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Abstract

No reasonable person can deny that intellectual extremism among the youth
has affected Muslims and their crucial difficulties as a result of the community's
lack of understanding of what it takes to intellectually, ideologically, and
politically educate youth through media use. Spreading moderate thought
among youth and increasing their understanding of religious teachings acts as
a buffer against all deviations that lead young people down the path to
extremism. So that terrorism does not pose a threat to national security and the
interests of Muslims in all religious, political, and economic aspects, Islam's
youth must recognise their responsibility to their nation and society .The
purpose of this study is to highlight the role of youth in defending the Islamic
nation and combating extremist ideology. Through various forms of media, and
this research aims to explore the role of the media in covering terrorist crimes
and distorting the truth, as well as the role of Islamic youth in raising awareness
of media misinformation.The research is important because of the terrorist
incidents that are occurring in Arab communities, which are guided by global
intelligence and monitored and fed by the puppet regimes that were established
in our Arab and Islamic countries by Crusader and Zionist states. The study
conducted a variety of methodologies, including induction and analysis, to
establish predictive accuracy on the role of the media in advocacy.
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ملخص البحث ال ينكر عاقل أن هناك تطرف فكري بني أوساط الشباب أضر ابملسلمني وبقضاايهم
 وذلك نتيجة عدم إدراك اجملتمع مبا يتوجب عليهم من القيام بتوعية فئة،املصريية
 فنشر الفكر. من خالل الوسائل اإلعالمية املتاحة،ً وعقائدايً وسياسيا،ًالشباب فكراي
الوسطي بني أبناء املسلمني وتوعيتهم ابلتعاليم الدينية اليت تشكل حرزاً واقياً من كل
 فال بد لشباب اإلسالم. وحتميهم من التطرف،اإلحنرافات اليت تقود الشباب إىل اهلاوية

أن يدركوا مسئوليتهم أمام أمتهم وجمتمعهم؛ حىت ال يشكل اإلرهاب خطراً على األمن
. وعلى مصاحل املسلمني يف مجيع اجلوانب الدينية والسياسية واالقتصادية،القومي
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ويهدف هذا البحث إىل إبراز دور الشباب يف الدفاع عن األمة اإلسالمية والقضاء
على الفكر املتطرف؛ من خالل الوسائل اإلعالمية جبميع أنواعها ،كما هتدف هذه
الدراسة إىل كشف دور الوسائل اإلعالمية يف تغطية اجلرائم اإلرهابية وقلب احلائق،
دور الشباب اإلسالمي يف التوعية من التضليل اإلعالمي .وتكمن أمهية البحث من
خالل ما جيري من أحداث إرهابية يف اجملتمعات العربية؛ اليت تقودها املخابرات العاملية،
وتشرف عليها وتغذيها األنظمة العميلة اليت زرعتها الدول الصليبية والصهيونية يف
بلداننا العربية وا إلسالمية ،وسلك الباحث مناهج متعدد أبرزها االستقراء والتحليل،
وقد توصل الباحث إىل نقط مهمة أبرزها أمهية اإلعالم يف الدعوة.
الكلمات املفتاحية :التغطية ،اإلعالم ،اجلرائم ،اإلرهاب ،الشباب.
مقدمة
إن من احملزن أن نشاهد أانساً من أبناء جلدتنا ممن يشوه تعاليم اإلسالم ،ويتخذ اإلرهاب منهجا ليحقق ما
يسعى له أعداء اإل سالم؛ لينالوا مبتغاهم من اإلضرار ابملسليمن ومبكتسباهتم التارخية املشرقة .لقد استطاع اإل
اإلعالم الغريب لصق اإلرهاب ابإلسالم ،وكان من الواجب على شباب اإلسالم الوقوف أمام هذه اهلجمات
النكرة على الدين اإلسالمي وتسخري كل والوسائل اإلعالمية يف الدفاع عن الدين اإلسالمي ،والوقوف أمام
التمدد اإلرهايب يف بالد املسلمني عن الطريق توعية الناس ما جيب عليهم وماذا يلزمهم؛ ابلوسائل املتاحة عرب
اإلنرتنت والفيس بوك وتويرت وجوجل وكل ما يتسر هلم.
أمهية البحث
 .1يعد اإلرهاب أحد العوامل اهلدامة لألمن االجتماعي ،وللحرية البشرية ،والتطور العمراين ،فالبد من
الوقوف على خماطره وأضراره لتجنبه واالبتعاد عن خماطر الضارة.
 .2لإلعالم أمهية يف اجملتمع احلاضر ،فهو الوسيلة القادرة على قلب احلقائق ،وترويج اجلرائم بني الناس ،أو
توصيل احلقيقة إىل الناس،؛فالبد من توظيفه يف خدمة اإلنسان وتوعية اجملتمع.
 .3يعترب شباب اإلسالم أمل األمة اليت يعول عليها بعد هللا سبحانه وتعاىل يف نصرة هذا الدين العظيم.
 .4ابالستقراء لتاريخ الشعوب واألمم عرب األحداث البشرية أن النصر والعزة يبىن على أكتاف الشباب
الواعني واملدركني ملسؤلياهتم أمام جمتمعهم.
 .5الشباب هم السفينة اآلمنة اليت حتمل يف طياهتا األمن واألمان ،ويتحقق على أيديهم فشل كل املؤمرات
اليت حتاك ضد املسلمني.
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 .6اإلرهاب أحد األمراض املنتشرة يف اجملتمعات اإلسالمية ،حتت رعاية املخابرات العاملية ،وبتمويل عاملي،
وتضليل إعالمي.
مشكلة البحث
 .1الغموض الذي يكتنف اإلرهاب ومتويه اإلعالم للحقائق واألحداث اليت جتري يف الساحة.
 .2غياب دور الشباب اإلسالمي ،يف جماهبة اإلرهاب العاملي.
 .3عدم االستفادة من الوسائل اإلعالمية يف توضيح احلقائق اليت جتري يف الساحة العربية ،وإبراز الراعني
لإلرهاب واملمولني له واملستفيدين من أفعاله ،واملتضررين من إجرامه.
اهلدف من هذا البحث
 .1القضاء على األفكار املنحرفة بني أوساط املسلمني الداعية إىل التطرف واإلرهاب.
 .2حث شباب اإلسالم على القيام بواجبهم الديين واإلنساين يف كشف احلقائق.
 .3دعوة شباب اإلسالم إىل تسخري الوسائل اإلعالمية جبميع أشكاهلا وأنوعها يف توعية الرأي العام.
 .4إشعار الشباب ابملسؤولية اليت جتب عليهم ودورهم الفعال يف الوقوف أمام أعداء اإلسالم واملسليمن.
 .5إبراز التضليل اإلعالمي وعالقته بقلب احلائق والتغطية على اجلرائم اإلرهابية.
 .6عرض مناذج حية على العمليات ذات الطابع اإلرهايب ،ودور وسائل اإلعالم يف التسرت على القائمني
عليها ،وتضليل الرأي العام بربط اجلرمية ابألبرايء.
الدراسة السابقة
يعترب التضليل اإلعالمي للرأي العام يف احلياة السياسية ،واحلياة العسكرية من أكثر املوضيع ممارسة وإاثرة يف
حاضران  ،وقد تناولت دراسات خمتلفة وتقارير متعدد ومتنوعة هذا املوضوع ،وكان أبرزها كتاب (الدعاية و
التضليل اإلعالمي االساليب والطرق) ،للباحث فريد حامت الشحف ،أبرز ما تناول فيه مساوئ التضليل
اإلعالمي وصوره ،وكان الباحث سليمان الطعاين قدم حبث بعنوان (إعالم التضليل) تناول فيه الكاتب قدرت
اإلعالم على السيطرة على العقول وأن اإلنسان بطبعه مييل إىل االخبار الكاذبة .وأن قوة اإلعالم تفوق قوة
السالح.
والبحوث يف هذا املوضوع متعددة وكثرية ،ولذي نضيفه يف هذا البحث هو معرفة القيادة اإلسالمية
أبمهية اإلعالم وأتثريه على اجملتمعات البشرية ،وإعطائه أولوية ومكانة مرموقة من الوقت واجلهد وتوظيف
بعض األفراد يف التخصص للقيام هبذه األمهية ،وكان دور شباب اإلسالم يف الدفاع عن املسلمني وكشف
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تضليل اإلعالم والتصدي لكل املؤمرات اخلبيثة ضد اإلسالم ،مع ذكر مناذج قدمية ومعاصرة من الدعاة
املهتمني ابلدفاع عن قيم اإلسالم.
املبحث األول :خصائص فئات الشباب
املطلب األول :اجلهود
اجلهد كلمة نرددها يف حياتنا اليومية كلما واجهنا يف طريقنا عمل شاق ،وبذل اجلهد استفراغ اإلنسان مجيع
طاقاته يف األعمال اليومية ،كان هذا العمل فكرايً أو بدنياً ،قال الليث :اجلهد :ما جهد اإلنسان من مرض
أو أمر شاق فهو جمهود .قال :واجلهد لغة هبذا املعىن ،قال :واجلهد :شيء قليل يعيش به املقل على جهد
ِ
ين َال َِجي ُدو َن إَِّال ُج ْه َد ُه ْم﴾ (القرآن .التوبة .)79 :على هذا املعىن يكون
العيش .قال هللا جل وعزَ ﴿ :والَّذ َ
اجلهد هو بلوغك غاية األمر الذي ال أتلو عن اجلهد فيه .تقول :جهدت جهدي واجتهدت رأيي ونفسي

