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 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 َوَمَنْ أَحْسَنُ قَوْالً مِمَّنْ دَعا إِلَى اهللِ وَعَمِلَ صالِحاً وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِني 

 (33:فصلت)

باعث األنبٌاء والمرسلٌن دعاة وهداة مبشــرٌن  الحمد هلل رب السموات واألرضٌٌن وبارئ الخالبق أجمعٌن

ومنذرٌن وأفضل الصالة والسالم على اشـــــرؾ األنبٌاء وخٌـــر عباد هللا أجمعٌن وعلى آله الطٌبٌن الطاهرٌن   

اٌزٞ ٠ٍفد إٌظش فٟ اٌٛالغ اٌّؼاطش ؼشوح اٌرطٛس ٚاٌرمذَ فٟ ِٕظِٛح االذظاي اٌثششٞ اٌرٟ دػد إ١ٌٙا اٌؽاظح 

اإلٔغا١ٔح اٌّشذثطح تاٌفطشج اٌثشش٠ح وْٛ اإلٔغاْ ِعثٛي ػٍٝ االذظاي تا٢خش٠ٓ ٚا١ًٌّ إٌٝ ذؼاطٟ اٌّؼٍِٛاخ 

يا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَمْقناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنثى َوَجَعْمناُكْم ُشُعوبًا  }ٚاورغاب اٌّؼشفح ِغ أتٕاء ٔٛػٗ تٕاًء ٌمٌٛٗ ذؼاٌٝ
 {.( 13:الحجرات)َوَقباِئَل ِلَتعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل َأْتقاُكْم ِإنَّ اهلَل َعِميٌم َخِبيٌر 

 فىاْ اإلٔغاْ ٠ّاسط ٔشاطٗ االذظاٌٟ لذ٠ّاً ػثش اٌٛعائً اٌثذائ١ح شُ ذثٍٛسخ ٘زٖ اٌّّاسعح تؽىُ تاٌرطٛس 

فٙٛ - تاإلػالَ-اٌرىٌٕٛٛظٟ ػثش اٌضِٓ ؼرٝ أضؽد ٔظش٠ح ِؼرثشج فٟ ع١اق إٌظش٠اخ اٌؼ١ٍّح اٌؽذ٠صح ُع١ّد

ٚأْ ٌُ ٠ىٓ ِؼشٚفاً فٟ عاتك اٌضِٓ تٙزا اٌؼٕٛاْ إال إٔٗ ال٠خرٍف فٟ ِضّٛٔٗ ِٚؽرٛاٖ فٟ أداء سعاٌرٗ ٚذأش١شٖ 

 .ػٍٝ اٌشأٞ اٌؼاَ ِٚا االخرالف اٌؽاطً ت١ٓ األِظ ٚا١ٌَٛ إال فٟ ذطٛس اٌٛعائً اإلػال١ِح

وقد بات واضحاً بؤن الفضاء اإلعالمً المعاصر وتقنٌاته المتطورة، دفعت بقدرتها العلمٌة آفاقاً واسعة، حٌث  

أصبح من الممكن نقل الصور والمكالمات وبقٌة المعلومات شٌباً ٌسٌرا، وجعلت من الكون الفسٌح قرٌة 

صؽٌرة سمٌت بالسماء المفتوحة، تالشت فٌها الحدود القومٌة، وألؽٌت الحواجز بٌن الحضارات، وتداخلت 

ثقافات الشعوب عندما حققت أداًء ممٌزاً، وقلبت موازٌن دولٌه بل أقتلعتها من جذورها، وإنهارت جدران 

سمٌكة وسٌاسات قاهرة، وخلعت سلطة الرإساء والحكام، وأقتحم الجٌوش المخططات والمإامرات بل حتى 

اإلنقالبات، وصورت بعدسات الكامرة وهً تضرب بقاع مدن وأهداؾ بؤرقى األسلحة التدمٌرٌة، وشاهد 

.  الجمهور فً أؼلب مدن العالم حرباً حقٌقًٌة بال مونتاج
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 كل ذلك تم بفعل البث الفضابً المباشر الذي ٌعد ثورة أتصالًٌة تكنولوجًٌة فاعلةوالؽرٌب المدهش أن إعالمنا 

اإلسالمً لم ٌتطور بعد ال فً وسابله وال فً مناهجه كما هو الحال لدى الدول المتقدمة وجماعات اإلنتاج لهذه 

  0الوسابل اإلعالمٌة المتنوعة

ما أود قوله لكل المإسسات اإلعالمٌة اإلسالمٌة أنه لٌس كل ما تقدم من التطور اإلعالمً فً العالم ال و   

ال بد من اإلعراض عنه أو مواجهته بؤي شكل من األشكال وهذا  (رجس مطلق أو شر أعم)سٌما الؽرب منه هو

ؼٌر معقول، فلوال هذه التقنٌة الهابلة خصوصاً فً السماء المفتوحةالتً أخترقت المساحات والحدود، لبقٌت 

ًَّ الكتمان،كقانا فً لبنان عام  م والقبور الجماعٌة 1987م وحلبجة فً العراق عام 1996قضاٌانا المعاصرة ط

م،وفلسطٌن وؼٌرها من القضاٌا ذات األهمٌة البالؽة فً تؤرٌخ المسلمٌن مما 2003التً تم إكتشافها ما بعد 

ٌستدعً إعادة النظر فً أسبابها وكشؾ مالبساتها وال ٌتم ذلك إال بالتقنٌة اإلعالمٌة التً الٌنبؽً لنا التقاطع 

.  معها كلٌاً وإنما علٌنا الحذر من تعاملها المزدوج فً أؼلب األحٌان

     والؼرو على ما تقدم أن هذا البحث فً موضوع اإلعالم ٌكتسب أهمٌة كبرى فً الوقت الحاضر لؽرض 

ِلَيْهِمَك َمْن َهَمَك َعْن َبيَِّنٍة َوَيْحيى َمْن َحيَّ  }تعرٌؾ القابمٌن علٌه بموقؾ الشرٌعة اإلسالمٌة تمٌزاً عن ؼٌرها 

نَّ اهلَل َلَسِميٌع َعِميٌم  {. ( 42:األنفال)َعْن َبيَِّنٍة َواِ 

عنوانا لهذا البحث أهمٌة اإلعالم فً المجتمع اإلسالمً )  فكان لزاماً من منطلق الشعور بالمسإولٌة أن أضع 

المتواضع من اجل تحفٌز العاملٌن وااللتفات على ما ٌنسجم مع األطر الشرعٌة التً من شؤنها أن تحدد المسار 

الذٌن حاولوا الذي ٌصب فً مصلحة األمة التً دخلت فً معترك عقابدي وإعالمً منذ زمن بعٌد مع خصومها 

 . تشوٌه هوٌتها اإلسالمٌة 

  أهمٌة اإلعالم فً البعد الدٌنً  مباحث  األول أربعة وهذا البحث ٌتضمن  

  أهمٌة اإلعالم فً البعد التربويأما المبحث الثانً بعنوان 

فً حٌن أن المبحث الرابع أهمٌة البعد  أهمٌة اإلعالم فً البعد  المجتمعً والثقافً أما المبحث الثالث 

 :السٌاسً  واالقتصادي وسنفصل هذه المباحث كاآلتً
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 أهمٌة اإلعالم اإلسالمً

 فً الواقع المعاصر

 تمهٌد

 التعارٌؾ:أوالً 

ٌُعلِم الشٌُخ الطالَب أنَّ هذا : مصدرأعلم، وهو أعُم من اإللهام، وعند المحدثٌن:اإلعالم):لؽة:اإلعالم  هو أن 

وٌعد إعالم الجنس جهالة الوصؾ أن ٌقال دار بمحلَّة :الكتاب رواٌته أو سماعه مقتصٌر علٌه، وقول الفقهاء

.  ()(كذا، وجهالة الوصؾ أن ال ٌذكر ضٌقها وال سعتها

قام بالتعرٌؾ واإلخبار لؽٌره،والفعل الثالثً علمه أي :كلمًة مشتقه من الفعل أعلم،ومعنى أعلم) فاإلعالم

ولقد اتفقت كلمة اللؽوٌٌن على ما ذكرناه ()(عرفه،وخبره،وٌجوز أن نقول علمته الشا بمعنى عرفته وخبرته

.  ()(اإلخبار، التبلٌػ :اإلعالم)هنا وما ال نذكره بؤنَّ المراد به هو اإلخبار أو التبلٌػ و

 مما تقدم ٌتضح أن اإلعالم لؽًة ال ٌكون إال بٌن طرفٌن ٌقوم أحدهما باإلعالم بالشا،وٌتلقى الثانً ما أعلم به  

ٌتضح من خالل التعرٌؾ اللؽوي أن هناك شبهاً تداخل بٌنه وبٌن المعنى االصطالحً، : أما اإلعالم اصطالحا

هو إنَّ التطور السرٌع الذي شهدته الوسابل الحدٌثة، أضاؾ إلٌه بعض التفسٌرات ؼٌر الجوهرٌة؛ )ؼاٌة األمر

حٌث كان الهدؾ منها مجاراة اإلعالم لمختلؾ األنظمة السٌاسٌة، واالجتماعٌة، واالقتصادٌة، والفكرٌة، 

بمعنى أّن اإلعالم .()(ومختلؾ مناحً الحٌاة األخرى هذا من جهة، ومن جهة ثانٌة تتعلق فً الوظٌفة والهدؾ

كان وما زال هدفه هو نقل األخبار، واألفكار، واآلراء إلى اآلخرٌن؛ سواًء كان النقل موضوعٌاً ٌعتمد الواقعٌة 

فً منطلق عمله، أو كان نقالً مبالؽاً فٌه ٌفتقر المصداقٌة والواقع، إذ الذي تؽٌر هو اآللٌات، واألجهزة، 

.  والوسابل، التً تعددت وتنوعت فً العصر الحدٌث

 ومن حٌث الوظٌفة بما ٌتعلق بالكلمة التً تصعب أن تكون صادقة لدى الكثٌر إال من الرسالٌٌن والمخلصٌن، 

