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ملخص الدراسة
تفس���خ القيم لدى قطاع عريض من أبناء األمة اإلس�ل�امية من أكثر األزمات التي تؤرق علماء
تعد أزمة ّ
رئيس���ا في تعظيم هذه األزمة ،وقد حاول اإلعالم
همها ،ويلعب اإلعالم الغربي واملتغرب دو ًرا
ً
األمة وحاملي ّ
اإلس�ل�امي بحضوره الالفت أن ّ
يعظم ُس���نة املدافعة قبالة هذا الس���يل االنحاللي الذي يستهدف اإلعالم
تلمس معالم معركة
الغربي واملتغرب من خالله قي َم األمة وثوابتها ،من هنا جاءت هذه الدراسة التي حاولت ُّ
القيم التي يحركها اإلعالم الهابط في صفوف املس���لمني ،فبينت الدراس���ة أن الغرب يحاول عوملة منوذجه
التحريري دومنا التفات خلصوصيات األمم في بنائها القيمي ومرجعيتها الشرعية الضابطة لهذا البناء.
وقد ساعد على ذلك وجود كوادر بشرية من أوساط املسلمني ،تسير على درب الغرب في توجيهها لوسائل
اإلعالم اخلاضعة إلشرافها.
وأوضحت الدراس���ة الراهنة أن توظيف الغرب لوس���ائل اإلعالم مبا يهدم املنظومة القيمية يس���ير على
يعبر املسار األول عن الواقع الفعلي للمجتمعات الغربية ،مبا فيها من تفسخ وانحالل،
ثالثة مسارات :حيث ّ
فيعبر عن الصراع بني الغرب
لص ّناع اإلعالم ،أما املسار الثالث
يعبر املس���ار الثاني عن الطمع املالي ُ
ّ
بينما ّ
واإلسالم ،واحتالل الغرب لديار اإلسالم وانعكاسات ذلك على القطاع اإلعالمي.
وقد قدمت الدراس���ة ف���ي ضوء ذلك العديد من الش���واهد اإلحصائية التي تبني م���دى خطورة التأثير
املوجه على وعي الشعوب وقيمهم.
اإلعالمي
َّ
كما تناولت الدراسة أثر اإلعالم الغربي واملتغرب على منظومة القيم في املجتمعات اإلسالمية ،وذلك من
خالل جملة من الدراس���ات األكادميية املوثقة ،والتي تطلق صرخات نذير إحصائية حول مس���ئولية اإلعالم
الهابط في خلخلة منظومة القيم ،وتناولت الدراس���ة في ضوء ذلك انعكاسات اإلعالم الغربي واملتغرب على
أطفال األمة ،وخاصة على ش���بابها ونسائها ،وبينت الدراسة واقع اإلعالم اإلسالمي من االستهداف الغربي
لقيم األمة وثوابتها؛ حيث وضعت الدراس���ة يدها على نقاط القوة والضعف في مدافعة اإلعالم اإلسالمي
لإلعالم الغربي والتغريبي؛ وذلك على مستوى األطفال والشباب واملرأة املسلمة.
ومقترحا ميكن في ضوئها
وقد انتهت الدراس���ة بجملة من التوصيات واملقترحات بلغت عش���رين توصية
ً
بإذن الله تعالى -احلفاظ على هوية األمة اإلس�ل�امية إزاء س���يل الس���ماوات املفتوحة وعصر املعلومات،وإحداث نوع من التوازن ،وكسب اجلوالت في معركة القيم بني اإلعالم الغربي واملتغرب من ناحية واإلعالم
اإلسالمي من ناحية أخرى.
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مقدمة :
ال ينكر أحد اآلن الدور التأثيري املمتد لوسائل اإلعالم في تشكيل وعي الشعوب ،ومن ثَم توجيه تلك الشعوب
قيم بعينها ،س���واء كانت سلبية أو إيجابية .والغرب بتركيبته املعقدة ،وتشكيالته العقدية املتعددة ،وكذلك
صوب ٍ
ْ
يقدم منظومة قيمية متيل إلى األهواء وإش���باع الرغبات،
والش���رعية،
العقدية
الضوابط
من
املتحررة
ليبراليته
ّ
ويراها هو مناس���بة لواقعه املجتمعي ،لكنه نظ ًرا العتبارات عديدة ،منها :ما هو مرتبط بقضايا الصراع العقدي
بني الغرب واإلس�ل�ام ،ومنها ما هو مرتبط مبحاوالت بس���ط النفوذ الغربي على وجه البس���يطة ،يحاول الغرب
عوملة منوذجه التحريري هذا دومنا التفات خلصوصيات األمم في بنائها القيمي ،ومرجعيتها الشرعية الضابطة
لهذا البناء.
وفي ضوء ذلك كانت وس���ائل اإلعالم ميدا ًنا خص ًبا للترويج ملنظومة القيم الغربية التحررية داخل املجتمعات
اإلس�ل�امية ،وقد س���اعد على هذا الترويج وجود كوادر بشرية من أوساط املسلمني تأثرت بالغرب وانبهرت به،
ورأت ف���ي نقل كل ما ينضح به الغرب هو من باب «املدنية احلديثة» ،فصبغوا ووجهوا الوس���ائل اإلعالمية التي
ميلكونها أو يديرونها أو يعملون في قطاعاتها املتعددة وفق ما يطرحه الغرب من قيم حتررية ،فكانوا بذلك أحد
أدوات الصراع القيمي في املنطقة اإلسالمية مبا يخدم األهداف الغربية في إبعاد املسلمني عن قيمهم اإلسالمية
الراسخة.
تلك القيم اإلس�ل�امية التي حملت وسائل اإلعالم اإلس�ل�امية على عاتقها مسئولية ترسيخها في املجتمعات
اإلس�ل�امية ،وفي ذات الوقت محاولة إحداث عملية التوازن قبالة الهجمة التغريبية في وسائل اإلعالم املروجة
للقيم الغربية في املجتمعات اإلسالمية.
من هذا املنطلق سعت هذه الدراسة إللقاء الضوء على حروب القيم بني اإلعالم الغربي ،وكذلك اإلعالم العربي
املتغرب من ناحية ،واإلعالم اإلسالمي من ناحية أخرى.
وملعاجلة هذه القضية سيتم استخدام املنهج التحليلي ،والذي في ضوئه سيتم تفكيك وحتليل آليات ومحتويات
معركة الغرب واملتغربني القيمية في امليدان اإلعالمي ،وطبيعة مدافعة وس���ائل اإلعالم اإلسالمية لتلك املعركة
التغريبية ،وذلك بهدف اخلروج مبؤش���رات توجيهية تق ّيم املكاسب واخلسائر في تلك املعركة الساخنة واملعقدة،
يضر باألمة اإلسالمية
وتقدم جملة من النصائح البحثية والتوصيات العملية مبا يخدم عملية التوازن ومدافعة ما
ّ
في هذا امليدان.
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 -1أمهي��ة وس��ائل اإلع�لام يف تش��كيل بني��ة القي��م

للناس في الثقافة املعينة.

واملعتقدات يف اجملتمعات احلديثة ،وأثرها يف تكوين

إذن فإش���باع االحتياجات وحتقي���ق الغايات ،وفق
األه���واء ،هو املعيار األس���اس في تش���كيل املنظومة
القيمية الغربية ،فمعنى املفردة القيمية في الغرب إذن
لي���س حمي ًدا كما هو في ديار اإلس�ل�ام ،بل هو يضم
اخلبيث واحلسن ،واحملزن أن اخلبيث يغلب هناك على
احلسن؛ بش���هادة علمائهم هم ،وهذا اخلبث ينعكس
على كافة القطاعات الغربية ،وعلى رأسها اإلعالم.

الرأي العام والعقل اجلمعي لألمم والشعوب:

لكل مجتمع معتقده وثقافته ،ومن ثم منظومته القيمية
املنبثقة من هذا املعتقد وتلك الثقافة ،وعلى ذلك فإن
هناك خصوصيات مت ّي���ز كل مجتمع عن اآلخر على
وجه األرض .وفي ضوء ذلك تس���عى املجتمعات بكافة
أطيافها إلى استثمار وسائل اإلعالم املتاحة لديها من
أجل تكري���س وتثبيت معتقداتها وثقافاتها وقيمها في
أوساط شعوبها.
وعند احلديث عن القيم بني اإلسالم والغرب ينبغي
التأكيد على أننا نتح���دث عن حق وباطل ،عن أوامر
إلهية وضوابط شرعية تضبط سياق القيم في املجتمع
اإلسالمي ،وعلى النقيض في الغرب؛ فإن هناك أديا ًنا
محرف���ة ،وأه���وا ًء حتررية حتررت م���ن أية ضوابط
عقدية تضبط س���ياق املجتمع ،ومن ثَم قيمه السائدة
فيه .فالقيم اإلسالمية إذن وكما ذهب علماء اإلسالم
تضم شمول الدين اإلسالمي بأوامره ونواهيه ،والتي
تربط بني دنيا املس���لم وآخرته ،وحتق���ق لديه معنى
العبودي���ة لله في كافة حتركاته وس���كناته؛ وفقًا ملراد
الله سبحانه وتعالى الذي يقول في كتابه العزيز { :ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ}[ .األنعام.]163-162 :

وحيث إن القيم في الغرب -كما يوضح علماء الغرب
أنفسهم -هوائية؛ فإنها تضم احلق والباطل ،اإليجابي
والسلبي ،الشهوات والشبهات ،وهي تتصف بالنسبية؛
حيث متتد وتنكمش بحسب مصالح الشعوب وأهوائها
وش���هواتها ،فكل ما تصطل���ح الثقافة في الغرب على
أن���ه خير يخضع دائ ًما في اختي���اره إلى مبلغ فائدته
االجتماعية لهذه الثقافة بالذات؛ فالقيم تكون صاحلة
أو فاس���دة تب ًعا لدرجة قدرتها ،أو عدم قدرتها ،على
إشباع احلاجات األساس���ية ،البيولوجية واالجتماعية
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(((

