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الجانب اإلعالمي جانب مه�م جًدا خصوًصا في 
ه�ذا العصر الذي بات الجانب االعالمي فيه س�الًحا 
فع�ااًل جًدا ويلع�ب دوًرا أساس�ًيا ومؤث�ًرا، واألعداء 
يعتم�دون علي�ه بش�كل رئيس�ي ج�دًا ف�ي النش�اط 
التضليلي على كل المس�تويات وف�ي كل المجاالت 

منها: 
1- االستهداف للناس في الجانب الثقافي والفكري 
من خ�الل قنوات فضائي�ة تحمل عناوي�ن دينية، 
ولكنه�ا في حقيقته�ا ُتلبس الح�ق بالباطل وتبث 
الس�موم الثقافية والفكرية المنحرفة التي تمس�خ 

هوية اإلنسان وتجرده حتى من فطرته اإلنسانية.
2- استهداف األخالق والقيم من خالل قنوات تبث 
األف�الم والمسلس�الت والمقاط�ع الخليعة التي 
تس�تهدف القيم وتنشر الفس�اد األخالقي وتؤدي 

إلى تدنيس النفوس والذهاب بزكائها.
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تزيي�ف الحقائق والوقائع واألح�داث والتضليل   -3
السياس�ي والتروي�ج للباط�ل م�ن خ�الل قنوات 
إخباري�ة تس�تهدف تزيي�ف وعي الن�اس أو تتويه 
الناس وإبعادهم ع�ن القضايا الكبرى التي يجب 

أن تكون هي محط اهتمامهم.
قنوات تستهدف األطفال الصغار وبطريقة مرّكزة   -4
تستهدف فطرتهم السليمة التي فطرهم الله عليها 
وفس�ادهم  مس�خهم  عل�ى  جاهدي�ن  ويعمل�ون 
وتضليله�م وتزيي�ف وعيه�م وصناع�ة قناع�ات 

مغلوطة وأفكار مغلوطة لديهم منذ الصغر. 

من الذي ميول هذه القنوات املتنوعة بكلها؟
وعندم�ا نتأم�ل نج�د ب�أن جه�ة واح�دة ه�ي من 
ترع�ى ه�ذا النش�اط المتع�دد وتم�ول ه�ذه القنوات 
المتنوعة والمتعددة؛ إنه األداة األمريكية اإلس�رائيلية 
ف�ي المنطق�ة، المتمث�ل ف�ي النظ�ام الس�عودي الذي 
يس�تهدف ضرب األمة بمعولي ه�دم أحدهما: يلبس 
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لباس ديني متش�دد، واآلخ�ر: انحاللي خدمًة ألعداء 
األم�ة من اليهود والنص�ارى. لماذا يرعى هذا وذاك؟ 
ألن المس�ألة كلها هي في اتجاه واحد، لهدف واحد، 
كلها عملية تضليل وإفساد بوسائل متعددة ومتنوعة.

هذه القنوات تعمل يف االجتاه الذي تريده 
أمريكا

الت�ي  والتضلي�ل  النف�اق  قن�وات  إل�ى  تأت�ي  ل�و 
تج�د  والخ�ارج  الداخ�ل  ف�ي  المنافق�ون  يحركه�ا 
أنه�م يش�تغلون وف�ق االس�تراتيجية األمريكية ووفق 
المشروع األمريكي ووفق المؤامرات األمريكية وبما 
يخدمه�ا، عندما تك�ون المؤام�رات األمريكية تعمل 
عل�ى إثارة الع�داوات تح�ت عناوين طائفي�ة مذهبية 
تش�تغل تلك الوس�ائل االعالمية عليها، عندما يكون 
التوج�ه األمريكي واالس�رائيلي إلى إفس�اد الش�باب 
والش�ابات في المنطقة العربية واإلس�المية ينشطون 
في هذا االتجاه، وعندما يكون هناك توجه اس�رائيلي 
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وأمريكي إلى المس�خ الثقاف�ي والفكري بدفع الناس 
إل�ى اعتناق الفك�رة الوهابية الضال�ة والمنحرفة التي 
تجع�ل من الناس أمة مفكك�ة مطوعة خادمة ألمريكا 

يشتغلون في  االتجاه نفسه.

