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تصدر ع��ن مؤمترات الرابطة توصي��ات ونتائج مهمة ، ينبغي 
أن تص��ل إلى املستفيدين منها، وهذا م��ا تعمل عليه اإلدارة 
العامة للمنظمات واملؤمت��رات، مع حرص زائد على أن تتحول 
ه��ذه التوصيات واملقررات إلى واق��ع ميشي بني الناس. ذلك أن 
بياناً يصدر من منظم��ة عاملية مثل رابطة العالم اإلسالمي 
عق��ب مناقشات وح��وارات بني متخصصني وخب��راء، ينبغي 
النظر إلي��ه بعني االهتمام. هذا ما حدا بن��ا أن نبعث بالبيان 
اخلتام��ي ملؤمت��ر مكة املكرم��ة الس��ادس عشر ال��ذي حمل 

عنوان: الشباب املسلم واإلعالم اجلديد إلى نخبة مختارة من 
العلماء واخلبراء، وأردنا بذل��ك أن نستمزج رأيهم في محتوى 
هذا البيان والتفضل بالرأي فيه، ووصلتنا مشاركات من ثالثة 

خبراء تواصلنا معهم وهم األساتذة :
•   الدكتور أحمد عيساوي، األستاذ بجامعة باتنة في اجلزائر.

•   الدكت��ورة بنت النبي شايب دراع ثاني، أستاذة جامعية من 
وهران اجلزائر .

•   الدكت��ور ثاني شئت عب��د احلميد أالح��و ، رئيس املنظمة 

قراءة يف البيان اخلتامي
موؤمتر ال�شباب امل�شلم والإعالم اجلديد

إعداد: د. عثمان أبوزيد
رئيس التحرير
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اخليرية للتعاون اإلسالمي في جمهورية بنني .
 أما النقاط  التي ناقشناها معهم فهي :

•   توجي��ه شب��اب األمة لالستثم��ار األمثل في اإلع��الم اجلديد 
وتوقي سلبياته.

•   اجلدوى الدعوية لوسائل التواصل االجتماعي.
•   جتديد خطاب العلماء املوجه للشباب، في شكله وفحواه.

•   اهتمام أقس��ام الدراسات اإلعالمي��ة بالقضايا التطبيقية، 
وجتاوز االنقطاع بني العمل األكادميي وواقع اإلعالم في اجملتمع.

•   استدراكات على هذا البيان، إضافة أو إكماالً.
•   تفعيل املؤسسات الوسيطة واستعادة دورها التنويري؛ مثل 
املسجد والن��ادي الثقاف��ي واملقهى وقادة الرأي ف��ي اجملتمعات 

احمللية، للحد من األثر السلبي لإلعالم اجلديد.

أوال : االستثمار األمثل
سألناهم أوالً : دعا البيان الشباب إلى االستثمار األمثل 
لإلعالم اجلديد وتوقي سلبياته، فهل ترون أن التوصيات 

كفيلة بالتوجيه املطلوب لشباب األمة؟
وكانت اإلجابات على النحو اآلتــي :

د. أحمد عيساوي :
البن��ود التسعة التي وضعت بخصوص فئة الشباب وتعامالته 
مع اإلع��الم اجلديد؛ اكتنفها شيء من الغم��وض وعدم العمق 
والبعد عن الفهم الواقع��ي وامليداني للمشكالت اإللكترونية، 
الت��ي بات يعان��ي منها الشب��اب كاإلدم��ان اإللكتروني املرضي 
ومشتقاته األخرى كاجلرمية واالختراق والتسخير واالبتزاز.. وهذه 
مشك��الت صارت ق��دراً محتوماً عليهم ال ميكنه��م اإلفالت أو 

الفكاك منها.
 ويخاطب البيان هؤالء الشباب على أنهم شباب واعون يحملون 
قيم ثقافته��م العربية اإلسالمية، وهم غير ذلك البتة، حسب 
م��ا تبينه نتائج الدراس��ات امليدانية التي تعمَق��ْت في متابعة 
ودراس��ة وحتلي��ل أدوائهم، والسيم��ا مرض اإلدم��ان اإللكتروني 

ومشتقاته وتداعياته اخلطيرة والقاتلة على مختلف مكوناتهم 
الثقافية والدينية واالجتماعية والنفسية...