وبنظرنا؛ فإن توظيف الغرب لوس���ائل اإلعالم مبا
يه���دم املنظومة القيمية؛ يس���ير على ثالثة مس��ارات:
يعبر املس��ار األول عن الواقع الفعلي للمجتمعات
حيث ّ
الغربية ،مبا فيها من تفسخ وانحالل ،وبالتالي ينعكس
هذا الواق���ع على اإلعالم وصناعت���ه ،ومن ثم تخرج
املواد اإلعالمية لتك���ون مبثابة مرآة لتفاعالت احلياة
الغربية اليومية.
لص ّناع
يعبر املس��ار الثاين عن الطم���ع املالي ُ
بينم���ا ّ
اإلع�ل�ام ،فيصنعون مواد إعالمي���ة انحاللية ،حتقّق
لهم األرب���اح اخليالية ،غير َم ْع ِن ّي�ي�ن في ذلك بانهيار
املجتمع���ات ومنظومتها القيمية بنا ًء على هذه التجارة
اخلبيثة.
أما املس��ار الثالث ،والذي ميكننا تس���كينه في زاوية
الصراع بني الغرب واإلس�ل�ام ،واحتالل الغرب لديار
اإلس�ل�ام؛ حيث يضع قادة الص���راع في الغرب هدفًا
ُصب أعينه���م يتمثل ف���ي محاولة خلخلة
أساس��� ًّيا ن ْ
املنظومة القيمية اإلسالمية ،ومزاحمتها بقيم هوائية
تفس���د على املس���لمني تقربهم إلى الل���ه مبنظومتهم
القيمية املنضبطة بالضوابط الشرعية.
وحالة احلرب القيمية الس���ائدة اآلن على مستوى
املي���دان اإلعالمي تس���ير في مس���ارين :األول على
مس���توى الش���بهات ،والدفع مبا يش��� ّكك العوام في
منظومتهم اإلس�ل�امية الراس���خة ،بينما يأتي املسار
((( فوزي���ة دياب ،القيم والع���ادات االجتماعية ،مكتبة األس���رة ،القاهرة
2003م  ،ص .68
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الثاني على مس���توى الش���هوات ،ومبا يغرق األمة في
امللذات ،ويصرفها عن حتقيق مراد الله في األرض.
واإلعالم بكافة وس���ائله وتقنياته يُعد ميدا ًنا خص ًبا
إلدارة ه���ذه احلرب القيمية ،وقد زادت أهمية وتأثير
وسائل اإلعالم بعد ثورات التقنيات واألقمار الصناعية
واإلنترنت ،وجناح الوس���يلة اإلعالمية في كسر كافة
احلواجز ،وبالتالي يزداد تأثير الوسيلة اإلعالمية في
تشكيل وعي الشعوب وتوجيهها صوب قيم بعينها.
ويكف���ي للتدليل على جدية ه���ذه احلرب من قبل
الغرب ما كشفت عنه مؤسسة راند القريبة من دائرة
صنع القرار األمريكي من أن امليزانية الس���نوية التي
ترصدها الوالي���ات املتحدة األمريكي���ة لقناة احلرة
األمريكية والناطقة باللغة العربية هي  671.9مليون
دوالر إضافة إلى  50ملي���ون دوالر أخرى كاحتياطي
لألزم���ات((( .وعل���ى ذات الدرب يأت���ي الدعم املالي
واملعنوي لإلعالم التغريبي في العالم العربي.

وم���ن وراء كل ذلك ق���ادة صراع يس���تثمرون هذا
املناخ الفاس���د خللخلة املنظوم���ة القيمية في العالم
اإلسالمي.
وحتى نس���تبني حجم تأثير الوسائل اإلعالمية على
مس���ار املنظومة القيمية في املجتمع ،سنحاول تقدمي
بعض الصور اإلحصائية في املجال اإلعالمي ،تكشف
بجالء خط���ورة التأثير اإلعالم���ي املوجه على وعي
الشعوب وقيمهم.

املواقع اإلباحية على اإلنرتنت:
يبلغ عدد املواقع اإلباحية على شبكة اإلنترنت حوالي
 4.2ملي���ون موقع ،بينما يبلغ إجمالي عدد الصفحات
اإلباحية على اإلنترنت حوالي  420مليون صفحة؛ حيث
تأتي الواليات املتحدة ف���ي مقدمة قائمة أكثر البلدان
امتال ًكا لصفحات جنسية بنصيب يتعدى  244.5مليون
صفحة ،تليها أملاني���ا بنصيب يبلغ أكثر من  10ماليني
صفح���ة ،ثم بريطانيا بنصي���ب  8.5مليون صفحة ثم
أستراليا ،اليابان ،هولندا ،روسيا ،بولندا وإسبانيا.

وعلى ذلك؛ فإننا أمام إشكاالت عدة تواجهها األمة
اإلسالمية ومنظومة القيم اإلسالمية فيها على مستوى
مستخدمو شبكة اإلنترنت عرب العامل
املي���دان اإلعالمي؛ حيث
املادة اإلعالمي���ة املتغربة
عدد ال سكان
م ستخدمو اإلنت رنت
م ستخدمو
املنطقة
يوليو 2010م
اإلنت رنت دي سمرب 2000م
متفس���خة ،واملس���تثمر
2010م
اإلعالم���ي الغربي هدفه
110.931.700
4.514.400
1.013.779.050
إفريقيا
ربح���ي؛ حي���ث يدفع كل
825.094.396
114.304.000
3.834.792.852
آسيا
ي���وم بعش���رات املنتجات
475.069.448
105.096.093
813.319.511
أوروبا
اإلعالمي���ة االنحاللي���ة،
63.240.946
3.284.800
212.336.924
الشرق األوسط
ومتغربون عندنا يس���يرون
266.224.500
108.096.800
344.124.450
أمريكا الشمالية
عل���ى درب الغ���رب ف���ي
أمريكا الالتينية-
االجتاهني س���واء بالتقليد
204.689.836
18.068.919
592،556.972
الكاريبي
االنحاللي أو االس���تثمار
21.263.990
7،620.480
34.700.201
أستراليا
اإلعالمي اخلبيث.
1.966.514.816
360.985.492
6.845.609.960
املجموع
(*)

الن سبة

10.9
21.5
58.4
29.8
77.4
34.5
61.3

(*) Internet World Stats: Internet Usage Statistics, The Internet Big Picture, World Internet Users and Population

((( د .باسم خفاجي :استراتيجيات غربية الحتواء اإلسالم ،قراءة في تقرير
راند 2007م ،سلسلة رؤى معاصرة ،املركز العربي للدراسات اإلنسانية،
القاهرة ،السنة األولى ،العدد رقم  ،4مايو 2007م ،ص .26
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Stats. http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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وتبلغ نس���بة زوار املواقع اإلباحية من مستخدمي
اإلنترنت  %42.7من إجمالي زوار الش���بكة .بينما
تبلغ نسبة حتميل املواد اإلباحية عبر اإلنترنت %35
من إجمالي املواد احململة ،أما عدد املواقع اإلباحية
التي حتتوي على مواد إباحية ألطفال فتبلغ أكثر من
 100.000موقع.
كما يبلغ عدد م���رات البحث عن املواقع اإلباحية
مبح���ركات البح���ث  68مليون طل���ب يوم ًّيا؛ وعدد
الرس���ائل اإللكترونية اإلباحية  2.5مليار رس���الة
يوم ًّيا.

صناعة السينما األمريكية:
يوضح تقرير لوزارة اخلارجية األمريكية عن صناعة
الس���ينما في أمريكا أن أكثر م���ن  %50من إيرادات
هوليوود على ش���باك التذاكر تأتي عادة من مبيعات
التذاك���ر خارج الوالي���ات املتحدة .وكثي��� ًرا ما تكون
اإلي���رادات اإلجمالية األجنبية أكثر من  %70في حالة
األفالم الضخمة.

كما كشف التقرير عن أن اإليرادات اإلجمالية لشباك
تذاك���ر بلغت  16.96مليار دوالر في عام 2001م جاء
نصفه���ا تقري ًبا ،أي  8.41مليار
كما توض���ح اإلحصائيات أن يوضح تقرير ل��وزارة الخارجية األمريكية عن دوالر م���ن دور الس���ينما داخل
 %89من زوار غرف الدردش���ة صناعة الس��ينما في أمريكا أن أكثر من  %50الواليات املتحدة ،والباقي من دور
يخوض���ون ف���ي موضوع���ات م��ن إيرادات هوليوود على ش��باك التذاكر السينما األجنبية .بينما بلغت في
تأت��ي ع��ادة م��ن مبيع��ات التذاك��ر خ��ارج
عام 2006م حوالي  25.82مليار
جنس���ية .وأن  %20م���ن زوار
الواليات المتحدة .وكثيرًا ما تكون اإليرادات
اإلنترن���ت اعترف���وا بدخولهم اإلجمالي��ة األجنبي��ة أكث��ر م��ن  %70في حالة دوالر ثلثه���ا تقري ًب���ا من داخل
األفالم الضخمة.
الوالي���ات املتح���دة والباقي من
إلى املواقع اإلباحية أثناء وقت
اخلارج .وتعقي ًبا على هذه األرقام
العمل.
يقول تقرير اخلارجية األمريكية:
وعلى ذلك يفوق الدخل السنوي لصناعة اإلباحية
«وهذا يعني أن احلركات املضحكة لألشخاص املغفلني،
عبر اإلنترنت  12مليار دوالر أمريكي.
وحبكات القصص الغبية ،والتفجيرات الضخمة ،التي
وعلى مس���توى األطفال واإلنترن���ت االنحاللي؛ تش��� ّكل في أعني املنتقدين األجانب أسوأ الصادرات
توضح اإلحصائيات أن متوسط عمر األطفال الذين م���ن األفالم األمريكية ،تنجم عن اس���تجابة هوليوود
ّ
(((
يتعرضون للمواد اإلباحي���ة ألول مرة على اإلنترنت جلمهور عاملي وليس جلمهور محلي».
يبلغ  11عا ًما.

