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 ي  ـالمــــاإلسالم ـــــاإلع امـــنظ دافـــــأه
 د. محمد موسى البُر() 

 

يمكننت خيصننهد أهننداف نظننام اإلعننالم اإلسننالمي  فنني  م نن  أهننداف 

 رئه  ، هي:
 :نشر عقهدة التوحهدالً : أو  

 ؟اإلسالمي  ما العقيدة التي جعلناها على رأس أهداف اإلعالم 

، وخطمننت للههنا فنو ق بهنا ال   خصد    األمور التي" :العقهدة والعقائد هي

. وال يصالطهنا كن  ،، ال يمازجهنا رين لقيوب، وخكون يقه ناً ع ند أانحابهاا

زوم هنا الي نع اغن  ملي  ا فني ه، ومادة )عقد(، نقهض حي  بعضه د  ك   :الحبل د  ق  ع  و  

ُ ِِذاللَّو ِو يِذي ففي القنرنن  ،د واالستهثاقأك  والت   ُُم  هَّ أَي َمذانُِكم  َولَِكذ   ال يَُؤاِخذُُ

ألُم  ااَي َمذذانَ  ُُم  َِِمذذا َعقَّذذد  مننا يكننون وخعقهنند اإليمننان لن  [، 89المائنندة: ] يَُؤاِخذذُُ

التني خرنرع عينى  ،ولغو الهمهت ،، بصالف لغو الحديثبقصد القي  وعزمه

 .  ان بدون قصدالي   

ي َ  يَاوم ه قوله خعالى  ،أوثق العهود ":العقود"و ُِ يُذوا  أَيَُّها الَّ آَمنُذوا أَو 

 .(1)انني  واكننتد   ":الش نني اعتقنند " :. وخقننوا العننرب[1]المائنندة:  ِِذذال عُقُودِ 

 .(2)"العقهدة في هللا" :جا  هذا في كتاب

شنري  الت     ألن  اإلسنالمه  ب شنر العقهندة  اإلسنالمي  اهتمام اإلعالم  ي ير

وهننو العقهنندة  ،ا واألسننا  فنني اإلسننالمكت األو  اهننتب ببهننان الننر   اإلسننالمي  
هننو خعننالى هللا  وأن   ،ونبننذ عبننادة األانن ام ،وخوحهنند  خعننالى واإليمننان بنناه

، وقند ه هنو النذع أحهناهب ويمهنتهب، وأن نكي  ل  ازق القادر عيى كُ الصالق الر  

 ، اريصه ن  والت  ه عيى أسا  منت األدلن  العقيه ني  للى هذا كُ  الد عوةأقام اإلسالم 

ن  اإلن نانه    اإليمان والكفر هي قضنه  وقضه   ،ها كثهرة ومتوافرةي  وكُ   ؛   عام 

واألسنا  النذع يقنوم عيهنه اإليمنان هنو  ،ها ختصنل بعالقن  اإلن نان بربنهألن  

واالعتقناد  ،حدانهتنه التني ال يشناركه فههنا أحندوبوخعالى االعتقاد بوجود هللا 

ننح  مُ  بننأن   ع يتممننه . وهننذا هننو األسننا  الننذال  بهننهتو نناخب  ،رسننوا هللا  اً دم 

 .والهوم اآل ر ، ل  ز     والكت  المُ  ،سلاالعتقاد ببقه  الر  

                                                        

() رامع  القرنن الكريب والعيوم اإلسالمه  ب شارك، عمهد المكتباتأستاذ م. 
 .2/836 ،ابت م ظور: ل ان العرب (1)

 .12-11ص  ،م(1995فائس، )األردن: دار ال    ،10/عمر سيهمان األكقر، ط :العقهدة في هللا (2)
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د هللا خعنالى المهمن  المشنترك  التني منت أجيهنا حد   وخأكهداً لهذ  الحقهق  يُ 

َسل نَا ِم   قَب ِلَك ِم   َرُسوٍل إِال نُوِحي إِلَي ِه ، قاا خعالى أرسل رسوله  َوَما أَر 

بُُدونِ  أَنَّهُ ال إِلَهَ إِال أَنَا ُُل ِ ويقوا خعالى ، [25 :األنبها ] يَاع  َولَقَد  َِعَث نَا يِي 

ٍة َرُسذوالا  تَنِبُذوا الاَّذاُتو َ  أُمَّ َ َواج  بُذُدوا هَّ اغوت والط ن [36 :حنلال   ] أَن  اُع 

 هو الباطل مطيقاً في العقائد وغهرها.

 ،هننب أهدافننهوحهنند أونشننر عقهنندة الت   ،لعننالم عقائنند اإلسننالمي  واإلعننالم 

 اإلعالمه ن ذل  الفي نف  كنو ، اإلسنالمه   (   أو )األيدولوجه ناإلسالمه  والعقهدة 
ه يرعل هم   اإلسالمي  . واإلعالم  اإلسالمه  خعكس العقهدة  أن   د  ال بُ   اإلسالمه  

ويقن  عينى عناخق  ،ح زيغ وضالا العقائد الفاسدة غهر عقهندة اإلسنالمهوضخ

 .(1)اإلسالم نقد العقائد األ رى

 ـ  اإلسنالمه  ق أهداف نشر العقهدة يحق   حت ى ـ اإلسالمي  وعيى اإلعالم 

نن يأ ننذ أن   أن   وال  ،ه هننو الحننق  ألن نن ؛حهح لإلن نناناإلسننالم هننو الم هننا  الص 

ل َخلَذذَ  قنناا خعننالى  ،اً وعنندالً لننه طريننق ن ننر حق نن يصننح   ُِ ُ الَّذذ إِنَّ َرَُِّكذذم  هَّ

َ  يِذذي ِسذذ ِ  السَّذذَماَواِ  َوااَر  ذذتََوى َعلَذذى ال عَذذر   :األعننراف] تَِّة أَيَّذذاٍم مُذذمَّ اس 

 اإلسالمي   مت أهدافه ربط الران  العاطفي   اإلسالمي  اإلعالم  ، كما أن  [54

وحي  الر   بالران  العقدع  
(2). 

عكننس العقهنندة  ـ مكمننا خقنند  ـ  اإلسننالمي  ب  مننت أهننداف اإلعننالم وبننالط  

 د  ال بُ . والعصور واألجهاا عيى مر   وهو غرض م تمر وعيمي   ، اإلسالمه  
نن ،اإلسننالم اإلسننالمي  يصنندم اإلعننالم  أن   ريننق الم ننتقهب أو ه الط  ح أن ننويوض  

 .(3)راط الم تقهبالص   

حت نى ال ، له مت ضابط يحتكب للهه ويهتدع به د  بُ  ال اإلسالمي  واإلعالم 

ي دعنائب الفكنر كهنزة األولنى فن  هني الر  اإلسنالمه  . والعقهدة خزيغ به األهوا 

خعنالى ه اإليمنان بناه ح نبانيأ نذ فني  فكر احهح ير  أن   ، فأع  اإلسالمي  

، ومنا فهنه منت والهنوم اآل نر ،سنلوالر   ،والكتن  ،واإليمان بالمالئك  ،وحد 

                                                        

ند، بندون طبعن : فني اإلسنالم مه  اإلعال  الم نوله   (1) م  ند سنهد ُمح  م   ،)القناهرة: مكتبن  الصنانري   ،ُمح 

 .258ص  ،بدون خاريخ(

وحن : رئاسن  )الد  ، 1/اب، طت ننصبن  منت المفكنريت والكُ  :عوة واإلعنالم اإلسنالمي  مقاالت في الد   (2)
 هـ(.1411 ، رعه  المحاكب الش  

د،  :في اإلسالم اإلعالمه    الم نوله   (3) م  د سهد ُمح  م   .258ص  مرج  سابق،ُمح 
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، وفنني ضننو  هننذ  العقهنندة يكننون حكمننه عيننى المواضننه  ح نناب وجننزا 

 .(1)واهاغتها بما يت اس  م  العقهدة اإلعالمه  

 ،ا ر فننني ال  نننيننن ث   أن   اإلسنننالمي  مرننناا العقهننندة عينننى اإلعنننالم  وفننني

ههب للى العقهدة ويوج    ،ذاع مت الصرافات واألوهامويحارب في نفوسهب ما يُ 

ثابن   ،قنوع األركنان ولتقوم عيى أسا  الحق   ، م  وحدة األُ  ى، لتقويهم ال   

 .(2)عائبالد  
فال اعتبار لقهم  مت قهب الحهاة  ،خعالىقهمه مت هللا  ل  كُ  ي تمد   أن  وعيهه 

  لوضن  أو خقيهند أو خ ظنهب وال كنرعه  خعالى، ها لذا لب خقبل في مهزان هللا ي  كُ 

د منن ه  الحهنناة ونظامهننا خحديننداً حنند   العقهنندة خُ  ألن   خعننالى؛يصننالم منن ه  هللا 

نيوكوال  ن ،والحهناة ،واالعتقناد ،رصنو  كامالً دقهقناً فني الت   ح اإلعنالم . ويوض  

نن أن   إلسننالمي  ا وال مكننان  خعننالى، ه   لال  حهح  ال مكننان لعبودي ننالعقهنندة الص 

 .(3)أمور الحهاة ل  في كُ خعالى مت هللا  يقي لال  لالستمداد والت  

هب بوضنو  فنني العمنل منت أجننل ا نيُ  م ناط بننه أن   اإلسنالمي  واإلعنالم 

 ، اإلسالمه    م  واالعتزاز بالهوي  الممهزة للُ  ،خعمهق مشاعر الوال  لإلسالم
ننوالر   ننادق  فنني االرخفنناع بم ننتوى األُ غبنن  الص  ا   مننت حنناا الهننوان والننذ  م 

ال . ووالعقنل ،والعاطفن  ،والعمل ،م بالقواقد  م للى مرافئ العزة والت  صي  والت  

 ،وثقافنن  ،وحضننارة ،عننت اإلسننالم عقهنندة اإلسننالمي  يننداف  اإلعننالم  أن   د  بُنن

 ً ق به بغهنر ص  ي  بهات التي خُ وخف هد الش   ،دا  عت اإلسالمكهد األع ورد   ،وواقعا

  الحنرب اإلسنالمه  عنت العقهندة  ب  ذُ ي   أن   اإلسالمي  . وعيى اإلعالم وجه حق  

 .(4)  عيهها   ي  ع  المُ  اإلعالمه  

  أساسها اإلسالمه  العقهدة أن  ح وض   يُ  أن   اإلسالمي  ومت أهداف اإلعالم 
ال عنت خقيهند  ،يكون اإليمان بها عت يقهت واقت اع أن   د  ال بُ و ،ظرفكهر وال   الت  

 .(5)د مشكوكاً فههي   ق  ولذل  كان ليمان المُ  ،باعواخ  

                                                        

ننن ،1/، طخه نننهر محرنننوب الغتهننناني   :منننات رجنننل اإلعنننالم اإلسنننالمي  و   ق  مُ  (1) ننن)عم  ار، ان: دار عم 

 .114ص  ،م(1987
 .112ص  ،نف هال  ابق المرج   (2)

 .2/62أحمد فائز،  :عوة في ظالا القرننطريق الد   (3)

 ،م(1995مكتب  العبهكان،  ياض:)الر   ، 1/ط عبدالقادر طاش،: إلسالمي  اإلعالم وقضايا الواق  ا (4)

 .44ص 
)القناهرة: دار الفكنر،  ،يت عبد الحيهب، بدون طبعن محي الد    :ولي  واإلعالم الد    عوة اإلسالمه  الد   (5)

 .121ص  ،بدون خاريخ(



 محمـــد مــوســـــى البُــــر. د        
 

ــادسدد ـعـــمجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية                           ال  هـ 1429عشر  السَـّ

 م2008ــ ـ

 

302 

وهنني  ،  مننت نننوع  نناصات لعالمه نن  خواجننه خحنندي  اإلسننالمه  ت ننا م  أُ  لن  

