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 اإلسالميمفهوم اإلعالم 

 مفهوم اإلعالم -1

يشري مصطلح اإلعالم يف اللغة العربية إىل معنيني، حيث يشمل األول مجيع أمناط االتصال، بينما 
 .1يقتصر الثاين على وظيفة اإلخبار والبالغ

 أما يف االصطالح فقد عّرفه الدارسون بتعريفات كثرية ميكن أن نذكر منها التعريفات اآلتية:
األملاين " أوتوجروت" لإلعالم:" إنه التعبري املوضوعي لعقلية اجلماهري وروحها تعريف العامل -

 .2وميوهلا واجتاهاهتا يف نفس الوقت"
 .3تعريف إبراهيم إمام:" نشر األخبار واملعلومات واآلراء على اجلماهري"-
ضحة اليت باألخبار الصحيحة واحلقائق الوا   تعريف حمي الدين عبد احلليم:" تزويد اجلماهري-

 .4ميكن التثبت من صحتها أو دقّتها بالنسبة للمصدر الذي تنبع منه أو تنسب إليه"
ومع التعريفات الكثرية اليت قّدمت من قبل الباحثني العرب لكلمة اإلعالم إال أن مدلوهلا مل 

تصال يتحدد بدقة يف اللغة العربية، حيث يرتاوح هذا املعىن بني االتصال يف مفهومه الواسع، واال
الذي يتم جبمهور واسع من الناس من خالل وسائل االتصال احلديثة، كما يؤكد ذلك حممد سيد 
حممد حني يقول:" ما يزال تعبري ) اإلعالم( يف لغتنا العربية حيتاج إىل حتديد، فربغم شيوع كلمة 

ة يف الوطن العريب، فإن اإلعالم يف الثقافة الشعبية العربية املعاصرة، وبرغم الدراسات اإلعالمية احلديث
اصطالح اإلعالم يتسع أحيانا ليشمل مفهوم االتصال، ويضيق أحيانا فيقتصر على وسائل اإلعالم 

 وحدها.
معناه يذيع أو  communicaireالشيء املشرتك، والفعل الالتيين  comumunisإن الكلمة الالتينية 

  mass communicationاالتصال باجلماهري يشيع، ومن هذا املصدر جند تعبري االتصال اجلماهريي أو 

                                                           
1
محمد رمضان الوند، السياسة اإلعالمية في القرآن بين التاريخ والمعاصرة، ص. نقال عن مثنى حارث  - 

 .56الضاري، اإلعالم اإلسالمي الواقع والطموح، ص.

- 
2

 .32عبد اللطيف حمزة، اإلعالم له تاريخه ومذاهبه ، ص. 
3
 .315العالقات العامة والمجتمع، ص. - 

4
 .11محيي الدين عبد الحليم، اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاته العملية، ص. - 
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يف اللغة الفرنسية، وقد أصبح هذا التعبري هو  communication de massيف اللغة اإلجنليزية، وتعبري 
 .1التعبري املعاصر لإلعالم يف املؤلفات األمريكية واإلجنليزية مث الفرنسية عن اإلعالم"

 فيمكن أن نورد هذا التعريف باللغة الفرنسية:  أما تعريف كلمة اإلعالم يف اللغات األجنبية
L’information est émission, réception,création, retransmission,de signaux groupés oraux 

ou écrits,sonores, visuels ou audiovisuels, en vue de la diffusion et de la communication 
d’idées, de faits, de connaissances, d’analyses, de concepts, de thèses, de plans, d’objets, de 
projets, d’effets de toute sorte, dans tous les domaines, par un individu, par des groupes 
d’individus ou par un ou plusieurs organismes agissant ou rétroagissant ainsi sur leur 
environnement immédiat, proche ou lointain, et dont le but est de déclencher éventuellement 
des processus dialectiques plus ou moins amples alimentantl’échange, base naturelle et 
indispensable de l’animation de la vie sociale.  

 

 بين اإلعالم واالتصال:-2
م االتصال واسع يشمل اإلعالم وغريه من أنواع االتصال، فاالتصال بشري وغري بشري، إن مفهو 

واالتصال البشري اتصال ذايت أو اتصال باآلخرين، واالتصال باآلخرين يشمل اتصال االنسان بأخيه 
اإلنسان اتصال وعي وإدراك، واتصال اإلنسان بغريه من املخلوقات، ويف اتصال اإلنسان باإلنسان 

 .2درج االتصال الشخصي أو املباشر، واالتصال اجلماهريي واالتصال احلضاري أو الثقايفين
وإذا أدركنا هذا املفهوم الواسع لالتصال فإن اإلعالم هو نوع من أنواع االتصال، يتم فيه االتصال 
جبمهور واسع من الناس، كما يؤكد أحد الدارسني حني يعرف علم اإلعالم بقوله : " إّن تعريف علم 

نسه اتصال هو العلم الذي يدرس اتصال اإلنسان اتصاال واسعا بأبناء ج –فيما أرى  –اإلعالم 
وعي وإدراك، وما يرتتب على عملية االتصال هذه من أثر ورد فعل، وما يرتبط هبذا االتصال من 

 .3ظروف زمانية ومكانية وكمية ونوعية وما شابه ذلك"
كما يذهب إليه دارس آخر كذلك حني حيّدد جمال البحث يف علم اإلعالم فيبني أن اإلعالم هو 

لعلم الذي يدرس الظاهرة االجتماعية املتمثّلة يف اتصال اجلماهري علم االتصال باجلماهري، أي ا
 .4بعضها ببعض

                                                           
1
 .32محمد سيد محمد، المسؤولية اإلعالمية في اإلعالم، ص. - 

2
 .35محمد سيد محمد، المرجع السابق، ص. - 

3
 .32م.ن، ص. - 

4
 .32إبراهيم إمام، اإلعالم واالتصال بالجماهير، ص. - 
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وذكر بعض الباحثني الفرنسيني يف حتديد العالقة بني اإلعالم واالتصال أن االتصال هو تبادل 
 املعلومات، وأن املعلومة اليت يقدمها اإلعالم هي موضوع االتصال. 

la communication est un partage d'informations. l'information est le sujet de la 
communcation. plus clairement, la communication est le fait de faire circuler l'information 
entre 2 ou plusieurs protagonistes. La communication est le processus d'échange 
d'informations 

 سالمي:تعريف اإلعالم اإل -3
بعد أن عرّفنا باإلعالم، وحّددنا العالقة بينه وبني مصطلح االتصال، نقّدم جمموعة من التعريفات 
اليت قّدمت لإلعالم اإلسالمي، ونصّنفها إىل تعريفات قصرت اإلعالم اإلسالمي على التعريف حبقائق 

 لكل ما يقوم به الدين اإلسالمي، وتعريفات وّسعت من مفهوم اإلعالم اإلسالمي ليكون شامال
 اإلعالم من وظائف إخبارية وتربوية وترفيهية، مع االنضباط يف كل ذلك باملرجعية اإلسالمية.

 ومن القسم األول التعريفات اآلتية:
اإلعالم اإلسالمي " هو اإلعالم الديين الذي يهدف إىل تزويد اجلماهري بصفة عامة حبقائق -

 وسّنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم بصورة مباشرة أو غري الدين اإلسالمي املستمدة من كتاب اهلل
مباشرة، من خالل وسيلة إعالمية دينية متخّصصة أو عامة، بواسطة قائم باالتصال لديه خلفية 
واسعة ومتعّمقة يف موضوع الرسالة اليت يتناوهلا، بغية تكوين رأي عام صائب يعي احلقائق الدينية 

 .1اته وعباداته ومعامالته"ويدركها ويتأثر هبا يف معتقد
اإلعالم اإلسالمي هو:" بيان احلق وتزيينه للناس بكل الطرق واألساليب والوسائل العلمية  -

املشروعة، مع كشف وجوه الباطل وتقبيحه بالطرق املشروعة، بقصد جلب العقول إىل احلق، وإشراك 
 .2الناس يف خري اإلسالم وهديه، وإبعادهم عن الباطل وإقامة احلجة عليهم"

ي هو:"املواد اإلعالمية اليت تعكس صورا من الثقافة اإلسالمية مثل املسلسالت اإلعالم اإلسالم-
 .3وبعض الربامج الثقافية وكذلك األفالم الروائية والتأرخيية اليت يتبناها صناع السينما

 ومن القسم الثاين التعريفات اآلتية:

                                                           
1
 اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاته العملية، ص.محيي الدين عبد الحليم،  - 

2
 .13-11عمارة نجيب، اإلعالم في ضوء اإلسالم، ص. - 

3
 .55-56مثنى حارث الضاري، اإلعالم اإلسالمي الواقع والطموح، ص. - 
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األخبار والوقائع  اإلعالم اإلسالمي هو:" تزويد اجلماهري حبقائق الدين اإلسالمي ونقل-
 .1واملعلومات بصورة صحيحة ومنضبطة داخل األمة اإلسالمية وخارجها"

" اإلعالم الذي يعاجل خمتلف قضايا احلياة من منظور مستمد من املصادر التشريعية، وتقدمي -
كّل   هذه القضايا واألحداث للجماهري بلغة مناسبة، واستخدام الفنون اإلعالمية املالئمة، واإلفادة من

 .2وسائل التكنولوجيا احلديثة"
" اإلعالم اإلسالمي هو عملية االتصال اليت تشمل مجيع أنشطة اإلعالم يف اجملتمع اإلسالمي -

وتؤدي مجيع وظائفه املثلى، اإلخبارية واإلرشادية والرتوحيية على املستوى الوطين والدويل والعاملي، 
فيما يصدر عنها من رسائل ومواد إعالمية وثقافية وتلتزم باإلسالم يف كّل أهدافها ووسائلها و 

وتروحيية، وتعتمد على اإلعالميني امللتزمني باإلسالم قوال وعمال، وتستعمل مجيع وسائل وأجهزة 
 .3اإلعالم املتخصصة والعامة"

يشري حممد سيد حممد إىل مالحظة مهمة وهو حياول حتديد مفهوم اإلعالم اإلسالمي، وهي أّن 
ني الدارسني يف حتديد مفهوم اإلعالم اإلسالمي قد يكون سببه اختالف زاوية النظر االختالف ب

عندهم، فمنهم من ينظر إىل اإلعالم اإلسالمي يف صورته املثلى وحيّدد مفهومه من خالل ذلك، 
 ومنهم من ينظر إىل واقع هذا اإلعالم، وحيّدد له مفهوما انطالقا من الواقع. 

ألصل يف اإلعالم اإلسالمي أنه اإلعالم العام غري املتخصص جملتمع يقول حممد سيد حممد:" ا
مسلم أو دولة مسلمة أو حكومة إسالمية، ولكن الواقع املعاصر جملتمعاتنا اإلسالمية وحنن نبدأ 
خطواتنا األوىل مع القرن اخلامس عشر اهلجري حيتم علينا القول بأن اإلعالم اإلسالمي يف ظروفنا 

 .4من صور اإلعالم املتخصص وهو ) اإلعالم الديين(" املعاصرة هو صورة
" ولكي حنّدد مفهوم اإلعالم اإلسالمي بدقة وموضوعية البد أن نفّرق بني أوال بني أصل املوضوع 
يف جوهره وحقيقته من جاننب وبني صورته اليت هو عليها حني نراه وحني نعاصره من جانب آخر، 

ق الشريعة اإلسالمية جمتمع مشويل من حيث العقيدة وتكامل ذلك أن اجملتمع اإلسالمي الذي يطبّ 
                                                           

1
 .31مثنى حارث الضاري، اإلعالم اإلسالمي الواقع والطموح، ص. - 

2
التلفزيون، أطروحة دكتوراه، نقال عن مثنى حارث الضاري، اإلعالم هاشم أحمد، اإلعالم اإلسالمي في  - 

 .56اإلسالمي الواقع والطموح، ص.
3
 .53محمود كرم سليمان، التخطيط اإلعالمي في ضوء اإلسالم، ص.- 

4
 .25محمد سيد محمد، المرجع نفسه، ص. - 
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البناء االجتماعي، ومن مّث فإّن كّل شيء يف إسالمي بدءا من املرح واملزاح وحىت مواجهة املوت، 
واإلعالم يف مثل هذه احلالة إسالمي يف صدق أخباره، وإسالمي يف الرتويح والتسلية، وإسالمي يف 

 ليمه، وإسالمي يف شرح األخبار وتفسريها وهكذا..إعالناته، وإسالمي يف تع
أما اجملتمع الذي يطبق من الشريعة شيئا ويرتك أشياء...وهو برغم ذلك يسّمي نفسه جمتمعا 

 .1إسالميا أو دولة إسالمية فإّن اإلعالم فيه بصفة عامة ال يسّمى إعالما إسالميا"
 بين اإلعالم اإلسالمي والدعوة: -4

اليت حاول الدارسون حتديد مفهومها مقارنة مبصطلح اإلعالم اإلسالمي مصطلح من املصطلحات 
الدعوة، حيث اعتربمها بعض الدارسني مصطلحني يداّلن على نفس املفهوم، بينما اعترب البعض 
اآلخر اإلعالم اإلسالمي متضمنا ملفهوم الدعوة، وذهب البعض اآلخر إىل أّن اإلعالم اإلسالمي جزء 

 دعوة اإلسالمية.من أعمال ال
وقبل أن نبني هذا األمر نذكر أن بعض الدارسني مل يلتزموا خبطوات املنهج العلمي يف حتديد 
مفهوم مصطلحي الدعوة واإلعالم، كما هو األمر بالنسبة لعبد اللطيف محزة يف كتابه اإلعالم يف 

لعلمي الذي أّسسه عليها، صدر اإلسالم، حيث قّدم مفاهيم للدعوة واإلعالم دون أن يقّدم املستند ا
فهو يقول إّن اإلعالم هو: " اجلهود اليت يبذهلا الناس لتأييد األفكار اجلديدة أو العقائد اجلديدة أو 

، وهو خيتلف عن الدعوة اليت تعين عنده:"جهود أصحاب العقائد اجلديدة اليت 2املذاهب اجلديدة"
 .3يبذلوهنا لنشر عقائدهم"

الرأي فيقول:"فقد اعترب اصطالح الدعوة يف عصر النبوة مساويا متاما  ينتقد حممد سيد حممد هذا
الصطالح اإلعالم يف عصرنا هذا، ويفّرق بني الدعوة واإلعالم يف نقطة واحدة وهي أن الدعوة هي 
اجلهود اليت يبذهلا أصحاب األفكار اجلديدة، واإلعالم هو اجلهود اليت تبذل لتأييد هذه األفكار، 

التصال يف اإلسالم مّر بأطوار ثالثة: األول طور الدعوة اإلسالمية، وهو خاص حبياة النيب ويؤّكد أّن ا
صّلى اهلل عليه وسّلم، وبه مسيت مجيع اجلهود اليت بذهلا يف سبيل هذا الدين اجلديد، الثاين طور 

                                                           
1
 .23-25محمد سيد محمد، مرجع سابق، ص ص. - 

2
 .103-101الم في صدر اإلسالم، صعبد اللطيف حمزة، اإلع - 

3
 .103-101عبد اللطيف حمزة، اإلعالم في صدر اإلسالم، ص - 
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وعليه قامت  اإلعالم وبه مسيت معظم اجلهود اليت بذهلا اخللفاء الراشدون،...، الثالث طور الدعاية،
 اخلالفة اإلسالمية إىل يومنا هذا.

يف هذا التصنيف الذي أورده أستاذنا ... عاطفة نبيلة جتاه التاريخ اإلسالمي، ولكّننا ال حنصل 
 .1على تعريف باملعىن الدقيق ملفهوم الدعوة

ر يرى الدكتور عمارة جنيب أّن الدعوة أمشل من اإلعالم، فهي ال تقتصر على جمّرد اإلخبا-
 .2السريع كاإلعالم، وقد تقتصر على البالغ وإقامة احلجة، وهي حينئذ ترتادف مع اإلعالم

وحياول حممد سيد حممد تعريف الدعوة فيجعلها جزءا من اإلعالم اإلسالمي حني يقول:" -
الدعوة اإلسالمية هي اجلانب التبشريي بالعقيدة و هي تكاد توازي مفهوم اإلعالم باإلسالم والتعريف 

، ولكّنه 3به...، والدعوة جزء من اإلعالم اإلسالمي أو هي اجلزء األيديولوجي ) العقائدي( فيه"
يعرتف أّن مصطلح الدعوة مل يقّدم له تعريف إجرائي دقيق حيّدد مفهومه من قبل الدارسني، لذلك 

نة العلمية يصعب احلسم يف بيان حدود املصطلحني، وحتديد العالقة بينهما، فهو يقول:"ولكّن األما
 .4تقضي االعرتاف بأّن هذا الشيوع ال يقّدم تعريفا حمّددا أو مصطلحا علميا دقيقا للدعوة"

ورمبا صّحت هذه املالحظة حني أصدر سيد حممد سيد كتابه يف الثمانينيات من القرن العشرين، 
وم دقيق ولكّنه بعد ذلك قّدمت اجتهادات وجيهة من قبل بعض الدارسني متّكنت من حتديد مفه

للدعوة اإلسالمية انطالقا من املصادر اإلسالمية قرآنا وسّنة اليت عّمقت مدلول هذا املصطلح 
وجتاوزت به املفهوم اللغوي املتداول يف قواميس اللغة العربية، والذي ال يتجاو حدود النداء واحلّث، 

ة باعتبارهم هم الدعاة، إىل مدلول يتضّمن كل األعمال اليت كان يقوم هبا األنبياء عليهم الصال
 وأعماهلم متّثل حقيقة الدعوة اإلسالمية.

ومن التعريفات الوجيهة اليت صيغت من هذا املنطلق التعريف الذي قّدمه حممد أبو الفتح 
البيانوين، والذي عّرف الدعوة بأهنا:" تبليغ اإلسالم إىل الناس، وتعليمهم إياه، وتطبيقه يف واقع 

 .5احلياة"
                                                           

1
 .72-73محمد سيد محمد، المرجع السابق، ص ص.  - 

2
 .61محمد سيد محمد، المرجع السابق، ص. - 

3
 .75-76محمد سيد محمد، المرجع السابق، ص ص.  - 

4
 .75-76محمد سيد محمد، المرجع السابق، ص ص.  - 

5
 .13. محمد أبو الفتح البيانوني، المدخل إلى علم الدعوة، ص. 
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ذا املفهوم تتحقق من خالل القيام بثالث وظائف أساسية وهي: البالغ والرتبية والدعوة هب
والتنفيذ، وهي هبذا املعىن أمشل من اإلعالم اإلسالمي، بل إّن اإلعالم اإلسالمي إمنا يقوم ببعض 

 وظائفها، خاصة وظيفيت البالغ والرتبية.
 اإلعالم اإلسالمي واإلعالم الديني:-5

تداوهلا الدارسون ويقرنون استخدامها مبصطلح اإلعالم اإلسالمي مصطلح من املصطلحات اليت ي
اإلعالم الديين، فريى بعضهم أّن اإلعالم اإلسالمي هو إعالم ديين، مبعىن أنّه يهتّم بالتعريف بالدين 
 عقيدة وشريعة وقيما أخالقية، وتربية الناس عليها، ومثاله ما يطلق عليها الربامج الدينية أو الصفحات
الدينية ضمن املؤسسات اإلعالمية أو بعض القنوات اإلعالمية املتخّصصة مثل القنوات املتخّصصة 
يف عرض تالوات للقرآن الكرمي وتعليم أحكام تالوته وتوضيح معاين آياته، بينما يرى البعض اآلخر 

تخّصص، مبعىن أّن اإلعالم الديين إذا قصد بكلمة الدين اإلسالم، هو نوع من اإلعالم اإلسالمي امل
أّن اإلعالم اإلسالمي أمشل من اإلعالم الديين، ألنه إعالم يتجاوز حدود اإلعالم بالدين إىل القيام 

 بوظائف اإلعالم اإلخبارية والرتبوية والرتفيهية منضبطا يف كل ذلك باملرجعية اإلسالمية. 
إلعالم اإلسالمي هو إعالم والنتيجة اليت نريد أن خنرج هبا من هذا املدخل املفاهيمي هي أّن ا

يقوم بوظائف اإلعالم املعروفة ملتزما يف قيامه هبا بالنظرة اإلسالمية، ورمبا مل يتحقق هذا املفهوم يف  
كثري من اجلهود اإلعالمية اليت يضعها أصحاهبا حتت مسّمى اإلعالم اإلسالمي، ولكّنه يصدق بنسبة 

أصحاهبا توسيع دائرة أعماله لتمّس وظائف اإلعالم معّينة على بعض اجلهود اإلعالمية اليت حياول 
 املختلفة. 

وسيتحقق هذا األمر بصورة أمشل عندما تكون هذه املؤسسات ضمن جمتمعات حتتكم إىل 
اإلسالم يف شؤوهنا املختلفة، فتكون أعماهلا صورة عاكسة حلياة جمتمع مسلم يف جوانبها الدينية 

 جتماعية.والثقافية والسياسية االقتصادية واال
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 أهداف اإلعالم اإلسالمي
        مفهوم األهداف:-1
اهلدف يف اللغة كلمة تدل على ُنصب وارتفاع، و على كّل شيء عظيم  املفهوم اللغوي: -

شيء رأَيته قد استْقبلك استقبااًل، فهو ُمْهِدف  وكلّ في لسان العرب يعين اهلدف املرمى "مرتفع، ف
، ويف القاموس 1"وقد استهدف َأي انتصب، ومن ذلك ُأخذ اهلََدُف النتصابه لـمن يـَْرِميه ،وُمْسَتهِدف

 .2"كلُّ ُمْرَتِفٍع من بِناٍء أَو َكثيِب َرْمٍل َأو َجَبلٍ   احمليط جند أّن الغرض هو اهلدف ومعناه"
ى من بعيد، القواميس يف حتديدها ملدلول اهلدف هو املرتفع الذي يُر عليه واملفهوم الذي تلتقي 

والذي ميكن أن يّتخذ كَمْعلم لتحديد املسار الصحيح الذي يسلك لبلوغ مكان معني، وهو املفهوم 
 الذي ميكن أن ننطلق منه يف حتديد املفهوم االصطالحي.

