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Le résumé : 

En réalité les médias arabes se sont développés et particulièrement les chaines par 
satellite qui sont considérées comme étant les médias les plus importants parmi les 
moyens de communication les plus présents dans la vie sociale, de par leur rôle 
primordial dans la formation des connaissances et de la culture de l’individu et de par 
tout ce qu’elles renferment comme procédés d’attraction à travers l’image réelle et la 
voix authentique qui donnent aux réalités une autre dimension plus crédible, les chaines 
arabes ont essayé de briser les barrières entre le spectateur et le monde extérieur et ont 
donné aux médias arabes une portée internationale, car son public s’est agrandi avec 
l’augmentation des paraboles sur les terrasses des maisons, donc l’individu arabe s’en est 
retrouvé exposé aux effets de ces chaines dont les contenus et les objectifs se sont variés à 
travers la diversité de leurs sponsors et de ceux qui les financent car elles constituent un 
miroir reflétant les sociétés et le langage de leur état. Aussi, elles figurent parmi les 
moyens les plus efficaces dans le changement que ce soit pour les individus ou les 
sociétés, c’est pourquoi il nous est obligatoire en tant que nation arabe et musulmane de 
considérer les caractéristiques de l’espace médiatique à travers : l’amélioration du niveau 
de travail médiatique et de la couverture, l’intérêt porté envers les affaires de la nation 
musulmane et son traitement efficace, et la création d’une certaine communication entre 
les enfants du monde musulman, pour la formation d’une mosaïque et ce par la diffusion 
de concepts justes, de croyances positives, la mise en place de normes d’éthique, la 
propagation de la prise de  conscience et l’instruction vers la sublime éthique musulmane 
. 
Mots-clés : Chaines Arabes, Effets Positifs, Effets Négatifs. 
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 اإلشكالية

لومات، هذه الثورة اليت أحدثت تغريات واسعة  عيش العامل اليوم حتت ظالل ثورة جد دة ه  ثورة املع  
يف اجملتمعات اإلنسانية؛ مما أدى ى  ظهور العد د من املصطلحات اازد دة واليت شكلت فيما بعد رمئا من رموز 
هذه الثورة يف مجيع اجملاالت خاصة علم اإلعالم واالتصال الذي مل  كن منعئال عن هذا التطور بل كان أكثر 

ا هبا؛ وقد كان البث الفضاي  ومن مث القنوات الفضايية أبرز تطوراته، لتتحقق بذلك نبوؤة مارشال اجملاالت تأثر
ماكلوهان عند استخدامه مصطلح القر ة العاملية يف ستينيات القرن العشر ن؛ فالتطورات التكنولوجية أكدت 

 تعترف كثريا باحلدود اازغرافية أو على هذا املصطلح من خالل دور األقمار الصناعية يف البث املباشر واليت ال
الئمانية أو املكانية أو السياسية الرقابية، فه  قادرة على ى صال ىرساهلا ى  شاشات التلفئ ون يف املنازل دون 
حاجة لتدخل جهات أخرى، خاصة مع التطورات احلاصلة يف تكنولوجيا االتصال واليت فسحت اجملال أمام 

ىذا تحدثون عن الغرفة أو الشاشة العاملية متجاوز ن بذلك مصطلح القر ة العاملية، املتخصصني فأصبحوا اآلن  
كان اإلعالم الفضاي  مسة من مسات عصرنا احلاضر، فإن البث الفضاي  ومن خالله الفضاييات تعترب الصورة 

ت الدول العربية ى  االنعكاسية له، ومع هذه الثورة التكنولوجيا اليت نشهدها يف عامل االتصال واإلعالم سارع
مواكبتها وذلك من خالل ىطالق فضاييات عربية متعددة، جتسد تطلعات ومتطلبات املواطن العريب؛ خاصة وأهنا 
تعترب من أوجه ىثبات الوجود العريب خاصة وأهنا تعمل على ىقناع اآلخر ومحله على اعتناق سلوكيات خمتلفة 

ملرجع  املوحد يف أغلب احلاالت، لذلك فقد أصبحت املنافسة وأفكار متنوعة، وجتسيدها من خالل اإلطار ا
حتتدم يف الفضاء من أجل ىنتاج ىعالم   ضمن البقاء يف خضم التطورات احلاصلة ونتيجة لتئا د القنوات 

انطالقا مما سبق الفضايية العربية؛ اليت تعترب أكرب جناح حققه التطور التكنولوج  اإلعالم  يف الوطن العريب، 
 اءل عن ماهية الفضاييات العربية وما انعكاسااها على اجملتمع العريب؟نتس

 :وملعاازة التساؤل السابق مت تقسيم الورقة البحثية ى  مبحثني
 .ظهور الفضاييات العربية: املبحث األول 
 .آثار الفضاييات العربية: املبحث الثاين 
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 ظهور الفضائيات العربية: أوال
 .لعربيةماهية الفضائيات ا/ 0
ىن البث التلفئ وين الفضاي   تم عن طر ق األقمار الصناعية، حيث تستقبل هذه األخرية اإلشارات  

املرسلة من احملطات األرضية مث تقوم بإعادة ىرساهلا ى  حمطات استقبال أرضية أخرى بعيدة عن احملطة األصلية 
 .و ذلك باستخدام قوة اإلرسال الكبرية

تصال تصل الرسالة اإلعالمية من حمطة ارض  معينة يف مكان معني، عرب قنوات القمر ويف هذا النوع من اال
الصناع  من خالل وصلة صاعدة ى  القمر ويف وصلة هابطة منه ى  حمطة أرضية أخرى يف مكان آخر، ومن 

عبد اهلل بوجالل ) هذه احملطة األخرية ى  هواييات االستقبال يف املنازل ى  شاشات التلفئ ون أمام املشاهد ن
 .0(22:وآخرون