كما أن البيان اتسم بع��دم الدقة في دعوته الشباب ملناقشة 
مشكالت��ه وهو مري��ض من جه��ة باإلدمان، وع��دمي التأسيس 
الدين��ي والعلمي الفكري والثقافي واألدبي واللغوي.. من جهة 
ثاني��ة.  فكيف سينه��ض مريض عاجٌز بنفس��ه فضال عن أن 
ينهض بأمت��ه؟ فقد بينْت آخر دراسة أجريُتها على ألف طالب 
وطالبة شه��ر ذي القعدة ١43٦ه� سبتمب��ر ٢٠١٥م في كلية 
العل��وم اإلسالمية بجامعة باتن��ة بالقطر اجلزائري ، أن طالبني 
اثن��ني فقط ق��رآ كتاباً في السي��رة النبوية املطه��رة، وبحكم 
أنهم��ا يعم��الن كإمامني ف��ي أح��د املساجد اجلزائري��ة فقط، 
وأم��ا البقية فلم يتس��نهَّ لهم قراءة كت��اب أو كتيب – ورقي أو 
إلكترون��ي- عن سي��رة نبي اإلس��الم محمد صل��ى اهلل عليه 
وسلم طيلة حياته��م، وال يعرفونه صلى اهلل عليه وسلم، إالّ 
م��ن خالل )فيلم الرسالة(، و)فجر اإلسالم(، ومسلسل )عمر بن 
اخلطاب(. وأعتقد أن حال شباب األمة العربية واإلسالمية على 

الشاكلة نفسها.  
كما أن الدعوة إلى توعيتهم وإرشادهم وحتذيرهم وتنبيههم.. 
وغيره��ا من السبل هي مج��رد آليات إصالحي��ة خجولة وغير 
مجدي��ة اآلن، ألنه��ا خط��وة جتاوزته��ا ض��رورات ومستج��دات 
املرحل��ة، والسيما بعد غ��رق الفئات احلية م��ن األمة )الشباب 
والفتي��ات( ف��ي بح��ور الرذيل��ة الطامي��ة وإدمانه��م عليه��ا، 
فاملسألة في اعتق��ادي أكبر وأبعد من التوعية، بل هي بحاجة 
إلى قرارات سلطوية جريئة للحجر على هؤالء السفهاء الذين 
ل��م نُحسن تعليمه��م وتربيتهم وتأديبه��م وتدريبهم ... كما 
أنه��م ل��م يُحسنوا استثم��ار واستغالل نع��م اهلل في أرضه، 
م��ع إمياني الراسخ بأنه��ا يجب أن تترافق م��ع حمالت التوعية 
اخملتلف��ة، فهن��اك قس��م من الن��اس تكفيه اإلش��ارة، وقسم 
يصلح بالتوجيه والتأديب، وقس��م بالتكوين والتأطير، وقسم 

يُقرع بالعصا.
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الدكتورة بنت النبي شايب :
باعتقادي أن هذا البيان يعتبر خطوة أولى إيجابية في هذا اجملال 
بش��رط أن يتم اعتم��اده والعمل على تطبيق بن��وده على أرض 
الواق��ع، وتشكيل جل��ان ملتابعة تنفيذ توصي��ات البيان ودراسة 
نتائجه عل��ى املدى القريب والبعيد للتمك��ن من االستفادة مما 

ورد فيه.

الدكتور ثاني شئت عبد احلميد أالحو :
الّتوصي��ات الواردة ليس��ت كفيلة بالّتوجي��ه املطلوب لشباب 
األم��ة ؛ ألن غالب التوصيات ال تخرج من ال��درج بعد املؤمتر ، وال 
متابعة له��ا ، وإذا أتى مؤمتر آخر ال يسأل عن التوصيات املاضية 

ملعرفة ما حقق منها وما لم يحقق ، وهذا من أكبر أخطائنا .