فً حٌن لو أطلقناها على أساس محتواها الوظٌفً فهً التختلؾ بٌن صالحها وفسادها، وخٌرها وشرها، وهذا 

ما ال ٌتفق مع الحقٌقة السامٌة التً ٌنشدها العقالء على مدى الدهور بؽض النظرعن اإلنتماء العقابدي 

. والفكري وؼٌر ذلك

وبما أن محورٌة البحث تدور مدار تقٌٌم المهنة اإلعالمٌة من وجهة نظر إسالمٌة، لذا فقد صار لزاماً علٌنا   

: ومن هذه التعارٌؾ.عرض بعض تعارٌؾ اإلعالم ضمن اللحاظ اإلسالمً



- 4-  
 

بحقابق الدٌن اإلسالمً، المستمدة من كتاب هللا وسنة رسوله، مباشرة، -بصفة عامة- تزوٌد الجماهٌر)-أ

بواسطة قابم باإلتصال، لدٌه خلفٌة واسعة ومتعمقة فً موضوع الرسالة التً ٌتناولها، وذلك بؽٌة تكوٌن رأي 

.   ()(عام صابب ٌعً الحقابق الدٌنٌة وٌدركها وٌتؤثر بها فً معتقداته ومعامالته

الدعوة التً ٌقصد بها دٌن اإلسالم ووسابل :لفظ جدٌد، ٌعبر عنه القرآن الكرٌم بلفظ آخر بدٌل، هو):هو- ب

. ()(تبلٌؽه، وطرق االتصال بالناس وأسالٌب مخاطبتهم

هو كل قول أو فعل قصد به حمل حقابق أو مشاعر،أوعواطؾ أو أفكار،أو تجارب قولٌه،أو )وعرفه آخرون- ج

سلوكٌة شخصٌة،أو جماعٌة،إلى فرد أو جماعة،أوجمهور،بؽٌة التؤثٌر،سواًء كان الحمل مباشراً بواسطة 

.  ()(وسٌلة أصُطلِح علٌها أنها إعالم قدٌم أو حدٌث،أوؼٌر مباشر

وصاحب هذا التعرٌؾ كؤنه ٌعتمد الحقابق المجردة مع الصدق والموضوعٌة،وٌرفض اإلعالم الوضعً كونه لٌس له   

طبٌعة واحدة، فمنه ما هو صادق، ومنه ما هو كاذب ومنه ما هو خٌر، ومنه ما هو شر، ومنه ما هو ضالل، ومنه ما 

.  على الباحث إال أن ٌختار ما هو الصحٌح منه والمتفق مع الرإٌة اإلسالمٌة هو هدى وصالح، وما

: وهناك من عرفه بشكل محدد من حٌث هو ناظر إلى المورد الكلً من خالل وسابله وإمكاناته فقال

اإلعالم اإلسالمً هو إعالء كلمة هللا تعالى، فً كل عصر بوسابل االتصال كافه، المناسبة لكل عصر، والتً )-د

. ( )(ال تتناقض مع مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة

النشاط االتصالً بٌن اإلنسان ونوعه بما ٌتعلق بافكار وعقابد ) واختٌارنا للتعرٌؾ من المجمل المتقدم هو 

 .( وروح الشرٌعه اإلسالمٌةبما ترتبط وأهداؾ السماءتجارب منقوله وعلوم وثقافة و

: أما مدلول مصطلح إسالمً

فكؤنه ٌحمل إشارات واضحة تتفق ومساٌرة االتجاه اإلعالمً الممٌز له - اإلعالم اإلسالمً-    وهو من عبارة

عن ؼٌره فً الساحة االجتماعٌة التً تتوافر فٌها جملة من النشاطات واالعتقادات والفلسفات الحضارٌة 

ٌوحى بذلك بان اإلعالم فً مجتمع إسالمً )بمختلؾ أشكالها لذا حدد بعضهم إسالمٌة المصطلح فعبر عنه 

ٌتطبع بكل أقسامه وتفسٌراته والٌاته وأدواته وشخوصه بطابع إسالمً معتمدا على ركابز وخصابص تمثلت 

وهذا ماٌماثل ؼاٌة فً الوضوح للفكر اإلسالمً وشموله وسمو عقٌدته وسالمتها، . ()(باإلسالم دون ؼٌره

تم١ح األد٠اْ مضافا إلى ذلك عالمٌته ودٌمومته وشموخ حضارته مع الحٌاة الدنٌوٌة تمٌزا له عن ؼٌره من 

ٚاألٔظّح اٌٛضؼ١ح،ٚتّا إْ اإلػالَ ٔشاط اظرّاػٟ ٠غرذػٟ إٌظاَ ٚإٌّٙط ٚا١ٌ٢اخ ٚغ١ش٘ا فالتذ أْ ٠ىْٛ ٌٗ 

ػٍُ ١ّ٠ضٖ ػٓ تم١ح اٌؼٍَٛ األخشٜ ٠ٚؽذد ِاٌٗ ِٓ غا٠اخ ٚأ٘ذاف ٚاسذثاطاخ ِٕٙع١ٗ ِغ ِا ٠ماستٗ فٟ األداء 
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اٌؼٍُ اٌزٞ ٠ذسط اٌّرخظض ف١ٗ االذظاي اٌٛاعغ تأتٕاء ظٕغٗ ػٓ ٚػٟ ٚإدسان ِٕٚٙع١ح ):فؼٍُ اإلػالَ ٘ٛ

      ٚاٌظشٚف اٌضِا١ٔح ٚاٌّىا١ٔح ِٚا ٠ؽ١ظ تٗ ِٓ اِٛس اخشٜ، . ٚوزٌه دساعح سدٚد اٌفؼً إٌاظّح ػٕٗ. ٚاضؽح

ومقتضى كل علم له موضوع فمن الطبٌعً أن ٌكون موضوع علم اإلعالم هو المعلومة أو الخبر بالنظر 

لفاعلٌته فً عملٌة انتقاله لؽرض االتصال به مع اآلخرٌن، وإٌصال الحقابق والمعارؾ والمعلومات التً ٌراد 

 . إعالمها للمخاطبٌن بها

 الؽاٌة من أهمٌة  اإلعالم اإلسالمً :ثانٌاً 

ألننا نعتقد بالتحوالت التً ،  ونحن إذ نإكد على أهمٌة اإلعالم اإلسالمً وتفعٌل دوره فً الساحه اإلجتماعٌة 

وما آلت الٌه من عملٌة أنهٌار معادلة الحرب البارده ، شهدتها شعوب العالم ال سٌما فً القرن ما بعد العشرٌن 

ومؽاٌرة موازٌن القوى الكبرى على وجه التحدٌد فكان السبب ما وراء ذلك هو ثورة ، وتوازناتها الدولٌه 

 .االتصاالت التً وقؾ منها المسلمون بدرجه عالٌه من الحذر 

ومن المعلوم أن االمه أٌاً كانت أذا قدر لها ان تمتلك ادوات وآلٌات تقنٌة اإلعالم تكون بال شك هً االوفر حظا 

 .فً بسط قوتها على المجتمع اإلنسانً وتحقٌق مؤربها وأهدافها 

 وعلى هذا االساس ٌنبؽً على امتنا اإلسالمٌة أن تؤخذ  بعٌن االعتبار هذا التطور الحاصل فً المنظومه 

ال أقل تستطٌع من خاللها تفعٌل قدراتها ، اإلعالمٌه وتولً أهتمامها الجاد فً بناء مإسسات إعالمٌة رصٌنه 

الذاتٌة لؽرض الوقوؾ بقوة وحزم للدفاع عن هوٌتها ومجدها الذي أستهدفته قوى الشر والرذٌله بكل أنواعها 

، وصنوفها من خالل إعالمها المسموم الذي بلؽت أثاره السٌبة بتؤجٌج الحروب الطابفٌه والنعرات المذهبٌه 

وال ٌتحقق ذلك إال من ، وهذا ما ٌدعوها الى أٌجاد المقومات والمإهالت البناءه لمواجهة هذا التحدي السافر 

خالل اإلعالم الرسالً الذي ٌرتبط برسالة السماء الخالده وٌعد محورا فاعالً لقوتها فً جمٌع المٌادٌن امام 

اواِعا َو َو ُه َّو ُه ْما)اعدابها انطالقا من قوله تعالى  ا ِع ِعا َو ُه َّو ا ُه ْم ِع ُه وَو او ْم َو ْم ِع ا ِع باِع ا ُه َّو ٍةا َو ِعوْم ا ِعوْم ا َوباواْم َواَو ْم ُه ْم   ( َو َو ِع ُّد وا َو ُه ْم

٠عة إْ ال ٠رٛلف فُٙ اٌّغ١ٍّٓ ِٕٗ ):تمٌٛٗ(لذط)ٚ٘زا إٌض وّا أشاس إ١ٌٗ اٌغ١ذ اٌش١ٙذ ِؽّذ تالش اٌظذس 

ػٍٝ اٌمراي ِٚغرٍضِاذٗ فؽغة تً ٘ٛ ٠غشٞ ٌىً ِا ٠غرذػٟ ٌألِح ِٓ ِمِٛاخ ٌّٛاظٙح أػذائٙا لرا١ٌح وأد، 

ػرّذا فٟ وً رٌه ػٍٝ اٌّٛا٘ة َ أٚ فىش٠ح أٚ شماف١ح، أٚ ذشت٠ٛح، إرا ِا ذفاػٍد ِؼٙا االِح تّغؤ١ٌٚح ٚإخالص

(ٚاٌٍّىاخ ٚاٌّؤ٘الخ ٚاٌظشٚف اٌؼاٍِٗ تٗ فٟ اٌٛالغ االظرّاػٟ
( )

. 
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وإذا ما قررنا هذه الحقٌقه المشار الٌها نجد أن بمقدور االمه اإلسالمٌة ان تصل الى أهدافها المنشوده بعد 