وذاكننرة  ،والوجنندان ،والعقننل ،والفكننر ،العقهنندة :ات التنني خ ننتهدفحنندي  الت  

 ات التنني ي بغنني عيه ننا أن  حنندي  . وهننذ  أ طننر الت  ريصهنناوخا ،وكهانهننا ،األمنن 

عيننى افتننرا ات  يننرد   أن   اإلسننالمي  وأاننبح لزامنناً عيننى اإلعننالم  ،نواجههننا

بك  هنذ  الش ن ن  ل. لذ )اإلنترنن (  ليمعيومنات وله نبك  الد  المغرضهت عيى الش  

 .(1)م اورة بشع  وغهر احهح  عت اإلسالمقد   خُ 
 ،ب فهنه الفنرددينت ينتعي   يت  الند    أن   ا   ب ال  نعي   يُ  أن   اإلسالمي  عيى اإلعالم 

، منا هني دار م قتن ولن   ،كني  ل  وال هي ُكن ،نها له   نهاي  المطافالد   أن  و

،   بنأنواع قيهين  منت المتن الفرد فههنا يتمت ن ، وأن  قد ال الكماا  عيى ال   ه     بُ 

 وعيننى هننذا فنن ن   .الصالنندة  ي ننبدألهننا مزرعنن  ل  ننرة التنني هنني الحهنناة اوأن  

وهنذ   ،قن  بنأمور العبناداتات المصتيفن  فههنا معي  يوكه    وال  ننهوي ناألعماا الد  

  .عادة في الحهاة اآل رةق بال   تعي  وخي  خ

يقنوم ب ق ناع  أن   ـ كمنا هنو معنروفـ  اإلسنالمي  ومنت أهنداف اإلعنالم 

فنرد راضنهاً بحهاخنه يكنون ال حت نى ،الم يمهت وغهنر الم نيمهت بهنذ  الحقنائق
غهر سا ط عيى الوض  الذع يعهشه لن كنان فقهنراً أو مريضناً أو  ، نهوي  الد  

 ،  بغهرهناه يتمت نأن ن كنان كنذل  لال   ، فهنو ولن  عبنوع مت ال     محروماً مت أع   

 ،ضننا بهننا  م قتنن  يرنن  الر   أنننه يعننها حهنناة دنهوي نن كننان كننذل  لال   وهننو ولن  

 حت ىاخه ت أ القه وسيوكه  يح     وعيهه أن   ،قيهل أو كثهروالق اع  بما فهها مت 

 عنهب فههنا منت أجنل   والتي يكنون ال    ،لحهاة اآل رة التي هي دار الصيودي عب با

وال  طر عيى  ،ن سمع ذُ وال أُ  ،حهث فهها ما ال عهت رأت ،وروأبهى الص  

 .(2)قي  أحد
فاإلسنالم  ،م واضنح يحمل رسنال  اإلسنال أن   د  ال بُ  اإلسالمي  واإلعالم 

لنذل  فهنو ال  ،ال عت لكرا  وخقيهد ،يكون اعت اقه عت ليمان واقت اع يريد أن  

، وغاي  طبهع  اإليمان خت اقض م  اإلكرا  ألن   ؛ وا فهه  أحداً عيى الد  ر  ك  يُ 

 .تهوله   ل م ، ويتحم  يصتار اإلن ان مصهر  اإلسالم أن  

                                                        

وزينن ، شننر والت  لي    بنني  )القنناهرة: العر، 1/عبنند المرهنند كننكرع، ط :اإلعننالم اإلسننالمي   :انظننر (1)

 .8 ص ،م(1999
)بهروت: عالب الكت ، ، 1/عبد الوهاب كحهل، ط :  لإلعالم اإلسالمي  طبهقه    والت  األسس العيمه   (2)

 .97-96ص  ،م(1985
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اإلسنالم يرغن  فنهمت  لقنرنن الكنريب أن  ت فني ابه   يُ خعالى هللا  ولذل  ف ن  

وال لكننرا  وال  ،فننال ح ننرة وال أسننم ،يد يننه عننت انندق ويتقبيننه عننت يقننهت

ي  ولكت  ،خضيهل  .(1)مطيق  في اال تهار ُحر  

ي  و يقي عيى المر  خبع  خ اإلسالمي  عالم ي تهدفها اإلاالعتقاد التي  ُحر  

ي ته  وله   يه م ا تهار  وخحم   سوامهم   وأن   ،د القرنن عيههاأك   . ولذاُحر    الر 

ي ن خأكهنداً وخرسنهصاً لمبندأ ال ،مهم  لعالم وبنال  فقنط ِِن  : قناا خعنالى ،ُحر   يَذ

نََّما َعلَي َك ال باَلغُ  ِِ ا يَ تََدوا َوإِن  ألََولَّو  لَُموا يَقَد  اه   .[20 :نا عمران] أَس 

ي ن في  اإلسالمي  والمبدأ  د  الكثهنر منت اآلينات خ ي ناالعتقناد واضنح  ُحر  

 الند عوة ألن  ؛ في هنذا الرانن  اإلسالمي  ضح أهمه  اإلعالم ختو ،واألحاديث

سننوامهمنن   وأن   ،  دعننوة بننال  ولعننالماإلسننالمه     هنني مهمنن  لعالمه نن  الر 

خعتمند عينى الكيمن  و، وم عيى اإلق اع ولهس عيى اإلكنرا رج  األولى خقبالد  

سننوا ، ومننا أكثننر اآلينات التنني خحنث  ح ن ىبال النند عوةبن  وه  الط   ودعنناة   الر 
ألن اإلسنالم لنهس بحاجن   ؛اإلسالم عيى البعد عت اإلكنرا  واسنتبعاد الع نم

، وهنذ  واحندة منت يت دون اقت ناع ورضناللى ه ال  النذيت يند يون هنذا الند   

 .(2)مهام اإلعالم في نشر عقهدة التوحهد

ومنرخبط  ،ى العقهندة واإليمنانفني األانل قنائب عين اإلسنالمي  واإلعالم 

سنواأوا ما نزا عيى  ف ن   ،بأحكام اإلسالم وخعالهمه وهديه وأ القه  : الر 

 ِل َخلََ  َخلََ  اإل ُِ ِم َرِ َِك الَّ ل اق َرأ  ِِاس  ُِ َرُم الَّذ  ُ ن َساَن ِم   َعلٍَ  اق َرأ  َوَرَُِّك ااَ

 ،بعي  والقنرا ة مفتنا  النت  [، 6-1]العيق:  يَع لَم  ن َساَن َما لَم  َعلََّم ِِال قَلَِم َعلََّم اإلِ 

سولأَيَُّها  يَاقاا خعالى  ،بيهغ واإلعالما وسائل الت  وأو   َِل ِغ  َما أُنِزَل إِلَي َك  الرَّ

 َ ُ يَع ِصذُمَك ِمذ   النَّذاِس إِنَّ هَّ ال ِم   َرِ َِك َوإِن  لَم  ألَف عَل  يََما َِلَّو َت ِرَسالَتَهُ َوهَّ

مَ  ِدل ال قَو   .[67]المائدة:  ال َكايِِري َ  يَه 

مننت أولننى  النند عوةونشننر  ،بيهننغ هننو ضننرب مننت ضننروب اإلعننالموالت  

سواواجبات  نوهو واج  عينى األُ  ، الر  الي منت ويبقنى بالت ن ، اإلسنالمه    م 

اإلسننالمي  أهننداف اإلعننالم 
ِرَجذذت  لِ قنناا خعننالى  ،(3) ذذٍة أُخ  لنَّذذاِس ُُن ذذتُم  َخي ذذَر أُمَّ

                                                        

 .133-132يت عبد الحيهب، مرج  سابق، ص محي الد    :ولي  واإلعالم الد    عوة اإلسالمه  الد   (1)

 .124-123، ص نف هق اب   المرج  ال (2)
نند عرننا  الصطهنن ، ط :أضننوا  عيننى اإلعننالم فنني انندر اإلسننالم (3) م  )سننوريا: م س نن   ،1/ُمح 

 .13ص  ،م(1985سال ، الر   
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 ِ َّّ ِمنُذوَن ِِذذا َن َعذذ   ال ُمنَكذذِر َوألُؤ  ]نا عمننران:  ...ألَذْ ُمُروَن ِِذذال َمع ُروِف َوألَن َهذو 

110]. 

ا مننا يهننتب بننه اإلعننالم أو  ي بغنني أن  يكننون هننو وحهنند نشننر عقهنندة الت  لن  

 .ات هذا اإلعالممت أولوي   خكون أن فهتحت ب ،اإلسالمي  
 ً  :خقويب ب هان المرتم : ثانها

واإلعنالم  ،يهتب بتقنويب المرتمن  ولانالحه أن   اإلسالمي  لإلعالم  د  ال بُ 

مو بعقنننولهب ووجننندانهب وال  ننن ،ا ي نننتهدف خرقهننن  اهتمنننام ال  ننن اإلسنننالمي  

ومحو  ،فهع امه  وقهمها الر    بمبادئها ال   اإلسالمه   الث قاف ، ولكاع  وسيوكهب

ً   وانضنننمامها فكنننراً ووجنننداناً ووال  ه نننم  األُ  رو  اإللفننن   مننن  بنننث   ،وخطبهقنننا

آلم واالن نرام بنهت سنائر الم نيمهت، وخبديند القربن  عارف والت نوالمودة والت  

 . فهما به هب

انطالقناً  ،هوخقويمنالمرتمن  الم نيب ي اهب في ب نا   اإلسالمي  واإلعالم 
ننمننت قاعنندة: "   ، وي ظننر للننى كاف نن"لننب يهننتب بننأمر الم ننيمهت فيننهس منن هب ت  م 

، وهننو أاننهل  بننار والمعيومننات واألحكننام بم ظننور لسننالمي  األحننداو واأل

، ميحناً ويعرض أنرح الحينوا لهنا ،يها ى قضايا الم يمهت ويبرزها ويحي   يتب  

اً عيننى م ااننرخهب والعمننل عيننى عيننى المطالبنن  بحقننوق الم تضننعفهت حاث نن

  .(1)لنصافهب

نيعمنل عينى خماسن  األُ  خضنام ي   هندف خ  نهقي   اإلسالمي  ولإلعالم    م 

ً خعننالى   واعتصننامها بحبننل هللا اإلسننالمه   بننل  ؛، فننال فرقنن  وال انق ننامجمهعننا
دة للى ودعوة مترد   ، اإلسالمه  والتزام دائب بالقهب  ،قوىوالت   خعاون عيى البر  

 .(2)كاملوالت   ،عاضدوالت   ،كافلوالت   ،ضامتالت  

ا  ال  نالتي يتصل بهنا  هووسائياإلعالم ل عت طريق المرتم  يتشك   لن  

 .صاال بمضمون االخ  ا يتشك  م  أكثر م  

نن أن   د  ال بُننولننذل   ،وسننائل اإلعننالم أداة قوينن  لضننبط المرتمنن  لن   ه يوج 

هب فني لنشنا  مرتمن  اخ  حت ى ،وسائل اإلعالم ورعايتها اإلسالمي  اإلعالم 

                                                        

بنندون  ،)القنناهرة: دار الفكننر العربنني   ،لبننراههب لمننام، بنندون طبعنن  :أاننوا اإلعننالم اإلسننالمي   (1)

  ،خنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناريخ(
 .32ص 

 .53ص  ،نف هال  ابق المرج   (2)
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ال  حت ننى هقويمننختنناب  هننذا المرتمنن  وخ   ب  ومننت ث نن ،اإلسننالمي  عيننى الواننم 

 .(1)ت أهدافه ومبادئهي حرف ع

اإلعنالم ظناهرة جديندة  ال ألن   ،عصرنا الحالي هنو عصنر اإلعنالم لن  

ات بعهندة كته  الحنديث فني اإلعنالم قند بينغ غاي نالت   بل ألن   ؛في خاريخ البشر

 .(2)وجههة الت  وقو   ،وعمق األثر ،جداً في سع  األفق

عبهنر تصنر عينى الت  التني ال خق ،اإلسنالمي  ومت ه ا خأخي أهمه  اإلعنالم 
، واإلعالم    ب ائه  ما له أهمه  خربوي  ، ولن   م  صوير لحاا األُ ، والت  ع عت الش  

