
خارطة الطريق
لصناعة المحتوى الدعوي



البطاقة التعريفية:

العنوان: خارطة الطريق لصناعة المحتوى الدعوي 	
التصنيف: دراسة موضوعية 	
اإلعداد: مركز أصول 	
سنة النشر: ١٤٤٢هـ 	





خارطة الطريق لصناعة احملتوى الدعوي
خارطة إجرائية لصناعة محتوى دعويالرؤية اإلستراتيجية للمحتوى الدعويأسئلة قبل البدء

4



0املدخل واحملاور

5

الحمُد هلل الذي خلق السماوات واألرض وجعَل الظلمات 
والنُّــور، ثــمَّ الذيــن كفــروا بربِّهــم يعِدلــون، والصــاة والســام 
ــه  ــى آل ــم المبعــوث رحمــًة للعالميــن، وعل ــيِّ الخاتَ ــى النب عل
وصحِبــه وَمــن تَِبــَع ُهداهــم وســاَر علــى طريِقهــم فــي تبليــغ 
الحــقِّ إلــى الخلــق إلــى يــوِم أن يـَـِرَث اهلل األرَض ومــن علَيها.

ا بعد: أمَّ

فــإنَّ اهلل جــلَّ وعــا قــد أنعــَم علــى الخلــق بِنَعــٍم شــتَّى، وإنَّ 
يــن  ــه إلــى الدِّ أعظــم نعمــٍة ينعُمهــا اهلل علــى عبــِده أن يهديَ
الحــقِّ والصــراط المســتقيم الموِصــل إلــى داِر رضوانــه، 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  )ۉ  تعالــى:  اهلل  قــاَل 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
َقــه التِّبــاع ُرســِله وأنبيائــه فــي  ی(  ]آل عمــران:164[، ثــمَّ أن يوفِّ
ــة نفِســه وفــي تبليــِغ الهــدى إلــى النــاِس وداللتهــم علــى  خاصَّ
ــا الحســُن:  الخيــر، روى اإلمــاُم الطبــريُّ بإســناِده؛ قــاَل: تَ

)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ(  ]فصلــت:33[؛ قــال: »هــذا حبيــُب اهلل، هــذا 
ولــيُّ اهلل، هــذا صفــوةُ اهلل، هــذا ِخيــرةُ اهلل، هــذا أحــبُّ 
الخلــِق إلــى اهلل؛ أجــاَب اهلَل فــي دعوِتــه، ودعــا النــاَس إلــى 
مــا أجــاَب اهلَل فيــِه مــن دعوِتــه، وعِمــَل صالًحــا فــي إجاِبتــه، 
وقــال: إنَّنــي مــَن المســلمين، فهــذا خليفــُة اهلل« »جامــع 

ــان«. البي

بت مســائلها فــي عصرنــا  دت ســبُل الدعــوة وتشــعَّ وقــد تعــدَّ
ــواِب الشــرور  ــاح أب ــا النفت ــر مســبوقة، تبًع هــذا بصــورٍة غي
المعاصــرة،  ــهوات  والشَّ ــبهات  الشُّ وطوفــاِن  الخلــِق  علــى 
والتــي أســهَم فــي تعميــق أثِرهــا ثــورةُ االتصــاالت والتِّقانــة 

بــت مــا بيــَن  المعاصــرة التــي جعلـَـت العالــم قريــًة واحــدًة وقرَّ
أقطــار األرض، وقــد قــاَل عمــُر بــن عبــد العزيــز: »تحــدُث 

للنــاِس أقضيــٌة بقــدِر مــا أحَدثــوا مــن الُفجــور«.

إلــى  يتداَعــوا  أن  الهــدى  ُدعــاة  علــى  ــم  يحتِّ ذلــك  وكلُّ 
هــم  تقديــم كلِّ مــا فــي وســِعهم لتبصيــِر النــاس بالحــقِّ وردِّ
إلــى الهــدى وتحِذيِرهــم مــن ُســبل الشــيطان ومكايــده، وأن 
يــة فــي ســبيل  نهــم اهلل فيــه مــن أســباٍب مادِّ يســتثمروا مــا مكَّ

ذلــك.

وبيــن يــدي القــارئ الكريــم إســهاٌم بحثــيٌّ اســتمرَّ العمــل 
فيــه زمًنــا غيــر قصيــر، أردنــا منــه تحقيــَق رؤيــة مركزنــا 
»مركــز أصــول« فــي االرتقــاء بالمحتــوى اإلســاميِّ بلغــات 
العالــم، وهــو بــذرةٌ نرجــو أن تؤتــَي أُكلَهــا بعــد حيــٍن فــي 

مشــاريَع ومبــادراٍت تنفــع النــاس وتمكــُث فــي األرض.

ونحمــُد اهلل تعالــى أن أكرَمنــا بإنجــاز هــذا العمل، ونشــكر 
ــًة إلــى أن نَِضَجــت  ــه منــذ كان فكــرًة أولِّي كلَّ مــن أســهم في
واســتوت علــى ُســوقها، ونخــصُّ بالشــكر الجزيــل الشــيخ 
الكريــم باســل بــن ســعود الرشــود، والشــيخ محمــد بــن نبيــل 
الشــيخ مديــر المحتــوى بمركــز أصــول، واألســتاذ خالــد بــن 

أحمــد األحمــدي.

والحمد هلل الذي بنعمته تتمُّ الصالحات،،
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تقدم هذه الدراسة رؤية كاشفة عن 
صناعة المحتوى الدعوي في جوانبه 

المختلفة، وهي ثرية بخبرات مركز أصول 
وتجاربه، باإلضافة إلى خالصة مصادر 

معرفية متنوعة..
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الحمد هلل رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.

آل  إبراهيم وعلى  آل محمد، كما صليت على  اللهم صل على محمد وعلى 
بعد، أما  مجيد.  حميد  إنك  إبراهيم؛ 

فيقول اهلل تعالى: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ(  ]فصلت:33[ ولما كان األمر كذلك كان المحتوى الدعوي –الذي هو 

أساس الدعوة- من أول ما يُعنى به وأواله.

إلى  يسعى  ربحي،  وهو مركز غير  بالمحتوى،  عناية  لمركز أصول  كان  وقد 
العالم  العلمي الدعوي إعداًدا وتطويًرا ونشًرا بلغات  االرتقاء بجودة المحتوى 
المختلفة، برؤية واضحة مبنيَّة على دراسات علمية دقيقة الحتياجات الشرائح 
ذات  الشعوب  وعلى مستوى  اللغات  على مستوى  المحتوى،  بذلك  المستهدفة 

المشتركة. الثقافة 

وهو هنا –بالشراكة مع مركز فاز لاستشارات- يقدم خطوًطا في:

خارطة الطريق للمحتوى الدعوي
تبني –مع كل مشارك- رؤية كاشفة عن صناعة المحتوى الدعوي في جوانبه 
المختلفة، ويثريها ببعض خبرات مركز أصول وتجاربه، باإلضافة إلى خاصة 

مصادر معرفية متنوعة، شاكرين للجميع إفادتهم.

ويقصد بصناعة المحتوى هنا: » العملية التي يتم بواسطتها تقديم رسائل 
موجهة، لفئة محددة، عبر وسائط مالئمة، لغاية دعوتهم إلى الخير، وفق منهٍج 

محكم«.

وإذا كان التصور يسبق العمل؛ فبين يديك خارطة طريق في صناعة المحتوى 
الدعوي.

اللهم إياك نعبد وإياك نستعين.
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تتعدد أبواب الخير الموصلة لرضا اهلل تعالى.

وإذا كانت الدعوة إلى اهلل تعالى من أعظم أبواب رضا اهلل تعالى فإن الدعوة عبر المحتوى من أعظم أبواب الدعوة..

المحتوى  صناعة  في  متخصًصا  -لكونه  أصول  مركز  قام  وقد  متعددة؛  المحتوى  عبر  تكون  أن  يمكن  التي  العمل  ومجاالت 
المجاالت. تلك  عامة  في  بالعمل  وتطويره- 

وتمثل خارطة الطريق التي بين يديك إحدى هذه المجاالت، والتي يطمح المركز من خاللها لو وضع رؤية تأصيلية وخطة 
عملية للعمل في المحتوى الدعوي.

وحين النظر إلى المحتوى الدعوي بتفريعاته نجده متعدد المجاالت، ومركز أصول من رؤيته أن يقيم لكل اتجاه منها دراسة 
وندع  المهمة،  المضامين  بعض  توضح  بإشارة مختصرة  لكل مجال  الخارطة  ثنايا هذه  في  اهلل  بإذن  موسعة، وسيشير  خاصة 

الموسعة. للدراسات  التفاصيل 

أين نعمل هنا؟

تمثل خارطة الطريق التي بين يديك إحدى مجاالت العمل عبر 
المحتوى، والتي يطمح المركز من خاللها بوضع رؤية تأصيلية 

للمحتوى الدعوي.
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باب اإلغاثة

أبواب أخرى
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دراسات أخرى

األفالم

الكتب

اللوحات

الصوتيات

قوالب أخرى

خارطة الطريق
للمحتوى الدعوي

الضوابط الشرعية 
للمحتوى الدعوي

الدليل الشامل إلجراءات 
صناعة المحتوى الدعوي

مفردات
المحتوى الدعوي

أصول ترجمة 
المحتوى الدعوي

أصول تصميم 
المحتوى الدعوي

معجم المصطلحات 
الدعوية

منصات النشر والترويج 
للمحتوى الدعوي

أبواب أخرى في 
المحتوى الدعوي

شكل رقم: )1(

يظهر الشكل البياني كيف أتت خارطة الطريق للمحتوى الدعوي وارتباطها بالمسارات األخرى المحققة لرضا اهلل تعالى.
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دراسات عن المحتوى الدعوي:
خارطة الطريق لصناعة احملتوى الدعوي:

مرجــع معتمــد للراغبيــن فــي صناعــة المحتــوى الدعــوي والدعــوة 
بــه، يبيــن معنــاه وأهميتــه، وأهــم أهدافــه وإســترتيجياته وأولوياتــه، 
وأهــم  فيــه  العمــل  ودورة  موضوعاتــه،  وهــرم  تصنيفــه  وطريقــة 

التوصيــات المتعلقــة بــه.

املعايير الشرعية للمحتوى الدعوي:
بصناعــة  المتعلقــة  المســائل  أهــم  عــن  مــة  محكَّ علميــة  بحــوث 
المحتــوى الدعــوي مــن حيــث المحتــوى أو القالــب أو النواحــي 
الماليــة، مــع ذكــر خاصــة األقــوال واألدلــة فيهــا، مختومــة بمعيــار 

علمــي شــامل لتلــك المســائل.

الدليــل الشــامل إلجــراءات صناعــة احملتــوى 
الدعــوي:

دليل عملي شامل لإلجراءات والخطوات التفصيلية للراغبين في 
مع  للخطوات،  قياسي  نموذج  عبر  مميز،  دعوي  محتوى  صناعة 
وموارد  وإستراتيجيات  أدوات  من  تحتاجه  بما  خطوة  لكل  شرح 

مساندة.

مفردات احملتوى الدعوي:
قاعــدة بيانــات ووثيقــة علميــة إســتراتيجية للمفــردات المســتخدمة 
ــن  ــا وتكوي ــكل منه ــة ل ــة تعريفي ــة بطاق ــع كتاب ــي النطــاق الدعــوي م ف
أولوياتهــا  بيــان  فــي  ذلــك مقدمــة  يتقــدم كل  لهــا،  قاعــدة شــاملة 

واإلطــار التعليمــي المائــم لهــا.

مجاالت عمل مركز أصول في دراسات المحتوى الدعوي:
يعمل مركز أصول على عدد من المجاالت المرتبطة بدراسة المحتوى الدعوي، وقد أنتج خال السنوات الماضية عدًدا 
من الدراسات الدعوية، باإلضافة إلى تأسيس مجموعة من الوحدات التي تقدم إنتاجها وفق مخرجات هذه الدراسات، 

وفيما يلي تعريف موجز بهذه الدراسات المرتبطة بالمحتوى الدعوي. 

ضوابط ترجمة احملتوى الدعوي:
دراسة تستهدف وضع األسس المعرفية لترجمة المحتوى الدعوي 
من لغة إلى أخرى، وما تحتاجه من ضوابط، والخطوات اإلجرائية 

التفصيلية لذلك، والتوصيات المتعلقة بها.

أصول تصميم احملتوى الدعوي:
دليـــل إجرائـــي عملـــي وفنـــي يســـاعد الراغبيـــن فـــي تصميـــم المحتوى 
الدعـــوي، ويوضـــح أهـــم اإلســـتراتيجيات اإلعاميـــة والفنيـــة لذلـــك، 

والخطـــوات المقترحـــة، واألســـاليب الحديثـــة المســـاعدة.

معجم املصطلحات  الدعوية:
معجــم متكامــل للمصطلحــات المســتخدمة فــي المجــال الدعــوي، 
اللغــات  إلــى  ترجمتهــا  مشــاريع  ويخــدم  فــي حصرهــا  يســاعد 

المختلفــة.

منصات النشر والترويج للمحتوى الدعوي:
المحتوى  بنشر  المعنيين  واألشخاص  للجهات  إعامي  مرشد 
الدعوي وتسويقه، يبين أشهر أسسه وأساليبه وأدواته ومنصاته، 

ويوضح خاصية كل طريقة وكيفية استثمارها.

أبواب أخرى في المحتوى الدعوي:
دراســات أخرى، تشــمل الدراســات المســحية والبحثية واإلرشــادية 
المحتــوى  صناعــة  مجــال  فــي  الحاجــة  بحســب  واالبتكاريــة 

الدعــوي..
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خارطة إجرائية لصناعة محتوى دعويالرؤية اإلستراتيجية للمحتوى الدعويأسئلة قبل البدء

المحور األول

أسئلة قبل البدء
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1احملور األول: أسئلة قبل البدء ما رؤية هذه الوثيقة ؟ ما أهمية صناعة احملتوى الدعوي ؟ 23ما معنى صناعة احملتوى الدعوي ؟ 1

فــي هــذا المحــور يتــم الحديــث عــن معنــى صناعــة المحتوى 
الدعــوي، وبيــان ألهميــة صناعــة المحتــوى الدعــوي  ومــدى 
الحاجــة الماســة لاهتمــام ببنــاء المحتــوى الدعــوي، كمــا 

يســتعرض المحــور رؤيهــة هــذه الوثيقــة.
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خارطة الطريق لصناعة احملتوى الدعوي
خارطة إجرائية لصناعة محتوى دعويالرؤية اإلستراتيجية للمحتوى الدعويأسئلة قبل البدء

ما رؤية 
هذه الوثيقة؟
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1احملور األول: أسئلة قبل البدء ما أهمية صناعة احملتوى الدعوي ؟ما رؤية هذه الوثيقة ؟ 3ما معنى صناعة احملتوى الدعوي ؟ 12

مدخل:
منطلــق هــذه الوثيقــة هــو الحاجــة إلــى خارطــة طريــق واضحــة المعالــم للمحتــوى الدعــوي؛ 
تبيــن الفكــرة والمصطلحــات، وتحــدد األهــداف والغايــات، وأهــم اإلســتراتيجيات واألولويــات، 
وتبيــن كيــف نصنــف الموضوعــات؟ وكيــف ننشــئ لهــا المحتويــات؟ وغيــر ذلــك مــن محتويــات 

الخارطة.

و)صناعــة المحتــوى الدعــوي( الموضــوع لــه آفاقــه الواســعة، ولكــن هــذه الوثيقــة تقــدم 
ــة ورؤى إســتراتيجية، ونظــًرا لنقــص الدراســات  خارطــة طريــق تأسيســية بمضاميــن معرفي
المقدمــة فــي صناعــة المحتــوى الدعــوي كانــت هــذه الوثيقــة إليجــاد مرجــع معتمــد للراغبيــن 

فــي صناعــة المحتــوى الدعــوي وإســتراتيجيات الدعــوة بــه.

رؤية الوثيقة:

مرجع معتمد للراغبين
في صناعة المحتوى الدعوي والدعوة به

أهداف الوثيقة:
تعزيز القناعة بأهمية صناعة المحتوى الدعوي ونشر ثقافته. 	

رسم رؤية للمحتوى الدعوي تتضمن غاياته وأهدافه وإستراتيجياته وأولوياته. 	

مساعدة صانعي المحتوى ومقدميه عبر ترتيب الموضوعات وتقريبها لهم. 	

وضع دليل مختصر لصناعة المحتوى الدعوي. 	

تسخير الطاقات واألدوات التقنية والفنية لخدمة المحتوى الدعوي. 	
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خارطة الطريق لصناعة احملتوى الدعوي
خارطة إجرائية لصناعة محتوى دعويالرؤية اإلستراتيجية للمحتوى الدعويأسئلة قبل البدء

ما معنى
صناعة المحتوى الدعوي؟

مدخل:
»صناعة المحتوى الدعوي« مكون من ثاث كلمات: 

المقصــود بالصناعــة هنــا هــو: إيجــاد أو تحويــل المــواد مــن كونهــا مــادة أوليــة إلــى منتــج أو عــدة منتجــات وقوالــب مختلفــة تحقــق رغبــة 
الصانــع وتلبــي احتيــاج المســتهدف، وحتــى لــو كان مصنوًعــا ســابًقا فــإن تطويــره، واختيــار موضعــه، وبيــان كيفيــة اســتعماله، واإلبــداع 

فــي تهيئتــه إلــى قوالــب مختلفــة: هــو نــوع مــن الصناعــة.

و المقصــود بالمحتــوى هنــا هــو: المــواد المقــروءة أو المرئيــة أو المســموعة أو مــا يقــوم مقامهــا، والتــي تتضمــن المعلومــات والخبــرات 
والجماليــات والمشــاعر، فهــي المضاميــن والرســائل التــي يرغــب المرســل فــي مشــاركتها مــع المســتقِبل.

دعويمحتوىصناعة
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1احملور األول: أسئلة قبل البدء

ــادة الخطــب  ــوى، وم ــى محت ــة عل ــاب مبني ــوى، والمســابقات واأللع ــاب محت ــي الكت ــب ف ــا يكت ــوى، وم ــم محت ــي الفيل ــرض ف ــا يع ــوى، وم فالقصــة محت
واألشــعار ومــا يعــرض فــي المعــارض والحفــات واللوحــات والمواقــع الشــبكية كلهــا نــوع مــن المحتــوى.

والمقصــود بالدعــوة هنــا: تبليــغ اإلســام للنــاس، وتعليمــه لهــم، وتطبيقــه فــي واقــع الحيــاة، واإلســام هنــا هــو بشــمول معنــاه، بالدعــوة 
ــد المــوت  ــث بع ــه ورســله والبع ــه وكتب ــاهلل ومائكت ــان ب ــت، واإليم ــزكاة وصــوم رمضــان وحــج البي ــاء ال ــام الصــاة وإيت للشــهادتين وإق

واإليمــان بالقــدر خيــره وشــره، والدعــوة إلــى أن يعبــد العبــد ربــه كأنــه يــراه، ومــا يتفــرع عــن ذلــك مــن العبــادات والمعامــات.

وتتــداول األوســاط المختلفــة مصطلــح »صناعــة المحتــوى« للداللــة علــى إيجــاد األفــكار، وانتقــاء المفــردات والجمــل والرســائل الفكريــة والنصّيــة، 
إليصالهــا للمتلقــي بشــكل مميــز ومختلــف، عبــر قوالــب مرئيــة أو مقــروءة أو مســموعة.

دورة الرسالة وموقع صناعة المحتوى منها:
هنــاك دورة معتــادة ألي رســالة، ورغــم اختــاف وجهــات النظــر فــي تقســيمها إال أنهــا تعــود غالًبــا 

إلــى: هــدف، وُمرِســل، ورســالة، ووســيلة، وُمســتقِبل.

وتهتــم »صناعــة المحتــوى« أساًســا بالرســالة أي المحتــوى، لكنهــا مــع ذلــك تراعــي جميــع مراحــل 
دورة المحتــوى؛ فكلهــا مؤثــرة فــي صناعتهــا.

نموذج:

هدف: التحفيز على بر الوالدين.

الُمرِسل: خطيب جمعة.

رســالة: آيــات وأحاديــث وقصــص وأفــكار فــي بــر 
الوالديــن، مؤثــرة ومنتقــاة بعنايــة، ملقــاة 

بصــوت مؤثــر.

الوسيلة: خطبة عبر منبر الجمعة.

المستقبل: مصلون مسلمون.

مرسل للرسالة
)الداعي(

هدف دعوي

رسالة مناسبة 
وسيلة للرسالةللهدف )احملتوى(

)القالب(

مستقِبل للرسالة
)املدعو(

شكل رقم: )2(

دورة الرسالة وموقع صناعة المحتوى منها.

ما أهمية صناعة احملتوى الدعوي ؟ما رؤية هذه الوثيقة ؟ 3ما معنى صناعة احملتوى الدعوي ؟ 12



22

خارطة الطريق لصناعة احملتوى الدعوي
خارطة إجرائية لصناعة محتوى دعويالرؤية اإلستراتيجية للمحتوى الدعويأسئلة قبل البدء

خيارات صناعة المحتوى :
تقوم صناعة المحتوى على خيارات ثالث للمحتوى: 

تعريف صناعة المحتوى الدعوي:
وعليه فيمكن تعريف صناعة المحتوى الدعوي -حسب تعريف مركز أصول- بأنها:

»العملية التي يتم عبرها تقديم رسائل موجهة، لفئة محددة، عبر وسائط مالئمة، لغاية 
دعوتهم إلى الخير وفق منهج محكم«.

اختيار                                        تعديل                                        صناعة

مركز دعوي غير ربحي، يسعى 
إلى االرتقاء بجودة المحتوى 

العلمي الدعوي إعداًدا 
وتطويًرا ونشًرا بلغات العالم 

ة  المختلفة، برؤية واضحة مبنيَّ
على دراسات علمية دقيقة 

الحتياجات الشرائح المستهدفة 
بذلك المحتوى، على مستوى 
اللغات وعلى مستوى الشعوب 

ذات الثقافة المشتركة.

أطلق مركز أصول العديد من المواقع الدعوية وفق 
خارطة الطريق التي يعمل عليها.
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شكل رقم: )3(

احتمات وخيارات المحتوى الدعوي.

احلاجة إلى الدعوة إلى اهلل

احلاجة إلى محتوى دعوي

وضع معايير احملتوى الدعوي 
املرغوب فيه

البحث عن محتوى 
مطابق للمعاير

ال يوجد محتوىمحتوى غير واٍف باملقصودمحتوى جاهز واٍف باملقصود

بناء محتوى جديدإجراء تعديالتانتقاء

تقييم واعتمادتقييم واعتمادتقييم واعتماد

نشرنشرنشر

مثــال توضيحــي: الحاجــة إلــى الدعــوة 
إلــى  الحاجــة  إلــى  أدت  تعالــى  اهلل  إلــى 
محتــوى دعــوي، ثــم إلــى وضــع معاييــر لهــذا 
المحتــوى، ثــم إلــى البحــث عــن محتــوى 
مطابــق، ولهــذا المحتــوى ثاثــة احتمــاالت 

ــارات: ــة خي ــى ثاث ــؤدي إل ت

ما أهمية صناعة احملتوى الدعوي ؟ما رؤية هذه الوثيقة ؟ 3ما معنى صناعة احملتوى الدعوي ؟ 12
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مدخل:
مع الدور الكبير والفعال الذي يقوم به المحتوى في التأثير فإن االهتمام بصناعته لم يأخذ موضعه الكافي من العناية في المجال الدعوي.

ويرجــع جــزء مــن ذلــك إلــى نقــص اإلدراك لحقيقــة المحتــوى أو اإلدراك لمــدى أهميتــه. والعلــم بأهميــة المحتــوى داع إلــى اتخــاذ خطــوات عمليــة فــي 
تطويــر صناعتــه، باإلضافــة إلــى أنــه يســاعد صانــع المحتــوى الدعــوي ومســتعمله علــى رعايــة نقــاط القــوة فيــه، وهــو أيًضــا داٍع إلــى االهتمــام بالمشــاريع 

المعتنيــة بــه، وتبنيهــا، والســعي فــي اســتكمالها وتطويرهــا، ومــن هنــاك كانــت أعمــال مركــز أصــول وكانــت هــذه الخارطــة.

لماذا نهتم بالمحتوى الدعوي؟
ألنه: المعّبر عن مضامين الدعوة.	 

ألنه: الركن األهم في التأثير اإلعامي والتقني وغيره.	 

لإلمكانيات المتعددة في استثمار المحتوى الواحد بمنتجات متعددة.	 

لتجدد الوسائل واألساليب واألذواق، والحاجة لمعالجتها.	 

ما أهمية
صناعة المحتوى الدعوي؟

ملاذا نهتم بصناعة احملتوى الدعوي؟
لنقص المراكز المتخصصة.	 

لنقص المحتوى االحترافي والموثوق، وكون أغلب المحتويات المميزة ذات حقوق.	 

انشغال الدعاة في ميدان الدعوة المباشرة عن التفرغ لصناعة المحتوى.	 

الفارق الذي تصنعه اآللة اإلعامية وتوابعها بجذب الناس أو صرفهم عن الخير.	 
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االهتمام العاملي باحملتوى:
الدعوة مبناها على المحتوى؛ واإلعام مبناه على المحتوى، والحراك الثقافي مبناه على المحتوى، 

وإصاح كل مجتمع –كما تشير الدراسات- هو بإصاح خمسة أمور: 

العالقاتالقدوات المهاراتالمهاراتالقناعات

 والمحتوى هو األداة األقوى للتأثير اإليجابي فيها جميًعا.

 

  

 

تعليمي 

ترفيهي 

يساعد على إنشاء العالقات 
االجتماعية وتقويتها

يساهم في تحقيق السرور 
النفسي وتجديد النشاط يساعد في تنمية المعارف 

واكتساب المهارات 

يساعد الفرد على التمسك 
بتوجهاته أو تعديلها أو تغييرها

توجيهي

اجتماعي 

شكل رقم: )4(

أثر المحتوى التوجيهي والتعليمي والترفيهي واالجتماعي على المتلقي.

يرى عدد من الباحثين: أن 
الدعوة تعتمد على المحتوى 

في عملها بما يقارب

70%

ما رؤية هذه الوثيقة ؟ ما أهمية صناعة احملتوى الدعوي ؟ 23ما معنى صناعة احملتوى الدعوي ؟ 1

لذلك فإن »المحتوى هو الملك« كما يقول أحد أبرز صانعي التقنية المعاصرة، وهناك توجه عالمي لاستثمار في صناعة المحتوى تضخ فيه مليارات 
الدوالرات؛ ألهداف دينية أو سياسية أو اقتصادية أو غيرها، فاإلعام والشبكات والمعارض وألعاب الفيديو وغيرها مبناها على المحتوى.

وكذلك الدعوة: فيرى عدد من الباحثين في الدعوة أن الدعوة تعتمد على المحتوى بما يقارب 70% من عملها.

ا؛ فهو فعال في التأثير فيما وضع له متى ما ُأحسنت صناعته. ا أو اجتماعّيً ا أو ترفيهّيً ا أو تعليمّيً فالمحتوى سواء كان توجيهّيً
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الحاجة للتخصص في صناعة المحتوى الدعوي:
ــوان، بــل فــي الثانيــة  ــوم بــل كل ثانيــة مــا ال يحصــى مــن المحتويــات، فعــدد الكتــب الجديــدة المنشــورة كل عــام يقــارب مليــون عن يضــخ العالــم كل ي
ــل فــي االنســتغرام 1000 صــورة، ويُشــاهد أكثــر مــن 73 ألــف فيديــو، فضــا عــن ســائر الوســائل. د بمــا يقــارب 10 آالف تغريــدة، وتحمَّ الواحــدة يغــرَّ

ولهــذا كان االهتمــام بصناعــة المحتــوى الدعــوي الواحــد باحترافيــة أنفــع -مــن حيــث األســباب المنظــورة- مــن صناعــة عشــرات المحتويــات التــي 
ليســت بــذات احترافيــة، فالمقــال االحترافــي ربمــا كان أبلــغ مــن مشــاريع، والصــورة االحترافيــة ربمــا كانــت أبلــغ مــن ألــف كلمــة. 

ــط لهــا أو  ومــن الممكــن أيًضــا ألشــخاص مختلفيــن عبــر االهتمــام بصناعــة المحتــوى- أن يجعلــوا مــن المحتــوى الدعــوي الواحــد محتويــات لــم يخطَّ
يتخيلهــا صانــُع المحتــوى الدعــوي األول، بــل غالبــا مــا تكــون القيمــة األكبــر للمحتــوى عــن طريــق إعــادة صياغــة المحتــوى الدعــوي بطريقــة أكثــر فاعليــة، 

ولجمهــور جديــد أضيــق أو أوســع مــن الســابق.

المقــال  مــن  رئيــس  جــزء  يؤخــذ  حيــن  فمثــًا: 
-كالعنــوان-، ويوضــع فــي صفحــة شــبكية تقــوم بعــرض 
نتائــج البحــث بهــذا العنــوان فــي أحد محــركات البحث، 
وتضــاف لهــا عناويــن مســاندة مــن منشــورات معرفيــة 
ودعائيــة متعلقــة: تصبــح قيمتــه بهــذه المجموعــة أثمــن 

بكثيــر مــن قيمتــه فــي المقــال األصلــي.

ومــع الفــارق الــذي تصنعــه اآللــة اإلعاميــة وتوابعهــا 
ومــع شــواهد األهميــة فــا تــكاد تــرى كياًنــا عالمّيًــا 
ــة  ــات الحي ــوى الدعــوي باللغ ــا بصناعــة المحت مختّصً
-كمــا أبانتــه الدراســات اآلتــي بعضهــا-، ووجــود مثــل 
هــذا الكيــان أو عــدة كيانــات ذات اهتمــام هــو فــي 
نظرنــا أمــر تمــسُّ الحاجــة إليــه؛ لارتقــاء بصناعــة 
ــي هــذا  ــة الجــودة ف ــم ثقاف ــوى الدعــوي، وتعمي المحت

ــل. الحق

االهتمام بصناعة المحتوى الدعوي الواحد 
باحترافية أنفع من صناعة عشرات المحتويات 

التي ليست بذات احترافية.
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لماذا نحتاج لجهات متخصصة في المحتوى الدعوي؟
ة لغــات، وعبــر البحــث المعرفــي الشــامل فــي مصــادر البحــوث الشــبكية وغيرهــا، وبإجــراء  مــن خــال دراســة عــدد ضخــم مــن المنتجــات الدعويــة بعــدَّ
ــة لوجــود مركــز  عــدد مــن االســتبيانات والدراســات الميدانيــة لقيــاس جــودة المحتــوى الدعــوي مــن جميــع النواحــي: كشــفت الدراســات عــن حاجــة ماسَّ
عالمــي مختــص يهتــمُّ بصناعــة المحتــوى الدعــوي، وقــد ظهــر بعــد الدراســة أنَّ الدواعــي التــي توجــب إقامــة المركــز كثيــرة ومتنوعــة، ومــن تلك الدراســات:

ــز  	 دراســة ميدانيــة أجريــت فــي منطقتــي لنــدن وكاردف فــي بريطانيــا، وكان عــدد المشــاركين فيهــا )140( مســلًما جديــًدا، وزِّع عليهــم اســتبيان مركَّ
حــول المحتــوى الدعــوي الــذي يناســب المســلم الجديــد، وقــد أعطــي كلُّ مشــارك مــدة )45( دقيقــة لمــلء االســتبيان الخــاص بــه، ثــم قــام الفريــق 
بدراســة االســتبيانات واســتخاص النتائــج منهــا، وكان منهــا ممــا يتعلــق بالمحتــوى ســؤالهم عــن جهــات التأثيــر فــي حياتهــم، ومنهــا تأثيــر اإلنترنــت 
فــي حــل مشــكاتهم واعتبــر  38% منهــم أنــه فعــال، و39% أنــه فعــال جزئيــا، وســؤال عــن الكتــاب والنشــرة واعتبــر 65% منهــم أنــه فعــال و19% فعــال 
جزئيــا، وكذلــك الســؤال عــن الموقــع اإللكترونــي للمســلمين الجــدد، واعتبــر  70% أنــه فعــال، و15% فعــال جزئيــا، ممــا يعكــس مؤشــرا عــن مــدى 

تأثيــر المحتــوى الدعــوي متــى اعتنــي بــه.

يــن، وعــن  	 هــت فيهــا األســئلة للمشــاركين عــن مناســبة األفــام للمدعوِّ عــدة اســتبيانات إلكترونيــة عــن جــودة األفــالم الدعويــة فــي خمــس لغــات، وجِّ
تميزهــا، وكفايتهــا مــن الناحيــة الكميــة والموضوعــات، ثــم اســتخلصت النتائــج منهــا لبنــاء تصــوُّر صحيــح عــن ذلــك الجانــب المهــمِّ مــن المحتــوى 

الدعــوي.

ــر بلغاتهــم، وهــل يناســب ثقافــة  	 اســتبيان ورقــي علــى عــدد مــن الدعــاة فــي الهنــد وســيريالنكا وإندونيســيا؛ عــن نظرتهــم إلــى المحتــوى الدعــوي المتوفِّ
يــن واحتياجاتهــم، ثــم تــمَّ جمــع االســتبيانات واســتخاص نتائجهــا، باإلضافــة إلــى اســتبيانات ورقيــة وإلكترونيــة عــن واقــع المحتــوى الدعوي  المدعوِّ
ــا، وبرنامًجــا حاســوبّيًا مشــتمًا علــى نظــام لتحليــل النتائــج واســتخاص  بثمــان عشــرة لغــة؛ وقــد أســس القائمــون ألجلهــا موقًعــا إلكترونيــا خاّصً

اإلحصــاءات والحقائــق منهــا.

عدد كبير من الزيارات الميدانية واللقاءات وورش العمل وجلسات التركيز ذات العاقة. 	

ــة لمشــاريع مميــزة ومركــزة ومتنوعــة فــي صناعــة المحتــوى الدعــوي بلغــات  وقــد أكــدت تلــك الدراســات -المنشــورة فــي موضعهــا- عــن الحاجــة الماسَّ
العالم.

الدراسات:
الدراســات التــي أقيمــت حــول المحتــوى الدعــوي أشــارت إلــى أهميــة المزيــد مــن مشــاريع صناعــة المحتــوى الدعــوي، وتلخصــت الدواعــي فــي أربعــة 

أمــور:

١ نقص المحتوى الدعوي االحترافي، وهذا النقص تجلَّى في عدة صور:

يــن وثقافتهــم وطرائــق تفكيرهــم؛ وهــو ضعــف يمكــن جبــره بدراســة الشــرائح واللغــات  أ ضعــف فــي مناســبة المحتــوى الدعــوي لحاجــة المدعوِّ
والبلــدان والموضوعــات؛ دراســًة فاحصــة قبــل الشــروع فــي صناعــة المحتــوى الدعــوي المناســب لهــا.

ب ضعــف فــي ناحيــة جــودة الترجمــة وإتقانهــا؛ ممــا أثــر ســلبا علــى المحتــوى، وربمــا أدى إلــى فهــم خاطــئ لمســائل شــرعية أو لمــراد صاحــب 
دات علمية  المحتــوى األصلــي، أو إلــى ضعــف شــديد فــي إيصــال األفــكار الثريــة والبليغــة الموجــودة فيــه، وهــو ضعــف يمكــن جبــره بصياغــة محــدِّ
فــي المترجميــن، وإعدادهــم وتدريبهــم ورفــع مســتواهم بشــتى الوســائل الممكنــة، وبنــاء معاييــر لألســاليب المثلــى لترجمــة المحتــوى الدعــوي، 

مــن قبــل مختصيــن فــي هــذا الحقــل، وبأدلــة إجرائيــة وممكنــات واقعيــة.

ما رؤية هذه الوثيقة ؟ ما أهمية صناعة احملتوى الدعوي ؟ 23ما معنى صناعة احملتوى الدعوي ؟ 1
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اســتثمار  عــن  والتأخــر  والشــكلية،  الفنيــة  النواحــي  فــي  ت ضعــف 
التطــوُّر الكبيــر فــي صناعــة المــوادِّ المقروءة والمرئية والمســموعة، 
ويمكــن جبــر هــذا الضعــف بصياغــِة معاييــر وضوابــط وأدلــة لهــذه 
الجوانــب تســتثمر خبــرات العصــر وتنضبــط بضوابــط الشــرع، 
ــوى  ــاع المحت ــى صنَّ ــا عل ــة، وتعميمه ــا فــي منتجــات دعوي وتطبيِقه
مونــه، واســتقطاب الكــوادر الفنيــة  الدعــوي لينتفعــوا بهــا فيمــا يقدِّ
العاليــة التــي تجمــع بيــن إتقــان الصنعــة وااللتــزام بالشــرع، وكذلــك 
االســتفادة مــن التجــارب العالميــة فــي صناعــة المحتــوى، ومــن 
اإللكترونيــة  المنصــات  فــي  والتأثيــر  الحضــور  ذات  المنتجــات 

ــب. ــم الكت ــة وفــي عال واإلعامي

ث ضعــف النشــر اإللكترونــي الفعــال للمحتــوى وضعــف تســويقه، ممــا 
أدي لمحدوديــة وصــول المحتــوى الدعــوي االحترافــي للمســتهدفين 
مــن الفئــات المختلفــة، بســبب قلــة األدوات المســتخدمة أو ضعــف 
النشــر  وإســتراتيجيات  للتقنيــة  االســتثمار  وعــدم  اســتخدامها، 
ــارة،  ــة والمه ــن المعرف ــد م ــره بمزي ــن جب ــا يمك ــة، وهــو مم الحديث
ــة اإلنفــاق  ــة والقناعــة بأهمي ــدرب المســتمر، واســتثمار التقني والت
عليهــا، والتوســع فــي إنشــاء المواقــع والصفحــات الدعويــة المؤثــرة 

والمتخصصــة.

مــة للمحتــوى القــادرة علــى  ة للمحتــوى الدعــوي االحترافــي المؤصــل المتميــز، أو الكفــاءات الُمقدِّ ج ضعــف فــي الكفــاءات؛ ســواء الكفــاءات الُمِعــدَّ
التأثيــر والتفاعــل، ويمكــن جبــر هــذا الضعــف بالتطويــر الدائــم والتدريــب المســتمر والمتخصــص، وانتخــاب الموهوبيــن وذوي االهتمــام.

ــز  مملــوك فــي أغلــب األحــوال لجهــات تحتفــظ بحقــوق نشــره وتوزيعــه؛ ممــا يؤثــر علــى اتســاع دائــرة  ٢ أن المحتــوى الدعــوي المميَّ
انتشــاره، وهــذا االحتفــاظ وإن كان قــد يفيــد تلــك الجهــات أو تحتاجــه ال ســيما إن كانــت وقفيــة؛ فإنــه يبقــى تحدًيــا داعًيــا إلــى توســيع النطــاق فــي 

نشــر المحتــوى ووصولــه للمســتهدف.

٣ نقــص المراكــز المتخصصــة، وانشــغال الدعــاة فــي الميــدان عــن التفــرغ 
لصناعــة المحتــوى الدعــوي.

٤ وجــود محتويــات فــي المقابــل؛ هادفــة إلــى الباطــل والفســاد، ذات 
ــة. ــة وجاذبي احترافي

ــة  ــري الســاحة الدعوي ــة تث ــاج الشــديد لمشــروعات نوعي ــر االحتي ــا ظه مــن هن
فــي جانــب تجويــد المحتــوى الدعــوي بصــوره المختلفــة )المقــروءة، والمســموعة، 

ــة، وغيرهــا(.  والمرئي

التدرب المستمر واكتساب المعرفة والمهارة 
الة في  واستثمار التقنية كلها أدوات فعَّ

نشر المحتوى الدعوي يجب أال تغُفل عن 
مراجعتها وتطويرها كل جهة دعوية.
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الحاجة لخارطة طريق في صناعة المحتوى الدعوي:
ومظاهــر االحتيــاج الســابقة تدعــو إلــى خارطــة طريــق تســاعد فــي بنــاء رؤيــة لصناعــة المحتــوى الدعــوي، وهــي وإن  بــدأت بفكــرة غيــر محــددة المعالــم 

إال إنهــا باالســتعانة بــاهلل تعالــى، والبحــث والتفكيــر ســتصل إلــى رؤيــة نموذجيــة..

ا إنتاج أالف المواد المروجة للباطل والفساد بجودة واحترافية عالية، وتعد  يتم سنوّيً
المواد المرئية منها من أكثر هذه المواد انتشاًرا وتأثيًرا على المتلقي.