                                                           
1
 .276، ص.2ابن منظور: المرجع السابق، ج. - 
2
 .1117، ص.1الفيروز أبادي: المرجع السابق، ج. - 
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ميكن أن نعّرف اهلدف يف االصطالح بأنّه ما يراد الوصول إليه من املفهوم االصطالحي:  -
أو" ما هو متوقع إجنازه من و هو األمر الذي يرغب الشخص يف حتقيقه، خالل القيام بعمل معني، أ

 .1جانب املؤسسات والوظائف واألقسام والفرق واألفراد"
 أنواع األهداف: - 2

األهداف نوعان: نوع يطلق عليه مصطلح الغايات أو "األهداف األغراض"، و"تشتمل على 
، ونوع 2وحتقيقها على املستويات الفردية واالجتماعية"األغراض واملقاصد النهائية اليت يراد إجنازها 

آخر يطلق عليه مصطلح "األهداف الوسائل"، و" تشتمل على الوسائل واألدوات الفعالة لتحقيق " 
 .3األهداف األغراض" "

فالغايات هي أهداف كّلية عريضة بعيدة املدى، تستند إىل نظام قيمي فلسفي اجتماعي، 
ة اليت ينبغي بلوغها من خالل اجلهود اإلعالمية املختلفة، وهي أهداف تتجاوز ووظيفتها حتديد الوجه

املؤسسات اإلعالمية إىل كّل املؤّسسات اليت تقوم بدور يف بناء اإلنسان كاألسرة واملساجد واملدارس 
 واملؤسسات السياسية واالقتصادية االجتماعية والثقافية والرياضية. 

هبا الغايات أو األهداف النهائية، أهنا تصاغ يف عبارات عامة  ومن أهم اخلصائص اليت تتميز
واسعة شاملة، وأهنا تعرب عن النواتج النهائية اليت يراد حتقيقها، وأن حتقيقها يتطلب مدة طويلة من 

 .4الزمن
أما النوع الثاين من األهداف فهي األهداف الوسائل،  وهي أهداف مشتقة من الغايات، وهي 

 هنائية يف ذاهتا بل هي أهداف مرحلية أو مبعىن آخر وسائل إىل الغايات.  ليست أهدافاً 

                                                           
1
 م.3002يناير  3، 37مركز تميّز للمنظمات غير الحكومية: تحديد األهداف، أدلة تدريبية، ع  - 
2
، 3عرسان الكيالني: أهداف التربية اإلسالمية في تربية الفرد وإخراج األمة وتنمية األخوة اإلنسانية، طماجد  - 

 .36م، ص. 1113هـ/1713المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، هيرندن ) فرجينيا(، 
3
 .36المرجع نفسه، ص. - 
4
 .  http://www.madinaedu.gov.sa  التعليمية هدافواأل ياتاالغ - 

http://www.madinaedu.gov.sa/Dsup/chp_1.htm
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أهداف  و من هذا التحديد لألهداف ميكن أن نصّنف األهداف يف جمال اإلعالم اإلسالمي إىل 
، وأهداف قريبة وسيطة وتسّمى أيضا أهداف (butsكلية بعيدة وتسمى أيضا أهداف أغراض )

 .(objectifsوسائل )
فاألهداف الكلية البعيدة هي اليت تشتمل على األغراض النهائية اليت يراد باإلعالم اإلسالمي 
إجنازها وحتقيقها على املستويات الفردية واالجتماعية، أما األهداف القريبة أو الوسيطة فهي اليت 

يراد هبا جتاوز  تشتمل على الوسائل واألدوات الفعالة لتحقيق األهداف البعيدة، أو هي األهداف اليت
 .1بعض العقبات اليت حتول دون الوصول إىل األهداف الكلية البعيدة

                                                           
1
، 1110هـ/ مارس 1710، السنة األولى، شعبان 1منير شفيق: ثوابت التغيير ومتغيراته، مجلة اإلنسان، العدد - 

 .21تصدر عن دار األمان للصحافة والنشر ، باريس، ص. 
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 الناجحة وشروطها: خصائص األهداف -3
يف الدراسات املتخصصة يف اجملال الرتبوي واجملال اإلداري تذكر جمموعة من اخلصائص والشروط 

و هيئة حىت تتمكن من إجنازها، وبلوغ ينبغي أن تتحقق يف األهداف القريبة أو املرحلية ألي منظمة أ
 أهدافها النهائية، ومن هذه اخلصائص والشروط نرّكز على اآليت:

ال تتعارض مع أن تكون هذه األهداف منسجمة مع قّيم املؤسسة وأهدافها النهائية، و  -أوال
أهدافها، وحالت بينها ، وإال قادهتا يف هناية املطاف إىل أهداف هنائية غري سة أو املنظمةسياسة املؤسّ 

 . وبني االنتقال بالواقع الذي هو حمّل عملها إىل الوجهة اليت تريدها
أن تكون هذه األهداف دقيقة، أي واضحة حمددة حتديدا جيداً، وينتفي عنها كّل غموض  -ثانيا

ميكن أن يؤثر بالسلب على الفهم الصحيح هلا من قبل العاملني لتحقيقها، أو من قبل اجلمهور 
 الواسع الذي تتحرك فيه املؤسسة أو اهليئة، وتتوجه إليه خبطاهبا وعملها.

أن تكون قابلة للقياس، حيث تكون مرتبطة مبعايري األداء الكمية أو النوعية، ومتتلك اهليئة  -ثالثا
مؤّشرات ميكن على أساسها قياس مدى التقدم الذي أحرزته يف حتقيق هذه األهداف، وهو ما 

  عملية إجناز هذه األهداف، ويساعدها كثريا يف التقومي الدقيق ألعماهلا. يضمن حتكمها يف
اليت متتلكها املؤسسة  مع القدرات واإلمكاناتأن تكون ممكنة التحقيق، حيث تتوافق  -رابعا

 وأفرادها، وتكون يف الظروف احمليطة باملؤسسة قابلية إلجنازها.
داف قد تليب احتياجات فعلية للواقع الذي تتحرك وحتقق هذه اخلاصية يبعد اهليئة عن تبيّن أه

مال، ووقت، ومعّدات، فيه، ولكّنها ال تستطيع حتقيقها بسبب عدم امتالكها للموارد الالزمة من 
ومساندة اآلخرين هلا، أو نقص خربة وتدريب، أو لوجود عوامل خارجية تقع خارج سيطرة اهليئة 

 حتول دون حتقق تلك األهداف.
فريبط اهلدف كون مرتبطة بالوقت، حيث ميكن حتقيقها خالل إطار زمين حمدد، أن ت -خامسا

بآجال حمددة، وهذا التحديد ضروري لتفادي بذل طاقة أكثر من الالزم لتحقيق هذا اهلدف، وكذا 
 لرتكيز اجلهود لتكون اإلنتاجية أكرب يف األجل احملّدد.



13 

 

ية يف الواقع الذي حتركت املنظمة لتغيريه، أن تكون أهدافا واقعية، تليب احتياجات حقيق -سادسا
وال تكون أهدافا مستوحاة من جتارب تارخيية سابقة، أو من جتارب جملتمعات أخرى ختتلف يف 

 ظروفها عن اجملتمع املستهدف بالتغيري، ولو كانت جمتمعات معاصرة.
هذه هي أهّم اخلصائص والشروط اليت إذا حتققت يف األهداف القريبة اليت تتبناها أية منظمة 
تكون مؤهلة إلجناز هذه األهداف وبلوغها، وقد اختصرت بعض املؤسسات البحثية هذه الشروط يف  

 .1باللغة الفرنسية "، حيث يشري كل حرف من احلروف إىل شرط من الشروط SMARTEكلمة " 

 S= Spécifique    الدقة والوضوح    M  =Mesurable        ميكن قياسه 
A  =Applicable      القابلية للتطبيق 
R  =Réaliste      واقعي 

T    =Temporel   بالوقت مرتبط 
E  =Écologique    حتافظ على األشخاص وال تكلفهم معاناة غري حمتملة 
 أهمية تحديد أهداف لإلعالم اإلسالمي:-4  

 تتمثل أمهية حتديد أهداف دقيقة لإلعالم اإلسالمي يف األمور التالية:
ـ متكن اإلعالمي املسلم من ممارسة عمله على بصرية، وجتعله يسري بثقة واطمئنان صوب هذه 

 األهداف.

ـ تضمن له االستمرار يف عمله، ومتكنه من تنميته وتطويره و حتقيق إجنازات عديدة يف اجملاالت 
 املختلفة.

ـ بوجودها يكتب القبول لعمله بني الناس، ألنه بأهدافه القربية يليب احتياجاهتم، ويقدم حلوال 
 ملشكالهتم.

                                                           
1
 - (http://fr.wikipedia.org/wiki/Objectif_(but) 
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ـ بتحديد األهداف القريبة تتوفر األرضية اليت على أساسها يراجع اإلعالمي املسلم أعماله، 
 ويتمكن من تقوميها.

 كيفية تحديد أهداف اإلعالم اإلسالمي:  -5
 داف الكلية البعيدة واألهداف املرحلية القريبة حتديدا دقيقا حيتاج إىل فهم عميق لـ:إن حتديد األه

ـ الوحي كتابا وسنة، ليدرك اإلعالمي املسلم منه األهداف واملقاصد اليت جاء اإلسالم لتحقيقها 
ه يف حياة الناس، وهو ما يعينه على حتديد األهداف الكلية البعيدة، وكذا ليدرك من خالل دراست

لدعوات األنبياء عليهم السالم ضرورة حتديد أهداف مرحلية، من خالل مالحظة الواقع وما فيه من 
 مظاهر ضعف وفساد.

ـ الواقع يف جوانبه املتعددة، لتتبني له املشكالت اليت يتخبط الناس فيها، واحتياجاهتم 
 واهتماماهتم، ليتخذ ذلك كمدخل لتأثري هذا اإلعالم فيهم.

 :اإلعالم اإلسالميأهداف  -6
إذا كان للدعوة اإلسالمية أهداف كلية هنائية وأهداف مرحلية قريبة، فكذلك األمر بالنسبة 

 لإلعالم اإلسالمي.
لوصول إليها من ل يعملغاياٍت هنائية يعتربوهنا يذكر رجال اإلعالم املعاصر أن لإلعالم أهدافًا 

 األمور اآلتية:خالل العمليات اإلعالمية، وحيددون األهداف يف 
 احمليطة بالناس )األخبار(. توفري املعلومات عن الظروف  -

نقل الرتاث الثقايف من جيل إىل جيل، واملساعدة على تنشئة اجليل اجلديد من األطفال أو  -
 الوافدين اجلدد على اجملتمع، وهذا ما يطلق عليه: التثقيف والتعليم والرتبية.

 أعباء احلياة عنهم. الرتفيه عن اجلماهري وختفيف -
مساعدة النظام االجتماعي؛ وذلك بتحقيق االجتماع واالتفاق بني أفراد الشعب أو األمة  -

 .1الواحدة عن طريق اإلقناع يف السيطرة على اجلماهري وضمان قيامهم باألدوار املطلوبة
                                                           

1
 عبد هللا قاسم الوشلي، اإلعالم اإلسالمي في مواجهة اإلعالم المعاصر،  - 
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تجاوز كوهنا فهل هذه األهداف تعترب أهدافا هنائية ) غايات( يف اإلعالم اإلسالمي، أم ال ت
 أهدافا مرحلية، تصبو بالناس إىل حتقيق ما هو أعم وأمسى؟.

احلقيقة أّن هذه األهداف األربعة ال تعّد أهدافا هنائية لإلعالم اإلسالمي، ألهنا ال تعدو كوهنا 
وسائل ألهداف أو هلدف أمشل، فاألهداف النهائية لإلعالم اإلسالمي تستوحى من أصول اإلسالم 

واليت تبنّي للدارس هلا، املتدبر فيها، أن الغاية اليت ينبغي أن يتوخاها كل نشاط إنساين كتابا وسنة، 
هي تنبيه اإلنسان وتأهيله ومتكينه من القيام بالوظيفة اليت كّلف هبا، أال وهي وظيفة اخلالفة يف 

ربك وإذ قال األرض، كما تدل على ذلك آيات سورة البقرة يف بيان املقصد من خلق اإلنسان }
 ]البقرة:  [.إني جاعل في األرض خليفة{ للمالئكة

األساسية هي هذه الغاية، بتبصري غايته واإلعالم اإلسالمي كأحد هذه األنشطة ينبغي أن تكون 
 اإلنسان بأنه عبد هلل تعاىل، مكّلف بأن يكون خليفة هلل تعاىل على أرضه.

حتقيق أمور ثالثة يف حياة اإلنسان وهي: ويرى بعض الدارسني أن القيام هبذه الوظيفة يتطلب 
، وميكن أن ندرجها ضمن األهداف الكلية لإلعالم اإلسالمي، ألنه من 1التوحيد والتزكية والعمران

 دوهنا ال ميكن أن يتحقق األساس من خلق اإلنسان.
وروحيا  ويرى دارس آخر أن جناح اإلنسان يف القيام بوظيفة اخلالفة يتوقف على االرتقاء به معرفيا

 .  2وأخالقيا وعمرانيا
وإىل جانب هذه األهداف الكلية يعمل اإلعالم اإلسالمي على حتقيق أهداف مرحلية كثرية، 
ختتلف باختالف احمليط الذي ميارس فيه العمل اإلعالمي، وما فيه من مشكالت واحتياجات 

 واهتمامات.
بعض الدارسني حيث يفصل هذه  ومن هذه األهداف ميكن أن نذكر األهداف اآلتية اليت سجلها

 األهداف حبسب جوانب احلياة اليت تتعلق هبا فيقول: 

                                                           
1
الخالفية هلل طه جابر فياض العلواني،   ويرى عبد المجيد النجار أن لما سماه بالتحضر اإلسالمي أهدافا ثالث:  - 

  ارتفاق الكون. فقه التحض اإلسالمي. -الشهادة على الناس –
2
 الطيب برغوث،  - 
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فله أهدافه العقائدية: لإلبالغ هبا صافية نقية، ولرتسيخها يف نفوس املدعوين، ولرد الشبهات "
 املعروضة من قبل املناوئني لصد اآلخرين عن الوصول إليها.

فهم، والتعليمية للتفقه واملعرفة، والرتبوية من أجل إجياد الفرد وله أهدافه الثقافية: لتعميم الوعي وال
 الصاحل السوي.

وله أهدافه االجتماعية: الرامية إىل متاسك اجملتمع وترابطه، وترسيخ معاين األخوة واحملبة واإليثار 
سرة، مث فيه، وغرس روح التعاون على الرب والتقوى فيما بينه، وتبدأ أهدافه اإلصالحية بالفرد مث األ

 اجملتمع، مث احلكم يف آن واحد.
وله أهدافه االقتصادية: الرامية إىل حتسني أوضاع األمة يف الكسب واإلنفاق وترشيدها يف األخذ 
والعطاء، واحلماية من الغش واالحتكار، والتحذير من النهب واالستغالل، واحملاربة للربا وأكل احلرام، 

وإدارة األموال دون أن توجد يف األمة ضيًقا وعنًتا أو تسبب وعرض أفضل الطرق وأيسرها للتجارة 
 للدولة أزمة وخنًقا.

وله أهدافه السياسية: للتوجيه واإلرشاد، والنصح واملشورة، والتسديد واإلصالح، وتوثيق العالقة 
حملافظة وتنميتها بني احلاكم واألمة على أساس من العدل والطاعة وااللتزام، والرعاية ملصاحل األمة، وا

على أمنها وحريتها، هذا يف الداخل، وتنظيم العالقات الدولية وحتديد مسارها سلًما وحربًا وصداقة 
 ومعاهدة...إخل.

وله أهدافه العسكرية اجلهادية: للتوعية واالستنفار ورفع الروح املعنوية يف صفوف اجملاهدين، 
وفضح املؤامرات، ولإلسهام يف التعبئة  وللحرب النفسية يف األعداء احملاربني، مث لكشف املخططات

 العامة واإلعداد الشامل من الناحية الفكرية واملعنوية والروح القتالية ... إخل.
وله أهدافه الرتفيهية: للتسلية والرتويح، ولتجديد النشاط وأداء الواجبات والقيام باملسؤوليات، كما 

د يف سبيل اهلل، وهذه من مميزات وخصائص هلو أهنا أيًضا للتدريب على معاين القوة ووسائل اجلها
اإلسالم؛ ألنه هلو يريح القلب ويدخل السرور واملرح على النفس، ويف نفس الوقت يتعلم منه اجلد 
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والنشاط يف العبادات، ولذلك كان الرتفيه يف اإلعالم اإلسالمي منضبطًا بكونه ال يتناىف مع اآلداب 
 .1"يف كل صباح ومساء وحسن األخالق، وال يتحول إىل عادة

 نماذج ألهداف وسائل إعالمية إسالمية: -7
وحىت ال يبقى حديثنا عن أهداف اإلعالم اإلسالمي حديثا نظريا، نعرض مناذج تطبيقية حملاوالت 
مؤسسات يف اإلعالم اإلسالمي حاول فيها أصحاهبا حتديد أهداف ألعماهلم، بعضها اتسم 

أهدافا واضحة ودقيقة ميكن إجنازها من خالل عدد من الربامج  بالعمومية والبعض االخر نلمس فيه
 اإلعالمية.

وحرصنا أن تكون هذه النماذج ممثلة لإلعالم يف جماليه املكتوب ) جرائد وجمالت ومواقع أنرتنيت( 
 والسمعي البصري.  

 أهداف بعض الصحف اإلصالحية في الجزائر: -أوال
أهداف جريدة املنتقد: أّسس اإلمام ابن باديس جريدة املنتقد بتاريخ الثاين من شهر جويلية -

م، مفتتحا العدد األول منها مبقولة تدّل على نظرته إىل عامل الصحافة، والدوافع اليت دفعته إىل 5291
، شاعرين بعظمة ولوجه، وهي قوله:" باسم اهلل، مّث باسم احلق والوطن، ندخل عامل الصحافة العظيم

املسؤولية اليت نتحملها فيه، مستسهلني كل صعب يف سبيل الغاية اليت حنن إليها ساعون، واملبدأ 
 .2الذي حنن عليه عاملون"

واملنتقد جريدة أسبوعية يوضح امسها اهلدف من إصدار الشيخ ابن باديس هلا، وهو كما شرحه  
والنواب والقضاة والعلماء واملقاومي، وكل من يتوىل شأنا  يف العدد األول منها:" ننتقد احلكام واملديرين

 .3عاما من أكرب كبري إىل أصغر صغري، من الفرنسويني والوطنيني"
أهداف جرائد جلمعية العلماء:كما ساهم الشيخ ابن باديس يف تأسيس أربع صحف يف إطار -

املكتوبة املتخّصصة، وهي جريدة  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، ميكن أن نصّنفها ضمن الصحافة
                                                           

1
 عبد هللا قاسم الوشلي، اإلعالم اإلسالمي في مواجهة اإلعالم المعاصر، - 
2
 .133 مصدر سابق، ص.، 6اإلمام عبد الحميد بن باديس، ج آثارعبد الحميد بن باديس:  - 
3
 ،6اإلمام عبد الحميد بن باديس، ج آثارم، انظر: 1136، العدد األول، جويلية عبد الحميد بن باديس: المنتقد - 

   135ص. 
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م، يقول الشيخ ابن باديس مبينا 5211"السنة النبوية"، وقد صدر العدد األول منها يف أول مارس 
اهلدف من إصدارها:"تنشر على الناس ما كان عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم يف سريته العظمى، 

ون مهتدين هبدي نبيهم يف األقوال واألفعال، وسلوكه القومي، وهديه العظيم" وهذا لـ" ليكون املسلم
، 1والسري واألحوال، حىت يكونوا للناس كما كان هو صلى اهلل عليه وسلم مثاال أعلى يف الكمال"

 م بقرار من وزير الداخلية الفرنسية.5211وتوقفت عن الصدور يف جويلية 
باديس يف افتتاحية العدد  جويلية جريدة "الشريعة"، وقد أعلن ابن 51مث أصدرت اجلمعية يف  

األول منها أن اجلمعية ستمضي يف طريقها لتحقيق الغاية اليت من أجلها أنشئت، وهي" تثقيف 
الشعب اجلزائري، ورفع مستواه العقلي، واخللقي والعلمي" وأن جريدة "الشريعة" مل تنشأ إال لتخلف 

، وما إن ظهر العدد السابع منها 2حمّلها"جريدة " السنة النبوية" " وستقوم مقامها، وحتّل من القلوب 
م، رغم ما أبداه الشيخ ابن باديس فيها من مرونة سياسية، 5211أوت  92حىت ُعطّلت بتاريخ 

 . 3وتأكيده أّن اهلدف من إنشائها هو مساعدة فرنسا الدميقراطية على االرتقاء بالشعب اجلزائري
يف "الشريعة" جريدة باسم " الصراط السوي مّث أصدرت اجلمعية بعد حوايل عشرين يوما من توق

"، وكان مصريها كمصري أخواهتا حيث ما إن صدر العدد السابع عشر منها حىت عطلت بتاريخ 
م قرار ينّص على 5211ديسمرب  91م، وذلك بعد أن صدر من وزارة الداخلية يف 5211جانفي 

 .4توقيف صدور كل جريدة تسري على هنج اجلرائد السابقة
 (:5292-5291ف جريدة وادي ميزاب ) أهدا-

وهي جريدة أصدرهتا احلركة اإلصالحية يف اجلنوب اجلزائري، ومؤسسها هو الشيخ إبراهيم أبو 
اليقظان، وقد أوضحت أهدافها يف العدد األول منها فأشارت إىل جمموعة من األهداف التفصيلية 

 وغاية عامة، وذلك كما يلي:

                                                           
1

 .121محمد ناصر: الصحف العربية الجزائرية، مرجع سابق، ص. -
2

  .702ص.، المرجع السابقعبد الكريم بوصفصاف: -
3

 .702ص.، المرجع نفسه -
4

 .707ص.، المرجع نفسه  -
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والعدالة، واملساواة بأمت معىن الكلمة بني كافة األجناس املتساكنني يف "أوال: تأييد احلق واحلرية، 
 اجلزائر.