كيف وملاذا يركز األعداء على اجلانب 
اإلعالمي؟

األعداء يستخدمون الجانب اإلعالمي في جوانب 
كثيرة هجومية ودفاعية بالنس�بة له�م، ويركزون عليه 
تركيًزا كبيًرا باعتباره الطريقة الرئيسية المعتمدة للتأثير 
على النفوس )للحرب النفسية( وبقية األمور إنما هي 
تبع لها، حتى االستهداف العسكري للناس إنما يلحق 
بالجوان�ب األخ�رى، ولذل�ك الل�ه س�بحانه وتعالى 
فيم�ا كش�ف به واق�ع أه�ل الباط�ل، واق�ع المضلين 
والمجرمي�ن والمس�تكبرين؛ أن تركيزه�م بالدرج�ة 
األول�ى ينص�بُّ إل�ى النش�اط التضليل�ي {ُيِري�ُدوَن 
�ِه} )الص�ف8( بم�اذا؟ ه�ل بطائراتهم  لُِيْطِف�ُؤوا ُن�وَر اللَّ
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بمدافعهم بدباباتهم بصواريخهم بقنابلهم؟ {ُيِريُدوَن 
�ِه بَِأْفَواِهِهْم} كذلك ف�ي آية أخرى:   لُِيْطِف�ُؤوا ُن�وَر اللَّ
{ُيِري�ُدوَن َأن ُيْطِف�ُؤوْا ُن�وَر الّل�ِه بَِأْفَواِهِهْم})التوب�ة32( 
نش�اطهم في لبس الح�ق بالباطل، نش�اطهم المتنوع 
والذي له أشكال متعددة ووسائل - أيًضا - متعددة.

 لألس�ف ف�إن الكثي�ر م�ن الن�اس ال يتعاط�ى من 
خالل ه�ذا الفهم تج�اه الجانب اإلعالم�ي وال ينظر 
إلي�ه نظ�رًة واعي�ًة عل�ى المس�توى اإلجمال�ي قب�ل 
الدخول ف�ي التفاصيل كي�ف اعتماد األع�داء عليه؟  
م�اذا يري�دون م�ن خالله؟ ماذا يس�عون ب�ه؟ ولذلك 
نس�تطيع القول بأن النش�اط اإلعالمي المعادي لألمة 
اإلسالمية بأبواقه ذات الصوت العربي واللغة العربية 
والش�كل العرب�ي قن�وات ووس�ائل إعالمي�ة متنوعة 
ما بي�ن قنوات فضائي�ة، ما بين مواقع عل�ى اإلنترنت 
ف�ي الش�بكة العنكبوتي�ة، م�ا بي�ن مواق�ع التواص�ل 
االجتماع�ي، ما بي�ن الصحف الورقي�ة إلى غير ذلك 
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م�ن الوس�ائل اإلعالمية؛ نس�تطيع القول أنه�م أثروا 
في الواقع العربي واإلسالمي على الكثير من الناس، 
ويؤثرون باس�تمرار س�واء في نش�ر الفساد األخالقي 
بمواده�م الفظيع�ة والقبيح�ة والتي تدمر ال�زكاء في 
النف�وس، أو من خ�الل التضليل الثقاف�ي والفكري، 
أو التضليل على المس�توى السياسي فزيفوا الحقائق 
عل�ى الكثير م�ن المغفلين وناقص�ي الوعي وعديمي 
الفهم وغي�ر المحصنين ثقافًيا واس�تطاعوا أن يؤثروا 
عليه�م ويصنع�وا لديه�م الكثير من القناع�ات، وهم 
يش�تغلون على صناعة رأي ع�ام مغلوط وباطل تجاه 

الكثير من القضايا. 

