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 مقدمة :

احلمد هلل والصالة والسالم علي رسول هللا صلي هللا عليه وسلم وعلي آله وصحبه الكرام 
 وبعد  ---ومن واالهم .

فإن ثورة التكنولوجيا وانتشارها السريع يف العلم يف هذا القرن واملتمثلة يف تطور وسائل حديثة 
من شبكة اإلنرتنت والقنوات الفضائية أتثريا يف التواصل بني أمم العامل ٍ، حيث حتول العامل إيل 

من  قرية صغرية تربطها شبكة اتصاالت واحدة عرب األقمار الصناعية ، من خالل ما تبثه
علوم انفعة والتأثري يف التوعية الدينية ، فأنتفع املسلمون حول العامل اب القنوات الفضائية 
اهلادفة والدينية اإلسالمية الرشيدة ، فانتشرت بذلك عقيدة اإلسالم ، واستبانت شريعته ، 

ا واتضحت أحكامه ، وعباداته ،وأخالقه ، وآدابه ، وأميط اللثام علي حضارة اإلسالم ، كم
عنيت الفضائيات بتخصيص مساحات وافية لألسرة ، والطفل ، والشباب ، والطالب 
،وعنيت أيضا بذوي االحتياجات اخلاصة  ، وأصبحت هذه القنوات الفضائية اإلسالمية ذوا 

 أمهية ابلغة يف نشر الدعوة اإلسالمية يف اجملتمع . 

تائج املرغوبة واملطلوبة ، والدعاة والشك ان استخدام الوسائل النافعة الناجعة يفضي إيل الن
هم أويل الناس اب الوسائل اليت تقرهبم وتصلهم اب الناس وتصل  –تبارك وتعايل  –إيل هللا 

 بدعوهتم اخللق مجيعا .

ما يتوصل هبا ا  –فان منها ما يتوصل به إيل أمر معنوي ،ومنها  –والوسائل كثرية ومتنوعة  
 –الوسائل الفنية العلمية ، كوسيلة اإلذاعة ، والتلفزيون  –يل أمر مادي ، فمن هذه الوسائل 
 والقنوات الفضائية ، وما إيل ذالك 

 لذا جيب االستفادة منها ألهنا وسيلة هامة وفعالة يف الدعوة إيل هللا عزوجل  .

 .وصلي هللا علي نبني حممد وعلي آله وأصحابه امليامني 



 

 مقدمة : التعريف ابلقنوات الفضائية : 

نوات مجع قناة ويراد هبا يف اللغة الرمح واملراد هبا هنا هي تلك الرتددات اليت تلتقط من قبل ق
 قمر صناعي حمدد وتبث لكل من يستقبلها خالل طبق خاص . 

 الفضائية : ابملد املكان الواسع و فضا املكان ) فضوا ( من ابب قعد إذا أتسع فهو )فضاء(.

 تعريف آخر :

أهنا عرض تلفزيوين مرئي يبث عرب شبكة من األقمار الصناعية  تدور حول األرض يف 
مسارات حمددة معروفة وحتدد اب الزاوية واالجتاه علي البوصلة لتحديد اجتاه التقاط كل 

 جمموعة منها .

رة تعريف آخر  : قيام األقمار الصناعية ابلتقاط البث التلفزيوين يف بلد من البلدان وبثه مباش
إيل أماكن أخري ، تبعد عن مكان البث األصلي مسافات بعيدة ، حتول دون التقاط البث 

 ( 1دون وسيط  )

 الفصل األول : القنوات الفضائية وأتثريها علي اجملتمع وفيه أربعة مطالب : 

 املطلب األول : أمهية القنوات الفضائية اإلسالمية . 

 1العمر انصر : البث املباشر 

تفادة من اإلعالم الفضائي يف نشر الدعوة والتوعية الدينية بقنواته اليت انتشرت ميكن االس
علي الناس مما جعلها اهتمام الباحثني والدارسني واملفكرين ، فربز أمهيتها اليوم فهي وسيلة 

( قناة هبوائيات ترفع  80العصر األساسية ، فقد تبني ملدي انتشارها أن بعض الدول تلتقط )
تستقبل من خالهلا ما يبث مباشرة عرب األقمار الصناعية ،ومن ميلكها يبثون  علي السطح



عمدا وإصرارا رسائل معينة يتوفر هلا من أسباب اجلذب واإلغراء ما جيعلها حمط أنظار 
املشاهدين ، الذين يقدرون استيعاب جوانب كثرية من الرسالة املبثوثة حبكم املزج بني الصوت 

جعل هذه الوسيلة اجلديدة أداة طيعة يف أيدي الصاحلني الذين حيسنون والصورة ، وذالك مما 
 االنتفاع هبا ، وكذلك أداة طيعة يف أيدي املفسدين الذين يفسدون هبا . )   (

" إن إدراك حقيقة إمكان استخدام القنوات الفضائية يف اخلري والشر هو بداية املواجهة 
اوز مشكلة التعامل معها  إيل موقع حضاري القائمة علي أسس علمية صحيحة تؤدي إيل جت

متقدم ينقل األمة من الدفاع إيل اهلجوم ومن التأثر  إيل التأثري عامليا ) .(  وقد برز يف اآلونة 
األخرية اهتمام كبري اب التواصل الفضائي يف جماالت عديدة ،ومن مث كان استخدام 

تصال يف عامل اليوم علي النطاقني احمللي الفضائيات ضرورة عصرية انبعة من أمهية اإلعالم واال
حتدايت  –والعاملي . وقال  الدكتور حممد بسري يف كتابه : " الفضائيات اإلسالمية 
 –تعايل  –وطموحات "  أن اإلعالم  اب اإلسالم عبادة جليلة تنضبط اب التوجه إيل هللا 

ن صاليت ونسكي وحمياي هلل إخالصا وتوحيدا واب اإلتباع هنجا وتطبيقا قال تعايل : ) قل إ
ويذكر الدكتور يف  163رب العاملني الشريك له وبذلك أمرت واأن أول املسلمني (  اآلية 

حبثه أمهية الفضائيات الدينية ، يف هذا املبحث حيدد الكاتب العناصر اليت تستمد منها 
 القنوات الفضائية اإلسالمية أمهيتها ومن بينها : 

مية جهاد إعالمي فهي تبث القران الكرمي وتالوته ليل هنار وترسل أن الفضائيات اإلسال /1
 صلي هللا عليه وسلم فكل وقت .  –حديث املصطفي 

الفضائيات الدينية مواجهة للتغريب حيث عاش العامل اإلسالمي زمنا طويال خاضعا  /2
 للغزو الثقايف و الفكري من خالل اإلعالم الغريب . 



خيار معريف وبديل دعوي ، فا اإلعالم اليوم إعالم تقين يقوم علي الفضائيات اإلسالمية  /3
تقنية االتصاالت الرهيبة واليت أستغلها أعداء اإلسالم فيما يسمونه بعوملة هذا الزمان أن يقفوا 

 عاجزين يف مواجهة هذا االخرتاق .

ت األخرية فال يستطيع املرء أن ينكر قدر ماسا مهت به الفضائيات اإلسالمية خالل السنوا
يف توسيع دائرة الدعوة اإلسالمية حيث متكن الكثري من الدعاة عرب هذه القنوات الفضائية 
اإلسالمية من الولوج ملناطق مل يكن من اليسري ولوجها قبل ذلك ، فضال عن إمكانية 
الدخول إيل كل بيت يضع يف أعاله هذا الطبق الالقط إلشارات األقمار الصناعية ، وهو ما 

إعالم يشرعه ،وداللة علي  -تعايل –ن علي مدي أمهية اإلعالم ، إذ أن الدعوة إيل هللا يربه
دينه  ،وهديه ، وأمة اإلسالم هي امة الدعوة إيل اخلري والتداعي إيل الفضل ، ومن مثٍ فان 
رسالة اإلعالم يف اإلسالم ال تنفك عن الدعوة حبال ألنه يف حقيقته بالغ مبني حلقائق هذا 

 . الدين 

 املطلب الثاين :أتثري القنوات الفضائية اإلسالمية يف القيم االجتماعية  :

النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فيما خيص القنوات الفضائية والقيم االجتماعية فيما  -ج
 يلي :

فيما خيص القيم  اخلاصة اي العالقات األسرية أن هناك دورا إجيابيا ملشاهدة القنوات  /1
ة يف تعزيز قيمة تقدمي املساعدة ألفراد األسرة ، وتعزيز قيمة احملبة جتاه أفراد األسرة الفضائي

 ملشاهدة القنوات الفضائية . 

فيما خيص القيم املتعلقة بقيمة التفكك االجتماعي أن القنوات الفضائية تلعب دورا يف  /2
 لي األفراد .تشجيع الشباب علي ارتكاب اجلرائم وحتفيز دوافع السلوك املنحرف ع



فيما خيص القيم املتعلقة بقيمة الصداقة دلت النتائج اإلحصائية أن ملشاهدة القنوات  /3
الفضائية دورا يف تعليم املشاهدة قيمة استخدام أسلوب احلوار عند التفاهم مع األصدقاء 

   ،وأن للمشاهدة دور يف تعزيز ومكانة الصديق يف نفس املشاهد .                      

.والشك أن استخدام الوسائل النافعة الناجعة يفضي إيل هذه النتائج املطلوبة وايل حتقيق 
الغاايت املقصودة ، والفضائيات اإلسالمية من الوسائل العلمية الفنية يستفاد منها ، وذالك 
أكثر من أي عصر من العصور ، واملالحظ إن كل علم من العلوم يسعي القائمون عليه 

واالستفادة املثلي منه ، من خالل هذه املعطيات العملية املوجودة يف هذا العصر خلدمته ، 
وقد أثرت العلوم واملعارف كثريا من هذه الثورة املعلوماتية والثورة العلمية الفنية ، وقد عنيت 
هذه الفضائيات بتخصيص مساحات وافية لألسرة ، والطفل ، والشباب ، والطالب 

ضا بذوي االحتياجات اخلاصة ، وذالك يف رسالة واضحة إيل ا ن والطالبات ، وعنيت أي
أهل اإلسالم ال ينكفئون علي ذاهتم ، وأهنم جيتهدون يف إيصال ما لديهم من علم انفع ، 

 وعمل صاحل . 

 املطلب الثالث : التأثري اإلجيايب للقنوات الفضائية  يف تغيري القيم األخالقية " يف الشباب .

هتا جامعة تل أبيب ونشرت  صحيفة " لويون "الفرنسية مقطفات منها أن قالت دراسة أعد 
هناك منوا دينيا وتربواي للشباب املصري وأصبح ظاهرا للعيان خالل الفرتة األخرية ،ما اعتربته 

 يشكل " خطرا كبريا " علي إسرائيل .

