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 الكاتب في سطور

 
   هو عائض بن بنيه  بهن سهالن بهن عيه

بن جمَّال الردادي، ول  في الم ينه  المنهورع عها  
ههههه وت تهههم تب يمههه  برههها   هههم ت هههر  فهههي 1369

ههههه ،فهههن فهههي   يههه  1387مبرههه ها الب مهههي سهههن  
هههههههه، 91/1392البربيهههههه  بالريهههههها  عهههههها  ال غهههههه  

هههههههه / 1394و صهههههها ع ههههههم الماج هههههه ير عهههههها  
  وع هههههم الههههه   ورا  مههههه  مرت ههههه  ال هههههر  1974

هههه 1403األولههم وال وةههي  بط اعهه  الرسههال  سههن  
- 1983.  

  صههههههههههها ع هههههههههههم دورع فهههههههههههي ا دارع 
الم ت مههه  مهههن مبرههه  ا دارع البامههه  بالريههها  عههها  

 هه ب ت ير مم از.1402
  عهههههه دا  مههههههن  أعهههههه   لاعهههههه  الريهههههها

ههههههه الهههههم عههههها  1392ال هههههرامق الةتافيههههه  مهههههن عههههها  
ههههه و  هههر ببهههض المتهههاا  أو ال وايههها فهههي 1409

 الصحاف  والمجال  المح ي .
   عما أس الا  م باو ا  في ق هن األد

بك يهه  ال غهه  البربيههه  فههي جامبهه  ا مههها  محمهه  بهههن 
سههبود ا سههالمي  وألتههم ببههض المحااههرا  البامهه  

 والن وا  الةتافي . وشارك في ببض المؤتمرا 
   ههههه 1392تبهههين فهههي الاعههه  الريههها

وعمههههها مههههههايبا  فرئي هههههها  لت ههههههن ال ن ههههههي  فمهههههه يرا  
ل  ر ههههامق البهههها  فمهههه يرا  عامهههها  ل   ههههار فههههي و الهههه  
األ  ههههاس ال ههههبودي  فمهههه يرا  عامهههها   لاعهههه  الريهههها  
فم يرا  عاما  ل   ار فو يال  م اع ا  لوزارع ا عال  

 ل ؤون ال  طيط .
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   شهههههارك فهههههي المهههههؤتمرا  والنههههه وا

ا عالميهههه  فههههي ااتحههههادا  والمن مهههها  ا لاعيهههه  
 واتحاد و اا  األ  اس البربي .

  رأس ال جنههههه  ال ائمههههه  ل  هههههرامق فهههههي
سههههنوا  ومةهههها  4اتحههههاد الاعهههها  الهههه ول البربيهههه  

بههالد  عهه ع مههرا  فههي اج ماعهها  الجمبيهه  البامهه  
عههه دا  مهههن مهههؤتمرا  والمج هههل ال نييهههاي و  هههر 

وزراس ا عهههههال   وشهههههارك فهههههي اج ماعههههها  ت ههههه  
ال هه ريب ا لاعههي فههي الههوين البربههي ، ودر س فههي 
ببهههض المرا ههه  ال  ري يههه  فهههي الههه ا ا وال هههار  ، 
وأشر  ع م ع د من ال ورا  ال  ري ي  في الاع  

 الريا .
  ع هو فهي لجنه  ا عهال  ال ربهوي فهي

اد ا لاعهها  وزارع المبههار  اسههابتا خ وا  ههار  اتحهه
البربيهههه  اههههمن لجنهههه  ال  ههههراس ال ههههي تولهههه  واهههه  
وةياغ  أ  م  ااتحاد ا داري  وا عالمي ،و صا 
ع م ع ع دروع وشهرادا  تته ير مهن عه ع جرها  
عههههن جرههههود  فههههي المجههههال ا عالمههههي ،ولهههه  عهههه ع 

   مؤليا  في األد  وال اريخ وا عال .
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احلمــد  رب العــاملني والصــالة والســالم علــى أشــرف املرســلني وصــحابته 

  : ) * (األكرمني وآله الطيبني ، وبعد
كانت االتصاالت الفضائية حلمًا  أو قريبًا منه، وكان احلديث عنها كثريًا، 
وُعقدت من أجلها الندوات وكثرت احلوارات، وكان  اهلاجس يف تلك الندوات هـو  

غـــزو الثقـــايف األجنـــيب؟ وكـــان التفكـــري منصـــرفًا إلجيـــاد البـــديل مـــن كيـــف ســـنواجه ال
حية أخرى    . حية، ومواجهة الغزو الفضائي من 

ويف هـــذا اجلـــو عقـــدت اجلمعيـــة العامـــة الحتـــاد اإلذاعـــات العربيـــة مجعيتهـــا 
ض عام  الـربامج اإلذاعيـة يف ( حتت عنـوان )م١٩٨٦(هـ و ١٣٩٦العمومية يف الر

واإلذاعـــة يف عـــرف احتـــاد اإلذاعـــات العربيـــة تشـــمل ) لفضـــائية عصـــر االتصـــاالت ا
ــدوات واملــؤمترات وانصــب كــل  ــة، مث تتالــت بعــد ذلــك الن اإلذاعــة املســموعة واملرئي
ـــة  ـــدين والقـــيم األخالقي ـــى ال ـــره عل الكـــالم عـــن اخلطـــر القـــادم مـــن وراء البحـــار وأث

لفضــائيات واالجتماعيــة ، ولكــن حصــل مــا مل يكــن يف احلســبان، إذ امــتأل الفضــا ء 
العربيـة الـيت بـدت طامـة كـربى أفتـك مـن الغريـب الغـازي، بـل أن بعضـها وجـه عـريب 
تمــع  ــه تعبــري عــن واقــع ا جلســد أجنــيب، ولــو أخــذ أيســر تعريــف لإلعــالم وهــو أن

إن الفضـائيات العربيـة تعبـري عـن الواقـع االجتمـاعي : بوسيلة إعالمية سنصل للقـول
  .العريب املزيف ال الواقعي 

ولنعــــد لإلحصــــائيات قبــــل أن نــــدخل إىل بيــــان ضــــياع اهلويــــة العربيــــة يف      
عبــد القــادر طــاش أشــار إىل أن . الفضــائيات العربيــة ، ففــي حماضــرة ألقاهــا مــؤخراً د

قناة متتلكها حكومات ومؤسسـات وشـركات خاصـة  ٥٢٥عدد القنوات الفضائية "
اة مـن تلـك القنـوات تبـث قن ٥١يف قارات العامل اخلمس ، وميتلك العرب أكثر من 

يل سـات  براجمها عرب عدة أقمار صناعية من بينها قمران عربيان مها عرب سات و
")١(    

وهـم منـوذج _ وعن أثر الفضائيات يف السلوك االحنرايف للشباب اخلليجي 
ثـري القنـوات _ للشباب العريب  ُتْطلعنا على ذلك نتائج دراسـة علميـة تطبيقيـة عـن 

                                           
دي الطائف األديب يف   * ) (   .هـ ٢٩/٣/١٤٢٠أصل هذا الكتيب حماضرة ألقيت يف 
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ـــا الفضـــائية التل لســـلوك االحنـــرايف، ( فزيونيـــة عنوا عالقـــة وســـائل االتصـــال املرئيـــة 
تمـع القطـري وهـي رسـالة ماجسـتري قـدَّمها الطالـب عبـد  )٢()دراسة تطبيقيـة علـى ا

يف العربية، وأخلص  هللا بن مخيس الكبيس إىل معهد الدراسات العليا يف أكادمييــة 
  :ليأهم ما نشر عن نتائج هذه الدراسة فيما ي

أن نسبة عالية من الشـباب اخلليجـي يف سـن املراهقـة يرتمجـون مـا يقـدم يف 
م ويعود أثر ذلك  حية وإجرامية إىل وقائع حية يف حيا القنوات من أعمال متثيلية إ

  .على أنفسهم وأهلهم
مج % ٥٠أشـــارت الدراســـة إىل أن نســـبة  ـــرب م ل يفكـــرون فـــور مشـــاهد

حي بشكل جدي يف تط بيـق مـا شـاهدوه بشـكل فعلـي، ونسـبة ضـئيلة إجرامي أو إ
  .  منهم يطبقونه فعلياً 

ــر الشــعوب  وننتقــل إىل نســبة املشــاهدة للتلفــاز فنجــد أن العــرب مــن أكث
مشاهدة للتلفاز ، وسأورد ملخصًا لكثافة مشاهدة التلفاز من الفرد يف خـارج العـامل 

سـتهالك والتصـريف أحباث السوق واال( العريب مث العريب ، ففي دراسة نشرها معهد 
ـــــون  )٣(" ـــــاين للتلفزي ـــــا كشـــــفت عـــــن أن  معـــــدل مشـــــاهدة األمل ملاني يف هـــــامبورج 

د نسبة كبار ٣.٢٠هو ساعة يوميًا وأن ارتفاع النسبة يف أملانيا يعود إىل البطالة وازد
دقيقـة يوميـًا للفـرد، والسويسـريون  ٤٤ساعات و ٣السن ، أما يف بريطانيا فالنسبة 

ن أكثــر مــن ســاعة ويف  ٢.١٨ ســاعات وتشــري الدراســة إىل أنــه ال  ٤أمريكــا واليــا
ن  توجد إحصائية لبلدان جنوب أورو ولكن يُعتقد أن مواطين تركيا وإسـبانيا واليـو
يتفوقــون حبكــم واقعهــم االجتمــاعي وارتفــاع نســبة البطالــة بــني النســاء ، ومشــاهدة 

  .التلفاز صباحاً 
ــة فقــط فتقــول نتــائج دراســة أمــا متابعــة املشــاهد العــريب للفضــائي ات العربي

طــاش يف حماضــرته .حســب مــا أوردهــا د_ حديثــة أجريــت علــى مثــاين قنــوات عربيــة 
إن نســبة مــن يشــاهدون هــذه القنــوات ملــدة ثــالث ســاعات فــأكثر :" _)٤(الســابقة

ا ملــدة ســاعتني % ٥٠يوميـًا تبلــغ  مــن عينـة الدراســة ، وتبلــغ نســبة الـذين يشــاهدو
  ".اً تقريب% ٣٥يوميًا 

وخنلــــص مــــن هــــذه األرقــــام والنســــب إىل أن مشــــاهدة الفضــــائيات ســــواء 
أكانت عربيـة أم غـري عربيـة أصـبح أمـرًا واقعـاً وأن أولئـك الـذين يـدعون إىل مقاطعـة 
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التلفاز جيّدفون عكس التيار ، وأن من يكـرر أن احلصـانة الذاتيـة كافيـة قـد جتـاوز ه 
  . الزمان وأنه البد من وضع ضوابط محاية للناس

وبعيــــدًا عــــن االجتهــــادات الفرديــــة واآلراء الشخصــــية  أخلــــص مــــا ورد يف 
الدراسـة الــيت أجراهــا مركـز الدراســات السياســية واالسـرتاتيجية التــابع جلريــد األهــرام 
القاهرية عـن القنـوات الفضـائية العربيـة الـيت نشـرت يف التقريـر االسـرتاتيجي العـريب، 

  : )٥(وكانت خالصة الدراسة 
ً أن تعجز القنوات الفضائية  أن أداء-١ هذه الفضائيات هزيل، وأنه ال يثري استغرا

ــه وأن يبقــى أداؤهــا حمــض  العربيــة عــن االرتفــاع إىل مســتوى الفضــاء الــذي تعمــل في
  .أرضي على أفضل تقدير

يت يف -٢ أن الغيـــاب الواضـــح لألهـــداف الـــيت أسســـت مـــن أجلهـــا هـــذه القنـــوات 
  .اهلزيل هلذه الفضائيات طليعة األسباب الواضحة لألداء 

