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أهـــــداف نظـــام اإلعـــــالم اإلســــالمـي
 د .محمد موسى البُر

()

يمكننت خيصننهد أهننداف نظننام اإلعننالم اإلسننالمي فنني م نن أهننداف
رئه  ،هي:
أوالً  :نشر عقهدة التوحهد:
ما العقيدة التي جعلناها على رأس أهداف اإلعالم اإلسالمي؟
العقهدة والعقائد هي" :األمور التي خصدق بهنا ال فنو  ،وخطمننت للههنا
القيوب ،وخكون يقه نا ً ع ند أانحابها ،ال يمازجهنا رين  ،وال يصالطهنا كن .
وعقد الحبل :كد بعضه ،نقهض حيه ،ومادة (عقد) فني اليغن مع اهنا الينزوم
هُ ِِذاللَّو ِو يِذي أَي َمذانِكُم َولَ ِكذ
والتأكد واالستهثاق ،ففي القنرنن ال يُؤ ِ
َاخذُُُُم َّ
عقَّذذدألُم ااَي َمذذانَ [ المائنندة ،]89 :وخعقهنند اإليمننان لنمننا يكننون
َاخ ذُُُُم ِِ َمذذا َ
يُؤ ِ
بقصد القي وعزمه ،بصالف لغو الحديث ،ولغو الهمهت ،التني خرنرع عينى
الي ان بدون قصد.
و"العقود" :أوثق العهود ،وم ه قوله خعالى يَا أَيُّ َها الَُِّي َ آ َمنُذوا أَويُذوا
ِِذذالعُقُو ِد[ المائنندة .]1 :وخقننوا العننرب" :اعتقنند الشنني " :انني واكننتد(.)1
جا هذا في كتاب" :العقهدة في هللا"(.)2
يري اهتمام اإلعالم اإلسنالمي ب شنر العقهندة اإلسنالمه ألن التشنري
اإلسننالمي اهننتب ببهننان الننركت األوا واألسننا فنني اإلسننالم ،وهننو العقهنندة
واإليمننان بنناه خعننالى وخوحهنند  ،ونبننذ عبننادة األا ن ام ،وأن هللا خعننالى هننو
الصالق الرازق القادر عيى ُكل كي  ،وأننه هنو النذع أحهناهب ويمهنتهب ،وقند
أقام اإلسالم الدعوة للى هذا ُكيه عيى أسا منت األدلن العقيهن والتاريصهن ،
و ُكيها كثهرة ومتوافرة ،وقضه اإليمان والكفر هي قضنه اإلن نانه عامن ؛
ألنها ختصنل بعالقن اإلن نان بربنه ،واألسنا النذع يقنوم عيهنه اإليمنان هنو
االعتقاد بوجود هللا خعالى وبوحدانهتنه التني ال يشناركه فههنا أحند ،واالعتقناد
بننأن ُمحم ندا ً  رسننوا هللا ،و نناخب ال بهننهت .وهننذا هننو األسننا الننذع يتممننه
االعتقاد ببقه الرسل ،والكت ال ُم زل  ،والهوم اآل ر.
) (أستاذ مشارك ،عمهد المكتبات برامع القرنن الكريب والعيوم اإلسالمه .
( )1ل ان العرب :ابت م ظور.836/2 ،
( )2العقهدة في هللا :عمر سيهمان األكقر ،ط( ،10/األردن :دار ال فائس1995 ،م) ،ص .12-11
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وخأكهدا ً لهذ الحقهق يُحدد هللا خعنالى المهمن المشنترك التني منت أجيهنا
وحي إِلَي ِه
سو ٍل إِال نُ ِ
سلنَا ِم قَب ِلكَ ِم َر ُ
أرسل رسوله  ،قاا خعالى َ و َما أَر َ
ُون[ األنبها  ،]25 :ويقوا خعالى َ ولَقَد َِعَثنَا يِي ُ ُِل
أَنَّهُ ال إِلَهَ إِال أَنَا يَاعبُد ِ
هَ َواجتَنِبُذوا ال َّ
اذا ُ
تو َ [ ال حنل ]36 :والطناغوت
أ ُ َّم ٍة َر ُ
سذوالا أَن اُعبُذدُوا َّ
هو الباطل مطيقا ً في العقائد وغهرها.
واإلعننالم اإلسننالمي لعننالم عقائنند ،ونشننر عقهنندة التوحهنند أهننب أهدافننه،
والعقهدة اإلسالمه أو (األيدولوجهن ) اإلسنالمه  ،وكنذل الفي نف اإلعالمهن
اإلسالمه ال بُد أن خعكس العقهدة اإلسالمه  .واإلعالم اإلسالمي يرعل همه
خوضهح زيغ وضالا العقائد الفاسدة غهر عقهندة اإلسنالم ،ويقن عينى عناخق
اإلسالم نقد العقائد األ رى(.)1
وعيى اإلعالم اإلسالمي ـ حتى يحقق أهداف نشر العقهدة اإلسنالمه ـ
أن يأ ننذ أن اإلسننالم هننو الم هننا الص نحهح لإلن ننان؛ ألن نه هننو الحننق ،وال
هُ الَّ ذُِل َخلَ ذ َ
يصننح لننه طريننق ن ننر حق نا ً وعنندالً ،قنناا خعننالى ِ إنَّ َرَِّ ُكذذم َّ
علَذذى العَذذر ِ [ األعننراف:
ذام م ُذ َّم اس ذت َ َوى َ
اوا ِ َوااَر َ يِذذي ِ
س ذت َّ ِة أَيَّذ ٍ
ال َّ
سذ َم َ
 ،]54كما أن اإلعالم اإلسالمي مت أهدافه ربط الران العاطفي اإلسالمي
بالران العقدع الروحي(.)2
وبننالطب مننت أهننداف اإلعننالم اإلسننالمي ـ كمننا خقنندم ـ عكننس العقهنندة
اإلسالمه  ،وهو غرض م تمر وعيمي عيى مر العصور واألجهاا .وال بُد
أن يصنندم اإلعننالم اإلسننالمي اإلسننالم ،ويوضننح أنننه الطريننق الم ننتقهب أو
الصراط الم تقهب(.)3
واإلعالم اإلسالمي ال بُد له مت ضابط يحتكب للهه ويهتدع به ،حتنى ال
خزيغ به األهوا  .والعقهدة اإلسنالمه هني الركهنزة األولنى فني دعنائب الفكنر
اإلسالمي ،فأع فكر احهح ير أن يأ نذ فني ح نبانه اإليمنان بناه خعنالى
وحد  ،واإليمان بالمالئك  ،والكتن  ،والرسنل ،والهنوم اآل نر ،ومنا فهنه منت

( )1الم نوله اإلعالمه فني اإلسنالمُ :محمند سنهد ُمحمند ،بندون طبعن ( ،القناهرة :مكتبن الصنانري،
بدون خاريخ) ،ص .258
( )2مقاالت في الدعوة واإلعنالم اإلسنالمي :نصبن منت المفكنريت وال ُكتناب ،ط( ،1/الدوحن  :رئاسن
المحاكب الشرعه 1411 ،هـ).
( )3الم نوله اإلعالمه في اإلسالمُ :محمد سهد ُمحمد ،مرج سابق ،ص .258
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ح نناب وجننزا  ،وفنني ضننو هننذ العقهنندة يكننون حكمننه عيننى المواضننه
اإلعالمه واهاغتها بما يت اس م العقهدة(.)1
وفننني مرننناا العقهننندة عينننى اإلعنننالم اإلسنننالمي أن يننن ثر فننني ال نننا ،
ويحارب في نفوسهب ما يُذاع مت الصرافات واألوهام ،ويوجههب للى العقهدة
ال يهم  ،لتقوى وحدة األ ُم  ،ولتقوم عيى أسا الحق قنوع األركنان ،ثابن
الدعائب(.)2
وعيهه أن ي تمد ُكل قهمه مت هللا خعالى ،فال اعتبار لقهم مت قهب الحهاة
ُكيها لذا لب خقبل في مهزان هللا خعالى ،وال كنرعه لوضن أو خقيهند أو خ ظنهب
يصننالم م ن ه هللا خعننالى؛ ألن العقهنندة خ ُحنندد م ن ه الحهنناة ونظامهننا خحدينندا ً
كامالً دقهقنا ً فني التصنور ،واالعتقناد ،والحهناة ،وال نيوك .ويوضنح اإلعنالم
اإلسننالمي أن العقهنندة الص نحهح ال مكننان لعبودي ن لال ه خعننالى ،وال مكننان
لالستمداد والتيقي لال مت هللا خعالى في ُكل أمور الحهاة(.)3
واإلعنالم اإلسنالمي م ناط بننه أن يُ ناهب بوضنو فنني العمنل منت أجننل
خعمهق مشاعر الوال لإلسالم ،واالعتزاز بالهوي الممهزة لل ُم اإلسالمه ،
والرغب ن الص نادق فنني االرخفنناع بم ننتوى األ ُم ن مننت حنناا الهننوان والننذا
والتصيم للى مرافئ العزة والتقدم بالقوا ،والعمل ،والعاطفن  ،والعقنل .وال
بُ ند أن يننداف اإلعننالم اإلسننالمي عننت اإلسننالم عقهنندة ،وحضننارة ،وثقافنن ،
وواقعا ً ،ورد كهد األعدا عت اإلسالم ،وخف هد الشبهات التي خ ُيصق به بغهنر
وجه حق .وعيى اإلعالم اإلسالمي أن يذُب عنت العقهندة اإلسنالمه الحنرب
اإلعالمه ال ُمعي عيهها(.)4
ومت أهداف اإلعالم اإلسالمي أن يُوضح أن العقهدة اإلسالمه أساسها
التفكهر وال ظر ،وال بُد أن يكون اإليمان بها عت يقهت واقت اع ،ال عنت خقيهند
واخباع ،ولذل كان ليمان ال ُمقيد مشكوكا ً فهه(.)5
(ُ )1مقومنننات رجنننل اإلعنننالم اإلسنننالمي :خه نننهر محرنننوب الغتهننناني ،ط( ،1/عمنننان :دار عمنننار،
1987م) ،ص .114
( )2المرج ال ابق نف ه ،ص .112
( )3طريق الدعوة في ظالا القرنن :أحمد فائز.62/2 ،
( )4اإلعالم وقضايا الواق اإلسالمي :عبدالقادر طاش ،ط( ،1/الرياض :مكتب العبهكان1995 ،م)،
ص .44
( )5الدعوة اإلسالمه واإلعالم الدولي :محي الديت عبد الحيهب ،بدون طبعن ( ،القناهرة :دار الفكنر،
بدون خاريخ) ،ص .121
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لن أ ُمت ننا اإلسننالمه خواجننه خحننديات لعالمه ن مننت نننوع نناص ،وهنني
التحننديات التنني خ ننتهدف :العقهنندة ،والفكننر ،والعقننل ،والوجنندان ،وذاكننرة
األم ن  ،وكهانهننا ،وخاريصهننا .وهننذ أ طننر التحننديات التنني ي بغنني عيه ننا أن
نواجههننا ،وأاننبح لزام نا ً عيننى اإلعننالم اإلسننالمي أن يننرد عيننى افتننرا ات
المغرضهت عيى الشبك الدولهن ليمعيومنات (اإلنترنن ) .لذ لن هنذ الشنبك
خ ُقدم اورة بشع وغهر احهح عت اإلسالم(.)1
عيى اإلعالم اإلسالمي أن يُعيب ال نا أن النديت دينت ينتعيب فهنه الفنرد،
نهاي المطاف ،وال هي ُكنل كني  ،ولنمنا هني دار م قتن ،
وأن الدنها له
بُ ه عيى ال قد ال الكماا ،وأن الفرد فههنا يتمتن بنأنواع قيهين منت المتن ،
وأنهننا مزرع ن ل ننرة التنني هنني الحهنناة األبدي ن الصالنندة .وعيننى هننذا ف ن ن
األعماا الدنهوين وال نيوكهات المصتيفن فههنا معيقن بنأمور العبنادات ،وهنذ
وخي ختعيق بال عادة في الحهاة اآل رة.
ومنت أهنداف اإلعنالم اإلسنالمي ـ كمنا هنو معنروف ـ أن يقنوم ب ق ناع
الم يمهت وغهنر الم نيمهت بهنذ الحقنائق ،حتنى يكنون الفنرد راضنها ً بحهاخنه
الدنهوي  ،غهر سا ط عيى الوض الذع يعهشه لن كنان فقهنرا ً أو مريضنا ً أو
محروما ً مت أع نوع مت ال عب ،فهنو ولن كنان كنذل لال أننه يتمتن بغهرهنا،
وهننو ولن كننان كننذل لال أنننه يعننها حهنناة دنهوي ن م قت ن ير ن الرضننا بهننا،
والق اع بما فهها مت قيهل أو كثهر ،وعيهه أن يح ت أ القه وسيوكهاخه حتى
ي عب بالحهاة اآل رة التي هي دار الصيود ،والتي يكنون ال عنهب فههنا منت أجنل
وأبهى الصور ،حهث فهها ما ال عهت رأت ،وال أ ُذُن سمع  ،وال طر عيى
قي أحد(.)2
واإلعالم اإلسالمي ال بُد أن يحمل رسنال اإلسنالم واضنح  ،فاإلسنالم
يريد أن يكون اعت اقه عت ليمان واقت اع ،ال عت لكرا وخقيهد ،لنذل فهنو ال
يُكر أحدا ً عيى الد وا فهه؛ ألن طبهع اإليمان خت اقض م اإلكرا  ،وغاي
اإلسالم أن يصتار اإلن ان مصهر  ،ويتحمل م ولهته.