 مهن  ووسنائل اإلعنالم أدوات ليت   ،  م نتمرة وثقافن  م نتمرةخربه ن اإلسنالمي  

قنننويب وع ننندما ننندرك أهمهننن  وسنننائل اإلعننالم فننني ب نننا  وخ ،منننب  للُ الحقهقه نن

هنا ق  دوأ ، م  هي أرقى القهادات في األُ  اإلعالمه  هادات الق ، ندرك أن  المرتم 

منت أبنرز مهنام اإلعنالم  ذل  أن   ،كاملصاً وأحوجها للى اإلحاط  والت  خصص  

 ل  ُكن لكنتو ،وخركنهد المنواطت ،وخوجهه الحناكب ،اخه خوجهه المرتم وم نوله  

ن ا ي قي  للى خكنريس أ طن الصطورة أن   يهنه د ليقضنا  عالحناكب، وبنذل  يمه 

 . (3)وي اهب ب لقا  المواطت
ال . والش نائعات اإلسنالمي  مت األفكار التي خ دع للى خقويض المرتمن  

 ،في سنبهل خقنويب المرتمن  والحفناظ عينى ب ائنه الش ائعاتى للى يتصد   أن   د  بُ 

الوسننائل  ل  م ننتعمالً ُكنن الش ننائعاتعيننى هننذ   اإلسننالمي  يننرد اإلعننالم  وأن  

 . الش ائعاتب ق واألساله  المتعي  

 ننتصدم فنني األوضنناع المتننوخرة مننت حهننث يننرى أكثننر مننا خُ  الش ننائعاتو

هننذ  فراننتهب لإليقنناع بننهت  خرننار الحننروب والم تفعننون أو المتهننورون بننأن  

ل بطريق  أو بأ رى منت ليقناع يعر   الش ائعاتاستعماا سال   . ف ن  الصصوم
ين دع للنى خقنويض ب هنان ا م  م   ،دام بهت الفريقهت المتصارعهتالحرب والص   

وفي سنبهل خقنويب ب هنان  ـ اإلسالمي  ولذل  يق  عيى عاخق اإلعالم  ،المرتم 

مت األسيح  التني  ةواحدبوافها  الش ائعاتعيى  ى ليرد  يتصد   أن   ـالمرتم  

                                                        

 .25 ص ،م(1998 ،)القاهرة: دار قبا  ،عبد العزيز كرف، بدون طبع  :اإلعالم اإلسالمي   (1)

)كنرك   ،بندون طبعن  ،باب اإلسنالمي    ليش ندوة العالمه نال  ن : والعالقات العام   اإلعالم اإلسالمي   (2)
 .50ص  ،شر، بدون خاريخ(باع  وال   العبهكان ليط   

 .26-25 ص مرج  سابق،، عالم اإلسالمي  عوة واإلمقاالت في الد   (3)
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بهندف  ـ وال خنزاا خ نتصدم منت قبنل اإلعنالم المعاانرـ استصدم  مت قبل 

 .(1)خقويض ب هان المرتم  الم يب

 ح ل ا أهمه  اإلعالم ودور  في خقويب ب هنان المرتمن  منا نعيمنه أن  وض   خ

 ، دوري   (58)م ها  ،احهف  أو يزيد في الواليات المتحدة (244)لدى يهود 

 (348)و ، انحهف  فنني أمريكنا الر وبه نن (118)و ،  فني ك نندادوري ن (30)و

 .(2)  مري  في أوربادوري  
يت باع الد   كامل يدعو المرتم  للى اخ   لعالم لن اني   اإلسالمي  واإلعالم 

ً وحهنند والوحنندة اإلن ننانه  مننت حهننث الوحدانهنن  والت    ، ولن    فنني نن واحنند معننا

األِذذِه َخل ذذُ  السَّذذَمَواِ  َوِمذذ   آيَ قنناا خعننالى  ،ا  أج اسنناً وقبائننلا تيننم ال  نن

تاِلُف أَل ِسنَتُِكم  َوأَل َوانُِكم  إِنَّ يِي ذَِلَك آلاَ َوا ِ  َواخ  وم:  يَذاٍ  ِلل عَذاِلِمي َ ر  ]النر 

22]. 

 فقنناً ليمبنناد  فنني سننبهل خقننويب ب هننان المرتمنن  و  ـ  اإلسننالمي  واإلعننالم 

أَيَُّهذذا النَّذذاُس إِنَّذذا  يَذذاقنناا خعننالى  ،ينندعو للننى الم نناواة أن   د  ال بُنن ـ  اإلسننالمه  

ُُم  ُشعُوِاا َوقَبَائِذ ٍَُر َوأُنثَى َوَجعَل نَا ُُم  ِم   ذَ ذَرَمُكم  ِعن ذَد َخلَق نَا  ُ َل ِلتَعَذاَريُوا إِنَّ أَ

َ َعِليٌم َخبِيرٌ  ُُم  إِنَّ هَّ ِ أأَل قَا  .[13]الحررات:  هَّ

 ، كمنا أن  اإلسنالمي  ر صو  في الت   فالم اواة هي أسا  اإلعالم اإلن اني  

أنحنا   ل  عناون فني ُكنعارف يقتضي مت وسائل اإلعالم لكاع  المودة والت  الت  

  فنني اإلعننالم ، ومننت جاننن  ن ننر العدالنن  أسننا  العالقننات اإلن ننانه  العننالب

ُِ ُشذَهَداَ   يَايقوا خعالى  ،اإلن اني   ذ اِميَ  ِِال ِقس  ُُونُذوا قَذوَّ يَ  آَمنُذوا  ُِ أَيَُّها الَّ

ِ َولَذذو  َعلَذذى أَنفُِسذذُكم  أَو  ال َواِلذذَدي ِ  َوااَق ذذَرِِيَ  إِن  يَُكذذ   َتنِييذذا أَو  يَِقيذذرا  َّ ِّ ُ َّّ ا يَذذا

َُاَن   َ ِِنَّ هَّ لَى ِِِهَما ياَل ألَتَّبِعُوا ال َهَوى أَن  ألَع ِدلُوا َوإِن  ألَل ُووا أَو  ألُع ِرُضوا يَ أَو 

ا   َِِمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ألَع َملُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوَن َخبِيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا

 .[135]ال    ا : 
لعنالم وعينى وجنه الصصنوص اإلعنالم  بصنالف أع   اإلسالمي  اإلعالم 

ن ،يصل بهت اإلن ان و القنه ابي  المعاار لعالم لير ولي  الد   ح حقنائق ويوض  

 .(3)نها واآل رةه اإلن ان للى الب ا  مت أجل الحهاة الد  ويوج    ،الهداي 

                                                        

)جندة: دار الم نار، ، 1/سنيهب عبند هللا حرنازع، ط :فني انيح الحديبهن  م ه  اإلعالم اإلسالمي   (1)

  ،م(1986

 .59ص 
 .24، مرج  سابق، ص اإلسالمي  عوة واإلعالم مقاالت في الد   (2)

 .139ف، مرج  سابق، ص عبد العزيز كر :صااوخك ولوجها االخ   اإلعالم اإلسالمي   (3)
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في سبهل خقويب ب هان المرتم  وخحصنه ه منت  ـ اإلسالمي  إلعالم ل د  ال بُ 

نتهرن  لكثنرة  اإلسنالمي  صدع ليبيبي  التي وق  فهها العالب مت الت   ـاالنحراف 

نننلو ،راهننناتاآلرا  واالخ    :مثنننل ،الالت والمفتريننناتد ننناا الكثهنننر منننت الض 

نالد   ة ر لهنا القنو  وسنص   ، ههونه  عوات الم حرف  التي أوجدها االسنتعمار والص 

إليقنناع البيبينن  فنني أفكننار أفننراد  ،ى الوسننائلودعمهننا بشننت   ،   والف ه ننالمادي نن

 ،بوجنه  ناص " هوعه  الش ن"و " البهائه ن"و " القاديانه  " :مثل ،المرتم  الم يب
  وبنهت ههونه  ه اك االت قائم  للى اآلن بهت االستعمار والص   م  العيب بأن  

هطرة عينى . وليههنود أثنر كبهنر فني ال  نالم حرفن  وأعندا  اإلسنالمعوات الد  

نننحاف و ،كاإلذاعننن  ،وسنننائل اإلعنننالم ننن ،الص   ،ووكننناالت األنبنننا  ،ه ماوال   

وزعزعننن  القنننهب  ،ولكننناع  الفوضنننى ، ف نننه  ال   وي نننتصدمونها فننني الحنننرب 

 .(1) األ القه  

التني  اإلسنالمي  خقويب ب هان المرتم  مت أهب أهداف اإلعالم  د  ع  وعيهه يُ 

يعمينوا  وأن   ،ةد  يعندوا لهنا العُن ي بغي عيى القنائمهت عينى وسنائل اإلعنالم أن  

 . المشروع  اإلعالمه  ى الوسائل لتحقهق هذا الهدف بشت  
د بما كنرع هللا خحقهق هذا الهدف لذا ما خقه   اإلسالمي  ه  اإلعالم وي تط

وذلن  فني  ،)خقويب ب هنان المرتمن ( :يصل للى واحد مت أهدافه حت ىخعالى، 

  التني هني وله نبل والعالقات الد   ،مبعوب واألُ عالقات األفراد وعالقات الش  

َم    نتأمل قوله خعالى   مثالً وله  ، ففي مراا العالقات الد  أعظب كأناً و طراً 

فَع  َشفَاَعةا َسي ِئَةا يَُكذ   لَذهُ  فَع  َشفَاَعةا َحَسنَةا يَُك   لَهُ نَِصيٌب ِمن َها َوَم   يَش  يَش 

َسذَ   ٍ  ُمِقيتاذا َوإِذَا ُحي ِيذتُم  ِِتَِحيَّذٍة يََحيُّذوا َِِْح  ُُل ِ َشي  ُ َعلَى  َُاَن هَّ ف ٌل ِمن َها َو ُِ

ٍ  َحِسيبااِمن َها أَو  رُ  ُُل ِ َشي  َُاَن َعلَى   َ  .[86-85]ال    ا :  دُّوَها إِنَّ هَّ

كمننا  ،  الب ننا الكيمنن  خمينن  عبقري نن ر أن  يقنند   اإلسننالمي  اإلعالم فننوعيهننه 

 .(2)  الهدمخمي  عبقري  

 :حهح خوفهر المعيومات الص  ثالثاً : 
لنب خعنند ، حهنث خرمن  اآلرا  عينى أن نا نعننها الهنوم مرتمن  المعيومننات

 افهنن  عيننى أحنند.  المشننكالت صنناذ القننرارات وحننل  فنني اخ   أهمهنن  المعيومننات

، وبقندر منا دعق نع والت   نو  وخداوا المعيومات في المرتم  ظاهرة غاي  في الت  

الننذع يرمنني  ـ، وال يمكننت لعيننب المعيومننات د فعالهتهننايننزداد فهم ننا لهننا خننزدا
                                                        

 .121، ص نف هابق    المرج  ال (1)
ند عمنارة، ط :في مواجه  اإلعالم المنادع   اإلعالم اإلسالمي   (2) م  )الم صنورة: دار ، 1/محمنود ُمح 

 .12ص  ،م(1999وزي ، شر والت  الكيم  لي   
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ر  يرسي أساساً راسصاً لتطنو   أن  ـ لت مه  قدرخ ا عيى فهب ظاهرة المعيومات 