تعزٌز قدرتها اإلعالمٌه والوصول الى مكامن القوه و التؤثٌر من خالله على جمٌع المستوٌات التً من شؤنها 

 .ان تبنً حٌاتها الكرٌمه بشرؾ واعتزاز 

 ذرذاخً فٟ ظ١ّغ ِؽاٚسٖ ٚٚعائٍٗ أتؼاد راخ أ١ّ٘ح ِٚٓ غ١ش شه اْ ٠رظف ٘زا اإلػالَ اٌشعاٌٟ فٟ اٌّعرّغ ب

 ٚسٚغ اإلعالَ اٌشفافح ٠ّٚصً ٚظٙٙا اٌّششق فٟ د١ٔا اٌٛظٛد اٌّفرمشج إٌٝ طٛاب اٌؽم١مح ئُٚٚظائفٗ، تّا ٠رال

فٟ إػالِٙا اٌىّٟ ٌىً ِفاطً اٌؽ١اج االظرّاػ١ح، ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ اإلػالَ اإلعالِٟ إٌٛػٟ إّٔا ٘ٛ ِطاٌة ػمال 

َ ؼشورٗ اٌٙادفح تمذاعح ٚطٙاسج ضظٚششػا تاال َّٛ اٌّغرّذج ِٓ ػم١ذذٗ ٚوراتٗ أتؼادٖ راخ األ١ّ٘ح الع إٌٝ ِا ٠م

َٓ  }اٌىش٠ُ، ٚاال٘رذاء تّٙا ٔؽٛ اٌرىاًِ تذالٌح لٌٛٗ ذؼاٌٝ ١ِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ُش ا ٠ُثَشِّ َٚ  َُ َٛ َٟ أَْل ِ٘ ِْٙذٞ ٌٍَِّرِٟ  َ٠ َْ ٌْمُْشآ َّْ َ٘زا ا إِ

ُْ أَْظشاً َوث١ِشاً  ُٙ ٌَ َّْ اٌِؽاِخ أَ َْ اٌظَّ ٍُٛ َّ َٓ ٠َْؼ {اٌَِّز٠
()

، ٚرٌه ِٓ اظً أْ ٠ضفٟ ػٍٝ ظ١ّغ أٔشطرٗ ِّٚاسعاذٗ 

  .٠ذ تّا ٠ؽمك اٌّغا٠شج اٌٛاضؽح ػّا ٠ٕالضٗٞاٌؼ١ٍّح اٌّششٚػح طفح اٌّششٚػ١ح ٚاٌرأ

٠ٚذفغ اٌشأٞ اٌؼاَ تاالذعاٖ اٌظؽ١ػ اٌزٞ ذثرغ١ٗ سعــاٌح اٌغــّاء ٚدػاذٙا اٌشتا١ٔـْٛ، وّا ٔــض ػٍٝ رٌه 

وٛٔٛا دػاج إ١ٌٕا تاٌىف ػٓ ِؽاسَ هللا ٚاظرٕاب ِؼاط١ٗ ٚأذثاع سضٛأٗ فئرا )تمٌٛٗ  (ع)ؼـذ٠س اإلِاَ اٌظـادق

(وٕرُ وزٌه واْ إٌاط إ١ٌٕا ِغاسػ١ٓ
()

  

ذكره فً هذا البحث ماله أهمٌة، بما ن لإلعـــالم اإلسالمً وفٌرة، إذا ما تم حصرها بدقة بٌد إن ما األبعاد إن 

 :ٌتناسب وطبٌعة البحث، وهً كاآلتً
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 المبحث األول

:  البعد الدٌنً فً  اإلسالمًأهمٌة اإلعالم

وأودع فٌها القدرة لتمارس ،وخطابه ٌتوجه الى تلك الفطرة التً خلقها هللا تعالى حرة،إن اإلسالم دٌن الفطرة

ؼٌر أن هذه الفطرة وبفعل تراكمات . لة عن المصٌر الذي تتحمل جمٌع تبعاتهوعملٌة اإلختٌار كونها هً المسإ

الجهل اإلنسانً لم تلَق االرضٌة المناسبة التً تإهلها لممارسة عملٌة االختٌار بشكلها السلٌم، ومن دون 

دوافع خارجٌة ضاؼطة، وهذا ما ٌشكل فً الحقٌقة ظلماً لإلنسان ٌحصل فً البالد الؽربٌة التً تتشدق 

بالدٌمقراطٌة واحترام حرٌة الفرد الفكرٌة فالمواطن الؽربً فً اوقات االنتخابات الرباسٌة أو البرلمانٌة عندما 

 بل من ترٌده مجموعات الضؽط واللوبً التً ،ٌدلً بصوته فً صندوق االقتراع ال ٌنتخب من ٌرٌده حقاً 

 الى تطبٌق الشرٌعة  إسالمناعندما ٌدعو)إلسالم فهواخالؾ بتهٌمن على وسابل اإلعالم والدعاٌة فً ذلك البلد 

إنما ٌرٌد بذلك أن ٌمهد إلى ارضٌة صالحة لالنتخاب الحر الذي ٌفترض باإلنسان وهو خلٌفة هللا فً ،اإلسالمٌة

 .()(ارضه أن ٌمارسه بال اكراه جسدي وال فكري

ان بمقدور األمة اإلسالمٌه ان تصل الى اهدافها )وإذا أقررنا هذه الحقٌقة نصل الى نتٌجة هامة مفادها 

المنشوده بالقدر الذي ٌتاح لها التؤثٌر الفاعل واالٌجابً على اإلنسان باالتجاه الفكري والحضاري، بمعنى أي 

تحرك لمشروع ٌحقق أهداؾ وطموحات اإلنسان هو عدٌم الثمره من ؼٌر منهج إعالمً، ٌرتكز على أسس مبدبٌة 

 .()(نحرفة، لٌبقى هو فً المحصله واختٌاره الذاتً أما شاكراً واما كفوراـــــرصٌنه تمكنه من مقاومة التٌارات الم

وعلى هذا األساس ٌنبؽً على األمة أن تؤخذ بنظر االعتبار لمشروعها اإلعالمً التطور الحاصل فً وسابل 

ٌُّحمل األمة مسإولٌة بناء منظومة . اآلتصال وبشكل ملحوظ حٌث أصبح العالم فً ٌومنا هذا كقرٌة صؽٌره مما 

إعالمٌه تشكل معادالً موضوعٌاً لمإسسات إعالمٌة دولٌه الؽالب فٌها مواجهة قٌم اإلسالم،وتشوٌه عقلٌة 

 السٌبة، ونشر المفاهٌم التً التتفق مع روح ةاإلنسان المسلم من خالل بث البرامج ذات المضامٌن األخالقً

أن السعً لذلك األمر ٌجعل المسلمٌن وجهاً لوجه أمام مسإولٌة كبرى )،وكما ٌقال ةاإلسالم وتعالٌمه السماوي

تجاهاتها لتكون حصنا منٌعاً أزاء إلؽرض تحدٌد ضوابط ومعالم المإسسه اإلعالمٌة اإلسالمٌة بكل أبعادها و

. ()(المإثرات الخارجٌة ومنطلقاً وضاًء سعٌاً نحو االهداؾ والؽاٌات اإلنسانٌة النبٌلة

فالكلمة عندما )، لذلكةفالذي ٌتؤكد لكل ؼٌور بؤن اإلعالم اإلسالمً هو رسالة إنسانٌة ترتبط بإنسانٌة اإلسالم الخالد

،وتنوٌرالعقول،وتبصرة القلوب،ورفع االلتباس، تكون دواء للداء الذي ٌتؽلل فً الوسط ةتصاغ لؽرض كشؾ الحقٌق

. ()(االجتماعً،وإذا كانت مؽرضة وهدفها الدس والتشوٌه، والتضلٌل تكون داًء ٌتوؼل فً المجتمع
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 التً ٌستهٌن بها الكثٌر مع األسؾ الشدٌد وال ٌفقهون قٌمتها األساسٌة هً ما ٌترتب ةومن الطبٌعً أن الكلم

بالكالم أبٌضت الوجوه وبالكالم ) (ع)علٌها األثر البالػ سلباً وإٌجاباً لدى القابل والموجب وكما قال األمام علً

. ()(أسودت الوجوه

وال شك بؤن المعروؾ عند أرباب اللؽة ٌعتبر األٌمان كلمه، والكفر كلمه، والقرأن كلمه،وقوله تعالى صرٌح 

َؾ ض}فً بٌانها  ٌْ َبٍة أَْصلَُها َثابٌِت َوَفْرُعَها ؾِ ــــَ أَلَْم َتَر َك ٌِّي َبًة َكَشَجرٍة َط ٌِّي .     (){َماءـــي السَّ ــــــَرَب هللّاُ َمَثالً َكلَِمًة َط

فاإلعالم الذي نرٌد منه أن ٌكون فً مستوى رسالة األمة الخالده البد لنا من أن نتطلع إلى دوره وأهمٌته فً 

، لٌتسنى لنا معرفة ما هو إٌجابً فنوثقه، وما هو سلبً بمنهجٌته،وخططه ةمكونات وشرابح هذه األم

فنصححه،ونحن إذ نإكد على أهمٌة اإلعالم اإلسالمً وتفعٌل دوره فً الساحه اإلجتماعٌة، ألننا نعتقد 

بالتحوالت التً تشهدها شعوب العالم السٌما فً القرن ما بعد العشرٌن، وما آلت الٌه عملٌة أنهٌار معادلة 

الحرب البارده وتوازناتها الدولٌة،ومؽاٌرة موازٌن القوى الكبرى وؼٌرها كان السبب ما وراء ذلك هو ثورة 

األتصاالت العالمٌة التً ٌقؾ منها المسلمون بدرجة عالٌة من الحذر والٌقظة،ألن اإلسالم وأقالٌمه هو 

هناك إعتقاد سابد إن األمة أٌاً كانت إذا قدر لها أن )، وٌذهب بعض المحللٌن الى القول بانهالمستهدؾ قبل ؼٌره