ثانيا:السعي يف بث روح االحتاد، والتضامن بني سائر املسلمني على اختالف أجناسهم، 
ومذاهبهم، بتأييد الصالت املتعّددة بينهم، ومعاضدة الصحافة األهلية احلرة يف كّل ما ترتاده من طرق 

 ح، وبذل اجلهد يف إزالة الشحناء والبغضاء، وسوء التفاهم.اإلصال
ثالثا: أن حتسن الوساطة بن األمة واحلكومة بإزالة سوء التفاهم بينهما، وتشخيص أدواء األمة 

 وآماهلا، وغبالغ رغائبها بكل صراحة.
 رابعا:بذل اجلهد يف مقاومة الرذائل، ونشر الفضيلة.

وم، واملعارف، وإحياء اللغة العربية وتربية أبنائها تربية خامسا:حث األمة على اكتساب العل
 إسالمية صحيحة.

وغايتها من ذلك ترقية مدارك األمة لرفع مستواها املادي واألديب، وإفادة قرائنا الكرام مبا يهمهم 
 .1من شؤون العام عموما، واإلسالم خصوصا"

                                                           
1
 .121(، محمد ناصر، أبو اليقظان وجهاد الكلمة، ص.1135-10-1) 1وادي ميزاب، ع- 
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 أهداف مجالت إسالمية:-ثانيا
املؤسسون هلذه اجمللة جمموعة كبرية من األهداف يعملون من خالل اجمللة على جملة الوعي: ذكر -

حتقيقها، والذي يالحظه القارئ هلذه األهداف، أّن هناك خلطا بني ما هو هدف ووسيلة يف حتديد 
هذه األهداف، باإلضافة إىل أّن بعض األهداف كبرية جدا، ال ميكن لعمل إعالمي مهما كانت 

 ا.إمكاناته حتقيقه
 وهذه هي األهداف كما وردت يف موقع اجمللة على األنرتنت:

 " تعمل اجمللة وفق جمموعة من الغايات املختلفة:
 ترسيخ الفكر اإلسالمي املعتدل والفهم الصحيح لإلسالم. -5
 بناء منوذج متميز لإلعالم اإلسالمي اهلادف.  -9

 تعزيز االنتشار الثقايف اإلسالمي.  -1

 املسامهة يف املعاجلة الفكرية للمشكالت اإلسالمية املعاصرة.  -1

وتسعى اجمللة من خالل شعار "من أجل تأصيل فكر إسالمي معتدل" إىل حتقيق بعض  
 األهداف: 

 تنمية الوعي اإلسالمي مبفهومه الشامل من خالل التوجيه الرتبوي الفعال.- 
 تماء لألمة.تأكيد اهلوية اإلسالمية وتعزيز الشعور باالن -
 تصحيح املفاهيم اخلاطئة عن اإلسالم والرد على الشبهات بالدليل العلمي. -
 استقطاب الكتاب واحملررين املتميزين لتطوير اجمللة لألفضل. -
 تشجيع الشباب الكوييت لاللتحاق بالعمل الصحفي. -
 تنمية العالقات اإلجيابية مع املؤسسات اإلعالمية. -
 انتشار جمليت "الوعي اإلسالمي" و"براعم اإلميان".العمل على توسيع  -
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 االستفادة من التقنيات احلديثة لتحقيق اإلشعاع القيمي والفكري. -
 تشجيع املشاريع الثقافية املؤثرة يف الواقع اإلسالمي. -
 تفعيل املشاركة الثقافية املؤثرة يف الواقع اإلسالمي. -
 الوزارة إلثراء اجمللة.تفعيل املشاركة مع اإلدارات يف  -
 العناية اخلاصة بقضايا املرأة والطفل املسلم. -
 دراسة املشكالت املعاصرة وطرح احللول والبدائل. -
  ترسيخ أدب احلوار البناء. -

 أهداف مواقع إسالمية إلكترونية: -ثالثا
  موقع إسالم أون الين:-     

تعرّب كلمة العالمة يوسف القرضاوي املنشورة يف املوقع على اهلدف العام لتأسيس هذا       
 املوقع، وهو استثمار ما توصلت

التكنولوجيا احلديثة يف جمال االتصال يف تعريف العامل بدين اهلل يف عقائده وأحكامه وقيمه 
 ونظمه، ولكّن املوقع ال يكتفي

هبذا بل إنه يتناول ما تتناوله املواقع العامه من أخبار ومعلومات، ولكن ضمن هذا اهلدف       
 الكّلي.

 ومن املفيد هنا أن نورد كلمة الشيخ يوسف القرضاوي اليت يقول فيها:      

 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا إليه،"
وأزكى صلوات اهلل وتسليماته على املبعوث رمحة للعاملني، وحجة على الناس أمجعني، سيدنا وإمامنا 
وأسوتنا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته، واهتدى بسنته، وجاهد جهاده إىل يوم 

 الدين، أما بعد: 
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فقد منَّ اهلل علينا بأعظم نعمة يف الوجود وهي نعمة اهلداية إىل دينه اخلامت الشامل }اليوم أكملت 
لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا{. ومن خصائص هذا الدين العظيم 

ل للعاملني مجيعا أنه دين عاملي مل ينزل لقوم دون قوم، وال لبيئة دون بيئة، وال جليل دون جيل، إمنا نز 
وللناس كافة يف طوال العصور، إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها }وما أرسلناك إال رمحة للعاملني{ 
}قل يا أيها الناس إين رسول اهلل إليكم مجيعا{. ومن حق هذا الدين علينا أن نبلغه للناس كافة يف 

حثوا عنه، ويدخلوا فيه أفواجا كما حيب سائر أقطار األرض حىت يعرفوا حقيقته، وحىت يهتموا به، ويب
اهلل عز وجل، وهذا هو واجب األمة اإلسالمية. فرض كفاية على هذه األمة أن تبلغ رسالة هذا الدين 
إىل العامل يف مشرقه ومغربه، وفرض على علماء هذا الدين ودعاته، أن يبلغوا اإلسالم بكل اللغات 

تعاىل: }وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم{، وبكل األلسنة، وأن يكونوا كما قال اهلل 
وإين أفهم من هذه اآلية أعمق مما يفهمه اإلنسان العادي، )أفهم( أن معناها أن نكلم اإلجنليز 

ولكن معناها أيضا أن نكلم أهل الشرق  -هذا مطلوب من غري شك-باإلجنليزية، والصينني بالصينية 
احلضر بلسان أهل احلضر ال بلسان أهل البادية، ونكلم الناس يف  بلسان أهل الشرق، ونكلم أهل

 القرن العشرين بلساهنم، ال بلسان قرون مضت، وأن نستخدم األدوات املالئمة لذلك. 
لقد استخدمنا الطباعة، واستخدمنا اإلذاعة، واستخدمنا التلفاز، واليوم ظهرت هذه األداة 

حاب األديان والنحل املختلفة، للدعوة إىل أدياهنم وحنلهم، اجلديدة؛ شبكة اإلنرتنت، واستخدمها أص
وواجب املسلمني أن يستخدموا هذه األداة للدعوة إىل هذا الدين العظيم، الذي أكرمهم اهلل تعاىل 

ليقوموا بالدعوة  -ممن ضل سعيهم أو ضل طريقهم أو اختلطت مفاهيمهم-به، وال يَدعوا اآلخرين 
 إىل هذا الدين. 

مة اإلسالمية أن هتيئ لذلك رجاال، يقومون بذلك، وهذا ما يقوم به هذا املشروع الكبري وعلى األ
العاملي، خدمة اإلسالم على اإلنرتنت، خياطب العاملني بالدعوة إىل اإلسالم، خياطب غري املسلمني 

الم ليعرفهم باإلسالم، عقيدة، وشريعة، وأخالقاً، وحضارة، وخياطب املسلمني أيضا ليعلمهم اإلس
الصحيح، ويبني هلم حقائق الدين وجييب عن تساؤالهتم ويصحح مفاهيمهم اخلاطئة، اليت جاءت 

 عن طريق الثقافة املوروثة املغلوطة، والثقافة الوافدة الغازية. 
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مهمة هذه الشبكة أو مهمة هذا املشروع أن يصحح هذا للمسلمني وأن يدعو غري املسلمني 
هلل وعمل صاحلاً، وقال إنين من املسلمني{. ومزية هذا املشروع أنه }ومن أحسن قوال ممن دعا إىل ا

يقوم عليه رجال من كبار العلماء خمتصون من الفقهاء والدعاة، حىت يكونوا مرجعية معتمدة لدى 
املسلمني ولدى غري املسلمني، هذا العمل فريضة وضرورة على األمة، فريضة توجبها تعاليم الدين 

ه، وضرورة حيّتمها الواقع، وحتّتمها مقتضيات العصر، وما يقوم به غري املسلمني وتعاليم الدعوة إلي
 للدعوة إىل أدياهنم. 

فأوىل باملسلمني أن يدُعوا إىل دينهم، وهذا واجب على هذه األمة يف هذا العصر الذي تشابكت 
بل قرية صغرى فيه العالقات، واقرتبت فيه الناس، بعضهم من بعض، حىت أصبح العامل قرية كربى، 

يف احلقيقة. واجبنا حنن املسلمني أن ندعو إىل ديننا، وأن نعّلمه للناس تعليمًا صحيحاً، من ينابيعه 
الصافية، نعّلمه عقيدة، ونعّلمه عبادة، ونعلمه أخالقا وسلوكا، ونعلمه تشريعا، ونعلمه حضارة مثلى، 

حلقوق والواجبات، وبني حق الفرد تصل األرض بالسماء وجتمع بني العقل والقلب، وتوازن بني ا
 ومصلحة اجملموع. 

هذه هي الرسالة العظيمة اليت يطلع هبا هذا املشروع، الذي نقدمه للناس اليوم، ليسهم فيه كل 
مسلم بقدر جهده، ألنه ليس مشروع بلد، وال مشروع جمموعة، وال مشروع فئة من الناس، إنه 

لناس، تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون مشروع أمة اإلسالم }كنتم خري أمة أخرجت ل
 باهلل{، }وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا{. 

أسأل اهلل تبارك وتعاىل أن ينري طريقنا وأن يسدد خطانا، وأن يهيئنا لنقوم هبذا األمر اخلطري دعوة 
 تكون دعوتنا إىل هذا الدين على بصرية، وحىت يكون تقدمينا له وتفقيها وتعليما وإفتاء للناس حىت

عن بينة، }قل هذه سبيلي أدعو إىل اهلل على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهلل وما أنا من 
  .1"املشركني{، وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا

 دون رسالة املوقع وأهدافه كما يلي: إىل جانب هذه الكلمة جند املؤّسسني حيدّ 
 رسالتنا:-

                                                           
1

  موقع إسالم أون الين -
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اإلسهام يف مشروع النهضة اإلسالمية عن طريق بناء موقع إسالمي عاملي متميز على اإلنرتنت 
يقدم معلومات وخدمات للمستخدمني من املسلمني وغري املسلمني بلغات متعددة، تتحقق له 

وأمته، وتتوفر فيه املصداقية يف احملتوى، والتميز يف  املرجعية يف كل ما يتعلق باإلسالم وعلومه وحضارته
  العرض.

 أهدافنا:
 العمل خلري البشرية مجعاء، كما يقضي جوهر اإلسالم احلنيف. - 5
 العمل على دعم سبل النهوض واالرتقاء باألمة اإلسالمية خاصة وبالبشرية عامة. - 9
 إلنسان.دعم مبادئ احلرية والعدالة والدميقراطية وحقوق ا - 1
 ترسيخ القيم واألخالق على مستوى الفرد واألسرة واجملتمع. - 1
توسيع دائرة التعريف باإلسالم، وإبراز مشوليته وتكامل نظمه وتشريعاته، وتأكيد توازنه  - 1

 واعتداله وصالحيته لكل زمان ومكان، وإظهار مساحته وإنسانية تشريعاته.
أفراد األمة اإلسالمية، ودعم عملية التبادل املعريف  تقوية روابط الوحدة واالنتماء بني - 1

 والتمازج الثقايف بينهم.
 توسيع دائرة الوعي مبا يدور من أحداث وتطورات مهمة عربياً وإسالمياً ودولياً. - 1
 .1تعزيز الثقة وإشاعة روح األمل لدى املسلمني - 8
يتبع املركز العاملي للوسطية، وهو موقع املركز العاملي للوسطية: وهو موقع إلكرتوين متخّصص، -

مركٌز فكريٌّ وحبثيٌّ وتدرييبٌّ تابٌع للجنة العليا لتعزيز الوسطية بدولة الكويت، يُعىَن بتأصيل وبيان ونشر 
وكي، ودعوِة الناس إىل منهج اإلسالم الوسطية مفهوما وسلوكا، ومعاجلِة الغُُلوِّ الفكري واالحنراف السل

املستقيم، والتفاعل اإلجيايب بني احلضارات اإلنسانية.. انطالقا من عاملية اإلسالم ورسالته الُعمرانية 
 واإلصالحية للبشرية. 

 رؤية املوقع: 
                                                           

1
 موقع إسالم أون الين - 
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لعربية أوال بوابة إلكرتونية رائدة يف تعزيز الوسطية وأدبياهتا ورموزها بلغة عصرية أصيلة، تبدأ باللغة ا
 مث ببعض اللغات األخرى. 

 رسالة املوقع: 
املسامهة يف تعزيز الوسطية، ومتكني األدبيات الفكرية والثقافية والسياسية املتعلقة هبا، وبناء 
توافقات بني النخب املختلفة على بعض القضايا اليت تعرب عن مهوم وطموحات األمة، عرَب منهٍج 

بالعصر، حبيث نقدم اإلسالم منهجا مرتبطا بالزمان واملكان واإلنسان، وسطيٍّ مرتبٍط باألصل متصٍل 
موصوال بالواقع، مشروحا بلغة العصر، جامعا بني النقل الصحيح والعقل الصريح، منفتحا على 
االجتهاد والتجديد َوْفَق ِمنهاج النظر واالستدالل املعترَب عند أهل العلم، ثابتا يف الُكلِّيات واألصول، 

ا يف اجلُزئيات والفروع، حمافظا يف األهداف ، متطورا يف الوسائل، مرحِّبا بكل قدمٍي صاحل، منتفعا َمرِن
بكل جديٍد نافع، منفتحا على احلضارات بال َذَوبان، مراعيا اخلصوصياِت بال انكفاء، ملتمسا 

 احلكمَة من أي ِوعاٍء خرجت، عامال على تعزيز املشرتك احلضاريِّ واإلنسايّن. 
 أهدافنا: 

تعميق ثقافة الوسطية، وبناء التوافقات حول قضاياها املختلفة، حبيث نساهم يف تأسيس الوعي -
 هبا، بوصفها مشروعا حضاريًّا نـَْهَضويًّا. 

 تعميق ثقافة احلوار مبا يكفل للجميع حرية الرأي بال مزايدة أو جتريح. -
 التواصل والرتابط بني اجلهات املختلفة اليت هتتم بقضايا الوسطية. -
الرتكيز على بعض قضايا األمة اإلسالمية ذات االتصال املباشر بفكرة الوسطية، وطرح تصور -

 أمثل ميثِّل نقلة نوعية يف تناول هذه القضايا والتعامل معها. 
 ثقافة الوسطية، من خالل التدريب اإللكرتوين.  املسامهة يف تنمية املوارد البشرية املهتمة بنشر-
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 أهداف قنوات فضائية إسالمية:-ثالثا
وميكن تصنيف القنوات اإلسالمية الفضائية إىل قنوات متخّصصة وقنوات عامة، واخرتنا أن نقف 

ناة عند أهداف قناة الفجر للقرآن الكرمي باعتبارها قناة متخّصصة، وأهداف قناة الرسالة باعتبارها ق
 عامة.  
 :أهداف قناة الفجر-

تشري القناة من خالل موقعها على األنرتنت إىل جمموعة من األهداف اليت تعمل لتحقيقها، 
 وترّكزها يف األهداف اآلتية:

 االعتناء بكالم اهلل تعاىل تعلًما وتعليًما .5

 إمساع العامل كالم خالقه و بارئه .9

 القراء يف اللسان واجلنس واتفاقهم يف األداء واإلبداع بيان عاملية اإلسالم من خالل تنوع .1

 احملجة ببيان رسالة اخلالق للعامل أمجع إقامة احلجة وتبيني .1

 وخاصته تعريف العامل بأهل اهلل.1

 الوحي التأكيد على أن االجتماع و االتفاق لألمة ال يكون إال على مصادر .1

 مبسطبيان هدايات وأحكام القرآن بأسلوب مرئي .1

 للتأثري املباشر بآيات الذكر احلكيم جتديد السعي.8

 اهلادف اإلسهام يف انطالقة فجر جديد لإلعالم.2
 أهداف قناة الرسالة:-

اجتهد املؤّسسون للقناة يف حتديد أهداف عامة وأهداف تفصيلية لعمل القناة، وصاغوها صياغة 
إىل اهلداف التفصيلية اليت حتاول القناة  دقيقة توضح لقارئها هذه األهداف، بدءا من اهلدف العام

 حتقيقها من خالل عدد من براجمها. 
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املسامهة يف التأثري اإلجيايب يف فكر األمة العربية واإلسالمية فاهلدف العام لتأسيس القناة هو: 
واحملافظة على وسطية شباهبا بعيدًا عن التطرف أو التفريط واملسامهة يف حتسني سلوكهم وحتفيزهم 

 ودعمهم حلمل مشعل النهضة والتطور.
 أما األهداف التفصيلية فتتمثل فيما يلي:

 وتشمل تغيري ما يلي: Wrong Principles. تغيري املبادئ اخلاطئة 5
 األفكار:حبيث تتوجه حنو تثبيت الفكر اإلسالمي الصحيح الوسطي واملعتدل.

 ة.حبيث تغرس مبادئ اإلسالم واالعتزاز به وبالعروب  اهلوية:

 القناعات: تسعى كي ترسخ القناعات الصحيحة وتغري القناعات اخلاطئة.

 -حب الوطن  -التواضع  –األمانة  -القيم: تسعى إلبراز القيم اإلجيابية ومنها :) الصدق 
 العدل وغريها(.

: تؤكد على ضرورة احرتام العقل واستعمال احلجة والدليل وبناًء عليه رفض بناء Logicاملنطقية 
 احلياة حول اخليال أو االنطباعات اليت ليس هلا أساس أو دليل.

 Interests. ترشيد االهتمام 
وميكن معرفة اهتمامات اإلنسان من خالل متابعة كيف يقضي وقت فراغه ومن بني االهتمامات 

 .بية، الرتفيهاملنتشرة بني الناس واليت من املهم توجيهها : الثقافة والقراءة، الفن واجلمال، الرياضة، الرت 
 Skills. تنمية املهارات 1

وهي باختصار ما يتقنه اإلنسان من أمور تساعده على اإلنتاج ، حبيث كلما زادت مهارات 
 اإلنسان زاد عطاؤه ونفعه وأثره وهي:

مهارات إدارية: كالتخطيط واختاذ القرار والتنظيم والتسويق لألفكار واملنتجات واجلودة والتفويض 
 وغريها.

مهارات شخصية: كفن اإللقاء واحلوار واالستماع وإدارة الوقت وترتيب احلياة واإلبداع والقيادة 
 . وغريها

 مهارات فنية: كمهارات التصوير والرسم والتمثيل وغريها.
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 مهارات تقنية: كمهارات استعمال الكمبيوتر واألجهزة احلديثة والربجمة وغريها.

ات التواصل والتخاطب وفن بناء العالقات اإلنسانية واالرتقاء مهارات اجتماعية وإنسانية: كمهار 
 هبا واحملافظة عليها و مهارات بناء األسرة وفن التواصل األسري ومهارات الذكاء االجتماعي. 

 Relations. تطوير العالقات 1
ة فاإلنسان يتأثر كثريًا بالعالقات من حوله ويتشكل جزء منه حسب نوعية من حييطون به وطبيع

عالقته هبم ، وقناة الرسالة تستطيع أن تساهم يف تطوير العالقات وبنائها بشكل سليم ، ومن ذلك: 
 العالقات األسرية، العالقات الزوجية، الصداقات، فنون العالقات 

 Role Models. التعريف بالقدوات 1
يدة وتوجيههم تعمل قناة الرسالة على املسامهة بشكل كبري يف تعريف املشاهدين بالقدوات اجل

 لإلقتداء هبا ، ومن بني القدوات املهمة:

الرموز التارخيية: وتشمل هذه الفئة األنبياء عليهم السالم والصحابة رضي اهلل عنهم والقادة الكبار 
 على مدى التاريخ.