 .(1) بتوسه  قاعدخه المعرفه   لال  

نن رهننا اإلعننالم يوق   حهح  التنني ي بغنني أن  وخبننرز أهمهنن  المعيومننات الص 

، ولكت هذ  عاارةوالمعيومات أابح  لحدى ركائز حهاخ ا الم ،اإلسالمي  

المعيومات خصنبح بنال قهمن  لذا لنب خصنل للنى مرينديها فني الوقن  الم اسن  

 .(2)وبالقدر الم اس 

 ،اإلسذالمي  ولك  ما هي المعلوما  التي جعلناها م  أهداف اإلعذالم 

 ألكون صحيحة؟ وأن   ،رهايوي   أن   دَّ ال ُِ  اإلسالمي  اإلعالم  وأنَّ 

المعيومننننات هننني البهانننننات التنننني يمكننننت " ذكنننر د. حشننننم  قاسننننب أن  

 .(3)"المشكالت صاذ القرارات وحل  استثمارها في اخ  

 ،واألنبننا  ،ائلسننالر   :صد العننادع هننيعيومننات فنني نظننر الش ننالم لن  

 ،، واالسننننتصباراتواإلنتننننا  الفكننننرع ،، والوثننننائقوالمعرفنننن  ،والبهانننننات

ما خقنوم برمعنه  ل  فكار المفهدة، وكُ واأل ،يمهحاتوالت   ،واإلكارات ،موزوالر  

 . (4)"مراكز البحث وأجهزة األمت
نن المحنناوالت  ل  حصننر ُكننـ  لننب يكننت مننت الم ننتحهل ن  ـ لع  ومننت الص 

قديرات أكثنر منت أربعمائن  خعرينم فق أحد الت  . فه اك و  لتعريم المعيومات

سننهب بهننا مصتصننون ي تمننون للننى مرنناالت مصتيفنن  وثقافننات أ ،ليمعيومننات

 .(5)وبهنات متباي  

فيننب خعنند  ،ه نناك لجمنناع عيننى أن ننا نعننها الهننوم )مرتمنن  المعيومننات(

متطيبات الحهاة بوجه عام خحتا   ن  ل، لذ عيى أحد افه   ـ مكما خقد  ـ األهمه  

 ،دعق ننع والت   ننو  وهنني ظنناهرة فنني غاينن  الت   ،لتننداوا المعيومننات فنني المرتمنن 
 بشنرع   . وخداوا المعيومات نشاط اجتماعي  األهمه  بمكانمت ها وواضح أن  

                                                        

 ،قناهرة: مكتبن  غرين )ال ،حشنم  قاسنب، بندون طبعن  :طبهنق  والت  ظري نبهت ال    عيب المعيومات (1)

 افح  الغالف األ هرة. ،بدون خاريخ(
شنر، ياض: دار المنريخ لي   )الر    ،أحمد بدر، بدون طبع  :المد ل للى عيب المعيومات والمكتبات (2)

  ،م(1985

 .347ص 

 .17ص  ،نف ه ال  ابق المرج  (3)
 .15ص  ،المرج  نف ه (4)

 .15ص  ،المرج  نف ه (5)
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مننت الوسننائل  أع   مننت  ننالاقوامننه انتقنناا المع ننى مننت كننصد للننى ن ننر 

 .(1)ختوافر الت والوسائط التي يمكت أن  واألدوات واآل

ن ومعروف أن   حهح  خهندف للنى زينادة فهم نا ولدراك نا المعيومنات الص 

 : التاله  مراالتالعيى ذل  نذكر  ومثاالً  ،في مراالت كثهرة

متيقننهت لهننذ  الو ،سننيوك البشننر الم ترننهت ليمعيومننات ومصننادرها [1]

 .صاافي ق وات االخ  بوافهب المعيومات 
ومعنندالت  ،حرمننه :مننت حهننث ،سننائل  لمرتمنن  الر  راسنن  الكمه ننالد    [2]

 .، وأنماط لنتاجه واإلفادة م هنمو ، وخوزيعه

ق منننت حق نننالنننذع يه نننر الت  ؛ سنننائل والق نننواتلير   اللي   ظنننهب الننند  الت   [3]

 .مت المصدر والمتيقي ل  محتواها مت جان  كُ 

زان المعيومنات المشكالت التي خرخبط بوجنه  ناص بعميهنات ا تن [4]

 . اعهاوخحيهيها واسترج

 .ومات وأدائها في خداوا المعيوماتامل ل ظب المعي ظهب الش  الت   [5]

ننن [6] ننن ،لتنننداوا المعيومنننات هاق االجتمننناعي  ال      اقتصننناديات و اا 
 .(2)داوا وسهاساخهالت  

ها للى زينادة فهم نا م هذ  نماذ  ليمراالت التي يهدف عيب المعيومات 

ننولدراك ننا حهح  وأهمهنن  هننذ  ، خبننرز حاجنن  اإلن ننان للننى المعيومننات الص 

المرتمنن  الم ننيب المعااننر فنني حاجنن  للننى  د أن  ومننت الم ك نن ،المعيومننات

نن ، هننذ  المعيومننات ليرماعنن  واألفننراد لننه روف   خُنن وأن   ،حهح المعيومننات الص 

ن اإلسنالمي  ولذل  أابح منت أهنداف اإلعنالم   ،حهح خنوفهر المعيومنات الص 

فنق عامنل و  خ ناعد المرتمن  والرماعنات واألفنراد فني الت   تي مت كنأنها أن  ال
 .حهح هذ  المعيومات الص  

وهنني أنننواع:  ،هامصننادرمننت لمعيومننات يننأخي با اإلسننالمي  واإلعننالم 

 .(رةومصو  ،  خحريري  ، و كفوي  )

 :ةفوي  المصادر الشَّ  [أ]

 اإلذاع .  ،مالهاخ ،معي   رهل ال   الت   ،المحاضرة ،المحادث مثل: 

 : ةحريري  المصادر التَّ  [ب]

                                                        

 .(م)حشم  قاسب، ص  :عيب المعيومات (1)

 .14، ص نف هابق    المرج  ال (2)
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د الن    ،خ      ت     د المُ ال    ،د المكتوب باآلالتال    ،الصطوط ،الصطاب

 ،مصرجات الحاس  اآللني   ،د اإللكتروني  ال    ، ص  المصورةال    ،المطبوع

 .يفزيونمصرجات الت   ،ابع  عت بعدمصرجات اآلالت الط  

 :رةمصادر مصوَّ  [ج]

ننن ،نسنننب المينننو  الر  ، يصطهطنننالت  سنننب الر   نننالص   ،رائحالش ننن ، وئه  ورة الض 

 كريط الفهديو. ،ام يب الص  هالف ،قصااات األفالم
  صاا أحدث  خغههراً جذرياً في أنماط الحهناة العادي نثورة االخ   ن ب  ألن  

صنناا ، ود ين  وسننائل االخ    األفنراد والمرتمعنناتنتاجه ننلا  وفنني زينادة لي  ن

ومننت به هننا المكتبننات  ،االجتماعه نن   ومصتيننم الم س ننات اإلداري ننالحديثنن  

 .(1)ومراكز المعيومات

 :مننت أهدافننه اً يرعننل واحنند أن   اإلسننالمي  لإلعننالم  د  ال بُننهننذا كننان  ل  لُكنن

 .حهح  لرمهور خوفهر المعيومات الص  

ينوفر  أن   د  ال بُنالوسنائل المشنروع   ل  عنت طرينق ُكن اإلسالمي  اإلعالم 

نننالمعيومنننا . فالمعيومنننات   فننني المرتمننن  الم نننيب وغهنننر الم نننيبحهحت الص 
نن ننالمباحننث الفعيه نن ل  حهح  خشننتمل عيننى ُكننالص    منننا ورا    البحتنن  وبصاا 

رنننارب   والت  ظنننر فننني المح وسنننات المادي نننكمنننا يت ننناوا ال    ،بهعننن  م هننناالط  

ع  وسن خنه،وقدرخعنالى هللا دة التي خ دع للى اإليمان بكمناا حهح  الم ك  الص  

 .(2)عيمه

نن اإلسننالمي  م اإلعننالم قنند   يُ  ضننرب مننت  ل  حهح  فنني ُكننالمعيومننات الص 

نن ن  للذ  ،ضننروب العيننوم والمعننارف حهح  ال خكننون قااننرة المعيومننات الص 

ننرائ   والش نني ه ننعيننى العقهنندة والفننرائض الد    حهح  خشننتمل ، فالمعيومننات الص 
 ، صهرها في  الف  األرضبهع  والقوانهت وخق بالط  ، ما يتعي  كي  ل  عيى كُ 

ولكت المعيومات التني خ قطن  عنت  ،رائ ق بالعقهدة والفرائض والش  وما يتعي  

ننن حهح  المطينننوب منننت اإلعنننالم قاعننندة اإليمنننان له ننن  هننني المعيومننن  الص 

 .ا رها لي   يقوم عيهها ويوف   أن   اإلسالمي  

ننقنند   يُ  أن   اإلسننالمي  ومننت أهننداف اإلعننالم  عننت  حهح م المعيومننات الص 

وهني ثقافن  كنامي   ،اإلسالمي  ر صو    القائم  عيى قواعد الت  اإلسالمه   الث قاف 

وفهها مت القواعد والم اه   ،واإلن اني   والواقعي   شاط الفكرع  حقوا ال    ل  لكُ 

                                                        

 .347ص  ،أحمد بدر، مرج  سابق :المد ل للى عيب المعيومات (1)

: مات رجل اإلعالم و   ق  مُ  (2)  .229ص  مرج  سابق،خه هر محروب الغتهابي، اإلسالمي 
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، وقام  عيى ما وهي ولهدة رساالت ال    ،شاط وحهويتهما يكفل نمو هذا ال   

 ،و  والمننادةوالننر   ،نها واآل ننرةرمنن  بننهت النند  وال ،وحهنند وطنناب  األ ننالقالت  

  وحه ننظننرة الر    وال   ظننرة العقيه ننوأسنيوبها فنني المعرفنن  قننام عيننى ج نناحي ال   

 .(1)متكاميتهت

يرعنل منت أهدافنه  أن   اإلسنالمي  ل ظنام اإلعنالم  د  ال بُنم كنان ما خقد   ل  لكُ 

ن د بنل ينزو   ؛سنالمي  اإلد بهنا المرتمن  ينزو   وأن   ،حهح خوفهر المعيومات الص 
د غهنر الم نيمهت بالمعيومننات ننزو   . وهنندف ا أن  اإلسنالمي  غهنر بهنا المرتمن  

  في الم ائل التني خهنب  اا   ،يهب عيى فهب ولدراكأ  يب وا ر   حت ىحهح  الص  

منننت غهننر الم نننيمهت يب ننون اآلن منننواقفهب عينننى  اً كثهننر ذلننن  ألن   ؛اإلسننالم

 .يمهتغهر احهح  عت اإلسالم والم  معيومات

 :خرمه  طاقات الم يمهترابعاً : 

خرمهنن   هدافننه وأبرزهننايرعننل مننت أهننب أ أن   د  ال بُنن اإلسننالمي  اإلعننالم 

طاقات الم نيمهت  ألن   ؛ييح عيى است هاضها . وذل  بعد أن  م يمهتطاقات ال

ى الوسائل المعاانرة بشت   اإلسالمي  . واإلعالم  اآلن طاقات مبعثرة ومعطي  
 .خرمه  طاقات الم يمهت وهو ،هه دور هام وهدف سام    عيقيهدي  والت  

وكهنننم يمكنننت لإلعنننالم  ،منننا هننني طاقنننات الم نننيمهت :ؤال هذذذووالسُّذذذ

 ؟مه  طاقات الم يمهتيقوم بتر أن   اإلسالمي  

ومننا سننب  هننذا  ،ت هننل طاقننات الم ننيمهت اآلن مشننت   :انيؤال الثَّذذوالسُّذذ

  ؟شت  الت  

 ه  مننت  ننالا منن مي  اإلسننالوهننو سنن اا كننذل  يرهنن  عيهننه اإلعننالم 

  .  وأضرار شت  يعرض ألسباب الت  
لترمهعهننا كثهننرة  اإلسننالمي  اإلعننالم  ىع نني اقننات التنني ي بغنني أن  الط  