 .()(تمتلك أدوات وآلٌات تقنٌة اإلعالم تكون وبال شك هً األمه التً تكون األوفر حظاً فً بسط قوتها على العالم

تجاه التكنلوجً وأمرٌكا على وجه الخصوص ما إلهتمام الدول الؽربٌه المتطوره فً اإومن هنا ٌتبٌن أن   

هو إال لخلق سلطة إعالمٌة واسعة فً بلدان العالم والثالث منه خصوصاً، وتحرٌك مشاعر أبنابه وفق منهجٌة 

أن البنتاؼون األمرٌكٌة قد وضعت طابرات عسكرٌه قبل نهاٌة الحرب العالمٌه الثانٌه لخدمة )مدروسة،وٌذكر

الصحفٌٌن األمرٌكٌٌن والناشرٌن، لٌتمكنوا من الذهاب الى قادة دول الحلفاء وإجراء المقابالت لؽرض التبشٌر 

. ( )( الحرة،وحرٌة تبادل المعلومات الصحفٌةةبفضابل الصحاؾ

ننا نعتزم القٌام بكل ما إ) أن مساعد وزٌر اإلعالم األمرٌكً قال فً مقابلة صحفٌة مع صحٌفة التاٌمز حٌث

 كً نساهم فً إزاحة العراقٌل المصطنعة أمام توسع ،فً وسعنا على المستوى السٌاسً أو الدبلوماسً

تصال األمرٌكٌة األخرى التً ٌملكها إلالفضابٌه،وجمٌع وسابل ا نتشار وكاالت األنباء،والمجالت،والمحطاتإو

 .()(الن حرٌة اإلعالم وتبادل المعلومات جزء ال ٌتجزأ من سٌاستنا الخارجٌة،القطاع الخاص

إن هذا ٌوحً لذوي العقول والبصابر أن أعداء الدٌن وفً أي وقت معٌن ٌضعوا ما ٌصبوا لهم من خطط  

 .اعة مستقبلهــــهر المجتمع المسلم وتعطٌل حركته الطموحه فً تقدمه وصنــــومناهج دعابٌه وأستفزازٌه لق

أن الجٌوش التً نقتحم بها حصون الدول )بل األكثر من ذلك وصل الحال لتؤكٌد هذا المعنى إن ٌقول بعضهم 

 .()(لتبادل الثقافات المتنوعه اإلسالمٌه واألصولٌه هً الوسابل اإلعالمٌه المعاصره الحره،



- 9-  
 

وفً ذلك إشارة الى اإلعالم التدمٌري عندما ٌسلطه البعض على المجتمعات اإلسالمٌه من خالل المسلسالت 

هجاً ا إن ٌعدوا خططاً ومنبهذه المهمةواألفالم ووسابل تفسخ األخالق وؼٌرها،األمر الذي ٌتطلب من القابمٌن 

إعالمٌة منظمه لؽرض مواجهة هذه التٌارات المنحرفه، والوقوؾ أمام هكذا قدره هابله تسعى جاهدة لسحق 

وجودنا وإلؽاء قٌمنا وتعكٌر أجوابنا عاجال أم أجال،حتى نبقى أمامها أشباح بال أرواح ودٌن بال قٌم وسلوك بال 

كون ـــــن عقٌدتنا وأخالقنا وقٌمنا سنـاعاً عـــــأخالق، وإذا قدر لنا السمح هللا بذلك ولن نعمل بشكل متفاعل دؾ

. فترسةــــركها أنٌاب الوحوش المــــؼة تحـمة السائـــكاللق

ٍة }بٌد أن السماء رسمت لنا مالمح خطاب متقن فً هذا المجال، قال تعالى  وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُوَّ َوأَِعدُّ

 ًْ ْعلَُمُهْم َوما ُتْنفِقُوا ِمْن َش ٌَ ُكْم َوآَخِرٌَن ِمْن ُدونِِهْم ال َتْعلَُموَنُهُم هللاُ  ِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ هللاِ َوَعُدوَّ ٌْ ٍء  َوِمْن ِرباِط اْلَخ

ُكْم َوأَْنُتْم ال ُتْظلَُمونَ  ٌْ ٌَُوؾَّ إِلَ  .  (){فًِ َسبٌِِل هللاِ 

ٌَن ِعنَد }الدٌن هو المنهج الذي رسمه هللا تعالى لفرض تكامل اإلنسان مصداقاً لقوله تعالى ٌتضح أن  إِنَّ الدِّي

حٌاتٌه تتبنى حاجات ة ٌمثل ضرور،و، بما ٌإكد خاتمٌة األدٌان بالدٌن اإلسالمً الحنٌؾ(){هللّاِ اإلسالم

اإلنسان،وتحقق أؼراضه األساسٌة فً الدنٌا واآلخرة، فالمٌل النفسً الى الدٌن تعبٌر فطري مركوز فً أعماق 

النفس اإلنسانٌة ومتؤصل فٌها، ومهما أنحرؾ اإلنسان عن منهج هللا تعالى وأبتعد فلن ٌستطٌع طمس أو تؽٌٌر 

َها اَل َتْبِدٌلَ }فطرته التً ُجبل علٌها بالنظر لقوله تعالى  ٌْ اَس َعلَ ِ الَّتًِ َفَطَر النَّ ٌِن َحنًٌِفا فِْطَرَة هللاَّ َفؤَقِْم َوْجَهَك لِلدِّي

ْعلَُمونَ  ٌَ اِس اَل  ُم َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّ ٌِّي ٌُن اْلَق ِ َذلَِك الدِّي   .(){لَِخْلِق هللاَّ

: وهذا األلتزام باإلسالم من اإلنسان ال ٌتؤتى من فراغ وإنما ٌعود لعدة أسباب، منها 

مٌله إلشباع حاجته الذاتٌه نحو األرتباط بالمعبود المطلق، فاإلنسان ٌشعر بالفقر والضعؾ والعجز فً وجوده - أ

ًُّ اْلَحِمٌدُ } بدلٌل قوله تعالىةالخارجً،وأنه بحاجه الى قو ُ ُهَو اْلَؽنِ ِ َوهللاَّ اُس أَنُتُم اْلفَُقَراء إِلَى هللاَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ}() .

ألن الدٌن ٌحقق العالقه الوثٌقه بٌن اإلنسان وربه بوصفه المثل األعلى . البناء الروحً والكمال النفسً- ب

الذي ٌستوعب كل التطلعات اإلنسانٌة، مما ٌعنً أّن هذا الدٌن هو دٌن الرحمه والمحبة والسالم لإلنسانٌه 

.  جمعاء، دون فرق بؤلوانهم وأقوامهم وأعمارهم

تماسك المجتمع البشري وأستقراره من خالل التشرٌع الصالح، فالدٌن بما ٌحمله من منظومة عقدٌة، - ج

نما ٌصنعه الدٌن إ)، تشرٌعٌة، أخالقٌة ال بد من أن تتوافق مع طبٌعة اإلنسان وطموحاته، وٌإكد البعض ةفكري

فً حٌاة اإلنسانٌه من قوة أخالقٌه لؽرض تهذٌب سلوك اإلنسان، وتصحٌح المعامالت، تدفع الى تطبٌق قواعد 

العدل والمساواة، ومقاومة الفوضى والفساد،ناهٌك عما ٌقدمه الدٌن من تؤلٌؾ القلوب والترابط بٌن الناس 
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صالح ـــبالمحبة والتراحم والتسامح،وهو رباط الٌعدله رباٌط آخر من الجنس أو اللؽة أو الجوار أو الم

  .()(تركة،كل ذلك من أجل البلوغ الى صناعة األمة الصالحةـــالمش

مما تقدم ٌتسنى لنا أن روابط األخوه فً الدٌن والعقٌده لهً أقوى وأوثق الروابط وهذا ما ٌدخل الناس كافة 

بُِعوْا ُخُطَواِت }فً السلم أو السالم العالمً بدلٌل قوله تعالى  ْلِم َكآفًَّة َوالَ َتتَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوْا اْدُخلُوْا فًِ السِّي ٌُّ ا أَ ٌَ

بٌِن ُه لَُكْم َعُدوٌّ مُّ َطاِن إِنَّ ٌْ  0(){الشَّ

فانه ٌحمل مشروعاً حضارٌاً إلصالح اإلنسانٌة بجمٌع أبعادها الحٌاتٌه، - بما انه خطاب إلهً- كما ان الدٌن

خصوصاً إعالمه الذي ٌتعلق بمبادبه المقدسه ونشرها وتعمٌمها، مما نعتقد بالمسإولٌة الكبرى الملقاة على 

 من حتمٌة ة وإنقاذاً لإلنسانًةوالكرامة عواتقنا، ألن مثل هذا الدٌن الذي أتخذه المإمنون  طرٌقؤ هادٌاً الى العز

 الى منظومة إعالمٌة تقترن مع مهامه الكبرى لؽرض اٌضاح خطابه أمام ةالسقوط األخالقً، لهو بؤمس الحاج

  . لألمة جمعاءةالبشرٌه فً كل زمان السٌما األجٌال التالٌة بالشكل الذي ٌكون فٌه الخٌر والصالح واألستقام

ن التفاعل إ ) كما عبر عنه المإرخون(ص)وقد تجلى ذلك الخطاب من خالل التفاعل الحٌوي من النبً

وأهل بٌته وأصحابه الرسالٌٌن عند ظهور اإلسالم العزٌز فً مكة أوالً حٌث كانت (ص)الحٌوي من النبً

 حتى ةواستمرت تلك الجهود المضنً، الصور الرابعه لإلعالم الدٌنً الى حد قد أزعج من خاللها كبراء قرٌش

      ()(ة بالعلنًةدخل اإلعالم مرحلة جدٌده أمتزجت فٌها الدعوة السري

 تعمل بشكل منظم لبٌان آفاق الدٌن ة إعالمًةوعلى إثر ذلك تظافرت الجهود واألسالٌب وتؤسست منظوم 