العلماء: وهم علماء الدين أصحاب التأثري اإلجيايب وكذلك علماء العلوم الطبيعية واإلنسانية من 
 سلمني وغريهم.امل

الرياضيون: وهنا ميكن إبراز الرياضيني أصحاب القيم اجليدة والذين ميكن أن يرتكوا أثرًا إجيابياً 
الناجحون ومن لديهم جتارب إجيابية: حيث ميكن هلذه الفئة أن يكون هلا عظيم األثر  على الشباب

تحديات اليت واجهتهم وكيف يف تغيري سلوك الشباب وبث روح التفاؤل واألمل من خالل إبراز ال
 استطاعوا أن يتغلبوا عليها.

امللتزمون واملبدعون: وكذلك ميكن للفنانني على خمتلف اختصاصاهتم أن يسامهوا يف زرع القيم 
 . 1وتوجيه اجملتمع وبالذات الشباب والفتيات واألطفال

                                                           
1
 .www.alresalah.netانظر موقع قناة الرسالة،  - 
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 أصول اإلعالم اإلسالمي وخصائصه
 أصول اإلعالم اإلسالمي:-5

بداية حديثنا عن موضوع أصول اإلعالم اإلسالمي على مالحظة مهّمة وهي أّن املفهوم نؤّكد يف 
الذي نعطيه ملصطلح اإلعالم له دور حاسم يف حتديد املقصود بأصول هذا اإلعالم، فإذا كان 
املقصود بكلمة اإلعالم املفهوم العام الواسع الذي قد يكون مرادفا التصال اإلنسان بغريه اتصاال 

أو مجعيا أو مجاهرييا، فإّن اإلعالم هبذا املفهوم تعود جذوره األوىل إىل وجود اإلنسان فوق  شخصيا
هذه األرض، منذ أن بدأ البشر يتعرفون على بعضهم البعض، واإلعالم اإلسالمي تعود أصوله هبذا 

لرسالة اليت كّلفوا املفهوم إىل اجلهود اليت بذهلا األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم إلعالمهم مبضامني ا
 بإيصاهلا إليهم.

أّما إذا كان املقصود بكلمة اإلعالم ما أصبحت تدّل عليه من اتصال اإلنسان بعدد كبري من 
الناس عن طريق وسائل االتصال احلديثة من صحافة مكتوبة وإعالم مسعي بصري، فإّن أصول 

ع عشر حني بادر بعض أعالم اإلصالح اإلعالم اإلسالمي يف هذه احلال تعود إىل هنايات القرن التاس
إىل تأسيس جرائد وجمالت إليصال خطاهبم اإلصالحي إىل مجهور واسع من أبناء العامل اإلسالمي 

 والشرقي واإلنساين.
وغالب من كتب من الدارسني عن أصول اإلعالم اإلسالمي، إمنا قصد باإلعالم املفهوم األول 

هم يتحدثون عن جهود األنبياء عليهم السالم يف الدعوة الذي يكاد يساوي مفهوم االتصال، فنجد
إىل اإلسالم، ويرّكزون على اجلهود الدعوية لرسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم، ويبيّنون أّن أصول 

 اإلعالم اإلسالمي تتمّثل يف القرآن الكرمي والسّنة والسرية النبوية. 
 القرآن الكريم:-أوال

أصحاهبا موضوع اإلعالم يف القرآن الكرمي، أو تناولوا موضوعات ألفت دراسات عديدة حبث 
 إعالمية من خالل القرآن الكرمي.
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ولكّن غالب هذه الدراسات تتحدث عن اإلعالم القرآين حديثا واسعا، هو أقرب للحديث عن 
يد أهداف اإلعالم اإلسالمي مبفهومه الواسع، دون أن يرتبط املؤلفون هلا بالقرآن الكرمي وآياته، لتحد

 ومضامني وأساليب اإلعالم اإلسالمي من خالهلا.
وميكن أن نقدم كمثال دراسة عبد القادر حامت املوسومة باإلعالم يف القرآن الكرمي، حيث قّسم 
املؤلف موضوعه إىل مخسة أجزاء، تناول يف اجلزء األول منها اإلعالم يف القرآن الكرمي، وتناول فيه 

نوان، مثل نظرية اإلعالم وثورة االتصال باجلماهري والرأي العام واحلياة يف موضوعات ال ختدم هذا الع
شبه اجلزيرة العربية قبل نزول القرآن واحلالة السياسية واالجتماعية يف العامل قبل نزول القرآن، واجلزء 

آن الكرمي الثاين القرآن الكرمي املوضوع والوسيلة والغاية، وتناول ثالثة عناصر بالدراسة أوهلا القر 
وثانيهما القرآن واإلسالم وثالثها عاملية ومشول دعوة القرآن، أما اجلزء الثالث فخصصه للرسول وتناول 
فيه الرسول والرساالت السماوية وما يتبغي أن يتوفر للداعي من صفات والرسول وشخصية الرسول 

ع القرآن واإلعالم تناول أمهية وصفاته وشخصية الرسول ورسالته يف القرآن واألخالق، ويف اجلزء الراب
اإلعالم يف الدعوة إىل اإلسالم وأساليب اإلعالم يف القرآن، ويف اجلزء اخلامس اإلنسان يف القرآن 
تناول عقل اإلنسان وتنوع أساليب خماطبة القرآن للناس واستمرار الدعوة للدين ما استمرت احلياة 

هاز اإلعالم اإلسالمي وعلم املستقبل والدعوة اإلسالمية واملسؤولية اإلعالمية يف القرآن واستمرارها وج
 وتدريب الدعاة وتنظيم جها اإلعالم والتخطيط والتنسيق.

واملالحظ من خالل العرض أن املؤّلف مل خيصص لإلعالم يف القرآن شيئا مهما ميكن أن يتوقف 
 القرآين.عنده املتخصصون يف جمال اإلعالم اإلسالمي لإلفادة من املنهج اإلعالمي 

، آية تؤكد أن القرآن الكرمي يرشد اإلنسان إىل األقوم }إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم{
واألعدل يف أموره وأعماله كلها، ومن هذه األمور اليت ميكن أن يتلمس اهلدي من القرآن الكرمي فيها، 

 طريقة اخلطاب واإلعالم.
العمل اإلعالمي، سوف جيد أمورا كثرية حتتاج إىل واملتدبر يف القرآن الكرمي الكتشاف معامل توجه 

من يتعمق فيها ليجعل منها أصوال ملمارسة إعالمية إسالمية، بدءا باملضامني اليت يعطي هلا القرآن 
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الكرمي أمهية ويقّدمها على غريها، إىل األساليب اليت ينهجها القرآن الكرمي يف عرض هذه املضامني، 
  جيب أن ينضبط القائم باإلعالم يف وظائفه املختلفة.إىل الضوابط املتعّددة اليت

 السنة النبوية: -ثانيا
وهي األصل الثاين الذي يعود إليه القائمون باإلعالم اإلسالمي، ليستفيدوا منه تفاصيل أكثر 

ى تتعلق مبضامني الرسالة اإلسالمية، وكذا ليتعّلموا منه مناهج البالغ املبني، اليت بلغ فيها الرسول صلّ 
اهلل عليه وسّلم القمة، ويستفيدوا منه ضوبط كثرية ذات صلة بالوظائف األساسية للعمل اإلعالمي 

 من إخبار وتربية وترفيه.
 مقاصد الشريعة اإلسالمية:-ثالثا

من املعلوم أن اإلسالم كدين جاء ليحقق جمموعة من املقاصد األساسية يف حياة الناس، تنبين 
الدنيا، ويرتبط هبا مصريهم يف اآلجلة، وهذه املقاصد كما استنبطها عليها مصاحلهم العاجلة يف 

علماؤنا من استقرائهم للوحي قرآنا وسنة، هي مقاصد مخسة: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ 
 العرض، حفظ العقل، وحفظ املال.

فاإلعالم اإلسالمي يتّخذ هذه املقاصد كموجهات أساسية يف قيامه بوظائفه، حيث يعمل على 
 تعزيزها يف حياة الناس واحملافظة عليها، ويتجّنب كّل ما من شأنه أن يلحق ضررا هبا.  

 جهود المصلحين في أواخر القرن التاسع عشر في مجال الصحافة المكتوبة: -رابعا
ذهلا أمثال مجال الدين األفغاين وحممد عبده يف "جملة العروة الوثقى" وحممد وتعّد اجلهود اليت ب

رشيد رضا يف "جملة املنار" وغريها من اجلرائد واجملالت اليت استخدمت فيها احلركة اإلصالحية 
الصحافة املكتوبة كوسيلة أتاها العصر لالتصال جبمهور واسع من الناس، ونشر  مبادئها وأفكارها، 

ذه اجلهود أصال يعود إليه ااإلعالم اإلسالمي املعاصر لإلفادة منه يف حتديده ألهداف العمل تعّد ه
اإلعالمي، والقضايا اليت حيرص هذا اإلعالم على إعطائها األولوية على غريها، واألساليب اليت 

ية كانوا متشبعني يستخدمها يف إقناع اجلمهور والتأثري فيهم، باعتبار أّن املؤسسني هلذه املنابر اإلعالم
 بالثقافة اإلسالمية، وأثبتوا قدرهتم على ممارسة العمل اإلعالمي من منطلق إسالمي.       
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 خصائص اإلعالم اإلسالمي-2
لإلعالم اإلسالمي خصائص متّيزه عن غريه من أنواع اإلعالم، ميكن أن نقف عند بعضها يف 

 :1النقاط اآلتية
مبعىن أنّه منط من اإلعالم بعيد كل البعد عن التسلط  لية:إعالم جيمع بني احلرية واملسئو  -5

والتضييق يف احلريات يف جمال اإلعالم، ويتمتعون القائمون بالعمل اإلعالمي يف إطاره حبرية واسعة يف 
القيام باألدورا املنوطة هبم، ولكّن هذه احلرية ليست دون ضوابط تضبطها، ومن أهّم هذه الضوابط 

باملسؤولية جتاه مجهوره فيما يقّدمه من خدمات إعالمية، ويراعي ما يرتّتب على اإلعالمي املسلم 
 أعماله اإلعالمية من آثار إجيابية أو سلبية.  

إعالم حرمات وحقوق: فهو إعالم حيرص على حقوق اإلنسان وحيفظ له حرماته، وينظر إليه  -9
واحلرمات جود مربّر شرعي لذلك، على أنه كائن مقّدس ال جيوز مّس أّي جانب من شخصيته دون و 

 اليت يعمل على حفظها هي: حرمة الدين، وحرمة الِعْرض، وحرمة النفس، وحرمة العقل، وحرمة املال.
 إعالم ملتزم باإلسالم وأخالقه: -1

ما مييز اإلعالم اإلسالمي عن اإلعالم الوضعي املعاصر الذي انفصل عن الدين، هو ارتباطه التام 
وشريعة وأخالقًا ، وهذا الذي جيعله حريصا على التزام القيم األخالقية يف ممارسته  باإلسالم عقيدة

 اإلعالمية من صدق وأمانة وثقة ودقة ومشولية وموضوعية.

 إعالم مستقل رافض للتبعية: -1 
وتبدأ هذه االستقاللية من التحرر من أهواء النفس ففي ممارسة العمل اإلعالمي، مث التحرر من 

عوامل األخرى املتحكمة يف كثري من األعمال اإلعالمية من حكم متسّلط ومال طاغ وانتماء هيمنة ال
  طايف أو مذهيب أعمى. 

                                                           
1
 محمد منير سعد الدين: اإلعالم قراءة في اإلعالم المعاصر واإلعالم اإلسالمي.انظر تفاصيل عن هذه الخصائص في:  - 
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  إعالم موضوعي هادف: -1
اإلعالم اإلسالمي يعتمد على األسلوب املوضوعي، القائم على التحليل والتأمُّل، واختاذ كافة 

ن، الذي جيب أْن تتوجه إليه باإلقناع، ال أْن جتره جراً الوسائل اليت تنمي ملكة التفكري لدى اإلنسا
 بوساطة الغرائز، والعواطف، واالنفعاالت.

واإلعالم اإلسالمي اهلادف يركَّز على بناء اإلنسان الصاحل الذي يعرف ربه ونفسه ورسالته، حبيث 
 يصبح اإلنسان لبنة صاحلة يف بناء اجملتمع. 

 الجهود العملية لإلعالم اإلسالمي
بعد أن بيّنا يف حماضارت سابقة مفهوم اإلعالم اإلسالمي وأهدافه وأصوله وخصائصه، نشرع يف 
هذا القسم الثاين من مفردات املادة إىل بيان اجلهود العملية لإلعالم اإلسالم انطالقا من اجلهود يف 

مد عبده ورشيد الصحافة املكتوبة اليت دخل هبا الفكر اإلصالحي بقيادة مجال الدين األفغاين وحم
رضا، مرورا بصحافة احلركة افصالحية يف اجلزائر، ووصوال إىل بعض التجارب اإلسالمية  املعاصرة يف 
الصحافة املكتوبة، مّث نعّرف باجلهود اإلعالمية يف ميدان اإلعالم الفضائي، وأخريا جبهود هذا اإلعالم 

 يف الشبكة العنكبوتية.
 المكتوبة:الجهود في ميدان الصحافة -1

ونورد حتت هذا العنوان مناذج من جهود اإلعالم اإلسالمي يف الصحافة املكتوبة بدءا بتجربة جملة 
 العروة الوثقى ووصوال إىل جريدة البصائر. 

 :مجلة العروة الوثقى -أوال
 دوافع إنشاء المجلة:-

اهلند ومصر  االستعمار الذي وصل إىل عمق العامل اإلسالمي، وشعور خنبةمن املصلحني من
وتكوينهم جلمعية مسوها "العروة الوثقى" تعمل على تغيري األوضاع، وهي اليت أسندت إىل مجال الدين 

 مهمة إنشاء جملة العروة الوثقى لتكون اللسان الذي ختاطب به أمتها يف خنبتها وعامتها.
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وفر عليه من أجواء واختاروا أن تكون باللسان العريب، وأن يكون مكان إصدارها هو باريس ملا تت
 احلرية للعمل الصحفي، وإمكانية توصيل أفكارهم منها إىل شىت أرجاء املعمورة.

النقاش الذي دار بني مجال الدين األفغاين وحممد عبده حول العمل األكثر تأثريا وفعالية يف -
الطلبة له  نشر أفكار اإلصالح، حيث قّدر حممد عبده أن إنشاء معهد لتكوين الدعاة وانتقاء أحسن

من أحناء العامل اإلسالمي هو الكفيل بذلك، بينما رأى األفغاين ضرورة استثمار الصحافة للوصل إىل 
 أكرب عدد من القراء من خالهلا.

وكان رأي األفغاين هو الذي قّدم يف جمال العمل، العتبارات موضوعية تتعلق بالدور الكبري -
بأفكار التيار اإلصالحي، ودفع املثقفني إىل االلتفاف الذي ميكن أن تلعبه الصحافة يف التعريف 

 حوهلا، مما سيمهد بعد ذلك لتأسيس املعاهد اإلصالحية يف أحناء خمتلفة من العامل اإلسالمي.
، واستمرت يف الصدور إىل غاىي 5881مارس  51صدر العدد األول من العروة الوثقى يف -
 .5881أكتوبر  51، مث توقف صدورها قي 58العدد 
 أهداف العروة الوثقى:-

بيان الواجبات على الشرقني اليت كان التفريط فيها موجبا للسقوط يف الضعف، وتوضيح -أوال
 الطرق اليت جيب سلوكها لتدارك ما فات.

ويستتبع ذلك بيان أصول األسباب ومناشئ العلل اليت أفسدت حاهلم، وعمت عليهم طريقهم، 
  حلت هبم.وغزاحة الغطاء عن األوهام اليت

 إشراب النفوس عقيدة األمل يف النجاح وإزاحة ما حل هبا من اليأس.-ثانيا
دعوهتم إىل التمسك باألصول اليت كان عليها آباؤهم وأسالفهم، وهي ما متسكت به الدول -ثالثا

 األجنبية العزية اجلانب.
وإبطال عم الزاعمني الدفاع عما يرمى هبا الشرقيون عموما واملسلمون خصوصا من التهم، -رابعا

 أن املسلمني ال يتقدمون يف املدنية ما داموا متمسكني بأصول دينهم.
 إخبار الشرقيني مبا يهمهم من حوادث السياسة العامة واخلاصة.-خامسا
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تقوية الصالت بني األمم اإلسالمية، ومتكني األلفة بني أفرادها، وتأمني املنافع املشرتكة -سادسا
 ياسة اليت ال متيل إىل احليف واإلجحاف حبقوق الشرقيني.بينها، ومناصرة الس

 قضايا العروة الوثقى:-
 أهم املوضوعات اليت اهتمت العروة الوثقى بطرحها هي :

مقاومة االستعمار الغريب، بفضح أساليب السياسة االجنليزية يف مصر والسودان واهلند، وإثارة -
أكيد على نفرة األهايل من االجنليز، والتحريض على الدول الوروبية ضد األطماع االجنليزية، والت

 الثورة، ومقاومة حتالف بض األهايل مع االجنليز، والتقليل من قوة االجنليز.
الدعوة إىل اجلهاد، من خالل بيان موقف الدين من اجلهاد، كواجب للحماية، وضرورة التأهب -

يست للمؤمن، وموانع اجلهاد، واجلهاد للقتال، واإلخالص يف اجلهاد، والتيقن بالنصر، وأوصاف ل
 ملقاومة االجنليز واخلونة.

ومن كلماته يف هذا الباب قوله خماطبا املصريني:"إن املولعني حبب احلياة يقضوهنا يف خوف من 
الذل يف ذل، ويعيشون من خوف العبودية يف عبودية، ويتجرعون مرارات املوت يف كل حلظة خوفا 

 هم إىل مرضاة اهلل، وال احملبة الوطنية تدفعهم إىل ما فيه فخار اإلنسان".من املوت، ال الدين يسوق
أسباب ختلف املسلمني، من تفرق واختالف، واختاذ بطانة من األجانب، وانتشار فكرة اجلرب، -

 وعدم أهلية احلكام، وعدم التمسك بالفضائل، وإمهال للعلم، واليأس والقنوط، وتقصري األدباء.
ية، ببيان أمهية الوحدة يف مقاومة االستعمار الغريب، وأن الوحدة من املقومات الوحدة السياس-

 األساسية للدين، وأهنا سبيل العز والتقدم، ومقاومة االستعمار الغريب للوحدة، وسكل الوحدة.
 مقومات نجاح العروة الوثقى:-

اعات واسعة من الناس، إن جناح أية صحيفة مرتبط بتحقق أمرين اثنني: قدرهتا على التأثري يف قط
 وانتشارها الواسع.

وقد أثبت الدارسون توفر هذين الشرطني يف جملة العروة الوثقى، فهي الصحيفة اليت كانت توع يف 
 خمتلف أحناء العامل، وترتجم مقاالهتا من قبل الصحف واجملالت إىل غري العربية.
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العامل اإلسالمي، كما يؤكد ذلك ومن أعظم دالئل جناحها مسامهتها يف توجيه فكر النخبة يف 
العالمة رشيد رضا وهو يصف التحول الفكري الذي حدث يف حياته نتيجة قراءته للعروة الوثقى، 

"ولقد أحدث يل هذا الفهم اجلديد يف اإلسالم رأيًا فوق الذي كنت أراه يف إرشاد  وذلك حني يقول:
د املسلمني، وهنيهم عن احملرمات، وحثهم املسلمني، فقد كان مهي قبل ذلك حمصورًا يف تصحيح عقائ

على الطاعات، وتزهيدهم يف الدنيا، فتعلقت نفسي بعد ذلك بوجوب إرشاد املسلمني عامة إىل 
املدنية، واحملافظة على ملكهم، ومباراة األمم العزيزة يف العلوم والفنون والصناعات، فطفقت استعد 

 لذلك استعداًدا...".
 لذي حتقق هلا:ومن أسباب هذا النجاح ا

وضوح اهلدف: فقد كانت جلمال الدين األفغاين أهداف واضحة عمل من خالل وسيلة -
 الصحافة.

مركز األفغاين يف النظام االجتماعي والثقايف: ومما يدّل على هذه املكانة وأثرها شعور االجنليز  -
لدين واملكانة اليت حتظى خبطورة هذه الصحيفة فبل خروج العدد األول منها ملعرفتهم بشخصية مجال ا

 هبا يف العامل اإلسالمي.
 مجلة المنار:-ثانيا 

كانت جملة املنار يف عصرها أكرب جملة إسالمية يف العامل اإلسالمي، وأعظمها انتشارا، وأكثرها 
تأثريًا، وال تزال حىت اليوم حتتل مكانة مرموقة يف اإلعالم اإلسالمي املكتوب، على الرغم من انقطاع 
صدورها منذ حنو سبعني عاًما، وال يزال الدارسون والطلبة يستفيدون من موضوعاهتا الكثرية، كما 

 يتناوهلا الباحثون بالبحث من جوانب كثرية.

مل يكن وراء هذه اجمللة الكبرية مؤسسة تنفق عليها وتشرف على طبعها وحتريرها، بل كان يقف 
 .حممد رشيد رضاو وراءها رجل عصامي وإمام فقيه وجماهد عظيم ه

 
 مؤسس مجلة المنار-

http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/08/article13.shtml
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مؤسس هذه اجمللة هو الشيخ حممد رشيد رضا، أحد رواد اإلصالح يف العامل اإلسالمي يف القرن 
 التاسع عشر ميالدي. 

م، 5811هـ/5989قلمون" إحدى قرى نواحي " طرابلس" بالشام سنة ولد رشيد رضا بقرية " 
درس هبا، مث بطرابلس، مث بريوت، و كان شديد االهتمام باألسانيد يف املسائل الدينية والتارخيية، أثر 
فيه يف املرحلة من حياته كتاب "إحياء علوم الدين" فمال إىل الزهد، والتزم الطريقة النقشبندية، مث تأثر 

كر اإلصالحي لألفغاين وحممد عبده، وأصبحت له نظرة جديدة لإلصالح، فاختار اهلجرة إىل بالف
 مصر  ليتتلمذ على اإلمام عبده ويكون ساعده األمين يف اإلصالح.