أنه تبني برصد املضـمون املبثـوث عـرب هـذه القنـوات وبتحليـل القواسـم املشـرتكة -٣
للمادة اإلعالمية والرتفيهية اليت حتتل أزمنـة أطـول علـى شاشـات هـذه الفضـائيات ، 

  :إلضافة إىل غياب األهداف ؛ ما يلي 
ا شاشات لألنوثـة حسـب مـا اجتهـت إليـه غالبيـة أ-أ ولئـك الـذي مشلهـم أ

استطالع الدراسة ، فَشـْكل ودرجـة أنوثـة املـرأة يسـيطر علـى كـل شـيء حـىت أصـبح 
من الضروري أن يتوافر ألي فضائية عربيـة مـذيعات رشـيقات جيمعـن كـل مـا ورد يف 

  .قصائد الغزل من حماسن ، ويرتدين أحدث صيحات املوضة
ـــة -ب  ـــيم وضـــوابط املســـئولية االجتماعي ـــات  االنفـــالت مـــن الق وأخالقي

ــتم  بــوعي  _ حســب مــا تقــول الدراســة _ االتصــال اجلمــاهريي ، وهــذا االنفــالت ي
مة من املسئولني عن هذه القنوات    .كامل ودراية 

هــــذه نتــــائج بعــــض الدراســــات الــــيت أشــــارت إىل ضــــياع اهلويــــة العربيــــة يف 
الفضائيات العربية حىت صارت أثقـل مـن اهلـم علـى القلـب بـل هـي اهلـم نفسـه علـى 
قلــوب الغيـــورين ومل يكفهــا مـــا فيــه العـــرب مــن املآســـي حــىت تقـــوم بتمزيــق القلـــوب 

ألمل واهلــم ، وال جنــاوز كلمــة حــق إذا قلنــا  إن املســار اإلعالمــي العــريب مل : املثخنــة 
ينكب مبثـل مـا نكـب بـه مـن خـالل الفضـائيات العربيـة ، لقـد كـان تطلـع العـرب أن 

إلعـــالم األجنــيب ، وكـــان التطلـــع أن ختـــرتق تكــون الفضـــائيات ســـدًا منيعــًا يف وجـــه ا
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الفضاء لتوصل الثقافة العربية إىل العامل اآلخر ، ولتشرح له عدالة القضـا العربيـة ، 
سـا يكـس (ولتطلعه على ما يعيشـه العـامل العـريب مـن ظلـم وقهـر واعتـداء منـذ اتفاقيـة

للعـامل اخلـارجي وما تالها من ضياع للحقوق العربية ، وكـان التطلـع أن تنقـل ) بيكو 
ـــا تكـــرس الصـــورة املعتمـــة الـــيت رمسهـــا اإلعـــالم  صـــورة حقيقيـــة للعـــامل العـــريب فـــإذا 
لشــباب العــريب مــن ضــياعه  املعــادي للعــرب ، وكــان التطلــع أن تــنهض الفضــائيات 
خـذ بيـده إىل الطريــق الصـحيح الــذي يسـعده فــردًا ومجاعـة ، وجتّســد لـه املخــاطر  و

ا تسوقه إىل التيه والضياع والسهر ومفاسد احملدقة به ، وتدعوه للعل م والعمل فإذا 
  .األخالق

إن التطلع شيء والواقع شيء آخر ، لقد وصل واقع تلك الفضائيات إىل   
هدم األساسات بعد أن كان اإلعالم الوافد يهدم الشرفات، وكانـت العيـون متيقظـة 

ره لكونه إعالمًا وافداً ال يستنكر منه اهلدم ولك مت عما دهاها مـن دار إىل آ نها 
  .العرب 

وقبــــل أن نــــدخل إىل املســــارات املنحرفــــة  للفضــــائيات العربيــــة ميكــــن أن   
  :نصنفها مبدئيًا إىل ثالثة أنواع

  .فضائيات الفن اهلابط -١
  .فضائيات احلوار اهلادم -٢
  . فضائيات الربامج اهلادفة أو القريبة منها -٣

ذا الرتتيب    .وسنتحدث عنها 
  :فضائيات الفن الهابط   - أوالً 

  :إن أهم املهاوي اليت احنرفت إليها فضائيات الفن اهلابط هي ما يلي   
  :عدم االلتزام بالدور التربوي-١

يكاد يكـون هـذا الـدور مفقـودًا يف بعـض الفضـائيات بـل يصـل يف بعضـها  
تـابع إىل املواجهة مع الرتبية بسبب ما فيها من انفالت جتاوز كل حد ممكن ، وكـل م

منصف للفضائيات العربية جيد أن هناك مواجهة بـني الرتبيـة ومـا يعـرض يف كثـري مـن 
ـــال أنقـــل ســطورًا ممـــا كتبـــه  الفضــائيات ، ولـــئال يفهـــم أنــين وحيـــد الطـــرح يف هــذا ا

إن " وممـا جـاء فيـه " زمـن الوقاحـة " يف مقال حتت عنـوان  )٦(الدكتور أمحد الضبيب
ــًا مــن ــه آتي ــا نظن لقــد صــدمتنا …بعيــد قــد تفجــر مــن حتــت أقــدامنا اخلطــر الــذي كن
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القنوات الفضـائية العربيـة أول األمـر مبناقشـة عـدد مـن املوضـوعات الشـاذة احملرمـة، 
وأصبحت حتاور يف ممارسات بعيدة عنا ، كان اإلنسان خيجل من ذكرها بل يشمئز 
ـــا تعـــرض ذلـــك علـــى الشاشـــات بـــدعوى الصـــراحة  مـــن جمـــرد اإلشـــارة إليهـــا فـــإذا 

  " …الشفافية و 
إعـــالم بـــال ( ويف الســـياق نفســـه كتبـــت الـــدكتورة هيـــا املنيـــع حتـــت عنـــوان 

المشئـزاز لدرجـة  )٧()مسئولية  مشرية إىل أن بعض الربامج العربيـة الفضـائية تصـيب 
ــــث الســــم يف العســــل حبجــــة طــــرح  ــــال، وأصــــبحت تب ــــت اآلم ــــد خيب ــــان ، وق الغثي

ثلـــة حمســـومة شـــرعًا وال جمـــال املشـــكالت االجتماعيـــة والنفســـية وضـــربت لـــذلك أم
حــدى الفضــائيات لتســأل عــن رأي العلــم  لنقاشــها، فإحــدى املشــاِهدات اتصــلت 

ــا : والطــب النفســي قائلــة ــا علــى عالقــة حــب برجــل متــزوج مــن تســع ســنوات وأ إ
 -وعــرب حمطــة عربيــة إســالمية _ ختشــى أن تقــيم معــه عالقــة وال يتزوجهــا ، وأخــرى 

ــا منــذ ســت عشــرة ســن ة وهــي تطلــب الطــالق ولكــن زوجهــا احملــب رفــض تســأل إ
فأقامت عالقة حمرمة مع صديقه وهي اآلن حامل والسؤال الذي ُطرح وجرى حوله 

  )هل ينسب املولود للزوج أم للصديق؟(حوار وخالف هو 
ولـن أطيـل النقـول فمـا مل يكتـب عنـه أكثــر ممـا كتـب عنـه ولكنـين أخـتم مبــا  

يف هـذا :" وممـا قـال فيـه  )٨("لفحـش والتلـوث زمـان ا" كتبه علـي الشـدي بعنـوان 
ً لو كـان أعمـى و أصـم حـىت ال يـرى أو يسـمع الفحـش  الزمان رمبا متىن أحد أحيا

لقـد طبعـت … الذي تعددت أشكاله ووسائل إيصاله إىل الناس مجيعًا رغم أنـوفهم 
لتفكري دائمًا حول اجلنس حىت إن مقـدم بـر  امج وسائل اإلعالم أذهان عامة الناس 

يف إحــــدى القنــــوات طــــرح ســــؤاًال علــــى املــــارة يف الشــــارع يقــــول ملــــاذا تــــذهب إىل 
] ومـنهم شـابة مزفوفـة[الفراش؟وتغامز الذين طرح عليهم السـؤال مـن رجـال ونسـاء 

يف إشارة واضحة إىل أن اهلدف من السؤال هو إجبارهم على إفشاء سـر مـن أسـرار 
عاديـة وبسـيطة وهـو أننـا نـذهب إىل ما جيري يف الفراش ، لكن إجابة السؤال كانت 

  "  .الفراش ألنه ال يستطيع احلضور إلينا
لدور الرتبـوي البـاين الـذي جيـب أن يكـون _ بعد كل هذا_ فأين  االلتزام 

هدفًا من أهـداف كـل فضـائية عربيـة لـو مل تضـل الطريـق وتضـيع هويتهـا العربيـة الـيت 
لدور الرتبوي ا االلتزام    . من أبرز مسا
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  :م القيم الدينية واألخالقية  هد-٢
ــًا _ مــن املؤســف حقــًا أن جنــد أن العــامل الغــريب  الــذي نعــرتف بتفوقــه علمي

حنـــداره أخالقيـــًا إىل أســـفل ســـافلني   تشـــن _ تفوقـــاً ال نصـــل إىل أدىن نســـبة منـــه و
ــة محلــة شــديدة علــى حمطــات التلفــزة اخلاصــة  أوســاطه السياســية والرتبويــة واإلعالمي

ــدف احلصــول علــى بســبب جتاوزهــا حــ دود القــانون واملبــادئ األخالقيــة يف براجمهــا 
ر االجتماعية والرتبوية ، حسـبما نشـرت جريـدة  آل ت غري عابئة  مزيد من اإلعال

، وأن تلك احملطات اعتـذرت ولكــن ذلـك مل  )٩(الشرق األوسط عن ذلك  يف أملانيا
وز القـانون والتقاليـد واألعـراف، يكِف املطالبني بل طالبوا مبعاقبة املسـئول الـذي جتـا

منحـــدر _ بكــل صــدق _ هــذا يف أملانيــا وهــي جــزء مــن عــامل متفــوق علميــًا لكنــه 
  . أخالقياً 

أمـــا عاملنـــا العـــريب الـــذي يتفـــوق اجتماعيـــًا يف حفاظـــه علـــى الفضـــيلة قبـــل   
  :اإلسالم وبعده ، الذي يقول شاعره اجلاهلي 

  يت مأواهاحىت يواري جار   وأغض طريف إن بدت يل جاريت 
انطلقـــت مـــن مسائـــه إىل أرضـــه فضـــائيات عربيـــة أضـــاعت _ لألســـف _ هـــذا العـــامل 

ا دعوة الشباب إىل االحندار األخالقي ، وصارت تقّدم الداعرة  هويتها فأصبح ديد
تمع العفيف ا وجه هلذا ا   .على أ

ً ال يقبــل بــه حــىت    ملشــاهد احنــدارًا مــزر لقــد احنــدرت الفضــائيات العربيــة 
م، فصـّورت املـرأة العربيـة  م وأمهـا م وأخـوا الـيت كانـت تقـول _ دعاة الرذيلة لبنـا

ا  ا من أجلها ، وكل مهها _ أو تزين احلرة : جد ا وكر للرذيلة ، تعيش حيا على أ
يف  _ أو اهلجينـة _ حياة الليـل ومـا فيهـا مـن رذائـل ، وتسـابقت الفضـائيات العربيـة 

خلــروج علــى مــا هــو مـــألوف ، كــل مــا خيــدش احليــاء حبجــة  املكاشــفة أو التبــاهي 
ً مـن الشـجاعة ، وهـو تربيـر سـطحي مـن عقـول سـطحية التفكـري  وعّدت ذلك ضـر

