Historical methods. One of the most 

important findings of this study is that the political elites control various media, in 

order to distract the people from their fateful issues, use some methods and 

mechanisms, the most important among them are the method of pretending to love 

the masses and observing their interests This is done through collaborated mass 

media that brainwash the targeted masses. Ready-made ideas, or emotional 

excitement, by adopting a triad; fomenting hidden feelings, fomenting misguided 

religious zeal, and fueling a biased national spirit. The research also concluded that 

the Holy Quran always urges Muslims to always remain mindful and careful, so as 

not to be fooled by methods of disinformation and deception, and falls prey to 

propaganda and policies of deliberate disruption and confusion. 
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 ملخص:
إعالمي. تبدأ  –يتعرض هذا البحث لقضية التضليل اإلعالمي اليت متارسه النخب السياسية من منظور قرآين 

ن تفصيل ممل أو دو  –الدراسة بتعريفات مفتاحية لـ "التضليل اإلعالمي" و "النخب السياسية " مث تقدم عرضا شامال 
ضها رها على املستوى الفردي واجملتمعي، وسبل مواجهتها كما يعر للدعايات السياسية والشائعات وخماط –اختصار خمل 

القرآن الكرمي وعلم اإلعالم املعاصر. كما تتعرض الدراسة للعالقة بني اإلشاعة من جهة، والتضليل اإلعالمي والدعاية 
لى حتريها وامتثاهلا ه عالسياسية من جهة أخرى، وذلك يف إطار منظومة القيم اجملتمعية اليت ينشدها اإلسالم وحيث أتباع

 يف كل مناحي احلياة، ويف إطار أخالقيات القرآن للتعامل مع هذا النوع من احلرب النفسية املمنهجة. 
مت يف هذا البحث استخدام املنهجني التحليلي والتارخيي االسرتدادي. ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة أن 

نة ببعض وذلك هبدف صرف الشعب عن قضاياه املصريية، مستعياملختلفة، تتحكم يف وسائل اإلعالم النخب السياسية 
األساليب واآلليات أمهها: أسلوب التظاهر حبب اجلماهري والسهر على مصلحتها، وذلك بواسطة آلة إعالمية ضخمة  

وث؛  هتييج املشاعر لتقوم بغسل دماغ املستهدفني، وتقدمي أفكار جاهزة معّلبة، أو أسلوب اإلثارة العاطفية، باعتماد ثا
الدفينة، وإهلاب احلماسة الدينية املضلِّلة، وإذكاء الروح الوطنية املتحّيزة. كما خلص البحث إىل أن القرآن الكرمي حيث 
املسلم دائما كي يكون فطنا حذرا، حىت ال تنطلي عليه أساليب التضليل والتزوير، ويقع فريسة التدليس وسياسات 

 التشويش. 
 التضليل، اإلعالم، النخب السياسية، القرآن، الدعايات حية:كلمات مفتا
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 مقدمة
ال شيئ يف الوجود يعدل كرامة اإلنسان، واحلفاظ على روحه وعقله وممتلكاته، ألنه إليه اجته اخلطاب اإلهلي، 

ل كل اخلالئق بعمارة األرض، ب  -من دون سائر املخلوقات  –وعلى عاتقه تقع مسئولية تبليغ دعوة اهلل، وهو املنوط 
د، فإن اإلسالم مل يكتف بتحرمي إهراقة الدماء، وإزهاق األرواح ويف هذا الصد مسّخرة خلدمته، تعمل حتت تصرفه.

ال  "رضاهحريته، وإكراهه على أمر ال يعلى حرمة سلب اإلنسان عقله و  –وبالغ يف التشديد  –فحسب، بل إنه شّدد 
 . (99:يونس) "أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني" (،652البقرة:) "إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي

ألفينا أهنا  –املأل الذين استكربوا يف التعبري القرآين  –نا النظر يف ممارسات القيادات أو النخب السياسية معوإذا أ
وأهم هذه األساليب  ،تتفّنن يف أساليب التضليل اإلعالمي ليتسّّن هلا تغطية ما تقوم به من متويه وتالعب باجلماهري

جلماهري والسهر على مصلحتها، واإلثارة العاطفية، وإثارة الشكوك والشبهات حول تتمّثل يف اآليت: التظاهر حبب ا
ينّي كما تقوم القيادة بدعاية سياسية سلبية اهلدف منها قتل اخلصوم السياس  ،الرسل واملصلحني، وأخريا إطالق الشائعات

سّب أو اهلمز املباشر سواء اّّتذ الضرب أو المعنويّا حىت ال تقوم هلم قائمة. ومن الوسائل املّتبعة يف هذا الشأن اهلجوم 
واللمز أو ما إىل ذلك، كذلك املقارنة املباشرة اليت حتاول القيادة من خالهلا اّدعاء حّقها يف قيادة اجلماهري، وعدم 

تلميحا ال  –صالحية الرسل واملصلحني هلذا املنصب. وأخرياً املقارنة الضمنية، وفيها تذكر القيادة السياسية املستكربة 
 ما تتمّتع به من مواهب ومناقب، ال توجد يف اخلصوم السياسينّي.  –تصرحيا 

 ،ميأساليب النخب السياسية يف التضليل اإلعالفقد مت الرتكيز على من أجل حتديد أدق إلطار هذا البحث، 
 المي من منظور قرآين. يل اإلعتأيت أمهية هذا املوضوع من كونه يبحث يف إحدى أعقد قضايا العصر واملتمثلة يف التضلو 

 تعريفات مفتاحيةأوال: 
: نعين بالتضليل اإلعالمي تشويه احلقائق، واختالق األكاذيب، وحجب املعلومة أو برتها التضليل اإلعالمي-أ

 وتقدميها للناس بصورة مموًّهة، وذلك لغرضني اثنني:
لحة الشعب. أو تضخيم األفكار واملواقف إبراز الرموز القيادية بأمجل صورة، وأهنا تسهر من أجل مص  _

 واملعتقدات.
 إظهار اخلصوم بشكل ُمزٍر، وأهنم يعملون من أجل إفساد الشعوب.  -
املقصود هبا الطبقة اليت تتوىّل تدبري شؤون مجاعة معينة، أو شعب معنّي. وتشمل كل من  النخب السياسية:-ب