ة تكوين عاما يكونون يف مرحل 25إيل  16وذكرت أن الشباب يف الفرتة العمرية مابني 
عقلي وتتسم عقوهلم اي االنفتاح  ويتأثرون اي العاطفة ، ومن هنا رأت الدراسة خطورة أتثرهم  
اي الفضائيات الدينية اليت استطاعت التأثري عليهم بشكل كبري ، وأوضحت أن تلك 
الفضائيات لعبت دورا مؤثرا يف نفوس الشباب بدعوهتا إايهم إيل التحلي مبكارم األخالق 



دة والتقرب إيل دينهم وتصفح القران وتناول اآلايت اليت تتحدث عن اليهود وحياهتم والعبا
 وطبائعهم ، وهو  مايعين زايدة العداء إلسرائيل الذي رمبا يصل إيل حد عنف وفق الدراسة .

ولفتت الدراسة إيل أن هناك عددا من القنوات اإلسالمية اليت استطاعت جذب الشباب  
اس " و " اجملد " و " الرسالة " و " اقرأ " اب اإلضافة إيل اسطواانت دينية إليها وأمهها " الن

 تباع أبسعار زهيدة ويتبادهلا الشباب .

وقالت أن الشباب أقبل علي هذه القنوات اإلسالمية ألن وعاظها تقربوا للشباب بعقوهلم 
كما أصبحت لغة   وحتدثوا لغتهم  وارتدوا زاي معاصرا بعيدا عن الزى اإلسالمي التقليدي ،

 اخلطاب الديين  يف تناول القضااي هبا الكثري من املرونة  . 

./. من الفتيات املصرايت أصبحن يرتدين غطاء الرأس  85وأوضحت الدراسة أن أكثر من  
./.من الشباب حيمل يف أمتعته القرآن الكرمي   وتتسم تصرفاهتم بقدر كبري من  60و

عليه ا لشباب قبل عشر سنوات حيث كان يظهر عليه  العقالنية والرتوي خبالف ماكان
 التوحش اجلنسي واإلقدام علي احلظااي وحب الذنوب . 

وأوصت  الدراسة ، الشباب اإلسرائيلي املستخدم لشبكة االنرتنت أبن  يؤدي واجبه ويعمل 
ت مايقدر عليه  إلهلاء الشباب املصري عن حياته اجلديدة الدينية ، واقرتحت قيام الفتيا

والشواذ إبرسال صورهم   وهم يف أوضاع خملة علي االنرتنت وطلب التعارف والصداقة ، 
 عسي أن يكون هلذا نتيجة " اجيابية " 

. هذا ماشهد به أعداء اإلسالم  وهلل احلمد واملنة  فان الشباب املسلم  يف فهم من دينه ، و  
 إن

عماد أُمة اإلسالم  -خ إىل زماننا هذا ويف مجيع أدوار التاري -الشباب يف كل ِّ زمان ومكان 
ضتها، ومهبعث حضارهتا، وحامُل لوائها ورايتها، وقائُد مهسريهتا إىل اجملد والنصر. رُّ هنه  وسِّ



  

إن اإلسالم مله ترتفع يف اإلنسانية رايُته، ومله ميتدَّ على األرض ُسلطانه، ومله تهنتشر يف العاملني 
صلَّى هللا عليه وسلَّم  -الطائفة املؤمنة اليت تهربَّت يف مدرسة النيب إالَّ على يد هذه  -دعوته 

 وخترَّجت يف جامعته الشاملة. -

هؤالء الشباب من الرعيل األوَّل هم الذين محهلوا راية الدعوة إىل هللا، ورهفهعوا لواءه اجلهاد 
 ة .املقدَّس، فحقَّق هللا على أيديهم النصر األكرب ودولة اإلسالم الفتيَّ 

فاهلل أكرب نداؤهم واجلهاد سبيلهم، واملوت يف سبيل هللا أمسى غاايهتم، وال مُيكن للشباب أن 
إالَّ بعد أن تكتمله شخصيَّتهم  -يقوموا بدورهم، ويهنهضوا مبسؤوليَّاهتم، ويؤد وا رسالتهم 

 العلميَّة والدعويَّة واالجتماعية على حدٍ  سواء.

ُتسهم يف بناء شخصيَّة الشباب حاملي راية اإلسالم، وأهم  وهناك جمموعة من العوامل اليت
 هذه العوامل:

أن يعرف الشاب الغاية اليت من أْجلها خهلهق هللا اإلنسان، وهذه الغاية هي العبادة  -1
طلقة هلل تعاىل، واليت من معانيها إخالص النيَّة هلل يف القول والعمل، واألمر ابملعروف 

ُ
امل

اء هلل ورسوله، وات ِّباع هدي النيب والنهي عن املنكر،   -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -والوالء والربه
قواًل وعماًل، ظاهرًا وابطًنا، يف األمر والنهي، وإخراج الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب ِّ 

 العباد.

 أن يتصوَّر الشابُّ األخطار اليت حُتيط ببالد اإلسالم؛ حيث ال يهغيب عن البال أنَّ  -2
ُخهطَّطات اليهوديَّة يف بالد اإلسالم يف العصر احلديث، إقامة دولة يهوديَّة يف 

من أعظم امل
 بالد اإلسالم اليت هي مهْهُده وقلُبه النابض .



أ ن أحالم اليهود وآماهلم مله تكن قاصرة على إقامة دولتهم املزعومة يف بقعة املسجد األقصى 
امرهتم الكربى، متتدُّ من النيل إىل الفرات، بل من وما حوهلا، وإمنا خُمططهم الرهيب ومؤ 

خُمططاهتم العدوانيَّة: االستيالء على املدينة املنورة واملسجد احلرام، كما است هْولوا على املسجد 
 -األقصى؛ العتقادهم الباطل أنَّ هذه البالد هي بالد آابئهم وأجدادهم من لهُدن إبراهيم 

 ىل يوم البعث والنشور .إىل عصران هذا إ -عليه السالم 

فال استقراره يف بالد اإلسالم ودولة اليهود قائمة، ال أْمن يف البالد اإلسالميَّة والعربيَّة ودولة 
الصهاينة تُ عهز ِّز من وجودها، وتُ ن هف ِّذ يوًما بعد يوم خُمطَّطها، إهنا السرطان الذي ينمو شيًئا 

اليت تهنُفث مسومهها يف أجواء العامل اإلسالمي،  فشيًئا يف جسم األمة اإلسالميَّة، إهنا األفعى
وال ميكن للسرطان أن يربهأ إال ابالستئصال، ولألفعى أن متنعه أذاها إالَّ ابقتالع شوكة السُّم 

لة فيها.  املتأص ِّ

أن يتفاءهل الشاب ابلنصر، ويقطع من إحساسه دابر اليأس والقنوط، صحيح أنَّ التآُمر  -3
لهغ هذا احلد الكبري واملدى الواسع، ولكن ينبغي على املسلمني وخاصة على اإلسالم وأهله ب

الشباب منهم، أالَّ يتملَّكهم القنوط يف بناء العزَّة، وأالَّ يهستحوذ عليهم اليأس يف حتقيق 
 النصر، وذلك لسببني:

هذا  األوَّل: ألنَّ القرآن الكرمي حرَّم اليأس وندَّد ابليائسني، فاآلايت صرحية وواضحة يف
ُبوا ف هتهحهسَُّسوا مِّْن  َّ اْذهه الشأن، ومنها ما ُيشري إىل أنَّ اليأس قريُن الكفر؛ قال تعاىل: ﴿ ايه بهينِّ

افُِّرونه  ئهُس مِّْن رهْوحِّ اَّللَِّّ إِّالَّ اْلقهْوُم اْلكه ئهُسوا مِّْن رهْوحِّ اَّللَِّّ إِّنَُّه اله ي هي ْ يهِّ وهاله ت هي ْ  ﴾ يُوُسفه وهأهخِّ
 [87]يوسف: 

ا ُيشري إىل أنه قريُن الضالل؛ لقوله تعاىل: ﴿ وهمهْن ي هْقنهُط مِّْن رهمْحهةِّ رهب ِّهِّ إِّالَّ الضَّالُّونه ﴾ ومنها م
 [.56]احلجر: 



ومن اآلايت ما يُ نهد ِّد ابإلنسان اليائس، وهتييٌج لنفسه احلائرة وقلبه اهلالع؛ قال تعاىل: ﴿ وهإِّذها 
ْم إِّذها ُهْم ي هْقنهطُونه ﴾ ]الروم: أهذهقْ نها النَّاسه رهمْحهًة فهرُِّحوا هبِّه  ُهْم سهي ِّئهٌة مبِّها قهدَّمهْت أهْيدِّيهِّ ب ْ ا وهإِّْن ُتصِّ

36] 

فمن هذه اآلايت القرآنية يهتبنيَّ أنه ال جيوز اليأس يف دين هللا؛ ألن اليأس قاتٌل للرجال، وهازم 
سة اليت تقول: لألبطال، ومدم ِّر للشعوب، فعلى املؤمن أن حيهْذر من وجهات النظر اليائ

 انتهى كلُّ شيء، وعهجهزان، اْلزهْم بيتك؛ فليس يف اجلهاد فائدة، أو حنن يف آخر الزمان. 

و إن الثاين: ألن التاريخ قد برههن على انتفاضات األُمم املنكوبة يف وجه أعدائها؛ وذلك 
 لألحداث التارخيية اآلتية:

استوىل الصليبيون على كثرٍي من البالد مهن كان يظن أن  ال تقومه للمسلمني قائمة لهمَّا 
اإلسالمية واملسجد األقصى ما يقارب مائة عام، حىت ظنَّ الكثري من الناس أْن ال أمله يف 
انتصار املسلمني على الصليبيني، وأْن ال رجاء يف رهد ِّ أرض فلسطني مع مسجدها األقصى 

رَّر يف يوم ما على يد البطل املغوار إىل حهْوزة املسلمني، من كان يظنُّ أنَّ هذه البالد سُتحه 
صالح الدين يف معركة حطني احلامسة، وُيصبح للمسلمني من الكِّيان والعظهمة والعِّزَّة 

 والسيادة ما شرَّف التاريخ.

إن التفاؤل ابلنصر هو الذي يُعطيه قيمته، وإنَّ القوة املعنوية يف األُمة هي اليت تدفهع شباهبا 
االنتصارات احلامسة يف كل ِّ زمان ومكان، فما عليكم اي شباب اإلسالم إىل حتقيق املزيد من 

إالَّ أن تهقطعوا من نفوسكم دابر اليأس والقنوط، وتُقبلوا على اجلهاد يف سبيل هللا بُروح 
متفائلة وأمل بسَّام، عسى هللا أن حُيق ِّق على أيديكم نصره اإلسالم األكرب ودولته العتيدة، وما 

 بعزيز.ذلك على هللا 

صلَّى هللا عليه  -أن يتأسَّى الشاب أبصحاب القدوة يف التاريخ، وعلى رأسهم حممد   4
عليه  -الذي مسا كلَّ العبقرايت البشرية والنُّضج اإلنساين الكامل من لهُدن آدمه  -وسلَّم 



 الذين تشرَّفوا -رضي هللا عنهم  -إىل يوم البعث والنشور، مث الصحابة الكرام  -السالم 
وخترَّجوا يف مدرسته اإلميانية والرتبوية واجلهاديَّة،  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -بُصحبة النيب 

واكتهسهبوا منه أفضل األخالق وأمْجهل اخلِّصال والصفات، مث السلف الصاحل الذين فههِّموا 
ريهتم يف جالله وكماله، وهنج صهحبه العِّظام يف س -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -منهجه النيب 

وجهادهم، فأعطوا لألجيال من بعدهم أمْسى قدوة وأفضل ُأسوة، هؤالء الذين هداهم هللا، 
 فبُهداهم يهقتدي املسلم، وبسريهتم يقتدي الشباب.

