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 :ملخص البحث
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى خاتم األنبياء والمرسمين نبينا محمد 

 وعمى آلو وصحبو أجمعين  وبعد :

مختصين في مجالو إن أىمية اإلعالم اليوم ال تخفى عمى جميع الناس وخاصة ال
والعاممين بو ، وبعد التطور الحاصل في تقنيات االتصال والتسارع غير المسبوق في  
وسائل اإلعالم وتنوع مصادرىا أصبح الناس يتداولون األخبار في مشارق األرض 

 ومغاربيا خالل دقائق معدودة وعبر الفضاء وبالمباشر في أحيان كثيرة .

ن ىذا العالم وليا ثقميا في المجتمع الدولي في وأمتنا اإلسالمية جزء ميم م
، وىي في الوقت نفسو مستيدفة في ويحسب ليا حسابًا عمى كافة الصعدالمجاالت كافة 

جميع األزمنة وقد تكون في عصرنا الحاضر أكثر استيدافًا وىذا ما نراه اليوم واضحًا 
 .لمنطقة بشكل خاصو بشكل عام وفي افي األحداث يمر بيا المسممون في العالم كم

وأردت في ىذا البحث أن أتناول جانبًا ميمًا من جوانب ىذا االستيداف آال وىو 
)اإلعالم اإلسالمي وتحديات  ، فجاء ىذا البحثالجانب اإلعالمي وتحديات العولمة

لبيان معنى اإلعالم  دت األولالعولمة اإلعالمية المعاصرة( مقسمًا إلى مبحثين أفر 
، أما المبحث الثاني فعرضت فيو تحديات العولمة اإلعالمية و وأىدافووأىميت اإلسالمي

المعاصرة التي تستيدف اإلسالم كرسالة خالدة والمحاوالت المستمرة لتشويو صورتو في 
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وسائل اإلعالم العالمية والنيل منو بكل الوسائل الممكنة وقد جندت لذلك كافة اإلمكانات 
عنى العولمة كمصطمح وأىم أىدافيا ومخاطرىا وأبرز المادية والبشرية، سبقتو ببيان م

أدواتيا اإلعالمية ،ثم أتممت البحث بخاتمة عرضت فييا ألبرز النتائج التي توصمت 
 إلييا .

وختامًا فإن ىذا جيد المقل واستحالة أن يخمو بحثي ىذا من النقص والتقصير 
أن يتقبل منا وأن يجعل  ألنيما صفتان مالزمتان لمبشر وأنا منيم ، لكنني أرجو اهلل

 .زالتنا إنو ولي ذلك والقادر عميوأعمالنا خالصًة لوجيو الكريم وأن يغفر لنا خطايانا و 

Islamic media 
and the challenges of contemporary media 

globalization 
 

Research summary   
Praise is to god and prayer and peace is upon the seal of the prophets 

and messengers , our prophet Muhammad , and his family and companions . 

The importance of the media today is well known to all people ,  

particularly specialists and workers in its field . 

After the development in communication technologies , the 

unprecedented acceleration in the media and the diversity of sources , people 

are passing around news in the east and west of the world within a few 

minutes, and many across space and sometimes direct. 

Our Islamic nation is an important part of this world and it has its own 

weight in all fields in the international community and is reckoned with at all 

levels, at the same time ,its targeted at all times and perhaps more targeted in 

our time , this is evident in the events experienced by Muslims in the whole 

world in general and in  particular in the region. 
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In the research , I wanted to study an important aspect of this 

targeting, namely the media and the challenges of globalization. This 

research (Islamic Media and the challenges of contemporary Media 

Globalization) is divided into two sections, the first devoted to demonstrate 

the meaning of globalization and its importance and objectives . in the 

second part , I introduced the challenges of contemporary media 

globalization that target Islam as an immortal massage and the continuous 

attempts to tarnish its image in the media of the world and harm it by all 

possible means , for which ,all the material and human resources have been 

recruited . I preceded the meaning of globalization statement as a term and 

its most important objectives and risks and top media tools, and then I 

completed my research with a conclusion in which I presented the most 

prominent findings. 

In conclusion, in spite of this great effort , it is impossible that my 

research is without shortage, failure which are qualities of human beings and 

I am of them , but I ask Allah to accept us and to make our deeds purely for 

Allah's sake and to forgive as for our sins and trespasses , for he is the 

Crown of that and he is able to do it            

All prayers and Blessings of Allah be upon our prophet, Mohammed, 

his family and all his companions .   

 

 

issn : 2071- 6028
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 المقدمة:

أن ال إلو إال اهلل وأن إن الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره ونستيديو ونشيد 
 بعد: أما محمدًا عبدُه ورسولو،

شلللللللللللك أن اإلعلللللللللللالم اليلللللللللللوم أصلللللللللللبح وفلللللللللللي ظلللللللللللل التطلللللللللللورات السياسلللللللللللية  فلللللللللللال
واالجتماعيللللللللة والثقافيللللللللة، وتفشللللللللي العولمللللللللة وسلللللللليطرتيا عمللللللللى الفكللللللللر العللللللللالمي وبللللللللروز 
النظللللللللام العللللللللالمي الجديللللللللد فللللللللي ثوبللللللللو االسللللللللتعماري تحللللللللت سلللللللليطرة أصللللللللحاب النفللللللللوذ 

الكبلللللللللرى فلللللللللي العلللللللللالم ، ونتيجلللللللللة لتعلللللللللدد وسلللللللللائميا اإلعالميلللللللللة  العلللللللللالمي ملللللللللن اللللللللللدول
وسلللللللليطرتيا عمللللللللى منللللللللابر اإلعللللللللالم العللللللللالمي ومؤسسللللللللاتو صللللللللارت الحاجللللللللة ضللللللللرورية 
ومّمحللللللة ألن تللللللدافع األمللللللم ومنيللللللا األمللللللة اإلسللللللالمية عللللللن كيانيللللللا والتللللللي تطمللللللح الللللللدول 

جيللللود الكبللللرى إلللللى مسللللخيا وجعميللللا تابعللللًة فكريللللًا ليللللا ، وىللللذا الللللدفاع يتطمللللب تظللللافر ال
 من أبناء األمة اإلسالمية عامة ومن المختصين في مجال اإلعالم خاصة.

للللللذلك يجلللللب اتخلللللاذ خطلللللوات سلللللريعة ومدروسلللللة تجلللللاه ملللللا يتعلللللرض للللللو اإلسلللللالم 
والمسلللللللللللممون إعالميلللللللللللًا وسياسللللللللللليًا واقتصلللللللللللاديًا ، ويجلللللللللللب النيلللللللللللوض بواقلللللللللللع اإلعلللللللللللالم 
ة اإلسللللللللالمي ليصللللللللبح مؤسسللللللللة عظمللللللللى وقويللللللللة تللللللللوازي حجللللللللم المؤسسللللللللات اإلعالميلللللللل

العالميللللللة ، وقللللللد غللللللدت لغللللللة اإلعللللللالم لغللللللًة حضللللللاريًة معاصللللللرة تيللللللدف إلللللللى التكامللللللل 
والشللللرح والتفسللللير المعاصللللر عمللللى أسللللاس أنيللللا مللللن أىللللم وسللللائل الفكللللر العللللالمي ونقللللل 

 المعمومات لممجتمع البشري بأجمعو .
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وتكملللللن أىميلللللة ىلللللذا الموضلللللوع فلللللي كونلللللو يتطلللللرق لمسلللللألة ميملللللة جلللللدًا أال وىلللللي 
لمللللللة وتأثيرىللللللا عمللللللى الرسللللللالة اإلعالميللللللة ، ويطللللللرح البحللللللث عللللللدة عالقللللللة االعللللللالم بالعو 

تسلللللاؤالت أىميلللللا ملللللدى سللللليطرة العولملللللة عملللللى اإلعلللللالم وىلللللل اسلللللتخدمت العولملللللة فلللللي 
 ما السمبي واإليجابي في الموضوع؟اإلعالم بشكل مباشر و 

مصللللللادر متخصصللللللة فللللللي وقللللللد اعتمللللللدت فللللللي كتابللللللة ىللللللذا البحللللللث عمللللللى عللللللدة 
 عمللللللى مللللللا باالعتمللللللادمللللللن ىللللللذه المصللللللادر كبيللللللرة  ، وكانللللللت الفائللللللدةاإلعللللللالم المعاصللللللر

، وكللللذلك كانللللت عللللة قللللد يكللللون بعضلللليا لللللم يطللللرق مللللن قبلللللجللللاء فييللللا مللللن معمومللللات ناف
مصلللللادر اإلعلللللالم اإلسلللللالمي خيلللللر معلللللين للللللي فلللللي اإلحاطلللللة بيلللللذا الموضلللللوع ملللللن كلللللل 

 جوانبو.

أما الجديد الذي أضيف في ىذا البحث فيو محاولة الوقوف عمى التحديات التي 
، وكيف يمكن مواجية عالم اإلسالمي في ظل العولمة اإلعالمية المعاصرة تواجو اإل

 .تمك التحديات

وعميللللللو قمللللللت بعللللللد التوكللللللل عمللللللى اهلل ببحللللللث ىللللللذا الموضللللللوع بعنللللللوان )اإلعللللللالم 
، ضلللللللم  ملللللللى مبحثللللللليناإلسللللللالمي وتحلللللللديات العولملللللللة اإلعالميلللللللة المعاصللللللرة( وقسلللللللمتو ع

، فيمللللللا تطرقللللللت فللللللي وأىدافللللللوميتللللللو األول فللللللي محتللللللواه اإلعللللللالم اإلسللللللالمي مفيومللللللو وأى
عالميلللللا المعاصلللللر وأبلللللرز تحلللللدياتيا يضلللللاف إللللللى  المبحلللللث الثلللللاني العولملللللة ومبادئيلللللا وا 
واجللللللب اإلعللللللالم اإلسللللللالمي فللللللي التصللللللدي لمعولمللللللة اإلعالميللللللة ، أمللللللا خاتمللللللة البحللللللث 

 .ألىم النتائج التي توصمت إلييا فكانت عرضاً 
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ملللللة وثقافتيلللللا كلللللان ملللللن إن اللللللدور البلللللارز لحعلللللالم فلللللي الحفلللللاظ عملللللى ىويلللللة األ
األسللللللباب التللللللي تقللللللف وراء عظلللللليم عنايللللللة اإلسللللللالم بللللللاإلعالم اإلسللللللالمي والحللللللث عمللللللى 
ممارسللللللللتو عللللللللن طريللللللللق المصللللللللدرين الرئيسللللللللين لمتشللللللللريع اإلسللللللللالمي أال وىمللللللللا القللللللللرآن 
ن اللللللدعوة اإلسلللللالمية للللللن تبمللللل  يوملللللًا كماليلللللا إال إذا  الكلللللريم والسلللللنة النبويلللللة المطيلللللرة، وا 

، للللللللذا كلللللللان ميلللللللق بعظملللللللة أىلللللللدافيا وجميلللللللل رسلللللللالتيامتطلللللللور يكانلللللللت مسلللللللنودة بلللللللإعالم 
االىتمللللللام بللللللاإلعالم اإلسللللللالمي وتنميتللللللو مللللللن الواجبللللللات التللللللي يتوجللللللب عمللللللى المسللللللممين 

وجلللللل أن يسلللللدد خطلللللى العلللللاممين  العنايلللللة بيلللللا وعلللللدم التقلللللاعس عنيلللللا ، ونسلللللأل اهلل علللللزَ 
فلللللون فلللللي ىلللللذا المجلللللال ملللللن المسلللللممين الصلللللادقين اللللللذين يلللللدافعون علللللن ىلللللذه األملللللة ويق

 بوجو المعتدين عمييا ، وأن يوفّقيم اهلل تعالى لما يحبو ويرضاه .