ثانياً : اجلدوى الدعوية لوسائل التواصل :
وسألنا عما حققه اإلعالم اجلديد من اجلدوى في مجال 
الدعوة وال سيما في الوصول إلى مجتمعات نائية. ما 

تقييمكم لهذا اجلانب، وهل تتفضلون بتقدمي أمثلة عملية 
لنجاح دعوي عبر قنوات التواصل واإلنترنت؟

الدكتورة بنت النبي شايب :
إن املتاب��ع اخملت��ص والقريب من مج��ال تكنولوجي��ا املعلومات 
واالتص��ال يالح��ظ م��ا حقق��ه اإلع��الم اجلدي��د من جن��اح في 
الوص��ول إلى جمهور رقمي وعصري مبختل��ف فئاته وانتماءاته 
وتقسيمات��ه اجلغرافي��ة... وكثيرة هي النم��اذج الناجحة على 
االنترن��ت لع��ل أبرزها موق��ع ) إس��الم أون الين ( الدع��وي الذي 
استط��اع وفق كوادر مختصة باستقط��اب اجلمهور اإلسالمي 
داخ��ل وخارج الوطن العربي خاصة م��ن املسلمني املقيمني في 
أوروب��ا بغض النظر عن االنتقادات املوجه��ة للموقع وتوجهاته. 
وجن��ح عديد م��ن الدعاة ف��ي استقطاب اجلمهور لع��ل أبرزهم 
د.صالح بن عواد املغامسي من خالل صفحته : »الراسخون في 
العلم« وقد وظف جمي��ع الشبكات االجتماعية من فيسبوك 
وتويت��ر وانستغرام وغيرها وحتى اليوتي��وب إلجناح هذه الفكرة 
الهادف��ة حيث وصل ع��دد املسجلني في صفح��ة »الراسخون 
في العلم« حتى اآلن إل��ى أكثر من أربعة ماليني ونصف املليون 
مشترك )4٨٠4٢١3( . وال يقتصر احلديث هنا عن املغامسي فقد 
جن��ح د. عائض القرني أيضا و د. صالح املصلح وقد انتشر أخيراً 
ما ينشره د. علي منصور الكيالني حول اإلعجاز العلمي للقرآن 

الكرمي والتفسيرات القرآنية للكون.

الدكتور ثاني شئت عبد احلميد أالحو :
نعم ، اإلعالم اجلديد حقق قدراً من اجلدوى فليس كّله سلبيات 

فهو كما يقال: سالح ذو حدين يُقطع به تارة ويَقطع تارة أخرى. 
ُم ) الواتس أب ( خدمات جليلة للعاملني  فعلى سبيل املثال تَُقدِّ
في مجال الدعوة واألعمال اخليرية ، فقد كونا مجموعات على 
مستوى إفريقيا تضم نخبة من الدعاة املتميزين، ونتبادل عبر 
الوات��س أب الكثير م��ن املعلومات واخلبرات والّص��ور واألخبار. 
وميكنن��ا القول بأّنها جامع��ة يتلقى فيه��ا اجلميع معلومات 
جم��ة وثقافات عظيمة. بل كون��ا مجموعات أخرى للمثقفني 
م��ن املسلمني ننشر له��م الدعوة والتوعي��ة واإلرشاد عبرها، 
وكذل��ك ) الفيس ب��وك ( وبقية وسائل التواص��ل االجتماعي 
تخ��دم الدعوة والعلم والعمل اخلي��ري ، وهي كما قلنا سابقا 

سالح ذو حدين .