 املطلب  الرابع : التأثري اإلجيايب للقنوات اإلسالمية علي الطالب والطالبات 

لية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد أوصى الباحث األستاذ إبراهيم بن محد املربز بك    
بن سعود اإلسالمية وزارة الثقافة واإلعالم ابلعمل على جذب الشباب إىل القنوات والربامج 
وجعلها أكثر تنوعا وجاذبية، لتليب رغبات املشاهدين ابلضوابط الشرعية واالجتماعية، إىل 

يل ملنع القنوات الفضائية املخالفة جانب عقد االتفاقات بني الدول للوصول إىل اتفاق دو 
للقيم واألخالق، كما أوصى وزارة الرتبية والتعليم بتحصني الشباب ضد أوجه الفساد 
املصاحب للقنوات الفضائية عن طريق الرتكيز يف دور األسرة واملدرسة لكوهنما حماور الضبط 

 االجتماعي يف اجملتمع.

ية اهلادفة، وتنمية مفاهيم الرتابط األسري إىل جانب ذلك أوصى بتكثيف الربامج الرتبو 
-واالهتمام ابلربامج التوعية والتثقيفية توعية الطالب ابجيابيات وسلبيات القنوات الفضائية، 

إضافة إىل توعية الوالدين أبمهية رقابة سلوك األبناء يف جمال املشاهدة واالستماع للقنوات 
 الفضائية. 

القنوات الفضائية وأتثريها يف منظومة القيم  فقد حرص الباحث على تناول موضوع
االجتماعية، وترجع أمهيتها إىل قدرة تكنولوجيا االتصاالت ممثلة يف القنوات الفضائية يف 
إحداث التغيري االجتماعي لدى طالب الثانوية العامة من خالل ما يبث ويعرض من برامج 



إلاثرة والدعاية فيها. وذكر الباحث أن وأفالم وحوارات، بسبب قوة أتثريها وبراعة اإلخراج وا
أبرز مظاهر التغيري اليت متارسه القنوات الفضائية على اجملتمع هي خطورة ما تبثه القنوات 
الفضائية من الدول املرسلة اليت متلك وتدير مثل هذه القنوات والبلدان اليت تستقبلها ما 

تماعية الكبرية بينهم، كذلك إقصاء جيعلها يف وضع املتأثر، بسبب الفوارق الثقافية واالج
الثقافات احمللية، واملالحظ أن الدول املنتجة للمادة اإلعالمية تنزع إىل إمهال الثقافات 
األخرى وال تعرض منها إال ما هو طريف وعجيب، وأثر ذلك يف املتلقي الذي يرى أن 

 ورة فيزهد هبذه إىل تلك. الثقافة املنمقة املعروضة أوىل من ثقافته اليت تفرض عليه هبذه الص

وذكر"املربز" التأثري املباشر يف التنشئة االجتماعية، حيث دخلت القنوات الفضائية كل بيت 
وخاطبت كل فرد صغريا وكبريا واقتحمت كل امليادين فتغريت القيم وتبدل السلوك اجلمعي. 

ظا حيث تعمل وأضاف أن اجملتمع السعودي من أكثر اجملتمعات العربية واإلسالمية حتف
 األسر السعودية جاهدة على تقليص نسبة تعرض أبنائها للثقافة الغربية وخاصة الفضائيات. 

وبني الباحث انه يف ظل التطور التقين احلديث يف اجملتمعات من القنوات املؤثرة يف اجملتمع، 
والتعليم  أصبح هلا أتثري كبري يف حياة طالب وطالبات اليوم بصفة خاصة ويف مسرية الرتبية

بصفة عامة، ومن آاثر ذلك ضعف اهتمام الشباب أبداء شعائر الدين بسبب متابعة الربامج 
الفضائية، إىل جانب التأثري السليب للفضائيات يف اللغة العربية حيث معظم القنوات العربية 

ت تستخدم اللهجة احمللية يف تقدمي براجمها، كذلك االحنراف السلوكي لدى الشباب والفتيا
وذلك من خالل املشاهدة احملرمة للسلوك الذي حيب أن يسلكه املراهق وأنه حتمي 
احلدوث، إىل جانب السهر إىل وقت متأخر من الليل يف متابعة الفضائيات، وأثره يف ضعف 
مستوى التحصيل للطالب والطالبة واخلمول والكسل وعدم االنتباه، وإكساب املشاهد 

من خالل ما تعرضه من أفالم جتسد تنفيذ اجلرمية الكاملة،  املراهق السلوك اإلجرامي،
وضعف أتثري األسر يف التنشئة االجتماعية، وأصبحت املدرسة واإلعالم مشاركة لألسرة يف 

 عملية التنشئة وتشكيل القيم والسلوك االجتماعي. 



للمشاهد وحتدث عن اآلاثر االجيابية للبث املباشر على اجملتمع العريب منها أهنا ساعدت 
واألحداث العاملية حلظة وقوعها، والتعايش مع احلدث  العريب فرصة التعرف على األنباء

واخلرب، والتعرف إىل ثقافات جديدة عن جمتمعات دول العامل، إىل جانب تكوين نظام 
تعليمي على املستوى الوطين كجزء من عملية التنمية االجتماعية الشاملة، عن طريق القنوات 

ة، حيث يقدم ويعد املعلمون واملتخصصون الدروس العلمية والنظرية من دون حضور الفضائي
الدارس إىل مدرسته أو معهده. وأوضح الباحث عددا من اآلاثر االجيابية اليت تركتها القنوات 
الفضائية على الرتابط األسري هو االجتماع األسري ملشاهدة ما يبث عرب تلك القنوات، مث 

ر هذه القنوات يف تنمية مفاهيم احلوار اإلجيايب، عن طريق ما تقدمه بعضها أييت بعد ذلك دو 
 من برامج تدريبية وتعليمية تساعد يف زايدة خربة املشاهدين أبساليب احلوار اإلجيايب.

 الفصل الثاين : الدعوة إيل هللا عرب الفضائيات :

  املطلب األول : حكم املشاركة الدعوية يف القنوات الفضائية . 

الدعوة  أحدي ركائز دين اإلسالم ، ألهنا الوسيلة األساس يف نشر اإلسالم ، وحتقيق العدل 
،سواء كان ذلك اب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، والقدوة احلسنة ، قال سبحانه وتعايل 
: )) ولتكن منكم امة يدعون إيل اخلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم 

 104لحون ( (. آل عمران /املف

وفضل القيام هبذه الدعوة ال يكاد يعدهلا فضل ، قال سبحانه وتعايل : )) ومن أحسن قوال 
. والشك أن الدعاة 33ممن دعا إيل هللا وعمل صاحلا وقال إنين من املسلمني (( .فصلت 

 هم أويل الناس اب الدعوة وإيصال العلم –إيل هللا تعايل 

 الدعوة إيل هللا عرب الفضائيات وفيه مخسة مطالب  : الفصل الثاين :

 املطلب األول : حكم املشاركة الدعوية يف القنوات الفضائية .  



الدعوة  أحدي ركائز دين اإلسالم ، ألهنا الوسيلة األساس يف نشر اإلسالم ، وحتقيق العدل 
سنة ، قال سبحانه وتعايل ،سواء كان ذلك اب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، والقدوة احل

: )) ولتكن منكم امة يدعون إيل اخلري وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم 
 104املفلحون ( (. آل عمران /

وفضل القيام هبذه الدعوة ليكاد يعدهلا فضل ، قال سبحانه وتعايل : )) ومن أحسن قوال 
. والشك أن الدعاة 33سلمني (( .فصلت ممن دعا إيل هللا وعمل صاحلا وقال إنين من امل

هم أويل الناس اب الدعوة وإيصال العلم للناس عرب القنوات الفضائية  –إيل هللا تعايل 
اإلسالمية ، وأن العامل املعاصر يشتد ثورة يف املعلومات ، وثورة يف االتصاالت ،وذلك أكثر 

سعي القائمون عليه من أي عصر مضي من العصور واملالحظ أن كل علم من العلوم ي
خلدمته ، وقد وجدت عدة برامج يستطيع املسلم من خالهلا أن يسمع الصوت واضحا 
ويتلقي ذلك بصورة وصوت ، فأنتفع املسلمون حول العامل اب القنوات الفضائية اهلادفة 
والدينية اإلسالمية الرشيدة ، فا انتشرت بذلك عقيدة اإلسالم ، واستبانت شريعته ، 

 كامه ، وعباداته ، وأخالقه وآدابه . واتضحت أح

كما عنيت هذه الفضائيات بتخصيص مساحات وافية لألسرة ، والطفل ، والشباب ، 
والطالب والطالبات ، وعنيت أيضا بذوي االحتياجات اخلاصة ، وذلك يف رسالة واضحة 

 إيل أهل اإلسالم . 

إلسالم واملسلمني ، ودعوة هي خدمة ا –إن اهلدف من هذه القنوات الفضائية اإلسالمية 
غري املسلمني إيل اإلسالم ، والدفاع عن هذه القضااي اإلسالمية املعاصرة ، والوقوف صفا 
واحدا أمام هذه الفنت واملغرايت ، والشبهات والشهوات اليت تطلق يف كل زمان ومكان يف 

 مواجهة هدي اإلسالم وإطفاء نوره .



وة اإلسالمية فيه من الفوائد النافعة املباركة ، وذلك وفكرة القمر الصناعي خاص بنشر الدع 
خلدمة أغراض إسالمية عدة ، فكم فيها من توفري للجهد ، والوقت ، واملال ، وحتقيق 
للمطالب ورفع املشقة ، ونظرا ملزااي القنوات الفضائية اإلسالمية وللخدمات اليت تقدمها ، 

إيل توظيفه يف منشط الدعوة . مث أن هذه  يدعون –تبارك وتعايل  –فإن الدعاة إيل هللا 
 القنوات الفضائية اإلسالمية تصل العامة ابلعلماء وذلك لالستفسار وطلب الفتوى .

غري أن بعض الدعاة حيث ينظرون إيل الوسائل ، يقفون منها موقفا يصفون فيه الوسائل 
ا حممد صلي هللا عليه أبهنا توقيفي ، وذلك يكون اي النص عليها من كتاب ربنا ، وسنة نبين

وسلم ، فإهنم يتوقفون يف القول إبابحتها ومشروعيتها ، ولذلك قد حاول بعض املعاصرين أن 
 يضعوا هلا ضوابط .