ومتوسط عمر األطفال األكثر اعتيا ًدا على الدخول
إلى تلك املواقع االنحاللية من سن  15إلى سن .17
وأن ما يقرب من  26ش���خصية كارتونية محببة إلى
األطفال تُستغل الصطيادهم إلى املواقع اجلنسية.
وعلى ذلك يبلغ الربح السنوي التقديري الستغالل
األطفال جنس��� ًّيا عبر اإلنترن���ت  3مليارات دوالر
(((
أمريكي.
((( تقرير نشرته جريدة القبس الكويتية عن املواقع اإلباحية على اإلنترنت:
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=339286
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 -2أث���ر اإلعالم الغربي واملتغ���رب على منظومة
القيم يف اجملتمعات اإلس�ل�امية يف إطار حروب
الثقافات واهلويات وصراع احلضارات:

يلمس كل حليم حجم املآس���ي التي يتس���بب فيها
اإلعالم الغربي واإلعالم املتغرب في العالم اإلسالمي،
جراء املسلسالت واألفالم الساقطة ،والبرامج الشبابية
((( توماس دوهرتي :م���ا الذي يجعل األفالم األمريكية أمريكية؟ ،تقرير
صناعة الس���ينما في الوالي���ات املتحدة األمريكي���ة ،مكتب اإلعالم
اخلارجي ،وزارة اخلارجية األمريكية2007 ،م.
املوقع اإللكتروني للمكتب:
http://www.america.gov/ar/
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املختلط���ة والفارغ���ة ،واألغاني والكليب���ات املقززة،
واملق���االت واحلوارات والص���ور بالصحف واملجالت
الفارغة والفاضح���ة ،واملواقع اإللكترونية االنحاللية،
والبرامج واإلذاعات الش���بابية املتغرب���ة ،فكل حليم
يحمل اإلعالم املنفلت
وكل متمسك بالقيم اإلسالمية ّ
مسئولية تفش���ي العديد من األمراض املجتمعية من
قبيل الدياث���ة ،العري ،الزنا ،الش���ذوذ ،االغتصاب،
اخليانة ،اإلدمان ،الكذب ،السرقة ،السخرية من الغير،
ع���دم توقير الكبار ،التمرد على الوالدين ،التمرد على
األرزاق ،ثم التمرد على كافة األحكام الشرعية ،وغير
ذلك من األمراض االجتماعية املهلكة التي تس���توجب
غضب الله سبحانه وتعالى.
وهناك عدة مؤش����رات من خالله����ا ميكن معرفة
حج����م هذا الزخ����م اإلعالمي املنفلت ،فعلى س����بيل
املث����ال بتحليلن����ا حملتوى قن����وات القم����ر الصناعي
النايل س����ات تبني وجود  88قناة لألغاني ،و 60قناة
لألفالم واملسلس��ل�ات ،فض ً
ال عن  50قناة رياضية،
واألعداد تزداد يو ًما بعد يوم ،وهذه القنوات وخاصة
عريضا من
قطاعا
قنوات األغاني واألفالم جت����ذب
ً
ً
املش����اهدين العرب ،وتتنافس فيما بينها على تقدمي
أحدث ما يتم إنتاجه من أفالم وكليبات ،وحترص على
ترويج هذه املنتجات مبساحات ممتدة من املقتطفات
االنحاللية.
كما كش���ف مؤمتر عقدت���ه كلية اإلع�ل�ام جامعة
القاه���رة((( عن وجود عالقة كبيرة بني أغاني الفيديو
كليب ومحاوالت العوملة التي تر ّوج لنمط احلياة الغربية
بشكل متعمد ،وأظهر املؤمتر ارتفاع معدالت مشاهدة
الش���باب ألغاني الفيديو كليب؛ حيث كش���فت إحدى
الدراسات املقدمة للمؤمتر أن  %100من الشباب الذين
شملتهم عينة الدراسة يشاهدون مطربات مشهورات
بالتعري ،في الوقت الذي كشفت فيه الدراسة عن أن
 %40ممن شملتهم العينة يتابعون أغاني الفيديو كليب
((( مؤمتر «اإلعالم املعاصر والهوية الوطنية» :مؤمتر ّ
نظمته كلية اإلعالم
جامعة القاهرة في الفترة من  6-4مايو 2004م.
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خفية عن أسرهم.

(((

في الوقت نفسه أظهر بحث بعنوان «الهوية العربية
كما تعكس����ها أغاني الفيديو كليب وانعكاساتها على
قيم الش����باب» ،أنه بتحليل  364أغني����ة بثتها بعض
القنوات العربية والرسمية بلغت نسبة اللقطات املثيرة
أيضا إلى أن عينة األغاني
 ،%77وأشارت الدراس����ة ً
تعكس البيئ����ة الغربية بنس����بة  ،%70والبيئة العربية
بنسبة  .%30وبلغت نسبة الرسائل بني اجلنسني على
قن����اة روتانا  ،%76وغلبت القيم الس����لبية على القيم
الواردة في األغاني بنسبة  ،%85منها نسبة  %33لقيم
اخليانة ،و %25للغ����در ،و 22للتجاهل وعدم التقدير،
(((
و %5للكراهية.
وكش���ف الدكتور محمد مراد عبد الله مدير مركز
دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي ،عن وجود أكثر من
 30محطة فضائية غنائي���ة تبث ما يقارب  15مليون
رس���الة يوم ًّيا ،وأن متوس���ط عدد املكاملات والرسائل
النصي���ة لقصي���رة «إس إم إس» التي تتلقاها احملطة
الواح���دة يبلغ  33ألف مكاملة ورس���الة في الس���اعة
الواحدة ،وإن احملطة حتقق دخ ً
ال يزيد عن  20مليون
(((
درهم شهر ًّيا.

انعكاس���ات اإلع�ل�ام الغرب���ي واملتغ���رب عل���ى
أطفال األمة:
يعد تش���كيل وعي أطفال املسلمني وفق قيم تغريبية
معينة هدفًا مباش ًرا لوسائل اإلعالم الغربية والتغريبية،
((( الدكتور حس���ن علي ،استخدامات الشباب اجلامعي للقنوات الغنائية،
أبحاث مؤمتر اإلعالم املعاصر والهوية الوطنية ،كلية اإلعالم ،جامعة
القاهرة2004 ،م.
((( الدكتور أشرف جالل ،الهوية العربية كما تعكسها أغاني الفيديو كليب،
وانعكاساتها على قيم الشباب ،أبحاث مؤمتر اإلعالم املعاصر والهوية
الوطنية ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة2004 ،م.
((( الدكتور محمد مراد عبد الله مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة
دب���ي :على هامش احلملة الرابعة جلمعية توعية ورعاية األحداث في
دولة اإلمارات للتصدي للقنوات الفضائية الهابطة ،املوقع اإللكتروني
جلمعية توعية ورعاية األحداث في دولة اإلمارات:
http://www.jewa.org.ae/.
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ويُعد ذلك اس���تثما ًرا جللوس الطفل فترة طويلة أمام
الوس���يلة اإلعالمية ،سواء كانت تلفزيو ًنا أو إنترنت
ملشاهدة قنوات ومواقع األطفال اإللكترونية مبا حتويه
من مواد إعالمية مسلية للطفل.

