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 المقدمة

 لوبعد  ملسو هيلع هللا ىلصرسلو: هللا  الحمد هلل لوالصالة لوالسالم على

نلواع أ، لواجهته قريش بكافة إلى اإلسالم بالدعلوة ملسو هيلع هللا ىلصما صدع النبي ل

ذى لوالتنّكي:، يرى باألأ  م، لوالوتارة بالسباب لوالشتالعدالوة، فمرة بالتكذيب، 

سالم، هلو ما فعله في مجابهة دعلوة اإل دنيئةقريش ال حدى لوسائ:إكان من 

فتعلم قصصاً  لوالشام،  لى الحيرةإسافر  نما، حيالنضر بن الحارث

مرائهم مث:  رستم لواسفنديار، فلما أكانلوا يحكلونها عن مللوكهم لو عبية ش

رجع، بدأ يعقد النلوادي لوالمجالس ليحدث الناس بتلك القصص، حتى 

، لوهكذا كان يفع: في ك: مجلس يجلسه ملسو هيلع هللا ىلصيصرفهم عن االستماع للنبي 

ً حسن أد محم سالم، لوكان يقلو:  بم  اس اإلم النليعلّ  ؛ملسو هيلع هللا ىلص النبي مني، هلو  حديثا

 ساطيرية ذ كر فيها األآ، فنزلت فيه ك: ساطيرأث بحّد  أ  نا أساطير لوأث بيحدّ 

ياًل   )قا: تعالى أ ص  ةً لو  ر  ل يأه  ب كأ ل ٰى ع  ي  ت مأ ا ف ه  ت ت ب ه  ل ين  اكأ ير  األأ لوَّ ق ال لوا أ س اط   (لو 

ل يأه  آي ات ن ا ق  ) لوقا:  ،[5]الفرقان  ل ين  إ ذ ا ت تأل ٰى ع  ير  األأ لوَّ    [15]القلم  (ا:  أ س اط 

على ساحة الدعلوة حينما نهض بها  غلواء البشر لوتضليلهم لم يكن جديداً إ

ك في الحلوار الذي دار رض، لوذلإلى األدم آ، ب: كانت مع مهبط ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

مأ ف ي األأ رأ  بليس  )إبين الرب لو يّ ن نَّ ل ه  ت ن ي أل  ز  يأ لو  ا أ غأ ّب  ب م  ض  ق ا:  ر 

ين  ) ع  م  مأ أ جأ ي نَّه  لو  أل  غأ ين  )39لو  ل ص  يأ م  الأم  نأه  ب اد ك  م  ، [ 40-39]الحجر  (40( إ الَّ ع 

، البشريةغلواء إنسانية، هي لود منذ فجر اإلدفكانت المهمة لهذا العدلو اللّ 

ر في ذّ حتى تتج، لوزرع الحشائش الضارة في العقلو: لها لوتزيين الباط:

الذي   ما لوصفه الهدي النبلوي في حديث الفتنصبح القلب كالنفلوس، لوي  

تعرض الفتن على القللوب   »لو:يق ملسو هيلع هللا ىلصسلو: هللا   سمعت رقا: حذيفةرلواه 
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كالحصير علودا علودا، فأي قلب أشربها، نكت فيه نكتة سلوداء، لوأي قلب 

أنكرها، نكت فيه نكتة بيضاء ، حتى تصير على قلبين، على أبيض مث: 

مربادا السمالوات لواألرض، لواآلير أسلود الصفا فال تضره فتنة ما دامت 

كالكوز، مجخيا ال يعرف معروفا، وال ينكر منكرا، إال ما أشرب من 

(.«هواه
(1)

 

تبثه القنلوات الممقلوتة في  قرأ قصة النضر بن الحارث، مماأعجب لوانا تأال 

السم  لهاء الناس عن العبادة، لودسّ إلغرائز، لولثارة إمن هدم للقيم، لو زمننا

عن  ، لوياصة في شهر رمضان الفضي:، فكال الفعلين في الصدفي العس:

ك م بليس ) إال لوهي غاية أ الحق ييرجان من مشكاة لواحدة، ر  ا ي أأم  إ نَّم 

لون   ا ال  ت عأل م  أ ن ت ق لول لوا ع ل ى َّللاَّ  م  ش اء  لو  الأف حأ   [169]البقرة (ب السُّلوء  لو 

  بضاعة مزجاة التنلوع المنّظم في البرامج لوالمسلسالت، لوعرض

ن نظرية النضر بن الحارث ما أللمشاهد في هذا الشهر، يد: على 

قلوى في أى زمننا هذا، بطريقة مغايرة لولوسيلة إلزالت مستمرة 

ي لوالتزلويغ عن الحق، فعرلوض ) ا التأثير الرييص( لو لتعر 

ثارة كلوامن صطنع عمداً إلج الم  الرلومانسية ) الكاذبة( لوالتغنّ 

شهر السنة، أملوا: لوالعم: الدؤلوب طيلة األالغرائز، ي حشد لها 

(، اشغال المسلم في موسم الرحمات، حتى ينسلخ الشهرلوالهدف )

 لوذلك هلو اليسران المبين 

  ن ايتلفت لوسائ: إه: الباط: لواحد عبر ك: القرلون، لوأمنهج

ه  إ نَّا  ضال:، فقد قا: قلوم نلوح لنبيهم نلوح )اإل م  ن ق لوأ َل   م  ق ا:  الأم 

اك   ب ينٍ ل ن ر  ٍ: مُّ إ نَّا  ، لوقالت عاٌد لنبيهم هلود ) [60]األعراف  (ف ي ض ال 

ب ين   ن  الأك اذ  إ نَّا ل ن ظ نُّك  م  اك  ف ي س ف اه ٍة لو   (ل ن ر 

                                                           

 أيرجه مسلم في صحيحه (1)
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يفًا ۖ ، لوقالت مدين لنبيهم شعيب  )  [66]األعراف              ع  اك  ف ين ا ض  إ نَّا ل ن ر  لو 

ن اك  ۖ مأ ج  هأط ك  ل ر  ال  ر  ل لوأ يزٍ  لو  ل يأن ا ب ع ز  ا أ نت  ع  م  قلوام لوتعدد األ ، تعدد[69]هلود (لو 

 ذى لواحد غلواء لواألاالنبياء، لومنهج الشر لواإل

 -البصر -نسان ) السمع دراك لواليشلوع عند اإلدلوات العلم لواإلأشغا: إ

 يحمالنههلو ديدن تلك القنلوات، فالعين لوالبصر نافذتان للقلب بما ، الفؤاد(

اد  لو  لو شر، )أمن يير  الأف ؤ  الأب ص ر  لو  ع  لو  ٌم ۚ إ نَّ السَّمأ لأ ا ل يأس  ل ك  ب ه  ع  ال  ت قأف  م 

ئ لوالً ك :ُّ أ لو سأ نأه  م  ئ ك  ك ان  ع 
قلواعد بناء القللوب في  ، لوحينما ت شغأ:[36]اإلسراء ( ل ٰ

ثارة، ت فقد لذة العبادة، لوي حرم العبد فضيلة اليشلوع، لوتمضي اللهلو لواإل

ن استزادة القرب من الرب، لوحينها ينا: المفّرط جزاء ملواسم اليير دلو

لورغم أنف رج: دي: عليه رمضان ثم التفّريط كما حّدث مقام النبلوة )

(انسلخ قب: أن يغفر له
(1)

 

، لوبقي منهج الشر لى الترابإساطيره أحارث لوآلت مات النضر بن ال

الحق  فساد إلى يلومنا هذا ب: لوإلى قيام الساعة، لوهذا الصراع بينلواإل

هبط آدم عليه السالم  أ   ة الحكيم الكلونية على البسيطة مذأ لوالباط: من سن

مأ إ ل ٰى ) ه  ي ب عأض  ّن  ي لوح  الأج  نس  لو  ين  اإلأ  ا ش ي اط  ن ا ل ك ّ:  ن ب ّيٍ ع د لوًّ ع لأ ل ك  ج 
ذ ٰ ك  لو 

ا ف ع ل لوه  ۖ ف ذ   بُّك  م  ل لوأ ش اء  ر  لوًرا ۚ لو  :  غ ر  ف  الأق لوأ ر  يأ ا ب عأٍض ز  م  ه مأ لو  رأ

لون     [112]األنعام (ي فأت ر 

اً كان أو فاجراً، ل  من المسو م به عند كل مسلم في جميع األرض قاطبة بر 

القرآن دون غيره في ه ومنزلته، فهو الشهر الذي ذُكر ِعظم هذا الشهر وقدر

، بل وقد ملسو هيلع هللا ىلصمن الشهور، وكان فيه نزول وحي السماء على محمد بن عبدهللا 

من  ن فرص الرجوع والتوبة وتكفير السيئات مالم يكن في غيرهُهيِ ئ فيه م

                                                           

 ايرجه الترمذي في سننه، ابلواب الدعلوات  (1)
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قال: )إذا جاء  ملسو هيلع هللا ىلصأبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا  ، فعن الشهور

. (1)رمضان فُت حت أبواب الجنة، وُغل قت أبواب النار، وُصف دت الشياطين(

باً قال: )من قام رمضان إيماناً واحتسا ملسو هيلع هللا ىلصوعنه رضي هللا عنه أن رسول هللا 

. وعن عثمان بن عفان رضي هللا عنه، قال: (2)ُغفر له ما تقدم من ذنبه(

يقول: )الصيام ُجن ة من النار، كجن ة أحدكم من  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول هللا 

 .(3)القتال(

وال يخفى على كل مسلم عظمة ومنزلة هذا الشهر الفضيل وكثرة اآليات 

ِحكم الصيام ليس فقط ولذلك كان من  الدالة على ِرفعته وقدره.  واألحاديث

ى واه متعٍد إلى أبعد من ذلك؛ فالتقصوم النفس عن الطعام والشراب؛ بل معن

هي آكد ِحكم الشارع في هذا الشهر، وٓخصيصةً من خصائصه، فالنهي عن 

الرفث والفسوق والشهوات والمفاتن هو مما يستدعيه هذا الشهر؛ لتربية 

فعَْن أَبِي ُهَرْيَرةَ   ل ذلك، القلوب وصونها عن الُحرمات والصبر في سبي

 ِ ُ َعْنهُ قَاَل : قَاَل َرُسوُل َّللاه وِر َواْلعََمَل بِِه : ) ملسو هيلع هللا ىلصَرِضَي َّللاه َمْن لَْم يَدَْع قَْوَل الزُّ

ِ َحاَجةٌ فِي أَْن يَدََع َطعَاَمهُ َوَشَرابَهُ (  . (4)فَلَْيَس َلِِله

 عزوجل: كل عمل بن قال: )قال هللا ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه أن رسول هللا  وعنه رضي  

آدم له إال الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جن ة، وإذا كان يوم صوم 

أحدكم فال يرفث، وال يصخب، فإن ساب ه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ 

 .(5)صائم(

 

                                                           

 ( أيرجه مسلم في صحيحه (1
 متفق عليه  (2)
 ( رلواه ابن ماجه (3

 رلواه البياري  (4)
 ( أيرجه البياري لومسلم (5
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فإن كان من ِحكم الصيام البالغة هو تحقيق التقوى باتباع ما أمر هللا 

قد دأبت الفضائيات في هذا الشهر لكسر هذه واجتناب ما نهى عنه، فل

نزلة من المنزلة الرفيعة التي ُخص ص بها هذا الشهر، ورفع العظمة والم

مأل تق هائل تدف   اتطناً، فنحن نشهد لحظظاهراً وباعنه،  قلوب المسلمين

 -لقنوات والفضائيات، وهذه الحالة سحائب رمضان فتناً وشهواٍت في جل  ا

في هذا الشهر؛ لٓم  التي تشهد عنفوانها   -شهوات والشبهاتم للالطرح المنظ  

نعهد لها مثيالً في تاريخنا الماضي والقريب على األقل، فهذا األمر 

الفاجر  كان مستحدٌث في خارطة المسلمين في عصرنا الحاضر، بل

 يستحيي أن يُظهر فجوره بين زمرة المؤمنين الصائمين.

 

 لوراً باتفاقية سايكس بيكلو في تقسيم منذ سقلوط الدلولة العثمانية، مر

لدلو: العالم  -اللوهمي-دلولة اإلسالم، لولوصلوالً إلى مراح: اإلستقال:

اإلسالمي لوانتهاءاً إلى صعلود الحكلومات العلمانية لكراسي السلطة 

بتبني المنهجية الغربية لوالتبعية في الحكم لوالتّشريع؛ عانت األمة في 

لتي تعصف بأبنائها، لواستمرت يّضم هذه التبعية لويالت من الفتن ا

الحرب الضرلوس على هذا الدين لوأهله بك: أصنافها لومجاالتها، 

والهدف هدم بنيان هذا الدين  حرلوب عسكرية لوأيرى فكرية،

وتقويضه وإبعاد المنتسبين له عنه، حتى تستمر هذه التبعية 

متغلغلة في الجذور العميقة في تكوين وعي المسلم في العصر 

 الحديث.

يطر هذه الحرلوب الفكرية، إذ أت الحرب اإلعالمية لوما زالت من كان

اإلعالم في العصر الحديث بات )يقلوم باللوظائف لواألدلوار عينها التي 
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نهضت بها األسرة لوالمدرسة طلويالً في مضمار التكلوين لوتشكي: الرأي 

لوالقيم لوالمعايير لواألذلوا ، لوربما على نحلو فا  فيه الفعالية لوالتأثير ما 

في امكان تينك المؤسستين أن تقلوما به( كان
(1)

، لولذا أدرك أه: الباط: 

حرلوبهم  ةاستراتيجي ؛ فلم تي:  لوالقلوة الناعمة فعالية التأثير اإلعالمي

 الظاهرة لوالباطنة منها 

نتساء: عن أمر مهم فيما يتعلق بشأن هذه  نالمقام ألويجدر بنا في هذا 

بني  ملواج المتالطمة لوتلفأح  الحرلوب اإلعالمية الضارية التي تهجم كاأل

في العقلود األييرة شهدت الفضائيات العربية ، إذ أنه اإلسالم يمنة لويسرة

األيالقي، لومظاهر من  االنحال:لوالقيمي  االنحدارلواإلسالمية حالةً من 

، لوقد ترافق مع هذه مساءً  اً لوالتفّسخ لوالع ري لوإثارة الشبهات صباح

العصلور اإلسالمية السالفة، ب: إن الحالة الملوجة ظاهرة محيّرة لم تكن في 

اإلسالمية حديثة عهد بها، لوهي أن جّ: القنلوات لوالفضائيات تعم: جاهدة 

طلوا: أشهر طلويلة لتعرض بضاعتها في شهر رمضان المقّدس، ب: 

لوتتفنّن تلك القنلوات لوتتجاذب التنافس فيما بينها إلغلواء المشاهد لوإبقائه 

، لوجاءت هذه اللورقة البحثية كاشفة عن أكثر لوقت حبيس فضائية معينة

 أحد األجلوبة المهمة عن هذه الظاهرة لوبيان األسباب المتصلة بها 

تعر القنلوات لوالفضائيات في يال: شهر رمضان؛ لوالسؤا: هنا  لماذا تسأ 

لتقدم للمشاهد في هذا الشهر ك: ما تسنّى لهم من برامج لومسلسالت لوأفالم 

فضائيات في هذا الشهر من أبشع ما يمكن من لوما إلى ذلك؟ لم كانت هذه ال

، لوتشلويه لمعالم الدين لوبّث دابة الشبهات؟  لماذا االنحال:لوالسفلور لوالعري 

يحرص أصحاب تلك القنلوات أن يجعللوا مجهلود أشهر السنة ال يتأتّى 

                                                           

  26لمعارف، الطبعة الثانية  صالعلولمة لوالممانعة، عبداإلله بلقزيز، منتدى ا (1) 
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حصاده إال في رمضان؟ ألم يكن بلوسع تلك الفضائيات أن تعرض 

ن من األجدر أن يكلون هذا الشهر شهر بضاعتها في بقية األشهر؟ ألم يك

رجلوع لوألوبة لوازدياد من اليير للمؤمن لوالفاجر؟ هذه األسئلة هي التي 

هذه اللورقة البحثية؛ لنعثر من ياللها على إجابة نستقرأ رحى تدلور عليها 

ين بني اإلسالم، منها منهج أه: الباط:؛ لتكلون ألولى يطلوات اللوعي ب

 صين بالدين لوأهله لوقطع الطريق على ألولئك المترب

فالبد أن نتعرف على البنية األساسية للمنظلومة  سئلةاأل هلولإلجابة على هذ

اإلعالمية في لواقعنا العربي لواإلسالمي، لوكيف تأّسست هذه المنظلومة 

رف، فإن دراسة العلمانية لوأسسها لوعالقة اإل عالم على أساس علماني ص 

حقيقة اإلعالم لوحربه الشعلواء  لنا بنظرة فاحصة يبالفلسفة العلمانية؛ سيجلّ 

 في الشهر المقّدس 

 

ة تكشف عن المنظلومة مباحث رئيس أربعةلولذا سنتعرض في هذه اللورقة 

التي ت شّك: هذا الكيان اإلعالمي، لوعالقة الضّخ المتزايد للشهلوات 

 لوالشبهات بشهر رمضان 

 

 لوالهيمنة اإلعالمية    السيا  التارييي للعلمانيةالمبحث األول

كيف ديلت العلمانية إلى   -بشك: ملوجز -بحثمستعرض في هذا اللون

العالم اإلسالمي؟ لوما نتج عن ذلك من سيطرة الفئات العلمانية على 

  ياألجهزة الرئيسة لدلو: ما بعد التقسيم لومنها الجهاز اإلعالم

  فلسفة المنظلومة اإلعالمية في العصر الحديث  لونستعرض المبحث الثاني

للعلمانية لوعالقتها بالمرتكزات الرئيسة  ةاألسس الفلسفيفي هذا المبحث 
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التي تقلوم عليها المنظلومة اإلعالمية في عصرنا الحديث، لوالهيمنة عليها 

من ق ب: أرباب األملوا: لوالماّلك، لوأهدافها من هذا المنظلور، لوكذلك الرؤية 

 الفلسفية التي تقلوم عليها اآللة اإلعالمية في عصرنا 

النماذج التفسيرية للحرب اإلعالمية الرمضانية    المبحث الثالث

لونستعرض في هذا المبحث األسباب المركزية في المنظلومة اإلعالمية 

 الحديثة لوعالقتها بكسر المقّدس الرمضاني 

نماذج من الحرب على المقدس في الشهر المقّدس    رابعالمبحث ال

ضائياتنا نستعرض في هذا المبحث تشلويه صلورة اإلسالم لوأهله في فلو

المحلية لوياصة في شهر رمضان المبارك، لوعالقة هذا التشلويه بالسيا  

 السياسي العالمي، لوالهدف المرجلو من هذا التشلويه المتعّمد 

ليست هذه اللورقة إال محالولة بسيطة في سبي: فهم المنظلومة اإلعالمية في 

 -عصرنا لوعالقتها بالمقدسات، لوهي قد قّدم ت رؤية قد تطرح أللو: مرة

في دراسة العالقة بين أساس المنظلومة العلمانية لوالحرب   -بهذا الشك:

الضرلوس التي تشنّها في شهر رمضان الفضي:، لوفيها من الصلواب 

لواليطأ، لوماهي إال إلماحة للدارسين لوالمهتمين من طلبة العلم لوالمصلحين 

ن بهذا الشأن، لوهذا جهد المقّ:، لوإن كان من صلواب فمن هللا لوحده لوإن كا

 من يطأ فمن نفسي لوالشيطان 
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لوقب: الشرلوع في الحديث ألود أن أشكر ك: من ساهم لوشّجع في إعداد هذه 

 أن ينفع بها، إنه لولي ذلك لوالقادر عليه  -ج: لوعال  -اللورقة، لوأسأ: هللا 

 

 عبدالرحمن بريك العصيمي

 9/9/1439مكة المكرمة  

Twitter: altorbed_10 

Snp: altorbed 

Email: torbedo-arabia@hotmail.com 
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المبحث األلو:  السيا  التارييي للعلمانية 

  اإلعالميةلوالهيمنة 

 

 

 

 ديلو: العلمانية للعالم اإلسالمي 

 سلطة النيب العلمانية على األجهزة اإلعالمية. 
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 :لعالم اإلسالمي لدخول العلمانية  -

ية للعالم اإلسالمي، في عهد ن لفترة ديلو: العلمانييجمع أغلب المؤري

لوالي مصر محمد علي باشا، لوذلك االحتكاك المباشر لوالفعلي الذي حص: 

ان الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليلون بين الشر  لوالغرب، إبّ 

بلونابرت الذي )استطاع غرس فسيلة العالمانية
(1)

بعد تنحية الشريعة  

المصري( ذّلو في الثقافة لوال األلورلوبيالجلو  لوإشاعة
(2)

، لوكانت تلك ألولى  

اليطلوات التي بدأت تتسل: فيها العلمانية من ياللها للديار اإلسالمية  

بدأت علوام: الضعف في األمة  االحتال:لوعقب عقلود متطالولة من هذا 

متبدية ظاهرة، لولواكب ذلك مرحلة ضعف شديد في دلولة اليالفة 

داثة لوتقنية ، فأيذ المركزية، حيث شعر الشر  )أنه دلون الغرب بكثير ح

يتطلع إلى نملوذج الغرب، لويركض لوراءه مقتفياً آثاره في ك: شيء سلباً 

م حين أضفى 1856 -م 1854لوإيجاباً  لوتبدأ هذه اللحظة بالضبط عامي 

السلطان عبدالمجيد على حركة تغّريب الدلولة صفة رسمية(
(3)

 ، لولم تمض  

ق العلمانية في دلو: العالم سنلوات طلويلة، حتى تال ذلك مرحلة انتقالية لتطبي

اإلسالمي بصفة رسمية لوتبعية محضة )فبدأت العلمانية تتجذّر في بالدنا 

م، لوهي المرحلة 1918 -م 1914اإلسالمية عقب الحرب العالمية األلولى 

التي لواكبت ظهلور الدلو: العربية بصلورتها الحالية، لوذلك بعد اتفاقية 

لومصادقة من رلوسيا، التي تّم م بين بريطانيا لوفرنسا 1916سايكس بيكلو 

من ياللها تقسيم دلولة اليالفة لدلو: مستقلة، لوقاملوا بترسيم الحدلود بين 

هذه الدلو:، لوبدأت مرحلة انسحاب االستعمار الشكلي من الدلو: العربية 

                                                           

 ( يستعم: الدكتلور سامي عامري مصطلح العالمانية بد: من مصطلح العلمانية (1
  153( العالمانية طاعلون العصر، د سامي عامري، تكلوين لدراسات لواألبحاث، الطبعة الثانية، ص (2
كلوين لدراسات لواألبحاث، الطبعة العربي الحديث، د حميد سمير، تالفكر   ( نملوذج الحداثة لوما بعدها في(3

  102األلولى، ص
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ات عميلة بديلة لهذا االستعمار(تباعاً، لوتمكين حكلوم
(1)

لوقد ساعد ديلو:  ،

 ،دايلية لويارجية  رها، علوام: متعددةالمذاهب الهدامة كالعلمانية لوغي

في تكلوين جذر أساسي للعلمانية في عالمنا اإلسالمي،  بتركيبتهاساهمت 

العقدي الذي لوص: إلى أعلى  االنحراف  لوكان من أبرز العلوام: الدايلية

درجاته من التصلوف الشركي لوالبدعي لواليرافات، لوكان لعقيدة اإلرجاء 

كانت عليه المجتمعات اإلسالمية، الذي  ،اليطير االنحرافدلور في هذا 

هما: األمر بالمعرلوف إالسياسي ، لوالجملود لوالتقليد، لو دستبدالالضافة إ

لوالنهي عن المنكر، لوهي ليست أسباباً مباشرة في لوجلود العلمانية، لولكنها 

ألوجدت أرضية يصبة لومناياً مناسباً للرضى بهذا المذهب الهدام، لوالنفاح 

 عنه لوالسكلوت عن يطره
(2)

 

 

لوعلوام: أيرى يارجية كان أبرزها االستعمار لوأذنابه من دعاة التغريب 

 لوالمنبهرين بالحضارة الغربية، لونجم: فيما يلي أهم هذه العلوام: 

االستعمار الغربي بالقلوة العسكرية الغاشمة لواحتال: البلدان، لوفرض  -

ستعٓمرة؛ الثقافة الغربية طلوعاً لو ى الحكم حيث ألغكرهاً على الشعلوب الم 

بالشريعة اإلسالمية لواستبدلها بالقلوانين اللوضعية، لوغيّر المناهج التعليمية 

  )حقلو  األقليات(سمبإلطلوائف لوالمذاهب الغير إسالمية اإلسالمية، لوأبرز ا

الداعين إلى العلمانية في العالم  نصارى العرب  حيث كان من ألو: -

صلوت هؤالء اإلسالمي هم نصارى العرب في مصر لوالشام، )لوكان 

                                                           

اإلسالمي جذلوره لوثماره، تقرير مجلة البيان ، التحلوالت  م( بهاء الدي  الزهري، الصعلود العلماني في العال(1
 57الكبرى، مستقب: العالم اإلسالمي بعد مئة عام من الحرب العالمية األلولى  ص 

صي: أد عبدالرحيم السلمي، مركز ت منها، ة اللبرالية لوملوقف االسالم( للتلوسع حلو: هذه العلوام: أنظر  حقيق(2
 392-321للدراسات لوالبحلوث، الطبعة األلولى ص 
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مثّ: النصارى بالغ الحّدة في الحرب على التدين، لوالتأكيد على أن الدين ي

