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مناقب االنفتاح : المنابر اإلعالمیة الجدیدة واألسرة المسلمة
  ومآخذ االختراق

  

   1جامعة باتنة  –بدر الدین زواقة  الدكتوراألستاذ       

  2جامعة سطیف  – ریحانة بلوطي األستاذة         

  

 :ملّخص المداخلة

تعددت المظاھر االتصالیة  التي میزت القرن العشرین وتعددت معھا 
لوسائل التي ظھرت كردة  فعل مصاحبة للتطور التكنولوجي الذي عرفھ ا

العالم، ما انبثق عنھ توسع دائرة استخدام ھذه األخیرة في شتى الحقول 
وبمختلف األوجھ تركز في مجملھا على استقطاب أكبر كم من الجمھور 

  . وضمان رجع الصدى للرسائل الموجھة لھم 

الدعوة والشریعة إلى توظیف مختلف ومنھ توجھ القائمون  في مجال 
المنابر اإلعالمیة الجدیدة في العمل على نشر اإلسالم وتعالیمھ وتنویر العقل 
المسلم إلى األمور الدینیة والدنیویة  في حیاتھ الیومیة ، كما واستخدمت دفاعا 
عن اإلسالم في ظل الحروب الغربیة التي توالت بفعل مجریات األحداث 

سِّست القنوات الفضائیة، وخصص األثیر قنواتھ على مدار الساعة، العالمیة ، فأُ 
وطبعت المطابع مئات آالف الصفحات وحذت صفحات ومجموعات مواقع 
التواصل االجتماعي حذو سابقتھا من الوسائل بل وُسّخرت العوالم االفتراضیة 

ھ بعض في الجانب اآلخر فقد اتج. لتجعل رسالة اإلسالم وقضایاه من أولویاتھا 
رجال الدعوة إلى ضرورة الحذر من ھذه المنابر اإلعالمیة باعتبارھا من 

وما على مفرزات نظریة المؤامرة وال تعدو سوى أن تكون غزوا دینیا وھج
  .األسرة المسلمة في بیتھا
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لذا سنحاول من خالل ھذه الورقة البحثیة طرح مناقب االنفتاح على ھذه       
سنوضح أیضا مآخذھا التي أتت بالضرر على األسرة المنابر اإلعالمیة، كما 

  : المسلمة معتمدین على الخطة التالیة

مناقب االنفتاح على المنابر اإلعالمیة الجدیدة ودورھا في خدمة  قضایا : أوال
   األسرة المسلمة

   مظاھر االختراق الدیني وعالقتھ بنظریة المؤامرة: ثانیا

  عیدا عن المخاطر المحدقة باألسرة المسلمةتطویع المنابر اإلعالمیة ب: ثالثا

  :اشكالیة الدراسة

تعد األسرة اللبنة األولى لبناء الفرد والنموذج العالمي المبسط للمجتمع  
لذا  التي تشكل البناء االجتماعي، وأولى المؤسسات الكبرى للتنشئة االجتماعیة،

تاریخیة فقد احتلت مكانة ھامة عبر العصور المتالحقة وعرفت تطورات 
أفضت إلى إحداث تغیرات علیھا من حیث العدد والوظائف والنظام بفعل متغیر 

  .الزمان والمكان

اھتم اإلسالم اھتماماً كبیراً ومكانة األسرة في الدین اإلسالمي مرموقة ، 
بشأن األسرة وأسس تكوینھا، وأسباب دوام ترابطھا، وأدائھا لوظیفتھا على خیر 

لقرآن والسنة صغیرة وال كبیرة یكون فیھا سعادة األسرة وجھ وأكملھ، فما ترك ا
ولم یكتف .واستقرارھا إالّ وبّینھا تفصیالً، أو بیّن األصل الذي تندرج تحتھ

بتوضیح الحقوق والواجبات التي لكلٍّ حیال اآلخر أو اآلخرین،  بل وحاول 
واألنانیة  إعطاء النظرة الشاملة لوضع األسرة كلھا في بوتقة تنصھر فیھا األثرة

وتذوب فیھا صفات القھر والغلبة والقسوة في صورة تبین معنى األسرة المسلمة 
  .على الوجھ الصحیح

اإلعالم الجدید عنوان  :إن القرن الواحد والعشرین الذي حمل شعار
التغییر في ثقافة الشعوب ادخل األسرة المسلمة في شبكة متغیرات كثیرة بدایة 

ألسرة المصغرة ثم األسرة النوویة، وأدى إلى بروز من األسرة الممتدة إلى ا
أشكال جدیدة في التفاعل بین أفرادھا بل وتغیرا أسالیب التواصل بینھم،  من 
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خالل ما أتیح لھم من وسائل االتصال الحدیثة بممیزاتھا وخصائھا المتطورة 
إن المشھد الخاص بتكنولوجیات " :وعلى حد ما أشار إلیھ جون بافلك بقولھ