ما هو املوقف القرآني واملنهجية القرآنية جتاه 
قنوات التضليل؟

فيم�ا يتعلق بوس�ائل اإلع�الم الُمضلَّة والمفس�دة 
ب�كل أنواعه�ا وأش�كالها ينبغ�ي مقاطعته�ا على كل 
ح�ال من الجميع، وإبعاد أس�رنا وأوالدن�ا عنها ومن 
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َل َعَلْيُكْم  منطلق قول الله س�بحانه وتعالى: {َوَقْد َن�زَّ
فِي اْلِكَتاِب َأْن إَِذا َسِمْعُتْم آَياِت الّلِه ُيَكَفُر بَِها َوُيْسَتْهَزُأ 
بَِها َفاَل َتْقُع�ُدوْا َمَعُهْم َحتَّى َيُخوُضوْا فِي َحِديٍث َغْيِرِه 
ْثُلُهْم إِنَّ الّل�َه َجاِمُع اْلُمنَافِِقي�َن َواْلَكافِِريَن  إِنَُّك�ْم إِذًا مِّ
فِ�ي َجَهنَّ�َم َجِميعًا})النس�اء140( هذه اآلية أش�ارت إلى 
ِذي�َن َيُخوُض�وَن فِ�ي آَياتِنَا  آي�ة س�ابقة {َوإَِذا َرَأْي�َت الَّ
ا  َفَأْع�ِرْض َعنُْه�ْم َحتَّى َيُخوُضوْا فِي َحِدي�ٍث َغْيِرِه َوإِمَّ
ْكَرى َم�َع اْلَقْوِم  �ْيَطاُن َف�اَل َتْقُعْد بَْع�َد الذِّ ُينِس�َينََّك الشَّ
الظَّالِِميَن})األنع�ام68( اآليتان المباركتان كالهما حول 
موضوع واحد فيما ترى وفيما تسمع من واقع أولئك 
الذي�ن يعمل�ون ف�ي الص�د عن س�بيل الله، اس�تهزاء 
بهدى الله سبحانه وتعالى، وليس بالضرورة أن يكون 
الكالم من جانبهم كالًما مباش�ًرا عن اآليات كآيات، 
عن القرآن كقرآن، ولكن في مضمون هذه اآليات، ما 
دلت عليه، ما أمرت به، ما وجهنا الله إليه، االستهزاء 
باألعم�ال التي أمرنا الله بها ووجهنا إليها، الس�خرية 
منه�ا، الصد عنها، االس�اءة إليها، الكف�ر بها رفًضا أو 
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جحوًدا، كل أشكال النشاط العدائي أمام ما أمرنا الله 
ب�ه من أعم�ال ومن مواقف هذا ه�و خوض في آيات 
الله، هذا هو اس�تهزاء بآي�ات الله، هذا هو كفر بآيات 
الل�ه، بش�كل أو بآخر جح�وًدا أو رفًضا آلي�ات الله، 
والله س�بحانه وتعالى قدم منهجي�ة هنا هي المقاطعة 
فق�ال: {َفَأْع�ِرْض َعنُْه�ْم َحتَّ�ى َيُخوُضوْا فِ�ي َحِديٍث 
َغْيِرِه} اآلية األخرى كذلك: {َفاَل َتْقُعُدوْا َمَعُهْم َحتَّى 
َيُخوُض�وْا فِي َحِدي�ٍث َغْيِرِه} هذه ه�ي مقاطعة أنه ال 
تصغي، ال تجعل من نفسك سماعًا ومسماعًا ومذعنًا 
ومصغيًا ألباطيلهم، ألكاذيبهم، لنش�اطهم التضليلي 

هذا ال ينبغي أبدًا. 
تل�ك القن�وات الكاذبة، تل�ك القن�وات المضللة 
الت�ي ه�ي ص�وت ناع�ق بال�زور والبهت�ان والباط�ل 
وس�واس خناس يجب أن ينظر الناس إليها بمس�توى 
ما هي عليه من السوء، ينظرون إليها النظرة الصحيحة 
فهي منابر للباطل، مناب�ر للكذب، منابر لالفتراءات، 
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مناب�ر للتضليل يجب أن يحذر الناس منها، أن يتعمم 
ه�ذا الوع�ي في الس�احة بش�كل كبير، وأن اإلنس�ان 
بمقاطعتها يغلق نافذًة من نوافذ  الش�يطان التي يعتمد 