دفّة احلكم يف بلد ماّ، وهم احلاكم، واألعيان، واملأل، كما تشمل  يتعاطى السياسة وله دور أو كلمة مسموعة يف إدارة
 أيضا من يتوقون إىل احلكم من أقطاب املعارضة السياسة.
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 أساليب النخب السياسية في التضليل اإلعالمي -ثانيا
 التظاهر بخدمة مصالح الشعب -2

. يتظاهر األشخاص ، يتمّثل يف النفاق السلوكيتبدأ القيادة املستكربة تضليلها للجماهري بأسلوب بدائّي نوعا ّما
نطلق عليه  ما ميكن أناملتنفِّذون بأهنم ُخّدام للّشعب، وأن املصاحل العليا لألمة فوق كل املصاحل الشخصية، وهذا 

يقصد هبا ّتدير الشعب وخداعه، وحماولة التأثري يف شخصيات األفراد والسيطرة على ، و اجلوفاءأسلوب الدعايات 
هم بإثارة غرائزاهم ، والتهويل يف األخبار ، وبذل الوعود الكاذبة، واألحالم املعسولة ، وتؤّدي هذه الدعاية اجلوفاء سلوك

 .(1)إىل نتائج عكسية تضّر بالرأي العام
 الدعاية الجوفاء-

لرماّدية . ية اايفرّق جارث اس. جويت بني ثالثة أنواع من الدعاية: الدعاية السوداء ، والدعاية البيضاء ، والدع
ة. بضبابية املصادر؛ فمصدر الدعاية يف حّد ذاته ومهّي ، ويبّث األكاذيب واألخبار امللّفقة واملضّللمتتاز الدعاية الرمادية 

يصف جارث الدعاية السوداء بأهنا " الكذبة الكبرية " وتشمل كل أنواع اإلبداع التضليلي، وعلى حّد قوله فإن التعّمد 
لومات املغلوطة يُعترب من صميم ألوان الدعاية السوداء، وذلك لسريّة اجلهات اليت تبّثها، واستخدامها يف إعطاء املع

 .(2)ماومات مزّورة عارية من الصحة متامعل
من خالل الدعايات اليت تبّث يف أواسط الشعب مدعية سهر القيادة على مصلحة اجلماهري، تسعى القيادة و 

م لتثبيت أركان حكمها، وإبقاء زمام السيطرة يف يدها، ودعم مصاحلها الذاتية. وتأكيدا املستكربة إىل خلق جّو مالئ
هلذا املعّن فإن األبواق اإلعالمية تطّبل وتصّفق، وتسّبح حبمد السلطة، وال غرو فإن القيادة املستكربة  متلك من وسائل 

اسد احلّكام. والتكّتم على مف م بوسائل اإلعالم،والتحكالرتغيب والرتهيب ما ميّكنها من السيطرة على عقول األنام، 
لقد صارت الدعاية اجلوفاء من عوامل استقرار احلّكام، واستمرار املظامل، فاملواد اليت تُقدَّم للجمهور حمشّوة باألكاذيب 

 اليت قّلما يفطن هلا رجل الشارع العادي، وتغّذي روح الوالء هلذا القائد أو ذاك.
والسابقة  إن احلقيقة املركزية:"عالم األمريكي ودعاياته اجلوفاءاإلمعلقا عن  مسه" شيللر" يقول أحد الكتاب وا

على أي حقيقة أخرى، أيا كانت الوجهة اليت يتجه إليها صناع القرار يف أي موقف مّعني، هي أن السيطرة على اإلعالم 
ري ليب التصّورات واألفكار أدوات جيقد أصبحت جزءا ال يتجزأ من السياسة القومية. ولقد أصبحت أساليب تع

 "لتصرفات احلكومة -أو على األقل الالمباالة الشعبية -استخدامها للتأثري يف الرأي العام من أجل كفالة التأييد الشعيب 
(3 ) . 

                                                           
 .26م، ص9999، الرأي العام والعالقات العامة، عمان، دار البشري للنشر والتوزيع، ربابعة  غازي امساعيل) 1 (

(2) Jowett , Garth S. propaganda And Persuasion, London,  saga Publication , Inc .1986. 
 .692ص  6222. 662عامل املعرفة، عدد نعبد السالم رضواترمجة: شيللر، ، املتالعبون بالعقول، الكويت، روبرت   )3(
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مث يتناول الكاتب أساطري مخس تؤسس مضمون الوعي املعّلب الذي يكّرسه اإلعالم األمريكي من خالل 
 وفاء:الدعايات اجل

النزعة الفردية، و تتسم باإلنانية : لقد مّتت صياغة مفهوم احلرية يف عبارات (4)أسطورة الفردية واالختيار الشخصي-
فهو حيمي حيازة امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج، يف الوقت ذاته يطرح نفسه بوصفه حارسا لرفاهية الفرد اليت ال ميكن 

 بلوغها إال بإتاحة احلرية الفردية.
أسطورة احلياد: لكي يؤّدي التضليل اإلعالمي دوره بفاعلية أكرب ال بد من أن يؤمن الشعب الذي جيري تضليله -

حبياد مؤسساته االجتماعية، وأن احلكومة واإلعالم والتعليم بعيدة كل البعد عن معرتك املصاحل االجتماعية املتصارعة . 
ّتدم مصاحل اجلماهري على السواء من دون ميل أو احنياز إىل فئة  –هكذا خييِّل للمواطن العادي  –فهذه املؤسسات 

 أو طبقة من طبقات الشعب.
أسطورة الطبيعة اإلنسانية الثابتة:  يشرح املضّللون عالقة األفراد ببعضهم القائمة على الصراع على أهنا كامنة -

رامج التلفزيون ن على وسائل اإلعالم امتالء بيف الوضع اإلنساين، وليست مفروضة نتيجة ظرف اجتماعي. يربّر املسيطرو 
بأفالم القتل واجلرائم بأهنم حياولون أن يقّدموا للناس ما حيّبونه . ففي زعمهم أن الطبيعة اإلنسانية تتطّلب مثاين عشرة 

ة من الضرائب يساعة يومّيا من اإليذاء والقتل. وهكذا يف غالب منط احلياة األمريكية، فإن نظام احلزبني، والِنسب العال
 من أجل استتباب األمن، وغري ذلك ستبقى من وجهة نظرهم دون تغرّي.