الميم عممنا ما ينفعنا وانفعنا بما عممتنا وزدنا عممًا وصّمى اهلل عمى نبينا محمد 
 وعمى آلو وصحبو وسّمم.
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 األول املبحث
 وأهدافه وأهميته اإلسالمي اإلعالم مفهوم

 األول المطلب
 واصطالحا   غة  ل اإلعالم تعريف

م لغًة لبيان مفيوم اإلعالم اإلسالمي البد ان نتطرق إلى معنى اإلعال
 ، بعد ذلك نبين مفيوم اإلعالم اإلسالمي عمى أساس أنو مركٌب وصفٌي .واصطالحاً 

   اللغة في اإلعالم:  أول  

، وفي المغة (3)( مشتقة من َعِمَم ومعناه معرفة الشيء عمى حقيقتوكممة )إعالم
عالم مفرد (3)(Informationاإلنكميزية ) ، وما ينشر بواسطة وسائل مصدر أعَممَ ، وا 

: اإلخبار أو التبمي ، أيضًا بأنوعر ف ويُ  .(9)اإلعالم كاإلذاعة أو التمفزيون أو الصحافة
 .(3)القوَم بالغًا أي أوصمتيم الشيء يقال: أبمغتُ 

                                                 
عروس من جواىر القاموس ، محمد مرتضى الممقب مرتضى الزبيدي ، تحقيق مجموعة ينظر: تاج ال( 1)

 .(  33/131)  (محققين، دار اليداية : مادة )عمم 
، يق العجمموسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعموم ، محمد بن عمي بن القاضي ، تقديم : د. رف( 2)

 .(  1/134م : ) 1996،  1ورج زيناني، طترجمة د. ج
، عالم الكتب، (معجم المغة العربية المعاصرة، احمد مختار عبد الحميد عمر ، مادة )ع ل مينظر: ( 3)

 .(  2/1541: )  2118الرياض ن 
 .( 23م ، )2115اإلعالم اإلسالمي الواقع والطموح، مثنى الضاري وطو الزيدي، دار الفجر، بغداد، ( 4)
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 م قال )) َبَمغواوفي الحديث عن عبد اهلل بن عمرو أن النبي صَمى اهلل عميو وسمَ 
 .(3)(عني ولو آية ..

 اصطالحا   اإلعالم:  ثانيا  

)اإلعالم( كثيرة والمجال  ذكرىا المختصون لمصطمح إن التعريفات التي
الستيعابيا جميعًا في ىذا البحث أو الدخول في تفاصيميا وفي أوجو الخالف التي ترتبت 
عمى تباينيم في تعريف االعالم ، لذا سنحاول الوقوف عمى أبرزىا وصواًل إلى المعنى 

 األدق واألقرب ليذا المصطمح .
، أو ىو (3)بار واآلراء والمعمومات عمى الجماىير((: ))ىو نشر األخاإلعالم

تزويد الناس باألخبار الصادقة والمعمومات الصحيحة والحقائق الثابتة التي تساعد الناس 
 .(9)عمى تكوين رأي صائب في واقعة معينة

وعّرفو آخرون بأنو: كل قول أو فعل قصد بو حمل حقائق أو مشاعر أو عواطف 
أو أفكار أو تجارب قولية أو سموكية شخصية أو جماعية إلى فرد أو جماعة أو جميور 

كان الحمل مباشرًا أم بواسطة وسيمة اصطمح عمييا أنيا وسيمة  بغية التأثير بيم سواء
 .(3)إعالم قديمة أو حديثة

                                                 
رواه البخاري في صحيحو، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن ( 1)

م، كتاب: أحاديث األنبياء، باب: ما ذكر عن بني اسرائيل برقم: 1987ىل/ 1417كثير، بيروت، 
3274 ،(3/1275 ). 

 .( 27: ) 1981، القاىرة ،  1ينظر: اإلعالم اإلسالمي ، إبراىيم إمام ، مكتبة األنجمو ، ط( 2)
 .( 4م ، )1997ينظر: ضوابط اإلعالم في الشريعة اإلسالمية ، عبد اليادي الزيدي ، الرياض ، ( 3)
مفاىيم إعالمية من القرآن الكريم ، سيد محمد ساداتي الشنقيطي ، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، ( 4)

 .( 18م : )1986
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الجماىير : التعبير الموضوعي لعقمية عّرفو األلماني )أوتوجرت( عمى أنوو 
 .(3)ولروحيا وميوليا واتجاىاتيا في الوقت نفسو

مملللا سلللبق يتضلللح لنلللا أن ىنلللاك تعريفلللات علللدة لحعلللالم عملللى اخلللتالف مضلللامينيا 
بللدورىا عمللى المعنللى تبللاين اآلراء وتنللوع التصللورات انعكسللت نتيجللًة الخللتالف التوجيللات و 

منيللا الللدقيق  ، فمنيللا مللا ىللو قريللب ومنيللا مللا ىللو بعيللد عللن المعنللى وكللذلكالعللام لحعللالم
جللو الخصللوص اإلعللالم ، وأرى مللن المناسللب أن نعبللر عللن اإلعللالم وعمللى و وغيللر الللدقيق
 :المعاصر بأنو

صللللللحيحة والحقللللللائق الواضللللللحة تزويلللللد الجمللللللاىير بللللللأكبر قللللللدر ملللللن المعمومللللللات ال
والصادقة فيعتملد فييلا عملى التحريلر ونشلر األخبلار التلي تنسلاب إللى عقلول النلاس وترفلع 
مللللن مسللللتواىم وتوحللللدىم وتسللللاعدىم عمللللى النيللللوض بمجتمعللللاتيم فللللي المجللللاالت كافللللة ، 
والسللليما ملللع التنلللوع الحاصلللل فلللي وسلللائل اإلعلللالم والتطلللور اللللذي جعلللل ملللن العلللالم قريلللة 

 صغيرة .
يجملللع بينيلللا ،إذ  يمغلللي التعريفلللات األخلللرى أو يحجميلللا بقلللدر ملللا التعريلللف ال وىلللذا

حاولت من خالل صياغتو أن أجمع بين بقية التعريفات التي لم أرجح أحدىا عمى األخلر 
 كوني قد رأيت في بعضيا قصورًا عن البقية .

 : اإلسالمي اإلعالم:  ثالثا  

 مركٌب وصفٌي بأنو: يمكن أن ُنّعرف اإلعالم اإلسالمي عمى أساس أنو

                                                 
، ، عّمان ، األردن 1دار أسامة ، ط، حسين عبد الجبار ، اتجاىات اإلعالم الحديث والمعاصر: نقاًل عن( 1)

 .( 11م :)2111
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ستمرة من كتاب اهلل تزويد الجماىير بصفة عامة بحقائق الدين اإلسالمي الم
(، عمى نحو مباشر أو غير مباشر عن طريق وسيمة عميو وسم م صّمى اهللوسنة رسولو )

 .(3)إعالمية دينية متخصصة أو عامة

ويّعرف اإلعالم اإلسالمي بأنو اإلعالم الذي يعكس الروح والمبادئ والقيم 
اإلسالمية ، ويمارس في مجتمع إسالمي ويتطرق إلى المعمومات والحقائق المتعمقة بكل 

 .(3)انونية والدينية واألخالقيةنواحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والق
 

 الثاني المطلب

 ومجالته اإلسالمي اإلعالم حدود

نستطيع أن نحدد اإلطار العام لحعالم اإلسالمي في ضوء شمولية الدين 
سالمي وواقعيتو ، فاإلسالم الذي أنزلو اهلل تعالى استيدف تصحيح مسارات اإل

المجتمعات البشرية وتقنين قيميا وأخالقيا وتشريع قوانينيا ودساتيرىا ، وليذا فقد وضع 
اهلل سبحانو وتعالى أسس ىذا الدين ومعالمو ومفاىيمو عن طريق محك رئيسي وىو 

النظم االجتماعية والسياسية والقانونية واالقتصادية مدى قدرة ىذا الدين عمى التطبيق في 
 .(9)واألخالقية

                                                 
، الرياض ،  2الحميم ، دار الرفاعي ، ط ينظر : اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاتو العممية ، محي الدين عبد( 1)

 .( 147ىل : ) 1414
، محمد منير حجاب، دار الفجر ، القاىرة ، ( التطبيق –النظرية  –ينظر: اإلعالم اإلسالمي )المبادئ ( 2)

 .( 24م: )2112
 .( 23ينظر : اإلعالم اإلسالمي ، محمد منير حجاب : )( 3)
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إن إعالمنا اإلسالمي ينطمق من عالمية ىذا الدين إذ إنو يستيدف الجميور في 
الدعوة  ، بل إن المنيج اإلسالمي يعتمد عمى الجانب اإلعالمي فياصقاع األرض كل

َوُأوِحَي ِإَليَّ َىَذا اْلُقْرآُن )) قال تعالى إلى اهلل وتبميغيا بجميع الوسائل المتاحة والمباحة،
أي أن االنذار والتبمي  ال يقتصر عمى المخاطبين في زمن  ،(3)ِِلُْنِذَرُكْم ِبِو َوَمْن َبَمَغ((

نما يتعدى ذلك إلى كل ز  مان ومكان ، لكن السؤال ىنا أيمكن أن نعد  وسائل الرسالة وا 
يا بأنيا أدوات لحعالم اإلعالم التابعة لمدول العربية واإلسالمية يمكن أن نصنف

 ؟اإلسالمي

 الجواب: ليست كل االنظمة اإلعالمية في الدول اإلسالمية تّصنف بأنيا إعالماً 
يطبق الشريعة اإلسالمية مجتمع ، والسبب في ذلك أن المجتمع اإلسالمي الذي إسالمياً 

شمولي العقيدة متكامل البناء االجتماعي، ومن ثم  فإن كل شيء فيو إسالمي بدءًا من 
المرح والمزاح وحتى مواجية الموت وىو بذلك إسالمي في كل شيء حتى في التسمية 

، وىو الذي يتطرق إلى أخبار وقضايا المسممين في كل العالم ناتوالترويح واإلعال
ويشرحيا ويبين مشاكميم ويحاول إيجاد الحمول ليا ، أما ما تقوم بو بعض األنظمة من 