(((

واخلط���ورة تكمن ف���ي أن معظم قن���وات األطفال
العربي���ة تعيد ع���رض منتجات األطف���ال اإلعالمية
الغربية من كارتون ،مسلس�ل�ات ،أغان ،مس���ابقات،
ألعاب س���حرية ،وبرامج أطفال إرشادية ،سواء كانت
علمية أو تربوية غربية ،بدون التحفظ على ما بها من
جتاوزات أخالقية وعقدية ،وهذه القنوات تقوم بعملية
الدبلج���ة إلى العربية ،وفي أحي���ان كثيرة يتم عرض
املنتج اإلعالمي كما هو وبلغته األصلية.
كم���ا أن هناك قنوات أطف���ال عربية أخرى حتاول
تقدمي مواد إعالمية من إنتاجها ،لكن إشكاليتها تكمن
في أن العق���ول الصائغة لهذه املواد واملش���رفة على
عملي���ة إعدادها؛ إما أنها غربية متت االس���تعانة بها
كخبرة غربية جاهزة ،وبالتالي تخرج املواد اإلعالمية
بصياغة وروح غربية ،أو عقول شرقية ،ولكنها تتحرك
مبنطلقات علمانية متغربة فتجرد املنتج اإلعالمي من
أية هوية إسالمية.
واخلطورة ف���ي ذلك -فض ً
ال عن املخاطر العقدية-
أن هذه املواد اإلعالمي���ة الغربية واملتغربة تقوم بنقل
الثقافة الغربي���ة بكل ما حتويه من انحالل وفس���اد
عقدي ،بص���ورة تليفزيونية تبهر الطفل املتلقي ،وهذه
أمور من ش���أنها تكريس ثقاف���ة االختالط بني الفتى
والفتاة ف���ي وجدان الطفل -نش���ر ثقافة العري بني
األطفال ،خاصة وأن هناك كمية كبيرة من مش���اهد
األفالم الكارتونية في قنوات األطفال تكون البطالت
فيها ش���به عاريات -إش���اعة الفاحشة بني األطفال،
((( إذا كان متوس���ط قض���اء الطفل أمام التلفزي���ون واإلنترنت يوم ًيا أربع
ساعات ،فإن عدد الساعات في الشهر سيكون  120ساعة ،وفي السنة
 1440ساعة ،أي شهرين في العام بالتمام والكمال يتلقى الطفل فيهما
جملة من املوجهات التربوية املباشرة عبر التليفزيون واإلنترنت ،مبعنى
أنه بعد مرور عشر سنوات من عمر الطفل سيكون قد قضى ما متوسطه
عشرون شه ًرا أمام محتويات قنوات األطفال ،أي ما يقارب العامني.
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وذلك بتكثيف مش���اهد اإلعجاب ب�ي�ن الفتى والفتاة،
وضرورة أن يكون للبنت صديق حتبه ويحبها ،وجميعها
عالق���ات تعرضها القناة في أحي���ان كثيرة مصحوبة
بقبالت وأحضان وجتريد من معظم املالبس -إحاطة
الطفل مبن���اخ انحاللي مثل الرقص اخلليع ،القبالت،
ش���رب اخلمور ،لعب القمار ،الكذب ،القتل ،السرقة،
واحتراف املكائد ،وكلها أخالقيات فاسدة يخشى من
ورائها فس���اد أخالق الطفل املتلقي لتلك احملتويات-
ترس���يخ الكذب ،التزييف ،الغ���در ،اخليانة ،االنتقام،
الس���خرية من اآلخرين ،وغير ذلك من الصفات غير
الش���رعية وذلك وفقًا ملا تقدمه س���يناريوهات مواد
األطف���ال اإلعالمية من محتويات تعزز تلك الصفات،
وأبرز مثال على ذلك كرتون « توم وجيري» القائم في
مجمله على السخرية واالنتقام والكيد لآلخرين.

انعكاس���ات اإلعالم الغربي واملتغرب على ش���باب
األمة:
وسائل اإلعالم ساهمت مس���اهمة فعالة في إثارة
غرائز الشباب عن طريق املواقع اإللكترونية االنحاللية،
األفالم ،املسلسالت ،األغاني املصورة ،الصور اخلليعة
واملاجنة ،وعن طريق القص���ص الغرامية ،وهي أمور
تدف���ع أحيا ًن���ا بعض الش���باب للبحث ع���ن منافذ،
تصب ف���ي دوائر محرمة تغيب معها
وجميعها منافذ
ّ
كافة االعتبارات القيمية في املجتمع اإلسالمي .ولعل
اخلطورة ندركها من إحدى الدراس���ات املقدمة لكلية
امللك فهد األمنية؛ حيث كش���فت الدراسة التي حللت
محتوى الهواتف احملمول���ة التي ضبطتها هيئة األمر
باملعروف والنهي عن املنك���ر ،أنه من بني  1470ملفًا
بذاك���رة الهواتف احملمولة كان هناك  %70منها عبارة
عن ملفات إباحية ،كما كش���فت الدراسة عن أن %88
من البنات في عينة الدراس���ة يقل���ن« :إنهن ضحية
(((
للتحرش باستخدام البلوتوث».
((( الدكتور عبد الله بن محمد الرش���يد :االحتس���اب على جرائم تقنية
البلوتوث ،ندوة املجتمع واألمن اجلرائم اإللكترونية :املالمح واألبعاد،
كلية امللك فهد األمنية ،الدورة اخلامسة ،الرياض1427 ،هـ.
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أكثر من  70مليون اتصال.

كم���ا س���اهمت أف�ل�ام العصابات واإلج���رام في
انحراف الكثي���ر من املراهقني،
س��اهمت أف�لام العصاب��ات واإلج��رام ف��ي
وتدريبهم على اقتراف اجلرمية،
انح��راف الكثير من المراهقي��ن وتدريبهم
وكل ذل���ك يعمل عل���ى خلخلة على اقتراف الجريمة ،وكل ذلك يعمل على
املنظومة القيمية لشباب األمة ،خلخل��ة المنظوم��ة القيمي��ة لش��باب األمة
ومن ثم انس�لاخهم عن الضوابط واألحكام
ومن ثم انسالخهم عن الضوابط
الشرعية الضابطة لحركاتهم وسكناتهم
واألح���كام الش���رعية الضابطة في المجتمع اإلسالمي
حلركاتهم وسكناتهم في املجتمع
اإلسالمي؛ األمر الذي يفقد املجتمع اتزانه.
كما نلحظ أن هناك تأثي ًرا فعاالً ملا يُعرف بـ«تليفزيون
الواقع»  ،Real TVوالتي تزعم أنها تعتمد على الواقعية
في التصوير وتسلس���ل األحداث ،وهي برامج غربية
في األس���اس ،مت تقليدها في منطقتن���ا العربية مثل
برنامج «س���تار أكادميي» ،وهو برنامج ترفيهي مهتم
باستقطاب روافد ش���ابة جديدة للقطاع الفني؛ حيث
يتم اختيار مجموعة من الفتيات والفتيان ويعيش���ون
م ًعا ف���ي مكان واحد ،ويراقب اجلمه���ور عبر التلفاز
كل حركاته���م وتفاعالتهم التي تتم في مناخ اختالطي
ٍ
خال من أية ضوابط عقدية ،ومييل بالكلية إلى تقليد
الغرب في عمليات التفاعل بني الشباب.
فعلى س���بيل املث���ال يوجد مب���كان التعايش حمام
السباحة ،مزود بأربع كاميرات تعمل حتت املاء وذلك
ملراقبة حتركات الشباب والفتيات داخل احلمام؛ حيث
ً
ش���رطا يطل���ب من الفتيات
تش���ترط إدارة البرنامج
املتقدمات لالختبار عدم االعتراض على ارتداء املايوه
أثناء عرض البرنامج على الهواء ،ويعتبر املراقبون أن
هذه الفقرة تهدف إلى زيادة نسبة مشاهدة البرنامج،
ومن ثَم زيادة حصيلته عبر االتصاالت التليفونية ،حتى
يصل ألكبر ش���ريحة ممكنة من الشباب العربي ،الذي
يص ّوت على اختيار جنمه املفضل.
قطاعا
وه���ذه النوعية م���ن البرامج جتت���ذب
ً
عريضا من شباب األمة؛ حيث تشير التقارير إلى
ً
أن برنامج س���تار أكادميي تلقى في موسم واحد
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(((

وهذه النوعية م���ن البرامج من
ش���أنها مترير النموذج الغربي في
أوساط الش���باب ،وتدمير قواعد
قيمية ش���رعية مث���ل االختالط
السافر ،وكسر كافة احلواجز بني
(((
الفتى والفتاة.

انعكاس���ات اإلعالم الغربي واملتغ���رب على املرأة
واألسرة املسلمة:

وس���ائل اإلعالم الغربية واملتغربة ،مبا تعرضه من
أمناط حياة شاذة عن املجتمعات اإلسالمية ،تُعد من
أكثر الوسائل املفسدة حلياة املرأة املسلمة املستترة في
املنزل ،فهي حتيط املرأة املس���لمة بصورة ذهنية عن
ملبس املرأة ،وآلي���ات تفاعلها مع كافة احمليطني بها،
وجميعها آليات مستمدة من نظرة املرأة الغربية للحرية
((( املوقع اإللكتروني لبرنامج ستار أكادميي
http://www.staracademy-lbc.net/vb

((( جتدر اإلش���ارة في هذا الس���ياق إلى ظاهرة استثمار التقنية احلديثة
في نش���ر الفضيحة الواقعي���ة حيث يقوم ضعاف النفوس والس���ذج
بنشر الفضيحة احلية الواقعية؛ والهاتكة لستر األعراض في مختلف
وخصوصا للنس���اء املس���لمات ،وكثي ًرا ما تصيب الفضيحة
املجاالت،
ً
نس���ا ًء تواجدن في الفنادق واألع���راس أو احلمامات العامة أو غرف
تبديل املالبس باملتاجر أو ما ش���ابه ،وأحيانًا في الطرقات؛ ليصورن
خلسة وتكون الفضيحة.
وبع���د أن كان البحث االنحاللي بني املراهق�ي�ن
منصبا على األفالم
ًّ
والصور االنحاللية ،ويتم التعامل مع املش���كلة باعتبار أن اإلش���كالية
تكمن في محاربة «التلقي» ،وأن هذه املواد مصدرة إلينا كعالم إسالمي
ضمن روافد االنحالل الغربي؛ ف���إذا حاولنا منع «التلقي» جنحنا ولو
جزئ ًّيا في تضييق اخلناق على األبناء ،ليتجاوزوا تلك املرحلة احلرجة
بس�ل�ام ،ويدخلوا مرحلة جديدة مصحوبة بال���زواج ،لكن األمر اآلن
اختل���ف! ،فقد صار بنو جلدتن���ا وأبناء جيرتنا وف���ي أحيان فلذات
املصدرون ،ويصدرون س���لعة واقعية نادرة تنافس التمثيل
أكبادنا هم
ّ
والفيديو كليب ،وهذه الظاهرة تأخذ صو ًرا وأشكاالً عديدة ،وهي كما
تطالعنا صفحات املشكالت االجتماعية واحلوادث بالصحف واملواقع
اإللكترونية تدور جميعها حول نش���ر صورة واقعي���ة أو مقط ًعا مرئ ًيا
ص���ورت عورتها برغبتها
المرأة أو فتاة مس���لمة ،عفيفة أو فاس���قةُ ،
أو خلس���ة منها في مكان ما .لذا فمحارب���ة «التلقي» ينبغي أن يكون
مصاح ًب���ا له محاربة «التصدير» :وذلك حتى يتم حتجيم تلك الظاهرة
والسيطرة عليها.