أسطورة غياب الصراع االجتماعي: ينكر املتحّكمون يف الوعي إنكارا مطلقا وجود الصراع االجتماعي. والواقع -
ص لسيناريوهات املذياع ّتصّ  واخليال سواء بسواء يكّرسان هذا الصراع. فعرب شاشات السينما والتلفزيون، وعرب موجات

العنف مساحة مذهلة. فكيف يّتفق هذا مع أحاديث املسؤولني يف وسائل اإلعالم، ورسم صورة مّعربة للمجتمع 
 األمريكي كلها انسجام وتآلف اجتماعي؟

إنه ال فأسطورة التعّددية اإلعالمية: على الرغم من اختالف الربامج املقّدمة يف وسائل اإلعالم بشىت ألواهنا -
توجد أي فوارق كيفية ملموسة بينها. إن كل القنوات اإلعالمية تصنع إسهماها اخلاص، لكن النتيجة واحدة يف النهاية: 

 تعزيز ودعم الوضع القائم.
لقد قلبت هذه الدعايات اجلوفاء املوازين، وخلطت كل األوراق، تضّخم من ترضى عنه احلكومات، وتصنع منه 

بار، وإن اعترب يف ميزان احلق، ومدى خدمته للشعب دّجاال كبرياً، ولّصًا حقرياً. وأيضا فإن هذا بطال ال ُيشقُّ له غ
 اإلعالم األعوج يقّزم العظيم، ويُذّل عزيز القوم، ألن احلكومات غري راضية عنه، وألنه ينادي باإلصالح والتغيري. 

 

                                                           
 .91تراجع هذه األساطري بالتفصيل يف : هربرت أ. شيللر ، مصدر سابق ، ص  )4(
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  النصح للشعب -
ا داء رسالتها، ناصحة لشعبها، تعمل من أجل راحة اجلماهري وإسعادهتتظاهر القيادة املستكربة بأهنا أمينة يف أ 

َذا َلَمْكٌر َمَكْرمُتُوُه يف اْلَمِديَنِة لُِتْخرُِجوا (69غافر :  )﴿ َما أُرِيُكْم ِإالَّ َما أََرٰى َوَما َأْهِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشاِد ﴾  ﴿ ِإنَّ هَٰ
َها أَْهَلَها  ما لكم والطّعان،  (29: التوبه)﴿ َوقَاُلوا اَل تـَْنِفُروا يف احلَْرِّ ﴾ (966األعراف : )ُموَن ﴾ َفَسْوَف تـَْعلَ  ۖ  ِمنـْ

وأسّنة الرماح. دعوا عنكم النفري، وتنّعموا يف ُدوركم مع زراريكم، فإنا خناف عليكم حّر الظهرية. فإن الشعوب املضّلَلة 
لسياسات من ينادي باملشاركة السياسية، وإشراك اجلماهري يف وضع ا ال تعي تالعب القيادات املستكربة هبا ، فتخال كلَّ 

النمل )َهُدوِن ﴾ شْ العامة بأنه ناصح للشعب، حمّب للجماهري ﴿ يَا أَيُـَّها اْلَمأَلُ أَفْـُتوين يف أَْمرِي َما ُكْنُت قَاِطَعًة أَْمرًا َحىتَّٰ تَ 
وافقة أهنا ال تبتُّ يف أمر خيّص األّمة ، وميّس كياهنا إال بعد م -ناُزورا وهُبتا –وكل القيادات املستكربة تّدعي  (2: 

 الشعب عليه، واستطالع الرأي العام، واالستفتاء الشعيب العام، وما إىل ذلك .
وتصّدق اجلماهري املخدوعة هذه املهاترات السياسية ، وُتسّلم مقاليد أمورها للحاكم طّيعة ﴿ َواأْلَْمُر ِإلَْيِك 

ويفوت عليها أن مثل هذه األالعيب إمنا هي مبثابة عملية " جّس نبض" ال غري،  (22النمل : )ي َماَذا تَْأُمرِيَن ﴾فَاْنظُرِ 
 القصد منها معرفة والء الرعّية للحاكم. 

ولفرط حّبهم للجماهري، ونصحهم للشعب، أهنم يعملون على تقّدم البالد، وتطوير العباد، حىت يروا بالدهم يف 
ول املتطورة وعلى هذا املنوال، وهذا التضليل جاءت موجات التحّلل األخالقي، واالحنراف العقدي باسم مصاّف الد

املدنّية والرقّي، حىت مُسّي احلزب الذي أفسد على املسلمني حياهتم حبزب االحتاد والرتّقي. واألحزاب اليسارية والشيوعية 
  تصف نفسها بالتقّدمّية، وتصف ما عداها بالرجعّية.

ويف هذا املصّب ذاته تُفهم حماوالت القائد الفرنسي نابليون بونابرت إظهار حّبه لإلسالم واملسلمني، واحرتامه 
 لرسوهلم وتبجيله، وإصداره األوامر باالحتفال باملولد النبوي واألعياد اإلسالمية.

 الوعود الكاذبة  -
 –ة يام باإلصالحات السياسية واالقتصادية والقانونيوما يصحبها من التعّهد بالق –إن ظاهرة الوعود الكاذبة   

أمر الفت لالنتباه فقد غدت الوعود الكاذبة من أجبديّات العمل الدعائي، وأساسيات املمارسة السياسية أثناء احلمالت 
احلرية ملمارسة  ناالنتخابية يف عامل اليوم. جند ذلك جلّيا يف الدول اليت تأخذ بالنظام الدميقراطي، ومتنح شعوهبا نوعا م

رضة على السواء احلاكمة واملعا –حّقهم يف الرتشيح واالنتخاب. وتغتنم القيادة املستكربة لكل التنظيمات واالحزاب 
هذه الفرصة، فتعمل جاهدة ليل هنار، من أجل كسب أصوات الناخبني، تارة بالشعارات الربّاقة اليت تستغّل الرغبة  –