  .ماجنة التصرفات 
وكــــل العــــاملني يف ) وإذا ذهــــب احليـــاء حــــّل الــــبالء ( لقـــد انفلــــت الزمــــام  

الثـروة أمــوال  الفضـائيات العربيـة دائمـًا ـ ومـنهم مـن بلـغ مـن العمـر عتيـًا وملـك مـن
ــــة أو _ قــــارون  ــــيم الديني ــــذكرون الق ــــى اإلعــــالن وال ي ــــافس عل يتحــــدثون عــــن التن

األخالقية اليت هي طـابع جمـتمعهم وهـم يعرفـون يقينـاً أن احلصـول علـى املـال بطـرق 
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شـريفة أيســر كثـريًا مــن احلصـول عليــه عـن طريــق الرذيلـة والعــرض الـرخيص ألجســام 
  .ذيلة علب الليل والساقطات يف وحل الر 

افتهـا علـى نشـر رذائـل السـاقطني    ومن يشاهد الفضائيات العربيـة ويتـابع 
ــًا مــن الفضــيلة ، ومــن  تمــع العــريب صــار خالي والســاقطات وشــذوذهم يتصــور أن ا
تمـع العفيـف يعـيش  مكارم األخالق اليت بعث هللا دمحمًا ملسو هيلع هللا ىلص متممًا هلـا ، وأن هـذا ا

ت يف غ تمـع خـاٍل عيشة حيوا ابة ال تعرف للفضيلة ال امسـًا وال رمسـًا ، وأن هـذا ا
ت الـاليت مل  من الفاضالت من األمهات والبنات واألخوات سوى مـن هـؤالء العـار
جســـامهن ، وال تســـتغرب أن تـــرى رجـــًال عـــريب  مهـــن للمـــال إال املتـــاجرة  يشـــبع 

يف إحــدى الفضــائيات  قــد جــاوز الســبعني مــن عمــره يثرثــر ) ال الكرامــة ( اللســان 
رخيهن، ويتفاخر  أنه قضى عمره يف  ت و كاملراهق ويسرد أدق التفاصيل عن الفنا

  .متابعة هذه الفنانة ولو سألته عن بطل من أبطال التاريخ ألخطأ يف نطق امسه 
لقـرف عنـدما جتـد إمجاعـاً فضـائيًا عربيـًا علـى  تتأسف بـل تتـأمل بـل تصـاب 

ألسر، الذي بقي سـياجًا حلفـظ الكرامـة العربيـة ، وتتســاءل نشر الرذيلة وهدم بناء ا
م الـزمن الـرديء للمسـئولية عـن الفضـائيات  حمتارًا أال يوجد بني هؤالء الذين دفع 
تمعات الغربية اليت تئن من أثـر  من يفكر يف جمتمعه وأصالته ومتيزه األخالقي عن ا

  .االحنالل اخللقي 
لفضــائيات العربيـــة ال األجنبيــة تتمثـــل يف حيــاة البيــت العـــريب مــن خـــالل ا  

ــا حيــاة الشــبق  الــيت  ً يف مطعــم اجلامعــة ، إ اخليانــة الزوجيــة ، ويف فتــاة تطــارد شــا
لعــريب أينمــا وجــد ، وهــذه الصــورة للعــريب رمستهــا فضــائيات عربيــة ال أفــالم  تتلــبس 

ا أساءت لصورة العريب قبح األوصاف أل   .هوليود اليت يرمجها العرب 
تمـــع العــريب فهـــو غائــب إال قلـــيًال عــن خارطـــة    تمـــع الفاضــل يف ا أمــا ا

الفضائيات العربية فالطبيب والطبيبـة واملهنـدس واملهندسـة وأسـتاذ وأسـتاذة اجلامعـة 
واملــريب واملربيــة واملمــرض واملمرضــة فهــؤالء ال مكــان هلــم يف الفضــاء العــريب إال يف 

الــيت يــديرها خليجيــون ال مســتقدمون، وإذا  بــرامج حمــدودة يف الفضــائيات اخلليجيــة
تمع أن يكون هلم مكان يف الفضـائيات فليرتكـوا مهـنهم  أراد هؤالء الذين خيدمون ا
دوا أماكن الغـزل بـل أن بعـض الطبيبـات يف بعـض  الشريفة إىل ثقافة املخادع ، ولري
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سـدها ال الفضائيات تعرض مفاتنها وتكشف املستور منها مما يصـرف األنظـار إىل ج
  .إىل قوهلا 
بــل وصــل احلــد بــبعض الــربامج الفضــائية أن تصــّور األم العربيــة يف موقــف   

ــادرة املكــان ليخلــو اجلــو للعاشــَقْني ،  الفحــش ، فــإذا قــدم عشــيق ابنتهــا فعليهــا مغ
حضار القهوة أو حاجة    ".سخنة" وفوق ذلك ختدمهم 

اء عليهــا اعتــداء إن القــيم الدينيــة واألخالقيــة ملــك لكــل النــاس، واالعتــد
  :عليهم ومحايتها محاية للمجتمع من االختالل األمين وصدق شاعر 
  ال يصلح الناس فوضى ال سراة هلم      وال سراة إذا جهاهلم سادوا 

ألمة من معاقل العز إىل مساقط الذل    .وإذا غاب السراة سقط اجلهال 
نين وحيد الرأي يف هذا أو متحـامًال أو   م  شخصـاً سـيطرت عليـه  ولئال أ

الغرية على قيمه فصرفت نظره عـن غريهـا ، أورد لكـم مـا قالـه عبـد هللا اجلفــري  يف 
وهكـذا متخضـت أكثريـة هـذه الفضـائيات العربيـة عـن :" حيث قال )١٠(جملة اليمامة

  ".اجتاهات تبدو كالضد للقيم ولألهداف الرتبوية واالنتمائية معاً 
  :جنبيالدخول من بوابة اإلنتاج األ -٣

لضــوابط  ــزام  ــة مــن االلت ــة اهلجين وال تســتغرب أن ختلــو الفضــائيات العربي
الرتبوية واألخالقية فـإن هجانتهـا بـدأت منـذ أن دخلـت اإلنتـاج مـن بوابتـه األجنبيـة 

  .أو أشرف عليها من هو عريب الظاهر أجنيب الباطن 
مســي  مـا( إن الفضائيات العربيـة كلهـا أجنبيـة : ولنمتلك الشجاعة ونقول 

سم عريب أو أجنيب ملظهر اخلارجي، فاحملتوى ) منها  حملتوى الرباجمي ال  ألن العربة 
حمتوى غـريب، فهـو ال حيمـل ثقافـة عربيـة، وال حضـارة إسـالمية وال شـيمًا عربيـة، وال 
يكفــي لعربيتهــا أن تبــث بلســان عــريب فيــه عــوج وال أن متــّول مبــال عــريب وإمنــا تكــون 

لســان عــريب مبــني وأبــرزت وجهــًا عــريب الَقَســمات، وعاجلــت مهــًا عربيــة إذا  نطقــت ب
  .عربياً و محلت صورة حضارة عربية 

ومع أن الصورة األجنبية للفضائيات العربية ليست حباجة إىل أدلة إلثبـات 
مــن بــرامج الفضــائيات العربيــة إنتــاج أجنــيب كمــا نشــر يف جريــدة % ٧٠ذلــك فــإن 

 )١١( يف الســوق الثانيــة لــربامج التلفزيــون يف ديبالنـدوة يف خــرب نشــرته عــن املشــاركني
حماكمة الفضائيات العربيـة ، مـن يسـقف "بعنوان  )١٢(ويف حتقيق نشرته جملة اليمامة 
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ـــال للشـــك أزمـــة " جـــاء فيـــه "  الســـماء ؟ أن هـــذه القنـــوات كشـــفت مبـــا ال يـــدع ا
ســواء  مــن هــذه القنــوات تــذيع بــرامج أجنبيــة مســتوردة% ٨٠اإلعــالم العــريب وأن 

ئقيــة وغــري ذلــك ، وكــذلك هنــاك  أفالمــًا أم حلقــات مدبلجــة  أم أفــالم كرتــون أم و
  ".نوع من التقليد لبعض احملطات األجنبية وهذا حبد ذاته شيء سليب

علـــى أن أســـوأ مـــا يف اإلنتـــاج األجنـــيب هـــو تلـــك املسلســـالت املكســـيكية 
ــيت تســابقت الفضــائيات العربيــة إىل دبلجتهــا وعر  ــة ال ــى املبتذل ضــها وكلهــا تقــوم عل

ا  تكاً ، إ تمعات  الرذائل بل الفواحش املخزية اليت ال تكاد توجد حىت يف أسوأ ا
حية   .ختصار تغرس قيم اخلطيئة املنحرفة واإل

  :المرأة    ابتذال-٤
ـــــة    ـــــة واألخالقي لقـــــيم الرتبوي ـــــزام  ـــــن االلت ـــــج عـــــن االنســـــالخ م ت وهـــــو 

ـــل إن الفضـــائيات العر  ـــة ب ـــة أســـرفت يف تســـخري املـــرأة يف هـــدم القـــيم واالجتماعي بي
تسخريًا ال جنده عند الفضائيات األجنبية ، ووصلت إىل حد أن املذيعات يف أكثرها 
ء ، وأظـــن أن ابتـــذال املـــرأة واضـــح ممـــا ســـبق وممـــا هـــو  تفـــوقن علـــى عارضـــات األز

ختصار فإن إجابة مـدير حمطـة   L.B.Cمعروف ألي مشاهد للفضائيات العربية و
ــدف ال لبنانيــة تغــين عــن اإلطالــة وذلــك حينمــا ســئل ملــاذا تســتخدم حمطتــه اجلــنس 

بـــّدو ..هيـــك بـــّده املشـــاهد يف اخللـــيج:" الوصـــول للخلـــيج فقـــال إجابتـــه املشـــهورة 
  ". )١٣(نسوان  خّيي 

  :نفق الفن المظلم -٥
لو طرح سؤال عن القاسـم املشـرتك بـني الفضـائيات العربيـة لكـان اجلــواب 

والعــري ، فالفضــائيات العربيــة أدخلــت شــباب العــرب يف نفــق مظلــم ، هــو الــرقص 
فهي متضي الساعات الطويلة يف مقابلة مع فنانـة يسـبقها عفـن سـلوكها ، وتظهـر يف 
أشــكال متعــددة كلهــا إغــراء ، لــيس إغــراء مالبــس فاضــحة فحســب بــل عهــر كلمــة 

ــا مثــل أعلــى للســلوك الــذي حيتــذى، وت تغــنج بلحمهــا أيضــًا ومــع هــذا تقــّدم علــى أ
فعـة أو مراهقـة متـأخرة "األبيض ولفظها العاهر  جلذب مراهق ، سـواء كـان يف سـّن 

  . )١٤(كما يقول عبد هللا اجلفري " يف سن اليأس 
أما سري الزعماء واملصلحني وأما كبار املثقفني واألطباء وحنوهم ممن وصلوا 

تمع فهـؤال ء لـيس هلـم حـظ فاتنـة يف إىل الذروة عرب سنني طويلة من اجلد وخدموا ا
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سن العشـرينيات لـيس هلـا مـن املـؤهالت إال مـا وهبهـا هللا مـن مجـال ابتذلتـه إلحلـاق 
لشـــرف العـــريب وتكمـــل املذيعـــة احلســـناء صـــورة أختهـــا الفنانـــة أو الراقصـــة  األذى 
خـذ األضـواء وحـدها، ورحـم  لرتتدي بنطاًال ضـيقًا وتضـع رجـًال علـى أخـرى ، لـئال 