( )1انظننر :اإلعننالم اإلسننالمي :عبنند المرهنند كننكرع ،ط( ،1/القنناهرة :العربنني لي شننر والتوزينن ،
1999م) ،ص .8
( )2األسس العيمه والتطبهقه لإلعالم اإلسالمي :عبد الوهاب كحهل ،ط( ،1/بهروت :عالب الكت ،
1985م) ،ص .97-96
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ولذل ف ن هللا خعالى يُبهت فني القنرنن الكنريب أن اإلسنالم يرغن فنهمت
يد يننه عننت انندق ويتقبيننه عننت يقننهت ،فننال ح ننرة وال أسننم ،وال لكننرا وال
خضيهل ،ولكت ُحري مطيق في اال تهار(.)1
و ُحري االعتقاد التي ي تهدفها اإلعالم اإلسالمي خيقي عيى المر خبع
ا تهار وخحميه م وله ُحريته .ولذا أكد القرنن عيهها ،وأن مهم الرسوا
مهم لعالم وبنال فقنط ،خأكهندا ً وخرسنهصا ً لمبندأ ال ُحرين  ،قناا خعنالى :يَذ ِِن
علَيكَ البَال ُ
غ[ نا عمران.]20 :
أَسلَ ُموا يَقَد اهتَدَوا َوإِن أل َ َولَّوا يَ ِِنَّ َما َ
والمبدأ اإلسالمي في ُحرين االعتقناد واضنح خ يند الكثهنر منت اآلينات
واألحاديث ،وختضح أهمه اإلعالم اإلسالمي في هنذا الرانن ؛ ألن الندعوة
اإلسننالمه دعننوة بننال ولعننالم ،وأن مهمن الرسننوا  هنني مهم ن لعالمه ن
بالدرج األولى خقوم عيى اإلق اع ولهس عيى اإلكنرا  ،وخعتمند عينى الكيمن
الطهبن والنندعوة بالح ن ى ،ومننا أكثننر اآلينات التنني خحنث الرسننوا  ودعنناة
اإلسالم عيى البعد عت اإلكنرا واسنتبعاد الع نم؛ ألن اإلسنالم لنهس بحاجن
للى ه ال النذيت يند يون هنذا النديت دون اقت ناع ورضنا ،وهنذ واحندة منت
مهام اإلعالم في نشر عقهدة التوحهد(.)2
واإلعالم اإلسنالمي فني األانل قنائب عينى العقهندة واإليمنان ،ومنرخبط
بأحكام اإلسالم وخعالهمه وهديه وأ القه ،ف ن أوا ما نزا عيى الرسنوا :
علَ ٍ اق َرأ َو َرُِّكَ ااَُ َر ُم الَّذُِل
سانَ ِم َ
اإلن َ
اق َرأ ِِاس ِم َر ِِكَ الَُِّل َخلَ َ َخلَ َ ِ
سانَ َما لَم يَعلَم[ العيق ،]6-1 :والقنرا ة مفتنا النتعيب،
علَّ َم ِِالقَلَ ِم َ
َ
اإلن َ
علَّ َم ِ
الرسول َِ ِلغ َما أ ُ ِنز َل إِلَيكَ
وأوا وسائل التبيهغ واإلعالم ،قاا خعالى يَا أَيُّ َها َّ
هَ ال
هُ يَع ِصذ ُمكَ ِمذ النَّ ِ
ِم َر ِِكَ َوإِن لَم ألَفعَل يَ َما َِلَّوتَ ِر َ
ذاس إِنَّ َّ
سالَتَهُ َو َّ
يَهدِل القَو َم الكَايِ ِري َ [ المائدة.]67 :
والتبيهننغ هننو ضننرب مننت ضننروب اإلعننالم ،ونشننر النندعوة مننت أولننى
واجبات الرسوا  ،وهو واج عينى األ ُمن اإلسنالمه  ،ويبقنى بالتنالي منت
ذاس
أهننداف اإلعننالم اإلسننالمي( ،)3قنناا خعننالى ُُنذتُم َخيذ َذر أ ُ َّم ذ ٍة أُخ ِر َجذذت ِللنَّذ ِ

( )1الدعوة اإلسالمه واإلعالم الدولي :محي الديت عبد الحيهب ،مرج سابق ،ص .133-132
( )2المرج ال ابق نف ه ،ص .124-123
( )3أضننوا عيننى اإلعننالم فنني انندر اإلسننالمُ :محمنند عرننا الصطه ن  ،ط( ،1/سننوريا :م س نن
الرسال 1985 ،م) ،ص .13
مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية
ـــ 2008م

303

ســـادس عشر 1429هـ
الـعـــدد ال َّ

د .محمـــد مــوســـــى البُــــر

ذاّ[ ...نا عمننران:
وف َوألَن َهذونَ َ
ألَذْ ُم ُرونَ ِِذذال َمع ُر ِ
عذ ال ُمن َكذ ِذر َوألُؤ ِمنُذونَ ِِذ َّ ِ
.]110
لن نشننر عقهنندة التوحهنند ي بغنني أن يكننون هننو أوا مننا يهننتب بننه اإلعننالم
اإلسالمي ،فهتحتب أن خكون مت أولويات هذا اإلعالم.
ثانها ً :خقويب ب هان المرتم :
ال بُد لإلعالم اإلسالمي أن يهتب بتقنويب المرتمن ولانالحه ،واإلعنالم
اإلسنننالمي ي نننتهدف خرقهننن اهتمنننام ال نننا  ،وال نننمو بعقنننولهب ووجننندانهب
وسيوكهب ،ولكاع الثقاف اإلسالمه بمبادئها ال امه وقهمها الرفهع  ،ومحو
األ ُمهننن وانضنننمامها فكنننرا ً ووجننندانا ً ووال وخطبهقنننا ً ،مننن بنننث رو اإللفننن
والمودة والتعارف والتنآلم واالن نرام بنهت سنائر الم نيمهت ،وخبديند القربن
فهما به هب.
واإلعالم اإلسالمي ي اهب في ب نا المرتمن الم نيب وخقويمنه ،انطالقنا ً
مننت قاعنندة" :م نت لننب يهننتب بننأمر الم ننيمهت فيننهس م ن هب" ،وي ظننر للننى كاف ن
األحننداو واأل بننار والمعيومننات واألحكننام بم ظننور لسننالمي أاننهل ،وهننو
يتب ى قضايا الم يمهت ويبرزها ويحييها ،ويعرض أنرح الحينوا لهنا ،ميحنا ً
عيننى المطالب ن بحقننوق الم تضننعفهت حاث نا ً عيننى م ااننرخهب والعمننل عيننى
لنصافهب(.)1
ولإلعالم اإلسالمي هندف خ نهقي خضنام ي يعمنل عينى خماسن األ ُمن
اإلسننالمه واعتصننامها بحبننل هللا خعننالى جمهع نا ً ،فننال فرق ن وال انق ننام؛ بننل
خعاون عيى البر والتقوى ،والتزام دائب بالقهب اإلسالمه  ،ودعوة مترددة للى
التضامت ،والتكافل ،والتعاضد ،والتكامل(.)2
لن المرتم يتشكل عت طريق اإلعالم ووسائيه التي يتصل بهنا ال نا
أكثر مما يتشكل بمضمون االخصاا.
لن وسننائل اإلعننالم أداة قوي ن لضننبط المرتم ن  ،ولننذل ال بُند أن يوج نه
اإلعالم اإلسالمي وسائل اإلعالم ورعايتها ،حتى خ اهب فني لنشنا مرتمن