  بألورلوبا التي تعتبر المعيار لوالق بلة( احجر عثرة أمام التقدم لواللح
(1) 

: النملوذج المنهج التلوفيقي  قام جماعة من أبناء المسلمين لومثقفيهم بتقبّ  -

ية، لوالتلوفيق بينه لوبين اإلسالم الغربي لوالتطبيع له في البالد اإلسالم

د المستعمر إلى  ي المجتمع، ليتمكن بعد ذلك من التجذّر ف تجنيد فعم 

المنبهرين بحضارته لوتقدمه التقني من أبناء البلدان اإلسالمية، لواتيذهم 

)ففي النصف  ،رية لوالثقافية على هذه المجتمعاتأداة هامة للسيطرة الفك

استيقظ المسلملون على فار  اإلمكانيات بين األلو: من القرن التاسع عشر، 

ألورلوبا لوالمجتمعات المسلمة، فظهرت حركات تبحث عن النهضة منذ 

(، ثم من 1897م( لوجما: الدين األفغاني )ت1873رفاعة الطهطالوي )ت

بعدهم، لكن هذه الحركات سلكت الطريق اليطأ لَلسف    فنشرت ما 

لهزيمة النفسية لثقافة الغرب تعيشه هي في ذاتها من شعلور دايلي عميق با

الغالب    فألّولت المعطيات الشرعية لتلوافق الثقافة الغالبة؛ تمهيداً 

لتبيئته(
(2)

 لومما أسهم في ذلك تشجيع البعثات التعليمية التي كانت تنطلق 

من بالد اإلسالم )للتشبع بالفكر المغملوس بحالة اإلنبهار  لوظهر األثر 

لة العسكرية للمحت:، إذ استلم هؤالء مقاليد السلبي للمبتعثين مع يرلوج اآل

الجامعات لوالدلوائر المكلونة للثقافة، لوقد استطاعلوا فرض المزاج الغربي 

في ك: شيء(
(3)

، 

                                                           

  147العالمانية طاعلون العصر، مرجع سابق ص  (1)  
  10سلطة الثقافة الغالبة، ابراهيم السكران، دار الحضارة، الطبعة األلولى ص (2)
  153رجع سابق ص ( العالمانية طاعلون العصر، م(3
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الفر  الباطنية -
(1)

  كاإلسماعيلية لوالنصيرية لوالدرلوز لوالقاديانية لوغيرها، 

 فقد تعالونت مع العدلو المحت:، لولوقفت إلى جانبه لوساعدت على تفريق

 صف المسلمين، لوإشاعة العقائد الكفرية لواليرافات بينهم 

ظهر في ألواير الدلولة "الجمعيات السرية لواألحزاب السياسية  حيث  -

العثمانية جمعيات لوأحزاب سياسية سريّة تتلقى الدعم لوالمساعدة من الدلو: 

ب للضغط االستعمارية التي كانت تتربص بالدلولة، لوت ستعم: هذه األحزا

"ا يلوافق مصالحهاعليها بم
(2)

 كثيراً من هذه الجمعيات السرية ئت، لوقد أنش

لوالترقي لوجمعية بيرلوت  االتحاد، كجمعية في عهد الدلولة العثمانية

ركزية العثماني لوحزب الالمالسياسية، كحزب اللوفد لوغيرها، لواألحزاب 

ك: ذلك قد أسهم مساهمة مبكرة لوقلوية في تمكين المذاهب الهدامة  لوغيرها 

 لعالم اإلسالمي لوعلى رأسها العلمانية في ا

م ، بدأت الدلو: االسالمية تستق: 1945لوبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 

-  ً عن االستعمار، لوشيئاً فشيئاً تراجع النفلوذ العسكري الغربي  -شكليا

عمار عسكرياً عن لوانسحب من تلك البلدان، غير أنه لوبعد رحي: االست

ة ظلت هذه الدلو: التابعة له محتلة فكرياً لوثقافياً؛ سالميمعظم البلدان اإل

بسبب تقلّد المنتمين للغرب مقاليد األملور في هذه البلدان، لوهذا يعني أن 

ر ال زا: هلو مسيطراً حتى بعد رحيله لوفي هذا الصدد يقلو:  ،فكر المستعم 

ديفيد فرلومكين
(3 )

) تزامن صعلود هذا الحام: الثقافي للتصلور الغربي مع 

                                                           

إن النصلوص الدينية لها معنيان  أحدهما ظاهر يفهمه الناس بلواسطة  :هلو لوصف يطلق للفئة التي تقلو:( 1(
اللغة، لوبمعرفة أساليب الكالم، لوالثاني باطن ال يدركه إال الذين ايتصهم هللا بهذه المعرفة، لوهم ي صل لون إلى 

 1995هـ /  1415  أنظر  محملود عكام،).تعليم هللا لهم مباشرةإدراك هذه المعاني المحجلوبة عن عامة الناس ب
  483  دمشق  دار صحارى  صفحة 3ج  -م(  الملوسلوعة اإلسالمية الميسرة 

  414حقيقة اللبرالية مرجع سابق صفحة   (2)
دافيد فرلومكين، مؤرخ، لومحام أمريكي متيصص في القانلون الدلولي، لوعضلو مجلس العالقات اليارجية  (3)
سالم ما »م ( ،  لوكتابه األبرز لواألكثر مبيعًا لوشهرةً  1981« )استقال: األمم»مريكية، له عدة كتب منها  األ

 م (  1989« )بعده سالم
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الحام: السياسي له في صلورة الحكلومات التي يلّفها االستعمار صعلود 

لوراءه،، بعد عملية تقسيم قد تكلون عشلوائية في تفاصيلها إال أنها تقصد إلى 

تقطيع الوصا: المشر  العربي لواإلسالمي بصلورة تستهلكه تماماً، لوتعلوقه 

(عن أيًة فرصة للعلودة قلوياً قادراً على الصراع مؤهالً للدفع لوالغلبة
(1)

  

أدرك االستعمار أن الحرب العسكرية مع الدلو: اإلسالمية طلويلة لوشاقة 

لومكلفة لليزينة المالية، فعمد إلى أسللوب آير يكلون أق: كلفة لوأشد فتكاً، 

فكانت الحرب الفكرية التي قادها االستعمار لوأذنابه بعد ذلك، إذ إنه يدرك 

رها)فباتت اللوسائ: ثيالمعنى المهم لفعالية المنظلومة الفكرية لومدى تأ

لواإلعالمية لوالثقافية،  التقنيةقتصادية لوالتجارية لوالمالية، ثم لواألدلوات اال

أفع: لوأفتك لوأضمن ألجز: الفلوائد لوالعائدات من لوسائ: لوأدلوات القلوة 

لوالعنف المعتمدة في الماضي(
(2)

، فرّكز على األسس المركزية في 

حال: نملوذج تبعي للمنظلومة إمنظلومة بني اإلسالم؛ بغية تفكيكها لوهدمها، لو

الغربية علوضاً عن منظلومة المجتمع المسلم األساسية؛ فكان تفكيك هذه 

المنظلومة لوتقلويضها هلو البدي: العملي اللوحيد، حين أدرك العالم الغربي أن 

نجاح مجتمعات العالم الثالث في مقالومته يعلود إلى بناء أسري قلوي، ال 

 لقيمية لواليصلوصيات القلومية إلىيزا: قادراً على تلوصي: المنظلومات ا

حتفاظ بذاكرتهم التارييية لوبلوعيهم أبناء المجتمع، لومن ثم يمكنهم اال

لوثقافتهم لوهلويتهم لوقيمهم كما يقلو: المسيري
3(4)

  

 

 
                                                           

 أنظر  سالم ما بعده سالم ، دافيد فرلومكين، دار رياض الريس، الطبعة الثالثة   (1)
 17العلولمة لوالممانعة، صفحة   (2)
يري، مفكر لوعالم اجتماع مصري إسالمي، لوهلو مؤلف ملوسلوعة اليهلود لواليهلودية عبد اللوهاب محمد المس( (3

 لوالصهيلونية أحد أكبر األعما: الملوسلوعية العربية في القرن العشرين 
 1/339،  صفحة  ، دار الشرلو ، الطبعة اليامسةعبداللوهاب المسيري ( العلمانية الجزيئة لوالشاملة،(4
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 :سلطة النخب العلمانية على األجهزة اإلعالمية 

ن عرفنا في المبحث السابق بصلورة مجملة عن السيا  التارييي بعد أ

لعلمانية للعالم اإلسالمي، فسيكلون الحديث في هذا المبحث عن لديلو: ا

تلولي زمام المنظلومة اإلعالمية من قب: نيبة من المتغًربين لوإحكام 

 جهزة اإلعالمية في العالم اإلسالمي السيطرة العلمانية على أساسات األ

لما كان المجتمع اإلسالمي مغايراً في يصائصه، لوتارييه، لونظرته لو)

ية الحديثة، فقد عملت السلطات لحياة للمجتمعات األلورلوبللكلون لوا

ستعمارية على عز: المجتمعات اإلسالمية كلية عن ماضيها، لوتراثها اال

العقلي لوالرلوحي لوالتلوجيهي لوالسللوكي  ذلك ألنها كانت تدرك أنه إذا ما تم 

رة لوطيّعة؛ من عز: هذه المجتمعات عن ك: ذلك، أصبحت قيادتها ميسّ 

ع المستعمر الغربي بمجرد أن لوطأت أقدامه دار اإلسالم أج: ذلك شر

يغيّر في التّشريع لوالتعليم لوالتربية لوالتقاليد، كما كانت له اليد الطلولى على 

الكتب لوالصحف لوأجهزة اإلعالم(
(1)

، لولذا فإنه فلور رحي: المستعمر عن 

في الرئيسة البلدان اإلسالمية، لوضع نصب عينيه؛ أن يكلون على المراكز 

ً  -ذه الدلو: المستقلةه نيبة من أبنائه البررة الذين تلوللوا زمام  -شكليا

السلطات في هذه الدلو:، لوقد كانت العلمانية تتجذر داي: المجتمعات 

 في الحكم عبر مسارين الرئيسة لوالهياك: 

 

 

                                                           

اصرة، دراسة نقدية مقارنة في ضلوء المنظلور اإلسالمي، محملود يلوسف فلسفات اإلعالم اللوضعية المع (1)
 136السماسيري، صفحة   
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 المسار األول : صناعة النخب العلمانية. -

لمسيطرة، المسار الثاني: بناء المؤسسات العلمانية الحاكمة وا -

وجعل هذه النخب على رأس هذه المؤسسات وكذلك في جميع 

أركان الدولة، بحيث تصبح النخب العلمانية قابضة على أِزّمة 

األمور في جميع المؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 والتعليمية والفكرية الثقافية.

لولوضع ،لمتعلمنة ر من يال: هذه اليطلوة من التمكين للطبقة افقام المستعم  

ة من أبناء البلد قد رباها لوصنعها على قمة السلطة السياسية لوالحكلومة ثلّ 

على عينه، لوضرب بينها لوبين دين المجتمع لوأيالقه لولغته لوثقافته سياجاً 

 ً ر لولغته ، تقلوم بعلمنة المجتمع؛ عبر تشبلوحصناً حصينا عه بأيال  المستعم 

يرلوثقافته؛ حتى ال يبقى فيها مح: لشيء آ
(1)

، لولما كانت األفكار 

المستلوردة هي الحاكمة على المنظلومة الفكرية للدلو: اإلسالمية فكان من 

الطبيعي أن تكلون المؤسسات اإلعالمية تتبع لمنظلومة األفكار المستلوردة 

 التغريبينلوعلى رأسها العلمانية  فقد لوقع اإلعالم مبكراً تحت سيطرة 

ماني اللوافد من ألورلوبا، لواألهم لمجتمع المسلمين، لترلويج الفكر العل

لميطط التّغريب الذي ي طبّق لواقعاً على األرض، ب: إن نشأة اإلعالم كانت 

بأيدي غير المسلمين، لوكذلك الفن لوالمسرح لوالسينما، لوأّدت هذه التبعية 

الكاملة لتبعية أيرى في النظريات الغربية في اإلعالم، )فقد اعتمدت معظم 

 ربية على قلواعد إحدى مدرستين إعالميتين المعاهد اإلعالمية الع

 المدرسة الفرنسية في دلو: المغرب العربي  -1
                                                           

 (  74-65أنظر  التحلوالت الكبرى، مرجع سابق، ص)(1)  
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 المدرسة األمريكية في دلو: المشر  العربي ال سيما مصر لولبنان  -2

لوهذا يعني االعتماد على الدراسات األجنبية أساساً للتعليم 

اإلعالمي(
(1) 

المي لمعظم الدلو: لوهكذا تمكنت طبقة من النيب العلمانية من المجا: اإلع

راد  لوالتحكم فيه لوفي الرسائ: التي يلوجهها لوالمنظلومة الفكرية الغربية الم 

 منه صنعها داي: المجتمعات اإلسالمية 

 ملكية الصناعة اإلعالمية والهيمنة الغربية: -

ت المتحدة ام صعدت اللوالي1945بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 

كقلوتين عظميين على مستلوى العالم، لوفي تي ييالسلوف االتحادلواألمريكية 

يال: هذا الفترة نشبت الحرب الباردة بين اللواليات المتحدة األمريكية 

السلوفيتي لوتفكك  االتحادم  انهار 1991تي، لوبحللو: العام يالسلوفي االتحادلو

إلى دلويالت متعددة، لوصعدت اللواليات المتحدة كقطب ألوحد في الهيمنة 

، هذا السقلوط المدلوي للمنظلومة لعالم أجمعالعسكرية لوالفكرية في ا

السلوفييتي، هيّأ الجلو الستقبا:  االتحادشتراكية التي كانت تحكم اال

أطرلوحتين مهمة في المسار السياسي لوالعالمي، لوإعادة بناء النظام العالمي 

 الجديد 

: نهاية التاريخ لفوكوياماىاألطروحة األول -
(2)

. 

لهنتجتون األطروحة الثانية: صدام الحضارات -
(1)

. 

                                                           

 142( فلسفات اإلعالم اللوضعية، مرجع سابق ، صفحة  (1
ف لوأقتصادي سياسي، عم: (  فرانسيس فلوكلوياما  من أشهر لوأبرز المفكرين السياسيين األمريكيين، فيلسلو(2

في قسم العللوم السياسية بمؤسسة راند لوأستاذ السياسة العامة بجامعة جلورج ميسن، له عدد من المؤلفات  منها  
(، أمريكا على مفتر  2014النظام السياسي لواالضمحال:  من الثلورة الصناعية إلى علولمة الديمقراطية )

(، مستقبلنا بعد البشري  علواقب ثلورة التقنية 2006ين الجدد )طر   الديمقراطية، السلطة، لوميراث المحافظ
(، اليل: الكبير  الطبيعة البشرية 1995(، الثقة  الفضائ: االجتماعية لو تحقيق االزدهار )2002الحيلوية )

 (، لوأصلو: النظام السياسي 1999لوإعادة بناء النظام االجتماعي )
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(  إلى أنه بعد سقلوط المنظلومة  نهاية التاريختشير األطرلوحة األلولى )

السلوفيتي لوالتي كانت العدلو اللدلود للرأسمالية الغربية؛  لالتحاداالشتراكية 

فإن العالم قد لوص: لنهاية التاريخ، لوأن الديمقراطية الليبرالية هي التي 

تكلون هي القيم العالمية، لوهي ستحكم هذا الكلون، لوأن القيم الغربية س

المعيار لوالمرجعية الشرعية لك: فرد على هذه المعملورة  لويشير فلوكلوياما 

في أطرلوحته إلى أن اإلسالم ي شك: نظاماً أيدللوجياً متماسكاً، لوله نظام 

أيالقي ياص لوعقيدة ذات مرجعية في النظم السياسية لواالقتصادية 

سيهدد المنظلومة الرأسمالية الغربية،  لواالجتماعية، لوأن اإلسالم بدرجة ما،

 لولذا ي حذر فلوكلوياما من أن اإلسالم يشك: تهديداً للغرب  

(  لوهي مضادة ألطرلوحة نهاية صدام الحضاراتلوتشير األطرلوحة الثانية )

الصراع بعد بين الشر   ى أنه بعد الحرب الباردة لم ينتهالتاريخ، تشير إل

عات لوحضارات ميتلفة، فالصدام لوالغرب، لوأن الصدام سيكلون بين جما

هنا صدام ثقافي ديني بين أفراد هذه الحضارات، لويشير هنتجتلون في هذا 

الصدد إلى أن أيطر صراع سيكلون في هذه الصراعات الحضارية؛ هلو 

 الصراع بين الغرب المسيحي لوالشر  اإلسالمي 

مية، نظلومة الفكرية اإلسالتتفق األطرلوحتان السابقتان في التحذير من الم

: يطراً على الغرب المسيحي، لوأنه البد من التحرك لتقلويض تشكّ لوأنها 

 هذه العقيدة المضادة )فاألطرلوحتان اللتان تستشرفان مستقب: العالقات

تقف هذا الملوقف من اإلسالم، لوبالتحديد من الدلولية لوالنظريات الحاكمة له 

ي يقدمها اإلسالم، المكلونات الصلبة في منظلومة القيم لوالمعاني الثقافية الت

                                                                                                                                                                      

فسلور في العللوم السياسية في جامعة هار فلورد، ترأس عدة صاملوي: هنتجتلون  مفكر سياسي أمريكي، برلو (1) 
 مراكز بحثية أمريكية، من كتبه  من نحن؟ ، تحديات الهلوية القلومية األمريكية 
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لوكالهما يرى في اإلسالم تحدياً لوللو بدرجة ما، لوالتحديات تتطلب 

استجابات، لواالستجابة تتطلب رؤى لوتصلورات لوأفكار، لوالتصلورات 

لوالرؤى لواألفكار تصلوغها األجهزة المعرفية لوتبثها اللوسائ: اإلعالمية(
(1)

  

أن صلّور ممكن، بلم يكن متاحاً ألي ت م هذه الهيمنة اإلمبرياليةفي يضّ 

ر الغربي لوأفكاره الثقافية، لوقد كانت األجهزة ييالف منظلومة التصلوّ 

اإلعالمية في غضلون هذه الحملة الجديدة تقع تحت عاتق بضع رجا: من 

الرأسماليين، لواحتكار جّ: الشركات لوالمؤسسات اإلعالمية في العالم، 

ر الرأسمالية فاإلعالم في العصر الحديث هلو القلوة الجديدة في بث أفكا

الغربية لوتحقيق العلوائد المالية الضيمة للمستثمرين في هذا القطاع نظراً 

، لما يشّكله من أهمية، لولذا يضعت األجهزة اإلعالمية على مستلوى العالم

لطبقة من التجار تملّكت السلو  اإلعالمية  لوالعالم اإلسالمي بشك: ياص،

هداف المركزية من مشرلوع لوسيّرته لوفق رؤاها لوتصلوراتها، لوهذا أحد األ

العلولمة في النظام العالمي الجديد بحيث يحكم هذه المعملورة تصلور لواحد 

في القيم لوالثقافة لواألفكار، )لوفي تلك الفترة انطلقت مفاهيم أساسية إعالمية 

من قب: الساسة لوالكتّاب المقّربين من البيت األبيض، مث:  )النظام العالمي 

لوالعلولمة، لوالشر  ألوسطية، لوالحرب  الجديد، لوصراع الحضارات،

الكلونية المقّدسة ضد اإلرهاب(، تلك المفاهيم التي شّكلت الحقاً األساس 

النظري لوالعم: لفرض قلوة أمريكا السياسية لواإلعالمية الملوازية لوالمعبرة 

قلوة االقتصادية لوالعسكرية في أرض اللواقع(لعن ا
(2)

  

                                                           

 34صفحة  مركز نماء، الطبعة الثانية، ( صلورة اإلسالميين على الشاشة، أحمد سالم ،(1
، العرب لواإلعالم الفضائي، مجملوعة  مؤلفين،  (  احتكار اإلعالم في السياسة األمريكية، صباح ياسين(2

  9صفحة 
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كيات ياصة لكبار الماّلك بالتالي يضعت المؤسسات اإلعالمية تحت مل

لورجا: األعما: كما ذكرنا، لولم تكن التصلورات المطرلوحة في هذه 

الفضائيات الممللوكة ببعيدة عن التصلور الغربي للقيم لوالثقافة لواألفكار، فقد 

من  كّرست هذه الطبقة من يال: قنلواتها لتبعية ايرى في ك: شيء بدءاً 

  االنحال:لوالسفلور إلى العري لو األفكار المستلوردة لوانتهاءً 

دلواردهذه التبعية المحضة جعلت إ
(1)

الدقة  سعيد يصفها بلوصف في غاية 

ن اإلسالمي فيقلو: ) فأجزاء عديدة من العالم لويبيّن عمق يطرها على الشأ

اإلسالمي تغر  اآلن في برامج تلفزيلونية من إنتاج اللواليات المتحدة  ذلك 

اّ على لم الثالث، يعتمدلون غالبأن المسلمين، شأنهم شأن جميع سّكان العا

إعادتها إلى لو: األيبار ها نقيبار، مهمتجماعة صغيرة من لوكاالت األ

العالم الثالث، حتى في العدد الكبير من الحاالت التي تكلون األيبار فيها 

عن ذلك العالم  لقد تحلّو: العالم الثالث عاّمة، لوالبلدان اإلسالمية ياصة، 

لوأللو: مرة في التاريخ يمكن  هلكين لَليبار،در لَليبار إلى مستمن مص

القلو: إن العالم اإلسالمي يتعلم عن نفسه؛ عن طريق تصلورات لوتلواريخ 

لومعللومات مصنلوعة في الغرب!(
(2)

، لومن هذا يتبين حجم اليطلورة الهائلة 

لوعمق الحرب المبطنة تجاه دلو: العالم اإلسالمي عن طريق المؤسسات 

 اإلعالمية لوماّلكها 

ا الصدد )تشير اإلحصاءات الصادرة عن اتحاد إذاعات الدلو: لوفي هذ

 398قناة تابعة لحلوالي  696م عن لوجلود ما يزيد عن 2009العربية لعام 
                                                           

إدلوارد لوديع سعيد  ناقد أدبي فلسطيني يجم: الجنسية األمريكية كان أستاذاً جامعياً للغة اإلنجليزية لواألدب ( (1
المقارن في جامعة كلوللومبيا في اللواليات األمريكية المتحدة ، لويعد من الشيصيات المؤسسة لدراسات ما بعد 

لكلوللونيالية، له عدد من المؤلفات منها  االستشرا   لوالكلوللونيالية  هلو يطاب نقدي يتنالو: اآلثار الثقافية ا
لواالجتماعية لواالقتصادية التي يلفتها الدلو: االستعمارية على الشعلوب لوالدلو: التي يضعت لالستعمار، يرتكز 

 المعرفة لوعالقات القلوة في المجتمعات هذا اليطاب على فكر ما بعد الحداثة الذي يربط ما بين نظرية 
 147صفحة   الطبعة األلولى، دار اآلداب، ي،ر( تغطية اإلسالم، إدلوارد سعيد، ترجمة سمير يلو(2
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هيئة ياصة     لويفيد التقرير أن هذه  372لومية، لوكهيئة ح 26هيئة، منها 

القنلوات ملوزعة على تيّصصات متعددة تاتي في مقدمتها الملوسيقى 

بالمئة، ثم تأتي بعدها  23.4قناة، لوبنسبة بلغت  115ملوع لوالمنلوعات بمج

قناة، ثم القنلوات الرياضية  58قنلوات الدراما لوالسينما لوالمسلسالت ب 

م 2013قناة   لومع حللو: عام  34قناة  لوالقنلوات اإليبارية ب 56بمجملوع 

قناة( 1150بلغت عدد القنلوات أكثر من 
(1)

  

تجار لورجا: األعما: على معظم لقد سيطرت الطبقة الرأسمالية من ال

القنلوات لوالفضائيات لويضعت تلك القنلوات تحت أجندة ماّلكها، لوبلغت 

من قب:  -على سبي: المثا:-نسبة الفضائيات الممللوكة في اللوطن العربي 

في المئة من االستحلواذ  90الماّلك لوالقطاعات الياصة إلى ما يربلو على 

ت إعالمية عربية ضيمة تحتكر على هذا القطاع المهم، لو)برزت مجملوعا

صناعة اإلعالم، لوتتجه أكثر نحلو برامج التسلية لوالترفيه، لوتستهدف 

بالدرجة األلولى الشريحة الشبابية، مع االهتمام بملوضلوع الجنّدر
(
، ألو (2

النلوع في استمالة المشاهدين، ضمن ثالثية ميردلوك
(3) 

 –الشهيرة)الفضيحة 

ألو  S3في الدراسات اإلعالمية با:الجنس(، ألو ما ي عبر عنه  -الرياضة

(ثالثية الجنس لوالملوت لوالطرافة
(4)

نستغرب عندما نجد  لولذلك يجب أن ال  

ذلك الحلف القذر القائم بين رأس الما: لواألساطير اإلعالمية الكبرى في 

الغرب، حيث كشفت دراسة سلويسرية على أن سبع إمبراطلوريات إعالمية 

                                                           

مركز دراسات  ، مجملوعة باحثين،ضمن اإلعالم لوتشكي: الرأي العام لوصناعة القيم (  البث الفضائي العربي(1
 76صفحة   اللوحدة العربية، الطبعة األلولى،

ن هذا القرن، لوالجندر  ((2 من أص: التيني، كلمة إنجليزية تنحدر  Genderمصطلح ظهر في السبعينيات م 
؛ أي  )الجنس من حيث  الذكلورة لواألنلوثة(، يستيدمه دعاته للمسالواة المطلقة  Genusلوتعني في اإلطار اللغلوي