بحث عن احلل فكرة غير محددة
األمثل

أفكار مختلفة 
مشوشة ناقصة

بداية رؤية 
منوذجية

التصحيح 
واإلنضاج

رؤية 
منوذجية

شكل رقم: )5(

تكوين الرؤية النموذجية في صناعة المحتوى الدعوي.
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ما رؤية 
هذه الوثيقة؟
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مدخل:
منطلــق هــذه الوثيقــة هــو الحاجــة إلــى خارطــة طريــق واضحــة المعالــم للمحتــوى الدعــوي؛ 
تبيــن الفكــرة والمصطلحــات، وتحــدد األهــداف والغايــات، وأهــم اإلســتراتيجيات واألولويــات، 
وتبيــن كيــف نصنــف الموضوعــات؟ وكيــف ننشــئ لهــا المحتويــات؟ وغيــر ذلــك مــن محتويــات 

الخارطة.

و)صناعــة المحتــوى الدعــوي( الموضــوع لــه آفاقــه الواســعة، ولكــن هــذه الوثيقــة تقــدم 
ــة ورؤى إســتراتيجية، ونظــًرا لنقــص الدراســات  خارطــة طريــق تأسيســية بمضاميــن معرفي
المقدمــة فــي صناعــة المحتــوى الدعــوي تأتــي هــذه الوثيقــة إليجــاد مرجــع معتمــد للراغبيــن 

فــي صناعــة المحتــوى الدعــوي وإســتراتيجيات الدعــوة بــه.

رؤية الوثيقة:

مرجع معتمد للراغبين
في صناعة المحتوى الدعوي والدعوة به

أهداف الوثيقة:
تعزيز القناعة بأهمية صناعة المحتوى الدعوي ونشر ثقافته. 	

رسم رؤية للمحتوى الدعوي تتضمن غاياته وأهدافه وإستراتيجياته وأولوياته. 	

مساعدة صانعي المحتوى ومقدميه عبر ترتيب الموضوعات وتقريبها لهم. 	

وضع دليل مختصر لصناعة المحتوى الدعوي. 	

تسخير الطاقات واألدوات التقنية والفنية لخدمة المحتوى الدعوي. 	
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المحور الثاني

الرؤية اإلستراتيجية

للمحتوى الدعوي
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مدخل:
ــى  ــادر إل ــه، يتب ــوى الدعــوي، والتعريــف بأهميت بعــد التعريــف بصناعــة المحت

ــوى الدعــوي. ــة اإلســتراتيجية للمحت األذهــان ســؤال عــن الرؤي

تتضمــن اإلجابــة عــن هــذا الســؤال اإلجابــة عــن أهــداف المحتــوى الدعــوي، 
والتوجهــات اإلســتراتيجية فيــه، وأولوياتــه، وتصنيــف موضوعاتــه، والصــورة 
المختــارة لمصفوفــة موضوعاتــه، وكيفيــة بنــاء مفرداتــه، وقوالبــه، وخاصيــة كل 

قالــب.

والرؤية اإلستراتيجية لها مستويان:

١ مســتوى عــام، وهــي اإلســتراتيجيات المتعلقــة بالمحتــوى الدعــوي، التــي 
يخاطــب بهــا عمــوم الدعــاة بــل عمــوم المســلمين باعتبــار الدعــوة  مســؤولية 
ــراد بــه كل مســلم حســب مســئوليته، وخصوًصــا  الجميــع، فهــذا خطــاب ي
ــات  ــة، والجه ــة واإلعامي ــات الدعوي ــاع التوجه ــر، وصّن ــم والتأثي أهــل العل

المانحــة، ونحوهــم.

٢ مســتوى خــاص، وهــي إســتراتيجيات المحتــوى الدعــوي باعتبــاره مســتهدًفا 
فئــات  أو  مــن اســتهداف شــرائح  تريــده  أو جهــة دعويــة، ومــا  لداعيــة 
عمريــة..، فهــذا خطــاب يــراد بــه كل جهــة دعويــة وضعــت أو عليهــا أن 

تضــع المحتــوى الدعــوي جــزءا مــن مشــروعها.

ــن  ــي جــزء م ــار أن المســتوى الثان ــًرا، باعتب وهــذان المســتويان يشــتركان كثي
المســتوى األول، خصوًصــا فــي األهــداف الغائيــة، ولهــذا كان الخطــاب هنــا لهمــا 

مًعــا، مــع اإلشــارة إلــى مــا يختــص بــكل واحــد منهمــا بــإذن اهلل.

قوالب احملتوىبناء بطاقة املفرداتاملصفوفة املختارة تصنيف املوضوعاتإستراتيجيات االرتقاءأولويات احملتوىأهم اإلستراتيجيات خارطة األهداف  2345678 1
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مستويات األهداف لصناعة المحتوى الدعوي:
المحتوى كما سبق يدل على المضامين والرسائل ونحوها، الموجهة للشرائح المستفيدة؛ إلحداث األثر اإليجابي.

والسؤال هو: ما األثر اإليجابي الذي يراد إحداثه بالمحتوى الدعوي وصناعته؟ فهو سؤال عن األهداف.

من المعروف أن مستويات األهداف تختلف، وتصنيف األهداف يختلف.

وفي صناعة المحتوى الدعوي هناك ثالثة من مستويات األهداف لصناعة المحتوى الدعوي:

مستوى باالعتبار »الدعوي« وهي الغايات العامة النهائية لصناعة المحتوى الدعوي، باعتبارها إحدى وسائل الدعوة.	 

مستوى باعتبار »المحتوى«، وهي أهداف المحتوى باعتباره وسيلة إعامية.	 

مســتوى باعتبــار أنهــا »صناعــة«، وهــي أهــداف صناعــة المحتــوى باعتبارهــا أداة لتجويــد المحتــوى، وهــي تشــابه أهــداف هــذه الخارطــة التــي 	 
قصــدت هــذا التجويــد.

واالعتبار األول هو االعتبار األهم واألشمل، ويمكن التفصيل فيه كما سيأتي.

خارطة األهداف
لصناعة المحتوى الدعوي
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أهداف غائية لصناعة المحتوى الدعوي:
الهدف األساس: العبودية هلل عزوجل وطاعته وإقامة شرعه. 

ل عمليــة االســتهداف فــي محــاور كبــرى،  القضيــة الكبــرى الجامعــة لألهــداف هــي تعبيــد النــاس لــرب العالميــن وهــذه كلمــة جامعــة، والتفصيــل قــد يســهِّ
لناهــا هنــا إى ســبعة أهــداف، مــع تأكيدنــا علــى إمكانيــة إعــادة تشــكيل هــذه األهــداف بطــرق كثيــرة تناســب كلُّ صــورٍة منهــا بيئــًة معينــًة. وقــد فصَّ

١ المساهمة في نشر اإلسالم بين غير المسلمين.

٢ المساهمة في تثبيت المسلمين الجدد على اإلسالم، وتجنيبهم شر االرتداد عنه. 

٣ العمل على تعميق إيمان المسلمين وزيادة تمسكهم باإلسالم. 

٤ حث المسلمين على أن يكونوا قدوة لغيرهم )هداة مهديين ال ضالين وال مضلين(.

5 المساهمة في الدفاع عن اإلسالم ورد الشبهات الموجهة ضده وتقديم الصورة الجميلة له. 

6 العمل على نشر الفضائل واألخالق والسلوك المستقيم.

7 العمل على نشر العدل واإلحسان ونصرة المظلوم والدفاع عن المضطهدين في العالم.

وحتــى هــذه األهــداف الســبعة هــي أهــداف كبــرى، يمكــن تجزئتهــا إلــى أهــداف فرعيــة، كمــا 
يمكــن دمــج بعضهــا ببعــض، ويمكــن بعــد ذلــك الخــروج بمبــادرات ومشــاريع مــن هــذه األهــداف 

ــة، وربــط بعضهــا ببعــض. الجزئي

كما سياتي في الصفحات التالية:

ومــا  العاملــن،  لــرب  النــاس  تعبيــد 
بــاهلل  تعريفهــم  مــن  ذلــك  ينــدرج يف 
وإصــالح  وبرســوله،  وبدينــه  تعالــى 
وهــي  ذلــك،  ونحــو  ودنياهــم،  دينهــم 
عامــة. الدعــوة  أهــداف  تشــابه  بهــذا 

املعرفيــة  املعانــي  وإبــراز  إيضــاح 
لآلخريــن،  ونقلهــا  والوجدانيــة، 
والتأثيــر عليهــم بهــا، وهــي بذلــك 

عامــة. اإلعــالم  أهــداف  تشــابه 

االرتقــاء بجــودة احملتــوى الدعــوي 
بلغــات  ونشــًرا  وتطويــًرا  إعــداًدا 
مالئمــة  واضحــة  برؤيــة  العالــم، 
املختلفــة،  الشــرائح  الحتياجــات 

اخلارطــة. هــذه  أهــداف  وهــي 

أهداف
لصناعة احملتوى

أهداف للمحتوى
أهداف غائية لصناعة 

احملتوى الدعوي

تبقى القضية الكبرى الجامعة 
ألهداف صناعة المحتوى الدعوي 
هي تعبيد الناس لرب العالمين، 

واستصالح كل انحراف لدى البشر 
عن مفهوم العبودية هلل.
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الهدف األساس:
العبودية هلل عزوجل وطاعته وإقامة شرعه

األهداف التفصيلية
 لشريحة المسلمين

األهداف التفصيلية 
لشريحة المسلمين الجدد

األهداف التفصيلية
 لشريحة غير المسلمين

العبودية هلل تعالى وإطاعة أوامره، وهي طاعة . 1
يمكن أن تتجلى في صناعة المحتوى الدعوي، 

كما سيأتي:
العبودية هلل تعالى بالدعوة إلى اهلل تعالى، . 	

والتعريف به وباإلسام، والدعوة فرض كفاية 
على المسلمين، يجب عليهم أن يكون منهم من 

يقوم بها وإال وقعوا في اإلثم.
العبودية هلل تعالى بالتعليم، وهو من أشرف . 3

العبادات، وتعليم العلم محتاج إلى صناعة 
المحتوى بوجه أو بآخر.

العبودية هلل تعالى بالتربية، والتي تتداخل مع . 4
صناعة المحتوى في تطبيقات كثيرة، وتمكن 

صناعة المحتوى أبوابا لها.
العبودية هلل تعالى بالقيام بواجب الحسبة . 5

واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل 
في ذلك األمر بالواجب والمستحب، والنهي 
عن المحرم والمكروه، كما يدخل فيه األمر 

بالمعروف قبل قيامه، وتثبيته بعد قيامه، والنهي 
عن المنكر قبل قيامه، وتغييره بعد قيامه.

العبودية هلل تعالى بالداللة على الخير، ولما . 6
فيه نفع اإلسام والمسلمين، وكلها عبودية هلل 

تعالى.

تثبيت عبوديتهم هلل تعالى خضوعا ومحبة . 1
وطاعة.

تذكيرهم بنعمة اهلل تعالى بداللتهم على . 	
اإلسام.

ربط حياة المسلمين الجدد باهلل تعالى، وبيان . 3
أن كل ما يفعله المسلم مما فيه نفع ديني 

ودنيوي فهو يفعله قربة وعبادة.
بيان أن المحتوى هو باب عظيم لتعلم اإلسام، . 4

وتعميقه في النفس، واكتشاف محاسنه، وكشف 
الشبهات عنه.

حثهم على التفاعل اإليجابي مع كل محتوى . 5
دعوي.

تسهيل أبواب الخير على المسلمين الجدد، . 6
وبيان أن صناعة المحتوى تشمل أنواعا كثيرة 

كلها من أبواب العبادة، كما أن المساهمة 
والمعاونة على صناعتها أو نشرها عبادة أيضا.

التعاون معهم في استثمار ما لديهم من خبرات . 7
وتجارب قبل اإلسام وفي أول اإلسام، وأن 

المخزون السابق وإن كان في حياة ناقصة 
شرعا إال أنه يمكن للمرء أن يتعّبد هلل تعالى 

بتعريف الناس بالشر وتكريههم فيه.

بيان اقتضاء األدلة النقلية والعقلية . 1
والفطرية وغيرها لعبودية اهلل تعالى.

التأكيد على حاجة النفس إلى العبودية، . 	
وهي حاجة ضرورية ال تسدها أي متع أو 

مخترعات حديثة أو أدوية طبية وعاجات 
نفسية أو غيرها.

بيان أن العبودية –التي فيها الحياة . 3
والنجاة- ال تكون وال تستقر إال بعبودية إله 
واحد ال إله إال هو، والذي اتصف بصفات 

الكمال والجمال.
بيان كماالت اإلسام في مجمل عباداته . 4

وتفاصيلها.
الحوار معهم ودفعهم إلى الحوار النفسي مع . 5

أنفسهم والتفكر في سبب وجود هذا الكون، 
بما فيه من كمال وإحكام وتفاصيل بالغة 

الدقة وبالغة اإلدهاش، وأن الذي خلق هذا 
الكون الحكيم ال يمكن أن يكون با حكمة، 
أو يخلق با حكمة، وأن تلك الحكمة يدرك 

ذوو البصائر أنها العبودية هلل تعالى.
بيان أن ما هم فيه من عبودية إنما هي . 6

عبودية باطلة، وأنهم إن آمنوا باهلل فعليهم 
أن يصدقوا ذلك بالعبودية له وحده، وإن 
لم يؤمنوا به فعليهم التفكر في صاحية 

معبوداتهم للعبادة.
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الهدف األول:
المساهمة في نشر اإلسالم بين غير المسلمين

األهداف التفصيلية
 لشريحة المسلمين

األهداف التفصيلية 
لشريحة المسلمين الجدد

األهداف التفصيلية
 لشريحة غير المسلمين

حث المسلمين المهتمين بالدعوة أفراًدا 1. 
ومؤسسات على التوسع في نشر اإلسام، 

وتعريفهم بالمناطق العديدة المجهولة التي لم 
يصلها اإلسام بعد.

المساهمة في إعداد المهتمين بالدعوة إعداًدا 	. 
عصرًيا يتناسب مع طبيعة المهمة وحجم 

التحدي والظروف الدولية الراهنة.
حث المسلمين الذين يعيشون في المجتمعات 3. 

متعددة األديان على اإليجابية واستشعار 
المسؤولية في الدعوة للدخول في اإلسام 

وإيصال الخير لمن حولهم.
تزويدهم بكل ما يحتاجونه للقيام بواجب الدعوة 4. 

سواء على صعيد الثقافة الشرعية وجوانب 
عظمة اإلسام والمعارف المختلفة، أو على 

صعيد المهارات واألساليب الدعوية.
السعي لتطوير مفهوم العمل الخيري واإلغاثي 5. 

ليشمل الدعوة لنشر اإلسام من خال:
 أ. توسيع رقعة عمل مؤسسات اإلغاثة ليشمل 

غير المسلمين ومناطقهم، 
 ب. حث المسلمين للتبرع لصالح مشاريع نشر 

اإلسام بين غير المسلمين.
إبراز محاسن اإلسام وحكمه التشريعية 6. 

لترغيب غير المسلمين في الدخول فيه
السعي إلى تحسين الجانب األخاقي والسلوكي 7. 

للمسلمين حتى يكونوا صورة حية لإلسام 
تسهم في نشره وتوسيع رقعته.

حث المسلمين الجدد على استشعار مسؤولياتهم 1. 
في التعريف باإلسام بين أهلهم وأقاربهم 

ومعارفهم ومجتمعاتهم.
حثهم على اإلحسان إلى أهليهم وأقاربهم 	. 

وجيرانهم والتواصل اإليجابي مع معارفهم 
ومجتمعاتهم رجاء إسامهم.

حثهم على إبراز األثر اإليجابي لإلسام عليهم 3. 
في كافة جوانب حياتهم )سكينة وراحة، أخاق 

وسلوكيات، فهم للحياة، اإليجابية في الحياة..الخ(
ومراحلهــا 4.  إســامهم  قصــص  نقــل  علــى  حثهــم 

وظروفهــا والصعوبــات التــي واجهتهــم وكيــف تغلبــوا 
عليهــا.

دعوتهم إلى التعريف بالجوانب المضيئة في 5. 
اإلسام والتي أثرت فيهم، والحرص على تقديمها 

لمن حولهم من غير المسلمين.
تزويدهم بأبرز ما يحتاجونه للقيام بنشر اإلسام 6. 

سواء على صعيد الثقافة الشرعية والمواد 
الدعوية العصرية، أو على صعيد المهارات 
والسلوكيات واألخاق واألساليب واألدوات 

الدعوية المؤثرة.
توجيههم لألولويات التي ينبغي التركيز عليها في . 7

دعوة غير المسلمين.
حثهم على إبراز بطان عقيدتهم السابقة بما . 8

تضمنته من سلبيات دفعتهم إلى البحث عن الدين 
الحق واعتناقه.

حثهم على إبراز األثر اإليجابي لإلسام على . 9
أنفسهم وعلى عاقاتهم باآلخرين وخصوصا من 

حولهم.
حثهم على ذكر ما كان سببا إلسامهم من . 10

الشخصيات والمواقف والمعاني.

التأكيد على حتمية وجود خالق للكون والخائق 1. 
انسجاًما مع العقل والمنطق والعلم.

التأكيد على وحدانية الخالق، والتعريف 	. 
بأسمائه الحسنى وصفاته العا، وما تضمنته 

من قدرة عظيمة وحكمة بالغة وعلم شامل 
وعدل كامل ورحمة واسعة.

التأكيد على أهمية إرسال الرسل، ومنزلتهم 3. 
وصحة ما جاءوا به.

توضيح مفهوم الدين اإلسامي ورسالته وغاياته 4. 
وتتميمه للرساالت السماوية السابقة له، 

وموافقتها له في توحيد الخالق وإسعاد الخلق، 
وأنه جاء باإليمان بجميع رسل اهلل السابقين له 

وتوقيرهم ومحبتهم.
توضيح تكامل وانسجام جميع جوانب حياة 5. 

اإلنسان في اإلسام بكل مراحلها بما يحقق 
لتلك الحياة التوازن والخيرية.

توضيح دور اإلسام في تحقيق الطمأنينة 6. 
واالستقرار الروحي والنفسي لإلنسان بما 

يقدمه من حلول وإجابات.
إبراز الفرق بين اإلسام كدين كامل وبين البشر 7. 

الذين يؤمنون به، ويتفاوتون في االلتزام بما جاء 
فيه.

التعريف بالمبادئ األساسية للدين اإلسامي، 8. 
واإلرشاد لكيفية الدخول فيه.

إبراز الجوانب التي يتفوق بها اإلسام كالدعوة . 9
إلعمال العقل، وتوافقه مع الحقائق العلمية 

والفطرة اإلنسانية، وتواتر نقل القرآن الكريم.
بيان بطان األديان غير اإلسام وبيان ثغراتها . 10

وخوائها العلمي والروحي؛ ليدفع معتنقها إلى 
البحث عن الدين الحق وهو اإلسام.
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الهدف الثاني:
المساهمة في تثبيت المسلمين الجدد على اإلسالم وتجنيبهم شر االرتداد عنه

األهداف التفصيلية
 لشريحة المسلمين

األهداف التفصيلية 
لشريحة المسلمين الجدد

األهداف التفصيلية
 لشريحة غير المسلمين

حــث المســلمين علــى االحتفــاء بإخوانهــم الجــدد 1. 
بهــم،  الشــديد  والترحيــب  لإلســام  المهتديــن 
كل  وفــي  الممكنــة  الســبل  بــكل  ومســاعدتهم 

المجــاالت.
الجــدد 	.  المســلمين  بشــرائح  المســلمين  تعريــف 

واالجتماعيــة،  والماديــة  النفســية  وظروفهــم 
معهــم. التعامــل  وكيفيــة 

وفكريــة 3.  فقهيــة  إرشــادات  تقديــم  إلــى  الدعــوة 
وســلوكية مســتمرة للمســلمين الجــدد، تســاعدهم 

علــى مواجهــة ظروفهــم الجديــدة.
دعــوة المســلمين للعمــل علــى إنشــاء مؤسســات 4. 

المســلمين  برعايــة  خصيًصــا  تُعنــى  حاضنــة 
العالــم. الجــدد فــي جميــع أنحــاء 

تواصــل 5.  وشــبكات  مواقــع  إنشــاء  إلــى  الدعــوة 
اجتماعــي علــى اإلنترنــت تهتــم بشــؤون المســلمين 

الجــدد.
الدعــوة إلــى إنشــاء مســاجد جديــدة فــي المناطــق 6. 

التــي يــزداد فيهــا عــدد الداخليــن فــي اإلســام.
ــار للمســلمين 7.  ــة األخي ــى مصاحب 7- الحــرص عل

تركهــم  وعــدم  كثــب،  عــن  ومتابعتهــم  الجــدد 
الســوء. ألصحــاب  فريســة 

للتواصــل 8.  منتديــات  إنشــاء  علــى  العمــل   -8
الشــبكات  عبــر  -وليــس  المــادي  االجتماعــي 
فحســب- بين المســلمين والمســلمين الجدد، عن 
طريــق عقــد لقــاءات علــى فتــرات زمنيــة معينــة؛ 
األواصــر  وزيــادة  الجــدد  المســلمين  لمتابعــة 

المســلمين. إخوانهــم  وبيــن  بينهــم  والروابــط 

توضيــح أن اإلســام هــو طريــق الحــق والنجــاة، 1. 
والتقــوى  الصبــر  مــن  الكثيــر  إلــى  ويحتــاج 
األنبيــاء  بقصــص  وتذكيرهــم  واالحتســاب، 

وثباتهــم.  وصبرهــم  والصالحيــن 
دعوتهــم لمفارقــة مــا عليــه أهلوهــم ومجتمعاتهــم 	. 

مــن منكــرات، والصبــر علــى أذاهــم واالجتهــاد 
ــة والموعظــة  ــى اإلســام بالحكم ــم إل ــي دعوته ف

الحســنة.
والســعي 3.  بينهــم  فيمــا  التكافــل  علــى  حضهــم 

المهتديــن  مــن  مــع غيرهــم  المشــترك  للتجمــع 
الظــروف.  لمواجهــة  الخبــرات  وتبــادل 

اإلســامية 4.  والمؤسســات  بالمراكــز  تعريفهــم 
المختصــة ومواقــع اإلنترنــت التــي توفــر خدمــات 
لهــم، وحثهــم علــى التواصــل معهــا لاستشــارة 

والمســاعدة.
الســعي لتعميــق فهمهم ألساســيات دينهــم وألركان 5. 

الحنيــف،  الديــن  ومقاصــد  واإلســام  اإليمــان 
ــي  ــم فقه ــن فه ــه م ــا يحتاجون ــرز م ــم بأب وتعريفه

للعبــادات والمعامــات.
ونفســية وســلوكية 6.  اجتماعيــة  إرشــادات  تقديــم 

لهــم وخاصــة للشــباب والفتيــان، مــع إيــاء اهتمــام 
خــاص بالمــرأة لمســاندتها فــي مواجهــة ظروفهــا 

الجديــدة.
تحذيرهــم مــن الوقــوع فــي االنحرافــات الخارجــة 7. 

عــن اإلســام والتــي تقــع فيهــا الفــرق الضالــة، 
والتحذيــر مــن نمــاذج المســلمين الســيئة والذيــن 

ــون أنفســهم فقــط. ــون اإلســام بــل يمثل ال يمثل
تعريفهــم بقصــص مــن أســلموا حديًثــا، ثــم تحولــوا 8. 

إلــى دعــاة إلــى اإلســام فــي بادهــم وفــي كل 
البــاد.

التأكيــد علــى لــزوم أن تجتهــد العقــول فــي اختيــار 1. 
فــي  الوســع  وبــذل  ومعتقداتهــا  وفكرهــا  دينهــا 
الوصــول للحــق فــي ذلــك، وأن ذلــك مــن احتــرام 

اإلنســان إلنســانيته.
بــه 	.  جــاء  ومــا  وكمالــه  اإلســام  محاســن  بيــان 

مــن حلــول جذريــة لكثيــر ممــا تعانيــه البشــرية 
ــة  ــة ونفســية واقتصادي ــوم مــن أزمــات أخاقي الي

واجتماعيــة.
ــاء جلدتهــم 3.  ــل أبن ــى تقب ــر المســلمين عل حــث غي

رغبتهــم  واحتــرام  لإلســام،  يهتــدون  الذيــن 
وخياراتهــم.

مــن 4.  الجــدد  المســلمين  تمكيــن  علــى  حثهــم 
أخــذ كافــة حقوقهــم الماديــة والمعنويــة، وعــدم 
الديــن. فــي  مخالفتهــم  لمجــرد  منهــا  حرمانهــم 

عقــد المقارنــات بيــن اإلســام والمناهــج غيــر 5. 
ــة إظهــار  اإلســامية فــي الجوانــب المختلفــة بغي
مــن  غيــره  وإفــاس  وكمالــه  اإلســام  ربانيــة 

البشــرية. المناهــج 
بيــان قبــح إكــراه النــاس علــى الكفــر أو األخــاق 6. 

الرذيلــة وإظهــار البــون بيــن مــا تدعيــه المجتمعات 
غيــر المســلمة مــن حريــة وبيــن طريقتهــا فــي 
محاصــرة المهتديــن لإلســام والتضييــق عليهــم.

مــع 7.  حصلــت  التــي  اإليجابيــة  التحــوالت  إبــراز 
المســتوى  علــى  الجــدد  والمســلمين  المهتديــن 
فــي  وبخاصــة  والســلوكي،  والفكــري  العملــي 
الجوانــب التــي تعانــي المجتمعــات غيــر المســلمة 
إلــى  واإلحســان  الوالديــن  كبــرِّ  فقدهــا  مــن 
المــرأة  علــى  والمحافظــة  والجيــران  األرحــام 
الرذائــل.  فــي  وامتهانهــا  بهــا  اإلتجــار  وعــدم 
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الهدف الثالث:
العمل على تعميق إيمان المسلمين وزيادة تمسكهم باإلسالم

األهداف التفصيلية
 لشريحة المسلمين

األهداف التفصيلية 
لشريحة المسلمين الجدد

والتعريــف 1.  لإلســام،  األخاقيــة  والمنظومــة  الشــريعة  لمقاصــد  الترويــج 
األوهــام  مــن  للعقــول  المحــررة  التوحيــد  عقيــدة  فــي  عظمتــه  بجوانــب 
ــه  ــادات العظيمــة التــي تربــط اإلنســان بخالقــة وتضبــط ل والخرافــات، والعب
شــؤونه وتعــود بالمنافــع الجليلــة عليــه فــي شــؤونه كلهــا، واألخــاق النبيلــة 

العصريــة. المشــكات  لكافــة  علــى حلــول  واشــتماله  الســامية،  واآلداب 
التعريــف بصفــات اهلل تعالــى التــي ترقــق القلــوب وتزيدهــا حًبــا وخضوًعــا 	. 

لخالقهــا عــز وجــل، وبيــان أثــر اإليمــان بهــا فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع، 
والتعريــف بمناقــب الرســول الكريــم ملسو هيلع هللا ىلص وأخاقــه العظيمــة وســيرته العطــرة.

توفيــر المعلومــات األساســية عــن اإلســام بصــورة ميســرة، بحيــث يتعــرف 3. 
المســلم علــى أســس عقيدتــه والســنة النبويــة ومصــادر التشــريع اإلســامي.

بيــان بديــع خلــق اهلل وعظمتــه فــي إبــداع الكــون والتــي تزيــد المســلم إيمانــا 4. 
بربــه وتســليًما لعظمتــه.

التعريــف بالوقائــع واألحــداث التــي تقــوي اإليمــان وتشــحذ الهمــم، والتذكيــر 5. 
بأحــوال اآلخــرة وأهــوال الحســاب والجنــة والنــار ومــا فيهمــا مــن نعيــم وثــواب 

أو عقــاب وعــذاب.
إبــراز عــدم مخالفــة الحقائــق العلميــة وحاجــات اإلنســان فــي كل مــكان وزمــان 6. 

لشــريعة اإلســام، وإبــراز إعجــاز القــرآن الكريــم فــي شــتى المجــاالت. 
توضيــح الظواهــر والســلوكيات المنحرفــة المنســوبة للديــن، وأســباب تشــكلها 7. 

وكيفيــة التعامــل معهــا.

والتعريــف 1.  لإلســام،  األخاقيــة  والمنظومــة  الشــريعة  لمقاصــد  الترويــج 
بجوانــب عظمتــه فــي حضارتــه وأخاقــه وآدابــه، واشــتماله علــى حلــول لكافــة 

المشــكات العصريــة.
ــا، 	.  ــا وخضوًع ــوب وتزيدهــا حًب ــي ترقــق القل ــى الت التعريــف بصفــات اهلل تعال

ــم ملسو هيلع هللا ىلص وســيرته العطــرة. ــف بمناقــب الرســول الكري والتعري
توفيــر المعلومــات األساســية عــن اإلســام بصــورة ميســرة، بحيــث يتعــرف 3. 

المســلم علــى أســس عقيدتــه والســنة النبويــة ومصــادر التشــريع اإلســامي.
بيــان بديــع خلــق اهلل وعظمتــه فــي إبــداع الكــون والتــي تزيــد المســلم إيمانــا 4. 

بربــه وتســليًما لعظمتــه.
التعريــف بالوقائــع واألحــداث التــي تقــوي اإليمــان وتشــحذ الهمــم، والتذكيــر 5. 

بأحــوال اآلخــرة وأهــوال الحســاب والجنــة والنــار ومــا فيهمــا مــن نعيــم وثــواب 
أو عقــاب وعــذاب.

إبــراز عــدم مخالفــة الحقائــق العلميــة وحاجــات اإلنســان فــي كل مــكان وزمــان 6. 
لشــريعة اإلســام، وإبــراز إعجــاز القــرآن الكريــم فــي شــتى المجــاالت. 

توضيــح الظواهــر والســلوكيات المنحرفــة المنســوبة للديــن، وأســباب تشــكلها 7. 
وكيفيــة التعامــل معهــا.

استشعار الصراع الذي يعانيه بعض المسلمين الجدد 
حين النظر إلى جمال االسالم وواقع بعض المسلمين 

ُيسهم في بناء محتوى يعالج هذا االشكال.

يحتاج الكثير من المسلمين إلى من ُيعمق اإليمان في 
قلوبهم ويعينهم على الصمود في مقابل حالة االفتتان 

بحضارة الغرب وتقدمه، وما يبذله من جهود في 
الترويج لقيمه عبر المنصات العالمية.

قوالب احملتوىبناء بطاقة املفرداتاملصفوفة املختارة تصنيف املوضوعاتإستراتيجيات االرتقاءأولويات احملتوىأهم اإلستراتيجيات خارطة األهداف  2345678 1
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الهدف الرابع:
حث المسلمين على أن يكونوا قدوة لغيرهم )هداة مهديين ال ضالين وال مضلين(

األهداف التفصيلية
 لشريحة المسلمين

األهداف التفصيلية 
لشريحة المسلمين الجدد

الدعــوة إلــى التمســك بأخــاق اإلســام وبيــان مــا يترتــب عليهــا مــن ســلوك 1. 
قويــم مــع النفــس واألســرة وآثــار إيجابيــة فــي المجتمــع المحيــط.

إبــراز القــدوة النمــوذج لــكل المســلمين متمثلــة فــي األســوة الحســنة والرحمــة 	. 
للعالميــن: الرســول الكريــم عليــه الصــاة والســام، والدعــوة للتأســي بــه 

ــه. ــة مهمت ووراث
ــن، وكيــف 3.  ــة والتابعيــن وتابعيهــم والمعاصري ــاة الصحاب عــرض صــور مــن حي

أســهم تعاملهــم الصــادق واألميــن علــى دخــول النــاس فــي ديــن اهلل أفواجــا.
الدعــوة إلــى علــو الهمــة واإلتقــان واإلبــداع والتميــز فــي العلــم والعمــل، وتقديــم 4. 

الصــورة الحســنة عن اإلســام والمســلمين.
ــط 5.  ــا ترتب ــا وإنم ــوم به ــد مــن يق ــدوة الســيئة ال تقــف عن ــر مــن أن الق التحذي

فــي أذهــان النــاس باإلســام الــذي يديــن بــه، وخطــورة أن يتحمــل المســلم وزر 
تنفيــر النــاس مــن اإلســام.

توضيــح أن التــزام األخــاق وإظهــار القــدوة الحســنة يحتــاج إلــى الكثيــر مــن 6. 
الصبــر والمصابــرة والتضحيــة والمثابــرة.

الحــث علــى التفاعــل اإليجابــي مــع القضايــا الحيويــة واإلنســانية فــي المجتمــع 7. 
والوطــن واألمــة والبشــرية بشــكل عــام بتقديــم الرؤيــة اإلســامية الصحيحــة 

دون مداهنــة أو تنــازل.
بيــان أن مســؤولية المســلم عظيمــة فــي تبليــغ ديــن اهلل للنــاس كمــا جــاء بــه 8. 

ــع. ــع بســبب ضغــط الواق ــف أو تميي ــي ملسو هيلع هللا ىلص دون تزيي النب
نشــر ثقافــة االســتعاء باإلســام واالعتــزاز بتشــريعاته وهديــه فــي كل صغيــرة . 9

وكبيرة.
ــى اســتهداف المــرأة المســلمة لتكــون قــدوة لغيرهــا مــن النســاء؛ . 10  الحــث عل

نظــًرا ألهميــة هــذه الفئــة فــي الوقــت الراهــن، والمســؤولية الكبيــرة الملقــاة 
ــوى دعــوي خــاص لهــا. ــاج وتصميــم محت ــى إنت ــاج إل ــم نحت ــى عاتقهــا، ومــن ث عل

الدعــوة إلــى إظهــار األخــاق الحســنة والســلوكيات الحميــدة التــي اكتســبوها 1. 
بفعــل دخولهــم فــي اإلســام.

ولســمعة 	.  حولهــم،  مــن  والمجتمــع  للفــرد  الحســنة  القــدوة  أهميــة  تأكيــد 
المســلمين والديــن الــذي دخلــوا فيــه، والتحذيــر مــن أن القــدوة الســيئة تصــد 

اآلخريــن عــن الهــدى والنــور.
إبــراز القــدوة النمــوذج لــكل المســلمين متمثلــة فــي الرســول الكريــم عليــه 3. 

الصــاة والســام، وكذلــك صــور مــن حيــاة الصحابــة والتابعيــن.
تقديــم أفــكار عمليــة تطبيقيــة علــى كيفيــة التحــول إلــى قــدوة حســنة، وتأكيــد 4. 

أهميــة اإليجابيــة والتحذيــر مــن العزلــة والتــي تعطــي صــورة ســلبية عــن 
الدخــول فــي اإلســام.

ــه قــدوة حســنة 5.  ــد هــو أول المســتفيدين مــن كون ــدي الجدي ــح أن المهت توضي
ــى كل المســتويات. ــره عل لغي
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الهدف الخامس:
المساهمة في الدفاع عن اإلسالم ورد الشبهات

األهداف التفصيلية
 لشريحة المسلمين

األهداف التفصيلية 
لشريحة المسلمين الجدد

األهداف التفصيلية
 لشريحة غير المسلمين

ومقاصــده، 1.  اإلســام  عــن  الدفــاع  مفهــوم  توضيــح 
والتعريــف بوســائله ومناهجــه والجهــات المســؤولة 

عنــه ونتائجــه المرجــوة.
التأكيــد علــى اســتحضار النيــة الصالحــة والمقصــد 	. 

الحســن قبــل الخــوض فــي معالجــة الشــبهات، وأن 
الشــبهات  تلــك  شــر  مــن  الوقايــة  ســبل  مــن  ذلــك 

والتوفيــق فــي تزييفهــا.
بيــان لــزوم التضلــع مــن العلــم لمــن رام الخــوض فــي 3. 

ــي  ــر ف ــا، وأن التقصي ــرد عليه معالجــة الشــبهات وال
ذلــك يجعــل المتصــدر يضــر مــن حيــث ظــن النفــع.

والمناهــج 4.  الوســائل  اختيــار  عــدم  أن  توضيــح 
الصحيحــة للدفــاع عــن اإلســام قــد يــؤدى إلــى فشــل 

ونتائــج غيــر محمــودة. ذريــع 
إبــراز الجوانــب المضيئــة فــي اإلســام وكونــه يحتــرم 5. 

العقــل ويكــرم »بنــي آدم«، والدعــوة إلــى االعتــداد بهــا 
وتقديمهــا النــاس والعمــل علــى إقناعهــم بهــا.  

للحيــاة 6.  أساًســا  باإلســام  االعتــزاز  إلــى  الدعــوة 
اآلخــرة. فــي  وللنجــاة  الدنيــا  فــي  الطيبــة 

ومجاالتهــا، 7.  وأنواعهــا  الشــبهات  بمفهــوم  التعريــف 
الخاصــة  والــردود  معهــا  التعامــل  منهــج  وتوضيــح 
ــك،  ــا فــي ذل ــا والسياســات الواجــب اتباعه ــكل منه ب

وتحديــث النــاس بمــا يعقلــون. 
المراصــد 8.  إلنشــاء  ع  التبــرُّ علــى  المســلمين  حــث   

والمراكــز المتخصصــة فــي رصــد الشــبهات المثــارة 
ضــد اإلســام وتفنيدهــا والــرد عليهــا.

أن وجــوب التســليم هلل ووحيــه ولرســوله ملسو هيلع هللا ىلص وُســنَّته؛ 9. 
حائــط صــد أولــي وأساســي فــي وجــه الشــبهات.

توضيــح المســؤولية الملقــاة علــى المهتدي 1. 
فــي الدفــاع عــن دينــه الجديــد )اإلســام( 

والوســائل والطــرق المتبعــة فــي ذلــك.  
الموجهــة 	.  الشــبهات  بأهــم  التعريــف 

للمســلمين الجــدد وأســبابها ومــن يقــف 
أســاليب  وأفضــل  ومقاصدهــم  وراءهــا 

عليهــا. الــرد 
دعــوة المســلمين الجــدد للــرد علــى العديد 3. 

مــن الشــبهات المثــارة عنهــم )وخصوصــا 
واحتــرام  وكرامتهــا  بالمــرأة  المتعلقــة 
الحريــات(،  وحــدود  الصحيــح  الفكــر 
وبيــان زيــف الدعايــات والتهــم الموجهــة 
لإلســام فــي تلــك الجوانــب وأن أصحــاب 
تلــك الدعايــات هــم أكثــر النــاس وقوعــا 

فيمــا يتهمــون بــه اإلســام.
الجهــات 4.  بأبــرز  المهتديــن  تعريــف 

المتصفــة  والشــخصيات  والمرجعيــات 
أن  يمكــن  والتــي  والموثوقيــة  بالفهــم 
يســتعينوا بهــا للــرد علــى الشــبهات المثــارة 

حولهــم.  ممــن 
تعريــف غيــر المســلمين بأبــرز المراجــع 5. 

تلــك  عالجــت  التــي  الموثوقيــة  العلميــة 
عليهــا  االطــاع  علــى  وحثهــم  الشــبهات 
ــرك النفــس فريســة  ــزوم وعــدم ت ــد الل عن

للشــبهات.

الدعــوة للتعامــل بإنصــاف مــع اإلســام والتعــرف 1. 
والســماع  لــه  الصحيحــة  المصــادر  مــن  عليــه 
واالستفســار عنــه مــن أهلــه الراشــدين وليــس مــن 

الجهــات المغرضــة.
واإلقليميــة 	.  الدوليــة  المصالــح  دور  توضيــح 

اإلســام  علــى  الحملــة  صناعــة  فــي  والفئويــة 
فيــه. ليــس  بمــا  واتهامــه 

بيــان أثــر اإلعــام المعاصــر المملــوك لجهــات 3. 
تعــادي اإلســام - أو تجهــل حقيقتــه فــي أحســن 

ــه. ــط حول ــا فــي نشــر األغالي أحواله
المتخصصيــن 4.  والرمــوز  بالجهــات  التعريــف 

والمتميزيــن فــي الــرد علــى الشــبهات وتفنيدهــا، 
ومنتجاتهــم. وألنشــطتهم  لهــم  والترويــج 

ــردود 5.  ــة وال ــررات المقنع ــم المب ــى تقدي ــل عل العم
ــا: ــن أهمه ــف الشــبهات، وم ــى مختل الســليمة عل

ــرة 	  أســباب تأخــر المســلمين وضعفهــم وكث
ــم. صراعاته

موقــف اإلســام مــن المــرأة وحقوقهــا وعدالتــه 	 
فــي التعامــل معهــا.