 إن)،ة واألكاسرةونشر أحكامه الشرعٌة،واألخالقٌة،والعقابدٌة وفق منهجٌة إعالمٌة بلؽت قصوراألباطر

ذاك بزعامة ــــ أنةمحاولة أقطاب الحركه الدٌنً  ساهمت فً نجاح الدعوٌة فً العصر التشرٌعً األولالمنهجٌة

ٌُثبتوا وجودهم ؾــــفً الج (ص)نبٌها المصطفى األمر الى بلـــػ ي تحمل المسإولٌة حتى ــــزٌرة العربٌة أن 

 ة واالقتصادٌة، وباألخص المإسسةواألدارية والقضابًة بكل مإسساتها العسكريةالمًــبناء الدوله اإلس

 .()( األمةي الى مناطق واسعه أنضمت الى الدوله اإلسالمًـــ التً دفعت األتجاه الدٌناإلعالمٌة

 ٌفهم من ذلك أن التفاعل الحٌوي أبداه اوابل المسلمٌن فً هذا االتجاه ال ٌنكر، وإن كان وجود اإلمكانات 

اإلعالمٌة بدابٌة ال ترقى إلى جزٍء ٌسٌر مما ٌشهده المجتمع الدولً فً الوقت الحاضر، إال أنها أبت إال أن 

تإدي دورها الرابع المتناسب ومهمة التكلٌؾ الرسالً الذي ٌدان له المسلمون حتى ٌومنا هذا،علماً أن 

 ال زالت قابمه ةاسبات اإلسالمًـــــــــــــــــاألسالٌب المستخدمه سابقاً كالخطبة، والجمعة والمسجد، وإحٌاء المن

. حتى فً وقتنا الحاضر
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ٌُولً اإلسالم أهمٌة بالؽة باإلعالم ووسابله المتنوعة، نظراً لتوقؾ نشر المضامٌن الدٌنٌة علٌهما ك ما 

فلوالهما الندثرت تلك المعالم وباتت ُتذكر من قصص األولٌن، كما أن هناك مدالٌل تكالٌؾ شرعٌة ال تتحقق إالّ 

. ()(من أصبح ال ٌهتم بؤمور المسلمٌن فلٌس بمسلم): (ص)الحدٌث الوارد عن النبً: بإطار إعالمً، منها

فاإلطالع على أحوال المسلمٌن فً بقاع األرض الفسٌحة ال ٌتم بدون متابعة ألحوالهم من خالل منظومة 

 ومن هنا ٌتبادر الى الذهن السلٌم أن . من مجالت وتلفاز ومذٌاع وصحؾ وؼٌرهاةاإلعالم ووسابله المختلؾ

أهمٌة اإلعالم فً الواقع الدٌنً فً كل مراحل الزمن هً مسإولٌة األجٌال التً تعتبر الدٌن الطرٌق الوحٌد 

 .نقاذ البشرٌة الى شاطا السالمإل
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المبحث الثاني 

 .فً البعد التربوياإلسالمً أهمٌة اإلعالم 

الواضح أن التربٌه اإلسالمٌة ُتعد من أولوٌات أسلمة البناء التكاملً الذي تسعى له جمٌع المدارس اإلسالمٌة 

بل حتى الرساالت السماوٌة،لؽرض إٌجاد روابط التماسك واإلستقواء المجتمعً والفكري فً وسط األمة، نظراً 

النشاط الفردي واإلجتماعً الهادؾ إلى تنشبة اإلنسان فكرٌاً وعقدٌاً )للمفهوم الشامل للتربٌة بمعنى أنها 

سواء كان على نحو التصور او الواقع، وكذلك تطوره خلقٌاً وجسدٌاً وإجتماعٌاً،وتزوٌده أٌضاً بالمعارؾ 

 لنموه نموا سلٌماً، طبقاً لمنطلقات وممارسات ةتجاهات والقٌم والمعاٌٌر الالزمإلوالخبرات والمهارات وا

. ()(وأهداؾ التربٌة فً اإلسالم

وقد وصؾ القرأن الكرٌم العملٌة التربٌوٌة بؤنها عملٌة صناعه وصٌاؼة لإلنسان روحٌاً وسلوكٌاً، بداللة 

َس ِمْن أَْهلَِك }فٌما ٌتعلق بؤبنه الذي تمرد على أوامره بقوله  (ع)ه نوحنبًقوله تعالى مخاطباً  ٌْ ُه لَ ا ُنوُح إِنَّ ٌَ َقالَ 

ُر َصالٍِح َفالَ َتْسؤَْلِن َما لًَ ٌْ ُه َعَملٌ َؼ ُ ٌم إِنِّيً أَِعظــَس لََك بِِه ِعلْ ـــْ إِنَّ وكذلك الحال فً . (){َك أَن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِهلٌِنَ ــ

اُبوِت َفاْقِذفٌِِه فًِ }خالل طفولته فً قصر فرعون بقوله تعالى  (ع)معرض تناوله لتربٌة موسى أَِن اْقِذفٌِِه فًِ التَّ

نًِ ٌْ نِّيً َولُِتْصَنَع َعلَى َع ًة مِّي َك َمَحبَّ ٌْ ُت َعلَ ٌْ ؤُْخْذهُ َعُدوٌّ لًِّي َوَعُدوٌّ لَُّه َوأَْلَق ٌَ اِحِل  مُّ بِالسَّ ٌَ ٌُْلقِِه اْل مِّي َفْل ٌَ وٌظهر من . (){اْل

ذلك كله أن مسإولٌة التربٌه من أهم المسإولٌات الملقاة على عاتق المإسسات الدٌنٌة وعلى وجه الخصوص 

اإلعالمٌة منها لؽرض تعببة جٌل األمه وجعله مستهدٌاً بنور اإلسالم العزٌز إذا ما قدر لألمة أن تستسقً 

. ةجذورها من عصارة اإلرث الدٌنً، وتؽذي أفرادها روحٌاً بالقٌم وحقابق التنزٌل الخالد

أصبح من الصعب أن ٌقضً الفرد ٌومه من دون أن ٌكون منشؽالً بقراءة كتاب، أو صحٌفة، أو مجلة،  فلقد 

أو مشاهداً لفلم سٌنمابً، أو برنامج رٌاضً او مسرحً وهو أمر إٌجابً إذا كان سلٌماً من اإلثارات الداعٌة 

نحراؾ، وٌقابل ذلك االتجاه السلبً الذي ٌتمثل بالحوادث المرعبة التً نراها ونسمعها باستمرار عن سقوط إلل

فهذه النماذج تدل .  محاكاة ألبطال األفالم،طفل من أماكن مرتفعة، وقٌامه بقتل زمالبه فً المدرسة أو خارجها

 .()(و مجلة،أو برنامجاً تلفزٌونٌاأعلى هٌمنة هذه الوسابل على عواطؾ ومشاعر األطفال،سواء كانت كتابا ً،

 ومن هنا البد أن تصاغ هذه البرامج والمحتوٌات اإلعالمٌة بشتى اشكالها على وفق ما ٌساعد على تربٌة  

الفرد وتسلٌحه بالقٌم، وبنابه باألخالق، وإبعاده عما ٌخدش الحٌاء والعفة، وٌطعن القٌم واألفكار األصٌلة 

.  سٌة التً تساعد على الجنوح والتطرؾـــــص الخرافٌة والبولًــــوتجنب العنؾ والقسوة والقص
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 وتشٌر الدراسات إلى أن التلفاز أصبح بدٌالً فً كثٌر من األحٌان عن الوالدٌن فٌمضً الطفل أكثر وقته أمام 

شاشته، فال ٌرى والدٌه إالّ لبضع ساعات مما أدى ذلك إلى التشرذم العابلً والتفكك األسري، وإحداث 

الشروخ العمٌقة فً الروابط بٌن أفراد العابلة، الى الحد الذي أضعفت دور األسرة التربوي فً عصر ٌدعً 

 والذي ()(األب الثالث لإلنسان)أنه عصر السرعة واالتصال واالنفتاح الثقافً، ولهذا أطلق على التلفاز بـ

ٌفترض كذلك أن ٌكون لإلعالم دور آخر نحو األسرة والمدرسة والجامعة، لؽرض تهٌبة الظروؾ والمناخات 

واألرضٌة المالبمة فٌما ٌقدم للطالب بالمدرسة والبٌت ممارسات وضاءه فً علومه وسلوكه حتى ٌعوض ما 

بؤن النتٌجة لهذا الجٌل أي جٌل التلفزٌزن، عندما )، وفعالً كما ٌقال ة الكونًةٌستهلكه من وقته ما وراء الشاش

ٌتمعنون النظر على بعض الصور المروعه والمناظر المدهشه، واألحداث الدامٌه منها، بسبب الروح 

العدوانٌه من خالل الحروب العنصرٌه، والمؽامرات الشخصٌه فً أكثر من موقع ولعدة عقود مرت بها األمة 

وهً تنظر وتسمع وتقرأ من حاالت الدمار والموت المجموعً والقبور الجماعٌه وتدمٌر الثروات وقتل 

األلوؾ من اإلنسانٌه بؤسلحة الدمار الشامل، وقص الرقاب وتناثر األشالء من خالل العملٌات األرهابٌه 

 معقدة على أطفالنا وشبابنا نتٌجة الرعب ة نفسانًة، قد تشكل حالةوطابرات األحتالل وصوارٌخه المتنوع

، وهذا ما ٌدعونا الى ()(والقلق النفسً الذي ٌصوره اإلعالم المعادي بمختلؾ وسابله سٌما المربٌة منه

تفعٌل وسابل إعالمنا بخطط وبرامج ترفٌهٌه ألطفالنا بما ٌفسح لهم األفق التربوي وإبعاد مواطن الخوؾ 

  .والهرع من الوسابط اإلعالمٌة المعادٌة، بل حتى من بعض الوسابل المتسترة وأن كانت إسالمٌة عنواناً 