 اآلير  عنما بين الذكر لواألنثى، لوإلغاء اليصائص البيلوللوجية المميّزة لك: منه
 ( كيث رلوبرت مردلوخ هلو رج: أعما: أسترالي أمريكي يعتبر قطب من أقطاب التجارة لواإلعالم الدلولي (3
 مركز دراسات اللوحدة العربية، الطبعة األلولى، (  فضاءات الشباب في الفضائيات العربية، محمد شطاح ،(4

  178صفحة 
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هي التي تسيطر على اإلعالم  -يهلود إثنان منهم –يملكها سبعة أشياص 

في العالم، لومنها أربع في اللواليات المتحدة، لولواحدة في ك: من فرنسا 

( مليار دلوالر  حيث تأتي 247.55ألمانيا لواليابان، تجالوزت مبيعاتها )

شركة تايم لوارنر األمريكية في نيلويلورك في المرتبة األلولى بين 

مليار دلوالر في عام  41تجالوزت المجملوعات اإلعالمية السبع بمبيعات 

م ، لوفي المرتبة الثانية شركة لوالت ديزني األمريكية بمبيعات 2001

م، لوصاحبها هلو اليهلودي 2001مليار دلوالر في عام  25.3تجالوزت 

ميشي: آينزير، لوفي المرتبة الثالثة مؤسسة نيلوز كلورلوبلوريشن بمبيعات 

لوخ لوالذي يمتلك مليار دلوالر، لوصاحبها هلو اليهلودي رلوبرت مرد 17

شبكة لواسعة من اإلعالم في ألورلوبا لوكندا لوأستراليا لواللواليات المتحدة 

من  في المئة 80األمريكية، لوتسيطر من يال: ذلك اللواليات المتحدة عن 

الصلور المبثلوثة حلو: العالم
(1)

  

لقد استيدمت لوسائ: لوأجهزة اإلعالم من قب: مالكها كأداة لتحقيق السلطة 

استيدمت من قب: البعض اآلير كأداة لجني األرباح )سيأتي لوالنفلوذ، كما 

الفيلسلوف الفرنسي تفصيلها في المبحث القادم(  لوفي هذا الصدد تساء: 

ديلوربلو
(2)

عّمن يمتلك المعللومات لوالمعرفة لويتحكم باآللة اإلعالمية؟  

لوكانت اإلجابة أن األجهزة اإلعالمية ياضعة لرؤى المملولين لوأرباب 

ديلو ) من الحقيقي كذلك القلو: بأن الذي ريقلو: بلو ،القنلوات األملوا: لهذه

يمارس الضغط على التلفزيلون هلو المحدد االقتصادي، هذا يعني أنه ال 

يمكن السعي لقلو: شيء عبر التلفزيلون غير ذلك الذي يتحّدد من قب: ألولئك 

                                                           

، مركز تأصي:  للبحلوث لوالدراسات، ان، عبداللطيف الغامدي( المركزية الغربية لوتناقضاتها مع حقلو  اإلنس(1
 679صفحة    الطبعة األلولى، 

 (  بيير بلورديلو  من أبرز علماء االجتماع األلوربيين، لوفيلسلوف لوناقد فرنسي، كان عضلواً في (2
 م 2002ام األكاديمية األلورلوبية للعللوم لواآلداب،  لواألكاديمية األمريكية للفنلون لوالعللوم، تلوفي ع عضلو في
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المملولين لهذه القنلوات(
(1)

 ً  ، لوفي حقيقة األمر فإن)القنلوات اإلعالمية غالبا

ما تكلون ممللوكة لشركة لواحدة، ألو مجملوعة من الشركات التجارية التي 

ترتبط مصالحها بالنظام بشك: ألو بآير(
(2)

  

لوفي هذا المقام كانت النتائج التي برزت من يال: هذه التبعية لوالسيطرة 

على مناخ اإلعالم من قب: أصحاب المذاهب الهّدامة، تبعث على مزيد من 

، لومحالولة ضرب لتحرر من ك: ما هلو قديم لوشرعيي لواااليالق االنحدار

الثلوابت لوالقيم المتأصلة داي: تكلوين لولوعي المجتمعات اإلسالمية، لون برز 

 أهم تلك النتائج فيما يلي 

  أن لوسائ: اإلعالم في ظ: الفلسفة العلمانية كانت تستغ: قلوتها في

 ملوآرائهيدمة أهدافها الياصة، فقد كان أصحابها يرلوجلون ألفكارهم 

 في المجاالت السياسية لواالقتصادية لوالفكرية لوغيرها 

 فأبقت حالة المجتمعات ملحلوقة  ؛أنها قالومت التغيير االجتماعي

عن مقالومة ك: حالة للمقالومة لليرلوج  الغربية لوال تكاد تفتؤ بالتبعية

 من هذه التبعية 

  أنها عّرضت منظلومة القيم ليطر شديد جّراء التطبيع مع القيم

 مما تبثّه يلومياً في فضائياتها الغربية 

 ائيات العربية لواإلسالمية سيطرة قنلوات التسلية لوالترفيه في الفض

عملوماً، لوذلك لجذب أكبر عدد من المشاهدين، بالتالي يكلون اإلعالم 

في ظ: هذه الفلسفة النفعية متيلياً عن مسؤلوليته التي من المفترض 

 أن يتضلّع بها 

                                                           

 335صفحة  مركز نماء، الطبعة األلولى ح، فرإلعالم لوضبط المجتمع ، محمد علي (  صناعة اللواقع ، ا(1
 ترجمة درلويش الحللوجي، الطبعة األلولى       ( عن التلفزيلون لوآليات التالعب بالعقلو: ، بيير بلورديلو،(2

 44صفحة   
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 مجملوعات اإلعالمية تلوسع ظاهرة االحتكارات لوال 

 لوسنتحدث عن مزيد من التفصي: لهذه النتائج في المبحث الثاني 

على مدار قرنين من الزمن على األق:، كان مديرلوا المشرلوعات 

الرأسمالية هم من يسيطرلون على العالم؛ فهم من كانلوا يفصللون 

الممكن عن غير الممكن، لوالعقالني عن غير العقالني، لوالمعقلو: 

لمعقلو:، ب: هم من كانلوا يحّددلون لويرسملون نطا  البدائ: من غير ا

التي تنحصر فيها مسارات الحياة البشرية  لومن ثّم فإن رؤيتهم 

للعالم، لوالعالم الذي تشّك: لوفق رؤيتهم، هي من كانت تغذّي 

كما يقلو: عالم االجتماع البلولندي  اليطاب المهيمن لوتؤكد حقيقته

زيجملونت بالومان
(1)

 
(2) 

إلى نتيجة مفادها أنه من يال: سيا  تارييي طلوي: عبر نص: هنا 

ر إلى البلدان اإلسالمية لوتسلّمه  عقلود متطالولة منذ ديلو: المستعم 

مقاليد األملور فيها مرلوراً بيرلوجه المباشر من هذه الدلو:، لوانتهاءاً 

بتّيليف شرذمة من أذنابه على المؤسسات الحكلومية لتلك البلدان، 

مع السيا  السياسي العالمي،  ة لومتفاعلةلومن يال: عملية مركب

اإلعالمية مجملوعة من العلمانيين الذين  تاألجهزة لواإلدارا تلولت

تلوللوا مهمة تشكي: لوتكلوين الثقافة للشعلوب اللواقعة تحت يديها، لوأن 

تلك الطبقة من رجا: األعما: كانت تنطلق في مرتكزاتها من 

رفة في هذه الفضائيات لوما ي بّث فيها، فهي ال  منطلقات علمانية ص 

غربية في  دينية ألو شرعية، ب: محتكمة لمرجعيةتحتكم لمرجعة 

                                                           

ي، برلوفسلور علم االجتماع في جامعة ليدز، لديه ما ، عالم اجتماع بلولند1925زيجملونت بالومان   لولد  (1)
 كتاب    50 عنيزيد
الشبكة العربية لَلبحاث لوالنشر، الطبعة  ( زيجملونت بالومان ، الحداثة السائلة، ترجمة حجاج أبلو جبر،(2

  106صفحة الثانية،  
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الرؤية ، لولذا سنتنالو: المبحث القادم رؤاهاأفكارها لوتصلوراتها لو

العالقة  التي تقلوم عليها هذه المؤسسات اإلعالمية؛ لنرىالفلسفية 

في  االنحال:لوازدياد عنفلوان الشهلوات لوالشبهات لوبين هذه الفلسفة 

هذا الشهر المقّدس، بعد أن عرضنا السيا  التارييي لديلو: 

نين لسلطة : ثلة من المتعلملوالعلمانية في عالمنا اإلسالمي لولوص

 لوأجهزة الدلولة الحديثة 
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المبحث الثاني  فلسفة المنظلومة 

 اإلعالمية في العصر الحديث 

 

 

 

 

 

 األسس الفلسفية للعلمانية 

 لعصر الحديثا فيالمية الفلسفة اإلع 
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المنظلومة اإلعالمية في العصر الحديث في تكلوينها لوبنائها  فلسفة ترتكز

إلى مرتكزات لوأ سس علمانية، لوهذه األسس هي المحّرك الفعلي ألرباب 

، لولذلك قب: أن نيلوض الصناعة اإلعالمية، لوالمنطلقات التي تسير لوفقها

ننا إذ أ، في العصر الحديث نظلومةالمكلونة لتلك المفلسفة الالرؤية لو في

سنتعرف ألوالً على األسس الفلسفية للعلمانية، لوبناءات هذه الفلسفة، 

إذ إننا من يال: هذه النظرة الفاحصة، لَلسس  لوعالقتها بالدين لوالشرائع، 

لوالمبادئ لواألفكار التي تقلوم عليها الفلسفات اإلعالمية، سيتّضح لدينا 

مقّدس الرمضاني، لومحالولة اإلبعاد الكلّي ألو بجالء، العالقة بين كسر ال

الجزئي عن التمّسك بالعبادات لوالشعائر، لوالقرب من الرب في هذا الشهر 

 الفضي: 

 

 :األسس الفلسفية للعلمانية 

حينما نتطر  لمفهلوم العلمانية لوأساساته التي ي بنى عليها، فإننا ندرس 

علمانية كان في الغرب، المراح: التي شّكلت لوجلود هذه الفلسفة ؛ فمنشأ ال

لوكان نتيجة نشلوئه لعلوام: متعددة لومركبة ساهمت في تكلوين هذا المفهلوم 

 نعرض أهمها بشك: مجم: لوميتز: 

  ّريف فقد عانت ألورلوبا يال: سنلوات طلويلة من انحراف ديني لوتح

يسة هي الناطق نللكتاب المقّدس باإلضافة لسلطة كهنلوتية تعتبر الك

ا: الدين لحق قراءة لوتفسير اإلنجي:، ثم باسم الدين، لواحتكار رج

مهزلة صكلوك الغفران، التي شملت الدين النصراني؛ مما لولّد فيما 

بعد ردة فع: مضادة لهذا الكهنلوت، لوهي حركة اإلصالح 
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البرلوتستانتي بقيادة مارتن للوثر
(1)

إال أن هذه الحركة اإلصالحية،  

يسة، فأبقت فشلت في جلوانب متعددة لولوقعت فيما عابته على الكن

الكنسي، لوالتحالف مع الحكلومات االستبدادية،  االنحرافعلى 

لومحاربة العلم لوالتطلور، لواستمرار فتيلة الحرلوب الدينية
(2)

  

  كذلك كان من اللويالت التي طالت تلك الشعلوب، هلو االستبداد

السياسي، فقد كان يحكم المجتمع في العصر اللوسيط )نظام 

ظلٓم لوطغى لوتجبّر على قمع لواستعباد اإلقطاع(، لوهلو نظام مستبد، 

 المجتمعات األلورلوبية آنذاك 

 كان أحد األسباب كذلك تطلور اللوعي األلورلوبي في القرن الثاني لو

فقد شهدت الحالة األلورلوبية تطلورات علمية لوفكرية، " عشر،

ة كبيرة، حتى غدا بعض المؤريين بعدُّ يلورلوحية، لوعمرانية، لوتجار

: في مسيرة التاريخ المسيحي، لوسماه  ذلك العصر نقطة تحلوُّ

"بعضهم )عصر النهضة األلو:(
(3)

  

 

ات فع: مضادة تجاه لواالستبداد أن تلولّدت ردّ  االنحرافاتكان نتيجة هذه 

الدين في الغرب، فجاءت مرحلة الحداثة عبر العصلور التالية لتقلوم بهدم 

مّر بها لومن ثّم يتبيّن أن مراح: الفكر الغربي التي "لويضه أ سس الدين لوتق

من "اإلصالح إلى اإلحياء إلى النهضة إلى األنلوار" كانت لتأسيس العق: 

فلما اكتم: ذلك التأسيس عاد  ،عنه االنفصا:المستق: عن الدين لوتجذيّر 

جذيّر القطيعة تل "التراث/الماضي"لة الحداثة إلى الفكر الغربي في مرح
                                                           

لوبا، بعد اعتراضه ( مارتن للوثر راهب ألماني، لوقسيس، لوأستاذ لالهلوت، لوم طلق عصر اإلصالح في ألور(1
 على صكلوك الغفران  

 أنظر  العلمانية  نشأتها لو تطلورها لوآثارها في الحياة اإلسالمية المعاصرة، الباب األلو: ، د سفر الحلوالي   (2)
مركز تكلوين للدراسات لواألبحاث، الطبعة  ( ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث  د سلطان العميري،(3

  1/58صفحة   األلولى، 
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ضمن مناهجها معه لوليس مجّرد االنفصا: عنه، لوإلعادة صياغة قراءته 

لوأدلواتها للسيطرة عليه لوإدياله في سياقها؛ ليتّم إنزاله عن منزلة النّدية بعد 

("النهضة)التي كان عليها قب: أزمنةأن تّم إنزاله عن منزلة الهيمنة 
(1)

  

لومن رحم هذه الحداثة جاءت العلمانية كمفهلوم إلحادي م قصي للدين كلياً ألو 

ملة النّد للنّد، لولذا فإن أبرز األسس الفلسفية جزئياً، لويتعام: مع المقّدس معا

 التي ب ن يت عليها العلمانية هي 

هلو ديني  لوإقصاء ك: ما عن اللوعي اإلنسانينزع سلطان المقّدس  -1

 بشك: كلّي ألو جزئي 

الدنيلوية لوالمنفعة، لوعلى اإلنسان أن يبحث عن اللذة لوالمنفعة في الدنيا  -2

 أنّى كانت لوكيف كانت 

ار المعرفة داي: النطا  اإلنساني، لونفي ك: الغيبيات احتك -3

لوالمالورائيات لواآليرة
(2)

  

العق: اإلنساني قادر  نالتي تؤمن بأ("العقالنية)النزعة اإلنسانية ألو  -4

على ك: شيء، لواإلنسان مقياس ك: قيمة، لومعيار ك: المبادئ، لوميزان 

نسان هلو الملوجلود ك: األفكار، لوأنه هلو الذي يصلوغ حياته بما يشاء، لواإل

نية التي يجب أن ييضع لها ك: األعظم في هذا الكلون، لوله السيادة الكلو

"شيء
(3) 

                                                           

مجلة البيان  ملوقف الفكر الحداثي العربي من أصلو: االستدال: في اإلسالم، د  محمد حجر القرني، (1)
  52صفحة   للدراسات لوالبحلوث، الطبعة األلولى،

  97-96أنظر  العالمانية طاعلون العصر، مرجع سابق ، صفحة    (2)
 248/ 1فحة  ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث، مرجع سابق ، ص (3)
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أن اإلنسان اليمكنه أن يصبح فرداً حراً لوتتحقق "الفردية  لوهي تعني  -5

له الذاتية المطلقة، إال إذا كّف عن تصلور عالم األللوهية؛ أي  عندما يصير 

"ذاته ال فرد ربهإنسان إلهه لوفرد إنسان نفسه ال 
(1)

  

نقلو: هنا بأن العلمانية هي )مبدأ يقلوم على إنكار مرجعية الدين ألو  لوبهذا 

سلطانه في تنظيم شؤلون النّاس، بعضها ألو كلها، انطالقاً من مرجعية 

"الحقيقة لوالمنفعة في هذا العالم اإلنسان إلدراك
(2)

  

 

ة، هي النملوذج إن هذه األسس التي ت بنى عليها هذه الفلسفة اإللحادي

التفسيري لكسر المقدسات الدينية، لوإن أّي منظلومة تتبنى هذه الفلسفة 

ستؤلو: بطبيعتها لنتائجها، لوهلو ما سنراه في الرؤية اإلعالمية لوعالقتها 

لذا فإن بنزع القداسة عن رمضان لوتسلّط المدنس في هذا الشهر المقّدس، لو

الوتهم في محاربة الدين العلمانيين بأجمعهم من الشر  لوالغرب اشتدت ضر

لوللو -لوالطعن في مقدساته، فك: من تبنّى هذه الفلسفة كمفهلوم فهلو قد أعلن 

راً هذا م: سات، فإن الطعن من هذه الفئة قد شالحرب على المقدّ  -كان م ضم 

ّجيحالقرآن الكريم، لوالشرائع لواأل ها، لوالتلوحيد تكام، لوالسنّة المطّهرة لوح 

ذلك، ك: هذا تم الطعن فيه لوهي نصلوص لوالعقيدة لوالمعاد، لوما إلى 

لوأحكام مقّدسة في دين اإلسالم، لومن هنا يأتي الطعن اآلير في المقّدس 

الزماني أال لوهلو شهر رمضان الفضي:، فكما أن الطعن بدأ يتزايد على 

 بأساسها العلماني؛ مقدسات اإلسالم النّصية، فقد جاءت اآللة اإلعالمية

 الزمني لوهلو أعظم الشهلور، لومن هنا لوطعن مقّدس اإلسالم اليترا 

                                                           

 18نملوذج الحداثة لوما بعدها في الفكر العربي الحديث، مرجع سابق ، صفحة   (1)
  99( العالمانية طاعلون العصر، مرجع سابق، ص(2
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ها للمقّدسات لوالمرجعيات منظلومة اإلعالمية لونفيفلسفة ال سنشرع في تبيين

 عملوماً 

 

 :الفلسفة اإلعالمية في العصر الحديث 

هناك عالقة مهمة ترتبط ارتباطاً لوثيقاً بين أساس المنظلومة التي 

ستضطلع بها  يرتكز عليها اإلعالم )العلمانية(، لوبين اللوظائف التي

األجهزة اإلعالمية بناًء على تلك الرؤية، فإن كانت العلمانية كأساس 

لومفهلوم كما رأينا يهّمش الدين لويقصي األيال  لويقلو: بنسبيتها، 

لوينادي بالمنفعة المادية؛ فهذا بدلوره سينعكس على لوسائ: اإلعالم 

ساس التي يتبناها أرباب األملوا: مّمن ينطلقلون من عقيدة العلمنة كأ

لهم في الصناعة اإلعالمية  فإن من أهم األسس  الفلسفية التي 

ترتكز عليه هذه المنظلومة اإلعالمية بمرجعيتها العلمانية هي حرية 

شأرعة  الممارسة اإلعالمية  فالحرية اإلعالمية في ظ: هذه الفلسفة م 

على مصراعيها دلون قيلود ألو حدلود، لوك: شيء جائز في ظّ: هذه 

يسّميها المسيري "اإلباحية المعرفية" حيث ال حرمات الفلسفة التي 

 لوال مطلقات 

في هذا السيا  ترتبط الفلسفة اإلعالمية في عالمنا العربي 

لواإلسالمي بمشرلوع العلولمة الغربي، فالعلولمة هنا علولمة ثقافية 

تيتر  ثقافات الشعلوب لوتتصارع مع هلوياتها، إذ الصراع في 

جتلونالعقلود األييرة كما يحدده هنت
 

 -الدين -يرتبط بمعاني مث:)الثقافة

الهلوية(، هذه المفاهيم ترتبط ارتباطاّ لوثيقاّ مع العلولمة في عصرنا 

الحاضر  فكان من أهم آليات العلولمة هلو علولمة اإلعالم حيث يتم 



 
36 

"تركيز لوسائ: اإلعالم في عدد من التكتاّلت الرأسمالية)عابرة 

حافز لإلستهالك على للجنسيات( التي تستيدم لوسائ: اإلعالم ك

النطا  العالمي"
(1)

لوفي هذا يقلو: هربرت شيللر 
(2)

 "إن مضملون 

اإلعالن الغربي يدفع إلى التلوسع العالمي لثقافة االستهالك عبر 

إديا: قيم أجنبية تطمس ألو تزي: الهلويات اللوطنية ألو القلومية"
(3)

  

لويؤكد عبداإلله بلقزيز
(4)

ق ب: على أهمية السيطرة على اإلعالم من  

القلوى العظمى في عصر العلولمة، لوالمصالح المرجلوة من ذلك 

فيقلو: " لّما كانت المادة الثقافية )المكتلوبة لوالمسملوعة لوالمشاهدة ( 

سلعة قابلة للتدالو: لولدّر األرباح، فقد كانت السيطرة على المادة 

الثقافية  صناعة لوتسلويقاً في جملة أهداف السياسة العلولمية الكبرى  

نفا  الييالي على برامج اإلعالم الفضائي في الغرب، منذ لوما اإل

( قب: عقلود إال المثا: األجلى عّما عنته المادة الثقافية CNNميالد )ا:

في استراتيجيات العلولمة من رهان ربحي ّ لومصلحي بعيد األثر 

لوالفائدة"
(5)

  

لقد أصبحت نتيجة التبعية العلولمية لواقعاً في الفضائيات اإلسالمية 

لعربية بشك: ياص،" فنسبة كبيرة من البرامج التي تقدمها لوا

الفضائيات العربية تحالو: فيها تقليد الغرب، إذ إن نسبةً ال بأس بها 

منقلولة تماماً من برامج أجنبية، لوكأن قريحة اإلبداع العربي قد 

تعّطلت لواكتفت باالقتباس لوإعادة ما تم إبداعه من قب: الغرب في 

  حيث أكدت دراسات اليلونيسكلو أن المحطات قنلواتهم الفضائية  

                                                           

  107، صفحة  طاله( اإلعالم الفضائي لوالتغريب الفضائي، لمياء (1
من جامعة نيلويلورك  الدكتلوراه ( هربرت شيللر، هلو عالم اجتماع أمريكي، لومؤلف لوناقد لوباحث، حص: على(2
  1960عام 
 ، ترجمة  عبدالسالم رضلوان، عالم المعرفة، الطبعة األلولى المتالعبلون بالعقلو:، هربلورت أ شلير  (3)
الفلسفة من جامعة محمد اليامس  دكتلوراهعبد اإلله بلقزيز كاتب مغربي معاصر حاص: على شهادة ( (4

ى المغربي العربي في الرباط، لوهلو أيضاً مدير الدراسات في "مركز بالرباط  لويشغ: منصب أمين عام المنتد
 دراسات اللوحدة العربية" في بيرلوت سابقاً 

 23العلولمة لوالممانعة، مرجع سابق صفحة  (5)
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العربية تستلورد من الدلو: األجنبية، لويصلوصاً اللواليات المتحدة، ما 

بالمئة من مجملوع برامجها     لوقد بلغت نسبة  70بالمئة لو 40بين 

في معظم الفضائيات العربية   -على سيب: المثا: -البرامج الترفيهية

بالمئة" %88إلى 
(1)

  

إن "أكثر من ثلثي اإلنتاج التلفزيلوني العربي مستلورد لوبشك: عام ف

من دلو: غربية، في مقدمتها اللواليات المتحدة األمريكية بنسبة 

 5في المئة، تليها بريطانيا بنسبة  8في المئة، تليها فرنسا بنسبة 40

في المئة،  3في المئة، لوتليها ألمانيا بنسبة  4.5في المئة، ثم اليابان 

لوالمسلسالت التلفزيلونية من  األفالمدها لبعض فضالً عن استيرا

الهند لوأمريكا الالتينية لوغيرها من دلو: العالم النامي"
(2) 

" إن المحل: لبرامج القنلوات الفضائية العربية يجد أن معظم القنلوات 

الفضائية غلب على إنتاجها الطابع الترفيهي المقلّد لما ينتجه الغرب، 

يب( الذي يبّث على القنلوات الفضائية لوالدلي: على ذلك ا:)فيديلو كل

العربية، لوالذي تقدم فيه المرأة على أنها سلعة للعرض لوجذب 

األنظار نحلوها من أج: الترلويج للسلع االستهالكية التي يكلون 

الهدف من لورائها دائماً الربح السريع"
(3) 

"إن مضملون هذه األيدللوجيا التي تتّم علولمتها يحدده شيللر تحديداً 

 ً بقلوله  "أللوان الترفيه لوالتسلية المنتجة تجارياً، هي األدلوات  دقيقا

الرئيسة لنق: قيم الرأسمالية األمريكية القائمة على الشركات العمالقة 

لوأساليب حياتها   إن ما يشاهده الناس، لوما يقرألونه، ألو ما يستمعلون 

إليه، لوما يرتدلونه، لوما يأكللونه، لواألماكن التي يذهبلون إليها، لوما 
                                                           

 82-79اإلعالم لوتشكي:  الرأي العام لوصناعة القيم، مرجع سابق ، صفحة   (1)
 267  اإلعالم الفضائي لوالتغريب، مرجع سابق، صفحة (2)
 82اإلعالم لوتشكي: الرأي العام، صفحة  (3)
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 يتصلورلون أنهم يفعللونه، ك: ذلك أصبح لوظائف يمارسها  جهاز

إعالمي يقرر األذلوا ، لوالقيم التي تتفق مع معاييره الياّصة، التي 

تفرضها لوتعززها مقتضيات السلو "
(1) 