حىت بلغت جمهودي ،وقال ابن السكيت :اجلهد :الغاية (األزهري.)2001 ،
وقال الفراء :بلغت به اجلهد :أي الغاية ،واجهد جهدك يف هذا األمر :أي ابلغ فيه غايتك .وأما
اجلهد فالطاقة ،يقال :اجهد جهدك .قال :وجهدت فالان :بلغت مشقته ،وأجهدته على أن يفعل كذا وكذا،
وأجهد القوم علينا يف العداوة وجاهدت العدو جماهدة .أبو عبيد :جهدته وأجهدته ،مبعىن واحد ،ابن
السكيت :اجلهد :الغاية (األزهري.)2001 ،
املطلب الثاين :مفهوم الشباب
يتسع مفهوم الشباب للعديد من االجتاهات التالية:
 .1الفقرة األوىل :االجتاه البيولوجي وهذا االجتاه يؤكد احلتمية البيولوجية ابعتبارها مرحلة عمريه أو طور من
أطوار منو اإلنسان ،الذي فيه يكتمل نضجه العضوي الفيزيقي ،وكذلك نضجه العقلي والنفسي والذي
يبدأ من سن  ،25-15وهناك من حيددها من .30-13
 .2الفقرة الثانية :االجتاه السيكلوجي يرى هذا االجتاه أن الشباب حالة عمرية ختضع لنمو بيولوجي من
جهة ،ولثقافة اجملتمع من جهة أخرى بدءاً من سن البلوغ ،وانتهاء بدخول الفرد إىل عامل الراشدين
الكبار ،حيث تكون قد اكتملت عمليات التطبيع االجتماعي .وهذا التعريف حياول الدمج بني
االشرتاطات العمرية والثقافة املكتسبة من اجملتمع (الثابت واملتغري).
 .3الفقرة الثالثة :االجتاه االجتماعي ينظر هذا االجتاه للشباب ابعتباره حقيقة اجتماعية وليست ظاهرة
بيولوجية فقط ،مبعىن أن هناك جمموعة من السمات واخلصائص إذا توافرت يف فئة من السكان كانت
هذه الفئة شباب هذا وقد رأى فؤاد الشربيين أن فرتة الشباب هى" تلك الفرتة من النمو والتطور اإلنساين
الىت تتسم بسمة خاصة تربزها وتعطيها صورهتا املميزة ).(Viih Saleh ,2012
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املطلب الثالث :خصائص ومسات الشباب
تعترب مرحلة الشباب من أهم املراحل اليت مير فيها الفرد ،حيث تبدأ شخصيته ابلتبلور فتنضج شخصيته من
خالل ما يكتسبه الفرد من مهارات ومعارف ،ومن خالل النضوج اجلسماين والعقلي ،والعالقات االجتماعية
اليت يستطيع الفرد صياغتها ضمن اختياره احلر .وإذا كان معىن الشباب أول الشيء ،فإن مرحلة الشباب
تتلخص يف أهنا مرحلة التطلع إىل املستقبل بطموحات عريضة وكبرية.
أما مسات وخصائص الشباب يف هذه املرحلة ،فهي عديدة وإن كانت هناك خاصيتان أساسيتان
للشباب بشكل عام ومها:
 .1إن الشباب اجتماعي بطبعه ،وهذا يعين امليل الطبيعي لالنتماء جملموعة اجتماعية يعطيها وتعطيه.
 .2إن الشباب طاقة للتغيري والتشكيل.
ومن خصائص الشباب املسلم الوعي ،وهو مصدره وعى ،وهو الفهم وسالمة االدراك ومنه التوعي،
وتكوين الفهم الصحيح حلقيقة ما جيري (قلعجي .)1988 ،والتوعية مهمة لألفراد واجملتمعات ،وهلذا جند
اليهود أدركوا أمهية التوعية ،فسيطروا على اإلعالم ،لكي يفسدوا أخالق البشر ويزرعون الفنت ويتاجرون
ابأل عراض وميسخون العقول البشرية ،وسيأيت معنا يف املطالب القادمة هيمنة اليهود على املسسات اإلعالمية
1
والتعليمية.
أهم اخلصائص واملميزات للشباب
 .1طاقة إنسانية تتميز ابحلماسة ،احلساسية ،اجلرأة واالستقاللية وازدايد مشاعر القلق ،واملثالية املنزهة عن
املصاحل والروابط.
 .2فضول وحب استطالع ،فهو يبدو دائم السؤال واالستفسار يف حماولة إلدراك ما يدور من حوله واإلملام
أبكرب قدر من املعرفة املكتسبة جمتمعياً.
 .3بروز معامل استقاللية الشخصية ،والنزوع حنو أتكيد الذات.
 .4دائما انقد ،ألنه ينطلق من مثاليات أقرب إىل اإلنطوائية ،ونقده يقوم على أساس أن الواقع جيب أن
يتطابق مع تفكريه املثايل.
 .5ال يقبل ابلضغط والقهر مهما كانت اجلهة اليت ترأس هذا الضغط عليه سواء كانت سلطة أو أسرة،
وهذا السلوك جزء من العنفوان الداخلي للشباب واالعتزاز ابلنفس وعدم االمتثال للسلطة كتوجه تقدمي.
 .6درجة عالية من الديناميكية واحليوية واملرونة ،املتسمة ابالندفاع واالنطالق والتحرر والتضحية.
 .7بدء التفكري يف خيارات احلياة واملستقبل ،والزواج ،والتعليم ،والثروة.
1
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 .8اضطراب اتزان الشخصية وارتفاع مستوى توترها ،حيث تصبح معرضة النفجارات انفعالية متتالية
واختالل عالقاهتا االجتماعية مع األسرة واألصدقاء وغريهم.
 .9قدرة على االستجابة للمتغريات من حوله وسرعة يف استيعاب وتقبل اجلديد املستحدث وتبنيه والدفاع
عنه ،وهذه السمات تعكس قناعة الشباب ورغبته يف تغيري الواقع الذي وجد فيه وإن مل يشارك يف
صنعه.

2

املطلب الرابع :فئات الشباب
الشباب قطاع اجتماعي عريض ،ال ميكن التعامل معه ابعتباره وحدة واحدة متساوية؛ فإنه يتباين من فئات
يف املواقف والتعليم والثقافة وكذلك موقع العمل والسكن والوضع الطبقي.
تقسيم فئات الشباب :ميكن تقسيم فئات الشباب اعتماداً على معايري متعددة أبرزها ما يلي :
 . 1الوعي الثقايف
أ .فئة الشباب املتعلم واملثقف ذو اخلربة ،وهذه الفئة تصنف على أهنا فئة قيادية.
ب .فئة الشباب الواعي وهي تلك الفئة اليت تلم بقدر من الثقافة والتعليم وامتالك بعض اخلربات ،لكنها
من انحية النشاط والفعل املباشر تبدو خاملة  ،أو أن نشاطها ال يتوازن مع إمكانياهتا ،وجزء من
هذه الفئة فاعل ونشط وميكن أن يتقاطع مع الفئة األوىل.
ج .فئة الشباب التابعني وهي فئة واسعة وعريضة ،ولكنها تتصف بتدين الوعي والتعليم وغري مبادرة،
هؤالء يشاركون يف النشاط ،ولكنهم ال يبادرون إىل فعله بل ينتظرون من يقودهم ويوجههم إليه.
 . 2أساس املهنة أو العمل
أ .فئة الطالب ،وتشمل هذه الفئة طالب الثانوية ،واملعاهد املتوسطة ،والعليا ،وطالب اجلامعات.
وهذه الفئة واسعة حبكم موقعها وامتالكها الثقافة والتعليم ،ووجود أطر حزبية ونقابية ،فإهنا تتسم
ابلديناميكية والنشاط ولديها استعداد عال لالخنراط يف النشاط السياسي واالجتماعي.
ب .فئة العمال ،وهذه الفئة تعترب من الفئات الواسعة يف اجملتمع ،وميكنها أن تؤدي دوراً يف حال تنظيم
فعلها وأتطريه من خالل النقاابت واملؤسسات املهنية.
ج .فئة املوظفني ،وهي فئة غري متجانسة من حيث االهتمامات ومستوى املعيشة ومستوى التعليم.