باب دون ـرٌحة الشـع اختٌاري على شـإنما وق :قول من الهذا من جهة وما ٌتعلق بالشباب من ىجهة أخرى فال بد

: نهاـ م،ٌهاـإل وعٌة ٌنبؽً االلتفاتـباب موضـؼٌرهم ألس

ان السماء بكتابها العزٌز أشارت وبشكل صرٌح ومحدد الى قابلٌاتهم المضٌبة فً طرٌق الهدى  -1

ُهمْ }والصالح لقوله تعالى ةٌ  إِنَّ ٌَ ِهمْ  آَمُنوا فِْت وهذا ٌعنً انهم قدرات متوهجة ونماذج مشعة ( ){ُهدىً  َوِزْدناُهمْ  بَِربِّي

فً واحات الظالم، ٌحملون رسالتهم الدعوٌة فً طٌات قلوبهم وٌنشرون عقٌدتهم السماوٌة بؤقالمهم وألسنتهم 

وأسالٌبهم المثبتة بالهداٌة والتقوى، اذا ما قدر لهم ان ٌجدوا محافل الوعً ومنابر التوحٌد قد أولت لهم العناٌة 

 الخاصة وظفروا باألجواء التربوٌة الصالحة داخل محارٌب الجماعات الملتزمة بدٌنها ورسالتها الهادفة

استقبلتهم الحواضن األمٌنة فؽذتهم اإلٌمان الصادق وثبت فً نفوسهم الشعور بالمسإولٌة وحفظتهم من و

 .االنزالق واالنحراؾ فً دوابر الفساد واإلفساد والظالل واإلظالل

وعندما تتوافر لدٌهم المناعة الكافٌة فؤنهم ومن ؼٌر شك ٌتحولون الى مشارٌع تربوٌة وتوعوٌة فً الوسط     

اذا كان التارٌخ السننً قد اشاد فً ٌوم ما على فتٌة قد آمنت بربها فً خضم عالم الترؾ والزهو ؾ)االجتماعً 

مقابل البطش واإلستبداد، فهم وان كانوا مفخرة عصرهم وعالمهم آنذاك، إال ان العصر اإلسالمً قد فاق 
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التصور بالطاقات الشبابٌة التً عّبدت دروب السابرٌن نحو هللا تعالى بدمابهم واجسادهم وعنفوانهم اإلٌمانً 

 والمادي التً ٌمارسها البعض بمساحات واسعة فً األخالقًوالفكري والتوعوي رؼم دعوات االنفتاح 

ذناب االستعمار بحقهم، خصوصاً فً أالمجتمع، وتحدٌاً للبطش واإلرهاب السلطوي الذي مارسه حكام الجور و

 إال انهم أَبوا الخضوع والخنوع وكانوا وال زالوا ٌمثلون القدوة واالسوة الصالحة فً اوساط ،القرن العشرٌن

 الحركة اإلسالمٌة الهادفة الى تنشٌط الوعً القرآنً والفكر اإلسالمً واقعاالمة وشبابها الٌافع وقادة كبار فً 

 ( )(لتحرٌك حافلة الشباب والجٌل الصاعد وتحوٌلها الى ساحة اللقاء باهلل تعالى فً اي موقع من مواقع الحٌاة

سن الشباب هو الحلقة الوسطى فً حٌاة اإلنسان بٌن الطفولة والكهولة وفً هذه المرحلة تكمن  -2

خطورة اإلنسان فً حٌاته ألن الطاقة الشبابٌة فً ماهٌتها قابلة للتحول سلباً او اٌجاباً، بل هً مادة أولٌة ٌمكن 

عندما تقع بؤٌدي األشرار، وٌتحول فٌها اإلنسان * روشٌمايبقنبلة ه*قنبلة قاتلة لإلنسانٌة اشبه منها صنع نان 

ومرة اخرى باإلمكان ان نصنع منها سراجاً  إنسانٌة،بال بعادها وهذا نوع من قتل أالشاب الى إخطبوط فً الجرٌمة بكل 

 . نحو مسارها الصحٌح فٌما لو حظٌت فً االحتضان بؤٌدي الصالحٌنلبشرٌة عموماً منٌراً تهتدي به ا

بما مإسساته ان ٌكون لها قصب السبق فً ان تبادر الذي ٌجب وهنا تكمن مسإولٌة اإلعالم اإلسالمً 

تمتلك من المإهالت واللٌاقات وتإسس لهم خارطة الطرٌق من خالل برامجها التربوٌة والتوعوٌة، لؽرض 

ادركوا الشباب )بذلك  (ص)نبٌنابما أوصى تجسٌداً انتشالهم من الخطر الشٌطانً وتحوٌلهم الى الخط اإلسالمً 

 وهذا ال ٌعنً وجود خلل فً عقولهم وانما لشدة مراهقتهم بهذا العمر وحدة ()(فانه شعبة من الجنون

دراكهم ٌعنً العمل الى هداٌتهم لإلٌمان إإرهاصاتهم قد تدفعهم الى اإلنحالل واإلبتعاد عن طرٌق اإلسالم ومعنى 

. باهلل وبالرسالة، الن إٌمان الشباب ٌتحول الى قوة متٌنه ورصٌنة لصالح األمة

ومن هنا نجد االستعمار والٌهود على وجه الخصوص، ٌشنوا حملة واسعة وبشتى الوسابل اإلعالمٌة المتاحة   

وا الشباب المسلم عن صوابه، وما إشاعة المواد ووسابل اإلنحالل األخرى كالخمور والمخدرات والشعوذة إال ؾلٌحر

 .بسبب تخوفهم من دور الشباب المسلم وقوة مواجهتِه اإلٌمانٌة ألسالٌبهم الدنٌبة وعقابدهم المنحرفة 

على هذا المنحى وهً كثٌرة اإلعالمً الصرٌح وفعلها القوٌم  أكدت من خالل خطابها السنة الشرٌفةكما أن     

على ما هو األصلح  (ص)لقد حرص النبً) (ص) المصطفىفً الحدٌث عن ورد كمامنها بعضاً أذكر الشواهد 

واألكفؤ فً مرحلة التصدي لمواجهة أعداء اإلسالم وإدارة البالد وشإون العباد دون النظر الى أصؽرهم 

ومته اإلسالمٌة، فؤستعمل عتاب أبن أسٌد كبتسخٌر طاقات الشباب وتوظٌفها فً إقامة دعابم حوأكبرهم وقام 

و ـر جٌش جهزه نحـامة بن زٌد على أخطـعلى أهل مكة بعد فتحها وكان عمره عشرٌن سنة، كما استعمل أس

. ()(نةـرة سـاوز الثمانً عشـالروم وكان عمره ال ٌتج
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 (ص)ه الواضح  وهذا إنما ٌدل باالعتماد على الكادر الشبابً واإلهتمام بلٌاقاته الرسالٌة، مقرراً ذلك بحدٌث

 . ()(فلٌس األكبر هو األفضل بل األفضل هو األكبر)

هتمامه بسن الشباب وأهمٌة تربٌته قبل فوات إمبٌناً مدى  (ع)بقوله إلبنه الحسن (ع) أشار اإلمام علً  ولقد

فبادرتك باألدب قبل أن ٌقسو قلبك وٌشتؽل لُبك لتستقبل بجد رآٌك من األمر ما قد كفاك أهل التجارب ): األوان

 . ()(بؽٌته وتجربته

إال أنه  (ع)ٌطرح منهجاً توعوٌاً فً هذه المرحلة، وأن كان الحدٌث إلبنه الحسن (ع)   نستنج من ذلك أن األمام

وثٌقة عهدٌة لألجٌال اإلسالمٌة اآلتٌه، نستصرخ منها مإسسات التبلٌػ واإلعالم لتؤخذ دورها الحقٌقً بتفعٌل 

. هذه الوظٌفة، إلنها وظٌفة األنبٌاء والصالحٌن
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 المبحث الثالث

 . والثقافً فً البعد المجتمعً اإلسالمً همٌة اإلعالمأ

المجتمع اإلنسانً بشكل عام واإلسالمً على نحو الخصوص هو الذي ٌشكل األرضٌة الصالحة لإلعالم 

الفاعل وممارساته المتنوعه بهدؾ صٌاؼة رأي معٌن بما ٌتناسب وأؼراضه المعتبرة والمخطط لها 

ظور القرأنً، ن معه حسب المةمسبقاً،والبد من التعرؾ على حقٌقة هذا المجتمع أوالً وتبٌان العالقه اإلعالمً

التجمع البشري الذي ٌؤلؾ أفراده بحكم الشعور باإلنتماء الروحً لٌصبح كٌاناً إجتماعٌاً )فعرفوا المجتمع بانه

. ()(المٌةـجتماعٌه متنوعة تحددها وتضبطها العقٌدةوالشرٌعة اإلسإوعالقات  ضهم صالتـواحداً،تربطهم ببع

وعلٌه فؤن المجتمع اإلسالمً وسط إنسانً متشعب وشبكًة من الظواهر والعالقات، ونمط من الصالت 

اإلجتماعٌة المتنوعه، ٌقوى وٌضعؾ بحسب قربه وبعده عن القٌم والمثل السماوٌه من خالل الممارسات 

 .الحٌاتٌه لمكوناته الشخصٌة والجماعٌة

وال بد من التؤكٌد على وجود صلة وثٌقه وإرتباط رصٌن بٌن اإلعالم ووسابله المتنوعه من جانب والمجتمع 

اإلسالمً من جانب آخر، حتى أقترنت لفظة الجماهٌرٌة بهما، وهومإشرعلى أهمٌتهما فً بناء المجتمع 

والنهوض به وإصالحه وتحدٌد نمط حٌاته وتقوٌة أواصر األلفة بٌن أفراده وجعله بمنزلة األسرة الواحدة من 

واإلعالم بنظرٌته اإلسالمٌة ٌنهض بمسإولٌة بناء األمة الواحدة والمترابطة هدفاً . خالل إمكاناته المتطورة