ً وس  تعرض ثالث ،دةومتعد    ،الث قافه ن  :الطاقنات ،فقط مت طاقات الم نيمهت ا

هاسه  و ،االقتصادي  و  .ال   

طاق  الم يمهت ـ رمه  التي خ تحق الت  ـ اقات وخقم عيى رأ  هذ  الط  

. د هوينن  الم ننيمهتحنند   وهنني التنني خُ  ، اإلسننالمه  الم بثقنن  مننت العقهنندة  الث قافه نن 

ً وهنني قننوى روحهنن  خنن دع للننى خماسنن  الم ننيمهت فكري نن لإلعننالم  د  ال بُنن، وا

 ،حننوا ثقافنن  واحنندةوخوحهنندهب يعمننل عيننى خرمهنن  الم ننيمهت  أن   اإلسننالمي  

                                                        

 .240، صنف هابق    المرج  ال (1)
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 أن   اإلسنالمي  لإلعالم  د  ال بُ لذ  ،اإلسالمي  إلعالم مت األهداف الهام  ل د  ع  وخُ 

 .  اإلسالمه    م  للُ  الث قافه    اخه  يحمي الذ  

ننن لن     اخه نننى للنننى خعنننريض الذ  أد   ماا لوسنننائل اإلعنننالماحتكنننار دوا الش  

نوال سنهما األُ  ،مب ليصطرلكثهر مت األُ  الث قافه   ، وفنرض نمناذ   اإلسنالمه    م 

 الث قافه نن هطرة وهننو مننا ينن دع للننى ال  نن ،وأسنناله  حهنناة غربهنن خعكننس قهمنناً 

نن  دوا الر ننوب ثقافه ننوخبعه نن ، األمريكه نن دت لر نن  وقنند أك نن ،ماااً لنندوا الش  
 خم   منت قهنام  هاسي  أو الصضوع ال     االقتصادي    بعه  نثار الت   أن   "ماكهرايد"

 ،بهنا حمايتنهصاا التني ختطي  ر موارد االخ  ختوف   اا بدون أن  فع   الا حقهقي  قاست

ننللُ  ه ال يحننق  ن ننل :وقنند قهننل بحننق   عي االسننتقالا لذا كاننن  وسننائيها خنند     أن  م 

 .  خح  سهطرة أج به   اإلعالمه  

العنالب  ولذل  ف ن   ،وأقهمها الث قاف بايت مت أهب  صائد ع والت   و  الت   ن  ل

ننن  ،وسنننائل اإلعنننالمماا لبأسنننر  هنننو الصاسنننر منننت لجنننرا  احتكنننار دوا الش  

صنندع الت   لننذل  فنن ن  ، مننب األ ننرىعيننى األُ  الث قافه نن هطرة واسننتصدامها لي  نن

وعيى األ د مت قبل اإلعنالم ـ وهو مهم  عاجي  الهوم ـ  الث قافه  هطرة لي   
نيعمنل عينى خرمهن  طاقنات األُ  الذع ي بغي أن   اإلسالمي     الم نيم  وحندها م 

ن حت نىفي بوخق  واحندة  وخضنرب  ،ةوخ طينق منت قنو  واحند ،الهوين  قخحق  

 أمريكننني   ضنننون لغنننزو ثقنننافي  الم نننيمهت يتعر   ال سنننهما وأن   ،ب نننهب واحننند

اً وللى استعمارهب ثقافه ن ،الث قافه    ويهدف للى خبديد طاقاخهب الفكري   ،وغربي  

ً وفكري نن   فنني قالنن  الحهننناة اإلسننالمه  عوب ط الش ننوذلنن  عننت طريننق خصننب   ،ا

  م  وهي أ طر عميه  لتغههر هوي  األُ ـ كما هو مشاهد  ـ  غربه    والاألمريكه  

سهادة الر س األبهض "للى خثبه  فكرة  قافي   . كما يهدف الغزو الث  اإلسالمه  
هنذ   وأن   ،  عيى العالبهادة األمريكه   يهب بال   الي ضرورة الت  وبالت   "،مهوخقد  

فائدة فني خرمهن  طاقن    س ه اك أي  ، ولهاريخ  هي نهاي  الت  هادة األمريكه  ال   

خكون مت أهب أهداف  أن   د  ال بُ هادة. ولذل  لمقاوم  هذ  ال    الث قافه  الم يمهت 

 وأن   األمريكننني   قننافي  يواجننه الغننزو الث   اخه أن  وله   وم نن اإلسننالمي  اإلعننالم 

ولثننارة اعتننزاز  ،الث قافه نن   اإلسننالمه  عوب وذلنن  بترمهنن  طاقنن  الش نن ،يقاومننه

 .(1) ونه  ومقاوم  عقهدة وعقدة الد   ، الم يمهت بهويتهب وذاخهتهب الحضاري  

                                                        

-289ص  ،م(2002)الكوي : مكتبن  الفنال ،  ،1/االح، طسيهمان  :ات اإلعالمأ القه   :انظر (1)

290. 
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يعهد اهاغ  العقل الم نيب  أن   اإلسالمي  لإلعالم  د  ال بُ  الث قاف في مراا 

هي دعنوة مزدوجن  أو ذات و ،  الهوموالواوا للى العقل المرخ   ،وخشكهيه

 :تهت رئه ههدف

  اإلسنالمه  ؤي  ليصطوط قدرة عيى الر  وذل  بال ؛ رصو  خصحهح الت   [1]

 خكنننون متوااننني  متكامينن  متوازيننن  ال يصنننطدم بعضنننها وأن   ،والم ننارات

  . والقندرة عينى خكنويت العقيه ننلتأ نذ بعندها بضنبط وربنط ،بناآل ر بنالبعض
ن التني خ نتطه  منت  اللهنا أن   ، اإلسنالمه   الث قافن ات التي خمتي  أبرندي   ر خف   

ً خف ننهراً لسننالمه    االجتماعه ننواهر الظ نن ر كننامل ليكننون . وخصنندر عننت خصننو  ا

هنا ال كمنا أن   ، اإلسنالمه  وال خقن  فري ن  ليتف نهرات غهنر  ،والحهاة واإلن ان

 .وازن واالعتدااخبقى مهوك  غهر قادرة عيى الت  

ركهننز الت   ألن   ؛ ظننرة الرزئه ننركهننز عيننى ال   خصيننهد العقننل مننت الت   [2]

كما ي دع للى خضنصهب  ،ها العرز واالنح ار  أقي  يه  عيهها ي دع للى نفات عق

ويصنه  قندرة  ،اعبندإلاألمنر النذع يقتنل ا ،اتدور بعنض الفنروع والرزئه ن

قيهد ويحرم ااحبه مت اإلفادة مت جهنود ويوق  في الت   ،اإلن ان دالعطا  ع 
راو أم بالقنندرة عيننى اسننتيهام عامننل منن  الت ننسننوا  كننان ذلنن  بالت   ،اآل ننريت

 .(1)دة  لمواجه  حاجات العصر المترد     ـالكتاب وال   

ين دع للنى  الث قافه ن وخوحهند مشناربهب  الث قافه ن خرمه  طاقنات الم نيمهت 

الي ين دع للنى وبالت ن ،الث قافه ن خرمهعهب وخرمهن  طاقناخهب  للىو ، وحدة فكري  

ه ي ن. وهنذا كُ  ب  للى وحندة عضنوي  ع بالط    خ دوالوحدة الفكري   ، وحدة فكري  

 .اإلسالمي  مت أهب أهداف اإلعالم 

ن لن   ي نعى للهنه  أن   د  ال بُندهب هندف هنام خرمه  طاقنات الم نيمهت وخوح 
  الوحندة العضنوي  التني مت  الا طرقه وطرحنه لقضنه   اإلسالمي  اإلعالم 

  والفكري ن الث قافه ن ت ، فترمهن  طاقن  الم نيمه والفكري ن الث قافه  خقودها الوحدة 

. وخرمهن  بقهن  الكبرى المطيوب  والمفقنودة اآلن   لوحدخهبهي مقدم  طبهعه  

هاسنننه  اقنننات الط   هنننا طاقنننات يقننن  عينننى عننناخق اإلعنننالم ي  كُ  االقتصنننادي  و ال   

  شننت  ضنن  للننى الت  هننا خعر  ي  اقننات كُ هننذ  الط   ذلنن  ألن  ، خرمهعهننا اإلسننالمي  

. األمر الذع ألحق أضراراً   المعاارةمات االستعماري  ق جرا  الهرفر  والت  

 د  ال بُننوكننان  ،دت طاقننات الم ننيمهتوبنند   ،ات  الم ننتوي  بالم ننيمهت عيننى كاف نن

                                                        

نن، 2/يت  يهننل، طعمنناد النند    :حنوا لعننادة خشننكهل العقننل الم نيب (1)   رعه  )قطنر: رئاسنن  المحنناكب الش 

 .10ص  ،(خ ، بدون خاريي ه  ون الد    والش  
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اقات مت  الا الوسنائل الحديثن  يقوم بترمه  هذ  الط   أن   اإلسالمي  لإلعالم 

 .  قيهدي  والت  

منت أهنداف  د  ع  ويُ  ،امأمر ه االقتصادي  خرمه  طاقات الم يمهت  كما أن  

كامننل للننى الت   اإلسننالمي  ينندعو اإلعننالم  أن   د  ال بُنن. وه ننا اإلسننالمي  اإلعننالم 

النوطت  ، ال سنهما وأن  اإلسالمي  في الوطت  االقتصادي  والوحدة  االقتصادع  

 م  أكاننن  زراعه ننأ لننه م ا ننات مت وعنن  وبهنننات مت وعنن  سننوا ً  اإلسننالمي  
نرمهن  والت    هام  خحتا  للنى الت  ي  وهي طاقات اقتصاد ، معدنه   د والوحندة وح 

. وهنني هنندف هننام مننت أهننداف اإلعننالم اإلسننالمي  فنني العننالب  االقتصننادي  

 . اإلسالمي  

ن أن   د  ال بُن اإلسالمي  اإلعالم  ويهنتب بترمهن  طاقنات  ،ر بهنذ  الوحندةيبش  

نناالقتصننادي  الم ننيمهت  ت   عيننى خرمهنن  طاقننايترخ نن ح مننا يمكننت أن  ، ويوض  

منت أهدافنه خرمهن  طاقنات  اإلسالمي  . لذا كان اإلعالم االقتصادي  الم يمهت 

. وعينى  اقنات المعطي نيكون مت أهدافه خفرهنر هنذ  الط   أن   د  ال بُ ف ،الم يمهت

نن أن   اإلسننالمي  اإلعننالم  يقننوم عيننى  اإلسننالمي   ظننام االقتصننادع  ال     ح أن  يوض  
ه . لن ننلعالقننات المعتدلنن  والمتوازننن ة واوالم نناوا االجتماعه نن أسننا  العدالنن  

ر  وخنذك   ،ت حقنوق اإلن نان الفنرد  خن م  بما يحتويه مت قهب أزله   نظام عالمي  

ويحتننرم  ،  االسننتغالام كاف نن، فاإلسننالم يحننر   ه ومرتمعننهبواجباخننه خرننا  نف نن

خنه بالوسنائل المشنروع  و الم يب دائماً عت ك ن  قو  ويحد    ،ريمالعمل الش  

عَذل  يَذَدَ  َمو لُولَذةا إِلَذى ُعنُِقذَك َوال قناا خعنالى :  ،لنفاقهاواالعتداا في  َوال ألَج 

ا ُسورا ا َمح  ُِ يَتَق عَُد َملُوما ُُلَّ ال بَس  َها   .[29]اإلسرا :  ألَب ُسا 

 :خص ييما يلييتل   اإلسالمي   ظام االقتصادل  واإلطار العام للن ِ 

وجعيننه  ،لإلن ننانخعننالى  أماننن  م حهننا هللا د  ع ننروة خُ مصننادر الث نن لن   [1]

د الم نيب جهنود  حند   ، وعينى ذلن  يُ عالى أمه اً عيهها م نتصيفاً فههناسبحانه وخ