 2املرجع السابق.
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د .فئة العاطلني عن العمل ،غالبيتهم من خرجيي اجلامعات والعمال ،وهذه الفئة تصنف أبهنا األسوأ من
حيث الواقع ا ملعيشي واالستقرار النفسي ،وخياراهتا ،واهتماماهتا يشوهبا التشوش والضبابية بسبب
وضعها االقتصادي غري املستقر

).(The Palestine News & Information Agency, 2011

املبحث الثاين :التزاوج بني اإلعالم واإلرهاب
املطلب اإلول :تعريف اإلعالم
من الصعب أن نقف على تعريف يعطي لنا مدلوالً واضحاً عن اإلعالم؛ والسبب يف ذلك أن لفظ اإلعالم
له مدلول مطاطي يراد به عدة معاين حسب اهلدف املنشود له ،فيمكن أن يكون سلبياً ملن أراد به أغراض

دنيئة وإفساد اجملتمع وقلب احلقائق واخفاء اجلرائم ،وقد يكون له مدلوالً إجيابياً ملن أراد به اإلصالح ونشر
الوعي واألمن واالستقرار.

وميكننا أن نعرض التعريفني معاً لإلعالم ،وخنتار منهما ما يناسب مع حبثنا الذي حنن بصدده ،حىت
يتبني لنا يف الفقرات القادمة التناسق بني التعريف واحملتوى.
اإلعالم يف اللغة :أصل اإلعالم من مادة علم ،والعلم نقيض اجلهل علم علماً وعلم هو نفسه ورجل
عامل وعليم من قوم علماء .وعالم وعالمة إذا ابلغت يف وصفه ابلعلم أي عامل جدا واهلاء للمبالغة (احلمريي،
1419ه) .فخالصة املعىن اللغوي أن اإلعالم دائر حول اإلخبار ونقل املعلومات إىل اآلخرين عن طريق
الكلمة أو غريها.
أما التعريف االصطالحي :فقد قلت أن هناك تعريفني ،إعالم سليب وهو مأخوذ من واقع اإلعالم
املشاهد ،وإعالم إجيايب وهو اإلعالم الذي كان يلزم أن يكون عليه اإلعالم.
فاإلعالم اإلجيايب :هو ما عرفه إبراهيم إمام قال :اإلعالم هو تزويد الناس ابألخبار الصحيحة،
واملعلومات السليمة ،واحلقائق الثابتة اليت تساعدهم على تكوين رأي صائب يف واقعة من الوقائع أو مشكلة
من املشكالت ،حبيث يعرب هذا الرأي تعبرياً موضوعياً عن عقلية اجلماهري واجتاهاهتم وميوهلم (رفاعي،
 .)2011فهو تعريف بقضااي العصر ومبشاكله ،وكيفية معاجلة هذه القضااي يف ضوء النظرايت واملبادئ اليت
اعتمدت لدى كل نظام أو دولة من خالل وسائل اإلعالم املتاحة داخليا وخارجيا ،وابألساليب املشروعة
أيضا لدى كل نظام وكل دوله.
وهذا ما ذهب إليه الشنقيطي حيث قال  :اإلعالم هو كل قول أو فعل قصد به محل حقائق أو
مشاعر أو عواطف أو أفكار أو جتارب قولية أو سلوكية شخصية أو مجاعية إىل فرد أو مجاعة أو مجهور بغية
التأثري ،سواء أكان احلمل مباشراً بواسطة وسيلة اصطلح على أهنا وسيلة إعالم قدمياً أو حديثاً (الشنقطي،
 .)1986وهذان التعريفان هلما عالقة وتداخل مع التعريف اإلسالمي حيث يعد التعريف اإلسالمي لإلعالم
نقل املباديء وشرحها شرحاً واضحاً وصحيحاً واثبتاً ،ومستهدفاً تنوير الناس وتثقيفهم ومدهم ابملعلومات
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الصحيحة مبوضوعية أيضاً ،ومعرباً عن عقلية اجلماهري ،ومراعاة األسلوب واللغة اليت ختاطب (يوسف،
1410ه).
أما التعريف السليب لإلعالم :نقل أخبار كاذبة وتوظيفها خلدمة جهة معينة من خالل حتليلها مبا
يتناسب مع توجهات تلك اجلهة أو إضافة أحداث وشخصيات غري واقعية للخرب أو إظهاره يف توقيت معني
أو إظهاره مع خرب أو جمموعة أخبار لفرض نتيجة حتليلية ال شعورية على املتلقي وهذه الصورة أصبحت هي
السائدة يف وسائل اإلعالم احلديثة بصورة ملفتة للنظر (يوسف1410 ،ه) .ويقصدون من وراء هذا اإلعالم
هو قلب احلقائق عن املتلقي وتضليل الناس عن احلقائق وإخفاء اجلرمية وتلبيسها األبرايء ،وهذا شئ مشاهد
يف واقع الشعوب العربية وابخلصوص يف اليمن والعراق وبالد الشام.
املطلب الثاين :تعريف اإلرهاب
اضطرب العامل البشري على مجيع توجهتهم وانتمائتهم السياسية والدينية والعسكرية واإلعالمية يف إجياد تعريف
واضح لإلرهاب وماهي مواصفاته وما الغرض من التالعب بتعريف اإلرهاب ،وما هي العواقب اليت ترتتب
على تعريف مصطلح اإلرهاب .ولكن ميكن لنا أن نقف على تعريف اإلرهاب املطابق ملا يقوم به اإلرهايب،
وعالقته ابلتوجه السياسي للدول الصانعة لإلرهاب.
اإلرهاب يف اللغة :من رهب :قال الليث :رهبت الشيء رهبا ورهبة :أي خفته ،وأرهبت فالان
(األزهري .)2001 ،وهي لفظة تعين :التخويف قال تعاىل﴿ :وإِ َّايي فَارهب ِ
ون﴾ (القرآن .البقرة .)40 :وقوله
َ َ ْ َُ
اخلَي ِل تُرِهبو َن بِهِ ع ُد َّو َِّ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ين ِم ْن ُدوهنِِ ْم ال
َ
تعاىلَ ﴿ :وأَع ُّدوا َهلُْم َما ْ
استَطَ ْعتُ ْم م ْن قُ َّوة َوم ْن ِرَابط ْ ْ ْ ُ
اَّلل َو َع ُد َّوُك ْم َوآ َخ ِر َ

اَّللُ يَ ْعلَ ُم ُه ْم﴾ (القرآن .األنفال.)60 :
تَ ْعلَ ُموَهنُ ُم َّ
أما يف االصطالح الشرعي :فقد عرفه اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل أن اإلرهاب هو:
العدوان الذي ميارسه أفراد أو مجاعات أو دول ،بغيًا على اإلنسان يف دينه ودمه وعقله وماله وعرضه ،ويشمل
صنوف التخويف واألذى والتهديد والقتل بغري حق ،وما يتصل بصور إخافة السبيل وقطع الطريق ،وكل ٍ
فعل
من أفعال العنف أو التهديد؛ يقع تنفي ًذا ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي ويهدف إىل إلقاء الرعب بني
الناس ،أو ترويعهم إبيذائهم أو تعريض حياهتم أو حريتهم أو أمنهم أو أحواهلم للخطر ( Islamic World
.)Union, 1422H

وهذه التعريفات هي حقيقة اإلرهاب احلقيقي الذي يستحل الدماء واألعراض ويغتصب البلدان
ويستحل احلرمات ،ويتجاوز القوانني الدوليه واألعراف اإلنسانية.

ولكن الغرب أطلق هذا اللفظ على اإلسالم السين املعتدل بغية تشويه صورته والصد عنه .وهذا ما
يتجلى لنا عرب األحداث اجلارية ،وسوف يزداد وضوحاً يف األايم القادمة.
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املطلب الثالث :أمهية اإلعالم يف اإلسالم
أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم أمهية اإلعالم وأنه ذو حدين ملن أحسن التعامل معه ،فدشن النيب صلى هللا
عليه وسلم أول مؤسسة إعلمية يف اإلسالم عندما قدم املدينة املنورة وحرص أن تتمييز هذه املؤسسة يف األداء
وأن تتفوق يف العمل وأن تبدع يف التعامل يف الرد على اإلعالم املعادي لإلسالم بغري إفراط أو تفريط ،فانتقى
شخصيات متميزية معروفة ابخلربة والدهاء وحسن القول مما جعل هلا القبول والتأثري على الساحة واحلياة
اليومية .قال صلى هللا عليه وسلم يوماً لألنصار{ :ما مينع القوم الذين نصروا رسول هللا بسالحهم أن ينصروه
أبلسنتهم ؟} ،فقال حسان بن اثبت :أان هلا ،وأخذ بطرف لسانه ،وقال عليه السالم :وهللا ما يسرين به
مقول بني بصرى وصنعا ء (علي.)2001 ،
وقد تعهد حسان بن اثبت للنيب صلى هللا عليه وسلم أن يكون كفؤاً يف عمله فقال :قد آن لكم