ُكْم َفاْعُبُدونِ }مها القرآن لقوله تعالىـــورة التً رسـوؼاًٌة على ؼرار الص ًة واِحَدًة َوأََنا َربُّ ُتُكْم أُمَّ . (){إِنَّ هِذِه أُمَّ

ٌُعد رفداً ــــوكان وال ٌزال لإلعالم دوراً مه ماً فً رقً المجتمعات وتخلفها، فتطور تقنٌاته فً مجتمع ما 

ٌُعد ضعفه مدعاة لتؤخر تلك الشعوب وتخلفها ــــنولوجٌاً، وتقدم فً االكتـــثقافٌاً علمٌاً وتك شافات العلمٌة، بٌنما 

تمع ــــوطبق هذا التصور أدرك بعض المستعمرٌن أهمٌة اإلعالم فً المج. ناعٌةــــــعن مواكبة الثورات الص

رقوها فً حب ـــــــكؤس وؼانٌة تفعالن فً تحطٌم األمة اإلسالمٌة أكثر مما ٌفعله ألؾ مدفع، فؤغ)فكان ٌقول

رب على اإلرهاب، ــــكار بالقدر نفسه الذي نخوض فٌه الحــــالمادة والشهوات، ونحن نخوض حرباً فً األؾ

. ()(ٌؾ المالبس عبراإلعالم هو أفضل وسٌلة لالختراقــــهة نظري ترى أن تخؾـلذلك وج

 فاإلعالم القابم فعالً له الدور المإثر فً المجتمع سلباً وإٌجاباً، فقد أثبت الواقع أنه ٌمثل وجه المجتمع 

أرنً إعالم أي بلد أقل ):المعبر عن آرابه ومٌوله وأفكاره ومستواه الثقافً والحضاري حتى قال أحد الحكماء

.  ()(و هذا البلدـــلك ما ه

 اإلجتماعٌة بشكل مركز، نظراً لما ةيــــالمً من الناحـــــ من هنا البد من سعً حثٌث لتفعٌل إعالمنا اإلس

إن التطور الحاصل فً المنظومات المعلوماتٌه صار جنباً الى )تماع فً بحوثهم من ـــــٌذهب إلٌه علماء االج
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حتى أصبح اإلتصال  تمعً فً جمٌع إتجاهاتة الحضارٌة والمدنٌة والعلمٌة وؼٌرها،ــــــنب التطورالمجـــــج

عنصراً أساسٌاً من عناصر التطور والتنمٌة فً المجتمعات الحدٌثة، مما ٌلزم الباحث االجتماعً دراسة 

 .()(هذه الظاهرة والوقوؾ على نتابجها سلباً واٌجاباً لوتحلٌالً 

والذي ٌظهر واضحاً كما هو مالحظ فً وقتنا هذا أن تقدم وتطور المنظومة المعلوماتٌة بوسابلها اإلعالمٌة 

نشداد إحتٌاجاته فً بناء وجوده الحضاري والقٌمً،ال ٌتحقق إال بإالذي ٌمارس فً خدمة المجتمع وتلبٌة 

إن وسابل اإلعالم جزء ال )واندكاك أفراده وتفاعلهم مع تلك المنظومة، كما عبر عنها بعض اإلعالمٌٌن بقوله 

ٌتجزأ من حٌاة الناس خصوصاً فً األزمات العالمٌة واألحداث التؤرٌخٌة بالحٌثٌة التً أضحى أزدٌاد عدد 

الساعات التً ٌقضٌها الجمهور مع وسابل اإلعالم خال ل السنوات الماضٌة أكثر من ساعات نومه، وهذا 

ت الحاضر ــــمإشر قوي على زٌادة تفاعل الناس مع الوسابل اإلعالمٌة،بل وأكثرمن ذلك بؤن الشعوب فً الوق

 .()(وازم المعدات المنزلٌهـــــتعتبر الوسٌلة اإلعالمٌة جزًء أساسٌاً من ل

وبلحاظ هذا المإشر نستطٌع أن نقدر لإلعالم من األهمٌه البالؽه فً الحٌاة االجتماعٌة سٌما للدور الذي  

نطمح الٌه دابماً وأبداً من إعالمنا الذي أخذ ٌرتقً بقٌمه ووعٌه اإلسالمً األصٌل أن ٌكون موجهاً ومرشداً 

. اء الحرٌة بمحبة وسالمــــاب سماء العقٌدة وفضـــنامً الى رحـــ وجٌلها المتــــةألبناء األم

 ٌدعونا الى تعرٌفها المعدل من جملة أراء تعددت حسب منهجٌة  فً بعدها من حٌث األهمٌة ،كالمنا عن الثقافةوأما 

ذلك النتاج المعقد والمتشابك من القٌم العقدٌة والروحٌة، ومن )ومدرسٌة الباحثٌن فٌها، فالقول الشابع عنها انها 

والسمات الفنٌة واألنماط الثقافٌة واإلجتماعٌة من األنساق الفكرٌة والتصورات النظرٌة والممارسات األخالقٌة، 

كارات مختلفه، ألجل أن ٌتفاعل معها اإلنسان روحٌاً ـــــــــــوأعراؾ وفنون وأزٌاء وأبداعات وأبتعادات وتقالٌد 

.  ()(ومادٌاً فً سٌاقه األجتماعً

 للحٌاة والمجتمع والنظام والكون والطبٌعة واإلنسان، تتجسد فً أعماق الفكر ة شمولًةفالثقافة إذن رإي

 ةما ٌمكن أختزال مفهوم الثقاؾـــذوقً والسلوكً لإلنسان والمجتمع، كـــوالوجدان الذاتً واألخالقً وال

 التً ة المتسامًة النورانًةهً الرإي)ص، كما قالوا عنها ـــذي ٌكون محدداً بمعناها األخــــ بالشكل الةالمًـاإلس

 للدٌن اإلسالمً الحنٌؾ، وتهتدي بنور هللا الذي هو نور السماوات ة والروحًةتستسقً جذورها من األسس العقابدي

َجاَجُة }واألرض بداللة قوله تعالى َماَواِت َواأْلَْرِض َمَثلُ ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة فٌَِها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح فًِ ُزَجاَجٍة الزُّ ُ ُنوُر السَّ هللاَّ

َباَرَكٍة َزيْ  ٌُوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ يٌّ  َها َكْوَكٌب ُدرِّي ٌُِضًُء َولَْو لَْم َتْمَسْسُه َناٌر نُّوٌر ـــــــَكؤَنَّ ُتَها  ٌْ َكاُد َز ٌَ ٍة  ٌَّ ٍة َواَل َؼْربِ ٌَّ ُتونٍِة الَّ َشْرقِ

هْ  ٌَ ُ لِنــَعلَى ُنوٍر  ٍء َعلٌِمٌ ـُ ِدي هللاَّ ًْ ُ بُِكلِّي َش اِس َوهللاَّ ُ اأْلَْمَثالَ لِلنَّ ٌَْضِرُب هللاَّ َشاء َو ٌَ . ()((){وِرِه َمن 

ومن الواضح أن مثل هكذا إرث ثقافً ٌتمتع بالنورانٌة هو لٌس كالثقافه الؽربٌة والمادٌة عموماً، التً تمٌل 

الى تؤلٌه اإلنسان لوحده دون ما ٌكون له أتصال بخالقه وموجده بإبداع ال مثٌل له، وفً ظل هكذا رإٌة ال بد 
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من القول أن الذي ال ٌجوز لألمة التً تسٌر حسب صورة تكاملٌة لتحقٌق طموحاتها وبلوغ أمالها المستقبلٌة 

أن تجعل وراء ظهرها ما الٌتحقق تكاملها اإل به،وهو التراث الثقافً والفكري، مما ٌتطلب تسخٌر الوسابل 

واآللٌات اإلعالمٌة، ونشر آفاقه الفنٌه والجمالٌه لٌتسنى للفرد واألمه ممارسة الوعً واإلدراك للمسإولٌة 

 سرعان ما ةأن المشاعر الالهبه فً المواج) إذ ةاإلسالمٌة بالحٌثٌة التً تتدفق بها المشاعروالعواطؾ الجٌاش

تدفع العملٌة اإلعالمٌة بكل معطاٌاتها ووسابلها سٌما العصرٌه منها كمنظومة األنترنٌت التً أخذت تإجج 

 على واقعنا ة الدخٌلة، حٌث أضحت وكؤنها ساحة لنقل بضاعة الثقاؾة بٌن اإلعالم والثقاؾةلهٌب العالق

.  ()(اإلسالمً فهً أقرب ما تكون الى وسٌط ناقل من مراكز أنتاجها الى مناطق أستهالكها

 الثقافً، بما ٌعكس ةونحن سبق وأن قلنا أنَّ اإلعالم ووسابله هما وجه المجتمع الحضاري، وأداة مخزون

مستوى التحضر والتقدم والوعً للمجتمع عبر تقنٌاته الحدٌثة، فرب مشهد مقزز من األوساخ المتراكمة 

أو الصحؾ،له أثر كبٌر  والقاذورات المنتشرة تسلط عدسة الكامٌرا علٌه اهتمامها وتعرضها على الفضابٌات

 إذا عرفنا أن الناس ٌقرأون المجتمعات من خالل عدسات ذلكٌكشؾ إنعكاس مستوى ذلك المجتمع وثقافته،

الكامٌرا والكتب والصحؾ، فما تولٌه العدسة والصحؾ أهمٌتها نال أهمٌة المجتمعات األخرى،وما أهملته أهمل 

أن الحرب حربان، حرب المدافع والصوارٌخ،وهً الحروب التقلٌدٌة )وكما ٌقال.من قبل الجمٌع

العسكرٌة،وحرب العقول واألفكار،وهً التً تبدأ قبل الحروب التقلٌدٌة عادة، وٌطلق علٌها أسم الحرب 