قنن  التنني أوالهننا لننه هللا دا ننل نطنناق هننذ  األماننن  والث    ونشنناطه االقتصننادع  
 .خعالى

خكنننون مكت نننب  بالعمنننل والرهننند وبوسنننائل  أن   د  ال بُنننروة الث ننن لن   [2]

ها والمحافظ  عيهها واستصدامها طبقناً لمنا أمرننا بنه وير  حمايت ،مشروع 

 خعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالى هللا 

 .ورسوله 
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نثروة الفرد كاف   يع دما خف [3]   والمشنروع  دون روري    حاجاخه الض 

 خقتهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر 

 .د حاجات المحتاجهتعيهه لنفاق الفائض ل  أو لسراف ف ن  

المشنارك  فني  ن  لو ، روري  م مت المتطيبات الض  قد  ر والت  طو  الت   لن   [4]

يعمل برند  فعيهه أن   ،م يب ل  عيى كُ خعالى أمر أوجبه هللا  شاط االقتصادع  ال   

ى لننه يت نن    حت ننى  فنني سننبهل لنتننا  وك نن  مننا يفننهض عننت احتهاجاخننه الفردي نن
 هوض بمرتمعه.كاة وي اهب في ال   زل را  ال

خمههنز  أع   ي اا أجراً عادالً جزا  عميه دون في أن   فرد الحق   ل  لكُ  [5]

 .يتون أو الد   لر س أو العرق أو الي  قائب عيى أسا  ا

 ل الذع يعتنرف أسا  الد   ماالك   الحالا واإلرو المشروع ه [6]

خكنون مطابقن     وسائل اإلنتا  يرن  أن  روات وكاف  خ مه  الث   ، لن  به اإلسالم

واا دون واكت نناز األمنن ،والمقننامرة ،بننا. فالر    اإلسننالمه  ل صننوص الشننريع  

مهننا اإلسننالم ومننا كننابه ذلنن  مننت األمننور التنني يحر   ، مهنن اسننتثمارها فنني الت  

  ل.كمصدر ليد  
 مبننناد  الم ننناواة واأل نننوة فننني اإلسنننالم خوجننن  خطبهنننق حنننق   لن   [7]

نن ،كنناةالز   فحننق  ، العادلنن  فنني حالنن  اله ننر أو الع ننر المشننارك   ،دقاتوالص 

روة فننني المرتمننن  عنننادا ليث نننوزيننن  المنننت مبننناد  الت   ،والمهنننراو ،والعفنننو

 .اإلسالمي  

يعطننننني المحنننننرومهت والم تضنننننعفهت  كافنننننل االجتمننننناعي  الت   لن   [8]

  كامين  وله   والً م ن م ن د  ع نالنذع يُ  ،فني ثنروات المرتمن  والعاجزيت الحق  

نوالر    ،عينهبوالت   ،والمأكنل ،والمينبس ،عت خزويندهب بالم نكت   ،حه  عاين  الص 
 .يتون أو الد   و الر س أو الي  ت أدون خمههز في ال    

ننللُ  االقتصننادي  روة يرنن  لقامنن  الث نن [9]   عيننى أسننس مننت اإلسننالمه    م 

 .(1)كامل لصالح أب ائهاعاون والت  الت  

هاسنه  الم نيمهت خرمهن  طاقنات  اإلسنالمي  أهنب أهنداف اإلعنالم  مت  ال   

هاوخوحهد المواقم  ،خرا  قوى البغي والعدوانوخوحهدها  ر بش  يُ  وأن   ،سه  ال   

يقننوم  عيننى أن   اإلسننالمي   هاسنني  م ننيب فنني ب ننا  المصننهر ال     ل  هب ُكنناي نن بننأن  

  المعروف  روط الفقهه  هو أهل لها لذا خوافرت لديه الش   ت  يط  م  بممارس  ال   
                                                        

نند الغزالنني، طبعن  جدينندة وم قحنن  : اقننات المعطي ناإلسنالم والط   (1) م  قناهرة: نهضنن  مصننر، )ال ،ُمح 
  ،م(1998

 .162-161ص 
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ن وأن   ، اإلسنالمه  ريع  خهنا الش نالتي أقر   طاعن   أن   اإلسنالمي  ح اإلعنالم يوض  

يط  هنذ  ال  ن م نيب طالمنا أن   ل    الحاكم  أمر واج  عيى كُ رعهيط  الش  ال   

ن أن   اإلسنالمي  . وعينى اإلعنالم ه وسن   نبه نخعالى ق كريع  هللا خطب   ح يوض  

  ات غهر الم يم  الحماي  لها ولرمه  حقوقها المدنه  اإلسالم ضمت للقيه   أن  
ي تهو  .(1)ا في ممارس  كعائرهاُحر  

عدينندة فنني مرنناالت مصتيفنن  لذا خننب خرمهنن  هننذ   ليم ننيمهت طاقننات لن  

يقننودوا العننالب للننى الصهننر  أن  يمكنن هب و ،يقننودوا أنف ننهب اقننات يمكننت أن  الط  

يقنوم بترمهن  طاقنات  أن   اإلسنالمي  . وم اط اإلعالم الموال     فاواألمت والر  

وهي األ رى مت  ، ال خكون معطي   حت ىاقات ر هذ  الط  يفر   وأن   ،الم يمهت

ً ف ذا كان خرمهن  طاقنات الم نيمهت واجبن ،اإلسالمي  أهداف اإلعالم   أننه الف ا

 .به فهو واج  ، وما ال يتب الواج  لال  اقاتبتفرهر هذ  الط   يتب لال  

 ً  :صدع ليحمالت التي خواجه الم يمهتالت  :  ام ا
ات خحننندي   ـ وال ينننزااـ وينننل واجنننه اإلسنننالم عينننى مننندى خاريصنننه الط  

، وخ ننتهدف حقهقنن  وجننود خ ننتهدف اإلسننالم والم ننيمهتعدينندة  وحمننالت

أرض يذكر فههنا اسنب هللا  ل  وكُ  ،أرضه ل  هطرة الكامي  عيى كُ وال    ،اإلسالم

 .فهها عيى رسوله محمد  ىويصيخعالى، 

ات والحمننالت حننداً كبهننراً مننت الق ننوة والبشنناع  حنندي  وبيغنن  هننذ  الت  
 :، مثيما يحدو الهنوم فني يمهتليم  ممارس  اإلبادة الرماعه   واي  للى حد  

وغهرهنا  ،شنانوالشه ،وكشنمهر ،والبيقنان ،وفي البوس   والهرس  ،في طهت

 ،ينوم كنكالً ولونناً جدينداً  ل  وختصذ هنذ  الحمنالت ُكن ،كثهر مت بالد الم يمهت

أ طرهنا عينى  د  ع نأحد هذ  األككاا. بل خُ  " العيمانه  ـ "ى ب م  وكان م ها ما يُ 

يت المعننادع لينند    دي نني     بمفهومهمننا الننال، وهنني العيمانه نناإلسننالم والم ننيمهت

التنني ي ننتتر ورا هننا أعنندا  اإلسننالم مننت أجننل خوجهننه ضننربات  اإلسننالمي  

وبه منا رفن   ،موجع  للى اإلسالم في محاول  إلبعاد الم يمهت عنت لسنالمهب
  كثهنر منت اإلسنالمه  نبهر بها في مرتمعاخ نا ا  وقام  حميتها كعار العيمانه  

ن ب  ثُن ،ري ا فآم وا بهنا ودعنوا لهنامفك   النذيت ي نهطرون عمنل هن ال  وبصاا 

                                                        

 .162-161نف ه، ص ال  ابق المرج   (1)



  ي  ـــالمــــالم اإلســــام اإلعــداف نظـــــأه
 

ــادسدد ـعـــمجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية                           ال  هـ 1429عشر  السَـّ

 م2008ـــ 
 

317 

المصتيف  عميوا عيى  يق أجهاا مت كباب ا بال قضه   اإلعالمه  عيى الم ابر 

 .(1)يت  ى ل را  الم يمهت مت دي هب حت ىوبال قدوة 

للننى  النند عوةأو  اإلسننالمي  ور الننذع ييعبننه اإلعننالم هت النند  خبهنن وي بغنني

ات التي حدي  والت   ،  وغهرها مت الحمالتصدع لحمي  العيمانه  الم في الت  اإلس

صنناا الحديثنن  وذلنن  باسننتصدام وسننائل االخ   ،خ ننتهدف اإلسننالم والم ننيمهت

صدع ليحمالت التي خواجه الم يمهت والت   ،مما لحق بها مت خقد   ل  المتاح  بكُ 
 .اإلسالمي  واحد مت أهداف اإلعالم 

يدرسنها  أن   د  ال بُن  ى ليحمي  العيمانه  ع دما يتصد   سالمي  اإلاإلعالم لن  

األدينان وال  ل  ُكنلبنل  ؛يتت م اقضنتها ليند   ويبنه    ،دراس  كامين  منت مصنادرها

عينى عقهندة و اإلسنالمي  ت  طرهنا عينى العنالب . ويبنه   اإلسنالمي  يت سنهما الند   

نالم نيمهت ويكشنم عوارهننا   كننان عيمانه نال أن   اإلسننالمي  ح اإلعنالم . ويوض  

خ نهطر عينى  وال يوجند مبنرر أن   ،مبنررات لظهورها في الغرب الم هحي  

لب خ ب  في  "ا اع  غربه "  العيمانه   وعيى الم يمهت. لن   اإلسالمي  العالب 

 .(2) وال خ تقهب م  عقائدنا وم يماخ ا الفكري   ،أرض ا
 ها ضد  وأن   ،يتلد   ا   ضد  العيمانه   ح أن  يوض    عيهه أن   اإلسالمي  واإلعالم 

الذع  اإلسالمي  يت   العدا  ليد   وبهذا خ اا  العيمانه   ، ريع  بصف   اا  الش  

ً اإلسنالم ي اانبها ال نظاماً كامالً ليحهاة، كما أن  خعالى أنزله هللا  ، عندا  أيضنا

فقاً ، و  ، وخوجهه دفتهافي قهادة سفه   المرتم  رعي  ها خ ازعه سيطانه الش  ألن  

، ولذا لننب يحكننب ، عيننى رسننوله ونههننه والحكننب بمننا أنزلننهخعننالى  ألمننر هللا
، وهنو منا فني حكنب الراهيهن  ـال محالن   ـسقط خعالى المرتم  بما أنزا هللا 

ُكم  َِي نَُهم  والم م هت مت بعد  حهت قاا  م ه رسوله خعالى ر هللا حذ   َوأَن  اح 

َوا َ  ُ َوال ألَتَّبِع  أَه  ُ َِِما أَنَزَل هَّ ُهم  أَن  يَف تِنُوَ  َع   َِع ِض َما أَنَزَل هَّ َُر  ُهم  َواح 

َُثِيذ ُ أَن  يُِصذيبَُهم  ِِذبَع ِض ذُنُذوِِِهم  َوإِنَّ  لَم  أَنََّما يُِريُد هَّ ا يَاع  ِِن  ألََولَّو  ا إِلَي َك يَ را

َم ال َجاِهِليَِّة يَب وُوَن َوَم    ِم   النَّاِس لَفَاِسقُونَ  ٍم  أَيَُحك  ا ِلقَو  ما ِ ُحك  َسُ  ِم   هَّ أَح 

 . [50-49 :المائدة] يُوقِنُونَ 

                                                        

)القناهرة: دار الوفنا ، ، 1/، طكرع  عبد المرهد الش   :  المعادي دور اإلعالم في مواجه  العيمانه   (1)

  ،م(1965

 .78ص 

نن)القنناهرة: دار ، 1/، طيوسننم القرضنناوع   : اإلسننالم والعيمانه نن ؛وجهنناً لوجننه (2) شننر، حوة لي   الص 
  ،م(1987

 .52ص 
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نن أن   اإلسننالمي  وعيننى اإلعننالم     أن  ح فنني خصننديه ليحمينن  العيمانه ننيوض  