  :ب هللا أ الطي
  حىت يراق على جوانبه الدم  ال يسلم الشرف الرفيع من األذى 

  :مراهقة اإلدارة -٦ 
أكثر الذين يديرون الفضـائيات العربيـة املتحللـة أخالقيـًا إمـا غـري مسـلمني 
ال هــم هلـــم إال مجــع املـــال بغــض النظـــر عـــن شــرف املصـــدر أو قذارتــه وهـــؤالء هلـــم 

يهم بعـد فقـر وهـم يف غـالبيتهم مـع عذرهم وإما مسلمون ميلكون ثـروات هبطـت علـ
ثرائهم ليسوا على حظ من الثقافة واإلميان برسالة اإلعالم، فوقعـوا أسـرى ملـوظفيهم 

نـورة خالـد . دقة دـالذين خدعوهم وزينوا سـوء عملهـم ، أو كمـا عـربت عـن ذلـك بـ
إذا كـــان هنـــاك قنـــوات يـــديرها مـــن هـــم غـــري :"   )١٥(الســـعد حـــني كتبـــت مـــا نّصـــه

مصـيبة، لكـن املصـيبة األعظـم هـي تلـك القنـوات الـيت يشـرف علـى  مسلمني فتلـك 
ا مــن يلبســون عمامــة اإلســالم مظهــرًا وألفاظــ ًا ، وال ـكــل شــاردة وواردة يف مســارا

ــه هــو توظيــف املفـــاهيم  يتقــون هللا يف هــذا االســتثمار الــرخيص وأســوأ مــا يقومــون ب
لسـالت وأفـالم يتفننـون يف العقائدية تربيـرًا هلـذه الغـزارة يف السـيئات مـن بـرامج ومس

كمـا قيـل _ اإلعالن عنها، كما أن لديهم القدرة اهلائلة على تربير هـذه الفضـائيات 
بـــدعوى أنـــه البـــد مـــن بعـــض الســـم يف الدســـم، كـــي ال ينصـــرف الشـــباب _ عنهـــا 

  ".واملشاهدون إىل قنوات أجنبية، وهم أسوأ من تلك القنوات
ليلية وجلبوا هلا من كانوا   مالهبعض مديري الفضائيات العربية حولوها إىل  

يعملــون يف تلـــك املالهــي أو قـــريبني منهــا، وبعـــض مــديري الفضـــائيات صــار ّمههـــم 
لرذيلـة أينمـا  م موكلـو ن  ت التفسـخ واالحنـالل يف كـل مكـان وكـأ مطاردة مهرجـا
إلدارة  وجــدت لينقلوهـــا للنـــاس، أفــال جيـــوز لنـــا بعــد هـــذا أن ُتســـمى هـــذه اإلدارة 

  .هقة املرا
  
  سوء توظيف المال -٧
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ء العــرب لتوظيــف املــال يف اإلعــالم ســعد بــذلك       عنــدما توجــه بعــض أثــر
كثري مـن العـرب، واملثقفـني مـنهم بشـكل خـاص؛ ألن ذلـك يـدل علـى وعـي برسـالة 
اإلعالم، وبدور املال يف خدمـة أهـداف األمـة، وقـد فطـن لـذلك اليهـود منـذ بزغـت 

ــــه فكســــبوا الســــيطرة علــــى السياســــة مشــــس اإلعــــالم فاســــتثمروا رؤوس أ مــــواهلم في
  .واالقتصاد وخدموا أهدافهم يف السيطرة على القرار والعقول 

وقد أثبتت الفضائيات العربية أن من بيننا حنن العرب من ميلك املال لكنه   
يفتقــــد اإلميــــان برســــالة املــــال يف خدمــــة أمتــــه، وال يكفــــي املســــلم أن حيــــافظ علــــى 

ينسـى واجبـه حنـو أمتـه وأنـه علـى ثغـر مـن ثغـور املسـلمني ، العبـادات خلدمـة نفسـه و 
مر املسلمني فليس منهم    .وأن من مل يهتم 

ــذين  ء اليهــود ال ــر ــري مــن أث ً مــن الثــري أن يكــون عاملــًا فكث ــيس مطلــو ول
عـــوا اإلعـــالم العـــاملي خلدمـــة أهـــدافهم بـــرؤوس أمـــواهلم ليســـوا علمـــاء متخصصـــني  ركَّ

م فسـخروا املــال خلدمـة أهــدافهم، وْليـأِت مــن يســتطيع ولكـنهم آمنــوا برسـالة اإلعــال
مبؤسســة إعالميــة ميوهلــا اليهــود ختــالف الفكــر اليهــودي مــن قريــب أو بعيــد حــىت ولــو 
ملقابل لو متت موازنـة هـذه الصـورة بصـورة توظيـف  ً، و ا ماد أدى ذلك إىل خسار

لتسابق يف إنشـاء الفضـائيات لتبـني ب وضـوح أن الفضـائيات املال العريب يف اإلعالم 
العربية مل تضع يف خططها خدمة رسالة األمـة فتبتعـد عـن كـل مـا يتنـاقض مـع قيمهـا 
ًال علــى أمتــه كمــن يشــرتي مبالــه ســكينًا مث  الدينيــة واالجتماعيــة بــل صــار بعضــها و

ا رقبته   .حيّدها ليقطع 
لرسـالة مـن املفكـرين ال ميلـك املـال، و    مـن واخلالصة أن من ميلك اإلميان 

لرسالة، واحلل يسري وهـو أن يسـخر املـال خلدمـة الرسـالة  ميلك املال يفتقد اإلميان 
ســناد املهمــة إىل مــن جييــدها أي تســند أمــور إدارة الفضــائيات ووضــع خططهــا إىل 
ــة الــيت ال تســعى إال  إىل وجــود مصــدر  العقــول املفكــرة ال العقــول الســطحية العامي

ملــال للرســول صــلى هللا للــرزق ، ولنــا يف ســلفنا الصــاحل ا تــون  ألســوة حينمــا كــانوا 
عليه وسلم ليضعه يف املصرف الذي يراه فكسبوا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخـرة 

ومــا يغــين عنــه مالــه إذا تــردى ، إن علينــا للهــدى ، وإ لنــا : ( وصــدق هللا العظــيم 
  .  )١٦()لآلخرة واألوىل 
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حـني يعكـف رأس مـال _ هللا  كمـا يقـول دمحم رضـا نصـر_ إنـه ألمـر خطـر   
  . )١٧("جاهل و غرائزية على تنشيط الثقافة اليت تقود إىل سلوك االحنراف

  :تنفيذ مشروع سعيد عقـل في هدم اللغة العربية   -٨
يف  تسـعني مـن عمـره اآلن ُعـرف مبشـروعهسعيد عقل شاعر لبنـاين جـاوز ال

غالة الدعاة للعامية فأخفق حماربة اللغة العربية الذي جوبه مبعارضة شديدة حىت من 
حلــروف الالتينيــة وتبنيــه  إخفاقــاً كــامًال، وخالصــة مشــروعه هــي كتابــة اللغــة العربيــة 

ــة وقــد نفــذ ذلــك فعــًال فطبــع ديوانــه  للهجــة ) را ( لنشــر اللهجــة اللبنانيــة العامي
  .اللبنانية وحبروف التينية، ويعد ذلك أخطر دعوة ضد العربية يف العصر احلديث 

ــًا ووقــف ضــده كــل غيــور    ونالحــظ أن مشــروع ســعيد عقــل الــذي ولــد ميت
م عـرب بعــض  علـى اللغـة العربيـة يف كـل أحنــاء العـامل العـريب قـد عــاد للظهـور هـذه األ
الفضائيات العربيـة الـيت نقلـت املشـروع مـن النظريـة إىل التطبيـق يف عقـر دار العربيـة 

خلدمــة املشــروع، حبيــث منــع يف  يف اجلزيــرة العربيــة ، وكــأن تلــك الفضــائيات وجــدت
تلــــك الفضــــائيات اســــتخدام اللغــــة العربيــــة إال يف القليــــل وكثــــر اســــتخدام اللهجــــة 
اللبنانية بشكل متقعـر مبـالغ فيـه، وبـدا للمتـابع أن نشـر العاميـة اللبنانيـة هـدف مـن 

  .أهداف تلك الفضائيات يف حماربة واضحة للغة العربية 
ــان بلــد عــريب خــدم اللغــة الع   ــه ومطابعــه ووجــود ولبن ــة مــن خــالل علمائ ربي

دعوة مشبوهة على أرضه ال يعين خروجه من حميطه العريب، وسيبقى مدافعًا عن لغة 
ا، وعلى أرضه من محـاة العربيـة مـن سـيئد هـذا  لرغم من دعاة العامية ورعا الضاد 

  .االعتداء عليها كما فعل األسالف يف دعوة سعيد عقل 
لعــــرب عهــــودًا إىل  إن اإلغـــراق يف العاميــــة   ــــذا الشــــكل يعـــود  اللبنانيـــة 

الـــوراء، ويثـــري كثـــريًا مـــن احلـــزن واألســـف أن ترجـــع الـــدعوة العاميـــة تطبيقـــًا بعـــد أن 
ــا النظريـة، فاللغــة العربيــة هـي اللغــة املفهومــة مـن اخللــيج إىل احملــيط،  تراجعـت دعوا

ً صارخًا للغـة امل يت حتد قدسـة الـيت كانـت واحـدًا واالنتصار للهجات عامية منغلقة 
م    .من أسباب حفاظ العرب على وحد

وإذا مت التجاوز عن اللهجـات العاميـة عـرب وسـائل اإلعـالم احملليـة لظـروف   
ــة  ــة نشــر العامي ــإن حماول ــا؛ ف ــيهم إال مبخــاطبتهم  وجــود عــوام ال ســبيل للوصــول إل

ن يوقف يف وجهه خارج النطاق اإلقليمي هلا اعتداء صارخ على اللغة العربية جيب أ
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بكــل حــزم كمــا قتــل مشــروع ســعيد عقــل ســابقًا حــىت مــن مناصــري العاميــة، وكمــا مت 
ــاء علــى  ــد رجــال أمن ــامل العــريب علــى ي ــة يف كــل أحنــاء الع التصــدي لكــل دعــاة العامي
ي ضـرب  لغتهم، فكان االنتصار للغة الضـاد واالنـدحار لـدعاة اهلبـوط إىل العاميـة 

لى أن ُتصفَّى كل وسائل اإلعالم من العامية حىت من من الضروب، واألمل معقود ع
  . الربامج املوجهة فهؤالء العوام ال يستعصي عليهم فهم الفصحى

وطغيان اللهجة اللبنانية صار مسة من مسات الفضائيات العربيـة ولـئن غــفر   
استعمال العامية يف نطاق احلدود الوطنيـة لألقـاليم ألسـباب إعالميـة أو توعويـة فإنـه 

ري مغفــور خــارج احلــدود حتــت أي ذريعــة مــن الــذرائع، والــذنب أشــد والعــذر غــري غــ
لغــت هــذه  ــيت تنطلــق مــن بــالد العــرب، فقــد  مقبــول مــن الفضــائيات اخلليجيــة ال
الفضــائيات يف اســتخدام اللهجــة اللبنانيــة مبالغــة جتــاوزت كــل معقــول، وهلــا يف اللغــة 

عر بلغة عربية لوجدت قـدرات  العربية مندوحة تغنيها عن ذلك ولو طلبت مذيعني
جلمهـور  ال أن تنـزل بـه أو إليـه   مهنية متتلك ثقافة واسـعة، فـاإلعالم هـو أن ترتقـي 

صية البيان العريب   .كما يروج لذلك دعاة العامية أو من لديهم قصور يف امتالك 
بعض الفضائيات العربية سـقطت يف تنفيـذ مشـروع سـعيد عقـل وعليهـا أن   

