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  تعريف البث املباشر

عـرف بالفـضائيات حيسن قبل أن أخوض يف غـامر هـذا املوضـوع حيـسن أن أ  
 .بالبث املبارشنها  عَّاملعرباهلوائية وهي 

 البــث التليفزيــوين عــرب الفــضاء مبــارشة بواســطة األقــامر :البــث املبــارش هــو(  
) هــوائي+ طبــق (الــصناعية حيــث تقــوم أجهــزة التلفــاز عــن طريــق أجهــزة خاصــة 

باستقبال إشارة معينـة مـن القمـر الـصناعي وتبـث براجمهـا مبـارشة دون احلاجـة إىل 
 .)١()حمطة إرسال أرضية

 
 

                                                 
 ط ونـرش دار طويـق للخـدمات ١٥ص. عبـدالرمحن إبـراهيم عـسريي/ البث املبـارش التحـدي اجلديـد) ١(

 . م١٩٩٢هـ ــ ١٤١٣اإلعالمية والنرش والتوزيع بالرياض, ط األوىل 

 −١−



א 
َال خيفــى أنــه يف هــذا العــرص تــوفر البــث عــرب  ْ َ ُّ  فــدخلت "األقــامر الــصناعية"َ

ًأكثـر البيـوت وصـارت كالطوفـان يغـرق بيتـا بعـد آخـر, ومـن ) القنوات الفـضائية(
ِاألمور التي أصبحت واقعا مسلام به الزيادة املطردة يف عدد القنوات الفضائية املرئية  َّ ًً َّ

ِة والتــي تبــث عــرب العديــد مــن عربيــة كانــت أو أجنبيــ َ ْ َ ُّ َ  املنتــرشة يف األقــامر الــصناعيةُ
ـــا  ـــا, وغاباهت ـــدهنا وقراه ـــل م ـــضاء اخلـــارجي لتغطـــي الكـــرة األرضـــية بكام الف

 .)١(وصحارهيا
 الـصوت املـسموع لـدى غـدت مـن أهنـا "املؤسسات اإلعالمية"تبدو أمهية 
ًمما جعل العامل قرية صغرية تنتقل اتمجيع أفراد املجتمع , قرب بينه األخبار بـرسعة الـً

ًشـوطا مـذهال يف وقد قطعت تكنولوجيا الفضاء يف جمال اإلعـالم يف الـزمن الـراهن  ً
 مـن املوضـوعات التـي تـشغل »األقامر الصناعية«غدا موضوع , وتطورها وكفاءهتا

يف كــل مكــان باعتبــاره أنجــح وأســهل الوســائل التكنولوجيــة الــرأي العــام اهــتامم 
 .ث اإلذاعي واملرئي بصفة خاصةَوالبلتحقيق االتصال 

َإن أخطر ما يواجه به املسلمون اليوم, ذلك الغزو الوافد إلينا : ولعمرو احلق   ْ َ ُ َ َ ُ
 .عن طريق القنوات التلفزيونية الفضائية

إن ما تقدمه الفضائيات اليوم من برامج مسمومة تتعـارض وقيمنـا وعقائـدنا 
 يف نفـوس خلخلـة العقيـدةً خطـريا يف ًوأخالق أمتنـا اإلسـالمية, حيـث تـؤدي دورا

 حيـث أثبتـت وكذا اخلطـر الثقـايفاملسلمني وإكساهبم عادات وتقاليد غري إسالمية, 
الدراسات أن البث املبارش واألفالم تشغل عـن الدراسـة وتـضيع الوقـت بـال فائـدة 

                                                 
  .)بترصف) (١٤٧/١٢٢(وحيد املرصي, جملة البيان . , د)الفضائيات واإلنرتنت( مقال  )١(

 −٢−



 ًخصوصا ما يتعلق بالنساء واالختالط وتقليد نمط احلياة الغربيةواخلطر االجتامعي 
 وذلك بإشاعة الرذيلة وتعمد إثـارة الغرائـز واإلعـالن عـن أشـياء واخلطر األخالقي

 .حمرمة كاخلمر ومشتقاهتا
ً يف سلبيات الفضائيات جتد مئات من الفضائيات تلعب دورا وانظر حولك ٍ

ِّ تفتح أبواهبا وأبواقها وتسخر  قلب مفاهيم الشباب واهتامماهتم; فهيًخطريا يف َ ُ
باب وحتول اهتامماهتم اهتا للفكر االنحاليل الغريب, وترصف هم الشأدواهتا وإمكاني
 حول العقيدة واالنتصار لدين اهللا, واالندفاع نحو خدمة األمة إىل من االلتفاف

 .ّاالهتامم باملظاهر واالنغامس يف الشهوات والتعلق باألضواء والسطحيات
عاىل ويؤدي إىل ُّومعظم ما تبثه تلك القنوات يورث ضعف اإليامن باهللا ت

 .!وتطبيق رشعهاإلعراض عن طاعته 
 الطائرات وال  ال تشارك فيه ًا غزو,ٌ جديدٌغزو حرب الفضائيات :إهنا

 .!الدبابات وال القنابل واملدرعات
إن هذا الغزو القادم إلينا مـن الفـضاء يفعـل مـا ال تفعلـه الطـائرات وال  :نعم  

العقائـد الـصحيحة واألخـالق الكريمـة ُالدبابات, وال اجليـوش اجلـرارة, إنـه هيـدم 
والعادات احلسنة والشامئل الطيبة والشيم احلميدة واخلـصال اجلميلـة, ومتـى ختلـت 

 !! واالنحاللِياعَّ الضِرَؤُا سقطت يف بَهِمَيِاألمة عن عقيدهتا وأخالقها وق
 اســرتاتيجيات مواجهــة  العنايــة القــصوى هبــذه القــضية, فتتبناهــابجتــ اذهلــ 

  .ن التسويف والرضوخ لألمر الواقعروسة ومستوعبة مع البعد عمجاعية مد
 هذا التحدي بل ِ ومواجهةِ ملقاومةً مدروسةٍو خطواتُطْخَ نالبد من أن: نعـم

 تتيح للعامل اإلسالمي أن يستغلها يف االتـصال ببعـضه الـبعض ًعويةَ دً وسيلةِهِلْعَوج

 −٣−



 بـني الـدول اإلسـالمية وتزويـد  الـربامج التـي تـساعد عـىل تقويـة األوارصَّثَ بـربَع
املــواطن املــسلم بــالكثري مــن املعــارف الثقافيــة والفكريــة واحلــضارية عــن اإلســالم 

 من االختيارات املتاحة ضمن عدد من الفضائيات واحدةكون وبذلك ت ,واملسلمني
بـث إسـالمي لـدعم الـصحوة اإلسـالمية ( : بعمـلا يف القيـامستفادة منهالالربامج ل

 .)اإلسالم وإعالء راية الدعوة إىل اهللا يف مجيع بقاع األرضونرش رشائع 

َ ْ

ًن صـدور اإلعـالم يف مادتـه عـن اإلسـالم وصـفا وحكـام, وحتلـيال,  أل:َِكلَذ   ً ً
ًوتفسريا, وإرشادا, وتوجيها, وإخبارا ً ً ن يميز اإلعالم اإلسـالمي عـن هو ما ينبغي أ ً

ــريه; ــُ إذ ال يغ ــم أن نجــد أي رضب م ــذا الفه ــصور يف ظــل ه ن رضوب املعاجلــة ت
اإلعالمية بمعزل عن البناء الفكـري واملعـريف اإلسـالمي, ومـنهج التفكـري فيـه, وال 

ُمتكن دراسته بعيدا عن هذا األسـاس العلمـي الـذي يؤصـله ويوجهـه وي مـه, فـالفهم ِّوَقً
ِيْحَ الوُالصحيح قاعدة اإلعالم احلق, وعلم

                                                