 . (3)بناء مؤسسات إعالمية ىي في الحقيقة تمثل إعالم وتوجيات ىذه الدول وأنظمتيا

المفيوم المنيجي الذي ال يجعل مقاييس والمفيوم الحق لحعالم اإلسالمي ىو 
إسالمية اإلعالم مبنية عمى أساس الحدود الجغرافية والمكانية ، أو الوضعية التاريخية 
الموضوعة ، أو الممارسة الواقعية الخاطئة لحعالم في الحياة ، إنما ىو الذي يبني تمك 

                                                 
  .19األنعام : اآلية  ( 1)

 .( 22ينظر: اإلعالم اإلسالمي ، الواقع والطموح ، مثنى الضاري : )( 2)
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لفكرية واإلنسانية المنبثقة من المقاييس والمعايير عمى أساس المنطمقات الر ئيسة واأُلطر ا
 .(3)روح اإلسالم وتصوراتو الكمية وقيمو السامية

واإلعالم اإلسالمي ييدف بذلك إلى نشر تعاليم الدين اإلسالمي ومعالجة 
ل عمى إعداد رأي عام عالمي منصف تجاه ىذا الدين وحقائقو ، ال القضايا الدينية والعم

كما يحاول البعض تصويره بأنو دين يحث عمى العنف والتطرف وغيرىا من الصفات 
الذميمة ، وىنا يجب التفرقة بين اإلسالم منيج رباني وبين تصرفات بعض المسممين 

ال مجتمع يخمو من ىكذا الذين يسيئون ألنفسيم ولدينيم ، إذ أنو ال يوجد شخص و 
أخطاء ومخالفات ويعد النقص صفة مالزمة لحنسان إال من عصمو اهلل واصطفاه من 

))ُقوُلوا آَمنَّا  قال تعالى ، أنبيائو ورسمو لذلك أوجب عمى المسممين اإليمان بيم جميعاً 
سْ  ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواِْلَْسَباِط َوَما ِبالمَِّو َوَما أُْنِزَل ِإَلْيَنا َوَما أُْنِزَل ِإَلى ِإْبَراِىيَم َواِ  َماِعيَل َواِ 

ُق َبْيَن َأَحٍد ِمْنُيْم َوَنْحُن َلوُ   ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوِتَي النَِّبيُّوَن ِمْن َربِِّيْم ََل ُنَفرِّ
 (3)ُمْسِمُموَن((

ادئ اإلسالمية وثوابتيا ومعبرًا عن وحدود اإلعالم اإلسالمي أن يبقى ممتزمًا بالمب
وسطية اإلسالم وسماحتو دون إفراط أو تفريط يضاف إلى االعتماد عل الوسائل 
المعاصرة والتقنيات الحديثة في النشر واإلفادة من التطور الحاصل بقدر اإلفادة من 

 .(9)الماضي وتجاربو

                                                 
  .( 37ه : )1411، ن المفكرين ، مطابع الخميج ، قطر، نخبة مينظر: مقاالت في اإلعالم اإلسالمي( 1)

 .13البقرة : اآلية ( 2)
، ، قّدم لو: إسماعيل عمي طو سكيريدي، أيوب حسين ئامياقع إعالمنا اإلسالمي وسبل نيضتوينظر: و ( 3)

 .( 28م : )2113، بغداد ،  1دائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف السني ، ط
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 الثالث المطلب

  اإلسالمي اإلعالم أهمية

لى  تتجمى أىمية اإلعالمي اإلسالمي في إدراكنا لحاجة اإلنسانية إلى اإلسالم وا 
، فمن العبث القول ىم واجبات المسممينوىذا يعد من أفيم حقيقة رسالتو وتبميغيا لمناس 

، لذلك كان اإلعالم جيد إعالمي أو دعوة شارحة مفسرة أن الحق يظير لوحده دون
، وىذا ىو (3)اإلسالمي ضرورة حتمية تمثل جانبًا ميمًا من جوانب الدعوة اإلسالمية
َمِن اْىَتَدى )) المنيج الرباني الواضح والذي يتجمى في آيات القرآن العظيم ، قال تعالى

َفِإنََّما َيْيَتِدي ِلَنْفِسِو َوَمْن َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَمْيَيا َوََل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوَما ُكنَّا 
 .ِّ(3)((َرُسوًَل  ُمَعذِِّبيَن َحتَّى َنْبَعثَ 

لقد تحول اإلعالم في عصرنا الحاضر من ىواية إلى حرفة ، بل صناعة 
متكاممة ليا روادىا وشركاتيا ومستثمرييا ، وقد ال نبال  إذا ما قمنا بأننا نعيش اليوم 

قتصر األمر عمى ، لم يالتي ألغت الحدود وأزالت السدود مرحمة القرية اإلعالمية الواحدة
نما بدأ األمر يتجاوز ذلك إلى إلغاء الحدود الثقافية ،  الحدود السياسية والسدود األمنية وا 
ويتدخل في الخصائص النفسية وتشكيل القناعات العقدية ، فيعيد بنائيا عمى وفق 
الخطة المرسومة لصاحب الخطاب اإلعالمي األكثر تأثيرًا والبيان األكثر سحرًا والتحكم 

 .(9)األكثر تقنية
ذا كان تبمي  رسالة اإلسالم واجبًا عمى عامة المسممين ، فيي عمى العمماء  وا 

درة عمى ، وعمييم أن يبينوا ذلك وال يكتمونو تخمصًا من تبعية المعنة المقفكرين أوجبوالم
                                                 

 .(18: )الطموح ، مثنى الضاري وطو الزيديينظر : اإلعالم اإلسالمي الواقع و ( 1)
 .( 15اإلسراء : اآلية )( 2)
 .(13م : )1992، راجعات في الفكر والدعوة والحركة، عمر عبيد حسنة، مكتبة األمة، مصر: مينظر( 3)
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))ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزْلَنا ِمَن اْلَبيَِّناِت  قال تعالى من يتخمى عن ىذا الواجب ،
ِعُنوَن  َواْلُيَدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِلمنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب ُأوَلِئَك َيْمَعُنُيُم المَُّو َوَيْمَعُنُيُم الَّلَّ

، (3)ِّاُبوا َوَأْصَمُحوا َوَبيَُّنوا َفُأوَلِئَك َأُتوُب َعَمْيِيْم َوَأَنا التَّوَّاُب الرَِّحيم((( ِإَلَّ الَِّذيَن تَ 951)
 .(3)يتم الواجب إال بو فيو واجب(( ما الستنادًا إلى القاعدة األصولية ))وكذلك ا

مي واجب عمى كما عّد بعض المختصين في مجال اإلعالم أن اإلعالم اإلسال
ُبِر َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلتُبَ )): قال تعالى ،كل مسمم بقدر طاقتو يَِّن ِلمنَّاِس َما ِباْلَبيَِّناِت َوالزُّ

َل ِإَلْيِيْم َوَلَعمَُّيْم َيَتَفكَُّرونَ   .(9) ((ُنزِّ
 وتبرز أىمية اإلعالم اإلسالمي أنو من الواجبات التي أقرىا اإلسالم عمى أفراده

 )صم ى اهلل عميو وسم م ( في جممة ما بّينو وفّصمو من األحكام  وبين  الرسول الكريم،
نّظَر اهلل عبدًا سمع مقالتي فوعاىا ثم عالم بيا وتبميغيا ، في قولو ))وجوب إعالنيا واإل

 .(3) ((ب  حامل فقو إلى من ىو أفقو منوبمغيا عني ، فُرب  حامل فقو غير فقيو ، ورُ 
وليذا القول أثر عظيم في نمو االتصال الشخصي وشحذ اليمم لمتبمي  ولو األثر 

، وىذان النوعان يعّدان ُركنا عمم الجماىيريالكبير أيضًا في االتصال الجمعي أو 
 .(3)االتصال وىو أحد عموم اإلعالم ووسائمو في العصر الحديث

                                                 
 .161 - 159البقرة : اآلية ( 1)
تحقيق : محمد عبد السالم عبد الشافي ، دار  المستصفى ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ،( 2)

 .( 1/217: ) 1993، بيروت ،  1الكتب العممية  ط
 .44النحل : اآلية  ( 3)
 : صحيح.( حكم األلباني 2/346: )  3661حديث برقم بو داود في سننو، باب فضل نشر العمم، رواه أ( 4)

، ، بيروت 2يب، مؤسسة الرسالة ، طجاج الخط، محمد عضواء عمى اإلعالم في صدر اإلسالم: أينظر( 5)
 .( 14م ، )1987
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من ُسئل عن لو )صم ى اهلل عميو وسّمم( ))ومما يؤكد وجوب اإلعالم والتبمي  قو 
 .(3)عمٍم فكتمو ُألجم بمجاٍم من ناِر يوم القيامة ((

والجدير بالذكر أن بعض أىل العمم عد  اإلعالم اإلسالمي والسيما في وقتنا 
تيم عمى المعاصر ميدانًا من ميادين الجياد والرباط في سبيل اهلل ومما ذكروا من أدل

 .(3)((ألسنتكمجاىدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم و ذلك قولو عميو الصالة والسالم ))
ويقول الشيخ ابن باز _رحمو اهلل_ : ))البد من تفنيد شبيات األعداء وكشفيا 
وعرض اإلسالم عقيدًة وتشريعًا وأحكامًا وأخالقًا عرضًا شيقًا صافيًا جذابًا بالوسائل 
واألساليب الطيبة العصرية وعن طريق الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي ىي 

 .(9) طاقة واإلمكان ((أحسن وحسب ال

                                                 
حقيق أحمد محمد شاكر ، رواه اإلمام أحمد ، أبو عبد اهلل أحمد بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني ، ت( 1)

 .( 8/64)   (  7931م ، باب ابتداء مستد أبي ىريرة ، حديث رقم ) 1995دار الحديث ، القاىرة ، 
حي الدين عبد الحميد ، ، سميمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي ، تحقيق محمد مرواه أبو داود( 2)

 : صحيح.لباني(، حكم األ 2/13)  ( 2514، حديث رقم ) دار الفكر، بيروت، باب كراىية ترك الغزو

الدعوة إلى اهلل وأخالق الدعاة ، عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ، مجمة البحوث اإلسالمية ، تصدر عن ( 3)
 .( 15ه : )1398، السعودية ،  44الرئاسة العامة إلدارة البحوث واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ، العدد 
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 الرابع المطلب

 اإلسالمي اإلعالم أهداف

اليدف من اإلعالم عمى نحو عام ىو محاولة التأثير عمى الجماىير لتكوين  إن
رأي عام )) موحد إن أمكن (( من قضية معينة عن طريق النبأ والخبر والتعميق 
والتحميل وغير ذلك ، إذا ما أضفنا إليو أىدافًا أخرى منيا األىداف الدعائية أو العقدية 