للنى  ، أع   هنا دعنوة للنى الراهيه ن، ألن  يت دعوة مرفوضن   بمعهار الد   العيمانه  

 .(1)خعالى ا  ال بما أنزا هللاالحكب بما وض  ال   

هنا مبندأ م نتورد ألن   ،أاالت ا وسهادخ ا   مت ناحه  أ رى ضد  والعيمانه  

ومفناههب  ،، ولهب خاريخ غهر خاريص امت  ار  أرض ا، ومت قوم غهر قوم ا

، وانهت غهر كريعت ا، وقغهر مفاههم ا، وقهب غهر قهم ا، وعقائد غهر عقائدنا
، ونحت   بهبلظروف  اا    هب احتاجوا ليعيمانه  لن   ،وأوضاع غهر أوضاع ا

 ،ها كان  حالً لمشاكيهب ومشكيهب م  ك  نهتهبألن  ،  ال حاج  ل ا للى العيمانه  

 .(2)وهي ع دنا خكون مشكالً في ذاخها

اإلسالم والم يمهت لذا أراد اإلعالم  ه اك حمالت عديدة ومت وع  ضد  

ا خصننحهح المعيومننات الصاطننن  عننت اإلسننالم التنني خ ننت د عيههنن اإلسننالمي  

  ليمواقننم اريصه نن  الت  يبحننث عننت الرننذور الفكري نن الحمننالت يرنن  عيهننه أن  

ه مواجهن  سنيهم  ي  خكون مواجهته لذل  كُ  حت ى ،المعادي  لإلسالم والم يمهت

    عيننى دراسن  عمهقنن  خكشنم عننت األسنباب الحقهقهنن  ليمواقنم الغربه ننمب ه ن
برز ه ا مراا منت . وياهرة مت سطحهالزا  اإلسالم وال خكتفي بدراس  الظ  

ى لهنا راس  وحمي  مت أهب الحمنالت التني يتصند  أهب المراالت الرديرة بالد  

ر عيمنننا  الغنننرب وهنننو موضنننوع اإلسنننالم فننني خصنننو   ،اإلسنننالمي  اإلعنننالم 

 .(3)وفالسفته

سذا ة الوذرب تيذر المسذلم إيعذرف أسذباب  أن   دَّ ال ُِ  اإلسالمي  اإلعالم 

 :ل يي ما يليوهي ألتمثَّ  ،إلى اإلسالم والمسلمي 

ريع  ه اك جدا كبهر يدور بنهت الم نيمهت حنوا منا لذا كانن  الش ن [1]
 ظمنات وههننات غهنر الم نيمهت أم   ختهح ليم يمهت االنصراط في ماإلسالمه  

 .ال

 1400اريخ التني خعكنس ر غهر الم يمهت في الصار  بكت  الت  خأث   [2]

هنا كمنا أن   ،بحقهقن  اإلسنالم ر عت الرهنل  التي خعب   عام مت الكتابات الم هحه  

ه فتتهمنه بأن ن ،اإلسنالم وخحنامالً عيهنه زاً ضند  ل خحه نفي كثهر مت األحهان خمث   

                                                        

 .83ص  ،نف هال  ابق المرج   (1)

 .98ص  ،المرج  نف ه (2)
، 1/ركنندع كننحاخ  أبننو زينند، ط :الردينند ظننام العننالمي  ال     فنني ظننل     اإلعننالم اإلسننالمي  وله   م نن (3)

 .236ص  ،م(1999، )القاهرة: دار الفكر العربي  



  ي  ـــالمــــالم اإلســــام اإلعــداف نظـــــأه
 

ــادسدد ـعـــمجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية                           ال  هـ 1429عشر  السَـّ

 م2008ـــ 
 

319 

ويننرفض القننهب  ، ننويروالت   ،واالنفتننا  ،والعقننل ،الث قافنن و ،العيننب ديننت ضنند  

 . يمقراطه  الد  

 غهننر الم ننيمهت مضننمونه ومحتننوا  أن   ده نناك مفهننوم  نناطئ ع نن [3]

مكنان فني العنالب  ولون في نظنر وسنائل اإلعنالم فني أع     م اف  الم يمهت ك

ل نه يمث  ند وععمل مصالم لتعالهب اإلسالم يق  مت بعض الم يمهت ويُ  عت أع  

 .هي  وجه  نظر جمه  الم يمهت في العالب كُ 
 ،المننرأة خننراو الم ننيمهت يتحامننل عيننى يعتقنند غهننر الم ننيمهت أن   [4]

دون الكثهنريت منت النذيت ينرد   والغرين  أن   ل.ق به ها وبهت أ هها الرجنويفر   

 .(1)أنحوار في هذا الش   خي  األقاويل يرفضون أع  

غري  التني ظاهرة الت   اإلسالمي  ومت  الا هذا الفهب د ي  للى العالب 

منت الحمنالت التني  واحندةبوانفها ى لهنا يتصد   أن   اإلسالمي  لإلعالم  د  ال بُ 

 . خواجه الم يمهت

ظب التني خرنرع قافنات والن   راسنات والث  مرموع  مت الد    :غري  هووالت  

 هاينن  للننى أن  ق عيننى مرتمعنناخهب وخنن دع بهننب فنني ال    طب ننحننوا الم ننيمهت وخُ 
، فتغرينن    المعادينن  لإلسننالموالحضننارة الغربه نن عوا بننالفكر الغربنني  يتشننب  

رفهب الم يمهت هو خحويل والئهنب ليغنرب ونظمنه وعاداخنه وخقالهند  بعند ان

 .(2)  لهب، الذع كو  سالمعت اإل

غههنر النذع ه الت  ن نل ،حمين   طهنرة ـ كما هو معنروفـ  والغزو الفكرع  

ي تقننل للننى األ ننالق  ب  ثُنن ،دا ننل العقننوا والقيننوب ـ أوا مننا يرننرعـ يرننرع 

نن، ويُ قالهنند والعنناداتوالت   فس واالجتمنناع فننوق غههننر عيمننا  النن   ط لهننذا الت  صط  

كما خقدم مت  الغزو الفكرع   د  ع  ، ويُ   المصتيف لعام  صابر واإلحصا  اأجهزة الت  
 .ت التي خواجه اإلسالم والم يمهتأ طر الحمال

يكون واحداً مت المصدات التي خواجه هذا  أن   د  ال بُ  اإلسالمي  واإلعالم 

 اإلسالمي  ليعالب  الغزو الفكرع   . وبما أن  ى وسائل اإلعالموذل  بشت   ،الغزو

نحاف الم ال سنهما د ل عت طريق اإلع نحاف التني كانن  رائندخها ـ  الص   الص 

هو النذع ـ  اإلسالمي  ال سهما اإلعالم ـ يكون اإلعالم  أن   د  ال بُ فـ؛   المصري  

 . اإلسالمي  ى ليحمالت الفكري  الغازي  ليعالب يتصد  

                                                        

 .246-245نف ه، ص ال  ابق المرج   (1)
 ،عيني عبند الحينهب محمنود، بندون طبعن  :المعاار وأثر  عيى الم ه  اإلسالمي   الغزو الفكرع   (2)

 .123ص  ،م(1979 ، )الكوي : دار البحوو العيمه  



 محمـــد مــوســـــى البُــــر. د        
 

ــادسدد ـعـــمجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية                           ال  هـ 1429عشر  السَـّ

 م2008ــ ـ

 

320 

صندع ليحمنالت ورينا    فني الت    دور طه نالمصنري   ليص حاف لقد كان 

 نالا االحنتالا  اإلسنالمي  عيى مصنر والمرتمن   ن  خه   غري  التي كاالت  

نحاف حارب   ،عيى البالد المصري  ننذاك اإلنريهزع   قالهند العنادات والت   الص 

دت بنالمواط هت ونند   ،والمظاهر التي كان  خحاكي عادات وخقالهد األوربههت

غنرب الذيت انزلقوا للى االرخما  في أحضان الغرب أو الذيت قاموا بتقيهند ال

ـ واالنتصننننار لحضننننارخه أو مننننا كننننان يطيننننق عيننننههب فنننني هننننذ  الفتننننرة بنننن
ننحاف . و"المتفننرنرهت" وهنني  ؛صنندع ليتغرينن  وحمالخننهوهنني خقننوم بالت   الص 

صدع ليحمالت التي في الت   اإلسالمي  ق أهداف اإلعالم   خحق   احاف  لسالمه  

 .(1)خواجه اإلسالم والم يمهت

بشنهر ن حمنالت الت  وض لهنا الم نيماري  التي يتعنر  مت الحمالت الض  و

عينى  "بشنهرالت  "، أطيق اسب " صهرالت  " :يقاا له أن   الذع يصح   ، صرانه  بال   

  التي خهدف للى   الغربه  ي ه  وعيى الم ظمات الد    ،الحمالت الحديث  الم ظم 

اإلسالمي    في دوا العالب ، و اا  ونشر  يت الم هحي  خعيهب الد   
(2). 

، لذ  صنهرى لحمنالت الت  قد خصد   اإلسالمي  اإلعالم  كر أن  ذ   والردير بال
ن كتبنناً مت وعنن  م ننذ قننرون واإلسننالمه  ن وكتنن  عيمننا  الم ننيمهت والمفكننر

وال ينزاا اإلعنالم  ،اإلسنالمي  عينى العنالب  صنراني  حم ال   ح  طر الز  خوض   

 . ى لهذ  الحمي المكتوب يتصد   اإلسالمي  

 ،صندع لهنذ  الحمنالتالمزيد مت الت   سالمي  اإلوالمطيوب مت اإلعالم 

 ،وخعرينم الرمناههر الم نيم  بهنذ  الحمنالت ،ريتومواجه  أساله  الم ص   

عايات المغرضننن  التننني خ نننتهدف اإلسنننالم الننند    وخحصنننهت الم نننيمهت ضننند  

قادة هذ  الحمالت هنب أعندا   أن   اإلسالمي  ح اإلعالم يوض    وأن   ،والم يمهت
 . وأعدا  لعقهدة اإلسالم  اإلسالمه  عوب الش  

ن نوقد قاا أحند المبش   ن ه ولن  لن ن" :ريت(ريت )الم ص   يهبههت  ناب أمنل الص 

  فني قين  العنالب م نهحه    في انتزاع القد  مت أيدع الم نيمهت لهقهمنوا دولن

يهبه  لب خكت إلنقاذ هذ  المدي ن  بقندر منا كانن  لكت الحروب الص   ؛اإلسالمي  

وأجالهنب  يت األينوبي  هنزمهب انال  الند      بعند أن  قناا هنذ "،لتدمهر اإلسنالم

 .مانبعد احتالا دام قرنهت مت الز   اإلسالمي  عت العالب 

                                                        

نجمناا عبند الحني عمنر ال    :فني مصنر رنا  اإلسنالمي  احاف  االخ   (1) )الم صنورة: دار ، 1/ار، طر 
 .م(2000الوفا ، 

 .209ص  ،نف هال  ابق المرج   (2)
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صنندع لهننذ  الحمننالت التنني خواجننه الت   اإلسننالمي  يمكننت لإلعننالم  حت ننىو

خشننكهل العقننل  اإلسننالمي  يحنناوا اإلعننالم  أن   د  ال بُنناإلسننالم والم ننيمهت كننان 

نناإلسننالمه  فقنناً ليمفنناههب ويعهنند اننهاغته و   ،الم ننيب حهح  فنني العقهنندة   الص 

 العقنننل الم ننيب لحنننق بنننه كثهننر منننت الغنننزو الفكنننرع   وذلننن  ألن  ، ريع والش نن

عو لصذذياتة العقذل المسذذلم يذذي يذذد أن   اإلسذالمي  ولكذذ  لالعذذالم ، المعاانر

 :ِعدي 
 ر : صوُّ ألصحيح التَّ  [1]