صالح والتغيري حنو األفضل، وتارة بالوعود الكاذبة، واألماين املعسولة بتحسني األوضاع امللّحة لدى املواطن يف اإل
االقتصادية، وتلبية احتياجات املواطن العادي من توفري الغذاء والدواء والكساء، والتعليم اجملاين، واخلدمات الطبية 

غري ذلك. قات مع دول اجلوار إىل وضعها الطبيعي، و اجملانية، وتوفري السكن واملباين، واالنفتاح السياسي، وإعادة العال



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 2, No: 3, 2017 

 

 
 8 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

ويظهر كل حزب أمام الشعب بأحسن ما يكون، كلِّ يقّدم برناجمه اإلصالحي. وتتبارى القيادات السياسية املستكربة 
يف خدمة الشعب، ويثبت كل قائد أنه الوحيد الذي سيلِّيب مطالب اجلماهري، وعلى يديه ستأيت التباشري، ويف ظل 

إال  -ملغلوبة على أمرهاا –مته سيستقر الوضع، ويستتّب األمن، وتتحّقق الرفاهية !!. وليس أمام اجلماهري املضّلَلة حكو 
 أن تعطي أصواهتا ملن تتوّسم فيه صدق النوايا من بني املتنافسني. 

ة، إهدار املال ر إن القيادات املستكربة حني تعلن عن براجمها اإلصالحية، تستبطن أمورا أخرى؛ استغالل الثو 
العام، االنفراد بالسلطة، قمع املعارضة. وحتت تصّرف اللصوص، ومصاصي دماء الشعب توضُع خزينُة الدولة، وتصبح 

 الوعود حربا على ورق.
ِمَن اْلُمَقرَِّبنَي﴾ لَ  وحيكي القرآن عن قصة فرعون مع سحرته ﴿ ِإنَّ لََنا أَلَْجرًا ِإْن ُكنَّا حَنُْن اْلَغالِِبنَي. قَاَل نـََعْم َوِإنَُّكمْ 

لقد مّّن فرعون سحرته األماين الكاذبة، ووعدهم بالفالح شريطة االستعالء على ما سيأيت  (992,996األعراف : )
واحلصون املنيعة ، وأغراهم  ،وعدهم باملناصب الرفيعة (26طه:  )به موسى من سحر ﴿ َوَقْد أَفْـَلَح اْليَـْوَم َمِن اْستَـْعَلٰى ﴾

واجلاه والسلطان، ألهنم سيقرُّون بألوهّيته .. ويقنعون الناس بقوته وعظمته. وحني اّتضح هلم احلق، وانكشف هلم باملال 
اجدين هلل رب وخّروا س -رغم تيقنهم مبا ينتظرهم من هالك وثبور  -زيف الطاغية وغروره، رفضوا االنصياع ألوامره 
والتقتيل، وهذا   توّعد باملراتب الوضيعة، وهتديد باإلذالل والقهر والتقطيعالعاملني. وهنا حتّول الوعد باملناصب الرفيعة إىل

 هو كل ما يتقنه اجلبابرة. 
وأمثلة كثرية حيكيها القرآن الكرمي عن الوعود الكاذبة اليت تضلل هبا القيادة املستكربة مجاهريها، ومن ذلك قوهلا 

 ﴿ لَِئْن َكَشْفَت َعنَّا الرِّْجَز لَنـُْؤِمَننَّ َلَك َولَنـُْرِسَلنَّ َمَعَك َبيِن  (96العنكبوت :  )﴾ ﴿ اتَِّبُعوا َسِبيَلَنا َوْلَنْحِمْل َخطَايَاُكمْ 
ُهُم الرِّْجَز ِإىَلٰ َأَجٍل ُهْم بَاِلُغوُه ِإَذا ُهْم يـَْنُكثُوَن ﴾  ﴿ لَِئْن أُْخرِْجُتْم (925:926:  األعراف)ِإْسرَائِيَل. فـََلمَّا َكَشْفَنا َعنـْ

[ وقد حسم القرآن وعودهم الكاذبة، 99ُرَجنَّ َمَعُكْم َواَل نُِطيُع ِفيُكْم َأَحًدا أَبًَدا َوِإْن ُقوتِْلُتْم لَنَـْنُصَرنَُّكْم  ﴾ ] احلشر: لََنخْ 
 . (62فاطر : )وتزيينهم الباطل حني وصفها بالغرور ﴿ َبْل ِإْن يَِعُد الظَّاِلُموَن بـَْعُضُهْم بـَْعًضا ِإالَّ ُغُرورًا ﴾ 

  ِفرية القضاء على أعداء الشعب  -
لقد أبدعت احلكومات يف العزف على الوتر احلّساس وهي تربهن على سهرها من أجل مصلحة اجلماهري: إن  

أموالكم حترسها أيٍد أمينة، ولن نسمح للخونة والعمالء أن يلعبوا مبقّدرات الشعب، ومكتسبات األمة، وكل من تسّول 
حّده، وتضربه السلطة بيد من حديد، حىت نقطع دابر املفسدين، وإن األيادي املخرّبة له نفسه ذلك سيوقف عند 

والشخصيات اجملرمة جيب أن يطاهلا القانون، وتقف أمام العدالة ليقول فيها الشعب كلمته ﴿ قَاُلوا فَْأتوا بِِه َعَلى أَْعنُيِ 
ذي اعتدى على حقوق اإلنسان، بانتهاكه حرمة األديان، وَفعل فهذا ال  (29األنبياء: )النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَن ﴾ 

باآلهلة ما َفعل، ينبغي أن ينال حّقه من العقاب أمام اجلماهري، لريعوي غريه، وتأديبا له حىت ال حتّدثه نفسه بالعودة 
 ملثله أبدا. 
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داء امة، حيّذروهنم من أعأرسل فرعون عمالءه إىل كل أطراف الدولة، فانتشروا جيمعون الناس يف األماكن الع
ُؤاَلِء َلِشْرِذَمٌة قَِليُلوَن.  الشعب؛ موسى وأتباعه، ومن الدين اجلديد الذي جاءوا به ليغيظوا اجلماهري نكاية هبا ﴿  ِإنَّ هَٰ

ذ بكل وسائل احليطة وينبغي على اجلماهري أن تأخ (56,52الشعراء : )َوِإنَـُّهْم لََنا َلَغاِئظُوَن . َوِإنَّا جلََِميٌع َحاِذُروَن ﴾
 واحلذر حىت ال تقع ضحّية خلداع موسى هلم بسحره!!!