الشــرعية 	  حقيقتــه  اإلســام  فــي  الجهــاد 
ومقارنــة تلــك الحقيقــة بالحــروب التــي وقعــت 
ــى مــر  بيــن الشــعوب واألمــم غيــر المســلمة عل

التاريــخ.
موقــف اإلســام مــن حقــوق اإلنســان، وبيــان 	 

ســبق اإلســام إلــى تقريــر مــا هــو حــق مــن 
تلــك الحقــوق، والمعالجــة الشــرعية والعقليــة 
اليــوم  اإلنســان  حقــوق  مــن  أن  يدعــى  لمــا 
وهــو مصــادم لفطــرة اإلنســان ولمــا جــاءت بــه 

أجمعــون. الرســل 

قوالب احملتوىبناء بطاقة املفرداتاملصفوفة املختارة تصنيف املوضوعاتإستراتيجيات االرتقاءأولويات احملتوىأهم اإلستراتيجيات خارطة األهداف  2345678 1
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الهدف السادس:
المساهمة في العمل على نشر الفضائل والسلوك المستقيم

األهداف التفصيلية
 لشريحة المسلمين

األهداف التفصيلية 
لشريحة المسلمين الجدد

األهداف التفصيلية
 لشريحة غير المسلمين

التذكيــر بــأن اإلســام ورســوله الكريــم الــذي »كان 1. 
خلقــه القــرآن« جــاء ليتمــم مــكارم األخــاق. 

الديــن 	.  بيــن  الوثيــق  االرتبــاط  علــى  التأكيــد 
دليــل صحــة  المســتقيم  الســلوك  وأن  والخلــق، 

اإليمــان. وقــوة  الديــن 
الــذي 3.  والقيمــي  األخاقــي  النظــام  أن  توضيــح 

جــاء بــه اإلســام ليــس لــه مثيــل فــي أي شــرائع أو 
نظــم أو دســاتير. 

توضيــح أن النظــام األخاقــي القيمــي اإلســامي 4. 
شــامل جامــع مانــع لــكل المخلوقــات والموجــودات 

واألفعال.
توضيــح النتائــج اإليجابيــة المترتبــة علــى الســلوك 5. 

الكارثيــة  النتائــج  مــن  والتحذيــر  المســتقيم 
المترتبــة علــى غيابــه.

التذكيــر بــأن اإلســام ورســوله الكريــم الــذي »كان 1. 
خلقــه القــرآن« جــاء ليتمــم مــكارم األخــاق. 

الديــن 	.  بيــن  الوثيــق  االرتبــاط  علــى  التأكيــد 
دليــل صحــة  المســتقيم  الســلوك  وأن  والخلــق، 

اإليمــان. وقــوة  الديــن 
الــذي 3.  والقيمــي  األخاقــي  النظــام  أن  توضيــح 

جــاء بــه اإلســام ليــس لــه مثيــل فــي أي شــرائع أو 
نظــم أو دســاتير. 

توضيــح أن النظــام األخاقــي القيمــي اإلســامي 4. 
شــامل جامــع مانــع لــكل المخلوقــات والموجــودات 

واألفعال.
توضيــح النتائــج اإليجابيــة المترتبــة علــى الســلوك 5. 

الكارثيــة  النتائــج  مــن  والتحذيــر  المســتقيم 
المترتبــة علــى غيابــه.

ــل والســلوك 1.  ــى نشــر الفضائ حــث البشــر عل
مصلحــة  مــن  ذلــك  فــي  لمــا  المســتقيم 
محققــة لألفــراد والمجتمعــات، وخاصــة قيــم 

المظلــوم. ونصــرة  واإلحســان  العــدل 
التأكيــد علــى أن األديــان كافــة جــاءت بالحض 	. 

اإلســام  وأن  واالســتقامة،  الفضيلــة  علــى 
ــزز هــذا االتجــاه  ــا وجــاء ليع ــا وأكمله أصحه

ويبنــي عليــه.
توضيــح أن التناقــض بيــن التعاليــم الدينيــة 3. 

وســلوك معتنقيهــا إنمــا يعيــب هــؤالء األفــراد 
ــم نفســها. ــب التعالي وال يعي

الفضائــل 4.  عــن  االنحــراف  ســلبيات  إظهــار 
والســلوك المســتقيم والنتائــج الوخيمــة التــي 

عانــت منهــا الشــعوب بســبب ذلــك.

الحياة الواقعية مليئة باألحداث التي يمكن لصانع المحتوى الدعوي أن يستخلص منها مشاهد تحث على الفضائل والسلوك المستقيم.
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الهدف السابع:
العمل على نشر ثقافة العدل واإلحسان ونصرة المظلوم والدفاع عن المضطهدين في العالم

األهداف التفصيلية
 لشريحة المسلمين

األهداف التفصيلية 
لشريحة المسلمين الجدد

األهداف التفصيلية
 لشريحة غير المسلمين

توضيــح المقاصــد الكليــة للشــرائع واكتمالهــا فــي 1. 
الديــن اإلســامي.

توضيــح أن االتبــاع الحــق لتعاليــم اإلســام يقــود 	. 
البشــرية  ويجنــب  البشــر  بيــن  العــدل  لتحقيــق 

مــرارة الظلــم والطغيــان.
إبــراز انفتــاح المســلمين علــى المعــارف اإلنســانية 3. 

اإلنســانية  الحضــارة  فــي  الكبيــرة  وإســهاماتهم 
بشــتى علومهــا.

ــرآن 4.  ــن الق ــدة م ــة العدي ــن واألمثل ــراز المضامي إب
فــي  اإلســام  عــدل  علــى  تؤكــد  التــي  والســنة 
والتصــورات  المعتقــدات  أصحــاب  معاملــة 
المخالفــة لــه، وحرصــه علــى نشــر ثقافــة العدالــة 

البشــر. بيــن  المظلــوم  ونصــرة 

توضيــح المقاصــد الكليــة للشــرائع واكتمالهــا فــي 1. 
الديــن اإلســامي.

توضيــح أن االتبــاع الحــق لتعاليــم اإلســام يقــود 	. 
والمحبــة  والســام  والمســاوة  العــدل  لتحقيــق 

والتعــاون بيــن البشــر.
إبــراز انفتــاح المســلمين علــى المعــارف اإلنســانية 3. 

اإلنســانية  الحضــارة  فــي  الكبيــرة  وإســهاماتهم 
بشــتى علومهــا.

ــرآن 4.  ــن الق ــدة م ــة العدي ــن واألمثل ــراز المضامي إب
والســنة التــي تؤكــد علــى تعايــش اإلســام مــع 
ــه، وحرصــه  المعتقــدات والتصــورات المخالفــة ل

علــى نشــر الســام والمحبــة بيــن البشــر.
كســفراء 5.  الجــدد  المســلمين  دور  علــى  التأكيــد 

ســام ورســل محبــة فــي مجتمعاتهــم، والســعي 
آفــاق  فتــح  فــي  المحوريــة  وظيفتهــم  لتعزيــز 
اإلســامية  األمــة  بيــن  والتعــاون  التواصــل 

األصليــة. وشــعوبهم 

توضيــح أن تعاليــم اإلســام ورســالته األساســية 1. 
هــي تحقيــق الســلم والســام علــى كافــة األصعــدة 

ــا واآلخــرة.  فــي الدني
وتســامحه 	.  ملسو هيلع هللا ىلص  الكريــم  الرســول  مناقــب  إظهــار 

ومحبتــه لهدايــة النــاس وإســعادهم، فمــا هــو إال 
للعالميــن«. »رحمــة 

التأكيــد علــى أن االتبــاع الحــق لتعاليــم اإلســام 3. 
يقــود لتحقيــق العــدل والســام والمحبــة والتعــاون 

بيــن البشــر.
المــدى 4.  قريبــة  الســلبية  اآلثــار  مــن  التحذيــر 

ــات  ــج الخاف ــى تأجي ــة عل ــدة المــدى المترتب وبعي
والصراعــات عبــر تهمــة إلصــاق مصطلــح اإلرهــاب 

والمســلمين. باإلســام 

إبراز مناقب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لغير المسلم وإظهارها على الوجه الصحيح من شأنه 
تصحيح الصورة ومجابهة الحمالت المسيئة.
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مدخل:
هنــاك مســئولية علــى الجميــع -ســواء أكانــوا مركــًزا دعوّيًــا أم ال- فــي صناعــة المحتــوى الدعــوي، فمثــًا: »إشــاعة ثقافــة االهتمــام بالمحتــوى وصناعته« 
ــر واإلعامــي والجهــات المانحــة وغيرهــم، كمــا أن إجــراء الدراســات المختلفــة لتأصيــل صناعــة المحتــوى وتطويــره  هــو عمــل يشــترك فيــه العالــم والمفكِّ

قــد يقــوم بــه الفــرد والمؤسســة.

كمــا أن إنشــاء الكيانــات الخاصــة جــزء مــن االهتمــام، وقــد يكــون ذلــك بإنشــاء مركــز مســتقل 
ــة  ــة والدعوي ــه(، أو بإنشــاء وحــدات داخــل الجهــات الخيري ــا ل ــز أصــول نموذًج ــل مرك ــذي يمث )وال

وغيرهــا.

وعلى المؤهلين أن يندبوا أنفسهم، أو يندبهم من يرعاهم لتفعيل تخصص المؤهلين وتدريبهم.

ومــع وجــود طاقــات مختلفــة صالحــة للمحتــوى الدعــوي فإنــه مــن المهــم القيــام بالتنســيق لتوفيــر 
الجهــود وتكاملهــا وتوجيههــا فــي خدمــة هــدف دعــوي مشــترك.

ويبقــى علــى الجميــع مســئولية الدعــم بمختلــف أشــكاله لصناعــة محتــوى دعــوي احترافــي 
يخاطــب كافــة الشــرائح، يحقــق أثــره بــإذن اهلل.

أهم اإلستراتيجيات 
في صناعة المحتوى الدعوي

إشاعة ثقافة االهتمام بالمحتوى 
الدعوي وصناعته عمل يشترك فيه 
العالم والداعية والمفكر واإلعالمي 

والجهات الدعوية والمانحة.
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أهم اإلستراتيجيات المقترحة لصناعة المحتوى الدعوي باعتباره مسئولية الجميع:

١ إشاعة ثقافة االهتمام بالمحتوى وصناعته.

٢ إجراء الدراسات المختلفة لتأصيل صناعة المحتوى وتطويره.

٣ إنشاء الكيانات الخاصة )مركز أصول نموذًجا(.

٤ تخصص المؤهلين وتدريبهم.

5 التنسيق لتوفير الجهود وتكاملها وتوجيهها.

6 الدعم بمختلف أشكاله لصناعة محتوى دعوي احترافي يخاطب كافة الشرائح.

7 عمل استبيانات في شتى البلدان وفي مختلف الثقافات، وطلب االقتراحات الداعمة لصناعة المحتوى الدعوي.

٨ العمل على تسهيل وتبسيط كتب التراث؛ حتى يتميز المحتوى الدعوى باألصالة والسهولة.

ــان.٩ إنشــاء مســتودع لالقتراحــات الدعويــة المفيــدة يشــارك فيهــا كل مســلم بمــا يــراه مناســًبا لحالــه أو حــال بلــده أو حــال المســلمين أو غيــر  ــكان وزم ــي كل م ــاس ف ــوى الدعــوى حاجــة الن ــي المحت ــه؛ ليلبِّ ــن حول المســلمين م

١٠ توفير منصات دعوية موثوقة تكون مرجًعا للجميع.

١١ تقديم دورات مجانية لصانعي المحتوى الدعوي لزيادة كفاءتهم وتحسين إنتاجهم واالرتقاء بإبداعاتهم.

١٢ توفير منصة لصانعي المحتوى الدعوي لنشر المحتوى الذي تمت صناعته وتكاملت أركانه، ليستفيد منه الجميع.

١٣ إنشاء وقف دعوي لصانعي المحتوى وللدعاة.

١٤ تقديم الدعم الكامل للدعاة ونشر محتواهم وجعله احترافّيًا وإعادة تدويره بمختلف القوالب ونشره وإيصاله للناس.

١5 صناعة مقرر دراسي يتناول صناعة المحتوى الدعوي يناسب طاب الكليات والمعاهد والجامعات المتخصصة.

تقديــم المحتــوى الدعــوي الفّعــال والمؤثــر.١6 تنظيــم الجوائــز أو المســابقات الســنوية أو الموســمية حــول التميُّــز فــي صناعــة المحتــوى؛ لتشــجيع الباحثيــن والشــباب وُصنَّــاع المحتــوى علــى 

كمــا أن علــى الجميــع -كل بحســبه- مســؤولية عامــة فــي تفعيــل صناعــة المحتــوى الدعــوي بإســتراتيجيات مختلفــة؛ فعلــى الجهــات الدعويــة مســؤولية 
خاصــة بذلــك، وال ســيما الجهــات المؤهلــة.

ــي  ــوى  والمجــال التقن ــرة، خصوصــا فــي مجــال صناعــة المحت ــة أو الشــراكة مــع ذوي الخب ــبرة التخصصي ومــن أهــم اإلســتراتيجيات فــي ذلــك: الخـ
ــة. ــة الفاعل ــه الحديث ــه أدوات ــه، ول ــا بذات ــا قائًم ــا وفًن ــار أن ذلــك أصبــح علًم والرقمــي، باعتب

وفــي عالــم ملــيء بالمحتــوى ينبغــي أال يكــون الهــدف هــو مجــرد الحضــور والظهــور، بــل ينبغــي -مــع النيــة- العنايــة باختيــار المحتــوى األكثــر فاعليــة 
فــي التقريــب إلــى اهلل تعالــى ونيــل مرضاتــه، وترتيــب األولويــات ألجــل ذلــك.

وجود كيان مختص بصناعة المحتوى 
الدعوي وتطوير أدواته من شأنه 

االرتقاء بصناعته وتحقيق أهدافه 
المرجوة.
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ــًرا  ــر تأثي وال بــد مــن التنبيــه علــى حقيقــة واقعيــة وهــي أن الخطــاب المتخصــص أكث
علــى المتلقــي، وأن هــذا الخطــاب المتخصــص يقتضــي االتســاق فــي اختيــار المحتــوى 

مــع الشــريحة والهــدف وأســلوب العمــل.

وإذا لــم يمكــن لجهــة واحــدة مــلء الســوق بالمحتــوى الدعــوي النافــع، فيمكــن أن تتخــذ 
إســتراتيجية الريــادة فــي صناعــة المحتــوى االحترافــي أو نمــاذج منه وإشــهارها لاقتداء 
وتحفيــز اآلخريــن، وهــذا وغيــره يدعــو إلــى االســتفادة مــن اإلســتراتيجيات واألدوات 

الحديثــة؛ كإدارة الحشــود، وقواعــد البيانــات وكافــة اإلســتراتيجيات اإلعاميــة.

ومــن الخســارة المشــاهدة: وجــود محتويــات ثريــة إبداعيــة أهملــت لعــدم تفعيلهــا، وكان 
ــواٍز  ــد م ــام بجه ــل القي ــه؛ ب ــد أو تصميم ــوى الجي ــار المحت ــاء باختي ــى عــدم االكتف األول

لتســويقه ونشــره وفاعليــة حضــوره.

األولى عدم االكتفاء باختيار 
المحتوى الجيد أو تصميمه؛ 
بل القيام بجهد مواٍز لتسويقه 

ونشره وفاعلية حضوره 

أهم اإلستراتيجيات المقترحة لصناعة لمحتوى الدعوي باعتباره مستهدًفا لجهة دعوية:

١ الخبرة التخصصية أو الشراكة مع ذوي الخبرة، خصوصا في مجال صناعة المحتوى  والمجال التقني والرقمي.

٢ العناية باختيار المحتوى األكثر فاعلية في التقريب إلى اهلل تعالى ونيل مرضاته، وترتيب األولويات ألجل ذلك.

٣ االتساق في اختيار المحتوى مع الشريحة والهدف وأسلوب العمل.

٤ الريادة في صناعة المحتوى االحترافي أو نماذج منه وإشهارها لتحفيز بقية الجهات الدعوية إلى االقتداء، وإشاعة ثقافة الجودة واإلتقان.

5 االستفادة من اإلستراتيجيات واألدوات الحديثة؛ كإدارة الحشود، وقواعد البيانات وكافة اإلستراتيجيات اإلعالمية.

6 عدم االكتفاء باختيار المحتوى الجيد أو تصميمه؛ بل القيام بجهد مواٍز لتسويقه ونشره وفاعلية حضوره.

الُمعَطَيــات.7 دراســة أحــوال هــذه الجهــة الدعويــة المخصوصــة ومعرفــة حجــم جهدهــا وأهدافهــا، وصناعــة المحتــوى الدعــوي المناســب لهــا علــى ضــوء تلــك 

حتــى يفهمهــا الجميــع.٨ وضــع معاييــر وسياســات للمحتــوى ولصانعــي المحتــوى الدعــوي، وأن تكــون هــذه المعاييــر والسياســات بمنتهــى الشــفافية والوضــوح والســهولة 

فة في العمل الدعوى واإلشادة بقصص نجاحهم واالستفادة بالطرق التي سلكوها. ٩ تقديم النماذج المشرِّ

إستراتيجيات الكيانات العاملة في صناعة المحتوى الدعوي:

اإلستراتيجيات الممكن اتخاُذها للكيانات العاملة في صناعة المحتوى الدعوي كثيرة ومتداخلة، ويمكن تصنيفها بطرق مختلفة.

ثــم إن الكيــان الصانــع للمحتــوى، ونــوع المحتــوى المصنــوع، والشــريحة المســتهدفة، والقالــب، وغيرهــا؛ كل ذلــك يؤثــر فــي اإلســتراتيجيات نفســها؛ 
فضــًا عــن طريقــة تصنيفهــا، ومــن الممكــن أن نذكــر جملــة مــن اإلســتراتيجيات فــي أربعــة محــاور:
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١ الرؤية التكاملية: وهي مجموعة من المفاهيم الكلية في صناعة المحتوى تساهم في تعظيم األثر مع تقليل الجهد.

٢ األسس الحاكمة: وهي مجموعة من المحددات والقواعد التي ينبغي لكل صانع محتوى دعوي بناؤها قبل وأثناء تأسيس مشروعه. 

٣ األســس اإلنتاجيــة: وهــي مجموعــة المحــددات التصنيفيــة التــي يضعهــا الكيــان الدعــوي إلنتــاج الوحــدات اإلنتاجيــة المطلوبــة، والتــي بدونهــا 
ــا. يكــون اإلنتــاج عشــوائّيًا وارتجالّيً

٤ المراحــل الرئيســة للتأثيــر بالمحتــوى الدعــوي: وهــي المنظومــة المتكاملــة التــي تتــوزع عليهــا الجهــود فــي مشــروع صناعــة محتــوى، ولــو بنســب 
مختلفــة بحســب رؤيــة كل جهــة، وحســب كل مشــروع.

الرؤية التكاملية:
 ينطلــق اإلطــار التكاملــي االســتراتيجي لصناعــة المحتــوى الدعــوي مــن 

مفاهيــم أساســية، ومنهــا المفاهيــم التاليــة:

١ حســن االســتهداف للشــرائح عبــر اختيــار أفضــل الوســائل المناســبة 
التــي تحمــل المضمــون المطلــوب إيصالــه للشــريحة المســتهدفة: 
وهــذا يســتدعي رســم خرائــط اســتهداف كليــة تحــدد بشــكل واضــح 
الشــرائح التــي ينبغــي أن تســتهدفها المشــاريع المختلفــة، فحيــن 
المثقفــة،  وربمــا  المتعلمــة  الفئــات  أكبــر  بنســبة  الكتــب  تخاطــب 
تخاطــب األفــام بنســبة أكبــر الجمهــور العــام المتعــرض للقنــوات 
الفضائيــة ومتابعــي األفــام والبرامــج المرئيــة علــى اإلنترنــت وعبــر 
منصــات التواصــل االجتماعــي، أمــا اللوحــات فتركــز علــى فئــات 
مــن  االحتفاليــة  والمناســبات  واألنشــطة  المعــارض  ورواد  الســياح 
جهــة؛ وعلــى الشــباب والنشــطاء فــي تبــادل المــواد الخفيفــة علــى 
ــة مــن  مواقــع التواصــل االجتماعــي وعبــر تطبيقــات الجــوال الحديث

ــة. جه

٢ اإلعــالم الشــامل أو التأثيــر بالمحاصــرة: وهــو مــن نظريــات التأثيــر 
اإلعامــي الفعالــة والتــي يتــم التخطيــط فيهــا للتركيــز علــى مفهــوم 
أو قضيــة أو رســالة موضوعيــة محــددة، ومــن ثَــمَّ التخطيــط علــى 
أصعــدة الوحــدات المختلفــة إلنتــاج منتجــات متنوعــة بحســب الوحــدة 
تخاطــب إمــا نفــس الفئــة المســتهدفة فتؤكــد علــى المفهــوم ذاتــه 
أو  متعــددة،  ومنتجــات  بأشــكال  المطلوبــة  والرســالة  المحتــوى  أو 
- بطريقــة أخــرى - تخاطــب منتجــاُت كل وحــدة فئــاٍت مســتهدفًة 
مختلفــة )لكنهــا متقاطعــة ومتداخلــة فيمــا بينهــا( بحيــث تتعــرض هــذه 
الفئــات لنفــس الرســالة والمضمــون اإلعامــي: كلٌّ بالوســيلة األنســب 
لــه، وبالتالــي يتــم عمــل »محاصــرة« ضمنيــة لهــذه الفئــات بمــا يضمــن 

حسن استهداف الشرائح

اإلعالم الشامل والتأثير باحملاصرة

تعظيم االستفادة من املوارد

اإلنتاج مرة واحدة والنشر مرات

وغيرها

شكل رقم: )6(
االستراتيجي  التكاملي  اإلطار  وضع  في  أساسية  مفاهيم 

الدعوي. المحتوى  لصناعة 
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إحــداث تأثيــر أعمــق فيهــا.

٣ تعظيــم االســتفادة مــن المــوارد: وعــدم تكــرار الجهــود، بحيــث يتــم تطويــر آليــات إســتراتيجية لتعميــم االســتفادة مــن أي أنشــطة أو أعمــال يقــوم 
بهــا أي مركــز دعــوي )أو وحــدة داخــل المركــز( وتوظيفهــا لخدمــة مركــز آخــر )أو الوحــدات األخــرى(، بحيــث يتــم تركيــز المدخــات والمــوارد 

فــي هــذه األطــر وتوزيــع مخرجاتهــا علــى الوحــدات المتنوعــة بحســب حاجــة كل وحــدة. 

٤ اإلنتــاج مــرة والنشــر مــرات عديــدة: أو مــا يعبــر عنــه بـــ produce once and publish many، وفيهــا يتــم االتفــاق علــى منتجــات ومــن ثــم يجــري 
تطويرهــا وتدويرهــا بحيــث ينشــأ عنهــا منتجــات مائمــة لوحــدات أخــرى، فعلــى ســبيل المثــال: عنــد إنتــاج فيلــم يمكــن االســتفادة مــن المــادة 
العلميــة المســتخدمة فــي اإلعــداد وتطويرهــا - إن كانــت مناســبة - بحيــث تصبــح كتابــا، كمــا يمكــن اســتقطاع فقــرات متنوعــة منــه أو إعــادة 
إنتــاج أجــزاء منــه كــي تكــون مــادة جذابــة وثريــة )ســواء مطبوعــة أو إلكترونيــة( للوحــات، وســواء قامــت بــه نفــس الجهــة أو أحالتــه إلــى جهــة 

متخصصــة. )انظــر نموذًجــا موضًحــا فــي الصفحــة التاليــة(.

ــع المحتــوى الدعــوي اإللمــام بهــا، وبيــن يديــك نمــوذج مــن أســلوب التكامــل والتنســيق الســتخدام لتطبيــق مفهــوم  ومفاهيــم أخــرى مــن المهــم لصان
اإلنتــاج مــرة والنشــر مــرات عديــدة.

هناك العديد من المفاهيم التي يجب على صانع المحتوى الدعوي اإللمام بها، منها مفهوم اإلنتاج مرة والنشر مرات عديدة.
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مثال على الرؤية التكاملية للكيانات العاملة في صناعة المحتوى الدعوي:

 المصفوفة المرفقة تقترح أمثلة لبعض األفكار التفصيلية للتكامل والتنسيق بين وحدة أصول األفام والوحدات األخرى لمركز أصول:

ماذا تفيدها أصول األفالم؟ماذا تستفيد منها أصول األفالم؟المشروع

موادها العلمية يستفاد منها في اإلعداد واإلنتاج 	 
البرامجي.

االستفادة من منافذ التوزيع للكتب لنشر األفام 	 
المرئية.

نشر وصات بث األفام على اإلنترنت من خال 	 
الكتب )اإللكترونية( التفاعلية.

إعداد مواد )أفام( مرئية مرفقة مع الكتب، أو قد تكون جزءا 	 
من الكتاب في حالة الكتب اإللكترونية التفاعلية.

اإلعان عن الكتب والترويج لها في بدايات أو نهايات األفام.	 
تنويه مقدمي البرامج عن بعض الكتب المهمة بشكل مباشر 	 

أو ضمني.
مناقشة بعض الكتب الصادرة حديًثا في البرامج المباشرة.	 

بحوث ودراسات عن توجهات واحتياجات ورغبات 	 
الجمهور المختلفة.

دراسات وإحصاءات عن المشاهدات والتفاعل مع 	 
المنتجات المختلفة.

دراسات عن األثر المتحقق من بث األفام المرئية 	 
عند الشرائح المستهدفة.

توفير مواد بحثية ودراسات تصلح إلنتاج أفام 	 
وفواصل إلثبات حقائق دعوية.

ترشيح باحثين ودارسين من فرق اإلعداد الخاصة بإنتاج 	 
األفام المرئية للمساهمة في تنفيذ دراسات.

توفير اإلحصائيات والنتائج التفاعلية من منصات البث 	 
بمشروع الدراسات لاستفادة منها وإعداد دراسات عنها.

الترويج لألفام عبر إنتاج لوحات خاصة بها.	 
االستفادة من منافذ توزيع اللوحات على السياح وفي 	 

المناسبات لتوزيع األفام والمواد المرئية. 
االستفادة من بعض اللوحات وتصاميمها وإعادة 	 

إنتاجها على شكل فواصل إنفوجرافيك متحركة.

توفير الرسومات والمواد الجرافيكية المستخدمة في األفام 	 
إلنتاج لوحات دعوية.

توفير ملخصات ومعلومات يمكن االستفادة منها لتصميم 	 
لوحات وإنفوجرافيكس.

تدريب بعض الرموز والدعاة ومقدمي البرامج 	 
واألفام الدعوية.

بعض المواد التدريبية والمهارات الدعوية يستفاد 	 
منها إلنتاج مواد فيلمية تسهم في إعداد الدعاة 

والمهتمين بالدعوة.

ترشيح طاقات دعوية جديدة للتدريب.	 
توفير بيئة تطبيق عملي للمتدربين في أستوديوهات ومراكز 	 

إنتاج أصول لألفام.
االستفادة من بعض اإلنتاجات المرئية في التدريب على 	 

أساليب الخطاب والتأثير والدعوة.
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األسس الحاكمة لمشروع في صناعة المحتوى الدعوي:

حيــن يقــام مشــروع فــي المحتــوى الدعــوي فهنــاك مجموعــة مــن المحــددات اإلســتراتيجية الثابتــة التــي يضعهــا أصحــاب كل مشــروع حســب رؤيتهــم؛ 
لتوضيــح األهــداف والمقاصــد التــي ســيعمل المحتــوى الدعــوي علــى تحقيقهــا عنــد الجمهــور المســتهدف، وباألســلوب المتفــق عليــه، وهــذه المحــددات 
اإلســتراتيجية يفتــرض أن تكــون ثابتــة، والخــروج عنهــا يشــير لخطــأ فــي التخطيــط أو خطــأ فــي الخــروج عــن الخطــة، وال يجــب أن يُصــار إلــى ذلــك إال 

بمراجعــات إســتراتيجية وتوافــق كلــي عنــد أصحــاب المشــروع، ومــن أبرزهــا:

 تعريف المشروع: وهي جمل تعريفية بالمشروع وماهيته، وأبرز غاية له، وتشمل أيًضا بيان مقره ومالكه ونحو ذلك.

 رسالة المشروع: جمل مختصرة تبين مجال عمل المشروع وأهم غاياته وقيمه وميزاته.

 الغاية اإلستراتيجية للمشروع: تبين الهدف األساسي من المشروع ورؤيته التي يسعى لتحقيقها.

 األهداف اإلعالمية اإلستراتيجية للمشروع )المقاصد العامة(: وهي مجموعة من األهداف الجزئية المنبثقة من الغاية.

ــور  ــاج والجمه ــل واإلنت ــة العم ــه لبيئ ــد نظرت ــا المشــروع وتجسِّ ــن به ــي يؤم ــات الت ــة القواعــد والموجه ــروع: هــي مجموع ــة للمش ــم العام  القي
المســتهدف، انطاًقــا مــن رســالته ورؤيتــه وأهدافــه اإلســتراتيجية، وتعكــس أداءه.

 هويــة المشــروع: هــي محــددات فكريــة وبصريــة وســمعية وســمتية للتعبيــر عــن المشــروع وتمييــز إنتاجــه ومــا يصــدر عنــه مــن محتــوى؛ انســجاًما 
مــع تعريفــه ورســالته ورؤيتــه وأهدافــه اإلســتراتيجية، وهــي ملِزمــة لجميــع الفــرق العاملــة فيــه. ويتبــع ذلــك نطــاق التخطيــط للتنفيــذ بمــا تتضمنــه 
ــات المتوقعــة وكيفيــة عاجهــا وتعييــن أصحــاب المصلحــة  ــق التنفيــذ والتكلفــة والصعوب الخطــة؛ مــن مراحــل المشــروع والوقــت والمــكان وفري

وغيرهــا مــن األداوت المســتعملة فــي بابهــا، ومــن المفيــد تعلــم أساســيات ذلــك، مــع إشــراك أهــل الخبــرة فــي كل مجــال.
ــل  ــد مصــادر تموي ــن تحدي ــدَّ م ــروع: ال بُ ــل المش  تموي
حجــم  بيــن  والموازنــة  ميزانيتــه،  ومعرفــة  المشــروع 
المشــروع ومــا يتطلبــه مــن مصروفــات ومــا يتوفــر لــه مــن 

دخــل مــادي لتنفيــذه.

هناك مجموعة من المحددات اإلستراتيجية الثابتة التي يضعها 
أصحاب كل مشروع حسب رؤيتهم؛ لتوضيح األهداف والمقاصد التي 
سيعمل المحتوى الدعوي على تحقيقها عند الجمهور المستهدف.
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نموذج لألسس الحاكمة لمشروع في صناعة محتوى دعوي
)مشروع وحدة األفالم بمركز أصول(:

مشروع إعامي يقوم على إنتاج مواد مرئية دعوية متعددة القوالب واألشكال للبث في شتى الوسائط والمنافذ الممكنة تعريف المشروع
باللغات العالمية، تحت إشراف مركز أصول بالرياض.

أفضل إنتاج لمحتوى مرئي دعوي راٍق متنوع المجاالت، ينشر بلغات العالم للمسلمين وغير المسلمين والمسلمين الجدد، رسالة المشروع
َوْفَق رؤية متميزة ومنهج علمي رصين وأسلوب فني جذاب وشائق.

الغاية اإلستراتيجية 
للمشروع

المساهمة في تعبيد جميع الناس لربِّ الناس؛ عبر توظيف أفضل أساليب وتقنيات اإلنتاج المرئي الحديثة لنشر تعاليم 
اإلسام بين غير المسلمين وتعميقها في قلوب المسلمين.

األهداف اإلعالمية 
اإلستراتيجية للمشروع 

)المقاصد العامة(

المساهمة في نشر اإلسام بين غير المسلمين. والمساهمة في تثبيت المسلمين الجدد على اإلسام، وتجنيبهم شر 	 
االرتداد عنه.

العمل على تعميق إيمان المسلمين وزيادة تمسكهم باإلسام، وأن يكونوا قدوة لغيرهم )هداة مهديين ال ضالين وال 	 
مضلين(.

المساهمة في الدفاع عن اإلسام ورد الشبهات الموجهة ضده.	 
العمل على نشر الفضائل واألخاق والسلوك المستقيم.	 

اإلبداع، التصالح، اإليجابية، الجودة، التهديف، الموثوقية، الشراكة، االنضباطالقيم العامة للمشروع

هوية المشروع

المحددات الفكرية: تعبدي، عالمي، تبشيري، مهني.
المحددات البصرية: األلوان: األبيض األخضر، األزرق، الرموز واإلشارات: إشارات الوحدانية، الكعبة، الكون،  الحروف 

العربية.
المحددات السمعية: المؤثرات التي تبعث على الهدوء والسكينة والسام والتفاؤل واألمل والنشاط والعطاء والتعاون.

السمات العامة: مبهرة، بشوشة، مبهجة، متفائلة، مشرقة، متزنة. 

يجب أن يكون لكل مشروع تعريف واضح يضبط 
حدوده وتنبثق منه أهدافه وغاياته وقيمه، 

وتتشكل من خاللها هويته.

لدى مركز أصول العديد من المشاريع النوعية 
المنبثقة عن توصيات ودراسات متخصصة في 

الشأن الدعوي.

قوالب احملتوىبناء بطاقة املفرداتاملصفوفة املختارة تصنيف املوضوعاتإستراتيجيات االرتقاءأولويات احملتوىأهم اإلستراتيجيات خارطة األهداف  2345678 1
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األسس االنتاجية لمشروع في صناعة محتوى دعوي:

وهــي مجموعــة المحــددات التصنيفيــة التــي يضعهــا الكيــان الدعــوي إلنتــاج الوحــدات 
اإلنتاجيــة المطلوبــة، وبدونهــا يكــون اإلنتــاج عشــوائّيًا وارتجالّيًــا يصعــب ربطــه باألهــداف 
اإلســتراتيجية والمقاصــد العامــة للمشــروع، فاألســس الحاكمــة تحــدد الرســالة واألهداف 
والهويــة التــي تشــتمل عليهــا البرامــج والوحــدات اإلنتاجيــة، أمــا األســس اإلنتاجيــة فتحدد 

االختيــارات المناســبة لهــذه الوحــدات َوْفًقــا لمنهجيــة علميــة واضحــة، ومــن أبرزهــا:

 الوظائــف: ويقصــد بهــا األدوار التــي يقــوم بهــا المشــروع تجــاه الجمهــور 
المســتهدف بمــا يناســب الــدور العــام الــذي حــدده المشــروع.

 جمهــور المشــروع: يتــم تقســيم شــرائح الجمهــور بحســب غايــات الجهــة 
والمشــروع. 

لمحتــوى  الموضوعيــة  المجــاالت  بهــا  ويقصــد  المجــاالت الموضوعيــة:   
وأهدافــه  المشــروع  رســالة  مــن  انطاًقــا  اإلنتاجيــة،  والوحــدات  البرامــج 
ــات  ــة بغاي ــة ذات صل ــار مجــاالت موضوعي ــي اقتضــت اختي اإلســتراتيجية، والت

المخاطــب. الجمهــور  تجــاه  المشــروع 

 النطاقــات الجغرافيــة: ويقصــد بــه المســاحات الجغرافيــة التــي ســيقوم 
المشــروع بمخاطبــة جمهورهــا وتغطيــة موضوعاتهــا وقضاياهــا ذات الصلــة 

للمشــروع. اإلســتراتيجية  باألهــداف 

 القوالــب الفنيــة وخطــوط اإلنتــاج: يتــم اختيــار القوالــب واألشــكال الفنيــة 
إلنتــاج المحتــوى بحســب الماءمــة للجمهــور واألهــداف.

 أطــر تحقيــق الوظائــف وإيصــال المضاميــن: ويقصــد بهــا طبيعــة ونوعيــة 
الخطــاب داخــل مختلــف الوحــدات اإلنتاجيــة، والتــي تناســب طبيعــة المضمــون 

وطبيعــة الشــريحة المســتهدفة.

 السياســات التحريريــة العامــة: تمثــل هذه السياســات والضوابــط التحريرية 
مجموعــة المبــادئ والقواعــد واألحــكام العامــة الملزمــة لجميــع الشــركات والفرق 
العاملــة فــي إنتــاج المحتــوى، وهــي المرجــع األساســي لجميــع األعمــال اإلنتاجيــة 
أًيــا كان مضمونهــا التحريــري أو قالبهــا الفنــي كالترويــج والجرافيكــس أو غيرهــا.

تسعى وحدة األفالم في مركز أصول إلى إنتاج محتوى 
مرئي دعوي راٍق متنوع المجالت.
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نموذج لألسس اإلنتاجية  لمشروع في صناعة محتوى دعوي 
)مشروع وحدة األفالم بمركز أصول(:

التثقيف، التوعية، التنمية، الترويجالوظائف

رؤية 
المشروع

ــَق رؤيــة  أفضــل إنتــاج لمحتــوى مرئــي دعــوي راٍق متنــوع المجــاالت، ينشــر بلغــات العالــم للمســلمين وغيــر المســلمين والمســلمين الجــدد، َوْف
متميــزة ومنهــج علمــي رصيــن وأســلوب فنــي جــذاب وشــائق.

جمهور 
المشروع

باعتبار الموقف من الدين: )غير مسلمين( و)مسلمين جدد( و)مسلمين( 
باعتبــار التقســيم العــام لشــرائح الجمهــور وفًقــا لألعمــار والجنــس والمســتوى الفكــري: )أطفــال، فتيــان 15-0	، شــباب 1	-35، المــرأة، 

الجمهــور العــام، النخبــة الثقافيــة والسياســية والعلميــة(.

المجاالت 
الموضوعية

مجال الدين اإلسامي والعقيدة اإلسامية، مجال القرآن الكريم وعلومه، مجال العبادات وفقه المعامات.. إلخ

النطاقات 
الجغرافية

ويشتمل على أوروبا والواليات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزلندا. الغرب  
ويشتمل على روسيا االتحادية ودول االتحاد السوفياتي السابق واليابان والصين. الشرق  

ويشتمل على دول جنوب شرق آسيا وماليزيا وأندونيسيا. جنوب الشرق 
ويشتمل على دول القارة األفريقية عدا الدول العربية. أفريقيا  

ويشتمل على الدول الواقعة في قارتي أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية. أميركا الالتينية 

المدة الزمنية ووقت 
النشر أو العرض

ــوم؛  ــه خــال الي ــث وتوقيت ــي للب ــار الموســم الزمن ــي اختي ــا ينبغ ــور المســتهدف، كم ــع الجمه ــا يتناســب م ــة للمشــروع بم ــب المــدة الزمني وتكت
ة. ــدة المرجــوَّ ــق الفائ ــة وتحقي ــر شــريحة ممكن ــى أكب للوصــول إل

القوالب الفنية
وخطوط اإلنتاج

التاوات مصورة، الدراما، الوثائقيات، الحواريات، الرسوم المتحركة، مقاطع النشيد، الفواصل الترويجية، برامج اليوتيوب واإلعام الجديد، 
في مجاالت اإلنتاج المرئي التقليدي )التلفاز( واإلنترنت

أطر تحقيق 
الوظائف 

وإيصال المضامين

اإلطار التوجيهي المباشر: ويقصد به أسلوب الخطاب المباشر في توجيه الرسائل والمضامين وتوضيح المقاصد والمفاهيم. 	
اإلطــار الترفيهــي الماتــع والتوجيــه غيــر المباشــر: ويقصــد بــه اســتخدام المتعــة والترفيــه فــي إيصــال الرســائل والمضاميــن المبطنــة والتــي  	

تقــوم بتوجيــه الجمهــور المســتهدف بأســلوب غيــر مباشــر.

السياسات 
التحريرية 

العامة 

منطلقات أساسية: األول: الرؤية اإلسامية للمحتوى والشكل العام والقالب الفني، والثاني: الصنعة اإلعامية والمهنية ومبادئهما وأخاقهما 
المنسجمة مع المنطلق األول، الثالث: األسس الحاكمة للمشروع. 

ومن السياسات:
أواًل: االلتزام بالمبادئ واألخاق المهنية، من : الدقة، التوازن، اإلنصاف، النزاهة، وسائر األخاق المهنية.

ثانًيا: سياسات اختيار الضيوف من الشخصيات االعتبارية والخبراء المختصين.
ثالًثا: سامة المضمون الديني والفقهي: من موافقته للشريعة، وتجنب مثارات الفتن والخاف..الخ

رابًعــا: المضمــون ذو التأثيــر اإلنســاني:بمراعاة القضايــا والموضوعــات واألحــداث والصــور والعبــارات والمعلومــات التــي تؤثــر بصــورة ســلبية 
علــى الجمهــور المتلقــي فســيولوجّيًا وســيكولوجّيًا، وقــد تدفعــه إلــى ارتــكاب أفعــال غيــر مســؤولة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال: صــور المخــدرات 

واالنحرافــات وصــور القتلــى، حيــث يكــون عرضهــا بضوابطهــا الخاصة..الــخ

قوالب احملتوىبناء بطاقة املفرداتاملصفوفة املختارة تصنيف املوضوعاتإستراتيجيات االرتقاءأولويات احملتوىأهم اإلستراتيجيات خارطة األهداف  2345678 1
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المراحل الرئيسة للتأثير بالمحتوى الدعوي:

تُعنــى كثيــر مــن الجهــات الدعويــة وكثيــر مــن صانعــي المحتــوى الدعــوي بصناعــة المنتــج، وربمــا فــي مســتوى مــا بعــد اإلنتــاج بوضعــه فــي أقــرب منصــة 
نشــر، منهيــن بذلــك مشــروعا أخــذ منــم جهدًهــا ووقًتــا ومــااًل أيًضــا،

غيــر أن النجــاح اإلعامــي ال يقتصــر علــى اإلنتــاج وال علــى اإلنتــاج والنشــر، بــل هــو منظومــة متكاملــة تتــوزع عليهــا الجهــود ولــو بنســب مختلفــة، ومــا 
لــم تســتكملها دورة العمــل فســيظهر الخلــل.