  اإلسننالمه     والم نناراتاإلسننالمه  وذلنن  بالقنندرة عيننى رؤينن  الصطننوط 

لتأ ذ بعندها بضنبط  ،ال يصطدم بعضها باآل ر ،متوااي  متكامي  متوازي 

 ، اإلسنالمه   الث قافن ات   التني خمتين  أبرندي  والقدرة عيى خكويت العقيه  . وربط

ننخُ    التنني خ ننتطه  مننت  اللهننا أن  اإلسننالمه  فتح ننت القننرا ة  واهر ر الظ ننف   

ً لسننالمه   اً خف ننهر االجتماعه نن  ر كننامل ليكننون والحهنناة ر عننت خصننو  وخصنند ،ا

هننا ال خبقننى ، كمننا أن   اإلسننالمه  ف ننهرات غهننر ، وال خقنن  فري نن  ليت  واإلن ننان

 .وازن واالعتداامهوك  غهر قادرة عيى الت  

  :ةظرة الجزئي  رُيز على النَّ م  التَّ  ألخليص العقل المسلم [2]

هنا العرنز   أقي  قيه ن  ين دع للنى نفنات عظرة الرزئه  ركهز عيى ال   الت   ألن  

األمنر  ،اتكما ي دع للى خضنصهب دور بعنض الفنروع والرزئه ن ،واالنح ار

قيهند ويوقن  فني الت   ،، ويصنه  قندرة العطنا  ع ند اإلن ناناعبندإلالذع يقتل ا

عامل م  سوا  أكان ذل  بالت   ،ويحرم ااحبه مت اإلفادة مت جهود اآل ريت

  لمواجهن  حاجنات العصننر    ـب وال  ننراو أم بالقندرة عيننى اسنتيهام الكتناالت ن

 .(1)دةالمترد  
ومتابع  ليحمالت التي خواجه الم يمهت خبرز واحدة مت أهنب الحمنالت 

ننن ،المعاانننرة التننني خواجنننه اإلسنننالم والم نننيمهت   ههونه  وهننني الحميننن  الص 

ـ وكنان  ،اإلسنالمي  خقهب لها دول  في الوطت  التي استطاع  أن   ،المعاارة

ولنذل  منت أهنداف اإلعنالم  .مت أهب أسيح  هنذ  الحمين ـ م وال يزاا اإلعال

 .صدع لهذ  الحمي الت   اإلسالمي  

  فريدة في قضنايا العنالب المعاانر. الغنزو   قضه    الفي طه ه  القضه   لن  

. وهو فني قد عيى العروب  واإلسالمحا في حقهقته غزو استعمارع   الههودع  

                                                        

 ، بندون دار )الوالينات المتحندة األمريكه ن، 1/يت  يهنل، طعمناد الند    :حوا خشكهل العقل الم نيب (1)

 .18-17ص  ،م(1991نشر، 
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ً  ،اني  اسننتهط ،اننههوني   ،غننزو يهننودع   هنف ننالوقن   ، التقنن  فهننه حاقنند أيضننا

نن ً . هننذا االلتقننا  لننب يكننت عفوي ننريرةأهننداف االسننتعمار الش   مننا كننان ولهنند ولن   ،ا

يرمعنون فهنه  ،ات وم امرات عيى جعنل أرض في نطهت وط ناً ليههنودفاقه  اخ  

  ي  أق م ها للى ي  ط     ول  رأ  حرب  يُ لتكون هذ  الد   ،ويقهمون دولتهب ،كتاخهب

  هادة الفكري ننوفننرض ال  نن ،فننوذوذلنن  إلثبننات ال    ،اإلسننالمي   بقعنن  فنني العننالب

هاسنننه  و وذلننن  السنننتغاللها وخحوينننل  ،  عيههننناوالع نننكري   االقتصنننادي  و ال   
نننزت الرهنننود االسنننتعماري  . ولقننند رك ننن م نننهرخها الحضننناري     ههونه    والص 

ولن  لتثبهن  هنذ  الد   لم اخ المالئنب والظنروف الم اسنب المتحالف  عيى ليراد ا

 :وحمايتها عيى مرخكزات أهمها ،   الع صري    االستهطانه  الههودي  

 بحهنننث ال خ نننتطه   ،خق نننهب الم طقننن  للنننى أركنننان ضنننعهف  وخفتهتهنننا

وا ل فني الند  ما خعتمند عينى الصنار  المتمث  نولن   ،االعتماد عيى نف ها

ة فكهر في الوحندة التني خم حهنا القنو  خبتعد عت الت   حت ى ، االستعماري  

ي  و  .الحرك  ُحر  

  نبذور الش   بذر م ازعنات والصصنومات وافتعناا ال ،فوفقاق في الص 

عوب فني   ب بقنا  هنذ  الش ناإلسنالمه  ، وخفتهن  الوحندة لتفته  طاقتهنا

هاسه  دوام  الفوضى   .ال   

   عنت طرينق محاانرة هنذ  ولن  الههودي نوا المحهطن  بالد  افتقار الند  

ً وا اقتصادي  الد   والحهيولن  به هنا وبنهت االعتمناد  ،مقند  مت الت  وم عها  ،ا

 .فسعيى ال   

   لنندى كننعوب الم طقنن  عننت طريننق نشننر و  المع وي ننلضننعاف الننر  

، وطب  الرهل الرديد وخدمهر القهب ،وسائل الفوضى ولف اد األ الق
 يه.ثُ عيى أ الق غريب  عت حهاخه وعقهدخه وقهمه ومُ 

   اً وسهاسنه  اً واقتصنادي    ع نكري  ولن  الههودي ندعب الههود والد ً وجعنل  ،ا

كنون ضنعهف  ال خ حت ى،   المحهط  بهاالعربه   واة الد  قوخها خعادا قو  

نن  راسنن  أثبتنن  أن  الد    أن   ر. غهننراع منن  دولنن  الههننودخقننوى عيننى الص 
نمرموع  الند   خفنوق  دت يمكنت أن  وا المحهطن  بدولن  الههنود لذا خوح 

 .الحربمات و   ق  مُ  ل  دول  الههود في كُ 

 بحهنث خ نتوع  المالينهت  ،  للنى في نطهتفتح باب الهرنرة الههودي ن

 ،مننت الههننود الننذيت يهنناجرون مننت جمهنن  بينندان العننالب للننى في ننطهت

وخههننن  الم ننتعمرات والم ننتوط ات لتننوطه هب وأ ننذ مننواقعهب فنني 
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هذ  الم توط ات    بعد طرد أهيها م ها. دون ك  ف ن  ول  الههودي  الد  

 .(1)  في حال  الحربعتها حصوناً دفاعه  ل بطبهشك   خُ 

ننن   المعاانننرة منننت كبنننرى الحمنننالت التننني واجهننن  ههونه  الحميننن  الص 

 ،ى لهنا ويرعيهنا منت أهدافنهيتصند   أن   اإلسنالمي  لإلعنالم  د  ال بُنو ،الم يمهت

 ،هنب المزعنوم فني أرض اإلسنالمعا ات الههنود حنوا حق  مت خف هد اد   د  ال بُ و

صطننهط المكننافئ لهننذ    يكننون مننت  ننالا الت  . وذلننوكشننم زيفهننب و ططهننب
، ة فني مرناا اإلعنالمما لهب مت قو  ب ى كبرها الههودالحمي  الرائرة التي خول  

  وا العربه نة الند  ة لسنرائهل خفنوق قنو  قو   ن  ل :ال سهما خي  األكذوب  التي خقوا

 . ذبه  ويكلب يرد له ما يرد   يهودع   هذا خضيهل لعالمي   فقد ثب  أن   .مرتمع 

 ، ولنن  الههودي ننك ننر ههبنن  الد   اإلسننالمي  ولننذل  مننت أهننداف اإلعننالم 

حند الم نيمون   لذا اخ  ي نغ  خُ  ولن  التني يمكنت أن  وجعيها في نظر الم نيمهت الد  

 أن   د  ال بُن اإلسالمي  ، وهو هدف مت أهداف اإلعالم غهرهذا الكهان الص   ضد  

 . دي  قيهيتصذ له الوسائل المشروع  المعاارة والت  

قضننايا ـ "منت الحمنالت المعاانرة التني خ نتهدف اإلسنالم منا ي نمى بن
وم نقط  ، نا ال     ضند  جناا لير   ز ه متحه  هام لإلسالم بأن  ه اك اخ   ن  للذ  "المرأة

 ، فهنل فني كتناب هللام متهب ب هان  المرأة واستضعافها. اإلسالوق المرأةلحق

 ؟هم ما يبعث عيى الت     رسوله    وسُ  خعالى

  خطهنر اإلن نانه   ، وهنو قناط  بنأن  ر م ه حرفالقرنن بهت أيدي ا لب يتغه  

ً بر نناحهت الر   م وق ننانك ننار أحنند الر نناحهت يع نني الت   وأن   ،جننل والمننرأة معننا
 .والهبوط

يرد كهد هذ  الحمي  بما يورد  مت القرنن  أن   اإلسالمي  ويمكت لإلعالم 

 .حهح   الص  بوي    ال      ـوال   

 ننا  للننى خننذه  ال     يوانني بننأن    ننا )نبه   :هخ محمنند الغزالنني  الش نن يقننوا

 أن   وفنني البصننارع   أع غهننر متعطننرات وال متبرجننات. ،الم نناجد )خفننالت(

سنوا وجا  فهنه أن   ، ا جاا عيى ال    ب الر    ي   يُ  أجاز أن    ال  بي     الكنريب الر 

وكنان فني  ،المهن  ال  نهذا جبرينل يقنرأ عي) ـ رضي هللا ع ها ـ: قاا لعائش 

 .(2)(اورة رجل

                                                        

ص  ،)بندون بيند، بندون نشنر، بندون خناريخ(، 1/عبند الكنريب عبند هللا نهنازع، ط :أفكنار  طنرة (1)
150-152. 

د الغزالي   :قضايا المرأة (2) م   .6ص  ،م(1990روق، )بهروت: دار الش  ، 1/ط، ُمح 
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صندع ليحمننالت التني خواجنه اإلسننالم فنني مرناا الت   اإلسنالمي  اإلعنالم 

يعننرض اإلسننالم وخعالهمننه عرضنناً يصننر  مننت الوجننه  أن   د  ال بُننوالم ننيمهت 

  .اإلسالم هصدع ليحمالت التي خواجهصدم هدفه في الت  ، لمهبالد  

بمنا كفينه  ي نتدا   أن   اإلسنالمي  م وفي مراا قضايا المرأة يمكت لإلعنال

، يقنوا   مقندرة وأثنر يح ن قد كان لها كصصه  ف .اإلسالم ليمرأة مت حقوق

ر   :خعننالى: لمننا نننزا قولننه ثونالمحنند   ُِ الش ننعرا : ] ق ذذَرِِي َ َعِشذذيَرألََك ااَ  َوأَنذذ

نن اننعد رسننوا هللا  [214 تروا )يننا ب نني عبنند المطينن  اكنن :فا ونننادىالص 

  رسوا هللا ويا فاطم  ب ن  رسنوا هللا اكنتريا   عم  ، يا افه  أنف كب مت هللا

ً أنف كما ف ن   تما( نندا  نكنسالني مت منالي منا  ،ي ال أغ ي ع كما مت هللا كهنا
 .قديرعيى االحترام والت   ا يدا  م  م   سمائهت  أوب ، ا  بصوت عاا وجههرلي    

كثهنننرة  اإلسنننالمي  ى لهنننا اإلعنننالم يتصننند   والحمنننالت التننني ي بغننني أن  

إلعنالم ل د  ال بُ ، واإلسالمي  مت أهداف اإلعالم  صدع لها يظل  . والت  دةومترد   

، الم اه ض  الصطط واألفكار ووى ليحمالت هذ  مت وهو يتصد   اإلسالمي  

  فهذ.هي خ اعد  ع د الت  ف

وهنني  ،م نمنناذ  لهننذ  الحمننالت المعادينن  لإلسننالم والم ننيمهتمننا خقنند  

 .هل مت الم يمهتدا  اإلسالم لهل نهار لي   ط لها أعصط   حمالت يُ 


