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 المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين .
 وبعد: 
تعد وسائل اإلعالم في عصرنا الحاضر جزًء من متطلبات الحياة العصرية ، وهي في الوقت     

نفسه  لها الدور األكبر واألثر األعظم في حياة الناس جميعًا فضاًل عن المسلمين ،  إذ أصبح 
عالم الكثير منها يخاطب المسلمين بشكل مباشر السيما  أننا نعلم أن وسائل اإلعالم الكبرى في ال

تسيطر عليها الدول العظمى ، وهي تنفث سموم الحقد والكراهية على اإلسالم وأهله ، فتارة يظهر 
لنا من يهدد بحرق المصحف الشريف فضاًل عن اإلساءات المتكررة على شخص النبي _صلى 

 هللا عليه وسلم وغير ذلك الكثير .
م مسألة مطروحة على الساحة ومازالت مسالة الشبهات التي أثيرت من قبل ضد اإلسال    

العالمية اإلعالمية ، على الرغم من تغيير الطريقة في طرح تلك الشبهات إال أن المسألة تعد 
 إمتداد لما أثاره الغربيون والشرقيون على حٍد سواء .

ونرى بالمقابل جهودًا تبذل من قبل الدعاة المخلصين والذين نذروا أرواحهم لخدمة هذا الدين     
 عالء كلمة الحق ، وتتمثل هذه الجهود في صد اي هجمة فكرية تثار ضد اإلسالم .وإل

ونحن في هذا البحث سنتناول مسألتين رئيستين ، األولى هي مفهوم اإلعالم وأهميته وكيفية      
إخضاعه لما يعرف بالعولمة ومن ثم دوره في مواجهة الغزو الفكري بكل أشكاله ، والتي تعد 

 ت وسيلةً  أساسية من وسائل الغزو الفكري.مسألة الشبها
أما الجزء الثاني من هذا البحث فهو يدور حول نماذج لبعض الشبهات التي أثارها الغربيون     

والملحدون حول اإلسالم وأنظمته ، بل وحتى حول تاريخ الفكر اإلسالمي وجوهره ، وكان من 
الم وعالقة اإلسالم بالعلم وقضية أخرى هي أبرز تلك الشبهات أيضًا هي قضية المثالية في اإلس

 قضية المدنية .
وقد حاولنا في هذا البحث الوقوف على الدور الذي يؤديه اإلعالم في مواجهة تلك الشبهات     

 وفي مواجهة الغزو الفكري عموماً 
 وهللا نسأل أن يعلمنا ماينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه .  
 
 
 



   

 
 

2440 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -اإلسالمية املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم  
Issn: 2071-6028 

 حول اإلسالم املثارة الشبهات مواجهة اإلعالم املعاصر ودوره يف احملور الرابع : العقيدة والدعوة والفكر
 

 المبحث األول
 مفهوم اإلعالم

 المطلب األول : تعريف اإلعالم وأهميته
 

، أو هالالالو تزويالالالد النالالالاس باألخبالالالار  (1)اإلعالالالالم : و هالالالو نشالالالر األخبالالالار وامراء علالالالى الجمالالالاهيرو      
الصادقة والمعلومالات الصالحيحة والحقالائق الثابتالة التالي تسالاعد النالاس علالى تكالوين رأي صالائب فالي 

 . (2)واقعة معينة
لقالالد تحالالول اإلعالالالالم فالالي الالالالزمن المعاصالالر مالالالن هوايالالٍة إلالالى حرفالالالة ، بالالل صالالالناعة متكاملالالة لهالالالا       

روادها وشركاتها ومستثمروها ، وقد ال نغالي إذا قلنا بأننا نعيش اليوم في مرحلة الدولة اإلعالمية 
ة الواحالالالدة التالالالي ألغالالالت الحالالالدود وأزالالالالت السالالالدود ، ولالالالم يقتصالالالر ذلالالالك علالالالى اختالالالراق الحالالالدود السياسالالالي
والسالالالدود األمنيالالالة ، وانمالالالا بالالالدأ يتجالالالاوز ذلالالالك إلالالالى إلغالالالاء الحالالالدود الثقافيالالالة ، ويتالالالدخل فالالالي الخصالالالائص 
النفسالالية وتشالالكيل القناعالالات العقديالالة، فيعيالالد بناقهالالا علالالى وفالالق الخطالالة المرسالالومة لصالالاحب الخطالالاب 

 . (3)األكثر تأثيرًا والبيان األكثر سحرًا والتحكم األكثر تقنية
كري هو الفكالرة ، والكلمالة ، والالرأي ، والحيلالة ، والنظريالات ، والشالبهات إن سالح الغزو الف        

، وخالبالالالة المنطالالالق ، وبراعالالالة العالالالرد ، وشالالالدة الجالالالدل ، ولالالالدادة الخصالالالومة ، وتحريالالالف الكلالالالم عالالالن 
مواضعه ، الذي يكون أقوى مالن مقالام الساليف أو الصالارو  فالي أيالدي الجنالود ، والفالارق بينهمالا هالو 

 . (4)الفكري قديمًا وحديثًا وأساليبه الفارق نفسه بين وسائل الغزو
وبمالالالا أن كافالالالة وسالالالائل اإلعالالالالم قائمالالالة علالالالى الكلمالالالة سالالالواء كانالالالت مسالالالموعة ، أممقالالالروءة ، أم        

مرئية فهي تعد من األساليب الحديثة والمهمة لنشر الغزو الفكري ، ولقد أصبحت وسالائل اإلعالالم 
 ه وفي كل مكان .مالزمة لحياة اإلنسان اليومية في بيته وعمله وطريق

وعلى الرغم من كل محاوالت الغزو الفكري المستمرة وبشدة ضد اإلسالم خصوصالًا ، إال  أن      
اإلسالالم بمالا أوتالي مالن حالق وبصاليرة ووضالالوح ، يمالا الكالون دائمالًا بهدياله القالويم ، وتشالير الدراسالالات 

ب من األمة اإلسالالمية ، إلى أنه اإلسالم اليوم أكثر األديان انتشارًا مع الضعف الذي ينتاب جوان
ومالالع الحمالالالت المسالالمومة التالالي مالالا فتلالالت تفتالالري علالالى اإلسالالالم علالالى صالالفحات اإلعالالالم وشاشالالالات 

                                                 

 ، القاهرة )ب . ت(. 1( ، مكتبة األنجلو ، ط 316العالقات العامة والمجتمع .إبراهيم إمام ) (1)
 م ( . 1997( ، الرياد ، )  4ينظر: ضوابط اإلعالم في الشريعة اإلسالمية . عبد الهادي الزيدي ) (2)
 م ( . 1992( ، مكتبة األمة ، )  13عمر عبيد حسنة ) ينظر: مراجعات في الفكر والدعوة والحركة . (3)
 ( . 21ينظر: الغزو الفكري والتيارات المعادية لإلسالم . عبد الستار فتح هللا ) (4)
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القنوات وغيرها من وسائل االتصال ليتحقق بعد ذلك كله وعد هللا الحق إذ قال عنه تبارك وتعالى 
 . (1)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺچ :

وال ننسى أن اإلعالم ووسائله المختلفة لم يعد لها منهجًا إسالميًا ، وإنما يعيش عالالة علالى        
ترجمالالة مالالا فعلالاله غيالالرهم لبيلالالالة تختلالالف عالالن بيلالالتهم ومنالالا  اجتمالالالاعي لالالي  مالالن طالالبعهم ، وعالالالاداتهم 
 وتقاليدهم ال يعرفون عنه أي شيء ، وهو ما دفع شباب األمة إلى تقليد الممثلين األجانب في كل
شالاليء حتالالى فالالي الحركالالة والمشالالي واألكالالل والجلالالوس إلالالى غيالالر ذلالالك مالالن األمالالور الكثيالالرة ، وأوكالالد أن 

 .(2)السبب في ذلك هو األمية الدينية 
إن إعالمنالا اإلسالالالمي صالالورة لمالالا نقالالول ونالالؤمن ، وصالدى لمالالا ننشالالد مالالن خيالالر للحيالالاة واألحيالالاء      

انالالالالا العالالالالالم أجمالالالالع مالالالالن خالالالالالل إذاعتنالالالالا ونحالالالالن مسالالالاللمون واإلسالالالالالم ديالالالالن الدولالالالالة إيمانالالالالًا ونظامالالالالًا ، فلير 
 وصحافتنا ومن خالل كتبنا ورسائلنا ومن خالل اجتماعاتنا ومؤتمراتنا على هذا الواقع الدائم .

لكن كيالف يالؤدي اإلعالالم اإلسالالمي هالذه الوايفالة الكبيالرة ه إن أجهالزة اإلعالالم فالي العالالم كلاله      
م اإلسالالالالمي يالالالرتبط بمبالالالادت ومصالالالالح تنطلالالالق مالالالن مبالالالادت معينالالالة وتخالالالدم مصالالالالح معينالالالة ، واإلعالالالال

معروفة المصدر والنسالبة ، فالال وجاله للغرابالة إذا كانالت تعالاليم الالدين لحمتاله وسالداه ، وإذا كالان شالأن 
 . (3)غيره من االجهزة أن يفسر وقائع الحياة على وفق فكرته هو وينظر اليها من زاويته هو 

ال شالالك أن المهمالالة فالالي صالالد المالالد الفكالالري اإلعالمالالي مهمالالة صالالعبة وتحتالالاج إلالالى تظالالافرالجهود     
بشالالالكل كبيالالالر ، حتالالالى نسالالالتطيع تكالالالوين مؤسسالالالة إعالميالالالة إسالالالالمية ذات ثقالالالل كبيالالالر علالالالى المسالالالتوى 

 العالمي ويكون صوت اإلسالم الحقيقي صادحًا بالحق في كافة أرجاء المعمورة .
 الفكري اإلعالمي المطلب الثاني : أساليب الغزو

 -ويعتمد الغزو الفكري في المجال اإلعالمي على المهارات امتية :
 تقديم االباطيل على أنها حقائق ومسلمات . -أ

فهم يفعلون هذا بجرأة عجيبة ، وقدرة على االستعالء بالباطل لي  لها نظير، يدفعهم إلى هذا     
اس إنما هالم مغفلالون وبهالائم .. ومهمالا يكالن بالاطلهم إيمانهم الذي تزكيه تعاليمهم بأن غيرهم من الن

 . (4)مفضوحًا تناقضه الوقائع واألحداث فانهم ، ال يكفون عن متابعة ادعاءاتهم
                                                 

 . 32التوبة / آية (1)
الحضالالالالالالالالالالالالالالالالارة االسالالالالالالالالالالالالالالالالالمية بالالالالالالالالالالالالالالالالين أصالالالالالالالالالالالالالالالالالة الماضالالالالالالالالالالالالالالالالالي وآمالالالالالالالالالالالالالالالالال المسالالالالالالالالالالالالالالالالتقبل ، علالالالالالالالالالالالالالالالالي بالالالالالالالالالالالالالالالالن نالالالالالالالالالالالالالالالالالايف (2)

 www.ahlalhdeeth.comالشحود
، القالالالالالالالالاهرة              1( ، دارالشالالالالالالالالروق  ط 152ينظر:الالالالالالالالالدعوة اإلسالالالالالالالالالمية فالالالالالالالالي القالالالالالالالالرن الحالالالالالالالالالي . محمالالالالالالالالد الغزالالالالالالالالالي )(3)

 م(. 2000)
 ( . 96ينظر: الغزو الفكري أسبابه ووسائله . عبد الصبور مرزوق ) (4)
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والمالحالالالي فالالالي هالالالذا األمالالالر اسالالالتخدامهم للعديالالالد مالالالن المصالالالطلحات التالالالي ينشالالالرونها وهالالالي تمثالالالل      
يًا وإجتماعيالالالًا ، فمالالالا يعرضالالالالونه أفكالالالارهم ، ويحالالالاولون بهالالالا السالالاليطرة علالالالى كالالالل العالالالالم فكريالالالًا وسياسالالال

يعتبرونالاله الصالالحيح الوحيالالد علالالى هالالذه األرد ، ومالالا يعتقالالده غيالالرهم هالالو أباطيالالل وخرافالالات والتصالاللح 
 لهذا الزمن الذي نعيش فيه .