 الضابط األول : الوسائل اليت ال اختالف علي جوازها ومشروعيتها : 

صلي هللا  هذه الوسائل هي كل وسيلة وجد النص علي مشروعيتها يف كتاب ربنا أوسنه نبينا
عليه وسلم وأقر بعض الصحابة علي استعماهلا ، فهي وسيلة مشروعة ، ويدخل يف ذلك كل 
وسيلة مادية ومعنوية حققت املقصود واملطلوب فا املشاركة الدعوية يف القنوات الفضائية 

 اإلسالمية ، حتمية  بتلك الوسائل.

ومطلوبة علي سبيل الوجوب ،  إذا حققت املقصود واملطلوب ، الشك أن الوسيلة مأمور هبا
واالستحباب ، أو اإلابحة ،وقد تكون الوسيلة منهيا عنها ، فتكون حمرمة ، وتكون مكروهة 

أن يتجنبها ، والوسيلة املكروهة عليه أن يتوقاها ما  –أي: الداعية  –، فا احملرمة يتعني عليه 
 أستطاع إيل ذلك سبيال ، وأن يتنزه عن استخدامها . 

 لثاين : أن تكون داخلة يف حد املباح . الضابط ا



فا الوسيلة الدعوية اليت مل ينصص الشارع علي مشروعيتها ، ومل أييت اب النهي عنها وإمنا 
سكت عنها ، فهذه تدخل يف دائرة اإلابحة ، بناءا علي أن األصل يف األشياء اإلابحة ، 

ة حمدودة وإن كثرت ، فيسعي الداعية أن يستخدمها يف دعوته ، ألن النصوص الشرعي
والوسائل متجددة متطورة مع تعاقب األزمان ، فال ميكن أن تستوعب النصوص احلديث عن  
كل وسيلة ، كما هو الشأن مثال يف مكرب الصوت واملذايع وغري ذلك من املخرتعات 
احلديثة ،فا األصل يف هذه األنواع من الوسائل ت أن تباح ما مل يعرض هلا عارض خيرجها 

 (1ذلك األصل .)عن 

 (  قضااي دعوية معاصرة  من مقررات جامعة املدينة العاملية 1)

 كالم نفيس للشيخ / حممد األمني الشنقيطي رمحه هللا : 

  -إن املوقف من احلضارة الغربية ينحصر يف أربعة أقسام ال خامس هلا : 

 األول : ترك احلضارة انفعها وضارها .

 أخذها انفعها وضارها   الثاين :

 الثالث : أخذ ضارها دون نفعها .

 الرابع : أخذ منافعها وترك ضارها . 

 املطلب الثاين : الفضائيات اإلسالمية ودعوة املساجد يف التوعية الدينية :

إن للمسجد مكانة بني املسلمني ، وقد كان وال يزال مكاان تربواي ، ومنربا لتوجيه املسلمني 
مور دينهم ، كامتداد لدوره العظيم أايم الصدر األول يف اإلسالم وقد جنحت دعوة وتعليمهم أ

املساجد إيل حد بعيد بربط الناس بتعاليم دينهم ، إال أنه وسط هذا الطوفان اإلعالمي الذي 
هيمن علي أبوابه الغرب والعلمانيون ، كانت احلاجة إيل إعالم مضاد يتمثل يف إعالم 



نفسه كبديل يوجه ثقافات الناس من خالل مواد تصلهم يف عقر  إسالمي هادف ، يطرح
 دارهم دون أدين عناء . 

بيد أنه يف اآلونة األخرية أشفق بعض املصلحني ينظرون إيل الفضائيات اإلسالمية يف توتر قد 
أوجدته رؤية حتليلية جتاه احنسار التوافد علي دروس العلم يف املساجد ، وعزا ذلك الدعاة إيل 

فاء املشاهد ، مما حيدث نوعا من اإلشباع لدي املشاهد ، فال يري أن هناك حاجة ماسة اكت
من وجهة نظر هؤالء املصلحني ، فمن هنا تقلص دور املساجد  –لالرتباط بدروس املساجد 

 يف تعليم وتوجيه الناس ، وذلك لألمور اآلتية : 

المية واليت اليتسين للمسجد وصول الدعوة إيل مجيع شرائح وقطاعات اجملتمعات اإلس /1
الطبقات العليا اليت يندر من يتوجه إليها من  –استيعاهبا مجيعا ، وعلي وجه اخلصوص 

الدعاة اب اخلطاب ، مع أهنا شرحية حيوية ينبغي اخرتاق سياجها ، نظرا ملا يرتتب علي 
 استجابة املنتمني إليها من فوائد للدعوة ملا لديهم  من أدوات التأثري .

هدم احلواجز بني اجلماهري وبني الدعاة واليت وضعها العلمانيون مبا يروجونه من اختال  /2 
 قات ابطلة من خالل اآللة اإلعالمية الضخمة ، اليت تعمدت تنفري الناس من الدعاة 

/ وصول العلم إيل البلدان اإلسالمية اليت ال تتنفس الدعوة يف أجهزهتا ، فهنا ك بعض  3
مية مينع الدعاة فيها من إقامة الدروس العلمية يف املساجد وغريها ، ومن مث البلدان اإلسال

يعيش أهل هذه البلدان يف ظلمات من اجلهل أبحكام دينهم ، فجاءت  هذه الفضائيات 
 ليتلقي عربها املشاهد احملروم ما يزيل عنه جهله . 

سالم إال من خالل عني وصول الدعوة إيل غري املسلمني ، فكثري منهم لينظر إيل اإل  /4
النخب السياسية والدينية اليت صورت هلم اإلسالم علي أنه دين مهجي وأن بنيه سفاكوا دماء 

قد جردوا من كل القيم اإلسالمية ، ومن خالل الفضائيات اإلسالمية صار الطريق مفتوحا  



تناقه ، أوعلي لكي يتعرف هؤالء القوم علي اإلسالم وتعاليمه السمحة ،  مما حيفزهم إيل اع
 األقل حتييدهم يف الصراع احملتدم .

والشك أن دعوة غري املسلمني عرب الفضائيات تتكامل مع الدعوة عرب املراكز اإلسالمية  
 والقوافل الدعوية واجلهود الفردية .

إ ال أن ذلك اجلهد اليلقي دور املسجد ،" ألن املسجد مركز دعوة ومنرب توجيه ، فكم نور  
وعمر أفئدة وأزال عنها أوضار جاهلية وغب املعاصي  وأنتزع منها جذور الزيغ قلوبنا 

 والضالل ، وجعل منها حبول هللا تعايل وقوته أجياال مؤمنة تقية نقية ، جماهدة  .

صامدة، قانتة مطيعة، عمرت األرض ابلطاعة واخلري، ونشرت اإلسالم يف آفاق واسعة ونواٍح 
آان ميشي على األرض ينري للناس مناهج احلق ويهديهم سبل عديدة من املعمورة فكانت قر 

الرشاد، وسيوفا مصلتة يف رقاب املتكربين النافرين عن احلق، املصرين على الكفر والطغيان، 
ورسل هداية تغزو القلوب ابإلميان وتغرس فيها بذور التقوى، وتقاوي اإلصالح وغراس 

ا الَّذِّينه آمهُنوا أهطِّيُعوا اَّللَّه وهأهطِّيُعوا الطاعة كلها: طاعة هللا وطاعة رسوله وأويل  األمر: }ايه أهي ُّهه
ُتْم ت ُ  ْنُكْم فهإِّْن ت هنهازهْعُتْم يفِّ شهْيٍء ف هُردُّوُه إِّىله اَّللَِّّ وهالرَُّسولِّ إِّْن ُكن ْ َّللَِّّ الرَُّسوله وهأُويلِّ اأْلهْمرِّ مِّ ُنونه ابِّ ْؤمِّ

رِّ ذهلِّكه خهرْيٌ وهأهْحسه   ( 1[ )59ُن أتهْوِّياًل{ ]النساء: وهاْلي هْومِّ اآْلخِّ

هتز أرجاء مكة بقوه  -صلى هللا عليه وسلم  -فمن املسجد احلرام انطلقت دعوة رسول هللا 
ألفاظها وسالسة معانيها، وقوة نفوذها يف األعماق، تعرب عن صدق وإخالص وأمانة، 

وأفضل تسليم قائال وتنبع من جنان عامر ابلنور، دوى هبا املصطفى احلبيب عليه أزكى صالة 
بعد محد هللا والثناء عليه مبا هو أهله يف أول خطبة خطبها مبكة حني دعا قومه " إن الرائد ال 
يكذب أهله، وهللا لو كذبت الناس مجيعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس مجيعا ما غررتكم، 

وهللا لتموتن كما وهللا الذي ال إله إال هو إين لرسول هللا إليكم خاصة، وإىل الناس كافة، 
تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسنب مبا تعملون، ولتجزون ابإلحسان إحساان، وابلسوء 



، والرائد: 41 - 40/  2( الكامل يف التاريخ 1( . )1سوءا، وإهنا جلنة أبدا أو انر أبدا " )
  478/  2من يرسله قومه يف طلب الكأل واملاء كما يف الصحاح 

الصالة والسالم إبعالن نبوته، واجلهر بدعوته، والصدع ابحلق إذ نزل عليه قول  وملا أمر عليه
( .   حقا إن 2[ )94احلكيم اخلبري: }فأصدع مبِّها تُ ْؤمهُر وهأهْعرِّْض عهنِّ اْلُمْشرِّكِّنيه{ ]احلجر: 

منابر املساجد ورحابتها املشرقة نورت عقوال مؤمنة، وحمت بؤر شرك دامسة، خرجت دعاة 
وخطباء مفوهني، أيخذون أبزمة القلوب فصاحة ولسنا، وميتلكون األلباب بالغة  خملصني،

وجزالة كلمات وروعة أسلوب، وبراءة استهالل، وحسن استشهاد، وهي يف عصران الزاهي 
مدعومة  خبطباء، وعلما ء مربزين خترج جلهم يف املساجد أما يف جمال الدعوة وختريج الدعاة 

ا احلرمني الشريفني وال حرج، فقد خترج عباقرة الصحابة وحنار فحدث عن املساجد وال سيم
أرسل داعية إىل  -رضي هللا عنه  -ير التابعني ومن بعدهم من القرون، فمعاذ بن جبل 

اليمن، وأمني هذه األمة أبو عبيدة إىل اليمن، وغريهم من صحابة رسول هللا الغر امليامني. 
ألن يهدي هللا بك »: -رضي هللا عنه  -أيب طالب  وقال البن عمه اخلليفة الراشد علي بن

فصحابة رسول هللا كانوا رسله إىل اآلفاق يعلمون « . رجال واحدا خري لك من محر النعم
الناس دينهم وميحقون معامل الشرك وآاثر الوثنية، ومستنقعات الفجور واملعاصي ، وتالهم 

 شايخ أمناء على هذا النهج اخلري والدرب النري أساتذة كبار، وم

 –املطلب الثالث : أتثري القنوات الفضائية يف التوعية يف تغيري العقائد املنحرفة ) اللربالية 
 الشيوعية (

 تعريف الليربالية

هي مذهب رأمسايل ينادي اب احلرية املطلقة يف السياسة واالقتصاد ، وينادي ابلقبول أبفكار 
أفكار املذهب وأفعاله ،شرط املعاملة اب املثل ، الغري  وأفعاله ، حثي ولو كانت متعارضة مع 

والليربالية السياسية تقوم علي التعددية والتنظيمية احلزبية ، والليربالية الفكرية تقوم علي حرية 



االعتقاد ،.أي حرية اإلحلاد ،وحرية السلوك ، أي حرية الفجور وعلي الرغم من مناداة الغرب 
أهنم  يتصرفون ضد حرايت األفراد والشعوب يف عالقاهتم الدولية اب الليربالية والدميقراطية إال 

والفكرية ،  وما موقفهم  من الكيان اليهودي يف فلسطني ، وموقفهم من قيام دول إسالمية 
 حتكم ابلشريعة ، ومواقفهم من حقوق املسلمني إال بعض األدلة علي كذب دعواهم   .