هو ىرسال الربامج التلفئ ونية أو استقباهلا "البث التلفئ ون الفضاي   ويعرف معجم املصطلحات اإلعالمية
 .   2(000ص، 0020معجم املصطلحات اإلعالمية، ")بواسطة األقمار الصناعية وفق تنسيق معني

صالية ى  ما وراء احلدود اازغرافية والسياسية بصرف مد للحدود االت":"انشراح الشال"والفضاييات حسب 
 .3(30: 0003قنوات للتلفئ ون فضايية يف العامل الثالث، ")النظر عن الظروف املكانية واملسافة

 .نشأة الفضائيات العربية /8 

يف وسايل على ىثر التنافس الفضاي  املشاهد يف اآلونة األخرية والذي كان نتيجة لظهور الطفرة احلالية    
حممد املسفر، )اإلعالم العربية حتت ضغط من اإلعالم الغريب؛ من خالل سيطرته على مصادر األخبار

وتوز عها مستخدما يف ذلك حرفيته العالية، أ ضا حاجة األسرة العربية يف املهجر ى  وجود نافذة 4(8112:03
وقنوات أجنبية  BBCو CNNقنوات  عربية تطلعهم على أخبار أوطاهنم، ومتد حبل الود بينهم، حيث أن

أخرى كانت مصادرهم اإلخبار ة، والوثايقية والدرامية وغريها، مما أدى هذا ى  وجود شرخ بني اازاليات 
، جل هذه التأثريات اإلعالمية، خاصة ما كان من 1(008،003:جمد هاشم اهلامش ، )العربية ووطنهم األم

 John)؛ واليت كانت مواد دمسة ومناسبة للربامج التلفئ ونيةم0000/م0001األحداث السياسية مع أزمة اخلليج 
B-alterman ،8113:00)6 قادت اإلعالم العريب ى  ىجياد رؤ ة خاصة به ومستقلة ى  حد ما عن طر ق ،

بعد ىطالق القمر الصناع  عربسات، والذي مل  م0020ظهور الفضاييات العربية الذي قد بدأ التخطيط هلا منذ 
كان من ىرسال للربامج اإلخبار ة، مما دفع بعض الدول للتفكري  الكثري من اإلمكانات اإلعالمية سوى ما  قدم

يف ىطالق مشار ع قنوات فضايية، فكانت مصر السّباقة يف ذلك من خالل القناة املصر ة اليت تعترب باكورة 
ن كانون األول د سمرب، حيث م 08يف  م0001وذلك سنة  2(00:ت.ماج  احللواين،د)الفضاييات العربية
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عقدها  ؛ ىثرم0001-نوفمرب-افتتحت القناة الفضايية املصر ة وابتدأ بثها التجر  ي يف األول من تشر ن الثاين
ىتفاقا مع املؤسسة العربية لالتصاالت الفضايية عربسات من أجل استئجار القناة غئ رة اإلشعاع وذلك ملدة 

ساعة  وميا خالل سبعة أ ام يف األسبوع، فكانت بذلك أول  80، وملدة م0001من نوفمرب  ابتداءثالث سنوات 
قناة فضايية عربية حكومية، ومنذ ذلك احلني حتررت الشبكة الفضايية العربية من احلصار الومه  الذي ضرب 

لة من مج، وقد سعت الفضايية املصر ة ى  حتقيق 2(0001:00عاطف عديل العبد، فوز ة عبد اهلل العل ، )حوهلا
تواجد اإلعالم املصري ونشر رسالته والتعر ف بالنشاطات السياحية والتجار ة  ىثباتأمهها  األهداف

 .9(00: 8112هبة شاهني، )، ىضافة ى  ربط اازاليات واملواطنني العرب بالثقافة املصر ةواالقتصاد ة

ال أول قناة فضايية خليجية مع هنا ة سنة بعد ذلك أخذت اململكة العربية السعود ة  د املبادرة ليبدأ ىرس       
حممد معوض ىبراهيم وآخرون، )، ومتيئت بالربامج الثقافية والد نية خلصوصية البلد ومكانته الد نيةم0001

يف القمر  S، وتئامن ذلك مع استئجار اململكة العربية السعود ة للقناة القمر ة الثانية يف احلئمة 01(8113:32
، ىذ تعد هذه األخرية أول حمطة تلفئ ونية عربية مركز الشرق األوسطخصيصها لبث برامج العريب عربسات، لت

من لندن، وهدفها يف ذلك الوصول ى   م0000سبتمرب02خاصة، تبث براجمها على الساتل العريب ىبتداء من 
لعبد، فوز ة عبد اهلل العل ، عاطف عديل ا)الناطقني باللغة العربية يف أوروبا، وى  كافة اازماهري يف الدول العربية

، كما أهنا حتملت تغطية الكثري من األحداث واألخبار اليت جتاهلتها الكثري من الوسايل العربية 00(00: 0001
، وبعدها بسنتني مت اإلعالن عن ىنشاء قنوات 02(John B-alterman ،:20)م0008كأحداث اازئاير سنة 

واليت كانت براجمها مئجيا من اإلنتاج  MBC1، MBC2،MBC3عربية تبث براجمها ملنطقة اخلليج واازئ رة ال
، لتتأسس بعدها 03(800: 8112حممد منري حجاب، )العريب واألجن ي واإلنتاج اخلاص وبلغات عربية وأجنبية

اليت تبث براجمها من روما وه  ثاين الفضاييات  ARTالعربأكتوبر شبكة راد و وتلفئ ون  3يف  م0003عام 
بعدما كان  م0000من عام  ابتداءاليت حتولت ى  نظام االشتراكات 04(32:عل  حممد مشو، )اخلاصةالعربية 

 ORBIT(John  جمانا، لتكون بذلك الشبكة اإلقليمية الثانية يف العامل العريب اليت تعتمد هذا النظام بعد شبكة