ولقد نجح اإلعالالم المعالادي لإلسالالم فالي بلالوا أهدافاله فالي بعالض األحيالان ، واسالتطا  بالثقافالة      
األفكالار ويعلالق النفالوس بالالدنايا  وهالذا نجالاح محالدود الضالرر ، المسمومة واللهو الرخيص أن يفسد 

أما النجاح الفادح الضرر المخوف النتائج على المدى القريب والبعيالد فهالو مالا خلفاله مالن عالوج فالي 
 . (1)شتى المجاالت والمؤسسات االجتماعية والسياسية بل في شتى المؤسسات التربوية والتعليمية

،بالالدون قيمالالة حقيقيالالة وال قالالدرة لالاله  *ولالالذلك يحالالاول الغالالزاة دائمالالًا أن يصالالوروا اإلسالالالم ديالالن  الهالالوت    
على التصحيح ، ومن ثالم فهالو لالن يحمالي هالذه النفالوس والعقالول مالن أهالواء المغريالات التالي يطرحهالا 
 بريق الحضارة تحت األضواء وحول النالار ، نالار الشالهوات والملالذات والمتالع والمغريالات مالع سالريان

 . (2)مذهب اإلباحية واإللحاد وتشبع الثقافات بها وترويج القصص الجنسية لها
 -التكرار والتنوع في الطرح : -ب

وهالالو مالالن األسالالاليب اإلعالميالالة للغالالزو الفكالالري اإلعالمالالي ، وهالالذه الطريقالالة تمتالالاز بالتعالالدد فالالي       
ي غزوه ، ال تعرد بوجه الطرح ، بمعنى أن الفكرة التي يراد الترويج لها في المجتمع المطموح ف

واحد من وجوه العرد ، وإنما تتعدد الطرائالق وتكالرر حتالى تنتهالي إلالى إحالداث التالأثير المطلالوب ، 
ويبدأ عرد الفكرة بشكلها المجرد ثم تعقد بعد ذلك ندوات ولقاءات لشرحها وبيان مزاياها ثالم يقالوم 

 الغالالالالالزاة ب عالالالالالداد دراسالالالالالة أنمالالالالالوذج )) مصالالالالالنو  (( للفكالالالالالرة فالالالالالي تطبيالالالالالق بعينالالالالاله لهالالالالالا ، ثالالالالالم يكلالالالالالف أحالالالالالد 
)) علمية (( عنها ، ثم تفتعل المناقشات ويجري الحوار، ومن ناحية الشكل يتم التنويالع أيضالًا فالي 
أسالالاليب الدعايالالة للفكالالرة الغازيالالة ، فهالالي تنتشالالر أواًل فالالي كتالالاب أو صالالحيفة ، ثالالم تحالالول إلالالى عالالرد 

جميعالالًا يكالالون الهالالدف مشالالخص عالالن طريالالق السالالينما أو المسالالرح أو التلفزيالالون ، وفالالي هالالذه الوسالالائل 
 . (3)واحدًا وإن تنوعت الزوايا التي يتم من خاللها ذلك التناول

                                                 

 ( . 157ينظر: الدعوة اإلسالمية . محمد الغزالي ) (1)
قالالالال الناسالالالوت لطبيعالالالة اإلنسالالان ،و) علالالالم الالهالالالوت ( علالالالم يبحالالالث فالالالي العقائالالالد الالهالالوت : يعنالالالي األلوهيالالالة ، كمالالالا ي*

 المتعلقالالة بالالاهلل فالالي المسالاليحية ، أمالالا) الالهالالوتي ( فهالالو العالالالم بالعقائالالد المتعلقالالة بالالاهلل . ينظالالر: المعجالالم الوسالاليط ، 
( ، دار الالدعوة  841/  2) باب الالم ( ، إبراهيم مصطفى وآخرون ، تحقيق : مجمع اللغة العربيالة بالقالاهرة ) 

 ، اإلسكندرية ،) ب.ت(.

 ( . 11 – 10ينظر: مشكالت الفكر المعاصر . انور الجندي ) (2)
 (  97ينظر: الغزو الفكري . عبد الصبور مرزوق ) (3)
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ولكالالالالن األفضالالالالل أن يكالالالالون هنالالالالاك عالالالالرود متعالالالالددة للقضالالالالايا اإلسالالالالالمية تالالالالوازي        كميالالالالة     
 العرود المقدمة من قبل الغربيين وإستخدام العديد من الطرق والوسائل المطلوبة .

إلسالالالمي علالالى تطبيالالق نتالالائج معينالالة لبحالالوث الفقهالالاء سالاليزيدهم حماسالالة فمالالثاًل حالالرح الحكالالم ا      
دون شك ويجعلهم أكثر صوابًا وأعمق تفاعاًل مالع القضالايا التالي يبحثونهالا ، وذلالك بعقالد المالؤتمرات 
الفقهية الخاصة وإنشاء المجالاميع الفقهيالة وتفريالل العلمالاء بعالد اسالتقدامهم مالن جميالع أنحالاء العالالم ، 

لهالالم للتحالالدث عبالالر وسالالائل اإلعالالالم المختلفالالة لتكالالوين رأي فقهالالي عالالام موحالالد وذلالالك باتاحالالة الفرصالالة 
 .(1)يقارب اإلجما  وما أشبه ذلك 

ولقالالد نجحالالت وسالالائل اإلعالالالم الموجالالودة فالالي تشالالكيل ثقافالالة األمالالة والتالالأثير عليهالالا إلالالى حالالد بعيالالد       
موعة جالالالالدًا ، وسالالالالر نجاحهالالالالا أنهالالالالا اسالالالالتطاعت أن تتخطالالالالى حالالالالاجز األميالالالالة بالوسالالالالائل المرئيالالالالة والمسالالالال

والمقالالالروءة أحيانالالالًا التالالالي أصالالالبحت تقالالالرأ عبالالالر التلفالالالاز ، وتكمالالالن الخطالالالورة فالالالي أنهالالالا أصالالالبحت تملالالالك 
المصداقية لالدى رجالل الشالار  العالادي الالذي ال يجالد أماماله خيالارًا سالوى تصالديقها ، أضالف إلالى ذلالك 
على مستوى التقدم المذهل وتقنيات اإلرسال واالستقبال وبرامج المعلومات وتقنيات التأثير النفسي 

 . (2)الجماهير
 . االعتماد على بعض مشاعر النقص لشل حاسة النقد والمعارضة -ج

إسالالتغل الغالالزاة هالالذه النقطالالة إسالالتغالاًل خبيثالالًا وواعيالالًا ، منتهالالزين فرصالالة القصالالور السياسالالي وحالالالة      
التخلف التي أصابت شعوبنا ، فأخذوا في تقديم صورة )) الرجل األبيض (( أو الخواجة علالى أناله 

نقذ والمخلص والذي يمكن االقتداء به لبلوا المراد ، وأكثر الناس في العادة سالطحيون وبسالطاء الم
السالالاليما المجتمعالالالات التالالالي تسالالالودها األميالالالة بمختلالالالف أشالالالكالها ، والالالالذين يالالالدركون الحقالالالائق ويعرفالالالون 

، حينلٍذ وجد (3)الخصائص االجتماعية لتطورات الشعوب هم قلة ويكونون عادة مغمورين ومنزوين
 غرب مكانًا يدخل منه إلى المجتمع المسلم ليظهر نفسه بالمظهر الالئق والجميل.ال

وهذا األمر بدأ ينتشر كثيرًا بين المسلمين حتى وصالل إلالى تفضاليل هالؤالء الغالربيين علالى أبنالاء     
المسلمين من خالل مواقف أخالقية أو اجتماعية يقوم بهالا هالؤالء الغربيالون فالي الالبالد اإلسالالمية ، 

أمالالر ينالالذر بالالالخطر العظالاليم علالالى هالالذا الالالدين الالالذي جالالاء بكالالل التعالالاليم السالالمحاء ، لكالالن بعالالض وهالالذا 
أبناء األمة هم الذين ضاليعوا أصالول ديالنهم ونسالوا حظالًا كبيالرًا ممالا ذكالروا باله ، فكانالت النتيجالة التالي 

 طالما طمح لها الغربيون وهي إعطاء إنطبا  جيد عنهم عند المسلمين .