 ومصدره احلق, وغايته احلـق, ٌّ حقٌ علم هو
حق, وال يتصور انفكاك اإلعالم الصادر عنه عـن حقيقتـه وطبيعتـه, فقيمتـه يف وعطاؤه 

 . )١(احلقيقة من قيمة مصدره, وقيمة القضية التي يمثلها, واهلدف الذي يسعى إليه
 ينبغي أن يكون حمور االرتكاز يف النظام اإلعالمي اإلسالمي هو :نعم  

ريم من حيث كونه بينة  الذي يستمد مقوماته من خصائص القرآن الكاملضمون
 حيث يقدم ذلك املضمون من خالل مواءمته للفطرة البرشية وقدرته ً ورمحةًوهدى

عىل حتريكها الرتباطه باحلق واحلقيقة, ومن خالل خماطبة العقل والوجدان ومن 
ً حتى يتحقق لإلنسان فردا ومجاعة أقىص )٢(ُخالل ما يطاق ويقبل ويستطاع ويدرك

 
مصادر األخبار يف العهد املدين, أمحد املزعنن, دار : , وانظر١٠٨ركائز اإلعالم يف دعوة إبراهيم عليه السالم, ص: انظر )١(

  . ٧١ ــ ٧٠األصول التطبيقية لإلعالم اإلسالمي, : , وانظر٣٧٤, ٣٦٣هـ, ص  ١٤١٠ عام ١صربي, ط
 ., مرجع سابق٢٣٠اإلعالم يف ضوء اإلسالم, ص :  انظر)٢(

 −٤−



واحللول وبني التساؤالت واإلجابات, وبني املشكالت درجات التوازن بني 
وبني الكون ما يتصل بمسألة الفكر والسلوك والعالقة بينهام التصورات والواقع و

 . )١(املادي من حولنا
عىل هـذا األسـاس يف مـضامني  فالبد من حرص مضامني اإلعالم :ًوبناء عليه  

 بحيــث ; تعــاىل اهللاِ بــرشعِاملحكومــة ِ احليــاةِ ووقــائعِةَّ والــسنِ الكتــاببــشقيهالــوحي 
َ وفكرا يف هذا اإلطار, ومن ثً اإلعالمية مادةالصورةتتكامل   فامدة اإلعالم يف هـذه َّمً

أن و النظرة رغم أهنا تستوعب احلياة كلها وتستوعب كافة األنشطة اإلعالميـة البـد
َ متصفة بخصائصتكون ه  إليـ بحاجة اإلنسان الفطرية واهلدف الـذي تـسعىٍ متصلةّ

 ما يعني قيامها عىل احلـق وشـموهلا هلمـوم اإلنـسان حركة احلياة عند املسلمني, وهو
 كـام )٢(ًوتطلعاته السوية سعيا وراء صحة الفكر وسالمة التـصور واسـتقامة الـسلوك

َّأن يكون املضمون الذي يقـدم مـن خـالل وسـائلوأنه البد  َ  املـنهج اإلسـالمي  هـذاُ
َل, ويبتغــى بــه وجــه اهللا, أي أن تكــونًمتــصفا بــاحلق واخلــري واجلــام َ ْ ســائل  هــذه الوُ

ًاإلعالمية حقا, وخريا وصالحا, وفالحا, نافعة ومفيـدة غـري ضـارة, منـسجمة ً ً ً  مـع ً
ً تكـون بلـسام شـافيا جامعـةكـام جيـب أن معارضة هلـا, َ, غريِرَطِالف ً  ًقـةِّ, ال مفرًفـةِّ مؤلً
ٍةَضِامـَ غَ  غـريً سـهلةًن تكـون واضـحة, وأًةِسدْفُ ال مًحةِصلُ, وأن تكون مًةَتِّمشت

                                                

 وال 
 .)٤)(٣(»ٍدةَّمعق

 
 .١٤١املرجع نفسه, ص:   انظر)١(
 .,٤٨ ــ ٤٧دور وسائل اإلعالم يف بناء ملكة التفكري السديد لدى الطالب, ص : انظر)٢(
 .٤٨دور وسائل اإلعالم يف بناء ملكة التفكري السديد لدى الطالب, ص :  انظر)٣(
عـالم احلـديث وتطبيقاتـه أصول اإل: ,, وانظر٧٧اإلعالم اإلسالمي ــ املفهوم واخلصائص , ص :  انظر)٤(

 . , حممد رسسيق, مطبوعات نادي مكة الثقايف٩٣ص 

 −٥−



 األداة األساسية يف مجع كلمة :الفضائيات اإلسالمية هي كونإنه يرجى أن ت  
األمة عىل إقامة شعائر اإلسالم وحتكيمه يف حياهتم, وإخالص العبودية هللا وحده 

رافات واألوهام بتحقيق التوحيد ونبذ الرشك بكل صوره وأشكاله والبعد عن اخل
ًوالضالالت, وفاسد اآلراء واالعتقادات ليكون بذلك أداة لتنوير البرص والبصرية, 
ويستهدف غرس الربانية وترسيخ اإليامن يف النفوس وإعالء كلمة اهللا, وحتقيق 
السيادة لرشعه, وتبليغ كلمة اهللا عىل أوسع نطاق, من خالل ثباته واستقالله 

يامه عىل اإلقناع والتجرد به عن اهلوى, وموضوعيته وإجيابيته وعموميته, وق
 .)١(واحرتامه لعقل اإلنسان وحراسة عقله وتنمية ملكاته الفكرية واإلبداعية 

 يف خضم هذا إن ما ينبغي أن يرتكز حوله النشاط اإلعالمي يف األمة املسلمة
ِمَيِ قُ هو جعلالغزو الفكري الذي هيجم علينا يف عرص دارنا

                                                

توجيهاته  اإلسالم و
ًوقضايا األمة الكربى مركزا الهتامم الناس, والسمو بمطالب املسلمني استنادا إىل  ً
معرفة املداخل الفكرية والشعورية وسنن اهللا يف خلقه, ومن خالل ترسيخ مفهوم 

ضمنة لكامل احلب مع كامل العبادة القائم عىل الطاعة املطلقة هللا سبحانه وتعاىل, املت
, وأن تستقطب تلك املعاين كافة أنشطة احلياة, ومستويات األمة لهللا عزوج التعظيم

كلها, مع إمكان التعدد والتنوع يف إطار الوحدة القائمة عىل األصول والثوابت 

 
, ٦اإلعـالم اإلسـالمي بيلوجرافيـا, ص : , وانظـر٤٠ ـــ ٣٧٨نظريات اإلعـالم اإلسـالمي, ص :  انظر)١(

, , ٣٢٣اإلعـالم اإلسـالمي والـرأي العـام, ص : , وانظـر٢٣٠اإلعـالم يف ضـوء اإلسـالم, ص : وانظر
األصـول التطبيقيـة لإلعـالم اإلسـالمي, ص : , وانظر٣٨ اإلسالمي رسالة وهدف, صاإلعالم: وانظر
الــدعوة اإلســالمية تــستقبل قرهنــا : , وانظــر٤٨ ــــ ٣٧نظــرات يف اإلعــالم اإلســالمي, ص : , وانظــر٧٨

 .٢١٢اخلامس عرش, ص 

 −٦−



رح رؤيتنا لإلصالح واألحكام القطعية, وذلك ما جيعلنا نسهم يف إصالح العامل بط
 هلموم ً إزالة;املنهج القويم عىل الدين القيم والفضائل واملكارم والسديد القائم

 من اخلوف واآلالم والويالت بام يف نظامنا العقدي من قوة, وماله العامل وهو احبسه
 تغيري ما بالنفوس وإصالح , من حيث القدرة عىلِمَيِمن تفوق يف عامل املبادئ والق

ُنِّمكُ احلياة بام يسعد الناس ويدوالب

                                                

يضع  من نصب موازين العدل والرمحة 
 للتفريق بني احلق والباطل, واخلري والرش, واحلسن والقبح, الثابتةواعد الق