عليها في التضليل لعباد الله، والتأثير على عباد الله.
 هذه المس�ألة ف�ي غاية األهمية ولمعرف�ة أنها في 
 غاي�ة األهمي�ة م�ا الذي يق�ول الل�ه عن ذل�ك؟ قال: 
ْثُلُه�ْم} وه�ذا زاجر كبير ج�دا يعني بعد  {إِنَُّك�ْم إِذًا مِّ
النهي ع�ن ذلك بقوله: {َفاَل َتْقُع�ُدوْا َمَعُهْم} ال تقعد 
مع أي قناة مع أي وس�يلة إعالمية تخوض في الباطل 
ضد الحق، والحق ه�و امتداد آليات الله، الحق فيما 
في�ه من عمل، الحق فيم�ا تضمنه من مواقف، الجهاد 
في سبيل الله هو من الحق، االساءة إلى الجهاد وإلى 
المجاهدي�ن وإلى العمل الجه�ادي خوض في آيات 
الل�ه، اس�تهزاء بآي�ات الله الت�ي تضمن�ت الكثير من 
أوامر الله، النش�اط الذي يس�تهدف العمل الجهادي 
في س�بيل الل�ه والمواجه�ة للظالمين والمس�تكبرين 
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والطغاة هو خوض في آيات الله بالباطل وإساءة إلى 
هدى الله وإساءة إلى الحق. 

الله س�بحانه وتعالى بعد أن نه�ى نهًيا قال محذًرا 
ومشدًدا على المس�ألة بما يدل على أهميتها الكبيرة: 
ْثُلُهْم} ما أسوأ أن يكون اإلنسان عند الله  {إِنَُّكْم إِذًا مِّ
س�بحانه وتعال�ى في حكمه�م مثل أولئ�ك الظالمين 
مث�ل أولئ�ك الخائضي�ن ف�ي آي�ات الل�ه، الخائضين 
بالباط�ل ض�د الحق مث�ل أولئك الدجالي�ن المفترين 
والباهتين والكذابين والمضللين، أن يكون اإلنس�ان 
مثلهم هذه مس�ألة خطيرة ج�ًدا وكارثية وأمر يفترض 
أن يوح�ش اإلنس�ان وأن يقلق اإلنس�ان وأن يدفعك 
إلى الحذر وإلى اليقظة وإلى الحيطة فالمس�ألة مهمة 
ج�ًدا، ولنلح�ظ كي�ف أن الن�ص القرآن�ي رك�ز على 
 المنافقي�ن ف�ي الموض�وع حت�ى عندما توع�د فقال:
{إِنَّ الّل�َه َجاِم�ُع اْلُمنَافِِقي�َن َواْلَكافِِري�َن فِ�ي َجَهنَّ�َم 
َجِميع�ًا} أوالً: أن هذا يدعو إل�ى النفاق، البعض من 
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الن�اس قد يتأث�ر ولو تدريجًيا م�ع الوقت ومع ضعف 
االرتب�اط به�دى الل�ه يتأثر حت�ى يصبح ف�ي يوم من 
األيام من المنافقين، يدخل النفاق فكرًة، يدخل رؤيًة، 
يدخل تص�وًرا مغلوًطا، يدخل فهًم�ا مغلوًطا، يدخل 
تأثًرا متدرًجا، أو أن يكون اإلنس�ان في يوم من األيام 
تأثر بالمنافقي�ن، تغيرت نظرته إليهم وأصبحت نظرًة 
لصالحه�م، نظرَة المنخدع به�م، المتأثر بما يقولون، 
المتقبل منهم، المتفاعل معهم، وبالتالي يكون معهم 
م�ع الكافري�ن والمنافقي�ن، والكاف�رون والمنافقون 

شيء واحد ولهذا سيجمعهم الله في جهنم جميعًا .

مواقع التواصل االجتماعي وآثارها اخلطرية
م�ن المعل�وم المتيق�ن أن ابتكار مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي ه�و اخت�راع أمريك�ي ومنش�أ أمريك�ي 
بهدف )اس�تخباراتي( وهناك كتب ومقاالت وأقوال 
ونص�وص وأدل�ة تثب�ت أنه�ا له�دف اس�تخباراتي، 
ل�دى األمريكي هدف واس�ع ال يقتصر على الجانب 



14

العس�كري فقط، بل هو اس�تهداف شامل لكل شيء: 
اس�تهداف لألخ�الق وللوع�ي، ولكل عوام�ل القوة 
والص�الح، وكل م�ا م�ن ش�أنه أن يبن�ي األم�ة وأن 
يصن�ع لديه�ا عوام�ل المنعة ف�ي مواجه�ة العدوان، 
فهم يعملون م�ن خاللها على صناعة توجهات تلهي 