                                                 

 م( . 1991، االمارات العربية ،) 3( ، دار المنطلق ، ط  203الراشد )  ينظر: المسار . محمد أحمد(1)
 www.ahlalhadeeth.comينظر: المسلم بين الهوية اإلسالمية والهوية الجاهلية . علي الشحود، (2)
 ( . 97ينظر: الغزو الفكري . عبد الصبور مرزوق ) (3)
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ام هالذه الحالالة ومالا يزالالون ، ولكالن مالن فضالل هللا علينالا وعلالى النالاس وقد أحسن الغزاة إسالتخد    
أن الظالالالروف االقتصالالالادية فالالالي كثيالالالر مالالالن بلالالالدان عالمنالالالا العربالالالي واإلسالالالالمي آخالالالذة  بالتحسالالالن ، إمالالالا 

 . (1)باكتشافات جديدة لمصادر الثروة فيها ، أو بحسن اإلستخدام الجيد للموجود فيها
ر اإلسالمي في المجاالت العلمية المختلفة ومنها المجال إن هناك حالة اضطرار لتأصيل الفك   

اإلعالمالالالي علالالالى أسالالالاس أن األمالالالة اإلسالالالالمية حرمالالالت طالالالوياًل مالالالن اإلسالالالالم ومالالالن أعمالالالال قيمالالالة فالالالي 
 . (2)الحياة
ولالالالي  خافيالالالًا أن مجهالالالودات وسالالالائل اإلعالالالالم المعاديالالالة تركالالالز علالالالى جانالالالب خبيالالالث فالالالي الفكالالالر       

 ام الالرأي العالام ( ، ولالو تتبالع أي أحالد إتجاهالات اإلعالالم اإلعالمي يعرف بمصالطلح : ) حشالد اهتمال
) ال أقالالول فالالي دول الكفالالر بالالل فالالي الالالدول التالالي تسالالتظل بمظلالالة اإلسالالالم( سالاليجدها فالالي أقالالل أحوالهالالا 
منصبًة على تخدير الشعور الديني ، وإذا زاد الخبث قلياًل ف نهم يعملون على إثارة الغرائز وإغراق 

إذا تعاام الخبث ف نهم يعملون حينلٍذ على تشويه معالم الدين وقلب النفوس بالشهوات الحيوانية، و 
 . (3)الحقائق ، وهذا لعمري أعظم امفات

إن األخالالالذ بالوسالالالائل اإلعالميالالالة المعاصالالالرة يسالالالاعد الحركالالالات اإلسالالالالمية والالالالدعاة إلالالالى اإلسالالالالم      
م قضالية عادلالة ، عمومًا على التعريف بأهداف الدعوة ومقاصدها ، ليعلم الناس أن قضالية اإلسالال

ال كمالالا يصالالورها األعالالداء بنعالالوت وأسالالماء زائفالالة تخالالالف الحقيقالالة ، وإن فالالي عصالالرنا الحالالالي يمكالالن 
توايف وسالائل اإلعالالم المقالروءة والمسالموعة والمرئيالة للقيالام بوايفالة الالبالا المبالين وإرسالال رسالالة 

نالالالي الهائالالالل فالالالي اإلسالالالالم إلالالالى جميالالالع الفلالالالات اإلجتماعيالالالة ، حيالالالث يسالالالتفاد الالالالدعاة مالالالن التطالالالور التق
 . (4)مجاالت اإلتصال لتبليل دعوتهم ونشر أفكارهم وعقيدتهم

ولذلك كان وال يزال لزامًا على المسلمين القادرين أن يسعوا في سبيل دفع الشبهة عن اإلسالم     
وتعريف الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم ، مالع األخالذ بعناصالر التشالويق والتشالديد والموضالوعية فالي 

علالالوم طالالرح البالالرامج اإلعالميالالة اإلسالالالمية وغيرهالالا، واسالالتخدام أحالالدث مالالا توصالاللت إليالاله التكنولوجيالالا و 
 اإلعالم المعاصرة حتى يكون اإلسالم فاعاًل ومؤثرًا في كل أرجاء المعمورة .

                                                 

 ( . 98ينظر: الغزو الفكري . عبد الصبور مرزوق ) (1)
( ، المعهالالالد  331ينظالالالر: قضالالالايا إشالالالكالية فالالالي الفكالالالر اإلسالالالالمي المعاصالالالر . حسالالالني محمالالالد نصالالالر وآخالالالرون ) (2)

 م( . 1996العالمي للفكر اإلسالمي ، الواليات المتحدة )
( ، مكتبالة الفهيالد 17ينظر: ثالثون طريقة لخدمة الدين . رضا أحمد صمدي ، تقالديم : محمالد حسالين يعقالوب )(3)

 هال( . 1420جدة )
دار    1( ، ط  358/  1ينظالالالر: فقالالاله النصالالالر والتمكالالالين فالالالي القالالالرآن الكالالالريم . علالالالي محمالالالد محمالالالد الصالالالال بي ) (4)

 م( .2006البيارق، األردن ، )
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كالذلك فالال ن اختيالار الالالدعاة علالى وفالالق مواصالالفات أدق ممالا يظهالالر امن ، وتوساليع آفالالاق الالالدعوة      
اإلسالالالمية واإلعالالالم اإلسالالالمي بحيالالث تسالالتوعب ميالالادين النشالالاط اإلنسالالاني جميعالالًا ، زد علالالى ذلالالك 

لدينيالالالة علالالالى المسالالاللمين المهالالالاجرين إلالالالى الخالالالارج واإلفالالالادة مالالالن مالالالواقعهم االجتماعيالالالة بسالالالط الرعايالالالة ا
، (1)والثقافية حتى يكونوا معابر لرسالتنا العظيمة بداًل من أن يذوب هؤالء في دوامة الحياة الغربية

ولالالالذلك فالالال ن محالالالوراإلعالم اإلسالالالالمي هالالالو الصالالالدق ونشالالالدان الحالالالق وحالالالب الخيالالالر للنالالالاس أجمعالالالين ، 
سالالالمي يرسالالم صالالورة صالالادقة لرسالالالة النبالالي محمد_صالاللى هللا عليالاله وسالاللم_ التزيالالد فيهالالا واإلعالالالم اإل

والتنقص منهالا ولالي  لدياله مايخفياله اويسالتحيي مناله ،وهالو حسالن الظالن بالالفطرة اإلنسالانية يالرى أنهالا 
يوم تعرف الحق تبادرإلى قبوله، ومن هنا ف ن العبء ثقيل على أجهزة الدعاية اإلسالالمية ، والتالي 

 ا العمل لياًل ونهارًا لمحو هذا الجهل الغالب. ينبغي عليه
 المطلب الثالث : العولمة ودورها في اإلعالم المعاصر

ال تالالزال األمالالة اإلسالالالمية تخالالود فالالي بحرهالالا بالالين محسالالن  *2إن قضالالية كبالالرى ) كالعولمالالة (      
ومسيء وصامت وشاك ، دون أن يكون هناك كلمالة موحالدة تعبالر عالن لسالان حالال األمالة أو حتالى 

جتمالا  فالالي خطالالوط معينالالة ، فهنالاك فريالالق يحالالذر مالالن العولمالالة ويعالدها الطامالالة الثالالائرة التالالي سالالوف اال
 لها .تسلب األمة هويتها وتمحو دينها وتكسر مبادئها وأصو 

وآخر يقول بأنها ااهرة عالمية ذات صلة وثيقة بنظام التجارة العالمية وال ضرر وال ضرارمنها ،  
 . (3)ا للعمل والمواجهة وترك الجدل والمنازعةومعتدل قرر محاسنها ومساوئها ودع

ولسنا بصدد حديث متخصص حول العولمة ، لكننالا سالنتناول جانبالًا مهمالًا مالن الجوانالب التالي      
هالالي علالالى عالقالالة وثيقالالة بالعولمالالة ، بالالل إن العولمالالة لالالم تصالالل إلالالى كالالل أرجالالاء العالالالم لالالواله أال وهالالو 

العولمة ال تخفى على كل ذي بصيرة ، فهالو أول  جانب اإلعالم ، فأهمية اإلعالم بالنسبة لقضية
األشياء التي جعلالت هالذا العالالم قريالة صالغيرة مالن حيالث نقالل األحالداث بالصالوت والصالورة وفالي كالل 

 أرجاء العالم وخالل لحظات .

                                                 

 ( . 157ينظر: الدعوة اإلسالمية . محمد الغزالي )(1)
 (. 150ينظر: الدعوة اإلسالمية. محمد الغزالي)(2)

إن العولمة كلمة جديدة ، وهي مصطلح حديث لم يدخل بعد بشكل كبير في القوامي  السياسية واالقتصادية، ومن  (3)
تعاريفها : هي الحالة التي تتم فيها عملية تغير األنماط والنظم االقتصادية والثقافية واالجتماعية ومجموعة القيم والعادات 

والوطنية في إطار تدويل النظام الرأسمالي الحديث على وفق الرقية األمريكية  السائدة وإزالة الفوارق الدينية والقومية
المهيمنة التي تزعم أنها سيدة الكون وحامية النظام العالمي الجديد . ينظر: التربية اإلسالمية وتحديات العصر . عبد 

أزمة الفهم ، أسبابها ، مظاهرها ، (3)م(.2007( ، جامعة أم القرى  السعودية ، ) 72الرحمن بن عبد هللا الفاضل ) 
 ( جامعة الملك فهد ، السعودية . 3منافذ الخروج منها ، حمزة بن ضايع الفتحي ) 
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فالعصر الحاضر هو عصر وسالائل اإلعالالم واالنترنالت ، وسالتكون هالذه هالي مصالادر الثقافالة      
عند شريحة كبيرة من المجتمع  ، السيما المثقفون منهم وسيبدأ األمر باالنتشار شاليلًا فشاليلًا حتالى 

 .يصل الى الالتأثر الفكري المباشر والتقليد األعمى للغرب في كل توجهاته وممارساته وأفكاره 
لقالالد أضالالحت وسالالائل االعالالالم اليالالوم تمتلالالك الكثيالالر ممالالا يجعلهالالا قالالادرة علالالى النفالالاذ إلالالى حيالالث       

يمكن أن تعم وتنشر امراء واألفكار في تغيير االتجاهات والقناعات بل أصبحت اليوم فاعلالة فالي 
جمالالالع مالالالا هالالالو خصوصالالالي وإقصالالالائه ، وهالالالي تسالالالهم فالالالي إخضالالالا  النفالالالوس وتغييالالالر األذواق وتوجيالالاله 

م أخرى وإحاللها ، وكل هذا يعمل بشكل علنالي ، وان اإلعالالم نفساله أول مفهالوم مالن معارف وعلو 
مفالاهيم العولمالالة الالالذي بشالر بالالوالدة القريالالة الكونيالالة التالي تعبالالر عالالن اختصالار المسالالافات ورفالالع الحالالدود 
والخصوصالالاليات الثقافيالالالة وإدخالالالال العالالالالم فالالالي آليالالالة حتميالالالة تمكالالالن الالالالذين يمتلكالالالون تقنيالالالات االتصالالالال 

 *د مفاهيم التأثير على امخرين ، وقد وصف الرئي  السالابق ريتشالارد نيكسالون وتسهل عليهم فر 
 في كتابه ) نصر بال حرب ( ما حققته الواليات المتحدة في ميادين اإلعالم بقوله :  

و ان الواليات المتحدة االمريكية تخود معركة األفكار وفي أحوال كثيرة جدًا وهي غير مسلمة   
لسياسية فاعلية والتالي تقالدمها الواليالات المتحالدة االمريكيالة علالى اإلطالالق هالو ، ومن أكثر البرامج ا