  الدراسات الفلسفية والواقعية من جهتني : فإن موضوع "الليربالية" له أمهية كبرية يف

 األوىل : الغموض الذي حييط ابملصطلح يف نفسه وعدم تصور الكثري لداللته ومفهومه . 

الثانية : أتثر كثري من أبناء املسلمني به ، وكثرة الكالم حوله بعلم وبدون علم يف أحيان كثرية 
 . 

ك يف دعوة املسلمني إليه ونصحهم به، ممن شار  –كما يسمونه   –وقد كان جيل النهضة 
وصوَّر أن هنضة الغرب وقوة حضارته املادية كانت بسبب اعتناق هذا املذهب الفلسفي ، 

 فكثر املطبلون له من كافة أطياف اجملتمع . 

وما هذه املعاانة اليت نعاين منها يف البالد اإلسالمية مثل القوانني الوضعيَّة ، والفساد 
 تشار اإلحلاد ، وترويج مذاهب الكافرين إال إفرازا هلذا املذهب الفاسد . األخالقي ، وان

ورمبا متيَّز هذا املذهب عن غريه يف قربه من التطبيق العملي ، وكونه سيال حيمل مذاهب 
 متعددة مع بقائه على وصفه كمذهب فكري 

 الغربيون كثريا مببدأ وبعد سقوط الشيوعية كأيديولوجية كانت هتدد الفكر الليربايل الغريب اغرت
) الليربالية ( وصاروا يبشرون به يف كل حمفل ويزعمون أنه هو خيار اإلنسانية الوحيد فوظفوا 
طاقاهتم الفكرية واإلعالمية بدعم سياسي واقتصادي رهيب لنقل هذا النور !! اىل اإلنسانية  

 كلها . 



عند الغربيني كتاب )هناية التاريخ ( ولعل أبرز نتاج فكري يدل على الغرور الكبري هبذا املبدأ 
ملؤلفه فرانسيس فوكوايما وهو أمريكي اجلنسية ايابين األصل ، وقد ظهر فيه بوضوح مدى 
الغرور الكبري هبذا املنهج ) الليربالية ( حيث اعتربها فوكوايما هناية التاريخ اإلنساين وليس 

 األمريكي فحسب . 

مكانيات الكبرية املتاحة لديهم لنقل هذا املذهب إىل ولقد أستغل الغربيون الليرباليون اإل
أقصى الدنيا وصناعة احلياة اإلنسانية على أسسه ومبادئه عن طريق القوة السياسية 
واالقتصادية وتوظيف وسائل اإليصاالت اليت متكنهم من خماطبة كل الناس ويف كل األرض . 

 العوملة ( وما حتمله من مضامنيولعل من أبرز نتائج الليربالية يف جمال االقتصاد )

فكرية وقيم أخالقية وأمناط حضارية وهي حتمل الرغبة الغربية يف السيطرة يف كل اجتاه : احلريب 
 والسياسي والقيم واحلضاري واالقتصادي . <

فضال عما حتمله من الدمار لإلنسانية يف معاشها الدنيوي وقد ظهرت آاثر الرأمسالية يف 
 بل مرحلة العوملة اليت هي تعميم للرأمسالية على العامل كله . احلياة الغربية ق

مما جعل البعض يعترب القرن احلادي والعشرين هو قرن املفكر الشيوعي )كارل ماركس ( ملا 
يرى من تكدس الثروة بيد طبقة من الناس وانتشار الفقر والعوز يف الناس و أخذ األموال من 

تكار السلع الضرورية وجتويع البشر وإذالهلم ابسم احلرية البشر أبي طريق ، والتفنن يف اح
 االقتصادية . 

لقد أصبح من الواضح اجللي أتثري العامل الغريب يف احلياة اإلنسانية يف كافة اجملاالت ، وحنن 
املسلمني جزء من هذا العامل الذي يتلقى التأثري من الغرب يف كل وقت ، بل رمبا نكون حنن 

أمة منافسة يف  –مع ضعفننا وهواننا على الناس  –أثري أكثر من غريان ألننا معنيني هبذا الت
قوة الدين الذي حنمله وهذا ما جعل هنتجتون يف مقاله )صراع احلضارات ( ير شح املسلمني 
للصراع يف املرحلة احلالية والقادمة كبديل للشيوعية بعد سقوطها أكثر من اجلنس األصفر ) 



شرق وجنوب آسيا ( ألن الدين الذي حيمله املسلمون فيه من عوامل  الصني والياابن ودول
البقاء والقدرة على الصراع وإمكان التفوق والصعود مرة أخرى ما يالحظه أي مراقب يف 

 احلركة التارخيية واملسرية الواقعية له. 

مثل التفرق  -والدعوة اإلسالمية إذا استطاعت أن تواجه املشكالت الداخلية فيها 
فان أكرب ما يواجهها هو التيار الليربايل يف البالد  –الفوضوية و خمالفة اهلدي النبوي وغريها و 

 اإلسالمية . 

وهلذا كان من الضروري دراسة الفكر الليربايل ومعرفة حقيقته وأبعاده ملعرفة كيفية التعامل معه 
 (1وإدارة املعركة معه بنجاح .)

 –هذا الفكر والرد عليهم   عرب الفضائيات اإلسالمية  وعلي الدعاة إيل هللا عز وجل معرفة
 ووسائل اإلعالم  وعن طريق نشر الكتب والرسائل املفيدة .

 الشيوعية :

لقد خلق هللا هذا الكون لغاية فاضلة وحكمة سامية؛ فلم خيلقه هلوا وال عبثا، وإمنا خلقه  ٍٍ

مته تعاىل أن أرسل من لدنه للداللة على ذاته وعنواان على قدرته وإحكامه، مث اقتضت حك
 رسال لينقلوا الناس من دايجري اجلهل والظالم ، إىل نور العلم والعرفان؛ 

حىت ال يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل، قال تعاىل: }وهمها ُكنَّا ُمعهذ ِّبِّنيه حهىتَّ ن هب ْعهثه 
 رهُسواًل{ .

حكمة خالقه، والرباهني ساطعة  وإن الناظر يف هذا الكون العجيب لريى األدلة انطقة على
على قدرة موجده، ولقد درج اإلنسان من مبدأ اخلليقة على التدي ن واإلقرار أبن للوجود إهلا 
هو مسري  أمره ومدب ر شأنه، واجلماعات اإلنسانية على مدى العصور والدهور وإن مل تتفق 

 على من هو ذلك اإلله، 
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قرارة نفس كل فرد يناديه أبن قوة قاهرة هي املسيطرة على الوجود، وابلتايل  إال أن الشعور من
 يسميها اإلنسان ابإلله.

ومن ذلك االختالف بني اجلماعة اإلنسانية هو أن الدايانت السماوية وإن أمجعت على أن 
اليم إله الكون هو هللا تعاىل الذي ال إله إال هو، إال أن كثريا ما كان ينحرف الناس عن تع

تلك الدايانت؛ فريمزون إليه بكوكب اترة، أو حبيوان اترة أخرى، أو غري ذلك من األشياء 
اليت يرون فيها القوة اخلارقة والقدرة الفائقة؛ الستشعارهم أن اإلله ال بد  أن يكون ذا جربوت 
 ال يبارى واقتدار ال جيارى، ويف بعض األوقات يرمزون إليه بشيء جيدون احتياجهم إليه

شديدا، وأن حياهتم متوقفة عليه، وليس بالزم  أن يكون ذا أبس وقوة. كل هذه املعاين وتلك 
االجتاهات من اإلنسان تدل على اقتناعه يف قرارة نفسه على أن للوجود إهلا هو الذي إليه 

 يرجع الوجود يف كل أمر من أموره.

مشعله رسول يرسل أو نيب  استمر األمر على ذلك قروان  وأجياال ، سطع نور احلق، حامال
يبشر، وخيبو نوره اترة أخرى عندما متتد  الفرتة بني الرسل؛ فتنتكس عقائد الناس من جديد، 
حىت أرسل هللا حممدا صلى هللا عليه وسلم بشريا ونذيرا، ورسوال إىل اخللق كافة؛ فمأل هداه 

كانت املسيحية ضارية شرسة اخلافقني وانتشر نبأ رسالته يف املشرقني، وهناك يف أوراب وآسيا  
يف القرون الوسطى، وكان لرجاهلا سلطان قوي، وكان للقياصرة يف روسيا أبس شديد؛ فتسلل 
أحد قساوسة اليهود إىل صفوف هؤالء القياصرة، وكان داعرا منحال؛ فأشاع الد عر والعهر 

لصنيع بني صفوف هؤالء القياصرة من حكام روسيا، فشو ه بذلك صورهتم ولط خ هبذا ا
مسعتهم، فظهروا يف أعني الناس مبظهر منبوذ كريه كما ظهر هبذا املظهر ذلك القسيس، وهنا 
أصبح رجال الدين واحلكم يف نظر العامة عنواان على الفساد اخللقي واالحنالل السلوكي؛ 
فترب م الناس ابلقياصرة رجال احلكم وابلقساوسة رجال الدين، وقد كان الناس يئنون من 



هؤالء وتسل ط أولئك؛ فوجدوا الفرصة ساحنة ألن ينفضوا عن أنفسهم غبارا طال ما بشاعة 
تراكم عليهم، وكتم أنفاس التخلص تغلي يف صدورهم؛ فقر روا أنه ال بد من التخلص منهما 

 معا؛ ألن كال منهما ظهر بصورة حط ت من شأنه وهو نت من احرتامه يف نفوس الناس.