الناس عن قضاياهم الحقيقية ومسئولياتهم الكبيرة .
 يفت�رض أن نكون على وعي عاٍل وفهم صحيح 
وحكمة في التصرف فيم�ا نقول وفيما نكتب وفيما 
نق�دم وف�ي تقديم ما ينبغ�ي أن نقدمه على مس�توى 
مواق�ع التواصل االجتماعي؛ ألن�ه عندما تفقد هذه 
الحكم�ة وينقص أو ينعدم الوع�ي الالزم تجاه هذه 
المسألة يصبح التعاطي مع هذه المواقع خطير جًدا. 
  البعض يضيعون الكثير من أوقاتهم وهم عاكفون 
على الفيس بوك بش�كل مس�تمر هذه قضي�ة خطيرة، 
مضيعة للوقت من جانب، وقد تكون متاهة لإلنس�ان 

من جانب آخر.
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نحن أمة قرآنية ومس�يرة قرآني�ة ومواقفنا وأعمالنا 
وأقوالن�ا وتصرفاتن�ا ينبغ�ي أن تكون موزون�ة بميزان 
ِذيَن آَمنُوا  َها الَّ القرآن لنكون حكماء، الله يقول: {َيا َأيُّ
اتَُّق�وا اللَّ�َه َوُقوُلوا َقْوالً َس�ِديدًا} )األح�زاب70( والكتابة 

هي ستلحق بالقول.
الله س�بحانه وتعالى في س�ورة من أهم السور في 
الق�رآن وهي م�ن هدايا الله لنا في كتاب�ه الكريم ومن 
ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  نعمه علينا ]س�ورة الناس[ بِْس�ِم اللَّ

{ُق�ْل َأُع�وُذ بَِربِّ النَّ�اِس * َمِلِك النَّ�اِس * إَِلِه النَّاِس 
ِذي ُيَوْس�ِوُس فِي  * ِمْن َش�رِّ اْلَوْس�َواِس اْلَخنَّاِس * الَّ
ُصُدوِر النَّاِس * ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس} هذه السورة فيها 
التج�اء قوي إلى الله التجاء كبير، التجاء بتضرع {ُقْل 
َأُع�وُذ بَِربِّ النَّاِس * َمِل�ِك النَّاِس * إَِل�ِه النَّاِس}هذا 
التج�اء بتض�رع إلى الل�ه س�بحانه وتعالى م�ن موقع 
ربوبيت�ه وألوهيت�ه وملكه، أنت ي�ا رب، وأنت الرب، 
وأن�ت اإلل�ه، وأنت المل�ك ألتجئ إلي�ك، أفر إليك، 
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أحتمي بك من ش�ر الوس�واس الخن�اس الذي يزرع 
في ص�دري حالة االنحراف إلى م�ا هو عصيان لك. 
والحظ�وا ه�ذه الس�ورة من أهم الس�ور الت�ي تصنع 
عندن�ا وعي�ًا؛ ألنه�ا تعلمن�ا مس�ألتين مهمتي�ن جدًا: 
المس�ألة األول�ى ه�ي االلتج�اء إلى الل�ه واالعتصام 
ب�ه ليحمينا من ش�ر ه�ذا الغزو الذي يغ�زو صدورنا، 
ه�ذا التأثير الذي يصل إلى أنفس�نا فينح�رف بنا نحو 

المعصية أو الضالل أو اإلغواء.
 وهذه مس�ألة مهمة ف�ي االلتجاء إلى الله في ذلك 
لنأخذ حذرنا، أيًضا: ألنه يعلمنا أن هناك مصدران لهذا 
الوس�واس؛ ألنه علمنا أن نقول: {ِمْن َش�رِّ اْلَوْسَواِس 
ِذي ُيَوْسِوُس فِي ُصُدوِر النَّاِس} أين هو  اْلَخنَّاِس * الَّ
ه�ذا الوس�واس الخن�اس الذي يوس�وس في صدور 
الناس، يغزوهم إلى قلوبهم، يغزو مش�اعرهم، يصنع 
في قلوبهم التوجهات والميول والدوافع الشيطانية؟ 
 الل�ه يق�ول {ِم�َن اْلِجنَّ�ِة َوالنَّ�اِس} الحظوا ي�ا إخوة 
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{ِم�َن اْلِجنَِّة َوالنَّ�اِس}. هناك موسوس�ون من الناس 
ولي�س فقط م�ن الِجنة {ِم�َن اْلِجنَّ�ِة َوالنَّ�اِس} هناك 
مص�ادر خطيرة للوسوس�ة من الناس أنفس�هم، هناك 