دعمهالالا إلذاعالالة أوربالالا الحالالرة ، وينبغالالي لنالالا كشالالف السالالبل السالالتغالل التكنولوجيالالا والمعلومالالات الحديثالالة 
 .(1)والحواسيب املية واألقمار الصناعية وأجهزة الفيديو لخود معركة اإلحتكار و

عولمالالة قالالد احتالالل حيالالزًا واسالالعًا فالالي المرحلالالة الراهنالالة فالالي وسالالائل االعالالالم وعليالاله فالالان مصالالطلح ال    
الغربيالالة وفالالي النصالالوح السياسالالية األمريكيالالة ، ومعظالالم دول األطلالال  التالالي تالالدور فالالي فلالالك امبريالالالي 
واحالالد ، علالالى الالالرغم ممالالا بالالدأ يظهالالر مالالن عناصالالر التمالالايز والتنالالاف  علالالى المصالالالح ضالالمن الالالدائرة 

 . (2)الرأسمالية الواحدة

                                                 

م ، وهالو  1934م في والية يورباليندا ، كاليفورنيا وتخرج من كلية ميتير بكاليفونيا عام  1913ريتشارد نيكسون : ولد عام *
م (( والثانيالالالة مالالالن )) 1973 –م1969لمتحالالالدة ، وكانالالالت لالالاله إدارتالالالين األولالالالى مالالالن )) الالالالرئي  السالالالابع والثالثالالالون للواليالالالات ا

م  بعالالد مالالا كالالان يواجالاله 1974اغسالالط   19م (( ، وهالالو الالالرئي  الوحيالالد الالالذي اسالالتقال مالالن منصالالبه فالالي 1974 –م1973
 (. 1/187العربية العالمية ، ) اتهامًا مؤكدًا لتورطه في فضيحة ووترجيت السياسية . ينظر: الموسوعة

( ، منتالالالدى الفكالالالر  143نقالالالاًل عالالالن : عولمالالالة اإلعالالالالم . تيالالالارات شومسالالالكي ، ترجمالالالة : كامالالالل عويالالالد العالالالامري ) (1)
 ( . 1977( عمان ) 14العربي، العدد)

 ( . 145ينظر: عولمة اإلعالم . شومسكي ) (2)
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ثورة التكنولوجيا واإلتصال غالبًا ما تثير القلق والعديد من التسالاقالت التالي تصالب فالي موقالع ف     
 . (1)الدول النامية ، من التناف  الجشع بين الشركات المتعددة الجنسية وغزو األسواق

و إن عمليالالالة التبالالالادل اإلعالمالالالي بالدرجالالالة األولالالالى علالالالى أخبالالالار الالالالدول الكبالالالرى المتطالالالورة الفنيالالالة     
وأخبالار بعالالض الالالدول األقالل تطالالورًا المالالؤثرة فالي ميالالدان األحالالداث السياسالية الدوليالالة ، والسالالبب سالاليطرة 

مالن الالدول  هذه الدول ومنها الواليات المتحدة األمريكية أواًل ، وبريطانيا وفرنسا بشالكل أقالل وغيرهالا
المتطالالالورة علالالالى وسالالالائل اإلعالالالالم الدوليالالالة ، ممالالالا يتالالاليح لتلالالالك الالالالدول فالالالرد وجهالالالة نظرهالالالا مالالالن خالالالالل 

 .  (2)التبادل اإلعالمي الدولي أحادي الجانبو
ولالالذلك نالالرى أن أي اهورأليالالة قنالالاة إعالميالالة عربيالالة تنالالاف  تلالالك الالالدول فالالي سياسالالتها ، يعرضالالها     

الالالالدول ال يروقهالالا أن تظهالالالر قالالالوة إعالميالالة مهمالالالا كانالالالت  غالبالالًا للمحاربالالالة مالالن تلالالالك الالالالدول ، ألن تلالالك
 إلتزمها بنمط معين ال سيما نمط السياسة الشرعية أو الخطاب الديني  .

وهناك سبب آخر الحتكار الدول الكبرى اإلعالم ، ذاك هو القدرة المالية، فعملية الحصالول       
ل نفقاتهالا إال الالدول المتقدمالة والغنيالة على األخبارالدولية بحد ذاتها باهضة الالثمن وال تسالتطيع تحمال

كمالالا هالالو الحالالال دائمالالًا ، ف ننالالا نالالرى أن الالالدول الناميالالة والفقيالالرة ال تالالزال كمالالا كانالالت سالالابقا تعالالاني مالالن 
نقالالالص حالالالاد فالالالي الخالالالدمات اإلعالميالالالة ونقالالالص فالالالي وسالالالائل االتصالالالال األلكترونيالالالة ومحطالالالات البالالالث 

ت شبكة األقمار الصناعية في مجال واإلستقبال اإلذاعي فضاًل  عن إستفادة تلك الدول من خدما
 .  (3)البث التلفازي الفضائي

ونتيجة لهالذا التفالاوت فالي صالناعة األلكترونيالات وصالناعة البالرامج بالين الالدول الصالناعية أو        
مالالا تعالالرف بالالالدول المتقدمالالة والالالدول الناميالالة أو مالالا تسالالمى بالالدول العالالالم الثالالالث ، فالال ن اإلعالالالم يتالالدفق 

إلالالى الجنالالوب ممالالا أنشالالأ رواجالالًا لهالالذا التالالدفق اإلعالمالالي القالالادم باتجاهنالالا ،  باتجالالاه واحالالد مالالن الشالالمال
 . (4)وذلك من خالل البرامج الوافدة التي ركبت موجات محطاتنا الوطنية

 المطلب الرابع : أهمية اإلعالم في مواجهة الغزو الفكري 
ي وسالائل اإلعالالم إن الصرا  الفكري في ساحة اإلعالم يتطلب تقديم ما ُيكتب وما ُيعرد فال     

بعقلية عربية إسالمية ، ملتزمة بقضايا أمتنا العربية واإلسالمية وتراثها وعقيدتها وتاريخها المجيالد 
                                                 

غربيالالة ، الالالدار ( ، سلسالاللة مطبوعالالات المملكالالة الم 330ينظالالر: االتصالالال والتنميالالة . عبالالد اللطيالالف عبالالد الجليالالل ) (1)
 م ( . 1997البيضاء ) 

،  1( ، منشالالورات عالالالء الالالدين  ط 66العولمالالة والتبالالادل اإلعالمالالي الالالدولي . جالالابر فلحالالوط ، محمالالد النجالالاري ) (2)
 م ( . 1999دمشق ) 

 (.66ينظر: العولمة والتبادل اإلعالمي . جابر فلحوط )(3)

 م (  1982( ، دار الرشيد ، بغداد )  99ينظر: التدفق اإلعالمي من الناحية التقنية . أسامة أحمد غفور ) (4)
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المليء بالبطولة والنبل والمآثر اإلنسانية والشخصيات الخالدة التي تركت بصماتها التي ال تمحى 
 . (1)على تاريخ البشرية

ع إعالالم إسالالمي ويالرون فالي ذلالك الحالل الشالكالية االعالالم ، ويطرح الناس اليالوم مسالألة صالن      
وهالالذا حقيقالالة فالالاإلعالم البن الالاء الالالذي نحتاجالاله هالالو اإلعالالالم الالالذي تقالالوم رسالالالته علالالى منطلقالالات إيمانيالالة 
نابعة من اإلسالم ورسالته السمحاء الخالدة ، اإلعالم الذي يهالدف إلالى رفالع مسالتوى فكالر اإلنسالان 

لهالالالي بتكالالالريم اإلنسالالالان بعالالالد اسالالالتخالفه فالالالي األرد لقولالالاله تعالالالالى:                           ومعاشالالاله ، إطالقالالالًا مالالالن األمالالالر اإل
 . (2)چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ   ىئچ 
و فاإلعالم اإلسالمي هو اإلعالم الذي يعالالج مختلالف قضالايا الحيالاة مالن منظالور مسالتمد مالن      

مالالاهير بلغالالة اسالالتخدام الفنالالون اإلعالميالالة المصالالادر التشالالريعية ، وتقالالديم هالالذه القضالالايا واألحالالداث للج
 .(3)المالئمة واإلفادة من كل وسائل التكنولوجيا الحديثةو 

وبهذا ال يمكن مواجهة الغزو الفكري في مجال اإلعالم إال بتكالوين إعالالم إسالالمي نالاجح و       
ذو تالالأثير فعالالال فالالي الالالدول العربيالالة واإلسالالالمية أواًل وفالالي الالالدول الغربيالالة ثانيالالًا ، حتالالى تصالالل صالالورة 
اإلسالالالالم الحقيقيالالالالة إلالالالالى تلالالالالك الالالالدول ويالالالالتم هالالالالذا عالالالالن طريالالالالق تكثيالالالف الخطالالالالاب الالالالالديني فالالالالي القنالالالالوات 

مسالالالموعة والمرئيالالالة ومواقالالالع االنترنالالالت ووسالالالائل اإلعالالالالم الحديثالالالة ونشالالالر المقالالالاالت اإلسالالالالمية ذات ال
المواضيع الهادفة التي يمكن أن تعود بالنفع علالى المسالتقبل وتالؤثر تالأثيرًا مباشالرًا فالي ساللوك تفكيالر 

 اإلنسان .
اصالر والتالي مالن ويمكن لإلعالم اإلسالمي أن يقوم بهذا الدور من خالالل وسالائل اإلعالالم المع    

الممكن استخدامها للوقوف بوجه كل األفكار التي تحاول الدوائر الغربية اإلسالتعمارية أن تفرضالها 
 على العالم اإلسالمي ، والتي قسمها المختصون في وسائل اإلعالم كما يلي :

 اإلعالم المرئي : ويشمل التلفزيون والفضائيات والسينما والمسرح . -1

 ل اإلذاعات.اإلعالم المسمو : ويشم -2

 اإلعالم المرئي والمسمو  معًا: ويشمل الخطب والمحاضرات. -3

4اإلعالم المقروء: ويشمل الصحافة والكتب والنشرات.  -4
 

                                                 

( دار بيالالالالالروت المحروسالالالالالة ، بيالالالالالروت 343ينظالالالالالر: قالالالالالراءة فالالالالالي اإلعالالالالالالم المعاصالالالالالر اإلسالالالالالالمي . محمالالالالالد منيالالالالالر)(1)
 هال(1411)
 .14يون  / امية (2)
 ( ، أطروحالالالة دكتالالالوراه ، كليالالالة امداب ، بغالالالداد  29حمالالالد إنغالالاليمش ) اإلعالالالالم االسالالالالمي فالالالي التلفزيالالالون . هاشالالالم أ(3)