B-alterman ،:23)  واليت 06(020: 8110امش ، جمد هاشم اهل) م0000مايو  80اليت باشرت أعماهلا يف
استطاعت من خالل شبكة براجمها ىثبات تواجد االجتاه التجاري وانتصاره ىن كان على مستوى ىنتاج الربامج 

، أما يف لبنان فبدأت بثها مع أول قنوااها الفضايية قناة املستقبل 02(042: 8113أمني سعيد عبد الغين، )أو بثها
يف مارس   LBC، مث قناة 02(800:هبة شاهني، )لوزراء الراحل رفيق احلر رياليت ميتلكها رييس ا م0003عام 

وقد القت القناة شعبية كبرية خاصة بني مجهور الشباب رغم ما  عاب عليها من افتقارها للحشمة يف  م0000
نوفمرب من فتم تأسيسها بدا ة  اجلزيرة الفضائية القطرية، أما قناة 09(002: 8110جمد هاشم اهلامش ، )براجمها
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وه  قناة ىخبار ة، استطاعت أن تفرض وجودها وتصبح القناة األكثر تتبعا وتفضيال لدى مجاهري  م0000عام 
عر ضة، هذا وتتمتع القناة بإمكانات ماد ة عالية، وكوادر متميئة، ىضافة ى  احلر ة اليت تتمتع هبا على غرار 

ملشاهدها يف الوطن العريب،  -A2-لقمر الصناع  عربساتبعض القنوات احلكومية، وتبث القناة براجمها عرب ا
ى اد شاكر ) ساعة80فهو ملشاهدها يف أوروبا وهذا على مدار   F3يوتلساتأما بثها عرب القمر الصناع  األورويب 

، بعد النجاح الذي لقيته اازئ رة كقناة ىخبار ة تأسست قنوات أخرى منها احملطة 21(8111:000البكري، 
وه   ،م0000واليت تتخذ من لندن مقرا هلا يف ماي  ANNلسعود ة العربية وشبكة األخبارالعربية الفضايية ا

، ونتيجة للتطور العلم  والتكنولوج  ومع 20(00: 8113نصري بوعل ، )تتلقى دعما ماد ا من احلكومة السور ة
فضايية، حتمل برامج عربية تستقبل التنافس الذي شهدته املنطقة العربية سارعت الدول العربية ى  ىنشاء قنوات 
والسياس  وحىت الر اض   والثقايفبسهولة و سر من طرف مجاهريها، وحتقق يف األخري التدفق اإلعالم  

 .   22(832: 8118عل  حممد مشو، )عربها

 .قراءة يف واقع البث الفضائي العريب/ 3

شيوع ىمنا كان حمتشما، لكن ومع انتباه الدول وألن البث الفضاي  العريب يف بدا ة األمر مل  كن هبذا ال   
العربية ألمهية اإلعالم وى  ضرورة استغالل الفضاء ومن خالله التلفئ ون فقد سارعت ى  ىطالق قنوات فضايية 
أسهمت يف الدخول ى  معترك التكنولوجيا، ولتحقيق أهداف وغا ات متنوعة، وحماولة لتغيري الواقع وىجياد 

مشكالت تواجه العامل العريب، وخدمة القضا ا القومية والوطنية، وأصبح للمشاهد هامش من حلول ملعوقات و
احلر ة يف اختيار النافذة اإلعالمية اليت تل ي احتياجاته، وتنم  مهاراته، ومتده بأنواع املعلومات، يف عصر متيئ 

قا فإن املنطقة العربية تعج مبئات من بإلغاء احلواجئ الرقابية فضال عن احلواجئ اازغرافية، حيث كما تبني ساب
 العربية من خالل التصفح ملوقع ىحتاد ىذاعات الدولضايية وأخرى على وشك االنطالق، والقنوات الف

(http//www.asbu.net)23 ؛ لوحظ أن عدد اهليئات العربية اليت تبث قنوات فضايية أو تعيد بثها على
هيئة  033عاد بثها على األقمار العربية والدولية، موزعة على هيئة فضايية تبث أو   0831شبكااها حوايل 

هيئة خاصة عربية أو أجنبية، وه  قنوات عربية متعددة الغا ات واألهداف وحىت اللغات،  0100وعمومية 
قناة  83قناة متخصصة  قدر عدد القنوات اخلاصة باملوسيقى  301وقناة جامعة أي متنوعة  808ومنها حوايل 

عرض األغاين يف شكل فيد و كليب تتميئ بالتقليد الغريب وتأثر سلبا على الشخصية اإلسالمية وذلك ملا  تم فيها 
قناة تعرض مسلسالت تبا ن بني من  02 حتمله من معتقدات تنايف العقيدة اإلسالمية، أما القنوات الدرامية فتمثل

اازة بعض املشكالت االجتماعية لكن حتمل أفكار غر بة عن جمتمعنا وبعيدة عن د ننا، وأخرى حتاول مع
قناة  00قناة ىخبار ة متيئت البعض منها وأصبحت تنافس احملطات الغربية،  00بأساليب تس ء لقيمنا وثقافتنا، 
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قناة براجمها  80سياحية، وخصصت  0تعليمية، و 00وقناة اقتصاد ة وجتار ة  31وقناة وثايقية،  03ثقافية ، 
قناة،  00ه القنوات يف نوعية هذه الربامج، أما عدد القنوات الر اضية فتقدر بـ لتكون لحبطفال، وختتلف هذ

 .تروجيية، قناتني للطبخ، وأخرى طبية 38و

وتعترب اللغة العربية اللغة األكثر اعتمادا من قبل القنوات الفضايية العربية كلغة بث؛ سواء الفصحى        
ندوات واحلوارات، بينما تستخدم الدارجة بباق  الربامج كما يف النشرات واملواجيئ اإلخبار ة أو ال

 subtitled .التليفئ ونية، كما تتواجد قنوات فضايية تستخدم برامج مدبلجة أو معنونة 

قناة وذلك ألسباب  02قناة، واهلند ة ب  033وُ لحظ ارتفاع عدد القنوات اليت تبث باللغتني الفارسية ب 
قناة،  01بفتتصدر اللغات األجنبية املستخدمة يف البث باملنطقة العربية وذلك تقنية، أما اللغة االجنليئ ة 