لولذا كان من أبرز الرؤى لوالنتائج التي تلولّدت من رحم تلك الفلسفة في 

اإلعالم لوسيلة لتحقيق  أن )أصبحت لوسائ: ظ: العلولمة اإلعالمية هي 

 النفلوذ، لوجني األرباح( 

 وسائل اإلعالم وتحقيق النفوذ وجني األرباح
(2)

: 

ة يضعت المنظلومة اإلعالمية في العقلود األييرة لسيطرة بضع

من الماّلك لوأرباب األملوا:، الذين جعللوا من هذه اللوسائ:  رجا:

هات اإلعالمية أداة لتحقيق األهداف المنشلودة لديهم، لونشر لوج

نظرهم على نطا  عالي، لوسحق بالمقاب: ك: األراء المعارضة 

لهذه التلوجهات، لوأصبح جني األرباح هلو الركيزة األلولى في ظ: 

هذه الرؤية بأي طريقة كانت  فظهر " قطاعا اإلعالم لواللذّة في 

المجتمع، لوهما قطاعان ضيمان رهيبان يصالن إلى الرجا: 

ان    لوتتدي: في أيّص  لوالنساء لواألطفا: في ك: زمان لومك

يصلوصيات حياة اإلنسان، لوضمن ذلك حياته الجنسية لوعالقة 

اآلباء بأطفالهم لوتصلوغ صلورة اإلنسان لنفسه"
(3)

لوللعالم من  

 حلوله 

لقد عملت األجهزة اإلعالمية بفضائياتها على تعميق االستهالك 

في عقلو: لوقللوب المتلقين لها، لوارتبط االستهالك في العصر 

                                                           

 214-204صفحة   مرجع سابق، ( المتالعبلون بالعقلو:،(1
 لومابعدها  413صفحة   ، مرجع سابق، أنظر  فلسفات اإلعالم اللوضعية المعاصرة (2)
  1/55العلمانية الجزئية لوالشاملة، مرجع سابق، صفحة  (3)
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رتباطاً لوثيقاً باآللة اإلعالمية، لو"الهدف األكبر أن ي حلّو: الحديث ا

ك: البشر إلى مادة استعمالية إنتاجية استهالكية، هذا يتم عن 

طريق اإلعالنات ، عن طريق الفيديلو، عن طريق إنشاء مدن 

االستهالك لواللذّة، لوهي رؤية في ظاهرها مرّكبة، حيث يمكن 

ي ملواقيتها لويحافظ على لإلنسان المستهلك أن يقيم الصالة ف

اللوظيفي، غير أن أحالمه  األدائيالشعائر الدينية بالمعنى 

لوغاياته لوسللوكه تستلوعب تماماً ضمن النظام االستهالكي 

العالمي" 
(1) 

إن الصراع الحقيقي في ظّ: هذه المنظلومة كما يقلو: المسيري " 

ليس صراعاً بين حضارات، لوإنما صراع حضاري، بين من 

ستهالك هلو الهدف من اللوجلود لوأن من حق القلوي يرلون أن اال

أن يستهلك على حساب اآليرين من جهة، لومن جهة أيرى 

هؤالء الذين يرلون أن الجنس البشري بأسره يجب أن يتكاتف 

لويتعالون حتى يمكننا أن نعيش في هذه الكرة األرضية بمصادرها 

المحدلودة"
(2) 

سان ال يعرف حلّولت اإلنسان المعاصر إلى إن"هذه المنظلومة 

لنفسه معنًى إال من يال: االستهالك لَلشياء، لوبذلك يملوت 

اإلنسان لوتحيا األشياء، تلك األشياء التي ال يشعر اإلنسان بحريته 

إال بها، لوإن كانت هي سبب شقائه لوسبب يضلوعه، لوإن تلوّهم 

النظام الرأسمالي إلى آليات  يلجأ     لولذا أنه ال ييضع ألي سلطة

                                                           

 29صفحة   دار الفكر، الطبعة األلولى، زان حرفي،الهلوية لوالحركة اإلسالمية، سلو (1)
 المرجع السابق (2)
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ما يمكن أن يسمى بالحاجات الكاذبة    لوهي  عديدة   لويلق

حاجات تصنعها لوسائ: اإلعالم"
(1) 

إن اآللة اإلعالمية التي تقلود هذه المنظلومة االستهالكية هي من 

أيطر لوسائ: العلمنة في المجتمعات" فاالستهالكية هي أهم شك: 

لّوض ك: العلماني، فهي تقلّوض األيال  لوتقمن أشكا: االيترا  

في المجتمع، لوأنها حين تصبح هي القيمة األساسية شيء إيجابي 

في المجتمع فإنها ستهّمش ك: القيم األيرى ألو تستلوعبها داي: 

إطارها، فهمي أهم آلية من آليات العلمنة"
(2)

  

"لقد حلّو: الفكر الرأسمالي الليبرالي الحياة كلها إلى أهداف 

رذيلة اقتصادية لومعيار الفضيلة هلو الكسب المجّرد، لومقياس ال

هلو اليسارة المالية، لوهذه هي فكرة تّسليع اإلنسان؛ فتّسليعه 

بمعنى نفي قيمه لورلوحه لوثقافته لودينه، لوالنظر إليه في ك: 

جهاته بأنه مجا: للربح لواليسارة المادية المجّردة"
(3) 

إنه لوفق هذه الرؤية النفعية كانت النتائج لوالمآالت المبنية عليها 

ً كما ذك-كارثية لوضيمة، إذ انتفت المعايير لوالمرجعيات  -رنا آنفا

لوأصبح الربح هلو الهدف المنشلود، فبرزت األيالقيات اإلعالمية 

المنحطة المبنية على هذا التصلور، فَلج: جذب أكبر عدد من 

لوالسفلور، لوصناعة جنسية  االنحال:الجمهلور؛ يتم التركيز على 

ممثلين الستقطاب المشاهد، لوبرامج حلوارية تحكي تفاصي: فضائح لل

لوالفنانين لوالمشاهر، ب: لوأصبحت الفضائح الجنسية لوفق هذه الرؤية 

شيئاً عابراً ي مّرر عبر القنلوات اإليبارية لوبرامج "التلوك شلو" 
                                                           

 134صفحة  مرجع سابق،  صناعة اللواقع، (1)
 91الهلوية لوالحركة األسالمية ، مرجع سابق ، صفحة   (2)
 302( حقيقة اللبرالية، مرجع سابق، صفحة  (3
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سيطرت مجملوعات احتكارية على  لوغيرها مرلور الكرام  كما 

الشركات اإلعالمية، لوبدأت تتحكم في منتجات السلو  طلباّ 

م في ظ: هذه الفلسفة لوظيفته التي كان من لوعرضاً، فلم ينشأ لإلعال

قصاء ك: رؤية تيالف هدف هذه إلوتم  ،األجدر أن يقلوم بها

 المنظلومة لوتعارض تلوّجهاتها الممقلوتة 

"إن من يسقط الحكلومات، لوبيده الح: لوالعقد، ليس هلو الصحف 

لوالقنلوات الفضائية، لوال الصحفيلون مهما كانت مصداقيتهم، لوإنما 

لتي تستطيع عبر اإلعالن التجاري ألو التحكم في الشركات الكبرى ا

األسهم لوفي مجالس اإلدارة، أن ترفع من تشاء من الساسة لوتقالوم 

من تشاء منهم   لوك: األجهزة اإلعالمية تيضع لعدد قلي: ممن 

يملكلون الثرلوة لواإلمكانات المادية الضيمة"
(1)

   لوفي هذا الصدد 

لمالكة لآللة اإلعالمية في يشير محمد حسام الدين إلى هدف الطبقة ا

عالمنا اإلسالمي من نشٍر للعري لواالبتذا: لوعالقة ذلك بتلوجهات 

"المنطقة العربية اإلسالمية    النيب  لومصالح ألولئك األفراد ففي

المتعالية المتفردة ترى في العري اإلعالمي المنّظم لوسيلة من بين 

هذا العري هلو لوسائ: السيطرة االجتماعية على أغلب الرعيّة، لوكأن 

صمام األمان في يزان البيار الذي يغلي تحت لوطأة المظالم 

االقتصادية لوالكبت السياسي"
(2،)

لوعن علولمة لوإشاعة تلك القيم  

العالمية يقلو: "بيد أنه في ك: المناطق الجغرافية المتنلوعة ثقافياً تقلوم 

الولة الطبقة الرأسمالية العابرة القلومية التي تقلود قاطرة العلولمة، بمح

                                                           

مركز نماء  بر،  د هشام القرلوي،سبتم 11مراكز البحلوث األمريكية، لودراسات الشر  األلوسط بعد  (1)
  161صفحة   ، الطبعة األلولى،للدراسات لوالبحلوث

 ، الطبعة األلولى،مركز دراسات اللوحدة العربية  الصلورة لوالجسد ،دراسات نقدية في اإلعالم المعاصر، (2)
 198صفحة  
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تلوحيد المضامين اإلعالمية حلو: العالم، لوتعتبر المضامين العارية 

من بين المضامين التي تحرص الطبقة الرأسمالية العابرة القلومية، 

على انتشارها كلوسيلة لإلجبار االجتماعي الكلوكبي "
(1)

  

إن هذا اليطر االستهالكي لم يبقى حبيس مجا: معين، ب: شّك: 

ى مفهلوم الدين لوالتديّن لوحقيقة اإلسالم تهديداً حقيقاً حتى عل

نلوعا  جديداً من أنماط  يشهد لواقعنا المعاصرلوتشريعاته حيث إن 

التدين هلو لوليد الثقافة لوالهيمنة االمبريالية الحديثة لونتيجة 

لمآالتها، لوهذا النلوع من التدين ييرج عن اإلطار العام للمنظلومة 

قلوم عليها، فنحى هذا اإلسالمية لوقضايا الدين لومرتكزاته التي ي

النمط نحلو نزعة فردية رلوحية، ياضعة لتكييف الدين لوفقاً 

في أطرلوحة ف  السائدة  العلولمية االستهالكية متطلبات الثقافةل

باتريك هايني
(2)

)إسالم السلو (
(3)

 ، يناقش هايني هذا المفهلوم

حيث يشير إلى أن مصطلح إسالم السلو  يستند في  بشك: ملوّسع،

كرة الربط بين التدين اإلسالمي لوالسلو  لوأسسه األساس إلى ف

الفلسفية كالفردية لواالستهالكية لوغيرها، أي أن قيم الدين الكبرى 

لوأصلوله باتت تيضع لقيم السلو  لوالعرض لوالطلب؛ فتجد أن 

غاية لوجلود اإلنسان في األرض بحسب هذا النمط الجديد من 

لوالسفر التدين هلو ألج: النجاح لوامتالك الثرلوة لواالستهالك 

لوغير ذلك، لوهلو منفص: تماماً عن غاية اللوجلود األصلية لوهي 

العبلودية للملولى جّ: لوعال  ساهم في تجذّر هذا النمط لوجلود عدد 

                                                           

 67( المرجع السابق، صفحة  (1
ائزة أفض: أطرلوحة عن الفكر العربي باللغة الفرنسية باحث سلويسري في العللوم االجتماعية، حائز على ج (2)
 م، من كتبه ما بعد اإلسالم السياسي بمشاركة  مع ألولفية  رلوا 2001عام 
 ( اسالم السلو ، باتريك هايني، مدارت  لَلبحاث  لوالنشر(3
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من الدعاة اإلسالميين الذين انغمسلوا داي: هذا المفهلوم لوصبلّوا 

مفاهيم الدين لوأصلوله داي: قلوالب الحضارة الحديثة لوأسسها 

(، ألو بحسب إلخليبرالية، الرأسمالية،   الالعلمانية، الفلسفية )

تعبير ألوليفيه رلوا
(1)

بعض األصلوات في الصف اإلسالمي باتت   

تضع المفاهيم اإلسالمية في إطار المفاهيم الحداثية ما اثمر 

أساس لها مفاهيماً ريلوة ال
(2)

مة جديدة ، فنحن هنا أمام عملية أسل

ا هلو مكمن اليطر دينية عليها، لوهذللقيم الغربية لواضفاء شرعية 

تياحه جلولقد ساهم هذا النمط الجديد في اؤك: الكتف  لوالذي منه ت  

يس النزعة المادية في قللوب بني اإلسالم، فترى للمجتمع إلى تكرّ 

المجتمع المصبلوغ بهذه النزعة يالياً من األمر بالمعرلوف 

لوالنهي عن المنكر، فكٌ: يشّرع لملذاته شرعية دينية بحسب هلواه 

الفردانية في تقرير أحكامه الياصة لوالعامة لوتكييفها مع لونزعته 

 اللواقع 

إذن نيلص هنا إلى نتيجة مهمة مفادها أن مدى نفلوذ االستهالكية 

لوتلوّغ: اآللة اإلعالمية في العالم أجمع لوعالمنا  اإلسالمي 

باأليص قد لوص: إلى جذر عميق داي: تكلوين إنسان العصر 

عصرنا باتت قادرة على  الحديث، فإن اآللة اإلعالمية في

ايترا  ثقافات الشعلوب لوتشكي: هلوياتها؛ لوفق مصالح أرباب 

األملوا: لوكبرى الشركات التجارية في العالم، حتى تستمر تدفق 

يبقى لنا أن نسأ: هنا سؤاالً األرباح دلون تلوقف لودلون هلوادة  

مهماً، لودلور هذه اإلجابة على هذا السؤا: تكشف لنا عن الربط 
                                                           

يطاليا له عدد ( ألوليفيه رلوا  عالم سياسي فرنسي، لوأستاذ جامعي في معهد الجامعة األلوربية في فللورنسا بإ(1
 من المؤلفات منها  علولمة اإلسالم، لوالجه: المقدس  

 ، دار الساقي، الطبعة األلولى تجربة اإلسالم السياسي، الوليفية  رلوا ( أنظر (2
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ّدة  اإلعالم لوتسلّطه في رمضان )باليصلوص(، لوإغرا  بين ح 

الفضائيات بسي: هائ: من المسلسالت الساقطة لوالعري الفاضح 

لوالتشلويه الممجلوج لشعائر الدين، لوالسؤا: هلو  من الذي سيقف 

في لوجه هذه المنظلومة اإلعالمية العالمية بما تحمله من قيم 

 استهالكية لوفحش لوانحال: أيالقي؟ 

ا السؤا: ستعطي لنا نملوذج تفسيري يكلون قادراً بدرجة لواإلجابة عن هذ

ما، على تفسير تسلّط عنفلوان الشهلوات اإلعالمية لوشهلواتها في هذا الشهر 

 الكريم 

نإن الجلواب عن هذا السؤا: بك: بساطة هلو اإلسالم، حيث إن اإلسالم   يكلو 

ة بنية كاملة للوعي المسلم لوتشكيالً لثقافته لوإدراكه لوهلويته، لوالمنظلوم

اإلسالمية تتعارض تعارضاً تاما  مع المنظلومة الغربية، فاإلسالم كبنية له 

نظامه االجتماعي لواالقتصادي لوالسياسي لوالقيمي السللوكي، يتّيذ مصدرها 

من تشريع الكتاب لوالسنة، التي تيتلف بدلورها مع منظلومة التشريع 

مفاصلة مع الغربية اللوضعية  من هنا كان دين اإلسالم كعقيدة هلو مفارقة لو

ما يعارضه، لولذا كانت المنظلومة العالمية االستهالكية في جلوهرها معادية 

لجلوهر اإلسالم الذي ييالف تلك النظرة "لوبهذا المعنى فحرب العالم 

اإلسالمي ضد االستعمار الغربي هي حرب ذات مرجعية دينية، فالدين هنا 

الكلونية ليس مجّرد شعائر لوعقائد لوإنما هلو مكلّون أساسي للرؤية 

لوالسياسية"
(1)

لوعن أحد أهم أسباب معاداة المنظلومة الغربية )االستهالكية(  

بآلتها اإلعالمية للمنظلومة اإلسالمية كما يقلو: المسيري هلو أن اإلسالم 

كمنظلومة "أصبح بمثابة يط الدفاع األلو: ضد عمليات تشيّؤ لوإعادة تشكي: 

                                                           

 32( الهلوية لوالحركة اإلسالمية، مرجع سابق، صفحة  (1
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ستهالكية العالمية اإلنسان لوالثقافات لوالحضارات، لوالتي تشنّها اال

)اإلمبريالية الجديد(، ذلك أن إطارنا العقدي ال يزا: حيّاً، ياصة بين 

الفقراء، لوهم غالبية الشعلوب اإلسالمية، فهلو يحركنا لويصلوغ رؤيتنا 

لوأحالمنا لوتلوجهاتنا في معظم اللوقت، فنحن نشّك: يط الملواجهة لوالمقالومة 

ملوذج إنساني للمقالومة، فهلو ال ضد االستهالكية العالمية، فاإلنسان المسلم ن

يعتبر معدالت االستهالك هي النقطة المرجعية التي يستيدمها في الحكم 

على األملور، فمرجعيته هي مقدار تحقيقه لقيمه اإلسالمية، لومن ثم هذا 

المسلم إنسان مقالوم لالستهالكية العالمية، زمن ثم البد من سحقه"
(1)

  

ليس العدد السكاني ألو مقياس القدرة  مفمقياس الصدام بين الغرب لواإلسال

العسكرية التدميرية، إنما هلو مقياس صدام القيم اإلنسانية اإلسالمية مع 

( الذي يريد سحق الشعلوب ليسلود االستهالكيالفكر العنصري الرأسمالي )

نمط شعب آير يستحق قيادة العالم
(2)

، لوبما أن اإلسالم بما يحمله من  

مان مقّدسة، فإن من أبرز المقدسات الزمانية معاني لوحكم لوتشريعات لواز

في اإلسالم هلو شهر رمضان، لولذلك سنستعرض عالقة الحرب اإلعالمية 

الضرلوس بالقداسة الرمضاني في النقاط التالية، لنسبر أغلوار الحقيقة 

الرمضانية اإلسالمية لوالحقيقة اإلعالمية الشهلواني االستهالكية لوالتضاد 

 الحقيقتين في البعد لوالجلوهر بين 

 

 

                                                           

 30المرجع السابق، صفحة   ((1
 أنظر  المرجع السابق  (2)
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 :بين الرمزية الرمضانية والفلسفة اإلعالمية العلمانية 

شهر رمضان الفضي:،  من أعظم األزمنة المقدسة التي جاء بها 

ر  التّشريع اإلسالمي، لوفي هذا يقلو: الحق تبارك لوتعالى )  ش هأ

ض   م  د ٰى ر  ن  الأه  ب يّ ن اٍت ّم  آن  ه ًدى لّ لنَّاس  لو  :  ف يه  الأق رأ ي أ نز  ان  الَّذ 

ق ان   الأف رأ ، إن هذا المدللو: العميق لفضيلة الشهر الذي [ 185]البقرة  ( لو 

لورد في اآلية يكشف عن أد  التفاصي: المقّدسة التي حلواها هذا 

لقرآن هنا يعتبر الشهر، فهلو الشهر الذي أ نز: فيه القرآن، لوا

دستلوراً شامال لتقرير لوتشكي: أحكام لورؤية التشريع اإلسالمي، 

لوثيق الصلة، عميق  باط الشهر الفضي: بالقرآن ارتباطٌ فارت

التالزم، يغلوص في جذر غلويط في معنى الترابط بينهما؛ لوهلو 

هنا تالزم بين مقّدس زماني، لومقّدس نّصي، لولذا فإن هذا 

في ثناياه رؤية تصلوغ فكرة اإلنسان الدستلور السمالوي يحلوي 

لنفسه لولمن حلوله لولعالقته بربه، فرمزية الشهر الكريم ت عيد 

للمسلم هذا اإلدراك الكلي للمعنى القرآني، لومعنى العلودة للكتاب 

ضان تحّ: العظيم لوقراءته لوتدبّره لوتفّهم معانيه، فكلما حّ: رم

اطاً لوثيقاّ ، هذه المعاني ترتبط ارتبمعه رلوح المسلم من جديد

ببعضها البعض، فهي ثالثية الزمان المقّدس لوالكتاب المقّدس 

لوالنفس المؤمنة، فمن رحمة الملولى بعباده جّ: لوعال أن جع: من 

تجديد العبد إليمانه يتجدد حتى بأزمان مقّدسة، يكلون فيها الثلواب 

أمر من أدرك  ملسو هيلع هللا ىلصعظيماّ، لواألجر كبيراّ، لولذلك عّظم النبي 

الذي  رلواه أبلو هريرة ر له، كما جاء في الحديث الشهر لولم ي غف

 ملسو هيلع هللا ىلصأن رسلو: هللا   ) لوأنس بن مالك لوغيرهم   رضي هللا عنهم 
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يا رسلو: هللا ما  ارتقى المنبر فقا:  آمين ، آمين ، آمين ، فقي:  

كنت تصنع هذا فقا:   قا: لي جبري:   رغم أنف عبد دي: عليه 

(آير الحديث إلى    رمضان فلم يغفر له فقلت   آمين 
(1)

 ،

يجع: المسلم  -أي رمضان لوالقرآن -فارتباط المقدسين ببعضهما

من يال: هذه الثنائية المقّدسة يستحضر معاني كتاب هللا لويعلود 

للحق تبارك لوتعالى، لويحقّق ما يرضيه، لويتجنّب ما ي غضبه، من 

ع:  يال: ارتباطه بلوحي السماء كما في هذا الشهر الكريم، لولذا ج 

قراءة للقرآن مضاعفاً، ب: لوحّث الشارع على مفهلوم التدبّر أجر ال

بشك: عميق، حيث تتجذّر نشلوة اإليمان داي: النفس المؤمنة، 

لوألج: هذه الغاية تكفّ: الشارع بتصفيّد الشياطين في هذا الشهر، 

كمة هذا الشهر  كّ: ذلك لتحقيق غاية التقلوى المنشلودة في ح 

 لورمزيته العظيمة 

في الجهة المقابلة في الكشف عن مدللوالت  لوإذا ما نظرنا

المرتكز الفلسفي لآللة اإلعالمية التي تنشط عنفلواناً بالشهلوة 

لوالشبهة في الشهر المقّدس؛ نجدها تتعارض مع هذه الب نية 

، فإن المرتكز الفلسفي النصياإلسالمية لومقّدسيها الزمانّي لو

ي على نفي للجذر العلماني الذي يشّك: الرؤية اإلعالمية ينبن

المقّدسات لوفّك ارتباط بعضها ببعض، فجلوهر العلمانية قطع 

العالقة مع المقّدس لوإلغائه ألو قصر أدلواره على األق:، فجذر هذه 

الفلسفة يرمي إلى حرب ضرلوس ت شّن على أي مقّدس كان، لولذا 

سيكلون هدف اآللة اإلعالمية هي اإلشغا: الزماني في لوقت 

                                                           

، يزيمة ، لوابن حبان ، لوالبيهقي في الكبرى ) لوهذا لفظه ( ، لوالطبراني في الكبير لواأللوسطيرجه   ابن أ ((1

  لوقا: األلباني في صحيح الترغيب   حسن صحيح، قا: الذهبي في المهذب   إسناده صالح
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القطيعة بين ارتباط قدسية القرآن  المقّدس الزماني، حتى يتم

لوالعلودة إليه لوقدسية الشهر الفضي:، فت بقي اآللة اإلعالمية لوعي 

المسلم متسّمراً أمام مستنقع من الشهلوات التي يتفنّن فيها معدلوا 

المسلسالت لواألفالم لوالبرامج، فزيادة الجذب هنا تعتمد على 

سير الشيطان لوالعري، فيكلون المرء أ لوالتفس خحجم اإلغراءات 

فّد الشيطان  اإلنسي ، فاعتمدت الصناعة اإلبليسيبعد أن ص 

لوالسفلور، لوفي هذه  االنحال:اإلعالمية على تنافس مهيب من 

الصناعة يتم كسر قدسية الشهر الزمانية؛ حتى ينفّك االرتباط بين 

الثنائية المقّدسة رمضان لوالقرآن، لوذلك ألن هذا الدستلور 

لويقالوم أحكامه،  االنحال:تجاه هذا السمالوي يقف حائط صّد 

لويتلوّعد فاعله، فأي فرصة للعلودة للقرآن في هذا الشهر هي 

بمثابة كسر الصنم اإلعالمي الشهلواني لودحضه لوتقلويضه، لومن 

ّده اآللة  هنا نسلو  النملوذج التفسيري األلو: الذي يجع: ح 

اإلعالمية تزيد في عنفلوانها في رمضان، فتشتع: في هذا الشهر 

لوانحالالً حتى تقطع بين المسلم لوكتاب ربه، لوهذه أ س  شهلوة

الفلسفة العلمانية التي ت بنى عليها هذه الصناعة، حيث تقطع 

 العلمانية بين اإلنسان لوالمقّدس دائماً لوأبداً 

 

 :األوبَة الرمضانية والنزعة االستهالكية 

تشّك: الرؤية االستهالكية في العصر الحديث أحد المرتكزات 

التي تنهض بها اآللة اإلعالمية، فإن هذا العصر الذي المهمة 

نعيش في يضّمه اآلن هلو عصر يتّسم باالستهالكية، ب: أن أحد 
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ً  –ميرجات اآللة اإلعالمية  هلو تحقيق مزيد من  -كما عرفنا آنفا

االستهالك إلنسان العصر الحديث، لولذا أصبحت الصناعة 

بقي المرء داي: اإلعالمية تعم: على هذا الغرض المهم؛ حيث ت

قفص السلو  لواالستهالك في ك: لوقت لوحين  إن )حضارة 

السلو ( هي نفي للثقافة كما يسميها جال: أمين
(1)