 م ( . 2001) 
 ( 417ينظر: كيف نبني مؤسسات اإلعالم على أس  إسالمية . محمد عبد هللا السمان ) 4)
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ولعالالل الالالدور الالالذي يقالالوم بالاله اإلعالالالم اإلسالالالمي اليالالوم هالالو دور بالالالل األهميالالة ، فهالالو يسالالعى     
األمة اإلسالمية وإعادة الثقالة الضالائعة لاجيالال ، والالذين كالانو  اليوم إلى تقوية وتعزيزشخصية

ضالالحية التوجيالاله اإلعالمالالي المعالالادي وذلالالك مالالن خالالالل اسالالتثمار المنجالالز اإلسالالالمي فالالي قالالرون 
 .المختلفة مرئية ومسموعة ومقروءة اإللتزام والقدوة وتوايف التاريخ الزاهر في وسائل اإلعالم

 المبحث الثاني
 سالمنماذج لشبهات حول اإل

لقد ترددت عشرات الشبهات حول جوهر الفكر العربي اإلسالمي في محاولالة لالنتقالاح مناله      
، ومرجع هذه الشالبهات فالي األغلالب إلالى عجالز البالاحثين المتصالدين لهالذه القضالية عالن فهالم جالوهر 
بالالين هالالذا الفكرنتيجالالة تالالأثرهم بفهالالم كلمالالة )) ديالالن (( والترجمالالة اللفظيالالة لكلمالالة)) إسالالالم (( ، وللعالقالالة 

الدين والعلم التي عرف الغرب تاريخهالا ومواقفهالا ، ومحاولالة فهالم اإلسالالم علالى أناله ديالن فحسالب ، 
 . (1)بينما هو دين ومدنية وفكر، والباحثون المنصفون حاولوا التعمق في هذه المسائل

و وقالالد كانالالت السياسالالة المطلوبالالة مالالن وراء تلالالك الشالالبهات تالالوهين عالالرى الالالدين ونالالز  قداسالالته مالالن    
أهلاله ، وتشالويه صالورته فالي أفكالارهم وضالمائرهم لينساللخوا مناله وينفالروا مالن التمسالك بأحكاماله نفوس 

 . (2)وآدابه ، حتى يستطيع المستعمرون أن يستقروا في هذه البالد و 
والمالحي أن هؤالء الذين يثيرون الشبهات حول الفكر اإلسالالمي خصوصالًا أو حالول اإلسالالم     

السالالالالم إال  مالالا يريالالالدون أن يثيالالالروا حولالالاله الشالالالكوك أو أن يشالالالوهوا وأنظمتالاله عمومالالالًا ال يعرفالالالون عالالالن ا
مبالادت اإلسالالم مالالن خالالل بالث تلالالك الشالبهات ، وهالم بالالذلك يحالاولون الساليطرة علالالى عقالول المثقفالالين 
والتأثير بهم باعتبارهم الطبقة المهمة والمسالتهدفة مالن وراء إثالارة تلالك الشالبهات ، فالنحن فالي عصالر 

 لمين واُتهم اإلسالم ورسوله بتهم هما منهم براء .اشت د فيه الكيد لإلسالم والمس
 . (3)چپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ قال تعالى : 

واالالالواهر هالالالذا الهجالالالوم علالالالى اإلسالالالالم كثيالالالرة ومتباينالالالة تكالالالاد العقالالالول الواعيالالالة تضالالالل بالالالين دروبهالالالا     
، حتالالى تسالالتلم إلالالى حالالالة مالالن الحيالالرة القاتلالالة لطالالول مالالا تعالالاني مالالن أزمالالة االقنالالا  وعالالدم  ومنعطفاتهالالا

                                                 

 ( . 178ينظر: الفكر االسالمي والثقافة العربية . أنور الجندي ) (1)
 م ( . 1992، القاهرة )  21دار الشروق ، ط ( ،  13شبهات حول اإلسالم . محمد قطب ) (2)
 . 5الكهف /  من امية (3)
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الرغبالالالة فالالالي السالالالما  مالالالن أوللالالالك الالالالذين احتالالالوتهم هجمالالالات التخريالالالب ، فالالالانكمش العقالالالل بالالالين ضالالالجيج 
 . (1)الحناجر الصاخبة وروائح الفتنة الصاخبة يلتم  الطريق إلى الخالح

 المطلب األول : اإلسالم ونشأة الفكر
يقول ))آندريه هرفيه(( إن التعاليم اإلسالمية ليست بشيء سالوى عصالارة فكالر العالرب القالديم       

، ويرد))فريد وجدي(( قائاًل : و كان العرب وثنيين يعبدون آلهًة كثيرة ، وكانوا يجعلون الحق للقوة 
بة للحالالالة القبليالالة ، وكالالانوا ال يعرفالالون للعالالدل حالالدودًا إال  مالالا تقالالرره التقاليالالد المبنيالالة علالالى أصالالول مناسالال

التالالي كالالانوا عليهالالا ، وكالالانوا ال يقيمالالون للمسالالاواة وزنالالًا بالالين األقويالالاء والضالالعفاء ولكالالن بالالين البيوتالالات 
والجماعاتو، فلما جاء اإلسالم أمر بتوحيد هللا وتنزيهه وأسقط الوسطاء وأخلى ما بينه وبين خلقه 

ن الحالق والباطالل ، ودعالا إلالى العلالم ، ونهى عالن التقليالد دون نظالر وال دليالل ، ودعالا إلالى التفرقالة بالي
والفكر وإلى التقيد بنوامي  األخالق ، وإلى تجريد العمل هلل في جميالع المقاصالد ، وحالرم الفالواحش 
ما اهر منها وما بطن ، وأهاب بالناس إلى لزوم النظالام فالي كالل شاليء واالجتمالا  واأللفالة تحقيقالًا 

 . (2)تقتضيه من تعاطف وإحسان للوحدة اإلنسانية وإلى الحياة الحضرية الفاضلة وما
ويحالالاول أنصالالار المالالنهج الغربالالي جاهالالدين إثالالارة الشالالكوك فالالي أصالالالة الفكالالر اإلسالالالمي وذاتيتالاله ،     

والعمالل علالى تجزئالة هالذا الفكالر وتحجيماله وساللبه صالفة الشالمول والتكامالل ، وفالي سالبيل ذلالك ُأثيالالرت 
 . (3)مجموعة من الشبهات حول الفكر اإلسالمي

ب المالالالنهج الغربالالالي دائمالالالًا علالالالى تعميالالالق فكالالالرة تالالالأثر الفكالالالر اإلسالالالالمي بالالالالفكر و و يركالالالز أصالالالحا    
األجنبالالالالي األوربالالالالي ، ويحالالالالاولون تأييالالالالد هالالالالذا الالالالالزعم مالالالالن خالالالالالل تفحالالالالص مختلالالالالف العناصالالالالر األدبيالالالالة 

 . (4)واإلجتماعية لتصوير الجوانب اإليجابية في الفكر اإلسالمي وكأنها معطيات الفكر الغربيو 
لقد حاول الغربيون دائمًا أن يصوروا الفكر اإلسالالمي بأناله فكالر مقيالد وغيالر حالر بمالا يكفالي ،      

ألنه يتعامل مع النصوح تعالاماًل حالديًا ال نقالاال وال جالدال فياله ، وكثيالرًا مالا ُيالتهم المساللمون بالأنهم 
ين ه فالالي جمالالود وخمالالول فكالالري دائالالم ، ولكالالن لنالالرى مالالا هالالي حريالالة الفكالالر التالالي يريالالدها هالالؤالء للمسالاللم

أيريالالدون أن يتخلالالى المسالاللمون عالالن ديالالنهم ويالالدخلوا فالالي طريالالق الشالالك واإللحالالاد ونبالالذ الالالدين والتمسالالك 
 بالعلم كما فعلت أوروبا في القرون الوسطىه

                                                 

ينظر: شبهات وأباطيل خصوم اإلسالم والرد عليها . محمد متولي الشعراوي ، جمع واعداد: عبد القالادر أحمالد (1)
 ( ، مكتبة التراث اإلسالمي ، القاهرة ) ب . ت (. 11عطا ) 

 ( . 172ة العربية . أنور الجندي) نقاًل عن الفكر اإلسالمي والثقاف(2)
 ( . 368ينظر: الثقافة اإلسالمية . راشد شهوان وآخرون ) (3)
 م ( . 1974، بيروت ) 1( دار الكتاب اللبناني  ط  109أخطار المنهج الغربي الوافد . انور الجندي ) (4)
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والجالالواب أن هالالذا لالالن يكالالون ، ألنالاله لالالي  فالالي العقيالالدة اإلسالالالمية مالالن إشالالكال يحيالالر الالالذهن ،        
ائنالات كلهالا  وحالده وإلياله مرجعهالا وحالده ال شالريك لاله فمعبودهم هو هللا الواحد ، وهو الالذي خلالق الك

وال معقب لكلماته ، فكرة بسيطة واضحة ال يختلف عليها أحد من المسلمين وال ينبغي أن يخالالف 
 . (1)فيها عاقل

ولي  في العقيدة اإلسالمية وال النظام اإلسالمي ما يقف في طريق العلالم بنظرياتاله وتطبيقاتاله     
الحكالالم فالالي هالالذا الشالالأن ، فلالالم نسالالمع بالالأن عالمالالًا ُحالالر ق أو ُعالالذ ب ألنالاله اكتشالالف  ، ووقالالائع التالالاريخ هالالي

حقيقة علمية ، والعلم الصحيح ال يتعارد مع عقيدة المسلم في أن هللا هو الالذي خلالق كالل شاليء 
، وال يتعالالالارد مالالالع دعالالالوة اإلسالالالالم للنالالالاس أن ينظالالالروا فالالالي السالالالموات واألرد ويتفكالالالروا فالالالي خلقهالالالا 

اهتدى إلى هللا كثيالر مالن علمالاء الغالرب الملحالدين أنفسالهم عالن طريالق البحالث ليهتدوا إلى هللا ، وقد 
 .(2)العلمي  الصحيح 

لكالالن مالالالع كالالالل هالالالذه التحالالالذيرات التالالالي نالالالادى بهالالا المفكالالالرون والتالالالي تحالالالذر مالالالن خطالالالر دخالالالول تلالالالك     
األفكار إلالى المجتمالع اإلسالالمي ، فقالد عبالرت ألالوان مالن األلحالاد إلالى المجتمالع اإلسالالمي بمختلالف 

 وفي ال شعارات معينة .الوسائل 
فالوضالالعية تقالالدمت مالالن خالالالل الفلسالالفة وعلالالم االجتمالالا  ، وهالالذه عالالادت الالالدين عامالالة واإلسالالالم       

خاصالة ، والماركسالية تقالدمت مالن خالالل الفلسالالفة وعلالم اإلقتصالاد وغيرهالا كالنفعيالة والوجوديالة ، ولالالم 
غلًة بالذلك الفالراا الالديني تدخل تلك الفلسفات إلى مجتمعنا إال  كما تالدخل أيالة بضالاعة مسالتوردة مسالت

والجهالالالل باإلسالالالالم ، فضالالالاًل عالالالن تطالالالور الحضالالالارة الغربيالالالة الالالالذي كالالالان مسالالاليطرًا علالالالى المجتمعالالالات 
 . (3)اإلسالمية

 المطلب الثاني : اإلسالم والمثالية
شبهة أخرى من الشبهات التي ُأثيرت حول اإلسالالم وألكثالر مالن مالرة ، ويحالاول الغربيالون مالن      

ن اإلسالم بأنه اليصلح إال  للوقت الذي اهر فيه ، ذلك الوقت الالذي كالان خاللها إعطاء صورة ع
فيه المجتمع بحاجة إلى إحداث ثالورة تغييالر  الواقالع ، فهالؤالء اليعالدون اإلسالالم سالوى ثالورة ونهضالة 

 إنتهت مع نهاية ذلك    الزمان . 