د. أحمد عيساوي :
بخص��وص التوصيات الت��ي تناولت جدوى استخ��دام وسائط 
اإلع��الم اجلديد في التعريف باإلس��الم فهذه مسألة فيها نظر، 
حيث شهد عصر ما قبل جيل املوجة االتصالية اخلامسة تََعرَُّف 
اآلخ��رِ على اإلس��الم واإلقبال عليه، فدخل إل��ى اإلسالم الكثير 
من الشخصي��ات احملورية في مجتمعاتهم ك��� )مراد هوفمان، 
روجيه غارودي، جيفري الجن، مالكوم إكس، ليوبولد فايس، إيتيان 
نصر الدين دينييه، محمد علي ك��الي..( )انظر: رحلة إميانية مع 
رج��ال ونساء أسلموا على الشبكة املعلوماتية(، كما وقف مع 
اإلسالم الكثير من املنصفني ك� )يوهان غوته، برنارد شو، زيغريد 
هونكة، مايكل هارت، ليون تولستوي، رينيه قينون..(، ولم نهدر 
طاقات األم��ة ونعرضها للتي��ه والضياع واإلدم��ان واإلبحار في 
محاض��ن الرذيلة البشعة، فدخلوا اإلسالم دون أن نخسر أجياال 
كامل��ة سحقتها آلة املوجة االتصالي��ة اإللكترونية اخلامسة. 
وهن��ا كن��ا بحاج��ة لدراس��ة املسألة من ب��اب فق��ه املوازنات، 

واملصالح واملفاسد، حيث تقدر بقدرها.
واألول��ى وضع الكم املعرفي ال��الزم للتعريف باإلسالم مبختلف 
اللغ��ات مل��ن يحتاجه ويريده ويبحث عن��ه، والترويج له من قبل 
العلم��اء والفقهاء والكتاب والدعاة واألعالم والهيئات العلمية 
والدينية املتخصصة وغيرها.. ضمن شبكات العالم االفتراضي، 
وجع��ل التعري��ف باإلسالم مسأل��ة املتخصصني فق��ط، نظرا 
العتب��ارات كثي��رة ليس مق��ام التفصي��ل فيه��ا اآلن، وترحيل 
الشب��اب – مبختلف الطرق - نحو مؤسسات التكوين والتعليم 
والتأديب والتثقيف احلقيقية، ليتعل��م ويتثقف ويتأدب ويتربى 
كما تربى جيلنا ومن سبقه من األجيال على ِحلَِق العلم والذكر 
والفكر والفقه.. التقليدية واإللكترونية أيضا، ألن فاقد الشيء 
ال يعطيه، وك��ل ينفق مما عنده، فماذا سينف��ق الشباب اخلاوي 
اإله��اب غير التيه والضياع على ضف��اف الشبكات املعلوماتية 

الزاخرة بالفساد والضالل واالنحراف؟
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العلماء وجتديد اخلطاب الدعوي :
وم��اذا عن توصية البي��ان بتأكيد مسؤولي��ة العلماء في جتديد 
خطابه��م املوج��ه للشباب، فه��ل ترون التجدي��د املطلوب في 

شكل اخلطاب أم فحواه؟

الدكتور ثاني شئت عبد احلميد أالحو :
جتديد اخلطاب املوجه للشباب شيء ضروري بل واجب . ومضمون 
غالب اخلطاب ال إشكال فيه ، ولكن اإلشكال في طريقة العرض 

والتقدمي ، فلغة العصر لغة احلوار .

د. أحمد عيساوي :
بخصوص السؤال الثالث حول ضرورة جتديد العلماء خلطابهم 
الديني عموما والدعوي خصوصا، فهذا أمر في غاية األهمية، 
بل هو عني وزاوية اإلصالح احلقيقية جليل الشباب الذي انفلت 
م��ن مؤسساته��م وتربيتهم، حي��ث العلماء ه��م املوجهون 
واملرب��ون واآلب��اء احلقيقي��ون لألم��ة، فه��م الذي��ن يُعدونه��ا 
ويكونونه��ا ويؤطرونه��ا ويربونها ويعلمونه��ا.. وهم مدعوون 
إلى الرقي مبعارفه��م وجتديد علومهم وتوسي��ع وتنويع دائرة 
اطالعاتهم.. ليتمكنوا من تقدمي خطاب ديني صادق وحقيقي 
وواقع��ي ومقب��ول، يحاف��ظ عل��ى الثوابت األصيل��ة اإلسالم 
)الكت��اب، السن��ة(، و )فه��م وعم��ل الصحابة، فه��م وعمل 
التابع��ني، فهم وعمل السل��ف واخللف الصالح م��ن األمة(، 
ويخلق لدى األجيال قناعات تقديسها وأدبيات احترامها، وفق 
أساليب وتقنيات العصر احلديثة واملُرغبة واحمُلببة في قيم هذا 