85

الباب الثاني  :عوملة القيم الغربية

املنفلتة ،وأن املرأة رئيس���ة نفسها في كافة حتركاتها
وس���كناتها ،وليس ألحد س���لطان عليها حتى ولو كان
الدين ،كما أن وس���ائل اإلعالم بهذه الصورة تعد من
املخببة للزوجة على زوجها وأسرتها،
أكثر الوس���ائل
ّ
وجتعلها ،مبا تبثه من أمناط وس���لوكيات حياة كاذبة،
تتمرد على معيش���تها مع زوجها ووالديها ،ويؤدي ذلك
في النهاية النتش���ار عق���وق الوالدين واالنفصال بني
الزوجني.
 -3واقع اإلعالم اإلس�لامي من االس��تهداف الغريب لقيم
األم��ة وثوابتها ،وكيف تعاطى اإلعالم اإلس�لامي مع ذلك
االستهداف؟:

على الرغ���م من ه���ذا الزخم اإلعالم���ي الغربي
واملتغرب بإمكانياته الضخمة وداعميه املؤثرين ،مقارنة
بإمكانيات اإلعالم اإلس�ل�امي املتواضعة والصعوبات
التي يواجهها ،إال أن اإلعالم اإلسالمي جنح نسب ًّيا في
وضع ُس ّنة املدافعة على طاولة املنازلة ،ومن ثَم محاولة
إحداث نوع من التوازن اإلعالمي قبالة هذا الس���يل
االنحاللي املستهدف لقيم األمة وثوابتها.
وبغ���ض النظر عن الدراس���ات الناق���دة لإلعالم
اإلسالمي ،وتركيزها على ضعف اخلبرات اإلعالمية
وحاجت���ه إل���ى مزيد م���ن االحت���راف والتخصصية
والتمكن؛ فإن صدى اإلعالم اإلس�ل�امي ،س���واء كان
ملموس في صفوف
مس���موعا أو مرئ ًّي���ا،
مقرو ًءا أو
ً
ٌ
املس���لمني ،وذلك بعودة مظاهر عدي���دة للتدين كانت
قليلة نسب ًّيا في العقود املنصرمة على مستوى العامة،
فاملس���اجد صارت أكثر امتال ًء ،والنس���اء صرن أكثر
احتشا ًما والتزا ًما بالزي الشرعي ،وتفاعالت اجلمهور
مع اإلع�ل�ام اإلس�ل�امي باالتصاالت والتس���اؤالت
تعبر عن إقبال فئات مغ َّيبة من
واس���تطالعات الرأي ّ
املجتمع على الدين اإلسالمي وعلماء اإلسالم.
وأحس���ب أن هذه األم���ور قد أزعج���ت التيارات
العلماني���ة في املجتمعات اإلس�ل�امية كثي ًرا ،فصارت
متارس ضغوطها كي تغلق املنابر اإلعالمية اإلسالمية،
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وحترض عليها ،وتش ّوه صورتها.
واإلعالم اإلس�ل�امي ،س���واء كان صحفًا ومجالت
أو مواق���ع إلكترونية ،أو قن���وات فضائية ،وباختالف
مش���اربه وتوجهات���ه الفكرية؛ جنده ق���د يختلف في
عمليات البناء وتشكيل وعي األمة ،إال أن الغالب على
اإلعالم اإلسالمي هو اتفاقه في عملية املدافعة ،ومن
ثَم رفضه للقيم الغربية االنحاللية ،ومحاولة كش���ف
س���لبيات اإلعالم الغربي واملتغ���رب ،وأثره على بنيان
األمة ومنظومتها القيمية.
لكن التساؤالت املعقدة التي تفرض نفسها اآلن هي:
هل تعاطي اإلعالم اإلسالمي مع االستهداف الغربي
والتغريبي لثوابت األمة وقيمها يعادل ،على األقل على
املس���توى الكمي ،حجم املكاسب التي يحققها اإلعالم
الغربي واملتغرب؟
لقد رأينا تفاعالت األطفال والش���باب املس���لم مع
البرامج التغريبية ،واألغاني واألفالم االنحاللية ،فهل
املقبلون من األطفال والش���باب والنساء على اإلعالم
اإلسالمي يعادل كم ًّيا املقبلني من الطرف اآلخر؟
وهل حتذير اإلعالم اإلسالمي من عواقب التفاعل مع
تلك املواد الغربية والتغريبية ٍ
كاف ملدافعة االستهداف
الغربي واملتغرب؟
إن الواق���ع اإلحصائ���ي ابتدا ًء يحتاج إلى دراس���ات
إحصائي���ة موس���عة تعتمد على نس���ب املش���اهدات
والتفاعالت ،وهذه الدراسات ميكن ملراكز استطالعات
الرأي أن تقوم بها ،لكن املؤشرات امللموسة تشير إلى أن
حج���م التغييب في صفوف األمة جراء اإلعالم الغربي
واملتغ���رب كثيف ،وله عوامل كثي���رة تدعمه ال يحظى
بها اإلعالم اإلس�ل�امي .واملبشّ ���ر في األمر أنه بنظرة
حتليلية سريعة على اإلعالم اإلسالمي في ذات امليادين
التي يك ّثف فيها اإلعالم الغربي واملتغرب حضوره جند
أن هناك نس���بية في املدافعة والتعاطي ،وس���نحاول
استكشاف تلك النسبية ،وذلك عرب الصورة التالية:
التقرير االسرتاتيجي الثامن

حروب القيم بني اإلعالم الغربي واإلسالمي

أو ً
ال ..على مستوى األطفال:
يُع���د ميدان األطفال من أكثر امليادين التي يش��� ّكل
اإلعالم اإلس�ل�امي فيها حضو ًرا متمي���زًا ،رمبا ألن
توفير البديل الش���رعي من كارتون وبرامج أطفال ال
يحتاج إلى إمكانيات ضخم���ة ،أو مصحوب مبحاذير
ش���رعية ،مثل الدرام���ا وبرامج الش���باب التفاعلية،
عالوة على تش���جيع األس���ر النتقاء م���واد إعالمية
هادفة ألبنائهم اخلاضعني للرقابة النس���بية ،بخالف
املراهقني والشباب ،وبالعموم فإن هناك قائمة طويلة
من ش���ركات إنتاج املواد اإلعالمية لألطفال وقنوات
األطفال ،ومجالت وقص���ص األطفال ،والتي تتحرك
جميعها بالصبغة اإلسالمية ،ولكن هذا القطاع يُالحظ
عليه مالحظتان جوهريتان ،وهما:
 -1هناك منابر إعالمي���ة لألطفال ذات منطلقات
أيضا وصف
ميكن أن يطلق عليه���ا محافظة ،وميكن ً
أصحابه���ا بأنهم م���ن ذوي النوايا الطيبة نحس���بهم
كذلك ،لكن اإلش���كالية تكمن في أن غالب ما يقومون
بعرض���ه عبارة عن ٍ
أغان إيقاعية وأناش���يد وحفالت

غنائي���ة ،ق���د يكون بها ن���وع من املكون���ات التربوية
املناهض���ة للمكونات التربوية الهادم���ة املوجودة في
الط���رف الغربي والتغريبي اآلخر ،لكنها تكرس معظم
الوقت اإلعالمي لثقافة الغناء واملرح ،وهذا ال ينش���ئ
جي ً
ال متز ًنا يحمل ه ّم األمة اإلس�ل�امية ،خاصة وأن
عريضا م���ن األطفال منجذب إلى هذا
قطاعا
هناك
ً
ً
النوع من اإلع�ل�ام احملافظ ،ويحفظ أغانيه عن ظهر
قلب ،وأحس���ب أن هذه املناب���ر اإلعالمية لو تعاقدت
مع مجموعة من العلماء واملستش���ارين التربويني ذوي
االنطالقات العقدية املنضبطة ،خلرجت ببرامج ومواد
إعالمية لألطفال س���تثري كثي ًرا وتؤثر في التش���كيل
الصحيح لوعي أطفال األمة اإلسالمية.
 -2منابر إعالمية لألطفال ذات توجهات إس�ل�امية
ُس���نية ،لها أهداف تربوية ملموس���ة للمتابع ،وإن كان
ينقصه���ا التنوع واحلنك���ة اإلعالمي���ة والتربوية في
إنتاج مواد األطف���ال ،ويأخذ عليها البعض أن القطاع
التليفزيوني منها مش���فّر ،ويحتاج إلى اشتراكات مالية
شهرية في وقت تبث فيه باقي قنوات األطفال مجا ًنا.
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لكن بالعم���وم فإن حضور اإلعالم اإلس�ل�امي في
مي���دان األطفال ممتد ومؤثر ،ويع���د مداف ًعا قو ًّيا ملا
يقدم���ه اإلعالم املنفلت ،وهذه نقطة قوة لدى اإلعالم
اإلسالمي ينبغي رعايتها واالهتمام بها؛ فيميل امليزان
فيها لصالح اإلعالم اإلسالمي بصورة متقدمة.

ثان ًيا ..على مستوى الشباب:

أيضا بذات الدرجة املؤثرة
التغريبي والعك���س ،وليس ً
امللموسة في ميدان األطفال.