ــة، وبعضــها مــن أقــل الفضــائيات العربيــة تثــوب إىل رشــد ها وتقــدر مســئوليتها القومي
سلبيات وإن مل ختل منها، وحيمد لبعضها  تفوقها براجميًا، ولكن من أخطائها اجلسام 
اليت جيـب عليهـا تـداركها اإلغـراق يف اسـتخدام اللهجـة اللبنانيـة يف بيئـة غـري بيئتهـا، 

ا ال : ولوال الشعار املميز هلا لقلنا تبث من أرض اجلزيرة العربية مهد اللغة العربية، إ
لقد أخربين من أثق به أنه شـاهد مقابلـة متلفـزة مـع سـعيد عقـل عـرب فيهـا عـن فرحـه 

  .برؤية مشروعه مطبقًا عرب الفضائيات العربية 
ـا السـابقني،    لقد عادت الدعوة للعامية أكثر نشاطًا مما بدأت به عرب دعا

ض الفضـائيات واإلذاعـات األهليـة، فهـل يقـف العـرب عادت تطبيقـًا مـن خـالل بعـ
حبزم يف وجه التطبيق كما وقفوا من قبل يف وجه التنظري؟ وهـل ميـوت مشـروع سـعيد 

.. ونرجـــو.. ونرجـــو.. عقـــل التطبيقـــي كمـــا مـــات املشـــروع النظـــري ســـابقًا؟ نرجـــو 
  .وخباصة من فضائيات اخلليج

  
   فضائيات الحوار الهادم_ ثانياً  
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ن الفضـائيات العربيـة تـرك العـري واخلـزي األخالقـي جانبـًا إال ونوع آخر م  
مــا يصــور اجلانــب املظلــم مــن حيــاة بعــض الســياح العــرب يف لنــدن وغريهــا ، ولكنهــا 
رة  ـــى إ ا العـــزف عل ـــد ـــق أيضـــًا لتكـــون أســـوأ مـــن أختهـــا ، وصـــار دي ضـــّلت الطري

اء بعضـــها علـــى احلـــزازات العربيـــة، وتفخـــيم النعـــرات بـــني البلـــدان العربيـــة، واســـتعد
ا إذا عادت لسبب من األسباب، والعمل على إزالة الفجوة  جيج صراعا بعض، و
ـــم شـــرًا وهـــو اليهـــود، بتكـــرار إجـــراء املقـــابالت مـــع  بـــني العـــرب والعـــدو املـــرتبص 
ــز علــى مناقشــة القضــا  مشــاهري اليهــود يف حماولــة إلزالــة احلــاجز النفســي، مث الرتكي

ــــات العربيــــة،  احلساســــة يف العــــامل العــــريب تمع ــــة والتشــــكيك يف ا الــــيت تثــــري البلبل
واستضـــافة بعـــض الرمـــوز املعروفـــة بتوجههـــا العـــدائي للعـــرب واملســـلمني إســـهامًا يف 
إيصــال مــا يروجــون لــه إىل العقــل العــريب، وخباصــة إىل الشــباب الــذين قــد ال يعرفــون 

م الفكرية   . قبل ذلك توجها
ــــة جتــــاوزت    التفســــخ األخالقــــي إىل اإلفســــاد إن بعــــض الفضــــائيات العربي

الفكري، والعمل على تصديع العقل العريب يف وقت أحوج مـا حيتـاج فيـه العـرب إىل 
لعــرب مــن  ملّ الشــمل، والتغاضــي عــن كــل مــا يــدعو إىل الفرقــة، متجاهلــة مــا حيــيط 

إن مل تكـن _ أخطار، واستغلت هذه الفضائيات ما أخذتـه عـن الفضـائيات األجنبيـة
رة، دون حبث عن احلقيقة، ورأت يف _ وجهاً هلا هي كما يشاع  من اعتماد على اإل

ــزام العــريب منهجــاً أكســبها ثنــاء مــن ال يقــدرون العواقــب يف  ــدأ اخلــروج عــن االلت مب
ـا  لتشكيك دون الوصول إىل نتائج تنويرية خيرج  الس أو يف الصحف، مكتفية  ا

 ً اية احلوار الذي ميكن وصفه أحيا نه كنقار الديكةاملشاهد يف  هـذا يقفـز علـى ،  
هــذا، وهــذا يقــاطع ذلــك، وهــذا يصــرخ وذاك يضــع أمامــه رزمــة مــن الكتــب يضــرب 
ا شاهد علـى مـا يقـول ليـربأ بـذلك نفسـه عـن فـرتة عَمـل لطـخ  عليها بيده ويّدعي أ
 ً ً، وأحيـا ا ال متثل أكثـر مـن وجهـة نظـر كاتبهـا أحيـا لدماء، يف حني أ نفسه فيها 

  .حتمل فكرًا بل هي سرية ذاتية لكاتبها ال
وتلتقــي هــذه الفضــائيات مــع أختهــا يف أن اهلابطــة ســلكت مســلك الفــن   

اهلابط، وهذه سلكت مسـلك احلـوار اهلـادم، وتسـابقا يف حتطـيم القـوة الذاتيـة لألمـة 
رة النعــرات، فكالمهــا معــول هــدم يف  رة الغرائــز وإمــا عــن طريــق إ إمــا عــن طريــق إ
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ريب إمــا بتعريــة اجلســد وكشــف العــورات وإمــا بتفريــغ الــرؤوس مــن الفكــر اجلســد العــ
  .العريب لتكون رؤوسًا عربية املظهر أجنبية املخرب

ـــوير والتوجيـــه، ولكنـــه احلـــوار    إن احلـــوار الصـــريح مطلـــوب مـــن أجـــل التن
طنه من قبله العذاب   .اهلادف املسئول ال احلوار الذي ظاهره الرمحة و

   برامج الهادفة أو القريبة منهافضائيات ال_ ثالثاً 
البد من التسليم سلفًا أن هذا النـوع مـن الفضـائيات العربيـة قليـل جـدًا و   

لثــة فيهــا " اقــرأ"وقنــاة " الشــارقة"ميكــن أن نشــري إىل مثــال لــه يف قنــاتني مهــا قنــاة  و
  .  عمل صاحل وآخر دونه وهي قناة ديب

ــزًا يف ومــن حــق فضــائية الشــارقة أن نــذكرها فقــد طلعــت    ــداً متمي جنمــًا فري
وســـط الفضـــائيات العربيـــة الـــيت ضـــلت طريقهـــا، فأضـــاعت هويتهـــا العربيـــة، ومستهـــا 
احلضارية، ومل تزد على أن تكـون نسـخة عربيـة للفضـائيات األجنبيـة، وقنـاة الشـارقة 
أول قناة عربية تسري يف مسار صـحيح، وهـي حمطـة حتـٍد للفضـائيات العربيـة، أثبتـت 

ــا أنــه ميكــن ألي فضــ ــة الشــكل واملضــمون، وأن م ــة أن تكــون فضــائية عربي ائية عربي
يقــال عـــن صـــعوبة اإلنتـــاج العــريب ميكـــن تـــذليل كـــل عقباتــه إذا صـــح العـــزم، ووجـــد 

  .اإلصرار على دخول الفضاء بفضائيات عربية الثقافة والتوجه واإلدارة
ً للفضـــائيات  إن التجربـــة الرائـــدة املميـــزة لفضـــائية الشـــارقة أعطـــت برهـــا

إلمكان الرتكيز علـى إنتـاج الـربامج اإلسـالمية والرتبويـة والتوجيهيـة بلغـة ا لعربية أنه 
عربيــة ومبشــاركني عــرب لتبقــى للفضــائيات مستهــا العربيــة اإلســالمية الــيت متيزهــا عــن 

ا يف العامل   .مثيال
لواقـع الفعلـي أن املثقـف العـريب يعطـي أكثـر مـن    وفضائية الشارقة أثبتت 
ت، وأثبتت وهـو األهـم الفنانني وا ت، ويصلح ما يهدمه تفسخ الفنانني والفنا لفنا

أن املشاهد العريب يشاهد عقـول العلمـاء والعاملـات ويتـابع كالمهـم أكثـر مـن تركيـزه 
ت وما متاوج من لباس الفنانني    .على ما تكّشف من الفنا

ــــــــوم  ــــــــت فضــــــــائية الشــــــــارقة بوضــــــــوح ي ــــــــدما أعلن ــــــــت عن وحســــــــنًا فعل
ـــة إســـالمية،   هــــ٦/١١/١٤١٧ ـــا عربي ـــة جيـــب أن تكـــون مسا ـــدورة التلفزيوني أن ال

ا برباجمها املميزة تعـرب عـن الشخصـية العربيـة بـل والقنـاة الفضـائية  وأثبتت التجربة أ
ا   .اليت يرغب اجلمهور مشاهد
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فضــل مــا يكــون إنتــاج األخبــار، صــياغة    وفضــائية الشــارقة تقــدم األخبــار 
وتركيـزًا علـى اخلـرب الـذي خيـدم مصـاحل العـرب، وهـي بـذلك  وحتريرًا وصورة وحتلـيًال،

ــا تقــف حجــر عثــرة يف وجــود إنتــاج  أســقطت كــل العوائــق الــيت يــّدعي املتخــاذلون أ
  .عريب، وهي بذلك أيضًا أثبتت أن كثافة املشاهدين هلا تعود إىل متيزها الرباجمي

ً لكـل أولئـك الـذين يتحـدثون ك   ثـريًا عـن لقد جـاءت فضـائية الشـارقة حتـد
ـــد  ـــل إن مل حيـــاكوا الواف ـــل القلي ـــون إال أق ـــة وال يفعل دخـــول الفضـــاء بشخصـــية عربي

  .األجنيب يف تدمري اهلوية االجتماعية العربية
علـى أنـه مــن اإلنصـاف أن نشـري إىل أنــه يؤخـذ علـى قنــاة الشـارقة جــديتها   

ً ال يستطيع متابعتهـا إال امل ً وبث برامج متخصصة أحيا تخصصـون، الشديدة أحيا
واألصـــل يف األجهـــزة اإلعالميـــة أن تكـــون وســـطاً حبيـــث جيـــد فيهـــا متوســـط الثقافـــة 

  .الفائدة، وال يعدم املتخصص ما ينشط معلوماته
قنــــاة اقــــرأ الـــــيت ) م٢١/١٠/١٩٩٨(هــــــ ١/٧/١٤١٩وقــــد ولــــدت يف   

تتمثـل يف تـوفري " وأعلنـت أن رسـالتها " متعة اإلعالم اهلادف"اختذت لنفسها شعار 
ا مــن منظــور إســالمي يف ثــوب بــديل ت لفزيــوين متميــز يعــاجل قضــا احليــاة ومشــكال
  : )١٩( وأن أهدافها" )١٨(عصري

  .ترسيخ املنهج الوسطي السمح لإلسالم -١"
  .اإلسهام يف تعزيز مكانة اللغة العربية األصيلة - ٢
اوالت تقوية مشاعر االنتماء للهوية احلضارية املوحدة لألمة، وحتصينها ضد حم – ٣

  .االستالب الثقايف
  .إبراز اجلوانب املشرقة للحضارة العربية واإلسالمية - ٤
امـات والشـبهات املثـارة – ٥ إظهار الصورة احلقيقية السمحة لإلسـالم ودحـض اال

  .حوله
غرس روح التفاهم واحلوار بني أفراد األمة وفتح قنوات التواصل احلضـاري مـع  -٦

  .ثقافات األمم األخرى
تمـــع الراشـــد والعنايـــة بقضـــا اال -٧ كيـــد دورهـــا يف بنـــاء ا هتمـــام بفكـــر املـــرأة و