عالم الحدیثة یتغیر بمثل سرعة ھذه التكنولوجیات ، وھي بذلك تحدث تغییرا اإل
رادیكالیا في كل ما یتعلق بالطریقة التي نتواصل بھا واألشخاص الذین نتواصل 

كل ھذه التغیرات حملت على األسرة المسلمة مظاھر كثیرة بین االنفتاح ". معھم
دین ونشر اإلسالم، وبین اعتبارھا على التكنولوجیات الحدیثة وتوظیفھا لخدمة ال

  .شرا محدقا بالفرد واألسرة وشكال من أشكال محاربة اإلسالم والمسلمین

لذا فأننا نطرح ھذه اإلشكالیة لتبیان مظاھر االختراق الثقافي للمنابر 
    .  لجدیدة وعالقتھا بنظریة المؤامرةاإلعالمیة ا

الجدیدة ودورھا في خدمة  قضایا مناقب االنفتاح على المنابر اإلعالمیة : أوال
  األسرة المسلمة 

إن المالحظ لتاریخ الدعوة اإلسالمیة من بدایتھا إلى الیوم على مدار 
خمسة عشر قرنا من الزمن یلمس الفارق الكبیر الذي عرفھ مسارھا خاصة فیما 
تعلق بالوسائل المستخدمة فیھ باختالف دعائمھا وتقنیاتھا من جھة أخرى فإن 

عن الوسائل الدعویة التي تتناسب مع القرن الواحد والعشرین  یجعلنا  الحدیث
نعرج على ذكر التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم باعتبارھا رافدا دعویا یستخدم 
الیوم من قبل العلماء والباحثین  لمواكبة التطور الحاصل وعمال بالقاعدة الفقھیة 

خصوصا وأن الدعوة " واجببأن ما الیتم الواجب إال بھ فھو " :التي تقول
ومقتضیات الخطاب اإلسالمي ال یمكن أن تبقى مقتصرة على الوسائل المكانیة 
فقط، ألن وجوب الدعوة الحدیثة الیوم مشروط بوجود الوسائل اإلعالمیة التي 

  .تخاطب األسرة المسلمة الیوم

من ھذا المنطلق توجھ الدعاة إلى استغالل مختلف المنابر اإلعالمیة 
وم السمعیة والبصریة بل وحتى االفتراضیة منھا ألجل مخاطبة الفرد الی

واألسرة والمجتمع اإلسالمي على حد سواء، وفي ھذا السیاق یقول الدكتور 
إن وسائل اإلعالم اإلسالمي أصبَحت ذات " :أحمد زارع أستاذ بجامعة األزھر

، رسول أھمیھ شدیدة في نشر وتبلیغ الدعوة إلي اإلسالم التي بدأھا ال
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واستكملھا الصحابة رضوان هللا علیھم، مروًرا بالتابعین وتابعي التابعین حتى 
وقتِنا ھذا، كما یتحمَّل علماء األمة عبئًا أساسیًّا في تعریف غیر المسلمین بالدین 
اإلسالمي ودعوتھم إلى التوحید واإلیمان، والدخول تحت رایة هللا ورسولھ، 

تَنا  عصر القنوات الفضائیة " اإلسالمیة في ھذا العصروبالتأكید على أن أمَّ
، في أمسِّ الحاجة إلى منابر "الُمتعدیة، وعصر المعلومات والقنوات الصناعیة

إعالمیة تستطیع أن تُعبِّر عن الواقع اإلسالمي وتاریخ األمة، والعمل على 
م التصدِّي لمن یُحاولون تشویھ صورة اإلسالم في العالم، وخاصة وسائل اإلعال

ھیونیَّة  .1"الغربیة والصِّ

لقد استطاعت وسائل اإلعالم الحدیثة أن تستقطب اھتمام األسرة 
المسلمة في المجال الدعوة إلى هللا، والتعریف باإلسالم، ومواجھة اإلعالم 
الغربي الذي یسعى لتشویھ صورة اإلسالم، فكانت ذات تأثیر بالغ تحدثت عنھ 

لھ بعض مناقب ھذه الوسائل نذكر منھا الدراسات واألبحاث أبرزت من خال
  : مناقب الشبكة العنكبوتیة على سبیل المثال ال الحصر

یمكن الحصول على أیة معلومات أو موضوعات أو بحوث في شتى  - 1
  .المجاالت اإلسالمیة والفكریة والثقافیة

جمعت ھذه الشبكة من الكتابة المقروءة والصوت المسموع والصور  - 2
  .المشاھدة

عن طریق ھذه الشبكة یتحقق االتصال السریع مع العالم بأسره وأصبحت  - 3
المعلومات تصل بسھولة ویسر في ثوان متعددة مھما بلغت تلك المعلومات 

  .من الضخامة

استغل المسلمون ھذه التقنیة فقاموا بشرح اإلسالم عقیدة وشریعة ونظام  - 4
  .العظیمللعالم بأسره حتى یتعرف العالم على ھذا اإلسالم 