صمي أال وىو تغيير سموك الجماىير لتتوافق مع ىدف او التثقيفية وكميا تخدم اليدف األ
 .(3)مخططي السياسة اإلعالمية

مي وأىدافو المرحمية الموصمة إلييا والمرتبطة بسموىا إن غاية اإلعالم اإلسال
وعظمتيا تختمف عن اإلعالم العام وأىدافو وغاياتو ، وسنعرض أبرز تمك األىداف 

 مسمسمة وفق أىميتيا :
: الدعوة بمعناىا العام تعني دعوة المسممين وغير المسممين الدعوة إلى اهلل  -9

وَن ِلَيْنِفُروا َكافًَّة َفَمْوََل َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُيْم َطاِئَفٌة َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُ ،قال تعالى))
 .(3) (( ِلَيَتَفقَُّيوا ِفي الدِّيِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُيْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِيْم َلَعمَُّيْم َيْحَذُرونَ 

، وانطالقًا من (9)لتي تفرغت ليذا العملواإلعالم اإلسالمي من ىذه الفرقة ا    
ىذا اليدف تمت تسمية جميع األىداف األخرى والتي كانت تجمعيا القاعدة التي تقول 

                                                 
ينظر : اإلعالم اإلسالمي رسالة وىدف ، سمير جميل راضي ، دعوة الحق ، كتاب شيري يصدر عن ( 1)

 .( 33ه : )1417، السنة الخامسة عشرة ،  172رابطة العالم اإلسالمي ، العدد 
 .122التوبة : اآلية ( 2)
 .( 93ينظر : اإلعالم اإلسالمي رسالة وىدف ، سمير جميل راضي : )( 3)
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تعالى بأن كل ما يؤدي إلى الخير العام لحنسانية وتحقيق العبودية الخالصة هلل سبحانو و 
 .(3)ومراده في ىذه األرض والحياة من العمارة واالستخالف في األرض

طا رىا أحكام الشرع إن الدعوة إلى اهلل أصميا التوحيد وأركانيا أركان اإلسالم وا 
أي  وضع، وواجب اإلعالم اإلسالمي أن يراعي كل ىذه األسس في في األمر والنيي

 .برنامج إعالمي وعمى أي مستوى
التيى يثيرىا أعداء *المقصود بو رد الشبياتالدفاع عن اإلسَّلم والمسممين : -2

الدين في الداخل والخارج ومحاوالت التحريف العقدي بالدعوة إلى األفكار 
المنحرفة مثل القاديانية والبيائية أو محاوالت تحويل المسممين عن دينيم 

ر وغيره ، يضاف إلى ذلك المحاوالت المستمرة لتحجيم دور الدين في كالتنصي
المجتمع المعاصر ، واالىم من ذلك كمو ىو محاربة التصرفات المشينة لبعض 
المنتمين إلى اإلسالم في ترويع اآلمنين وانتياك ما حر م اهلل تعالى من األموال 

 .(3)ي الفكروالحرمات واألرواح بسبب االستدالل الفاسد والتطرف ف

لقد ارتبط اسم اإلسالم والمسممين اليوم بالتطرف واألصولية واإلرىاب وىذا واضح 
من خالل الزخم اإلعالمي السمبي الذي يحاول الصاق كل عنف يحدث في العالم 

                                                 
،  2ينظر: اإلعالم اإلسالمي في مواجية اإلعالم المعاصر ، عبد اهلل قاسم الوشمي ، دار البشير ، ط( 1)

 .( 41ه : )1414مصر 
م اإلسالمي في رد لالطالع عمى موضوع رد الشبيات باإلمكان الرجوع إلى بحث لي بعنوان دور اإلعال *

الشبيات عن اإلسالم ، بحث منشور في مجمة كمية العموم اإلسالمية ، الرمادي ، جامعة األنبار ، 
 م2112

 جج
 .( 114ينظر : اإلعالم اإلسالمي ، سمير جميل : )( 2)
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ادية لحسالم والتي تقف خمفيا بالمسممين ، وىذا حقيقة ما تريده أجيزة اإلعالم المع
أىداف سياسية وقوى عالمية قد جندت ليذا األمر الجنود ووفرت لو االمكانيات كافة 
التي ال يمكن قياسيا بإمكانات إعالمنا اإلسالمي التي التزال تعاني من قمة الدعم 

م من المادي وشحة األموال حتى ان كثيرًا منيا أغمق أبوابو بسبب ىذا األمر عمى الرغ
أىميتيا كونيا دليل تعميم الناس إلى الخير وقيم الفضيمة واألخالق يضاف إلى ذلك نشر 

 الفكر الوسطي الذي يتبناه اإلسالم .

ف اإلعالم اإلسالمي في ىذا إن الدفاع عن قضايا المسممين يعد أىم أىدا
، إذ يتعرض المسممون اليوم في مشارق األرض ومغاربيا إلى أبشع أنواع العصر

، إذ اننا دائما ما (3)االضطياد سواء من غير المسممين أو ممن ينتسبون إلى اإلسالم
نرى بأن اإلعالم يركز عمى أحداث فردية أو جماعية ال تتعمق بالمسممين بل قد يكون 
بعضيا قد مرت عميو السنين الطوال واصبحت من الماضي ، في حين أن مسممي بورما 
يتعرضون لمحرق وىم أحياء وال نسمع أو نرى حتى بيانات الشجب واالستنكار ، كذلك 
الحال في سوريا وليبيا يضاف إلى ذلك القتل المنظم واإلبادة الجماعية التي يتعرض ليا 
أىل السنة في العراق ، وما يقابل ذلك من مواقف متواضعة من الكثير أجيزة اإلعالم 

 العربية والعالمية .

 عالم اإلسالمي العديد من االىداف األخرى والتي سنذكرىا بإيجاز ومنيا :ولح

لتعميم الوعي والفيم والتعميم ألغراض التفقيو والمعرفة التربوية  اِلىداف الثقافية
ترمي إلى تماسك المجتمع  وأىداف اجتماعيةمن أجل إيجاد الفرد الصالح السوي ، 

                                                 
 .( 112المصدر السابق : )( 1)
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واإليثار ، وغرس روح التعاون عمى البر والتقوى  وترابطو وترسيخ معاني األخوة والمحبة
فيما بينيا ، إذ تبدأ األىداف اإلصالحية بالفرد ثم األسرة ثم المجتمع ثم الحكم في آن 

والتي تيدف إلى تحسين أوضاع األمة في الكسب  اِلىداف اَلقتصاديةواحد ، و
ار ومحاربة الربا وأكل واإلنفاق والترشيد في األخذ والعطاء والحماية من الغش واالحتك

دارة األموال ، كذلك   اِلىداف السياسيةالحرام  وعرض أفضل الطرق وأيسرىا لمتجارة وا 
وتتضمن التوجيو واإلرشاد والنصح والمشورة والتسديد واإلصالح ، وتوثيق العالقة 
وتنميتيا بين الحاكم واألمة عمى أساس من العدل والطاعة وااللتزام ، ولحعالم 

لمتوعية واالستنفار ورفع الروح المعنوية في  أىدافو العسكرية والجياديةمي اإلسال
 أىداٌف ترفيييةصفوف المجاىدين والحرب النفسية عمى األعداء والمحاربين ، ولو 

لمتسمية والترويح ، ولتجديد النشاط وأداء الواجبات والقيام بالمسؤوليات ، ألن من أبرز 
ر والفرح واالطمئنان لمنفس البشرية وأن يوفر ليا خصائص اإلسالم أنو يدخل السرو 
 .(3)العيش بسعادة في طاعة اهلل ورسولو

تمك ىي أبرز أىداف اإلعالم اإلسالمي التي تحقق العبودية الشاممة هلل تعالى 
ُقْل ِإنَّ َصََّلِتي َوُنُسِكي ا ذكرىا اهلل عز  وجّل ))في كل شيء في حياة اإلنسان كم

ُل 962َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلمَِّو َربِّ اْلَعاَلِميَن ) ( ََل َشِريَك َلُو َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ
 .(3) ((اْلُمْسِمِمينَ 

 

                                                 
 .( 41ينظر: اإلعالم اإلسالمي في مواجية اإلعالم ، عبد اهلل الوشمي : )( 1)
 .163-162األنعام : اآلية ( 2)
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 املبحث الثاني

 العوملة وحتديات اإلسالمي اإلعالم

َقَدُر المسممين بل اإلنسانية عمى نحو عام أن تواجو في العقدين األخيرين سمسمة 
، واالقتصاد والدين وغيرىا الكثير متالحقة من المصطمحات الجديدة من الفكر والسياسة

، وسنحاول في ىذا المبحث الوقوف عمى ابتمينا بياوتعد العولمة واحدة من اآلفات التي 
المستمرة لطمس  ، وبيان المحاوالتي ليذا المصطمح وعالقتو باإلعالميقالتفسير الحق

يحمل قدرًا كبيرًا من عدم ، عمى الرغم من أن ىذا المصطمح اليزال اليوية اإلسالمية
 .الوضوح

 األول المطلب

 واصطالحا   لغة   العولمة تعريف

 : لغة   العولمة:  أول  

ن كممة )) العالم (( نحو القولبة اسم مصدر عمى وزن )) فوعمة (( وىي مشتقة م
ًا فيو متعولم ، ، وتعولم يتعولم ، تعوُلم(3)وىو جعل الشيء في شكل القالب الذي يحتويو

: انتيجت سياسة وتعولم االقتصاد: ُأضفي عميو الطابع العالمّي، وتعولمت الدولة
 .(3)عولمةال

( الفرنسية بمعنى جعل الشيء عمى Mondiali Stationالعولمة ترجمة لكممة ) 
(  Globalizationمستوى عالمي ، والكممة الفرنسية المذكورة آنفًا إنما ىي ترجمة ) 

                                                 
 .( 211نقاًل عن : اتجاىات اإلعالم الحديث ، حسين عبد الجبار : )( 1)
 .( 2/1541ينظر : معجم المغة العربية المعاصرة ، أحمد مختار عمر :) ( 2)
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الواليات المتحدة األمريكية بمعنى تعميم الشيء وتوسيع اإلنجميزية التي ظيرت أواًل في 
 .(3)دائرتو ليشمل الكل

ن الحاجة إلى فيم العولمة كممة مترجمة إلى العربيةيظير مما سبق أن  ، وا 
 ن وراء استعماليا دفع بالكتاب والمفكرين إلى ترجمتياالغايات والمقاصد م

 : اصطالحا   العولمة:  ثانيا  

كثرت التعريفات االصطالحية لمعولمة وتعددت وىذا التعدد يرجع إلى اختالف 
وجيات النظر بين المفكرين والكّتاب في ىذه القضية ، لذا سأكتفي بعرض بعض  

 ا لممعنى الحقيقي .التعريفات ومن ثم  أذكر أبرزىا وأقربي
يقول جيمس ))روزانو(( أحد عمماء السياسة األمريكيين عن العولمة : )) أنيا 