قناة واملتمركئة  82بباعتبارها اللغة الثانية استخداما يف عد د بلدان املشرق العريب، وبعدها اللغة الفرنسية 
جابة لتطلعات أساسا باملغرب العريب، كما وتستخدم بعض اللغات احمللية يف بعض القنوات العربية است

 . قنوات 0 ـقناة، واألماز غية  ب 00بمجهورها الذي  تميئ بإثنية لغو ة وعرقية كالكرد ة 

قمرا اصطناعيا ُتمكنه من تغطية كل أصقاع العامل تقر با،  00و ستخدم البث الفضاي  العريب ماال  قل عن 
وسهيل سات ونورسات،  أقمار عربسات وجيمعHotspots2 وتستخدم بدرجة أساسية موقعني ساخنني

غرب و ضم نا لسات ونورسات  وتلسات، وتسعى لبث براجمها على الباقة العربية املوحدة لتغطية  2/0واملوقع 
، أما نظام البث املعتمد يف جلها فهو النظام املفتوح Live Yohخمتلف املناطق يف العامل وعلى مشروع ىلياف 

غلب القنوات اليت تبث عرب النظام األخري متخصصة يف الر اضة قناة وأ 880بقناة، والنظام املشفر  000ب
 .والدراما أساسا

 010ونايلساتقناة،  000ب 810نا لسات : قمرا اصطناعيا أمهها 00 تم استقبال البث العريب عرب ما ال  قل عن 
مل قارة ، وعربسات الذي  غط  كا0والذي  غط  مشال ىفر قيا والشرق األوسط وغرب ىفر قيا، وقمر بدر

 .ىفر قيا والشرق األوسط وأوروبا وغرب آسيا

و بدو املشهد الفضاي  العريب يف تطور واضح وجل  من خالل كثرة الفضاييات وتنوع مضامينها ولغااها 
 .وملكيتها، ما أدى ى  ظهور ىشكاليات حول انعكاسااها

 تأثريات الفضائيات العربية على اجلمهور العريب: ثانيا

الفضاييات العربية جتسيدا للوجود العريب يف خضم التنافس على استغالل الفضاء وىثبات الوجود يف  تعترب       
وألن وتطورت وسايله،  االهتمامعصر متيئ بالسماوات املفتوحة، وأولت الدول العربية هذا اجملال الكثري من 
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 8110 اسر خضري البيايت، ")ة اإلعالميةلسلسلة من اإلجنازات الفضايي"عمل الفضاييات العربية باعتبارها نتيجة 
، كذا نتيجة لرد فعل  على البث الغريب الذي هو مبثابة اختراق ملقومات وثقافة الشخصية العربية، كان 24(832:

له آثاره وتأثرياته على مجهوره وذلك من خالل ما تبثه من رسايل، وما تقدمه من برامج، وما تقوم به من 
ىظهار التراث العريب، أ ضا تعئ ئ مقومات املواطن العريب ىضافة ى  ما تبّينه من وجهات ىجنازات من أجل بيان و

 .املغا رة أو املعضدة له اآلراءالنظر اليت تثري الفكر العريب، وتفتح أمامه فرص اإلطالع على 

ى املواطن العريب، كما وبالرغم من الظهور املتأخر للفضاييات العربية ىال أهنا حققت نوعا من اإلجيابية لد      
 ؤكد الكثري من الباحثني والدارسني واملهتمني بالدراسات اإلعالمية وتأثريااها أن اإلعالم الفضاي  العريب قد أجنئ 

اإلعالم العريب "ما عجئت عنه السياسة واالقتصاد، حيث كّرس واقع ىعالم  عريب جد د ال رجعة عنه وهو
استطاعت  -الفضاييات العربية-، كما أهنا 21(8113التليفئ وين العريب،اإلعالم ")BanArabالعابر للقارات 

قامت  االستحواذ على غالبية املشاهد ن العرب، وشغلتهم عن متابعة القنوات الدولية األخرى وذلك بفضل ما
 .به من جمهودات

 .اآلثار اإلجيابية للفضائيات العربية/0

جودها وأن تشكل قوة ىعالمية، وحققت العد د من أهدافها اليت استطاعت الفضاييات العربية أن تثبت و      
 :سطراها فأحدثت طفرة يف اإلعالم العريب ومن بني أهم اجنازااها ما  ل 

حاولت الفضاييات العربية اإلرتقاء باملستوى املهين، خاصة يف جمال نشرات األخبار والتقار ر واحلوادث  -0
 26(أ:آخرون، عبد اهلل بوجالل و)والسياسة والفكر

استقطبت اازمهور العريب ذلك ألن اازمهور العريب مّيال ى  متابعة الفضاييات العربية بسبب اللغة والثقافة  -8
املشتركة، لذا فإن اخليارات املطروحة عربيا أمامه تتيح له جماالت االختيار ترفيهيا وثقافيا وا د ولوجيا من قنواته 

الفضاييات العربية ستؤدي ى  تعئ ئ اهلو ات القومية، واخلصوصية القومية  العربية العد دة، مبعىن أن هذه
، وهكذا فقد سامهت يف توفري خيارات متعددة 22(0000:80صاحل خليل أبو أصبع، )والثقافات الشعبية

 للجمهور، بسبب كثراها وتنوعها واستعماهلا للغة األم، هذا العامل الذي أعاهنا على تكو ن جسر بينها وبني
عل  حممد مشو، )املتلق ، كما أهنا حاولت أن تنوع يف براجمها وتعدد يف ختصصااها يف جمال احلياة والعلم والفكر