 .    1م5211أفريل  91هـ/ 5111مجادى  91تويف رمحه اهلل يف حادث سيارة يف 
حياته إىل الزهد واجملاهدة والوعظ واإلرشاد،  اشتغل بالدعوة واإلصالح يف بلدته، ومال يف بادئ

مث شاء له القدر أن يقع يف يديه بعض أعداد من جملة "العروة الوثقى" اليت كان يصدرها من باريس 
اإلمامان: مجال الدين األفغاين وحممد عبده، فقرأ مقاالهتا وتأثر هبا غاية التأثر، وتغري كثري من أفكاره، 

"ولقد أحدث يل هذا الفهم اجلديد يف اإلسالم رأيًا فوق الذي كنت أراه يف  وهو ما عرب عنه بقوله:
إرشاد املسلمني، فقد كان مهي قبل ذلك حمصورًا يف تصحيح عقائد املسلمني، وهنيهم عن احملرمات، 
وحثهم على الطاعات، وتزهيدهم يف الدنيا، فتعلقت نفسي بعد ذلك بوجوب إرشاد املسلمني عامة 

واحملافظة على ملكهم، ومباراة األمم العزيزة يف العلوم والفنون والصناعات، فطفقت  إىل املدنية،
 استعد لذلك استعداًدا...".

يذكر الشيخ ابن باديس أّن مفهوم اإلصالح عند اإلمام رشيد رضا تأثّر يف بداية تكوينه العلمي 
مام أيب حامد الغزايل ، حيث بنظرة املتصّوفة، من خالل قراءته يف كتاب " إحياء علوم الدين" لإل

اقتصر مفهومه عنده على إصالح اجلانب العقدي والروحي واألخالقي، أو على إصالح ديين حيصر 
شغف بكتاب مفهوم الّدين يف عالقة اإلنسان بربّه، يقول ابن باديس عن هذه املرحلة من فكره :" 

 زهده وأخالقه وإخالصه يف العلم وتقواه اإلحياء فطالعه كّله وأعاد مطالعته، فكان له األثر الصاحل يف

                                                           
1
عبد ، و 51 -31ص. من أعالم اإلحياء اإلسالمي،  :محمد عمارةانظر ترجمة مفصلة لحياته وأعماله في:  - 

، وعمار طالبي: ابن باديس حياته 15-23، ص ص. 2آثار اإلمام عبد الحميد بن باديس، ج :الحميد بن باديس
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يف العمل، وكان طريقه منه يف فهم الدين أنه دين روحاين أخروي فقط، وأن إرشاد املسلمني حمصور 
 .1يف "تصحيح عقائدهم وهنيهم عن احملّرمات وحّثهم على الطاعات وتزهيدهم يف الدنيا"

ب االجتماعي و العمراين بسبب تأثّره يشمل اجلانمّث تطور مفهومه لإلصالح إىل مفهوم أوسع 
بفكر الشيخ مجال الدين األفغاين والشيخ حممد عبده، يقول ابن باديس وهو يتحدث عن هذه النُّقلة 

أن وجد عددين من  -وهو يقّلب أوراقا علمية ألبيه -مّث اتفق له يف أثناء مّدة طلبه للعلميف فكره:" 
كيم الشرق مجال الدين األفغاين واألستاذ اإلمام الشيخ جريدة العروة الوثقى اليت كان يصدرها ح

حممد عبده، فقرأمها بشوق ولذة بعثاه على البحث عن بقية أعدادها فلّما قرأ ما وجد منها املرّة بعد 
املرّة أحدثت فيه أثرا جديدا، ونقلته من طور إىل طور، وصار طريقه يف فهم اإلسالم أنّه" دين روحاين 

يوي، من مقاصده هداية اإلنسان إىل السيادة يف األرض باحلّق ليكون خليفة اهلل جسماين أخروي دن
مع تصحيح عقائدهم وهنيهم عن  –يف تقرير احملّبة والعدل"، وإّن إرشاد املسلمني جيب أن يكون 

"إىل املدنية واحملافظة على ملكهم ومباراة األمم العزيزة يف العلوم  -احملرمات وحّثهم على الطاعات
 .2الفنون والصناعات ومجيع مقّومات احلياة"و 

وهذه الّنقلة يف فكر رشيد رضا هي نفسها الّنقلة اليت حدثت يف فكر حممد عبده حني التقى 
باألفغاين، كما يؤكد حممد عمارة بقوله:" فأخرجته ] جملة العروة الوثقى[من قوقعة "التّنسك الصويف" 

مبصر  –صنع األفغاين بالشيخ حممد عبده عندما تقابال  إىل رحاب " اإلسالم املصلح"، على حنو ما
 .3يف مطلع سبعينيات القرن التاسع عشر" –

مث سنحت له الفرصة أن يلتقي باإلمام حممد عبده مرتني حني زار طرابلس، وازداد إعجابه به بعد 
 ميدان اإلصالح املقابلتني، واشتد تعلقه به، وقوي إميانه بأنه خري من خيلف مجال الدين األفغاين يف

 وإيقاظ الشرق من سباته. 
عرض عليه العمل يف ميدان الصحافة كرئيس حترير من قبل عبد القادر القباين صاحب جريدة 
"مثرات الفنون" يف بريوت، ولكن رفض بسبب عدم توفر أجواء احلرية العمل الصحفي يف بريوت، 

                                                           
1
 .27، ص. 2عبد الحميد بن باديس، جعبد الحميد بن باديس: آثار اإلمام  - 

2
 .26، ص.المصدر نفسه  - 

3
 .37محمد عمارة، من أعالم اإلحياء اإلسالمي، ص. - 
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فقال له قباين:"أو تريد أن تنتقد جاللة السلطان وقال لقباين:"إن احلرية اليت يف بريوت ال تسعفين"، 
عبد احلميد أو ختوض يف سياسته؟"، فقال له رشيد:"إمنا أريد إصالح األخالق واالجتماع والرتبية 
والتعليم"، فرّد القباين مرحبا:"لك أوسع احلرية يف هذا"، فقال له رشيد رضا:"إذا أردت أن أكتب يف 

اسده، فأبنّي أن أكرب أسباب فشو الكذب يف األمم احلكم فضيلة الصدق، ومضار الكذب ومف
 . 1االستبدادي، أتنشر يل ذلك؟"، فقال له قباين:" ال، ال، عّجل بالذهاب إىل مصر وال خترب أحدا"

ومل جيد رشيد رضا ميدانًا أفسح له للعمل واإلصالح من مصر، فهاجر إليها، وقابل شيخه حممد 
م(، ومل يكد ميضي شهر على نزوله القاهرة حىت 5828هـ=فرباير 5151عبده يف القاهرة يف )شعبان 

فاتح أستاذه بأنه ينوي أن يصدر صحيفة يكون هدفها الرتبية والتعليم، ونشر األفكار الصحيحة، 
 ومقاومة اجلهل والتخلف والبدع واخلرافات.

 صدور المجلة-
 رضا رشيد وعرض إليه، يطمح فيما تلميذه عبده حممد أيد املصلحني الرجلني بني مناقشة وبعد

 وكان ،"املنار" فاختار مناسًبا، يراه ما عبده حممد منها ليختار املنار، بينها من للجريدة، أمساء عدة
واملنطلق يف اختيار هذه التسمية " أّن  كذلك، رضا رشيد نفس له ارتاحت الذي االسم هو هذا

صّوة احلجر الذي يكون على الطريق مبثابة لإلسالم صوى ومنارا كمنار الطريق"، والصوى مجع 
العالمة اليت هتدي العابرين، وحتول بينهم بني أن يتوهوا، أما املنار فيعين الراية أو العلم الذي يوضع 
بني شيئني للتمييز بينهما، "وقد اقتبسنا اسم املنار من احلديث الشريف تفاؤال بأن يكون مبينا لصوى 

  2وموضحا لنور احلقيقة اليت حنتاج إليها حياتنا املّلية واالجتماعية"اإلسالم، وناصبا ألعالمه، 
 وكانت ،(م5828 مارس من 51=هـ5151 شوال من 99) يف املنار جملة من األول العدد وصدر
 .اليومية اجلريدة صورة على كبرية صفحات مثاين من منها عدد كل يتألف أسبوعية،
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اجمللة يذكر رشيد رضا ميزتني كانت مصر تتمتع هبما وعن سبب اختيار مصر كمكان إلصدراهذه 
يف ذلك العصر، وهي بعدها عن اهليمنة الكاملة للدولة العثمانية، وكوهنا مركزا التقاء املسلمني وأهل 

 الشرق، ومنها يسهل إيصال صوت اإلصالح إىل أطراف العامل اإلسالمي املرتامية.
 التايل العام يف أصبحت مث أسبوعًيا، جملة شكل على تصدر اجمللة صارت الصدور من عام وبعد

 يكتب رشيد الشيخ وكان مرة، عريب شهر كل تصدر صارت سنوات وبعد الشهر، يف مرتني تصدر
 ".والعمران االجتماع وشؤون الدين فلسفة يف تبحث شهرية جملة املنار" األوىل الصفحة على

 مث يوسف، علي الشيخ ميلكها كان اليت املؤيد مطبعة يف عهدها أول يف تطبع املنار وكانت
 .ومطبوعاته كتبه من وغريها اجمللة، فيها يطبع للمنار، خاصة مطبعة رضا رشيد اشرتى

م(، واستغرقت ثالثة 5211=  5111م( إىل سنة )5822هـ = 5151استمرت من سنة )
 ألف صفحة. 511وثالثني جملًدا ضمت 

 دوافع وأهداف المجلة: -1
بيان الدوافع اليت دفعته إىل إصدار هذه اجمللة:" استغراق بعض إخويت وإخوتك قال رشيد رضا يف 

يف النوم، وغرق بعضهم يف حبار الوهم، وجهل املريض منهم بدائه، ويأس العامل مبرضه من شفائه، 
هلذه األسباب كلها أنشأت هذه اجمللة إجابة لرغبة من تنبهت نفوسهم إلصالح اخللل، ومشايعة 

 1مداواة العلل"الساعني يف 

اهلدف الرئيس من إنشاء اجمللة كما يؤكد رشيد رضا هو إرشاد املسلمني يف النظر إىل سوء حاهلم، 
 .2وإنذارهم باخلطر املهدد هلم يف مستفبلهم، وتذكريهم مبا فقدوا من سيادة الدنيا وهداية الدين

اجمللة على حتقيق هذا  التفصيلية تعمل هدافجمموعة من األ األول العدد افتتاحية حددتوقد 
 اهلدف الرئيس من خالهلا، ميكن أن نلخصها يف النقاط اآلتية:

  .لألمة واالجتماعي الديين اإلصالح-

                                                           
1
 -  
2
 -  



41 

 

 بيان أن اإلسالم يتفق والعقل والعلم ومصاحل البشر. -
  .خرافات من إليه يعزى ما وتفنيد اإلسالم، على الواردة الشبهات إبطال-
  .والبنات البنني تربية-
  .التأليف وطريقة التعليم كتب صالحإ-
 . اجملاالت خمتلف يف املتقدمة األمم جماراة على األمة دفع-

يشري رشيد رضا إىل بعض هذه األهداف خماطبا قراء اجمللة بقوله:"وهاكم هذه اجمللة التهذيبية، 
شاء اهلل ملنفعتكم، اخلادمة جلامعتكم امللية والوطنية، تنتقي لكم ما هو أمس مبصلحتكم، وأقرب إن 

   1وأدعى بفضل اهلل إىل هنضتكم، وأرجى بتوفيق اهلل عّز وجّل جلمع كلمتكم"
 مقاالت، من يكتبه ما كل عبده حممد اإلمام أستاذه على يعرض أن على رضا رشيد وحرص

 .وإرشاداته توجيهاته منه ليسمع

  

                                                           
1
 سمير أبو حمدان، الشيخ رشيد رضا والخطاب اإلسالمي المعتدل - 
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 موضوعات المجلة:-

الكرمي، وهو إما بقلم الشيخ حممد عبده أو سائر على كانت اجمللة تستهل عددها بتفسري القرآن 
طريقته، مث تأيت "فتاوى املنار" حيث تنشر فيها اإلجابات على األسئلة اليت تتناول أمورًا فقهية أو 
اعتقادية تلقاها الشيخ رشيد من قرائه، مث تأيت بعد ذلك بعض املقاالت الدينية أو االجتماعية أو 

ب املهمة للشيخ رشيد أو لغريه من كبار اخلطباء، ومن األبواب الثابتة اليت  التارخيية، أو بعض اخلط
كانت تلتزم هبا اجمللة "باب املراسلة واملناظرة" وباب بعنوان: "آثار علمية وأدبية"، وباب لألخبار 

 واآلراء، وآخر بعنوان: "تراجم األعيان".
من املقاالت عن السنن الكونية، والطب ومل تقتصر اجمللة على البحوث الدينية، بل نشرت كثريًا 

والصحة، وأفردت مساحات لألدب والشعر والقصة الطريفة، والبحث اللغوي الشائق، وكانت تنقل 
عن اجملالت األخرى عيون مقاالهتا أو حبوثها اجليدة، مثل: جملة املقتطف، وصحيفة املؤيد، والتزمت 

 أمانة النقل فكانت تذكر املصدر الذي أخذت عنه.
وعنيت اجمللة فيما عنيت بإصالح العقيدة وحماربة البدع واخلرافات الشائعة يف اجملتمع، ونشر 
الفكر الصحيح، ونقد ما حيدث من احنرافات يف املوالد الصوفية من منكرات، وما يقوم به بعض 

هذا  الناس من التربك باألولياء األموات، وكانت اجمللة شديدة اللهجة، قوية اخلطاب يف معاجلة
 الوضع.

واهتمت املنار بالرتبية والتعليم باعتبارمها جوهر دعوة حممد عبده لإلصالح، وال يكاد خيلو عدد 
من املنار من مقال يف هذا املوضوع؛ ووقفت إىل جانب حركة حترير املرأة يف نطاق الشريعة اإلسالمية، 

العربية، وهامجت العادات السيئة  وحاربت الدعوة إىل العامية، واستبدال احلروف الالتينية باحلروف
اليت تسربت إلينا من الغرب نتيجة االتصال هبم، يف الوقت الذي نادت فيه بضرورة مسايرة أوروبا يف 

 جمال العلوم احلديثة ومباراهتم يف الصناعات واالخرتاعات.
نشر تفسري الشيخ أفردت اجمللة إىل جانب املقاالت اليت تعاجل اإلصالح يف ميادينه املختلفة بابًا ل

حممد عبده، إىل جانب باب لنشر الفتاوى واإلجابة على ما يرد للمجلة من أسئلة يف أمور اعتقادية 
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وفقهية، وأفردت املنار أقساًما ألخبار األمم اإلسالمية، والتعريف بأعالم الفكر واحلكم والسياسة يف 
 واجلزائر والشام واهلند.العامل العريب واإلسالمي، وتناول قضايا احلرية يف املغرب 

كتب رشيد مئات املقاالت والدراسات اليت هتدف إىل إعداد الوسائل للنهوض باألمة وتقويتها، 
وخص العلماء واحلكام بتوجيهاته؛ ألهنم مبنزلة العقل املدبر والروح املفكر من اإلنسان، وأن يف صالح 

ب والزور والرياء والنفاق واحلقد واحلسد حاهلا صالح حال األمة، وغري ذلك بقوله: "إذا رأيت الكذ
وأشباهها من الرذائل فاشية يف أمة، فاحكم على أمرائها وحكامها بالظلم واالستبداد وعلى علمائها 

 ومرشديها بالبدع والفساد، والعكس بالعكس".

 كّتاب المجّلة:-
ال يوّقع مقاالته وكان رشيد رضا يكتب أغلب ما ينشر يف املنار، على مدى عمرها املديد، وهو 

وحبوثه يف املنار باستثناء االفتتاحية، ويقرر أن كل ما يكتب يف املنار دون إمضاء فهو له، وكان وراء 
ذلك مهة عالية، وزاد واسع من العلم، فرشيد رضا عامل موسوعي، ملم بالرتاث اإلسالمي، متمكن 

ال جمتمعه وعلله وأمراضه، شديد من علوم القرآن، على دراية عميقة بالفقه واحلديث، مدرك ألحو 
 اإلحاطة مبا يدور يف عصره الذي يعيش فيه، خبري بأحوال املسلمني يف أقطارهم املختلفة.

وشارك الشيخ رشيد يف الكتابة يف املنار أعالم األمة من األدباء والشعراء والعلماء، أمثال: أمحد 
طفي املنفلوطي، وحافظ إبراهيم، اإلسكندري، وحفين ناصف، ومصطفى صادق الرافعي، ومصطفى ل

وعبد احملسن الكاظمي، وحممد روحي اخلالدي، وعبد القادر املغريب، وشكيب أرسالن، وحممد 
اخلضر حسني، ورفيق العظم، وملك حفين ناصف، وهؤالء مجيًعا كانوا يتولون قيادة الفكر وتوجيه 

 الناس يف معظم أحناء العامل العريب.
 أسلوب المجلة:-

يد رضا أنه التزم يف األسلوب الذي هنجه يف الكتابة يف املنار باألسلوب القرآين الذي يذكر رش
يرتكز على خاصتني مها اإلمجال واألسلوب اخلطايب، ويبني ذلك بقوله:"اقتبسنا أسلوب اإلمجال قبل 
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املنزلة يف التفصيل، وقرع الذهان باخلطابيات الصادعة من القرآن احلكيم، فأكثر السور املكّية السيما 
 1أوائل البعثة قوارع تفّح اجلنان وتصدّع الوجدان"

 انتشار مجلة المنار وتأثيرها:-
مل متض مخس سنوات على صدور اجمللة حىت أقبل عليها الناس، وانتشرت انتشارًا واسًعا يف العامل 

ه اإلسالمي، واشتهر اسم صاحبها حىت ُعرف باسم رشيد رضا صاحب املنار، وعرف الناس قدر 
وعلمه، وصار ملجأهم فيما يعرض هلم من مشكالت، كما جاء العلماء يستزيدون من عمله، 
وأصبحت جملته هي اجمللة اإلسالمية األوىل يف العامل اإلسالمي، وموئل الفتيا يف التأليف بني الشريعة 

 والعصر.
قيت ترحيًبا حذرًا صدرت املنار والناس يف شوق إىل معرفة دينهم، وتطلع إىل التقدم واإلصالح، فل

يف أول صدورها، وتوجست منها الدولة العثمانية جلرأهتا يف العرض، وتناوهلا موضوعات جديدة، 
فمنعت دخوهلا يف بعض بلداهنا، غري أهنا أخذت طريقها تدرجيًيا إىل الناس وزاد إقباهلم عليها، وكثر 

ريقتها يف الكتابة والتحرير منوذًجا املشرتكون فيها، وانتشرت يف أحناء العامل اإلسالمي، وأصبحت ط
حتتذيه كثري من الصحف اإلسالمية، ومل يكد العام الثاين عشر من عمرها مير عليها إال وتدعمت 
مكانتها وتبوأت ما تستحق من مكانة وتقدير، وتنافس الناس يف اقتناء أعدادها القدمية واجلديدة، 

 وبيعت األعداد األوىل بأضعاف مثنها.
ري اجمللة إىل كثري من األقطار اإلسالمية، وصار هلا مؤيدون وحمبون، كونوا مدارس فكرية وامتد تأث

يف هذه األقطار، وقد أشار إىل ذلك كتاب "وجهة اإلسالم" الذي قام بتأليفه مجاعة من املستشرقني 
لى على رأسهم هاملتون جب، فقال: "ومل يشرق منار اإلسالم على املصريني وحدهم، ولكنه أشرق ع

العرب يف بالدهم وخارجها وعلى املسلمني يف أرخبيل املاليو الذين درسوا يف اجلامعة األزهرية، وعلى 
اإلندونيسي املنعزل الذي ظل حمافظًا على عالقاته بقلب العامل اإلسالمي بعد عودته لبالده النائية.. 

 …".د أن عادوا إليهاوقد أصبح الذين اقتبسوا من نور املنار منارات صغرى يف إندونيسيا بع

                                                           
1
 حمدان - 
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:" إّن السّيد رشيد مبا نشر من تفسري القرآن احلكيم على صفحات املنار، وما  يقول ابن باديس
هو الذي جّلى اإلسالم بصفاته احلقيقية للمسلمني وغري املسلمني، وهو  -كتب يف املنار وغري املنار

الم من املنتمني إليه وغري املنتمني الذي لفت املسلمني إىل هداية القرآن، وهو الذي دحر خصوم اإلس
 إليه وهتك أستارهم حىت صاروا ال حيّرك أحد منهم أو من أشباههم يده إال أخذ جبنايته.