 اإلثارة العاطفية - 6
تورد مصادر االتصال واإلعالم أن خماطبة العقل اجملّرد تتخذ يف العادة أسلوبا أو منهجا خيتلف يف األساس عن   

نها  عاطفي ( وهتييج املشاعر إمنا يقصد مأساليب الدعاية ومناهجها. فمحاوالت التأثري على العواطف ) الضغط ال
 كسب املوافقة واالستمالة أو فّك االرتباط باجتاه ّما، ضمان التحيز إىل جانب أو آخر. 

إن القيادة املستكربة تلجأ إىل إثارة العواطف لتضليل اجلماهري ، تارة بالتخويف، وتارة بإظهار الشفقة على 
 : ( 5) ثهاالغضبان. جند مثل هذه املراوغة السياسية واضحة يف األمثلة التالية اليت تبّ  الرعية، وتارة بالظهور مبظهر املظلوم

 .(6)قد حيدث أمر فظيع ومرعب مامل نعمل اآلن على تفاديه. )التخويف( (أ
 الشعب يُعاين، ويتعنّي علينا مساعدته. )إظهار الشفقة(. (ب
 ال زلنا نظلم ونعامل معاملة سيئة من قبل املفسدين، وسنضع هناية هلذه املعاملة . ) الغضب(  (ج
إن القائد الناجح هو الذي ميتلك قوة التأثري على الغري، وجذب الناس إليه عن طريق اإلقناع واحرتام رأي   

لتوية؛  فهو الذي يقود الناس بالطرق املاآلخرين، وتقدمي املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة. أما القائد املستكرب
باستثارة العواطف، والتخويف، وغري ذلك مما ذكرنا آنفا. يف الفقرات التالية نستقصي " اإلثارة العاطفية " كأسلوب من 

 ،أساليب القيادة السياسية املستكربة يف التضليل اإلعالمي، وتشمل: هتييج املشاعر، وإهلاب احلماسة الدينية املضلله
 وإذكاء الروح الوطنية املتحّيزة. 

  تهييج المشاعر -
 تضح املقال.فباملثال ي، األمثلة اآلتية تبني أسلوب هتييج املشاعر الذي كانت تتبعه النخب السياسية

ه وسلم أن تستثري يف قلب النيب صلى اهلل علي –ككل الزعامات املستكربة   –أرادت زعامات قريش   مثال أول:
لية، إذ أتاه عتبة بن ربيعة يعرض عليه أمورا ، يساومه يف مهمته السماوية ، قال له: ياابن أخي، إنك منَّا العاطفة القب

حيث علمت من الرفعة يف العشرية، واملكانة يف النسب ، وإنك أتيت قومك بأمر عظيم فّرقت به مجاعتهم، وسّفهت 
ك تقبل ، فامسع ميّن أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلبه أحالمهم، وعبت به آهلتهم، وكّفرت به من مضى من آبائهم

                                                           
(5) Keren ,  S. Jonhenson cartee Manipulation of the American Voters. London, West port, Praegar Publisher 

1997, p 95  
 وأكرب مثال لذلك احلرب العاملية على اإلرهاب، واإلعالم الضخم الذي صاحب تلك احلملة. )6 (
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منها بعضها. فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أمسع. قال: ياأبن اخي، إن كنت تريد مبا جئت 
ال نقطع  به من هذا األمر ماال مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثرنا ماال، وإن كنت تريد شرفا، سًودناك علينا حىت

أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا مًلكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ال تستطيع رّده عن نفسك، طلبنا 
لك الطب وبذلنا فيه من أموالنا حىت تربء منه. فتال عليه السالم سورة فصلت، فرجع عتبة يقول مسعت واهلل قوال ال هو 

 .(7) بالشعر وال بالسحر وال بالكهانة
: وهذه امرأة عزيز مصر ﴿ قَاَلْت َما َجزَاُء َمْن أََراَد بَِأْهِلَك ُسوًءا ِإالَّ َأْن ُيْسَجَن أَْو َعَذاٌب أَلِيٌم ﴾ مثال ثان

ملا رأت بعلها لدى الباب وهي يف تلك احلالة استخدمت أسلوبني تضليلَّيني يف آن واحد، وأرسلت  (65يوسف : )
رب واحد، فهي أواًل احتالت لتربئة ساحتها عند زوجها من الريبة، وهّيجت فيه مشاعره حنو إشارتني إعالمّيتني يف خ

عرضه وأهل بيته، يف حماولة منها إلثارة الشكوك حول هذا الفىت الذي وثق به العزيز وتركه يعيش يف قصره مع حرمه. 
 .(8) ومن مكرهاويف الوقت نفسه أنذرت فيه يوسف وخّوفته طمعا يف أن يواطئها خيفة منها 

، وما أن تقول إن يوسف عليه السالم قصدين بالسوء –لعظم اعتقادها يف طهارته ونزاهته  –استحيت زليخا 
وجدت من نفسها أن ترميه هبذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت هبذا التعريض، وذكرت كالما جممال مبهما. 

مرأته وتدين املرأة توّقف العزيز وسكت استحياًء، لعلمه حبال ا ومع حصول األمارات الكثرية اليت تربّئ ساحة يوسف،
 .(9) وكذهبا، وجالل يوسف وصدقه

:  وقد تزّمرت القيادة اليهوديه املستكربة أمام نبيها موسى عليه السالم ﴿ قَاُلوا أُوِذيَنا ِمْن قـَْبِل َأْن مثال ثالث
لقد هلك الزرع .. وجّف الضرع ، وقُتل الولد .. وُدّمر البلد .. فهل  (969: األعراف )تَْأتِيَـَنا َوِمْن بـَْعِد َما ِجْئتَـَنا ﴾ 

ملأستنا هذه من حّد!! هّيجوا يف قلبه مشاعر القرىب، ووشائج الرحم ليكون ذلك مدعاة إىل التهاون يف أمر رسالته، 
ن املسؤوليات، اطف، للتمّلص موالتنازل عن العهد الذي قطعه على نفسه. إن القيادة املستكربة جتنح إىل دغدغة العو 

كّنا مضطرّين   (21طه: )ِم﴾ وْ وإلقاء التبعات على غريها ﴿قَاُلوا َما َأْخَلْفَنا َمْوِعَدَك مبَْلِكَنا َولَِٰكنَّا ُُحِّْلَنا أَْوزَاًرا ِمْن زِيَنِة اْلقَ 
 .(12) قلوبنا، بل إن غرينا أوقع الّشبه يف (11)، وما أخلفنا موعدك هبوانا(10)ومل منلك نفوسنا

                                                           

ص   ، د. ت 5ط  ابن هشام.السرية النبوية، عّلق عليها، وخرّج أحديثها، ووضع فهارسها: عمر عبد السالم تدمري. بريوت، دار الكتاب العريب، )7( 
262. 