موسوسون ُكثر والسيما في زمننا هذا.
 اليوم امتلك الموسوس�ون في صدور الناس مالم 
يك�ن موجوًدا لدى ش�ياطين اإلنس والجن في كل ما 
مضى من التاريخ - ربما - اليوم البش�رية أكثر حاجة 
وأم�س حاج�ة عل�ى الوعي بخط�ورة هذه المس�ألة، 
خط�ورة الموسوس�ين والمعرف�ة بالموسوس�ين ف�ي 
االجتن�اب له�م والحذر منه�م. ليس أن تق�ول: {ُقْل 
َأُع�وُذ بِ�َربِّ النَّاِس * َمِلِك النَّاِس * إَِل�ِه النَّاِس * ِمْن 
َش�رِّ اْلَوْس�َواِس} ثم أنت ال�ذي يبقى متطلع�ًا إليهم، 
مصغي�ًا لهم، مس�تمعًا لهم ف�ي ليلك ونه�ارك. اليوم 
يا أيها اإلخ�وة ويا أيتها األخ�وات، واللِه ينطبق على 
كثير من وس�ائل اإلعالم، ينطبق عليها هذا التوصيف 
القرآني. وس�ائل إعالم موسوس�ة في ص�دور الناس 
م�ن الناس {ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّ�اِس}. اليوم بالتأكيد ليس 
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هن�اك قنوات إعالمية من الج�ن. لكن من الناس، هو 
هن�ا حذرن�ا من الِجن�ة والناس، اس�معوا وع�وا {ِمَن 

اْلِجنَِّة َوالنَّاِس}.
 اليوم الموسوس�ون ف�ي صدور الن�اس يمتلكون 
قن�وات إعالمي�ة م�ا كان منه�ا مخصًص�ا للتضلي�ل 
السياس�ي واإلعالمي والفك�ري والثقاف�ي، وما كان 
منه�ا مخصًص�ا لإلغواء ونش�ر المفاس�د األخالقية. 
اليوم لم تعاِن البشرية في كل ما قد مضى من تاريخها 
مثل ما تعاني اليوم من النش�اط الهائل لنش�ر المفاسد 
األخالقية. قنوات: تنشر هذه القنوات مشاهد خليعة 
لنش�ر المفاس�د األخالقي�ة وتدمير القي�م األخالقية، 
الع�راء والجرائم تنش�ر الي�وم في قنوات كثي�رة جدًا؛ 
يجب الحذر من مش�اهدة هكذا قنوات أو أي وسائل 

أخرى في اإلنترنت.
 اإلنترن�ت الي�وم فيه الكثير والكثير من الوس�ائل، 
من المواقع والصفح�ات المخصصة أو التي لها هذا 
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النش�اط: تنش�ر مفاس�د أخالقية وتغوي ف�ي الجانب 
األخالق�ي، فتدنس النفوس وتنتش�ر المفاس�د والزنا 
والجرائ�م األخالقي�ة إل�ى مناط�ق كثيرة م�ن العالم، 
ال�ى أش�خاص كثيرين كان�وا - قب�ل أن يتورطوا وأن 
يصغ�وا وأن يرتبطوا بوس�ائل إعالمية م�ن هذا النوع 
- كانوا نزيهين، كانوا ش�ريفين، كانوا طاهرين، كانوا 
محافظين على أنفس�هم من الدن�س ومحافظين على 
أعراضه�م وش�رفهم م�ن الدن�س، ولك�ن كان الذي 
جرهم إلى فس�اد أخالق�ي هو متابعة قن�وات فضائية 
نش�رت مشاهد مغرية فاسدة مفس�دة أو في اإلنترنت 