  .الرتبية والتنشئة السليمة لألجيال
  .يف عالج املشكالت وحل القضا اليت تواجه العرب واملسلمني اإلسهام -٨
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لشــعوب والــدول العربيــة واإلســالمية وتســليط الضــوء علــى  -٩ لتعريــف  العنايــة 
  .ات واألقليات املسلمة يف شىت أحناء العاملأحوال اجلالي

  .تقدمي الربامج الرتوحيية واملسلية بعيدًا عن اإلسفاف واالبتذال -١٠
هذه األهداف وحتقق رسالتها، وخباصة فيمـا حوهلـا " اقرأ" ونرجو أن حتقق    

ـا مشـرعة للضـفادع البشـرية الـيت ال تـتقن سـوى  " من فضائيات هابطـة  فتحـت أبوا
ا املتهتكة النـطـن صوا جسادها اخلليعة أو النقنقة  كما قـال دمحم رضـا نصـر "  طـة 

   )٢٠(هللا يف مقال له 
م فهــي يف مرحلــة وســط ففــي ١٩٩٢أمــا فضــائية ديب الــيت بــدأت يف عــام   

براجمهــا اجليــد وفيهــا الغــث، فــربامج اللقــاءات والنــدوات واألطفــال والــربامج الدينيــة 
ضـــية بـــرامج جيـــدة يف ـــا تســـلك حينـــًا مســـلك بعـــض فضـــائيات الفـــن  والر حـــني أ

ا وضعت لنفسها أهدافًا واضحة ورمست اسرتاتيجية حمـددة،  اهلابط، ومما حيمد هلا أ
، ولكنهـــا علـــى أي حـــال أهـــداف اســـتطاعت أن حتقـــق بعضـــها وإن مل حتقـــق اآلخـــر

ختصار ، جيدة   : )٢١(وتلك األهداف هي 
  .وتعزيز مشاعر احلب والوفاء للوطنترسيخ انتماء املواطن للدولة  - ١"  
األدبيـــــة والفنيـــــة و  إبـــــراز املواهـــــب والطاقـــــات العلميـــــة والثقافيـــــة  - ٢  
ضية    .الوطنية وتشجيعهاو والر

  .ترسيخ مفاهيم العقيدة اإلسالمية السمحة -٣
تشــــجيع احملافظــــة علــــى الــــروابط األســــرية واالجتماعيــــة والتمســــك  -٤

  .لعادات والتقاليد البناءة
ت الشــعبية مــن فلكلــور وشــعر وتــراث وحماولــة صــقلها إ -٥ حيــاء املــورو

طر فنية مناسبة   .وتقدميها 
االهتمــام بقضــا الفئــات االجتماعيــة املختلفــة كقضــا املــرأة والطفــل  -٦  

  .والشباب وغري ذلك
ترســيخ االنتمــاء القــومي لألمــة العربيــة والعمــل علــى التعريــف بــدورها  -٧

  .رائداحلضاري واإلنساين ال
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ـــــا  -٨ ـــــة وتعريفـــــه مبنجزا لثقافـــــات واحلضـــــارات العاملي ربـــــط املشـــــاهد 
ً من منطلق الثقـة حبضـارته  احلضارية والثقافية والعلمية وحثه على التفاعل معها إجيا

  .بعيدًا عن التقليد األعمى
ـــة  -٩ ـــدويل مبنجـــزات دول ـــي والعـــريب وال ـــف املشـــاهد واملســـتمع احملل تعري

  .تحدة اإلمارات العربية امل
  .العمل على كسب الرأي العام العريب والدويل -١٠

  .التعريف بديب كمركز جتاري واقتصادي ومايل عاملي -١١   
احلــــرص علــــى حتقيــــق أعلــــى درجــــات اجلــــودة واإلتقــــان يف املــــادة  -١٢ 

الرباجميــة املعروضــة مبراعــاة األســس الرباجميــة املتعــارف عليهــا مــن ضــرورة املوازنــة بــني 
يــف واإلمتــاع والتثقيــف واالبتعـــاد قــدر اإلمكــان عــن التوجيــه املباشـــر عناصــر التعر 

رة واالبتذال لصدقية واالبتعاد عن اإل   ."وااللتزام 
واخلالصــة لــو أن كــل فضــائية عربيــة ترمســت هــذه األهــداف لصــدقت مــع 

ه،ولكانت عربية اهلوية   .  جمتمعها العريب ومع قضا
  :التنسيق بين الفضائيات العربية

الفضــائيات العربيــة بـال ختطــيط أو تنســيق بينهـا ووجــدت فيمــا بعــد  نشـأت
جتتمــع ) اللجنــة العليــا للتنســيق بــني القنــوات الفضــائية العربيــة ( جلنــة تنســيق مسيــت

حيــة، ومــن  حتــت مظلــة احتــاد اإلذاعــات العربيــة، ولكنهــا جلنــة عدميــة الفاعليــة مــن 
يـة وحماولـة احلـد مـن التنـافس حية أخرى حصرت نفسها يف األمـور التسـويقية والفن

حيــة التخطــيط لألهــداف العامــة لألمــة ومنهــا اهلويــة العربيــة  علــى اإلعــالن أمــا مــن 
ــى جــداول أعمــال هــذه  فيمــا يصــدر عنهــا، فــذلك مــا لــيس موجــودًا حــىت اآلن عل

  )٢٢(.اللجنة
  أهمية الهوية الثقـافية

يات العربيـة مـن ضـياع لقد تنّبه احتاد اإلذاعات العربية إىل ما تعانيه الفضائ
ئقيـة ومسـألة اهلويـة"للهوية، فـأجنز حبثـًا بعنـوان وجعـل "الـربامج الثقافيـة والرتبويـة والو
: التلفزيــون" م مــن جملــة اإلذاعــات العربيــة بعنــوان ١٩٩٩ملــف العــدد األول لعــام 

هلويـة وأنقـل مـن مـدخل امللـف " الثقافة واهلوية ونشر فيـه عـدة حبـوث، كلهـا تتعلـق 
ور عبد القادر بن الشيخ هذه العبارات اليت تبـني أمهيـة طـرح هـذا املوضـوع يف للدكت
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إن خلفية التحـدي والرهـان بـل موقعهـا احملـوري مسـألة :" )٢٣(هذا الوقت حيث قال
ً، إن مسألة اهلوية يف عالقتهـا  اهلوية ومصري اخلصوصية العربية لغة ودينًا وثقافة وترا

عرب القنـوات الفضـائية أو مـن خـالل مـا تبثـه القنـوات  مبا يفيد من املضامني الثقافية
تــت فعــًال ذات أمهيــة، وخاصــة يف إطــار العوملــة، وتفــاقم  للغــات األجنبيــة  الوطنيــة 
التــأثريات اخلارجيــة سياســية كانــت أو اقتصــادية، املســألة ليســت زائفــة بــل ويــذهب 

ن أزمــة اهلويـــة ليســـت عميقــة ومـــدمرة فقــط يف  العـــامل العـــريب الــبعض إىل االعتقـــاد 
ــا متــس الكــائن االجتمــاعي يف  اليــوم، إمنــا هــي أقســى مــا ميكــن أن تعرفــه مجاعــة؛ أل

  ".أعماقه
ـــدكتور    ـــذه األســـئلةاوميضـــي ال ـــن الشـــيخ إىل أن يتســـاءل  أي مفهـــوم " ب

للهوية وأي صورة للثقافة تعكسها الربامج التلفزيونية العربيـة؟ هـل مضـمون الـربامج 
متجددًا متفاعًال مـع املتغـريات السياسـية والفكريـة _ ية والثقافةللهو _ جيّسم مفهوماً 

  ".والعلمية املعاصرة؟
ــــــه بعنــــــوان . ويقــــــول د   س يف حبــــــث كتب التلفــــــزة والثقافــــــة ( املنصــــــف وّ

إن هـــذه العالقـــة الثالثيـــة القائمـــة بـــني التلفـــزة والثقافـــة واهلويـــة هـــي :"  )٢٤()واهلويـــة
ـــري مـــن التأمـــل والتفكـــ ـــين مـــدعاة إىل الكث ـــوم أن تب ـــًا الي ـــدقيق، فلـــم يعـــد ممكن ر والت

تمعــات املعاصــرة تمــع العــريب_ ا لطريقــة الــيت اعتــادت _ ويف مقــدمتها ا هويتهــا 
ر يف ـعليها منذ قرون طويلة، فهناك وسائط جديدة تساهم اليـوم بشـكل فاعـل ومؤثـ

ثرًا من غريهـا مبضـام ني الثقافـة عملية البناء هذه، خاصة وأن الشرائح الشابة أكثر 
حرية مشروعة ومستقبل غـري واضـح ( إىل أن يقول حتت العنوان اجلانيب " التلفزيونية

ننـــا نواجهـــه حـــرية معرفيَّـــة كبـــرية إزاء مســـألة ):" املالمـــح فـــال جيـــب أن خنفـــي اليـــوم 
  ".اهلوية، فثمة ما يربر هذا التوتر وجيعل اخلوف مشروعاً 

ــا تنشــئة وتكيــف وتفاعــل مــع فــإذا عرَّفنــا :" مث عــّرف اهلويــة قــائالً    اهلويــة 
الواقــع مــن أجــل بنــاء ذات وفّيــة جلــذورها وقــادرة علــى املعاصــرة، فإنــه ميكــن اعتبــار 
التلفـزة يف هــذا السـياق أداة مــن بـني أدوات أخــرى كثـرية مســاعدة علـى حتقيــق هــذا 

ها التصـــّور للهويـــة إال أن ذلـــك رهـــني نوعيـــة املضـــامني الثقافيـــة والرتبويـــة الـــيت تقـــدم
التلفــــزة، فالثقافــــة التلفزيونيــــة تســــاهم بشــــكل أساســــي يف صــــياغة اهلويــــة، وتنشــــئة 

ا وفق خطاب منطوق ومرئي   ".األجيال على توجها
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وبعد أن أشار إىل أن الرتكيز على فئة الشباب يعود حلاجته املاسـة إىل بنـاء   
ي مبثابــة إال أنــه يتوجــب أن نشــري إىل أن املشــكلة أعمــق، فهــ:" اهلويــة ينتهــي للقــول

تمــع  لنســبة إىل ا ــا أكثــر إحلاحــًا  تمعــات املعاصــرة، إال أ التحــدي الــدائم لكــل ا
ــذلك فهــو إمــا أن  ــد، ل لصــعوبة والتعقي ــارين يتســمان  العــريب احلــايل، فهــو إزاء اختي
يتخــذ موقــف الــرفض واالنكفــاء علــى الــذات إزاء مضــامني الثقافــة التلفزيونيــة حبجــة 

أن ينفتح على اآلخر، وهي احملاولة اجلارية حاليًا، بدون أن ميلك حتصني اهلوية، وإما 
  ".الوسائط والوسائل اليت تضمن له املنافسة واملقاومة يف نفس الوقت

حث آخر هو الدكتور أمحد الضـبيبان ضـياع اهلويـة يف الفضـائيات    ويؤكد 
 )٢٥(ا فيقـولالعربية من خـالل اطالعـه علـى واقـع الفضـائيات العربيـة املتـاح اسـتقباهل

تبّني عدم وجود أهداف واضـحة مـن طبيعتهـا الرباجميـة، فمـن الناحيـة التجاريـة ال :" 
تزال غري مرحبة، ومن الناحية الثقافيـة فهـي ال متثـل يف الغالـب ثقافـة بلـد املصـدر أو 
الثقافــة الــيت ينتمــي إليهــا مالــك هــذه القنــوات؛ الرتفــاع نســبة الــربامج املســتوردة يف  

  ".وهي يف الغالب ليست ذات بعد دويل للطبيعة احمللية ملعظمهاكثري منها، 
ا رأوا من غيابه ملَ اهلوية الذي اهتم به الباحثون ِ  على أن التخوف من ضياع  