ــج أو لحســن  ــر اهلل- راجعــة إلتقــان التروي ــج، لكــن قــد تكــون -بعــد تقدي ــاءم مــع جــودة المنت ــا لمنتجــات ال يت ــم اإلعــام نجاًح ــرى فــي عال ــت ت وأن
االنتشــار أو الســتثمار التفاعــل..

وبدءًا من التخطيط العام وحتى التقويم والتطوير هناك مراحل، وهناك مجال لوضع إجراءات تنفيذية ومؤشرات لكل مرحلة منها:

التخطيط 
العام

التخطيط 
السنوي

اإلنتاج

البث واالنتشارالتعريف والترويج

التفاعل 
والتأثير

التقومي والتطوير

شكل رقم: )7(

المراحل الرئيسة للتأثير بالمحتوى الدعوي.
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نموذج عملي لوحدة أصول األفالم، يمكن تعميمه على مشاريع أخرى:

ــى  ــة التــي ســتعمل عل ــة وضــع األســس الحاكمــة للمشــروع، باإلضافــة إلــى اإلطــار العــام للخطــط التنفيذي ــام: وهــي مرحل ــط الع ــة التخطي مرحل
ــى المــدى القريــب والمتوســط والبعيــد، أو بحســب المراحــل الزمنيــة الكليــة التــي يحددهــا  تحقيــق األهــداف اإلنتاجيــة وغيــر اإلنتاجيــة للمشــروع عل

أصحــاب المشــروع، وذلــك فــي ضــوء المــوارد الماليــة المتاحــة.
مرحلــة التخطيــط الســنوي: وهــي مرحلــة إعــداد الخطــط التنفيذيــة الســنوية للمراحــل الرئيســية فــي الخطــة العامــة للمشــروع وتحديــد الموازنــات 
الماليــة الازمــة لتنفيــذ هــذه الخطــط فــي المجاليــن المؤسســي واإلنتاجــي، حيــث يتــم تحديــد النســبة المخصصــة لإلنتــاج مــن الموازنــة الســنوية والنســبة 
المخصصــة لألعمــال غيــر اإلنتاجيــة للمشــروع علــى المســتوى التقنــي والترويجــي والتســويقي واللوجســتي واإلدارة العامــة والدراســات التقويميــة 

والتطويريــة، وغيرهــا مــن األعمــال التــي تفرضهــا طبيعــة المشــروع ورؤيتــه المســتقبلية.
مرحلــة اإلنتــاج:  وهــي مرحلــة إنتــاج الوحــدات اإلعاميــة المقــررة للســنة الماليــة وفًقــا لألســس والمعاييــر والمواصفــات المعتمــدة والحصــة الماليــة 

المخصصــة عــن طريــق شــركات اإلنتــاج المهنيــة المحترفــة.
مرحلــة التعريــف والترويــج: وهــي مرحلــة التعريــف بالمنتــج وأهدافــه وخصائصــه والترويــج لــه فــي أوســاط شــرائح  الجمهــور المســتهدفة وحثهــا 
علــى المشــاهدة والتفاعــل، وإقناعهــا بتميــز المنتــج وأهميتــه وبحاجــة الجمهــور المســتهدف لاطــاع عليــه، وهــي مرحلــة يتــم العمــل فيهــا بالتــوازي مــع 

مرحلــة اإلنتــاج ومرحلــة البــث واالنتشــار، وتدخــل موازنتهــا فــي الموازنــة العامــة للســنة الماليــة.
مرحلة البث واالنتشار )التوزيع(: وهي المرحلة التي يتم فيها نشر اإلنتاج وتوزيعه على الجمهور عن طريق منافذ البث المرئية.

مرحلــة التفاعــل والتأثيــر: وهــي المرحلــة األهــم مــن مراحــل عمليــة االتصــال اإلعامــي، حيــث يتــم فيهــا قيــاس حجــم التفاعــل مــع محتــوى اإلنتــاج 
ومســتوى األثــر الــذي أحدثــه لــدى الشــرائح المســتهدفة. وتعتبــر نتائــج هــذه المرحلــة هــي المؤشــرات التــي تحــدد مــدى قــدرة المشــروع علــى تحقيــق 

كمــا  المســتهدفة،  الشــرائح  تجــاه  اإلســتراتيجية  أهدافــه 
تحــدد فــي الوقــت نفســه مســتوى الجــدوى الفعليــة للمشــروع 
اإلعامــي ومــا أنفــق عليــه مــن مــوارد ومــا بــذل فيــه مــن جهود. 
ــم  ــي يت ــة الت ــر: وهــي المرحل ــم والتطوي ــة التقوي مرحل
فيهــا تقويــم العمــل فــي ضــوء المحــددات الحاكمــة لــه مــن 
أهــداف ومعاييــر ومواصفــات وموازنــات مــن جهــة وفــي ضــوء 
نتائــج قياســات حجــم التفاعــل ومســتوى التأثيــر مــن جهــة 
ثانيــة، وفــي ضــوء أهــداف الســنة التاليــة مــن جهــة ثالثــة. ومــن 
الطبيعــي أن تحــدث مراجعــة لخطــة الســنة التاليــة فــي ضــوء 

ــر الــازم. ــم لعمــل التطوي نتائــج التقوي
ــة التــي يتــم  ــة األرشــفة والتخزيــن: وهــي المرحل مرحل
فيهــا تخزيــن األعمــال التــي تــم عرضهــا وتقييمهــا وأرشــفتها 
َوْفــق فهــارس علميــة دقيقــة؛ ليتــم إعــادة عرضهــا فــي الظروف 
المشــابهة، كمــا يعــاد تطويرهــا مــرة بعــد مــرة وفــق المتطلبــات 

تعمل الكثير من شركات اإلنتاج المتخصصة وفق معايير وإمكانيات فنية عالية، والظــروف.
وتحتاج الجهات الدعوية االستفادة من خبراتها وتخصصيتها عند تنفيذ 

مشاريعها الدعوية.
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مدخل:
هناك عدد ال يكاد يحصى من الموضوعات الدعوية، والسؤال البدهي: أيها أولى؟، وبأيها يُبدأ؟

قضــى اهلل أن جعــل األشــياء بعضهــا فــوق بعــض، فالقــرآن يتفاضــل، واألنبيــاء يتفاضلــون، واألزمنــة واألمكنــة تتفاضــل، وكذلــك فالمحتــوى الدعــوي 
وموضوعاتــه تتفاضــل هــي األخــرى.

ومــن تأمــل القــرآن الكريــم أو الســنة والســيرة النبويــة وجــد أدلــة وافــرة علــى ذلــك، كحديــث: )بنــي اإلســام علــى خمــس..( )البخــاري 8، مســلم 16(، وكذلــك 
األحاديــث الــوارد فيهــا: أفضــل األعمــال كــذا وكــذا.

وقــد رتــب النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أولويــات الدعــوة تنصيًصــا وتضميًنــا، فــي قولــه أو ســيرته، ففــي حديــث ابــن عبــاس قــال:  لمــا بعــث النبــي ملسو هيلع هللا ىلص معــاذ بــن جبــل إلــى 
نحــو أهــل اليمــن قــال لــه: )إنــك تقــدم علــى قــوم مــن أهــل الكتــاب؛ فليكــن أول مــا تدعوهــم إلــى أن يوحــدوا اهلل تعالــى، فــإذا عرفــوا ذلــك فأخبرهــم أن 
اهلل قــد فــرض عليهــم خمــس صلــوات فــي يومهــم وليلتهــم، فــإذا صلــوا فأخبرهــم أن اهلل افتــرض عليهــم زكاة فــي أموالهــم تؤخــذ مــن غنيِّهــم فتــرد علــى 

فقيرهــم؛ فــإذا أقــروا بذلــك فخــذ منهــم وتـَـَوقَّ كرائــم أمــوال النــاس( )متفــق عليــه واللفــظ للبخــاري 6937 كتــاب التوحيــد، بــاب مــا جــاء فــي دعــاء النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أمتــه إلــى توحيــد اهلل تبــارك وتعالــى(.

فعمــارة األرض بالــزرع مثــًا هــو مــن العمــل الصالــح؛ لكــن ليــس بأهميــة مــا جعلــه اهلل تعالــى مــن أركان اإليمــان الســتة، أو أركان اإلســام الخمســة، 
مــع أنهــا عمــارة لــألرض أيًضــا بأعظــم مــا يكــون.

أولويات 
المحتوى الدعوي
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وهــل يعنــي هــذا أن األولويــات واحــدة فــي كل زمــان ومــكان؟ الجــواب: ال، ولهــذا فــإن 
ــة موضوعــات  ــوا فــي أولوي ــد؛ فقــد اختلف ــى التوحي ــى الدعــوة إل ــوا عل ــاء وإن اتفق األنبي
ــم عــن  ــم مــع قومــه عــن االســتكبار فــي األرض، وشــعيب تكل أخــرى: فنبــي اهلل هــود تكلَّ
تطفيــف المكاييــل، ولــوط تكلــم عــن الفاحشــة، وهكــذا، والســيرة النبويــة شــاهد ومصــدر 

آخــر علــى ذلــك.

فاألصــل كمــا فــي قصــة معــاذ هــو: الدعــوة للتوحيــد ثــم الصــاة ثــم الــزكاة، وهــذا 
الترتيــب مقصــود، ومــن لطيــف مــا قيــل فــي معرفــة مراتــب األعمــال فــي قولــه ســبحانه 
بعــض  قالــه  مــا  )البقــرة(  ٿ(  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  )ڀ  وتعالــى: 
ــا األهــم  ًم المفســرين: »هــذه الثاثــة متفاوتــة الرتــب، فرتــب ســبحانه وتعالــى ذلــك مقدِّ

فاألهــم واأللــزم فاأللــزم«.

فــإذا تغيــرت العوامــل بقــي العمــل علــى تحقيــق األصــل مــا أمكــن، فمعــاذ كان صاحــب 
نتــه مــن الدعــوة إلــى التوحيــد صراحــة، وأمــا فــي البلــدان التــي تمنــع الحديــث  ســلطة فمكَّ
فــي العقائــد فقــد يكــون تعليــم اللغــة العربيــة مثــًا مــن أقــرب الوســائل للدعــوة إلــى 
التوحيــد، فبقــي األصــل وإن اختلفــت الوســيلة إليــه، وبيــن اإلســام والعربيــة وشــائج 

ــة. مختلف

لكون عبادة اهلل هي القصد من خلق الجن واإلنس فإن 
التبصير بها من أول ما ينبغي أن تقصد إليه الدعوة.

األولويات ليست واحدة في كل زمان 
ومكان، كما هو الحال مع األنبياء 

عليهم السالم فقد اتفقوا على دعوة 
التوحيد واختلفت األولويات لديهم 

بحسب حال أقوامهم.

ــا كانــت هــي القصــد مــن خلق  والمقصــود أن العبــادة لمَّ
الجــن واإلنــس، وعليهــا أمــر الدنيــا واآلخــرة؛ كان القصد 
إليهــا مــن أول اللــوازم، وكان القصــد إلــى أصولهــا مقدًمــا 
ــا  ــه واجًب ــا وكون ــا، وكــون الشــيء ركن ــى قصــد فروعه عل
وكونــه مســتحبا: لــه آثــاره فــي الواقــع، ولــه اعتبــار فــي 

اختيــار المحتــوى الدعــوي وبنــاؤه وترتيبــه.
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أنواع األولويات:
يتلخص مما سبق أن األولويات نوعان:

مة شرًعا دون النظر إلى الحال المخصوصة. ١ أولويات شرعية مجردة: وهي األولويات المقدَّ

فمثًا: األصل هو تقديم الدعوة إلى التوحيد، ثم الصاة، ثم الزكاة..

٢ أولويات مقيدة بالحال: وهي األولويات الطارئة بحسب ظروف الزمان والمكان والحال واختاف األشخاص. 

فمثــًا: قــد يعتنــى بالحديــث عــن قــراءة القــرآن فــي رمضــان، ويعتنــى بالحديــث عــن الصدقــة وقــت المجاعــة، ويعتنــى فــي حادثــة معينــة بمــا يناســب 
تلــك الحادثــة، وفــي أســباب النــزول وتطبيقــات الســنة النبويــة نمــاذج وأدلــة علــى ذلــك.

ويدخل في ذلك أيًضا مراعاة العادات واألعراف والسياسة الشرعية.

فاألولوية المجردة: هي نظر شرعي ثابت، دون النظر إلى الواقعة المعينة.

واألولوية المقيدة: نظر واقعي متغير، تختلف بحسب الواقعة المعينة.

ولهذا فمصادر تحديد أولوية المحتوى الدعوي هي:

ع باقي األدلة األصولية: اإلجماع، القياس.. الخ المصادر الشرعية: ومنه القرآن والسنة، وعنهما تتفرَّ

المصادر الواقعية: وهي محل اجتهاد وفق أصول الشريعة، يصدر عن العلم بالواقع: مشاهدات، دراسات، استبيانات.. الخ

أولويات مقيدة باحلالأولويات شرعية مجردة

مصدرها القرآن والسنة
 وما تفرع عنهما

مصدرها النظر للواقع مع 
التقيد بالشرع

متغيرةثابتة

ال يحكم بها في المسألة 
المعينة دون النظر في الواقع

ال يحكم بها في الواقع 
دون النظر في الشرع

مثاله: الوعظ
 بالقرآن هو األصل

مثاله: الوعظ بغير القرآن
 ابتداء لقوم معينين

ة اجتهاديةنصيَّ
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المرجحات الواقعية لألولويات:
المرجحــات الواقعيــة التــي تحــدد األولويــات المقيــدة بالحــال ال يمكــن حصرهــا، وذلــك لتعــدد أســبابها، وتعــدد مقــدار كل واحــد منهــا، ولكــن يمكــن 

اإلشــارة إلــى أهمهــا.

فمنهــا المرجــح الزمانــي: وهــي األســباب التــي توجــد فــي الزمــان المعيــن مــن الســنة فتجعــل هــذا الموضــوع أولــى مــن غيــره، فمثــًا: فــي رمضــان يترجــح 
الحديــث عــن األحــكام والفضائــل فــي الصــوم قــراءة القــرآن وقيــام الليــل واالعتــكاف، وفــي عشــر ذي الحجــة يترجــح الحديــث عــن الحــج والذكــر، وهكــذا.

ومنها المرجح المكاني: فالحديث عن الحرم والشعائر يتأكد عندها، والموضوعات في باد اإلسام والعدل غير الموضوعات في باد غيرها.

ومنهــا المرجــح بحســب ُمســتقِبل المحتــوى الدعــوي: فالصغيــر يخاطــب بغيــر خطــاب الكبيــر، والمــرأة غيــر الرجــل، والمســلم غيــر المشــرك أو 
الكتابــي، كمــا ســبق فــي حديثــه عليــه الصــاة والســام لمعــاذ: »إنــك تقــدم قوًمــا أهــل كتــاب فليكــن أول مــا تدعــوه إليــه..«، وكذلــك كمــا ســبق اختــاف 

محتــوى دعــوة الرســل بحســب ذنــوب القــوم المرســل إليهــم.

مرجحات األولوية 
املقيدة باحلال

املرجح الشرعي املجرد

حسب املستوى العلمي

حسب اجلنس

املرجح الزماني

حسب العمر
املرجح املكاني

املراهقة

الطفولة

حسب البلد

املرجح بحسب مرسل 
احملتوى

الشباب

حسب املنزلة االجتماعية

املرجح بحسب املستقبل

الرجولة

حسب الظرف اخلاص

املرجح بحسب الشمول

الكهولة

املرجح بحسب احلال

غير محدد

شكل رقم: )8(

مرجحات األولوية المقيدة بالحال.

غيــر  الواقــع  مصدرهــا  التــي  المرجحــات 
منحصــرة.. وكل مرّجــح لــه تفريعاتــه الخاصــة، 
عــن  االجتهــاد  مــع  للداعيــة  غنــى  ال  ولهــذا 

الهدايــة: وســؤاله  تعالــى  بــاهلل  االســتعانة 
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مرجحات األولوية المقيدة بالحال:

]المرجح الشرعي المجرد[
وهو الذي يترجح بحسب الفضيلة الشرعية المجردة من الزمان والمكان واألشخاص؛ فمقطع من التاوات 

مقدم على مقطع من كام داعية، وهذا الحكم وإن كان هو األصل إال أنه قد يتغير الحكم بعوامل أخرى كما 
سيأتي )كدعوة غير مسلم ال يعرف العربية(.

كترجيح الحديث عن عشر ذي الحجة في وقتها على غيرها.المرجح الزماني

كترجيح الحديث عن حرمة مكة وشرفها للقادمين إليها.المرجح المكاني

المرجح بحسب الشمول
فقد يرجح موضوع على آخر لما يظن من تحقيقه لشمول أكبر وأكثر من الجمهور، فموضوع يهم الناس أولى 
مما يهم فئة صغيرة، وهذا الحكم هو األصل، إال أنه قد يترجح التخصيص لعامل آخر كأهمية هؤالء، أو قلة 

من يخاطبهم، أو كون التخصيص أعمق أثرا.

فما يُعَرض في خمس دقائق غير ما يُعَرض في ساعة، غير ما يُعَرض في حلقات منتظمة لمدة سنين.بحسب المساحة الزمنية المتاحة

فوالة األمر أو ذوو الشأن قد يعدلون عن موضوع إلى آخر، فيعدلون عما فيه تبسط زائد مع الناس إلى ما المرجح بحسب مرسل المحتوى
فيه حديث عما تصلح به أحوالهم. 

كالحديث مع غير المسلمين بما يناسب مرحلتهم، وكذلك سائر أحوال المستقبل األخرى وتشمل:المرجح بحسب مستقِبل المحتوى:

المرجح بحسب مستقِبل المحتوى

فالموضوعات التي تهم المرأة غير التي تهم الرجل.حسب الجنس

فالمتقدمون علمًيا قد يهتمون بموضوعات ال تهم العامة.حسب المستوى العلمي

فلكل مرحلة خصائصها من الطفولة، المراهقة، الشباب..حسب العمر

فالعربي قد يفهم الحديث النبوي مجردا، وأما غير العرب فيترجح لهم موضوعات أخرى.حسب اللغة

فاختاف البلدان الطبائع واالحتياجات واألنظمة مؤثر؛ وبلد فيه مجاعة غير بلد آخر.حسب البلد

فالمحتوى المقدم لعلية القوم غير المحتوى الشعبي.حسب المنزلة االجتماعية

أي حسب ظرف المستقبل الخاص القائم به، وهي أمور غير محصورة كظروفه االجتماعية والصحية حسب الظرف الخاص
والمالية وغيرها.

وهي تشمل ما لم يذكر سابًقا من المرجحات المؤثرة في األولوية، إذ المرجحات لكل حالة ال تنتهيالمرجح بحسب الحال

حفظ احلقوق 
واألخالق
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األولويات حسب المقاصد:

 حفظ  الدين :
حفــظ أركان اإليمــان الســتة، بالدعــوة إلــى اإليمــان بــاهلل ومائكتــه 	 

وكتبــه ورســله واليــوم اآلخــر والقــدر خيــره وشــره.
حفــظ أركان اإلســام )الشــعائر(، بشــهادة أال إلــه إال اهلل وإقــام 	 

الصــاة وإيتــاء الــزكاة وصــوم رمضــان وحــج البيــت.
أعمال القلوب، ومنها المحبة والخوف والرجاء.	 
دفــع الكفــر والفســوق والعصيــان )المشــركون، أهــل الكتــاب، الفــرق 	 

المبتدعــة، أهــل الفســاد..(.
دفع الشبهات المثارة حول أركان اإليمان، وأركان اإلسام.	 
نَّة زوًرا وبهتاًنا.	  محاربة الغلو وتفنيد شبهات المنتسبين للسُّ

 حفظ  النفس:
حفظ الروح بمنع ما يزهقها قصًدا أو إهمااًل.	 
حفظ أعضاء الجسد الظاهرة والباطنة.	 
القــوى، 	  يضعــف  أو  المــرض  يســبب  مــا  بمنــع  الصحــة  حفــظ 

يقويهــا. مــا  واســتعمال 
حفظ األمن على مستوى الفرد والمجتمع والدولة.	 

 حفظ العرض  والنسل:
المنع من الزنا وما يقرب إليه من األسباب الظاهرة والباطنة.	 
حفظ السلوك األخاقي على المستوى الفردي والمجتمعي.	 
مشروعية النكاح، والدعوة إليه، وتسهيل أسبابه، ورعاية التناسل.	 
الدعوة لكل ما تقوم به األسرة من التواصل والتراحم والمودة.	 
التحذيــر مــن كل مــا يــؤدي إلــى تفــكك األســرة كالتســرع فــي الطــاق 	 

والُخلـْـع بــا ســبب مشــروع.

 حفظ  العقل:
تحريم المسكرات والمفتِّرات بأنواعها.	 
منع نشر الشبهات واألباطيل في األبواب االعتقادية وغيرها.	 
دعم العلم والتعلم.	 
الدعوة إلى العقل والتفكر والحكمة.	 

 حفظ المال:
المنع من التعدي في األموال بأنواع المال.	 
المنع من السرف في السلوك الفردي والمجتمعي.	 
إباحة التجارة والتكسب بالوجوه المشروعة المختلفة.	 
الدعوة إلى حسن التصرف في وجوه المال.	 
الحث على المحافظة على المال العام والمرافق العامة.	 

 حفظ الحقوق  واألخالق:
صلة الوالدين.	 
صلة الرحم. 	 
األخاق الذاتية.	 
األخاق مع اآلخرين.	 
إقامة العدل وحماية الحقوق.	 
رعاية جوانب الجمال في الحياة.	 
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مدخل:
بعــد أن أشــرنا ألوليــات المحتــوى الدعــوي بشــكل عــام، نشــير هنــا إلــى إســتراتيجيات االرتقــاء  بالمحتــوى الدعــوي كًمــا وكيفًيــا لتكــون خارطــة طريــق 

وقواعــد منهجيــة لمــن يعمــل صناعــة المحتــوى الدعــوي وترجماتــه بلغــات العالــم.

سلسلة أولويات االحتياج:

استراتيجية
االرتقاء بالمحتوى الدعوي باللغات 

تهيئة وترجمة 
مصادر اإلسالم 

وبيانها باللغة

ترجمة أساسيات 
احملتوى الدعوي 

باللغة

جتهيز احملتوى 
الدعوي املناسب 

للمستهدفني

مباشرة الدعوة 
والتواصل مع 

املستهدفني

شكل رقم: )9(

سلسلة أولويات االحتياج.
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التأسيس الشرعي للدعوة باللغة:
ونعني بها نقل مصادر اإلسام وأصوله وأولويات محتواه -كما هي- من اللغة العربية إلى اللغات المستهدفة والتي تكون من خال:

١ تحديد المصادر والمراجع المراد العمل عليها.

٢ تحديد المفردات العلمية للمحتوى الدعوي المناسب للشرائح الدعوية.

٣ التطوير المستمر للمحتوى وترجماته وأولوياته.

إيجاد المحتوى المناسب للمستهدفين باللغة:
ونعني بها: اختيار وتجهيز المحتوى وقوالبه المختلفة والذي يحتاجه من يباشر الدعوة والتواصل مع المستهدفين، وتكون من خال:

٢ تحديد القوالب المناسبة للمحتوى ١ تحديد الشريحة المستهدفة                                   

٤ متابعة التغذية الراجعة والتطوير المستمر ٣ تحديد منصات النشر والتسويق                              

مما يحسن بصانع المحتوى االعتناء بالمصادر والقواميس الموثوقة 
التي ُيعتمد عليها عند نقل المحتوى الشرعي إلى اللغات األخرى.
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محتوى مختصر لبيان اإلسالم ومحاسنه بوضوح.

محتوى مختصر لما يلزم كل مسلم إلقامة دينه.

محتوى مختصر لبيان سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

مختصر للسيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدون.

محتوى شامل ومركز للتعريف باإلسالم وأصوله وأحكامه.

مناهج مركزة لتدريس اللغة العربية والعلم الشرعي باللغة.

تهيئة وترجمة 
مصادر اإلسالم 

وبيانها باللغة

ترجمة أساسيات 
احملتوى الدعوي 

باللغة

جتهيز احملتوى 
الدعوي املناسب 

للمستهدفني

مباشرة الدعوة 
والتواصل مع 

املستهدفني

١

٢

٣

5

٤

6

ترجمة متقنة لمعاني القرآن الكريم وتفسيره وشروحه. 

ترجمة متقنة لألحاديث النبوية الصحيحة وشروحها. 

ترجمة متقنة آلثار وأقوال السلف الصحيحة من القرون المفضلة والمتعلقة بأصول الدين وأحكامه الكبرى.

ترجمة متقنة ألهم المصطلحات الشرعية وبيان مختصر لها. 

تهيئة وترجمة 
مصادر اإلسالم 

وبيانها باللغة

ترجمة أساسيات 
احملتوى الدعوي 

باللغة

جتهيز احملتوى 
الدعوي املناسب 

للمستهدفني

مباشرة الدعوة 
والتواصل مع 

املستهدفني

١

٢

٣

٤

أواًل:  التأسيس الشرعي: ويتضمن محورين:
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محتوى باللغة مقسم وفق ما يلبي ويراعي خصوصية فئات المستهدفين بالدعوة.

دعوة وتعليم المسلمين وتوجيههم لما يلزمهم في أمر دينهم.

قوالب مختلفة إلعداد المحتوى )األسئلة األكثر شيوًعا عن اإلسالم، خطب الجمعة،..الخ(.

تعريف وحوار مباشر لغير المسلمين باإلسالم ودعوتهم للدخول فيه. 

قوالب مختلفة لنشر المحتوى)كتب، أفالم، صوتيات، بروشورات، تغريدات، معارض،..الخ(.

مواقع وقنوات ومنصات إلكترونية إلتاحة المحتوى والتواصل مع المستهدفين باللغة.

مصليات ألداء الصالة جماعة والتعليم والدعوة والتعاون ورعاية المسلم الجديد.

تهيئة وترجمة 
مصادر اإلسالم 

وبيانها باللغة

تهيئة وترجمة 
مصادر اإلسالم 

وبيانها باللغة

ترجمة أساسيات 
احملتوى الدعوي 

باللغة

ترجمة أساسيات 
احملتوى الدعوي 

باللغة

جتهيز احملتوى 
الدعوي املناسب 

للمستهدفني

جتهيز احملتوى 
الدعوي املناسب 

للمستهدفني

مباشرة الدعوة 
والتواصل مع 

املستهدفني

مباشرة الدعوة 
والتواصل مع 

املستهدفني

١

١

٢

٢

٣

٣

٤

ثانًيا: إيجاد المحتوى المناسب للمستهدفين باللغة: ويتضمن محورين :
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قواعد مهمة في التأسيس الشرعي للمحتوى الدعوي:
يجــب أن ال يتأثــر نقــل معانــي القــرآن الكريــم والســنة وأصــول اإلســالم وشــرائعه الثابتــة مــن اللغــة العربيــة إلــى اللغــة المســتهدفة بالواقــع والزمــان  	

والمــكان، ولكــن علــى مــن يقــوم بالدعــوة والتواصــل المباشــر مــع المســتهدفين مراعــاة األولويــات وفــق مــا يحقــق المصلحــة المعتبــرة وفــق األســس 
والضوابــط الشــرعية.

عنــد إتقــان المحتــوى التأسيســي الشــرعي باللغــات المختلفــة وفــق الضوابــط الشــرعية، فســيكون -بــإذن اهلل- أساًســا ومرجًعــا وبنيــة تحتيــة راســخة  	
تنطلــق منهــا أنشــطة ومشــاريع التأليــف والترجمــة ومباشــرة دعــوة المســتهدفين باللغــة، وسيســهل -بــإذن اهلل-علــى القائميــن بالدعــوة عملهــم.

محتــوى التأســيس الشــرعي باللغــة يحتاجــه كل المنتســبين للعمــل اإلســالمي ممــن يباشــر أي نشــاط دعــوي أو إغاثــي أو تعليمــي أو غيــره مــع  	
ــه ونشــره.  ــع خدمت ــزم الجمي المســتهدفين باللغــات ويل

 يلــزم الدعــاة باللغــات المختفــة الرجــوع ألهــل العلــم الشــرعي الثقــات لتكــون دعوتهــم علــى علــم وبصيــرة، مــع أهميــة أن يتفقــه الداعيــة إلــى اهلل  	
فــي ديــن اهلل بمنهــج بيــن ويســتمر علــى التعلــم والتفقــه واالســتزادة مــن العلــم النافــع والعمــل الصالــح.

بناء محتوى التأسيس الشرعي وتطويره عمل تكاملي مستمر والعمل فيه حسب األولوية.   	

مواصفات وشروط محتوى التأسيس الشرعي:
١ أن تكون الترجمة متقنة لغوًيا وشرعًيا وغير متأثرة بأحوال المستهدفين أو المؤثرات األخرى.

٢ أن تكون الترجمة مجانية وليس عليها أي قيود تعيق نشرها وتعميم النفع بها وتطويرها.

٣ أن تكون هذه الترجمات موثقة المعلومات ومنشورة وصادرة من جهات معروفة وموثوقة. 

٤ أن تكون الترجمة متاحة بصيغة نصية إلكترونية ومفهرسة مقترنة كل فقرة مع ترجمتها. 

استراتيجيات لترجمة المحتوى الدعوي:
هناك إرث ضخم من المحتوى الدعوي باللغة العربية عبر قرون من تاريخ هذه األمة؛ وعلى رأسه ما يتعلق بالقرآن الكريم والسنة النبوية.

ومــع الحاجــة إلــى إنشــاء محتــوى مــن رحــم كل لغــة وكل بلــد؛ إال أن هنــاك قــدرا مشــتركا ضخمــا يمكــن اســتثماره.. لكــن : كــم نســبة االســتثمار؟ كــم فــارق 
التكلفــة بيــن ابتــداء المحتــوى وبيــن ترجمتــه؟ كــم مقــدار الربــح فــي تدويــر المنتــج وضمانــة الثقــة واالشــتهار التــي يمكــن أن نســتثمرها فــي الترجمــة.. ؟ 

أجوبــة هــذا الســؤال ســتحفزنا لإلجابــة علــى هــذا الســؤال:

ما الخطوات االستراتيجية الممكنة لترجمة المحتوى الدعوي من اللغة العربية إلى اللغة المستهدفة؟ 

هناك مرحلتان تتضمن أربعة محاور:
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األولى: التأسيس الشرعي: ويتضمن محورين:

١ ترجمة مصادر اإلسالم وبيانها باللغة المستهدفة

٢ ترجمة ألساسيات المحتوى الدعوي باللغة المستهدفة

الثانية: إيجاد المحتوى المناسب للمستهدفين باللغة: ويتضمن محورين:

٣ تجهيز المحتوى الدعوي المناسب للمستهدفين

٤ مباشرة الدعوة والتواصل مع المستهدفين

ويمكن تفصيلها بالتالي:

المرحلة األولى: التأسيس الشرعي للدعوة باللغة المستهدفة:
ونعني بها نقل مصادر اإلسالم وأصوله وأولويات محتواه -كما هي- من اللغة العربية إلى اللغات المستهدفة، والتي تكون من خالل:

١. ترجمة مصادر اإلسالم وبيانها باللغة المستهدفة ، ومن الخطوات:

أ تحديد المصادر والمراجع المراد العمل عليها.
ب ترجمة متقنة لمعاني القرآن الكريم وتفسيره وشروحه.
ت ترجمة متقنة لألحاديث النبوية الصحيحة وشروحها. 

ث ترجمة متقنة آلثار وأقوال السلف الصحيحة من القرون المفضلة والمتعلقة بأصول الدين وأحكامه الكبرى.
ج ترجمة متقنة ألهم المصطلحات الشرعية وبيان مختصر لها. 

٢. ترجمة ألساسيات المحتوى الدعوي باللغة المستهدفة، وتتضمن:

أ تحديد المفردات العلمية للمحتوى الدعوي المناسب للشرائح الدعوية.
ب العناية بمحتوى مختصر ألصول اإلسام ومحاسنه بوضوح.

ت العناية بمحتوى مختصر للعلم الواجب الذي على المسلم تعلمه إلقامة دينه.
ث العناية بمحتوى مختصر للتعريف والتحفيز والبيان عن اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية.

ج العناية بمحتوى مختصر للسيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين ومجمل التاريخ اإلسامي.
ح مناهج مائمة لتدريس اللغة العربية وأساسيات العلم الشرعي باللغة المستهدفة.

خ التطوير المستمر للمحتوى وترجماته وأولوياته.
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المرحلة الثانية: إيجاد المحتوى المناسب للمستهدفين باللغة المستهدفة:
ونعني بها: اختيار وتجهيز المحتوى وقوالبه المختلفة والذي يحتاجه من يباشر الدعوة والتواصل مع المستهدفين، وتكون من خالل:

٣. تجهيز المحتوى الدعوي المناسب للمستهدفين، وتتضمن:

أ تحديد الشرائح المستهدفة.
ب محتوى باللغة، مقسم وفق ما يلبي ويراعي الموضوعات ويراعي خصوصية فئات المستهدفين بالدعوة، ويراعي القوالب المختلفة.

ت قوالب مختلفة إلعداد المحتوى )األسئلة األكثر شيوعاً عن اإلسام، خطب الجمعة،..الخ(، وتحديد القوالب المناسبة للمحتوى.
ث قوالب مختلفة لنشر المحتوى )كتب، أفام، صوتيات، بروشورات، تغريدات، معارض،..الخ(.

ج تحديد منصات النشر والتسويق.
ح متابعة التغذية الراجعة والتطوير المستمر.

٤. مباشرة الدعوة والتواصل مع المستهدفين، وتتضمن:

أ التهيئة بالممكنات الازمة لتأثير إيجابي.
ب بناء الثقة والسمعة اإليجابية.

ت تنويع منصات التواصل، لموافاة الشرائح المختلفة، وتلبية الرغبات المختلفة.
ث الحوار المباشر مع غير المسلمين أو المسلمين الجدد أو عامة المسلمين بما يناسب حاجة كل فئة. 

ج تهيئة التواصل غير المباشر إلتاحة المحتوى والتواصل مع المستهدفين باللغة.
ح تهيئة المساجد والمصليات ألداء الصاة جماعة وللتعليم والدعوة والتعاون ورعاية المسلم الجديد.

خ العناية بالروابط االجتماعية، والدعوة بالقدوة واإلحسان في الدين والخلق ومصالح الدنيا.

قواعد مهمة في التأسيس الشرعي للمحتوى الدعوي:
١ ينبغي إدراك أهمية المشروع وما يستحقه من العناية..

فالترجمــة المتقنــة للمحتــوى التأسيســي الشــرعي باللغــات المختلفــة -وفــق الضوابــط الشــرعية والفنيــة- تكــون أساســاً ومرجعــاً وبنيــة تحتيــة راســخة، 
تنطلــق منهــا أنشــطة ومشــاريع؛ فــي التأليــف والترجمــة والدعــوة المباشــرة للمســتهدفين باللغــة ولغيــر ذلــك، وسيســهل -بــإذن اهلل-علــى القائميــن بالدعــوة 

. عملهم

فمحتــوى التأســيس الشــرعي باللغــة يحتاجــه كل المنتســبين للعمــل اإلســامي ممــن يباشــر أي نشــاط دعــوي أو إغاثــي أو تعليمــي أو غيــره مــع 
المســتهدفين باللغــات ..، فهــو للجميــع ومــن واجــب الجميــع خدمتــه ونشــره.
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٢ مــن األهميــة بمــكان أال تتأثــر المعانــي الشــرعية بالترجمــة وظــروف الواقــع، فعنــد النقــل مــن معانــي القــرآن الكريــم، أو الســنة النبويــة، أو أصــول 
اإلســالم وشــرائعه الثابتــة:  مــن اللغــة العربيــة إلــى اللغــة المســتهدفة؛ فينبغــي أال تتغيــر بســبب ظــروف الواقــع والزمــان والمــكان أو ظــروف 

الترجمــة..

نعــم: علــى مــن يقــوم بالدعــوة والتواصــل المباشــر مــع المســتهدفين مراعــاة األولويــات وفــق مــا يحقــق المصلحــة المعتبــرة، وفــق األســس والضوابــط 
الشــرعية، ولكــن ذلــك غيــر مؤثــر علــى الواقــع.

٣ يلــزم الدعــاة باللغــات المختفــة الرجــوع ألهــل العلــم الشــرعي الثقــات لتكــون دعوتهــم علــى علــم وبصيــرة، مــع أهميــة أن يتفقــه الداعيــة إلــى اهلل فــي 
ديــن اهلل بمنهــج بيــن ويســتمر علــى التعلــم والتفقــه واالســتزادة مــن التحصيــل والطلــب.

٤ بناء محتوى التأسيس الشرعي وتطويره عمل تكاملي مستمر، وإنما يقّدم العمل فيه حسب األولوية الشرعية وظروف كل زمان ومكان.  

توصيات لمواصفات محتوى التأسيس الشرعي::
١ أن تكون الترجمة متقنة شرعيًا ولغويًا وحسب قواعد الترجمة، وغير متأثرة بأحوال المستهدفين أو المؤثرات األخرى.

٢ أن تكون الترجمة مجانية وليس عليها قيود تعيق نشرها وتعميم النفع بها وتطويرها.

٣ أن تكون هذه الترجمات موثقة المعلومات، ومنشورة وصادرة من جهات معروفة وموثوقة. 

٤ أن تكون الترجمة متاحة بصيغة نصية إلكترونية ومفهرسة مقترنة كل فقرة مع ترجمتها.



خارطة الطريق لصناعة احملتوى الدعوي
خارطة إجرائية لصناعة محتوى دعويالرؤية اإلستراتيجية للمحتوى الدعويأسئلة قبل البدء

70

مدخل:
موضوعــات المحتــوى الدعــوي هــي موضوعــات الدعــوة -أي مــا يدعــى إليــه-، وهــو: اإلســام الــذي أوحــى اهلل تعالــى بــه إلــى نبيــه محمــد ملسو هيلع هللا ىلص بكافــة 

تفاصيلــه ومــا يحــث عليــه. 

»فالدعــوة إلــى اهلل هــي الدعــوة إلــى اإليمــان بــه، وبمــا جــاءت بــه رســله، بتصديقهــم فيمــا أخبــروا بــه، وطاعتهــم فيمــا أمــروا، وذلــك يتضمــن الدعــوة 
إلــى الشــهادتين، وإقامــة الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، وصــوم رمضــان، وحــج البيــت، والدعــوة إلــى اإليمــان بــاهلل ومائكتــه وكتبــه ورســله واإليمــان بالقــدر خيــره 
وشــره، والدعــوة إلــى أن يعبــد العبــد ربــه كأنــه يــراه، فــإن هــذه الدرجــات الثــاث التــي هــي: اإلســام واإليمــان واإلحســان، داخلــة فــي الديــن، كمــا فــي 

الحديــث الصحيــح: )هــذا جبريــل جاءكــم يعلمكــم دينكــم(، بعــد أن أجابــه عــن هــذه الثــاث فبيــن أنهــا كلهــا مــن ديننــا« كمــا يقــول العلمــاء.

ومفهــوم الدعــوة اإلســامية؛ موضوعــا ومنهًجــا : مــن أوســع المفاهيــم، فهــي تســتمد شــموليتها مــن شــمولية الرســالة الخاتمــة علــى صاحبهــا أفضــل 
الصــاة والســام، وألنهــا الدعــوة الخاتمــة.

ولســعة هــذه الموضوعــات فقــد كانــت هنــاك اتجاهــات مختلفــة لتصنيــف هــذه الموضوعــات الواســعة، تقريًبــا لمتعلمهــا والباحــث فيهــا، وكذلــك 
لجامعــي محتواهــا.