الدين احلنيف.
  إن جت��دد اخلطاب الدع��وي هو ضرورة حتمي��ة ال مفر منها 
يفرضه��ا التط��ور التكنولوج��ي ال��ذي تشه��ده مختلف 
اجملتمع��ات ... وخاصة اجملتمعات العربي��ة واإلسالمية ملا متر 
به من حت��والت كبرى عل��ى مختلف األصع��دة االجتماعية 
والثقافي��ة والسياسي��ة. وم��ا تعاني��ه املنظوم��ة التربوية 
العربية م��ن اختالالت كثيرة في الوق��ت الراهن ومتطلبات 
التح��والت املتسارع��ة للمجتمع��ات املعاص��رة. ولعل أبرز 
ما تتطلب��ه مجتمعاتن��ا العربية املعاصرة ه��و التنبه إلى 
أهمي��ة تط��ور اخلط��اب الدعوي ذل��ك لوجود مناف��ذ أخرى 
للجمه��ور لالطالع عل��ى خطابات أقدر عل��ى التأثير فيهم 
واستقطابهم وخاص��ة اخلطابات التبشيري��ة منها... ومن 
امله��م اخلروج م��ن اخلطاب الدع��وي التقلي��دي واجلامد إلى 
خطاب مرن وحي��وي قادر على التأثير ف��ي اجلمهور وإقناعه 
واستقطاب��ه واستغ��الل التط��ور التكنولوج��ي واإلعالمي 
اجلدي��د لتغيير شكل ومضمون اخلطاب��ات الدعوية الحتواء 

اآلخر شكال ومضمونا.

 الدراسات اإلعالمية بني التطبيقي والنظري :
 أوصى البيان األقسام املتخصصة في الدراسات اإلعالمية 
إلى االهتمام باجلوانب التطبيقية. هل تعني التوصية وجود 
انقطاع بني العمل األكادميي وواقع اإلعالم في اجملتمع، ولو 

صّح ذلك فكيف ميكن تصحيح الوضع؟

د. أحمد عيساوي :
بخصوص السؤال الرابع املتعلق بضرورة إيالء العناية بالدراسات 
التطبيقية وامليداني��ة، وهو مجال بحثي مهم وفعال في فهم 
الواق��ع ومشكالته فهم��ا حقيقي��ا، وبالتالي معرف��ة أسباب 
الظواه��ر، ومن ثم وض��ع احللول لتلك املشك��الت، وهي ليست 
وظيف��ة املؤسس��ات اجلامعي��ة واألكادميي��ة أو مراك��ز البحث 
َمَم لتشمل ك��ل املؤسسات التي  فحس��ب، بل الواج��ب أن تُعهَّ
تتوج��ه بخطاب معني نحو اجلماهي��ر، فاإلمام وخطيب اجلمعة 
والواعظ ما أحوجه لتلك الدراسات امليدانية ملعرفة أثر خطابه 
الديني والوعظي في جمهوره، ملعرفة أثر دورة )التغذية املرجتعة 
في عمله الدعوي( وامل��درس واملعلم بحاجة إلى تلك الدراسات 
التطبيقية ملعرفة أثر دورة )التغذية املرجتعة في عمله التربوي(، 
واإلعالم��يُّ واألدي��ب واملفكر.. وكل من يوج��ه خطابا للمجتمع 
هو بحاجة ملثل هذه الدراس��ات واألبحاث التطبيقية. وقد تبنّي 
ل��ي شخصيا من خالل هذه الدراس��ات واألبحاث امليدانية التي 
أجريته��ا على دور وفاعلي��ة وتأثير خطابي الترب��وي والتعليمي 
والوعظي والدع��وي في املسجد واجلامع��ة الكثير من احلقائق 
املتعلق��ة بالعملي��ة الدعوي��ة )الداعي��ة، الدع��وة، الرسال��ة، 
الوسيل��ة، األسلوب، جمهور املدعوي��ن، األثر، ردة الفعل( وكانت 
قاعدة انطالق جديدة لتطوير وحتديث خطابي العلمي والتربوي 

والدعوي.