( )1أاننوا اإلعننالم اإلسننالمي :لبننراههب لمننام ،بنندون طبع ن ( ،القنناهرة :دار الفكننر العربنني ،بنندون
خنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناريخ)،
ص .32
( )2المرج ال ابق نف ه ،ص .53
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عيننى الواننم اإلسننالمي ،ومننت ث نب ختنناب هننذا المرتم ن وخقويم نه حتننى ال
ي حرف عت أهدافه ومبادئه(.)1
لن عصرنا الحالي هنو عصنر اإلعنالم ،ال ألن اإلعنالم ظناهرة جديندة
في خاريخ البشر؛ بل ألن التكته الحنديث فني اإلعنالم قند بينغ غاينات بعهندة
جدا ً في سع األفق ،وعمق األثر ،وقوة التوجهه(.)2
ومت ه ا خأخي أهمه اإلعنالم اإلسنالمي ،التني ال خقتصنر عينى التعبهنر
عت الشع  ،والتصوير لحاا األ ُم  ،ولنما له أهمه خربوي ب ائه  ،واإلعالم
اإلسنالمي خربهن م نتمرة وثقافن م نتمرة ،ووسنائل اإلعنالم أدوات ليت مهن
الحقهقهنن لل ُمنننب ،وع ننندما ننندرك أهمهننن وسنننائل اإلعننالم فننني ب نننا وخقنننويب
المرتم  ،ندرك أن القهادات اإلعالمه هي أرقى القهادات في األ ُم  ،وأدقهنا
خصصصا ً وأحوجها للى اإلحاط والتكامل ،ذل أن منت أبنرز مهنام اإلعنالم
وم نولهاخه خوجهه المرتم  ،وخوجهه الحناكب ،وخركنهد المنواطت ،ولكنت ُكنل
الصطورة أن ي قي للى خكنريس أ طنا الحناكب ،وبنذل يمهند ليقضنا عيهنه
وي اهب ب لقا المواطت(.)3
مت األفكار التي خ دع للى خقويض المرتمن اإلسنالمي الشنائعات .وال
بُد أن يتصدى للى الشائعات في سنبهل خقنويب المرتمن والحفناظ عينى ب ائنه،
وأن يننرد اإلعننالم اإلسننالمي عيننى هننذ الشننائعات م ننتعمالً ُكننل الوسننائل
واألساله المتعيق بالشائعات.
والشننائعات أكثننر مننا خ ُ ننتصدم فنني األوضنناع المتننوخرة مننت حهننث يننرى
خرننار الحننروب والم تفعننون أو المتهننورون بننأن هننذ فراننتهب لإليقنناع بننهت
الصصوم .ف ن استعماا سال الشائعات يعرل بطريق أو بأ رى منت ليقناع
الحرب والصدام بهت الفريقهت المتصارعهت ،مما ين دع للنى خقنويض ب هنان
المرتم  ،ولذل يق عيى عاخق اإلعالم اإلسالمي ـ وفي سنبهل خقنويب ب هنان
المرتم ـ أن يتصدى ليرد عيى الشائعات بوافها واحدة مت األسيح التني

( )1اإلعالم اإلسالمي :عبد العزيز كرف ،بدون طبع ( ،القاهرة :دار قبا 1998 ،م) ،ص .25
( )2اإلعالم اإلسالمي والعالقات العام  :ال ندوة العالمهن ليشنباب اإلسنالمي ،بندون طبعن ( ،كنرك
العبهكان ليطباع وال شر ،بدون خاريخ) ،ص .50
( )3مقاالت في الدعوة واإلعالم اإلسالمي ،مرج سابق ،ص .26-25
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استصدم مت قبل ـ وال خنزاا خ نتصدم منت قبنل اإلعنالم المعاانر ـ بهندف
خقويض ب هان المرتم الم يب(.)1
خوضح ل ا أهمه اإلعالم ودور في خقويب ب هنان المرتمن منا نعيمنه أن
لدى يهود ( )244احهف أو يزيد في الواليات المتحدة ،م ها ( )58دوري ،
و( )30دورين فني ك نندا ،و( )118انحهف فنني أمريكنا الر وبهن  ،و()348
دوري مري في أوربا(.)2
واإلعالم اإلسالمي لعالم لن اني كامل يدعو المرتم للى اخباع الديت
مننت حهننث الوحدانه ن والتوحهنند والوحنندة اإلن ننانه فنني نن واحنند مع نا ً ،ولن
سذذ َم َوا ِ
ا تيننم ال ننا أج اسننا ً وقبائننل ،قنناا خعننالى َ و ِمذذ آيَاألِذذ ِه َخلذذ ُ ال َّ
سنَتِكُم َوأَل َوانِكُم إِنَّ يِي ذَ ِلكَ آليَذا ٍ ِللعَذا ِل ِمي َ [ النروم:
الف أَل ِ
َواا َر ِ َواختِ ُ
.]22
واإلعننالم اإلسننالمي ـ فنني سننبهل خقننويب ب هننان المرتم ن وفق نا ً ليمبنناد
ذاس إِنَّذذا
اإلسننالمه ـ ال بُند أن ينندعو للننى الم نناواة ،قنناا خعننالى يَذذا أَيُّ َهذذا النَّذ ُ
ذاريُوا ِإنَّ أَُ َذر َمكُم ِعنذ َد
َخلَقنَاُُم ِم ذَُ ٍَر َوأُنثَى َو َجعَلنَاُُم ُ
شعُوِاا َوقَبَا ِئذ َل ِلتَعَ َ
ير[ الحررات.]13 :
هَ َ
َّ ِ
ه أَألقَاُُم إِنَّ َّ
ع ِلي ٌم َخ ِب ٌ
فالم اواة هي أسا اإلعالم اإلن اني في التصور اإلسنالمي ،كمنا أن
التعارف يقتضي مت وسائل اإلعالم لكاع المودة والتعناون فني ُكنل أنحنا
العننالب ،ومننت جان ن ن ننر العدال ن أسننا العالقننات اإلن ننانه فنني اإلعننالم
امي َ ِِال ِقس ِ
اإلن اني ،يقوا خعالى يَا أَيُّ َها الَُِّي َ آ َمنُذوا ُُونُذوا قَ َّذو ِ
ذُ شُذ َهدَا َ
س ذكُم أَو ال َوا ِل ذدَي ِ َوااَقذ َذرِِي َ إِن يَ ُك ذ َ
علَذذى أَنفُ ِ
ِ َِّّ َولَذذو َ
تنِييذذا أَو يَ ِقيذ اذرا يَذ َّ
ذاُّ
هَ َُانَ
أَولَى ِِ ِه َما يَال ألَت َّ ِبعُوا ال َه َوى أَن ألَع ِدلُوا َو ِإن ألَل ُووا أَو ألُع ِرضُوا يَ ِِنَّ َّ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا
ِِ َمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ألَع َملُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذونَ َخبِيذ
ا
[ال ا .]135 :
اإلعالم اإلسالمي بصنالف أع لعنالم وعينى وجنه الصصنوص اإلعنالم
الدولي المعاار لعالم ليرابي يصل بهت اإلن ان و القنه ،ويوضنح حقنائق
الهداي  ،ويوجه اإلن ان للى الب ا مت أجل الحهاة الدنها واآل رة(.)3
( )1م ه اإلعالم اإلسالمي فني انيح الحديبهن  :سنيهب عبند هللا حرنازع ،ط( ،1/جندة :دار الم نار،
1986م)،
ص .59
( )2مقاالت في الدعوة واإلعالم اإلسالمي ،مرج سابق ،ص .24
( )3اإلعالم اإلسالمي وخك ولوجها االخصاا :عبد العزيز كرف ،مرج سابق ،ص .139
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ال بُد لإلعالم اإلسالمي ـ في سبهل خقويب ب هان المرتم وخحصنه ه منت
االنحراف ـ مت التصدع ليبيبي التي وق فهها العالب اإلسنالمي نتهرن لكثنرة
اآلرا واالخراهنننات ،ولد ننناا الكثهنننر منننت الضنننالالت والمفترينننات ،مثنننل:
الدعوات الم حرف التي أوجدها االسنتعمار والصنههونه  ،وسنصر لهنا القنوة
المادي ن والف ه ن  ،ودعمهننا بشننتى الوسننائل ،إليقنناع البيبي ن فنني أفكننار أفننراد
المرتم الم يب ،مثل" :القاديانه " و"البهائهن " و"الشنهوعه " بوجنه ناص،
م العيب بأن ه اك االت قائم للى اآلن بهت االستعمار والصههونه وبنهت
الدعوات الم حرفن وأعندا اإلسنالم .وليههنود أثنر كبهنر فني ال نهطرة عينى
وسنننائل اإلعنننالم ،كاإلذاعننن  ،والصنننحاف  ،وال نننه ما ،ووكننناالت األنبنننا ،
وي نننتصدمونها فننني الحنننرب ال ف نننه  ،ولكننناع الفوضنننى ،وزعزعننن القنننهب
األ القه (.)1
وعيهه يُعد خقويب ب هان المرتم مت أهب أهداف اإلعالم اإلسنالمي التني
ي بغي عيى القنائمهت عينى وسنائل اإلعنالم أن يعندوا لهنا العُندة ،وأن يعمينوا
لتحقهق هذا الهدف بشتى الوسائل اإلعالمه المشروع .
وي تطه اإلعالم اإلسالمي خحقهق هذا الهدف لذا ما خقهد بما كنرع هللا
خعالى ،حتى يصل للى واحد مت أهدافه( :خقويب ب هنان المرتمن ) ،وذلن فني
عالقات األفراد وعالقات الشعوب واأل ُمب ،بل والعالقات الدولهن التني هني
أعظب كأنا ً و طرا ً ،ففي مراا العالقات الدوله مثالً نتأمل قوله خعالى َ م
س ِيئ َةا يَكُذ لَذهُ
يب ِمن َها َو َم يَشفَع َ
يَشفَع َ
شفَاعَةا َ
شفَاعَةا َح َ
سنَةا يَ ُك لَهُ نَ ِص ٌ
سذ َ
هُ َ
علَى ُ ُِل شَي ٍ ُم ِقيتاذا َوإِذَا ُحيِيذتُم ِِت َ ِحيَّذ ٍة يَ َحيُّذوا َِِْح َ
ُِف ٌل ِمن َها َوَُانَ َّ
علَى ُ ُِل شَي ٍ َحسِيباا[ ال ا .]86-85 :
هَ َُانَ َ
ِمن َها أَو ُردُّو َها ِإنَّ َّ
وعيهننه ف ناإلعالم اإلسننالمي يقنندر أن الكيم ن خمي ن عبقري ن الب ننا  ،كمننا
خمي عبقري الهدم(.)2
ثالثا ً  :خوفهر المعيومات الصحهح :
خرمن اآلرا عينى أن نا نعننها الهنوم مرتمن المعيومننات ،حهنث لنب خعنند
أهمهن المعيومننات فنني اخصنناذ القننرارات وحننل المشننكالت افه ن عيننى أحنند.
وخداوا المعيومات في المرتم ظاهرة غاي في الت نوع والتعقند ،وبقندر منا
يننزداد فهم ننا لهننا خننزداد فعالهتهننا ،وال يمكننت لعيننب المعيومننات ـ الننذع يرمنني
( )1المرج ال ابق نف ه ،ص .121
( )2اإلعالم اإلسالمي في مواجه اإلعالم المنادع :محمنود ُمحمند عمنارة ،ط( ،1/الم صنورة :دار
الكيم لي شر والتوزي 1999 ،م) ،ص .12
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لت مه قدرخ ا عيى فهب ظاهرة المعيومات ـ أن يرسي أساسا ً راسصا ً لتطنور
لال بتوسه قاعدخه المعرفه (.)1
وخبننرز أهمه ن المعيومننات الص نحهح التنني ي بغنني أن يوقرهننا اإلعننالم
اإلسالمي ،والمعيومات أابح لحدى ركائز حهاخ ا المعاارة ،ولكت هذ
المعيومات خصنبح بنال قهمن لذا لنب خصنل للنى مرينديها فني الوقن الم اسن
وبالقدر الم اس (.)2
ولك ما هي المعلوما التي جعلناها م أهداف اإلعذالم اإلسذالمي،
وأنَّ اإلعالم اإلسالمي ال ُِ َّد أن يويرها ،وأن ألكون صحيحة؟
ذكنننر د .حشننننم قاسننننب أن "المعيومننننات هننني البهانننننات التنننني يمكننننت
استثمارها في اخصاذ القرارات وحل المشكالت"(.)3
لن المعيومننات فنني نظننر الشننصد العننادع هنني :الرس نائل ،واألنبننا ،
والبهانننننات ،والمعرفنننن  ،والوثننننائق ،واإلنتننننا الفكننننرع ،واالسننننتصبارات،
والرموز ،واإلكارات ،والتيمهحات ،واألفكار المفهدة ،و ُكل ما خقنوم برمعنه
مراكز البحث وأجهزة األمت"(.)4
ومننت الص نع ـ لن لننب يكننت مننت الم ننتحهل ـ حصننر ُك نل المحنناوالت
لتعريم المعيومات .فه اك وفق أحد التقديرات أكثنر منت أربعمائن خعرينم
ليمعيومننات ،أسننهب بهننا مصتصننون ي تمننون للننى مرنناالت مصتيف ن وثقافننات
وبهنات متباي (.)5
ه نناك لجمنناع عيننى أن ننا نعننها الهننوم (مرتم ن المعيومننات) ،فيننب خعنند
األهمه ـ كما خقدم ـ افه عيى أحد ،لذ لن متطيبات الحهاة بوجه عام خحتا
لتننداوا المعيومننات فنني المرتم ن  ،وهنني ظنناهرة فنني غاي ن الت ننوع والتعق ند،
وواضح أنها مت األهمه بمكان .وخداوا المعيومات نشاط اجتماعي بشنرع