كيف نصنف  
موضوعات المحتوى الدعوي؟
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نماذج لتصنيف الموضوعات:
حيــن يرغــب صانعــو المحتــوى الدعــوي فــي تصنيــف المحتويــات الدعويــة )ســواء أرادوا ذلــك لنشــرها، 
أو اســتهدافها بالصناعــة، أو تقســيم المــواد المجموعــة فيهــا( فإنهــم يقفــون أمام نمــاذج مختلفة لتصنيف 

الموضوعــات، باختــاف رؤيــة كل صاحــب تصنيــف وعلمــه ورغبته.

ونستعرض جملة من النماذج ثم نبين ما يمكن أن يتخذ منها:

تصنيــف ديــوي العشــري: ويعتبــر مــن أشــهر التصانيــف المســتعملة فــي المكتبــات، وصــدرت منــه  	
طبعــات فــوق العشــرين، وتعتمــد خطــة تصنيــف ديــوي علــى تقســيم المعرفــة اإلنســانية إلــى عشــرة 

أقســام، وكل قســم إلــى عشــرة فــروع.. ويطلــق علــى األصــول العشــرة )الملخــص األول( وهــي:

المعارف العامة 000    الفلسفة 100    الديانات 200 

العلوم االجتماعية 300    اللغات 400    العلوم البحتة 500 

العلوم التطبيقية 600    الفنون 700    اآلداب 800 

التاريخ والجغرافيا والتراجم 900

تصنيــف ويكيبديــا: علــوم الديــن، العلــوم األساســية )فلــك، أحيــاء،..(، العلوم التطبيقيــة )اتصاالت،  	
اقتصــاد..(، العلــوم اإلنســانية )أدب، آثــار.. ديــن..(، الفنــون والثقافــة )عمــارة، فنون..(

تصنيفــات لمواقــع إلكترونيــة مهتمــة بالمحتــوى الدعــوي: مثــل تصنيــف مركــز أصــول فــي موقــع  	
الجمهــرة، وموقــع دار اإلســام )إســام هــاوس(، وطريــق اإلســام )إســام واي(، وغيرهــا، وتختلف 

هــذه المواقــع فــي رؤيتهــا للموضوعــات وتقســيمها لهــا.

تصنيــف الموضوعــات حســب اآليــات: أي أن المحتــوى الدعــوي يقســم حســب ورود مــا يشــير إليــه  	
ــرآن  ــع ألحــكام الق ــاب الجام ــك كت ــك، ومــن ذل ــى ذل ــااًل عل ــب التفســير مث ــل كت ــات، وتمث مــن اآلي
للقرطبــي، حيــث يــورد المحتويــات المختلفــة حســب ورود أدنــى إشــارة، مثــل حديثــه عــن تفاصيــل 

أحــكام الحيــات لمــا جــاء ذكرهــا فــي قصــة موســى.

تصنيــف كتــب المحدثيــن: حيــث يعــد المصنفــون فــي الحديــث مــن أوائــل مــن بــدأ تصنيــف  	
الموضوعــات، حيــث كانــوا يجعلــون لذلــك أبوابــا، ومثالــه: أبــواب كتــاب البخــاري 97 كتابــا ومســلم 

ــا. 57 كتاب

تصنيفــات الفقهــاء: فمــع أن األحــكام الفقهيــة كثيــرة ومتشــعبة إال أنهــم صنفوهــا فــي كتــب وأبواب،  	
ومــن تقســيماتهم المشــهورة تقســيم هــذه األحــكام إلــى: أبــواب اإليمــان، وأبــواب الفقــه وتشــمل: 

٤ الجنايــات والحــدود، وكتــاب جامــع. ٣ النــكاح واألســرة،  ٢ المعامــات،  ١ العبــادات، 

على صانعي المحتوى الدعوي 
االهتمام بتصنيف المحتويات 

الدعوية، والعمل وفق أحد 
النماذج القائمة على تصنيف 
الموضوعات بطريقة علمية 

صحيحة.

يعد موقع الجمهرة من المواقع 
المتخصصة في تصنيف 
الموضوعات الدعوية وفق 
منهجية علمية معتمدة.

islamic-content.com

ُيعد علماء الحديث من أول من 
صنف الموضوعات في كتبهم، 

وجعلوا لها أبواًبا.
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بحســب مقاصــد الشــريعة: يمكــن أن يقســم المحتــوى الدعــوي بتقســيم المهتميــن بالمقاصــد  	
ــن،  ــا حفــظ الدي ــى خمــس أقســام، ومنه ــا( إل ــة له ــات والتحســينات خادم ــات )والحاجي للضروري
حفــظ النفــس، حفــظ النســل والعــرض، حفــظ العقــل، حفــظ المــال، ويمكــن أن يضــاف لهــا حفــظ 

ــى اختــاف بينهــم فــي التفاصيــل. الحقــوق واألخــاق، عل

بحســب مــكان العبــادة: يمكــن أن يقســم المحتــوى الدعــوي -كمــا فعــل ابــن حجــر مثــًا فــي تقســيمه  	
لشــعب اإليمــان- إلــى: طاعــات وآفــات القلــب، طاعــات وآفــات اللســان، طاعــات وآفــات الجــوارح، 

طاعــات وآفــات مشــتركة.

موضوعــات القــرآن )عنــد أبــي حامــد الغزالــي(: األصــول: التعريــف بــاهلل تعالــى، التعريــف بالطريــق  	
الموصلــة إلــى اهلل، التعريــف بالحــال عنــد الوصــول إليــه، والمتممــات: التعريــف بأحــوال المجيبيــن 

والمعرضيــن، والتعريــف بعمــارة منــازل الطريــق، وكيفيــة أخــذ األهبــة واالســتعداد.

ــه،  	 ــى خالق ــدال عل ــون ال المحــاور الخمســة للقــرآن الكريــم )محمــد الغزالــي(: اهلل الواحــد، والك
ــة والتشــريع. ــي، والبعــث والجــزاء، والتربي والقصــص القرآن

تصنيــف لمركــز دعــوي: الموســميات )رمضــان، الحــج..(، الوعظيــات )أعمــال القلوب..الــخ، الجنــة  	
النــار..(، األصــول: اهلل، النبــي، القــرآن اإلســام، األخــاق واآلداب، العبــادات والمعامات، المرأة، 

الحضــارة والقيــم، الســنة النبويــة، اليــوم اآلخــر.

موقــع موضوعــات القــرآن الكريــم: اهلل، القصــص والتاريــخ، أحــكام اإلســام، االيمــان والمؤمنــون،  	
الغيــب والبــرزخ، عبــادات، األمــم الســابقة، جهــاد ومعــارك..

تصنيــف بعــض الباحثيــن )عبدالســتار ســعيد(: عــن اهلل نتحــدث، الشــعبة األولــى: شــعبة اإليمــان.  	
الشــعبة الثانيــة: شــعبة األخــاق. الشــعبة الثالثــة: شــعبة العبــادات. الشــعبة الرابعــة: شــعبة 

المعامــات.

تصنيــف لبعــض الباحثيــن: القــرآن، الحديــث، والعقيــدة، والفقــه، واللغــة، والتاريــخ، والعلــوم  	
الطبيعيــة. والعلــوم  اإلنســانية، 

باإلمكان تقسيم المحتوى 
الدعوي إلى خمسة أقسام تمثل 

الضرورات الخمس.

التصنيفات غير محصورة، وأغلب 
التصنيفات التي تعتمدها الكتب 
والجامعات والمواقع والجهات 

العلمية هو التصنيف الموضوعي 
المنطقي؛ إال أن التصنيف 

اإللكتروني قد يعتمد جانًبا آخر 
وهو تصنيفي داخلي يعتمد البحث 

الجماهيري ومحركات البحث، 
ويعيد تصنيف الموضوعات 

وأهميتها بحسب ذلك.

تصنيف
ديوي العشري

تصنيفات 
موضوعات القرآن

تصنيفاتتصنيف ويكيبيديا
مراكز دعوية

تصنيف املوضوعات 
حسب اآليات

تصنيفات
صانعي التعليم

تصنيف
كتب احملدثن

تصنيفات باحثن

تصنيفاتتصنيفات الفقهاء
علمية أخرى

تصنيف بحسب 
مقاصد الشريعة

تصنيف حسب 
البحث اإللكتروني

تصنيف بحسب 
مكان العبادة

تصنيفات أخرى

شكل رقم: )٩(

نماذج تصنيف الموضوعات.
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تصنيف ألحد المدارس العلمية:

الـــوحي 
مسطور ومنظور

التاريخ - الجغرافيا
االجتماع -علم النفس

الفنون- االقتصاد
القانون - اإلدارة

اآلثار -علم اإلنسان

١-علوم مصادر :
 علوم القرآن والحديث

٢-علوم متفرعة : مقارنة 
األديان، الدعوة اإلسامية 

والمذاهب

٣-علوم المقاصد: العقيدة-
الفقه- التزكية

١-علوم الصحة:
 نحو- صرف
عروض- إماء

٢-علوم الجمال:
 األدب- الباغة
اإلنشاء- الخط

١-علوم أساسية:
 فيزياء- كيمياء

علم األرض- رياضيات
الحيوان- النبات

٢-علوم  تطبيقية:
 الميكانيكا- الكهرباء

الفلك- الصيدلة
الطب- العمارة

علوم
 تطبيقية

علوم
 لغوية

علوم
علومشرعية

إنسانية

شكل رقم: )10(

خريطة العلوم
وتعمل المدرسة على تغطية الدوائر العلمية
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تصنيف الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين:

ربع العباداتربع العاداتربع المهلكاتربع المنجيات

 التوبة	. 
 الصبر والشكر. 	
 الخوف والرجاء. 	
 الفقر والزهد. 	
 التوحيد والتوكل. 	
 المحبة والشوق واألنس والرضا. 	
النية والصدق واإلخالص. 	
 المراقبة والمحاسبة. 	
 التفكر. ٩

 ذكر الموت. 		

شرح عجائب القلب	. 
رياضة النفس وتهذيب األخالق	. 
آفة الشهوتين	. 
آفات اللسان	. 
آفات الغضب والحقد والحسد	. 
ذم الدنيا	. 
ذم البخل وذم حب المال	. 

ذم الجاه والرياء. 	
ذم الكبر والعجب. ٩

 ذم الغرور. 		

آداب األكل	. 
آداب النكاح	. 
آداب الكسب والمعاش	. 
الحالل والحرام	. 
آداب األلفة واألخوة والصحبة	. 
آداب العزلة	. 
آداب السفر	. 
آداب السمع والوجد	. 
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر٩. 
 آداب المعيشة وأخالق النبوة. 		

العلم	. 
قواعد العقائد	. 
أسرار الطهارة	. 
أسرار الصالة ومهماتها	. 
أسرار الزكاة	. 
أسرار الصيام	. 
أسرار الحج	. 

آداب تالوة القرآن. 	
األذكار والدعوات. ٩

 ترتيب األوراد وتفصيل إحياء الليل. 		
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نموذج لتصنيف المحتويات حسب الكلمات المفتاحية
وأحجام البحث ثم بناء المحتويات عليها:

فــي العالــم الرقمــي: يمكــن أال يعتمــد علــى تصنيــف شــجري منطقــي؛ ويتجــه إلــى تصنيــف كل مــادة بكلمــات مفتاحيــة؛ بحيــث تتكــون مجموعــة مــن 
الموضوعــات وقــد يتكــرر بعضهــا بحســب الكلمــة  المفتاحيــة.

تحســن اإلشــارة إلــى أن الكلمــات المفتاحيــة التــي نراهــا فــي اإلكمــال التلقائــي فــي محــركات البحــث ليــس مصدرهــا الوحيــد إدخــاالت الباحثيــن فــي 
محــركات البحــث، هــي بــل مصــادر عديــدة وكثيــرة ومعقــدة.. منهــا الكلمــات والعبــارات التــي تُذكــر فــي الروابــط، وفــي العناويــن الرئيســة، وفــي أول 100 
كلمــة فــي الصفحــة، والعناويــن الفرعيــة فــي صفحــات اإلنترنــت، وفــي التصنيفــات فــي المواقــع، وأســماء الصــور، وأســماء روابــط اإلحــاالت، والُجمــل 

والعبــارات المتكــررة فــي الموقــع الواحــد.. وغيرهــا.

أي أن محــركات البحــث تزحــف علــى بيانــات صفحــات اإلنترنــت ثــم تفهرســها علــى هيئــة كلمــات مفتاحيــة ثــم تتاجــر بهــا! فعنــد ســؤال موقــع مهتــم 
-مثــل قوقــل آدوردز - adwords.google.com عــن موضــوع معيــن: مــاذا يتفــرع منــه مــن موضوعــات مباشــرة أو ذات الصلــة؟ يعطينــا تقاريــر أكســل 

بذلــك؛ ســواء كان عليهــا حجــم بحثــي أو ليــس هنــاك أي حجــم بحثــي.
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تحديد الموضوع 
الرئيس

حصر الكلمات 
المفتاحية وأحجام 

البحث

ترشيح وتحوير 
الكلمات المفتاحية 

إلى موضوعات 
فرعية

تخزين الموضوعات 
الفرعية كبذرة في 

النظام

البحث عن أفضل 
محتوى للموضوعات 
الفرعية في اإلنترنت

اعتماد وتزكية مواقع 
المحتوى

كتابة مقالة 
مختصرة عن حالة 

المحتويات 

تصنيف وتقييم 
قوالب المحتويات 

المكتشفة في جدول 
مع اإلحالة

اعتماد قوالب
 المحتويات

إتاحة اإلبالغ 
عن قوالب جديدة

اعتماد معايير 
الجودة الفنية 

للقوالب

إيضاح القوالب التي 
لم تخدم الموضوع 

الفرعي

البداية

الكلمات المفتاحية

اختيار الموضوعات

البحث عن أفضل محتوى

قوالب المحتوى

النهايةالتوصيات

شكل رقم: )11(

نموذج لتصنيف المحتويات حسب الكلمات المفتاحية وأحجام البحث ثم بناء المحتويات عليها.
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مدخل:
المبــدأ الرئيــس المســتخدم فــي تصنيــف المعلومــات هــو االحتفــاظ بمجموعــة المعلومــات مًعــا،  وبالتالــي يمكــن االســتفادة مــن ذلــك فــي تحقيــق جملــة 

أهــداف، منهــا:

١ سرعة الوصول إلى المعلومة المطلوبة.

٢ الترتيب الذهني للمعلومات.

٣ استكمال أي موضوع بالموضوعات ذات العالقة المكملة لمحتواه، والمقارنة بينها.

٤ التأكد من استيفاء الموضوعات أو نقصها أو تناسبها من حيث الحجم والتفصيل وغيره.

5 مقارنة الموضوعات في هذا المصدر بمصدر آخر.. وغير ذلك.

ولهذا فأغلب التقسيمات السابقة مقبولة في األصل؛ ما دامت تحقق هذه األهداف ونحوها.

ويبقى النظر في صحة التصنيف وصاحيته.. 

ما المصفوفة المختارة
لموضوعات المحتوى الدعوي؟

المبدأ الرئيس المستخدم في 
تصنيف المعلومات هو االحتفاظ 

بمجموعة المعلومات مًعا.
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من المستفيد من مصفوفة الموضوعات؟
هناك ثالثة أنواع للمستفيدين من مصفوفة الموضوعات:

١ الراغبــون فــي تأســيس موســوعات للمحتــوى الدعــوي: 
ســواء كانــت مغلقــة )كأغلــب الموســوعات العلميــة القديمــة( أو 

تفاعليــة )علــى غــرار الويكيبديــا(.

المواقــع  كأصحــاب  مخزنــو المحتــوى الدعــوي وناشــروه:   ٢
والجهــات الدعويــة، الراغبــون فــي تقســيم محتواهــم أو فهرســته، 

ال ســيما الجهــات المهتمــة بنشــر المحتــوى الدعــوي باللغــات.

٣ الراغبــون فــي الدعــوة إلــى اهلل تعالــى: كمعلمــي الشــريعة 
وأئمــة المســاجد ومشــرفي المراكــز اإلســامية والمربيــن، فهــم 
يحتاجــون إلــى مصفوفــة تقــرب لهم الصورة الشــمولية للموضوعات 
الدعويــة، بعناوينهــا الكبــار وُكتَلهــا الرئيســة، فالمصفوفــة تعطيهــم 
ــى  ــى مراجــع أخــرى للحصــول عل ــك إل ــد ذل تصــوًرا ويحتاجــون بع

ــك الموضوعــات. ــل تل تفاصي

ما ضوابط االختيار؟
الحكم بصالحية تقسيم ما يحتاج إلى النظر في أمور، ومنها: 

ــي  هــل يحــوي  ــي(: يعن ــرعي علم ــر ش ــف )نظ ــة التصني ١ صح
إنســانية -ويكبيديــا  أمــوًرا  الديــن  )كمــن يجعــل  معنــى خاطئــا؟ 
مثــااًل-، أو يضخــم موضوعــات ويقلــص موضوعــات بحيــث يؤثــر 
فــي فهــم أولويتهــا  وأهميتهــا(؟ وهــل اســتوفى األقســام ؟ وهــل ســلم 

ــل؟ ــرار أو التطوي ــن التداخــل والتك م

ــل  ــي(: فه ــر فن ــه )نظ ــهولته وجاذبيت ــيم وس ــوح التقس ٢ وض
الوصــول إلــى المعلومــات ســهل لعمــوم المســتهدفين؟ وهــل يحــس 
فيــه منطقيــة وساســة وإبداعــا؟ وهــل فيــه مراعــاة للخلفيــات 

العلميــة والذهنيــة للمســتهدفين؟

وحجــم  ومســتقِبله،  صانعــه  لمــراد  التقســيم  مناســبة   ٣
المعلومــات )نظــر عملــي(: فهــل التقســيم متائم مــع الموضوع؟ 
بحيــث إن األحاديــث قــد يقســمها أهــل األحــكام غيــر تقســيم أهــل 
ــواد  ــث ال يقســم الم الوعــظ. وهــل التقســيم يراعــي للحجــم؟ بحي
ــة. ــة تقســيمات مجمل ــواد الضخم ــة، وال الم ــة تقســيمات مفصل القليل

التصنيف المزدوج:
يمكن أن ينظر للتصنيف بنظرين:

أن  يمكــن  فهــذا  للمســتخدم،  يظهــر  الــذي  وهــو  الشــكل الظاهــر: 
يصنــف موضوعًيــا بأحــد التقســيمات الســابقة، بحســب توجــه كل جهــة، 
لتســهيل الوصــول للمعلومــة، وترتيبهــا منطقًيــا، وترابطهــا معرفًيــا، ولكــن 
يمكــن أن تعــدل بعــض أجزائــه بمــا يناســب الشــكل الباطــن اآلتــي ذكــره.

كمــا يمكــن -خصوصــا فــي الخدمات الرقميــة- أن تصنف الموضوعات 
بأكثــر مــن تصنيــف، ويكــون هنــاك تصنيــف أساســي هــو األهــم أو األكثــر 
فــي  الراغبيــن  تخــدم  فرعيــة  تصنيفــات  هنــاك  وتكــون  اســتخداما، 
ــن  ــة يمك ــب أو الشــخصيات الفقهي ــي الكت ــا: ف ــات محــددة. فمث تصنيف
ــا. ــا وتصنــف أيًضــا جغرافًي ــا، وتصنــف أيًضــا تاريخًي أن تصنــف مذهبًي

الشــكل الباطــن: وهــي البنيــة الخفيــة للموضوعــات المطلوبــة، فتهتــم 
بالموضوعــات التــي تهــم النــاس، ويجــري عليهــا بحثهــم، وهنــاك مواقــع 
كثيــرة تهتــم بذلــك، خاصــة مــع وجــود التقنيــات الخادمــة لذلــك، ويمكــن 
بعــد ذلــك أن تســتخدم الكلمــات المفتاحيــة Keywords  أو الــدالالت 

ــك. ــة تخــدم ذل ــة الحديث ــة Descriptors، والتقني الموضوعي

واإلشــارة هنــا إلــى أهميــة أن تتحلــى الجهــة الدعويــة -فيمــا يدعــو 
إليــه مركــز أصــول- بمــا يســمى: الرشــاقة »agility«، وهــي رشــاقة تتمثــل 
فــي صــور متعــددة، منهــا هنــا: التصنيــف، ولهــذا يعتمــد مركــز أصــول 
لتصنيــف موضوعاتــه مصفوفــة منطلقــة مــن حاجتــه ومــن تقديــره لحجــم 
المعلومــات ومائمــة المســتفيد، كمــا أنــه اســتفاد -فــي موقعــه الجمهــرة- 
مــن التقنيــة لبنــاء تصنيفــات متعــددة، يمكــن للزائــر أن يتنقــل بينهــا 

برشــاقة.

المبدأ الرئيس المستخدم 
في تصنيف المعلومات 

هو االحتفاظ بمجموعة 
المعلومات مًعا.

قوالب احملتوىبناء بطاقة املفرداتاملصفوفة املختارة تصنيف املوضوعاتإستراتيجيات االرتقاءأولويات احملتوىأهم اإلستراتيجيات خارطة األهداف  2345678 1
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مدخل:
ماذا ولماذا : بطاقة مفردات المحتوى الدعوي؟

المفردات الدعوية هي الكلمات األساسية أو الموضوعات التي يريد الحديث عنها صانع أي محتوى دعوي.

فعنــد الرغبــة فــي إنشــاء موســوعة لموضوعــات المحتــوى الدعــوي األساســية، أو عنــد الرغبــة فــي التعريــف 
بمحتويــات موضــوع معيــن، أو عنــد إرادة كتابــة موضــوع، فــإن الفائــدة ال تكتمــل إال ببنــاء بطاقــة تفصيليــة 

للحقــول التــي يلــزم تعبئتهــا إليصــال معلومــة تامــة للمتلقــي.

وبغــض النظــر عــن شــكل البطاقــة )التــي قــد تكــون جــدواًل أو شــجرة أو غيــر ذلــك( فالمقصــود بهــا: وضــع 
البنيــة األساســية والملخــص لهــذا الموضــوع.

فهــي تفيــد مــن يريــد صناعــة محتــوى لهــذا الموضــوع بالمحتــوى األساســي لــه، كمــا تفيــد مــن يريــد تصنيــف 
الموضوعــات بطريقــة تشــبه تصنيــف الكتــب فــي المكتبــات، ببنــاء تعريفــي لــكل مفــردة، وذكــر ألهــم عناصرهــا 

ومعلوماتهــا ومصادرهــا والتنبيهــات المتعلقــة بهــا، وهــذا البنــاء التعريفــي يوضحــه النمــوذج التالــي:

كيف تبنى 
بطاقة مفردات المحتوى الدعوي؟

المفردات الدعوية هي الكلمات 
األساسية أو الموضوعات التي 
يريد الحديث عنها صانع أي 

محتوى دعوي.
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نموذج بطاقة المفردات:

العنصر الوارد
توضيح لما يتضمنه العنصرفي البطاقة

هو العنوان المختار للموضوع، فمثًا موضوع اسم اهلل )الرحمن( عنوانه: الرحمنعنوان المفردة

قائمة منسدلة الختيار أحد التعاريف من مجموعة معاجم مضافة في المنصة )كتعريف معجم المصطلحات الشرعية..(.تعريف مختصر بالمفردة

تصنيف المفردة وفق شجرة التصنيفات المعتمدة في الموقع، ويمكن الوصول إلى عدة تصنيفات حسب النظام التصنيفي المختار.تصنيف المفردة

المستوى المقدر ألهمية الموضوع بحسب األولوية الشرعية لعموم الناسمستوى األهمية

تاريخ متغير يشمل يوم وشهر هجريين أو مياديين؛ تربط المفردة بتواريخ معينة ذات عاقة.. مثا الصيام أو قراءة القرآن تاريخ المفردة
بأول رمضان.

يذكر هنا: الهدف العام من الموضوع، وأهداف جزئية تستوفي إن أمكن الهدف المعرفي والوجداني والسلوكيأهداف محتوى المفردة

تذكر هنا مجموعة من المواد والنصوص التي تكون مصدر إلعداد المحتوى.. ومما تشمله: آيات، أحاديث، أقوال مأثورة، أشعار، مصادر إلعداد المحتوى
قصص..

عناصر محتوى المفردة

تذكر هنا عناصر الموضوع التي تصلح لعموم المستفيدين من هذا الموضوع، وتصاغ بصيغة كاملة تكون جاهزة لإلفادة، وتقسم: 
١ مقدمة: وتشمل مدخًا بقصة أو سؤال أو معلومة جاذبة../، وتعريًفا بالموضوع، وإشارة لداعي الحديث عنه من األهمية واآلثار

٢ المادة األساسية: وتشمل المعلومات والمفاهيم والمحتوى األساس.
٣ ماذا نعمل؟: وتشمل الخطوات العملية أو اآلثار الوجدانية المترتبة على ما سبق.

ويلحق بما سبق: الخاتمة وفيها: الملخص، وختم الموضوع.
ويضمن أو يلحق بالموضوع ما أمكن من: نصوص شرعية / نقوالت/ معلومات، إحصاءات:.الخ

عناصر إضافية لشرائح 
يذكر هنا ما يضاف من األهداف والعناصر اإلضافية لفئات خاصة، مثل المسلمين الجدد أو غير المسلمين أو اآلباء أو المعلمين.محددة

مقترحات  لملقي الموضوع، تستفاد من خبرة المتخصصين، كالحرص أال يكون الحديث عن األسماء الحسنى جداًل عقدًيا  تنبيهات
وااللتفات بدل ذلك للمعاني اإليمانية.

عناصر مرتبطة من 
ألفاظ )من أنواع معينة( إذا وردت في المحتوى فإنها تربط من موسوعات خاصة، كاألماكن واألعام واألديان والمذاهب..الموسوعة

ربط بمحتويات أخرى ؛ بحيث تكون مرجعا بمحتويات مكتوبة أو مرئية أو صوتية..المحتوى الدعوي
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نموذج تطبيقي لبطاقة المفردات:
العنصر الوارد
توضيح لما يتضمنه العنصرفي البطاقة

اسم اهلل الرحمنعنوان المفردة

تعريف مختصر 
بالمفردة

]تعريــف معجــم المصطلحــات الشــرعية[: مــن أســماء اهلل -تعالــى-ذو الرحمــة الشــاملة التــي وســعت كل الخائــق فــي الدنيــا مــن إنســهم، وجنهــم، 
حمــن: 1-	[. وقولــه  مؤمنهــم، وكافرهــم، فمــا مــن موجــود فــي هــذا الوجــود إال وقــد شــملته رحمتــه. ورد فــي قولــه تعالــى: )ڃ ڃڃ چ چ( ]الرَّ
ــة للمرحــوم، فــاألول اســم الزم، والثانــي اســم  تعالــى: )ڈ ژ ژ ڑ( ]طــه: 5[. والرحمــن ذو الرحمــة الواســعة، والرحيــم ذو الرحمــة الواصل

متعــد.

]تصنيف معجم مصطلحات العلوم الشرعية[: العقيدةتصنيف المفردة

أمستوى األهمية 

أهداف محتوى 
المفردة

ْحَمِن« في واقِع الحياة. ٢ أن يمثل على آثاِر اسِم »الرَّ ْحَمن«.                            ١ أن يوّضح معنى اسِم: »الرَّ
ْحَمن«. ًحا لمعاني وآثاِر اسِم: »الرَّ َم نَُموذًجا موضِّ ٤ أن يصمِّ ٣ أن يقارن بين رحمِة اهلل تعالى ورحمِة المخلوق.          

مصادر 
إلعداد

المحتوى

آيــاٌت:  )ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب( ]البقــرة: 163[. )ڈ ژ ژ ڑ( ]طــه: 5[.  )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( ]مريــم: 93[. 
ــان: 6	[.  )ڑ ڑ ک ک ک( ]الفرق

ِحــُم؛ شــققُت لهــا اســًما مــن اســمي؛ مــن وصلهــا وصلتــُه، ومــن  أحاديــث: عــن عبــِد الرحمــِن بــِن عــوٍف، قــال: ســمعُت رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: »قــال اهلل: أنــا الرحمــن، وهــي الرَّ
قطعهــا بَتَتُّــُه«؛ رواه أبــو داود )1694(، والتِّرمــذي )1907(؛ عــن عائشــة: أنَّ النبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَعــَث رجــًا علــى َســريٍَّة، وكان يقــرأُ ألصحابــِه فــي صاتهــم؛ فيَخِتــُم بـــ )ٱ ٻ ٻ ٻ(، 
حمــن، وأنــا أُِحــبُّ أن أقــرأَ ِبَهــا، فقــال النبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »أخبــروه  ــا رَجُعــوا، ذَكــُروا ذلــك للنبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقــال: »َســلُوهُ أِلَيِّ شــْيٍء يصنــُع ذلــك؟«، فســَألوه؟ فقــال: أِلنَّهــا ِصَفــُة الرَّ فلمَّ
«؛ رواه البخــاري )7375(، ومســلم )813(، وعــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه أن َرُســول اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص قــال: )لــو يعلــم المؤمــن مــا عنــد اهلل مــن العقوبــة مــا طمــع بجنتــه أحــد،  أنَّ اهلل يُِحّبــهُ

ولــو يعلــم الكافــر مــا عنــد اهلل مــن الرحمــة مــا قنــط مــن جنتــه أحــد( رواه مســلم.
أقــواٌل مأثــورة: قــال محمــد بــن كعــب القرضــي: الكبائــر ثاثــة: أن تأمــن مكــر اهلل، وأن تقنــط مــن رحمــة اهلل، وأن تيــأس مــن روح اهلل ]المناهــي وعقوبــات المعاصــي لمحمــد بــن 

يزيــد الكاتــب ص3	[/ قــال عــن الليــث بــن ســعد: مــا الرحمــة إلــى أحــد بأســرع منهــا إلــى مســتمع القــرآن ؛ لقــول اهلل عــز وجــل : )ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ(]األعــراف: 04	[ ]تفســير القرطبــي 3	/ 1[

ْحَمُن يَْعِقْد َويُْطِلِق َهويُّ ]من الطويل[: َعِجلْتُْم َعلَيْنَا ِإْذ َعِجلْنَا َعلَيُْكُم       َوَما يََشِأ الرَّ أشعار: في أشعاِر الجاهلية؛ قال سامُة بن جندل الطُّ

قال زين الدين العراقي: 
إْن كنَت ال ترحُم المسكيَن إن َعِدما     وال الفقيَر إذا يشكو لك الَعدما
فكيف ترجـــو من الرحمِن رحمتَـه     وإنَّما يرحُم الرحمُن من َرِحما؟

قصــص: عــن عمــر بــن الخطــاب رضــى اهلل عنــه قــال: ُقــدم علــى رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بســبٍي، وإذا امــرأةٌ مــن الســبي تســعى، إذ وجــدت صبّيًــا فــي الســبي فأخذتــه، فألصقتــه 
ببطنهــا، فأرضعتــه، فقــال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )أتــرون هــذه المــرأة طارحــة ولدهــا فــي النــار؟( قلنــا: ال واهلل،  قــال: )هلل أرحــم بعبــاده مــن هــذه المــرأة بولدهــا( متفــق عليــه/ 
عــن عبدالرحمــن بــن جبيــر رضــي اهلل عنــه قــال: "أتــى النبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص شــيٌخ كبيــر هــرم، ســقط حاجبــاه علــى َعينيــه، وهــو مدعــم علــى عًصــا - أي: متَّكــئ علــى عًصــا - حتــى 
قــام بيــن يــدي النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقــال: أرأيــت رجــًا عمــل الذنــوَب كلَّهــا، لــم يتــرك داجــة وال حاجــة إالَّ أتاهــا، لــو قســَمت خطيئتـُـه علــى أهــل األرض ألوبَقتهــم - ألهلَكتهــم - ألــه 
مــن تَوبــة؟ فقــال ملسو هيلع هللا ىلص: ))هــل أســلمَت؟((، قــال: أشــهد أن ال إلــه إال اهلل، وأنَّــك رســول اهلل، قــال: ))تفعــل الخيــرات، وتتــرك الســيئات، فيجعلهــنَّ اهلل لــك كلهــنَّ خيــرات((، 
د: اهلل أكبــر، حتــى  ــم يــزل يــردِّ قــال: وغدَراتــي وَفجراتــي يــا رســوَل اهلل؟ قــال: ))نعــم، وَغدراتــك وفجراتــك((، فقــال: اهلل أكبــر، اهلل أكبــر، ثــمَّ ادعــم علــى عصــاه، فل

حــه األلبانــي تــوارى عــن األنظــار"؛ رواه الطبرانــي وصحَّ
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العنصر الوارد
توضيح لما يتضمنه العنصرفي البطاقة

عناصر محتوى 
المفردة

المقدمة: 
مدخل بقصة أو سؤال أو معلومة جاذبة: قصة المرأة الفزعة التي كانت تبحث عن صبي لها، فلما وجدته ضمته فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص هلل أرحم من هذه 

بولدها، قصة الذي كان يكرر سورة اإلخاص ألنها صفة الرحمن.
تعريف بالموضوع: اسم اهلل الرحمن، معناه، وآثاره، وواجبنا تجاهه.

لماذا الحديث عنه؟ األهمية واآلثار:
٢ عظم اسم الرحمن واختصاصه به ١ اهلل أعظم من يتحدث عنه  

٤ محبة اهلل لمن يحبه ولمن يحب أسماءه ٣ مدخل مناسب لتحبيب اهلل لعباده، وما يترتب عليه من أعمال قلبية وسلوكية، 
المادة األساسية: 

معنى اسم الرحمن: ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع الخائق في الدنيا، وكذلك للمؤمنين في اآلخرة.
الفرق بينه وبين الرحيم: كاهما يدل على عظم رحمته، ولكن الرحمن تدل أكثر على أنه اآلن قائم بهذه الرحمة، وتصل لعباده، والرحيم تدل أكثر 

على أنه ذو رحمة واسعة عظيمة.
عدد مرات الذكر في القرآن: عدد مرات ذكر اسم الرحمن في القرآن 57 والرحيم 117.

من لطائف سورة الرحمن: أن سورة الرحمن هي السورة الوحيدة المفتتحة باسم من أسماء اهلل تعالى، واسم الرحمن هو االسم األظهر في السورة 
دون سائر األسماء )فلم يرد في السورة غيره إال الوصف بأنه سبحانه رب أو ذو جال وإكرام(.

ماذا نعمل بعد ذلك؟
 أهمية تعلم أسماء اهلل تعالى وشرف ذلك.   تطبيقات لرحمة الناس ليرحمنا الرحمن    الحذر من اليأس ومنافاة ذلك السم الرحمن 

 أهمية تذكر آثار رحمة اهلل بالعبد ]سؤال عن آثار اسم الرحمن في حياتنا[         أهمية تعلم معنى اسم الرحمن وتعليمه لألهل.                       
الخاتمة:

ملحق بالمواد: ]أيقونة إلكترونية الحقة، تكون تفاعلية وتغذى دوريا: بنصوص شرعية / نقوالت تاريخية/ معلومات إثرائية[

عناصر إضافية 
لشرائح محددة 

لغيــر المســلمين: بيــان الفــرق بيــن مفهــوم الــرب فــي اإلســام ومفهــوم الــرب فــي الديانــات األخــرى، فالمســلمون يعلمــون أن ربهــم هــو رب العالميــن، 
ــه  ــده، ويســمع دعاءهــم ويجيبهــم، ويســوق لهــم مــا في ــم أحــوال عب ــل هــو قريــب، فهــو يعل ــاده، ب ــا عــن عب ــا منقطًع ــم، فهــو ليــس رًب وهــو رحمــن رحي
مصلحتهــم حتــى لــو كان فــي ذلــك آالم مؤقتــة، وبيــان توافــق األنبيــاء علــى ذكــر اســم الرحمــن كمــا ذكــر ذلــك فــي القــرآن عنهــم، وفــي الكتــب الســماوية 

شــيء مــن ذلــك.
للمســلمين الجــدد:   بيــان اهلل الــذي رحمــك وهــداك لإلســام لــن يتــركك متــى توكلــت عليــه، وأن كل اآلالم التــي تشــعر بهــا ســتزول قريبــا متــى أيقنــت 

برحمــة اهلل، وإذا كان اهلل يرحــم البهائــم فرحمتــه بمــن تــرك ماضيــه هلل أعظــم.
للمســلمين المتقدميــن:  بيــان بعــض أوجــه الفــروق المتقدمــة بيــن اســم الرحمــن واســم الرحيــم، وذكــر ســبب كفــر الكفــار باســم الرحمــن، وقصــة 

ــات التشــديد )ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( )ۋ ۋ ۅ ۅ( ــرض بعــض آي ــي مع ــن ف ــر اســم الرحم ــر ســبب ذك ــة، وذك الحديبي
ويمكن أن تخصص الشريحة المستهدفة من الجمهور وفق الفئة العمرية: التعليم - الشباب - المرأة - األطفال -... إلخ

 ال يتعمق في ذكر التفاصيل أو الخافات لغير المختصين تنبيهات
 ال يقتصر في الكام على الخطاب المعرفي المجرد، بل القصد الخطاب اإليماني والتعليق باهلل تعالى.

عناصر مرتبطة 
ألفاظ )من أنواع معينة( إذا وردت في المحتوى فإنها تربط من موسوعات خاصة، كاألماكن واألعام واألديان والمذاهب..من الموسوعة

المحتوى 
]ربط بمحتويات أخرى[: من آثار معرفة األسماء الحسنى على العبد )وهي مادة دعوية للدكتور خالد السبت على موقع يوتيوب(.الدعوي

قوالب احملتوىبناء بطاقة املفرداتاملصفوفة املختارة تصنيف املوضوعاتإستراتيجيات االرتقاءأولويات احملتوىأهم اإلستراتيجيات خارطة األهداف  2345678 1
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مدخل:
المحتوى الدعوي كالماء الذي يمكن تصويره في قوالب متنوعة، فالمحتوى تتلقاها الحواس المختلفة:

البصر: بمواد مقروءة أو مرئية، وأوضح مثال لذلك الكتب المطبوعة، واللوحات. 	

والســمع: بموادمؤثــرات صوتيــة، وأوضــح مثــال لذلــك اإلذاعــات والمقاطــع الصوتيــة المنشــورة فــي »ســاوند كاود soundcloud« أو فــي »مدونــات  	
ساســل صوتيــة  Podcast« مثــًا. 

واللمس: ونحوه؛ كلغة برايل وبعض األدوات الحسية والمؤثرات في المعارض وغيرها. 	

والمختلطة بين ذلك: كالمواد الجامعة بين الصوتي والمرئي، وأوضح مثال لذلك القنوات والمعارض واليوتيوب. 	

ولكــن لمــا كان أبلــغ المنافــذ فــي المحتــوى الســمع والبصــر كانــا همــا األصــل فــي تلقــي المحتــوى الدعــوي، وتــرى بعــض األبحــاث أن اإلنســان يتحصــل 
علــى 90% مــن المعلومــات عبــر البصــر، و8%عبــر الســمع، و	% عبــر الحــواس األخــرى، ومــن هــذه المنافــذ كلهــا يمكــن مخاطبــة العقــل والوجــدان.

 ما قوالب المحتوى الدعوي؟
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وقوالب المحتوى الدعوي التي تخاطب هذه الحواس متنوعة، ومنها: 

الكتب والكتيبات والمنشورات واللوحات.	 

القنوات واإلذاعات الفضائية أو عبر اإلنترنت.	 

األفام والمقاطع المرئية والمقاطع الصوتية عبر الوسائط المختلفة.	 

الخطب والكلمات والحوارات والحفات والمؤتمرات والمسارح.	 

الحديث المباشر.	 

والموجود أكثر من ذلك، كما أن التقنية والعقول ال تكف عن االبتكار، وفيما يلي نماذج:

السمع

• كلمات/ مؤثرات

اللمس والشممشتركالبصر
 والذوق

نادر في المحتوى • سمعي/ بصري• نصوص/ صور
الدعوي

• مثاله:الصور واللوحات

• مثاله: الفيديو• مثاله: اإلذاعات

محتوى نصيمحتوى بصري

الوسائط املتعددة محتوى سمعي

• مثاله: الكتب

شكل رقم: )12(

قوالب المحتوى الدعوي.

قوالب احملتوىبناء بطاقة املفرداتاملصفوفة املختارة تصنيف املوضوعاتإستراتيجيات االرتقاءأولويات احملتوىأهم اإلستراتيجيات خارطة األهداف  2345678 1
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أنواع المحتوى:
ــوى أعــم  ــة Articles، ولكــن هــذه نظــرة قاصــرة بعــض الشــيء، فالمحت ــى الذهــن النصــوص المكتوب ــادر إل ــوى« يتب عندمــا يقــرأ بعضــم كلمــة »المحت
وأشــمل، فالكلمــة وبيــت الشــعر والتغريــدة والمقالــة والكتــاب محتــوى؛ والخطبــة والمحاضــرة والمقطــع الصوتــي والفيلــم والمســرحية والمعــرض وغيرهــا 

أنــواع وأشــكال مختلفــة مــن المحتــوى، ويمكــن أن تصنــف كمــا يلــي:

المحتــوى النصــي Articles: ومثالــه مــا تقــرؤه اآلن، فهــو يعتمــد فــي طريقــة توصيــل الفكــرة أو المعلومــة علــى النصــوص المكتوبــة، وهــذا النمــط 
هــو نمــط قديــم للمحتــوى، وقــد كتــب اهلل لموســى فــي األلــواح موعظــة وتفصيــًا لــكل شــيء، وفــي نســختها هــدى ورحمــة، والقــرآن قــد كتــب أيًضــا فــي 

المصاحــف..