 تبديل وتغيري:

الناس رجل يقال له ماركس، مناداي بسقوط القياصرة؛ فتهلل الناس لندائه فقام يتزعم 
واستجابوا له مندفعني اثئرين غري عابئني مبا يرتتب على ذلك من نتائج، وحىت ال يقوم 
معارض لتلك اجلماعات الثائرة يقف يف سبيلهم ابسم الدين اندى ماركس وأتباعه أبن الدين 

رت كذ اب، ولكي يذيعوا الرعب يف نفوس الناس أعملوا املناصل خرافة، وأن كل  منتم إليه مف
يف رقاب رجال الدين؛ إسكاات للمعارضني ودحرا للمحتجني على قتل من قتل من 
وا نظام البالد السياسي  احلاكمني، وحىت ال يوجد بعد ذلك من يناصر هؤالء أو هؤالء غري 

الفتات براقة لتستهوي الناس وتستميل  إىل نظم أخرى مس وها أبمساء خالبة، ووضعوا عليها 
البائسني واحملرومني. واحلديث عنها يطول وليس هذا جماله. أما الدين فلم يغريوه، بل أنكروه 
مد عني أن الدين لن يصلح نفوسا ولن يريب أرواحا؛ إذ لو كان كذلك لظهر أثره يف رجاله 

هم ضرواب من الفساد تقشع ر لذكرها اآلمثني الذين حتالفوا مع القياصرة وأابحوا هلم وألنفس
 اجللود وتتقزز لسماعها النفوس.

 إنكار وافرتاء:

وحىت ال حياول بعد ذلك إنسان ما أن يرد د صوت الدين أو نغمة التدين أنكروا وجود هللا، 
وبفريتهم هذه اضطروا إىل القول أبن العامل الذي هو صنعة هللا موجود ابلصدفة تلقائيا أي: 

أو تدبري، أو ابلتفاعل أي: بتأثري جزئياته بعضها يف البعض مبعىن أن الشيء بدون حكمة 
 مؤثر ومتأثر.

 وبذلك تتلخص مبادئ الشيوعية من حيث العقيدة تتلخص يف شيئني اثنني:



 ( إنكار وجود هللا. تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا.1)

 ( أن وجود العامل بطريق الصدفة أو التفاعل.2)

 دليل ابطل:

يف التدليل على دعواه الباطلة مسلكا عجيبا، وتبعه يف  -عليه اللعنة  -قد سلك ماركس ول
ذلك لينني ومن حنا حنوه؛ فريى ماركس أن كل موجود ال بد وأن يُرى، وحيث إن هللا ال تراه 
عيوننا يف دار الدنيا فاستنتج من ذلك أنه غري موجود، وكأنه جعل اإلقرار بوجود هللا  

يجة نظرية من النظرايت الطبيعية املادية؛ ألن املادة عنده مكونه من عناصر، كالتسليم بنت
وكل عنصر مغاير لآلخر فله خصائصه ومميزاته، وكل عنصر مركب من جزئيات، وكل جزئية 
هلا خصائصها ومميزاهتا، إذن كل هذه األشياء متمايزة متغايرة وال ميكن معرفة متايزها وتغايرها 

 أو إحساسها إبحدى احلواس األخرى اليت هبا متي ز األشياء ويفر ق بينها عند إال برؤيتها ابلعني
: إن هللا فرد من أفراد املادة خيضع -ال بل قال  -اإلدراك، وكأنه يريد بذلك أن يقول 

 لقوانينها، ويقاس مبقاييسها ويوزن مبوازينها، )تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا( .

تعقل قليال لوجد الفطرة من أعماقه تناديه إن للعامل إهلا إليه هترع  ولو أنه لو تري ث هنيهة أو
يف امللمات وتلجأ إىل رمحته عند النكبات، وهو مغاير لذلك العامل يف ذاته وصفاته، وإال ما  

كان للجوء إليه دون غريه معىن أو مدلول، وما صرخة ذلك املهندس الشيوعي مستغيثا ابهلل  
به من أعلى الصرح إال تعبريا صادقا ودليال قاطعا على أن الفطرة عندما هوى ابنه من جان

مهما طمسها الضالل وطغى عليها الكذب والبهتان ال بد وأن يشع  وميضها بني تلك 
اجلحافل اآلمثة، ويلمع بريقها من خبااي تلك االفرتاءات امللحدة معلنا أن للوجود إهلا خلقه 

ْين اخلبيثني )ماركس ولينني( استجااب لنداء الفطرة بقدرته وسري  أمره إبرادته، ولو أن  امللحده
أليقنا أبن للعامل إهلا، ولكن كيف يكون منهما ذلك وقد أغرقا يف الكذب واالفرتاء واإلحلاد 

 والكفران. .



ففكرهتم أو مبدؤهم هو أنه ال وجود هلل، ودليلهم أن هللا مل تره أعيننا، وحيث إن األمر كذلك 
 ( 1)فهو غري موجود.

إذا البد من الرد بنفس السالح الذي استخدمه العدو وهو سالح اإلعالم ، بقيام 
 الفضائيات اإلسالمية 

فقد شهدت القنوات الفضائية اإلسالمية انتشارا وإقباال كبريا مل يكن متاحا من قبل فنجد 
فجر ، األمة ، اآلن الكثري من القنوات الدينية أمثال : اجملد ، أقرا ، الرسالة ، الناس ، ال

 الرسالة ، طيبة ، الرمحان االندونيسية ، وغريها

ويف الوقت ذاته توجد اآلن الكثري من القنوات الفضائية اليت هتاجم اإلسالم واملسلمني يف 
الداخل، فقد أعلن األزهر الشريف يف وقت سابق ضرورة إنشاء قناة فضائية لصد احلملة 

للدين اإلسالمي ومساحته وإعالن مواقف األزهر يف على املسلمني وإبراز املنهج الوسطي 
 القضااي املختلفة، متوهلا احلكومة املصرية وأموال الزكاة. 

وأقرت يف حينه جلنة املتابعة مبجمع البحوث اإلسالمية االقرتاح الذي تقدم به الدكتور عبد 
 ناة فضائية   .بضرورة أن يتبىن األزهر إنشاء ق 2004الرمحن العدوي عضو اجملمع يف مايو 

 للدفاع    عن اإلسالم.

وقال العدوى وقتئذ :"إن إنشاء القناة يعد واجبا وضرورة شرعية خاصة أن هناك قنوات 
 متخصصة حاليا يف حماربة اإلسالم والتشكيك يف القرآن الكرمي".

وأوضح العدوى أن القائمني على تلك القنوات يعلمون أن مصدر قوة األمة اإلسالمية هو  
 ب هللا وسنة رسوله ولذلك كانت احلرب متجهة للتشكيك يف القرآن والسنة واحلديث.كتا



وأشار الدكتور العدوى إىل أن جلنة املتابعة ابألزهر استشعرت هذا اخلطر فكانت املوافقة على 
إنشاء قناة فضائية إسالمية حتت إشراف األزهر للتعريف ابإلسالم وبيان عصمة القرآن ورد 

  تنسب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. األكاذيب اليت

وأكد عضو جممع البحوث اإلسالمية أن القناة اإلسالمية لن تتعرض إىل اآلخر ولن تشكك 
يف عقائدهم وإمنا ستستهدف فقط حتصني املسلمني من احلملة اليت تستهدف النيل من 

صة متميزة للدعوة إىل اإلسالم إن كثريا من املراقبني يرون أن السماوات املفتوحة فر  عقيدهتم، 
ونشره والذود عن حياضه ، وأن إمهال تلك الفرصة يضيع كثريا مما ميكن استغالله يف نصرة 

 اإلسالم ونصرة نيب اإلسالم صلى هللا عليه وسلم ..

أن  -يقول الدكتور سعد بن تركي اخلالن األستاذ جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
ية ميكن أن تقوم بدور كبري يف تغري الصورة النمطية لدي العامل الغريب عن القنوات اإلسالم

اإلسالم واملسلمني .. فاإلعالم برايه اآلن أصبح اقصر الطرق لتوصيل وجهات النظر والتأثري 
علي الشعوب خاصة يف هذه األايم اليت نعيش فيها فنحن يف عصر السماوات املفتوحة 

 ة.فالعامل أصبح اآلن قرية صغري 

وآ ن دور القنوات اإلسالمية يف مواجهة اهلجمات الشرسة اليت يتعرض هلا اإلسالم قال 
الدكتور صفوت العامل األستاذ جبامعة القاهرة :"إن أهم النقاط اليت جيب مراعاهتا لكي تكون 

،  هذا القنوات فعالة وخترج من حيز اجلمود والراتبة اليت تعترب مسة الكثري من الربامج الدينية
هو ضرورة تنويع املادة اإلعالمية املقدمة فالربامج احلوارية ليست القالب الوحيد الذي يفرتض 
أن تعتمد عليه والبد من تقدمي األعمال الدرامية املعاصرة واملسابقات وغري ذلك للخروج من 

 حيز اجلمود.

إلسالم بلغات وأشار الدكتور العامل إيل ضرورة ختصيص بعض برامج هذه القنوات للتعريف اب
متعددة، واالهتمام ابجملال اإلعالمي يف الغرب، ومن ذلك العمل على تطوير الربامج 



اإلعالمية املخصصة للجاليات املسلمة وكذلك لغري املسلمني لتعريفهم حبقيقة اإلسالم ، 
 ومواجهة االفرتاءات املستمرة ضده وضد النيب الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلم . 

ل الدكتور حسني الديب أستاذ الشريعة اإلسالمية :"إن التحدي الذي ستواجهه بينما قا
القنوات الفضائية اإلسالمية يتطلب كادرا مؤهال يفهم حاجة اجليل املسلم اجلديد ممن عاد 
لاللتزام بدينه والبحث عن البديل اإلسالمي يف اإلعالم ، ابإلضافة إيل القدرة علي مواجهة 

تشويه اإلسالم واإلساءة إليه إيل أهنا تقوم بدور مزدوج دور داخلي ودور التحدايت الغربية ل
 خارجي . 

وأضاف الديب أن الفضائيات اإلسالمية تقف عند أهداف حمددة مثل العمل على حتقيق 
منظومة من األهداف احلضارية، أبرزها االهتمام ابألسرة املسلمة وتثقيفها أبمور دينها 

املرآة املسلمة يف املنزل والعمل، وحماولة تفعيل أدائها يف اجملتمع ملواكبة ودنياها، وتثمني دور 
النظرة اإلسالمية الراقية يف الكتاب والسنة، واالهتمام ابلطفل وتثقيفه عرب برامج متنوعة تتسم 

 ابحلداثة والتشويق وتقدمي بدائل عربية تتفق وحاجات الطفل العريب وتتواءم مع قيمه وأعرافه.

به ، قال عبد هللا عبيد رئيس قناة الناس والربكة أن القنوات اإلسالمية اآلن حترص من جان
بكل جهدها علي مواجهة اهلجمات اليت يتعرض هلا اإلسالم عن طريق تثقيف جيل من 

 الشباب بثقافة اإلسالم ، مشريا إيل أن نقص التمويل أهم ما يواجه هذه القنوات .

ى اجلانب الديين يف عرض القنوات اإلسالمية لرباجمها، وعن طغيان اجلانب االجتماعي عل
 أوضح عبيد أن اجلانبان االجتماعي والديين جزء واحد ال ميكن فصل احدمها عن اآلخر.