والصالح والطالح, بام يمد الناس به من معلومات ومعارف تغري فكر األفراد 
 .)١(وتصوراهتم وتصحح سلوكهم

األمـة للمنافـسة أن يتعطـل البـث املبـارش أو يتـأخر حتـى تـستعد َّوال يتصور   
 األمــر لــيس بأمــاين األمــة, إذ ال متلــك أن متنــع العلــم مــن , ولكــنالقويــة يف ميادينــه

ِّالتطور وال التقنية من الرتقي ّ!! 
 املنعقــد حتــت هــذه القبــة املباركــة جامعــة فلنجعــل مــن فعاليــات هــذا املــؤمتر  

الكويت وأخـص بالـذكر كليـة الـرشيعة والدراسـات اإلسـالمية يف كويتنـا الـشقيقة 
 بنـاء ال هـدم يف التعلـيم والتثقيـف الفـضائيات أداة تلك احلبيبة عىل قلوبنا; فلنجعل
 ّ ومناقشة مهوم األمة وبث الشعائر اإلسالمية والربامجوالتوجيه والدعوة واإلرشاد

ــل ونواجــه  ــد اآلخــرين; ب ــستغني عــام عن ــى ن ــدعوة إىل اهللا تعــاىل, حت ــرشعية وال ال

 
اإلسـالمي, األصـول التطبيقيـة لإلعـالم : , وانظـر٨١, ٣٩مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي, :  انظر)١(

 .٤٧العرب وعرص املعلومات, ص : , وانظر٦٥, ٦٤ص
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ً ونوعــا العلــم الــصحيح املبنــي عــىل دعــائم قويــة كــاموّثهم بــالتخطيط َوغــســمومهم 
وبتضافر اجلهود وصدق النوايا والعمل املخلص يمكن أن نواجه طوفان غـزو هـذه 

الفـرد, واألرسة, واملجتمـع, : , واملسؤولية جتاه هذا هي مسؤولية اجلميعالفضائيات
منظومــة متكاملــة تقودنــا إىل حتقــق مــن خالهلــا كافــة, والــدول هبيئاهتــا ومؤســساهتا 

 األمــة اإلســالمية  إغــراق إىل الــذي هيــدفالعــايتالتحــصن يف وجــه هــذا الطوفــان 
 وطمس معامل هويتها والنيل من كرامتها وجعلها قابعة يف بـراثن التخلـف والتبعيـة,
ربنا اهدنا بنورك نور اليقني وأيدنا بروح منك يا أرحـم الـرحم الـرامحني وأن نعمـل 

 . ًصاحلا ترضاه وأدخلنا برمحتك يف عبادك الصاحلني
 ن احلمد هللا رب العاملني,,,,وآخر دعوانا أ  

אא 
KLא 
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אאאאא)١(W 
التــي حتملهــا فاألفكــار والقــيم  ً جــسيمةَ خمــاطرا  معهــُمــل حتالفــضائياتإن   
 ِعةَّئيـة املـصن, والتعـرض للمـواد الدعا صطدم مع مبادئنا وقيمنا اإلسـالمية تابراجمه

للمجتمعات الغربية جتعلنا نرى العامل بعيون اآلخـرين فنحـب مـا حيبـون ونكـره مـا 
يكرهون وتلك أعىل درجات التبعية الفكرية كام أن تغريـب العقـل والـسلوك وزرع 
عادات جديدة تغري نمط احلياة االجتامعية جيعل الغرب هـو املثـل املحتـذى يف تغيـري 

ــة ــاة االجتامعي ــضال عــن أن انمــط احلي ــةً ف ــرصاف عــن وســائل اإلعــالم املحلي  الن
ًواستبداهلا هبذه الربامج الوافدة سيكون هلا إغراؤها وتؤثر سلبا عىل أعداد غري قليلة 

 .!!من املشاهدين
 مـن بـرامج مـسمومة تتعـارض وقيمنـا إن مـا تقدمـه الفـضائيات اليـوم: نعم  

 يف خلخلـة العقيـدةً خطـريا يف ًؤدي دورا حيث تـ,وعقائدنا وأخالق أمتنا اإلسالمية
 حيـث اخلطـر الثقـايفكـذا ونفوس املسلمني وإكساهبم عادات وتقاليد غري إسالمية, 

أثبتت الدراسات أن البث املبارش واألفالم تشغل عن الدراسـة وتـضيع الوقـت بـال 
ًخصوصا ما يتعلق بالنساء واالختالط وتقليـد نمـط احليـاة واخلطر االجتامعي فائدة 

 وذلك بإشاعة الرذيلة وتعمد إثارة الغرائز واإلعـالن عـن واخلطر األخالقيالغربية 
 .أشياء حمرمة كاخلمر ومشتقاهتا

ً جتد مئات من الفضائيات تلعب دورا :وانظر حولك يف سلبيات الفضائيات   ٍ
ِّ تفتح أبواهبا وأبواقها وتسخر  قلب مفاهيم الشباب واهتامماهتم منهامًخطريا يف َ ُ

ُلِّوُ الشباب وحتَّمَنياهتا للفكر االنحاليل الغريب, وترصف هأدواهتا وإمكا

                                                

  اهتامماته
من االلتفات حول العقيدة واالنتصار لدين اهللا, واالندفاع نحو خدمة األمة إىل 

 
 ط ١ط) ٨٩, ٨٨, ٨٢, ٥٠, ٤٩, ٤٨, ٤٧ص(هـــ ١٤٢٤ لــسنة ٢٧: جملــة احلكمــة العــدد) ١: (انظــر يف هــذا )١(

, ٢٣, ٢٢, ٢١, ١٨, ١٧, ١٥, ١٠, ٩ص (مـا هلـا ومـا عليهـا : الفضائيات اإلسـالمية) ٢. (ونرش املدينة املنورة
 .هـ١٤٢٦اجلرييس ــ الرياض ــ ط األوىل . عادل بن حممد العبد العايل م/ اد إعد. بترصف) ٢٨
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ّاالهتامم باملظاهر واالنغامس يف الشهوات والتعلق باألضواء والسطحيات, حتى 
لبطوالت أو إبراز الذات, أو النجاح غدا الشباب وهو يف زهرة عمره, يتطلع إىل ا

يف مغامرات عاطفية سخيفة, أمالها عليه فيلم سينامئي أو قصة مكتوبة أو برنامج 
 .!!, فإنا هللا وإنا إليه راجعونمذاع أو دعايات مكثفة

إن الغزو الذي يأيت من هذه القنوات والتي تغلغلت يف بيوت املسلمني   
املجتمع الذي يعيش فيه, بحيث تظهر آثاره ًعكس أرضارا مبارشة عىل املشاهد و

ًاألشد فتكا عىل املدى البعيد يف احلارضة واملستقبل وبعد جيل أو جيلني قد أدمن 
أصحابه التكيف مع هذا البالء, ونحن إذا تأملنا يف أنواع األرضار واملخاطر النامجة 

 نجد أنه عن التأثر بالغزو الذي يعرض عرب شاشات القنوات الفضائية املختلطة
 :يكاد يتمثل فيام ييل

ُّ ــ معظم ما تبثه تلك القنوات يورث ضعف اإليامن باهللا تعاىل ويؤدي إىل ١
 وملموس, فإن املشاهد املحرمة التي ٌ, وهذا األمر مشاهدن طاعتهاإلعراض ع

تعرضها تلك القنوات تضعف اإليامن وتباعد بني العبد وربه, فتجعله يستغرق 
ت حتى يألفها ويستوحش الطاعات, فمن حديث حذيفة يف ارتكاب املحرما