ثال ًثا  ..على مستوى املرأة املسلمة:
أكثر ما يجذب املرأة في اإلعالم الغربي واملتغرب هو
الدراما ،سواء مسلسالت أو أفالم ،واإلعالم اإلسالمي
في غالبه له موقف ش���رعي حازم في قضايا التمثيل،
ومن ثَم فإن مدافعة اإلعالم اإلسالمي في هذا امليدان
مقتصرة على التحذير من املخالفات الش���رعية ،مع
محاولة ج���ذب أكبر قدر ممكن من النس���اء إلى نور
التدين وااللتزام الشرعي.

هناك إش���كالية مهمة في موضوع الش���باب ،وهي
خط���ورة املرحلة العمرية التي مي���رون بها ،وحتررهم
النسبي من الرقابة األسرية ،ودندنة اإلعالم االنحاللي
بكثافة على الوتر اجلسدي الذي
يؤرق ه���ذه املرحلة العمرية ،مع إن حض��ور اإلع�لام اإلس�لامي ف��ي مي��دان
مدافع��ا قو ًّيا
األطف��ال ممتد ومؤث��ر ،ويعد
ً
سهولة وصول الش���اب لغايته،
لم��ا يقدمه اإلع�لام المنفلت ،وه��ذه نقطة
س���واء من خ�ل�ال اإلنترنت أو ق��وة لدى اإلعالم اإلس�لامي ينبغي رعايتها
الفضائي���ات ،وهن���ا اإلع�ل�ام واالهتمام بها؛ فيميل الميزان فيها لصالح
اإلس�ل�امي يحاول التواجد على اإلعالم اإلسالمي بصورة متقدمة
عدة أصعدة منها:
 -1حتذير الشباب من مخاطر التعاطي مع اإلعالم
االنحاللي ،لكن اإلش���كالية تكمن ف���ي كيفية وصول
هذا اخلطاب اإلعالمي للشاب املنجرف نحو اإلعالم
اآلخر ،وال يكاد يشاهد أو يتابع اإلعالم اإلسالمي.
مغبة ،ومخاطر اإلعالم
 -2حتذير أولياء األمور من ّ
االنحاللي على األبناء ،ودفعهم لتفعيل الرقابة عليهم
من أجل تعس���ير س���بل الوصول إلى مصادر اإلعالم
االنحاللي ،أو املش���اركة في فعاليات���ه ،مع مطالبتهم
بتيسير سبل الزواج لألبناء.
 -3محاول���ة تق���دمي بعض امل���واد اإلعالمية التي
جتتذب الش���باب ،ويتفاعلون معها التفاعل اإليجابي،
مث���ل برامج ضع بصمت���ك أو الطريق إل���ى مكة ،أو
فعاليات مهرجانات الصيف ،وهكذا.
لكن امللموس أن درجة تعاطي اإلعالم اإلسالمي مع
ميدان الشباب ليس بذات الدرجة الكمية املكثفة التي
نلحظه���ا في عمليات التفاعل بني الش���باب واإلعالم
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فميزان اجلماهيرية هنا مييل
أكث���ر لصالح اإلع�ل�ام الغربي
واملتغرب بسبب الدراما املتمثلة
ف���ي املسلس�ل�ات واألف�ل�ام،
وهنا تفرض إش���كالية الدراما
ب�ي�ن اإلعالم الغرب���ي واإلعالم
اإلسالمي نفسها على طاولة البحث الشرعي والضبط
الفقهي للمس���ألة الدرامية ،ومدى القبول الش���رعي،
واحلدود والس���قف الشرعي لولوج اإلعالم اإلسالمي
في الدراما.

التوصيات واملقرتحات
 -4كي��ف ميكن لألمة اإلس�لامية احلف��اظ على هويتها
إزاء سيل السماوات املفتوحة وعصر املعلومات؟

 -1ينبغي أوالً الوقوف على حجم األزمة اإلعالمية
االنحاللي���ة ،وذلك مبحاولة إجراء دراس���ة إحصائية
موس���عة ،ترس���م من خاللها خريطة ممتدة لإلعالم
االنحاللي املؤثر في صفوف األمة اإلس�ل�امية ،ومن
خالل هذه اخلريطة ميكن حتديد نقاط القوة والضعف
في هذا اإلعالم ،ومن ثَم حتديد أنس���ب اآلليات التي
بها يتم حتجيم نفوذ هذا اإلعالم.
 -2دعم املؤسس����ات التقنية الرس����مية الس����اعية
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حلجب املنابر اإلعالمية االنحاللية ،وتسليط الضوء
املطبقة
إعالم ًّي����ا على مجهوداتها داخ����ل املجتمعات
ّ
لهذه ّ
النظم ،مع الترغيب في تعميمها في كافة الدول
العربية واإلسالمية.
 -3فتح قنوات اتصال مباش���رة مع املس���ئولني عن
األقمار الصناعية واالتصاالت اإللكترونية داخل الدول
اإلس�ل�امية ،وإطالعهم مباش���رة على احلجم الكلي
للمفاسد في الوس���ائل اإلعالمية ،ودفعهم باملبررات
املنطقية ،والش���واهد واإلحصاءات املوثقة إلى اتخاذ
موقف رسمي حازم من هذه الوسائل التغريبية.
 -4تكثي���ف مخاطبة أولي األمر م���ن ِقبل العلماء
الثقات مبخاطر ومفاس���د اإلعالم الغربي والتغريبي
على األم���ة وقيمها وثوابتها ،ومحاول���ة ترغيبهم في
اتخاذ قرارات صارمة حيال هذا اإلعالم.
 -5هن���اك أحكام قضائية ص���درت ضد وزارات
االتص���االت في بعض البلدان العربية تلزمها بحجب
املواق���ع اإللكترونية االنحاللي���ة ،فيمكن تفعيل هذه
األحكام ،ووضعها على طاولة التداول اإلعالمي ،كما
ميك���ن رفع قضايا مماثلة ،عل���ى القنوات الفضائية
التي تعرض برامج ومواد إعالمية فيها خطورة على
القيم اإلسالمية.
 -6عمل أرش���فة ل���كل منبر إعالم���ي يقدم مواد
إعالمي���ة تؤثر على قيم األم���ة وثوابتها ،بحيث تكون
مبثابة قاعدة معلوماتية للعلماء ،والقانونيني الساعني
لغلق هذه املنابر ،س���واء مبناصحة املسئولني ،أو برفع
قضايا على اجلهات احلاضنة لهذه املنابر اإلعالمية.
 -7محاول���ة فت���ح قنوات اتص���ال مع أصحاب
القنوات الفضائي���ة واملنابر اإلعالمي���ة الهادمة،
وذلك بدعوتهم باحلس���نى لتعديل مسار منابرهم
أخف
اإلعالمي���ة ،فتغيير املنكر م���ن جهة املصدر
ّ
وطأة ،وأكثر تركيزًا من تغييره من ناحية املستقبل،
وهناك جتارب مع قنوات فضائية كانت في بدايتها
غنائية وهزلية ،ثم حتولت إلى إسالمية ،ولها اآلن
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صدى كبير على الساحة اإلعالمية.
 -8هن���اك دعاة وفّقهم الله إل���ى دعوة بعض أهل
الفن وجنوم اإلع�ل�ام التغريبي ،ومنهم من تاب وترك
هذه املهن���ة بالكلية ،وأحس���ب أن تكثيف الدعوة في
ه���ذا القطاع وبصفة خاصة مع من يتمتع بجماهيرية
ش���بابية عالية قد يحدث بإذن الله حتوالً في مس���ار
كثير من الش���باب ،فض ً
ال عن توقف رافد من روافد
التغريب في هذا القطاع.
 -9يُقترح إنش���اء منظمة غير حكومية يكون هدفها
مدافعة اإلع�ل�ام الهابط والهادم لقي���م األمة ،وهذه
املنظمة ميكنها حتقيق كثير من املقترحات الس���ابقة،
سواء بكش���ف حجم املعركة ،أو مناصحة أولي األمر
واملسئولني ،أو برفع قضايا في حاالت محددة ،وعلى
ٍّ
كل؛ فإن وجود هذه املنظمة على الس���احة اإلسالمية
من شأنه جعل القضية حية على الساحة اإلسالمية،
ومن ثَم يتحقق العديد من املكاسب بإذن الله.
 -10ينبغي الوضع في احلسبان أن هناك ش ّقًا كبي ًرا
من معركة القيم عبر اإلعالم ،له أهداف جتارية تسعى
إلى امتصاص أموال املسلمني من خالل التفاعل مع
مواد إعالمية تعتمد على اإلثارة والعري ،وأغلب هذا
التفاعل الربحي يأتي من خالل االتصاالت والرسائل
النصي���ة بالقنوات ،لذلك ف���إن التركيز على حتجيم
تلك االتصاالت من ش���أنه إحداث ارتباك في أوراق
اإلعالم املتغرب ،فعلى س���بيل املثال برامج تليفزيون
الواق���ع ،والتي وصل حجم االتصال بها ألكثر من 70
مليون اتصال في موسم واحد كما بينا من قبل ،لو مت
إقناع وزارات االتصاالت بإلزام ش���ركات االتصاالت
بقطع االتص���االت عن هذه البرام���ج ،ولو في دولة
عربية واحدة ،لعدلت القنوات من سياستها في مثل
هذه البرامج.
وبالعموم فإنني أوصي في هذا الش���أن بعقد ورشة
عمل تضم خب���راء اقتصاد متدينني لتحديد أنس���ب
اآلليات ملواجهة هذه اإلشكالية.
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 -11بالنسبة لبرامج تليفزيون الواقع التغريبية ،والتي
عريضا من ش���باب املسلمني ،فإن لها
قطاعا
جتتذب
ً
ً
سقطات مدوية في اآلونة األخيرة متثلت في الكشف
عن وجود كاميرات س���رية تراقب الفتيات املشاركات
في هذه البرامج ،وهن يغ ّيرن مالبسهن ،وكذلك وهن
في دورات املياه ،وأحس���ب أن تعظيم هذه السقطات
وتبني اإلعالم اإلسالمي إلطالق صيحات نذير لنساء
أمر من شأنه أن يخلخل أداء هذه
املسلمني على دربهاٌ ،
البرامج ويفقدها شعبيتها.