عن طریق ھذه الشبكة یمكن التواصل وتوطید العالقة بین الدعاة  - 5
  .والمؤسسات الدعویة في العالم كلھ وبسرعة فائقة
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یمكن عن طریق ھذه الشبكة إنشاء المدارس والمؤسسات والمعاھد الدعویة   - 6
اإلسالمیة التي تنھض بمھمة التعلیم في جمیع أنحاء العالم وذلك عن طریق 

  e learningسمى بالجامعة المفتوحة أو التعلیم عن بعد أو ما یسمى ما ی
لذلك تعتبر الدعوة على االنترنت جھاد ھذا العصر وینبغـي علـى المسـلمین 

  " .االنترنت جھاد العصر"تطویـره یقول الدكتور القرضاوي 

 ھذه الوسیلة ال تكلف الباحث نفقات مادیة وال تكلفھ مشقة أو تعب للحصول - 7
على المعلومة إال الجلوس أمام الكمبیوتر ویحسن استخدامھا، ویمكن 

  .التواصل من الطالب مع بعض العلماء في شتى أنحاء العالم وبصورة سھلة

ال بد من استعمال جمیع الوسائل المتاحة كالحوار والمجادلة بالحسنى ھذا  - 8
في باإلضافة إال أن كون المحاور یجب أن یكون مؤدبا وصاحب خلق 

  .تناولھ للموضوع المطروح أو الحوار دون أن یجرح أحد 

ھذه الوسیلة تسھل وجود الخط المباشر بین مستخدمي االنترنت والفقھاء  - 9
والعلماء للرد على استفسارات وتساؤالت الناس واالستفتاء كذلك في 

  .2جمیع جوانب الشریعة

وة وقضایا وإذا كان ھذا المثال عن االنترنت ودورھا في خدمة الدع
األسرة المسلمة، فإن خصوصیة المنابر اإلعالمیة الحدیثة بالرغم من اختالفھا، 

  .إال أنھا تمكنت من استقطاب اھتمام الفرد المسلم

 مظاھر االختراق الدیني وعالقتھ بنظریة المؤامرة : ثانیا 

قضیة مثل الغزو الثقافي یضطرنا إلى تأكید إن االنطالق للحدیث عن 
والتذكیر بھا قبل ان ندخل التحلیل، السیّما مع تشابك وجھات النظر  البدیھیات

التي یذھب بعضھا إلى أن القضیة متكلفة ومبالغ فیھا، أو أنھا وھمیة مصطنعة؛ 
إذ ال مجال في عالم الیوم الذي تتواصل فیھ الثقافات وتتفاعل أنماط السلوك 

أن سقطت الجدران  باألخص بعد» اختراق وغزو ثقافي«اإلنساني للحدیث عن 
ولم یعد أحد بقادر على رفع «واألسوار الحدیدیة التي كانت تحیط بعض البلدان 

على حد تعبیر إدغار بیزاني مدیر معھد العالم العربي في » سیاج حول بلده
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وذا كانت وسائل الغزو في العصور . حدیث لھ عن جانب من جوانب القضیة
ھا لم تخرج عن الھدف الواحد وھو الماضیة واضحة المعالم واألسس إال أن

محاربة اإلسالم والمسلمین وتتلخص مظاھر االختراق الدیني من خالل 
مجموعة من المظاھر نحاول ان نتطرق إلى نوعین منھا على سبیل المثال ال 

  .االستشراق، التغریب، دون إغفال اإلشارة إلى بقیة المظاھر األخرى: الحصر

االستشراق في القرن الرابع عشر  نَِشطت حركةُ : االستشراق -أ
الھجري وبخاصة بعد سقوط الخالفة نشاطاً ملحوظاً، وتتلخُص حركةُ 
االستشراق ھذه بأنھا إحدى المحاوالِت واألسالیِب التي اعتمدھا الغرُب َعبْر 
العدید من مؤسساتھ وعلمائھ، للدس على اإلسالم وإلقاء الكثیر من المفتریات 

سالم وأفكاره ومصادره وتاریخھ تحت ِمظلِة البحث واألباطیل في محیط اإل
  . العلمي

عناصر المقاومة اإلسالمیة  - اكتشاف مواطن القوة في الشعوب المسلمة - 1
التي تقف حائالً أمام السیطرة االستعماریة، ثم بث  -الروحیة والمعنویة

اثھم، عوامل الوھن واالرتباك في تفكیر المسلمین، إلفقادھم الثقة بأنفسھم وتر
وتنمیة مواطن الضعف التي تجعل في المسلمین قابلیة لالستعمار بأشكالھ 

  .وأسالیبھ الحدیثة والمعاصرة

العمل على ارتماء الشعوب المسلمة في أحضان الغرب االستعماري،  - 2
  .واإلقبال على األفكار والثقافات الغربیة المادیة الالدینیة