، وتشمل والثقافة واأليديولوجيا العالقة بين مستويات متعددة لتحميل االقتصاد والسياسة
، وتماثل السمع بر الحدود وانتشار أسواق التمويلإعادة االنتاج وتداخل الصناعات ع

كة لمختمف الدول ، نتيجة الصراع بين المجموعات المياجرة والمجموعات المستيم
 .(3) المقيمة ((

كما يعرفيا الدكتور مصطفى محمود فيقول : )) العولمة مصطمح بدأ لينتيي 
تفري  الوطن من قوميتو وانتمائو الديني واالجتماعي والسياسي ، بحيث ال يبقى منو إاّل ب

 .(9) خادم لمقوى الكبرى ((

                                                 
 .( 2م : )2111،  252، العدد ينظر: مقاربتان عربيتان لمعولمة، ياسر عبد الجواد، المستقبل العربي( 1)
، بيروت ،  1نقاًل : عن العولمة النظم التكنولوجية الحديثة ، نعيمة شومان ، مؤسسة الرسالة ، ط( 2)

 .( 41ه )1418
 .( 72إعالم العولمة وتأثيره في المستيمك ، أحمد مصطفى عمر ، المستقبل العربي : )( 3)
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ظم وتعّرف أيضًا بأنيا : الحالة التي تتم فييا عممية تغيير األنماط والن
زالة الفوارق الدينية والقومية والوطنية في  االقتصادية ومجموعة القّيم والعادات السائدة وا 
إطار تدويل النظام الرأسمالي الحديث عمى وفق الرؤية األمريكية المييمنة التي تزعم 

 .(3)أنيا سيدة الكون وحامية النظام العالمي الجديد
، سعينات من القرن العشرين المنصرمأصبح مصطمح العولمة متداواًل مع بداية الت

، وسقوط م1989دأت بتدمير جدار برلين عام وأصبح عمميًا في الفترة الجديدة التي ب
انتيت بتغمب النظام الرأسمالي الغربي عمى النظام الشيوعي االتحاد السوفييتي وتفككو و 

 وانفراد الواليات المتحدة في قيادة العالم المعاصر.
ولست بصدد حديث متخصص عن العولمة ، ولكن سأتطرق إلى جانٍب ميٍم من 
الجوانب التي ىي عمى عالقة وثيقة بموضوع ىذا البحث عمى نحو خاص وبالعولمة 

الجانب ىو اإلعالم ، الذي لواله لم تكن العولمة لتصل إلى كل  عمى نحو عام وذاك
أرجاء العالم ، فأىمية اإلعالم بالنسبة لمعولمة ليست خافية عمى كل ذي بصيرة ، فيو 
أول األشياء التي جعمت من ىذا العالم قرية صغيرة من جية نقل األحداث بالصوت 

عمى عالقة اإلعالم بالعولمة ، ولموقوف ورة في كل أرجاء العالم في لحظاتوالص
 نستعرض بعض المفاىيم ومنيا :

سمطة تكنولوجية ذات منظومات معقدة ال تمتزم بالحدود  إعَّلم العولمة: -
نما تطرح حدودًا فضائية غير مرئية ترسميا شبكات اتصالية معموماتية  الوطنية لمدول وا 

                                                 
ر ، عبد الرحمن بن عبد اهلل الفاضل ، جامعة أم القرى ، ينظر : التربية اإلسالمية وتحديات العص( 1)

 .(  72م )2117السعودية ، 
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من دون دولة ومن دون أمة  عمى أسس سياسية واقتصادية وثقافية وفكرية ، لتُقيم عالماً 
 .(3)ومن دون وطن وىو عالم المؤسسات والشبكات

، وستكون ىذه ىي ىو عصر وسائل اإلعالم واالنترنت فالعصر الحاضر
ألمر ، وسيبدأ امجتمع والسّيما المثقفون منيممصادر الثقافة عند شريحة كبيرة من ال

في باالنتشار شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى التأثير الفكري المباشر والتقميد األعمى لمغرب 
 .كل توجياتو وممارساتو وأفكاره

وبما أن الشعوب العربية أكثر تأثرًا باإلعالم من سواىا ، نظرًا لما تتميز بو من 
، فإن ا يقولون(مفرط وقدرة عمى التيدئة ايضًا )بكبسة زر كم عواطف جياشة ، وحماس

ىذه االمبراطوريات اإلعالمية تبث صوت وصور سّيدىا وتحاول فرض آرائيا وأفكارىا 
 .(3)وتشكل خطرًا عمى ثقافات العالم الثالث وىويتيا القومية

إنما تيدف إليو العولمة الثقافية ىو إيجاد ثقافة عالمية ُتعنى بتوحيد القيم عن 
، فيي توحيد لمثقافات بغير *ة واألسرة وجميع ما يمكن أن يدخل في لفظ ) الثقافة (المرأ

حدود وآلة ذلك ىو اإلعالم بوسائمو المختمفة واالتصاالت بقطاعاتيا المتعددة ، وىذه 
العولمة مبنية عمى سرعة انتشار المعمومات وسيولة حركتيا مع امكانية الوصول إلييا 

 بغير رقيب أو حسيب .

                                                 
 .( 213ينظر: اتجاىات اإلعالم ، حسين عبد الجبار ، )( 1)
 .( 214المصدر السابق ، )( 2)
الثقافة : ىي التراث الحضاري والفكري في جميع جوانبو النظرية والعممية التي تمتاز بو األمة وينسب  *

إلييا ن ويتمقاه الفرد منذ ميالده وحتى وفاتو ؛ لممزيد ينظر : دراسات في الثقافة اإلسالمية ، رجب سعيد 
  ( 8م : )1981، الكويت ،  2ون ، مكتبة الفالح ، طشيوان وآخر 
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ة ) الغربية ( عمى ريده الغربيون بعولمة الثقافة أن تطغى ثقافة الحداثوما ي
فرنسيس ، وقد صَرح بذلك عدد من اعمدة الفكر الغربي المعاصرين ومنيم )الثقافات كافة

يطرة ثقافة معينة عمى الثقافات ، إذ يقول )) إن عولمة الثقافة ال تأتي إاّل بس*(فوكوياما
المتعددة (( ، فميست العولمة الثقافية انتقال من ظاىرة الثقافة الوطنية والقومية إلى ثقافة 
عميا جديدة تسمى بالثقافة العالمية ، بل ىي اعتداء ثقافي وعدواني رمزي عمى سائر 

 .(3)الثقافات والسيما ثقافتنا العربية واإلسالمية
فالعولمة الثقافية تشير إلى محاولة وضع شعوب العالم في قوالب فكرية موحدة 

، وتسيم في ذلك األمر األقمار الصناعية اسسًا من الفكر الثقافي األمريكيتتبع 
وب عن ثقافاتيا وموروثيا ي محاولة لسمخ الشع، وىنترنت والصحافة والسينما وغيرىاواال

 .الحضاري
 نيالثا المطلب

 وأدواتها اإلعالمية العولمة

 اإلعالمية العولمة:  أول  

صارت وسائل اإلعالم اليوم تمتمك الكثير مما يجعميا قادرة عمى النفاذ إلى حيث 
، بل أصبحت اليوم يمكن أن تعم وتنشر اآلراء واألفكار وتغير بيا االتجاىات والقناعات 

قصائو ، وىي تسيم في اخضاع النفوس وتغيير األذواق  فاعمة في جميع ما ىو خاص وا 
                                                 

م وىو أستاذ 1952* فرنسيس فوكوياما : أحد الفالسفة والمفكرين األمريكيين المعاصرين ، من مواليد 
السياسي الدولي ومدير لبرنامج التنمية الدولية بجامعة جونز ىوبكنز ، عمل بوظائف عديدة  االقتصاد

أكتسب من خالليا الكثير من الخبرة والثقافة ، عمل مستشارًا بوزارة الخارجية االمريكية ؛ لممزيد : ينظر 
 ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة.

 .( 22مة والحياة الثقافية في العالم اإلسالمي ، عبد العزيز التويجري : )ينظر : العول( 1)
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ن اإلعالم نفسو ىو أول مفيوم من مفاىيم  حالليا ، وا  وتوجيو معارف وعموم اخرى وا 
العولمة الذي بشر بوالدة القرية الكونية التي تعبر عن اختصار المسافات ورفع الحدود 

دخال العالم في آلية حتمية تمكن الذين يمتمكون تقنيات  والخصوصيات الثقافية وا 
 االتصال من فرض مفاىيم التأثير عمى اآلخرين .

(( في كتابو )) نصٌر بال  ريتشارد نيكسوند وصف الرئيس األمريكي السابق ))لق
تحدة ما حققتو الواليات المتحدة في ميادين اإلعالم بقولو : )) إن الواليات الم حرب((

تخوض معركة األفكار وفي أحوال كثيرة ىي غير مسمحة ، ومن أكثر البرامج السياسية 
فاعمية ىو دعم الواليات المتحدة إلذاعة أوربا الحرة ، وينبغي لنا كشف السبل الستغالل 
لتكنولوجيا والمعمومات الحديثة والحواسيب اآللية واألقمار الصناعية وأجيزة الفيديو 

 .(3)فكار((لخوض معركة اال
ولمنا والبد لنا أن نسّمم بأن العولمة قد ىيمنت عمى اإلعالم ، لكن كيف ع

واستعممنا تقنيات  األجيزة المتطورة ؟ لقد طبقنا تصاميم البناء وأحضرناإعالمنا العربي
، نيات العرض وبين المادة المعروضة، ولكن بقيت اليوة واسعة بين تقالبحث الحديثة

 .(3)ففي حين تنتمي األولى إلى عصر العولمة نجد الثانية تنتمي إلى قرون خمت
( قبل عقود مضت يترجم اليوم عمى رئيس األمريكي )نيكسونو الإن ما تحدث ب
، فاليوم مع الغزو العسكري الذي ا في بمداننا العربية واإلسالميةأرض الواقع والسيم

                                                 
نقاًل عن : عولمة اإلعالم ، تيارات تشومسكي، ترجمة كامل عويد العامري ، منتدى الفكر العربي ، العدد ( 1)

 .( 143م : )1977، عمان ،  14
 .(  214ينظر: اتجاىات اإلعالم ، حسين عبد الجبار ، ) ص( 2)
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يجتاح المنطقة ىناك الغزو األكثر خطرًا واألعنف ىجمًة أال وىو الغزو الفكري الذي 
 .تيا وما تعتقد بور قناعايستيدف العقول ويحاول السيطرة عمييا وتغيي

ومصطمح العولمة احتل حيزًا واسعًا في المرحمة الراىنة في وسائل اإلعالم 
الغربية وفي نصوص السياسة األمريكية ومعظم دول األطمس التي تدور معيا في فمك 
إمبريالي واحد ، عمى الرغم مما يظير من عناصر التمايز والتنافس عمى المصالح 