8118 :801)22          . 
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كّسرت الكثري من القيود والطابوهات خاصة يف احلياة السياسية من خالل بعض القنوات اإلخبار ة،كما  -3
عبد الرمحن )خالل جتربتها أثناء احلرب األمر كية على أفغانستان والعراقأهنا فرضت نفسها كمصدر للخرب من 

   29(8110:002عئي وآخرون، 

أحدثت تغيريا مهما يف اجملتمعات العربية فيما  تعلق بالتفاعل فيما بينها، ووحدة الفكر ىزاء قضا ا الوطن  -4
راث والعادات، كما أفسحت اجملال أمام وحتد اته، وأشعراهم بأهنم أمة واحدة من خالل تشابه الفكر والت

 اس خضري البيايت،  )اازماهري لإلدالء بآرايهم وممارسة حر ااهم، مع التفاعل مع أزمااهم والتحدث عن قضا اهم
:821 ،820)31.  

لعبت الفضاييات العربية دورا يف التأثري على اللغة من حيث طر قة االستعمال هلا، ومن حيث تئو د  -0
لعريب مبصطلحات جد دة تدخل يف قاموس حياته خاصة من حيث اللغة احملكية، ىذ سامهت اازمهور ا

صاحل )الفضاييات يف تقر ب اللهجات العربية وصار هذا عامال مساعدا يف تكو ن اللغة الوسطى أي لغة اإلعالم
لثقايف، ، وقدمت للشعوب بذلك ثروة لغو ة سامهت يف رفع مستواها ا30(800: 8110خليل أبو أصبع، 

 . 32(2:ت،.عبد العئ ئ شرف، د)وعملت على توحيد األمة العربية وفكرها

أوجدت نوعا من املعرفة املتبادلة بني الدول العربية، وبواسطتها أمكن اإلملام مبعلومات أكثر ثراء وغئارة عن  -0
يف نشر الوع  السياس  الدول والشعوب العربية من خالل الصورة احلية اليت تنقلها، كما لعبت دورا فّعاال 

وتوعية النشء توعية ثقافية حنو حقوقهم وواجبااهم، وتوجيههم حنو فكرة التعا ش والرضى من أجل ىحالل 
 . السالم واالزدهار ألوطاهنم، وتعئ ئ الشعور باالنتماء ىليهم 

عروضة، وعلى طر قة تتمتع الفضاييات العربية خبصوصية معينة تركت بصمااها الواضحة على نوعية املادة امل -0
تقدميها، واستطاعت بذلك أن متتلك لغة تعبري ة خاصة هبا، تشمل على نوعية املادة وكيفية معاازتها وعناصر 
التجسيد الفين املستخدم يف تقدميها وحققت ذلك بسرعة، ومتّكنت من توطيد نفسها كأوسع وأهم وسيلة 

 .  33(000: 8110عبد امللك الدناين، )مجاهري ة

توحيد نقل املناسبات اهلامة وتقليل التكلفة على هيئات التلفئ ون يف البلدان العربية خاصة منها نقل الشعاير  -2
 34(801، 830: 8118عل  حممد مشو، )الد نية

سامهت يف توفري معلومات عن آخر النتايج العلمية واالختراعات، وغريها من األمور اجملتمعية والعلمية اهلامة  -0
 31(02: 8110رحيمة عيساين، )ن تداوهلا بطيئا من قبلواليت كا
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االجتاه الكبري حنو الفضاييات وّلد ىدمان عليها، وهذا يف حد ذاته وجه ىجيايب خاصة ما تعطيه بعض الربامج  -01
من وقا ة ومناعة حيال بعض اآلفات االجتماعية، فقد أشارت ىحصاييات بالوال ات املتحدة األمر كية أنه يف 

 01وألف حالة قتل،  01تراجع ىقبال الشباب خاصة منهم املراهقني عن املضامني املتلفئة  توقع حصول حالة 
 36(08: 8118املنصف الوناس، )ألف حالة اغتصاب سنو ا

ظهور التلفئ ون التعليم  والتربوي الذي  قّدم باإلضافة ى  الربامج الثقافية؛ برامج تعليمية، ودروس تقو ة  -00
 .مستمدة من مناهجهم املدروسة، بذلك حاول القيام بدور مكّمل لدور املعلم يف شرح وتبسيط املقررللتالميذ 

فالفضاييات العربية تعترب نوافذ للمشاهد العريب  رى من خالهلا الوجه اآلخر ألخيه العريب، أ ضا من          
الثقايف، خاصة مع اعتماد الكثري على هذه  الوسايل اليت  تم من خالهلا فتح مساحات للتالق  اإلنساين والتبادل

الوسيلة باعتبارها من أحدث الوسايل يف التواصل بني الشعوب العربية؛ بسبب اجتيازها لكل العوايق والقيود 
 .خاصة منها اازغرافية والسياسية اليت فرضت عليهم

 .اآلثار السلبية للفضائيات العربية/8

ورة مل  كن اجملتمع العريب مؤهال لذلك وال مهيأ، فلم  ستعد للتعامل مع ظهر البث الفضاي  العريب بص        
آثاره اإلجيابية والسلبية، وذلك نظرا للقصور الذي عاناه يف وسايله التقنية ويف مهاراته االتصالية، كذلك اعتماده 

ضمون هو من  دفع على منتجات غربية ووجوده هبذه الصورة أ ضا جاء دون ختطيط ودراسة سابقة، ومبا أن امل
اازمهور ى  اختيار قناة ما أو متابعة برنامج معني، فإن احملطات الفضايية العربية قد أفرزت من خالل هذا 
املضمون العد د من النتايج وأظهرت أوجه القصور يف أدايها وكان هلا آثارها على اجملتمعات العربية على النحو 