وإحالل المفاھیم القومیة والوطنیة إحیاء الدعوات والنعرات الجاھلیة،  - 3
 :الضیقة، ومن ثم تشتیت شمل األمة المسلمة الواحدة التي تجمعھا رابطة

  .وحدة العقیدة وأخوة اإلیمان

إن " :یقول المستشرق الھولندي سنوك ھرجرنجي عن ذلك بقولھ
الشریعة اإلسالمیة موضوع مھم للدراسات االستشراقیة، لیس فقط ألسباب 

ریة متعلقة بتاریخ القانون والحضارة والدین، ولكن كذلك ألھداف تجریدیة نظ
وذلك أنھ كلما توثقت العالقات بین أوروبا والشرق اإلسالمي، وكلما زاد : عملیة

عدد البالد اإلسالمیة التي تقع تحت السیادة األوروبیة زادت األھمیة بالنسبة لنا 
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ى الشریعة، وعلى خلفیة نحن األوروبیین لنتعرف على الحیاة الفكریة، وعل
  .)3("المفاھیم اإلسالمیة

وعلى خلفیھ ھذا فقد اتجھت وسائل اإلعالم المختلفة إلى إبراز 
وأبرز األمثلة على ھذه الصلة أن االستشراق وحركات المستشرقین النشطة  

العدید من المجالت األمریكیة تستكتب عدداً من المستشرقین، ومن ھذه 
، وقبلھما مجلة Atlantic Monthly، ومجلة New Republicالمجالت مجلة 

Commentary ونشرة جریدة نیویورك تایمز لعرض الكتب ،New York 
Times Review of Books فھذه المجالت تنشر الكثیر من المقاالت ألبرز ،

وقد .المستشرقین األمریكیین، ومن ھؤالء على سبیل المثال برنارد لویس
لم یعرف عنھا تناول القضایا الجدلیة مثل مجلة انساقت بعض المجالت التي 

فنشرت مقاالت تحمل طابع الكتابات االستشراقیة  Reader's Digestالمختار 
  . التي تھاجم اإلسالم، وتشوه صورتھ، وتقدمھ في صورة سلبیة

ولم یتوقف األمر عند الصحافة، فالتلفاز والقنوات الفضائیة واإلذاعات 
یراً في أخذ رأیھم في القضایا التي تھم العالم ترجع إلى المستشرقین كث

اإلسالمي، فھذه المحطات الفضائیة األوروبیة واألمریكیة وحتى العربیة 
اإلسالمیة تستضیف ریتشارد بولیت من جامعة كولومبیا، وتستضیف فؤاد 

وھو لبناني من الجنوب، ویعمل في أمریكا منذ عشرات السنین، ولھ  - عجمي 
وتستضیف برنارد لویس، وریتشارد  -یر من المستشرقین آراء أخطر من كث

 Vitaly، وفیتالي نومكنDaniel Pipes، ودانیال بایبس Richard Littleلتل 
Naumkin وغیرھم كثیر .  

وجاء دور اإلنترنت فكلمة استشراق تجدھا في عشرات األلوف من 
اك مواقع الصفحات، وتحمل اآلالف من المقاالت التي كتبھا المستشرقون، فھن

متخصصة في االستشراق، وأخرى تابعة لمؤسسات ومراكز بحوث ومعاھد 
متخصصة في دراسات الشرق األوسط أو الشؤون الدولیة أو الدراسات 
االستراتیجیة ومن األمثلة على النشر االنترنتي اللقاء الذي أجراه أحد الباحثین 

مدینة بیركلي مع فیتالي في معھد الدراسات الدولیة التابع لجامعة كالیفورنیا ب
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موقف الروس من اإلسالم، : نومكن، ومن الموضوعات التي تناولھا اللقاء
  . وموضوع العراق، واالھتمام الروسي بالدراسات العربیة اإلسالمیة

ولم یبتعد االستشراق عن السینما، أو لم تبتعد السینما عن االستشراق، 
ھا لإلسالم والمسلمین من كتابات فھناك الكثیر من األفالم التي استمدت رؤیت

المستشرقین وتراثھم الضخم في تشویھ صورة العالم العربي اإلسالمي، وتنمیط 
  . )4(العرب والمسلمین في السینما األمریكیة معروف جداً 

كما نشطت إصدارات المستشرقین من خالل المعاجم والموسوعات 
وتاریخ األدب العربي بلغات مختلفة كموسوعة دائرة المعارف اإلسالمیة ، 

لكارل برولكمان ، باإلضافة إلى إلقاء العدید من المحاضرات وعقد الندوات 
وتبع ھذه . 1873ونشیر إلى أن أول مؤتمر استشراقي عقد في باریس عام 