أن ترسلوا إىل هذا األسد الضارب بذنبه ،مث أدلع لسانه فجعل حيركه ،فقال :والذي بعثك ابحلق ألفرينهم
بلساين فري األدمي (مسلم .)2006 ،فأوكل له مهام تفنيد اإلفرتاءت واألكاذيب عن اإلسالم والدفاع عن
املسلمني ،فكان هلذه املؤسسة اإل عالمية الدور األبرز واملتميز يف كشف كل ما يثار حول اإلسالم ،وكان
وزير اإلعالم حسان بن اثبت ميارس العمل بنفسه مبهنية عالية ،وأداء متقن ،وكان إىل جنبه ويعمل معه
ويسانده كوكبة من أهل اإلسالم ،مثل عبد هللا بن رواحة ،وكعب بن مالك ،وعدي بْن حامت الطائي ،وعباس

بْن مرداس السلمي ،وأبو ُس ْفيَان بْن احلارث بْن املطلب ،ومحيد بْن ثور اهلاليل ،وأبو الطفيل عامر بْن وائلة،
وأمين بْن خرمي األسدي ،وأعشى بين مازن ،واألسود بْن سريع وهؤالء أصحابه الذين لقبوا شعراء االسالم،

شعراء النيب ،احملسنون ،الصاحلون ،الذاكرون ،الناصرون رضي هللا عنهم امجعني .وكان هؤالء الشعراء يناضلون
وينافحون ضد اإلرهاب مبهارة عالية أحرجت الكفار وفضحت خمططهم اإلجرامي الوثين ،وقد سجل التاريخ
اإلسالمي بعض املساجلة بني شعراء اإلسالم املتمثل يف اإلعالم اإلسالمي ،وبني إعالم املشركني ،وكان

التفوق حليف اإلعالم اإلسالمي (ابن كثري.)1988 ،
فانتصرت املؤسسة اإلعالمية اإلسالمية بقيادة الصحايب اجلليل حسان بن اثبت ،مع مساعديه ابن
رواحة ،وكعب بن مالك ،وكان التوجيه واإلشراف من مسؤولية النىب صلى هللا عليه وسلم ،فقال{ :اهجوا
قريشا ،فإنه أشد عليها من رشق ابلنبل}(مسلم .)2006 ،وقال حلسان{ :اهجهم  -أو هاجهم  -وجربيل
معك} (مسلم.)2006 ،
املطلب الرابع :املواجهة بني اإلعالم اإلسالمي واإلعالم املناوي
ومن حني أستقر النيب صلى هللا عليه وسلم ،يف املدينة املنورة ،بدأ حبشد العقول اإلعالمية واملتمكنة من الشعر
واألدب واخلطابة ،واحلوار ،فجعل من حسان ابن اثبت  ،وعبد هللا بن رواحة وكعب بن مالك ،وغريهم من
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اإلعالميني البارزين ،منصة ابرزة فعالة ،تقوم بدور متميز ،وتسهم يف حتسني صورة اإلسالم وكشف الشبه
الزئفة حول اإلسالم.
وكان حلسان واثبت ابن قيس مناظرة مع أشرس القبائل العربية وأكثرها عدد وعدة وفصحة لساانً
هم (بنو متيم)؛ فما انتهت املناظرة حىت أعلن الوفد مل يسعهم بعد الشعرية واخلطابة ،دخوله اإلسالم وقد نقل
النيب صلّى هللا عليه وسلّم ،فنادوا على الباب:
الثعاليب يف تفسرية لسورة احلجرات ،قال :جاءت بنو متيم إىل ّ
النيب صلّى هللا عليه وسلّم ،فخرج عليهم،
حممد اخرج علينا ،فإ ّن مدحنا زين ّ
اي ّ
وذمنا شني .قال :فسمعها ّ

وذمه شني} فقام اثبت بن قيس ،فقال :احلمد هلل أمحده،
وهو يقول{ :إّمنا ذلكم هللا الذي مدحه زين ّ
حممدا عبده
وأستعينه ،وأومن به ،وأتوّكل عليه ،وأشهد أن ال إله ّإال هللا ،وحده ال شريك له ،وأشهد أ ّن ّ
عمه أحسن الناس وجوها وأعظمهم أحالما ...فقال الزبرقان بن بدر
ورسوله ،مثّ دعا املهاجرين من بين ّ

لشاب من شباهبم :قم اي فالن ،فقل أبياات تذكر فيها فضلك ،وفضل قومك .فقام الشاب ،فقال :حنن الكرام
حي يعادلنا ،فينا الرؤوس وفينا يقسم الربع ونطعم ،الناس عند القحط كلّهم  ...من السديف إذا مل يؤنس
فال ّ
القزع ،إذا أبينا فال أيىب لنا أحد ...إان كذلك عند الفخر نرتفع (الثعليب.)2002 ،
حسان بن اثبت ،فأتى والقى أبياته املشهورة .إ ّن الذوائب
فأرسل رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم إىل ّ

كل اخلري
من فهر وإخوهتم  ...قد ّ
كل من كانت سريرته  ...تقوى اإلله و ّ
شرعوا سنّة للنّاس تتبّع ،يرضى هبا ّ
حسان :نصران رسول هللا والدين عنوة  ...على رغم عات من معد وحاضر ،إىل أن قال:
يصطنع ،مثّ قال ّ
تكرما  ...على النّاس ابخليفني هل من منافر ،فأحياؤان من خري من وطئ احلصى...
فلوال حياء هللا قلنا ّ
وأمواتنا من خري أهل املقابر (الثعليب.)2002 ،

املطلب اخلامس :دور التضليل اإلعالم يف قلب احلقائق
مفهوم التضليل يوحي ابلشر وقلب احلقائق وتزيني الباطل وتشوية احلق ،هو كل خرب كاذب موجه ،إىل
العامة ،هبدف توريط الرأي العام يف اخلطأ ،وتضليل العقول وتزييف املعلومة للجماهري العريضة بشكل غري
نظيف  .والتضليل اإلعالمي ،هو العبث مبحتوى اتصايل وتوجيهه بشكل ممنهج خلدمة اهداف تنحرف عن
املصلحة العامة اىل اخرى ضيقة للحصول على نتائج تتعارض مع احلقيقة لرتسيخ واقع حمدد يف ذهن املتلقي
(الشحف.)2015 ،
فلإلعالم دور ابرز يف تشويه كل مجيل وحتسني كل قبيح وقد أستخدمه الكفار من حني بعث حممد
صلى هللا عليه وسلم ،فحاولوا تشويه شخص الرسول وتلفيق التهم له ،وتلبيس احلقائق اليت مل يستطيعون أن
يقفوا أما مها ،وأهتموه أبنه شاعر وقالوا أنه جمنون ،وزعموا أنه كاهن وساحر يفرق بني املرأ وزوجه وبني االبن
وأبيه .وأن النيب صلى هللا عليه وسلم يعمل على تقويض اجلزيرة العربية وأنه يهدد أمن احلرم املكي ،وتعرضوا
له ابلسب والشتم ومجيع أصناف األذاء (املقريزي .)1999 ،وقد أدرك الرسول صلى هللا عليه وسلم خطورة
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اإلعالم ودوره يف نشر الرعب يف نفوس الناس ،وقلب احلقائق ،وتشويه القيم وتنفري الناس عن اإلسالم.
فتعامل معه بدقة ،وحرص أال يدع جماالً هلذه للمؤسسات لإلعالمية الكافرة جماالً يف تشويه تعاليم اإلسالم.