د. أالحو :
ال ش��ك أّن هن��اك شبه انقط��اع ب��ني العمل األكادمي��ي وواقع 
اإلع��الم في اجملتمع ، وميكن تصحيح ذلك بالتركيز على الدروس 
التطبيقية والتدريبات امليداني��ة ، فعلى سبيل املثال : الطالب 
الذي��ن يدرسون في الكلية ويقيم املدرس التدريبات التطبيقية 
له��م كأن يأمر أحده��م بإعداد درس وتقدمي��ه لزمالئه ، أو يرتب 
لهم التدريس في إحدى املدارس تطبيقا ملا تلقوه نظريا ، هؤالء 
الطالب بعد تخرجهم ومباشرتهم عملية التدريس والتعليم ، 
ال يساوون أبدا بآخرين لم تتح لهم هذه الفرصة ، فال بد إذا من 

اجلمع بني النظرية والتطبيق .

دكتورة بنت النبي :
ي��دل واقع الدراس��ات اإلعالمية التطبيقية عل��ى أنها دراسات 
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قليل��ة وتكاد تك��ون منعدمة، وذلك راجع لع��دة أسباب لعل 
أهمها هو ع��دم وجود إمكانيات مادي��ة وبشرية للعمل على 
إجن��از دراس��ات تطبيقية... فالواق��ع أن هناك انقطاع��اً كبيراً 
ب��ني اجلانب التطبيق��ي األكادميي للدراس��ات اإلعالمية وواقع 
اإلع��الم في اجملتم��ع... كما أنن��ا حقيقة نفتق��د أكادمييا إلى 
تخص��ص اإلعالم الدين��ي في مختلف املؤسس��ات اجلامعية 
واملعاه��د ولعل االستثناء هو تخصص اإلعالم بجامعة األزهر 

كمؤسسة دينية اهتمت باإلعالم .

إضافات مقترحة للبيان :
ألديكللم ما تتكرمون به من اسللتدراك على هذا البيان، مما 

ترونه إضافة أو إكمااًل؟

الدكتورة بنت النبي شايب :
أعتق��د أن البيان أغف��ل أهمية إيجاد تخصص��ات أكادميية 
مختص��ة لدراس��ات اإلع��الم الدين��ي واجلان��ب الدعوى في 
اجلامع��ات العربي��ة بكلي��ات اإلعالم خاص��ة ومعاهد إعداد 
األئم��ة مع م��ا يشه��ده اإلعالم م��ن تط��ورات تكنولوجية 
وخروجن��ا من اإلعالم التقليدي إل��ى إعالم جديد حر. كما أن 
البي��ان لم يقدم تعريفات موضحة ومتفقاً عليها للخطاب 
الدعوي والوسطية الت��ي يجب العمل على نشرها لتجنب 
الفنت والطائفية واإلرهاب، فمن املهم قبل كل شيء العمل 
عل��ى توحي��د املصطلح��ات واملفاهي��م حول معن��ى الدين 
الوسطي واخلطاب الدعوي املتص��ف بالوسطية واالعتدال 
وتبي��ان املناق��ض له م��ن تشدد وإره��اب وغي��ره للدعاة أوال 
وعل��ى وجه اخلص��وص وإل��ى العاملني بالوس��ط اإلعالمي 
ليص��ل إلى أكبر ق��در من اجلمه��ور... فمن املع��روف أن من 
أصع��ب اجلوانب التي حتت��اج إلى تركيز ف��ي النشر هو نشر 
الدي��ن الوسطي العقالني الذي يتصف بالعقالنية قبل كل 
شيء... كم��ا أن اخلطاب الدعوي أصب��ح يشوبه الكثير من 
الغم��وض واالنتقادات والتشويه بني م��ن يتاجر بالدين ومن 
يحمل فكراً متشدداً ومن يشوه اإلسالم... لذا علينا أن نركز 
على بناء الداعية اإلسالم��ي وحتديد األطر وطرق العمل في 
اجملال الدع��وي وأال تترك عملية الدعوة بطريقة عشوائية.... 
بالتال��ي العم��ل عل��ى حتدي��د مفه��وم الدع��وة وأنواعه��ا 
وشروطه��ا وشروط القائم بالدعوة من ذكر وأنثى والشروط 
الواج��ب توفرها ومصداقيته وكفاءت��ه العلمية.... وجمهور 