                                                 

 ( . 138ينظر: شبهات حول اإلسالم . محمد قطب ) (1)
 ( . 139ينظر: م . ن ) (2)
( ، مطبعالالة وزارة  50 – 49ينظالر: أزمالة المثقفالالين تجالاه اإلسالالم فالالي العصالر الحالديث . محسالالن عبالد الحميالد ) (3)

 م ( . 1998، بغداد )  3التربية  ط
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متى ُطب ق في وضعه وهم يقولون : ))أين هو اإلسالم الذي تحدثوننا عنه أيها المسلمون ه و      
الصالالالحيح ه إنكالالالم تحالالالدثوننا دائمالالالًا عالالالن نظالالالام مثالالالالي رائالالالع فالالالي ذاتالالاله ولكنالالاله لالالالم يوجالالالد بالصالالالورة التالالالي 
تصالالفونها فالالي الواقالالع وعلالالى األرد إال  فالالي فتالالرة قصالاليرة مالالن حيالالاة الرسالالول والخلفالالاء الراشالالدين ، أو 

تجلون في شخصه  باألحرى الخليفتين األول والثاني، ورحتم تتشبهون بعمر بن الخطاب خاصة ،
صورة اإلسالم ، وتعرضونها باهرًة تالتاأل فالي العيالون ، حتالى إذا فتشالنا حولهالا لالم نجالد إال  المالات 

 . (1)بعضها فوق بعض ، ومنها إقطاعًا والمًا واستبدادًا وتأخرًا ورجعية((
تلك هي دعوى الشيوعيين وأشباههم ، بل هي شبهة قوية في نفوس المسلمين أنفسهم الذين لم    

 يدرسوا التاريخ اإلسالمي إال على أيدي المستعمرين .
وإذا لالم يتكالرر عهالالد الخلفالاء الراشالدين مالالرة أخالرى إال فالي فتالالرات خاطفالة مالن التالالاريخ كعهالد عمالالر    

 أمرين : بن عبد العزيز فيجب أن نجعل في بالنا
األمراألول : إن القفزة التي قفزها اإلسالم بالبشرية مالن وهالدتها التالي كانالت فيهالا إلالى مسالتواها      

الرفيالالع فالالي عهالالد الخلفالالاء الراشالالدين لالالم تكالالن قفالالزة عاديالالة ، فهالالي معجالالزة مالالن معجالالزات اإلسالالالم التالالي 
بطالالال الالالذين حققهالالا فالالي واقالالع االرد ، ولكنهالالا كانالالت بحاجالالة إلالالى إعالالداد طويالالل وتربيالالة شخصالالية لا

 حققوا تلك المعجزة في أشخاصهم وأعمالهم جميعًا .
األمرالثالالالاني : إن هالالالذه القفالالالزة اإلسالالالالمية لالالالم تكالالالن طبيعيالالالة بالنسالالالبة )) للتطالالالور (( البشالالالري ، فقالالالد    

رفعت الناس بطفرة عظيمة من الرق إلى صالورة مالن العالدل االجتمالاعي ال تالزال تعالد خطالوة تقدميالة 
 . (2)بتها البشريةبالنسبة لكل النظم التي جر 

ويرى)) جب (( أن الفكر العربي اإلسالمي قد إستطا  أن ينشئ خالل السنين الطويلة توازنًا     
 . (3)اجتماعيًا يدعو إلى االعجاب من جميع الوجوه

وإذا أردنالالالا أن نثبالالالت لهالالالؤالء أن ذلالالالك المجتمالالالع المثالالالالي ممكالالالن أن يتكالالالرر فعلينالالالا أن نعيالالالد تلالالالك      
بهالالا أسالالالفنا مالالن صالالحابة رسالالول هللا ، أو علالالى األقالالل نقالالرأ سالاليرتهم لنعالالرف كيالالف  األمجالالاد التالالي قالالام

 ضحوا بدمائهم وأموالهم من أجل نصرة هذا الدين .
وإذا كانت المثالية تعني التشرف والتسامي وإرضاء هللا وضبط الالنف  وتهالذيب الغرائالز فيجالب     

 . (4)في هذا المضمارأن يكون التشريع مثاليًا ، ومن السماجة أن يعاب اإلسالم 

                                                 

 ( . 155ينظر: شبهات حول اإلسالم . محمد قطب ) (1)
 ( . 158 – 157ينظر: شبهات حول اإلسالم . محمد قطب ) (2)
 ( . 178العربية . أنور الجندي ) نقاًل عن الثقافة (3)
 (  . 89ينظر: الحق المر . محمد الغزالي )(4)
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فمن أخذ باإلسالم وتمسك به فقد آوى إلى ركن شديد ، وعصم نفساله مالن السالقوط فالي مهالاوي     
الكفالالر والضالالالل ، فهالالو إنسالالان مثالالالي فالالي الحيالالاة ، لالاله مالالن دينالاله مالالا يبعالالث فيالاله القالالوة والحيويالالة ومالالا 
يتوجه به لكل فضيلة ويدفع عنه كل رذيلة حتالى يصالبح الرجالل الكامالل الالذي ترمقاله كالل عالين ، ال 

ال يكالالالذب وال يبخالالالل وال يجالالالبن وال يسالالالرق وال يزنالالالي ، وال يخالالالاف فالالالي هللا لومالالالة الئالالالم ، دأبالالاله يغالالالش و 
اإلصالالالالح ودينالالاله التقالالالى والصالالالالح ، يخلالالالص فالالالي السالالالر والعالنيالالالة ، ويعالالالدل فالالالي الرضالالالا والغضالالالب 
ويقتصد فالي الفقالر والغنالى ، ويعفالو عمالن الماله ، ويعطالي مالن حرماله ، ويصالل مالن قطعاله ، همتاله 

ره اعتبار ، وهو خير رجل خرج للناس ، وأمته خير أمالة ُأخرجالت للنالاس فكر ، ونطقه ذكر ، ونظ
 . (1)يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  چ قالالالال تعالالالالى :

 (2)چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄڄڃ    

وسالالالاللم وهالالالالو   والشالالالالك أن هالالالالذه الصالالالالفات وغيرهالالالالا لالالالالم يتصالالالالف بهالالالالا سالالالالوى النبالالالالي صالالالاللى هللا عليالالالاله   
الشخصية المثالية الفريدة في هذا العالم ، ولكن السؤال هل إن أحدًا من المسلمين اليوم حاول أن 
يقتفي أثر النبي عليه الصالة والسالم في قولاله وفعلالهه    والجالواب هالو إن القلالة القليلالة اليالوم هالي 

، فالمسلمون اليوم قد تأثروا  ِمن المسلمين م ن يتمسك بكتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم 
بكل شيء غربيًا كان أو شرقيًا ، إال تأثرهم بدينهم الذي ارتضاه هللا لهم ، فهم في هذه األيام أبعد 

 ما يكونون عنه دينهم إال ما رحم هللا .
وإذا كانت الفترة )) المثالية (( من حياة اإلسالم لم تدم ولالم يكالن مقالدر لهالا فالي علالم هللا وفالي      
بالالالائع األشالالالياء أن تالالالدوم ، فالالال ن اليالالالوم ينبغالالالي أن توجالالالد لتظالالالل صالالالورًة بالالالاهرًة معروضالالالًة لانظالالالار ، ط

تحاول األجيالال المتعاقبالة أن تنهالل منهالا مالا تسالتطيع ، ويصالل إلالى مسالتواها الرفيالع أفالراد متعالاقبون 
اس على مدار األجيال ، يعيدون لإلسالم حيويته وقوته كلما بعد العهد وطالت الشقة  وتهاوى النال

فالالي الطريالالق ، وتلالالك فيمالالا نحسالالب حكمالالة وجالالود تلالالك الحقبالالة النالالادرة بكالالل مثاليتهالالا كمالالا قالالدرها هللا فالالي 
 .(3)عليائه، وكما تحققت في واقع المسلمين في أربعة عشر قرنًا توالت فيها الظلمات والنور

 
 

                                                 

( ، الشالركة اإلسالالمية للطباعالة والنشالر  85/  1ينظر: صوت اإلسالم في العراق . محمد محمود الصواف ) (1)
 م ( .1955، بغداد ) 

 . 110آل عمران / امية (2)
 م ( . 2002، القاهرة )  6( ، دار الشروق ، ط  71 / 1ينظر: هل نحن مسلمون . محمد قطب ) (3)
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 المطلب الثالث : اإلسالم والعلم
من األشياء التي يذيعونها وينشرونها إعالميالًا ويالؤثرون بهالا علالى الشالباب المساللم أنهالم يقولالون     

إن إسالمهم أوقفهم في األرد موقالف التخلالف ، وجعلهالم فالي هالذه األرد بمنزلالة األتبالا  دائمالًا ، 
 . (1)يعني أن اإلسالم كله فقير متخلف

أوروبالالالالا بالعصالالالالور المظلمالالالالة فالالالالي القالالالالرون  والجالالالالواب  : ال ألنهالالالالم كالالالالانوا يسالالالالمون عصالالالالورهم فالالالالي    
الوسطى ونحن كنا في غاية األرتقاء ، فالرشيد أرسل إلى شرلمان ساعة دقاقالة تالدق بالمالاء ، فلمالا 
وصالاللت إلالالى فرنسالالا قالالالوا : إن فيهالالا شالاليطانًا، وإذا أردنالالا أن نعالالرف مالالدى ارتقالالاء المسالاللمين باإلسالالالم 

أن بذرتالاله والالالرواد األوائالالل فيالاله هالالم علمالالاء  فعلينالالا أن ننسالالب كالالل علالالم موجالالود األن إلالالى أصالالله لنجالالد
 . (2)المسلمين ، حيث كانوا القنطرة التي عبر عليها األوربيون إلى حضارتهم وهذا باعترافهم

لقالالد كالالان للمسالاللمين األسالالبقية فالالي اكتشالالاف أكثالالر العلالالوم والمعالالارف ، ولكالالن الالالذي حالالدث أن مالالن     
لفرنسالاليون هالالذا األمالالر وسالاليطروا علالالى تلالالك جالالاء بعالالدهم لالالم يكمالالل تلالالك المسالاليرة العلميالالة ، فاسالالتغل ا

العلوم وطوروها ونسبوها إلى أنفسهم ، مع أن أغلب االختراعات هي مالن صالنع المساللمين األوائالل 
 وفي كل العلوم ، في الطب والفلك والهندسة والرياضيات وغيرها من العلوم .