كما أكد عبيد أن قناة "الناس" مثال حترص دائما على أن يكون اجلانب الديين مبين على 
جمرد شخص يدعي علمه ويتحدث  أسس ومن يتكلم عن آراء البد وأن يكون عاملاً، ليس

عن أي شئ بطريقة ليست علمية، وخبصوص الفتاوى فال يتحدث فيها إال متخصصني، 
 -على حد قوله  –ومعظمهم من علماء األزهر 



كمايري الدكتورة ماجي احللواين األستاذ بكلية اإلعالم جامعة القاهرة و صاحبة فكرة   
ة االنفتاح اإلعالمي وعصر القنوات املتخصصة إطالق قمر صناعي إسالمي انه مع تتبع حرك

فإنه من املهم وجود قنوات فضائية إسالمية ختاطب مجوع املسلمني يف مجيع أحناء العامل وليس 
الوطن العريب فحسب ، ومن هنا كانت فكرة إطالق قمر صناعي إسالمي يوجه إيل جمموعة 

المي للتثبت علي مبادئ الدين من فئات اجلمهور وهم املسلمني يف العامل العريب واإلس
اإلسالمي الصحيح ، وقنوات موجهة إيل العامل اإلسالمي الغري انطق العربية، وقنوات توجه 
إيل اجلاليات اإلسالمية يف الدول األجنبية ، وأخريا قنوات وبرامج توجه إيل الدول الغربية غري 

 اإلسالمية للتعريف اإلسالم ورد الشبهات عنه.

 ع : القنوات اإلسالمية ودورها يف حماربة التطرف  والتعصب . املطلب الراب

 املتعصبون يف جمتمعهم هم كاآلفة الزراعية اليت أخذت تصيب الزرع وهتلك احلرث،

توجهات عقائدية أو فكرية خاطئة ظن أهلها جهال أهنا كلمة التوحيد وأهنا أكسجني الفكر 
 فالهم شهدوا ابلكلمة والهم تنفسوا األكسجني!

التعصب يف مفهومي البسيط  هو التفكري والتمييز السليب جتاه طائفة أو فئة على أساس ديين 
أو فكري، وذلك انتج عن إما جهل أو حتقيقا ألغراض ومآرب شخصية. وميكن االستنتاج 
مما سبق أن الوسطية واحلياد يكوان ضد التعصب ومها الوقوف موقف االعتدال إزاء القضااي 

انت طبيعتها، وإشاعة االحرتام املتبادل بني مجيع مكوانت اجملتمع، وذلك من اخلالفية أاي ك
خالل تقدمي املصلحة العامة يف طرح الرأي وتقبل الرأي اآلخر. فعلى سبيل املثال، أن تعطي 
رأيك بكل صدق وكل جترد من اخلوف واخلطوط احلمراء فأنت هنا تعرب عن كلمة الصدق 

عقائدك الدينية وتوجهاتك الفكرية، ولكن جيب األخذ يف اليت أنيطت على عاتقك نظري 
االعتبار املصلحة العامة لألمة واجملتمع، وهذا ال يعين أبدا التنازل عن أي من املعتقدات أو 
التوجهات، إمنا يعين نشر املعتقد والرتويج للفكرة أبسلوب لطيف يستسيغ معه القارئ أو 



يصبح ذلك أجدى وأنفع من الدعوى بسياط الكلمة  املستمع النص وجيذبه السلوك، وابلتايل
 اليت رمبا أهدرت دماء وهتكت بفعلها أعراض!

نعم فالقدح والتنقيص ملعتقد وتوجهات الطرف اآلخر والتعصب للرأي والفكرة ليس سوى 
جهل واستهتار بروابط وحدة اجملتمع واألمة، إذ إن التنافر والبغضاء واحلقد والكراهية كلها 

لى بني أبناء ذاك اجملتمع مما يساهم يف تفككه وتشتت أبنائه وضعفه يف مواجهة صفات تتج
 العدو، وهذا مناف لقوله تعاىل ﴿واعتصموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا﴾.

فاملتعصبون أضعفوا عقيدهتم وتوجههم الفكري من حيث ال حيتسبوا وأصبح يشار إليهم ببنان 
مما تقدم يتبني لنا أمهية حماربة هذه الظاهرة من عدة التعصب وينظر إليهم بعني التطرف. و 

 رمسيا وإعالميا جهات ذات مسئولية وأمانة:

جيب أن يقوم كل صاحب سلطة بصالحياته املتاحة من أجل حماربة هذه الظاهرة فهم رعاة 
 هذه األمة وهم سبيل خالصها، 

على أي مكون من  كذلك جيب رفض أي وسيلة إعالمية متتهن بث مسوم احلقد والكراهية
مكوانت اجملتمع وتثري النعرات الطائفية والتعصبية بني أبنائه. وعدم  التهاون مع القنوات 
الفضائية املثرية للتفرقة والعنصرية،أيضا جيب أن ال يغيب عن ابلنا الدور الكبري الذي يلعبه 

ث على اللحمة اإلعالم يف التأثري على املشاهدين لذا جيب على وسائل اإلعالم كافة احل
الوطنية وذلك ابلقيام ابملبادرات املنددة مبا يقوم به الطرف املتعصب واستنكار فعله، فالتنديد 
واالستنكار مبثل هذه األفعال والتصرفات املشينة من شأنه التخفيف من حدة اخلطاب 

 املقابل واحلد من خطورته.

 شبكات التواصل ودور اجملتمع



ألسف ومع توسع استخدام شبكات التواصل االجتماعي جند الكثري من املتعصبني ل
أصبحت لديهم رايضة شبه يومية تتمثل يف بذل اجلهد املضين والسعي بكل قوة يف البحث 
عن القضااي اخلالفية، حىت أصبحت شغلهم الشاغل وانتقلوا من مرحلة اهلواة إىل احملرتفني، 

اعات واألايم، مدعني يف ذلك تقومي فتجدهم ال أيلون جهدا يف نشر ترهاهتم على مدار الس
االعوجاج وتصحيح البدعة. فهنا جيب أن نسعى جاهدن إىل ضرورة استخدام األسلوب 
األمثل يف تصحيح مثل هذه املواقف، كتنبيه هؤالء ابحلسىن مما يرجى به النصح أوال، وليس 

 جمرد النقد الالذع الذي يؤدي يف النهاية إىل التهميش واإلقصاء.

جيب أن متتد إىل كل مسئول وصاحب شأن وحنن أيضا كأفراد يف  -النصح  -املسئولية هذه 
اجملتمع جيب علينا ككل حماربة هذه الظاهرة بكل ما أوتينا من قوة، فالواعظ الديين واملعلم يف 
املدرسة على سبيل املثال كلهم مسئولون عن تثقيف وتنوير أبنائهم رجال الغد، وابلتايل 

مستقبال مثار هذا التثقيف والتوعية مبا سيتحقق من ترابط فئات اجملتمع  ستجين األمة
ومكوانته وهذا ما سينعكس على تطورها وعلو شأهنا بني األمم. ، تواصل ظاهرة القنوات 
الفضائية الدينية اكتساح العامل العريب، بصورة ملحوظة، بعد جناحها يف استقطاب مجهور 

ت اهلاتفية والرسائل القصرية، وعلى صفحات مواقع غفري، يتفاعل من خالل االتصاال
التواصل االجتماعي. فيما يراه القائمون على تلك املنابر، تنويرا للناس وتوعية هلم أبمور 
دينهم ودنياهم، وجيده البعض اآلخر، انكبااب على سفاسف الدين وجوانبه الشكلية، دونه 

 خالق النبيلة.النفاذ إىل جوهره املاثل يف حتقيق التسامح واأل

واملسرتعي لالنتباه، أنَّ الفضائيات الدينية، وابلرغم من أتثريها اجللي على مشاهديها، 
وانعكاسها يف أحيان كثرية ، مل حتظه إال فيما ندر بدراسات أكادميية لبحث دورها وآليات 

 اشتغاهلا، وكذا انعكاساهتا على املتلقي.



الدكتورة زينب حممد حامد، املدرسة املساعدة بقسم وهنا جتدر اإلشارة إىل دراسة أجنزهتا 
مشاهد  400اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم يف جامعة القاهرة، تناولت عينة عشوائية من 

أن الفتاوى الدينية تساهم دائما  73بعدة حمافظات مصرية، أابنت نتائجها، عن اعتقاد %
% أن ذلك حيدث أحياان، كما 23نما ذهبه يف تغيري سلوكيات الفرد املسلم حنو األفضل، بي

تبوأت القضااي االجتماعية صدارة املواضيع، اليت يتابعها أفراد العينة يف برامج الفتاوى الدينية 
على الفضائيات، يف مقدمتها عقوق الوالدين، وتفرقة يف معاملة األبناء، واإلنفاق على 

 ى املرياث الشرعي والزواج الثاين واملصاهرة.األبناء، مث الطالق، واخلالفات الزوجية. عالوة عل

 حيىي اليحياوي، خبري يف شؤون اإلعالم واالتصال

اخلبري املغريب يف شؤون اإلعالم واالتصال، يقول إنَّ األمر ال يتعلق بقنوات دينية، وإمنا 
بقنوات طائفية ذات صبغة دينية، فحىت وإن كانت تتخذ الدين شعارا هلا، تبقى منابر ذات 

ضمون مذهيب، ويف ذلك يقسم الدكتور اليحياوي، القنوات الدينية املوجودة إىل ثالثة أنواع م
نتماء؛ إذ هناك قنوات تتبىن التصور السين، و فضائيات أخرى شيعية، ويف املقام  من حيث االِّ

 الثالث؛ فضائيات أخرى للتحليل والتحرمي والتكفري.

ال، حسب اليحياوي، نتاجا للطفرة التكنولوجية وجاء مدَّ ما يسمى ابلفضائيات الدينية شك
وتطور األقمار االصطناعية، وسهولة إنشاء قنوات فضائية، بتكلفة متواضعة نسبيا من الناحية 
املادية، ما دام أن املال متوفر، سيما املال اخلليجي، األمر الذي جيعل الفضائيات الدينية 

 من يسمون ب  "الدعاة اجلدد".منتشرة بقوة، بعد وفرة املال والتكنولوجيا و 

اليحياوي يردف يف حديثه هلسربيس، جزء من تلك القنوات هلا خطاب توعوي، وجزء آخر 
يعمل على خلق الفتنة، سيما بعض القنوات اليت حتلل وتكفر، ولكن اخلطري يف العملية، هو 

الطقوس، وال  أنَّ تلك الفضائيات ال تقدم اإلسالم كأخالق، وقيم وسلوك، وإمنا ختتزله يف
تربح احلديث عن الوضوء والصالة والصوم، والتحليل والتحرمي، وابلتايل فإهنا منغلقة على 



نفسها، وغري ذات بعد انفتاحي، وقيمي، تروج معه التسامح واألخالق السمحة، يف ظل 
 غلبة اجلانب الشكلي والتسطيح.