كّلها من   -إصالحا وهداية، وبيانا ودفاعا -فهذه احلركة الدينية اإلسالمية الكربى اليوم يف العامل
 .1آثاره، فرمحه اهلل وجزاه أفضل ما جيزي العاملني"

 مقومات نجاح مجلة المنار:-
ومل يكن استمرار جملة املنار يف الصدور أمرًا هيًنا وسهالً، بل صادفت صعوبات كثرية، وأزمات 
مادية، ومنافسة من جمالت أخرى؛ وهجوًما من أعداء هلا ضاقوا بفكرهتا اإلصالحية ودعوهتا التحريرية 

بل كان ميلك عقاًل واعًيا وقلًبا صادقًا، ورغبة ملحة الواعية، ومل يكن الشيخ ميلك جاًها أو سلطانًا، 
يف اإلصالح، ومهة عالية يف الصرب والثبات ومواجهة األزمات، ساعده ذلك على االستمرار يف صدور 

من  91جملته، وإن تعثرت أحيانًا عن الصدور شهرًا أو شهرين، لكنها مل تتوقف متاًما حىت وفاته يف )
 م(.5211من أغسطس  99هـ/5111مجادى األوىل 

 مجلة المنار بعد وفاة مؤّسسها: -
توقفت اجمللة سبعة أشهر بعد وفاة الشيخ رشيد رضا، مث أسندت رئاسة حتريرها إىل الشيخ 
"هبجت البيطار" من علماء سوريا املعروفني، فقام على حتريرها، وحاول إكمال التفسري الذي كان 

  توقفت املنار مرة أخرى ملدة تقرتب من ثالث سنوات.ينهض به الشيخ، فأمت تفسري سورة يوسف، مث
مث أسندت أسرة الشيخ إصدار اجمللة إىل اإلمام املرشد  حسن البنا مؤسس مجاعة اإلخوان 
املسلمني وكان مقدرًا للمجلة وصاحبها، فأصدر العدد األول اجلديد يف )غرة مجادى اآلخرة 

رجوعها مرة أخرى صدى واسع، عرب عنه اإلمام م( بعد تردد، وكان ل5212من يوليو  58هـ/5118
حممد مصطفى املراغي شيخ األزهر بكلمة يف افتتاحية اإلصدار اجلديد، قدم فيه حسن البنا إىل قراء 

 املنار، مشيًدا بعلمه وقدرته يف جمال الدعوة اإلسالمية.
                                                           

1
 .15ص.  ،المصدر نفسه  - 
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باملسئوليات، وواصلت اجمللة صدورها لكنه كان بطيء اخلطى، واملهام جسيمة على رجل مثقل 
مشغول بأعباء كثرية، فلم يتمكن من االستمرار، وتوقفت اجمللة بعد أن صدر منها ستة أعداد على 

 م(.5211هـ/5112مدى أربعة عشر شهرًا، وذلك يف سنة )

 جريدة التجديد اليومية: -ثالثا
سم م، وهي لسان ناطق با9119جريدة يومية تصدر باملغرب الشقيق، ظهرت إىل الوجود سنة 

 احلركة اإلسالمية.
 أبواب الجريدة:-

أسرة  -قضاء وحماكم -تربية وتعليم -عرب وعامل -السياسة -جهات وأقاليم -الصفحة الرئيسية
صفحات متخصصة: احلركة  -صدى املنابر(-استشارات دعوية-الدين واحلياة )قال الفقيه -وجمتمع

 اقتصاد وتنمية. -ينماثقافة وس -وثائق -شخصيات -األرشيف األمريكي -اإلسالمية
 وتفتح اجملال للقراء لإلدالء بآرائهم يف املوضوعات املختلفة يف باب بعنوان ردود القراء.

 أقالم التجديد:-
حيىي  -سعد الدين العثماين -كتاهبا كثريون، نكتفي هنا بذكر البعض منهم:  أمحد الريسوين

عبد  -الطيب بوعزة -حممد يتيم -د جربوناحمم -حممد بولوز -أبو زيد املقرئ اإلدريسي -اليحياوي
 عزمي بشارة. -منري شفيق -فهمي هويدي -اإلله بلقريز

 مقاالت من الجريدة-
تتنوع املقاالت اليت تنشر يف اجلريدة من مقاالت هتتم بقضايا فكرية، إىل مقاالت تأيت تعليقا على 

 ين النموذجني:قضايا وأحداث، ولكي نعطي تصورا واضحا عن هذه املقاالت نورد هذ
 حنو مؤلفات قياديةمقال للدكتور أحمد الريسوني: 

والفكر والثقافة مما يسود املكتبة العربية اإلسالمية من عشوائية  يشكو كثري من أهل العلم
وال ُيستثىن من هذا الواقع سوى عدد قليل من إصدارات بعض املؤلفني وبعِض  .وضحالة وغثائية

 الرسالية. وحىت هذه االستثناءات اليت تقدم ملكتبتنا شيئا من اجلدةأو بعض املؤسسات  دور النشر
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واملرتمجني. ومن هنا  واجلودة غالبا ما يَعوَّل فيها على املبادرات واجلهود الفردية للمؤلفني واحملققني
خترجه لنا املطابع ودورالنشر  يبقى أثرها حمدودا ويبقى عددها مغمورا، ضمن الكثرة الكاثرة مما

  .وزيعوالت

فالكتاب العريب اإلسالمي يف أغلب أحواله، ويف أحسن أحواله، ينحصر أثره يف سد  وعلى العموم
واملثقفني  وتلبية بعض االحتياجات العلمية والعملية والثقافية واالجتماعية لعموم القراء الفراغ

تقوم بصفة  قد املتدينني، ولبعض الطلبة والباحثني املتخصصني. وبعض هذه الكتب والكتابات
فلكها، من حكومات  خاصة بدور اإلسناد والتوجيه املذهيب للجهات اليت تنبع عنها وتدور يف

  ...وأحزاب وحركات إسالمية أو قومية

 القيادي الطليعي يف جتديد الصرح العلمي لألمة اإلسالمية، ويف إحداث إصالٍح وبناء أما الدور

ويف صياغة  الفاعلة فيها حنو النهضة والريادة احلضارية،فكري منهجي، ويف توجيه األمة والنخب 
اليت تعرتضها ... فهذا كله  احللول واملشاريع النهضوية، وإزاحة العوائق واإلشكاالت العلمية والفكرية

 النحو الذي تسري عليه األمور يبدو كأنه غري وارد، أو غري ممكن، يف األفق املنظور وعلى

  ...دولكن ال بد مما ليس منه ب

  .كتاب وحكمة فنحن أمة )اقرأ(، وحنن أمة )الكتاب(؛ معجزة نبينا كتاب، وديننا

وليست يف مواردنا الطبيعية، وليست يف قدراتنا  خاصيتنا وميزتنا وقيادتنا ليست يف قوتنا االقتصادية،
  ...احلركية واملالية اجلهادية القتالية، أو تضحياتنا

والعلم، واحلكمة والفكر. وما سوى ذلك فهي توابع  وميزهتا القراءةوإمنا خاصيتنا مبدؤها وأساسها 
البخاري: ''باب العلم قبل القول والعمل ، لقول اهلل تعاىل }فَاْعَلْم  ووسائل ومكمالت. وقال اإلمام

  .''...إَِلَه ِإالَّ اللَُّه {، فبدأ بالعلم أَنَُّه اَل 

رسالتنا علمية، ومل تكن هنضتنا علمية، ومل تكن  خاصيتنا علمية، ومل تكن فإذا مل تكن ـ فعال ـ
  .علمية، فقد ِحْدنا عن الطريق الصحيح حضارتنا

وهو اختاذ العلم والعمل العلمي إماما، واختاذ الكتاب إماما، كما قال  فال بد إذاً مما ليس منه بد،
ُلوُه َشاِهٌد } تعاىل  51قـَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى ِإَماًما َوَرمْحًَة{ هود/. ِمْنُه َوِمنْ أََفَمْن َكاَن َعَلى بـَيـَِّنٍة ِمْن َربِِّه َويـَتـْ
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 تعاىل إنزال الكتب. وسنة األنبياء تبليغ الكتب وإمامة الناس بالكتب. ووظيفة العلماء فسنة اهلل

الكتاب والعلم  واملفكرين ترسيخ اإلمامة والقيادة للكتاب اإلمام، مث ترسيخ ثقافة الكتاب وإمامةِ 
ملختلف األزمنة واألجيال،  عامة. وظيفة العلماء واملفكرين إنتاج الكتب القيادية اهلاديةبصفة 

  .حبسب املشكالت واحلاجات واإلمكانات القائمة يف كل زمان

  :وليس صحيحا ما قاله الشاعر أبو متام

  يف حده احلد بني اجلد واللـعبِ  ... إنباء من الكتب السيف أصدق

  َجالء الشك والريبِ  متوهنن ... ود الصحائف يفبِيُض الصفائح اَل سُ 

على الصفائح وحاكمة عليها. واهلل  بل نقول: الكتاب أصدق قيال وأقوم سبيال، والصحائف مقدمة
بِاْلِقْسط{ النَّاُس  بِاْلبَـيـَِّناِت َوأَنـْزَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن لِيَـُقومَ  عز وجل قال:}َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا

وامليزان والبينات، أي: الكتاب ومنهج  فاألساس والعمدة يف دين اهلل وشرعه: الكتاب 91احلديد/،
  { .الكتاب

َشِديٌد  سبحانه نعمة أخرى، وهي جلميع خلقه، فقال:}َوأَنـْزَْلَنا احلَِْديَد ِفيِه بَْأسٌ  مث بعد ذلك أضاف
  .{َوَمَناِفُع لِلنَّاسِ 

  .حنتاج إىل الكتب القيادية يف كافة اجملاالت احليوية وقائده، فلذلك فالعلم إمام العمل

 تارخينا املديد مؤلفات قيادية منوذجية يف خمتلف العلوم والتخصصات، جاءت يف حلظتها ولقد عرف

واجملتمع،  وعند مسيس احلاجة إليها، فقادت حركة العلم والفكر، ومن خالهلا وجهت حركة األمة
  :ت ومنعطفات علمية نوعية؛ نذكر منها على سبيل املثالوشكل بعضها حمطا

ومها الكتابان النموذجيان  .ـ كتاب )املوطأ( لإلمام مالك، و)اجلامع الصحيح( لإلمام البخاري
  .وتدوين السنة املؤسسان والقائدان ملا جاء بعدمها يف جمال علوم احلديث

مها كتابان منوذجيان قائدان للحركة الفقهية و  ـ وكتاب )الرسالة( وكتاب )األم( لإلمام الشافعي،
  .على مر العصور األصولية وللعقلية الفقهية األصولية

املؤسس واملوجه لعلوم القرآن والتفسري، من يومه  ـ و)جامع البيان( لإلمام الطربي...وهو الكتاب
  .يف تأسيس علوم الفقه واألصول واللغة وإىل اآلن. فضال عن إسهامه ومرجعيته

األثر الفوري واملباشر، ألن أهل زماهنا غفلوا عن قيمتها، أو مل  بعض تلك املؤلفات مل يكن هلاو 
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لالستفادة منها، ولكنها سرعان ما عادت فأدت رسالتها وأحدثت أثرها الكبري، بعد  يكونوا مهيئني
املقدمة( ) وكتابأو أزمان من تأليفها؛ كُكتب ابن تيمية وابن القيم، وكتب ابن عبد السالم،  زمن

  .البن خلدون، وكتاب )املوافقات( للشاطيب

 احلديث شكلت )جملة األحكام العدلية( وقواعُدها، عمال جتديديا قياديا، كان له عميق ويف العصر

  .األثر يف جمال الفقه والقواعد الفقهية

حمورا الشريعة اإلسالمية( للعالمة ابن عاشور أساسا ومنطلقا و  كما شكل كتاب )مقاصد
  .الشريعة، بكل آثاره ومثاره احلميدة اجلارية اليوم لتأسيس علم مقاصد

يوسف القرضاوي كتابان من هذا الصنف أحدمها قدمي وهو )فقه الزكاة( واآلخر جديد  وللعالمة
 .فقه اجلهاد وهو

  المؤلفات القيادية

عادة ما تنبثق  -طلوبة املنشودة هذه امل واملؤلفات القيادية ـ سواء منها تلك املتقدمة املوجودة، أو
  :عن أحد أمرين، أو عنهما معا

األمة ومشكالهتا ومتطلباهتا،  ـ أن تأيت نتيجة وعِي املؤلفني ومعاناهتم ورؤيتهم ملا عليه حال 5
  .الثغرات وسعيِـِهم لتقدمي عمل علمي يليب املتطلبات ويسد

من تالميذه أو أصدقائه أو والة األمر  للعامل بعضٌ ـ أن تأيت استجابة لرغبة وطلب ورجاء، يقدمه  9
  .فريشحون له من هو أهل للنهوض به يف زمانه، أو غريهم ممن يدركون املطلوب،

الثاين من هذه املؤلفات، أما الصنف األول فريجع إىل مبادرة  ما أعنيه اآلن أكثر، هو الصنف
  .ووفقهم أصحابه، كثرهم اهلل

القضية وتصورها، مث إعداد  ات القيادية يتوقف ويعتمد على إدراكالصنف الثاين من املؤلف
إىل ذوي االختصاص واألهلية من  الفكرة وحتديد املطلوب فيها والغرِض منها، مث التوجه بذلك

هذا اإلجناز فرديا وقد يكون مجاعيا. ولكل  العلماء واملفكرين، رجاء قيامهم باإلجناز. وقد يكون
الكتاب أو املشروع، أو طبيعته والغرض منه، هو الذي  . وقد يكون حجممنهما مزاياه وحماذيره

على أن اإلجناز الفردي يف حال اعتماده، ال بد وأن يكون  .يرجح اإلجناز الفردي أو اجلماعي
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  ...يتمثل يف التحضري والتشاور والتقومي والتحكيم حمفوفا ومعززا بفكر مجاعي،

تمة بالدراسات والبحوث، أو مهتمة باإلنتاج العلمي ومؤسسات كثرية مه عندنا اليوم جهات
بقضايا اإلصالح والنهضة والتنمية، أو مهتمة ببعض القضايا املصريية  ونشره، أو مهتمة

 واملنهجية... وهذه اجلهات واملؤسسات منها احلكومية ومنها األهلية، منها العامة واالسرتاتيجية

  .املتعددة االختصاصات ومنها املتخصصة

املؤلفات القيادية( اليت أحتدث عنها، هو أن تتوىل أمرها مثل هذه ) َأرَشُد طريق إلنتاجف
 تقوم على رعايتها من البداية إىل النهاية. فأما البداية فهي اإلعداد املدروس لفكرة املؤسسات، وأن

عيد األمة... وأما ص املؤلَّف أو املشروع العلمي، انطالقا من أمهيته وأولويته ومسيِس احلاجة إليه على
ومبضامينه، وترمجته ونشره جبميع وسائل  والتعريف به النهاية فهي التمكني له؛ باالحتفاء بإجنازه

  ...أشكال عدة من احلضانة والرعاية النشر املتاحة ... وبني البداية والنهاية،

تتجاوز احلدود املنشودة ال بد وأن تتسم بسمات منهجية جتعلها  على أن املؤلفات القيادية
ما تقف عندها اإلنتاجات واملعاجلات املتسمة بالطابع الفردي أو املذهيب.  واملستويات اليت عادة

  :السمات الضرورية ومن هذه

  .املؤثرة فيها ـ اإلحاطة بالقضية املقصودة من مجيع جوانبها 5

  .ـ النزاهة والتوازن والتحقيق واحلسم 9

  .االجتهاديـ العمق واجلرأة واملستوى  1

  .املالءمة واالستجابة لظروف األمة وحاجاهتا اليوم وغدا ـ 1

 . اقرتاحات

واجملاالت العلمية اليت ما زالت حتتاج وتفتقر إىل مؤلفات قيادية جامعة  وفيما يلي بعض القضايا
  :املذكورة للمواصفات

  .ـ كتاب جامع عن القرآن الكرمي، نصا ورسالة وفهما 5

  .هبا عن القضايا واإلشكاالت األساسية املتعلقة بالسنة النبوية وفهمها والعمل كتاب جامع ـ 9

أهل االختصاص. ويبقى  ـ كتاب جامع لألحاديث النبوية املعتمدة، مما ال نزاع يف صحته عند 1
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  .والدارسني واحملققني املتنازع فيه يف مظانه، يطلبه ويرجع إليه من يريد من العلماء

  .يف اإلسالم ومنهج معاجتها وتفعيلها يف العقيدة والتصورات العقدية الكربىـ كتاب جامع  1

  .التفكري اإلسالمي ـ كتاب يف جتديد أصول الفقه ومنهج 1

والتحديات اليت تواجهها، وما يستتبع ذلك من  ـ كتاب يف قضية اللغة العربية وأمهيتها، واملخاطرِ  1
  ...عاجلاتوم آثار وانعكاسات، وما يتطلبه من حلول

  .ـ كتاب ـ أو أكثر ـ يف املسألة الرتبوية التعليمية 1

  .ـ أو أكثر ـ يف قضايا احلكم والسياسة واجلهاد وعالقات املسلمني بغريهم ـ كتاب 8

 .معه كتاب عن تراثنا العلمي والفكري وتقوميه واملوقف منه وكيفية التعامل ـ 2

  .مي وتقومي مسريته ومكانتهـ كتاب ـ أو أكثر ـ يف التاريخ اإلسال 51

  .وحديثا ـ كتاب استقصائي حتليلي يف أسباب ختلف املسلمني وضعفهم، قدميا 55

 

 الفكرة بعد السكرة الفكرة بعد السكرة مقال لفهمي هويدي:

واجلزائر على خري، ومل حيدث األسوأ الذي خشينا منه. فأحسب أن  أما وقد مرت مباراة مصر
ساعة، على األقل حىت حيسم األمر يف مباراة  18قليال مما كانت عليه قبل  األعصاب اآلن أهدأ

 بني املباراتني تسمح يل بإبداء بعض املالحظات على املشهد،« اهلدنة»الفريقني. وهذه  األربعاء بني

 :أخلصها فيما يلي

ي حال املباراة، وال ينبغي بأ إن احرتام مشاعر اجلزائريني وكسب ودهم أهم بكثري من كسب *
املمارسات الصادرة هنا ردود أفعال  أن حنرز أهدافا وخنسر شعبا شقيقا، ولئن قيل إن بعض

الرعاع واحلمقى موجودون على اجلانبني، مث إن  لتحرشات وتراشقات هناك، فينبغي أال ننسى أن
اجلزائري الذي ال حتصى فضائله، فضال عن سجله النضايل  الذين يتحرشون هناك ليسوا الشعب

التصرفات املصرية ينبغي أال ننسى للحظة أهنا تصدر عن مصر  ملشّرف، ويف كل األحوال فإنا
 .واألكثر ُودَّا وبرا الكبرية األوسع صدرا

أصبحت الروح الرياضية مبنزلة مزحة غري  إن مفهوم الرياضة بات حيتاج إىل إعادة نظر، بعدما *
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ني الرياضة واألخالق، لكين أحسب أن تلك الوصل ب قابلة للتصديق، وال أعرف كيف ميكن إعادة
من ناحية، وأجهزة اإلعالم الرمسية من ناحية ثانية، وأضع  مسؤولية القائمني عن الشأن الرياضي

مبعىن املعربة عن سياسة الدولة، ألن بعض األبواق اإلعالمية اخلاصة مل  «الرمسية»خطا حتت كلمة 
إثارة اجلماهري وتأجيج مشاعرها، ومل تتورع يف ذلك األخالق هذه، وكان مّهها هو  تكرتث مبسألة

 .استخدام أساليب اتسمت باهلبوط والسوقية عن

كثريا يف التعامل مع املباراة، وأعطيناها حجما أكرب بكثري من  إننا يف مصر أسرفنا على أنفسنا *
مقام رفيع ال أهنا مل تكن مباراة للفوز بكأس العامل يف كرة القدم )وهو  حجمها احلقيقي، رغم

الربازيل  بالضبط(، بقدر ما أهنا مباراة لتحديد الطرف الذي سيهزم يف النهاية أمام فريق أعرف قيمته
رسالة « األهرام» نوفمرب ألحد الزمالء يف جريدة حمرتمة هي 51يف هناية املطاف. لقد قرأت يوم 

رسان النيل يا أحفاد بناة ف موّجهة إىل منتخب مصر القومي قال فيها أحد الزمالء ما نصه: يا
ال يبغون إال شيئا واحدا: رؤية علم مصر  ..األهرام.. فقراء الوطن ينادونكم لتحققوا حلمهم الوحيد

كل مشكالتنا وتداوون كل أوجاعنا وتقتلون كالب  يوم افتتاح املونديال ـ لو فعلتموها ستحلون
 !معقول؟ بطوننا اليت تعوي ـ هل هذا

ولكن ذلك يثري السؤال  الناس تريد أن تفرح، وهذا حق مشروع أتفهمه، مسعت من كثريين أن *
قلوب الناس سوى مباريات كرة القدم؟  التايل: أمل تعد يف بالدنا وسيلة إلدخال الفرح والسرور إىل

يعود بعدمها الناس إىل االستغراق يف مهومهم  وألن ذلك الفرح يستمر ألكثر من ليلة أو اثنتني،
فرح يعمر القلوب ويسكنها، أم بإزاء خمدر يتعاطاه الناس  نكون يف هذه احلالة بصدداليومية، فهل 

بعد ذلك ليفيقوا على واقعهم الذي مل يتغري فيه شيء؟ وإال يعين ذلك  لبعض الوقت، مث يزول أثره
 !يف إسعاد الناس، فإننا جلأنا إىل ختديرهم أننا حني فشلنا

الفرح، لكنين الحظت أن اللوثة اليت أصابت الناس وصلت  إنين أتفهم حقا رغبة الناس يف *
الرمسي، بل أزعم أن تلك القنوات هي اليت قادت اللوثة وأشاعتها،  عدواها إىل قنوات التلفزيون

إىل التساؤل: هل احلكومة أيضا تريد أن تفرح؟ وإذا صح أن احلكومة مكتئبة  األمر الذي يدعوين
ونا ذلك إىل النظر يف تشخيص املشكلة بصورة أعمق، ال مكتئب بدوره، أال يدع وأن الشعب

 وراء التهليل ملباريات كرة القدم؟ باالختباء
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له دالالت عدة، إحداها أن مشاعر اجلماهري اجلياشة  خروج املاليني ملناصرة املنتخب القومي *
ىل غياب اعتزازهم بوطنهم أمجعوا عليها، وهو ما ينبهنا إ انطلقت حينما وجدت قضية تعرب عن

تستقطب اجلماهري وتستنفر مهتها، األمر الذي يشكل حتديا فشلت فيه  األهداف املشرتكة، اليت
أن تستدعي اإلمجاع الوطين وتعمل على تفجري طاقات اجملتمع واستثمارها  السلطة. إذ بدال من

ختديرهم بالبلد ويدفع عجلة تقدمه، فإهنا اكتفت بدغدغة مشاعر الناس وقيادة محلة  فيما ينهض
 .عابر ال يقدم شيئا يف حياهتم أو يؤخر بفرح

أكثر من فكرة ينبغي أن نعيد النظر فيها قبل فوات  إن سكرة الفوز املؤقت حني تذهب، فثمة
 .األوان
  مالحظات:-

تعّد اجلريدة منوذجا لإلعالم اإلسالمي العام، الذي جيتهد يف القيام بوظائف اإلعالم املختلفة، من 
 وتربية وترفيه، منضبطة يف كّل ذلك بالرؤية اإلسالمية.إخبار 

كما نالحظ أهّنا توظف يف القيام هبذه الوظائف اإلعالمية الفنون الصحفية املختلفة من مقال 
صحفي بأشكاله املتعددة، إىل التحقيق والروبورتاج إىل احلوار إىل الصورة الكاريكاتورية، االهتمام 

 الصور. بنقل اخلرب واحلدث عن طريق
كما نالحظ أهّنا فعال تقّدم إعالما يعكس واقع اجملتمع املغريب خاصة، والعامل العريب والعامل ككل 

 بصفة عامة. 
وال ميّيزها كصحيفة يومية عن غريها من الصحف اليومية إال النظرة اليت حتكم قيامها هبذه 

واحدة من صفحاهتا، بل يف كل األعمال، واهتمامها اهتماما خاصا بالشأن الديين، ليس يف صفحة 
 القضايا اليت تطرقها، وختصص له صفحة خاصة بعنوان الدين واحلياة. 