، ذلك أن النزعة 

االستهالكية تفص: بين )الجلوهر الرلوحاني الرمضاني(، لوتبقي 

رعة  المرء في حالة مادية طلوا: أيامه، لوهذا مناف لجلوهر الش 

اليصلوص في سيا  حديثنا هنا  إن أحد اإلسالمية لوالرمضانية ب

الحكم الرمضانية تتجلّى في علودة المسلم لكتاب ربه، لوهذه 

العلودة تمثّ: دستلوراً شامالً سيحكم قيم هذا المسلم لوسللوكياته، 

لولذا فإن هذه الرؤية القرآنية تيالف لوتعارض الرؤية 

 االستهالكية، ب: لوتذّم لوتتلوعد فاعلها، فجاءت اآليات لواألحاديث

التي تحدد للمسلم منهجاً في عدم اإلسراف لوالتبذير لواقتناء ما ال 

ف لوا ۚ إ نَّه  ال  حاجة إليه، كقلوله تعالى )  ر  ال  ت سأ ب لوا لو  ر  اشأ ك ل لوا لو  لو 

ف ين   ر  سأ بُّ الأم  فالرؤية اإلسالمية تحدد نملوذجاً  [31]األعراف  ( ي ح 

 كامالّ حتى في احتياجات العبد المسلم 

لمنطقية لجلوهر الفلسفة اإلعالمية بمرتكزها العلماني فالنتيجة ا

النفعي، سيعّكر صفلوها هذا النملوذج اإلسالمي، لولذا ستشّن حرباً 

ضرلوساً في ك: لوقت لوزمن يعلود فيه المرء لدستلوره القرآني 

الميالف لهذه الفلسفة، فتعم: الصناعة اإلعالمية في هذا 

لوالعري في العم: على أكبر قدر من التفسخ  ،اليصلوص

                                                           

كية ( جال: الدين أحمد أمين عالم اقتصاد لوأكاديمي لوكاتب مصري، عم: أستاذاً لالقتصاد بالجامعة األمير1)
 بالقاهرة  من كتبه  ماذا حدث للمصريين؟  
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ب غية استقطاب المشاهد، لولتحقيق أمرين مهمين تهتم  االنحال:لو

لها هذه الصناعة، فاأللو: قطع دابر المؤمن عن العلودة لكتاب 

ّدة األذى  ربه كما هلو في هذا الشهر باليصلوص فتزداد ح 

لواالنحطاط، لوالثاني؛ إلبقاء النزعة االستهالكية مستمرة في 

لو لفترة مؤقتة، فإن ك: انقطاع القللوب لوالعقلو: دلون انقطاع لول

هنا عن االستهالك بمفهلوم الرؤية النفعية هلو في حقيقته يكبّد 

عناء الماّلك لهذه الصناعة يسائر فادحة، لولذلك نسلو  هنا 

النملوذج التفسيري الثاني لزيادة هذه الطغيان الشهلواني، لوهلو 

 إبقاء المسلم في هذا الشهر حبيس شهلوته، لوقطع الصلة بينه لوبين

ما يحّده عن االستهالك لوهلو القرآن، فيأتي السحق الهائ: من 

اآللة اإلعالمية لك: مقّدس يحلو: بينها لوبين استمرار النزعة 

 االستهالكية 

 

 :الحكمة الرمضانية والصناعة الشهوانية 

تمت آية الصيام في كتاب هللا عز لوج: ذكر هللا ج: لوعال بقلوله تعالى )  ي 

ان من ِحكم الصيام ليس فقط صوم النفس عن ولذلك ك لولعلكم تتقلون(، 

ى هي آكد ِحكم واه متعٍد إلى أبعد من ذلك؛ فالتقالطعام والشراب؛ بل معن

الشارع في هذا الشهر، وٓخصيصةً من خصائصه، فالنهي عن الرفث 

والفسوق والشهوات والمفاتن هو مما يستدعيه هذا الشهر؛ لتربية القلوب 

ُ   في سبيل ذلك، وصونها عن الُحرمات والصبر  فعَْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي َّللاه

 ِ ِ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْنهُ قَاَل : قَاَل َرُسوُل َّللاه وِر َواْلعََمَل بِِه فَلَْيَس َلِِله : ) َمْن لَْم يَدَْع قَْوَل الزُّ
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هللا عنه أن رسول هللا  ، وعنه رضي  (1)َحاَجةٌ فِي أَْن يَدََع َطعَاَمهُ َوَشَرابَهُ (

وجل: كل عمل بن آدم له إال الصيام؛ فإنه لي وأنا  قال هللا عزقال: ) ملسو هيلع هللا ىلص

أجزي به، والصيام جن ة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث، وال 

، ولذا تتاك د في (2)ي امرؤ صائم(يصخب، فإن ساب ه أحد أو قاتله فليقل: إن

هذا الشهر ُحرمة المفاسد والمعاصي، فالتقوى معنًى مطلوب ومؤكد في هذا 

الشهر، فتصوم النفس عن النظر الحرام والكالم الفاحش والسمع الخبيث 

وما إلى ذلك. ولكن هذه الرؤية اإلسالمية والرمضانية بالخصوص 

تتعارض كلياً مع الرؤية اإلعالمية العلمانية، فإن أس الصناعة اإلعالمية ال 

يحد ه محددات وال تحكمه مرجعيات فالهدف هو اللذة، والمرجعية هي 

الذي هو أعلى نسبة  في  الترفيهلنفعية، فمرتكز الفضائيات يتمث ل في ا

الصناعة اإلعالمية، وإن معنى أن تكون المسلسالت واألفالم والبرامج ذات 

م عليه في تشريعاته الرب انية النظر إلى هذا،  ، هو أن المسلم محر  طابع منحل 

كذا السيئة، فإن وآكد هذا األمر في رمضان، فإن األجر والثواب مضاعف و

فيد الشياطين هو مما أعان الشارع به العبد المؤمن على القيام والطاعة،  تص 

فمتى كانت العودة المتثال األمر والنهي للمسلم، كان هذا مقصياً لطبيعة 

ر، وكسر الشهوة اإلعالمية، فتزداد ٍحد ة الصناعة الشهوانية في هذا الشه

للعودة للجوهر الرمضاني، فإن كان  وال لحظة مقد ساته، وال تترك هنيهه

المسلم لم يرجع وقد ُصفد ت الشياطين فمتى يرجع؟، ولذلك أدركت الصناعة 

كها عظيم هذه الرؤية الرمضانية، فامتألت الفضائيات طيلة  اإلعالمية ومال 

اً في  24ال ساعة ببرامج ومسلسالت ممقوتة، وحققت فيما بينها تنافساً جم 

التكلفة المادية لهذه المسلسالت الماجنة يفوق  سبيل ذلك، ولذا كانت
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الوصف، وهو ما يتجاوز ماليين الدوالرات، والهدف فصل المسلم عن هذه 

القيمة الروحية، فمتى عاد المسلم لشعيرته عنى ذلك أن الخسائر ستتكب د 

لتلك القنوات ماال يحصى، فالسحق الشهواني هو الحل  وبما أن الرؤية 

على فلسفة علمانية نفعية، فكل شيء مباح في ظل هذه اإلعالمية ترتكز 

الفلسفة، وكل شيء يجوز طالما أن عوائده المالية ال تنقطع، وما يقف في 

وجه هذه الفلسفة فمصيره نزع القداسة عنه وإبقاءه حبيس التاريخ 

والذكريات، ومن هنا نسوق النموذج التفسيري الثالث، وهو أن ِحدة 

داد بطغيانها شهوة في هذا الشهر؛ ألن القداسة الصناعة اإلعالمية تز

م هذه الرؤية ومضامينها الفضائية ك وغيره، فتأتي  االنحاللالرمضانية تحر 

هذه الرؤية الشهوانية لتكسر المقد س الزماني وتفصله عن حقيقة التقوى، 

فمتى انفصل المسلم عن هذه التقوى كان بقاءه حبيس تلك الفضائيات 

 ً  به. مضموناً ومسلما

 

 :بين البيئة الرمضانية والبيئة العلمانية العالمية 

يجدر بنا الحديث في هذا المقام عن أمر مهم البد أن ي تفّطن له، 

إلثارة  المحملوملوهلو أن البيئة اإلسالمية لم تعهد مث: هذا الس عار 

الشبهات لوالشهلوات في شهر رمضان الفضي:، فهذه الحالة حديثة 

ة، لوهلو نتيجة االنفتاح العالمي بدءاّ من عهد بالمجتمعات المسلم

إلى  الراديلو لوانتهاءً الصناعات الالسلكية مرلوراً بالتلفزيلون لو

الشبكة العنكبلوتية، ففي ظّ: هذا االنفتاح يشهد السيا  العالمي 

لقيم محددة، هلو نتيجة اكتساح  بفلسفته اإللحادية العلمانية علولمةً 

المية بالحرلوب العسكرية اإلمبريالية العالمية للمجتمعات اإلس
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"فاإلعالم من أهم آليات نشر النملوذج  ألوالً ثم الفكرية ثانياً،

ماني، لويتم هذا من يال: عدة قنلوات  فعالم اإلنسان المركب لالع

يتحلّو: إلى ذرات متناثرة تتحرك بال هدف لوال غاية، في حيز ال 

زمان فيه لوال إنسان لوال مرجعيات"
(1)

، فالمنظلومة الغربية 

علمانية التي تحكم البيئة العالمية تيالف ميالفة تامة للبيئة ال

اإلسالمية لوالرمضانية باليصلوص  إن ما تبثّه الصناعة 

اإلعالمية في شهر رمضان من مضامين تلك المسلسالت 

لواألفالم لوالبرامج، هلو محالولة لتبيئة األفكار الغربية داي: 

اما، لوهي ذات المجتمعات اإلسالمية، لويكلون ذلك عن طريق الدر

أفكار سائلة ت مرر إلى لوعي اإلنسان دلون الشعلور بها، 

فالمضامين في ذاتها هي نفي للمقدس القرآني ألوالً لونفي للمقّدس 

الرمضاني ثانياّ، فاليلطة بين الرجا: لوالنساء، لوالسفلور 

لوالتعّري، لواألحضان لوالرقصات، لوالييانة، لوتلميع الزنا، 

لور لوتحبيبه، ك: هذا معّظم في لوتّحسين اليمر، لوتقّريب الفج

دستلور الشريعة اإلسالمية لوتأباه لوتحّرمه لوتعلن العقلوبة الرادعة 

لمرتكبيها، لولذا فإن الفلسفة العلمانية، تعلن كسر المقّدس في هذا 

، البراغماتيةالشهر لمصلحة السيا  العالمي، لولمصلحة النفعية 

نه دلون شعلور فالمسلم الرمضاني متى عاد في هذا الشهر لربه، فإ

يعلن دايله حرباً على اإلمبريالية العالمية، لولوقلوفاّ ضد هذه 

راد زرعها في البيئات اإلسالمية، فكان الحّ: أن  السياسات الم 

تتّسق المنظلومة اإلعالمية مع فلسفتها العلمانية لورؤيتها 
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اإلمبريالية لتشّن الغارة الشعلواء في هذا الشهر، فإننا لم نعهد 

هذا )في شهر رمضان(، إال في العقلود االييرة، في انحالال مث: 

راد لك: العالم أن ييضع  ظّ: العلولمة ألو األمركة، تلك القيم الم 

لها، لومن هنا نسلو  النملوذج التفسيري الرابع، لوهلو أن البيئة 

الرمضانية بالتشريعات الياّصة بها، تتعارض في جلوهرها مع 

جلوهر العلمانية هلو إعالن بيئة السياسة العالمية العلمانية، فكان 

الحرب على الشهر المقّدس؛ لنزع القداسة عنه، لوالفص: بين 

لوعي المسلم لوالعلودة لكتاب ربه، فإن اآللة اإلعالمية تتلوغ: في 

 هذا الشهر الفضي: إلحداث هذا المفاصلة 

 

 :رمضان والمتتالية اإلعالمية الجنسية 

ية لواإلسالمية ال تيطئ عين المالحظ لوالمتتبع للفضائيات العرب

التدريجي في األفالم لوالمسلسالت عاماّ بعد  االنحال:عملوماً هذا 

هلو ظاهرة  االنحال:عام، لوياصة في هذا الشهر الفضي:، لوهذا 

عالمية بدأت بالحضارة الغربية لواجتاحت الدلو: المسلمة كذلك، 

فإن" تاريخ البشرية لم يشهد منذ أقدم العصلور ظهلور اإلباحية 

عها على ألوسع نطا  مثلما يشهده التاريخ الجنسية لوذيلو

المعاصر، لوقد تضافرت عدة أسباب لشيلوع هذه الظاهرة منها 

العلولمة اإلعالمية، لوظهلور محكمة ترلوج للجنس لوشهلواته 

لوتتاجر فيها     كما ساهم في األمر لوجلود ثقافة علمانية حلّولت 

اإلنسان إلى قطع غيار منفردة، فاصلة بين الجسد لوالرلوح، 
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لة كلمة التراب هي العليا لوكلمة الرلوح هي السفلى"جاع
(1)

  إن 

هذا السعار الجنسي المحملوم هلو ما نشط في اآللونة األييرة عبر 

الفضائيات، لوقد تحلولت الصناعة الجنسية على أيدي أرباب 

األملوا: إلى بضاعة ترلّوج لوت باع لوت شترى " فبعد أكثر من ثالثين 

لوالت اقتصادية لوسياسية كبرى، سنة، انقلبت صلورة العالم إثر تح

لوكان سقلوط المعسكر الشيلوعي منعطفاً حاسماً في تلك 

التحلوالت، لوعالمة من عالماتها البارزة، فضاعفت الرأسمالية 

الغربية عامة، لواألمريكية ياصة، اليطى نحلو الهيمنة اللواسعة 

على العالم لوالتحّكم في مقّدراته   لوتحلولت البرجلوازية
(2)

عن  

ديم لتأيذ شكالً جديداً بظهلور االقتصاد الحر لوالسلو  شكلها الق

الحر، من ثم االستهالك الحر، لوتحلو: الجنس إلى بضاعة ترلوج 

في السلو  لوتيضع لقلوانين العرض لوالطلب"
(3)

  

ية للمنظلومة االنحاللإن الدارس لوالمتأم: في هذه المسيرة 

شيئاً  اإلعالمية بفلسفتها العلمانية؛ سيدرك حجم التفلّت المتستّر

فشيئاً حتى يص: إلى أعلى درجات عنفلوانه لوانحطاطه، لونحن 

حينما نتتبع هذا الظاهرة نستيدم المتتالية النماذجية كما سماّها 

المسيري
(4)

، لوهي أداة تحيليلة لرصد الظلواهر لوتطلورها من 

يال: عملية عقلية تصلورية  هذا يعني أننا حينما ندرس الصناعة 

اّ فشيئاّ فإننا البد أن نتنبه ألمر مهم اإلعالمية لوهي تنحّ: شيئ

لونحن ندرس هذه الظاهرة، فإن الفلسفة العلمانية قد تبدأ في بادئ 
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أمرها على أنها محايدة لوال تعادي الدين، لولكن من يال: تعّمقها 

في المجتمعات فإنها ستعلن الحرب على الدين ضرلورة، 

ائيات لومسلس: فجلوهرها معاٍد للدين أساساً! لوهكذا في تتبعنا للفض

شيئا فشيئاّ، لوهذا هلو النملوذج التفسيري  االنحال:التمّرد لو

للظاهرة المتزايدة من التفّسخ المبتذ: لوالفاضح، فهي فلسفة نفعية 

تبدأ تدريجياً في العري لواإلباحية، حتى تص: ألعلى درجاتها مع 

ا اإلطار ال تيرج عن فلسفتها العلمانية؛ تقادم الزمن، فهي في هذ

التي ما أن تحّ: بالمجتمعات حتى تتجّرد شيئاً فشيئاّ من قيمها 

لوأيالقها لوعاداتها لوسللوكها، لوقد حذّر المسيري رحمه هللا من 

هذه المتتالية العلمانية في الصناعة اإلعالمية فيقلو: في ذلك " 

لوأرجلو من هللا أن نرصد متتالية العلمانية أمسكت بتالبيب العالم  

التطلورات التي كانت كامنة في نملوذج التحرر الجنسي لوالتي 

بدأت في التحقق في الغرب، لوندركها لوندرك تضميناتها، لعلها 

تؤدي ببعض المنادين بالحرية في بالدنا إلى التريّث قليالً في 

دعلوتهم، فال يدعلون إلى الحرية لويكتفلون بذلك، ب: ينظرلون إلى 

الالحقة، السيما لوأن بعض التطلورات بدأت تظهر في  التطلورات

مجتمعاتنا بالفع: )انظر بعض الفضائيات لوإعالناتها الراقصة 

التي ال تنتهي، لوتلوظيف الجنس في بيع ك: شيء ابتداًء من 

كريمات الجلد لوانتهاء بالمبيدات الحشرية!!(  لوأنظر إلى محطات 

: مع الجنس بشك: )الفيديلو كليب( لوقد ظهرت أعما: أدبية تتعام

مكشلوف لومباشر"
(1)
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هذه المتتالية اإلعالمية قد تحققت نتيجتها على أرض اللواقع، 

لوأصبحت الفضائيات في رمضان مرتعاً لك: أصحاب الشهلوات، 

فمنذ عقلود كانت المسلسالت التي تعرض في هذه الفضائيات 

تلتزم نلوعاً من الحشمة في اللباس للمرأة، لوكان هذا هلو السمة 

ارزة التي يلحظها المتابع في الفضائيات العربية عملوماً، لوبعد الب

تطالو: السنلوات بدأ التدرج شيئاً فشيئاً حتى لوصلت إلى المالبس 

القصيرة الفاضحة ألو ما يطلق عليه المصريلون )البسة من غير 

هدلوم!(  إن أحد الظلواهر الجديدة لوالتي برزت في السنلوات 

التي تعرض في -سلسالتاالييرة هي ما حدث لكثير من الم

من استعراض للرقص الشرقي، لومشاهد من  -السنلوات األييرة

، لوزجاجات اليمرة تعللو في المكان لوتللوح، هذه تالكاباريها

المشاهد كانت حبيسة بعض األفالم العربية فقط، لولم تكن في يلوم 

مضمنّة داي: المسلسالت العربية، بيد أنه مع هذه المتتالية أيذت 

ة ت ظهر صلورة العري لوالرقص حتى داي: بعض هذه الظاهر

 االنحال:البرامج، لوهذا يد: على تحقق المتتالية العلمانية في 

لوالسفلور عبر سنلوات طلويلة  " لومن الجدير بالذكر هنا أن سياسة 

الرقابة العربية على الملواد المستلوردة قد بلغت شلوطاً كبيراّ من 

م في مصر، إذ تم 1960)التطلور( منذ انطالقة البث التلفزيلوني 

ايتزا: مفهلوم المحظلور هنا إلى أضيق الحدلود، ب: أن الثقافة 

المنحلّة لواإلباحية أصبحت ت عرض بشك: سافر دلون أن تمر على 

أي مقص للرقيب، فقد بات من الممكن لهذه القنلوات لوغيرها بّث 

األفالم لوالمسلسالت لوالبرامج التي ترلّوج للجنس لواإلباحية بك: 
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أي حرج" صراحة لودلون
(1)

ة( كما يسميها )صناعة األنلوث  إن 

فقدت المرأة أنلوثتها الحقيقية لوأبقتها كمادة مصطفى المرابط قد أ

استعمالية متى ف رغ منها ت لفظ لويذهب دلورها،" فالصلورة النمطية 

لم يعد ي كتفى بتشيّؤ هذا  م تثبيتها تيتز: المرأة في جسدها التي يت

نما جعله في يدمة الشيء، حيث الجسد )أي تحلويله إلى شيء( إ

طعماً للترلويج لسلعة ألو منتلوج  فالجسد  -أي جسد األنثى -ي قدم 

ي قدم تارة على أنه مادة لالستهالك لوتارة أيرى لوسيلة 

لالستهالك"
(2)

  

ك: هذه النتائج هي حصيلة الفلسفة اإللحادية الهّدامة التي حلولت 

لوأقصت  اإلنسان لسلعة لوجعلت البشر ملواد استهالكية،

 االنحال:المقدسات، لوتمّردت على القيم لواأليال ، فظهر 

الفضائي نتيجة النطالقه من هذه الفلسفة العلمانية كمبدأ لومرجع، 

لوإني أسأ: هللا أن يكفينا شّر زمان ستصبح فيه اإلباحية لوقد بلغت 

 ذرلوتها ت عرض في الشاشات دلون حسيب لورقيب 
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لحرب على المقّدس المبحث الرابع  نماذج من ا

 في الشهر المقّدس 

  السيا  السياسي العالمي 

 تطبيقية   إعالمية نماذج 
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يشهد المجا: اإلعالمي في رمضان في عالمنا العربي لواإلسالمي ، زيادة 

دة لوالعداء لصلورة اإلسالميين لوتشلويهها، فال يكاد ييللو عام من  في الح 

ٍق لصلورة المتمسكين بهذا األعلوام دلون التعرض لحمالت تزلوير لوتلفي

الدين، لوربطها بأبشع أنلواع العنف لوالقسلوة لوالتشّدد، ب: لوأحّط الصلور 

األيالقية، لوليس هذا بجديد على ساحتنا، فهذا التشلوية هلو امتداد لصلورة 

التشلويه اإلعالمية العالمية لإلسالم، بقيادة مقّر الصناعة الرئيسة لهذه 

شلويهية لم تأت  عبثاً لودلون ترتيب مسبق الصلورة "هلوليلود"  هذا الحملة الت

ب: هي عملية مركبة للغاية، تتفاع: فيها محددات كثيرة مع السيا  

 السياسي العالمي لومصالح الساسة لو الحكلومات المستفيدة من هذا التشلويه 

تشهد السنلوات األييرة صلورة تشلويه  -السعلودي -لوعلى صعيدنا المحلّي

ة في شهر رمضان الفضي:، عبر قبيحة لومؤلمة لإلسالميين، لوياص

ّصيصاً لهذا األمر، يتم  المسلسالت المتنلوعة لوالبرامج الياصة لوالمعّدة ي 

فيها عادة تشلويه صلورة المجتمع المسلم لوالتشكيك في ثلوابت الدين، 

لواالستهزاء المسلسالتي باألحكام الشرعية، لوناهيك عن أبشع أنلواع العنف 

بدءاً من لو ،ت الممقلوتة ضد الدين لوأهلهالرمزي الذي ي مارس في هذه القنلوا

)العاصلوف( لوالسلسلة ال زالت مستمرة في ـب)طاش ما طاش( لوانتهاًء 

التشلويه لوالقلولبة الممجلوجة، لولذا سنسأ: هنا سؤاالً ي رالود الكثيرين من 

الغيلورين، لم  هذا التشلويه اإلعالمي؟ لماذا نشهد في ك: عام تصلوير 

اذا التشكيك في أحكام الدين لوثلوابته عبر هذه المجتمع المسلم بالرذائ:؟ لم

الفضائيات ؟ هذه األسئلة لوغيرها، سنسلو  اإلجابة عليها في هذا المبحث ، 

حيث نسبر غلور األحداث لونجمع تلك الييلوط التي قد تبدلو متبعثرة أللو: 

لوهلة، لكنها ليست كذلك فهناك ييط ناظم يجمع ك: تلك الييلوط لوينظمها 
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دة في نسيج لواحد؛ يعط ينا نملوذجاً تفسيرياً لوسبباً لما نراه من هذا العداء لوح 

أمر هذا  -لوللو بشك: ملوجز-لولذا سأقّص عليك أيها القارئ الكريم التشلويه،

الصراع لوحقيقته، لوعالقة ذلك بالتشلويه المحلي لإلسالم لوأحكامه 

لوالمنتسبين له في فضائياتنا، حتى تتّضح الرؤية الكلية حلو: هذا الصراع 

 ه لوحقيقت

 السياق السياسي العالمي: -

" مالم تفهم صراعاتنا مع منافسينا الصناعيين لوالعالم الثالث، ستبدلو لك 

السياسة اليارجية لللواليات المتحدة كسلسلة من األيطاء العشلوائية 

لوالتناقضات"
(1)

هكذا يلّيص المفكر األمريكي نعلوم تشلومسكي 
(2)

عن أحد  

ع بين الشر  لوالغرب، فإن هذا أهم الحلقات المهمة لوالمتصلة بالصرا

 الصراع سيفّسر لنا كثيراً من األحداث التي جرت لوتجري اآلن كذلك 

م لوضعت الحرب العالمية الثانية ألوزارها، لوبرزت القلوتين 1945في عام 

السلوفيتي،  االتحادالعظميين في العالم أجمع، اللواليات المتحدة األمريكية لو

معسكرين )الرأسمالي لواالشتراكي(، لوجرت الحرب الباردة آنذاك بين ال

ب باللوكالة عدى الحرب ا ك: أنلواع الحرلوب الفكرية لوالحرا ستيدم فيه

العسكرية المباشرة، كان من أيطر األسلحة التي استيدمتها اللواليات 

السلوفييتي هلو سالح اإلعالم " فقامت المحطات  االتحادالمتحدة ضد 

السلوفيتي لودلو: ألورلوبا  االتحادلى لوالقنلوات اإلعالمية الغربية الملوّجهة إ

الشرقية بما لم تقلو  على القيام به جيلوش حلف شما: األطلسي لوالميابرات 

                                                           

يب  عاد: المعلم، دار الشرلو ، الطبعة األلولى،  ماذا يريد العم سام، نعلوم تشلومسكي،  (1)  26صفحة  تعر 
ي هلو أستاذ لسانيا(2)  سأك  ت لوفيلسلوف أمريكي إضافة إلى أنه عالم إدراكي لوعالم بالمنطق أفرام نعلوم ت ش لوم 