وقد قال مقولة حتتاج إىل دراسة وتدبر وهي( :حىت اليقال أن حممد صلى اىهلل عليه وسلم ،يقتل أصحابه
(أبو زيد1399 ،ه) .كما أنه حرص صلى هللا عليه وسلم أن يتعامل مع واقع األمر مبسؤلية عالية وإدراك
املقصود من اهلجمات على شخصه وتشويه أمام اجملتمع القرشي ،فلم ينجر هلذه اإلهتامات وأ صبح اثبتاً
على القيم اليت يتصف هبا واملبادئ اليت ينادي إليها ،فقلب السحر على الساحر و َّ
كذب بثباته وحسن تعامله
وحسن تصرفه ما يفرتى عليه ،وأصبح حمل ثقة الناس ،فال أيمن الثري على ماله حىت يضعه بني يديه ،واشتهر
بصدقه وأمانته ،فكان ذلك له األثر الواضح يف استجابة الناس لدعوته واعتناقهم لإلسالم (احلمريي،
1419ه).
املطلب السادس :اآلاثر الناجتة عن التضليل اإلعالمي
الشك أن اإلعالم الكاذب له آاثر سيئة على اجملتمعات البشرية ،فهي تتالعب ابلعقول ،وتفسد األخالق
والقيم ،وتدمر احلقيقة ،وتفسد احلياة وتنشر الفاحشة بني الناس ،وهلذا جند أساتذة اإلعالم حيذرون من
التضليل اإلعالمي ،فهذا هربرت شيللر)يقول يف كتابه (املتالعبون ابلعقول) ،أعطىن إعالما بال ضمري أعطيك
شعبا بال وعى ،أعطيك شعبا بال كرامة ،اعطيك شعبا بال عقل ،أعطيك شعبا بال مستقبل (هربرت شلر،
.)1999
وهذا ما جتلى خالل احلرب العاملية األوىل حني تداولت األلسن والصحف الشائعات اإلعالمية
بشكل الفت ،لرفع املعنوايت ،وللطعن يف العدو ووصمه أببشع النعوت .لكن أغلبها كانت تتعلق بدخول
الوالايت املتحدة احلرب إىل جانب احللفاء وطالقها من مبدأ احلياد التام ففي أوج االنتصارات العسكرية
لد ول احملور ويف ظل اقرتاب اخلطر األملاين أوردت الصحف اإلجنليزية خربا عن نزول مليون جندي روسي يف
منطقة (أبردين) حلماية بريطانيا ،وتفنن املواطنون اإلجنليز يف زايدة بعض التشويق على قصة املليون جندي،
فكان البعض يصف أسلحتهم وآخر يصف هندامهم ومالبسهم العسكرية ،فيما أكد أحد اإلجنليز أن واحدا
من هؤالء اجلنود الروس تقدم لطلب يد قريبته (الغربوي.)2018 ،
املطلب السابع :مناذج حية من التضليل اإلعالمي
 . 1نظام السيسي
وقد مارس اإلعالم املصري تضليل الرأي العام يف حقيقة ما جيري يف سيناء من جرائم حبق املدنيني بدعاوي
احلرب على اإلرهاب.
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قالت "هيومن رايتس ووتش :أن العمليات املستمرة للجيش املصري هلدم املنازل واإلخالء القسري
أثناء الصراع املسلح يف حمافظة مشال سيناء هي انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين ،أو قوانني احلرب ،وتشكل،
على األرجح ،جرائم حرب .بني أواخر  2013ويوليو/متوز  ،2020دمر اجليش ما ال يقل عن 12,350
مبىن ،معظمها منازل ،كان أحدث جوالهتا يف منطقة العريش .كما جرف اجليش ،وأفسد ،ومنع الوصول إىل
ما ال يقل عن  6آالف هكتار (حنو  14,300فداان) من األراضي الزراعية ،معظمها منذ منتصف .2016
مل تقدم احلكومة معلومات كافية خبالف املزاعم يف وسائل اإلعالم أبن عمليات اإلخالء واهلدم كانت ضرورية
لألمن يف القتال طويل األمد مع مجاعة "والية سيناء" املسلحة ،وهي مجاعة حملية مرتبطة ب تنظيم "الدولة
اإلسالمية" (املعروف أيضا ب "داعش") مسؤولة عن هجمات ضد أهداف عسكرية ومدنيني .يبدو أن آالف
عمليات اإلخالء واهلدم هذه تنتهك قوانني احلرب ،اليت حتظر مثل هذه األعمال ،إال للضرورة العسكرية
3

احلتمية أو لضمان أمن املدنيني املعنيني.
تظهر صور حديثة لألقمار الصناعية التقطت يف ديسمرب/كانون األول  2020استمرار عمليات
ودمر حوايل
اهلدم يف منطقة رفح .يبدو أن معظم املباين املهدمة يف العريش كانت منازل أو مبان جتاريةُ ،
 3,500منها يف عام  2018وحده ،بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه سيستخدم "عنف شديد
وقوة غامشة حقيقية" يف سيناء بعد هجوم مسلح على املطار يف ديسمرب/كانون األول  .2017بعدها صعد
اجليش عملياته ،مبا يف ذلك فرض قيود صارمة على احلركة دفعت آبالف السكان إىل حافة أزمة إنسانية بني
مبىن آخر
فرباير/شباط ومايو/أاير  .2018يف وقت سابق ،رمبا منذ  ،2014هدم اجليش حوايل ً 1,500
4

يف العريش.
لكن جتد اإلعالم املصري يقوم إزاء هذه اجلرائم ابلتضليل والتحريف ملا يقوم به النظام املصري من
جرائم ويلسق التهم اترة حبماس واترة ابإلخوان واترة بنتنظيم القاعدة (الغيط.)2014 ،
 . 2النظام الصين
ويعترب النظام الصيين أكثر فتكا وانتهاكا لليغور األقلية املسلمة يف الصني ،فهي متارس أبشع اجلرائم وأقبح
التعذيب واإلذالل ،وتسخر املسلمني اليغور يف خدمة مصاحلها إكراهاً فهي تعتقل اآلالف من املسلمني.

ولديها جمموعة من الذابب االكرتوين جندهتم الصني لتضليل الرأي العام.حيث تعتمد الصني على
ماليني املواطنني ملراقبة اإلنرتنت والتأثري على الرأي العام على نطاق واسع عرب اإلنرتنت .ويُعرف هؤالء

3

https: //www.hrw.org/ar/news/2021/03/17/378097

 4املرجع السابق.
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اجملندين ابسم "جيش ال  50سنتا ،وقد أطلق عليهم هذا اللقب بسبب تقارير تفيد أبهنم حيصلون على 0.5
يوان لكل منشور .ولطاملا كان "اجليش اإللكرتوين" نشطا على منصات وسائل التواصل االجتماعي الصينية.
وهدفه هو الدفاع بقوة عن صورة الصني يف اخلارج ومحايتها.وعند التغريد ابللغة اإلجنليزية تستهدف
الرسائل اجلمهور الغريب .ويُعرف هؤالء اجملندين ابسم "جيش ال  50سنتا" ،وقد أطلق عليهم هذا اللقب

بسبب تقارير تفيد أبهنم حيصلون على  0.5يوان لكل منشور .ولطاملا كان "اجليش اإللكرتوين" نشطا على
منصات وسائل التواصل االجتماعي الصينية ،وهدفه هو الدفاع بقوة عن صورة الصني يف اخلارج
ومحايتها.وعند التغريد ابللغة اإلجنليزية تستهدف الرسائل اجلمهور الغريب .وابلنسبة للقارئ غري املتشكك
يظهر أفراد اجليش اإللكرتوين كمواطنني وطنيني يتصرفون بشكل مستقل ،لكنهم كثريا ما يتلقون توجيهات
من السلطات الصينية .وتعد أحد األمثلة على ذلك ،تلك الطريقة اليت مت هبا الرتويج ملقاطع فيديو
لالحتجاجات العنيفة يف هونغ كونغ يف عام  2019على وسائل التواصل االجتماعي عرب هذا اجليش
اإللكرتوين ومن خالل استخدام مصطلحات مثل اإلرهاب" ،بينما كانت تغطية االحتجاجات السلمية
ختضع للرقابة ).(BBC, 2021
وتوصل حتقيق أجرته يب يب سي يف مايو/آاير من عام  2020إىل وجود مئات من حساابت وسائل
التواصل االجتماعي املزيفة أو املختطفة اليت تروج للرسائل املؤيدة للصني على مواقع التواصل االجتماعي
فيسبوك وتويرت ويوتيوب .وقد قام تويرت أبزالة أكثر من  23ألف حساب مرتبط ابلصني متورط يف جمموعة
من "أنشطة التالعب املنسقة ).(BBC, 2021
 . 3التحالف السعودي اإلمارايت يف اليمن
واألشد من ذلك ما يقوم به إعالم التحالف السعودي اإلمارايت ،من تضليل وتدمري لليمن حتت ذريعة احلرب
على احلوثي؛ الذي هو أحد أفرازات النظام السعودي اإلمارايت ،فهو يقوم حبماية احلوثي من اجليش الوطين
كل تقدم إىل العاصمة صنعاء ،وقد يقصف إذا جتاوز اخلطوط احلمراء للتحالف  ،كان هذا التجاوز يف
الشمال أو اجلنوب ،واهلدف من تطويل احلرب هو التجويع الشعب اليمين وقتل أبنائه ،وتدمري البنية
األساسية.
فقد سامه ت الكثري من الوسائل اإلعالمية من إخفاء احلقيقة وردم مقاصد السعودي اإلمارايت من
احلرب املصطنعة ضد احلوثي ،الذي كان النظام السعودي واإلمارايت الداعمني له واملسامهني يف تيسري سيطرته
على موسسات الدولة اليمنية إبعاز إىل النظام السابق اهلالك .ومتتلك السعودية واإلمارات إمرباطورية إعالمية
ضخمة تزييف احلقائق وتضلل الرأي العام ،فاإلعالم يقوم بتربير كافة اجلرائم اليت ينتهكها حبق الشعب اليمين
بغية التالعب و التأثري على الرأي العام من خالل استخدام معلومات كاذبة ومفربكة إلخفاء احلقيقة ألهدافه
سياسية.
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وأبرز هذا التضليل اإلعالمي االنتقائية املتحيزة والرتكيز على حقيقة واحدة وهي احملاربة من أجل
إعادة التشرعية ،وهي يف احلقيقة ختفي األهداف احلقيقية من السيطرة على اليمن والتحكم مبقدراته وثرواته
وقرارته السيادية ،فهي تعمل على االستحواذ على اجلزر اليمنية واملنافذ البحرية ،وتقوم بتكوين مجاعات
إراهابية ال تدين للشرعية وال تعرتف هبا؛ بل هي مناؤة هلا .فقد اسست مجاعات إنفصالية يف املناطق اجلنوبية،
اليت تدين لإلمارات ابلوالء ،وكونت معسكرات بقيادة طارق صاحل عفاش يف املناطق الساحلية البعيدة من
سيطرة احلوثي ،وهو جزء من االنقالب على الشرعية وال يعرتف هبا.
فهي تتواجد يف األماكن اليت ال يتواجد فيها احلوثي ،ويف نفس الوقت حتمي احلوثي من اجليش
الوطين عندما يقرتب من العاصمة صنعاء.
املطلب الثامن :سيطرت األعداء على اإلعالم
اإلعالم هو السالح الفتاك لدى أعداء اإلسالم ،فقد سيطر اليهود على كبار املؤسسات اإلعالمية على
مجيع أشكاهلا املرئية واملقرؤة واملسموعة .وقد كان اإلعالم من أهم األسلحة املستخدمة لبث روح الفرقة
واالنقسام بني املسلمني ،إذ أن أعداء اإلسالم يعلمون متاماً أهنم ما كانوا ليحققوا ما حققوه لو أن الصف
اإلسالمي كان موحداً ومتماسكاً وقوايً .معظم قادة اليهود من رجال اإلعالم والصحافة بدءاً من تيودور