يف الفضــائيات العربيــة هــو يف اجلانــب القــوي مــن العــامل موضــع اهتمــام الــدول حيــث 
مريكـا وأملانيـا وفرنسـا شرعت يف سّن القوانني الـيت حتمـي خصوصـيتها الثقافيـة مثـل أ

وكندا واسرتاليا وبلجيكا والسـويد والـدمنرك ولكسـمربج وسويسـرا وإسـبانيا والنـرويج 
ن وهولندا وبريطانيا كما ذكر د   .  )٢٦(راسم اجلمال. وايرلندا وإيطاليا واليا

  :عوج في معالجة الهوية
ــد   ــه بعــض ال ــا جلــأت إلي ــة م ول ومــن العــوج الواضــح يف معاجلــة ضــياع اهلوي

واملؤسسات من إنشاء قنوات تلفزيونية دينية إىل جانب القنوات الكثرية ذات اهلوية 
ـــا بعملهـــا هـــذا قـــد عاجلـــت خطأهـــا، وهـــي يف الواقـــع قـــد زادت  الضـــائعة وتعتقـــد أ

وال خيفـــى أن ، االنفصـــام يف الشخصـــية حـــني جعلـــت للهويـــة قنـــاة وللضـــياع قنـــوات
ما هو حماولة تربير ما وقعـت فيـه مـن  اهلدف من ذلك ليس احلفاظ على اهلوية بقدر

لدين واهلوية عـن املعاصـرة،  خطأ، وهي بذلك زادت الشرخ حني فصلت االرتباط 
تمــع، معـــربًا عــن ماضـــيه  بعـــًا مــن ذات ا فاألصــل يف اإلنتــاج التلفـــازي أن يكــون 
وحاضـــره، عـــن آمالـــه وتطلعاتـــه، مستشـــرفاً آفاقـــه املســـتقبلية، يقـــدم ثقافـــة واحـــدة 

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

  ٢٦

طة ال متباينة، ثقافة أمة واحدة ال فصل لديها بني دين ودولة وال فـرد ومجاعـة، مرتاب
ـار بـل شخصـية ثقافيـة ذات مالمـح انتمائـه يف  وال ماض وحاضر، وال برامج ليل و

  .حتصني الذات واألمة
  استدراك  

ــرى فيــه أن الكــالم عــن ضــياع اهلويــة   قــد يســيء بعــض النــاس كالمــي وي
العربيـة يُفهـم منـه أن املـراد أن تكـون بـرامج هـذه الفضـائيات الثقافية يف الفضائيات 

برامج وعظ وإرشاد ومشايخ معممني فقط، وهذا كالم قـد يكـرره مـن يطـرب لواقـع 
ملصــري املــؤمل  الفضــائيات احلــايل أو مــن وجــد فيهــا مــا يشــبع مراهقتــه دون اكــرتاث 

  . الذي سيؤدي إليه هذا الضياع ولكن املراد خالف ذلك
لــوب هــو فضــائيات عربيــة الوجــه واليــد واللســان يف براجمهــا كافــة، إن املط

تمع الذي تنبع منه، والشعب الذي تتكلم بلغته، فضـائيات  فضائيات تراعي قيم ا
تؤمن برسالة، ولديها هدف مكتوب ومبثـوث عـرب الـربامج، فضـائيات تبعـد عـن كـل 

 ، ورسوله صلى هللا عليـهما خيدش احلياء يف جمتمع احلياُء فيه شعبة من شعب اإلميان
  .من العذراء يف خدرها كان أشد حياء_ وهو قدوته_ وسلم

فضائيات تنمي الشيم العربية، وترعى مكارم األخالق وما بعث دمحم صـلى 
هللا عليه وسلم إال متممًا ملكـارم األخـالق ، فضـائيات ال تقـدم حـوارًا عـن الصـداقة 

يقبـل أرذل مـن فيـه أن ينظـر رجـل بريبـة إىل بني الفتيان والفتيات يف جمتمـع غيـور ال 
ن يــؤتى  وجــه ابنتــه، وقــد تفقــد املــرأة أو الرجــل حياتــه يف حلظــة غــرية، ولــيس املــراد 

مج يهدم كل ما قالوه مج عن ذلك مث يعقبه بر   . مبفكرين ليتحدثوا يف بر
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  :الخاتمة  
  :ونتناول فيها ملخصًا ملا سبق ينحصر يف النقاط اآلتية 

  .سلبيات الفضائيات العربيةجممل ل- ١
ا- ٢   .جممل إلجيابيا
  .التوصيات - ٣

  :السلبيات-١
وقصارى القول إن الفضائيات العربية قد جتاهلـت مهـوم األمـة، وأصـبحت 
ً على الثقافـة العربيـة، وأمعنـت يف الـدعوة لإلغـراء وهتـك األخـالق، واإلخـالل  حر

ــواب لقــيم، وحتــدت اآلداب العامــة، وأعرضــت عــن دعــوة امل ثقفــني، وفتحــت األب
للعوام وأشباههم من بعض اجلنسيات العربية الذين حولوها إىل نـواٍد ليليـة، وتفلتـت 
ا الفضـائيات األجنبيـة الـيت  من احلد األدىن من ضوابط الفن اإلذاعي اليت التزمت 

  .حترتم نفسها وحترتم أذواق مشاهديها
ً علـى الـدين إن بعض الفضـائيات ال: وال نكون مبالغني إذا قلنا عربيـة أصـبحت حـر

ــة تقتضــي أن حناســب أنفســنا قبــل أن حناســب البــث  ــة، والعدال ــيم واللغــة العربي والق
جياز نستطيع أن نوجز سلبيات الفضائيات العربية اليت  القادم من العامل اخلارجي، و

  :أدت إىل ضياع اهلوية يف النقاط اآلتية
  .هنية خلدمة األهداف غياب األهداف اجلادة واالسرتاتيجية امل-١
غيـاب التخطــيط الســليم وعــدم رســم أكثرهــا خطــة حمــددة بــل أكثرهــا  -٢

مج يف إحداها يف جذب اإلعالن التجاري   .حياول تقليد اآلخر وخباصة إذا جنح بر
الغرق يف حبر من الفوضى املهنية فال هي عربية وال هي غربيـة، فهـي  -٣     

هلا شخصية ذاتية تدل على انتمائهـا ألمـة عربيـة عربية اللسان غربية احملتوى، وليس 
  .ذات حضارة عريقة

أصـــبح أكثرهـــا معـــول هـــدم للقـــيم الرتبويـــة واألخالقيـــة واالجتماعيـــة -٤
  .والوطنية وكان املتوقع أن تكون مشعل ضياء يف ذلك

ا حالة التشرذم اإلقليمي العريب-٥   .عكست يف حوارا
ــل أصــب-٦ ح أكثرهــا روافــد لــه وجســورًا مل تواجــه البــث األجنــيب القــادم ب

  .توصله للمشاهد العريب بلغة عربية ال توجد يف الفضائيات األجنبية

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

  ٢٨

ً _ أكثــر إنتاجهـــا منقــول  -٧ عــن اإلنتـــاج األجنـــيب _ شـــكًال أو مضـــمو
ا، ومل تركز على اإلنتاج احمللي املتميز   .  حىت لو أنتج داخل استديوها

شــــغاله -٨ ــــريب إمــــا  ــــواطن الع فهــــة كالفنــــانني تســــطيح امل ــــة  ــــور فني م
ه إىل قضــا هامشــية، أو بتشــويش  م أو بصــرفه عــن مهومــه وقضــا ت وحيــا والفنـا

رة احلزازات والشبهات والرتكيز عليها   .فكرة 
مل توصـــل الثقافـــة العربيـــة للعـــامل اخلـــارجي كمـــا هـــو مطلـــوب منهـــا بـــل  -٩

  .عريبعكست االجتاه فنقلت ثقافة العامل اخلارجي للعامل ال
براز الساقطني والسـاقطات وجتـ-١٠ ار ـمهشت املثقف العريب، واهتمت 

  .اللحوم البيضاء
لقيم يف سبيل  -١١ لتضحية  غلبت الربح املادي على الربح احلضاري 

  .احلصول على اإلعالن
  .عدم وجود تنسيق عملي بينها ال يف الربامج وال يف غريها -١٢
أصــبحت تــدفع املشــاهد لالجتــاه للبــث غيــاب اهلويــة العربيــة فيهــا ف -١٣

صـنف : األجنيب بدًال مـن أن تكـون بـديًال لـه، وميكـن أن نصـنف هويتهـا إىل صـنفني
ــدي لغريهــا ال هويــة لــه، وآخــر جتــاري ال هــم لــه إال مجــع املــال مــع البعــد عــن  تقلي

  .االستثمار الثقايف واحلضاري
حــىت أظهــرت حــوار املثقفــني يف شــكل صــراخ وعــراك ولغــط وجلــج  -١٤

لتضـاد  أليدي، وذلـك بسـبب إظهـار املثقفـني  م سيتشابكون  يظن من يشاهده أ
  .احلاد وعدم مساع وجهة النظر األخرى، وسوء األدب يف احلوار

ا ـأن بعضها أسوأ من الفضائيات األجنبية، ومـا تبثـه األخـرية أرحـم ممـ-١٥
  .تبثه األوىل

  :اإليجابيات-٢
ـــورة  ينظـــر كثـــريون إىل عـــامل الفضـــائيات   علـــى أنـــه إجيابيـــة مـــن إجيابيـــات الث

خذ على الفضـائيات  لالئمة على من  اإلعالمية يف جمال البث الفضائي، وينحون 
قبالـــة املـــد الكاســـح مـــن الرتفيـــه والـــرقص  وإمهاهلـــا للثقافـــةنســـفها للقـــيم األخالقيـــة 

 تراثهــا لثقافــة العربيــة يفلإمهاهلــا املشـّوه للثقافــة العربيــة، وقــد يكــررون مقولــة إن قــّوة 
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ا ومــا ذاك إال هلــوى يف  )٢٧(دون أن يــروا إبعــاد الفضــائيات هلــذا الــرتاث عــن شاشــا
  .النفس أو التوجه

ـــز أو اهلـــوى ال ميكـــن أن ينكـــر أن للفضـــائيات العربيـــة    ـــدًا عـــن التحي وبعي
إجيابيــات ولكنهــا إجيابيــات قليلــة جبانــب مــا هلــا مــن ســلبيات أو هــي إجيابيــات عاّمــة 

ـــا  ملوضـــوع الـــذي نتحـــدث عنـــه وهـــو اهلويـــة، وأهـــم هـــذه مفيـــدة غـــري أ ال تـــرتبط 
  :اإلجيابيات
كشـــفت أزمـــة اإلعـــالم العـــريب املتمثلـــة يف ســـوء التخطـــيط، وضـــعف _ ١  

ًّ كـــان  اإلدارة، والتقليـــد لآلخـــرين، وضـــعف االنتمـــاء، وحماولـــة الســـري مـــع الركـــب أ
ً، بل حماولة التنصل من األصـال ً لـئال يوصـموا توجهه، وتقليد الغالب حضار ة أحيـا

  .لتخلف عن الركب، وما التخلف إال ما فعلوه فلم يتقّدم من رَِكَب رَْكب غريه
فتحت نوافذ للحوار ما كان هلا أن _ وإن كانت قليلة_ هناك برامج  -٢  

  .تفتح لوال التدفق الفضائي
ـــد بعيـــدًا عـــن -٣   ـــار بشـــكل جي بعـــض الفضـــائيات العربيـــة قـــّدمت األخب
ا اإلعالم العريب احملليالنمطية ال   .يت عرف 

ال للقطاع اخلاص  -٤ بدخول عامل اإلعالم بعـد أن  ) األهلي ( فتحت ا
  .كان حمرومًا من ذلك