املواد على كافة املنابر اإلعالمية اإلس�ل�امية بتكلفة
أقل من إنتاج املنبر اإلعالمي للمواد اإلعالمية.

 -15اإلعالم اإلسالمي وفي ظل التنافس والتدافع
اإلعالمي قبالة اإلعالم املتغرب بحاجة إلى تس���ويق
جيد ،خاصة في مجال الفضائيات اإلسالمية ،وذلك
من أجل حتقيق أعلى نس���بة مشاهدة ،وميكن أن تتم
العملية التسويقية هذه من خالل إنشاء شركات إسالمية
للتسويق اإلعالمي ،أو التعاقد مع القائم منها -الدعاية
املكثف���ة من خالل املواقع اإللكترونية للقنوات – البث
 -12ف���ي االحتاد قوة ،ولو أن هناك عش���رة منابر املباش���ر للقنوات على اإلنترنت -الترويج للفضائيات
ومحتوياتها في املواقع اإللكترونية
إعالمي���ة إس�ل�امية خصص���ت
الكبرى -اإلعالنات في الصحف
أس���بوعا مشتر ًكا ملدافعة العري
ً
ُيقترح إنشاء شركات مستقلة إلنتاج المواد
والبذاءة في اإلع�ل�ام املتغرب ،اإلعالمية اإلسالمية ،بحيث تكون مركزة على واملجالت.
عملية مدافعة اإلع�لام الغربي والمتغرب،
من املمكن أن يكون في مثل هذه
 -16تواجه اإلعالم اإلسالمي
وتقدي��م البدائل برؤية خب��راء متخصصين
احلملة كثير من النتائج اإليجابية،
في هذا الش��أن ،ويتم تسويق هذه المواد إشكالية اجلماهيرية واحلضور
أيضا يُقترح
وفي هذا الص���دد ً
عل��ى كاف��ة المناب��ر اإلعالمي��ة اإلس�لامية
بتكلف��ة أق��ل م��ن إنت��اج المنب��ر اإلعالم��ي امليدان���ي ،وال���ذي يتمي���ز في
إنشاء احتاد للقنوات اإلسالمية،
اإلعالم املتغ���رب بصورة الفتة،
للمواد اإلعالمية.
ووضع إطار تنسيقي تكاملي مينع
ً
برنامجا اجتماع ًّيا
مث�ل�ا
فنجد
ً
تكرار املواد اإلعالمية ،مع وضع
في إح���دى القن���وات التغريبية
خريطة هيكلية إعالمية تضع في حس���بانها مدافعة
يحقق جماهيرية عالية بتواجده في أوساط اجلماهير،
اإلعالم املس���تهدف لقيم األم���ة ،وذلك بصورة حتقق
وحمله لهمومهم ،والس���عي حلل مشكالتهم ،وفي ذات
الفاعلية والتركيز في املواجهة واملدافعة.
احللقة يس���تضيف مقدم البرنام���ج أحد جنوم الفن
 -13اإلعالم الغرب���ي والتغريبي يهتم كثي ًرا بإعداد ويتعرض لسيرته الش���خصية كفخر وقدوة للجماهير
ك���وادره ،وهذه جزئي���ة ضعيفة نس���ب ًّيا في اإلعالم ينبغي االقتداء بها ،وهي ش���خصية متتلئ الشاش���ة
اإلس�ل�امي ،لذا فإنه يُقترح استحداث معهد تدريبي مبشاهد البذاءة له.
إلع���داد وتدريب الكوادر اإلعالمية العاملة في ميدان
وفي هذا الصدد يجد اإلعالم اإلس�ل�امي نفس���ه
اإلعالم اإلسالمي ،وميكن االستعانة باخلبراء والعلماء
مطال ًب���ا باإلجابة عن تس���اؤالت من قبي���ل أين يقع
لوضع أدبيات الدورات التدريبية التي من شأنها دعم
اجلمه���ور من الفضائيات اإلس�ل�امية؟ وما هي ردود
عملية مدافعة اإلعالم اإلس�ل�امي لإلعالم التغريبي
أفعاله عليها ومالحظاته وطموحاته منها؟ وهل هناك
على مستوى القيم.
آلي���ة فنية في مدين���ة اإلنتاج تس���مح بقياس أعداد
 -14يُقترح إنش���اء شركات مس���تقلة إلنتاج املواد املترددين عل���ى البرامج املتنوع���ة؟ وإن كان فما هي
اإلعالمية اإلس�ل�امية ،بحيث تكون مركزة على عملية اخلريطة اإلحصائية الستجابات اجلماهير؟
مدافعة اإلعالم الغربي واملتغرب ،وتقدمي البدائل برؤية
والهدف من كل ذلك هو تفعيل البرامج اجلماهيرية
خبراء متخصصني في هذا الش���أن ،ويتم تسويق هذه
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وحتسني مس���ار املرفوض جماهير ًّيا ،مع وضع آليات
للتعرف عل���ى آراء اجلماهير في القن���وات ،ومن ثم
االقت���راب أكثر من اجلمهور الذي يفترس���ه اإلعالم
الغربي واملتغرب قيم ًّيا بصورة موحشة.
 -17على مس���توى معركة القيم بني اإلعالم الغربي
واملتغرب من جهة واإلعالم اإلسالمي من جهة أخرى
تطرأ على الس���احة إشكالية ش���ديدة التعقيد ،وهي
عريضا من
قطاعا
إش���كالية الدراما ،والتي جتتذب
ً
ً
املش���اهدين ،وتأثير هذه الدراما ،وما حتويه من هدم
للقيم ،ملموس في صفوف املجتمع ،والتعقيد في هذه
اإلش���كالية يتطلب حسمه من خالل الضبط الشرعي
للمس���ألة ،ومدى إمكانية إنتاج دراما إسالمية متميزة
على غرار فيلم عمر املختار ،ولكن هذه املسألة املعقدة
ش���رعا من قبل علماء الش���ريعة
حتتاج إلى ضبطها
ً
الثقات.
 -18تبني من الدراس���ة متيز اإلعالم اإلسالمي في
قطاع األطفال ،وس���حبه للبس���اط بصورة الفتة من
اإلعالم الغربي والتغريبي ف���ي هذا امليدان ،لذا فإن
تركيز اهتمام اإلعالم اإلس�ل�امي في قطاع األطفال،
واستحداث شركات متعددة تخضع لإلشراف الشرعي
والتربوي من قبل علماء األمة الثقات ،سيس���مح بإذن
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الله بتحصني أطفال اليوم ش���باب الغد ضد أية مواد
إعالمية تغريبية.
 -19على اآلب���اء دور عظيم ف���ي مدافعة اإلعالم
الغربي واملتغرب ،فوجود أجهزة االستقبال في بيوتهم،
س���واء كان تليفزيو ًنا أو كمبيوتر ينبغي أن يكون حتت
إشرافهم املباشر ،فإلغاؤهم للقنوات وحجبهم للمواقع
اإللكترونية باس���تخدام البرام���ج اخلاصة باحلجب،
مع وض���ع األجهزة في أماكن مكش���وفة داخل املنزل
س���يخفف كثي ًرا من وطأة تواجد اإلعالم البذيء في
املنزل ،لكن سياسة املنع هذه ينبغي أن تسير بالتوازي
م���ع التحصني التربوي لألبناء ض���د اإلعالم الغربي
واملتغرب ،والتحصني اجلسدي لألبناء ،بتيسير الزواج،
وتفعيل الزواج املبكر والوعد به في صفوف األبناء.
 -20هناك ظاهرة مهمة مت املرور عليها سري ًعا أثناء
الدراس���ة ،وهي متعلقة «بتصدير» شباب األمة ملواد
إعالمية تعتم���د على الفضيحة ،ووضعها على املواقع
اإللكترونية ،ليستثمرها اخلبثاء شر استخدام ،وهذه
الظاه���رة ينبغي أن حتظ���ى إعالم ًّيا من قبل اإلعالم
اإلس�ل�امي مبزيد من االهتمام؛ ألن مدافعة «تصدير
االنح�ل�ال» وترويجه من قبل أبناء األمة ال يقل أهمية
عن مدافعة «تصدير االنحالل» من قبل أعداء األمة.
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معلومات إضافية
مناذج لسلبيات أفالم الكرتون وخطورتها على األطفال:
 خطورة أفالم الرسوم املتحركة وسلبياتها على األطفال كثيرة ،وميكن أن نذكر أهمها:
 -1تقليد الطفل ملا يراه أمامه :صورة وفكرة وصوتًا ،وكثير من املسلس�ل�ات يشتمل على أفكار خطيرة سلبية
ال تالئم بيئتنا العربية ،مثل مسلس���ل (توم سوير) الذي يقوي في ذهن الطفل بعض القيم واألفكار اخلطأ ،ولعل
أخطره���ا أن (ه���اك) البطل الثاني يقوي في نفس البطل األول (توم) كره املدرس���ة ،ويحبب إليه فكرة الهروب
منها ،ولذلك يبتدع بعض املواقف السيئة مع املدرسني فيها والقائمني عليها ،واألخطر من ذلك أنه يحرض على
حترض على فك الروابط بني األسرة ،وإعالء
الهروب من املنزل ،واللجوء إلى الغابة على الطريقة األمريكية التي ّ
مفهوم (االستقاللية).
 -وقد تش���تمل بعض األعمال الكرتونية على أفكار من نوع آخر ،فبعضها يدور حول الفضاء ،والقتال الدائر
قصصا اجتماعية فيها حب وغرام وإثارة