وينتشــر هــذا النــوع مــن المحتــوى فــي المدونــات والمواقــع بصفــة أساســية، وبعــض مواقــع التواصــل االجتماعــي مثــل الفيــس بــوك، ويظــل هــذا النــوع 
هــو األشــهر واألقــوى بيــن أنــواع المحتــوى األخــرى، واألســهل للمعلومــات.

ومــع ذلــك فقــد يواجــه أصحــاب هــذا النــوع مــن المحتــوى بعــض المشــكات فــي توصيــل مــا يريــدون؛ مثــل اختــاف اللغــات والثقافــات وأيضــا تبايــن 
اللهجــات داخــل اللغــة الواحــدة، وبيــن الفصيــح والعامــي، ويعتمــد ذلــك علــى نوعيــة الجمهــور الــذي يقــرأ مــا نكتــب، وربمــا فقــد عــدًدا مــن الجمهــور 

المســتهدف بســبب اختــاف اللغــة أو اللهجــة. وكذلــك فــإن الصغــار العاجزيــن عــن القــراءة أو األمييــن أو المكفوفيــن يفقــدون فاعليــة هــذا النــوع.

وكذلــك فــإن المحتــوى النصــي يحتــاج عمــًا مــن المتلقــي، وهــي القــراءة بانتبــاه، وربمــا بنــوع تركيــز زائــد عــن غيــره، ولهــذا يســتثقله عــدد مــن الجمهــور، 
أو يملونــه ويحتاجــون لغيــره، إال أنــه يبقــى قوًيــا ولــه جمهــوره وتأثيــره.

بالرغم من تأثر صنعة طباعة الكتب عالمًيا إال أن 
المحتوى النصي أخذ أشكااًل متنوعة خارج دفتي الكتب 

وانتشر عبر المدونات ومواقع التواصل االجتماعي
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المحتــوى البصــري Visual Content: وقــد كانــت الصــور القديمــة علــى الكهــوف واألحجــار نموذًجــا 
لذلــك، ولــم تــزل الصــور والنقــوش محتــوى معبــًرا عــن األفــكار.

فالمحتــوى البصــري يعتمــد أساســا علــى التفاعــل البصــري، وطريقــة النظــرة للصــورة وقــراءة وفهــم مــا 
ترمــز إليــه، وهــذا النــوع مــن المحتــوى ينتشــر كثيــرا علــى شــبكات ومواقــع التواصــل االجتماعــي وخاصــة 
الفيــس بــوك و بينترســت، ومــن األمثلــة : الفيديــو الصامــت، والصــور المتحركــة GIF؛ فهــي منتشــرة كثيــًرا 

وذات فعاليــة وتأثيــر عــاٍل.

ــورة، وقــد  ــرة كالحكــم أو األقــوال المأث قــد تكــون الصــور المعروضــة صمــاء، أو عليهــا نصــوص قصي
ــة تســمى  ــة، وفــي هــذه الحال ــى طريقــة خطــوات أو دروس كامل ــى الصــورة نصــوص كثيــرة؛ عل يكــون عل

إنفوجرافيــك.

يعتمد المحتوى البصري 
باألساس على التفاعل البصري، 

ويعد من أكثر أنواع المحتوى 
انتشاًرا وتأثيًرا

يستحوذ اليوتيوب على ثلث 
حصة مستخدمي اإلنترنت 

حول العالم وتعد هذه أكبر نسبة 
تستحوذ عليها منصة إلكترونية

اتجه جمع كبير من الجمهور 
لالستماع للمقاطع الصوتية 

عبر المنصات الخاصة 
والمتوفرة تطبيقاتها في 

الهواتف الذكية

بقدر ما تتنافس الشركات العالمية على إنتاج المحتوى البصري بقدر ما تتجه للمنافسة في 
إيجاد المنصات الخاصة بها.
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المحتــوى الســمعي Audio Content: لــم يــزل المحتــوى الشــفهي الــذي يلقــى ويتناقلــه النــاس أول 
المحتويــات وأوســعها، وتبقــى الخطــب واإلذاعــة نموذًجــا تاريخًيــا للمحتــوى الســمعي.

وهــو يعتمــد أساســا علــى التفاعــل مــع حاســة الســمع، وللســمع خاصيــة تأثيــر فــي القلــب ال توفيهــا 
المحتويــات األخــرى، ولهــذا أمــر اهلل تعالــى باالســتماع للقــرآن كمــا أمــر بقراءتــه، وقــد توجــه الكثيــر مــن 

محترفــي صناعــة المحتــوى فــي الســنوات الماضيــة إلــى صناعــة المحتــوي الســمعي.

ومــع انتشــار أجهــزة الهاتــف المحمــول التــي تدعــم تشــغيل الملفــات الصوتيــة، أصبــح باإلمــكان تحميــل 
ــا فــي أي وقــت ومــكان،  ــزة واالســتماع إليه ــى هــذه األجه ــة عل ــر مــن المقاطــع والحلقــات الصوتي الكثي
 Sound ويمكــن الوصــول للعديــد مــن المواقــع التــي تقــدم هــذا النــوع مــن المحتــوى ومــن أشــهرها موقــع

.Cloud

محتــوى الوســائط المتعــددة Multimedia Content: إذا كان المحتــوى الدعــوي النصــي أو البصــري 
أو الســمعي مؤثــًرا فــإن محتــوى الوســائط المتعــددة يشــركها فــي ذلــك وربمــا زاد.

ــه يخاطــب  ــك ألن ــوى؛ وذل ــواع المحت ــن كل أن ــر تفاعــا بي ــوع المفضــل  واألكث ــو هــو الن ويبقــى الفيدي
الســمع والبصــر فــي نفــس الوقــت، ويمكــن عــن طريــق الفيديــو الشــرح التفصيلــي والتفاعلــي للكثيــر مــن 
ــة للمشــاهدات تبينهــا اإلحصــاءات  األمــور التــي يصعــب شــرحها بالطــرق األخــرى، وهنــاك أرقــام هائل

المتجــددة.

ــة فــي عالــم المحتــوى، ثــم آلــت فــي ذلــك إلــى القنــوات الفضائيــة،  وقــد كانــت الســينما والتلفــاز نقل
واليــوم فــي عالــم الحواســيب والجــوال وفــي عالــم الشــبكات زاد محتــوى الوســائط المتعــددة انتشــاًرا، 
ــر مــن  ــوم أكث ــوب الي ــوب:. ويضــم اليوتي ــع اليوتي ــوم هــو موق ــع لنشــر الفيديوهــات الي ــر موق وأهــم وأكب
مليــار مســتخدم، أي حوالــى ثلــث األشــخاص الذيــن يســتخدمون اإلنترنــت، ويقضــي المســتخدمون 
يومًيــا مئــات الماييــن مــن الســاعات فــي مشــاهدة مقاطــع الفيديــو علــى YouTube ويســّجلون مليــارات 

ــات.  ــر أن األرقــام ال تعــرف الثب ــه هــذا الوقــت، غي المشــاهدات..« كمــا يقــول القائمــون علي

يستحوذ اليوتيوب على ثلث 
حصة مستخدمي اإلنترنت 

حول العالم وتعد هذه أكبر نسبة 
تستحوذ عليها منصة إلكترونية

اتجه جمع كبير من الجمهور 
لالستماع للمقاطع الصوتية 

عبر المنصات الخاصة 
والمتوفرة تطبيقاتها في 

الهواتف الذكية

تعد منصة ساوند كالود أشهر المنصات المخصصة للمحتوى الصوتي.
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أشكال المحتوى:
أشــكال المحتــوى ال يمكــن حصرهــا، ألنهــا قابلــة لاختــراع واالندمــاج والتغييــر، ولكــن يمكــن اإلشــارة إلــى أشــهر صورهــا عبــر تقســيمها إلــى أقســام 
مختلفــة، والتقســيمات التاليــة ليســت دقيقــة تماًمــا، وذلــك راجــع ألن المــادة الواحــدة يمكــن تشــكيلها بأشــكال مختلفــة تتشــابه فــي االســم، فمــا يأتــي 

مجــرد أمثلــة:

الحجمالمستهدفإجراءالنوعشكل القالبشكل العرضالوسيط

ورقي	 
رقمي	 
إلكتروني	 
حسي 	 
متحفي	 

 
 

نصوص	 
صور ثابتة	 
صور متحركة	 
صوتي	 
فيديوي	 
إنفوغرافيك	 
أنيمشن	 

 

كتاب	 
مقال	 
أقل من مقال 	 

)تغريدة..الخ(
مجلة	 
فيلم	 
بنرات	 
برشورات	 
مطويات	 
معرض	 
حفل	 
مسرح	 
محاضرة	 
درس	 
تطبيق 	 

إلكتروني
موقع	 
شبكة تواصل	 
لعبة	 
مسابقة	 

كلمات 	 
وأرقام

تغريدات	 
توقيعات	 
خطب	 
أشعار	 
قصص	 
خرائط	 
أطلس	 
منهج دراسي	 
دورة تدريبية	 
تقارير	 
أدلة	 
إعانات	 

تلخيص	 
إحصاء	 
تحليل	 
فهرسة	 
خريطة ذهنية	 
إنشاء هوية	 
تسويق رقمي	 
أسئلة وأجوبة	 
تخطيط	 
تقويم	 

أطفال	 
كبار	 
شباب	 
فتيات	 
جنس: رجال/	 

نساء
مرحلة دراسية	 
نخبة	 
عامة	 
شريحة 	 

خاصة )أزواج، 
معلمون..الخ(

 بلد معين	 

صغير جدا	 
صغير	 
متوسط	 
كبير	 
كبير جدا	 

هــذه التشــكيلة تفيــد فــي فتــح األفــق أمــام صانــع المحتــوى بحيــث ال ينحصــر فــي شــكل واحــد قــد ال يناســب ظرفــه الحالــي، بــل بإمــكان الراغــب فــي 
صناعــة المحتــوى أن يحــدد شــكل محتــواه أو ينــوع فــي ذلــك، بحيــث يســتهدف خليطــا جديــدا بواحــد مــن كل عمــود ممــا ذكــر  أعــاه.
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المحور الثالث

خارطة إجرائية 
لصناعة محتوى دعوي
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مدخل:
مــا ســبق هــي مقدمــات تأسيســية وإســتراتيجية لصناعــة المحتــوى الدعــوي، 

وهــي كالمقدمــات للعمليــة اإلجرائيــة بصناعــة المحتــوى الدعــوي نفســه.

وصناعــة المحتــوى علــم ومهــارة قائمــة بنفســها، ولهــا اتجاهــات ومــدارس 
مختلفــة فــي فلســفتها وإســتراتيجياتها وطريقــة عرضهــا.

وبمــا أن هــذه الوثيقــة هــي خارطــة معرفيــة إســتراتيجية فســنعرض بــإذن اهلل 
تعالــى فيمــا يأتــي فقــرات توضيحيــة تأسيســية للعمليــات اإلجرائيــة فــي صناعــة 
المحتــوى، وتبقــى المراجــع الموســعة للتفاصيــل، وقــد أفــرد مركــز أصــول دليــًا 

إجرائًيــا موســًعا فــي ذلــك يمكــن الرجــوع إليــه.

أهم التوصيات للمهتمني بصناعة احملتوى الدعويتأصيالت في صناعة المحتوى الدعويدورة صناعة احملتوى الدعوي 23 1
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مدخل:
عنــد الرغبــة فــي صناعــة محتــوى دعــوي فمــن المفيــد تصــور الخطــوات المرحليــة التــي يمــر بهــا أو يفتــرض 
أن يمــر بهــا كل صانــع محتــوى، فهــي خطــوات مشــتركة فــي أكثرهــا ســوى بعــض خصوصيــات المحتــوى 

الدعــوي.

وهــذه الخطــوات هــي خارطــة نموذجيــة للتوضيــح، وتضمنــت 18 خطــوة متسلســة منطقًيــا، ومــن الممكــن فــي 
كثيــر مــن األحــوال تبديــل الخطــوات وتقديــم بعضهــا علــى بعــض، كمــا يمكــن دمجهــا وتجاوزهــا، وذلــك بحســب 

حــال المحتــوى وظروفــه وظــروف صانعيــه مــن أفــراد أو مؤسســات.

فعلــى ســبيل المثــال: قــد يكــون عنــدك موضــوع محــدد وأنــت تبحــث عــن منصــة النشــر المناســبة لــه، وقــد 
يكــون عنــدك منصــة نشــر محــددة، وأنــت تبحــث عــن الموضــوع أو الشــريحة المســتهدفة بــه.

ــي المشــاريع  ــا ف ــا، وخصوًص ــى أهــل االختصــاص به ــدورة إل ــي كل خطــوة مــن هــذه ال ويفضــل الرجــوع ف
ــره. ــي اإلعــام االجتماعــي وغي ــن إدارة الحشــود ف ــة، واالســتفادة م ــة الحديث ــع التقني ــن م ــر ممك ــرة، وهــو أم الكبي

وفيما يلي عرض لهذا الخطوات مع شرح لبعضها:

دورة صناعة المحتوى الدعوي

للمحتوى الدعوي عوامله 
الخاصة التي يجب تصور 

خطواتها المرحلية التي يمر بها.

الرجوع إلى أهل االختصاص هو 
سر نجاح أي عمل، وليس صانع 

المحتوى الدعوي بمنأى عن إشراك 
المختصين معه واستشارتهم.
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 أخلص هلل واستعن 
به واستخره

 استعن باهلل وانشر

 قم بالتدقيق 
اإلمالئي واللغوي

حدد اإلستراتيجية

 ُصغ احملتوى

حدد نوع احملتوى: )نصوص، 
فيديو..( ومنصة النشر: 

)تويتر، يوتيوب..(

حدد الشريحة 
املستهدفة/ اللغة

 استثمر جمهورك

حّدد عمال 
)نداء اإلجراء(

 اجمع املضامن 
واملعلومات

ضع خطة واجمع 
فريق عمل 

 راقب ردود األفعال

 اصنع احملتوى 
بشكله النهائي

اختر املوضوع العام 
واألفكار الرئيسة

حدد اآلثار 
واألهداف

رجع الصدى
ر ن وطوِّ حسِّ

 استعمل الذوق 
واخليال، وعّدل

ضع العنوان

01

0403 05

060708

09 10 11

121314

15

18

16 17

02

شكل رقم: )13(
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أخلص هلل واستعن به واستخره:
01

اإلخاص أصل العمل، ألنك مأجور إن أخلصت ولو لم ينجح محتواك الدعوي، ومأزور إن لم تخلص وإن نجح محتواك.	 

ثم إنك مهما كنت ال تملك القوة على نجاح عملك، وال األسباب القدرية في ذلك، وال تعلم ما الطريق الصحيح لعملك؛ فاستعن باهلل واستخره.	 

ضع خطة واجمع فريق عمل:
02

مــا يســتوي األعمــى والبصيــر، والخطــة رؤيــة بصريــة لطريقــك فــي 	 
صناعــة المحتــوى، وهــي حصيلــة ثــاث أمــور:

١ أين أنا وما الذي أملكه؟ 

٢ ماذا أريد وما أهدافي؟ 

٣ كيف أصل؟ وما األدوات؟

تعاونــوا علــى البــر والتقــوى، فأكثــر أعمــال صناعــة المحتــوى تحتاج 	 
لقــدرات مختلفــة ال يتقنهــا واحــد، ولــو أتقــن بعضهــا فالفريق عقول 

وأيــاد إضافيــة، وصفــات الفريــق تختلف باختاف كل مشــروع. 

حدد الشريحة المستهدفة/ اللغة: 03

المستهَدف هو الرقم الصعب، كلما عرفنا:	 

١ خصائصه

٢ احتياجاته

٣ رغباته

كانــت إمكانيــة التأثيــر أقــوى، يشــمل ذلك:معرفــة عقيدتــه وعمــره 	 
وطباعــه ومســتواه الثقافــي وعــادات اســتماعه أو مشــاهدته، مثــًا: 
ــر وســائل اإلعــام  ــاه عب ــا يتلق معرفــة خصائــص الطفــل، ومعرفــة م
واأللعــاب -التــي يشــكل التوتــر أو العنــف نســبة عاليــة منهــا- يســاعد 

ــم. ــدم له ــوى المق ــوع المحت ــد ن ــي تحدي ف

وجود فريق متخصص يستشعر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه 
في تبليغ دين اهلل من شأنه صناعة ما هو مميز ونوعي بحول اهلل.
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أهم التوصيات للمهتمني بصناعة احملتوى الدعويتأصيالت في صناعة المحتوى الدعويدورة صناعة احملتوى الدعوي 23 1

االهتمــام بتقســيم الفئــات العمريــة، وإنتــاج محتويــات تناســب كل فئــة، دون التركيــز علــى فئــة وإغفــال األخــرى، مــع االهتمــام بــَردِّ مــا يــرّوج مــن 	 
الباطــل أو الشــبهات، أو مــا يســتهدف طائفــة معينــة أو فئــة عمريــة دون غيرهــا.

المستهدفيميل المحتوى المناسب إلىيميل المحتوى المناسب إلىالمستهدف 

المرأةالعاطفة، الحنان، الرحمةالمنطق، القوة..الرجل

المسلم
الرقائق، الواجبات، 
المستحبات، أعمال 

القلوب..

أصل التوحيد، مبدأ األخاق، 
الفرائض الكبرى، الشبهات 

الكبرى،

غير 
المسلم

الكبير
التجريدي، القيم الكبرى، 

العلم المقارن، اإلبهار 
المعلوماتي..

الحسي، القصصي، العبارات 
القصيرة، معلومات قليلة، 

]المسموع[
الصغير

العاميالحسي، القصصي، المباشرالتجريدي، المركب، التعليليالمثقف

المنطقي
الحقائق، األرقام، الضوابط، 

التقاسيم، الوقائع، 
التعليات، المناقشات

الخيال، القصة، المشاعر، 
العاطفيالمؤثرات الصوتية والبصرية

المحتوى 
المقروء

المعلومة المفصلة، الترقيم، 
]المنطقي[..

العبارات قصيرة، التنويع، 
]العاطفي[..

المحتوى 
المسموع

المساواة، الروحانية، القرآن، التاريخ، والهوية..العربي
غير العربياألخاق..

نموذج لبعض عوامل التغيير بالنظر للمستهدف بالمحتوى الدعوي  )يأتي شرحها(

فكلما كان المستهدف أقرب إلى أحد الطرفين كان المحتوى مائال إلى ذلك الطرف، فالمسلم الجديد مرحلة وسطى بين المسلم وغير المسلم، 
والمراهق بين الصغير والكبير.. وهكذا
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يميل المحتوى المناسب إلىالمستهدف 

الرجل
والمرأة

فــي صناعــة المحتــوى ينبغــي مراعــاة جنــس الشــريحة المســتهدفة )ذكر/أنثــى(، فمــع تبايــن النــاس إال أن الرجــل 
ــق المعلومــة،  ــج، وتوثي ــر األســباب والنتائ ــل ذك ــوي شــيًئا مــن المنطــق، مث ــذي يحت ــى الخطــاب ال ــا إل ــل غالًب يمي
وتجنــب المبالغــات، وكذلــك يميــل إلــى قبــول القــوة مــن الحــزم والقيــادة وغيرهــا، بينمــا تميــل المــرأة إلــى الخطــاب 

الــذي يحتــوي العاطفــة فهــي تتأثــر ســريًعا بالتحفيــز، وتميــل إلــى التوجــه الــذي يحتــوي الحنــان والرحمــة.

المسلم
وغير المسلم

ــا تتعقــب  ــًرا م ــذا كثي ــات )وله ــث عــن الواجب ــوى للمســلم يمكــن أن يتضمــن الخطــاب الحدي فــي صناعــة المحت
األحــكام خطــاب »يــا أيهــا الذيــن آمنــوا« فــي القــرآن(، وبعــد ذلــك –خصوًصــا لمــن بــدأ إيمانــه يرســخ- بالحديــث 
عــن المســتحبات، وعــن أعمــال القلــوب، وينبغــي أال يشــغل المبتــدئ بالحديــث عــن المعانــي الدقيقــة قبــل أن يعــي 
المعانــي الجليلــة علًمــا وعمــًا، وبحســب ترقيــه يترقــى معــه، وفــي المقابــل فــإن غيــر المســلم يُعنــى فــي صناعــة 
المحتــوى معــه بالحديــث عــن أصــل التوحيــد، وعــن مبــدأ األخــاق، وكذلــك –وخصوًصــا لمــن دخــل اإلســام- 

بالحديــث عــن الفرائــض الكبــرى، والجــواب عــن الشــبهات الكبــرى.

الكبير
والصغير

يبــدأ الصغيــر بفهــم األشــياء المحسوســة؛ وفــي حيــن ال يســتوعب المعانــي التجريديــة )كالمعانــي المعنويــة 
كالتــوكل واإلنابــة..(، فإنــه يميــل إلــى الصــور وإلــى القصــص، خاصــة إذا كانــت قصيــرة وواضحــة وتحمــل مضاميــن 
مباشــرة، وهــو يميــل عموًمــا إلــى الوصايــا والجمــل القصيــرة، ويصعــب عليــه اســتيعاب المعلومــات الكثيــرة أو التــي 

يركــب بعضهــا علــى بعــض، وهــو يشــبه مــا فــي خصائــص المحتــوى المســموع.
وأمــا الكبيــر فيبــدأ تدريجًيــا فــي إدراك المعانــي التجريديــة، ويســتوعب -ويتبنــى أيًضــا مــا لــم تفســد فطرتــه- 
القيــم الكبــرى، ويبــرز عنــده جانــب المقارنــة بيــن المعلومــات واألشــخاص واالتجاهــات حســب علمــه، وإذا خــف 
عليــه تأثيــر اإلبهــار الصــوري والقصصــي -وإن بقــي- فإنــه يــزداد تأثــره بالجانــب العلمــي وبالحقائــق، ويشــبه فــي 

ذلــك مــا فــي خصائــص الرجــل.

المثقف
والعامي

يميــل المثقــف للمعانــي التجريديــة، ويســتوعب القضايــا الكليــة الجامعــة أصــول مســائل مختلفــة، والقضايــا 
ــدة،  ــه يميــل إليهــا حيــث يجــد معانــي جدي ــى بعــض، وكمــا يعيهــا فإن ــة التــي تتداخــل ويترتــب بعضهــا عل المركب
وفــي المقابــل يميــل عامــة النــاس إلــى المحتــوى الحســي المباشــر، وخصوًصــا فــي الواقــع القصصــي واألمثلــة 

ــة. ــة المتداول ــة واللغ المشــاهد القريب

المنطقي 
والعاطفي

فــي صناعــة المحتــوى: الشــريحة المنطقيــة تميــل إلــى المحتــوى الــذي يحتــوي علــى الحقائق والمعلومــات الصلبة؛ 
خاصــة المنقولــة مــن مصــادر موثوقــة، وهــو يميــل أيًضــا إلــى لغــة األرقــام باعتبــار أن األرقــام تعبــر عــن الواقــع 
بشــكل أدق، وهــو يميــل أيًضــا إلــى التعليــات؛ ســواء كانــت ظاهــرة أمامــه فــي المحتــوى أو كانــت مهيــأة ليســتنبط 
ــا مــن  هــو  األســباب أو النتائــج.. وفــي المقابــل فالشــريحة العاطفيــة تميــل إلــى المحتويــات التــي تحتــوي جانًب
الخيــال، أو الصــور، كمــا يميــل إلــى الحديــث عــن المشــاعر أو المحــرك للمشــاعر؛ ســواء كانــت مشــاعر الحــب 
أو الحــزن أو غيرهمــا، ولهــذا مثــًا يميــل إلــى القصــة ســواء كانــت حًقــا أو باطــًا؛ فهــي تثيــر خيالــه ومشــاعره.
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حدد اآلثار واألهداف: 04

التخطيــط للهــدف يســاعد فــي التوجــه إليــه 	 
المحتــوى  عناصــر  كل  وتوجيــه  مباشــرة، 
إليــه، ألن كل مشــروع هــو عبــارة عــن وضــع 
ينشــغل  وقــد  إليــه،  الوصــول  ثــم  هــدف 
بعــض صانعــي المحتــوى بالوســيلة وال تكــون 
ــدون الحصــول  ــا يري ــة لم ــة كافي ــم رؤي لديه
لكــن  مبهــًرا  المحتــوى  يكــون  وقــد  عليــه؛ 
بــا أثــر؛ مــع أن صناعــة األثــر هــي الوجــه 

الثانــي لعمليــة صناعــة المحتــوى.

أهم التوصيات للمهتمني بصناعة احملتوى الدعويتأصيالت في صناعة المحتوى الدعويدورة صناعة احملتوى الدعوي 23 1

يميل المحتوى المناسب إلىالمستهدف 

المحتوى 
المقروء 

والمحتوى 
المسموع

فــي صناعــة المحتــوى: الشــريحة المنطقيــة تميــل إلــى المحتــوى الــذي يحتــوي علــى الحقائق والمعلومــات الصلبة؛ 
خاصــة المنقولــة مــن مصــادر موثوقــة، وهــو يميــل أيًضــا إلــى لغــة األرقــام باعتبــار أن األرقــام تعبــر عــن الواقــع 
بشــكل أدق، وهــو يميــل أيًضــا إلــى التعليــات؛ ســواء كانــت ظاهــرة أمامــه فــي المحتــوى أو كانــت مهيــأة ليســتنبط 
ــا مــن  هــو  األســباب أو النتائــج.. وفــي المقابــل فالشــريحة العاطفيــة تميــل إلــى المحتويــات التــي تحتــوي جانًب
الخيــال، أو الصــور، كمــا يميــل إلــى الحديــث عــن المشــاعر أو المحــرك للمشــاعر؛ ســواء كانــت مشــاعر الحــب 
أو الحــزن أو غيرهمــا، ولهــذا مثــًا يميــل إلــى القصــة ســواء كانــت حًقــا أو باطــًا؛ فهــي تثيــر خيالــه ومشــاعره.

العربي
وغير العربي

الشــريحة العربيــة يســهل عليهــا اســتيعاب القــرآن فيكــون مــن األولــى تعظيــم الجهــد فــي نشــره وتفســيره وتدبــره، 
وكذلــك فــإن لظهــور اإلســام فــي العــرب مدخــًا لربــط تاريــخ العــرب وهويتهــم باإلســام، وفــي المقابــل فغيــر 
العــرب قــد يســتهويهم الحديــث كثيــًرا عــن المســاواة بيــن الشــعوب، ولعــدم إدراكهــم القــرآن كمــا يدركــه العربــي 

فإنــه يؤثــر فيهــم المحتــوى الروحانــي، واألخاقــي.

من أكثر ما يؤخر تحقيق األهداف عدم تحديد وضبط التواريخ 
الزمنية لكل خطوة أثناء التخطيط مما ينعكس بالسلب على 
الوصول لآلثار فضاًل عن التوجيه الصحيح لعناصر المحتوى. 
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شكل رقم: )14(

مستفاد من مخروط الخبرة لـ)ديل(.

 %10 مما يقرأون

 %20 مما يسمعون

 %30 مما يرون

 %50 مما يرون ويسمعون

 %70 مما يقولون ويكتبون

 %90 مما يفعلون

قراءة

سماع

النظر للصور

مشاهدة الفيديو

زيارة األماكن 

مشاهدة التجارب العلمية

المشاركة في ورش العمل

المشاركة في الدروس التفاعلية

محاكاة تجربة من الحياة الواقعية

القيام بالعمل كما هو في الحياة الواقعية

الناس غالًبا يتذكرون
ــات 	  ــر بالهــدف، وباإلمكان ــار يتأث ــواك؛ واالختي ــوع محت ــر ن اخت

ــم أصعــب..( وطبيعــة المحتــوى )القــرآن بالصــوت  )مثًا:الفيل
مؤثــر(، والشــريحة المســتهدفة )تأثــر الطفــل بالصــورة(، علــى 
أن الفيديــو اليــوم أصبــح مــن أقــوى منصــات التأثيــر، ومنصــة 
النشــر تتأثــر بالفكــرة ونــوع المحتــوى، والجمهــور مــن حيــث 
عاداتــه االتصاليــة وقابليــة تأثــره، والتكلفــة، والوقــت. )يمكــن 

تأخيــر هــذه الخطــوة حتــى اختيــار الموضــوع(.

كيف أعرض المحتوى؟
المحتــوى  مــن  المختلفــة  الظــروف  تحكمهــا  العــرض  طريقــة 
ــى  ــات وغيرهــا، ولكــن عل ــة والشــريحة المســتهدفة واإلمكان والبيئ
أفضــل  علــى  الحــرص  يختــاره  ومــن  الدعــوي  المحتــوى  صانــع 

لغرضــه. العــرض  أســاليب 

وعلــى الرغــم مــن أن المشــاركة العمليــة كلمــا تعمقــت كان أدعــى 
لخبــرة أعمــق -كمــا يمثــل مخــروط الخبــرة لديــل-، ورب صــورة 
أبلــغ مــن 100 كلمــة، إال إن ذلــك ال يلــزم أن يكــون شــرًطا لــكل 

ــكل شــريحة. ــوى ول ــع محت صان

فحيــن يناســب شــريحة مــا القــراءة؛ يناســب اآلخريــن الحــوار 
ــى أنــه ينبغــي للداعيــة تذكــر أنــه ليــس الوحيــد فــي  والتفاعــل، عل
الســاحة ليلــزم نفســه بتنــاول كل الطــرق، بــل علــى الدعــاة التعــاون 

ــا يائمــه. ــاول كل م ليتن

ويشــار هنــا إلــى أن اإلكثــار مــن التنويــع فــي القالــب الواحــد 
للمحتــوى يســاعد علــى التصــدر فــي مضاميــن المحتــوى؛ مثــل 10 
مقاطــع يوتيــوب عــن صــاة الضحــى تقــودك للتصــدر وتفضيــل هــذه 

ــر. ــادة النفــع واألث ــي زي المنصــات لــك، وبالتال

ــة  ــر مــن أســلوب وطريق ــوى الدعــوي الواحــد بأكث عــرض المحت
يــن، كطريقــة القــرآن الكريــم. تُناِســب أحــوال المدعوِّ

حدد نوع المحتوى: )نصوص، فيديو..( ومنصة النشر: )تويتر، يوتيوب..(: 05

على صانع المحتوى الدعوي التنبه إلى أنه ليس 
الوحيد في الساحة ليلزم نفسه بتناول كل طرق 

عرض المحتوى، وكلما تخصص في إحدى الطرق 
كلما كان أدعى لتجويد منتجه.
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حدد االستراتيجية: 06

علــى صانــع المحتــوى أن يختــار اســتراتيجيته والتــي تتأثــر بعوامــل مختلفــة؛ فقــد يختــار خطابــا مباشــًرا واضًحــا يصــل إلــى الهــدف مباشــرة، وقــد 	 
يختــار خطاًبــا غيــر مباشــر؛ كمــا يقــول صاحــب مصطلــح )القــوة الناعمــة(: »أفضــل الدعايــات ليســت دعايــة«، وكذلــك قــد يختــار الخطــاب العقلــي 

وقــد يختــار العاطفــي، وقــد يســتهدف ربطــه بواقــع معيــن أو مفتــوح..

اختر الموضوع العام واألفكار الرئيسة: 07

بحســب أولويــات الموضوعــات -التــي ســبق ذكرهــا- وبحســب أهدافــك وشــريحتك ومنصتــك ســتختار الموضــوع العــام لمحتــواك، ومــن مصفوفــة 	 
الموضوعــات الســابقة وممــا ينــدرج فيهــا يمكنــك اختيــار الموضــوع األنســب وأبــرز األفــكار الرئيســة التــي تحــدد اإلطــار العــام لــه، وال مانــع: فقــد 

يتغيــر ذلــك الحقــا أو يتطــور بحســب مــا يطــرأ مــن عمليــة جمــع المعلومــات أو غيرهــا.

بناء األهداف ومحتواها: 
فــي صناعــة األهــداف الضمنيــة للمحتــوى الدعــوي وموادهــا فيمكــن االســتفادة مــن نمــاذج األهــداف التعليميــة )ومــن أشــهرها نظــام بلــوم(، وســواء 
كان منهجــا تعليميــا أو محاضــرة أو خطبــة أو كتابــا أو حتــى فيلمــا؛ فيمكــن أن يســتفاد مــن تلــك األهــداف، وال يطلــب بالتأكيــد أن تكــون هــذه األهــداف 

عبــارات ظاهــرة للمتلقــي وبأســلوب مباشــر، ولكنهــا موجهــات لصانــع المحتــوى فــي تحديــد األفــكار الرئيســة التــي توجهــه فــي صناعتــه واختيــاره:

يتحقق اختيار اإلستراتيجية بتوافق صانعي المحتوى على 
األسلوب المراد إيصال الرسالة من خالله. 
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مثالسلوك ذو عالقةالتعريفالهدف

تذكر شيء ما دون الحاجة لفهمه أو المعرفة
الستخدامه أو تغييره بالضرورة.

يعّرف، يصف، يميز، يدرج، يطابق، يحفظ، 
ح. يشير ِلـ، يستدعي، يختار، يصرِّ

أن يميز متلقي المحتوى بين 
معنى الواجب والمستحب

فهم شيء ما، تم التعامل به دون الفهم
الحاجة لربطه بشيء آخر بالضرورة

يجمع، يغّير، يشرح، يحلل، يقارن، يقسم، 
يعنون، يعّمم، يضرب أمثلة، يستنتج، يفّسر، 
يعيد الصياغة، يتنبأ، يراجع، يلخص، يترجم.

أن يشرح متلقي المحتوى معنى 
)پ پ پ پ ڀ(

التطبيق
استخدام مفهوم بسيط لحل مشاكل 
في موقف معين، باستخدام مواد تم 
تعلمها ضمن مواقف جديدة وواضحة

يطبق، يتخذ، يجمع، يبني، يوضح، يكتشف، 
يشرح، يجري مقابلة، يعالج، يربط، يظهر، 

يحّل، يستخدم.

أن يربط متلقي المحتوى بين 
اإليمان وطمأنينة القلب

التحليل

تقسيم شيء ما إلى أجزائه، قد يُركز 
على تعريف األجزاء أو تحليل العاقات 

بين هذه األجزاء، أو تمييز المبادئ 
التنظيمية.

يحلل، يقارن، يناقض، يخطط، يتمّيز، يشرح، 
يعّرف، يوّضح، يستنتج، يوجز، يشير، يختار، 

يفصل، يصّنف، يقسم.

أن يقارن متلقي المحتوى بين 
اإلسام والرأسمالية في تكريم 

اإلنسان

التركيب
إبداع شيء جديد، وذلك بتجميع أفكار 
أو أجزاء من أفكار مختلفة ووضعها 

معا لصنع الكل.

يمزج، يبني، يغّير، يجمع، يضع، يؤلف، 
يتصور، يبتكر، يصّمم، ينتج، يفترض، 

يخطط، يتنبأ، يوّلد، يعيد ترتيب، ينتج، يعّدل، 
يخبر.

أن يصمم متلقي المحتوى 
برنامجا لتعليم األخاق

التقييم
الحكم على قيمة موضوع ما، أو الحكم 

على الطرق المستخدمة في ظرف 
معين؛ الحكم باستخدام معيار محدد.

يقبل، يقّدر، يقيم، يحكم، يكافئ، يختار، 
يستنتج، ينقد، يدافع، يقّيم، يدّرج، يحكم، 
يفّضل، ينصح ِبـ، يُحّكم، يرفض، يختار، 

يدعم.

أن يحكم متلقي المحتوى على 
المفاهيم الموافقة أو المخالفة 

لإلسام

عنــد صناعــة محتــوى دعــوي )درس، موعظــة، خطبــة، كتاب..الــخ( فــإن هــذا المحتــوى ال يخلــو مــن مكونــات، ومــن المفيــد لصانــع المحتــوى أن ينــوع 
فــي هــذه المكونــات ليحقــق أهدافــا مختلفــة ذات أثــر.
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فيمكــن اختيــار العنــوان واألفــكار الرئيســة عــن طريقهــا، كمــا يمكــن ابتــكار تلــك األفــكار ومضامينهــا بإحــدى أدوات االبتــكار والتفكيــر اإلبداعــي 
ــة: ــات الممكن ــك المكون ــن تل ــق(، وم ــل، توفي ــب، تبدي ــر، إعــادة ترتي ــج، تغيي ــر، اســتخدام آخــر، حــذف، عكــس، دم ــر، تصغي ــا: تكبي )ســكامبر نموذًج

المفردات:

ــا؛  ــواردة فيه ــك تفســر المصطلحــات ال ــواردة فــي الموضــوع، وكذل ــة ال ــن الرئيســة والفرعي توضــح العناوي
ــدة. ــح العقي ــى شــيء معيــن، كمصطل ــى إطاقــه عل ــم االتفــاق عل والمقصــود بالمصطلحــات مــا ت

المفاهيم:

ــي  ــى مجموعــة مــن المعان ــة تشــير إل ــم صــور ذهني ــة ونحوهــا، والمفاهي ــم وتقــرب باألمثل توضــح المفاهي
ــم القصــص.. ــر والتقــوى، ومــن أقــوى مــا يوضــح ويرســخ المفاهي ــى الب ــاون عل ــوم التع كمفه

الحقائق:

الحقائــق عبــارة عــن بيانــات أو أحــداث أو ظواهــر حقيقيــة، مثــل أعــداد المســلمين، وأســماء األنبيــاء فــي 
القــرآن الــخ.

القواعد:

القاعــدة عبــارة تربــط أو توضــح العاقــة بيــن أشــياء مختلفــة بحيــث تكــون مســتمرة فــي كل حــدث أو أغلــب 
األحــداث، مثــل: الصبــر ســبب للفــاح.

القيم واالتجاهات:

القيــم هــي معاييــر يحكــم بهــا علــى المواقــف أو الســلوك كقيمــة الصــدق واألمانــة، أمــا االتجــاه فمفهــوم 
ــى القصــص  ــول اإلنســان نحــو األشــياء أو األشــخاص أو المواقــف كاالتجــاه إل فــردي شــخصي يحــدد مي

ــة. ــة كالقومي ــى نظــام أو فكــرة معين ــى االتجــاه إل ــرة أو حت القصي

المهارات:

وهــي الممارســات العقليــة والعلميــة التــي يقــوم بهــا المتلقــي، أو يتعــرض لهــا بطريقــة مقصــودة ومخطــط 
لهــا لكــي يتعلمهــا، كمهــارة التحليــل ومهــارة التثبــت.

الرسومات والصور واألشكال التوضيحية :

ــط  ــاه وتوضيحــا للتراب ــا لانتب ــوى لفت ــي يضعهــا صاحــب المحت ــات الت هــي مجموعــة مختلفــة مــن المرئي
وترســيًخا للمعلومــة.

األنشطة والتدريبات واألسئلة :

هــي مجموعــة مختلفــة مــن األنشــطة التــي يقــوم بهــا صاحــب المحتــوى مــن أجــل تحفيــز المتلقــي أو التعــرف 
على مســتوى تأثره، كالمســابقات واألســئلة.

أهم التوصيات للمهتمني بصناعة احملتوى الدعويتأصيالت في صناعة المحتوى الدعويدورة صناعة احملتوى الدعوي 23 1
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اجمع المضامين والمعلومات: 08

تجمــع المضاميــن والمعلومــات حســب المصــادر المختلفــة؛ ســواء كانــت مهيــأة للمحتــوى أم ال -كمــا ســبق فــي اســتمداد المحتــوى-، عــن الموضــوع 	 
مباشــرة أو الموضوعــات المقاربــة، ويســتفاد مــن أســس البحــث العلمــي، ومــن التجــارب الشــبيهة، ومــن استشــارة أهــل الخبــرة والمتخصصيــن، ومــن 

التقنيــة باســتخدام الكلمــات المفتاحيــة وغيرهــا، وتجمــع المعلومــات أرقاًمــا وحقائــق وقصًصــا وصــوًرا ولــو كثــرت؛ حيــث تنقــح الحًقــا.

االستفادة من تجارب األشخاص والمؤسسات لدعم المحتوى الدعوي.	 