( )1عيب المعيومات بهت ال ظرين والتطبهنق :حشنم قاسنب ،بندون طبعن ( ،القناهرة :مكتبن غرين ،
بدون خاريخ) ،افح الغالف األ هرة.
( )2المد ل للى عيب المعيومات والمكتبات :أحمد بدر ،بدون طبع ( ،الرياض :دار المنريخ لي شنر،
1985م)،
ص .347
( )3المرج ال ابق نف ه ،ص .17
( )4المرج نف ه ،ص .15
( )5المرج نف ه ،ص .15
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قوامننه انتقنناا المع ننى مننت كننصد للننى ن ننر مننت ننالا أع مننت الوسننائل
واألدوات واآلالت والوسائط التي يمكت أن ختوافر(.)1
ومعروف أن المعيومنات الصنحهح خهندف للنى زينادة فهم نا ولدراك نا
في مراالت كثهرة ،ومثاالً عيى ذل نذكر المراالت التاله :
[ ]1سننيوك البشننر الم ترننهت ليمعيومننات ومصننادرها ،والمتيقننهت لهننذ
المعيومات بوافهب في ق وات االخصاا.
[ ]2الدراسن الكمه ن لمرتمن الرسننائل ،مننت حهننث :حرمننه ،ومعنندالت
نمو  ،وخوزيعه ،وأنماط لنتاجه واإلفادة م ه.
[ ]3الت ظنننهب النننداللي ليرسنننائل والق نننوات؛ النننذع يه نننر التحقنننق منننت
محتواها مت جان ُكل مت المصدر والمتيقي.
[ ]4المشكالت التي خرخبط بوجنه ناص بعميهنات ا تنزان المعيومنات
وخحيهيها واسترجاعها.
[ ]5الت ظهب الشامل ل ظب المعيومات وأدائها في خداوا المعيومات.
[ ]6ال نننهاق االجتمننناعي لتنننداوا المعيومنننات ،و ااننن اقتصننناديات
التداوا وسهاساخه(.)2
هذ نماذ ليمراالت التي يهدف عيب المعيومات م ها للى زينادة فهم نا
ولدراك ننا ،خبننرز حاجنن اإلن ننان للننى المعيومننات الصننحهح وأهمهنن هننذ
المعيومننات ،ومننت الم كنند أن المرتمنن الم ننيب المعااننر فنني حاجنن للننى
المعيومننات الص نحهح  ،وأن خ ُ نوفر لننه هننذ المعيومننات ليرماع ن واألفننراد،
ولذل أابح منت أهنداف اإلعنالم اإلسنالمي خنوفهر المعيومنات الصنحهح ،
التي مت كنأنها أن خ ناعد المرتمن والرماعنات واألفنراد فني التعامنل وفنق
هذ المعيومات الصحهح .
واإلعننالم اإلسننالمي يننأخي بالمعيومننات مننت مصننادرها ،وهنني أنننواع:
(كفوي  ،وخحريري  ،ومصورة).
شفوية:
[أ] المصادر ال َّ
مثل :المحادث  ،المحاضرة ،الت رهل ال معي ،الهاخم ،اإلذاع .
[ب] المصادر الت َّحريرية:

( )1عيب المعيومات :حشم قاسب ،ص (م).
( )2المرج ال ابق نف ه ،ص .14
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الصطاب ،الصطوط ،ال د المكتوب باآلالت ،ال د ال ُم ت خ ،الن د
المطبوع ،ال ص المصورة ،ال د اإللكتروني ،مصرجات الحاس اآللني،
مصرجات اآلالت الطابع عت بعد ،مصرجات التيفزيون.
مصورة:
[ج] مصادر
َّ
الرسنننب التصطهطننني ،الرسنننب المينننون ،الصنننورة الضنننوئه  ،الشنننرائح،
قصااات األفالم ،الفهيب الصام  ،كريط الفهديو.
ن ب ألن ثورة االخصاا أحدث خغههرا ً جذريا ً في أنماط الحهناة العادين
لي نا وفنني زينادة لنتاجهن األفنراد والمرتمعننات ،ود ين وسننائل االخصنناا
الحديث ن مصتيننم الم س ننات اإلداري ن واالجتماعه ن  ،ومننت به هننا المكتبننات
ومراكز المعيومات(.)1
ل ُك نل هننذا كننان ال بُ ند لإلعننالم اإلسننالمي أن يرعننل واحنندا ً مننت أهدافننه:
خوفهر المعيومات الصحهح لرمهور .
اإلعالم اإلسالمي عنت طرينق ُكنل الوسنائل المشنروع ال بُند أن ينوفر
المعيومنننات الصنننحهح فننني المرتمننن الم نننيب وغهنننر الم نننيب .فالمعيومنننات
الصننحهح خشننتمل عيننى ُكننل المباحننث الفعيهنن البحتنن وبصاانن منننا ورا
الطبهعننن م هنننا ،كمنننا يت ننناوا ال ظنننر فننني المح وسنننات الماديننن والترنننارب
الصحهح الم كدة التي خ دع للى اإليمان بكمناا هللا خعنالى وقدرخنه ،وسنع
عيمه(.)2
يُقنندم اإلعننالم اإلسننالمي المعيومننات الصننحهح فنني ُك نل ضننرب مننت
ضننروب العيننوم والمعننارف ،لذ لن المعيومننات الصنحهح ال خكننون قااننرة
عيننى العقهنندة والفننرائض الدي ه ن والش نرائ  ،فالمعيومننات الص نحهح خشننتمل
عيى ُكل كي  ،ما يتعيق بالطبهع والقوانهت وخ صهرها في الف األرض،
وما يتعيق بالعقهدة والفرائض والشرائ  ،ولكت المعيومات التني خ قطن عنت
قاعننندة اإليمنننان له ننن هننني المعيومننن الصنننحهح المطينننوب منننت اإلعنننالم
اإلسالمي أن يقوم عيهها ويوفرها لي ا .
ومننت أهننداف اإلعننالم اإلسننالمي أن يُقنندم المعيومننات الص نحهح عننت
الثقاف اإلسالمه القائم عيى قواعد التصور اإلسالمي ،وهني ثقافن كنامي
ل ُكل حقوا ال شاط الفكرع والواقعي واإلن اني ،وفهها مت القواعد والم اه
( )1المد ل للى عيب المعيومات :أحمد بدر ،مرج سابق ،ص .347
(ُ )2مقومات رجل اإلعالم اإلسالمي :خه هر محروب الغتهابي ،مرج سابق ،ص .229
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ما يكفل نمو هذا ال شاط وحهويته ،وهي ولهدة رساالت ال ما  ،وقام عيى
التوحهنند وطنناب األ ننالق ،والرم ن بننهت النندنها واآل ننرة ،والننرو والمننادة،
وأسنيوبها فنني المعرفن قننام عيننى ج نناحي ال ظننرة العقيهن وال ظننرة الروحهن
متكاميتهت(.)1
ل ُكل ما خقدم كنان ال بُند ل ظنام اإلعنالم اإلسنالمي أن يرعنل منت أهدافنه
خوفهر المعيومات الصنحهح  ،وأن ينزود بهنا المرتمن اإلسنالمي؛ بنل ينزود
بهنا المرتمن غهنر اإلسنالمي .وهنندف ا أن ننزود غهنر الم نيمهت بالمعيومننات
الصحهح حتى يب وا رأيهب عيى فهب ولدراك ،اا في الم ائل التني خهنب
اإلسننالم؛ ذلننن ألن كثهننرا ً منننت غهننر الم نننيمهت يب ننون اآلن منننواقفهب عينننى
معيومات غهر احهح عت اإلسالم والم يمهت.
رابعا ً  :خرمه طاقات الم يمهت:
اإلعننالم اإلسننالمي ال بُ ند أن يرعننل مننت أهننب أهدافننه وأبرزهننا خرمه ن
طاقات الم يمهت .وذل بعد أن ييح عيى است هاضها؛ ألن طاقات الم نيمهت
اآلن طاقات مبعثرة ومعطي  .واإلعالم اإلسالمي بشتى الوسائل المعاانرة
والتقيهدي عيهه دور هام وهدف سام ،وهو خرمه طاقات الم يمهت.
سذذذؤال هذذذو :منننا هننني طاقنننات الم نننيمهت ،وكهنننم يمكنننت لإلعنننالم
وال ُّ
اإلسالمي أن يقوم بترمه طاقات الم يمهت؟
س ذؤال الث َّذاني :هننل طاقننات الم ننيمهت اآلن مشننتت  ،ومننا سننب هننذا
وال ُّ
التشت ؟
وهننو س ن اا كننذل يره ن عيهننه اإلعننالم اإلسننالمي مننت ننالا م ن ه
يعرض ألسباب التشت وأضرار .
الطاقننات التنني ي بغنني أن ي ننعى اإلعننالم اإلسننالمي لترمهعهننا كثهننرة
ومتعددة ،وس تعرض ثالثا ً فقط مت طاقات الم نيمهت ،الطاقنات :الثقافهن ،
واالقتصادي  ،وال هاسه .
وخقم عيى رأ هذ الطاقات ـ التي خ تحق الترمه ـ طاق الم يمهت
الثقافهن الم بثق ن مننت العقهنندة اإلسننالمه  ،وهنني التنني خ ُحنندد هوين الم ننيمهت.
وهنني قننوى روحه ن خ ن دع للننى خماس ن الم ننيمهت فكري نا ً ،وال بُ ند لإلعننالم
اإلسننالمي أن يعمننل عيننى خرمه ن الم ننيمهت وخوحهنندهب حننوا ثقاف ن واحنندة،