ُتعرض «: يقول^ أنه سمع رسول اهللا  َ ْ ُالفتن ُ َ ِ َعىل ْ ِالقلوب َ ُ ِكاحلصري ُْ ِ َ ْ ًعودا َ ُ 
ًعودا ُّفأي ُ َ ٍقلب َ ْ َأرشهبا َ َ ِ ْ َنكت ُ ِ ِفيه ُ ٌنكتة ِ َ ُسوداء ُْ ََ ُّوأي ْ ٍقلب ََ ْ َأنكرها َ َ َ ْ َنكت َ ِ ِفيه ُ ٌنكتة ِ َ ُْ 
ُبيضاء َ ْ َتصري َّتىَح َ ِ َعىل َ ِقلبني َ ْ َ ْ َعىل َ َأبيض َ َ ْ ِمثل َ ْ َالصفا ِ َفال َّ ُترضه َ ُّ ُ ٌفتنة َ َ ْ ْدامت َما ِ َ َ 

ُالساموات َ َ ُواألرض َّ ْ َ ْ ُواآلخر َ َ ْ ُأسود َ َ ْ َمربادا َ ْ ِكالكوز ُ ُ ْ ًجمخيا َ ِّ َ ُيعرف َال ُ ِ ْ ًمعروفا َ ُ َوال َْ َ 
ُينكر ِ ْ ًمنكرا ُ َُ َّإال ْ َأرشب َما ِ ِ ْ ْمن ُ َهو ِ , وإذا وصل الشخص إىل هذه املرحلة »ُاهَ

ًتثاقل العبادة واستصعبها, ويف املقابل جيد نشاطا وإقباال عىل املعايص, ثم يصل  ً
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ًبه األمر إىل أن تكون الشهوات املحرمة إهلا يعبد من دون اهللا كام قال سبحانه 
M| ®: وتعاىل ÷ƒ u™u sùr& Ç⎯ tΒ x‹sƒ ªB $# … çµ yγ≈s9 Î) çµ1 uθyδ ã&©#|Ê r& uρ ª!$# 4’ n? tã 5Ο ù=Ïæ tΛ s⎢ yzuρ 4’n?tã ⎯ÏµÏèøÿxœ ⎯ÏµÎ7ù=s%uρ 

Ÿ≅yèy_uρ 4’n?tã ⎯ÏνÎ|Çt/ Zοuθ≈t±Ïî ⎯yϑsù ÏµƒÏ‰÷κu‰ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ «!$# 4 Ÿξsùr& tβρãª.x‹s? 〈 ]٢٣: اجلاثية.  
 ــ ومن التأثري اخلطري الذي حتدثه متابعة معظم هذه النوعية من الفضائيات ٢

الرباء, ومن املعلوم أن هذه العقيدة هلا أصلها األصيل إضعاف عقيدة الوالء و
ω ß‰Åg ®: من هذا الدين, كيف ال وقد قال اهللا تعاىل rB $YΒöθ s% šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ 

Í ½zFψ $# šχρ–Š !# uθãƒ ô⎯ tΒ ¨Š !$xm ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ öθs9 uρ (# ûθçΡ% Ÿ2 öΝ èδu™!$t/# u™ ÷ρr& öΝ èδu™!$sΨ ö/ r& ÷ρr& óΟ ßγtΡ¨uθ÷z Î) 

÷ρr& öΝ åκ sE u Ï±tã 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& |= tFŸ2 ’ Îû ãΝ Îκ Í5θè=è% z⎯≈ yϑƒ M}$# Ν èδy‰§ƒ r& uρ 8yρã Î/ çµ ÷Ψ ÏiΒ ( óΟ ßγè=½zô‰ãƒ uρ ;M≈ ¨Ζ y_ 

“Í øg rB ⎯ ÏΒ $pκ ÉJøt rB ã≈ yγ÷ΡF{ $# t⎦⎪ Ï$ Í#≈ yz $yγ‹ Ïù 4 z© ÅÌu‘ ª!$# öΝ åκ ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ψ tã 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü>÷“ Ïm «!$# 4 

Iωr& ¨βÎ) z>÷“ Ïm «!$# ãΝ èδ tβθßs Ï=ø çR ùQ , فالواجب هو حمبة املسلمني ]٢٢: املجادلة[ 〉 #$
وحمبة اخلري هلم والفرح بكل ما به خريهم, وجيب بغض الكفار والتربؤ منهم 

 .واحلذر من مودهتم
 ــ ومن األرضار ما يكون يف األخالق واألمن ونحو ذلك, فمن أبرز األرضار ٣

فضائية املختلطة ما تبثه كثري من القنوات اللرتبوية واألخالقية واالجتامعية ا
حصول االنحراف السلوكي لدى األطفال والشباب والفتيات, وهكذا الكبار 
من الرجال والنساء, وذلك أن املشاهد املعروضة عرب تلك الفضائيات تظهر 
العالقات املحرمة بني الرجل واملرأة عىل أهنا نموذج البد أن يسلكه كل رجل 

 أن تلك املشاهد جتد االستنكار ًوامرأة وكل شاب وفتاة, ومن العجيب حقا
وحماولة التغيري من قبل كثري من العقالء يف بالد الغرب, يف حني أن بعض 

 .القنوات العربية تعزز هذا املنهج يف قنواهتا الفضائية
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ومن التداعيات االجتامعية يف هذا اجلانب االستظهار باملنكرات وعدم  ــ ٤
ًضية نجدها يف تزايد يوما بعد آخر, االكرتاث بنظر وعلم اآلخرين, وهذه الق

ومن له إطالع عىل جمتمعات الشباب من الفتيان والفتيات يلمس ذلك األمر 
عن كثب, حيث تبدو آثار ذلك جلية يف جوانب خمتلفة, فعند الشباب جتد 
الواحد منهم منذ صغره  يعتاد رشب الدخان ألنه يرى نامذج متعددة يف هذا 

لك املسالك والترصفات املنحرفة التي تظهر يف الفضائيات, ثم إنك جتد ت
ًالتعامل واللباس وغري ذلك, وستجد لدهيم أيضا امليل لتكوين العالقات 
املحرمة, فتجده ينصب رشكه الصطياد من يستطيع اصطياده ليامرس من خالله 
َّالفاحشة التي تكرس مفهومها لديه عرب مئات املناظر واملشاهد التي جعلت منه 

ً مهيجا جاحما الرتكاب الفاحشة بأي سبيل ممكن, وبعض الشباب حتدث ًإنسانا ً
ًله مناظر القنوات الفضائية املغرية انتكاسا يف فطرته وسقوطا يف رجولته, حيث  ً
يعمد إىل املسلك األنثوي, فهو ينافس البنات يف ميوعته ونعومته لتشبهه بالنساء 

أن توجد األعداد املتكاثرة من ًيف الكالم واحلركات واللباس, ومل يعد غريبا 
الشباب الذين يسافرون يف أوقات اإلجازات إىل الرشق والغرب, حيث موابئ 

 .الفتنة ومعارض الفحش بأبخس األثامن
ًالفتيات املتابعات لربامج اإلسفاف ستلحظ جنوحا مقيتا عندهن نحو أنواع من  ــ ٥ ً

أخالقيات املجتمع بأرسه, االرتكاسات األخالقية بام تظهر معه نذر اخلطر عىل 
فكل فتاة وكل امرأة, لدهيا استعداد فطري ككل الرجال للتفاعل مع الغرائز 
ًالتي وظفتها الرشيعة توظيفا حسنا ووجهتها إىل ما فيه صالح األمة وعامرة  ً
ُّاألرض, لكن الفتيات والنساء املتأثرات بربامج ومتثيليات التفلت األخالقي 
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لسفور املحرم, بل إهنن يتسابقن يف جماراة املذيعات يظهر عليهن التربج وا
واملمثالت واملغنيات االنحالليات, فيقلدهنن يف اللباس العاري وتقليعات 
املوضة املتهتكة وقد نزعن جلباب احلياء, فأقحمن أنفسهن فيام به هالكهن, 
ت ًوسيجد الناظر إىل هذا الصنف من الفتيات والنساء جنوحا نحو إقامة العالقا

املحرمة, حيث تتلقفها الكالب املسعورة لقمة سائغة ليعبثوا هبا كيفام شاؤوا, ثم 
يرمون هبا زهرة ذابلة قد أفسدوا رحيقها, فانظر إىل هذه النهايات والنتائج 
املؤسفة التي تؤول إليها الفتيات والنساء يف مستنقعات عفنة, بعد أن كانت 

 املرشق واملغرب, فأين املرأة اآلن من اآلمال املعلقة عليهن عريضة عرض ما بني
َالدنيا«: قال^ حديث عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنه أن رسول اهللا  ْ ٌمتاع ُّ َ َ 

ُوخري ْ َ ِمتاع َ َ َالدنيا َ ْ ُاملرأة ُّ َ ْ ُالصاحلة َْ َ ِ , ماذا ينتظر من فتيات تفتحت أعينهن )١(»َّ
 وضم وأجساد ومداركهن يوم تفتحت عىل مناظر اإلسفاف والتهتك من تقبيل

ًعارية وكالم يف اجلنس وعالقاته ومقدماته, فهل ننتظر منهن بعد ذلك إال ثامرا 
 من جنس تلك املشاهد?