هرتزل الذي ترأس مؤمتر ابزل يف سويسرا سنة  1897حىت رجال الصحافة والسينما والتلفزيون الذين يهيمنون
على وكاالت األنباء والصحف وغريها من دور النشر واإلذاعة والسينما (إمام .)1984 ،ويكفي أن نلقي
نظرة سريعة على اهتمام اليهود ابإلعالم والصحافة بوجه خاص ،فهم ميلكون:
 244 .1صحيفة يف الوالايت املتحدة األمريكية ،منها  151دورية.
 30 .2دورية يف كندا.
 118 .3صحيفة يف أمريكا الالتينية.
 348 .4صحيفة يف أورواب جبميع اللغات األوروبية.
 3 .5صحف يف اهلند.
 5 .6دورايت يف تركيا.
 42 .7دورية يف أفريقيا.
وتعلن إسرائيل رمسيا أن الصهيونية تسيطر على  889صحيفة يف الدول الغربية .وقد استطاع
الصهيوين روبرت مردوخ أن يشرتي أعظم صحف بريطانيا وأقواها نفوذا وهي صحيفة التاميز اليت كان ميلكها
اللورد طومسون (إمام .)1984 ،وقد عرضت جملة نيوزويك األمريكية املشهورة للبيع فاشرتى أكثر أسهمها
أحد اليهود مببل ِغ  800ألف دوالر ،وأصبحت هذه اجمللة اليت هلا شهرهتا وانتشارها وأتثريها سالحاً دعائياً
171
http: //al-qanatir.com

)Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 26. No. 1. April Issue (2022
eISSN: 2289-9944

جديداً يف يد الصهيونية ،وكم قامت هذه اجمللة وغريها بتشويه صورة اإلسالم واملسلمني ،وبذر روح الفرقة
واالنقسام بينهم (إمام.)1984 ،
املطلب التاسع :خطورة اإلرهاب على وحدة املسلمني
تقدم ذكر أمهية اإلعالم ودوره يف قلب احلقائق وافتعال األزمات ،وإقالق السكينة وخلق االضظراابت
وتشتيت صفوف املسلمني وتفريق مجوعهم ،وتشويه اإلسالم والتشهري ابملسلمني ،وحتويل الشرق األوسط
إىل ميدان تدور فيه الصراعات الدولية ومسرح للمجرمني اإلرهابيني الذين يقومون بتنفيذ أجندة خيطط له يف
غرف املخابرات العاملية ويشرف عليها كبار الصهاينة ويرعاه أعداء اإلسالم يف الشرق األوسط .وهنا نتحدث
عن اخلطر الذي يتبناه اإلرهابيون ابسم احلرب على اإلرهاب ،وقد خدم هذا املخطط اخلوارج الذين مل يسجل
هلم التاريخ موقفأ واحدا يف الدفاع عن اإلسالم الذي يتشدقون به وساهم اإلعالم يف ترسيخ هذا املفهوم
لدى شرحية واسعة من املثقفني من أبناء جلدتنا .والذي نريد أن نتحدث عنه يف هذه الفقرة هو خطورة
اإلرهاب الداخلي الذي يتمثل ابلدواعش واإلرهاب اخلارجي الذي يتمثل يف الدول العظمى.
ونبدأ ابخلطر األكرب الذي يتمثل ابإلرهاب اخلارجي الذي يرعاه ويتبناه جملس األمن حتت مظلة
الشرعية الدولية .وقد برزت مالمح اإلرهاب اخلارجي ضمن التحالف الدويل اليت تتبناه الوالايت املتحدة
اإلمريكية وروسيا ،وإسرائيل من وراء ستار ،وتقوم إيران بتنفيذ هذا املخطط عرب أايديها الشيعية يف الدول
العربية وهي يف مأمن من خطرة ألهنا جزء من هذا اإلرهاب .لقد اصطنع الغرب يف الشرق األوسط كياأن
غريبأ زرعوه أبيديهم يف الشرق األوسط ومكنوا له من بالد الشام والعراق ،ومنحه جسماً يهول منه كل من
مسعه أو رأه ،إهنا الدولة اإلسالمية اليت الحدود هلا.
وقد نقل هاين فؤاد الفراش بعض اخلفااي والسبل اليت سيطر الدواعش على املوصل ودور املالكي يف
متكني الدواعش من املعسكرات وسيطرهتم على األسلحة ،قال :يشري تقرير رويرتز أن حكومة املالكي رفضت
طلبا للغراوي إبمدادات عسكرية ،حىت دخل عناصر التنظيم ابملئات يوم السادس من حزيران/يونيو.يشري
أيضا إىل حقائق صادمة ابلنسبة لعتاد وتعداد القوات ،فخط الدفاع األول اللواء السادس ابلفرقة الثالثة ضم
حوايل  500مقاتل فقط وكانت تعوزه األسلحة والذخائر ،بسبب نقل مشاة ومدرعات ودابابت إىل األنبار
(الفراش .)2014 ،كما أن أعداد الشرطة واجليش مل تزد عن  10آالف عنصر ،رغم أن املوصل واقعيا كانت
حتتاج إىل  25ألف عنصر .ومل يبق أي دابابت حبسب الغراوي .
يف إحدى نقاط الدخول كان عدد اجلنود ليلة السادس  40جنداي فقط ،ويف كتيبة  17متوز مل يبق
سوى رشاش واحد .استوىل التنظيم يوم السادس على مخس ضواحي من انحية الغرب وهاجم مركز الشرطة
يف  17متوز ،وبدأ فرار عناصر الشرطة واجليش من الناحية الغربية (الفراش )2014 ،وهتدف دول التحالف
بقيادة أمريكا وروسيا من هذا التمدد خلق جو من اإلعالم يف حتجيم خطر الدولة اإلسالمية اليت الحدود
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هلا ،لتربير أفعاهلا اإلجرامية لضرب السنة وتصفيتهم ألهنم ميثلون عائقاً أمام نفيذ خمططاهتم االستعمارية
وسيطرهتم على بالد املسلمني.
والدليل على ما نقول أن يف الدواعش جزء كبري ليس مسلماً وهم قادة يف تنطيم الدولة واجلزء اآلخر
يعمل أبوامر إيران وروسيا ،و جزء آخر يعمل للمخابرات الغربية ،وهلذا مل نراهم يتعرضون إلسرايئل أو مصاحل
إيران أو جيش األسد ،بل سهلوا هلم اإلستيالء على كثري من األراضي العراقية مبساعدة احلكومة العراقية اليت
كان هلا الفضل يف وصوهلم إىل الفلوجة مروراً ببغداد ومل تتعرض هلم دول التحالف حىت استقر هبم املقام يف