( )1المرج ال ابق نف ه ،ص.240
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وخ ُعد مت األهداف الهام لإلعالم اإلسالمي ،لذ ال بُد لإلعالم اإلسنالمي أن
يحمي الذاخه الثقافه لل ُم اإلسالمه .
لن احتكنننار دوا الشنننماا لوسنننائل اإلعنننالم أدى للنننى خعنننريض الذاخهننن
الثقافه لكثهر مت األ ُمب ليصطر ،وال سنهما األ ُمن اإلسنالمه  ،وفنرض نمناذ
خعكننس قهم نا ً وأسنناله حهنناة غربه ن  ،وهننو مننا ي ن دع للننى ال نهطرة الثقافه ن
األمريكهنن  ،وخبعهنن دوا الر ننوب ثقافهننا ً لنندوا الشننماا ،وقنند أكنندت لر نن
"ماكهرايد" أن نثار التبعه االقتصادي أو الصضوع ال هاسي خم منت قهنام
استقالا حقهقي فعاا بدون أن ختوفر موارد االخصاا التني ختطيبهنا حمايتنه،
وقنند قهننل بحننق :لن نه ال يحننق لل ُم ن أن خنندعي االسننتقالا لذا كان ن وسننائيها
اإلعالمه خح سهطرة أج به .
لن الت وع والتبايت مت أهب صائد الثقاف وأقهمها ،ولذل ف ن العنالب
بأسنننر هنننو الصاسنننر منننت لجنننرا احتكنننار دوا الشنننماا لوسنننائل اإلعنننالم،
واسننتصدامها لي ننهطرة الثقافهنن عيننى األ ُمننب األ ننرى ،لننذل فنن ن التصنندع
لي هطرة الثقافه ـ وهو مهم عاجي الهوم ـ وعيى األ د مت قبل اإلعنالم
اإلسالمي الذع ي بغي أن يعمنل عينى خرمهن طاقنات األ ُمن الم نيم وحندها
في بوخق واحندة حتنى خحقنق الهوين  ،وخ طينق منت قنو واحندة ،وخضنرب
ب نننهب واحننند ،ال سنننهما وأن الم نننيمهت يتعرضنننون لغنننزو ثقنننافي أمريكننني
وغربي ،يهدف للى خبديد طاقاخهب الفكري والثقافه  ،وللى استعمارهب ثقافهنا ً
وفكريننا ً ،وذلنن عننت طريننق خصننبط الشننعوب اإلسننالمه فنني قالنن الحهننناة
األمريكه والغربه ـ كما هو مشاهد ـ وهي أ طر عميه لتغههر هوي األ ُم
اإلسالمه  .كما يهدف الغزو الثقافي للى خثبه فكرة "سهادة الر س األبهض
وخقدمه" ،وبالتالي ضرورة الت يهب بال هادة األمريكه عيى العالب ،وأن هنذ
ال هادة األمريكه هي نهاي التاريخ ،ولهس ه اك أي فائدة فني خرمهن طاقن
الم يمهت الثقافه لمقاوم هذ ال هادة .ولذل ال بُد أن خكون مت أهب أهداف
اإلعننالم اإلسننالمي وم نن ولهاخه أن يواجننه الغننزو الثقننافي األمريكننني وأن
يقاومننه ،وذل ن بترمه ن طاق ن الش نعوب اإلسننالمه الثقافه ن  ،ولثننارة اعتننزاز
الم يمهت بهويتهب وذاخهتهب الحضاري  ،ومقاوم عقهدة وعقدة الدونه (.)1

( )1انظر :أ القهات اإلعالم :سيهمان االح ،ط( ،1/الكوي  :مكتبن الفنال 2002 ،م) ،ص -289
.290
مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية
ـــ 2008م