المحتوى الدعوي واسع، ومصادره التي يمكن جمع المعلومات منها واسعة كذلك، ويمكن أن تقسم بطريقتين:

تقسيم  مصادر استمداد المحتوى الدعوي باعتبار جاهزية النشر:

أ مصــادر مهيــأة الســتمداد المحتــوى: إمــا إنهــا جعلــت أصــا الســتمداد المحتــوى )مثــال: الموســوعات الورقيــة وويكبيديــا نموذًجــا(، أو ألنهــا 
محتويــات ســابقة صالحــة لاســتمداد مــرة أخــرى )الكتــب الدعويــة المنشــورة وتويتــر نموذجــا(،، ويمكــن االســتفادة منهــا بعــد التأكــد مــن ســامة 

المحتــوى وماءمتــه، وكذلــك مــا يتعلــق بالحقــوق الفكريــة، وتســتعمل بحالتهــا القائمــة، أو ينقــص أو يــزاد زيــادة يســيرة تائــم القالــب الجديــد.

ب محتويــات ســابقة بحاجــة لمعالجــة: )مثــال: أفــام ذات محتويــات لموضــوع آخــر(  ويمكــن االســتفادة منهــا بإعــادة إنتاجهــا مــع اجتــزاء، 
ودمــج، وتعديــل، وتتميــم. فمثــًا: أكــدت دراســة أجرتهــا جامعــة جــورج واشــنطن أن 89% مــن الصحفييــن يســتخدمون شــبكات التواصــل 
ــات ســابقة. ــر لمحتوي ــوى بإعــادة تدوي ــة صناعــة محت ــة؛ فهــي عملي ــوى اإلعامــي المنشــور فــي الصحافــة التقليدي االجتماعــي لصناعــة المحت

ج أفكار بحاجة إلى استصناع المحتوى: )مثال: حدث جديد يحتاج لوصف أو تحليل(، وهنا ال بد من إنشاء محتوى جديد.

تقسيم  مصادر استمداد المحتوى الدعوي باعتبار نوع المحتوى:

كمــا يمكــن تقســيمه باعتبــارات مختلفــة، ومــن ذلــك تقســيمه باعتبــار مــادة المحتــوى الدعــوي ومــن 
أيــن أخــذت؟

مصادر أولية للمحتوى الدعوي:

ج أقوال الصحابة والتابعين واألئمة المتبوعين. ب السنة النبوية.  أ القرآن الكريم.  

مصادر ثانوية للمحتوى الدعوي:

ب محتوى من غير المسلمين. أ محتوى من عامة المسلمين. 

يجب أال يخلو أي محتوى دعوي 
بحال من األحوال من مصادره 

األولية، مع العناية بضبطها وإتقان 
نقلها وترجمتها وفق أصول الضبط 

والنقل والترجمة المعتبرة.
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مصادر استمداد المحتوى الدعوي باعتبار مادة المحتوى:

ال شــك أن األصــل العنايــة بتقديــم القــرآن الكريــم الــذي هــو كام اهلل رب العالميــن وال كام مثلــه، ثــم كام رســوله ملسو هيلع هللا ىلص لقولــه عــز وجــل: )ک ک 
ــراء موضوعــات  ــا يمكــن االســتفادة مــن مصــادر أخــرى إلث ــة بهم ــع العناي ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں(  )الحجــرات:1(، وم

ومضاميــن المحتــوى الدعــوي، مــع مراعــاة مــا يتطلبــه كل مصــدر مــن عنايــة، ومــن ذلــك:

التوجيهاتالمصدر

القرآن الكريم

التأكــد مــن ســالمة لفــظ اآليــات؛ إذ ال تــروى بالمعنــى، وتجنــب الخطــأ فــي لفــظ . 	
اآليــة أو تشــكيلها أو نطقهــا ]مقترحــات: استنســاخ رســم المصحــف فــي المحتوى 
النصــي، أو اجتزائــه مــن مصحــف مرتــل معتمــد فــي المحتــوى الســمعي، أو 

مراجعتــه عليــه، أو عرضــه علــى ضابــط للقــرآن..[.
أو . 	 التفســير  ]مقترحات:مراجعــة  اإليــراد  لموضــع  اآليــة  مناســبة  مــن  التأكــد 

ــم بــه عنــد االشــتباه، تجنــب إيرادهــا فــي مواضــع الســخرية أو  ســؤال أهــل العل
ــم[. عــدم التكري

التأكد من سالمة الترجمة –عند الترجمة إلى لغة أخرى-.. 	

السنة النبوية

التأكــد مــن صحــة الحديــث، ويشــدد فــي العقائــد واألحــكام ونحوهــا ]مقترحــات: . 	
الرجــوع للمصــادر المعتمــدة، أو ســؤال أهــل العلــم[.

التأكــد مــن ســالمة لفــظ الحديــث ]مقترحــات: نســخه أو قراءتــه مــن برنامــج . 	
ــم[. ــد،، أو ســؤال أهــل العل معتم

التأكد من مناسبة الحديث لموضع اإليراد.. 	
التأكد من سالمة الترجمة –عند الترجمة للغة أخرى-.. 	

أقوال الصحابة 
والتابعين 

واألئمة

التأكد من صحة القول؛ خاصة إذا كان على جهة االعتماد عليه، ومن صحة . 	
فهمه، ومن مناسبته لموضع اإليراد، ومن سامة الترجمة إذا ترجم.

تقدم أقوال الصحابة، والقرون المفضلة، واألئمة على مراتبهم.. 	

محتوى من عامة 
المسلمين

يقدم األكثر ثقة في علمه ودينه، ويتأكد من سامة المحتوى وعدم التضرر به، 
خاصة إذا كان ممن عرفوا ببدعة أو فسق.

محتوى من غير 
المسلمين

ــم  ــى قي ــا عل ــه؛ خصوصــا إن كان مبنًي ــوى وعــدم التضــرر ب ــد مــن ســامة المحت يتأك
غيــر المســلمين -التــي تكــون مضمنــة فــي المحتــوى دون تصريــح-، وكذلــك إن كان فيــه 
فتنــة بهــم؛ كجعلهــم قــدوة وحجــة، وكذلــك فاألصــل تجنــب النقــل عــن الكتــب المقدســة 
عندهــم إال علــى ســبيل المحاّجــة، ويلحــق بذلــك: التأكــد مــن صحــة النقــل عنهــم 
إذا كان المقصــود بــه االستشــهاد، وكذلــك التأكــد مــن نقــوٍل فــي ظاهرهــا المديــح 
لإلســام أو الرســول ملسو هيلع هللا ىلص مثــًا، وفــي باطنهــا الــذم والتجريــح والتحريــف أو االســتهزاء.

أهم التوصيات للمهتمني بصناعة احملتوى الدعويتأصيالت في صناعة المحتوى الدعويدورة صناعة احملتوى الدعوي 23 1

عند النقل عن غير المسلمين 
فيما أثنوا فيه على اإلسالم أو 
ما ارتبط به فيتم التأكد من 

سالمة النقل، ومن السياق الذي 
قيل فيه، كما يلزم تجنب النقل 
في حال كان للقائل أقوال أخرى 

تنافي قوله هذا أو تهاجمه.

تكثر إشكاالت التعامل مع 
النص القرآني عند صناعة 

المحتوى الدعوي المترجم؛ لذا 
يتوجب وجود ضوابط وسياسات 

واضحة يلتزم بها الجميع.
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ضع العنوان: 09

العنــوان قــد يوضــع قبــل أو بعــد، لكــن القصــد مــن إيــراده هنــا وضــع إطــار للتفكيــر وتحويــر المعلومــات، ومــن ســمات العنوان:الجاذبيــة التــي تحفــز 
العميــل إلــى اكتشــاف الموضــوع وقراءتــه، وإثــارة االهتمــام بالتنبيــه علــى ميــزة المحتــوى، وتوليــد حــس الحاجــة إليهــا، والعفويــة، والعمليــة، واإليجــاز 

بحيــث يُْحَفــظ ويَْعلـَـق فــي الذهــن.  واســتثمر فــي محــركات البحــث، كمــا يمكــن اســتخدام لغــة األرقــام أو المصطلحــات االجتماعيــة.

صغ المحتوى: 10

ــي أو 	  ــر نمــط بحث ــاج لصياغتهــا عب ــا: نحت ــا مــن معلومــات وأفــكار، وســواء كانــت محاضــرة أو فيلًم ــًرا ومفرًق ــا كثي بعــد جمــع المــادة ســتكون كًم
لــة للمشــاهد المختلفــة، ويمكــن تصنيفهــا بنمــوذج: )مــاذا؟ لمــاذا؟ كيــف؟ مــاذا لــو؟(، لتخاطــب: األفــكار والمشــاعر  ســيناريو يتضمــن كتابــة مفصَّ
ــة(، والخاتمــة )برســالة يطلــب بقاؤهــا فــي الذهــن(، ــا( واألجــزاء )المتسلســلة الثري والســلوك، ويصــاغ الســياق العــام عبــر: المدخــل )ويكــون جذاًب

ابة وإبداعية لشرح فكرة المحتوى الدعوى قبل البدء فيه.	  استخدام مقدمات مبّسطة وجذَّ

أهمية التنويع في المحتوى الدعوي:

النفــس تمــّل النمــط الواحــد؛ ويجذبهــا التنويــع فــي مــادة المحتــوى بيــن معلومــة وقصــة ومثــال واقعــي وقطعــة أدبيــة، وحــوار، وطرفــة، وموعظــة وفــي 
عرضــه بيــن صــورة وحركــة وصــوت متنــوع، وقــد يحتــاج التنويــع كمــا يــرى مختصــون إلــى: خصوبــة خيــال، وســعة إدراك، وإنســانية، وروح دعابــة، ويمكــن 

االبتــكار عبــر طــرق توليــد األفــكار.

والتنويــع يتــوزع علــى كامــل المحتــوى لضمــان اســتمرار المتابعــة. واســتخدام الترفيــه فــي إيصــال المعلومــة المفيــدة، ســواء باأللعــاب أو المســابقات 
ــي المعلومــة. أو غيــر ذلــك ممــا يُبعــد الملـَـل عــن متلقِّ

التنويع

تنويع
في الشكل العام

كتاب، مجلة، فيلم، مطوية، محاضرة، موقع 
شبكي، متحف...الخ

تنويع
في صور العرض

تنويع الصورة، الحركة، الصوت..

تنويع
معلومة، قصة، مثال، سؤال،..في المضامين

شكل رقم: )15(

أهمية التنويع في المحتوى الدعوي.



3احملور الثالث: خارطة إجرائية لصناعة محتوى دعوي

103

قم بالتدقيق اإلمالئي واللغوي: 11

اللغــة الســليمة تكســب المحتــوى قــوة فــي التأثيــر -حتــى مــع غيــر المتخصــص-، )ومــع إمكانيــة 
االســتفادة مــن بعــض البرامــج الحاســوبية إال أن الوســيلة األمثــل هــم أهــل االختصــاص مــن فريــق 
العمــل أو خارجــه(، فيراعــى فــي ذلــك: صحــة الكلمــات وفهــم الجمهــور المســتهدف لهــا وجذبهــم؛ أو 
علــى األقــل عــدم نفورهــم منهــا، مــع صحــة اإلمــاء فــي المــواد النصيــة، وبعــد ذلــك: فاللغــة الشــعبية 
فــي الــكام تُطلــب أحيانــا لزيــادة التأثيــر فــي بعــض الموضوعــات أو القوالــب أو مــع  بعــض الفئــات.

اصنع المحتوى بشكله النهائي: 12

بعــد اســتكمال االســتهداف المتقــن، والمــادة األساســية؛ يتــم اآلن صناعــة المحتــوى فــي شــكله 
النهائــي، والــذي يختلــف بحســب كل محتــوى؛ وتســتخدم هنــا اإلســتراتيجيات اإلعاميــة والفنيــة 
المختلفــة، كاختيــار األلــوان واألصــوات والحــركات المائمــة للفيديــو مثــا، أو مراعــاة نبــرات 

الجســم والنبــرة فــي أداء التواصــل البشــري مــع الجمهــور مثــا.

على ماذا أركز في عرض المحتوى المشتمل على التواصل البشري؟

المحتــوى الدعــوي المقــدم عبــر التواصــل البشــري كالخطــب والمحاضــرات والكلمــات والمســرحيات -مباشــرة أو عبــر الوســائط-؛ ال يخلــو مــن أن يشــتمل 
علــى كلمــات، وهــذه الكلمــات تنقــل عبــر نبــرات الصــوت، كمــا يؤديهــا أشــخاص تظهــر عليهــم تعبيــرات جســدية فــي الوجــه والعينيــن واليديــن أو الحركــة.

والمحتــوى الدعــوي المقــدم ينبغــي فيــه مراعــاة ذلــك بحســب كل مقــام، ولهــذا كان ملسو هيلع هللا ىلص إذا خطــب احمــر وجهــه، واشــتد صوتــه، ويشــير فــي بعــض 
المواضــع بإصبعــه.

حّدد عمال )نداء اإلجراء(: 13

مشــاركة المعلومــة للمتلقــي ال يحّولــه إلــى مســتفيد كامــل، فمــن المهــم أن تظهــر لــه مــا يحتــاج إلــى القيــام بــه، فــي حيــن يُختــم فــي المــادة المعرفيــة 
بخطــوات عمليــة يفعلهــا المتلقــي؛ فإنــه يســتخدم فــي المنتجــات الرقميــة أســلوب نــداء اإلجــراء )CTA( لجعــل األشــخاص ينتقلــون إلــى الخطــوة المقبلــة 

ضمــن إســتراتيجّيتك؛ كأن يطلــب منهــم االشــتراك أو التحميــل أو النشــر، وذلــك بصيغــة دافعــة ومرغبــة ومنبهــة للحاجــة.

ل: استعمل الذوق والخيال وعدِّ 14

ضــع نفســك مــكان المســتفيد، واســتعمل الــذوق والخيــال للتأكــد مــن فاعليــة محتــواك الدعــوي وجاذبيتــه، وكذلــك ترابــط الموضــوع باعتبــاره كتلــة 
كاملــة مــن الموضوعــات والصــورة أو الصــوت، يمكــن أن تســتفيد مــن مقيــم خارجــي ليــس لديــه تصــور ســابق عــن الموضــوع، ال تكــن متعصًبــا لفكرتــك 

األولــى فالقصــد نجــاح المحتــوى ال إقنــاع فريــق عملــك فقــط بأنــك مــن يفهــم، أجــر التعديــات الازمــة.

أهم التوصيات للمهتمني بصناعة احملتوى الدعويتأصيالت في صناعة المحتوى الدعويدورة صناعة احملتوى الدعوي 23 1

تتسبب األخطاء اإلمالئية في 
تشويه المحتوى وتنفير المتلقي 

عنه ال سيما إذا كانت متكررة أو أدت 
إلى معاني أخرى.

االهتمام بطريقة األداء وأسلوب 
العرض سمة رئيسة في صناعة 

محتوى دعوي مميز.



خارطة الطريق لصناعة احملتوى الدعوي
خارطة إجرائية لصناعة محتوى دعويالرؤية اإلستراتيجية للمحتوى الدعويأسئلة قبل البدء

104

استعن باهلل وانشر: 15

المراجعــة والتصحيــح ينبغــي أن تكــون بقــدر، ألنهــا ال تنتهــي، والكمــال محــال، وقــد يقــف بعضهــم عــن العمــل الســتغراقه فــي التدقيــق، كمــا 	 
لــت الرغبــُة فــي الكمــال الكثيــَر مــن األعمــال« ولهــذا فبعــد التحســين الممكــن اســتعن بــاهلل تــوكًا ودعــاء واســتخارة وانشــر حســب  قيــل: »كــم عطَّ

المنصــة المختــارة، وكمــا اعتنيــت بالمحتــوى فاعتــن بنشــره وتســويقه للوصــول إلــى أكبــر قــدر مــن الشــريحة المســتهدفة وإلــى أعمــق أثــر.

حّث المشاهدين على ضرورة مشاركة ونشر المحتوى الدعوى، وبيان األجر العظيم من اهلل تعالى لهم إلفادة غيرهم.	 

أوِل اهتماًما كبيًرا للنشر اإللكتروني وزاحم بإعاناتك ودعاياتك في المنصات األكثر شعبية، مثل: الفيس بوك واليوتيوب وغيرها.	 

النشر والملكية الفكرية:

الملكيــة الفكرية هــي حقــوق امتــاك جهــة ما ألعمال الفكر اإلبداعيــة، أي االختراعــات والمصنفــات األدبيــة والفنيــة، والرمــوز واألســماء والصــور 
والنمــاذج والرســوم الصناعيــة، التــي تقــوم بتأليفهــا أو إنتاجهــا أو تنتقــل إلــى ملكيتهــا الحًقــا.

وفي  المحتوى الدعوي ينظر لذلك من جهتين:

١ هــل للجهــة المعنيــة أن تحتفــظ بحقهــا فــي المحتــوى الدعــوي عــن اآلخريــن؟ وكيــف يكــون ذلــك؟ 

والحكــم علــى ذلــك يكــون بنظــر شــرعي وموازنــة بيــن المصالــح الشــرعية، واألصــل هــو نشــر 
ــرى  ــك فــي حــاالت كأن ت ــن، لكــن يمكــن أن يســتثنى ذل ــا أمك ــده م ــوى الدعــوي وعــدم تقيي المحت
أن حفــظ حقهــا يقــوي المنتــج أو يملّــك أصحابهــا قــوة ماليــة تعيــن علــى مشــاريع خيريــة أخــرى-، 

ــدان والموضوعــات. ــا البل ــف فيه ــة تختل ــك هــو إجــراءات نظامي ــة ذل وكيفي

ــة  ــات الدعوي ــة للمحتوي ــوى الدعــوي مــع الحقــوق الفكري ــة فــي المحت ٢ كيــف تتعامــل الجهــة الراغب
وغيــر الدعويــة عنــد اآلخريــن؟ وحكــم تجــاوز ذلــك هــو بحــث  شــرعي، وكيفيــة ذلــك هــي إجــراءات 

نظاميــة.

واألصــل هــو اســتفادته مــن أفضــل مــا يوجــد عنــد غيــره مــا أمكــن، إال أن الفتــوى المشــهورة فيهــا تفصيــل، 
كمــا أن ذلــك يخضــع ألحــكام وضوابــط تختلــف بحســب البلــدان واألنظمــة، وال يمكــن عرضهــا هنــا لتعددهــا 

وتشــعبها، لكــن يحســب بصانــع المحتــوى الدعــوي معرفــة أساســيات ذلــك، واستشــارة أهــل الخبرة.

راقب ردود األفعال: 16

بعــد النشــر لتنفتــح عينــاك وأذنــاك علــى ردود الفعــل أًيــا كانــت، ال تعتبرهــا تقييًمــا كامــًا فتتحطــم لنقــد أو تغتــر بمــدح -خاصــة وهنــاك مــن ينتقــد 
عبًثــا أو لطبــع نفســي-، بــل اعتبرهــا موجهــات وتجربــة، واكتشــف بذلــك مواقــع التأثيــر، وجوانــب قوتــك وضعفــك، واهتــم بــردود النخــب والمخلصيــن 
والعقــاء، ويمكــن اكتشــافها عبــر: االســتفتاءات، المقابــات، والقياســات، والتعليقــات علــى المــواد المنشــورة عبــر منصــات النشــر المختلفــة، وتوفيــر 

إمكانيــة التقييــم مــن المدعويــن للمحتــوى.

األصل هو نشر المحتوى 
الدعوي وعدم تقييده ما أمكن.

على صانع المحتوى الدعوي أن 
يكون ملًما بأساسيات سياسات 
النشر والملكية الفكرية منتبًها 

إلى أن أحكامها وضوابطها 
تختلف من بلٍد آلخر.
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استثمر جمهورك: 17

بنشــر محتــواك ستكتشــف جمهــوًرا خاًصــا بــك يناســبهم أســلوبك فــي المحتــوى والعــرض؛ أقــم عاقــة بهــم عبــر وســائل التواصــل المختلفــة، أو 	 
كلــف مــن يتواصــل بهــم؛ ففــي النهايــة لــن تكــون رابًحــا لــكل الجمهــور؛ ومــن الخطــأ أن تهمــل الجمهــور الذيــن وافقــوك طلًبــا لجمهــور لــم يوافقــوك، 

واســتثمر جمهــورك فــي تحســين محتــواك ونشــره، كمــا يمكــن االســتفادة مــن علــم إدارة الحشــود.

ــَرف عــدد 	  ــوى، فيُع ــل المحت ــر منصــات لتحلي ــا يحتاجــه المدعــوُّون، بتوفي ــة م ــر، ومعرف ــال الكبي ــة ذات اإلقب ــات الدعوي ــى المحتوي ــز عل التركي
المشــاهدين وبلدانهــم وأعمارهــم، وعلــى أي محتــوى يُقِبلــون، وإلــى أي شــيء يميلــون، فيســاعد هــذا علــى توفيــر المحتــوى الدعــوي المناســب 

لــكل فئــة علــى حســب أعمارهــم أو جنســياتهم أو بلدانهــم.

ي اقتراحاتهم واستثمار أفكارهم.	  مشاركة المدعوِّين في النهوض بالمحتوى الدعوي، عن طريق دعم المحتوى الدعوي، وتلقِّ

رجع الصدى: 18

ــذ،  ــط، نفِّ فــي كل مرحلــة وبعــد كل منتــج تحتــاج إلــى وقفــة محاســبة تطابــق فيهــا األهــداف بالنتائــج، واســتفد مــن نمــط التحســين المســتمر: )خطِّ
ــن(، اســتفد مــن اآلخريــن، وكــن مرنــا، وفــي حــال التكــرار تأكــد مــن العوامــل التــي تغيــرت زمنًيــا أو بســبب التكــرار، واســتفد مــن كل المعلومــات  قيِّــم، حسِّ

للخــروج بمحتــوى دعــوي أفضــل بــإذن اهلل تعالــى.

التخطيط

التنفيذ
 الفعلي

الفحص

اإلجراء 
التصحيحي

شكل رقم: )16(

دائرة التحسين المستمر.

التحسين المستمر:

ال يمكــن أن يوجــد منتــج بشــري كامــل، كمــا أن االمتنــاع مــن بــدء أي عمــل حتــى يتــم 
: يــؤدي إلــى االنتظــار الطويــل؛ مــع مــا فيــه مــن هــدر  التحقــق أنــه لــن يحــدث قصــور وإن قــلَّ

للمــوارد، وربمــا يــؤدي إلــى عــدم البــدء تمامــا.

ولهــذا كان ال بــد مــن الجمــع بيــن بــذل االجتهــاد -دون تكلــف- وبيــن البــدء بالعمــل -دون 
إهمــال-، واالســتفادة مــن فكــرة التحســين المســتمر.

وتتنــوع األفــكار الجزئيــة فــي ذلــك، هــي موجــودة فــي تطبيقــات علــم الجــودة وغيرهــا، لكــن 
يمكــن اإلشــارة فــي ذلــك إلــى فكرتيــن:

١ تجزئــة العمــل إلــى أجــزاء صغيــرة )كمــا فــي الخطــوات الســابقة مــن دورة العمــل(، 

حتــى يمكــن مراقبتهــا وباســتمرار، والتركيــز علــى األماكــن األهــم إســتراتيجًيا، 
وحتــى يتــم إدراك موضــع المشــكلة، والتعــاون فــي حلهــا، وتســهيل عمليــة المعالجــة، 

وخصوصــا الهــدر فــي الوقــت أو الجهــد أو المــال.

٢ تحســين هــذه األجــزاء، والقبــول بتحســين األجــزاء الصغيــرة، والنجاحــات الصغيــرة، 

مــع االســتمرار فــي كســب التراكمــات، واســتكمال الســير فــي العمــل )دون التوقف، أو 
طلــب التغييــرات الكبيــرة مــرة واحــدة، أو اشــتراط قفــزات النجــاح الكبيــرة(.
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تأصيالت 
في صناعة المحتوى الدعوي

مدخل:
ينطلـق الداعيـة إلـى اهلل فـي دعوتـه للخلـق مـن قولـه تعالـى: )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ(  ]النحـل:125[، وقـد قـال ابـن القيـم -رحمـه اهلل- فـي كتـاب مفتـاح دار السـعادة 1/ 
474: »جعـل سـبحانه مراتـب الدعـوة بحسـب مراتـب الخلـق، فالمسـتجيب القابـل الذكـي الـذي ال يعانـد الحق وال يأبـاه يُدعى بطريق 
الحكمـة، والقابـل الـذي عنـده نـوع غفلـة وتأخـر يُدعـى بالموعظـة الحسـنة، وهـي األمـر والنهـي المقـرون بالرغبـة والرهبـة، والمعاند 

الجاحـد يُجـاَدل بالتـي هـي أحسـن«.

وبيـن يديـك - أخـي الداعيـة - مجموعـة مـن التأصيـات فـي صناعـة المحتـوى الدعـوي، نسـعى مـن خالهـا إلـى صناعـة محتـوى 
دعـوي مبنـي علـى أسـاٍس مـن بصيـرة وعلـم شـرعي، ليحقـق المـراد وفـق مـا أمـر اهلل عـز وجـل.
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مراتب الدعوة في 
المحتوى الدعوي

الدعوة
بالحكمة

الدعوة
بالموعظة الحسنة

المجادلة
بالتي هي أحسن

شكل رقم: )17(

مراتب الدعوة في المحتوى الدعوي.

 تأصيل مراتب الدعوة في المحتوى الدعوي:
١ الدعوة بالحكمة: الحكمة فعل ما ينبغي على  الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي.

ــب، فأنجــح الدعــاة  ــى- مــن أهــم المطال ــى اهلل -ســبحانه وتعال ــاة، والحكمــة فــي الدعــوة إل ــع مناحــي الحي ــتغنى عــن الحكمــة فــي جمي وال يُس
ــٍل فــي الوجــود وفــي العبــد فســببه اإلخــال بهــا فأكمــل  ــًرا أحســنهم حكمــًة،  »فــكل نظــام الوجــود مرتبــٌط بهــذه الصفــة، وكل خل وأعظمهــم تأثي

ــن القيــم. ــا« كمــا يقــول اب ــا، وأنقصهــم وأبعدهــم عــن الكمــال: أقلهــم منهــا ميراًث النــاس: أوفرهــم منهــا نصيًب

ومن آثار الحكمة في صناعة المحتوى الدعوي ونشره:

البيان المقرون بالبرهان أو بالحجة الصحيحة المقبولة. 	 

الرفق، فما كان في شيء إال زانه وال نزع من شيء إال شانه.	 
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إنزال الناس منازلهم، ومراعاة المنازل االجتماعية كما في دعوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص للملوك ونحوهم.	 

مراعاة الفروق الفردية في الخطابات الدعوية، فيدعى على حسب حاله وفهمه، وقبوله وانقياده.	 

تحيُّن الُفرص المناسبة، واستغال المواقف المختلفة إليصال الفكرة.	 

البدأة باألهم فاألهم، وباألقرب إلى األذهان والفهم، وبما يكون َقبوله أتم.	 

٢ الدعوة بالموعظة الحسنة:

ى كتابــه موعظــة،  للموعظــة الحســنة أهميــة بالغــة فــي الدعــوة إلــى اهلل تعالــى، فقــد أمــر اهلل تعالــى بهــا فــي كتابــه الكريــم، وحــثَّ عليهــا، وســمَّ
ــا رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص موعظــًة  ــال : )وعظن ــن ســارية ق ــاِض ب ــن الِعْرب ووعــظ ســبحانه: )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى(   ووعــظ رســوله ملسو هيلع هللا ىلص، فع

بليغــًة، َوِجلــْت منهــا القلــوب، وَذَرَفــت منهــا الدمــوع...(.

والدعوة إلى اهلل بالموعظة الحسنة تكون بأسلوبي الترغيب والترهيب.

ب المدعوَّ في اإلذعان، وقبول الدعوة، والثبات على الحق، وهو الحث على فعل الطاعات وتأدية الواجبات. والترغيب : هو كل ما يرغِّ

واألصل في الترغيب: أن يكون في طلب مرضاة اهلل ومغفرته،  وجزيل أجره في الدارين.

والترهيب: هو كل ما يُخيف المدعوَّ من عدم الثبات على الحق واإلذعان له، وعدم اتباع أوامر اهلل.

واألصل في الترهيب: يكون بالتخويف من عاقبة السيئات ألنها مجلبة لغضب اهلل.

عم، والتذكير بيوم الحساب، والتذكير بمصارع الظالمين. ويدخل في ذلك التذكير بالنِّ

الدعوة إلى اهلل بالموعظة الحسنة تكون بأسلوبي 
الترغيب والترهيب.

األصل عند صناعة المحتوى الدعوي أال 
ع األسلوب  تطغى عليه سمة واحدة؛ وإنما ينوَّ

بين الترغيب والترهيب وفق ما يقتضيه الحال 
ويناسبه السياق.
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٣ المجادلة بالتي هي أحسن:

الجــدال هــو أحــد الطــرق المســتخدمة فــي الدعــوة إلــى اهلل إلقنــاع المدعــو، وإزالــة 
ــى صحــة الدعــوة وبطــان مــا ســواها وهــو ال  ــن عل الشــبهة، وإقامــة الحجــج والبراهي
يكــون إال عنــد الحاجــة، كوجــود المعــارض بالشــبهة والصــاد بالباطــل عــن ســبيل اهلل، 

أمــا الحكمــة والموعظــة الحســنة فمشــروعيتها قائمــة دائمــة.

والمجادلــة بالتــي هــي أحســن هــي المناظــرة التــي يبتغــى فيهــا الوصــول إلــى الحــق 
بطريــق صحيــح.

ــم ذكــر لبعــض مناظــرات  ــاب والســنة، ففــي القــرآن الكري والمناظــرة مشــروعة بالكت
األنبيــاء مــع أقوامهــم، كنــوح وإبراهيــم وموســى ومحمــد عليهــم الصــاة والســام، وكذلك 

ــي الحجــة واســتطاع بهــا محاجــة قومــه: )ڀ ٺ  ــى مــن أوت ــاء مــن اهلل عل الثن
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ.. (  ســورة األنعــام: 83.

ــل  ــم ب ــاب ومناظرته ــة أهــل الكت ــا جــواز مجادل ــم: )وفيه ــن القيِّ ــال اب ــد مــن نصــارى نجــران، ق ــي ملسو هيلع هللا ىلص لوف ــة مناظــرة النب ــي الســنة النبوي وجــاء ف
ــم(. ــة الحجــج عليه ــم وإقام ــن يُرجــى إســامه منه ــن إســام م ت مصلحــة م ــه إذا اضطــرَّ ــل وجوب ــك، ب اســتحباب ذل

وللمناظرة والمجادلة ضوابط وآداب البد أن يراعيها الداعي منها :

أن يكــون الموضــوع ممــا يجــوز أن تجــري المناظــرة فيــه شــرًعا وعقــًا، فــا تجــوز المجادلــة فــي ذات اهلل تعالــى، أو فــي آيــات اهلل وضــرب 	 
بعضهــا ببعــض، وال فيمــا غّيبــت عنــا وليــس لنــا ســبيل إلــى معرفتــه والعلــم بــه )وإن جــازت مناظــرة الخائضيــن بذلــك(.

أن يكون الموضوع المتجادل فيه معلوًما محدًدا ؛ فا ينبغي الجدال فيما يُجهل أو ما كان متشعًبا غير محدًدا. 	 

 أن يكون الهدف من المناظرة إظهار الحق ودفع الباطل.	 

التحلــي باألخــاق اإلســامية العاليــة أثنــاء الجــدال؛ مــن القــول المهــذب، واحتــرام اآلخريــن، وعــدم الطعــن فــي األشــخاص، أو لمزهــم 	 
واالســتهزاء بهــم.

مجانبة إطالة الكام، وغرابة األلفاظ، أو خروجها عن صلب الموضوع.	 

االمتناع عن المجادلة إذا كانت تؤدي إلى فتنة وفساد، أو ضرر يلحق بالدعوة.	 

أهمية مراعاة الظروف المحيطة بالمناظرة من حيث األشخاص، والموضوع، والزمان، والمكان. 	 

أهم التوصيات للمهتمني بصناعة احملتوى الدعويتأصيالت في صناعة المحتوى الدعويدورة صناعة احملتوى الدعوي 23 1

المجادلة بالتي هي أحسن 
هي المناظرة التي ُيبتغى فيها 

الوصول إلى الحق بطريق 
صحيح.
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قواعد في بناء المحتوى الدعوي:

قواعد في المستهدفقواعد في المبنىقواعد في المعنىمبادئ أساسية

اإلخالص هلل تعالى.. 	
االستعانة باهلل تعالى.. 	
االلتزام بالشريعة . 	

أهداًفا ووسائل.
الصبر على لوازم . 	

النجاح.

التأكد من كون المعنى صادقا مقبوال شرعا.	. 
الربط ما أمكن بالكتاب والسنة.	. 
مناسبة المعنى للسياق.	. 
البيان والبناء هو األصل، والرد والهدم 	. 

عارض.
األصل العناية بالفكرة قبل األشخاص...	. 
الحرص على الوضوح وتقريب المعنى من 	. 

ي. المتلقِّ
التأكد من سالمة الترجمة ومراعاة القواعد 	. 

والمناهج الخاصة بذلك ]ويمكن االستفادة 
من كتاب مركز أصول: أصول الترجمة[.

حسن العرض )صوًتا 	. 
وصورة..(.

العناية باألسئلة/ بالتشبيه/ 	. 
بضرب األمثال. بالترغيب 

والترهيب، وبالقصص وهي 
من أهم األساليب.

العناية بتسلسل المادة.	. 
تغليب التوجيه غير المباشر.	. 
اإليجاز أو البسط على حسب 	. 

المقام.

التركيز على الفئة األهم )األهم . 	
تأثيًرا أو عدًدا أو حاجة وعدم 

كفاية(.
التدرج : كأسلوب . 	

الحلزونة:مختصر في جميع 
األمور األساسية ثم االرتقاء في 
أمور أعمق مع شيء من التوسع.

)مثال: مراحل المسلم الجديد: . 	
التركيز على المعنى القيمي، ثم 

الشمولي، ثم التخصصي(.

لم يعرف السلف سوى وسيلة واحدة لحفظ المحتوى ونشره بين الناس عبر 
تدوينه في الصحف والجلود، وقد كان إلخالصهم واستعانتهم باهلل والتزامهم 

بالشريعة والصبر على العلم بالغ األثر في وصول علومهم إلينا وانتشارها 
اليوم بشتى قوالب النشر ووسائله الحديثة.
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 ترجمة المحتوى الدعوي:
مــن كمــال الشــريعة أنهــا عالميــة الدعــوة : )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ(، )ک ک گ گ گ(، فالدعــوة ال تتوقــف 

علــى فئــة أو شــعب أو جغرافيــا، فقــد جــاء الديــن للنــاس كلهــم.

يــن مــن غيــر المســلمين، فالجمهــور المســتهدف األكبــر يحتــاج  وال يخفــى اليــوم أن أكثــر الشــعوب اإلســامية ال تتكلــم باللغــة العربيــة، فضــًا عــن المدعوِّ
لمحتــوى مترجــم بلغتهــم، ويناســب ثقافتهــم وطبيعتهــم، ولئــن كان القــرآن والســنة جــاءا بلســان العــرب، فــإن اهلل تعالــى قــد أرســل رســوله للنــاس كافــًة، 

والدعــاة هــم ورثــة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فــي العلــم والعمــل.

والبتنــاء الحضــارة اإلســامية علــى اللغــة العربيــة -التــي هــي لغــة القــرآن والســنة-، ولعمــق اإلســام فــي العــرب، فــإن كثيــًرا مــن المحتــوى الدعــوي 
هــو باللغــة العربيــة، ممــا يســتدعي نقلــه للغــات أخــرى، وفــي المقابــل فــإن كثيــًرا مــن المحتــوى المتميــز صنــع بلغــات أخــرى؛ خصوًصــا اللغــة االنجليزيــة، 
نظــًرا للتقــدم التقنــي عنــد عــدد مــن الناطقيــن بهــا، ممــا جعلهــا لغــة عالميــة، ممــا يســتدعي فــي بعــض األحيــان الترجمــة مــن اإلنجليزيــة إلــى العربيــة 

واللغــات األخــرى.

ومــن هنــا كانــت الحاجــة إلــى محتــوى دعــوي بلغــات األمــم، إمــا مصنوًعــا بلســانهم، أو عبــر ترجمــة المحتويــات الدعويــة مــن لغــة إلــى أخــرى، وهــو أمــر 
يحتــاج المزيــد مــن الدراســات والتأصيــل وتأهيــل العامليــن والمختصيــن إذ ال يــزال يعانــي مــن نقصهــم.

)اهتــم مركــز أصــول بترجمــة المحتــوى، وأقــام لذلــك مشــاريع، وألهميتــه وتضمنــه مواضيــع أخــرى غيــر صناعــة المحتــوى؛ فــإن المركــز قــد أفــرد 
لترجمــة المحتــوى وثيقــة خاصــة؛ كمــا يمكــن أن يســتفاد فــي هــذا البــاب مــن جهــود مركــز رواد الترجمــة وغيرهــا(.

مقدمة في ترجمة المحتوى الدعوي:

من مسئوليات المترجم تجاهمن أنواع الترجمة
من مقومات الترجمة النصوص الشرعية

التكافؤ الشكلي: يتوجه إلى الرسالة نفسها . 	
في الشكل والمحتوى معا، ومثاله نقل الكلمة 

حسب طريقة نطقها: حج hajj، وهو يناسب 
العبارات الدقيقة والمصطلحات، ويبدي 

اهتماما بموازنة الرسالة المنقولة إلى اللغة 
المنقول إليها بنفس العناصر المختلفة 
الموجودة في اللغة المصدر، وبأدق درجة 

ممكنة.
التكافؤ المعنوي: يتوجه إلى المستوى الكامل . 	

من »طبيعية« التعبير، فال يشترط الترجمة 
الحرفية، فالمترجم يستوعب النص الذي كتب 

بلغة اخرى استيعابا يتعدى الشكل واألسلوب 
إلى المضامين واألفكار فيعبر عنها.

وبين هذين التوجهين هناك درجات مختلفة . 	
من الترجمة، ولكلٍّ ما يناسبه.

 التأكد من ثبوت النص المراد ترجمته حين يكون 	. 
االستدالل مبنيا عليه.

التأكد من الفهم الصحيح للنص حسب األصول 	. 
الشرعية واللغوية وليس حسب بيئة المترجم، ومما 

يعين على ذلك وجود تأصيل عقدي وشرعي عنده.
امتالك األدوات والمقومات الخاصة بالترجمة.	. 
مراقبة اهلل تعالى واألمانة، ونقل الكالم المنسوب 	. 

كما قال قائله، وليس كما يريد المترجم.

إتقان اللغة المصدر، أي اللغة المنقول 	. 
منها.

إتقان اللغة الهدف، أي المنقول إليها، إلى 	. 
حد يسمح بنقل النص المراد ترجمته دون 

إخالل بالمعنى.
ويشدد األمر إذا كان ذلك ترجمة لمعاني 	. 

القرآن الكريم، وذلك ألنه كالم اهلل تعالى، 
والبتناء الدين عليه، ولكون القرآن الكريم 
من أعلى الكالم وهو الذي أعجز البلغاء أن 
يأتوا بمثله، وإذا كان تفسير القرآن العربي 

باللغة العربية تتفاوت فيه قدرات الناس 
فكيف يكون تفسيره بلغة أخرى؟ مما 

يدعو لمزيد عناية.
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تحديد الهدف
 من الترجمة

اختيار المحتوى

هيكلة النص بعامود للنص 
األصلي وعامود للنص 

المترَجم

تحكيم الترجمة عند من 
يستوعب اللغتين )ويمكن 

العمل بالتوازي مع الترجمة(

اختيار الشريحة
المستهدفة بالمحتوى

اختيار المترِجم المستوعب 
للغة األولى والمتمكن في 

اللغة الثانية

البدء في الترجمة )عبر 
مترجم واحد أو مترجمين إن 

احتاج العمل(

مراجعة النص المترَجم من 
ص بالغي يحسن  ِقَبل ُمتخصِّ

اللغَتين؛ لضمان سالمة 
التراكيب وجودة سبكها.