. ()(اإلعالمٌة، أو الباردة

وعلى هذا األساس ٌبدو أن اإلنسان ٌحتاج إلى ؼذابٌن، ؼذاء ٌتالبم مع تركٌبته الجسدٌة، وؼذاء ٌتالبم مع 

تركٌبته الذهنٌة والروحٌة، واإلعالم بوجه الصحٌح هو من ؼذاء الروح والعقل، ألن محتواه الكلمة،والكلمة 

ما انتشرت ثقافة أمة فً عصرنا الحاضر وال قٌمها إالّ بقوة ):تخاطب العقول وال تخاطب األبدان، حتى قٌل

إعالمها وإرادة إعالمٌٌها وسعة أفقهم، وما تراجعت ثقافة وانزاحت إلى الهامش إالّ بضعؾ ممارساتها 

.  ()(اإلعالمٌة وضحالة إعالمٌٌها وفتور همتهم

من هنا أصبح اإلعالم ووسابله من أهم عوامل تكوٌن وصٌاؼة اإلنسان وبنابه الروحً والثقافً والفكري، 

وقد حرصت بعض المإسسات اإلعالمٌة بتنشبة الكوادر المتخصصة فً علم النفس والتربٌة واالجتماع، من 

أجل إٌصال الرسالة اإلعالمٌة بقوة إلى المجتمع لٌحافظ على هوٌته من الضٌاع وٌوجه الطاقات نحو الثقافة 

التً تساند بناء المجتمع واالحتفاء بتراثه والحٌلولة دون إنخراط الكوادر الشبابٌة وراء أبواق الثقافات 

الؽربٌة المؽرضة، وهنا ٌتبٌن دور وسابل اإلعالم وكوادرها فً كشؾ زٌؾ الثقافات الؽازٌة والهزٌلة وٌمكن 

إن دور العرض السٌنمابً خاصة فً )خصوصاً إذا ما علمنا. إعتبار ذلك مٌداناً من مٌادٌن الجهاد فً سبٌل هللا



- 19-  
 

أماكن تجمع الٌهود بالقاهرة كان لها نشاط بارز فً التروٌج للفكر الصهٌونً، وان السٌنما المصرٌة نشؤت فً 

. ()(ظل ظروؾ ٌهٌمن علٌها االستعمار البرٌطانً والرأسمالٌة األوروبٌة والصهٌونٌة المتنامٌة

ومن هنا إنتشر الفساد،وإستشرى الفجور والخالعة واالنحطاط، وإبتعد الشباب عن دور العبادة وعن التراث 

أن شبابنا الٌوم أخذ ٌنظر الى خارج وطنه األم، وراح )الفكري اإلسالمً،وما أشار الٌه بعض المحللٌٌن بقوله 

ٌتسكع على أبواب الؽرب ٌستجدي منهم الثقافة الهزٌلة والمحاكات لهم فً القٌافة واللبس ونمط الحٌاة، 

وُؼزي المسلمون فً عقر دورهم بتقالٌد وعادات ؼرٌبة أصبحت الٌوم جزًء ال ٌتجزأ من الكٌان العربً وبات 

. ()(من الصعب التمٌٌز بٌن الثقافتٌن
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 المبحث الرابع

 .االقتصادي  السٌاسً و فً البعد اإلسالمً أهمٌة اإلعالم

نما هً السبٌل الى الرعاٌة إن الممكن كما علٌه النظرٌة الؽربٌة ؾ السٌاسة فً الخطاب اإلسالمً ال تعنً    

واالصالح والتهذٌب بما ٌقّوم سلوك الناس وفق مبادئ الحق والعدالة التً ُبعث من أجلها األنبٌاء بداللة قوله 

اُس بِاْلقِسْ ـــلََقْد أَْرَسْلنا ُرُسلَ }تعالى  قُوَم النَّ ٌَ ناِت َوأَْنَزْلنا َمَعُهُم اْلِكتاَب َواْلِمٌزاَن لِ ٌِّي ِط َوأَْنَزْلَنا اْلَحِدٌَد فٌِِه ـــنا بِاْلَب

ٌَنــَبؤٌْس َشِدٌٌد َوَمن ْعلََم هللاُ َمْن  ٌَ اِس َولِ ِب إِنَّ هللاَ َقِويٌّ َعِزٌزٌ ـــْ افُِع لِلنَّ ٌْ . (){ُصُرهُ َوُرُسلَُه بِاْلَؽ

السٌاسة هً ما كان فعالً ان ٌكون معه الناس أقرب الى الصالح، وأبعد من ): قابالً   ولذا عرفها ابن عقٌل 

 .()(الفساد وأن لم ٌضعه الرسول وال نزل به وحً

ق مبادئ وقٌم السماء، ــــالحٌة وإدارٌة لألمة وؾــٌاسً عملٌة إصـالمً ٌجعل من العمل السـ فالتصور اإلس  

ٌمنة والتسلط ونهب الثروات واذالل الشعوب وتمكٌن ــٌاسً القابم على أساس الهـــوٌرفض العمل الس

ْجَعلَ هللاُ لِْلكافِِرٌَن َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن َسبٌِالً }االستعمار على مقدراتها بصرٌح قوله تعالى  ٌَ . ( ){َولَْن 

 عادًة ما ترسمه السلطة القابمة فً ؼٌر المجتمع اإلسالمً وٌكون بشكله العام  ومن ؼٌر شك ان اإلعالم 

وإذا كانت السلطة فً المجتمع اإلسالمً تمثل السٌاسة على ضوء الخط اإلسالمً  جزءاً من سٌاستها القابمة،

داء رسالته فً أالصحٌح فً رعاٌة شإون االمة بما ٌحقق مصالحهم وصالحهم وسعادتهم وتمكن اإلنسان من 

فال ضٌر من توجٌه خطابنا لمإسسات إعالمها ان تؤخذ دورها فً أداء  األرض كمستخلؾ من قبل السماء،

وظٌفتها الرسالٌة لموازنتها والتفاعل معها من خالل الحاكم والحكومة وقراراتها السٌاسٌة ما دامت تصب فً 

 .مصلحة االمة وتإشر على ما هو ؼٌر ذلك

ألن الذي ٌمٌز اإلعالم اإلسالمً عما سواه بانه إعالم هادؾ وملتزم ٌستمد رإٌته من المرجعٌة اإلسالمٌة 

المتمثلة بالكتاب والسنة الصحٌحة ومن حقه الوظٌفً وحكمه التكلٌفً انما ٌتمثل فً ان ٌسلط الضوء على ما 

. هو مناٍؾ لتلك الرإٌة سواء كانت من السلطة او ؼٌرها

أن البعد األقتصادي فً ، الدراسات األختصاصٌه    وما ٌتعلق فً البعد األقتصادي بالنظر ألهمٌة اإلعالم حسب

األمه الٌقل أهمٌة عما تقدمه من أبعاد مختلفه، وهذا ما ٌدفع عجلة اإلعالم اإلسالمً أن تحتل موقعاً مرموقاً 

فً مساحة الواقع األقتصادي، ٌترسخ فً جمٌع مفاصله من أجل أن ٌعطٌه حركه تفاعلٌة مع الوسط 

فؤن األمه على )األجتماعً، تتفق مع حاجات الفرد المعاشٌة بالشكل الذي ٌشعره فً الحٌاة المستقره، وذلك 

الصعٌد اإلسالمً وهً تعٌش كفاحها المرٌر وجهادها المتواصل، من عزتها وكرامتها وأشباع معدتها دون 
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فهً لم تجد أمامها إال طرٌقاً واحداً . األعتماد على ؼٌرها، حالما تإسس كٌاناً أقتصادٌاً أؼنى وأرفه لنفسها

 أمالها، وهو الخط اإلسالمً األصٌل، نتٌجة الشعور النفسً الذي تعٌشه لٌوصلها الى ذلك الطموح وإنعاش

. ()(األمه أتجاه األستعمار الذي ٌتسم بالشكوك والتهم والخوؾ لما تركه من األستؽالل والصراع ضدها

ومن خالل ذلك ٌستوجب علٌنا أن ندعم القطاع األقتصادي بكل ما لدٌنا من وسابل وأمكانات، ونعتقد جازمٌن 

 وألٌاتها المعاصره لها الدور الفاعل فً تطوٌر وترسٌخ المقومات االقتصادٌة القابمه ةأن المنظومة اإلعالمً

 إنما ةثبات فعالٌاتها ونشاطاتها الذاتًإلوالتروٌج لها بما ٌجعلها معطابًة فً الواقع األجتماعً، وإمكانٌة السعً 

وما نإكده . ٌتبلور حسب ما تقدره المصالح والمفاسد تجاه الربح والخساره فً العملٌة االقتصادٌة بشكل عام

عب ـــمركزاً مهماً وعامالً محركاً فً نشاط اقتصاد األمة، لتلعلى وجه الخصوص البد من أن نكون كإسالمٌٌن 

 تخلفها، وجعلها تتطلع إلى المستوى المعٌشً والصناعً المختلؾ عندوراً ممٌزاً فً إٌقاظ الشعوب وتنبٌهها 

ٌن مشروعها الصناعً والزراعً وما ـأسوة لها مع الشعوب والدول المتطورة،مما ٌدفعها إلى العمل على تحس

 التً أضحت سالحا فاعالً لمواجهة ة المعاصرةكل عام ومواكبة الثوره الصناعًـٌتعلق باألمور االقتصادٌة بش

  .نعة ـــمن ترٌد، خصوصا ثورة االتصاالت ووسابله التً تهٌمن علٌها بعض الدول المص

أن لوسابل اإلعالم دوراً كبٌراً فً تؽٌٌر نمط الحٌاة االقتصادٌة أثر االكتشافات الحدٌثة عبر )مما تقدم تبٌن 

الوسابل اإلعالمٌة المتطورة، فقد كشفت الرحالت الفضابٌة عبر األقمار الصناعٌة، عن ثروات كامنة فً خباٌا 

 .()(األرض لم ٌطلع علٌها من قبل

 

 

 والحمد هلل رب العالمٌن
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