 .6262، ص 5م 9925، 9حّوى، سعيد، األساس يف التفسري، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة ، ط)8 (
 م9996-هـ9696. 9الرازي، فخر الدين حممد بن عمر، مفاتيح الغيب، أو التفسري الكبري، القاهرة، دار الغد العريب، ط  )9(
 966، ص 2م م ، 9999-هـ 9699أُحد، اجلامع ألحكام القرآن، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. القرطيب، حممد بن  )10( 
 .622، ص 95م   .9926 -هـ 9625لطربي، ابن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، بريوت، دار الفكر،ا )11(
 .922، ص 69، ممصدر سابقالرازي، )12( 
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:  لقد كانت زليخا تتهّرب من ندمياهتا، عندما شاع يف املدينة بأن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه مثال رابع
قد شغفها حبًّا، حىت توّصلت إىل حيلة تتخّلص هبا من ورطتها. مجعت صديقاهتا يف قصرها، وأعطتهّن السكاكني 

أن خيرج، وكان مشهدًا عجيبا ؛ قّطت النساء أيديهّن وهّن ينظرن إىل لتقطيع الفاكهة أو اللحوم، مث أمرت يوسف 
ِلُكنَّ الَِّذي ُلْمتـُنَّ  يوسف : ) ِفيِه ﴾يِن يوسف. وحانت حلظة التضليل، ودغدغة العواطف اليت كانت زليخا تُعّد هلا ﴿ َفذَٰ

 إىل بالسكاكني هو الذي دفعين أي أن هذا احلسن الباهر، واجلمال الساحر الذي هبتكّن لدرجة تقطيع األيدي، (26
ذلك املوقف. إن القيادة املستكربة حتاول أن تظهر دائمًا مبظهر الناصح األمني.. وتتقّمص شخصية الصديق املعني، 

 ليتأتى هلا التالعب بالعواطف. 
  –ء ا: لقد حاول بعض زعماء قريش التأثري يف قلب الرسول ، وبدءوا ينّفرونه ممن حوله من الفقر مثال خامس

بأسلوب عاطفّي جّذاب، فقال عيينة بن حصن: أما يؤذيك ريح هؤالء؟ وحنن سادة مضر وأشرافها  -كسلمان الفارسي
إن أسلمنا يسلم الناس، وما منعنا من اتّباعك إال هؤالء فنّحهم عنك نّتبعك، أو اجعل لنا جملسا وهلم جملس، فهّم 

يِّ يُرِيُدوَن ه تعاىل ﴿  َواْصربْ نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَـُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعشِ ، فنزل قول(13)رسول اهلل أن جييبهم إىل ما طلبوا
نـَْيا  ۖ  َوْجَهُه  ُهْم تُرِيُد زِيَنَة احْلََياِة الدُّ َناَك َعنـْ وََكاَن أَْمرُُه  َواهُ  ذِْكرِنَا َواتَـَّبَع هَ َواَل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعنْ  ۖ  َواَل تـَْعُد َعيـْ
 .(62الكهف : )فـُُرطًا﴾

وورد أهنم قالوا: إنا حنب أن جتعل لنا منك جملساً تعرف لنا العرب فضلنا ، فإن وفود العرب تأتيك، فنستحيي 
 .(14) أن ترانا العرب مع هؤالء العبيد

( َلَعلََّنا نـَتَِّبُع السََّحرََة ِإْن  29ُعوَن ):أما املأل من حاشية فرعون فقد نادوا يف الناس ﴿ َهْل أَنـُْتْم جُمَْتمِ مثال سادس
 أظهروا و كأهنم على احلياد استخفافا بعقول قومهم. (29, 62الشعراء :)َكانُوا ُهُم اْلَغالِِبنَي ﴾ 

من قدمي الزمان، جتعل القيادات املنحرفة من أتباع الرسل مثار السخرية واالستهزاء، ليستثريوا عواطف اجلماهري 
ؤُ  هؤالء الضعفاء يقودوننا إىل اهلدى ؟! كيف يفضلنا هؤالء بالرسالة  (52االنعام : )اَلِء َمنَّ اللَُّه َعَلْيِهْم ِمْن بـَْيِنَنا ﴾﴿أَهَٰ

.. ويسبقوننا بالريادة .. وحنن أولوا القوة واملال، وأرباب العقول واحلجا؟!لكن اهلل عز وجل وهو الكفيل حبفظ دعوته، 
كهذا   (55االنعام: )ِبنَي َسِبيُل اْلُمْجرِِمنَي ﴾لعباده من يكشف أالعيب املستكربين ﴿ َولَِتْستَ ونصرة املؤمني، يهّيء 

 السبيل امللتوي يف التضليل اإلعالمي. 
 
 

                                                           
 .992ص، 6مصفوة التفاسري، جاكرتا، دار الكتب اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، د. ط. د. ت  الصابوين، حممد علي،  )13(
      .9922، ص 6، م 9995 -هـ 9625 الشرعية. 99، دار الشروق، الطبعةةقطب، سيد، يف ظالل القرآن، القاهر  )14 (
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 الدعايات وتهييج المشاعر -
ل أصبح مسة بارزة من مسات وسائ –السياسية والتجارية  –إن تضليل العامة من خالل الدعايات واإلعالنات 

عالم يف هذا العصر، إذ أن اإلعالنات تتوّجه إىل الغرائز وامللكات االنفعالية عند املشرتين، فتستند إىل عناصر اإلثارة اإل
 والتخويف واإلغراء والشهوات اجلنسية والرغبة الطاغية يف إطالة العمر، واملتع السهلة الرخيصة.