فيه ،واخليال العلمي ،وحب الطبيعة ..وبعضها اآلخر يعرض لألطفال
ً
للغرائز في سن مبكرة ،كما هي احلال في مسلسل (توم وجيري)؛ حيث نرى القطة على أعلى مستوى من األناقة،
تتزي���ن برموش طويل���ة ،وعيون جذابة جميلة ،وكعب ٍ
عال ،تتمايل لتخطف قل���ب القط ..ثم يركز بعد ذلك على
مجموعة من القطط الذكور يقتتلون من أجلها ..كل هذا واألطفال يشاهدون ويتعلمون ويتمثلون.
 -وقد نرى في هذه األفالم قصة بطل نش���أ صغي ًرا ،ثم تغلب على ما يواجهه من مصاعب احلياة ومؤامرات
األعداء ..وأُعطي من القوى اخلارقة ما يجعل الطفل املشاهد يحلم مبثلها ،وال يخفى ما في هذا من آثار سيئة
في نفسية الطفل ،ومن أهها :العيش في أحالم اليقظة ،واالتكالية التي يحاربها التربويون.
 -2على الصعيد االجتماعي تكرس هذه األفالم في الطفل الغلظة في املشاعر ،والبالدة في األحاسيس ،وهذا
ينعكس على األسرة كلها سلب ًيا ،فاألم إذا طلبت من ابنها أم ًرا وهو يشاهد أفالمه املفضلة؛ تعلم أنه سيتلكأ كثي ًرا
في إجابتها إلىطلبها ،وكذلك احلال مع األب أو اإلخوة الكبار.
واملش���كلة أن هذه األفالم صارت تربي الطفل على هواها ،وقد تس���لمت زمام التربية حتى صار دور الوالدين
ثانو ًّيا ،وبعضها يغالط في التربية فيصور الكذب واخلدع واملراوغة ذكاء ومهارة وخفة ،ومثال ذلك الفأر الفضائي
(سوسان) الذي يتغلب على القط الشرير (ميغالو) عن طريق اخلدع والكذب.
وفي مسلسل (مدينة النخيل) يضرب االبن والده ،مت يهجر املنزل لينام عند صديقته أو صديقه (على الطريقة
األمريكية) ،ثم يعرض ذلك على أنه سلوك اجتماعي مقبول ..واألشد من ذلك أن الوالد يسترضي ابنه في نهاية
احللقة ،ويقدم له ما يريد ،ويرضخ ملطالبه!!.
 -3ومن آثارها االجتماعية الس���لبية أنها تو ّلد اإلهمال والالمباالة عند األطفال ،مثال ذلك (عالء الدين) في
الفيلم الذي أنتجته شركة ديزني ،وفيه يصور عالء الدين ابنًا خلياط فقير تطلب منه أمه أن يساعدها فيرفض،
ويفضل اللعب مع أصدقائه في س���احة احلي ،وحني ميوت والده ال يبالي باألمر ،فيأتي الس���احر ويحتال عليه،
ويدعي أنه عمه ويأخذه إلىالكهف ليحضر له املصباح السحري ..وبعد أن يدخل يفاجئه بريق الآللىء واجلواهر
فيركع أمامها ،مت يتجه نحوها ليمأل جيوبه ،لقد حتول عن مهمته بعد أن بهره منظر احللي والذهب ،وكأنه قد
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خضعإلى سلطة املال الذي أخذ عقله ،وملك عليه حواسه.
يكرس العجز
بع���د ذلك يطلب عالء الدين من مارد املصباح أن يطعمه ،ويزوجه ،ويحضر له املال ..وهذا مما ّ
واالتكالية عند الطفل حتى تصيبه أحالم اليقظة ،فيتخيل أن مارداملصباح س���يكتب له واجباته ،وسيحفظ عنه
دروسه ،ويقدم إليه اإلجابة في االمتحان.
 -4ومن آثارها االجتماعية السلبية أنها جتعل الطفل عدوان ًّيا مهيأ ملعاجلة أمور حياته بعنف وعداء ،كما جتعله
منحرفًا عن السلوك اإلنساني السوي يقول الطبيب ستيفن بانا« :إذا كان السجن هو جامعة اجلرمية؛ فإن التلفاز
هو املدرسة اإلعدادية النحراف األحداث.»..
وتأتي العدوانية بس���بب املعارك واألسلحة املتطورة التي تُس���تخدم فيها األقنعة املخيفة ..مما يشيع ج ًّوا من
القتل والدماء والصدام واحلرائق واملوت الذي يخيف األطفال ،وير ّوعهم ،ويخلق في أنفسهم عدوانية ورغبة في
ممارسة العنف.
 -5ومن آثارها السلبية أنها في كثير من األحيان تثير في النفس الغرائز البهيمية في وقت مبكر..وفي إحصاء
عن األفالم التي تُعرض على األطفال عامل ًّياُ ،وجد أن:
 %29.6منها يتناول موضوعات جنسية بطريقة مباشرة وغير مباشرة. %27.4منها يعالج اجلرمية والعنف واملعارك والقتال الضاري. %15.00منها يدور حول احلب مبعناهالش���هواني العصرياملكشوف ،ومثال ذلك فيلم (عالء الدين) وفيلم(حورية البحر)؛ حيث تعرض البطلة فيهما شبه عارية تقوم بحركات مختلفة فيها الغنج والدالل والرقص واإلثارة
اجلنسية.
 -6ومن آثارها الس���لبية أنها حتارب في نفس الطفل الفطرة الس���ليمة؛ إذ تقوم على قطبي الدراما( :اخلير
والش���ر) ،ومن األفضل تربو ًّيا أن تكون ش���خصيات اخلير جميلة محببة ،وأن تكون ش���خصيات الش���ر قبيحة
مكروهة؛ ألن الطفل يربط بني اخلير واجلمال ،وبني الش���ر والقبح ،ولكن بطل اخلير في كثير من أفالم الرسوم
املتحركة مقنع من مثل (س���ر املقنع  -النمر املقنع -الضربة املزدوجة  -غريندايزر )..أما بطل الشر فجميل في
أفالم ومسلسالت أخرى ،وهو قوي صارم ذكي ..وهذا اعتداء على الفطرة السليمة عند األطفال.
 -7ومن آثارها الس���لبية أن بعضها يؤثر في مش���اعر األطفال نحو دينهم ،ويوجه الطفل إلىالتس���ليم ببعض
األفكار املغلوطة ،ففي مقدمة فيلم (عالء الدين) يبدأ الساحر ( في النسخة األجنبية) بالغناء ،ويقول:«أتيت من
ٍ
أرض بعيدة (الصحراء العربية) التي يقطعون فيها أذنيك إذا لم يعجبهم وجهك ،إنه مجتمع وحشي».. ،
وف���ي الفيلم ذاته يعرض اخلليفة العربي بصورة تدعو إلى الضحك ،فهو مش���غول بجمع اجلواهر النفيس���ة،
ومس���تعد لبيع ابنته وتزويجها برجل شرير مقابل خامت نادر ،ثم هو مشغول بجواريه وطعامه ..وقد ُرسم بصورة
رجل ال يستطيع القيام إذا جلس؛ ألن بطنه ضخمة إلىدرجة متنعه من القيام ..وهذا كله طعن بتاريخنا العربي،
وتسفيه لشخصية اخلليفة العربي املسلم في أذهان األطفال.
وفي الفيلم ذاته يهرب عالء الدين من الش���رطة ،وفي بضع ث���وان ،وبطريقة جذابة مثيرة يدخل إلى كثير من
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البيوت من خالل النوافذ ،ويصطدم بنس���اء عربيات ،وهن يجتهدن في تزيني أنفس���هن ،ويتسابقن لتقبيل هذا
َ
حتظ بهذا الهارب ..وهذا
الهارب ،ثم يقعن في اخليبة واإلخفاق ،ثم يتشاجرن بعضهن مع بعض؛ ألن إحداهن لم
فيه ما فيه من توجيه الطعنات إلى األسرة العربية املسلمة احملافظة.
وفي مسلسل أبطال الليزر كانت مساعدة زعيم األشرار (ليالي) امرأة تستغل جمالها وجاذبيتها وإغراءها في
سبيل الشر ،وفي إحدى احللقات يأتي «تاجر أسلحة إرهابي عربي خليجي» ليعقد مع مدير الشركة صفقة ،ويجد
في اس���تقباله إضافة للمدير السيدة (ليالي) مي ُّد املدير يده ليصافحه فيُعرض عنه العربي ،ويتحول إلىاملرأة،
جدا ألنني قبلت يدكسيدة (ليالي) ،ثم يتوجه باخلطاب إلى
ويقبل يدها مع إيحاءات غرائزية ،ويقول :أنا سعيد ًّ
جدا!!.
أقبل إال يد فتاة جميلة مثيرة ،أما أنت فقبيح ًّ
مدير الشركة ،ويقول :دكتور غضبان أنا عربي ،وال ّ
ميجد اليهود ،ويثيرالش���فقة عليهم ،ففي مسلس���ل (كريستوفر
 -8ومن آثارها الفكرية الس���لبية أن بعضها ّ
كولومبوس) في النسخة األصلية يص ّور لألطفال أن الذين ُعذبوا في محاكم التفتيش هم اليهود،ويص ّور العرب
عمالء لإلسبان يتآمرون معهم ضد اليهود ..وهذا تشوي ٌه مقصود حلقائق التاريخ.
 -9ومن آثارها السلبية إدمان األطفال عليها حتى إنهم ال يقدرون على العيش بدونها.
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