ومن األرضار واملخاطر الرتبوية واألخالقية, العزوف عن الزواج, واالكتفاء  ــ ٦
ة باملناظر املحرمة, فالشباب الذين تأثروا بمناظر العريب والفاحشة التي هي املاد

الرئيسية يف معظم القنوات الفضائية املختلطة, ظهر من توجهاهتم عزوف عن 
الزواج ورغبة عنه, وربام يتعلل الشاب بأن الزواج مسؤولية وتكاليف, أو 
بسفرة أو سفرتني نحصل ما حيصله املتزوجون وأحسن, ولن نجد من النساء 

ج هبا, واملرأة ال تستحق اجلميالت من يشابه املمثلة فالنة أو الراقصة فالنة لنتزو
                                                 

 ).١٤٦٧( أخرجه مسلم يف كتاب الرضاع برقم )١(
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من يتعب من أجلها, هي للمتعة فقط, مثل ما رأينا يف املسلسالت واألفالم, إىل 
غري ذلك من التعليالت الساذجة, إن إدامة نظر الشباب إىل مناظر الفضائيات 
ًاملحرمة التي تبثها الفضائيات املختلطة أحدثت عندهم مخوال نحو فرائض اهللا 

ًنحو الفواحش املحرمة يأخذ صورا متعددة, ولدى عزوف وترشيعاته, ورشها 
هؤالء الشباب عن الزواج, تنشأ مشكلة أخرى لدى الفتيات الاليت مل يتقدم هلن 

 . أحد, مما يزيد من عدد العانسات, ويف ذلك من األرضار ما ال خيفى
 هبوية ومن األرضار الرتبوية واألخالقية للقنوات الفضائية املنحرفة, اإلخالل ـــ ٧

املجتمعات اإلسالمية, والقضاء عىل البقية الباقية مما لدهيا من تراثها 
 .وأخالقياهتا

 ــ أن القنوات الفضائية املنحرفة تعرض العالقة بني الرجل واملرأة عىل أهنا عالقة ١ 
جنسية, يقتحم كل منهام األعراف الرشعية ألجلها فيتعرف كل منهام عىل اآلخر 

ًامرس معها ما تشاء نفسه, ليس ألحد عليه أمر وال هني كائنا وخيتيل وخيتلط وي
 .من كان, حتى ولو كانت تلك العالقة سفاح وخدن

 ــ تصوير تعاطي اخلمور بأنه ال يشء فيه وأنه يشء اعتيادي يشبه رشبه رشب ٢
 .العصري واملاء

ًـ ومن األمثلة أيضا الدعاية للتقليعات الغربية يف اللباس وتطويل الشعر وخلقه  ـ٣
 .وترسحيه, وغري ذلك من املسالك املثرية لالستمئزاز

 فهذه الفضائيات دأبت ;!ِّ فعنه حدث وال حرجأما يف جانب اإلخالل باألمن ــ ٨
سامة عىل استساغة اجلريمة واعتيادها من خالل عرض أفالم اجلريمة, امل

باألفالم البوليسية, وتكرار هذه املناظر للجريمة عىل أنظار الناس بمختلف 
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ًطبقاهتم وأعامرهم جيعل اجلريمة يف أنفسهم أمرا َ اعتياديا, حتى يصبح املجتمع  ً
ويسمي وروح اجلريمة تدب فيه وتكون بمثابة األحداث اليومية من حياة 

 .الناس
 اجلريمة املنظمة, واملراد هاهنا أن اجلـرائم كام أهنا متكن املنحرفني من ارتكاب  

ًمنها ما يكون عرضا من غري احرتاف هلا, وإنام حتت تأثري وقتي ولغرض حمـدد فهـذا 
ٍنوع, وثم نوع ثان وهو األخطر وهو اجلريمة املنظمة, بحيث تصري اجلريمة حرفة أو 

لينـال بغيتـه مهنة يمتهنها الشخص, فريتب هلا وينظم خطواهتا بحيث حيكم تنفيذها 
وينفذ جيلده من القبض عليه, فمام تبثه تلك الشاشات من خالل مـا يـسمى األفـالم 
البوليسية عرض كيفية اخلطـف, خطـف النـساء, خطـف األطفـال, وخطـف عمـوم 
األشــخاص, ومــن ذلــك الــرسقة وكيفيــة التخطــيط هلــا, وكيفيــة الوصــول لألمــاكن 

 الــسموم واملخــدرات واملــواد املــستهدفة واألدوات املــستخدمة, ومــن ذلــك إعــداد
املكونــة هلــا, وكيفيــة دســها عــىل الــشخص املــستهدف, ومــن ذلــك توضــيح إعــداد 
املتفجرات وتركيبهـا مـن املـواد األوليـة القريبـة مـن األشـخاص يف حيـاهتم اليوميـة 
وكيفية وضعها ونرشها للغـرض املـستهدف, ومـن ذلـك توضـيح اخلطـوات املتبعـة 

خلص من أدواهتا وإتالف كل ما يدل عليها أو عىل اجلناة, إلخفاء معامل اجلريمة والت
ومن ذلك عرض كيفية التهرب, والوسائل املتبعة للتعمية عىل التفتيش, ومـن ذلـك 
التشجيع عىل تعاطي املخدرات, وإظهار املتعاطني بمظهر البطولة والقـوة والـذكاء, 

مــن خمتلــف وتوضــيح وســائل وطــرق تعاطيهــا, وكــل تلــك املــشاهد هلــا متابعوهــا 
ًالرشائح واألعامر ليصريوا فيام بعد عصابات مدربة تدريبا عاليا مـن خـالل املـشاهد  ً

  .التي حفظوا خطواهتا, فسعوا إىل تطبيقها يف ممارساهتم
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 : حيث التشكيك يف العقيدة الصحيحة وزعزعة الثوابت الرشعيةــ ٩
 . ــ عرض مظاهر الرشك١  
 . ــ الدعوة إىل الكفر٢  
 .عاية للبدع ــ الد٣  
 . ــ الرتويج ملشاهد تقدح يف التوحيد أو يف كامله٤  
 . ــ إضعاف عقيدة الرباء من أعداء اهللا٥  

 . االنبهار بالغرب الكافر يف لبسه ونمط حياتهــ١٠
 . متزيق أوارص املحبة بني األرسة ــ ١١
 . رصف اجلامهري إىل االهتامم بحياة الفنانني يف لبسهم ونمط حياهتمــ١٢
ُطـرح  الـرشعية من األسـاليب الـشائعة لـدى الفـضائيات لزعزعـة الثوابـت و ـــ ١٣

  واحلوارات واملواجهات الفكريةة من خالل الربامج الثقافيةاآلراء الضالة املضل
فرضه واقع  يوار حضاريالتي تعتمد عىل أسلوب احلوار والذي يزعمون أنه ح