312

الـعـــدد السَّـــادس عشر 1429هـ

أهـــــداف نظــام اإلعــــالم اإلســــالمـــي

في مراا الثقاف ال بُد لإلعالم اإلسالمي أن يعهد اهاغ العقل الم نيب
وخشكهيه ،والواوا للى العقل المرخ الهوم ،وهي دعنوة مزدوجن أو ذات
هدفهت رئه هت:
[ ]1خصحهح التصور ؛ وذل بالقدرة عيى الرؤي ليصطوط اإلسنالمه
والم ننارات ،وأن خكنننون متوااننني متكامينن متوازيننن ال يصنننطدم بعضنننها
بنالبعض بناآل ر ،لتأ نذ بعندها بضنبط وربنط .والقندرة عينى خكنويت العقيهن
التي خمتي أبرنديات الثقافن اإلسنالمه  ،التني خ نتطه منت اللهنا أن خف نر
الظ نواهر االجتماعه ن خف ننهرا ً لسننالمها ً .وخصنندر عننت خصننور كننامل ليكننون
والحهاة واإلن ان ،وال خقن فري ن ليتف نهرات غهنر اإلسنالمه  ،كمنا أنهنا ال
خبقى مهوك غهر قادرة عيى التوازن واالعتداا.
[ ]2خصيننهد العقننل مننت التركهننز عيننى ال ظننرة الرزئه ن ؛ ألن التركهننز
عيهها ي دع للى نفات عقيه أقيها العرز واالنح ار ،كما ي دع للى خضنصهب
دور بعنض الفنروع والرزئهنات ،األمنر النذع يقتنل اإلبنداع ،ويصنه قندرة
العطا ع د اإلن ان ،ويوق في التقيهد ويحرم ااحبه مت اإلفادة مت جهنود
اآل ننريت ،سننوا كننان ذل ن بالتعامننل م ن الت نراو أم بالقنندرة عيننى اسننتيهام
الكتاب وال ـ لمواجه حاجات العصر المترددة(.)1
خرمه طاقنات الم نيمهت الثقافهن وخوحهند مشناربهب الثقافهن ين دع للنى
وحدة فكري  ،وللى خرمهعهب وخرمهن طاقناخهب الثقافهن  ،وبالتنالي ين دع للنى
وحدة فكري  ،والوحدة الفكري خ دع بالطب للى وحندة عضنوي  .وهنذا ُكينه
مت أهب أهداف اإلعالم اإلسالمي.
لن خرمه طاقنات الم نيمهت وخوحندهب هندف هنام ال بُند أن ي نعى للهنه
اإلعالم اإلسالمي مت الا طرقه وطرحنه لقضنه الوحندة العضنوي التني
خقودها الوحدة الثقافه والفكرين  ،فترمهن طاقن الم نيمهت الثقافهن والفكرين
هي مقدم طبهعه لوحدخهب الكبرى المطيوب والمفقنودة اآلن .وخرمهن بقهن
الطاقنننات ال هاسنننه واالقتصنننادي ُكيهنننا طاقنننات يقننن عينننى عننناخق اإلعنننالم
اإلسننالمي خرمهعهننا ،ذل ن ألن هننذ الطاقننات ُكيهننا خعرض ن للننى التشننت
والتفرق جرا الهرمات االستعماري المعاارة .األمر الذع ألحق أضرارا ً
بالم ننيمهت عيننى كاف ن الم ننتويات ،وبننددت طاقننات الم ننيمهت ،وكننان ال بُ ند
( )1حنوا لعننادة خشننكهل العقننل الم نيب :عمنناد الننديت يهننل ،ط( ،2/قطنر :رئاسن المحنناكب الشنرعه
والش ون الدي ه  ،بدون خاريخ) ،ص .10
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لإلعالم اإلسالمي أن يقوم بترمه هذ الطاقات مت الا الوسنائل الحديثن
والتقيهدي .
كما أن خرمه طاقات الم يمهت االقتصادي أمر هام ،ويُعد منت أهنداف
اإلعننالم اإلسننالمي .وه ننا ال بُ ند أن ينندعو اإلعننالم اإلسننالمي للننى التكامننل
االقتصادع والوحدة االقتصادي في الوطت اإلسالمي ،ال سنهما وأن النوطت
اإلسننالمي لننه م ا ننات مت وع ن وبهنننات مت وع ن سننوا ً أكان ن زراعه ن أم
معدنه  ،وهي طاقات اقتصادي هام خحتا للنى الترمهن والتوحند والوحندة
االقتصننادي فنني العننالب اإلسننالمي .وهنني هنندف هننام مننت أهننداف اإلعننالم
اإلسالمي.
اإلعالم اإلسالمي ال بُند أن يبشنر بهنذ الوحندة ،ويهنتب بترمهن طاقنات
الم ننيمهت االقتصننادي  ،ويوض نح مننا يمكننت أن يترخ ن عيننى خرمه ن طاقننات
الم يمهت االقتصادي  .لذا كان اإلعالم اإلسالمي منت أهدافنه خرمهن طاقنات
الم يمهت ،فال بُد أن يكون مت أهدافه خفرهنر هنذ الطاقنات المعطين  .وعينى
اإلعننالم اإلسننالمي أن يوض نح أن ال ظننام االقتصننادع اإلسننالمي يقننوم عيننى
أسننا العدال ن االجتماعه ن والم نناواة والعالقننات المعتدل ن والمتوازن ن  .لن نه
نظام عالمي بما يحتويه مت قهب أزله خن مت حقنوق اإلن نان الفنرد ،وخنذكر
بواجباخننه خرننا نف نه ومرتمعننه ،فاإلسننالم يحننرم كاف ن االسننتغالا ،ويحتننرم
العمل الشريم ،ويحدو الم يب دائما ً عت ك ن قوخنه بالوسنائل المشنروع
عنُ ِقذكَ َوال
واالعتداا في لنفاقها ،قناا خعنالى َ  :وال ألَجعَذل يَذ َد َ َمولُولَذةا ِإلَذى ُ
ورا[ اإلسرا .]29 :
سا َها ُُ َّل البَس ُِ يَتَقعُ َد َملُو اما َمح ُ
ألَب ُ
س ا
واإلطار العام للنِظام االقتصادل اإلسالمي يتلخص ييما يلي:
[ ]1لن مصننادر الث نروة خ ُع ند أمان ن م حهننا هللا خعننالى لإلن ننان ،وجعيننه
سبحانه وخعالى أمه ا ً عيهها م نتصيفا ً فههنا ،وعينى ذلن يُحندد الم نيب جهنود
ونشنناطه االقتصننادع دا ننل نطنناق هننذ األمان ن والثق ن التنني أوالهننا لننه هللا
خعالى.
[ ]2لن الثنننروة ال بُننند أن خكنننون مكت نننب بالعمنننل والرهننند وبوسنننائل
مشروع  ،وير حمايتها والمحافظ عيهها واستصدامها طبقنا ً لمنا أمرننا بنه
هللا خعنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالى
ورسوله .
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[ ]3ع دما خفي ثروة الفرد كاف حاجاخه الضنروري والمشنروع دون
خقتهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر
أو لسراف ف ن عيهه لنفاق الفائض ل د حاجات المحتاجهت.
[ ]4لن التطور والتقدم مت المتطيبات الضروري  ،ولن المشنارك فني
ال شاط االقتصادع أمر أوجبه هللا خعالى عيى ُكل م يب ،فعيهه أن يعمل برند
فنني سننبهل لنتننا وك ن مننا يفننهض عننت احتهاجاخننه الفردين حتننى يت ن ى لننه
ل را الزكاة وي اهب في ال هوض بمرتمعه.
[ ]5ل ُكل فرد الحق في أن ي اا أجرا ً عادالً جزا عميه دون أع خمههنز
قائب عيى أسا الر س أو العرق أو اليون أو الديت.
الحالا واإلرو المشروع هما أسا الد ل الذع يعتنرف
[ ]6الك
به اإلسالم ،لن خ مه الثروات وكاف وسائل اإلنتا يرن أن خكنون مطابقن
ل صننوص الشننريع اإلسننالمه  .فالربننا ،والمقننامرة ،واكت نناز األم نواا دون
اسننتثمارها فنني الت مه ن  ،ومننا كننابه ذل ن مننت األمننور التنني يحرمهننا اإلسننالم
كمصدر ليد ل.
[ ]7لن مبننناد الم ننناواة واأل نننوة فننني اإلسنننالم خوجننن خطبهنننق حنننق
المشننارك العادل ن فنني حال ن اله ننر أو الع ننر ،فحننق الزكنناة ،والص ندقات،
والعفنننو ،والمهنننراو ،منننت مبننناد التوزيننن العنننادا ليثنننروة فننني المرتمننن
اإلسالمي.
[ ]8لن التكافنننننل االجتمننننناعي يعطننننني المحنننننرومهت والم تضنننننعفهت
والعاجزيت الحق فني ثنروات المرتمن  ،النذع يُعند م ن والً م ن وله كامين
عت خزويندهب بالم نكت ،والمينبس ،والمأكنل ،والتعينهب ،والرعاين الصنحه ،
دون خمههز في ال ت أو الر س أو اليون أو الديت.
[ ]9يرن لقامن الثنروة االقتصننادي لل ُم ن اإلسننالمه عيننى أسننس مننت
التعاون والتكامل لصالح أب ائها(.)1
مت أهنب أهنداف اإلعنالم اإلسنالمي خرمهن طاقنات الم نيمهت ال هاسنه
وخوحهدها خرا قوى البغي والعدوان ،وخوحهد المواقم ال هاسه  ،وأن يُبشر
بننأن ي ناهب ُك نل م ننيب فنني ب ننا المصننهر ال هاسنني اإلسننالمي عيننى أن يقننوم
بممارس ال يط مت هو أهل لها لذا خوافرت لديه الشروط الفقهه المعروف
( )1اإلسنالم والطاقننات المعطين ُ :محمنند الغزالنني ،طبعن جدينندة وم قحن ( ،القناهرة :نهضن مصننر،
1998م)،
ص .162-161
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التي أقرخهنا الشنريع اإلسنالمه  ،وأن يوضنح اإلعنالم اإلسنالمي أن طاعن
ال يط الشرعه الحاكم أمر واج عيى ُكل م نيب طالمنا أن هنذ ال نيط
خطبق كريع هللا خعالى وسن نبهنه  .وعينى اإلعنالم اإلسنالمي أن يوضنح
أن اإلسالم ضمت للقيهات غهر الم يم الحماي لها ولرمه حقوقها المدنه
و ُحريتها في ممارس كعائرها(.)1
لن ليم ننيمهت طاقننات عدينندة فنني مرنناالت مصتيف ن لذا خننب خرمه ن هننذ
الطاقننات يمكننت أن يقننودوا أنف ننهب ،ويمك ن هب أن يقننودوا العننالب للننى الصهننر
واألمت والرفا وال الم .وم اط اإلعالم اإلسنالمي أن يقنوم بترمهن طاقنات
الم يمهت ،وأن يفرر هذ الطاقات حتى ال خكون معطي  ،وهي األ رى مت
أهداف اإلعالم اإلسالمي ،ف ذا كان خرمهن طاقنات الم نيمهت واجبنا ً فأننه ال
يتب لال بتفرهر هذ الطاقات ،وما ال يتب الواج لال به فهو واج .
ام ا ً :التصدع ليحمالت التي خواجه الم يمهت:
واجنننه اإلسنننالم عينننى مننندى خاريصنننه الطوينننل ـ وال ينننزاا ـ خحنننديات
وحمننالت عدينندة خ ننتهدف اإلسننالم والم ننيمهت ،وخ ننتهدف حقهقنن وجننود
اإلسالم ،وال هطرة الكامي عيى ُكل أرضه ،و ُكل أرض يذكر فههنا اسنب هللا
خعالى ،ويصيى فهها عيى رسوله محمد .
وبيغ ن هننذ التحننديات والحمننالت حنندا ً كبهننرا ً مننت الق ننوة والبشنناع
واي للى حد ممارس اإلبادة الرماعه ليم يمهت ،مثيما يحدو الهنوم فني:
في طهت ،وفي البوس والهرس  ،والبيقنان ،وكشنمهر ،والشهشنان ،وغهرهنا
كثهر مت بالد الم يمهت ،وختصذ هنذ الحمنالت ُكنل ينوم كنكالً ولوننا ً جديندا ً،
وكان م ها ما يُ مى بـ "العيمانه " أحد هذ األككاا .بل خ ُعند أ طرهنا عينى
اإلسننالم والم ننيمهت ،وهنني العيمانه ن بمفهومهمننا الننال دي نني المعننادع ليننديت
اإلسننالمي التنني ي ننتتر ورا هننا أعنندا اإلسننالم مننت أجننل خوجهننه ضننربات
موجع للى اإلسالم في محاول إلبعاد الم يمهت عنت لسنالمهب ،وبه منا رفن
كعار العيمانه وقام حميتها انبهر بها في مرتمعاخ نا اإلسنالمه كثهنر منت
مفكري ا فآم وا بهنا ودعنوا لهنا ،ثُنب عمنل هن ال وبصاان النذيت ي نهطرون

( )1المرج ال ابق نف ه ،ص .162-161
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عيى الم ابر اإلعالمه المصتيف عميوا عيى يق أجهاا مت كباب ا بال قضه
وبال قدوة حتى يت ى ل را الم يمهت مت دي هب(.)1
وي بغنني خبه نهت النندور الننذع ييعبننه اإلعننالم اإلسننالمي أو النندعوة للننى
اإلسالم في التصدع لحمي العيمانه وغهرها مت الحمالت ،والتحديات التي
خ ننتهدف اإلسننالم والم ننيمهت ،وذلنن باسننتصدام وسننائل االخصنناا الحديثنن
المتاح ب ُكل ما لحق بها مت خقدم ،والتصدع ليحمالت التي خواجه الم يمهت
واحد مت أهداف اإلعالم اإلسالمي.
لن اإلعالم اإلسالمي ع دما يتصدى ليحمي العيمانه ال بُند أن يدرسنها
دراس كامين منت مصنادرها ،ويبنهت م اقضنتها لينديت؛ بنل ل ُكنل األدينان وال
سنهما النديت اإلسنالمي .ويبنهت طرهنا عينى العنالب اإلسنالمي وعينى عقهندة
الم نيمهت ويكشنم عوارهننا .ويوضنح اإلعنالم اإلسننالمي أن العيمانهن كننان
لظهورها في الغرب الم هحي مبنررات ،وال يوجند مبنرر أن خ نهطر عينى
العالب اإلسالمي وعيى الم يمهت .لن العيمانه "ا اع غربه " لب خ ب في
أرض ا ،وال خ تقهب م عقائدنا وم يماخ ا الفكري (.)2
واإلعالم اإلسالمي عيهه أن يوضح أن العيمانه ضد الديت ،وأنها ضد
الشريع بصف اا  ،وبهذا خ اا العيمانه العدا ليديت اإلسالمي الذع
أنزله هللا خعالى نظاما ً كامالً ليحهاة ،كما أن اإلسنالم ي اانبها العندا أيضنا ً،
ألنها خ ازعه سيطانه الشرعي في قهادة سفه المرتم  ،وخوجهه دفتها ،وفقا ً
ألمننر هللا خعننالى ونههننه والحكننب بمننا أنزلننه ،عيننى رسننوله  ،ولذا لننب يحكننب
المرتم بما أنزا هللا خعالى سقط ـ ال محالن ـ فني حكنب الراهيهن  ،وهنو منا
حذر هللا خعالى م ه رسوله  والم م هت مت بعد حهت قاا َ وأَن احكُم َِينَ ُهم
ض َما أ َ َ
ِِ َما أ َ َ
هُ َوال ألَتَّبِع أَه َوا َ ُهم َواحَُر ُهم أَن يَفتِنُو َ َ
ع َِع ِ
نز َل َّ
نز َل َّ
هُ
ض ذُنُذو ِِ ِهم َوإِنَّ َُثِيذ ارا
هُ أَن يُ ِصذيبَ ُهم ِِذبَع ِ
إِلَيكَ يَ ِِن أل َ َولَّوا يَاعلَم أَنَّ َما يُ ِري ُد َّ
ه ُحك اما ِلقَو ٍم
اس لَفَا ِ
س ُ ِم َّ ِ
سقُونَ أَيَ ُحك َم ال َجا ِه ِليَّ ِة يَبوُونَ َو َم أَح َ
ِم النَّ ِ
يُوقِنُونَ [ المائدة.]50-49 :
( )1دور اإلعالم في مواجه العيمانه المعادي  :عبد المرهد الشكرع ،ط( ،1/القناهرة :دار الوفنا ،
1965م)،
ص .78
( )2وجه نا ً لوجننه؛ اإلسننالم والعيمانه ن  :يوسننم القرضنناوع ،ط( ،1/القنناهرة :دار الص نحوة لي شننر،
1987م)،
ص .52
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وعيننى اإلعننالم اإلسننالمي أن يوض نح فنني خصننديه ليحمي ن العيمانه ن أن
العيمانه بمعهار الديت دعوة مرفوضن  ،ألنهنا دعنوة للنى الراهيهن  ،أع للنى
الحكب بما وض ال ا ال بما أنزا هللا خعالى(.)1
والعيمانه مت ناحه أ رى ضد أاالت ا وسهادخ ا ،ألنهنا مبندأ م نتورد
مت ار أرض ا ،ومت قوم غهر قوم ا ،ولهب خاريخ غهر خاريص ا ،ومفناههب
غهر مفاههم ا ،وقهب غهر قهم ا ،وعقائد غهر عقائدنا ،وقوانهت غهر كريعت ا،
وأوضاع غهر أوضاع ا ،لنهب احتاجوا ليعيمانه لظروف اا بهب ،ونحت
ال حاج ل ا للى العيمانه  ،ألنها كان حالً لمشاكيهب ومشكيهب م ك نهتهب،
وهي ع دنا خكون مشكالً في ذاخها(.)2
ه اك حمالت عديدة ومت وع ضد اإلسالم والم يمهت لذا أراد اإلعالم
اإلسننالمي خصننحهح المعيومننات الصاطننن عننت اإلسننالم التنني خ ننت د عيههننا
الحمننالت ير ن عيهننه أن يبحننث عننت الرننذور الفكري ن التاريصه ن ليمواقننم
المعادي لإلسالم والم يمهت ،حتى خكون مواجهته لذل ُكيه مواجهن سنيهم
مب هن عيننى دراسن عمهقن خكشنم عننت األسنباب الحقهقهن ليمواقنم الغربهن
لزا اإلسالم وال خكتفي بدراس الظاهرة مت سطحها .ويبرز ه ا مراا منت
أهب المراالت الرديرة بالدراس وحمي مت أهب الحمنالت التني يتصندى لهنا
اإلعنننالم اإلسنننالمي ،وهنننو موضنننوع اإلسنننالم فننني خصنننور عيمنننا الغنننرب
وفالسفته(.)3
اإلعالم اإلسالمي ال ُِ َّد أن يعذرف أسذباب إسذا ة الوذرب تيذر المسذلم
إلى اإلسالم والمسلمي  ،وهي ألتمث َّل يي ما يلي:
[ ]1ه اك جدا كبهر يدور بنهت الم نيمهت حنوا منا لذا كانن الشنريع
اإلسالمه ختهح ليم يمهت االنصراط في م ظمنات وههننات غهنر الم نيمهت أم
ال.
[ ]2خأثر غهر الم يمهت في الصار بكت التاريخ التني خعكنس 1400
عام مت الكتابات الم هحه التي خعبر عت الرهنل بحقهقن اإلسنالم ،كمنا أنهنا
في كثهر مت األحهان خمثل خحهنزا ً ضند اإلسنالم وخحنامالً عيهنه ،فتتهمنه بأننه