اختيار اللغة الخاصة 
المالئمة للشريحة 

المستهدفة

إفادة المترجم بالضوابط 
والتنبيهات الالزمة 

ومساعدته بمراجع؛ إن احتاج 
العمل إلى ذلك

صياغة كامل الترجمة 
بأسلوب واحد )خصوصا عند 

تعدد المترجمين(

التصحيح أو استكمال 
اإلجراءات الفنية واإلدارية
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شكل رقم: )18(

دورة عمل مقترحة لترجمة المحتوى الدعوي.
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أهمية القواميس الدعوية وثمرتها:

في وجود نظام إلكتروني مساند، فإن القواميس متاحة إلكترونيا بين يدي المترجم حال الترجمة.	 
 كــون محتــوى القواميــس العربيــة أصــا للترجمــة إلــى القواميــس باللغــات، وســتكون ترجماتهــا أصــا يعتمــد عليــه عمــوم المترجميــن فــي ترجمــة المحتــوى 	 

اإلســامي باللغــات.
 إتاحــة وتــداول محتــوى القواميــس علــى شــبكة اإلنترنــت وبيــن الباحثيــن والمترجميــن وغيرهــم، لتكــون هــذه القواميــس وســيلة نشــر وترســيخ العلــم الشــرعي، 	 

وتزييــف المفاهيــم الخاطئــة.
 توحيد المفهوم والترجمة للمصطلحات والنصوص الشرعية لدى المترجمين.	 

 إمكانية إخراج القواميس بأشكال متعددة، كقواميس ورقية أو إلكترونية، وكتطبيقات، وخدمات، وغيرها.	 

التقنية في المحتوى الدعوي:

لماذا الحديث عن التقنية في المحتوى الدعوي؟
القــوى التــي خلقهــا اهلل تعالــى لعبــاده هــي قــوى موضوعــة فــي األرض، وأولــى مــن ينتفــع بهــا ويســتخدمها هــم الدعــاة إلــى اهلل تعالــى، لشــرف مهمتهــم 

وقــد ضــرب اهلل تعالــى مثــًا بالملــك الصالــح ذي القرنيــن الــذي آتــاه اهلل مــن كل شــيء ســببا، فأتبــع ســببا، أي أعطــاه اهلل أســبابا موصلــة فعمــل بهــا.

وتحفــل التقنيــة اليــوم بقــوى هائلــة؛ ســواء مــن حيــث األجهــزة المختلفــة التــي تســهل وتقــوي الدعــوة والمحتــوى الدعــوي، أو مــن حيــث الســاحة التقنيــة 
وخصوصــا عبــر اإلنترنــت، حتــى ُعــدَّ العصــر عصــر التقنيــة.

وهــذه األهميــة لــم يقابلهــا مــا تســتحقه مــن عنايــة؛ إمــا لقصــور؛ ســببه حاجــة بعــض أوجــه التقنيــة إلــى تخصصيــة، أو مــوارد ماليــة وبشــرية ونظاميــة 
ــال واهتمــام واحترافيــة  ال تتهيــأ لكثيــر مــن الجهــات الدعويــة، وإمــا لتقصيــر عــن االلتفــات إليهــا انشــغاال بتفاصيــل أخــرى. وكل هــذا يدعــو إلــى التفــات فعَّ

واالتفــاق علــى مرجعيــة دعويــة علميــة وتنســيقية تكــون مــن أولوياتهــا تفعيــل التقنيــة فــي المحتــوى الدعــوي.

01

02

03

04

05

06

ميزات التقنية المهمة 
جدا كاالنتشار والتفاعلية 

والسهولة والسرعة 
والرخص والديمومة

الحاجة إلدارة الكم الضخم 
من المعلومات الدعوية

التسارع غير الملحوق في 
التقنية؛ يقابله قصور دعوي 
وغيره- في مواكبة  جديد 
التقنية،  ونقص التحديث

احتياج االحترافية 
والمنهجية العلمية لشروط 
وتكاليف تقصر عنها أو 

لم تلتفت لها أكثر الجهات 
الدعوية

الفرصة الدعوية  في 
الفاعلية  مع جمهور

 التقنية، والتي يقتضيها  
افتقاد المرجعية الدعوية نمط اليوم

المتخصصة والجهات 
التنسيقية لاستفادة من 

التقنية

شكل رقم: )19(
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كيف نستثمر التقنية في المحتوى الدعوي؟
المجاالت التي يمكن أن تستخدم فيها التقنية متعددة:

فاألجهــزة الحديثــة مــن الحواســيب والجــواالت وأجهــزة التصويــر وأجهــزة العــرض والتصميــم والطباعــة والوســائط اإللكترونيــة..، وغيرهــا ممــا وجــد 
ويوجــد جــزء مــن التقنيــة.

ــر مــن جهــود صناعــة  ــات الضخمــة يمكــن أن توفــر الكثي ــاء قواعــد البيان ــا فبن ــة، يمكــن أن يســتفاد منهــا دعوي ــة هائل وداخــل كل منهــا خدمــات تقني
المحتــوى، كمــا أن التقنيــة توفــر جمهــورا أكثــر عــددا أو أكثــر تحديــدا الســتهداف دعــوي موجــه، أو إلدارة حشــود تنشــر الدعــوة أو تصنــع محتــوى دعويــا 
بأقــل تكاليــف، كمــا تمكــن التقنيــة الذكيــة مــن ميــزات لبحــث أو تصنيــف، ويمكــن عبــر التقنيــة اســتخدام نظــم لترتيــب اإلدارة الدعــوي أو حتــى التخــاذ 

قراراتهــا، وكل ذلــك وغيــره فــي أفــكار غيــر محصــورة داع إلــى التفــات واع وقناعــة حافــزة وتأهيــل مختصيــن وشــيوع ثقافــة.

شكل رقم: )20( 

كيف نستثمر التقنية في المحتوى الدعوي؟

االستهداف
 الموجه

إدارة الحشود في 
الجمهور التقنية

تنويع شكل 
المحتوى الدعوي

خدمات محركات 
البحث

االستفادة من نظم 
دعم اتخاذ القرار

التسويق اإللكتروني 
والتجارة اإللكترونية

األجهزة الحديثة 
لصناعة المحتوى

 أو عرضه

التواصل االجتماعي 
المباشر

التوسع في الفضاء 
االفتراضي

إعادة االستخدام 
والتدوير

قاعدة بيانات 
متكاملة بخدماتها 
وتهيئة الدعاة لها

تقنيات الذكاء 
االصطناعي
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أتمتة عملية إدارة األداء في المحتوى الدعوي:
إن أتمتــة عمليــة إدارة األداء فــي محتــواك الدعــوي ســيعود عليــك بفوائــد عــدة بــإذن اهلل تعالــى، وســيجعلك قــادًرا علــى االســتفادة إلــى أقصــى حــد 
مــن أنظمــة القيــاس واإلدارة اإلســتراتيجية والتواصــل، فالتحاليــل المتقدمــة وصنــع  القــرارات التــي توفرهــا حتــى أبســط البرامــج، تتيــح للشــركات تنفيــذ 

التقييمــات المعقــدة لــألداء وإجــراء فحــص دقيــق للعاقــات القائمــة بيــن مقاييــس األداء لديهــا.

كمــا أن برامــج إدارة األداء تتحســن كثيــًرا مــن خــال الماحظــات والتواصــل، فالتعليقــات المســتخدمة لتفصيــل أداء قيــاس معيــن قــد تطلــق نقاًشــا 
علــى مســتوى الجهــة بأكملهــا وتجعــل مــن االبتــكارات الخاقــة المبنيــة علــى حــل المشــاكل بشــكل جماعــي أمــًرا ممكًنــا. 

كذلــك تتحســن عمليــة إدارة المعلومــات والمعرفــة بفضــل قــدرة برامــج الكمبيوتــر علــى تأميــن أدوات وصــل مائمــة للمســتخدمين المهتميــن، فالمقيــاس 
المرتبــط بمواقــع شــبكة اإلنترنــت قــد يكــون مجــرد البدايــة فــي رحلــة المســتخدم التــي تقــوده إلــى مجموعــة أخــرى مــن المواقــع التــي تعــزز معرفتــه، بمــا 

فيهــا بيــان الرســالة أو التعليقــات األخيــرة لعميــل مهــم أو نتائــج دراســة لمعاييــر األداء.

 النشر اإللكتروني:
للنشــر اإللكترونــي خصائــص عــدة تجعلــه الوســيلة األكثــر حيويــة وتأثيــًرا، فالموقــع الشــبكي الواحــد اليــوم فيــه اندمــاج بيــن وســائل إعاميــة مختلفــة 

فــي وســيلة واحــدة؛ تمكــن مــن النشــر األوســع واألســرع واألكثــر احترافيــة.

يتميــز النشــر اإللكترونــي باالنتشــار الواســع المتجــاوز للزمــان والمــكان، وتداولــه مــن كافــة شــرائح المجتمــع، والتفاعليــة والســهولة والســرعة والرُّخــص 
والديمومــة النســبية، وإمكانيــة الوصــول للمعلومــة، وســهولة اســترجاعها واســتحضارها وســهولة تصحيحهــا وتحديثهــا وإمكانيــة تحديــد الشــرائح، 

وغيرهــا، ويمكــن تلخيــص فوائــد النشــر اإللكترونــي فــي النقــاط التاليــة:

ولهــذا فــإن الثــورة المعرفيــة التــي حصلــت بالمطابــع فــي قــرن مضــى، يماثلهــا اليــوم ثــورة معرفيــة واســطتها التقنيــة الحديثــة عبــر النشــر اإللكترونــي 
)أو النشــر الرقمــي(، حــدث بهــا تراكــم معرفــي كبيــر، وزيــادة غيــر مســبوقة فــي التاريــخ للمعلومــات بمختلــف أفرعهــا، فمثــًا: تشــير بعــض التقاريــر إلــى 
أن مــا يعــادل 90% مــن المعلومــات علــى الشــبكة تــم إضافتهــا خــال عاميــن ماضييــن فقــط، وأن مــا يتــم تحميلــه علــى اليوتيــوب هــو 1	 تيرابايــت يومًيــا 
وكلهــا ذات عاقــة بالدعــوة ســلًبا وإيجاًبــا، ومــن أهــم مــا ينبغــي أن يشــغلنا أن يكــون للمحتــوى الدعــوي نصيبــه مــن الحضــور والتأثيــر، ألن الحاجــة إليــه 

هــي أعظــم الحاجــات.

خفض نفقات التكلفة  في 
صناعته وفي استقباله

اختصار الوقت في صناعته 
ونشره والوصول إليه

الوصول إلى الشرائح 
المختلفة باختالف البلدان 

والمستويات واألعمار.

موجود كل وقت يرغب فيه 
المستفيد

تكوين واقع جديد
 وهو الواقع االفتراضي

تجاوز مركزية
 وسائل اإلعالم

التماشي مع النمط الحياتي 
في المجتمع 

زيادة الكفاءة والفعالية في 
استخدام المعلومات 
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أن ُيذكر عنوان المادة في الرابط 
نفسه بعد الدومين مباشرة

أن تشير في االقتباسات الخارجية 
من المواقع األخرى إلى موطنها 
في الموقع اآلخر وبرابط مباشر.

سرعة فتح الصفحة.

كتابة عنوان مميز وجذاب 
للمحتوى، يحتوي على الكلمة 
األكثر بحًثا )عن طريق جوجل 

آدوورد(، ويستحسن التعرف على 
هذه األداة وكيفية االستفادة منها.

أن يحتوي الوصف المختصر في 
ميتا دسكربشن - أول 			 كلمة 
- على فهرس المحتويات، وفيها 
أشهر الكلمات المفتاحية وأيًضا 

التي لم ُتخدم بالمحتوى.

أن تحتوي المقالة في مقدمتها 
عبارة: آخر تحديث، ثم تذكر 
التاريخ الميالدي كمثل: آخر 
تحديث: 		:		، 	 نوفمبر 				

توافقية استعراض الصفحة في 
األجهزة الذكية.

تكون عناصر الفهرس في مقدمة 
الصفحة للزائر، وبالنقر عليها 
تنزل لألسفل لقراءة المحتوى 

النصي.

أن تجعل المقالة مع الوقت 
تتحدث بمحتوى إضافي ومباحث 
إضافية وكلمات مفتاحية جديدة 

مع تغيير تاريخ آخر تحديث.

استخدام الصورة الرمزية للمقالة 
وتصديرها أعلى الموضوع مع 

تخصيص الصورة الرمزية بمقاس 
الفيسبوك وتويتر مثال ليشاركها 

الزائر.

أن تربط الكلمات المفتاحية 
في صلب المقالة بصفحات في 
موقعك قد خدمتها بالمحتوى.

أن تشير إلى مراجع بحثك في 
الموضوع في نهاية الصفحة 

لتوثيق مصادر المعلومات.

الدعوة في المراجعات والتعليقات 
المذكورة في نهاية كثير من 

المحتويات؛ الطمئنان كثير من 
الناس إليها

أن تستخدم وسوم H1 لعنوان 
الصفحة، ووسوم  H2 للعناوين 

الفرعية في الصفحة.

أن يكون محتوى المقالة قد بلغ 
مرتبة أهم المقاالت في اإلنترنت 
حول الموضوع حتى لو تجاوزت 

				 كلمة في الصفحة!.

متابعة الجديد في عالم محركات 
البحث وإستراتيجياتها

01

06

11

16

02

07

12

03

08

13

05

10

15

04

09

14

شكل رقم: )21( 

نموذج من المعايير والتوجيهات للنشر اإللكتروني وللتقدم في محركات البحث.

نموذج من المعايير والتوجيهات للنشر اإللكتروني وللتقدم في محركات البحث
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الذكاء االصطناعي  في خدمة المحتوى:
فــي المنصــات التقليديــة كالتلفــاز و الصحــف ومعظــم المواقــع التســويقية والمتاجــر اإللكترونيــة يتــم بنــاء المحتــوى بشــكل واحــد لــكل الجمهــور 
المســتهدف وصــف واحــد للمنتجــات و الخدمــات عــرض أســعار ثابــت ال يتغيــر بتغيــر ســلوك العمــاء.. لكــن فــي عصــر الــذكاء االصطناعــي يبــدأ مفهــوم 
ــر ســلوك المســتهلك  ــوى بتغي ــر المحت ــم تغيي ــث يت ــة  بحي ــاء المنصــات الرقمي ــات متقدمــة فــي بن )Content Personalization(، أي اســتخدام تقني

وطريقــة بحثــه وعرضــه وتاريــخ بياناتــه واهتماماتــه أيضــا. 

تفعلهــا دائمــا »نتفلكــس« بعــرض محتــوى مناســب لســلوكك البحثــي علــى منصتهــا، يوتيــوب تعمــل ذات الشــيء، و أمــازون تقتــرح عليــك منتجــات و محتــوى 
مناســب لســلوك كل عميــل علــى حــده  المحتــوى المكتــوب علــى زر الشــراء يتغيــر أيضــا بشــكل ديناميكــي و األســعار أيضــا تتغيــر بتغيــر زائــر المنصــة 

الرقمية..!

األمــر أوســع مــن ذلــك فالــذكاء االصطناعــي أصبــح مــن جهــة يكتــب المحتــوى، ومــن جهــة أخــرى يقــوم بعمليــة التســويق كاملــة بــدءا مــن التخطيــط 
وحتــى الترويــج والقيــاس.

إنه عالم واسع للراغبين في صناعة المحتوى الدعوي، ويمكن اإلشارة إلى بعض تلك اإلمكانات:

يلعب الذكاء االصطناعي دوًرا كبيًرا في الترويج للمحتوى ونشره 
ن كل يوم تقريًبا. حول العالم باستخدام تقنيات تتحسَّ
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١ كتابة المحتوى:

فــي اإلعــام ولــد مؤخــرا مصطلــح )Robojournalism( أي: اســتخدام الروبوت في صناعة 	 
المحتــوى الصحفــي، 75% مــن المنصــات اإلعاميــة بــدأت بذلــك حقيقة دراســة لرويتر. 

وكالــة اسوشــيتد بــرس اســتطاعت كتابــة 4000 قصــة وخبــر صحفــي عبــر اســتخدامها 	 
)Automated insights( عبــر أداة )NLG( اللغويــة لتقنيــة توليــد النصــوص 

واشــنطن بوســت اســتخدمت مفهــوم الصحافــة اآلليــة )Automated Journalism( وعبــر 	 
تقنيــات لتحليــل األخبــار المتعلقــة بأولمبيــاد فــي البرازيــل.

منصــة CNN  تســتخدم نظــام شــات بــوت أو الشــات اآللــي إلرســال تقريــر يومــي لحســابك 	 
فــي فيســبوك مســنجر عــن أهــم االخبــار التــي تهمــك بنــاء علــى اهتماماتــك وهــو مــا تقــوم 
ــى تقليــص  ــورك تايمــز فتعمــل أيضــا عل ــان، أمــا صحيفــة نيوي ــه كذلــك صحيفــة الجاردي ب

.Editor عمليــات بنــاء القصــص الصحفيــة واألخبــار عبــر مشــروع

٢ التخطيط لبناء المحتوى:

ــاء المحتــوى 	  ال يتوقــف األمــر عنــد عمليــة الكتابــة فقــط بــل يتجاوزهــا إلــى التخطيــط لبن
)Planning( بــدءا بوضــع األهــداف وتحديــد صفــات الجمهــور المســتهدف لهــذا المحتــوى، 
وتحليــل محتــوى المنافســين، واكتشــاف المواضيــع التــي يميــل لهــا الجمهــور المســتهدف، 

وتقســيم الجمهــور المســتهدف..
شــركة Hubspot مثــا تتيــح أداة لتقســيم المواضيــع )Topic Clusters( التــي تســاعد 	 

فريــق المحتــوى علــى معرفــة أكثــر المواضيــع بحثــا مــن قبــل الجمهــور المســتهدف  واقتــراح 
مواضيــع مائمــة لهــم وعناويــن مائمــة لمحــركات البحــث لتعزيــز ظهــور المحتــوى فــي 

.)SEO( ــر محــركات البحــث وجــذب زوار أكث
أداة 	  وهنــاك  اإلنترنــت.  علــى  ومحتواهــم  المنافســين  لتحليــل   )Cryon( أداة  هنــاك 

)Buzzsomo( لتحليــل المحتــوى الحالــي فــي اإلنترنــت واقتــراح محتــوى مناســب بكافــة 
المحتــوى. أنــواع 

٣ إنتاج المحتوى وكتابته:

هنــاك أدوات تقــدم حلــوال متنوعــة فــي تقنيــات كتابــة المحتــوى مثــل )Wordsmith( التــي 	 
تســتخدم تقنيــات )NLG( أحــد فــروع الــذكاء االصطناعــي لكتابة مقــاالت، تقارير، تحليات 
وكذلــك  الشــهيرة،   )Narrative Sciences( ومنصــة   )WordAI( أداة  وغيرهــا  وأكثــر 
منصــات أخــرى مثــل  )Curata(  و)Acrolinx( تركــز علــى اســتخدام تقنيــات متقدمــة 
جــدا فــي الــذكاء االصطناعــي لمســاعدة فــرق تطويــر المحتــوى فــي الشــركات الكبيــرة علــى 
تحليــل المحتــوى، ورأي النــاس تجاهــه بشــكل إيجابــي أو ســلبي وتحليــل النصــوص والقواعــد 

اللغويــة واقتــراح محتــوى مائــم وفعــال.

تقوم العديد من القنوات 
والصحف اإلخبارية العالمية 

عبر منصاتها اإللكترونية 
بإيصال الخبر إليك بلحظته 
األولى من خالل الوصول إلى 

صفحتك الشخصية باستخدام 
نظام الشات اآللي.

يقدم الذكاء االصطناعي أدواًرا 
كبيرة في كتابة المحتوى من 

خالل التحليل وجمع المحتوى 
وإعداد التقارير باستخدام عدد 

من التقنيات الحديثة. 

يكمن التحدي في صناعة مادة 
جاذبة في بناء المحتوى المبدع 

ن المختصين من  والذي ُيمكِّ
قولبته في أشكال متنوعة. 
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فــي المقابــل طــورت شــركة )Phrasee( منصــة  جيــدة  لتحســين المحتــوى التســويقي 	 
عبــر البريــد اإللكترونــي وذلــك عبــر اســتخدامها لتقنيــات الــذكاء االصطناعــي التــي 
تقــوم بدورهــا باقتــراح عناويــن مائمــة لحمــات البريــد اإللكترونــي بشــكل مائــم 

لســلوك وصفــات الجمهــور المســتهدف مــن كل حملــة تســويقية.

هــذه المنصــة ســاهمت فــي تحســين حمــات التســويق عبــر البريــد اإللكترونــي لشــركة 	 
دومينــوز بيتــزا بأكثــر مــن 57% بعــد شــهرين مــن اســتخدامها وحققــت 753% عائــد علــى 

االســتثمار مــن هــذه الحمــات.

:)Content Personalization( ٤ تخصيص المحتوى

يوتيــوب وأمــازون نموذجــان لتخصيــص المحتــوى الــذي تســتهدف الجمهــور، وتغيــر 	 
تفاصيــل المحتــوى بحســب تغيرهــم..

حتــى طريقــة الترحيــب فــي نافــذة المحادثــة الفوريــة والــرد اآللــي  )Chatbot( يمكــن 	 
أن تتغيــر بتغيــر الزائــر أيضــا،  فمثــا قــد تكــون نــص الرســالة فــي المحادثــة الفوريــة 

باللغــة الدارجــة لــكل مدينــة.

وجعلــه 	  المحتــوى  لتطويــر  تســتخدمها شــركات عماقــة   )OneSpot( مثــل  منصــة 
ديناميكيــا مناســبا لــكل شــرائح المســتخدمين بشــكل ملهــم وعلــى كافــة المنصــات 
الرقميــة ) مواقــع التواصــل، الموقــع اإللكترونــي، والبريــد أيضــا ( مــن خــال تحليــل 

ســلوك الــزوار واهتماماتهــم وتاريــخ زياراتهــم الســابقة.

:)Content Promotion( 5   الترويج للمحتوى

والمواقــع  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  منصــات  أو  اإللكترونــي  البريــد  عبــر  ســواء 
اإللكترونيــة والتــي أصبــح لتقنيــات الــذكاء االصطناعــي دور كبيــر فيهــا خاصــة فيمــا يعــرف بــــ 
 )Retargeting( باإلضافــة لطــرق االســتهداف وإعــادة االســتهداف )Programmatic Ads(
ســواء عبــر منصــة قوقــل اإلعانيــة أو منصــات فيســبوك وتويتــر أو عبــر أدوات مثــل أداة 
ــة والتســويقية  ــؤ بالنتائــج المتوقعــة للحمــات الترويجي )Adroll( التــي تســتطيع عبرهــا التنب
ومعــدل الوصــول والتفاعــل  واقتــراح أوقــات النشــر فــي مواقــع التواصــل أيضــا وحتــى معــدل 

المبيعــات المتوقــع.

هناك بعض األدوات التي ُتمكن 
صانع المحتوى التنبؤ بالنتائج 
المتوقعة للحمالت الترويجية 

للمحتوى حال نشره.

منصتا يوتيوب وأمازون 
نموذجان لتخصيص المحتوى 
بحسب الجمهور المستهدف، 

ويقومان على تغيير محتواهما 
بحسب تغير الجمهور.
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ومــدى  المحتــوى  نتائــج  وتحليــل  القيــاس   6

الجمهــور: وتفاعــل  الوصــول 
هنــا يلعــب الــذكاء االصطناعــي دوًرا كبيــًرا عبــر تقنيــات تعلــم اآللــة التــي 	 

ــات  ــه؛ لتقــوم بعــد ذلــك تقني ــات المتعلقــة ب ــوى وكافــة البيان ــل المحت تحل
ــى الــذكاء االصطناعــي بكتابــة تقاريــر األداء  ــة المحتــوى القائمــة عل كتاب

بشــكل لطيــف واقتــراح تحســينات للخطــوات القادمــة.

كمــا تفعــل أداة )PaveAI( عبــر ربطهــا مــع بعــض أداوت التحليــل لتقــوم 	 
بكتابــة تقريــر مفيــد عــن أداء المحتــوى التســويقي والجمهــور التســويقية 
وكتابــة مقترحــات للتحســين والتعديــل أيضــا، ذات الشــيء تقدمــه أداة 

)Wordsmith( الســابقة..

 النشر اإللكتروني:
واســتهدافها  	 األمثــل،  المســتهدفة  الشــريحة  تحديــد  يعــد 

بالطريقــة األمثــل: هــي أقــوى إســتراتيجيات الدعــوة واإلعــام والتأثير 
ــا. عموًم

وفــي عالــم يزخــر بالمليــارات مــن البشــر، مــع نقــص فــي القــوى الدعويــة فــإن 
صناعــة المحتــوى الدعــوي ســتعاني صعوبــة فــي الوصــول للمســتهدف األمثــل إن 

لــم تســتعن بــاهلل تعالــى ثــم بالقــوى التــي أوجدهــا فــي الكــون.

وتســاعد التقنيــة اليــوم فــي الوصــول إلــى الشــريحة المســتهدفة بطــرق أكثــر 
احترافيــة.

وحيــن يقتصــر مفهــوم التســويق عنــد بعضهــم علــى اإلعــان، فــإن مفهــوم 
ثــم  العميــل  األمثــل ومعرفــة حاجــة  العميــل  الحديــث هــي معرفــة  التســويق 

بــه فــي االســتمرار.. الوصــول إليــه ثــم تقديــم مــا يرغِّ

نستعرض نموذًجا من ذلك: 

تتبع المستهدفين بالحوار للدعوة إلى اإلسالم

اإللكترونــي  للحــوار  الذكــي  المســتهدفين  لتتبــع  نموذًجــا  المخطــط  يمثــل 
ص118(. )انظــر  الدعــوي 

ســؤال الفكــرة يقــول: نحــن ال نســتطيع أن نحــاور ماييــن النــاس إلكترونًيــا، 
خاصــة وأن بعضهــم غيــر راغــب وال مهيــأ..، فكيــف نصــل إلــى األشــخاص 

األمثــل؟

تستحوذ منصة اليوتيوب على العدد األكبر من مستخدمي 
اإلنترنت حول العام وتحوي على آالف القنوات الخاصة التي تنتج 

ماليين المقاطع والتي تستهدف كافة شرائح المجتمع.
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تقوم الفكرة على تتبع المستهدفين بنشر الفيديو األول عن السعادة..

اآلالف مــن هــؤالء الذيــن دخلــوا علــى الفيديــو األول يتــم أواًل تخزيــن حســاباتهم الفيســبوكية فــي حســابك الدعائــي فــي الفيســبوك عبــر مــا يســمى 
ــو األول«..  ــة »مــن شــاهد الفيدي ــم صف »pixel facebook« وتعطيه

يتــم هــذا بواســطة كــود مــن الفيســبوك يتــم زرعــه فــي صفحــة الفيديــو رقــم واحــد ويتــم جمعهــم وتصنيفهــم آلًيــا فــي حســابك.، وكذلــك اآلالف الذيــن 
اســتمروا وشــاهدوا الفيديــو الثانــي يتــم كذلــك تصنيفهــم آلًيــا بأنهــم شــاهدوا الفيديــو األول والثانــي، وهكــذا مــع الفيديــو الثالــث...

بعمل ما سبق تتجمع لدينا بيانات ومستويات من وصل وشاهد واستمر في المشاهدة! 	

عندهــا نســتهدف الذيــن شــاهدوا المقطــع األول ولــم يشــاهدوا الثانــي بإعــان خــاص لمشــاهدة المقطــع الثانــي.. وســيظهر لهــم فــي الفيســبوك إعــان 
مخصــص لهــم مربــوط بالصفحــة الثانيــة..

وكذلــك نســتهدف مــن شــاهد المقطــع األول والثانــي ولــم يشــاهدوا المقطع الثالــث بالدعوة 
لمشــاهدة المقطــع الثالــث، ونربطهــم بالصفحــة الثالثــة عبــر إعــان مخصــص وموجــه لهــذه 

الشــريحة بالذات..

وهكــذا نعظــم االســتفادة، ونذكــر مــن نســي الموضــوع بواســطة تطبيــق أدوات إعــادة 
االســتهداف من الفيســبوك؛ حتى يصلوا لمرحلة الحوار المباشــر وهم جاهزون ومتحمســون 

لطــرح األســئلة واالستفســارات الجــادة.

وعلــى فــرض أنهــم شــاهدوا المقطــع األول والثانــي والثالــث ودخلــوا فــي الحــوار وتــرددوا.. 
ــو إضافــي  ــر أو مشــاهدة فيدي ــذه الشــريحة بالتذكي ــات خاصــة له ــا بإعان نســتهدفهم أيًض

وغيرهــا مــن أفــكار التذكيــر..

وهــذا المشــروع مهيــأ ألن يقــوم علــى مبــدأ A/B Test، - فيمكــن أن نركــز علــى مفهــوم الســعادة عبــر خطــوات محــددة: )كيــف تكــون أســعد النــاس بـــ 
3 خطــوات فقــط!(

 ويجــب أن نختبــر هــذا األســلوب بأكثــر مــن سلســلة فيديوهــات لنــرى األكثــر جــدوى واألقــل تكلفــة فنعتمدهــا بعــد التجربــة. ويجــب أن نختبــر الكثيــر مــن 
الشــرائح المســتهدفة لنركــز بعــد التجربــة علــى الشــرائح األكثــر تجاوًبــا. ويجــب أن نراجــع خطــة هــذا »الُقمــع الدعــوي - الفلتــرة الدعويــة -« ونحســنها 

مــن جميــع النواحــي؛ حتــى نســتقر علــى أفضــل أســلوب وأفضــل جمهــور وأفضــل تســعير.

ومهما يكن فهذا النموذج مثال عملي لما يمكن للتقنية وللتسويق اإللكتروني أن تصل إليه.

نحن بحاجة إلى االستمرارية 
في عمل االختبارات لمعرفة 
الوسائل األكثر جدوى واألقل 

كلفة كي نعتمدها.
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مخطط تتبع المستهدفين الذكي للحوار اإللكتروني الدعوي

إعالن فيسبوك 
عن كيفية حتقيق 

السعادة

املستهدف

الفيديو األول
السعادة

قاعدة بيانات 
فيسبوك من شاهد 

الفيديو األول 
فقط

قاعدة بيانات 
فيسبوك من شاهد 

الفيديو األول 
والثاني فقط

إعالن فيسبوك عن الهدف 
من احلياة ملن شاهد 
الفيديو األول فقط

إعالن فيسبوك عن 
ماذا بعد املوت 

ملن شاهد الفيديو 
األول والثاني فقط

هل انتقل إلى 
الفيديو الثاني؟

هل انتقل إلى 
الفيديو الثالث؟

الفيديو الثاني
الهدف من احلياة

البداية

مشاهدة الفيديو الثانيمشاهدة الفيديو األول

ال

ال

نعمنعم
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قاعدة بيانات 
فيسبوك لكل 

من شاهد جميع 
الفيديوهات

قاعدة بيانات 
فيسبوك ملن حتاور 

معنا ولم يسلم

النهاية

إعالن فيسبوك 
للحوار اإللكتروني 

املباشر

إعالن فيسبوك 
للدعوة  للحوار 

اإللكتروني 
املباشر

هل أسلم؟
احلوار مع 
املستهدف

تعليم املسلم 
اجلديد

احلوار مع 
املستهدف

الفيديو الثالث
ما بعد املوت

العناية بالمسلم الجديدالحوار اإللكترونيمشاهدة الفيديو الثالث

ال

نعم
هل انتقل

إلى احلوار 
اإللكتروني؟

نعم
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أهم التوصيات
للمهتمين بصناعة المحتوى الدعوي
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مدخل:
بيـن يديـك فـي الورقـات التاليـة توصيـات انبثقـت عـن هذه 
الدراسـة، والتي نأمل أن تُسـهم  بشـكل فاعل في توجيه دفة 
المحتـوى الدعـوي نحـو اإلبـداع والتميـز والتأثيـر، وأن تكـون 
نـواة لدراسـات أخـرى تجـد الجهـات الدعويـة فيهـا الفائـدة 

والنفع.
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التوصيات 
العــودة إلــى اهلل تعالــى ؛ بكمــال العبوديــة لــه، إخاًصــا فــي العمــل، وبحًثــا عــن مراضيــه، وطلــب الموعظــة فــي ذلــك، وهــو مــن أعظــم الدوافــع إلــى  	

العمــل الجــاد، وإلــى تجنــب الكبــر والفرديــة واليأس.وكذلــك التعبــد بترتيــب األولويــات واألعمــال بحســب مــراده ممــا يظهــر مــن وحيــه؛ ال بحســب 
العــادة أو إلحــاح الواقــع أو الرؤيــة الشــخصية ولــو كانــت تطلــب الخيــر، وســبيل ذلــك الرجــوع إلــى الوحــي والعالميــن به.وكذلــك التعبــد بكمــال التــوكل 
عليــه واالســتعانة بــه فــي تفاصيــل العمــل، مــع كمــال االجتهــاد والتعــاون والصبــر وغيرهــا، وعــدم الفصــل بيــن تفاصيــل اإليمــان واألعمــال اإلداريــة 
الدعويــة مــن تخطيــط وتنظيــم وتنفيــذ. وهــذه الوصيــة وإن كان تتضمــن وجًهــا وعظًيــا؛ فهــي كذلــك تتضمــن وجًهــا عقلًيــا عملًيــا فــي غايــة األهميــة، 

وإن أحــد أســباب الفشــل هــو الفصــل بيــن الجانــب اإليمانــي والجانــب العملــي.

التركيــز علــى األعمــال النوعيــة فــي اســتثمار الجهــود القائمــة، وليــس االقتصــار علــى مجــرد الوجــود بأعمــال تنفيذيــة جديــدة غيــر مدروســة، ومــن  	
ذلك: 

 االســتفادة مــن المــوروث الضخــم للمحتــوى الدعــوي بانتقــاء التجــارب المميــزة وإعــادة إنتاجهــا أو تدويرهــا وتعميمهــا، حيــث إن كثيــًرا مــن 
التجــارب المميــزة ال ينقصهــا االحتــراف بقــدر مــا ينقصهــا التســويق المميــز )كثيــر مــن المحترفيــن ينغمــس فــي تجويــد المنتــج وال يملــك 

مهــارة تســويقه(.

 االســتفادة مــن المــوروث الضخــم للمحتــوى الدعــوي بإيجــاد أدوات البحــث الذكيــة، حيــث تملــك الدعــوة مــادة أوليــة ضخمــة مغمــورة فــي بحــر 
المحتــوى الدعــوي، وتحتــاج إلــى تســهيل الوصــول إليهــا.

الــرؤى  	 كبنــاء  الدعــوي؛  المحتــوى  الخادمــة لصناعــة  الجهــات  وتنــدر  النصــي(،  الدعــوي )خصوصــا  توجــد جهــات كثيــرة صانعــة للمحتــوى 
واإلســتراتيجيات، وتقديــم الخدمــات التقنيــة المتخصصــة التــي تخفــى علــى عامــة ناشــري الخيــر )صانعــي المحتــوى الدعــوي(، وكذلــك الجهــات 

اإلعاميــة االحترافيــة فــي األفــام وإدارة الشــبكات.

التركيــز علــى الدراســات الواســعة لمعرفــة الســوق الدعــوي وغيــر الدعــوي، وإيجــاد قاعــدة بيانــات للجهــود والمنتجــات، غيــر الجهــات واألشــخاص،  	
مــع تقييمهــا، وتجنــب البــدء مــن الصفــر.

على الجهات المميزة العمل بطريقتين، واالحتياط عند العمل بالثالثة: 	

 األولــى: سياســة اإلغــراق اإلعالمــي، بصناعــة أو انتقــاء مــواد دعويــة صغيــرة الحجــم التكاليــف؛ ومتقنــة نســبًيا، والســعي فــي تســويقها ونشــرها 
ألبعــد مــدى، وإغــراق الســوق بهــا )االمتــداد األفقــي، التركيــز علــى االنتشــار: حصــن المســلم وتفســير العشــر األخيــر نموذًجــا(.

 الثانيــة: صناعــة مــادة احترافيــة ذات ثقــل وجاذبيــة عاليــة، ولــو كلفــت كثيــًرا وكان عددهــا أقــل، واســتغني بهــا عــن مــواد أخــرى، والعمــل بأعلــى 
المعاييــر )االمتــداد العامــودي- التركيــز علــى االحتــراف: فيلــم عمــر المختــار نموذًجــا(.

 الثالثــة ذات الخطــر: التكاليــف الضخمــة والمــردود الضعيــف، مثــل إنفــاق األمــوال الضخمــة علــى مــواد ليســت باحترافيــة مغريــة باحترافهــا، 
وال رخيصــة قابلــة لصنــع أعــداد كثيــرة مثلهــا، واألشــد مــن ذلــك حيــن ال تســوق تســويًقا حقيقًيــا.

التركيز على العمل التنسيقي بين ذوي العاقات في المحتوى الدعوي، سواء كانوا جهاٍت أو أشخاًصا أو منتجات، لتجنب بعثرة الجهود. 	
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التركيــز علــى البــث عبــر منصــات البــث الخاصــة بالمشــروع والممولــة منــه علــى اإلنترنــت وعلــى مواقــع التواصــل االجتماعــي المختلفــة، ودون إغفــال  	
البــث الفضائــي، وذلــك لمواكبــة التطــورات التقنيــة المتتابعــة لعمليــة االتصــال فــي ظــل االنحســار التدريجــي النســبي لمشــاهدي التلفزيــون وتغيــر 

عــادات المشــاهدة لــدى الشــرائح الرئيســية المســتهدفة، ولتســهيل أعمــال قيــاس التفاعــل والتأثيــر.

أهميــة العمــل علــى تدويــر المنتــج، فالمــادة الواحــدة يمكــن أن تخــرج بمــا ال يحصــى مــن الصــورة )مثــًا: الكتــاب: تجزئتــه، تحويلــه لتغريــدات تويتــر  	
وســائر برامــج التواصــل، لمحاضــرة، لخطــب جمعــة، لعــرض بوربوينــت، دمــج غالــب مــواده فــي مــادة جديــدة، الــخ..(.

إسناد تخطيط أعمال الموقع ومنصة البث وصفحات التواصل االجتماعي والتعريف والترويج والتفاعل والتأثير؛ لجهة استشارية محترفة. 	

توثيــق آليــات ومراحــل العمــل المختلفــة، واعتمــاد نمــاذج موحــدة لمختلــف مراحــل العمــل، كنمــاذج التقييــم للبرامــج واألنشــطة المختلفــة، نمــاذج  	
بطاقــات البرامــج، نمــاذج مصفوفــات اإلنتــاج، وخرائــط االســتهداف..إلخ، حيــث تعــد ثــروة فكريــة، ويمكــن االســتفادة منهــا فــي أعمــال الحقــة ولــو 

بنــوع تحويــر، أو تفيــد جهــات أخــرى.

ــاج بعــض المنتجــات بمــا يتناســب مــع  	 ــم إنت ــث يت ــا بحي ــاج، ورفــع نســبة التنســيق معه ــل اإلنت الســعي دومــا للوصــول لمنصــات البــث المتميــزة قب
سياســات وأهــداف الجهــة الدعويــة، وبمــا يتناســب مــع احتياجــات وضوابــط وشــروط هــذه المنصــات، وكذلــك االســتفادة مــن المشــاهير أو 

صناعتهــم.

التنبه ألبرز أخطاء صانعي المحتوى الدعوي: 	

 خطــأ االنغمــاس فــي العمــل واإلنتــاج دون إعطــاء الفكــر االســتراتيجي الــذي ينضــج العمــل ويعمــق األثــر ويوفــر التكلفــة، وفــي المقابــل خطــأ 
اإلغــراق فــي تجويــد الــرؤى والخطــط والــدوران حولهــا وافتــراض الكمــال خصوصــا فــي البدايــات، دون اقتحــام عقبــة العمــل وتجربــة الواقــع.

 خطأ الظن بأن التكلفة أو الجهد هما الجودة.

 خطــأ إســناد أعمــال المحتــوى الدعــوي إلــى األشــخاص الفاعليــن الصابريــن علــى الحركــة ومصاولــة المشــروع؛ ولكنهــم غيــر محترفيــن وال 
معتمديــن علــى محترفيــن، فــي مقابــل بــرود المحترفيــن أو مللهــم أو إغراقهــم فــي التفاصيــل بطريقــة توقــف للعمــل.

 خطــأ االكتفــاء بإخــراج المــادة -ولــو كانــت احترافيــة- مــرة واحــدة، ثــم االنشــغال بصناعــة مــادة أخــرى، دون وجــود جهــة أخــرى تهتــم بتســويق 
تلــك المــادة، والدعايــة، وكثــرة الطــرق عليهــا، وذلــك بســبب التشــبع النفســي أو الملــل.

 اليــأس قبــل إكمــال العمــل، أو الجــزع والملــل فــي أثنائــه، أو اإلحبــاط بعــد ظهــور بعــض نتائجــه، والتغافــل عــن أن المجتهــد لــه أجــره ولــو أخطــأ؛ 
فضــًا عــن أن لــه أجــره إذا أصــاب وقــل المســتجيب، ومــن ذلــك الظــن: أن المشــروع الواحــد ال بــد أن يغيــر العالــم، وتناســي أن اإلصــاح 

عمــل تراكمــي.
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