لومؤرخ لوناقد لوناشط سياسي  لوهلو أستاذ لسانيات فيري في قسم اللسانيات لوالفلسفة في معهد ماساتشلوستس 
 الغزلو مستمر  501للتكنلوللوجيا  من كتبه  سنة 
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األمريكية لوالحصار االقتصادي  لقد ديلت برامجها لونشراتها اإليبارية 

لوتحقيقاتها المعّدة بعناية لوأفالمها اللوثائقية لوملوجات الغناء الغربية لواألفالم 

تحمله جميعها من مضامين، إلى ك: بيت مياطبةً شعلوراً السينمائية، لوما 

عاماً بالحرمان  الحرمان من الحّريات الفردية، لوالحرمان من الرلوح 

االستهالكية، لوالحرمان من إشباع المطالب الغرائزية  كانت الرسائ: 

الغربية المحملولة على صهلوة اإلعالم تياطب مجتمعاً ميتلفاً  ةاأليدلوللوجي

قيم، لكنه يعاني من عدم إشباع كثير من الحاجات البيلوللوجية في منظلومة ال

لوالنفسية العادية في مجتمعات الغرب"
(1)

  لوبعد سلسلة من هذا الصراع 

السلوفيتي بمعسكره االشتراكي  االتحادم سقط 1991المحملوم لوبحللو: العام 

معلناً بهذا السقلوط صعلود الهيمنة الغربية الرأسمالية بزعامة اللواليات 

تحدة األمريكية، لتتفّرد بالزعامة العالمية آمرة لوناهية لومشّرقة لومغّربة الم

 دلون حدلود ألو قيلود 

في هذا األثناء برزت إلى السطح األطرلوحتان الشهيرتان )نهاية التاريخ 

صدام الحضارات لهنتجتلون(، هاتان األطرلوحتان هي التي  –لفلوكلوياما 

مريكية تجاه العالم اإلسالمي ستقلودان سياسة المعسكر الغربي بالزعامة األ

بشك: ياص، ذلك أن األطرلوحة األلولى لفلوكلويلوما اعتبرت أنه بعد سقلوط 

االشتراكية فإن القيم الغربية هي التي ينبغي أن تسلود العالم، لوا عتبرت 

حقلو  اإلنسان في هذه األثناء حقلوقاّ عالمية، لوالقيم الديمقراطية الليبرالية 

 لم أجمع هي النهاية السعيدة للعا

أما األطرلوحة الثانية  فهي أشّد لوأفتك يطراّ في صعيد السياسة العالمية، 

فإنه بعد سقلوط المعسكر االشتراكي فرغت المنظلومة الغربية من يطر 

                                                           

 96، مرجع سابق، صفحة  لوالممانعة( العلولمة (1
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يتلوعدها، لوكان البحث عن صناعة تهديد يارجي هلو من سياسة الغرب 

زية حلّت ليبقى على تماسكه الدايلي لوحماية مصالحه اليارجية، فبعد النا

االشتراكية كيطر يتهدد الغرب، لوبعد سقلوط االشتراكية برز اإلسالم كعدلو 

جديد يهدد المصالح الغربية  أطرلوحة هنتجتلون )صدام الحضارات( 

نّظرت لهذا المفهلوم، فقد اعتبر هنتجتلون أن اإلسالم هلو أيطر ما يهدد 

ي الغرب فيقلو: في هذا اليصلوص "اإلسالم هلو الحضارة اللوحيدة الت

، لوقد فع: ذلك مرتين على األق:" لويقرر  جعلت الغرب ملوضع شّكٍ

"المشكلة المهمة بالنسبة  هنتجتلون نتيجة عميقة في هذه الحرب حيث يقلو:

للغرب ليست األصلولية اإلسالمية، ب: اإلسالم، فهلو حضارة ميتلفة، 

شعبها مقتنع بتفلو  ثقافته، لوهاجسه ضآلة قلوته"
(1)

  

الملوجة العدائية للعالم الثالث المسلم، لوالذي على في هذه األثناء تزايدت 

الغرب أن يقلوم بتّحضيره لوتحديثه، لوبرزت الصلور التشلويهية لإلسالم 

لوالمسلمين لوربطهم بالعنف لوالتيلّف لواإلرهاب، سلواًء في الصحافة ألو 

لوسائ: اإلعالم المكتلوبة لوالمسملوعة، حتى قا: ادلوارد سعيد في تلك 

طنع تماماً بين العرب لوالمسلمين لواإلرهاب لم يكن األثناء" إن الربط المص

أكثر برلوزاً مما هلو عليه اآلن"
(2)

  لويتحدث إدلوارد
(3 )

في كتابه "تغطية 

اإلسالم" في عن تنميط صلورة المسلم في اإلعالم األمريكي آنذاك "فلوسائ: 

اسأللوا طالب الكليات :(اإلعالم العامة   مليئة بالصلور السلبية عن اإلسالم

يكية، سلواء في جامعات النيبة ألو في أماكن أيرى، عن رأيهم حين األمر

كر كلمة )مسلم(  الجلواب سيكلون هلو ذاته محتلوم  إرهابيلون  يسمعلون ذ 

                                                           

، عن )صدام الحضارات   إعادة صنع النظام  26رة االسالميين على الشاشة، صفحة  نقال بلواسطة   صلو (1)
 352-338العالمي 

  28( تغطية اإلسالم ، إدالورد سعيد، ترجمة  سميرة يلوري صفحة  (2
 22تقدمت ترجمته، أنظر صفحة ( (3
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مسلّحلون، ملتحلون، متعّصبلون، مصّمملون على تحطيم العدلو الكبير، 

اللواليات المتحدة("
(1)

  

عدلو جديد  إن هذه الصلورة المشلّوهة ليست عفلوية، ب: متعّمدة الصطناع

للغرب بديالّ عن العدلو االشتراكي، لتعزيز الهيمنة الغربية لوالحفاظ على 

مصالحه المنشلودة في دلو: العالم اإلسالمي  لوتزايدت في هذه الفترة عدد 

المراكز البحثية الغربية تجاه دلو: العالم اإلسالمي لوالتي سيكلون لها دلور 

لوسط ولوسنعّرج الحقاً كبير في صنع السياسة األمريكية تجاه الشر  األ

، لواستمر هذا الصراع الغربي في حدته ضد  -على أحد أهم هذا المراكز

 اإلسالم حتى تلوّجت هذه المرحلة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر 

شهدت هذه الفترة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في تّدشين مرحلة 

لوقلوع األحداث جديدة في الصراع بين الغرب لواإلسالم، "فبعد أيام من 

لوتحديداّ في العشرين من سبتمبر، يرج الرئيس األمريكي جلورج بلوش في 

يطاب أمام الكلونغرس األمريكي بتصريح يقلو: فيه )هؤالء اإلرهابيلون 

يقتللون ليس فقط من أج: لوضع حّد لحياة العديد من األفراد، ب: لتدمير نمط 

نلون بالتقدم الحياة   إنها حرب الحضارة، حرب ك: ألولئك الذين يؤم

لوالتعددية لوالتسامح لوالحرية    ك: دلولة في ك: منطقة عليها اآلن أن تتيذ 

قراراّ إما أنكم معنا، لوإما أنكم مع اإلرهابيين، لوالعالم المتحّضر سيتحالف 

مع أمريكا    يتساء: ملواطنلو اللواليات المتحدة عن سبب كراهيتهم لنا؛ 

ية االيتالف في الرأي("إنهم يكرهلون حرياتنا، حرية االجتماع، حر
(2)

  

تلوّجت هذه المرحلة لغزلو العرا  لوأفغانستان، لودّشت لحرب جديدة ستقلود 

                                                           

 42( المرجع السابق صفحة  (1
 37  صلورة اإلسالميين على الشاشة، مرجع سابق، صفحة (2)
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مسيرة السياسة العالمية بعد ذلك لوهي ))الحرب على اإلرهاب((  إن هذه 

اللحظة التي ستغزلو فيها أمريكا للعرا  لوأفغانستان، ستكلون لحظة تغيير 

ت اإلسالمية التي اعتبرها الغرب حقيقية على أرض اللواقع في المجتمعا

 متيلّفة لوالبد من تّحديثها 

أشير في هذا الصدد ألمر مهم لويطير بشان الحرب على العرا ، فقد 

اعتبرتها اللواليات المتحدة التطبيق الفعلي للتغيير المنشلود، حيث إن" 

للعرا ، إلى تحقيق  -المادي -اللواليات المتحدة قد سعت من يال: غزلوها

ه هنا ب)الغزلو المعنلوي( لشعلوب المنطقة العربية كافة، بك: ما نسمي

نتائجها المأملولة أمريكياً على صعيد حماية مصالحها في المنطقة، بما فيها 

النفط، بأق: اليسائر لوالتكاليف"
(1)

   لولم يكن الهدف هنا مادياً فحسب ب: 

ة لوالتي حتى ثقافياّ لومعنلويا "لوإعادة صياغة التركيبة الثقافية لواالجتماعي

لوفي هذا الصدد يأتي العرا  كمكان ، ضي بدلورها إلى تحلوالت سياسيةفست

ايتبار تجري على أرضه عملية )الهندسة الثقافية( على غرار التجربة 

اليابانية، ثم تنتق: عبر أثر)الدلومينلو( إلى مناطق اللوطن العربي األيرى، 

فاع يسعى إلى كما أن تيار المحافظين الجدد الذي يتمركز في لوزارة الد

لويعتقد هذا  ،القضاء على مصادر اليطر المحتملة التي قد تهدد إسرائي:

أن عصر الهيمنة األمريكية يجب أن أال تحّده قيلود  -دالمحافظين الجد-التيار

األعراف الدلولية لوال كلوابح المؤسسات العالمية في سعيه لتحديد أسس 

حة مؤاتية ّك: العرا  سا، لوهنا أيضاّ يشالتعام: لومعايير السللوك الدلولي

)تحّرر( اللواليات المتحدة من قيلود األمم المتحدة"
(2)

  كان الهدف األمريكي 

                                                           

 54احتال: العرا ، األهداف، النتائج، المستقب:، اعداد مركز دراسات اللوحدة العربي، صفحة   (1)
 76-75المرجع السابق، صفحة   (2)
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لتحقيق ثالثة  تهدف منه  هلو )مشرلوع الشر  األلوسط الكبير( لوالذي

 أهداف استراتيجية 

  إعادة تشكي: لوترتيب ألوضاع المنطقة لتقبّ: النملوذج الليبرالي عبر األول

 ربية الديمقراطية الغ

  تهيئة المنطقة للعلولمة، لوهيمنة الشركات األمريكية لوااللورلوبية الثاني

 العابرة للقارات على اقتصاد المنطقة 

  دمج لوتّطبيع دلولة الصهاينة مع العالم العربي في كيان شر  الثالث

ألوسطي 
(1) 

يال: هذه الفترة قدمت مراكز البحث األمريكية عدداً من الدراسات 

سياسات اللواليات المتحدة تجاه الشر  األلوسط،، فالغرب لوالبحلوث بشأن 

أدرك يال: هذه المسيرة أن الصراع العسكري المباشر مكلف لومجهد، 

، فدّشنت هذه المرحلة لحملة الوانه ال يمكن القضاء على اإلسالم كأيديلوللوجي

جديدة نسميها تجلوزاً )اإلسالم اليبرالي( الذي يتلوافق مع القيم لوالحداثة 

ة  كان من أهم الدراسات التي ق دمت يال: تلك الفترة هلو تقرير مقّدم الغربي

من مؤسسة راند
(2)

حلو: )اإلسالم المدني الديمقراطي/ شركاء لوملوارد  

 لواستراتيجيات(

 

 

                                                           

  35( عصر االسالميين الجدد، لوليد الهلويريني، صفحة  (1
تبر حكلومة مؤسسة غير ربحية تساعد على تحسين السياسات لوعملية اتياذ القرار  تع RANDمؤسسة  (2)

الظ: للسياسة اليارجية األمريكية  أنشأت عدداً من التقارير بيصلوص سياسات الشر  األلوسط  من أبرزها  
 إسالم ديمقراطي مدني 
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 فئات  4قّسم التقرير العالم اإلسالمي إلى 

التقليديلون  من ينشدلون مجتمعاّ محافظاّ، لويتشّككلون في الحداثة  -1

 لوالتطلور 

داثيلون )المجددلون(  من يطالبلون بإسالم ليبرالي يلوافق القيم الح -2

 الغربية 

 العلمانيلون  المنادلون بفص: الدين عن الدلولة  -3

األصلوليلون  لوالمقصلود بهم أه: السنة لوالجماعة لومن كان على نهج  -4

السلف الصالح
 (1)

  

هم الفئة الرابعة )األصلوليلون( لوأن التقرير أن أهم عدلو للغرب  حّدد

ئة ينبغي محاربتها لوإقصائها ألو يتم احتلوائها داي: قالب هذه الف

الحداثة الغربي، لوألوصى التقرير بدعم المجددين بشك: عام، لوضد 

األصلوليين بشك: ياص، كما نبه التقرير إلى دعم الصلوفيين بشدة 

في هذا السيا ، في العالم العربي على اعتبار أنهم هم من سيقلودلون 

لوألوصى التقرير بعدة آليات ، اإلسالمي التغيير المنشلود في العالم

 منها 

  تعزيز منابر للمجددين لتص: آراؤهم لعملوم المجتمعات المسلمة 

  أن يظهرلوا دلون غيرهم على أنهم صلورة اإلسالم المعاصر 

  تشجيعهم للوضع الكتب التعليمية 

  نشر كتبهم بأسعار مدّعمة 

  استيدام اإلعالم لنشر أفكار المجددين لوممارساتهم 

                                                           

 ( اإلسالم الدمقراطي المدني،  شيري: لينبارد ترجمة  ابراهيم علوض، مركز نماء للبحلوث(1
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لالفت في األمر أن التقرير ألوصى بيمسة أشياص من هؤالء لوا

المجددين، لوأنهم يشكللون نملوذجاً لشك: اإلسالم المعاصر لوهم ) 

يالد أبلو الفض:
(1)

، لومحمد شحرلور
(2)

، لوشريف ماردين
(3)

، لوفتح 

هللا كلولن
(4)

، لوبسام طيبي
(5)(6)

  

د الجدير بالذكر هنا أن محمد شحرلور سيعقد له برنامج رمضاني بع

 ذلك بعنلوان )النبأ العظيم( على إذاعة لوقنلوات مجملوعة رلوتانا 

تأتي هذه اليطلوة لتكلوين إسالم مدني متلوافق مع المصالح الغربية 

 لثالثة أسباب رئيسية 

 منع انتشار التطّرف لوالعنف على حّد زعمها  -1

تحاشي ترك أي انطباع ي شير إلى عدالوة اللواليات المتحدة  -2

 لإلسالم 

                                                           

اذ الشريعة لوالقانلون في جامعة كاليفلورنيا بللوس يالد مدحت أبلو الفض:  أمريكي من أص: مصري، أست (1)
أنجللوس ، له مشاركات في أبحاث مؤسسة راند، لومؤسسة كارنييجي لومجلس العالقات اليارجية، لوغيرها من 

مؤسسات البحلوث األمريكية، له عدد من المؤلفات منها  السرقة الكبرى مصارعة اإلسالم من المتطرفين، 
 عادة اإلسالم من اللوهابيين الذين ايتطفلوه!لونادى في كتابه هذا إلى است

م، حص: على الماجستير لوالدكتلوراه في  1938( محمد شحرلور  هلو محمد ديب شحرلور، لولد بدمشق، عام (2
الهندسة المدنية، ايتصاص ميكانيك تربة لوأساسات من جامعة دبلن بأيرلندا، لوأشتغ: بالهندسة المدنية بعد 

 ً م إلى دراسات التنزي: الحكيم، لوألف في 1970لوعمالً تجارياً، ثم اتجه منذ عام  علودته لدمشق؛ تدريسا لوتأليفا
منظلومة القيم، -قراءة معاصرة، الدلولة لوالمجتمع، "اإلسالم لواإليمان -ذلك عدة كتب، منهاالكتاب لوالقرآن

 لوغيرها من المؤلفات  " 
ة(، لوأكم: دراسته الجامعية في م، )ال يزا: على قيد الحيا1967( لولد شرف ماردين في اسطنبلو: عام (3

جامعة ستانفلورد في لوالية كاليفلورنيا في اللواليات المتحدة األمريكية، لوبقي هناك حتى نا: درجة 
األستاذية)برلوفيسلور( ،   له عدة مؤلفات منها  الدين لواأليديلوللوجية لوبديع الزمان سعيد النلورسي  الدين لوالتغير 

 ؤلفات لوي عد في اللوقت الحالي من أشهر مفكري تركيا "االجتماعي في تركيا، لوغيرها من الم
م، من أبرز اللوجلوه اإلسالمية في تركيا في اللوقت 1938ي عد فتح هللا جلولن )كلولن،غلولين( الملوللود عام (4) 

الحالي، لوإذا كان نجم الدين أربكان يمث: اإلسالم السياسي في تركيا، فإن فتح هللا جلولن يمث: اإلسالم االجتماعي 
تركيا، حيث يعتقد أن التغيير يبدأ من قاعدة الهرم إلى أعاله، لوتقلوم دعلوة فتح هللا جلولن على األسس  في

الصلوفية، الممتدة إلى الطريقة النلورسية )نسبة إلى سعيد النلورسي(، لواستطاع أن يجمع إلى هذه األسس ادلوات 
 من دلو: العالم  " المدنية الحديثة، مما أسهم في انتشار دعلوته في تركيا، لوفي العديد

م، يعم: أستاذا للعالقات الدلولية في 1944بسام طبي ملواطن ألماني من أص: سلوري، لولد في دمشق عام (5)
جامعة "جلوتنجن األلمانية، لوهلومن أبرز دعاة ما يسمى بـ اإلسالم األلورلوبي، ب: إنه يزعم أنه ألو: من ابتدع هذه 

ة على أسس الدين اإلسالمي لواالنغماس في الحضارة الغربية الفكرة، التي تقلوم على المزالوجة بين المحافظ
 المادية، مع التيلص من المفاهيم الصحرالوية المرتبطة بإقامة الحدلود لوالجهاد لونحلو ذلك! "

  229صفحة  مركز الفكر المعاصر، الطبعة الثالثة،  ( أنظر  اإلسالم الذي يريده الغرب، صالح الغامدي،(6
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المتحدة إيجاد سب:، على لمدى الطلوي:، تمّكنها من  على اللواليات -3

التحّكم في األسباب السياسية لواالجتماعية لواالقتصادية األكثر 

-كما يزعملون -عمقاً، لوالتي تغذّي التطّرف اإلسالمي 
(1)

  

التي انطلقت في  (،ثلورات الربيع العربي) ،ما سميتال هذه المرحلة 

أسقط من ياللها بعض األنظمة الحاكمة في بعض  لوالتيم 2010عام

لوبدأت من ياللها اللواليات المتحدة بالتدشين الفعلي لحملة اإلسالم ، الدلو:

م كان 2010-م2001الديمقراطي الليبرالي، فإن كانت المرحلة ما بين 

م حتى لوقتنا 2010عنلوانها الحرب على اإلرهاب، فإن الفترة ما بين 

القيم الغربية، لونملوذج المسلم المنشلود  الحاضر هلو إسالم متلوافق مع

هلو)مسلم ليبرالي ال يعتبر الغرب عدلواً، لومتطبّع بالقيم الغربية، لويعتبر 

 لوجلود الكيان الصهيلوني شرعي على  األرض( 

إن هذه السلسة الطلويلة من الصراع المادي لوالمعنلوي ضد اإلسالم لوأهله، 

ه صلورة المسلم السنّي هي الحملة التي ستقلودها اآللة اإلعالمية لتشلوي

لوإظهاره بصلورة متزّمتة لومتطّرفة  إن تشلويه اإلسالم لوأهله الذي نراه في 

الشاشات الرمضانية هلو جزء من هذا المشرلوع الغربي اليبيث لكبح جماح 

أه: السنة، لويليلة الثلوابت عند الجي: الجديد من الشباب المسلم، لولذا 

ة، أن المسلم )صاحب عقيدة تتفق البرامج لوالمسلسالت على صلورة لواحد

اللوالء لوالبراء( لو)الملتحي(لو)اآلمر بالمعرلوف لوالناهي عن 

المنكر(لو)المنادي ضد االحتال: الصهيلوني(، هلو مسلم متعّصب عدلو للقيم 

الغربية العالمية، لوينبغي القضاء عليه، ألو تشكيكه في الثلوابت لواألحكام 

هذا اإلسالم المعّد: الذي الشرعية، حتى يسلود اإلسالم الذي يريده الغرب، 

                                                           

 8 -7صفحة   مرجع سابق، ديمقراطي،( اإلسالم المدني ال(1
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يجع: الغرب محافظاً على مصالحه ألطلو: فترة ممكنة دلون مقالومة 

ل ف ة   لوك 

 :نماذج إعالمية  تطبيقية 

 مسلسل العاصوف: -1

م ، 2018يعتبر هذا المسلس: من أضيم المسلسالت الرمضانية للعام 

راد منه نشر صلورة  لوفكرة هذا المسلس: ال تيرج عن السيا  العالمي الم 

للمسلم المعّد: صاحب إسالم لوسطي )ليبرالي(، فالهدف من المسلس:، 

تقرير أن حالة التدين التي يعيشها المجتمع هي لوليدة الصحلوة اإلسالمية، 

لوأن المجتمع آنذاك لم ترد عليه علوارض الصحلوة اإلسالمية، لوبالتالي 

نظرة حالة التدين طارئة على هذا المجتمع، لوتأتي فكرة المسلس: في إلقاء 

على المجتمع السعلودي إبّان فترة السبعينات الميالدية، لوتصلوير المجتمع 

بكلونه بعيداً عن التدين لوااللتزام باألحكام الشرعية، لوأن السائد في تلك 

 الفترة هلو الشأن الطبيعي لذلك المجتمع 

 قيطاً(  في يبدأ المسلس: بلقطة في غاية القباحة، امرأة تحم: طفالً )ل

المساجد، في ظالم اللي: الدامس، لوال أعلم  أمام أحد يدها، لوتضعه

أي فكرة بشعة لوقبيحة أراد المسلس:  إيصالها؟ ه: أن )الزنا( كان 

منتشراً في ذلك المجتمع؟ لوأن هذا هلو النمط الطبيعي آنذاك؟!! هذه 

 اإلجابة مترلوكة للقارئ الكريم 

  :يظهر في هذا المسلس: شيصية )أبلو سعد(، لوهي شيصية تمث

لرج: الملتزم لوالمتدين داي: عائلته، رج: له لحية كثيفة، لومحافظ ا

تبدأ اللقطة على صلورة الراديلو الذي يذيع أغنية عربية  ،على صالته
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يمَل صداها المكان، ثم تنتق: اللقطة تدريجياً حتى تص: ألبي سعد 

)المتدين(، لوهلو جالس مع لوالدته بك: أريحية لويتباد: معها الحديث، 

قطة هنا تقلوم بالرد على من حّرم الغناء، لوياصة في لورمزية الل

يدرك  -لوإلى اليلوم –فترة )الصحلوة اإلسالمية( حيث كان المجتمع 

حرمة الغناء لوالنصلوص اللواردة فيه، فاللقطة هنا تصلّور أن هذا 

الرج: الملتحي المتدين كانت مسألة الغناء لديه طبيعية، لوأن التّحريم 

 دعاة الصحلوة اإلسالمية!!لم يأت إال من لدن علماء لو

  ت ظهر عالقة تربط بين يالد )ناصر القصبي(، لوجارته )فتاة

عشرينية(، بعد عدة لقاءات، تأتي الصلورة على مشهد يجمع بين 

يالد لوجارته )حبيبته( في بيتها!!  في ظالم اللي: الدامس! لوما أن 

بملوقف أرعبه، لولوقلوف   يتفاجأينتهي )يالد( من قضاء ليلته، حتى 

أمام منز: جارته حامالً عصاه لوهلو في أييه )أبلو سعد "المطلّوع"(، 

قمة غضبه، فيرتعب لهذا األمر )يالد(، فتقترح عليه جارته حاّلً، 

لوإن أبسط متابع سيدرك دناءة هذا  )يلك عندي الليلة!!(  بقلولها

المشهد لوتصلوير الب غاء لوالزنا لوالف حش حتى بحليلة جاره!! أهكذا 

جتمع فاسداً؟!  أهذا هلو مجتمع ما قب: الصحلوة!!  لومتى كان ذاك الم

كان في تلك الفترة فتاة عشرينية تعيش للوحدها بمنز: مستق:، تقاب: 

)حبيبها( في أي لوقت شاءت!! تصلوير مبتذ: لومنحّط ألبشع صلورة 

 تقدم عن صلورة ذلك الجي:!! لوحجم الفساد الذي كان فيه!!!

 ذه اللقطة أم لوابنتها يجلسان لقطة أيرى بشأن الطف: اللقيط  تظهر ه

أمام )أم يالد(   تشكلو هذه األم ألم يالد أن ابنها)يالد(  قد افتع: 

الفاحشة بابنتها!! لوأن هذا الطف: اللقيط هلو ابن ابنتها!!! تنادي األم 
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)أم يالد( ابنها يالد لتتعرف االبنة عليه، فتنكره البنت، فيظهر يلف 

اللي  ليه مباشرة بقلولها )هذا هلويالد أييه محسن، فتتعرف االبنة ع

أيذني للبر!!(   فينكر محسن هذا الكالم، لكنه بعد ايتالئه بنفسه، 

تظهر لقطة أيرى لمحسن لوهلو يتذكر الملوقف جيداً لوكيف تعرف 

 عليها، لوكيف ذهب بها للبر، لوالغزليات التي دارت بينهما!! 