 :اآليت

 .ار الثقافيةاآلثـ/8-0

ىن ثقافة عصر البث الفضاي  ال تعترف باحلواجئ وهذا راجع ملظاهر العوملة :الثقافة الغربية وهيمنتها عوملة -0
الثقافية اليت ألغت احلواجئ واملسافات، عن طر ق األقمار الصناعية، حيث أتاحت لحبفكار العبور بصورة 

ى  تنميط الذوق وقولبة  متئا دة، من أجل تكو ن ثقافة تتسم بالضحالة والسطحية واإلثارة، وتسعى
اآلن املعركة الثقافية من أهم أوجه الغئو الثقايف  ىذ تعترب. 32(00: 0000عواطف عبد الرمحن، )السلوك

الطوع  الذي  تم دومنا مقاومة، وميارس على كل أمة من خالل برامج فضايية معدة مسبقا هلذا الغرض من 
، كما أنه 32(810: 8110رحيمة عيساين، )ابلة لالستتباعأجل ىضعاف املقومات احلضار ة لحبمم، وجعلها ق

 . ستهدف نسف كل القيم الروحية واملبادئ واملثل السامية والفضايل الكرمية
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من خالل الكثري من الربامج سواء منها الدراما أو أغاين الفيد و كليب واكتساب عادات  :نشر اإلباحية-8
ليها، كما يف االختالط الذي حّرمه اإلسالم نظرا ملخاطره على املرأة حمرمة؛ وهذا  تم كثرة املشاهدة والتعود ع

والرجل ومن خالهلما على اجملتمع اإلسالم ، ومع ذلك فإن الكثري من الربامج تصورمها معا يف كل األماكن 
ويف كل اجملاالت، بل ويف كثري من األحيان تربز أن من خيالف هذا  تصف بالتعقيد والتخلف وهؤالء حق 

 ﴿ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ِفي الدُّْنَيا َواْلآِخَرِة ليهم قوله تعا ع
، و ظهر ذلك باخلصوص يف املسلسالت اليت توجه رساالاها 00: سورة النور َواللَُّه َيْعَلُم َوَأْنُتْم َلا َتْعَلُموَن﴾

شئة األجيال؛ وقد أثبتت الدراسات أن صورة هذه األخرية تنبصفتها املؤّثر يف األسرة ويف  بوجه خاص للمرأة
مشوهة يف القنوات الفضايية وسلبية خاصة وأهنا تستخدم كبضاعة من خالل استغالل جسدها، وذلك 

%) 08.00ق والطباع بنسبة وبإظهارها كإنسانة فاسدة األخال% 00.30بالتركيئ على الناحية اازنسية بنسبة 

، هذا وتظهر يف كثري من املسلسالت املدبلجة مشاهد جنسية حمرمة، لكن حدة 39(038: 8112دون مؤلف، 
حتو ه من خالعة  املنافسة يف هذا اجملال جعلت احملطات اللبنانية احمللية تقدم على ىنتاج مثل هذه املسلسالت وما

عن  اإلهل بالرغم من النه   41(800: 8113هنى القاطرج ، ")نيالعاصفة هتب مرت"أخالقية مثل مسلسل 
﴿َلا ُيِحبُّ اللَُّه اْلَجْهَر ِبالسُّوِء ِمْن اْلَقْوِل ِإلَّا َمْن ُظِلَم  العالنية يف الترو ج للمنكرات واحملرمات لقوله تعا 

طالبة مّمن  شاهدن  011علىة أجر ت ولقد توصلت دراسة طبي. 002:سورة النساء َوَكاَن اللَُّه َسِميًعا َعِليًما﴾
الفضاييات بشكل منتظم ى  نتايج تشري ى  ىصابة هؤالء الطالبات بأمراض يف اازهاز التناسل  واجملرى البويل، 
وحدوث تغريات كبرية طرأت على سلوكهن، حيث أن هؤالء الفتيات كّن غالبية الوقت  فكرن يف اازنس، 

، وقد مت االعتراف به من "دش سيندرم"سجيله بكتب الطب احلد ثة باسم كما أن مرض الفضاييات هذا مّت ت
قبل مجعيات وطنية يف الكثري من دول العامل، وهذا املرض  ؤدي ى  تغيري عادات وسلوك املصابني به، كما 

 .40(8110عبده األمسري، ) عمل على زعئعة األخالقيات

بسبب مضامني الفضاييات العربية اليت حتاك  املضامني  :زعزعة عقيدة اإلسالم يف نفوس الكثري من الناس-3
األجنبية، سواء يف املواضيع املقترحة أو كيفية معاازتها واليت تكون يف الغالب األعم بعيدة عن التحكيم 
اإلسالم ، لكن هذه املضامني حينما تعرض على الفضاييات العربية تكون أكثر تأثريا نظرا لعامل الّلغة الذي 

جيعل املتلق  ال ( عرب ومسلمني باخلصوص)ول الرسالة وفهمها، وكذا طبيعة املقدمني هلذه الربامج  يسر وص
ميّحص فيها بل  تلقاها بعني الرضى وأ ضا بالقبول التام، كما أن بعض الفضاييات العربية تعمد على ىثارة 

ناقشة علمية، بل يف الكثري من بعض القضا ا اخلالفية بني علماء املسلمني وعند طرحها ال  تم مناقشتها م
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األحيان تكون املناقشة سطحية، ىضافة لكوهنا من أشخاص غري متخصصني يف العلوم الشرعية والدراسات 
 .اإلسالمية، مما حيث بلبلة لدى الرأي العام حيال عدة قضا ا ذات صلة بالعقيدة واملبادئ اإلسالمية

اليت وّصانا هبا الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وتئ يف : جيابيةمغلوطة حول الكثري من القيم اإل نشر مفاهيم-0
كتاب الستون ()علموا أبناءكم السباحة والرمي واملرأة املغزل) املعاين وقلب املفاهيم، كما يف مفهوم الر اضة 