( )1المرج ال ابق نف ه ،ص .83
( )2المرج نف ه ،ص .98
( )3م ن وله اإلعننالم اإلسننالمي فنني ظننل ال ظننام العننالمي الردينند :ركنندع كننحاخ أبننو زينند ،ط،1/
(القاهرة :دار الفكر العربي1999 ،م) ،ص .236
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ديننت ضنند العيننب ،والثقافنن  ،والعقننل ،واالنفتننا  ،والت ننوير ،ويننرفض القننهب
الديمقراطه .
[ ]3ه نناك مفهننوم نناطئ ع ند غهننر الم ننيمهت مضننمونه ومحتننوا أن
الم يمهت كاف م ولون في نظنر وسنائل اإلعنالم فني أع مكنان فني العنالب
عت أع عمل مصالم لتعالهب اإلسالم يق مت بعض الم يمهت ويُعدونه يمثنل
وجه نظر جمه الم يمهت في العالب ُكيه.
[ ]4يعتقنند غهننر الم ننيمهت أن خننراو الم ننيمهت يتحامننل عيننى المننرأة،
ويفرق به ها وبهت أ هها الرجنل .والغرين أن الكثهنريت منت النذيت ينرددون
خي األقاويل يرفضون أع حوار في هذا الشأن(.)1
ومت الا هذا الفهب د ي للى العالب اإلسالمي ظاهرة التغري التني
ال بُد لإلعالم اإلسالمي أن يتصدى لهنا بوانفها واحندة منت الحمنالت التني
خواجه الم يمهت.
والتغري هو :مرموع مت الدراسنات والثقافنات والن ظب التني خرنرع
حننوا الم ننيمهت وخ ُطب نق عيننى مرتمعنناخهب وخ ن دع بهننب فنني ال هاي ن للننى أن
يتشننبعوا بننالفكر الغربنني والحضننارة الغربهنن المعادينن لإلسننالم ،فتغرينن
الم يمهت هو خحويل والئهنب ليغنرب ونظمنه وعاداخنه وخقالهند بعند انرفهب
عت اإلسالم ،الذع كو لهب(.)2
والغزو الفكرع ـ كما هو معنروف ـ حمين طهنرة ،لننه التغههنر النذع
يرننرع ـ أوا مننا يرننرع ـ دا ننل العقننوا والقيننوب ،ث ُنب ي تقننل للننى األ ننالق
والتقالهنند والعننادات ،ويُصط نط لهننذا التغههننر عيمننا ال ن فس واالجتمنناع فننوق
أجهزة التصابر واإلحصا العام المصتيف  ،ويُعد الغزو الفكرع كما خقدم مت
أ طر الحمالت التي خواجه اإلسالم والم يمهت.
واإلعالم اإلسالمي ال بُد أن يكون واحدا ً مت المصدات التي خواجه هذا
الغزو ،وذل بشتى وسائل اإلعالم .وبما أن الغزو الفكرع ليعالب اإلسالمي
د ل عت طريق اإلعالم ال سنهما الصنحاف ـ التني كانن رائندخها الصنحاف
المصري ـ؛ فال بُد أن يكون اإلعالم ـ ال سهما اإلعالم اإلسالمي ـ هو النذع
يتصدى ليحمالت الفكري الغازي ليعالب اإلسالمي .
( )1المرج ال ابق نف ه ،ص .246-245
( )2الغزو الفكرع وأثر عيى الم ه اإلسالمي المعاار :عيني عبند الحينهب محمنود ،بندون طبعن ،
(الكوي  :دار البحوو العيمه 1979 ،م) ،ص .123
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لقد كان ليصحاف المصنري دور طهن فني التصندع ليحمنالت ورينا
التغري التي كان خه عيى مصنر والمرتمن اإلسنالمي نالا االحنتالا
اإلنريهزع عيى البالد المصري ننذاك ،حارب الصنحاف العنادات والتقالهند
والمظاهر التي كان خحاكي عادات وخقالهد األوربههت ،وننددت بنالمواط هت
الذيت انزلقوا للى االرخما في أحضان الغرب أو الذيت قاموا بتقيهند الغنرب
واالنتصننننار لحضننننارخه أو مننننا كننننان يطيننننق عيننننههب فنننني هننننذ الفتننننرة بننننـ
"المتفننرنرهت" .والصننحاف وهنني خقننوم بالتصنندع ليتغرين وحمالخننه؛ وهنني
احاف لسالمه خحقق أهداف اإلعالم اإلسالمي في التصدع ليحمالت التي
خواجه اإلسالم والم يمهت(.)1
ومت الحمالت الضاري التي يتعنرض لهنا الم نيمون حمنالت التبشنهر
بال صرانه  ،الذع يصح أن يقاا له" :الت صهر" ،أطيق اسب "التبشنهر" عينى
الحمالت الحديث الم ظم  ،وعيى الم ظمات الدي ه الغربه التي خهدف للى
خعيهب الديت الم هحي ونشر  ،و اا في دوا العالب اإلسالمي(.)2
والردير بالذكر أن اإلعالم اإلسالمي قد خصدى لحمنالت الت صنهر ،لذ
كت ن عيمننا الم ننيمهت والمفكننرون اإلسننالمهون كتب نا ً مت وع ن م ننذ قننرون
خوضح طر الزحم ال صنراني عينى العنالب اإلسنالمي ،وال ينزاا اإلعنالم
اإلسالمي المكتوب يتصدى لهذ الحمي .
والمطيوب مت اإلعالم اإلسالمي المزيد مت التصندع لهنذ الحمنالت،
ومواجه أساله الم صريت ،وخعرينم الرمناههر الم نيم بهنذ الحمنالت،
وخحصنننهت الم نننيمهت ضننند الننندعايات المغرضننن التننني خ نننتهدف اإلسنننالم
والم يمهت ،وأن يوضح اإلعالم اإلسالمي أن قادة هذ الحمالت هنب أعندا
الشعوب اإلسالمه وأعدا لعقهدة اإلسالم.
وقد قاا أحند المبشنريت (الم صنريت)" :لننه ولن ناب أمنل الصنيهبههت
في انتزاع القد مت أيدع الم نيمهت لهقهمنوا دولن م نهحه فني قين العنالب
اإلسالمي؛ لكت الحروب الصيهبه لب خكت إلنقاذ هذ المدي ن بقندر منا كانن
لتدمهر اإلسنالم" ،قناا هنذ بعند أن هنزمهب انال النديت األينوبي وأجالهنب
عت العالب اإلسالمي بعد احتالا دام قرنهت مت الزمان.
( )1احاف االخرنا اإلسنالمي فني مصنر :جمناا عبند الحني عمنر ال رنار ،ط( ،1/الم صنورة :دار
الوفا 2000 ،م).
( )2المرج ال ابق نف ه ،ص .209
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وحتننى يمكننت لإلعننالم اإلسننالمي التصنندع لهننذ الحمننالت التنني خواجننه
اإلسننالم والم ننيمهت كننان ال بُند أن يحنناوا اإلعننالم اإلسننالمي خشننكهل العقننل
الم ننيب ،ويعهنند اننهاغته وفقننا ً ليمفنناههب اإلسننالمه الصننحهح فنني العقهنندة
والشننريع  ،وذلننن ألن العقنننل الم ننيب لحنننق بنننه كثهننر منننت الغنننزو الفكنننرع
المعاانر ،ولكذ لالعذذالم اإلسذالمي أن يذذدعو لصذذياتة العقذل المسذذلم يذذي
ِعدي :
صور :
[ ]1ألصحيح الت َّ ُّ
وذلن بالقنندرة عيننى رؤين الصطننوط اإلسننالمه والم ننارات اإلسننالمه
متوااي متكامي متوازي  ،ال يصطدم بعضها باآل ر ،لتأ ذ بعندها بضنبط
وربط .والقدرة عيى خكويت العقيه التني خمتين أبرنديات الثقافن اإلسنالمه ،
فتح ننت القننرا ة اإلسننالمه التنني خ ننتطه مننت اللهننا أن خ ُف ننر الظننواهر
االجتماعه ن خف ننهرا ً لسننالمها ً ،وخصنندر عننت خصننور كننامل ليكننون والحهنناة
واإلن ننان ،وال خق ن فري ن ليتف ننهرات غهننر اإلسننالمه  ،كمننا أنهننا ال خبقننى
مهوك غهر قادرة عيى التوازن واالعتداا.
[ ]2ألخليص العقل المسلم م الت َّرُيز على النَّظرة الجزئية:
ألن التركهز عيى ال ظرة الرزئه ين دع للنى نفنات عقيهن أقيهنا العرنز
واالنح ار ،كما ي دع للى خضنصهب دور بعنض الفنروع والرزئهنات ،األمنر
الذع يقتل اإلبنداع ،ويصنه قندرة العطنا ع ند اإلن نان ،ويوقن فني التقيهند
ويحرم ااحبه مت اإلفادة مت جهود اآل ريت ،سوا أكان ذل بالتعامل م
التنراو أم بالقندرة عيننى اسنتيهام الكتناب وال نـ لمواجهن حاجنات العصننر
المترددة(.)1
ومتابع ليحمالت التي خواجه الم يمهت خبرز واحدة مت أهنب الحمنالت
المعاانننرة التننني خواجنننه اإلسنننالم والم نننيمهت ،وهننني الحميننن الصنننههونه
المعاارة ،التي استطاع أن خقهب لها دول في الوطت اإلسنالمي ،وكنان ـ
وال يزاا اإلعالم ـ مت أهب أسيح هنذ الحمين  .ولنذل منت أهنداف اإلعنالم
اإلسالمي التصدع لهذ الحمي .
لن القضه الفي طه ه قضه فريدة في قضنايا العنالب المعاانر .الغنزو
الههودع في حقهقته غزو استعمارع حاقد عيى العروب واإلسالم .وهو فني
( )1حوا خشكهل العقل الم نيب :عمناد النديت يهنل ،ط( ،1/الوالينات المتحندة األمريكهن  ،بندون دار
نشر1991 ،م) ،ص .18-17
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الوقن نف نه غننزو يهننودع ،اننههوني ،اسننتهطاني ،حاقنند أيضنا ً ،التقن فهننه
أهننداف االسننتعمار الش نريرة .هننذا االلتقننا لننب يكننت عفوي نا ً ،ولنمننا كننان ولهنند
اخفاقهات وم امرات عيى جعنل أرض في نطهت وط نا ً ليههنود ،يرمعنون فهنه
كتاخهب ،ويقهمون دولتهب ،لتكون هذ الدول رأ حرب يُ طيق م ها للى أي
بقعن فنني العننالب اإلسننالمي ،وذلن إلثبننات ال فننوذ ،وفننرض ال نهادة الفكري ن
وال هاسنننه واالقتصنننادي والع نننكري عيههنننا ،وذلننن السنننتغاللها وخحوينننل
م نننهرخها الحضننناري  .ولقننند ركنننزت الرهنننود االسنننتعماري والصنننههونه
المتحالف عيى ليراد الم اخ المالئنب والظنروف الم اسنب لتثبهن هنذ الدولن
الههودي االستهطانه الع صري  ،وحمايتها عيى مرخكزات أهمها:
 خق نننهب الم طقننن للنننى أركنننان ضنننعهف وخفتهتهنننا ،بحهنننث ال خ نننتطه
االعتماد عيى نف ها ،ولنما خعتمند عينى الصنار المتمثنل فني الندوا
االستعماري  ،حتى خبتعد عت التفكهر في الوحندة التني خم حهنا القنوة
و ُحري الحرك .
 بذر بذور الشقاق في الصنفوف ،وافتعناا الم ازعنات والصصنومات
لتفته طاقتهنا ،وخفتهن الوحندة اإلسنالمه ب بقنا هنذ الشنعوب فني
دوام الفوضى ال هاسه .
 افتقار الندوا المحهطن بالدولن الههودين عنت طرينق محاانرة هنذ
الدوا اقتصاديا ً ،وم عها مت التقندم ،والحهيولن به هنا وبنهت االعتمناد
عيى ال فس.
 لضننعاف الننرو المع وي ن لنندى كننعوب الم طق ن عننت طريننق نشننر
وسائل الفوضى ولف اد األ الق ،وخدمهر القهب ،وطب الرهل الرديد
عيى أ الق غريب عت حهاخه وعقهدخه وقهمه و ُمث ُيه.
 دعب الههود والدولن الههودين ع نكريا ً واقتصناديا ً وسهاسنها ً ،وجعنل
قوخها خعادا قوة الدوا العربه المحهط بها ،حتى خكنون ضنعهف ال
خقننوى عيننى الص نراع من دول ن الههننود .غهنر أن الدراس ن أثبت ن أن
مرموع الندوا المحهطن بدولن الههنود لذا خوحندت يمكنت أن خفنوق
دول الههود في ُكل ُمقومات الحرب.
 فتح باب الهرنرة الههودين للنى في نطهت ،بحهنث خ نتوع المالينهت
مننت الههننود الننذيت يهنناجرون مننت جمه ن بينندان العننالب للننى في ننطهت،
وخههن ن الم ننتعمرات والم ننتوط ات لتننوطه هب وأ ننذ مننواقعهب فنني
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الدول الههودي بعد طرد أهيها م ها .دون ك ف ن هذ الم توط ات
خ ُشكل بطبهعتها حصونا ً دفاعه في حال الحرب(.)1
الحميننن الصنننههونه المعاانننرة منننت كبنننرى الحمنننالت التننني واجهننن
الم يمهت ،وال بُند لإلعنالم اإلسنالمي أن يتصندى لهنا ويرعيهنا منت أهدافنه،
وال بُد مت خف هد ادعا ات الههنود حنوا حقهنب المزعنوم فني أرض اإلسنالم،
وكشننم زيفهننب و ططهننب .وذل ن يكننون مننت ننالا التصطننهط المكننافئ لهننذ
الحمي الرائرة التي خولى كبرها الههود بما لهب مت قوة فني مرناا اإلعنالم،
ال سهما خي األكذوب التي خقوا :لن قوة لسنرائهل خفنوق قنوة الندوا العربهن
مرتمع  .فقد ثب أن هذا خضيهل لعالمي يهودع لب يرد له ما يرد ويكذبه.
ولننذل مننت أهننداف اإلعننالم اإلسننالمي ك ننر ههبنن الدولنن الههودينن ،
وجعيها في نظر الم نيمهت الدولن التني يمكنت أن خ ُغين لذا اخحند الم نيمون
ضد هذا الكهان الصغهر ،وهو هدف مت أهداف اإلعالم اإلسالمي ال بُند أن
يتصذ له الوسائل المشروع المعاارة والتقيهدي .
منت الحمنالت المعاانرة التني خ نتهدف اإلسنالم منا ي نمى بنـ "قضننايا
المرأة" لذ لن ه اك اخهام لإلسالم بأنه متحهز ليرجناا ضند ال نا  ،وم نقط
لحقوق المرأة .اإلسالم متهب ب هان المرأة واستضعافها ،فهنل فني كتناب هللا
س رسوله  ما يبعث عيى التهم ؟
خعالى و ُ
القرنن بهت أيدي ا لب يتغهر م ه حرف ،وهنو قناط بنأن اإلن نانه خطهنر
بر نناحهت الرجننل والمننرأة مع نا ً ،وأن انك ننار أحنند الر نناحهت يع نني التوق نم
والهبوط.
ويمكت لإلعالم اإلسالمي أن يرد كهد هذ الحمي بما يورد مت القرنن
وال ـ ال بوي الصحهح .
يقننوا الش نهخ محمنند الغزالنني( :نبه ننا  يوانني بننأن خننذه ال ننا للننى
الم نناجد (خفننالت) ،أع غهننر متعطننرات وال متبرجننات .وفنني البصننارع أن
ال بي  أجاز أن يُ يب الرجاا عيى ال ا  ،وجا فهنه أن الرسنوا الكنريب 
قاا لعائش ـ رضي هللا ع ها ـ( :هذا جبرينل يقنرأ عيهن ال نالم ،وكنان فني
اورة رجل)(.)2
( )1أفكنار طنرة :عبند الكنريب عبند هللا نهنازع ،ط( ،1/بندون بيند ،بندون نشنر ،بندون خناريخ) ،ص
.152-150
( )2قضايا المرأةُ :محمد الغزالي ،ط( ،1/بهروت :دار الشروق1990 ،م) ،ص .6
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د .محمـــد مــوســـــى البُــــر