اإلصدارات إلقاء اللجوء إلى الترجمة لبعض المؤلفات العربیة واإلسالمیة مع 
  .ات خاطئة عن المفاھیم اإلسالمیة إرفاقھا بھوامش ومقدمات تحمل تصور

یطلق على التغریب عدة مصطلحات بھدف تجمیلھ وفتنة  :التغریب -ب
المدنیة، التطور والتقدم، الحضارة، الحیاة الجدیدة، التغییر : اآلخرین بھ مثل

  .االجتماعي، التحدیث والتنویر

اس دعوة الن:ھو: أحد الغربیین المھتمین بالتنصیرفالتغریب كما عرفھ 
للدخول في النصرانیة، فإن لم یدخلوا فیھا فلیخرجوا من دینھم وبخاصة 

  .)5(المسلمون

ھو إحداث التغییر االجتماعي  :ویعرفھ الدكتور على جریشة فیقول 
واألخالقي والفكري في حیاة المسلمین مما یجعلھم بعیدین عن دینھم، 

قیة واالجتماعیة، أي وخاضعین في ذلك للجاھلیة الغربیة، ومقتفین آثارھا الخل
  .)6(یصبح المسلم غربیاً أوربیاً في سلوكھ وأخالقھ وقیمھ وحیاتھ االجتماعیة

لذا عكفت وسائل اإلعالم الیوم على ترسیخ وتكریس ھیمنة النموذج الغربي 
بطریقة تغیرت من خاللھا مالمح المجتمعات المسلمة بشكل كبیر من خالل 

  : لمة الیوممظاھر تمیزت بھا حیاة األسرة المس
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  سیادة مصطلح األسرة النوویة عوضا عن األسرة الكبرى التي عرفت
  .بھا المجتمعات  العربیة

 تغیر أسلوب ونمط المعیشة تحت شعار الحریة. 
 تغیر في طریقة المأكل والملبس. . 

یبدأ التغریب أوالً في أدنى مظاھر الحیاة االجتماعیة، كاألكل والشراب 
واستخدام الكلمات والمصطلحات األجنبیة في آداب التحیة والوداع أو التحیة ثم 
االنتقال إلى كبائر المحرمات كشرب الخمر والرقص والسفور والتبرج 

االنتقال إلى ، ثم -ملكات الجمال - واالشتراك في مسابقات ملكات التعري 
أن یبدأ التغریب بمخاطبة فكر األمة المسلمة ، الموضات الغربیة المثیرة للغرائز

وعقیدتھا، عن طریق المأجورین والعمالء من الداخل، ثم یجري داخل العقول 
  .والقلوب، وأخیراً ینتقل إلى األخالق والتقالید والعادات االجتماعیة والسلوكیة

اإلقناع المختلفة، من خالل وسائل اإلعالم  وتعتمد خطة التغریب وسائل
بالدرجة األولى وھي وسائل مدروسة ومخطط لھا تخطیطاً علمیاً، یشرف علیھ 

  .علماء النفس واالجتماع، وأجھزة المخابرات، ورجال اإلحصاء

كما أن وسائل االختراق الثقافي من تبشیر وحمالت التنصیر للمسلمین 
تخدم عنصر الجذب إذ تعمل على توفیر النقائص عبر القنوات الفضائیة التي تس

في حیاة األسرة المسلمة و قد عرف ھذا المنحى  تصاعدا ملحوظا  وفقا لدراسة 
وجدت أن  2015أجریت في جامعة سانت ماري  في تكساس األمریكیة في 

ملیون نسمة، إضافة  10.2عدد المسیحیین من خلفیة مسلمة یصل إلى حوالي 
تي تعني كل ماھو ال دیني من خالل إبعاد الدین عن كل مجاالت إلى العلمانیة ال

الحیاة من خالل علمنة عدید المجاالت منھا علمنة اإلعالم  باالھتمام بما یعرف 
بالصحافة الصفراء ونشر المواقع اإلباحیة والتركیز في العمل السینمائي على 

  .  الخ.. اب إبراز اإلسالم والمسلمین في صورة التطرف والھمجیة واإلرھ

  : مفھوم نظریة المؤامرة

أن الحدیث عن المؤامرة ال یعد موضوعا حدیثا بقدر ما ھو متجذر في 
األصول العربیة على مستوى األصعدة السیاسیة والثقافیة وحتى الدینیة منھا 



  ریحانة بلوطي .أ –بدر الدین زواقة  /د.أ
  

 
   یة والتشریعات العربیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالم    1018

وكلھا تصب في ھدف واحد وھو إضعاف األخر والعمل على تقویض بنیانھ 
الطرق، ولعل المیل إلى االعتقاد بوجود المؤامرة بمختلف الوسائل واألسالیب و

ما ھو إال ذریعة یتخذھا البعض منا لمحاولة تغطیة التقصیر أو النقائص التي 
نقع فیھا في ظل انعدام حلول لمعضلة كسبب مقنع للواقع الراھن الذي نعیشھ 
على مستوى معین بدایة من العقود التاریخیة والحدیث عن المؤامرة السیاسیة 