مواقع على اإلنترنت.
 الشباب اليوم والشابات يجب أن يكونوا حذرين 
ج�ًدا منه�ا، أن يحم�وا أنفس�هم منه�ا م�ن البداية، ال 
تذه�ب لتدخل إل�ى موقع ف�ي االنترن�ت فتتطلع إليه 
فيوس�وس في صدرك فيغويك ويض�رب فيك القيمة 
المعنوي�ة األخالقي�ة، وزكاء النفس، ش�رف النفس، 
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طهارة النفس، فيغويك ومع هذا نشاط كبير للتواصل 
والتعارف وبشكل أعمى وبشكل غير منضبط، ينشط 
مثاًل في مواقع التواصل االجتماعي ينش�ط الكثير من 
الش�ياطين، الذين لهم هذا العمل وهذا الشغل يعمل 
عل�ى اإليق�اع باآلخرين إما ش�يطان يح�اول أن يوقع 
بالكثير من الفتيات يوقعهم في الفس�اد األخالقي، أو 
شيطانة توقع بالكثير من الشباب في الفساد األخالقي 
والوسوس�ة  الم�راودة  فيه�ا  الت�ي  بالمراس�لة  فتب�دأ 
والتزيي�ن للمعصية واإلغ�راء بالمعصية حتى اإليقاع 

في المعصية.
 ه�ذه الي�وم واح�دة م�ن أفظ�ع اآلفات المنتش�رة 
وعل�ى  والش�ابات  الش�باب  عل�ى  ج�دًا  والخطي�رة 
الرج�ال والنس�اء جميًعا، ويجب الحذر منها بش�كل 
كبي�ر واالحتماء منها والحذر منذ البداية منها، فالذي 
يوس�وس في صدور الن�اس من الجن�ة والناس اليوم 
يمتلك الوس�ائل التي تس�اعده على ذلك بأكثر من ما 

قد مضى في تاريخ البشرية.
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لذل�ك ال بد من الحذر من االنجرار وراء القنوات 
الت�ي تعمل عل�ى تزييف وع�ي الن�اس وصرفهم عن 
أولوياته�م وقضاياه�م الكبرى، وكذل�ك الحذر من 
الوس�ائل اإلعالمي�ة الت�ي تعم�ل عل�ى مس�خ الهوية 
الديني�ة األصيلة التي ش�هد لهم الرس�ول )صلى الله 
عليه وعلى آله( بها في قوله: ))اإليامن يامن والحكمة 
يامني�ة(( والحذر من الوس�ائل اإلعالمي�ة التي تعمل 
على اس�تهداف الناس في أخالقهم وقيمهم، وتعمل 
عل�ى أن يفقد اإلنس�ان أخالقه وحي�اءه؛ ألن من أهم 
م�ا يركز عليه األعداء العم�ل على انعدام الحياء على 
المس�توى األخالقي - خصوصًا - مع االختالط في 
التواصل والتراس�ل في مواق�ع التواصل االجتماعي 
بي�ن الرج�ال والنس�اء وه�ذه ثغ�رة خطيرة يس�تغلها 
ِذيَن  َها الَّ الش�يطان والله س�بحانه وتعالى يقول: {َيا َأيُّ
�ْيَطاِن َوَمن َيتَّبِْع ُخُطَواِت  آَمنُ�وا اَل َتتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ
ْيَطاِن َفإِنَُّه َيْأُمُر بِاْلَفْحَشاء َواْلُمنَكر} )النور21( صدق  الشَّ

الله العظيم.
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والحمد لله فقد منَّ الله علينا بقنوات يمنية أصيلة 
وصادق�ة تعب�ر عن هوية وقي�م وأخالق أمتن�ا العربية 
واإلس�المية وخصوص�ًا قي�م وأخ�الق هذا الش�عب 
العظي�م، يمن اإليمان والحكم�ة، وتعمل على تقديم 
الوعي والبصيرة، ونش�ر القي�م واألخالق والفضيلة، 
فينبغ�ي أن نتابعه�ا ونح�رص عليه�ا فلس�نا بحاج�ة 
إل�ى القن�وات التي أنش�أها أعداؤنا في إط�ار حربهم 

اإلعالمية القذرة علينا وعلى أبناء أمتنا.
•••
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