ي توخوه في البحالث ، وهالو وقد تفوق المسلمون في العلوم ، وكان تفوقًا ناشلًا من األسلوب الذ   
األسالاللوب التجريبالالي العملالالي ، ويالحالالي المطالالالع لكتالالبهم القالالدرة فالالي الميكانيكالالا وعلالالم تالالوازن السالالوائل 
ونظريالالالات الضالالالوء واإلبصالالالار ، إنهالالالم قالالالد اهتالالالدوا إلالالالى حلالالالول مسالالالائلهم مالالالن طريالالالق التجربالالالة والنظالالالر 

الكيميالالاء والمكتشالالفين  وبواسالالطة امالت ، وهالالذا األسالاللوب أدى إلالالى أن يكونالالوا أول الواضالالعين لعلالالم
لعالالالالالدة آالت للتقطيالالالالالر والتصالالالالالنيع واإلماعالالالالالة ) إسالالالالالالة الجوامالالالالالد ( والتصالالالالالفية ، وهالالالالالذا بعينالالالالاله جعلهالالالالالم 
يستعملون في أبحاثهم الفلكية امالت المدرجة والسطوح المعلمة واالسطرالبات ، وهالو أيضالًا الالذي 

الجالالالداول عالالالن األوزان  دفعهالالالم إلالالالى اسالالالتخدام الميالالالزان فالالالي األبحالالالاث الكيميائيالالالة والالالالذي هالالالداهم لعمالالالل
النوعيالالة لاجسالالام واألزيالالاج الفلكيالالة ، وهالالو الالالذي أوجالالدهم هالالذا الترقالالي البالالاهر فالالي الهندسالالة وحسالالاب 

المثلثات ، والذي هم  بهم الكتشاف علم الجبر
(3). 

إن التفريط في أي جزء من أجزاء العلوم المفروضة فالرد عالين ، أو فالرد كفايالة ، يترتالب       
أي علالالم مكالالروه أو محالالرم نتعلمالاله أو نتسالالاهل فالالي تعليمالاله يترتالالب علالالى ذلالالك عليالاله عقوبالالة فطريالالة ، و 

 عقوبات فطرية .

                                                 

 ( . 110ينظر: شبهات وأباطيل خصوم اإلسالم . محمد متولي الشعراوي ) (1)
 ينظر: المصدر نفسه .(2)
 ( . 171ينظر: الفكر اإلسالمي . أنور الجندي ) (3)
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و وعنالالدما نفالالرط فالالي تعلالالم فالالرد مالالن فالالرود الكفايالالة نصالالبح محتالالاجين لغيرنالالا فيالاله  وغيرنالالا قالالد     
يضغط علينا أو يشترط شروطًا لغيالر صالالحنا ، أو يغشالنا فيضالربنا مالن حيالث أردنالا ان ننتفالع مناله 

 . (1)ابووفي ذلك كله عذ
وال يوجالالد أي تنالالاقض بالالين مبالالادت اإلسالالالم وبالالين االهتمالالام بالالالعلوم السيمالالالا المفيالالد منهالالا الالالذي      

يعود على البشرية بالنفع ، فاألسبقية في تحصيل العلالوم واكتشالافها كانالت دائمالًا للمساللمين األوائالل 
جالاز العلمالي الالذي أبالد  كما أسلفنا الذكر ، بل إنه من أحالد العلالوم الشالرعية المهمالة اليالوم هالو اإلع

فيالالاله الكثيالالالر مالالالن علمالالالاء هالالالذه األمالالالة ومفكريهالالالا ، وهالالالم دائمالالالو الحالالالديث عالالالن عالقالالالة الظالالالواهر العلميالالالة 
والكونية بالقرآن الكريم وبالسنة النبويالة ، بالل هالو أيضالًا يعتبالر مالن اإلختصصالات النالادرة فالي علالوم 

 الشريعة   اإلسالمية .
وحالالده ، وإنالاله لالالم يجالالد معونالالة ألبتالالة مالالن الكهانالالات  إن العلالالم الحالالديث تحسالال  طريقالاله فالالي الحيالالاة     

األولى ، بل لم يخلص مسيره من العوائق المثبطة إال بعد مالا هشالم هالذه الكهانالات وأفقالدها حراكهالا 
وشالالالقى دهالالالرًا طالالالوياًل فالالالي مصالالالارعتها والتغلالالالب عليهالالالا ، وهنالالالا نجالالالد فرقالالالًا ضالالالخمًا بالالالين أحالالالوال الشالالالرق 

ر الوسالالالطى ، إن ارتقالالالاء الحضالالالارة واسالالالتبحار اإلسالالالالمي والغالالالرب المسالالاليحي يسالالالجله تالالالاريخ العصالالالو 
العمالالران اقترنالالا بازدهالالار اإلسالالالم فالالي بالالالده ، ولالالم تنحالالدر أحالالوال المسالاللمين الماديالالة واألدبيالالة إال فالالي 

 . (2)العصور التي انحطت فيها الثقافة اإلسالمية واستعجم فيها هذا الدين
 المطلب الرابع : اإلسالم والمدنية

لعالالالل اتهالالالام اإلسالالالالم بأنالالاله مضالالالاد للمدنيالالالة أو معالالالوق لهالالالا كالالالان مالالالن بالالالين االتهامالالالات الضالالالخمة     
والواسعة المدى التي ترددت على أقالم كتالاب التغريالب ، وحاولالت أن تثيالر شالبهة قويالة وتؤكالدها ،  
وهالالذه الشالالبهة يالالد عون مالالن خاللهالالا أن اإلسالالالم كالالان ضالالد المدنيالالة ومالالن أجالالل هالالذا تالالأخر أهلالاله وتقالالدم 

، ومن هنا ف ن الوسيلة لتقدم المسلمين وغيرهم من أهالل الشالرق هالو التحالرر مالن اإلسالالم ، غيرهم 
وقالالد جالالرى هالالذا االتهالالام فالالي دائالالرة واسالالعة شالالملت العلالالم والفلسالالفة وشالالملت الحضالالارة وأثالالارت الشالالبهات 
 (3)حول التعصب وحاولت أن تربط ذلك بحريق مكتبة االسكندرية وغيرها من المواقف التأريخية .

د كان اإلسالم صالحًا ألوللك الحفاة الجفالاة مالن األعالراب قبالل أكثالر مالن ألالف عالام ، وكانالت لق    
سالالذاجته وبدائيتالاله مناسالالبة للبيلالالة البدويالالة التالالي نشالالأ فيهالالا ، أمالالا اليالالوم فهالالل يصالاللح فالالي عهالالد المدنيالالة 
والحضارة املية ه عصر الطائرات الصاروخية والقنابل الهيدروجينية وناطحات السحاب والسالينما 

                                                 

 م ( . 2001هرة ) ، القا 4( ، دار السالم للطباعة ، ط  654 – 653اإلسالم . سعيد حوى ) (1)
 ( . 55ينظر: الدعوة اإلسالمية . محمد الغزالي ) (2)
 ( . 165بنظر: الفكر اإلسالمي والثقافة العربية . أنور الجندي ) (3)
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المجسالالمة ه إنالالاله ديالالالن جامالالالد ال يتفاعالالالل مالالالع الحضالالارة الحديثالالالة ، وال منالالالاح مالالالن نبالالالذه إذا أردنالالالا أن 
 . (1)نتحضر كبقية خلق هللا

وهالالذه مالالن الشالالالبه التالالي تحالالالدث بهالالا الغربيالالالون مالالن المستشالالرقين وغيالالالرهم مالالن أعالالالداء هالالذا الالالالدين ،    
وهؤالء هم كثير، ولكنهم لم يفهموا ويدرسوا تاريخ هذا الدين الذي لم يثبت عنه أنه وقف يومالًا فالي 

 وجه الحضارة والمدنية .
عالدة إلنطالالق للمساللمين نحالو بنالاء وهكذا ف ن اإلسالالم عبالر مراحلاله التاريخيالة المتتاليالة يعالد قا     

الحضارة والموجه األساس لحركتهم الفكرية في مواجهة متغيرات الحياة والقيام بدور الخالفالة علالى 
 . (2)وجه األرد ، وفي أطار السنن اإللهية التي أودعها هللا سبحانه وتعالى في الوجود كله

المدنيالة والوطنيالة التالي نعنالي بهالا معرفتاله  ويعتقد بعضهم أن اإلنسان العربي يفتقر إلالى التربيالة    
لحقوقالاله وواجباتالاله نحالالو وطنالاله ونحالالو العالالالم الخالالارجي وكيفيالالة تعاملالاله مالالع امخالالرين ، أي أنالاله ولسالالبب 
بسيط ال يعرف ذاته أو هويته من جهة ، ويفتقالر لمفهالوم الصالالح العالام ، وتلالك معضاللته األسالاس 

فالالي مجتمعالاله المحلالالي الالالوطني ، أم علالالى فالالي عالالدم تكيفالاله واندماجالاله فالالي عالقتالاله مالالع امخالالرين سالالواء 
 . (3)مستوى العالم الخارجي

ولكن الغرد في دعوتاله للمدنيالة مالن األسالاليب والوسالائل التالي يحالاول نسالبتها إلالى التطالورأو       
 المدنية ، أو ما شابه ذلك من المسميات والمصطلحات التي تحتمل ألكثر من معنى واحد . 