  إلهاب الحماسة الدينية-
 يف نفوس املؤمنني به، إذ ال أحد يرضى املساس مبعتقده –أي دين  –لدين تعرف القيادة املستكربة موقع ا

ومقّدساته. ومن مَثّ فإن أّي حديث عن العبث بالدين، والتهاون باملقّدسات، من شأنه أن يُؤّلب اجلماهري، ويقيم الدنيا 
َذُرنَّ آهِلََتُكْم ّتدعهم ﴿ َوقَاُلوا اَل تَ وال يقعدها. وهذا واضح يف معادات العوام للرسل واملصلحني، ألن القيادة املضّللة 

دعوة إىل التمّسك باألصنام اليت خلعوا عليها اسم (62نوح : ) يـَُغوَث َويـَُعوَق َوَنْسرًا ﴾َواَل َتَذُرنَّ َودًّا َواَل ُسَواًعا َواَل 
نام، هتييجا وخّصوا بالذكر أكرب األص"آهلة" وقد أثار املأل النخوة الكاذبة، واحلمية اآلمثة يف قلوب العاّمة املضلَّلني، 

مكراً إلبطال الدعوة، ومكراً لتزيني  (66نوح : )للقلوب، وهذا ما كان من مكرهم وتضليلهم ﴿ َوَمَكُروا َمْكرًا ُكبَّارًا ﴾
" ككل قيادة مستكربة ضالة جتمع الناس حول األصنام" أصنام احلجر  (66نوح : )الضالل ﴿ َوَقْد َأَضلُّوا َكِثريًا ﴾

 (15)و"أصنام األشخاص" و "أصنام األفكار" للصّد عن دعوة اهلل ، وتوجيه القلوب بعيداً عن الدعاة.
من فنون اإلضالل والتضليل، وكاد أن يثنيهم عن  –على حّد زعمهم  –إن حممد صلى اهلل عليه وسلم متّكن 

﴿ ِإْن َكاَد َلُيِضلَُّنا َعْن 16نه عليه السالم زلزل قلوهبمآهلتهم لوال أهنم صربوا على آهلتهم، وقاوموا تأثّرهم به. وباعرتافهم فإ
َها ﴾ َل ِديَنُكْم َأْو َأْن يُْظِهَر يف اأْلَْرِض اْلَفَساَد ﴾)66الفرقان : )آهِلَِتَنا َلْواَل َأْن َصبَـْرنَا َعَليـْ غافر :  )﴿ ِإينِّ َأَخاُف َأْن يـَُبدِّ

 ن هو دينه أيضاً، لكنه جتّرد يف مشاورهتم عن أن يكون فيه مراعاةتعريض بأهنم أوىل بالذّب عن الدين وإن كا (62
َذا بِآهِلَِتَنا  17حلّظ نفسه. ويف ذلك من إهلاب املشاعر، وحتضيض على حماربة أصحاب احلق ما  ال خيفى ﴿َمْن فـََعَل هَٰ

﴿ أَئِنَّا لََتارُِكو آهِلَِتَنا ِلَشاِعٍر  (66األحقاف : )ْن آهِلَِتَنا ﴾﴿قَاُلوا َأِجْئتَـَنا لَِتْأِفَكَنا عَ  (59األنبياء: )ِإنَُّه َلِمَن الظَّاِلِمنَي  ﴾
. كان عليه الصالة والسالم شديد احلرص على إسالم عّمه أيب طالب، الذي كان له درعاً (22الصافات : )جَمُْنوٍن  ﴾

سه األخرية ، شهادة وهو يلفظ أنفايقيه أذى قريش، لكن أباطالب ُحلته األنفة، وُحّية اجلاهلية على عدم اإلقرار بال
 فقال للرسول: لوال أن تعرّيين قريش يقولون إمنا ُحله على ذلك اجلزع ألقررُت هبا عينيك ..!!

                                                           

 .    2192، ص 2م مرجع سابق ،قطب ،  )15( 
 .       6522، ص 5م  مرجع سابق ،قطب،  )16( 
   . 965، ص 66م د.ت،  الدار التونسية للنشر. د.ط.. تونس، تفسري التحرير والتنوير  بن عاشور، حممد الطاهر،ا )17( 
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وبلغ من تضليل املأل من قريش أهنم أتوا أبا طالب وهو حيتضر، ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول له: ياعم، 
؟ يوم القيامة، وأبو جهل وعبد اهلل بن أيب أمّية يقوالن له: أترغب عن مّلة عبد املطّلب قل ال إله إال اهلل .. أشهد لك هبا

 .(18) فلم يزاال يثريان عاطفته ويلهبان ُحاسته الدينية حىت قال: على مّلة عبد املطّلب، وأىب أن يقول ال إله إال اهلل
 إذكاء الروح الوطنية-

املوت يف والذود عن ُِحاها، و  –اهري بأرض اجلدود، وّحبها ألوطاهنا يستغّل املأل الذين استكربوا ارتباط اجلم
يّكنه   فيذكرون فيها هذه العواطف اجلّياشة جتاه الوطن، ويستثريون الروح الوطنية واحلب الذي -سبيل عّزهتا، ورفعة شأهنا

َذانِ كل فرد لبلده، مما جيعلهم يرّدون دعوات املصلحني، بل ويف كثري من األحايني يعادوهن  َلَساِحرَاِن يُرِيَداِن ا ﴿ ِإْن هَٰ
َذا َلَمْكٌر َمَكْرمُتُوُه يف اْلَمِديَنِة  (22طه : )أَْن خُيْرَِجاُكْم ِمْن أَْرِضُكْم ِبِسْحرمِِهَا َويَْذَهَبا ِبَطرِيَقِتُكُم اْلُمثْـَلٰى ﴾  ﴿  ِإنَّ هَٰ