 .(3)الواحدة ضمن الدائرة الرأسمالية
فثورة التكنولوجيا واالتصال كثيرًا ما تثير القمق والعديد من التساؤالت التي تصب 
في موقع الدول النامية من التنافس الجشع بين الشركات الكبرى المتعددة الجنسية وغزو 

 .(3)األسواق في تمك الدول

 : اإلعالمية العولمة أدوات: ثانيا  

إن عممية التبادل اإلعالمي تعتمد بالدرجة األولى عمى أخبار الدول الكبرى 
اث السياسية الدولية ، والسبب يعود المتطورة وأخبار الدول األقل تطورًا المؤثرة في األحد

لسيطرة ىذه الدول الكبرى ومنيا الواليات المتحدة األمريكية بالدرجة األولى ثم بريطانيا 
وفرنسا عمى نحو أقل بعد ذلك تأتي بعض الدول المتطورة في مجال وسائل اإلعالم ، 

                                                 
 .( 145ينظر : عولمة اإلعالم ، تشومسكي : )( 1)
، لمممكة المغربية ، الدار البيضاء، عبد المطيف عبد الجميل ، سمسمة مطبوعات اوالتنميةينظر: االتصال ( 2)

 .( 331م : )1977
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ولي أحادي مما يتيح لتمك الدول فرض وجية نظرىا عن طريق التبادل اإلعالمي الد
 .(3)الجانب

لذلك نرى أن أي ظيور ألية قناة إعالمية عربية أو إسالمية تنافس تمك الدول 
ة إعالمية من تمك الدول ، ألن تمك في سياساتيا اإلعالمية يصاحبو في األكثر محارب

الدول الكبرى ال يروقيا أن تظير قوة إعالمية ميما كانت ممتزمة بنمط والسيما نمط 
 السياسة الشرعية أو الخطاب الديني اإلسالمي .

شيد العالم تحوالت كاسحة ومتسارعة تجري عمى المستويات كافة السياسية 
ل ثورة االتصاالت والتقنيات العالمية والوسائط بفع عالميةوالثقافية واالجتماعية واإل

المركبة والشبكات اإللكترونية ، وبذلك يجد المرء نفسو إزاء ظاىرة جديدة عمى مسرح 
 التاريخ العالمي .

إن ثورة االتصاالت ىي ثورة تفرض االنتقال من نظام مفاىيمي قديم إلى أخر 
 :من غيرىا ىي تعد أكثر تأثيراً  جديد ، وأىم ىذه األدوات والتي

لقد حّولت وسائل اإلعالم والسيما التمفاز البث الفضائي التمفازي واإلذاعي : .1
عالمنا إلى شاشة صغيرة يمكن التجول في أجوائيا عبر جياز التحكم ، وال توجد 

، ومن أىم نوات األقمار الصناعية التمفازيةرقعة عمى األرض ال تمسيا بالبث ق
، (CNNشبكة )لفضائي والتي تعد من أدوات العولمة شبكات البث التمفزيوني ا

 ( .Euro news)شبكة ( و.B.B )شبكة

                                                 
،  1ينظر: العولمة والتبادل اإلعالمي الدولي ، جابر فمحوط ومحمد النجاري ، منشورات عالء الدين ، ط( 1)

 .( 66م : )1999دمشق ، 
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واآلراء ووجيلات النظلر  ارفكلأصلبحتيذه الشلبكة وسليمة لتبلادل األشبكة اَلنترنتت : .2
، وقد عممت الواليات المتحدة في إطار سعييا لعولمة اإلعلالم واالتصلال والثقافات

ة لتحقيلللق ذللللك علللن طريلللق نقلللل الثقافلللة األمريكيلللة فلللي العلللالم عملللى اسلللتخدام الشلللبك
ونشرىا عبر الحدود ونقل الفكر والعادات الغربلي وفلق نملط الحيلاة األمريكيلة عبلر 
العللالم عللن طريللق البريللد االلكترونللي ، واالسللتفادة مللن األميللة التكنولوجيللة فللي دول 

نللة والللتحكم العللالم الثالللث وبإبعللاد ىللذه الللدول عللن مسلليرة التقللدم والسللعي إلللى الييم
 .(3)واالنفراد بالعالم

إن التفاوت في صناعة االلكترونيات والبرمجيات الحديثة بين الدول الصناعية 
الكبرى وبين الدول النامية أو ما تعرف بدول العالم الثالث قد جعل اإلعالم يتدفق باتجاه 

ن الشمال إلى الجنوب مما أنشأ رواجًا ليذا التدفق اإلعالمي القادم باتجاىنا ، واحد م
 .(3)ونرى ذلك واضحًا عن طريق البرامج الوافدة التي ركبت موجات محطاتنا الوطنية

  اإلعالمية للعولمة السلبية لمخاطرا: ثالثا  

لقد عانت امتنا اإلسالمية كثيرًا في ظروف العولمة وىي في أضعف حاليا 
بحاجة إلى ادراك مخاطر العولمة اإلعالمية وجوانبيا السمبية والتنبو إلى اخطارىا 
المتعددة يضاف إلى ذلك الكم اليائل والمتنوع البرامج االذاعية والتمفزيونية والبث 

 الفضائي وشبكة االنترنت وغير ذلك الكثير ، وتتمثل ىذه المخاطر بما يأتي :

                                                 
 .(  213-212ينظر : اتجاىات اإلعالم ، حسين عبد الجبار ، ) ص( 1)
 .(99م : )1982، دفق اإلعالمي من الناحية التقنية، أسامة أحمد غفور، دار الرشيد، بغداد: التينظر (2)
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انييار السيادة القومية لحعالم في ظل انييار المفاىيم التقميدية حول القومية  .1
الحديثة مثل السيادة عمى الفضاء والحدود وصنع السياسات اإلعالمية 

 وظيور تقسيمات جديدة لمعالم .
لعالم الثالث كثيرًا عمى البرامج اإلخبارية واإلعالنات والحوارات اعتماد دول ا .2

والمسمسالت واألفالم والسيما األمريكية ، وقد ترتب عمى ذلك زيادة الييمنة 
 .عولمة اإلعالمية عمى دول األطرافاالتصالية لدول المراكز المتحكمة في ال

ت وسموكيات ومعمومات تدفق الثقافة والمفاىيم واألفكار يضاف إلى ذلك عادا .3
غربية جيدة إلى دول العالم دون حواجز أو ضوابط في إطار تنافسي تجاري 

 بين الشركات المتعددة الجنسيات .
زيادة الفجوة االتصالية بين الدول الكبرى الغنية والدول الفقيرة عمى مستوى  .4

لخمل في العالم وبين الريف والحضر داخل الدول الفقيرة مما أدى إلى تزايد ا
التدفق اإلعالمي والمعموماتي وترسيخ االنماط التقميدية السمبية والتي تتعمد 

 .التنموية لتمك الدول اغفال كافة اإلنجازات
تحويل دول العالم الثالث إلى سوق لالستيالك اإلعالمي واإلعالني نتيجة  .5

 .(3)تركز تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الدول العظمة والمتقدمة

 الثالث المطلب

 اإلسالمي اإلعالم طريق في وعقبات تحديات

اإلعالم لو تأثير كبير وخطير عمى أنماط الحياة والسموك وحتى طريقة      
ر من ذلك ية والفضائية وأخطالتفكير والسيما مع التطور الحاصل وتنوع القنوات التمفزيون

( الذي غزا العالم بأسره وأصبح اليوم لغة الشباب المفضمة وفاكية كمو )االنترنت
                                                 

 .(  216ينظر : اتجاىات اإلعالم ، حسين عبد الجبار ، ) ص( 1)
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مجالسيم، فيو يستيدف جميع الفئات العمرية بدءًا باألطفال ومرورًا بالشباب وحتى كبار 
، وىذا األمر يراد منو أن يذوب المسممون في أصبح ليم نصيب منو السن والكيول

ل إعدادىم لقبول العولمة والتسميم بيا حقيقًة َمس مم بيا وىذا ما تقوم غيرىم فكريًا ومن أج
 .  عالم في عالمنا العربي واإلسالميبو ولألسف وسائل اإل

ىناك العديد من العقبات والتحديات التي تواجو اإلعالم اإلسالمي في عصرنا 
البحث آماًل  الحاضر ، سأتطرق إلى أىميا وأبرزىا لضيق المجال المسموح بو في ىذا

 ، وىي:و أكبر المختصين في مجال اإلعالمفي أن ينتبو المسممون ليذا األمر وعمى نح

 : الصليبية العقيدة نشر في العالمي اإلعالم دور – أول  

إن العقيدة الصميبية وفي مقدمتيا السياسة األمريكية والتي تقوم عمييا، وما صّرح 
يس جورج دبميو بوش عندما شن  الحرب عمى بو بعض الساسة األمريكيين ومنيم الرئ

العراق يعد أكبر دليل عمى أن السياسة األمريكية قائمة عمى العقيدة الصميبية والتي تريد 
الييمنة عمى العالم بأسره وعمى دول العالم اإلسالمي بشكل خاص، ويظير ذلك جميًا 

و والتشكيك عن طريق ضرب المبادئ واألسس اإلسالمية من خالل حمالت التشوي
يجاد شخصيات مختمفة االتجاىات  المستمرة والتي تقوم بيا مؤسسات إعالمية كبيرة ، وا 

لجنة من  2112، فقد شكمت وزارة الخارجية األمريكية سنة (3)تخدم أىدافيا وتوجياتيا
تصين األمريكيين أطمقت عمييا اسم لجنة تطوير الخطاب الخبراء والمخططين والمخ

الديني في الدول العربية واإلسالمية، وبعد اجتماعات متتالية ليذه المجنة وضعت خطة 
ليذه الغاية وضعت ليا اسم ) الشراكة من أجل التنمية الديمقراطية ( ، يطالب ىذا 

لحوار والتواصل بين اإلسالم المشروع بتطوير الخطاب الديني باتجاه ما يسميو بمغة ا
                                                 

 .( 161ينظر: اإلعالم اإلسالمي الواقع والطموح ، مثنى الضاري : )( 1)
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وغيره من الديانات ، وأحد الوسائل األساسية لمقضاء عمى الجانب الديني ىو اغراق 
الشعوب العربية واإلسالمية بأنماط مختمفة من الحياة العصرية الغربية ، وأن تقتنع 
شعوب ىذه المنطقة بالتسابق من أجل حيازة أنواع مختمفة من األدوات التكنولوجية 

 .(3)الحديثة
ات االنترنت ىو نتاج غربي إن معظم االنتاج اإلعالمي والثقافي وما تحتويو شبك

ه ، فيي القادرة عمى استثمار التقدم اليائل في تكنولوجيا االتصال واإلعالم ، وىذأمريكي
المنتجات اإلعالمية تحمل فكرًا محددًا وتعبر عن ثقافة معينة ، والعولمة في المجال 
الثقافي تتجو إلى إعادة صياغة العالم وفق ثقافة بعينيا وىي الثقافة الغربية األمريكية 
عمى نحو خاص أي أن العولمة اإلعالمية ليا تأثير ثقافة ىام ىوتسويق ثقافة جديدة 

 .(3)العربية واإلسالميةمغايرة لثقافتنا 
ويبرز دور اإلعالم الغربي الصميبي في التركيز عمى تغيير مفاىيم اإلسالم في 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، فمثاًل كممة الجياد يرون أنيا يجب أن تفسر عمى 

يتعدى معناىا غير ذلك ، أما لفظ الييود فالمقصود بيم قوٌم أنيا جياد النفس وأن ال 
عاشوا متنقمين في الماضي وأن أسباب خالفيم مع المسممين غير معروفة عمى وجو 
الدقة حتى اآلن وال يجوز أن يمتد عداء غير مفيوم في الماضي إلى حاضرنا 

 .(9)نبويةواالسرائيميون غير مقصودين بالييود بمعناه في القرآن والسنة ال

                                                 
 .( 38م : )2114ينظر : اإلسالم الرباني واإلسالم األمريكاني ، صالح عبد الفتاح الخالدي ، ( 1)
 .( 217ينظر: اتجاىات اإلعالم ، حسين عبد الجبار : )( 2)
 .( 162ينظر : اإلعالم اإلسالمي ، مثنى الضاري : )( 3)
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يصاليا  لقد سعت القوى العالمية إلى إيجاد قناعات وأفكار جديدة ليا تريد بثيا وا 
إلى الدول اإلسالمية ووظفت لذلك كافة االمكانيات كافة وسخرت الجيود واألموال لنشر 

 مبادئ العولمة في أرجاء المعمورة .