الدعوى وقادتها.
نالحظ أن البي��ان يكرر جملة الرقاب��ة والتقييد ونعتقد أن 
احل��ل األسلم ه��و عملية التوعية والترشي��د والعمل على 
خلق ثقافة إسالمية وسطية حقيقية بني شباب األمة بدل 
التهدي��د والوعيد خاصة في زمن اجلمهور الرقمي العصري 

الذي ال ميكن حصره أو كشف جنسه أو التنبؤ بردة فعله .
أغفل البيان اجلانب القانوني املوحد واملنظم للعمل اإلعالمي 
والدع��وي خاص��ة م��ن خ��الل اإلعالم اجلدي��د وهو م��ا يجعل 
الكثي��ر يق��ع في جرائ��م النقل اخلط��أ خلطاب غي��ر صادق أو 
مغلوط والوقوع في الشائعات والتشويه أو التشكيك وحتى 
العنصرية وب��ث الطائفي��ة... فغياب اجلان��ب القانوني وعدم 
تنظيم مجال العمل الدع��وي اإلعالمي بطرق وقنوات يجعل 

هذا اجملال يتسم بالفوضى والعشوائية.

املؤسسات الوسيطة :
د. أالحو :

تفعي��ل املؤسس��ات الوسطي��ة واستع��ادة دوره��ا التنويري 
ض��روري، وال ب��د منه إذا ما أردنا احلد م��ن األثر السلبي لإلعالم 
اجلديد، فلو مكنا املساجد من أداء دورها لسلمنا من هذه اآلثار 
السلبية، ولكن معظم املساجد ليست إال للعبادة فحسب؛ 
ال محاضرات وال دروس وال فتاوى وال أنشطة اجتماعية وثقافية 
... إل��خ وحتى اخلط��ب معظمه��ا ال تناقش قضاي��ا العصر ، 
وأحيانا يكون إمام املسجد نفسه هو املشكلة . والغريب أننا 
نح��ن املسلمني نبح��ث دائما عن حل��ول مستحيلة أو بعيدة 
املنال ملشكالتنا مع أن املساجد لو أدت دورها حللت الكثير من 
املشك��الت ، فكثيرا ما نشارك في املؤمترات ونبحث عن احللول 
ملشكالتن��ا فنوصي بإنشاء إذاعة أو قناة أو جامعة .... إلخ مع 
أن املشكل��ة مشكلتنا وليست مشكل��ة الطرف اآلخر حتى 
نبح��ث عن كيفية الوصول إلي��ه ، ونحن نلتقي مع بعض في 
املسجد خم��س مرات في اليوم، ومرة أسبوعيا في جتمع أكبر 
، فل��و وضعن��ا تخطيطا لالستفادة من املساج��د في التربية 
والتوجيه ألدت دورها في احلد من األثر السلبي لإلعالم اجلديد ، 

واألمر نفسه يقال في املدارس والنوادي الثقافية ... إلخ .

دكتورة بنت النبي :
ف��ي اعتقادي أن واقع احلال بالنسب��ة للمؤسسات الوسيطة 
يختل��ف من مجتم��ع آلخر، ولك��ل مؤسسة دوره��ا التربوي. 
ف��ال يطلب من املسجد غي��ر التوعية باجلان��ب السلبي الذي 
علينا حتدي��ده قبل كل شيء، ومن ثم إبراز هذا الدور من خالل 
مجموع��ات تطوعي��ة تعمل في مج��ال التوعي��ة اإلعالمية 

مبخاطر وسلبيات اإلعالم اجلديد.

د. عيساوي :
ف��ي البداية يجب علين��ا أن نعترف أن نخب األم��ة وقادة الرأي 
فيه��ا قد ارتكبوا أخطاء فادحة جدا حي��ال التعامل الوسيلي 
م��ع منجزات املدنية الغربية بشكل ع��ام، ومع وسائل اإلعالم 
ووسائط االتصال بشكل خاص. والقراءُة العلمية والتحليلية 
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