  .أخرجت البث التلفازي من دائرة احمللية -٥
  :التوصيات-٣

  ويف اخلتام هل من حلول لضياع اهلوية يف الفضائيات العربية؟  
ـــدة احللـــول ســـهلة وصـــعبة يف الو      قـــت نفســـه، وقريبـــة ولكنهـــا بعي

ــا فبــالقرار العــريب املسـئول وأمــا صــعوبتها ففــي أنــه لــيس يف  أيضـًا، أمــا ســهولتها وقر
دراك اخلطر بني من يتولون أمرها إدارة وإنتاجاً  رقة أمل تشعر    .األفق 

رخيــًا مضـادًا للمصــاحل العربيــة    إن حقبـة الفضــائيات الـيت نعيشــها متثـل 
خالق واألمن الـوطين واالجتمـاعي، واألمـر بلـغ درجـة اخلطـر مـا مل يف الدين واأل

يت الوقـــت الـــذي ال ينفـــع فيـــه  يســـارع املخلصـــون إىل تـــدارك املوقـــف قبـــل أن 
األســف، وحينهــا ســريقص مــديرو هــذه الفضــائيات ومنتجوهــا قبــل غــريهم لــيس 
علــى هــز خصــور الراقصــات ومــا حتتهــا ومــا فوقهــا  بــل مــن األمل واألســى الــذي 
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أوصل إليه نفسه وولده ودينه ومصريه وأجيالـه، ووقتهـا لـن ينفعـه أن ميـط النـاس 
نه جريء يف التعدي على القيم   .ألسنتهم 

عــن الفضــاء ألن األمــر صــار معكوســًا " غــزو"إننــا حيســن أن نلغــي كلمــة   
يـــدي العـــرب، ورحـــم هللا د دمحم دمحم حســـني حينمـــا . فخـــراب بيـــوت العـــرب صـــار 

ماذا سيقول لو رأى ما تفعلـه الفضـائيات ) ننا مهددة من داخلهاحصو ( أصدر كتابه
  العربية اليوم ؟

ــــه    ــــة األمــــة، ولتوجي ــــدم، وحلماي ــــل عــــض أصــــابع الن والســــتدراك األمــــر قب
تمع العريب، أقرتح اآليت   : الفضائيات العربية إىل مسارات سليمة تتفق مع واقع ا

ــوانني وضــوابط ملزمــة-١ مجــاع عــريب_ استصــدار ق لكــل مــن ميلــك  _و
مماثلـــة لقـــوانني  تلــك الضـــوابط فضــائية عربيـــة أو ينقـــل بــث فضـــائية أجنبيـــة، تكـــون

  .املطبوعات مع مراعاة املرونة واالنفجار االتصايل املنفتح بني العامل
ـــك الضـــوابط -٢  ـــن خيـــالف تل ت صـــارمة ضـــد م ـــاك عقـــو أن تكـــون هن

لعـريب ويسيء إىل هوية األمة كمنع البث على عرب سات ، ووقف تـدفق اإلعـالن ا
  .الذي لو عملت له ضوابط لوقف أكثر فضائيات اللحوم البيضاء ،عليها

حية، واحلرية املسـئولة -٣ ً وتطبيقيًا بني احلرية اليت تعين اإل أن يفرق نظر
  .اليت مل حتسن الفضائيات استخدامها

 أن يعهد للمنظمات العربية املتخصصـة كاحتـاد إذاعـات الـدول العربيـة -٤
ات اجلماعيـة يف ـك الضوابط وأن يكون هناك التزام بتطبيقها وقبـول العقوبـبوضع تل

  .حال اخرتاقها
أن يعــد االعتــداء علــى القــيم الدينيــة واألخالقيــة واالجتماعيــة اعتــداء -٥

  .على كل الناس وأن محايتها محاية لألمن الوطين من االختالل
ـــة -٦ ـــادة الفضـــائيات العربي ـــون ذوو  _إدارة وإنتاجـــاً _ أن يتـــوىل قي املثقف

األصالة يف االنتماء العريب، وأن يبعد عنهـا اجلـاهلون والعـوام واملنسـاقون وراء إغـراء 
  .املال

ــة أصــيلة االنتمــاء -٧ ــة وجهــاً ذا مالمــح عربي أن تكــون الفضــائيات العربي
  .لألرض والناس ال وجهًا أجنبيًا على جسد عريب

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

  ٣١

 سـواء أكـان مسـتوردًا أم الرتكيز على اإلنتاج العريب ال اإلنتـاج األجنـيب-٨
إلنتاج على منواله أو استنساخه   .مقلدًا 

العتـداء عليـه -٩ هلويـة العربيـة مهّـًا وطنيـًا ال يسـمح  أن يكون االهتمام 
ملسئولية القومية م لكسب املال دون شعور    .ممن سال لعا

  :مسك الختام
عــن _ ا رضــي هللا عنهمــ_عــن النعمــان بــن بشــري  )٢٨(يف صــحيح البخــاري  

مثل القائم على حدود هللا والواقع فيها كمثل قـوم اسـتهموا علـى : " النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال 
ســـفينة، فأصـــاب بعضـــهم أعالهـــا، وبعضـــهم أســـفلها، فكـــان الـــذين يف أســـفلها إذا 

لـو أ خرقنـا يف نصـيبنا خرقـًا ومل نـؤِذ : استقوا من املاء مّروا على من فـوقهم، فقـالوا
، فإن يرتكوهم ومـا أرادوا هلكـوا مجيعـًا وإن أخـذوا علـى أيـديهم جنـوا وجنـوا من فوقنا

  .مجيعاً 
                                           

الــيت ) نــدوة الــدعوة يف عهــد امللــك عبــد العزيــز (نشــاطات  وكانــت ضــمن"واقــع الــربامج اإلســالمية يف القنــوات الفضــائية" عنــوان احملاضــرة  )١(
ض يف العــدد  ض، ونشــر ملخــص هلــا يف جريــدة الــر ، ومنهــا أخــذ ٢٥/ م  ص١٩٩٩يونيــو  ١١هـــ ١١٣٠٩،٢٧/٢/١٤٢٠عقــدت يف الــر

  .النص املنقول
  هـ٢٢/٣/١٤١٨نقالً عن ملخص هلا نشر يف جريدة املدينة يوم  )٢(
  .م ١٩٩٥م واإلحصاءات لعام٢٥/١٢/١٩٩٦هـ املوافق ٢٤/٧/١٤١٧جريدة الشرق األوسط  )٣(
  .السابق ١/انظر هـ )٤(
هــ املوافـق ١٢/١١/١٤١٩يف ١٣٠٩٨املنشورة يف جريدة املدينة، العـدد ) الفلك يدور( عن دمحم صالح الدين يف زاوية_ بتصرف _ نقًال  )٥(

  .م ٢٨/٢/١٩٩٩
  .٢٨/م ص ١٩٩٨يونيو ١٨هـ ،  ٢٤/٢/١٤١٩يف  ٩٣٩٤اجلزيرة ، العدد جريدة  )٦(
ض)٧(   . ١٠٧٢٩هـ العدد ٨/٧/١٤١٨جريدة الر
  .٩٧/هـ ص ١٤/٦/١٤١٩الصادر يوم ١٥٢١اليمامة العدد  )٨(
  م٢٢/٧/١٩٩٨يف  ٧١٧٦جريدة الشرق األوسط، العدد  )٩(
  . ٢٩ص ١٥٢١جملة اليمامة السابقة ، العدد  )١٠(
  هـ٢/١١/١٤١٧يف  ١١٦٥٦الندوة ، العدد  دةجري )١١(
  .فيما قاله عماد النويري ٢٣/ اليمامة السابقة صجملة  )١٢(
الت، مل أطلع عليها، ولكن جملة اليمامة أوردت ذلك يف عددها السابق ص )١٣(   .٢٩/مقابلة مع إحدى ا
  .٢٩/جملة اليمامة يف عددها السابق ص )١٤(
ض  )١٥(   .هـ زاوية ربيع احلرف ٢٨/٨/١٤١٩جريدة الر
  .١٣-١١/الليل/سورة  )١٦(
ض يف عـــــددها " صـــــناعة الصــــــورة والضـــــفادع البشـــــرية " مـــــن مقـــــال بعنـــــوان )١٧( هــــــ املوافــــــق  ٦/٦/١٤١٨يف  ١٦٩٧نشـــــر يف جريــــــدة الـــــر

  .م ٧/١٠/١٩٩٧
هــــ يف فنــــدق ٣٠/١١/١٤١٨وزع يف اجتمـــاع دعيـــت إىل حضــــوره مســـاء الســـبت " تصـــور عـــام" مـــن منشـــور وزعتـــه إدارة القنـــاة بعنــــوان )١٨(

ض   .الشريتون يف الر
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  .املنشور السابق )١٩(
  . ١٧من مقاله املنشور يف هامش  )٢٠(
  .هـ مع أمحد القعود مدير عام تلفزيون ديب١٤/٦/١٤١٩يف  ٤٦/ ص ١٥٢١نقالً عن لقاء صحفي أجرته جملة اليمامة يف عددها  )٢١(
،  ٥٨/م ص١٩٩٧ عـــددها الثالـــث عـــام انظـــر تقريـــر وتوصـــيات االجتمـــاع الثالـــث للجنـــة املـــذكورة املنشـــور يف جملـــة اإلذاعـــات العربيـــة يف )٢٢(

لة نفسها يف عددها الرابع عام    . ٥٤/ م ص١٩٩٨واجتماعها الرابع املنشور يف  ا
  .٢٠/م ص١٩٩٩جملة اإلذاعات العربية،العدد األول لعام  )٢٣(
  .٣٠/جملة اإلذاعات السابقة ص )٢٤(
تــوراه مقّدمــة لقســم اإلعــالم بكليــة الــدعوة واإلعــالم جبامعــة اإلمــام دمحم بــن ســعود املــادة اإلخباريــة يف القنــوات الفضــائية العربيــة، رســالة دك )٢٥(

" املآخـذ واإلجيابيـات : القنـوات الفضـائية" سـيد دمحم سـادايت الشـنقيطي يف حبثـه.غري منشـورة ،نقـالً عـن د ١٥٧/ هـ ص١٤١٨اإلسالمية عام 
ض    .١٩/،ص١هـ ط١٤٢٠نشره مكتب البحوث والدراسات اإلسالمية ، الر

  .٢١/م، ص١٩٩٤حق االتصال وارتباطه مبفهوم احلرية والدميقراطية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس،  )٢٦(
دي املنطقـة الشـرقية يف الـدمام، العـدد) ثقافتنا والبث املباشر( انظر جريدة الشرق األوسط يف تعليقها على ندوة  )٢٧( يف  ٦٥٦٣اليت عقدها 

رداً علـى ) واجلـرب الفضـائي( حتـت عنـوان ) هــ٢٤/٣/١٤١٩يف١٦٨٢العدد ( م، وانظر ما كتبه مصطفى إدريس يف عكاظ١٦/١١/١٩٩٦
مج ١٩/٣/١٤١٩يف  ١٦٧٧قـارئ انتقـده لكتابتــه يف العـدد اللبنانيــة ومـا ماثلــه مـن بــرامج  L.B.Cيف حمطـة) الشـاطر خيــرس( هـــ منتقـداً بــر

القـارئ أن الكاتـب يريـد العـودة لعهـد الظـالم حـني طالـب بضـرورة تقنـني احلريـة اإلعالميـة ووضـعها يف إطـار ترويج الرذيلة، وكان جممل ما كتبه 
  .  املسئولية االجتماعية عرب ميثاق شرف إعالمي

  .٢٤٩٣برقم  ٥/١٣٢صحيح البخاري  )٢٨(
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