 : الغربي اإلعالم في اإلسالم صورة تشويه – ثانيا  

إن الصورة النمطية المسيئة لحسالم والعرب والتي يروج ليا اإلعالم الغربي اليوم 
ليست إال امتدادًا لتمك الصورة التي صنعيا الالىيتيون المسيحيون المتعصبون في 

عين في أرض العصور الوسطى ، ورسخيا في الوجدان الغربي غالة الصميبيين الطام
العرب ، وىي ذات الصورة التي سخر  المستشرقون والمنّصرون ابحاثيم ودراساتيم 

ن وسائل اإلعالم الجماىيرية  وجيودىم العممية لتثبيتيا في العقل االستعماري لمغرب ، وا 
تعمل عمى الترويج ليذه الصورة المسيئة لحسالم والعرب عمى المستوى الدولي ، حتى 

ورة مادة إعالمية جماىيرية تعبر الحدود بال تعب وتدخل إلى البيوت اضحت ىذه الص
 .(3)دونما استئذان في كل مكان في العالم

ن اإلسالم ىو دين مستيدف عمى مر العص ور ويواجو حممة عداء شديدة وا 
منظمة ومدعومة لمنيل منو ومن نبيو صّمى اهلل عميو وسم م ومن المسممين جميعًا ، وقد 

، ومن يتابع الزخم 2111أيمول عام 11عداء بعد أحداث اشتد  ىذا االستيداف وال
تي اإلعالمي السمبي المتواصل في اليجوم عمى اإلسالم ونبّيو والتصريحات العدائية ال

تصدر من رجال الدين والفكر والصحافة وحتى من السياسيين ، ومن يقرأ الصحف 

                                                 
،  2ينظر : صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي ، عبد القادر طاش ، المجمع التصويري بالزىراء ، ط( 1)

 .( 8م : )1993القاىرة ، 
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الفرنسية ويشاىد القنوات الفضائية التابعة ليم يجد أنيم جميعًا يتعمدون االساءة إلى 
 .(3)المسممين والنيل منيم وتحريض المجتمعات الغربية عمييم وتشويو صورتيم

ويمكننا الجزم بأن صورة اإلسالم في أكثر وسائل اإلعالم األوربية وانطالقًا من 
ىذا التحريض والتحريف تّصور أن الدين اإلسالمي ) خطٌر كبيٌر عمى الغرب ( ، ويتم 
وصف المسممين عمومًا بأنيم يتبنون التطرف والعنف والجياد وتعدد الزوجات ونبذ 

ندماج، ويوصف المسمم بأنو الشخص الذي يركب حصانو وبيده العممانية ورفض اال
سيفو والعربي يحمل كيسًا من الدوالرات ، وأنو ىو الذي أعطى الفرصة لالستيزاء 
والسخرية في الصحف الغربية ، وغير ذلك من الصور النمطية المضممة والبعيدة عن 

أنفسيم في البمدان جوىر الدين اإلسالمي والبعيدة أيضًا عن ممارسات المسممين 
 .(3)األوربية

وليس خافيًا أن جيود وسائل اإلعالم المعادية تركزت عمى جانب خبيث في 
أي أحد  التفكير اإلعالمي يعرف بمصطمح )حشد اىتمام الرأي العام( ، ولو تتبع

اتجاىات اإلسالم ) ال أقول في دول الكفر بل في الدول التي تستظل بمظمة اإلسالم ( 
ذا زاد الخبث قمياًل فإنيم  سيجدىا في أقل األحوال ُمنصّبًة عمى تخدير الشعور الديني ، وا 

                                                 
 .( 19: )اإلعالم اإلسالمي ، مثنى الضاري ( 1)
( 13م :)2118، دمشق ،  1ينظر : صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي ، محمد بشاري ، دار الفكر ، ط( 2)

. 
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ذا تعاظم الخبث فإنيم  يعممون عمى إثارة الغرائز واغراق النفوس بالشيوات الحيوانية ، وا 
 . (3)ممون حينئذ عمى تشويو معالم الدين وقمب الحقائق وىذا لعمري أعظم اآلفاتيع

ية إن ىناك حالة اضطرار لتأصيل بعض القضايا اإلسالمية في المجاالت العمم
المختمفة ومنيا المجال اإلعالمي عمى أساس أن األمة اإلسالمي حرمت طوياًل من 

 .(3)اإلسالم ومن أعمال قّيمة في الحياة
لذلك كان وال يزال لزامًا عمى المسممين أن يسعوا في سبيل دفع الشبية عن 
اإلسالم وتعريف الناس بكتاب اهلل العزيز وسنة نبينا محمد صّمى اهلل عميو وسم م ، مع 
األخذ بعناصر التشويق والتشديد والموضوعية في طرح البرامج اإلعالمية وغيرىا ، 

صمت إليو التكنولوجيا وعمم الحاسوب ووسائل اإلعالم المعاصرة واستخدام أحدث ما تو 
 كي يكون اإلسالم فاعاًل ومؤثرًا في كل ارجاء األرض .

 الرابع المطلب

 اإلعالمية للعولمة التصدي في اإلسالمي اإلعالم واجب

إن الصراع الفكري في ساحة اإلعالم يتطمب تقديم ما ُيكتب وما ُيعرض في 
قمية عربية إسالمية ممتزمة بقضايا األمة وتراثيا وعقيدتيا وتاريخيا وسائل اإلعالم بع

                                                 
ينظر : ثالثون طريقة لخدمة الدين ، رضا أحمد صمدي ، تقديم : محمد حسين يعقوب ، مكتبة الفييد ، ( 1)

 .( 17ه : )1421جدة ، 
ينظر : قضايا اشكالية في الفكر اإلسالمي المعاصر ، حسني محمد نصر وآخرون ، المعيد العالمي ( 2)

 .( 331)م : 1996لمفكر اإلسالمي ، الواليات المتحدة األمريكية ، 
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المجيد المميء بالبطولة والنبل والمآثر اإلنسانية والشخصيات الخالدة التي تركت بصمتيا 
 .  (3)التي ال تمحى في تاريخ البشرية

ويطرح الناس اليوم مسألة صناعة إعالم إسالمي متطور ويرون في ذلك الحل 
األمثل إلشكالية اإلعالم وىذا حقيقة ، فاإلعالم البّناء الذي نحتاجو ىو اإلعالم الذي 
تقوم رسالتو عمى منطمقات إيمانية نابعة من رسالة اإلسالم السمحاء الخالدة وييدف إلى 

د أن ستوى فكر اإلنسان ومعاشو انطالقًا من األمر االليي بتكريم اإلنسان بعرفع م
ُثمَّ َجَعْمَناُكْم َخََّلِئَف ِفي اِْلَْرِض ِمْن َبْعِدِىْم ِلَنْنُظَر )) :استخمف في األرض، قال تعالى

يعالج مختمف قضايا الحياة . فاإلعالم اإلسالمي ىو اإلعالم الذي (3) َكْيَف َتْعَمُموَن((
، وتقديم ىذه القضايا واألحداث لمجماىير نظور مستمد من المصادر التشريعيةمن م

 . (9)باستعمال لغة الفنون اإلعالمية المالئمة واإلفادة من كل وسائل التكنولوجيا الحديثة
ويأتي ىنا دور اإلعالم اإلسالمي في الوقوف بوجو إعالم العولمة وأن يسّخر 
العاممون فيو كافة االمكانيات والطاقات كافة ليذا األمر ليواكبوا عجمة اإلعالم اإلعالمي 

، ويبرز ىنا دور ىام إلسالميي تصدير افكارىم لمعالم االتي يستعمميا الشرق والغرب ف
وكبير آخر لمعاممين في مجال اإلعالم اإلسالمي وىم مطالبون باإلفادة من الوسائل 

 الحديثة واستثمارىا لنشر حقيقة اإلسالم والدفاع عن المسممين ومقدساتيم.