ثر من هذا هلو ما يظهره هذا المسلس: من فحش لوب غاء لوزنا، ب: أك

ذلك، تصلوير مجتمع يغدّن فيه البغيّات ذهاباً لوإياباً!! لوانعدام النيلوة 

األصيلة أصالً، الملوجلودة عند العربي في نيلوته لوشهامته لوغيرته 

الغيرة على -حتى على جيرانه لوعشيرته، لوهذه األيال   

 كانت قب: اإلسالم، فما بالك لوالحا: بعده؟  -األعراض

لغلون في لوصف هذا المسلس:! لوه: يعني هذا قد يقلو: قائ:  أنتم تبا

أن المجتمع إبّان تلك الفترة لم يكن فيه فحش ألو زنا؟  فجلوابنا هنا ال 

ليس هذا المقصلود، فالفحش لوالبغي لوالظلم ملوجلود في ك: 

المجتمعات منذ عصلور دلو: اإلسالم جميعها، لولكن الصلورة التي 

حالة الطبيعية يقدمها المسلس: )تجع: أن صلورة هذا الفجلور هلو ال

للمجتمع في تلك الفترة لوأن هذا هلو السائد(، فنحن ال نقلو: أنه في 

تلك الفترة كان المجتمع طاهراً يالياً من الذنلوب لوالفلواحش، ال، فهذا 

غير متصلّور أصالً، لكن النقمة على هذا المسلس: هلو محالولة 

 التشلويه التي يمارسها لواجتزاء الصلورة لوقّصها، فهلو يسلّط الضلوء

على أقبح ما يحدث بالمجتمع بحجة تلوصيف الحا:!! لومن هنا يظهر 

 اليدللوجيةتعّمد إظهار الصلورة القبيحة لنا )الطبيعية للمسلس:(، 
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مضمرة داي: الصلورة المراد تلوصيلها عن حا: المجتمع بتلك 

 الفترة 

لقطة أيرى تظهر شاشة سينما في تلك الفترة  لوفي هذه اللقطة 

اهدين لوأغلبهم إما شباب لوإما صغار في يظهر مجملوعة من المش

السّن لوغلمان، لوهم ي طالعلون فيلماً مصرياً )أبيض لوأسلود(، تظهر 

فيه صلورة النساء بأقبح سفلور لوعري، يتم تسلّيط الصلورة على 

المتابعين لهذا المشهد فيطهر مجملوعة من الشباب لوهم مستثارلون 

بيديه على  )جنسياً(، ك: منهم يعّض على شفتيه، لومنهم من يضرب

فيذه، نتيجة لهذا المشهد المتعّري للممثالت على شاشة الفيلم 

 لوالسينما!! 

لوأي شيء أقبح من هذا التصلوير الفّج، لوهذه الدناءة حتى في ايتيار 

المشهد لوتلوصيف أمٍر أراده ميرج المسلس:!! مضمر يبيث يصلّور 

ه هي شباب الجي: إبّان تلك الفترة بالشهلوانيين لوالجنسيين، لوأن هذ

 حالة طبيعية للشاب الطبيعي!! 

لوصلورة السينما ماهي إال تأكيٌد لوضرب من هيئة الترفيه أليال  

المجتمع لوربط تحريم السينما باألص: للصحلوة!! لواعتبار أن السينما 

كانت حالة طبيعية لوالمجتمع متقب: للفنلون في تلك الحقبة، إال أن 

ت الفن، لوحّرمت الصحلوة هي التي عّكرت  صفلو المجتمع، فاقتلع

 السينما، لونادت بالتحريم لك: هذا!!!

 إن هدف هذا المسلس: ال ييرج عن الحالة اإلعالمية السائدة في

مجتمعنا المحلي؛ لضرب الثلوابت اإلسالمية عن طريق ربطها 

بالصحلوة، فالراصد للحالة اإلعالمية في اآللونة األييرة، لوهي 
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تركب أعلى ملوجاتها في ضرب الثلوابت لوالمقدسات في عقلو: 

المتلقين؛ سيلحظ األسللوب الملوّحد في التعام: مع هذه الثلوابت لوإن 

ع األشياص  هذه الثلوابت التي ايتلفت األدلوات لواللوسائ: لوحتى تنلو

أ ريد لها أن ت ضرب كان لها أسللوب يطير في التعام: معها أال لوهلو 

ربط هذه الثلوابت بحالة مجتمعية لوبفترة زمنية تشّك: لوعي الناس 

عليها  فهذا ما عملت عليه أغلب التيارات المصادمة للشريعة 

ية نبلونية المتاني(، لوالقنلوات التلفزيسلواء ) تيار ليبراليو تيار علم

 للنهج اإلنفتاحي لقيادة التغيير الثقافي في السعلودية لوعلى رأسها

MBC  ا، لومن على شاكلتهمسلس: العاصلوف لوعرضه( ل)المتبنّية

فكانت جلوهرية الرسالة لعقلو: الجمهلور المشاهد لوأسللوب التضلي: 

هلو ربط التمّسك بالثلوابت اإلسالمية بحالة المجتمع السعلودي إبان 

دعلوة التلوحيد لوما تالها من انتشار العلماء لودرلوس العلم، انتشار 

لوتبني المؤسسة التعليمية لتدريس الملواد اإلسالمية )تلوحيد، فقه، 

 ،حديث، تفسير،   (، لوما نتج بعد ذلك من قيام الصحلوة اإلسالمية

الذي أصاب العالم اإلسالمي، بفع: انتشار الفلسفات  حبعد الترنّ 

هذه  ،الجديدة االيدللوجيالوتبني دلو: متعددة لهذه اإللحادية لوالعلمانية 

الفترة من التاريخ السعلودي القريب، حالولت هذه اآللة اإلعالمية 

الثلوابت اإلسالمية بها، ب: لونّظرت لهذا المفهلوم في محالولة  ربط 

لجع: الثلوابت أمراً طارئاً على عقلو: الجي: الجديد، لوكأّن الثلوابت 

قرآن لويقررها، لولم تلوجبها السنّة النبلوية اإلسالمية لم يتحدث عنها ال

لوتعمقها في قللوب الصحابة لومن تبعهم، لوكان مغزى هذا الزيم 

اإلعالمي حلو: زعزعة الثلوابت هلو ربطها ببعض العلماء 
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المعاصرين، لوأن المجتمع المنغلق هلو مجتمع نشأ على هذه القيم 

ط حلو: داعي لهذا التسيّ  التي تقررت في القرن األيير، بالتالي ال

 !! الثلوابت

 

 برنامج صحوة: -2

بدأ عرض هذا البرنامج على قناة رلوتانا يليجية ابتداًء من 

م ، يستضيف فيه المذيع احمد العرفج الشيصية 2016رمضان

المشهلورة عدنان إبراهيم
(1)

، أشير هنا إلى الرمزية التي يحملها 

 البرنامج فهلو يشير إلى صحلوة جديدة ترّد على الصحلوة اإلسالمية

السابقة؛ فيقرر عدنان إبراهيم مفاهيم كثيرة ميالفة لشرع هللا، 

لوعناداً ضد األحكام اإلسالمية بغير علم لوال بيّنة، لوسأذكر هنا 

نملوذجاً لواحداً من إحدى الحلقات لوهلو عن ملوضلوع أصبح مثيراً في 

 الساحة المحلّية، لولنرى التيبّط العدناني لومنهجيته في هذا البرنامج 

 لحجاباليالف في ا المذيع لوبدأ الحلقة بتهلوي: لوتضييم أمر استفتح – 1

لويتمها بمث: ذلك، فمما قاله  )بين الحجاب لواليمار لوالنقاب لوغطاء 

ظل الخالف قائما بين الفقهاء وأئمة الرأس لوغيرها من المسميات 

، لولن نبالغ للو قلنا إن حجاب المرأة في اإلسالم من أكبر القضايا المذاهب

الفقهاء الجدد  متاريخ لوما زا: حتى يلوم الناس هذا    لوماذا قدجدلية في ال

في هذه القضية لوه: أنصفلوها أم زادلوها تعقيًدا! السؤا: األهم ه: للمرأة 

رأي في قضيتها الكبرى(، لومع األسف الشديد لم ينكر عليه عدنان ذلك، 

                                                           

هـ(،  فلسطيني من ملواليد مدينة غزة  لوهلو من اليطباء المفلّوهين  1386 -م  1966عدنان إبراهيم، )( (1
لولديه لوعللومها البارزين في ألورلوبا، لويعتبره البعض من رلواد اليطاب الديني المستنير، له اهتمامات بالفلسفة 

  لوالتي تتعارض مع اصلو: اإلسالم األطرلوحات المثيرة للجد:العديد من األفكار لوالنظريات لو
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ة لواألقلوا: المشهلور التي تزي: ب: أقره لوأعرض عن ذكر األدلة الظاهر

بال شك من القضايا  الحجابالتشلويش، فكان من جلوابه  )قضية  اهذ

 الجدلية اليالفية،     ه: لوجه المرأة علورة! أم ليس بعلورة!

ثم ينبني على ذلك مسألة أيرى، لوهي إذا كان علورة ه: يجلوز النظر إليه 

عند الحاجة مثال؟ ألو يجلوز بإطال ؟ هذه قضايا لوقع فيها اليالف الكبير 

سائ: تتعلق بتأسيس القضية أعني النصلوص الشرعية من لوالشديد في م

كتاب لوسنة كيف فهمها الفقهاء لوالمفسرلون لوالعلماء فضال عن اليالف 

اللواقع في النصلوص الحديثية من جهة اللورلود، هناك من صحح حديثًا ما 

 لوهناك من ضعَّفه  فالقضية يالفية بال شك( 

جعل فرض الحجاب مسألة مواطن الخالف التي ذكرها عدنان إبراهيم ال ي

خالفية، والمواطن ال شك أنه وقع فيها خالف بين العلماء؛ لكنه لم ينازع 

 أحد منهم في فرض الحجاب.

 

قا: عدنان إبراهيم  )فالحجاب، للو نبدأ من القرآن العظيم، كلمة  – 2

الحجاب لوردت في القرآن الكريم في ملواضع أعتقد أنها سبعة ملواضع إذا 

ة المطففين ))كال إنهم عن ربهم يلومئذ لمحجلوبلون(( تصبح ضممنا إليها آي

تقريبا ثمانية ملوارد ألو ثمانية ملواضع،     أما كلمة  حجاب لوردت في 

سبعة ملواضع لوفي سبعتها لم ترد بمعنى غطاء اللوجه ألو غطاء البدن في 

 سبعتها، لوإنما بمعنى الفاص: لوالساتر المكاني الفضائي( 

ع بين المنكرين لفرضية الحجاب ألو من يريد االعتراض بهذه الشبهة لواس

 تهلوي: اليالف فيه 

لويصلح الكالم السابق اعتراضا إذا اعتمد الفقهاء في إثبات فرض هذا 
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اللباس على أمر القرآن بالحجاب، لومن المعللوم أن إثبات فرض اللباس 

الشرعي ال يعتمد على حرفية األمر القرآني بسؤا: أمهات المؤمنين من 

ب، فلم ييف على الفقهاء أن ظاهر اآلية يتحدث عن ساتر لوراء حجا

 مكاني 

لولكن الفقيه ال يكتفي بالمرلور السطحي على ظاهر اآلية، ب: يفتش عن 

 الحكمة 

 

يقلو: عدنان إبراهيم  )اآلن سأقلو: شيئًا عجيبا جدا، قرأت قب: مدة  – 3

اية، في حديثا في أسد الغابة للعالمة ابن األثير الجزري صاحب كتاب النه

أسد الغابة في ترجمة صحابية ت سمى منيعة، تقلو: ابنتها  أنها جاءت 

لوسألت النبي  لوا ناراه لوا ناره، تستعيذ باهلل من نار جهنم، فقا:  ما 

أسفري يا أمة هللا عن  -لوهي منتقبة  -نجلواك؟ فذكرت له سؤالها، فقا: لها 

اإلسالم، لوالنقاب لوجهك  أريني لوجهك، فإن السفلور من اإليمان ألو قا: من 

 من الفجلور!!!، شيء غريب   

رلواه اإلمام العالمة ابن مندة لورلواه أبلو نعيم األصبهاني في الصحابة    

هذا الحديث ذكره ابن األثير لولم يعلّق بشيء، لونقله عنه الحافظ ابن حجر 

العسقالني في اإلصابة لوعلّق بالقلو:  )لولم أجده فيهما( ، لم أجده  عند ابن 

لوال عند أبي نعيم في الصحابة، لولكن لم يعلق منكر المتن مثال، ألو مندة، 

شاذ لهذه النكارة في متنه مع أن العبارة قلوية جدا، يقلو:  أسفري فإن 

 السفلور من اإليمان ألو اإلسالم، لوالنقاب من الفجلور( 

لوما قاله عدنان يد:ُّ على جهله الشديد بالحديث لوعللومه، لومن له اطالع 

لحديث ي درك ذلك؛ لكن منهجية عدنان هي الالمنهجية، لومعرفة بعلم ا
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لوبيصلوص هذا الحديث فيه مجهلوالن )مجهلو: العين( ، لورلواية المجهلو: 

ال تقب:، لويلوجد مقطع ألبي عمر الباحث صاحب قناة مكافح الشبهات 

بعنلوان  )إنزا: العقاب على شاتم النقاب #عدنانوإبراهيم ( رّد فيه على 

  الرلواية عدنان استدالله بهذه

 لونيتم بهذه الكارثة،  – 4

المذيع  )يا دكتلور ما تالحظ أنه أحيانا النقاب يزيد بالفتنة، بمعنى أن 

 المنتقبة أحيانا تظهر بأكثر من جمالها المعتاد(

نعت  شيئًا  رد عدنان إبراهيم قائاًل  )دكتلور أعتقد أن القاعدة هنا فعاًل م 

نع، يجب أن نكلون فأكثرت اللوللوع به، أ حبُّ شيء إلى ا لمرء ما م 

لواضحين، أنا يحزنني أن أقلو: هذا؛ لكن يجب أن نكلون صرحاء مع أنفسنا 

لومع الحقائق، ألم نلحظ بعد أن المجتمعات التي تزيد مزيد تشدد، لوتفص: 

تقريبا بشك: شبه تام لوكام: بين النلوعين، مجتمعات للرجا: مجتمعات 

الحجب الكام: حتى لوجهها  للنساء في ك: شيء، لوتحجر المرأة مث: هذا

أن هذه المجتمعات تكثر فيها الذي ي لوشك أن يكلون طمًسا لشيصيتها، 

 كل، ألكن صريحا، في علم االجتماع، الفواحش من نوع خاص

المجتمعات الرجالية يكثر فيها الشذلوذ الجنسي، مث: البّحارة، مث: السجلون، 

تمعات التي يُفصل حتى في هذه المجهذا في علم االجتماع معرلوف دائما، 

فيها فصال تاما بين الجنسين، تصبح مجتمعات رجالية، مجتمعات نسائية 

مفصولة يزيد فيها الشذوذ، ويزيد فيها الهوس الجنسي، يصبح الجنس 

، لماذا؟؛ ألن ما هاجسا مالزما لإلنسان، ويُوشك أن هوسا ليس هاجسا

، لو أن نتلوسط(زاد عن حده انقلب ضده؛ لذلك نحن أمة اللوسط، لومأملورلون 

من الذي أعلن الشذوذ يا هلل لو يا للعجب، لولنسأ: سؤاالً هنا لعدنان  
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الجنسي في العالم أجمع واعتبره حق من حقوق اإلنسان؟ أليسوا هم 

الغرب المنفتح )جنسياً(؟ من الذي أنتج مسلسالت الشذوذ الجنسي التي 

المرأة تُذاع في كل مكان صباح مساء؟ أليس هو الغرب المنفتح على 

 وتجلس المرأة بجانب الرجل دون فصل وال ُعزلة؟!!! .

وسأنقل هنا نّصاً لوزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون
(1)

 

من مذكراتها تقول فيه:" دعمُت في وزارة الخارجية األمريكية، حدث 

االعتزاز السنوي الذي تقيمه جماعة تسمى )المثليين جنسياً 

وكاالت الشؤون الخارجية، وكما يشير االسم، تضّم هذه  والسحاقيات( في

المجموعة الشاذّين جنسياً من العاملين في الشؤون الخارجية األمريكية؛ 

ليحوزوا ركيزة مهنية قوية من أجل تّحسين األجواء المحيطة بالشاذين 

في الخارج كما هو في الداخل" وتقول كذلك في هذا السياق:" تطّرقت 

فظيع الذي ال يزال يعانيه الشاذون عالمياً، وقلُت:) هذه إلى األذى ال

المخاطر ليست قضايا المثليين، هي قضايا حقوق اإلنسان( ....دعوني 

أقول اليوم إن حقوق اإلنسان هي حقوق المثليين وحقوق المثليين هي 

  حقوق اإلنسان، مرة واحدة وأخيرة"
(2)

 

تبّرجة، لوهذه مآالته، فأين هذا هلو الغرب الذي تظهر فيه المرأة سافرة م

 عدنان إبراهيم من هذه القضية؟!!! 

إن الهدف الذي يرمي له هذا البرنامج زعزعة األحكام الشرعية لومحالولة 

ربطها بعلماء معاصرين، لوأن السيا  الطبيعي هلو ملوافقة العصر، فال 

                                                           
1
هيالري كلينتلون، سياسية أمريكية، حيث تلولت منصب لوزير اليارجية األمريكي السابع لوالستين، لوذلك في عهد الرئيس باراك   ((

  2013لوحتى عام  2009ألوباما في الفترة منذ عام 

 564صفحة   لوعات للتلوزيع لوالنشرشركة المطب كلنتلون، يهيالر ييارات صعبة،( (2
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ييرج نمط هذا البرنامج عن االستراتيجية العالمية إلسالم ليبرالي 

 معتد:!! 

 برنامج النبأ العظيم: -3

 برنامج ابتدأ عرضه على قناة رلوتانا يليجية في رمضان

م ، يستضيف فيه المذيع يحيى األمير، المهندس  محمد 2017

شحرلور  لويهدف البرنامج لقراءة معاصرة للقرآن لواألحكام 

 الشرعية 

تتمحلور فكرة محمد شحرلور حلو: قراءة جديدة لَلحكام لوالثلوابت 

معاصرة، فشحرلور يرفض الثلوابت لواالحكام الشرعية بصلورة 

الشرعية، لوينادي بعملية قراءة جديدة من داي: التراث كأصلو: 

الفقه لوعللوم القرآن؛ لتتلوافق مع عصرنا!!  يقلو: في كتابه )منابع 

تجفيف اإلرهاب( " نحن بحاجة ملّحة إلى إعادة النظر، لوياصة 

جة إلى فيما يسمى بالثلوابت ألو األصلو: حيث نحن اليلوم بحا

إعادة تأصي: األصلو: نفسها، لوإعادة النظر فيما يسمى باألحكام 

الشرعية لوأدلتها
 (1)

لويقلو: في كتابه الدلولة لوالمجتمع " ه:  

استطعنا نحن أن نتجالوز الشافعّي في أصلو: الفقه لونضع أصلوالً 

جديدة؟"
(2)

  

لو يا للعجب من هذا الجديد الذي يدعلونا إليه شحرلور، إنه يقّدم 

 ً لم يعهد مثله قط، فيقلو: في كتابه )دلي: القراءة المعاصرة  نملوذجا

للتنزي: الحكيم( " يجب على المسلم أن يكلون عنده ذرة شّك في 

                                                           

 34منابع تجفيف اإلرهاب ، محمد شحرلور، صفحة   (1)
 228الدلولة لوالمجتمع، محمد شحرلور، صفحة   (2)
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لوجلود هللا، لوالملحد عنده ذرة شّك في اإللحاد"
(1)

لوفي حديثه عن  

إرادة هللا جّ: لوعال، يقلو: في كتابه )الدلولة لوالسلطة( " أن هللا لم 

دة، لوالغنى لوالفقر، لوطلو: العمر لوقصره يكتب الشقاء لوالسعا

على أحد أبداً منذ األز:"
(2)

لويقلو: في كتابه )القصص القرآني(  

"إن علم  -تعالى هللا عما يقلو: الظالملون -لوهلو يحكي عن علم هللا

هللا باألشياء هلو علم رياضي بحت     فليس في علم هللا تفاحة 

ها على شك: صفراء لوأيرى حمراء، لولكنها ملوجلودة في علمه كل

عالقات رياضية عددية بحتة"
(3)

 

حسب  -لوحينما تحدث عن يلق اإلنسان لوالرلوح يقلو: كذلك " هللا

حقّق ذاته بنفيه الرلوح، لورأى ذاته مجازياً في  -التنزي: الحكيم

اإلنسان"
(4)

تعالى هللا عما يقلو: الظالملون عللواً كبيراً  لوفي نفس  

ه تطلور إلى الحا: الكتاب يتحدث شحرلور عن يلق اإلنسان لوأن

الذي عليه اليلوم )فشحرلور من أنصار الدارلوينية( فيقلو:" مّر 

البشر بصلور ميتلفة يال: سيرلورة تطلوره من شبيه بالقرد 

يمشي على أربع إلى صلورة اإلنسان الحالي"
(5) 

 

لولفظ آدم في كتاب هللا ليس هلو نبي هللا آدم الذي جاء به القرآن 

ن مجملوعة بشرية، عاشت جنباً عند شحرلور ب:" آدم لفظ معبر ع

إلى جنب مع مجملوعات أيرى فنيت الحقاً"
(6)

لويقلو: كذلك " آدم  

                                                           

 60دلي: القراءة المعاصرة للتنزي: الحكيم، محمد شحرلور، صفحة   (1)
 295-294الدلولة لوالسلطة، محمد شحرلور، صفحة  (2) 
 1/160لور، صفحة القصص القرآني، محمد شحر (3)
 1/292المرجع السابق، صفحة   (4)
  1/252( المرجع السابق، صفحة  (5

 1/258المرجع السابق، صفحة  (6) 
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هلو مرحلة لوسيطة بين اإلنسان لوالبشر لوليس شيص لواحداً"
(1)

 

ثم يتحدث عن التاريخ اإلنساني في كتابه )اإلسالم لواإليمان( 

قائالّ" بدأ التاريخ اإلنساني بانفصاله عن المملكة الحيلوانية"
(2)

 

عرش يبين شحرلور معنى لوفي كتابه )دلي: القراءة المعاصرة( 

العرش  هلو ألوامر هللا لونلواهيه" بقلوله" هللا
(3)

لوأما حديث شحرلور  

عن الشعائر اإلسالمية فحّدث لوال حرج فها هلو يقلو: في كتابه 

)اإلسالم لواإليمان( عن بعض الشعائر في اإلسالم "القتا: ضد 

لوالصيام ضد الفطرة    لوبايتصار الفطرة، لوالزكاة ضد الفطرة، 

الشعائر كلها ضد الفطرة"
(4)

، هذه هي نتائج القراءات المعاصرة 

لمحمد شحرلور، لوليس الغرض هنا أن أنق: ما يقلو: لونرّد عليه، 

لوإنما أحببت أن أبيّن للقارئ شيئاً ضئيالً من تفكير هذا الرج:، 

من أليتصر على القارئ ما سيقلوله شحرلور في هذا البرنامج 

طعن في األحكام لوالسنة لوتألوي: للقرآن بقراءات لوتفسيرات ما 

رج: يقرر هذه القراءة ب ظنكأنز: هللا بها من سلطان، فما 

الجديدة في كتبه؟ ه: سيأتي بجديد في هذا؟ لوإليك مثا:  ما 

 ينضح به في أحد حلقاته في هذا البرنامج 

يب البعيد ك: لمقطع الذي سأعلق عليه هلو تفسير شحرلور العجيب الغرا

البعد عن قلواعد اللغة لوالعلم لقلوله تعالى  ))نساؤكم حرث لكم فأتلوا حرثكم 

 أنى شئتم لوقدملوا ألنفسكم((

                                                           

 1/283المرجع السابق، صفحة   1))
 352اإلسالم لواإليمان، محمد شحرلور، صفحة   (2)
 86دلي: القراءة المعاصرة، محمد شحرلور، صفحة   (3)
 37جع سابق، صفحة  اإلسالم لواأليمان، مر (4)
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"النبأ العظيم" لوالتي بعنلوان  )العالمية، لوالرحمة،  قطع هلو الحلقة األلولىالم

 لوالياتمية، لوغياب الترادف(

 

 يمة فيما يلي لوتتليص انحرافات محمد شحرلور في تفسيره اآلية الكر

 تحريفه لمعنى كلمة النساء  – 1

عدم فهمه لكلمة الحرث، لوأن المتاع إنما يقتصر على األشياء  – 2

 لوالحاجات 

 فنقلو: لوباهلل التلوفيق 

 -شحرلور حّرف معنى كلمة النساء إلى معنى بعيد ك: البعد عن اللغة  

لمن يستمع لوهلو أصال ال ي حسن اللغة العربية لوال التحدث بها لويظهر ذلك 

أن  –بجهله  –فقا: أن المعنى من النسيء، أي  التأيير، فهلو يرفض  –له 

"جمع امرأة" ، لوإنما ك: ما است حدث إلى  يكلون معنى كلمة "نساؤكم" هلو

 أن تقلوم الساعة من المتأيرات الحديثة )األشياء المستحدثة(!!!