َها أَْهَلَها  غي ينب ،فإن الذي يعمل على طرد العباد واستغالل البالد (962عراف : اال)َفَسْوَف تـَْعَلُموَن﴾ ۖ  لُِتْخرُِجوا ِمنـْ
[ ﴿ يُرِيُد َأْن خُيْرَِجُكْم ِمْن 992األعراف : )َفَماَذا تَْأُمُروَن  ﴾ ۖ  أن حيارب ويباد. ﴿يُرِيُد أَْن خُيْرَِجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم 

يقول  (51طه :  )﴿ َأِجْئتَـَنا لُِتْخرَِجَنا ِمْن أَْرِضَنا ِبِسْحرَِك يَا ُموَسٰى ﴾ (25الشعراء : )أَْرِضُكْم ِبِسْحرِِه َفَماَذا تَْأُمُروَن ﴾ 
﴿ 19الرازي: إن مفارقة األوطان من أصعب األمور، فنّفرهم عنه بذلك. وهذا هناية ما يفعله املبطل يف التنفري من احملقّ 

 .(12يونس : )مبُْؤِمِننَي ﴾  َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكرْبِيَاُء يف اأْلَْرِض َوَما حَنُْن َلُكَما َأِجْئتَـَنا لِتَـْلِفتَـَنا َعمَّا َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا
 
 

 خاتمة
. بعد ذكر إعالمي-عاجل هذا البحث قضية التضليل اإلعالمي الذي متارسه النخب السياسية من منظور قرآين

ائل دون غريها / النخب السياسية( مت الرتكيز على الوستعريفات خمتصرة لكلمات البحث املفتاحية ) التضليل اإلعالمي
رغبة يف ضبط مسار البحث.  و مما استقاه الباحث من خالل استقراء النصوص، وحتليل اآليات القرآنية ذات الصلة، 

 فقد خلص إىل اآليت:
ءة واملكتوبة و لكي يتم صرف الشعب عن قضاياه املصريية، تتحكم القيادة السياسية يف وسائل اإلعالم املقر  .9

 .واملرئية واملسموعة
من قبل النخب السياسية أو احلكام أو أقطاب املعارضة  اجلماهريُ   ليت ُتضلَّل هبااألساليب واآلليات اأهم وإن  .6
  تتمثل يف اآليت: -أو املأل الذين استكربوا ، يف التعبري القرآين -السياسية 

                                                           

 .292صد.ت، ، 9دار النفائس للنشر والتوزيع ط) العهد املّكي(  عمان، سرية ودعوة  –قصة السرية النبّوية   العبيدي، عبد الرُحن داود، )18( 

 .        119، ص 12م مرجع سابق،الرازي،  )19(   
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ا، وذلك بواسطة آلة إعالمية ضخمة  تقوم بغسل دماغ أوال: التظاهر حبب اجلماهري والسهر على مصلحته
املستهدفني، وتقدمي أفكار جاهزة معّلبة تعرب عن مشاهد أربع؛ أوالها مشهد الدعايات اجلوفاء اليت تبث ليل هنار 

أَْهِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل  اأكذوبة أن احلاكم ال يدخر وسعا يف التفاين يف حتقيق مصاحل اجلماهري ﴿ َما أُرِيُكْم ِإالَّ َما أََرٰى َومَ 
[ فالقائد يف الوقت الذي يصف فيه معارضيه بالفساد ﴿.. يُْظِهَر يف اأْلَْرِض اْلَفَساَد ﴾ يدعي 69الرََّشاِد ﴾ ] غافر: 

أنه ال يقوم إال مبا من شأنه الرشاد والصالح واإلصالح. ثانيها مشهد النصح للشعب، وحّب اجلماهري وإشراكها يف 
[، أما 26 لقرارات املصريية ﴿ يَا أَيُـَّها اْلَمأَلُ أَفْـُتوين يف أَْمرِي َما ُكْنُت قَاِطَعًة أَْمرًا َحىتَّٰ َتْشَهُدوِن ﴾ ] النمل :اّتاذ ا

ِإْن ُقوتِْلُتْم وَ املشهد الثالث فهو مشهد الوعود الكاذبة ﴿ لَِئْن أُْخرِْجُتْم لََنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َواَل نُِطيُع ِفيُكْم َأَحًدا أَبًَدا 
[، واملشهد الرابع هو مشهد ِفرية القضاء على أعداء الشعب ﴿ قَاُلوا فَْأتوا بِِه َعَلى أَْعنُيِ 99لَنَـْنُصَرنَُّكْم  ﴾ ] احلشر: 

 [.29النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَن ﴾ ] األنبياء: 
 َمْن أَرَاَد بَِأْهِلَك ُسوًءا ﴿ قَاَلْت َما َجزَاءُ  الدفينة عرهتييج املشا ؛ثانيا: وسيلة اإلثارة العاطفية، وتستند على ثالوث

َل ِديَنُكْم أَْو َأْن 65ِإالَّ َأْن ُيْسَجَن أَْو َعَذاٌب أَلِيٌم ﴾ ]يوسف :  [ وإهلاب احلماسة الدينية املضلِّلة ﴿ ِإينِّ َأَخاُف َأْن يـَُبدِّ
َذاِن َلَساِحرَاِن يُرِيَداِن َأْن خُيْرَِجاُكْم ِمْن [ وإ62يُْظِهَر يف اأْلَْرِض اْلَفَساَد ﴾ ] غافر :  ذكاء الروح الوطنية املتحّيزة ﴿ ِإْن هَٰ

[ يكون ذلك حني يستثريون الروح الوطنية واحلب الذي يّكنه  22أَْرِضُكْم ِبِسْحرمِِهَا َويَْذَهَبا ِبَطرِيَقِتُكُم اْلُمثْـَلٰى ﴾ ] طه: 
 كل فرد لبلده. 

س وسياسات أساليب اخلداع والتزوير، ويقع فريسة التدليفطنا حذرا، حىت ال تنطلي عليه  على املسلم أن يكون .2
هم التقى والصالح من مظاهنا وممن يتوسم فيإال يستقي املعلومة ال التشويش، سواء فيما يتعلق مبصادر معارفه الدينية ف

واء الذين اصي قوت املساكني، و من أهل األهفال يسلم قياده لألفّاكني مصّ  ، أو فيما يتعلق حبقائق معاشه الدنيوي
 .تشرئب أعناقهم إىل السلطة والتحكم يف اجلماهري
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