وقبل . في استعمار الوطن العربي وصوال إلى الحروب اإلعالمیة الیوم
  :التفضیل في ھذا الطرح نعرج على معنى المؤامرة

مصطلح نظریة المؤامرة باألصل ھو مصطلح أوروبي عرف في زمن 
تصاعدت فیھ الدنائس والفتن، واختلطت فیھ الوقائع بالفرضیات النظریة أو 

مثقفین وساسة انخرطوا في تفسیر األحداث الكبرى  المنطقیة وكانت النتیجة أن
على أساس أنھ مخطط لھا سلفا من قبل قوى سریة كالماسونیة والصھیونیة أو 

لتأخذ طابعا تآمریا بغض النظر عن  C.A.Iاستخباراتیة كالموساد والسي أي ایھ 
  .)7(أشكالھ ومضمونھ 

ویعني مطاوع في أما المؤامرة في اللغة فھي من الفعل أمر ومنھ ائتمر 
أمره ویقال فأتمر القوم أي تشاوروا وأمر بعضھم بعضا ، ومن أصل الفعل 
تأتي كلمة تآمروا وتعني تشاوروا في إیذائھ ومنھ المؤامرة تعني اإلیقاع 

  .)8(باآلخرین من أجل إیذائھم

فقد ذھب البعض إلى أن المؤامرة تدل في معناھا  :أما في االصطالح
لي مؤلف من تصورات منسقة یراد منھا اإلیقاع باآلخرین أنھا تركیب عق: على

فیما یرى البعض منھم أن نظریة المؤامرة تنتج . )9(وإیذائھم بغیة تحقیق مصلحة
عن عدم تفسیر األمور حسب المعطیات الواقعیة والمنطقیة والمستنتجة 
وتفسیرھا على أساس أنھا من فعل شخص أو جھة منافسة، وبالتالي فقد یقع 

الحكام أو األفراد أو شعوب بأكملھا تحت تأثیر ھذا الفكر لتثبیت أمرھم  بعض
  .)10(وتبریر أخطائھم أو لقصور في طریقة تفكیرھم

أما على مستوى اإلعالم فیمكن القول بأن نظریة المؤامرة ال تخرج 
عن سیاق أن التكنولوجیا التي نستوردھا أو المضامین اإلعالمیة التي تبث على 
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ل اإلعالم ال تعدو سوى أن تكون نوعا من أنواع االختراق الثقافي مختلف وسائ
الذي یمكن أن یمس العادات والتقالید وحتى القیم التي یتحلى بھا الفرد العربي 
خصوصا، بإقحام متغیر التبعیة لآلخر في الوسیلة وحتى في النسخ المقلدة 

ریة ھالة وھو ما عبرت عنھ اإلعالمیة المص. للبرامج التي تبث عبرھا
مصطفى في معرض حدیثھا في مقالھا المعنون ب اإلعالم وترویج نظریة 

  .)11("الجمیع ضدنا"المؤامرة  بالمقولة 

إن ما تذھب إلیھ الكثیر من التیارات الفكریة الیوم بالعمل على تجریم 
وسائل اإلعالم الجدیدة باعتبارھا الوافد السلبي في حیاة األسرة المسلمة ألنھا ال 

عن سیاق اعتبارھا كمخرج جدید من مخرجات نظریة المؤامرة ونمطا  تخرج
جدیدا لغزو الثقافة اإلسالمیة ، في ظل غیاب استراتیجیة لصد ھذه الوسائل أو 
البحث فیھا عن المخرج للواقع الذي تتخبط فیھا منظومة اإلعالم اإلسالمي 

ئیة أو ما بموقفھا مما یطرح في الصحف وما یذاع ویبث في القنوات الفضا
یوضع على صفحات الویب، أو القضایا التي تثار على مستوى المجموعات 
االفتراضیة، یدفعنا إلى التساؤل عن واقع ھذا اإلعالم اإلسالمي الذي یعاني 

  :من

ینعكس على أنشطة أجھزة  :تزاید ارتفاع تكلفة تكنولوجیا االتصال الحدیثة -
تطیع تطویر نفسھا أو اللحاق بركب اإلعالم في الدول اإلسالمیة، التي ال تس

  .)12(التقدم وھذا بدوره ینعكس على خطط ونشاط اإلعالم

وبالتالي أصبحت الدول العربیة المستھلك  :تدفق المعلومات غیر المتوازن -
األول للمعلومات كما ووجدت نفسھا أمام مشكالت كبرى وھي تقوم 

كار الذبذبات والحصول بالتأسیس لمحطاتھا اإلعالمیة الجدیدة من خالل احت
على أخرى ردیئة ال تفي بالحد األدنى الالزم، وتحرمھا من حقھا في 
االنتشار الداخل مجموعتھا القومیة أو السیاسیة فضال عن االنتشار 