الفلوجة فبدأ هنا احلشد الشيعي واإلمريكي والروسي يف إابدة السنة حتت ذريعة احلرب على اإلرهاب،
فتشردت مئات األسر ،وقتل اآلالف من األطفال ُ ِ
وه ِد َمت عشرات املساجد أمام
ودم َرت مئات البيوت ُ
مرأى ومسمع العامل احلر الذي يدعي الدميقراطية واحلرية ،وكان اإلعالم يساند هذه اجلرائم بتضليل الرأي
العام ،وخيتلق األكاذيب ويغطي على اجملازر وخيفي احلقائق من دخول الفلوجة واألنبار ولكن تكشفت
األخبار واتضحت األهداف وجتلت الغاية من دخول الفلوجة عندما ظهر اجلنرال الطائفي اإليراين قاسم
سليماين على أبواب الفلوجة يدير املعركة ،وجحافل احلشد الشيعي ميارسون أبشع جرائم التطهري الطائفي
ابعرتاف قادة عراقيني (اجملد1437 ،ه).
املبحث الثالث :دور الشباب يف الدفاع عن اإلسالم
املطلب األوىل :تسخري وسائل اإلعالم ضد اإلرهاب
البد للشباب من تسخري طاقاهتم يف خدمة اإلسالم وتوظيف اإلعالم يف صاحل األمن العام ،وحماربة اإلرهاب
حيث اليوم يعد اإلعالم سيف قاتل ملن أحسن استعماله وتوظيفه لنشر األمن يف بالد املسلمني ،وقد أدرك
اإلرهابيون أمهية اإلعالم ودوره يف تضليل الناس والتعتيم على اجلرائم اليت يقومون هبا وقد أكدت دراسات أن
اإلرهابيني يستخدامون اإلنرتنت يف تضليل الناس وطمس احلقائق.
قال املستشار واخلبري اإلعالمى معتز صالح الدين :ملا كان اإلرهابيون يطورون من أساليبهم اإلجرامية
وصوال إىل استخدام شبكة اإلنرتنت ،فإنه على اجلميع أن يدركوا أن املواجهة اإلعالمية تتطلب أال تكون
معاجلة وسائل اإلعالم العربية جمرد رد فعل لألفعال اإلرهابية اإلجرامية (صالح الدين .)2016 ،وأكدت
الدراسة على توفري املعلومات الالزمة والدقيقة واحملدثة حول جرمية استخدام اإلرهابيني لشبكة اإلنرتنت،
حيث يستطيع اإلعالم التنبيه والتحذير للمواطنني من خالل تلك املعلومات املتوافرة والىت تقع مسئولية توفريها
ىف األساس على األجهزة األمنية الىت تستطيع بوضوح حتديد املواقع الىت تروج للفكر املتطرف واإلرهاب.
وبلغ عدد مواقع اإلنرتنت اإلعالمية ىف الدول العربية  5200ألف موقع منها  2700موقع ابللغة العربية
والباقى ابإلجنليزية ولغات أخرى ،هذا خبالف مواقع أخرى حكومية خدمية ومواقع تسويقية إعالنية وغريها
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من املواقع اإللكرتونية غري اإلعالمية ،والىت وصل عددها إىل حواىل  200ألف موقع منها  30370موقعا
ابلسعودية و 28913مبصر و 19784موقعا ابملغرب و 15180موقعا ابإلمارات (صالح الدين.)2016 ،
وأشارت الدراسة الىت أع ّدها املستشار واخلبري اإلعالمى معتز صالح الدين ،إىل أن حجم وسائل
اإلعالم العربية تزايد ىف الوطن العرىب خالل السنوات العشر األخرية ،حيث يبلغ حاليا عدد القنوات الفضائية
العربية وفقا لتقرير صادر عن احتاد اإلذاعات العربية حنو  1230قناة فضائية عربية وهو ما ميثل زايدة كبرية
مقارنة بعام  2011حيث بلغ عددها آنذاك  696قناة فضائية.
كما بلغ عدد الصحف ىف الوطن العرىب  5050صحيفة منها حواىل  300صحيفة تصدر يوميا
و 508أسبوعيا و  3758صحيفة وجملة تصدر شهراي ودوراي (صالح الدين.)2016 ،
املطلب الثاين :الدور املثايل للشباب اإلسالم
الشباب أغلي مامتتلك األمة ،فاألمة متتلك كثري من املقدرات؛ مقدرات اقتصادية ،ومقدرات عسكرية،
ومقدرات جغرافية ،ومقدرات إنسانية وأغلي ما متتلك األمة املقدرات اإلنسانية وأغلي املقدرات اإلنسانية هم
الشباب (أمحد .)2015 ،وإذا أردت أن تعرف مستقبل أي أمة فال تسل عن ذهبها ورصيدها املايل ،فانظر
إيل شباهبا واهتماماته ،فإذا رأيته شباابً متديناً فاعلم أهنا أمة جليلة الشأن قوية البناء ،وإذا رأيته شباابً هابط
اخللق ،منشغالً بسفاسف األمور ،يتساقط على الرذائل فاعلم أهنا أمة ضعيفة مفككة ،سرعان ما تنهار أمام

عدوها  ،فالشباب عنوان األمة (أمحد.)2015 ،
اد هنضتها ،ويف كل هنضةٍ ِسُّر قُ َّوهتا ،ويف كل فكرة َح ِام ُل
كان الشباب قدميًا وحديثًا يف كل أ َُّمةٍ عِ َم ُ
ِ
ِ ِ
دى﴾ (القرآن .الكهف .)13 :هم الذين محَلوا راية الدعوة إىل هللا،
َرايتها﴿ :إِ َّهنُ ْم فْت يَةٌ َ
آمنُوا بَرِّهب ْم َوِزْد َان ُه ْم ُه ً
ورفَعوا لو َاء اجلهاد املقدَّس ،فحقَّق هللا على أيديهم النصر األكرب ودولة اإلسالم الفتيَّة .لو تصفحنا السرية
َ
النبوية لوجدان كل من واجهوا جبابرة مكة وكسري وقيصر هم الشباب  ،السابقون السابقون هم الشباب ،
انظر إيل الزبري ابن العوام رضي هللا عنه من العشرة املبشرين ابجلنة كم عمره  15سنة ،وطلحة ابن عبيد هللا
من العشرة املبشرين ابجلنة كم عمره  16سنة ،سعد ابن أب وقاص  17سنة ،األرقم ابن أيب األرقم  16سنة
وهو من بين خمزوم جيعل بيته مقرا لرسول هللا صلي هللا عليه وسلم يعلم فيه املسلمني ويربيهم علي اإلسالم
ملدة  13سنة رغم أن بين خمزوم كانت تنازع بين هاشم الشرف والزعامة ،وكان أعمار الشباب ترتاوح من 17
 . 30 :نعم الواحد منهم صغري السن ولكنه كبري يف العقل واهلدف (السرجاين ،د.ت).
املطلب الثالث :نصرة الشباب لنيب اإلسالم

لقد كان للش باب دور ابرز يف نصرة النيب حممد صلى هللا عليه سلم ،ومحاية الدعوة ونشرها ،وقد كانوا هم
السواد األعظم يف صفوف أتباع النيب صلى هللا عليه وسلم ،وقد كان أعمار خلفاء األمة اإلسالمية الذين
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كان هلم السبق يف اتباع الدعوة اإلسالمية ونصرهتا يف سن الشباب ،فكان عمر أيب بكر حني بعث النيب
صلى عليه وسلم 38عاما وعمر 27عاماً ،وأما عثمان فكان عمره  34عام ،وعلى 10سنوات (ابن عبد

الرب .)1992 ،فالشباب يف كل عصر ومصر وجيل ،رصيد األمة وعمدهتا وعنوان مستقبلها ،ورأس ماهلا
العظيم ،ومعقد آماهلا ،وكنزها الذي ال يفىن .وثبت يف التاريخ كذلك أن انتصار املسلمني يف غزوة بدر كان

بفضل الشباب ومشاركة الشباب وصنع الشباب اإلسالمي املؤمن ،حىت حال للبعض أن يسمي هذه الغزوة
"معركة الشباب" .وعقد صلى هللا عليه وسلم لزيد بن اثبت لواء بين النجار يف معركة تبوك ،وعمره حنو
عشرين سنة وكان معاذ بن جبل حيمل راية بين سلمة (الواقدي.)1989 ،
املطلب الرابع :مناذج فريدة يف التاريخ اإلسالمي
برز مناذج متميزة من الشباب عرب التاريخ اإلسالمي ،كان هلم دور متميز المثيل له يف الدفاع عن اإلسالم
والوقوف أمام اإلرهاب ،نذكر بعض الشخصيات الشابة اليت برزت وسجلت مواقف متميزة يف اترخيها
الشبايب.
الشخصية األوىل :زيد بن اثبت
لقد متيز زيد بن اثبت عن أقرانه حيث أنه كان طفالً صغرياً وكان حيفظ من القرآن الكرمي الشئ الكثري حىت

أن قومه ذهبوا به إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالوا :اي رسول هللا هذا غالم من بين النجار معه مما أنزل
هللا عليك بضع عشرة سورة فأعجب ذلك النيب صلى هللا عليه و سلم وقال اي زيد تعلم يل كتاب يهود فإين