, )الـــرصاحة(, و)ريـــةاحل(رتاهـــا اختـــذت مـــن شـــعارات اإلعـــالم املعـــارص, ف
الثوابـــت وً, ســـتارا لـــرتويج مفـــاهيم اجتامعيـــة غربيـــة, ال تتفـــق )الـــشفافية(و

 .اإلسالمية
ويزعم بعض القائمني عـىل القنـوات الفـضائية أن هـدفهم مـن هـذه الـربامج   

إيصال اآلراء للمشاهدين ليحكموا عليها ولريجحوا فيها بحسب مـا قـال هـذا ومـا 
 هبذا يـدفعون النـاس للخـوض يف مـسائل كبـرية هـي أكـرب رد عليه ذاك, واحلق أهنم

ُوأعظم من أن يتكلم فيها ذوو الثقافـة العامـة وهـو غالـب حـال املـشاهدين كـام هـو 
 .معلوم
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رات اإلقليميـة, وزرع َعـَّ هلـا إال إثـارة النَّمَوبعض الفضائيات اإلخبارية ال هـ  
 . والبغضاء بني الشعوب اإلسالميةر الشحناءوبذ

ــنغمس يف هــذه مــن النــاس ًجيــب أن كثــرياومــن الع    مــن ويــصري الــربامج ي
 َّأن زمان الـرأي الواحـد قـد وىل: املتابعني هلا واملتفاعلني مع قضاياها, ويزعم هؤالء

لالجتــاه وانقـىض وهـذا العـرص هـو عـرص االنفتـاح ومعرفـة اآلراء األخـرى والنظـر 
ً وأبدا من زاوية واجتاه واحـد ً لزوايا عديدة يف قضايا كان الكالم حوهلا دائاماملعاكس

 .قطف
 ًالقضايا السياسية أو تطرح قضية اقتصاديةب ُ التي تعنى الربامج هذهواحلق أن  

لـيس  ُّرِ غـٌعطى زمام التحدث فيها جلاهل أو منافق أو ساذجُ ي عىل مائدة احلوار"اَّم"
  احلـواري هـذا الربنـامج فيام إذا كان احلوار يفٌةَِّل ويزداد الطني بٌ وال خربةٌهَْكنُلديه ح

تـتجىل هـذه اخلطـورة حيـنام تطـرح ف; حول قضية من قضايا الرشيعة وأصول الـدين
 ويفتح الباب لغـري املتخـصص ليـتكلم فيهـا بـل قـد يفـتح البـاب "اَّم"قضية رشعية 

ليــتكلم ضــيف علــامين متطــرف أو زنــديق ملحــد فيــصدع برأيــه الــضال وباجتهــاده 
 مــن املــشاهدين ولــذلك ًاعية فيــضل بــذلك أفواجــاملنحــرف يف تلكــم القــضية الــرش

تصبح املسائل الرشعية مباحة لكل من هب ودب, خيوض فيها العلامين فـريد الـنص 
القرآين ويسخر من احلديث النبوي, وقد يتصل أحدهم وحيرف الكلم عن مواضعه 
وآخر يتصل فيجتهد بغـري علـم ويـتكلم بغـري فهـم ويأخـذه احلـامس لتـصويب رأيـه 

 اآلخرين ورد كالم أئمة الـدين وتـراه يتجـرأ عـىل ذلـك وهـو ال يـستطيع أن وختطئة
 .يقيم الكلامت وال حيسن تالوة اآليات

 أن باب االجتهاد يف مسائل الـدين مفتـوح يزعم برأيه القارصومع هذا وذاك   
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ٍللجميع وليس االجتهـاد حكـرا ألحـد دون أحـد قـد الـربامج , وهلـذا تـرى أن هـذه ً
ــا خاضــت يف مــسائل رش ــشاهد يف بعــض منه ــشكيك امل ــسببت يف ت ــدة وت ــة عدي عي

 : وإضالله يف البعض اآلخر فخاضوا يف
 . ــ املقارنة بني األنظمة اإلسالمية والقوانني الوضعية١
 . ــ والربا والفوائد البنكية٢
 .  ــ واملرأة وحتررها يف الدول العربية٣
  من العادات القبلية? ــ وخاضوا يف احلجاب هل هو من األحكام الرشعية أم٤
 . الدفاع عن املؤلفني الذين يسخرون من األنبياء باسم احلرية ــ ويكون٥
 .ً من يفرس القرآن تفسريا ماركسيا ــ ويستضاف٦
 .لامنيةَ السياسة عن الدين, ويقرر مبدأ العُلِصْفَ ــ وكذا استضافة من ي٧

 ثـم تطـرح عـىل إىل غري ذلك من مواضيع خطـرية تتجـاوز الثوابـت الـرشعية  
 .!! واهللا املستعانمائدة احلوار, يتكلم فيها من شاء بام شاء دون حسيب وال رقيب

 : وهذا التأثري اجليل له مفاسد عديدة, من أمهها  
كك ون مــن كــالم علــامء الــرشيعة وإذا نزعــت الثقــة مــن العلــامء وشــ أهنــا هتــً:أوال

لنـاس? بطبيعـة احلـال هم فـإىل مـن سـريجع عامـة ااملشككون يف أقـواهلم وفتـاوا
 .!!سريجعون إىل من يزعم الفكر التنويري والفكر املعارص

نزع عنها التعظيم, واهللا عزوجل حذر من ُ أن قضايا الدين ومسائله الرشعية ي:ًثانيا
Ÿωuρ (#θä9θà) ®الفتوى بغري علم كام قال يف حمكم كتابه   s? $yϑÏ9 ß#ÅÁs? ãΝ à6 çGsΨ Å¡ø9 r& 

z>É‹s3 ø9 $# # x‹≈ yδ ×≅≈ n=xm # x‹≈ yδuρ ×Π# u xm (#ρã yI ø tGÏj9 ’ n? tã «!$# z>É‹ s3 ø9 $# 4 ¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ã yI ø tƒ ’ n? tã «!$# 

z>É‹s3 ø9 $# Ÿω tβθßs Ï=ø ãƒ ∩⊇⊇∉∪ Óì≈ tFtΒ ×≅Š Ï=s% öΝ çλm; uρ ë># x‹tã ×Λ⎧Ï9 r& 〈 . 
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من أفتى بفتيا غري «: قال^ وجاء يف مسند اإلمام أمحد بسند صحيح أنه   
 .»فإنام إثمه عىل من أفتاه) ٍجة بينهأي بغري ح(ثبت 

واستشعار ذلك يرهب من اخلوض بغري علم يف قضايا الدين واستمع إىل   
واهللا ألن يقطع لساين أحب إىل من أن أتكلم بام ال «: القاسم رمحه اهللا وهو يقول

 .»علم يل به
 أن بعض القنوات من خالل مذيع أو مذيعة حيرضون :وثالث هذه مفاسد  
ري متمكن يف العلوم الرشعية وهو يمثلها ويأتون برجل آخر أو امرأة علامنية ًرجال غ

متطرفة جتول وتصول يف ذكر الباطل وتزيينه باحلجج الواهية فال يستطيع ذاك 
الشيخ أن يرد أو جييب عىل شبهات أهل الباطل فيظن الناس أن احلق مع الباطل 

 .ضالهلمر ظاهر وخداع للمشاهدين وسبيل إلوأهله وهذا مك
أن فيها دعاية واضحة ألهل الباطل وأن املذيع يعرف به : ورابع هذه مفاسد  

ه السذج من املشاهدين  املجال له ليقول ما يقول فيعجب بويكتبه ويرتك
ويسارعون ملتابعة مقاالته ورشاء كتبه وهذا خمالف ملا قرره علامء األمة من وجوب 

ل هؤالء فيه متجيد هلم وإعالء لشأهنم هجر املبتدع وبغض أهل األهواء وإبراز مث
 .وتوقري ملكانتهم وهم دون ذلك بكثري
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אאאאאW 
ًرسدت بعض السلبيات التي جنيناهـا مـن جـراء الفـضائيات; ولكـن إحقاقـا    َّ َ