                                                 
 .( 343ه: )1411 ينظر: قراءة في اإلعالم المعاصر ، محمد منير حجاب ، دار بيروت المحروسة ،( 1)
  .14يونس : اآلية : ( 2)

، كمية اآلداب ، جامعة ينظر : اإلعالم اإلسالمي في التمفزيون ، ىاشم أحمد نغيمش ، اطروحة دكتوراه ( 3)
 .( 29م : )2111بغداد ، 
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والسؤال ىنا ىو كيف يؤدي اإلعالم اإلسالمي ىذه الوظيفة الكبيرة ؟  إن أجيزة 
، واإلعالم ن مبادئ معينة وتخدم مصالح معينةالعالم كمو تنطمق ماإلعالم في 

، فال وجو لمعجب إذا كانت والنسبةاإلسالمي يرتبط بمبادئ ومصالح معروفة المصدر 
ذا كان شأن غيره من األجيزة أن يفسر  تعاليم الدين لحمة اإلعالم اإلسالمي وسداه ، وا 

  (3)زاويتو الخاصة وقائع الحياة عمى وفق فكرتو وينظر إلييا من
إن مسؤولية اإلعالم اإلسالمي في النيوض بالدعوة ىي وضع خطط عممية 
متوازنة مدروسة تحقق االنسجام واالتزان لتحقيق اليدف المشترك والقضاء عمى 

واجية والتضارب بين البرامج التي تثبتيا أجيزة اإلعالم والدعوة اإلسالمية ، ولكي االزد
نصل إلى إعالم إسالمي قوي يحقق اليدف األسمى ويتصدى لمغزو الفكري القادم إلينا 

 :وعمى النحو اآلتي عن طريق إعالم العولمة البد من اتخاذ عدة خطوات ىامة
اإلعالم اإلسالمي من المختصين اختيار الكفاءات لمعمل في مجال  .1

يم عمى الصعيدين المادي وأصحاب الخبرة وتوفير الالزم لعمميم ودعم
ل ما ىو جديد عمى ، يضاف إلى ذلك تدريبيم المستمر لمواكبة كوالمعنوي

 .الساحة الدولية
استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجاالت اإلعالم عمى أساس أنيا لغة  .2

 يرًا من غيرىا من الوسائل التقميدية .العصر واألكثر تأث
انشاء قنوات فضائية إسالمية تيتم بكل ما يتعمق بالمسممين وأحواليم في كل  .3

العالم والبد أن يكون بعضيا ناطقًا بغير العربية ليصل صوت اإلسالم إلى 

                                                 
 .( 152م : )2111، القاىرة ،  1الدعوة اإلسالمية في القرن الحالي ، محمد الغزالي ، دار الشروق ، ط( 1)
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المسممين وغيرىم في دول الشرق والغرب أو عمى األقل استخدام الترجمة 
 ألمور وأيسرىا في ىذا المجال .وىي من أبسط ا

التركيز عمى القنوات الفضائية في مجال اإلعالم مع عدم اىمال الوسائل  .4
األخرى كاإلذاعات وأشرطة الكاسيت واألقراص المدمجة ، يضاف إلى ذلك 

 الكتب والمطويات والصحف والمجالت والنشرات الجدارية وغير ذلك .
صال مثل االنترنت وتوابعو والبرامج الحاسوبية استثمار الوسائل المعاصرة لالت .5

والخدمات التي تقدميا تمك البرامج من الموسوعات الدينية والمكتبات 
 اإلسالمية وتفسير القرآن وكتب الحديث الشريف وغيرىا من العموم الشرعية.
إن عممية التصدي لمعولمة اإلعالمية والوقوف بوجييا ليست بتمك السيولة التي 

قيقيا عن طريق بعض التقنيات البسيطة والجيود المتواضعة لمبعض ، إنما يمكن تح
 ينبغي عمى القائمين عمى اإلعالم اإلسالمي 

أن يلدركوا بللأن ىللذه المؤسسللات تحتللاج إلللى الكثيللر مللن األمللوال والجيللود المخمصللة 
 والقدرات النّيرة من أجل أداء ىذه الميمة العظيمة .
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 ةــــــاخلامت
 : وعمى آلو وصحبو ومن وااله وبعدلصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل وا 

وصمنا الصفحة األخيرة من البحث أال وىي الخاتمة التي سأعرض فييا أبرز النتائج 
 التي توصمت إلييا ، راجيًا من اهلل تعالى القبول والتوفيق لما يحب ويرضى :

 لدين داخل األمة وخارجيا .اإلعالم اإلسالمي يعنى بتزويد الناس بحقائق ىذا ا -1
لحعالم اإلسالمي أىمية كبرى في وقتنا ىذا أكثر من أي وقت مضى ألن العصر  -2

 الذي نعيشو ىو عصر اإلعالم واألحداث المتسارعة .
اإلعالم اإلسالمي لو أىدافو التي يستقل بيا عن غيره ، كما أنو يعد نظامًا ميمًا  -3

ره إلى عيد النبوة الرتباطو بالدعوة إلى اهلل وىذا األمر من أنظمة اإلسالم ، إذ تمتد جذو 
 ثابت بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطيرة .

العولمة نظام يستيدف نشر أفكار معينة ركزت عمى الجانب اإلعالمي أشد التركيز  -4
ىو  ألنو يحقق أىدافيا ومآربيا بسرعة تفوق أي وسيمة أخرى إذ أن الغزو الفكري اليوم

 أمضى وأقوى من الغزو العسكري نفسو .
العولمة ليا أىداف كثيرة ولكن يبقى اليدف األكبر واألىم الذي ترمي إليو ىو فرض  -5

الثقافات واألفكار والقناعات التي تتبناىا الدول الكبرى عمى الدول النامية بغية السيطرة 
 عمييا .

ييا سنويًا المميارات من الدوالرات العولمة اإلعالمية ليا أدواتيا التي تنفق عم -6
 لتطويرىا ولتكون دائما األكثر واألسرع تأثيرًا في المتمقي .

تحلللديات كبيلللرة تقلللف فلللي وجلللو اإلعلللالم اإلسلللالمي وملللن الواجلللب الوقلللوف بوجييلللا  -7
 والتصدي ليا ولما يبثو إعالم العولمة من مخاطر تيدد المجتمع اإلسالمي .
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 المصادر والمراجع
 .الكريم القرآن -

،  1اتجاىات اإلعالم الحديث والمعاصر ، حسين عبد الجبار ، دار أسامة ، ط .1
 م.2111عّمان ، 

االتصال والتنمية ، عبد المطيف عبد الجميل ، سمسمة مطبوعات المممكة المغربية ،   .2
 م .1997الدار البيضاء ، 

مؤسسة الرسالة ،  اإلسالم ، محمد عجاج الخطيب ،أضواء عمى اإلعالم في صدر  .3
 م .1987، بيروت ،  2ط

التطبيق ( ، محمد منير حجاب ، دار  –النظرية  –اإلعالم اإلسالمي ) المبادئ  .4
 م .2112الفجر ، القاىرة ، 

اإلعالم اإلسالمي ) الواقع والطموح ( ، طو الزيدي ومثنى الضاري ، دار الفجر ،  .5
 م .2115بغداد ، 

 م.1981، القاىرة ،  1براىيم إمام ، مكتبة االنجمو ، طاإلعالم اإلسالمي ، إ .6

اإلعالم اإلسالمي رسالة وىدف ، سمير جميل راضي ، دعوة الحق كتاب شيري  .7
ه 1417، السنة الخامسة عشرة ،  172يصدر عن رابطة العالم اإلسالمي ، العدد 

. 
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كتوراه ، كمية اإلعالم اإلسالمي في التمفزيون ، ىاشم أحمد نغيمش ، اطروحة د .8
 م.2111اآلداب ، جامعة بغداد ، 

،  2إلعالم اإلسالمي وتطبيقاتو ، محي الدين عبد الحميم ، دار الرفاعي ، ط  .9
 ه.1414الرياض ، 

إعالم العولمة وتأثيره عمى المستيمك ، أحمد مصطفى عمر ، مجمة المستقبل  .11
 م .2111العربي ، 

م 2114األمريكاني ، صالح عبد الفتاح الخالدي ، بين اإلسالم الرباني واإلسالم  .11
. 

تاج العروس من جواىر القاموس ، محمد مرتضى الحسيني ، الممقب مرتضى  .12
 الزبيدي ، تحقيق : مجموعة من المحققين ، دار اليداية ، د.ت .

 التدفق اإلعالمي من الناحية التقنية ، أسامة أحمد غفور ، دار الرشيد ، بغداد ، .13
 م .1982

التربية اإلسالمية وتحديات العصر ، عبد الرحمن عبد اهلل الفاضل ، جامعة أم  .14
 م .2117القرى ، السعودية ، 

ثالثون طريقة لخدمة الدين ، رضا أحمد صمدي ، تقديم : محمد حسين يعقوب ،  .15
 ه.1421مكتبة الفييد ، جدة ، 
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شيوان وآخرون ، مكتبة الفالح ، دراسات في الثقافة اإلسالمية ، رجب سعيد  .16
 م .1981، الكويت ،  2ط

الدعوة إلى اهلل وأخالق الدعاة ، عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ، مجمة البحوث  .17
اإلسالمية ، الرئاسة العامة إلدارة البحوث في االفتاء والدعوة واالرشاد ، العدد 

 ه .1398، السعودية ،  44

،  1القرن الحالي ، محمد الغزالي ، دار الشروق ، ط الدعوة اإلسالمية في .18
 م . 2111القاىرة ، 

سنن أبو داود ، سميمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي ، تحقيق :  .19
 . محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، بيروت ، د.ت

طفى ديب صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ، تحقيق : مص .21
 م .1987البغا ، دار ابن كثير ، بيروت ، 

صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي ، عبد القادر طاش ، المجمع التصويري  .21
 م .1993، القاىرة ،  2بالزىراء ، ط

، دمشق ن  1صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي ، محمد بشاري ، دار الفكر ، ط .22
 م .2118

شريعة اإلسالمية ، عبد اليادي الزيدي ، الرياض ، ضوابط اإلعالم في ال .23
 م .1997
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عولمة اإلعالم ، تيارات تشومسكي ، ترجمة : كامل عويد العامري ، منتدى  .24
 م.1977، عمان ،  14الفكر العربي ، العدد

،  1العولمة بين النظم التكنولوجية الحديثة ، نعيمة شومان ، مؤسسة الرسالة ، ط .25
 ه .1418بيروت ، 

العولمة والتبادل اإلعالميالدولي ، جابر فمحوط ومحمد النجاري ، منشورات عالء  .26
 م.1999، دمشق ،  1الدين ، ط

قراءة في اإلعالم المعاصر ، محمد منير حجاب ، دار بيروت المحروسة ،  .27
 ه .1411بيروت ، 

خرون ، قضايا اشكالية في الفكر اإلسالمي المعاصر ، حسين محمد نصر وآ .28
 م .1996المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي ، الواليات المتحدة األمريكية ، 

مقاربتان عربيتان لمعولمة ، ياسر عبد الجواد ، مجمة المستقبل العربي ،  -مجمة  .29
 م .2111،  252العدد 

مراجعات في الفكر والدعوة والحركة ، عمر عبيد حسنة ، مكتبة األمة ، مصر ،  .31
 .م 1992

مسند اإلمام أحمد ، أبو عبد اهلل أحمد بن حنبل بن ىالل الشيباني ، تحقيق :  .31
 م.1995أحمد محمد شاكر ، دار الحديث ، القاىرة ، 
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معجم المغة العربية المعاصرة ، أحمد مختار عبد الحميد عمر ، دار الكتب ،  .32
 م.2118الرياض ، 

محمد ساداتي الشنقيطي ، دار عالم  مفاىيم إعالمية من القرآن الكريم ، سيد .33
 م .1986الكتب ، الرياض ، 

مقاالت في اإلعالم اإلسالمي ، نخبة من المفكرين ، مطابع الخميج ، قطر ،  .34
 ه .1411

موسوعة كشاف في اصطالحات الفنون والعموم ، محمد بن عمي بن القاضي ،  .35
 م .1996،  1، ط تقديم : د . رفيق العجم ، ترجمة : د . جورج زيناني

واقع إعالمنا اإلسالمي وسبل نيضتو ، أيوب حسين ئاميدي ، قدم لو إسماعيل  .36
،  1عمي طو سكيري ، دائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف السّني ، ط

 م2113بغداد ، 

 
 