 ؛ حيث قامت بعض احملطات الفضايية بالتعاون مع جهات خمتلفة يف تشو ه مظاهر الر اضة42(من شعب اإلميان
وأحدثت انقالبا يف مفهومها ويف أهدافها، حيث كانت الر اضة عنوانا لحبخالق السامية أما اآلن فقد أصبحت 
وجها للتعصب، وأداة ترّوج للعادات السيئة واملاد ة، وما لوحظ يف املباراة اليت أجر ت بني املنتخب الوطين 

نواع السب والشتم عرب الفضاييات لداللة على اازئايري واملنتخب الوطين املصري وما نتج عنها من تراشق أل
انقالب املواز ن يف املفاهيم، دون جتاهل ألنواع الر اضات القتالية العنيفة كاملصارعة احلرة اليت حّولت مفهوم 

 .القوة وز فت معاين الترو ح عن النفس واالستمتاع باهلو ات املمارسة لدى األفراد

 .ار االجتماعيةاآلثـ/8-8

البث -أ عن البث الفضاي  الكثري من السلوكيات اخلاطئة اليت  كتسبها الفرد من خالل حماكاته له نش      
. فكما قال السيد أمحد املخئجن  يف وسايل اإلعالم وتنشئة األبناء أن التلفئ ون اازهاز اجملمع املفرق -الفضاي 

 :فقد أسهم يف

واليت أثبتت أن  "شرام وبندورة"لـ  اسات كالسيكيةوهذا ما أثبتته در: نشر ثقافة العنف لدى األطفال-0
هناك عالقة بني رؤ ة مشاهد العنف يف التلفئ ون وقابلية ممارسته يف الواقع خاصة ما  تعلق بفئتـ  األطفال 

ّثر التلفئ ون على أ ولقد ،43(30: 8113عئي عبد الرمحن، )واملراهقني الذ ن حيملون مثل هذه االستعدادات
ة جعلهم غايبني عن عاملنا متقمصني يف أحيان كثرية أدوارا لطاملا شاهدوها أمامهم خاصة ظاهرة األطفال بصور

أن الطفل حينما  44(www.ayna.net)أماين تفاحة والرا حسنيالعنف املتلفئ؛ حيث أّكدت الباحثتان 
ىحساسًا بآالم اآلخر ن، ومعانااهم، وأكثر رهبًة وخشيًة للمجتمع  شاهد التلفاز دون رقابة أو انتقايية  صبح أقل 

احمليط به، وباملقابل  كون أشد مياًل ى  ممارسة السلوك العدواين وبذلك  ئ د استعداده الرتكاب التصرفات 
هد يف مشا 0املؤذ ة، كما أفادتا أن ذروة املشاهدة تكون يف الفترة املسايية؛ حيثُ تعرض مشاهد العنف مبعدل 

ألف  21ألف مشهد قتل أو موت، وأكثر من  81سنة  كون قد شاهد حنو  00الساعة، وبالتايل فإن الطفل ذو 
مشهد اعتداء، كما قامت الباحثتان باالستعانة بدراسات علمية أجراها منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم 

سنة  كون قد قضى أمام شاشة  02أن  صل ى  واليت توصلت ى  أن الطفل العريب وقبل ( يونيسكو)والثقافة 

http://www.ayna.net/
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ألف ساعة  قضيها يف املدرسة يف العمر نفسه، وقد لوحظ ارتفاع نسبة  00ألف ساعة مقابل  88التلفاز 
دقيقة  01وساعات  0دقيقة  وميا ى   81وساعات  3حيث زاد املعّدل العامل  من  ؛80املشاهدة بدءًا من القرن 

الواسع للفضاييات، كما  عمل التلفئ ون على ز ادة عئلة األطفال السر ة، وأ ضا بعدهم  لالنتشارنتيجة  وميًا، 
: 0000ماري و ن، )، كما ثبت يف دراسات41(8112:010حممد جاد أمحد، )عن اجملتمع الذي  عيشون فيه

ال، الذي  كون لباحثني أمر كيني؛ أن التلفئ ون  ؤدى ى  تراجع عملية التفكري اإلستداليل عند األطف 46(000
 .وتكو ن أحكام وخلق أفكار جد دة االستنتاجنتيجة لقراءة عالية املستوى ومقدرة على 

و رى علماء االجتماع أن التلفئ ون ُ شبع يف النشىء حب املغامرة والتحرر من قيود الكبار، كما أنه          
فاز قد  ؤدي ى  االحنراف خاصة ممارسة  شبعهم بإمكانية ىجياد كيان خاص هبم ولكن التطرف يف مشاهدة التل

العنف؛ وذلك باعتبار أن احلياة قد تصادفنا مبشاكل كثرية، لكن احللول العلمية عادة ما تكون طو لة األجل 
فيظهر العنف كوسيلة فور ة وناجعة يف حل املشكالت، وبذلك  تحول التلفاز ى  وسيلة ومدرسة لتعلم السلوك 

بناء الشخصية السالبة وتنميط اإلدراك "لكثري من الدراسات ما للتلفئ ون من دور يفالعدواين، ولقد أثبتت ا
ىذا كان السجن : وقد قال أحدهم42(08: 8118املنصف الوناس، ")والذوق وتسطيح الوع  والدعا ة والعنف

أ ضا، وهذا ما ثبت هو املدرسة اإلعداد ة للجرمية فإن التلفئ ون هو املدرسة الثانو ة ىن مل  كن جامعة اازرمية 
من األحداث املنحرفني تلقوا معلومااهم وسلوكهم  %30من خالل دراسة أجر ت بإسبانيا تبني يف نتايجها أن 