 

المكسب أما قلوله تعالى  )حرث لكم( فيجعلها شحرلور لويفسرها  بأنها 

لوالمنفعة!!!، لوهذا مبني على تفسيره المغللوط لكلمة متاع في سلورة آ: 

نه يكلون لغير العاق:، لوال شك أن هذا أعمران؛ حيث فّسرها باألشياء، لو

ن اه  التيريف لوالتحريف ترده آيات لوأحاديث منها قلوله تعالى  ) ع دأ ن لو  أ ف م 

ن  تَّعأ ن مَّ ق يه  ك م  س نًا ف ه لو  ال  ًدا ح  عأ ن  لو  ة  م  ي ام  م  الأق  ي ا ث مَّ ه لو  ي لوأ نأ ي اة  الدُّ ت اع  الأح  اه  م 

ين   ر  ض  حأ نأه نَّ لوقلوله سبحانه لوتعالى  ) [61]القصص  (الأم  ت عأت م ب ه  م  ت مأ ا اسأ ف م 

ةً  يض  ه نَّ ف ر  لور  فاالستمتاع يكلون بالنساء، لوقلو: النبي  [24]النساء (ف آت لوه نَّ أ ج 
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يير متاعها المرأة الصالحة(  )الدنيا متاع لوملسو هيلع هللا ىلص
(1)

فالحديث ينص على  

أن)المرأة( متاع، لوليس كما يزعم الم يّرف شحرلور بأن المتاع يكلون فقط 

 في أشياء لوحاجيات من غير العاق:!!!

 

فبعد أن بينا األيطاء في تفسير شحرلور لقلوله تعالى  )نساؤكم حرث لكم(، 

أ ل لون ك  ع ن  : هللا تعالى  )نسرد اآليات من البداية كي يتضح المعنى، يقلو ي سأ لو 

تَّٰى  ب لوه نَّ ح  ال  ت قأر  يض  ۖ لو  ح  ل لوا النّ س اء  ف ي الأم  ت ز  يض  ۖ ق :أ ه لو  أ ذًى ف اعأ ح  الأم 

اب ين   بُّ التَّلوَّ ك م  َّللاَّ  ۚ إ نَّ َّللاَّ  ي ح  ر  يأث  أ م  نأ ح  ت لوه نَّ م 
ن  ف أأ ن  ۖ ف إ ذ ا ت ط هَّرأ ه رأ ي طأ

ي   ين  )لو  ر  ت ط ّه  بُّ الأم  ئأت مأ ۖ 222ح  ث ك مأ أ نَّٰى ش  رأ ٌث لَّك مأ ف أأت لوا ح  رأ ك مأ ح  ( ن س اؤ 

ن ين  ) م  ؤأ ر  الأم  ب ّش  ق لوه  ۗ لو  ال  لوا أ نَّك م مُّ ل م  اعأ اتَّق لوا َّللاَّ  لو  ك مأ ۚ لو  لوا أل  نف س  م  ق ّد  ( (223لو 

[223-222]البقرة   

ي عرف بالدلورة الشهرية عند المرأة، المحيض معرلوف لك: قارئ، هلو ما 

فاآلية الكريمة تأمرنا بأن المرأة إذ جاءها المحيض )لوهلو أذى(، فإنه يجب 

على الرج: أن يعتزلها فال يقربها حتى تطهر، فإذا طهرت يجلوز للرج:  

 إتيانها من حيث أمر هللا، لوهذا لواضح ال إشكا: فيه 

:" ، "إتيان"فعندنا  "حيض" ، "نساء" ، "تطهر" ، "اعتزا  

فالمراد من اآلية الكريمة أن الرج: يعتز: زلوجته حا: حيضها فال يقربها 

 حتى تطهر 

ٌث لَّك مأ ثم قا: تعالى  ) رأ ك مأ ح  ك مأ  ، فـ "[223]البقرة  (ن س اؤ  " التي تكلم هللا ن س اؤ 

ٌث لَّك مأ  عنهن في اآلية السابقة، لوأمرنا باعتزالهن في المحيض هن " رأ " ح   

لحرث في اللغة يأتي على معان عدة، منها لوا  

                                                           

 ( أيرجه مسلم في صحيحة(1
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األرض المتشققة للزراعة  – 1  

ا َويُْهِلَك  د  ف يه  ي فأس  ض  ل  لَّٰى س ع ٰى ف ي األأ رأ إ ذ ا ت لو  2– الزرع، كما قا: تعالى  )لو 

بُّ الأف س اد  (]البقرة  205[ َّللاَّ  ال  ي ح   اْلَحْرَث َوالنَّْسلَ  ۗ لو 

ت ه  لوله تعالى  )متاع الدنيا، كما في ق –3 ث  الدُّنأي ا ن ؤأ رأ يد  ح  ن ك ان  ي ر  م  لو 

ا نأه  [20]الشلورى  (م   

الثلواب لوالنصيب، ألو الملوعلود به، لوهلو حرث اآليرة –4  

ئأت مأ فقلوله تعالى  ) ث ك مأ أ نَّٰى ش  رأ ( معناه  ائتلوا نساءكم التي لوصفها هللا ف أأت لوا ح 

هذا إشارة إلى تحريم إتيان  بالحرث كيف ما شئتم ما دام في القب:، لوفي

المرأة في الدبر، فالتشبيه باألرض ألو الزرع يعني أن اإلتيان يكلون في 

 منبت اللولد فقط 

فهذا هلو الفهم الصحيح لآلية الكريمة، ال تيريف شحرلور، فللو أردنا أن 

يض  ۖ ن طبق تيريف شحرلور على اآلية، لكان معناها  ) ح  أ ل لون ك  ع ن  الأم  ي سأ لو 

ل لوا ه لو  أ ذًىق :أ  ت ز  األشياء المستحدثة كالجلوا: لوالراديلو لوالكمبيلوتر أي    ف اعأ

حتى يطهرن(، فه: ي عق: أن يأمرنا هللا باعتزا: األشياء الحديثة الجديدة في 

حا: الحيض!!! لوما عالقة األشياء الحديثة كالجلوا: لوالراديلو لوغيرها 

 بالحيض!!!

ر  )لو  كذلك يفّسر شحرلور قلو: هللا تعالى ) ٍر )1الأف جأ ل ي اٍ: ع شأ الشَّفأع  2( لو  ( لو 

تأر  ) الألو    [3-1]الفجر  ( (3لو 

 بقلوله 

 الفجر  االنفجار الكبير!!

 لوليا: عشر  المراح: العشرة لتكلون الكلون!! 
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لوالشفع لواللوتر  الهيدرلوجين لوما بدايله من إلكترلونات سالبة لوبرلوتلون 

 ملوجب!!!!

 لمشؤلوم لواألمثلة كثيرة في هذا البرنامج ا

) لكن هذا النملوذج هلو الذي ألوصت به مؤسسة راند للمجددين الجدد، 

لوالذين البد أن تتاح لهم فرص الظهلور اإلعالمي؛ ليكلونلوا جزءاً من 

 لغربية" (التجديد المطللوب "لوفق الرؤية ا

 برنامج اإليمان والعصر: -4

للداعية المعرلوف عمرلو يالد برنامج اإليمان لوالعصر
(1)

، ع رض في 

  MBCم ، على قناة 2016م لو 2015سمين متتالين ملو

رؤية جديدة فعّالة لدلور  -كما يقلو: –يطرح عمرلو يالد في هذا البرنامج 

الدين في الحياة، لوهلو يهدف إلى إعادة قراءة الدين لوفق لواقع لومقتضيات 

 العصر لوفي هذا السيا  يبدأ عمرلو يالد برنامجه بقلوله 

اة( ثم يقلو: )مش الدين، ال، في فهمنا )في فجلوة كبيرة بين الدين لوالحي

للدين(، لوهذه الفجلوة يعبّر عنها عمرلو يالد  بأن أكثر كتاب فقه يباع هلو 

فقه السنة الذي أ لّف منذ سبعين سنة كما يقلو:، لوبمأن بيننا لوبين هذا الكتاب 

 70سنة فهذه هي الفجلوة بيننا لوبين فهمنا لَلحكام الفقهية لوعمرها  70

ج عمرلو يالد على فهمنا للتفسير فهلو يرى أن الفجلوة بيننا سنة!!!، ثم يعرّ 

سنة لماذا؟ ألن أكثر كتاب تفسير  700لوبين تفسير كالم هللا هي أكثر من 

 سنة لوتزيد!!!! 700ي باع هلو تفسير ابن كثير لوهلو مؤلّف من 

                                                           

( الدكتلور عمرلو محمد حلمي يالد داعية إسالمي، لومؤسس جمعية صناع الحياة، كانت بداية عمله الدعلوي (1
في مصر مع بداية القرن الحالي، ثم ذاع صيته في جميع أنحاء الدلو: العربية لواإلسالمية، لوقام بتقديم العديد من 

 نية البرامج التلفزيلو
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 دلور الدين في الحياة فيحدده بأمرين  يلوضح عمرلو يالد في برنامجه 

 المجتمع  أن يلبّي احتياجات 

  يجيب عن أسئلة العصر 

 لوانلويدعلو عمرلو يالد إلى تجديد جديد فيقرر بأن العلماء السابقين كا

من الدين ثم يطبقلون تشريعاته على الحياة  ينطلقلون في تقرير األحكام بدءً 

لومقتضياتها، ثم يؤكد أنه في عصرنا الحاضر أصبحت الحياة هي التي 

، لوأن هناك فئة تريد أن تنطلق في تسبق الدين لوالدين ثابت في مكانه

تصلوراتها من الدين للحياة فيقلو: )عايزين يشدلوا الحياة للورى مينفعش(، 

ثم يجيب عن الشيء الصحيح الذي ينبغي، لوالذي سيقدمه في برنامجه هذا 

فيقلو: ) احنا عملنا حاجة جديدة، احنا انطلقنا من الحياة للدين(، ثم يقّرر 

التجديد فيقلو: ) علماء الدين مش هيعرفلوا  عمرلو يالد هنا مسألة في 

 يعمللواا تجديد للوحدهم، الزم الشباب يشارك ألن هم اللي فاهمين الحياة( 

لوهكذا يبتدئ عمرلو يالد برنامجه الذي يدعلوا فيه إلى تجديد من نلوع 

جديد، تديّن من النلوع اللوسطي بالطعم الليبرالي لوالرائحة العصرية 

رنامج ال ييرج عن غيره من البرامج لوالمذا  الغربي، فهذا الب

لوالمسلسالت التي تهدف إلى إسالم يرضي الغرب، لوترمي لتطلويع 

 نصلوص الشريعة لتلوافق هيمنة الثقافة الغالبة 

هذه بعض النماذج البسيطة التي استلوعبتها هذا اللورقة لوالتي تهدف إلى 

قّدس تسلّيط الضلوء على عملية الطعن لوالحرب على المقدس في الشهر الم

لوالمغزى من هذه الحرب اإلعالمية المعلنة، لونالحظ من يال: ما يتم 

عرضه في الفضائيات من مسلسالت لوبرامج في هذا الشهر الفضي:، 
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تشلويه مفهلوم المسلم الحقيقي لوالطعن في الثلوابت اإلسالمية لوزعزعتها 

عند المتلقي لوالمشاهد لوالهدف لواحد )إسالم ليبرالي( متلوافق مع القيم 

 ربية الغ

إن التناسق التام لوالتشابه في األفكار لوالمركزية التي يريد اإلعالم أن 

يقلو: " إن التشابه  ى فكرة مهمة ذكرها هربرت شيللر يلوصلها لنا، تدلنا عل

الجلوهري في المادة اإلعالمية لوفي التلوجهات الثقافية التي تنقلها ك: لوسيلة 

رلورة أن ننظر إلى من لوسائ: اإلعالم بصلورة مستقلة، يستلزم بالض

الجهاز اإلعالمي ككتلة لواحدة" 
(1)

 

لوهذا ما الحظه ادلوارد سعيد في كتابه )تغطية اإلسالم( حيث يقلو: " إن 

بلوسع لوسائ: اإلعالم أن تفع: ك: شيء، فتعرض لوجهات النظر جميعها، 

لوتزلّودنا بأشياء عديدة تعتبر مستهجنة، ألو أصيلة بشك: غير مأللوف، ب: 

ي نهاية المطاف، تجدها جميعاّ تلتزم بإجماع أساسي حتى شاذة لكن، ف

هي  -لواحد، ألنها كلها شركات تيدم لوتعّزز هلويّة لواحدة مشتركة

 )أمريكية( ألو حتى )الغرب("

هذا الترتيب الهائ: المسبق في تشلويه اإلسالم لوضرب الملتزمين به 

 معنلوياً، هلو مما ص نع لوطبخ في لوسائ: اإلعالم بحبكة محنّكة في غاية

اليبث لوالقباحة، فتجد مسلس: )سيلفي( يسير من تصرفات المتدينين، 

لومسلس: )غرابيب سلود( يضرب ثابت الجهاد بحجة محاربة داعش، 

لومسلس: )العاصلوف( يربط الثلوابت اإلسالمية بحالة مجتمعية سابقة لوأنها 

"كانت" حصيلة اجتهادات علماء معاصرين، لوبرنامج )صحلوة( يطعن في 

                                                           

 89، صفحة ، مرجع سابقالمتالعبلون بالعقلو: (1)
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ية لويزعزها للمتلقي، لوبرنامج )النبأ العظيم( يطعن في األحكام الشرع

تأصي: أصلو: اإلسالم في أص: الثلوابت ذاتها لوقراء القرآن قراءة 

عصرية، لوبرنامج )اإليمان لوالعصر( يدعلو لتجديد الدين بطريقة مغايرة 

لمنهج الكتاب لوالسنة، لوالهدف لوسط هذا الهجلوم الذي قد يبدلو مبعثراً، هلو 

لثلوابت الشرعية لوالمطالبة بإسالم )ليبرالي( لوسطي، ضرب األحكام لوا

 يتلوافق مع قيم الحضارة الغربية 

إن هذا الهدف الذي تسعى إليه هذه اآللة اإلعالمية في بالدنا، هلو ميطط 

استراتيجي مدرلوس منذ االحتال: األمريكي للعرا  "فبحسب رئيس 

جنة الشر  )مشرلوع القرن األمريكي( لوليم كريستلو:، في شهادته أمام ل

األلوسط لوجنلوب أسيا التابعة للجنة العالقات اليارجية في مجلس النلّواب 

األمريكي، فإن )التعاليم اللوهابية، لوالمدارس الدينية، لوالما: السعلودي، قد 

شجعت الشباب المسلم في بلدان ميتلفة من العالم على الجهاد  إن اتحاد 

يلق الراديكاليةالعقيدة اللوهابية لوالما: السعلودي قد أسهم في 
(1)

 -التطّرف -

لومناهضة النمط األمريكي في أجزاء كبيرة من العالم اإلسالمي، أكثر من 

أي عام: آير، لومن ثّم فإن إزاحة نظام الرئيس صدام حسين    سيكلون 

يطلوة ضيمة لتيفيض النفلوذ السعلودي    لومن ثم فإن السيطرة األمريكية 

سيمكن من ممارسة الضغط ،  على العرا  لونفطه، من يال: نظام ملوا:ٍ 

بما في ذلك مالياً، على المملكة السعلودية، بما يسمح لللواليات المتحدة 

 بتجفيف أحد أهم الملوارد المالية لإلرهاب )اإلسالمي(" 

                                                           

( هي ترجمة للكلمة "أص:" ألو "جذر"، لويقصد بها عملوما التلوجه الصلب لوالمتطرف لوالهادف للتغيير (1
 الجذري لللواقع السياسي ألو التكلم لوفقا له 
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لولهذا األمر كان تشلويه اإلسالم لوالمسلمين في اإلعالم هلو أحد الركائز 

ي كسب معركتها ضد ما األساسية التي اعتمدت عليها اللواليات المتحدة ف

أسمته بالتطّرف لواإلسالم األصلولي )السنّي(، "لولهذا الغرض أنشأت 

أمريكا معهداّ متيصصاّ في مراقبة اإلعالم العربي لواإلسالمي، لوترجمة 

ميتارات منه إلى عدة لغات عربية، لويسمى ذلك المعهد)معهد األبحاث 

)ميمري( اإلعالمية للشر  األلوسط(، ألو ما ي عرف ايتصاراً ب 

(MEMRI لوهلو من األدلوات الرئيسة الحالية في تشلويه صلورة اإلسالم ،)

لوالمسلمين لدى الغربيين، كلونه يعتمد التقاط لواجتزاء ما يرى أنه ييدم 

هدفه لوتلوجهه من اإلعالم العربي، لويقلوم بترجمتها لوتلوفيرها بالدرجة 

األلولى للسياسيين الغربيين" 
(1)

 

المبحث عن األهداف األمريكية المنشلودة في  يبقى أن أنلّوه في نهاية هذا

منطقتنا، فإن معرفة هذه األهداف لودراستها أحد المرتكزات الرئيسة في 

فهم المعاداة الرئيسة لإلسالم لوتشلويه صلورته في الفضائيات العربية 

لوالغربية، لوهي كما يحددها لوليم بللوم
(2)

 ،أربعة أهداف مركزية 

اصة الشركات العابرة للقارات لوالتي جع: العالم مفتلوحاً للعلولمة لوي -1

 مقرها أمريكا 

تعزيز القلوائم المالية لمقالولي الدفاع في الداي: الذين أسهملوا بكرم  -2

 في حمالت أعضاء الكلونجرس لوقاطني البيت األبيض 

منع قيام أي مجتمع يمكن أن يستيدم كنملوذج ناجح بدي: للنملوذج  -3

 الرأسمالي 

                                                           

 253-252أنظر  اإلسالم الذي يريده الغرب، مرجع سابق، صفحة  ( (1

له كتاب لوحيد مترجم هلو الدلولة  ،هلو مؤرخ، لوكاتب، لوصحفي، من اللواليات المتحدة األمريكية( لويليام بللوم (2
 Killing Hopeالمارقة، لوله عدد من الكتب الغير مترجمة منها  
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قتصادية لوالعسكرية على أكبر قدر مد نطا  الهيمنة السياسية لواال -4

ممكن من الكرة األرضية، لمنع قيام أي قلوة إقليمية يمكن أن تتحدى 

التفلو  األمريكي، لوإقامة نظام عالمي على صلورة أمريكا، لويفيد 

الدلولة العظمى اللوحيدة في العالم
(1)

  

فإن هذه الغايات  -كما يقلو: بللوم –لوعند لواضعي السياسة األمريكية 

 لوسائ:، لوقد كانت ك: اللوسائ: متاحة"تبرر ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  43صفحة   المجلس األعلى للثقافة ترجمة  كما: سيد، الطبعة األلولى،  ( لوليم بللوم، الدلولة المارقة،(1
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 خاتمة

في حلوارها  اتالمذيع ت إحدىفضائيات المصرية، استضافعلى إحدى ال

جدالً كبير في  تي أثارتلوال يات،لواحدة من أشهر المطربات العرب

لقيت في هذا الحلوار ضمن األسئلة التي أ  كان من  ،الصحافة لواإلعالم  

  يمذيعة  ما رأيك في الشذلوذ الجنسال

يريد ال  المطربة  أنا بالنسبة لي هذا ييار من أراد عمله فليعمله، لومن ال

  يعمله

 المذيعة  للو بتيتاري ديانة أيرى غير المسيحية ماذا تيتارين ؟

( دينية المطربة  ال ديانة، )ال  

 المذيعة  ه: أنتي مع لوضع مناهج عن الجنس بالمدارس؟

  المطربة  بالتأكيد

مر الذي تعرفينه عن ذاتك لوال يعرفه اآليرلون؟المذيعة  ما هلو األ  

!!!المطربة  هلو إني أنا حمارة  

لم تمض  عدة أشهر حتى كانت هذه المطربة من أحد المستقطبين من قناة 

)إم بي سي(، لوشاركت في تقديم برنامج ثقافي!! ي ذاع على القناة بعنلوان 

 )اسأ: العرب(، لوهلو ملوّجه لك: األقطار العربية!!

ذج لواحد فقط من لدن نماذج كثيرة في تناقض لوحرب اآللة هذا نملو

اإلعالمية الضرلوس الذي ت شنّه على القيم لوالمعتقدات لوالثلوابت  إن هذا 

بفلسفتها العلمانية، ب: هلو  النملوذج ليس بغريب على الصناعة اإلعالمية 

متّسق معها غاية االتّسا  لومّطرد في رؤيتها لوفلسفتها، فالنفعية 

لوالدنيلوية التي تؤّسس لك: تناقض، لولك: تمّرد على األديان  يةلوالبراغمات
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رمات؛ تؤكد أنه ال مطلقات لوال  لوالثلوابت، لولك: ما يطا: المقّدسات لوالح 

  مرجعيات في سبي: المنفعة، لوك: غاية تبرر ك: لوسيلة

تشهد أمتنا اإلسالمية حالة صراع رهيبة، هذا الصراع قد تبللور بأدلواته 

ربية، إذ من طبيعة الثلورات أن تقلب المفاهيم لوتحّرك عقيب الثلورات الع

الساكن من األفكار، فاألمة في حا: مياض، تملوج بها كثيٌر من الفتن 

لوجاءت اآللة اإلعالمية بفلسفتها العلمانية لتضع رؤية جديدة  ،لوالصراعات

لوهذه  ،ت شّك: مجاالً لَلفكار المناهضة للدين عند المتلقين لبّث فضائياته

ي بالتطّرف الرؤي ة تتقاطع مع السياسة العالمية في حربها على ما س مًّ

لواإلرهاب لواألصلولية، لولذا لوبعد أن أدرك الغرب أن اإلسالم في الشعلوب 

اإلسالمية ظّ: حياً؛ حتى في حكم األنظمة العلمانية االستبدادية إبّان مرحلة 

برها الثلورات، جاءت الفكرة المركزية األيرى التي سيقلوم عليها لويت لولى ك 

)الجهاز اإلعالمي( بكافة أدلواته، أال لوهي )تقلويض اإلسالم من دايله(، 

لولذا كانت أشّد المعارك التي شنّها هذا التطّرف العلماني بآلته اإلعالمية، 

هي الحرب ضد الثلوابت  إن معركة الثلوابت اإلسالمية من أهم ما ينبغي 

الح؛ ليتلوللوا مسؤلولية تأصي: التنّبه له من ق ب: الغيلورين لوأه: العلم لوالص

الثلوابت من جديد في مجتمعاتنا اإلسالمية، لوالرّد على الشبهات حلولها؛ 

هازه اإلعالمي  لقد كانت اإلشكاالت جالتي يطرحها هذا المارد العلماني ب

)الصناعة اإلعالمية( لو المثارة في األزمان القريبة، عند رلّواد 

)حكم الغناء(، كـاألحكام الشرعية هي إثارة الشبهات حلو: بعض  المشّككين

لو)كشف اللوجه للمرأة( لوغيرها، أما المعركة اآلن فقد أيذت طريقاً آير 

هلو طريق الثلوابت، فالنقاش لم يعد قضايا ميتلف فيها، ب: أحكام ثابتة 

)فرضية الحجاب(، لو )أحكام اللوالء لوالبراء( كـبالكتاب لوالسنة لواإلجماع، 
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مما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام هلو أن لو لو )مفهلوم الجهاد(، لوغيرها

ال نبقى نحن كإسالميين مجّرد أدلوات دفاع فقط، ب: البد من حالة هجلوم 

فكرية مضادة لهذه األفكار المعادية، حيث إن المنظلومة العلمانية بجهازها 

اإلعالمي تشهد تناقضات كثيرة داي: رؤيتها لوتكلوينها، إضافة لحجم 

ى الذي تترّكب منه؛ فكشف هذه الرؤية من شأنه أن الدج: لوالكذب المفتر

يعّزز اليقين في قللوب المسلمين من هشاشة هذه الرؤية العلمانية 

، لوحجم السقلوط المدلوي الذي يحتّف بها، لولذا يجدر بعامة أه: الوضالالته

العلم لوالغيلورين أن يتلوللوا هذه المسألة بالعناية، لوأن تبقى الرؤية العلمانية 

  ع مستميت قدر اإلمكانفي حا: دفا

 

إّن حق: الدراسات اإلعالمية من أهم الحقلو: في عصرنا الحديث في 

نصببه  لم يأيذ بعدتشكي: أفكار لورؤية المجتمعات، لوهذا الحق: لَلسف 

من الدراسات اإلسالمية الشرعية، التي تكاد تكلون ضئيلة لوشحيحة في 

القارئ كمحالولة للتنبيه  لولذا جاءت هذه اللورقة بين يدي ،المكتبة اإلسالمية

على هذه الفكرة، لوتنشد الغيلورين لوأه: العلم لكتابات جديدة تأصيلية حلو: 

اإلعالم لوفلسفته في عصرنا، فهذه ألو: طر  اإلصالح لواللوعي التي ت بّث 

 . اإلسالمية لوقادتها لوالمؤثرين فيهلعملوم المجتمعات 

 

المجتمعات إن األمر بالمعرلوف لوالنهي عن المنكر من آكد سالمة 

اإلسالمية، ب: هلو أص: من أصلو: الدين، لوما من أمة تترك هذه الفريضة 

إال أذاقها هللا الذّ: لوالهلوان، لومن األمر بالمعرلوف لوالنهي عن المنكر، أن 

يتنبّه المرء المسلم لحقيقة هذه الفضائيات التي تكّد لي: نهار في تللويث 
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طلورة ما ي لقى عليه فيها، العقلو: لومحاربة الدين، فاللواجب أن يحذر من ي

لوينبّه إيلوانه المسلمين على يطلورتها، لواجتثاثها من ك: بيت لودار، فإنها 

آفة السّم اليفي الذي إن بقي في العق: أسأكره عن تبّصر الحق لواتباعه، 

لومن تجنّب طريق الحق هلك  لوإنا نسأ: هللا أن يلوفق لوالة أملورنا من 

ليطر ما ي حاك ألمتنا، لوأن يأيذ بيدهم  العلماء لواألمراء لوالحّكام للتنبّه

  ن هللا لوأن يسّددهم لما فيه نفع للبالد لوالعباديللذّب عن د

هذا وما كان من صواب فمن هللا وحده وما كان من خطأ فمن نفسي 

 .والشيطان، وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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