املشاهدين، قال اليحياوي، وعن سبب جناح القنوات الدينية يف استقطاب شرحية واسعة من 
إن الوازع الديين هو الذي يفسر اكتساحها، ألن الدين ال حيتاج إىل وعي، فاملتدينون أو 
اجلماهري املتوسطة واجلاهلة أو األمية اليت ال تدرك شيئا، تستهويها الربامج ذات املسحة 

رآن الكرمي، ذات نسب الدينية، وابلعودة إىل السياق املغريب، فإنَّ إذاعة حممد السادس للق
جد مرتفعة، مقارنة مع اإلذاعات األخرى، ومرد ذلك إىل التعاطف مع أي شيء ذي صبغة 
دينية، سيما يف ظل وجود فراغ يف فهم الدين لدى الناس، ولذلك فإن الناس حينما يلتقطون 

 قنوات تنهج النصيحة يف تقدمي براجمها، ينصتون ويشاهدون إبمعان.

ض القنوات الباحثة ألفكار متطرفة، تشكل خطرا على أانس ليست لديهم وعما إذا كانت بع
آليات ممارسة النقد للمنتج اإلعالمي، نبه احلاوي، إىل أنَّ اإلنسان إن مل يكن ذا مناعة 
فبإمكان أي خطاب أن يستقطبه، سواء كان دينيا ابلدعوة إىل املسيحية أو اليهودية، أو 

ساسي اخلليق بنيل حظ من األمهية هو على مستوى خلق خطااب غري ديين، لكن الرهان األ
املناعة، فاملشكل ال ميكن يف فعل املشاهدة وإمنا يف القدرة على التمييز بني األمور، فاخلطري 
يف بعض الفضائيات هو خلق البلبلة لدى املشاهد وإرابكه، إذ إن القنوات الشيعية على 

ت يف حق اخللفاء الراشدين، وقراءة التاريخ العريب سبيل املثال، تربك املشاهد السين بتجاوزا
 اإلسالمي من زاوية خمتلفة عما كان له عهد به من معاجلة للتاريخ.

 حممد صاحل، معد برامج يف قناة "اخلليجية"

ويف مقابل الرأي املنتقد لظاهرة الفضائيات الدينية، يرى حممد صاحل، معد الربامج بقناة 
ظاهرة القنوات الدينية أمٌر صحي، خاصة مع ازدايد أعداد القنوات اخلليجية،، أنَّ انتشار 

املسلوبة اهلدف، واليت ال ترمى إال لتحقيق اإلرابح، حىت لو متَّ ذلك على حساب فساد 



األطفال والشباب، وإتالف احملتوى االعالمى ابلكامل، ويضيف صاحل أنه حان الوقت لدى 
ات الدين اإلسالمي وتستغل انتشار القنوات شعوب الوطن العريب، أن تنهل من أخالقي

الدينية االستغالل األمثل، مؤكد أنَّ هدفه تلك القنوات هو االرتفاع مبستوى املشاهد العريب، 
 من حيث تثقيفه الديين واالرتقاء أبخالقياته.

 املطلب اخلامس : القنوات اإلسالمية ودورها يف الفتاوى :

 تقول الدكتورة  /زينب حممد حامد

حيتل املصريون املركز األول بني اجلنسيات املتصلة بربامج الفتاوى الدينية ىف الفضائيات العربية 
%، والنسبة العظمى من ضيوفها للرد على 30% بينما يتابعها أحياان 70ويشاهدوها دائما 

على تساؤالت املشاهدين من الرجال، ومتثل القنوات الدينية املتخصصة املصدر األول الذي 
جأ إليه املشاهدون للتعرف على املعلومات الدينية ألهنم يعتربوهنا مصدرا سهال للوصول إىل يل

األحكام الشرعية وأتتى بعد ذلك برامج الفتاوى الدينية يف الفضائيات العامة مث إذاعة القرآن 
الكرمي فالكتب الدينية يليها املؤسسات الدينية الرمسية مث الصفحات الدينية يف الصحف 

جملالت. كانت هذه أهم النتائج اليت كشفت عنها الدراسة اجلامعية اليت حصلت هبا الباحثة وا
زينب حممد حامد املدرس املساعد بقسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم جامعة القاهرة 
على درجة الدكتوراه إبشراف د. عديل رضا وقدمتها حتت عنوان )أتثري االعتماد على 

ة املقدمة يف الفضائيات العربية على معارف وسلوكيات اجلمهور املصري(، الفتاوى الديني
 2ودرمي 1حيث أجرت دراسة حتليلية ميدانية على برامج الفتاوى الدينية على قنوات احلياة

شهور وإجراء حتليل مضمون هلا، مع استطالع آلراء  3واحملور على مدى دورة برانجمية مدهتا 
فرد من مشاهدي برامج الفتاوى الدينية مبحافظات القاهرة  400عينة عشوائية عددها 

 واجليزة والقليوبية.



% يرون أن الفتاوى الدينية تساهم بشكل دائم ىف تغيري 73كما أظهرت النتائج أن الغالبية 
% عن 62% أن ذلك حيدث أحياان، وأعلن23سلوكيات الفرد املسلم لألفضل بينما يرى 

الدينية تستطيع دائما تغيري اجتاهاهتم حنو قضااي معينة بينما يرى  اعتقادهم أبن برامج الفتاوى
% ال يوافقون على اإلطالق، وقد تصدرت القضااي 8.5% أن ذلك حيدث أحياان و29

االجتماعية أهم املوضوعات اليت يتابعها أفراد العينة يف برامج الفتاوى الدينية على الفضائيات 
رقة يف معاملة األبناء واإلنفاق على األبناء مث الطالق تليها وىف مقدمتها عقوق الوالدين مث تف

اخلالفات الزوجية وحقوق اجلار يف اإلسالم واملرياث الشرعي والزواج الثاين واملصاهرة، 
وحصدت كل من قنايت )أقرأ( و)اجملد( أعلى نسبة ثقة من أفراد العينة املتابعني للفضائيات 

(، وعن 1( و)احلياة 2وتليهما قناة الرسالة واحملور و)درمي  اليت تقدم برامج للفتاوى الدينية
الربامج فقد كانت الصدارة لربانمج )املسلمون يتساءلون( على احملور ويليه )فتاوى الناس( 

( و)جنىت( 2على قناة الناس مث )يستفتونك( على الرسالة و)املوعظة احلسنة( على )درمي 
(، كما تؤكد الغالبية على أن ظاهرة كثرة الفتاوى 1اة على إقرأ و)الدين واحلياة( على )احلي

% وأهنا 46.9الدينية وتضارهبا تؤثر دائًما على سلوك األفراد يف األمور احلياتية بنسبة بلغت 
% تنكر أتثري تضارهبا عليهم، وهى 18.1% بينما نسبة35أحيااًن تؤثر على سلوكهم بنسبة 

% من أفراد العينة من خالل وجود 68.9جهة نظرالظاهرة اليت ميكن مواجهتها عمليا يف و 
مرجعية واحدة لإلفتاء متمثلة يف األزهر الشريف واالعتماد على أشخاص مؤهلني للفتوى 

 والتصدي حملاربة الفتاوى .

 كلمة شكر :

أمحد هللا سبحانه وتعايل علي توفيقه وأشكره علي إعانته علي إمتام هذا البحث وانطالقا من 
ي هللا عليه وسلم : "اليشكر  هللا من اليشكر الناس " أخرجه اإلمام أمحد قول الرسول صل

فإين أتقدم ابلشكر والثناء إيل القائمني علي جامعة املدينة العاملية اليت أاتحت يل فرصة 
الدراسة  كما أشكر القائمني  علي كلية العلوم اإلسالمية ، قسم الدعوة وأصول الدين كما 



 –ن أتقدم بفائق التقدير ووافر الثناء والشكر إيل فضيلة الدكتور أنه من الواجب علي أ
الذي أحاطين برعايته وأوالين اهتمامه طيلة حبثي    –حممد بن إبراهيم ألبساطي  –املشرف 

حممد علي أبو هندي حينما    -كما أشكر مشريف السابق   –كان فيها نعم املعلم واملوجه 
 ا كنت يف هيكل  ب  . فجزاؤهم هللا خري 

  



 اخلتام :

اخلري كله  فله الفضل والنعمة والثناء اجلميل أمحده علي –تعايل  –ويف اخلتام : أمحد هللا 
مث إعانته يل ملا استطعت إمتامه فله احلمد أوال وأخرا  فأسأل هللا –تعايل  –توفيقه ، فلوال هللا 

ه إنه مسيع الدعاء وأهل الرجاء العظيم أن جيعلنا من املتبعني له املؤمنني به وأن حييينا علي سنت
، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، واحلمد هلل رب العاملني  ، وصلي هللا وسلم علي سيدان حممد 

 وآله وأصحابه الطيبني الطاهرين .

 

  



 خالصة البحث :

انصب اجلهد يف هذا البحث على الكشف عن حقيقة ظاهرة اإلعالم الفضائي من حيث 
ء املختلفة حوهلا،  يف جوانب اخلري يف استخدامها، وصور االنتفاع هبا آفاقها املختلفة، واآلرا

من قبل املسلمني خصوصا والناس عموما، وأبرز املنافع اليت ميكن احلصول عليها جراء 
 استخدامها، وغري ذلك من املسائل املتعلقة ابلظاهرة اإلعالمية الكونية اجلديدة.

 ]نتائج البحث[

 ث إىل نتائج أبرزها:نتائج البحث انتهى البح

( القنوات الفضائية ظاهرة إعالمية جديدة تربعت على عرش وسائل االتصال العصرية، 1)
وجاوز االهتمام هبا حد االستخدامات العادية لوسائل االتصال إىل آفاق أرحب وأوسع حىت 

 غدت وسيلة للهيمنة والسيطرة.

هبا، أوجدت نفرة منها لدى ( هناك مآخذ عديدة أدت إىل التصاق صور من الشرور 2)
 الغيورين على دين هللا.

( للقنوات الفضائية إجيابيات عديدة للمسلمني يف مقدمتها أهنا وسيلة بالغ عصرية يتعني 3)
 استخدامها يف الدعوة إىل هللا حبكمة واقتدار.

 ( قصور استخدامات املسلمني هلا يف الوقت احلاضر عن الوفاء مبط .4)

 

  



 ]التوصيات[

توصيات إذا مل يكن بد من توصية فإن الباحث يوصي أبن يتبىن املسلمون املنهج األقوم يف ال
التعامل مع املستجدات عموما، واملستجدات يف حقل اإلعالم خصوصا ألن احلكمة ضالة 
املؤمن أىن وجدها فهو أوىل الناس هبا، ومن احلكمة استغالل كل مفيد مباح يف وسائل 

إلعالم اليوم هو أمضى أسلحة العصر، والرتدد يف امتالك انصيته، االتصال ابعتبار أن ا
وتسخري طاقاته خدمة لدين هللا تردد غري الئق وال مقبول، ومن ذلك القنوات الفضائية 

 موضوع هذا البحث. 

وهللا اهلادي أيل سواء السبيل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وآخر دعواان إن احلمد هلل رب 
 هللا وسلم علي أشرف املرسلني سيدان حممد وعلي آله وصحبه أمجعني العاملني ، وصلي 
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