 جريدة البصائر: -رابعا
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قبل هذه اجلريدة صدرت يف اجلزائر املستقلة جمموعة من اجلرائد واجملالت اإلسالمية بعضها رمسي 
ن الدينية، وبعضها حزيب مثل جرائد: مثل جريدة العصر وجملة الرسالة اليت أصدرهتما وزارة الشؤو 

 املنقذ وبعضها مستقل مثل جريدة العقيدة.
 وجريدة البصائر جريدة أسبوعية، وهي لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلائريني.

م:  9151فيفري  99، وبلغت أعدادها بتاريخ 5222يرجع صدورها إىل سنة  تاريخ صدورها:-
 .511وقعها على األنرتنت بداية من العدد عددا، وجند أرشيفها يف م 181
 هيئة التحرير:-

 رئيس التحرير د. عمار طاليب
 املدير السؤول: عبد الرمحن شيبان
 مدير التحرير عبد احلميد عبدوس
 مدير اإلشهار: عبد احلميد سقاي

 املدير التقين: مصطفى كروش
 سكرتري التحرير: كمال أبوسنة

 الهدف من إصدار المجلة:كلمة رئيس التحرير في بيان -
أما بعد، فهذه البصائر تعود إىل امليدان، بعد املشوار الطويل الذي قطعته يف خدمة اجلزائر 
والعروبة واإلسالم، يف خمتلف املراحل والعهود، والكتَّاب، واملشرفني، والقارئني، واحلاكمني العادلني 

استعادة األمن بسبب اإلجراءات العفوية  تعود واجلزائر قد قطعت شوطا يف جمال …  واملستبدِّين
احلكيمة املتَّخذة، اليت هي يف حاجة إىل أن تدعَّم خبطوات أوسع مدى وأعمق خطرا، لكي تتمكَّن 
البالد من تقومي ما فسد واعوجَّ يف مجيع اجملاالت، وصيانة اإلسالم من تبجُّحات املرتدِّين واملرتدَّات، 

ع تشنُّجات املستغربني عن مواقفهم من اللغة الوطنية الرمسية، لغة هنا وهناك، يف صلف ووقاحة، ورد 
 القرآن نبينا ورسولنا عليه الصالة والسالم. عليه القرآن كتابنا، ولغة من أنزل
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إنَّ البصائر هلذا أسِّست، حىت جاءت احلرية وجاء االستقالل، ويف هذا السبيل تسأنف العمل 
تصون احلرية واالستقالل من عبث العابثني، وعدوان املعتدين، ة، من أجل أن قبكلِّ ما تؤتى من طا

 كلُّ ذلك يف كنف احلرية والعدل والتضامن.  …وعراقيل اجلامدين، وتضليل اجلاهلني املتعاملني 
 أبواب الجريدة:-

 -يف رحاب القرآن -حمطات -تذكرة -نظرات مشرقة -شاهد ومشهود –وراء األحداث  -ساحنة
 -خدمات -من نشاطات الشعب -حوارات -ما قل ودل -اسألوا أهل الذكر -هذا بصائر للناس

 متابعات. -معاجلات إسالمية -احلديقة األدبية -روضة البصائر -األخرية
 كتاب البصائر:-

  -حممد الصاحل صديق -حممد عبد النيب -عبدوس عبد احلميد -عمار طاليب -عبد الرمحن شيبان
 رشيد أوزاين. -عبد الكرمي ليثاين -عثمان أمقران -عفاف نبيلة -كمال أبو سنة

واملالحظ أّن غالب ما ينشر يف جريدة البصائر مقاالت مطولة يف موضوعات دينية وفكرية 
يف مرات حمدودة، ورمبا يرجع  وأدبية، وتغيب منها الفنون الصحفية األخرى باستثناء إجراء حوارات

السبب يف ذلك إىل طبيعة تكوين الطاقم املشرف على الصحيفة ونظرته للعمل الصحفي وإمكاناته 
 يف هذا اجملال.

وميكن أن نصّنفها يف دائرة اإلعالم اإلسالمي املتخصص، يف التعريف باإلسالم ومتابعة بعض 
 القضايا املتعلقة باملسلمني.
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 مةمجلة األ-خامسا
هـ ..  5115م املوافق 5281صدر العدد األول من جملة "األمة" اإلسالمية يف قطر سنة 

، وهي جملة إسالمية شهرية جامعة،  وصدرت اجمللة مبناسبة مرور ألف وأربعمائة سنة على اهلجرة النبوية
استمرت كانت تصدر غرة كل شهر عريب عن رئاسة احملاكم الشرعية والشؤون الدينية يف دولة قطر، و 

يف الصدور حىت توقفت يف سنتها السادسة يف العدد الثاين وسبعون منها بتاريخ ذو احلجة 
 ..5281هـ/أغسطس 5111
ولقد وفق اإلخوة املسؤولون يف تسمية اجمللة )األمة( فهي قال القرضاوي:" التسمية وسببها:-

احمللية، لنوسع دائرة اهتمامنا تسمية موفقة، فنحن يف حاجة إىل جتاوز األوطان الضيقة، والقوميات 
 إىل )األمة(".

 كما جاء يف مقدمة العدد األول من اجمللة:

" األمة جملة مجيع املسلمني، يف مجيع بالد العامل، ألننا نرى أن األمة بعقيدهتا ومقوماهتا الفكرية، 
ئها وطينها ... وليست بعروقها وألواهنا وحدودها اجلغرافية، فاألمة بأفكارها ودينها وليست بأشيا

اليت تأيت على رأس القرن اخلامس عشر اهلجري يف أول احملرم، ويوافق صدورها  -ولعل هذه اجمللة 
تستطيع  –ذكرى هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم، حيث التحول الكبري يف التاريخ البشري 

جر ما هنى اهلل عنه .. املسامهة بأن جتدد للمسلمني أمر دينهم، وتعيدهم إىل احلياة اإلسالمية، وه
هذا وال تتكامل مسرية احلق، وتبلغ اجمللة أبعادها املرسومة هلا إال بالتعاون بني الكتاب، واملفكرين 
الرواد، والقراء رصيد اجمللة احلقيقي، وهم األقدر على حتديد مشكالهتم، ومن مث احتياجاهتم، وذلك 

إىل ذلك كله احلكمة بكل أبعادها، والكلمة الطيبة بإدامة الصلة واملراسلة لتسديد الطريق، وسبيلنا 
 بكل عطائها، والقول اللني، واملوعظة احلسنة ". 

 هيئة التحرير:-
 املشرف العام: عبد الرمحن ين عبد اهلل آل حممود

 رئيس التحرير: يوسف عبد الرمحن املظفر
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 مدير التحرير: عمر عبيد حسنة
 قضايا المجلة:-

، واالقتصاد، واألقليات املسلمة، وقضايا التاريخ واحلضارة، والرتبية " قضايا األسرة املسلمة
واالجتماع واإلعالم والرتكيز على احلوارات واللقاءات الصحفية مع كبار األعالم والشخصيات 
الفكرية يف العامل اإلسالمي يف تلك الفرتة، جبانب الدراسات العلمية والرسائل اجلامعية والشؤون 

اجم والسري، والطب، والزراعة، والفضاء والفلك، وعجائب املخلوقات، وفقه الدعوة، العسكرية والرت 
واللغة العربية مع الرتكيز على الشعر والقصة واألدب، والتعليق على املؤلفات واإلنتاج الفكري يف 

 .".العامل اإلسالمي وشؤون املكتبات والصحافة يف العامل، وقضايا التنصري وغريها ..
صدرت جملة )األمة( من قطر،  اوي متحدثا عن قضايا اجمللة ومنهجها الصحفي:"قال القرض

فسدت فراغا فكريا قائما، وشعر الناس أن اجمللة حتوي فكرا جديدا غري الفكر التقليدي، الذي عرفت 
 به اجملالت الدينية أو اإلسالمية، هو )احلركية(.

يربط العلم بالعمل، ويربط الفكر باحلركة، فليس إذ من املهم يف خماطبة العقل املسلم املعاصر: أن 
الفكر شيئا معلقا يف اهلواء، بل هو شيء يتعامل مع الواقع املعيش، ويتعامل معه بصورة إجيابية، يتأثر 

 به ويؤثر فيه.
...كما أن اجمللة كانت تثري قضايا مهمة، توقظ احلاسة النقدية عند املتدينني عامة، ودعاة 

مثل سؤال: )أين اخللل؟( الذي عرضته على عدد من العلماء واملفكرين، ليجيبوا عنه اإلسالم خاصة. 
 إجابات متنوعة، كل حسب منظوره ورؤيته.

 ...وقد جتاوب املسلمون معها يف املشارق واملغارب، وكان الناس يرتقبوهنا حبرارة وهلفة.

ر املقاالت لكبار وكانت حتتوي لقاءات وحوارات مهمة، وحتقيقات صحفية حية، إىل جوا
 الكتاب اإلسالميني املعروفني يف ساحة الدعوة والفكر.

وقد سنت اجمللة سنة حسنة: أن يصدر عنها كتاب لعامل أو مفكر إسالمي، كل ثالثة 
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أشهر، يعاجل قضية من قضايا الفكر اإلسالمي، تتسم باحليوية واملعاصرة، وتكتب بأسلوب علمي 
 التهييج.موضوعي، بعيد عن اإلثارة و 

 كتاب المجلة:-
وقد ساهم ثلة من الكتاب العرب وغري العرب يف املسامهة بالكتابة يف هذه اجمللة وعلى رأسهم: 
العالمة الشيخ يوسف القرضاوي، وحممد الغزايل، وحممد كمال جعفر، والشيخ الندوي، وحممد 

، وحممد عبد اهلل قطب، وأمحد ديدات، وعماد الدين خليل، وعمر عبيد حسنة، ود.حسن هويدي
السمان، ود.عدنان زرزور، ومناع القطان، وأنور اجلندي، وعبد القادر العماري، ويوسف العظم، 
ورمضان الوند، وإمساعيل الكيالين، والعالمة عبد اهلل بن زيد آل حممود، وحممود شيت خطاب، 

وحسن عيسى عبد حممد علي اجلماز، عبد اهلل كنون، حممد اجملذوب، وأبو األعلى املودودي، 
الظاهر، وحممد بن علي السنوسي، وعبد املنعم النمر، وعليوة مصطفى عليوة، وسعيد حارب، وحممد 

 سعيد البوطي، وعبد السالم بسيوين ... وغريهم. 

 سبب توقفها:-
قال القرضاوي:"ظلت جملة األمة تصدر من قطر ملدة ست سنوات، مث فجأة صدر قرار بإيقافها 

 وشقيقتاها القطريتان األخريان: جملة الدوحة، وجملة الصقر.عن الظهور، هي 
قيل: إن األسباب كانت مالية، وإن قطر يف ذلك الوقت أرادت مراجعة نفقاهتا، وتقليل 

 مصاريفها، واالقتصاد يف ميزانيتها.
 ولكن أمل يكن هناك بند ميكن التقليل منه والتضييق فيه غري البند الثقايف؟

من أمور ميكن االستغناء عنها، أو التقتري فيها، وال يتضرر أحد وال يشكو من وراء كم يف امليزانية 
ذلك. أكانت الثقافة هي اجلانب الضعيف الذي ال جيد حماميا عنه إذا جري عليه أو انتقص من 
أطرافه؟ كما قال أبو العالء للديك الذي ذحبوه وقدموه له: استضعفوك فذحبوك، هال ذحبوا شبل 

 األسد؟!
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قد خسرت قطر باحتجاب هذه اجمللة: سفريا شعبيا متجوال، يشيد بذكرها، وينشر فضلها يف ل
 أحناء العامل، ولن تعوضه بعشرات السفراء، اليت يكلفوهنا عشرات ومئات املاليني.

وكم أمتىن أن يراجع املسؤولون أمري البالد يف هذه القضية، وهو رجل متفتح يف فكره، وينظر يف 
متوازنة، وال سيما يف عصر أصبح هلا صوت مسموع ممثل يف قناة اجلزيرة، اليت أمست األمور نظرة 

غصة يف حلوق كثري ممن ال حيبون أن يشاهدوا احلقيقة عارية، وال أن يروا الرأي والرأي اآلخر، بل 
يريدون اإلعالن عما يف صاحلهم، والسكوت عما يكشف عوارهم، أو إلباسه لباسا آخر يغري 

 يغري حقيقته، ولعنة اهلل على الظاملني واملزورين. صورته، أو
واليت أصبحت  –رغم صغر مساحتها وقلة سكاهنا  –إن قطر اليوم اليت أصبح هلا وزن عاملي 

تستضيف املؤمترات العاملية على كل املستويات، الفكرية والرتبوية واالجتماعية والدينية واالقتصادية 
 النظر يف وضعية جملة )األمة( إىل الظهور من جديد". والسياسية وغريها: جديرة أن تعيد

 اإلعالم الفضائي اإلسالمي -2

من املفيد يف أخذ تصور دقيق عن أمهية اإلعالم الفضائي و الصعوبات اليت تواجهه، وشروط 
النجاح فيه أن نعرض هنا كالما مهما ألحد الباحثني ذوي اخلربة يف جمال اإلعالم اإلسالمي، وهو 

 عبد القادر طاش يقول فيه: الدكتور
"يتبادر إىل األذهان لدى احلديث عن إعالم فضائي هادف مجلة من األسئلة املشروعة. وأول 
تلك األسئلة هو: هل هناك حاجة ماسة إىل إعالم فضائي هادف؟ وهل حيتمل الفن التلفزيوين امليال 

ا سلمنا جداًل بذلك فما مواصفات ذلك بطبيعته إىل النزعة الرتفيهية والتسويقية أن يكون هادفاً؟ وإذ
اإلعالم الفضائي اهلادف؟ وهل ميكن أن ينجح يف إثارة اهتمام املشاهدين وجذاب انتباههم؟ وهل 

 يستطيع أن حيقق املعادلة الصعبة يف اجلمع بني جدية املضمون ومتعة العرض؟

اهلادف، فمن الذي سيصنع  وتبقى يف اجلعبة أسئلة أخرى تتعلق بـ ) صناعة اإلعالم الفضائي     
هذا اإلعالم، ومن الذي سيموله، وهل سيكون إعالمًا موجهًا متوله احلكومات أم إعالمًا جتارياً 
حتكمه قوانني العرض والطلب؟ إهنا أسئلة كبرية حقًا تصعب اإلجابة عنها مجيعًا يف مثل هذه 
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ك اإلجابات الشافية لتلك األسئلة العجالة. وأكون خمادعًا لنفسي وللقراء إن أنا زعمت أنين امتل
 الكبرية. ولكن البأس من حماولة االجتهاد لعل فيها ما يفتح اآلفاق حلوار مثمر بناء.

وبادئ ذي بدء البد من القول أن حاجة جمتمعاتنا إىل إعالم فضائي هادف حاجة ماسة من  
 عدة وجوه، منها:

رئيسية يف حياة الناس. فمشاهدوه باملاليني وهم يف أن التلفزيون أصبح اليوم وسيلة إعالمية       
 ازدياد مطَّرد وسوق القنوات الفضائية تشهد ازدهاراً ال مثيل له.

  أن التلفزيون ميتلك عناصر عديدة للجذب واالستقطاب مما جيعله أحد أخطر الوسائل
 اإلعالمية تأثرياً يف جمتمعاتنا 

 إىل القنوات اجلادة واملتخصصة كما هو احلال يف  أن سوق الفضائيات العربية بالتحديد تفتقر
  اجملتمعات الغربية اليت استعرنا منها هذه الوسيلة اإلعالمية.

   أن النجاح النسيب الذي حتقق لبعض القنوات الفضائية العربية ذات الطبيعة اجلادة يدل على
عرب. وفضاًل عن ذلك كله فإن أن املثل ملثل هذه القنوات موقعًا مرغوبًا يف اهتمامات املشاهدين ال

النظرة املوضوعية لطبيعة جمتمعاتنا العربية وواقعها تدل على أن هذه اجملتمعات متدنية وحمافظة وهي 
لذلك ال تنظر إىل وسائل اإلعالم باعتبارها وسائل للرتفيه والتسويق فحسب بل تطمع أن تؤدي هذه 

  ويرية.الوسائل أدواراً ذات طبيعة تثقيفية وتعليمية وتن
ومن جهة أخرى يتطلب واقعنا العريب الذي تنتشر فيه األمية بكافة أشكاهلا، والذي يعاين      

أمراضًا حضارية قاتلة، أن نستثمر هذه األدوات االلكرتونية البالغة التأثري يف توسيع دوائر التعلم، 
ية راقية املضمون وراقية وزيادة فرص التثقيف والتنوير االجتماعي والسياسي من خالل صناعة إعالم

املهنية يف آن واحد. وال ينبغي التسليم باملقولة الرائجة أن التلفزيون وسيلة ترفيهية وتسويقية بطبيعته. 
إن أصحاب هذه املقولة يف الغرب يدركون اآلن عدم صحتها على اإلطالق. فلماذا نبدأ من حيث 

 بدأو عوضاً عن أن نبدأ من حيث انتهوا؟!
بصرية جتتذب العني واألذن  –تلفزيون خصائص ال ميكن إنكارها فهو وسيلة مسعية إن لل     

وهو يعتمد على الصورة املتحركة ما فيها من حركة اجلسم والتعبريات اليت تنعكس على الوجوه. وهو 
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أسري الزمن وال حيتمل البطء والتمطيط. وهو وسيلة معقدة جدًا وذات تكلفة تشغيل عالية. وهو 
 ثرياً على مصادر اإلعالن التجاري.يعتمد ك
وكل هذه اخلصائص جعلت للتلفزيون جاذبية شعبية ومجاهريية ال تضاهى. وهذا أدى إىل      

اللجوء إىل أمور منها صناعية النجومية، والرتكيز على كل ما حيقق الطبيعة املرئية املبهرة للصورة 
اق املشاهدين ويشبع هنمهم إىل االستمتاع دون التلفزيونية، وامليل اجلارف حنو تقدمي ما يرضي أذو 

 جهد عضلي أو استثارة فكرية.
ولكننا نالحظ هنا أن اخلصائص املميزة للتلفزيون سخرت بطريقة أحادية لتخدم أغراض      

املهيمنني على الصناعة اإلعالمية من مستثمرين ماليني يسعون وراء تعظيم أرباحهم املادية وحتقيق 
ية أو سياسيني ال يريدون أن يكون هلذه الوسيلة دور تنويري ميكن أن يقوض مصاحلهم الشخص

 هيمنتهم أو يسبب هلم مشكالت هم يف غىن عنها!
إن خصائص اإلعالم التلفزيوين الفضائي ميكن أن تستثمر بطريقة أفضل. وكما سخرت تلك      

صناعة إعالم فضائي هادف اخلصائص لصناعة إعالم فضائي ترفيهي تسويقي ميكن أن تسخر أيضاً ل
 بعيد عن االبتذال واإلسفاف وإثارة الغرائز وتلبية االهتمامات الدنيا جلمهور املشاهدين.

ومن الطبيعي أن نتساءل بعد ذلك عن مواصفات هذا اإلعالم الفضائي اهلادف الذي ندعو      
األسلوب والطبيعة اجلامدة إليه. هل هو ذلك اإلعالم التقليدي الذي يعتمد على املباشرة الفجة يف 

 يف املضمون ؟
وهل هو ذلك اإلعالم الثقيل الظل الذي يتنكر خلصائص الوسيلة التلفزيونية من صورة مبهرة 
وحركة معربة وسرعة يف اإليقاع وتكثيف يف الكلمة وبالغة يف الرسالة؟ وهل هو ذلك اإلعالم 

 املصطبغ بألوان إيديولوجية فاقعة يفتقر إىل روح احلوار وتعدد الرؤى وتالقح األفكار؟ 
اإلعالم الفضائي اهلادف الذي ننشده ليس كذلك، بل هو على العكس من ذلك متاماً،  إن     

 فهو:
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إعالم عصري يف مضمونه وأسلوب عرضه، مينح من تراث األمة ويستوعب معطيات العصر      
فيمزج بينهما بذكاء وحكمة ليقدم للجمهور مادة إعالمية تنطلق من ثوابتهم الراكزة ومتس متغريات 

 يف أسلوب مشرق ال تكلف فيه وال مجود. حياهتم
         إعالم مهين راق يرتكز على خصائص الوسيلة التلفزيونية اليت خياطب من خالهلا الناس

  ويوظف التقنيات احلديثة خلدمة الرسالة والوصول إىل اهلدف.
        حلياة والناس إعالم منفتح فكريًا وحضاريًا قال ينغلق يف "جيتو األدجلة" بل ينفتح على ا

والعامل ألنه ينتمي إىل دين للعاملني كافة، وحضارة تفاعلت مع احلضارات األخرى على مر العصور. 
  وألنه يدرك أن العامل اليوم حتول إىل قرية كونية ال جمال فيها لعزلة أو ادعاء طهارة ذاتية!