 فـإن اسـتعملت يف سـالح ذو حـدينَّللحق فإن الفضائيات ليست رشا كلها بل هـي 
قدمت اخلري الوفري وكـل نـافع لإلسـالم واملـسلمني, وإن اسـتخدمت يف الـرش اخلري 

ًفهي رش مستطري, وقد أسلفت بعضا مـن مفاسـدها ومفاتنهـا وأخطارهـا اجلـسيمة, 
 ــ : وعىل كل حال فإن من بعض اجلوانب اإلجيابية للفضائيات اهلوائية

 .التعليم والتثقيف عرب القنوات الفضائية املتخصصة: ًأوال
كمثــال توجــد باقــات مــن القنــوات للتعلــيم باملراحــل االبتدائيــة واإلعداديــة   

والثانوية والفني وتعلـيم اللغـات واجلامعيـة وقنـوات متخصـصة بالـصحة واألرسة 
, وقناة املناهج, artًوالثقافة, وبدأت مؤخرا القناة اجلامعية للتعليم عن بعد ملجموعة 

الفـضائية, وحتـرص بعـض القنـوات عـىل وقناة العلوم الرشعية ضمن قنوات املجد 
تثقيف مشاهدهيا من خالل التعرف عىل الثقافـات العامليـة والتـزود بـالعلم واملعرفـة 
ًإضافة إىل متابعة التطورات العاملية وتنمية التفكري واتـساع مـدارك املـشاهدين نظـرا 

 . إلطالعهم عىل ثقافات أخرى
 .مناقشة مهوم األمة بكل شفافية: ًثانيا

حقيقة طغيـان املـواد الـسطحية يف اإلعـالم العـريب, إال أنـه توجـد بـرامج مع   
رصينة وبرامج حوارية ذات فائدة, خاصة أن أغلبها مغلقة, وإنام أصـبحت نـدوات 

 .مفتوحة للجميع عىل اهلواء مبارشة, وتطرح فيها قضايا هامة للمجتمع العريب
 .ضيةمتابعة أخبار املسلمني يف أنحاء الكرة األر: ًثالثا

فمــن خــالل نــرشات األخبــار والــربامج املتخصــصة بمتابعــة أحــوال الــبالد   
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 .اإلسالمية, متكن املشاهدون من متابعة أخبار املسلمني يف أغلب األماكن واجلهات
 .دعم قضايا املسلمني: ًرابعا

 .بث الشعائر اإلسالمية: ًخامسا
 ).الرتاويحصالة اجلمعة, صالة العيدين, نقل شعائر احلج, نقل صالة (  
 .نقل الربامج الدينية التي يلقيها عدد من العلامء: ًسادسا
 : فهناك الربامج العديدة يف شتى جماالت العلوم الرشعية ومن ذلك  

 .ــ برامج الفتاوى الفقهية
 .ــ برامج التجويد وتصحيح التالوة

 .ــ برامج السرية النبوية وسري الصاحلني
 .رشادــ برامج املواعظ والدعوة واإل

 . وغري ذلك من الربامج واملواد النافعة  
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  ]البث املباشر[كيفية مواجهة خماطر الفضائيات اهلوائية 
אאW 

إن هذا البث املبارش سوف يصل إلينا رضينا أم كرهنا حيث أثبتت التجـارب   
ش عليه أو التحكم فيه وهذا يعنـي عدم القدرة عىل إيقاف هذا البث أو حتى التشوي

انتفاء أي رقابة داخلية عىل هذه الربامج وإذا مل تتضافر اجلهود ونسيطر عـىل وسـائل 
إعالمنا ونجعلها قـوة يف أيـدينا لنوظفهـا خلدمـة أهـدافنا ومـصاحلنا فـسوف يـامرس 
ت دوره اخلطري يف الغزو الفكري والثقايف للبالد اإلسالمية, وسوف يقوم بنقل ثقافا

ِالغرب وعاداته وتقاليـده التـي تتنـاقض بـال شـك مـع عاداتنـا وتقاليـدنا اإلسـالمية  ِ ِ
ِوأحكام ديننا احلنيف, وقيمه وأخالقه ِ ِ َِ َ ِ. 
 : ولكي نواجه  هذه املخاطر البد من

ً ــ العمل عىل استغالل طاقـات القمـر الـصناعي العـريب وخـصوصا القنـاة غزيـرة ١
عرب (ملبارش; فمنذ أطلق القمر الصناعي العريب ًاإلشعاع بديال للبث التلفازي ا

ًنقـرأ كثـريا مـن األبحـاث واألفكـار عـن طـرق االسـتفادة منـه يف إعــداد ) سـات
برامج دعوية وتربوية وثقافية عىل مستوى العـامل العـريب, وبـث بـرامج احلـضارة 
والرتاث الفكر اإلسالمي; فاليوم ونحن نرى البث املبارش يغزونـا يف عقـر دارنـا 

در بنا إعادة دراسة األوراق وحماولة االستفادة من إمكانـات القمـر الـصناعي جي
ًالعريب وتشغيله تشغيال كامال وإذا كانت قدرات القمـر الـصناعي العـريب سـابقا  ً ً
حمدودة فإن التحديات احلاليـة واملـستقبلية توجـب البحـث عـن وسـائل جديـدة 

 .ليمكن االستفادة منه استفادة تامة
ــط امل٢ ـــ رب ــق  ـ ــز البحــوث والتوثي ــة ومراك ــة والعلمي ــات التعليمي ؤســسات واهليئ
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واملكتبات بوسـيلة اتـصال رسيعـة تتـيح إمكانيـة التـشاور العلمـي واملـشاركة يف 
 .غرس القيم اإلسالمية والتأكيد عىل األصالة وتعميق روح اإلسالم يف األمة

اإلسـالمي ومنظمـة  ــ البحث عن طريق ــ املـنظامت اإلسـالمية مثـل رابطـة العـامل ٣
املــؤمتر اإلســالمي والنــدوة العامليــة للــشباب اإلســالمي وغريهــا ــــ عــن وســائل 
مناسبة ملواجهة هذا التحدي اجلديد ولن يكون جلهود هذه املنظامت أي تأثري مـا 
مل يكن هناك تكامل وتعاون وتنسيق بني اجلهود ليتم إنشاء قنوات متميزة تنافس 

البث املبارش; وما مل يكن هناك دعم مـادي ومعنـوي مـن مثيالهتا التي يتوفر فيها 
الدول اإلسالمية وإحساس بخطورة هذا القادم فلن يكون جلهود هذه املـنظامت 

 .أي فعالية تذكر
فـإذا كانـت الـدول الغربيـة قـادرة عـىل اسـتغالل وسـائل :  ــ تنشيط الدعوة إىل اهللا٤

ا وعاداتنا وتقاليدنا فيجـب أن اإلعالم يف حتقيق أهداف سلبية تؤثر عىل معتقداتن
  : هذه اإلجيابياتائج إجيابية إذا تم استغالهلا وأهمال نغفل أن للبث املبارش نت

ــرامج *  ــة الــدعوة بإقامــة احلجــة عــىل مجيــع أهــل األرض مــن خــالل ب حتقيــق عاملي
.إسالمية 
 يتـوىل التحـدث فيهـا املجتمـع وعامة للشباب أبواب فتح ىلع التأكيد لزاما جيب

 , أسـبوعيا أو يوميـا وقتا منهم واحد كل خيصص وأن ,م العلم واحلنكة والتجربةأه
 هبـم ويرفـق حيـاورهم وقتا املندفع للشباب وخيصص , وحياورهم الناس فيه يستقبل

 للرجوع مستعد الغالة مع يتعاطف قد الذي املندفع الشباب غالب نفإ , ويرشدهم
, الــرشعية باألصــول وتــذكري وحلــم صــدر وســعة برفــق حــوارهم تــم إذا , للحــق