  .)13(العالمي

یعد العنصر البشري مھما في نجاح أو فشل : مھارات الكوادر اإلعالمیة -
اصر اإلعالمیة الفاعلة في اإلعالم الخطة اإلعالمیة، وفي ظل غیاب العن
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اإلسالمي الھادف تفشل االستراتیجیات التي تضعھا المؤسسات اإلعالمیة 
  .كلیا

اتسم النصف الثاني من القرن العشرین : التخطیط العلمي في مجال اإلعالم -
بانتھاج المنابر اإلعالمیة اإلسالمیة لمبدأ التخطیط الوقائي في عدید المؤسسات، 

خطیط العالجي الذي یتسم بالسرعة والحزم فإنھ یتطلب منا ّإعداد خطط أما الت
  .)14(عملیة لمواجھة األزمات التي تحدث

إذا كانت البحوث قد شھدت تطورا ملحوظا في میدان  :البحوث اإلعالمیة -
العلوم واالجتماعیة وحتى النفسیة فإن البحوث اإلعالمیة على مستوى ال تزال 

ام والالمباالة ، بسبب نقص الكوادر الفنیة البحثیة وضعف تعاني من عدم االھتم
  .)15(اإلمكانیات وضآلة المیزانیة التي تساعد على تحقیق األھداف

  تطویع المنابر االعالمیة بعیدا عن  المخاطر المحدقة باألسرة المسلمة : ثالثا

في ظل الغزو الثقافي المسوق تحت شعارات كثیرة، وبأشكال وصور 
اتجھت اآلراء إلى القول بأن تسخیر المنابر اإلعالمیة  لخدمة الفرد عدیدة فقد 

المسلم واألسرة ھي مسؤولیة المجتمع ككل، حیث تم اعتمادھا كأسلوب وطریقة 
لجعل وسائل اإلعالم الجدیدة بمختلف أنواعھا من سبل الحفاظ على جوھر 

  : الدعوة إلى اإلسالم وتنویر الفرد  من خالل المنابر التالیة

إذا كانت القنوات الفضائیة الیوم تحمل مسمیات : القنوات الفضائیة
وشعارات عدیدة  فإن ھدفھا یتسم بأنھ واحد یصب في الحدیث عن جوھر 
اإلسالم وفي ھذا السیاق قال الدكتور حسین الدیب أستاذ الشریعة اإلسالمیة أن 

ق منظومة الفضائیات اإلسالمیة تقف عند أھداف محددة مثل العمل على تحقی
من األھداف الحضاریة، أبرزھا االھتمام باألسرة المسلمة وتثقیفھا بأمور دینھا 
ودنیاھا، وتثمین دور المرآة المسلمة في المنزل والعمل، ومحاولة تفعیل أدائھا 
في المجتمع لمواكبة النظرة اإلسالمیة الراقیة في الكتاب والسنة، واالھتمام 

نوعة تتسم بالحداثة والتشویق وتقدیم بدائل عربیة بالطفل وتثقیفھ عبر برامج مت
  .تتفق وحاجات الطفل العربي وتتواءم مع قیمھ وأعرافھ
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من جانبھ، قال عبد هللا عبید رئیس قناة الناس والبركة أن القنوات 
اإلسالمیة اآلن تحرص بكل جھدھا علي مواجھة الھجمات التي یتعرض لھا 

باب بثقافة اإلسالم ، مشیرا إلي أن نقص اإلسالم عن طریق تثقیف جیل من الش
  .)16(التمویل أھم ما یواجھ ھذه القنوات

بدورھا تطبیقات اإلعالم الجدید : المدونات والصفحات االفتراضیة  
استطاعت أن تستقطب  -وخاصة المدونات وصفحات الفیس بوك –المختلفة 

فرد واألسرة، في اھتمام الكثیر في مجال الدعوة اإلسالمیة والتوعیة الدینیة لل
ظل التأكید على أن مجال الدعوة الحدیثة لم یعد مقتصرا على رجال الدین فقط  

أستاذ اإلعالم اإلسالمي بجامعة  - حسب ما أشار إلیھ محمد عبد الواحد طرابیة
أن الداعیة اإلسالمي ھو المكلَّف شرًعا بالدعوة إلى هللا، كما یقول  - األزھر 

ھو كل مسلم بالغ عاقل من ھذه األمة اإلسالمیة : انالدكتور عبد الكریم زید
  .مكلَّف بھذا الواجب

وعلیھ أسست العدید من المدونات اإلسالمیة التي تحمل مسمیات عدیدة 
انقسمت أدوارھا في التعریف باإلسالم وضوابطھ وأركانھ، وطرح القضایا التي 

ت التي تھتم تھم السائلین في مجال الشریعة ، باإلضافة إلى بعض المدونا
بالدفاع عن اإلسالم ومحاربة التنصیر االستشراق ومنھا ما یعتبر فضاء للثقافة 