االنفتاح الفكري  –نية امله –وأحسب أن اجتماع هذه املعامل الثالثة الرئيسية العصرية      
 واحلضاري هو أكرب جناح إعالم فضائي هادف يف زماننا هذا.

أما حتقيق املعادلة الصعبة يف اجلمع بني )جدية( املضمون و )متعة( العرض فليست مهمة      
مستحيلة إذا ما صدقت النوايا وتوافر األشخاص املؤهلون فكريًا ومهنيًا لتحمل عبء هذه املسؤولية 

ارية العظيمة. ومن قال أن اجلد يفتقر إىل املتعة، أو أن املتعة ال تتحقق إال إذا افرتقت عن احلض
اجلدية؟ إن املسألة مسألة اهتمام وجتويد صناعة. وصاحب الرسالة الراقية واملهنية الرفيعة يصنع متعة 

 اجلد، ويريب بالعمل الدؤوب املتقن أذواق املشاهدين ويعلي من اهتمامهم.
ولن ينجح اإلعالم الفضائي اهلادف إال إذا نظرنا إليه باعتباره صناعة متكاملة هلا متطلبات      

مادية ومهنية من جهة، وهلا شروط فكرية واجتماعية من جهة أخرى. ونقصد بالشروط الفكرية 
واالجتماعية توافر مناخ موائم إلعالم حر ومسؤول. فال ينجح إعالم هادف إذا كبلته القيود 

رته البريوقراطية. وال ينجح إعالم هادف يف حميط اجتماعي ال يقدر رسالة هذا اإلعالم وال وحاص
 يتفاعل معها.

أما املتطلبات املادة واملهنية فأساسها التمويل، فالصناعة اإلعالمية ذات كلفة باهظة. ويظهر      
دفة واالتفاق عليها بسخاء لنا أن احلكومات اليوم مل تعد قادرة على متويل إنشاء قنوات فضائية ها
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لتقدم جلمهورها ما يستقطب اهتمامهم. ويف الوقت ذاته ال يتحمس القطاع اخلاص لتمويل مثل هذه 
 القنوات لعدم جدواها االقتصادية فما املخرج إذاً؟

إن التعاون بني القطاعني العام واخلاص ميكن أن يكون الصيغة املقبولة، وهذا ما جنده يف      
الدول املتقدمة يف الغرب حيث تقوم احلكومات والقطاع اخلاص بتمويل حمطات تلفزيونية  جتار بعض

 عامة أو تعليمية أو متخصصة خلدمة اجملتمع.
وجند يف اجملتمعات الغربية على حنو خاص اجتاهًا متناميًا من الشركات واملؤسسات اخلاصة      

وإرشادية وإبداعية من خالل نظام الرعاية الكلية أو للمسامهة السخية يف متويل برامج ثقافية وتعليمية 
اجلزئية ويتمثل احلافز ملثل هذه املسامهة يف شعور تلك الشركات واملؤسسات بالواجب الوطين من 
جهة، ويف تقديرنا لألثر اإلجيايب بعيد املدى ملثل هذه النشاطات يف تأكيد صورهتا ومسعتها ومكانتها 

أخرى. كما أن اجلمعيات واملؤسسات اخلريية يف الغرب تشارك أيضًا يف بني أفراد اجملتمع من جهة 
دعم املشاريع الثقافية واإلعالمية اجلادة واهلادفة ورعايتها، وتعد هذه املشاركة عماًل استثماريًا وإن مل 

 حيقق هلا عوائد مباشرة.
خريية تعتمد على وليس املطلوب هو حتويل مشاريع اإلعالم الفضائي اهلادف إىل نشاطات      

استجداء التربعات. بل املطلوب هو الوصول إىل صيغة متويلية مناسبة، تتكاثف فيها اجلهود وتتالقى 
السواعد. ولعل يف إنشاء مؤسسات إعالمية خاصة ال تستهدف حتقيق الربح املادي ما يعني على 

ملباشر، ومن مأزق التمويل اخلروج من مأزق التمويل احلكومي الذي قد جيلب معه التوجيه السياسي ا
 التجاري الذي يتعامل مع املادة اإلعالمية باعتبارها سلعة ختضع لقوانني العرض والطلب".

وبعد استعراضنا هبذا املقال نعّرف ببض القنوات الفضائية اإلسالمية، واخرتنا منها ثالث قنوات 
 عامة هي قناة إقرأ وقناة الرسالة وقناة اجملد.
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 قناة إقرأ: -أوال
 تاريخ التأسيس:-
 95هـ ، املوافق 5152ناة اقرأ الفضائية اليت أسستها الشركة اإلعالمية العربية غرة رجب عام ق

 م   5228أكتوبر 
 الجمهور المستهدف:-

ختاطب قناة اقرأ خمتلف شرائح األسرة من خالل براجمها املتنوعة بتخصيص أوقات مناسبة لكل 
  :شرحية
 فهي ختاطب الطفل وختصص له براجمه املفيدة واملسلية، -
 و هتتم باملرأة يف كل شؤون حياهتا -
 وختاطب الشباب بلغتهم والبالغني فيما يهم دينهم ودنياهم. -
اليت  ،متيزت منذ تدشينها بتقدمي الربامج امللتزمة احملافظة على تقاليد األسرة العربية واإلسالميةو 

 مما جعلها حبق مالذ األسرة اآلمن .تنور العقل والفكر 
و قد أوضحت العديد من الدراسات اليت أجرهتا الشركات واجلهات واهليئات واملطبوعات 
املتخصصة ، أن قناة اقرأ تتقدم بشكل سريع يف سلم املشاهدة كأعلى القنوات مشاهدة على مستوى 

سبب انتشار واتساع مجاهرييتها إىل كل ما  العامل العريب باإلضافة لريادهتا يف أوروبا وأمريكا ، ويرجع
 صناعية.سبق ذكره باإلضافة إىل بثها على أربعة أقمار 

 الرؤية-

تسعى قناة اقرأ الفضائية لتقدمي إعالم عريب هادف و مميز يليب حاجة املشاهد من خالل جمموعة 
لثقافية و االجتماعية متنوعة من الربامج اجلادة اليت متس حياته و تتناول اهتماماته الروحية و ا
 .واالقتصادية و ُتشبع رغباته اإلنسانية من منظور إسالمي و تقدمها برؤية عصرية
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 هدف القناة -

تكوين اجملتمع اإلسالمي املعاصر املؤمن بعمق و حمبة اهلل و رسوله و الكتاب و السنة واالقتداء 
اليت حتث على اإلميان باحلوار الوسطي بالصاحلني، وتطبيق اإلسالم بشموليته لكل جوانب احلياة 

السمح املتقبل للرأي اآلخر، مما يؤهل على تكوين جمتمع إسالمي إجيايب بنّاء قادر على التفاعل 
داخليًا و خارجيًا بكل فئاته، والوصول إىل املسلمني يف خمتلف أحناء العامل كما هتدف للتعريف 

ا مل يتح هلم إعالمهم فرصة التعرف عن قرب على بسماحة الدين اإلسالمي يف دول الغرب اليت رمب
1مباديء الشريعة اإلسالمية السمحاء

. 
 وهناك أهداف تفصيلية للربامج هي:

 إيقاظ اإلميان يف القلوب-
 تصحيح املفاهيم الدينية-
 تعميق اهلوية اإلسالمية-
 اإلجيابية والنفع لألمة-
 إحياء فروض الكفاية-
 التفاعل مع اآلخرين-
 لآلخرين. التفهم-
 برامج القناة:-

 براجمها متنوعة وتشتمل على أغلب األنواع اإلعالمية:
 الربامج اإلخبارية: "مدارات احلداث"، "منتدى الصحافة"، " حديث الساعة"-
 برامج الفتاوى: "يف رحاب الشريعة"، "فتاوى على اهلواء باإلجنليزية والفرنسية"-

                                                           
1

 -  www.iqraa-tv.ne 



66 

 

لنساء"، "البيوت السعيدة"، "مشكالت احلياة"، "طبيب برامج األسرة: "جملة املرأة"، "فقه ا-
 األسرة"، "حياتنا والشريعة".

 الربامج التعليمية:"التالو الصحيحة"، "كيف تقرأ القرآن".-
 برامج التواصل مع املشاهد:"البينة"، "الدنيا خبري".-
 سرية".الربامج الوعظية: "نلقى األحبة"، "قبل أن حتاسبوا"، "إميانيات"، "روائع ال-
 برامج الشباب: "مىن وأخواهتا"، "منرب الشباب" -

 قناة الرسالة-ثانيا
 التأسيس وساعات البث:-

 األمري الوليد بن طالل :رئيس جملس اإلدارة

 الدكتور طارق حممد السويدان: املدير العام

 9111مارس : بدء البث الرمسي

 على مدار الساعة : ساعات البث

 الشعار واالنتماء:-
 الرسالة إبداع و أصالة: الشعار اللفظي

الرسالة هتتم بقضايا األمة العربية اإلسالمية و الوطنية وتعمل على دعم االنتماء : الرسالة واالنتماء
 اإلسالمي و العريب جلميع الشعوب العربية.

 :الرسالة واألخالق-

عامة تساعد مشاهديها على للمسامهة يف إمداد مشاهديها بقيم وأخالقيات تربوية  الرسالة تسعى
 التغري السلوكي جلميع أفراد األسرة.
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 :الرسالة والقيم-
قناة فضائية تعمل على تدعيم القيم اإلسالمية واإلنسانية ومجع األسرة العربية على شاشتها بتقدمي 

ية والشرعية ثروة فكرية مرئية من الربامج الرتبوية اهلادفة واملتنوعة خاصة اجلوانب االجتماعية والتنمو 
... اليت حتتاج هلا األسرة العربية بأسلوب هادئ وطرح متزن ال يعمل على التحريض ويلتزم املبادئ 

 املهنية يف إطار عمل إعالمي مؤسسي متناغم متكامل.

 الرسالة والتنوع-

ىت تعتمد يف أساليبها على التنوع يف طرح الربامج بعيداً عن القولبة اليت تبعث على امللل وذلك ح
 نستطيع الوصول ألكرب شرحية ممكنة من املشاهدين يف مجيع أحناء وطننا العريب الكبري.

 برامج القناة-

الربامج التسجيلية • الربامج العلمية • برامج النساء • الربامج احلوارية • براجمها منوعة تشمل: 
برامج دينية وخريية • امليدانية  يرالتقار • نقل الصلوات • اإلفتاء الديين • برامج اقتصادية • والوثائقية 

 وغريها من الربامج النافعة للمشاهدين• املسابقات • 

 : الرؤية
قناة فضائية تقدم إعالماً إسالمياً متميزاً بأفكار إبداعية وبرامج ابتكارية عالية اجلودة وفقاً للمعايري 

 واملواصفات العاملية.

 ةرسالال-

فكر األمة العربية واإلسالمية واحملافظة على وسطية شباهبا بعيداً عن املسامهة يف التأثري اإلجيايب يف 
 التطرف أو التفريط واملسامهة يف حتسني سلوكهم وحتفيزهم ودعمهم حلمل مشعل النهضة والتطور.

 أهداف الرسالة-
 . تغيري املبادئ اخلاطئة وتشمل تغيري ما يلي:
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 الصحيح الوسطي و املعتدل.األفكار: حبيث تتوجه حنو تثبيت الفكر اإلسالمي 
 اهلوية: حبيث تغرس مبادئ اإلسالم واالعتزاز به وبالعروبة.

 القناعات: تسعى كي ترسخ القناعات الصحيحة وتغري القناعات اخلاطئة.
العدل  -حب الوطن  -التواضع  –األمانة  -القيم: تسعى إلبراز القيم اإلجيابية ومنها :) الصدق 

 وغريها(.
د على ضرورة احرتام العقل واستعمال احلجة والدليل وبناًء عليه رفض بناء احلياة حول املنطقية: تؤك

  اخليال أو االنطباعات اليت ليس هلا أساس أو دليل.
 . ترشيد االهتمام 9

وميكن معرفة اهتمامات اإلنسان من خالل متابعة كيف يقضي وقت فراغه ومن بني االهتمامات 
  ن املهم توجيهها : الثقافة والقراءة، الفن واجلمال، الرياضة، الرتبية، الرتفيهاملنتشرة بني الناس واليت م

 . تنمية املهارات 1
وهي باختصار ما يتقنه اإلنسان من أمور تساعده على اإلنتاج ، حبيث كلما زادت مهارات اإلنسان 

 زاد عطاؤه ونفعه وأثره وهي:
م والتسويق لألفكار واملنتجات واجلودة والتفويض مهارات إدارية: كالتخطيط واختاذ القرار والتنظي

 وغريها.
 مهارات شخصية: كفن اإللقاء واحلوار واالستماع وإدارة الوقت وترتيب احلياة واإلبداع والقيادة وغريها

 مهارات فنية: كمهارات التصوير والرسم والتمثيل وغريها.
 يثة والربجمة وغريها.مهارات تقنية: كمهارات استعمال الكمبيوتر واألجهزة احلد

مهارات اجتماعية وإنسانية: كمهارات التواصل والتخاطب وفن بناء العالقات اإلنسانية واالرتقاء هبا 
  واحملافظة عليها و مهارات بناء األسرة وفن التواصل األسري ومهارات الذكاء االجتماعي.

 . تطوير العالقات 1
ويتشكل جزء منه حسب نوعية من حييطون به وطبيعة فاإلنسان يتأثر كثرياً بالعالقات من حوله 

عالقته هبم ، وقناة الرسالة تستطيع أن تساهم يف تطوير العالقات وبنائها بشكل سليم ، ومن ذلك: 
  العالقات األسرية، العالقات الزوجية، الصداقات، فنون العالقات
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 . التعريف بالقدوات 1
 يف تعريف املشاهدين بالقدوات اجليدة وتوجيههم تعمل قناة الرسالة على املسامهة بشكل كبري

 لإلقتداء هبا ، ومن بني القدوات املهمة:
الرموز التارخيية: وتشمل هذه الفئة األنبياء عليهم السالم والصحابة رضي اهلل عنهم والقادة الكبار 

 على مدى التاريخ.
العلوم الطبيعية واإلنسانية من العلماء: وهم علماء الدين أصحاب التأثري اإلجيايب وكذلك علماء 

 املسلمني وغريهم.
الرياضيون: وهنا ميكن إبراز الرياضيني أصحاب القيم اجليدة والذين ميكن أن يرتكوا أثراً إجيابياً على 

 الشباب.
الناجحون ومن لديهم جتارب إجيابية: حيث ميكن هلذه الفئة أن يكون هلا عظيم األثر يف تغيري سلوك 

ح التفاؤل واألمل من خالل إبراز التحديات اليت واجهتهم وكيف استطاعوا أن الشباب وبث رو 
 يتغلبوا عليها.

امللتزمون واملبدعون: وكذلك ميكن للفنانني على خمتلف اختصاصاهتم أن يسامهوا يف زرع القيم وتوجيه 
  اجملتمع وبالذات الشباب والفتيات واألطفال.

 الجمهور المستهدف

ادي يف تدينه )وكلهم حمب لإلسالم ومعتز به(، فهي ليست موجهة للملتزمني اإلنسان العريب الع
دينيًا )وإن كانوا سيجدون اهتماماهتم فيها( . الرتكيز على فئة الشباب من اجلنسني. ختاطب عموم 
األمة وليس منطقة بعينها. توجه خطابًا خاصًا للمرأة للنهضة هبا وتوجيهها. ليست للمختصني أو 

إمنا لإلنسان املتوسط واجلماهري بشكل عام وإن كانوا سيجدون فيها ما يناسبهم كذلك. املفكرين و 
 هي ملن يريد التعلم والرتفيه مع احملافظة على القيم واألخالق بوسطية وبدون تزمت أو تفريط.

 السياسات والقيم العامة 
لربامج واإلعالنات هناك جمموعة من السياسات والقيم العامة اليت جيب أن تلتزم هبا كافة ا

 والرعايات اليت تبث على قناة الرسالة ومنها: 
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عدم املخالفة لعقيدة اإلسالم مع السماح باحلوار العقائدي العلمي الذي يراعي االحرتام -
 واألدب لكل األديان. 

 عدم خمالفة اخللق اإلسالمي والعادات االجتماعية السائدة يف العامل العريب. -
 عدم تبذهلا واشرتاط احلشمة والذوق واألدب العام. احرتام املرأة و -
 السماح باملوسيقى واألغاين اليت حتمل القيم الدينية واألخالقية والوطنية. -
 عدم طغيان جنسية معينة على القناة، واحلرص على الكفاءات بغض النظر عن انتماءاهتا. -
االبتعاد عن السياسة وصراعاهتا )عدا قضية فلسطني( عدم جتريح الدول أو األشخاص أو -

 اهليئات أو املنظمات أو األحزاب أو اجلماعات وما يف حكمها. 
عدم النيل من الطوائف واملذاهب اإلسالمية مع السماح باحلوار املؤدب الراقي اهلادف إىل -

 ي املنضبط بالقوانني والنظم. تشجيع العمل اخلري -احلقيقة والتفاهم. 
قبول كافة مصادر اإليرادات احلكومية أو اإلعالمية أو الشخصية بشرط التزامها باألمور أعاله، -

 وبشرط عدم اإلخالل باستقاللية القناة. 
عدم التوسع يف الربامج اليت ليس هلا هدف كربامج الضحك الذي ال هدف منه أو التهريج أو -

 السريك وحنوها. 
 عدم التعصب ملذهب فقهي معني. -
 .1التنويع يف برامج القناة وعدم طغيان اجتاه معني كربامج احلوار أو الدين أو الربامج الوثائقية-
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 قناة المجد:-ثالثا
تعترب قناة اجملد أوىل القنوات التابعة لشبكة اجملد للبث الفضائي، وقد بدأت بثها  التأسيس:-

 .9111ماي  9هـ املوافق ل 5191الرمسي يف األول من ربيع األول 
 وهي قناة خاصة ميلكها فهد بن عبد الرمحن الشمربي، وهو مديرها ورئيس جملس اإلدارة فيها.

عالم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، كما تبث بعض تبث القناة براجمها من مدينة ديب لإل
أكتوبر يف مصر، واستديوهات  1براجمها من استديوهات القناة يف املدينة اإلعالمية احلرة يف مدينة 

 القناة يف الرياض.
 شخصية القناة:-

لى شكل قناة اجملد قناة شاملة ومتنوعة، ويتضح ذلك من خالل تنوع براجمها، وتتخذ هلا شعار ع
الكرة األرضية مكتوب أسفلها قناة اجملد الفضائية، إشارة إىل الشمول والعاملية انطالقا من مشولية 

 وعاملية اإلسالم.
 أهداف المجد: -

 شرح تعاليم الدين اإلسالمي بأسلوب سهل
 فتح احلوار الفكري اإلسالمي الواعي بني خمتلف القوى واالجتاهات اإلسالمية

 ية منضبطة بالضوابط اإلسالميةتقدمي مادة إعالم
 تقدمي مادة إعالمية متنوعة تليب احتياجات الفئات العمرية املختلفة

 اإلحاطة بالقضايا اليت هتم شؤون العامل اإلسالمي
 تقدمي ترفيه وتسلية يف إطار ما تتيحه الشريعة اإلسالمية

 برامج القناة:-
 تقدم القناة برامج متنوعة يف خمتلف اجملاالت:

 اجلواب الكايف -امج فقهية: مع مساحة املفيتبر -
 يدعون إىل اخلري-برامج دعوية:كلمة مضيئة-
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 برامج تعليمية:تصحيح التالوة.-
 الكامريا احملمولة.-برامج اجتماعية: فقه األخالق-
 برامج علمية: حياة تك ) املعلوماتية(، عامل اجلوال، األفالم الوثائقية.-
 صحافة الرأي.-رسائل وتغطيات-خرب وتعليق-األخباربرامج إخبارية: نشرات -
 ساعة حوار. -املفكرة الدعوية-برامج ثقافية: إصدارات-
 عامل املعارض. -برامج اقتصادية: ميادين-
 منتدى االستشارات ) دون حضور مباشر للمرأة( -برامج املرأة واألسرة: منتدى املرأة-
 أون الين. -كشكول-ممتاز يا شباب -برامج الشباب:كشفيات-
 األناشيد. -أفالم الكرتون -فكر والعب معنا -برامج األطفال: شارك معنا-

 خصائص القناة:
 تتميز بعدد من اخلصائص نذكر منها:

 االعتماد على الربامج احلوارية.-
اعتمادها على هيئة استشارية مكونة من عدد من املشايخ لضبط براجمها بضوابط الشريعة -

 اإلسالمية.
 استخدامها للموسيقى، واعتمادها على البدائل الصوتية األخرى.عدم -
 تغيب املرأة عن شاشة اجملد، التزاما بفتوى فقهية.-
 اهتمامها باجلانب اإلخباري.-
 اهتمامها بفئيت األطفال والشباب.-