ُ وبعـد ثوابتـه ومناهجـه عـن الغلـو والتطـرف والعنـاد والدعوة إىل وسـطية اإلسـالم
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ــود ــضائياتواجله ــتهم الف ــاحلق شــغلوا بالباطــل وختطف ــشباب ب ــشغل ال ــإن مل ن  ُ; ف
 .املعادية والتيارات والفتنة السوء ودعاة واإلنرتنت

  .األمر والة من رسمي بتكليف ذلك يكون أن وأرى
 تعنى , رسمية وغري رسمية متخصصة ومؤسسات ومجعيات مراكز إنشاء جيب ـــ ٥

 البحـث عـىل يعكفـون ونغـمتفر ومتخصـصون باحثون فيها يكون األمور هبذه
ـــوفر , واحلـــوار والدراســـة ـــات هلـــم وت ـــة والوســـائل الالزمـــة اإلمكان  العلمي
  .وغريها واإلعالمية

ّ فلــو ســخرت قنــاة كاملــة لبيــان إن حاجتنــا لفــضائية إســالمية حاجــة ماســة,  
التوحيــد ونواقــضه وإرشــاد النــاس إىل صــحيح الــسنة, وحتــذيرهم مــن اخلرافــات 
والبدع, ورفع راية الفضائل وكشف عوار الرذائـل, لكـان ذلـك زبـدة اخلـري يف هـذا 
َّالعرص الذي يبحث عنه اخللص من املسلمني, بل ما زالـوا يف تلهـف إىل رؤيتـه عـىل 

 .أرض الواقع
التوسع يف إنشاء قناة بل قنوات إسالمية بديلة ختاطب األرسة املسلمة بطريقة ــ  ـ٦

عرصية جذابة, وتلبي حاجات مجيع أفرادها من برامج عقدية وفقهية 
واجتامعية جادة, وترفيهية بريئة, وبرامج وثائقية وتارخيية وعلمية, مع االهتامم 

لمنطقة املقصودة املناسبة لة, وانتقاء فرتات البث بالطفل املسلم بصورة خاص
  .حتى تتم الفائدة املرجوة

, فالبد من حمارصهتا ومنعها من التسلل داخل رشيط »حماربة األفكار الفاسدة«ـ ــ ٧
ًالعقيدة وتقوية الوازع الديني وفهم اإلسالم فهام احلياة من خالل  إصالح 

ًصحيحا موافقا للهدي وح االستعالء  الرباين بإزالة البدع واخلرافات, وبث رً
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, وبه يظل احلرص عىل مرضاة اهللا الصلة باهللا أساس بنائنا النفيسف باهللا; باإليامن
 اإليامن هي األخرى مني, بل إن األخوة يف اهللا ورابطةأساس القيم يف حياة املسل

ًمن أكثر القيم توهجا يف القلوب ودافعا يف السلوك, من نحو  التمكني لدين وً
 أعالم اهلداية فيها, وخدمة أوطان املسلمني والسعي إىل اهللا يف األرض, ونرش

رفع مكانة أمة اإلسالم بني األمم, وتربية الناشئة وتزكية النفوس ونرش العلم 
الرشعي, وحتقيق الفروض العينية والكفائية, وحماولة ختفيف وطأة اجلوع 

الكربى من واملرض وشتى صور املعاناة البرشية, واالهتامم بقيم اإلسالم واجلهل 
 أداء الفرائض والبعد عن الكبائر والتعاون عىل الرب والتقوى والتآخي والتضحية

 .)١(والعمل
ــ وجود هيئة رقابية حتدد املواد اإلعالنية التي جيب بثها يف إطار الثوابت ٨

اإلسالمية ومراعاة عادات وتقاليد وثقافات املجتمع اإلسالمية ويناط هبا 
 .فني للعدالة والتأديبمسئولية تقديم املخال

 عىل دعائم أربع  القائم بالتخطيط العلمي الصحيحً هذه املخاطر أيضاه ــ كام نواج٩
 : هي

 ــ االستيعاب التقني, هلذا التقدم السلمي اهلائل يف جمال الفضاء والوسائل ١
 .األرضية

 .ىل األقل ــ اإلعداد اجلاد واملثابر للمهارات اإلعالمية املتفوقة أو املنافسة ع٢
 . ــ احلفز إىل اإلبداع الفكري والثقايف٣
ً ــ اإلنتاج اإلعالمي الضخم كام ونوعا, وهو إنتاج يغني األمة عن التطلع إىل ما ٤ ً

                                                 
 .٣٥٧, ٢٣٩, ٦٧ ــ ٦٦مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي, ص:  انظر)١(
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عند اآلخرين, فإنه يستطيع أن يتقدم إىل البرشية بأعظم وأمجل ما لدى األمة من 
 . نفائس فكرية وثقافية

الربامج الرتبوية من خالل احلفاظ عىل الوجود حتقيق املناعة اإلعالمية و ــ ١٠
املعنوي لألمة, واالرتقاء بالربامج الرتبوية والثقافية وليس اإلعالم إال كلمة 

يف وصورة, وجيب علينا اخلروج من املكاتب إىل عمق الواقع, والتزام االعتدال 
 .اهـ.هاض احلقائق واملعلومات وتفسريكافة األحوال واملصداقية األخالقية يف عر

 : ــ وقد تم ــ بحمد هللا ـــ إنشاء بعض القنوات التمهيدية يف املرشوع اإلسالمي كـ١١
قناة طيبة " و"ًقناة املجد الفضائية باململكة أيضا"  و"قناة أقرأ الفضائية باململكة"

 . اإلمارات العربية املتحدة/  من ديب "الفضائية
م إلنتاج قناة إسالمية مفتوحة وملتزمة مرشوع إسالمي ضخ:  ــ قناة مكة الفضائية١٢

بالضوابط الرشعية, هادفة ومنوعة تقدم مواد تعليمية وتربوية وتوجيهية وترفيهية 
ختلو من املحاذير الرشعية وتفضل أسلوب الدعوة غري املبارش باحلوار أو الربامج 

شة قناة الوثائقية أو الدرامية أو غريها, هبدف إبقاء املشاهد لفرتة أطول أمام شا
مكة الفضائية, وعن أهداف هذه القناة ذكر القائمون عليها أنه من السهل تسطري 
أهداف كثرية وكبرية يعجز القائمون عن تنفيذها, ولذلك البد من أهداف واقعية 
قابلة للقياس والتنفيذ مثل األهداف السامية التي تشرتك فيها بعض الوسائل 

 األمة من أجل القضايا أال وهي العقيدة, اإلعالمية اإلسالمية يف تصحيح مسار
حيث هتدف قناة مكة الفضائية يف أول األمر إىل بيان العقيدة الصحيحة وما 
ُّيضادها, وكذلك كشف شبهات أهل الباطل وبيان ضالهلم وانحرافاهتم, 
ًوكذلك الدفاع عن قضايا املسلمني وإجياد حلول ملشكالهتم, ومن األهداف أيضا 
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 والدعاة وبيان فضلهم, وكذلك االنفتاح عىل الناس واإلمساك إظهار العلامء
بأيدهيم وإرشادهم نحو التعاليم اإلسالمية الصحيحة, بغرض تقديم بديل مأمون 
َّلألرسة املسلمة يف جانب قل رواده من اإلسالميني, وهو اإلعالم املرئي, وكذلك 

 ينرصف بعدها بغرض إقناع الناس بأن اإلسالم ليس فقط شعائر تعبدية حمضة
م منهج حياة متكامل الناس إىل حياة ال تلتزم بضوابط الدين, بمعنى أن اإلسال

 . وحاكم للبرش يف كل مناهي احلياة
هذا ونسأل اهللا التوفيق والسداد يف القول والعمل إنه ويل ذلك والقادر عليه وصىل اهللا 

 .وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم 

L 
אא 
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