 التالالالالالالالي جالالالالالالالاء بهالالالالالالالا اإلسالالالالالالالتعمار ، إعالالالالالالالالن الفاحشالالالالالالالة باسالالالالالالالم وكالالالالالالالان مالالالالالالالن المفاسالالالالالالالد الجديالالالالالالالدة       
)) التحالالالالرر ((  و )) االنطالالالالالق (( و )) المدنيالالالالة (( والالالالالدعوة إلالالالالى التبالالالالرج واالخالالالالتالط وكالالالالان منهالالالالا 
 توسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليع دائالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة )) اللهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو (( باسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم )) الفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن (( و )) الرقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي (( و 

لفالالالاحش ، والتأوهالالالات )) الحضالالالارة(( ، فمالالالرة المسالالالرح ومالالالرة سالالالينما ومالالالرة إذاعالالالة ماجنالالالة تقالالالدم الغنالالالاء ا
 . (4)المريضة واأللفاظ العاتية

و فالتعاليم المدنية تزحف من كل فج ، وتقتحم طريقها إلى النفوس من مشارب ال حصر لها      
، وإذا لم نحسن البناء الالداخلي للنفالوس ورفالع اإليمالان علالى دعائماله الفكريالة والعاطفيالة كلهالا ، فال ن 

                                                 

 ( . 120ينظر: شبهات حول اإلسالم . محمد قطب ) (1)
 (. 121ينظر: المصدر نفسه )(2)

 الفوضالالى والعنالالف وإشالالكالية التخلالالف فالالي المجتمالالع الفلسالالطيني والمشالالرق العربالالي . علالالي نجالالم الالالدين  ينظر:االالواهر(3)
 م ( . 2004( القدس )  60/ 1) 

 ، جالالالالالالالالالالالالدة  1( ، مؤسسالالالالالالالالالالالالة المدينالالالالالالالالالالالالة  ط  52ينظالالالالالالالالالالالالر: الجهالالالالالالالالالالالالاد األفغالالالالالالالالالالالالاني وداللتالالالالالالالالالالالاله  . محمالالالالالالالالالالالالد قطالالالالالالالالالالالالب ) (4)
 هال ( . 1410) 
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ف ، وربمالالا شالالعرت بالالنقص فالالي كيانهالالا الروحالالي تسالالعى كالالي األجيالالال لالالن تنجالالو مالالن آثالالار هالالذا الزحالال
 . (1)تستكمله من جهات أخرىو 

ونالحي باستمرار أن الشباب هم فالي الغالالب الهالدف مالن طالرح األفكالار الغريبالة والتالي تحالاول      
أن تخرجالالاله عالالالن انتمائالالاله لدينالالاله واعتالالالزازه بهالالالذا االنتمالالالاء إلالالالى أن يكالالالون مقلالالالدًا للغالالالرب فالالالي كالالالل أقوالالالاله 

ل حتالى فالي زعزعالة عقيالدة الشالباب المساللم مالن خالالل اإلسالاءة لرمالوز الالدين تالارة أو مالن وأفعاله ، بال
 خالل التشكيك بتلك العقيدة تارة أخرى .

أم الا امن فالال ن المدنيالالة الحديثالالة جعلالت كفالالر جميالالع المالالذاهب مسالموعًا مبصالالرًا بواسالالطة اإلذاعالالات     
بالالة مالالن القلالالوب ، وبالالذلك زاد والتلفزيالالون والصالالحف ، وجعلالالت القالالاءات جميالالع أجنالالاس الشالالياطين قري

احتمال تأثر المؤمن من حيث ال يريد وال يشعر بهذا المسمو  والمنظور ، فضاًل عن ارتفا  حكم 
اإلسالم عن األرد اإلسالمية التي يعيش فيها ، فوجب علياله شاليلًا مالن المجاهالدة والمراقبالة لوقتاله 

 . (2)أكثر مما كان يجب على السلف 
المعاصالرة طالور ذكالي وقالوي مالن أطالوار النشالاط اإلنسالاني علالالى األرد ،  إن المدنيالة الحديثالة     

والتقالالالالدم الالالالالالذي أحرزتالالالالاله فالالالالالي إدراك خصالالالالالائص األشالالالالياء واإللمالالالالالام بهالالالالالا وبالالالالالالقوانين الطبيعيالالالالالة جالالالالالدير 
 باإلعجاب ، وهذا األمرالبد من ذكره من باب اإلنصاف. 

وى الحيالاة الخاصالة والعامالة و ثم إن تطويع ذلك كله لخدمة اإلنسان وتيسير مرافقه إرتفع بمست    
زيالادة ملحواالة ، وقربالت وسالائل النقالل   –في القارات الخم   –في كثير من األقطار وزاد البشر 

الحالالديث ووسالالالائل اإلعالالالم الكثيالالالرة المسالالافات الماديالالالة والفكريالالالة بالالين األمالالالم ، فالالانطوت األبعالالالاد التالالالي 
، ال يالالدري بعضالالها عالالن  كانالالت تجعالالل الجماعالالات البشالالرية تعالاليش فالالي جالالو مالالن اإلسالالتيحاال والغربالالة

البعض امخر إال القليل وقد تكون االختالفات في العقائالد والمالذاهب باقيالة فالي هالذه الالدنيا ، وربمالا 
 . (3)ال التعصب القديم لها يباعد بين طوائف كبيرة من الخلقو 

ومع ذلك ف ن موقف اإلسالم مالن الحضالارة الغربيالة السالائدة اليالوم هالو موقفاله مالن كالل حضالارة      
 -بقة ، يتقبل كل ما يستطيع أن تمنحه من خير، ويرفض ما فيهالا مالن شالرور ، فهالو ال يالدعو سا

إلالالى عزلالالة علميالالة أو ماديالالة ، وال يعالالادي الحضالالارات األخالالرى معالالاداة شخصالالية أو  –ولالالم يالالد  قالالط 

                                                 

 ، القاهرة . 1ار نهضة مصر ، ط ( ، د 4الجانب العاطفي من اإلسالم . محمد قطب ) (1)
 م ( . 1981( مؤسسة الرسالة ، بيروت )  27ينظر: الرقائق . محمد أحمد الراشد ) (2)
القالالالالالالاهرة     1(  دار نهضالالالالالالة مصالالالالالالر  ط  144معركالالالالالالة المصالالالالالالحف فالالالالالالي العالالالالالالالم اإلسالالالالالالالمي . محمالالالالالالد الغزالالالالالالالي )(3)

 م(.1996)
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عنصرية وذلك إيمانًا منه بوحدة البشرية واتصال الوشالائج بالين البشالر مالن جميالع األجنالاس وجميالع 
 . (1)االتجاهات

اذن ال خالالوف مالالن وقالالوف اإلسالالالم فالالي وجالاله الحضالالارة مالالا دامالالت نفعالالًا للبشالالرية ، أمالالا إذا كانالالت     
الحضارة هي الخمر والميسر ، والدعارة الخلقية واإلستعمار الدنيء وإستعباد البشر تحالت مختلالف 

ًا بالين العناوين ، فحينذاك يقف اإلسالم حقًا فالي وجاله هالذه الحضالارة المزعومالة ، ويقاليم نفساله حالاجز 
 . (2)الناس وبين التردي في مهاوي  الهالك

وقد لبثت أوروبا ثالثمائة سنة تقتب  من اإلسالم اللغة والعلوم ، والحق أن المساللمين األوائالل     
لالالم يعرفالالوا االستسالالالم للحالالوادث ، وال شالالك فالالي أن الصالاليغة العامالالة اللينالالة التالالي اتصالالف بهالالا اإلسالالالم 

 .(3)هي التي جعلته يقبل ضروب المدنية وال يتنافى    معها 
 الخاتمة وأهم النتائج

 لقد تطرقنا خالل بحثنا هذا إلى مسألة مهمة جدًا وهي قضية اإلعالم المعاصر إذ   
تبين لنا أهمية هذه القضية والدور الذي يؤديه اإلعالم المعاصر في بث األفكار الغربية على 
المجتمعات اإلسالمية ، السيما وأننا عرضنا قضية مهمة وهي قضية العولمة ومالها من دور 

ايا اإلعالمية ، فضاًل عن عرضنا لنماذج من شبهات الغربيين ضد اإلسالم كبير في القض
 وأنظمته ، وقد توصلنا إلى بعض النتائج والتي كان أبرزها : 

_ إن قضية الغزو الفكري قضية مهمة البد  من الحذر منها باستمرار ، السيما ما يتعلق 
 حتى من المسلمين.بمحاوالت النيل من الدين اإلسالمي ، أو من رموزه ، أو 

_ كما أن أسباب الغزو الفكري كثيرة ، وغالبًا ما تحاول الدول الغازية أن تنال من األمم ومن 
 تراثها ودينها ، وذلك باختالق األعذار والحجج الواهية .

يعد اإلعالم اليوم من أهم وسائل الغزو الفكري المعاصرة والمستعملة ضد المسلمين ، ال سيما -
اإلعالم الحديثة من فضائيات وصحف وإذاعات وغيرها يمتلكها أصحاب رقوس وأن وسائل 

 األموال من غير المسلمين ، بل ويوجهون ما فيها لتدمير اإلسالم والمسلمين .
مسألة إثارة الشبهات حول اإلسالم عمومًا وحول الفكر اإلسالمي خصوصًا مسألة ليست جديدة -

، فقد تعرضت األمة إلى العديد من الضربات والطعنات من  ،بل تمتد جذورها إلى زمن النبي 
 قبل المنافقين ، وهذا األمر ال يخفى على مسلم.

                                                 

 ( . 121ينظر: شبهات حول اإلسالم . محمد قطب ) (1)
 ( . 122نظر: شبهات حول اإلسالم . محمد قطب  )ي(2)
 ( . 166ينظر: الفكر اإلسالمي والثقافة العربية . انور الجندي ) (3)
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لكن يبقى المطلوب من كل المسلمين اليوم الدفا  عن دينهم وعن عقيدتهم وعن مقدساتهم      
أن يتحقق ذلك دون تظافر الجهود وتوفير  والوقوف صفًا واحدًا ضد أعداء اإلسالم ، واليمكن

الدعم المادي للمؤسسات اإلعالمية اإلسالمية والتي تعاني من نقص شديد في هذا الجانب ، 
حتى تتمكن من الوقوف بوجه تلك الشبهات واألباطيل التي يثيرها خصوم اإلسالم وأعدائه، وهذا 

 أفضل مانوصي أنفسنا وإياهم به . 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى هللا وسلم على

 التوصيات                                   
ال يكفينا فقط أن ندرك أهمية اإلعالم المعاصر فحسب ، بل الواجب على المسلمين أن يبذلوا _ 

قصارى جهدهم للنهود بواقع اإلعالم اإلسالمي ليواجه األفكار الوافدة والدخيلة على المجتمع 
 مي .اإلسال

_ البد من تفعيل مادة اإلعالم اإلسالمي في الكليات والمعاهد والجامعات اإلسالمية من خالل 
إعطاءها أولوية في تلك الدراسات ، وكذلك اعتبار تلك المادة من المواد األساسية السيما في 

 أقسام الفكر والدعوة .
صحف اإلسالمية ودعمها ماديًا _ البد من االهتمام بوسائل اإلعالم اإلسالمية كاإلذاعات وال

ومعنويًا ، فضاًل عن ضرورة تضافر الجهود لدعم الفضائيات اإلسالمية والتي تقوم بدور متميز 
 في رد الشبهات حول اإلسالم . 
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