وهللا ما آمن يهود على كتايب قال زيد فتعلمت كتاهبم ما مرت يب مخس عشرة ليلة حىت حذقته وكنت أقرأ له
كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب (الذهيب .)2003 ،فهذا زيد بن اثبت سد الثغرة كان ممكن
يدخلون اهلود من خالهلا فيحرفون كتاب هللا تعاىل كما حرفوا التورات ،فتعلم لغتهم وسد الفجوة اليت خشى
منها النيب صلى هللا عليه وسلم.
الشخصية الثانية :عمرو بن سلمة
عمرو بن سلمة َّأم قومه وهو طفالً صغرياً مل يتجاوز سبع سنني فتميز عن الكبار بقدرته على احلفظ والعلم
رضي هللا عنه .يقول َع ْم ِرو بْ ِن سلمه رضي هللا عنه :كنا مباء ممر الناس ،وكان مير بنا الركبان فنسأهلم :ما
للناس ،ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون :يزعم أن هللا أرسله ،أوحى إليه ،أو :أوحى هللا بكذا ،فكنت
أحفظ ذلك الكالم ،وكأمنا يقر يف صدري ،وكانت العرب تلوم إبسالمهم الفتح ،فيقولون :اتركوه وقومه ،فإنه

إن ظهر عليهم فهو نيب صادق ،فلما كانت وقعة أهل الفتح ،ابدر كل قوم إبسالمهم ،وبدر أيب قومي
إبسالمهم ،فلما قدم قال :جئتكم وهللا من عند النيب صلى هللا عليه وسلم حقا ،فقال{ :صلوا صالة كذا يف
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حني كذا ،وصلوا صالة كذا يف حني كذا ،فإذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم ،وليؤمكم أكثركم قرآان}.
فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآان مين ،ملا كنت أتلقى من الركبان ،فقدموين بني أيديهم ،وأان ابن ست أو سبع
سنني (البخاري1422 ،ه).
الشخصية الثالثة :أسامة بن زيد
لقد برز جنم الصحايب اجلليل أسامة بن زيد الذي قاد كبار الصحابة حني والّه النيب صلى هللا عليه وسلم
قيادة اجليش وعمرة  18سنة (سهيلي.)2002 ،
وتويف النيب صلى هللا عليه وسلم فجعله أبو بكر الصديق رضي هللا عنه قائداً للجيش كذلك فاستمر
وغزى الروم وانتصر فلله العجب شاب يف هذا العمر يقود جيشاً ويقاتل الروم وينتصر إن العجب ال ينتهي

وكيف ال ؟! فقد تعجب بعض الصحابة"رضي هللا عنهم" حىت طلبوا من الرسول صلى هللا عليه وسلم أن
يويل من هو اكرب منه سناً فغضب النيب صلى هللا عليه وسلم وخطب الناس وقال{ :إن تطعنوا يف إمارته -
يريد أسامة بن زيد  -فقد طعنتم يف إمارة أبيه من قبله ،وامي هللا إن كان خلليقا هلا ،وامي هللا إن كان ألحب
الناس إيل ،وامي هللا إن هذا هلا خلليق  -يريد أسامة بن زيد  -وامي هللا إن كان ألحبهم إيل من بعده ،فأوصيكم
به فإنه من صاحليكم} (مسلم.)2006 ،
الشخصية الرابعة :حممد الفاتح
السلطان حممد الثاين يعترب السلطان العثماين السابع يف سلسلة آل عثمان يلقب ابلفاتح وأيب اخلريات .حكم
مايقرب من ثالثني عاماًكانت خرياً وعزة للمسلمني .توىل حكم الدولة العثمانية بعد وفاة والده يف  16حمرم
عام 855ه املوافق  18فرباير عام 1451م وكان عمره آنذاك  22سنة ولقد امتاز السلطان حممد الفاتح
بشخصية فذة مجعت بني القوة والعدل كما أنه فاق أقرانه منذ حداثته يف كثري من العلوم اليت كان يتلقاها يف
مدرسة األمراء وخاصة معرفته لكثري من لغات عصره وميله الشديد لدراسة كتب التاريخ ،مما ساعده فيما
بعد على إبراز شخصيته يف اإلدارة وميادين القتال حىت أنه اشتهر أخرياً يف التاريخ بلقب حممد الفاتح ،لفتحه

القسطنطينية.
وقد انتهج املنهج الذي سار عليه والده وأجداده يف الفتوحات ولقد برز بعد توليه السلطة يف الدولة
العثمانية بقيامه إبعادة تنظيم إدارات الدولة املختلفة ،واهتم كثرياً ابألمور املالية فعمل على حتديد موارد الدولة
وطرق الصرف منها بشكل مينع اإلسراف والبذخ أو الرتف .وكذلك ركز على تطوير كتائب اجليش وأعاد

تنظيمها ووضع سجالت خاصة ابجلند ،وزاد من مرتباهتم وأمدهم أبحدث األسلحة املتوفرة يف ذلك العصر
(الصاليب.)2001 ،
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الشخصية اخلامسة :يوسف القرضاوي
ومن الشخصية املعاصرة فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي ،يعترب من النماذج الصلبة يف الثبات على احلق،
ونشر الدعوة والتوعية ،واإلسهام يف التعليم والتأليف والتصنيف من حني كان شااب ايفعا ،وقد بلغت كتبىه
واملؤلفة واملصنفة ما يزيد عن  170كتااب وله من الرسائل العلمية الكثري ،والعديد من الفتاوى كما له العديد
من التسجيالت يف حلقات تلفزيونية وبرامج الدينية حية ،وله إسهامات عظيمة يف محاية الدعوة ،والدفاع
عن احلرية ونشر القيم اإلسالمية ،وقد تعرض الشيخ القرضاوي للسجن عدة مرات بتهمة االنتماء إىل اإلخوان
املسلمني.
ودخل السجن أول مرة عام  1949يف العهد امللكي ،مث اعتقل ثالث مرات يف عهد الرئيس
املصري مجال عبد الناصر يف يناير سنة 1954م ،مث يف نوفمرب من نفس السنة حيث استمر اعتقاله حنو
عشرين شهراً .

5

اخلامت ــة
لقد انتهينا من هذا البحث بعد أن قدمنا بعض اخلصائص اليت يتمتع هبا اإلنسان يف مرحلة الشباب واملقومات
اليت ميتلكها يف خدمة دينه وقومه ووطنه ،كما أبرزان أمهية اإلعالم ودوره يف تصليل الرأي العام ،وخطورة
اإلرهاب يف جمتمعاتنا اإلسالمية ،نتيجة املؤمرات اليت حتاك بنا واجلهل الذي يكتنف شبابنا ،وكان التقدمي
يتميز بعدم األفراط أو التفريط ،وهذا جهد بشر يكتنفه اخلطأ والنسيان ،فإن أصبت فمن هللا ،وإن أخطأت
فمن نفسي والشيطان.
نتائج البحث
أبرز هذه النتائج ما يلي:
 .1صنع نيب اإلسالم صلى هللا عليه وسلم ،مؤسسة إعالمية فاقت نظائرها ،وتفوقت على خصمها يف
الساحة اإلعالمية.
 .2الشباب اإلسالمي هم العمود األساسي الذي تقوم عليه عزة األمة اإلسالمية عرب التاريخ.
 .3تقدم البلدان أوختلفها مربوط بوعي الشباب وطموحاته ،يف كل عصر ومصر.
 .4اإلرهاب عامل من عوامل اهلدم يف بالد املسلمني تقوده ومتوله وتتسرت عليه دول عظماء ،تبغي من خالله
حتقيق أهداف تضر مبصاحل املسلمني ،وتعيق انتشار اإلسالم.
 .5تقوم وسائل اإلعالم بتضليل الرأي العام وقلب احلقائق ،ونشر اجلرمية.
5
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 .6اإلعالم يعد أهم املنابر اليت يعتليها الغرب حملاربة اإلسالم وتشويه ،وطمس احلقائق واجلرائم اليت يرتكبوهنا
يف حق املسلمني.
 .7اليهود ميتلكون أهم املؤسسات اإلعالمية املؤثرة يف العامل ويستخدموهنا يف حماربة املسلمني وتشويه قيم
اإلسالم.
التوصيات واملقرتحات
 .1االهتمام بفئة الشباب وأتهيلهم أتهيالً يناسب هذا العصر وتوعيته مبا جيب عليهم أن يفعلوه أمام
األحداث اليت تعصر ابجملتمع اإلسالمي.
 .2إقامة ندوات وحمضرات ختتص بتوعية الشباب ،وتربز خماطر اإلرهاب العاملي وأضراره على املسلمني.
 .3االستفادة من الوسائل اإلعالمية وتوظيفها يف خدمة اإلسالم وكشف الشبهات اليت تثار حول اإلسالم.
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إنكار
اآلراء الواردة يف هذه املقالة هي آراء املؤلف .القناطر :جملة الدراسات اإلسالمية العاملية لن تكون مسؤولة عن أي خسارة
أو ضرر أو مسؤولية أخرى بسبب استخدام مضمون هذه املقالة.
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