في .  وغیرھا... اإلسالمیة وتعكف على إثراء الرصید الدیني للمتصفحین لھا 
ھذا السیاق فقد قدرت نسبة المدونات التي تھتم بالقضایا الروحیة واألمور 

بیو أنترنت أمریكان الیف بروجكت الدینیة حسب استطالع أجرتھ مؤسسة 
  %.2األمریكیة بنسبة 

أما في اآلونة األخیرة عبر مواقع التواصل االجتماعي فقد اتجھ 
المدونون إلى مواقع التواصل االجتماعي للتعریف باإلسالم وطرح مختلف 
القضایا التي تھم األسرة المسلمة  من خالل المئات من الصفحات والمجموعات 

التي تعتبر أما امتدادا لمؤلفین أو ألشخاص ھمھم الوحید ھو الدفاع االفتراضیة 
 .ن مقومات ھذا الدین وشرح تعالیمھع
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وإذا ما خلصنا إلى الحدیث عن توجھات مختلف المنابر الدعویة الیوم 
في تنویر الفكر المسلم إلى قضایا جادة تھمھ فإن التطرق إلى ضرورة البحث 

، ودور وسائل اإلعالم الحدیثة المسلم في حد ذاتھ عن استراتیجیات قوامھا الفرد
في مجال الدعوة اإلسالمیة ال یعدو أن یكون سوى أحد المنافذ التي یحتاجھا 
اإلعالم اإلسالمي من مناھج الدعوة الفردیة و العامة ضمن منظومة متكاملة 

الفطرة بشقیھا فطرة الكون وفطرة اإلنسان وھو ما یتجسد في : منسقة قوامھا
  .لرؤیة الكونیة اإلسالمیةا

وال یجوز أن یتطرق إلى قلوبنا الشك، بسبب ما نراه : "یقول سید قطب
حولنا، من الضربات الوحشیة التي تُكال لطالئع البعث اإلسالمي في كل مكان، 
وال بسبب ما نراه كذلك من ضخامة األسس التي تقوم علیھا الحضارة المادیة، 

و ضخامة الباطل، ولیس ھو قوة الضربات إن الذي یفصل في األمر لیس ھ
التي تُكال لإلسالم، إنما الذي یفصل في األمر ھو قوة الحق، ومدى الصمود 

إننا لسنا وحدنا، إن رصید الفطرة معنا، فطرة الكون وفطرة اإلنسان، .للضربات
وھو رصید ھائل ضخم، أضخم من كل ما یطرأ على الفطرة من أثقال 

الفطرة مع الحضارة، فالبد أن یكتب النصر للفطرة، الحضارة، ومتى تعارضت 
  .)17(قصر الصراع أم طال

  : خاتمة

استطاعت التكنولوجیا أن تدخل بیوت العالم بأسره وبقوة شدیدة ، كما 
وباتت تتحكم في أنماط وأسالیب الحیاة في كثیر من البیوت العربیة، ما استدعى 

تھ وسائل اإلعالم الجدیدة  من الباحثین والدارسین إلى محاولة رصد  ما أحدث
تأثیرات على مستوى العالقات األسریة من خالل نقص التواصل األسري 
وبروز دالالت التباعد ومظاھره المختلفة أكدت وبقطعیة درجة ارتباط األسرة 

  .الیوم بوسائل وتكنولوجیات االتصال الحدیثة

ینا إن الحدیث عن توعیة األسرة المسلمة بوجھ الخصوص یوجب عل
أولھما یتمثل في وجود استراتیجیات إعالمیة إسالمیة واضحة تعكف : طرحین

على تنویر الفرد وتصد اإلعالم المناوئ لھا، وثانیھما طرح التربیة اإلعالمیة 
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 1023                                                                      التاسعالدولي  المؤتمر

الرقمیة كاتجاه عالمي جدید وكمشروع دفاع وتمكین في آن واحد ھدفھ تعلیم 
 ع وسائلھ لفھم الثقافةالجمھور مھارات التعاطي مع اإلعالم والتفاعل م

اإلعالمیة التي تحیط بھم، مع حسن اختیار وانتقاء المضامین اإلعالمیة التي 
  .تقدم لھم والمشاركة الفعالة في إطار ما یعرف بالثقافة التشاركیة

إن التربیة اإلعالمیة  تعد جزءا من الحقوق األساسیة للفرد في كل بلد 
طلبات التي نادت بھا منظمة الیونسكو  في من بلدان العالم ، كما أنھا من المت

مؤتمر فیینا وأشارت إلى العمل على تطبیقھا في المناھج التربویة والتعلیمیة 
حیث؛ تؤكد على أنھ یجب أن نعد النشء للعیش في عالم سلطة الصورة 

ة والصوت والكلمة في ظل تغیر سلم الترتیب لمؤسسات التنشئة االجتماعی
  .سرةألوتراجع دور ا

  :الھوامش
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