اإلعنالم اإلسنالمي فنني مرناا التصندع ليحمننالت التني خواجنه اإلسننالم
والم ننيمهت ال بُ ند أن يعننرض اإلسننالم وخعالهمننه عرض نا ً يصننر مننت الوجننه
الدمهب ،لهصدم هدفه في التصدع ليحمالت التي خواجه اإلسالم.
وفي مراا قضايا المرأة يمكت لإلعنالم اإلسنالمي أن ي نتدا بمنا كفينه
اإلسالم ليمرأة مت حقوق .فقد كان لها كصصه مقندرة وأثنر يح ن  ،يقنوا
ذيرأل َكَ اا َقذ َذر ِِي َ [ الشننعرا :
ع ِ
المحنندثون :لمننا نننزا قولننه خعننالىَ  :وأَن ذُِر َ
شذ َ
 ]214اننعد رسننوا هللا  الص نفا ونننادى( :يننا ب نني عبنند المطي ن اك نتروا
أنف كب مت هللا ،يا افه عم رسوا هللا ويا فاطم ب ن رسنوا هللا اكنتريا
أنف كما ف ني ال أغ ي ع كما مت هللا كهنا ً ،سالني مت منالي منا كننتما) نندا
لي ا بصوت عاا وجههر ،وبأسمائهت مما يدا عيى االحترام والتقدير.
والحمنننالت التننني ي بغننني أن يتصننندى لهنننا اإلعنننالم اإلسنننالمي كثهنننرة
ومترددة .والتصدع لها يظل مت أهداف اإلعالم اإلسالمي ،وال بُد لإلعنالم
اإلسالمي وهو يتصدى ليحمالت هذ مت وض الصطط واألفكار والم اه ،
فهي خ اعد ع د الت فهذ.
مننا خقنندم نمنناذ لهننذ الحمننالت المعادينن لإلسننالم والم ننيمهت ،وهنني
حمالت يُصطط لها أعدا اإلسالم لهل نهار لي هل مت الم يمهت.
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