: ىبراهيم ىمام، )العنيف من األفالم اليت تشرح هلم تفاصيل ارتكاب اازرمية، وطرق االعتداء على الضحا ا
فإن 49(00: 8111لور نئ فيلشسن، )لعقالين للرسايل اإلعالنيةوألن األطفال غري قاد ن على التمييئ ا. 42(800

ترفع من حدة التوترات "، كما أهنا قد 11(033: ىبراهيم ىمام")قد تقوي من الرغبات املنحرفة"وسايل اإلعالم 
 .10(00: 0000حممد كامل عبد الصمد، ")النفسية والعاطفية

كثري من الفضاييات العربية ورمبا  عود ذلك ى  االجتاه هذه الثقافة اليت تطغى على  :نشر ثقافة الترفيه-8
التجاري ملعظمها، وى  اندراجه حتت مظلة ىرضاء اازمهور العريب وباخلصوص الشباب، ومما زاد يف حدة هذه 
الظاهرة دخول املال العريب وبشكل سل ي ى  اإلنتاج اإلعالم  والفين دون أخذ االعتبارات االجتماعية العربية 

لك أصبحت بعض الفضاييات العربية شبه نوادى ليلية، تقدم ازمهورها أنواع اإلثارات اازسد ة والغر ئ ة وبذ
، ومما  ؤخذ على هذا الترفيه املتواجد على 12(802:  اس خضري البيايت)أحيانا ال جيدها يف القنوات الغربية

ح وتفقري وجتو ف احلياة الثقافية وقتل روح القنوات الفضايية العربية أنه ترفيه مبتذل ومنط  و ؤدي ى  تسطي
، كما أنه ترفيه 13(800: 0000صاحل خليل أبو أصبع، )اإلبداع لدى الفرد بل باملقابل  شجع السلبية والتقليد

يف أغلبه ترفيه حمرم من الناحية الشرعية، كما يف قنوات الفيد و كليب واألفالم واألغاين واليت ألغلبها أهداف 
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، ومن جوانبها السلبية أهنا تستخدم إلثارة الغرايئ، 14(8110عبد احملسن ز ن املطريي، ) ة خاصةمنفعية جتار
حسن )حيث التهكم والتسّطح وأقصى ما ميكن أن توصف به هذه األغاين هو اإلسفاف والسقوط واهلئل والعهر

بسبب ما تسببه من تعطيل يف ، وهذه األفكار ال جتد املقاومة عند الكثري من شبابنا 11(001: 8110العر  ي، 
 . القدرات العقلية، واستسالم للمحفئات الشهوانية والغر ئ ة

بالتركيئ على الربامج املستوردة، يف ظل غياب اإلنتاج العريب؛ ىذ تقدر  وذلك: نشر الثقافة الغربية-3
 3111معدل ىنتاجها ى  ألف ساعة سنو ا، بينما  صل  80و 81احتياجات القنوات العربية يف جمال الدراما بني 

من معدل حجم ما  %0ساعة سنو ا، أما يف جمال الوثايقيات فإن ما  وفره اإلنتاج العريب ال ميثل سوى أقل من 
، فالقنوات العربية تعتمد على الربامج املستوردة واليت  معظمها أفالم 16(31: 8110حممد عبد الكايف، ) نتج

، 12(00: 0020عواطف عبد الرمحن، )التدفق العكس   كاد أن  كون معدومتلفئ ونية وبرامج ثقافية، وبالقابل 
وهذه الكثافة تعكس توجها مد اتيكيا سايدا من خالل بنية الدراما يف الربجمة التلفئ ونية اليت استغلت الوظيفة 

د على الثقافة ، واليت تعتم12(00: 0002عبد القادر بن الشيخ، )التلفئ ونية املتمثلة يف صناعة سلوك استهالك 
 . واملضامني الغربية اليت حتملها الربامج املستوردة

سامهت الفضاييات العربية ومن خالل براجمها  :القيمي واملسامهة يف التغيري  نشر الكثري من القيم السلبية-0
بنا أن الفضاييات تؤثر على شبا: 19(حممد دليم القحطاين)يف نشر قيم تتعارض مع قيمنا ولقد كشفت دراسة

بإنشاء مشكالت اجتماعية تسهم يف االضطراب االجتماع  وعدم االستقرار، ىضافة ى  تعميق املشاعر الذاتية 
على حساب االلتئام اازماع ، مبعىن ىطغاء الفردانية وحب الذات وىضعاف الوالء واحلب للمجتمع والوطن، 

عملت على نشر االتكالية والسلبية والربح  وتعميق اإلحساس باالغتراب وىشاعة مشاعر االستسالم للواقع، كما
من سريبح املليون، ووزنك ذهب، "السر ع، من خالل برامج تكّرس املاد ة وتقتل روح اإلبداع أمثال برامج

وغريها، كذا ىضعاف الروابط األسر ة وقيمها، وازد اد السلوك اإلجرام  يف اجملتمع، وقد لوحظ يف " اخلزنة
وأهنم  قضون أكثر من  %00لشباب  فضلون مشاهدة أفالم العنف واازرمية بنسبة دراسة ميدانية أخرى أن ا

  %.00أمام التلفاز بنسبة  ثالث ساعات

كما عملت الكثري من الفضاييات العربية بقصد أو دون قصد على التغلغل يف قيم اجملتمع وحماولة خلطها       
طق  اإلنساين، واهتمت هذه الفضاييات خبلخلة مصطلح وزعئعتها؛ باظهار مدى ختلفها وخمالفتها للتطور املن

القدوة لدى الفرد العريب حيث أظهرت الفنانني واملمثلني وصّورت حيااهم وأوضحت جناحااهم وأبرزاهم كقدوة 
، من أجل اقتداء الشباب هبم، وأغفلت باملقابل العلماء واملثقفون واألدباء 61(00:عايض الردادي)للناس
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واليت تعتمد على جمموعة من  تلفزيون الواقعكما برزت مؤخرا ظاهرة  .ظهورهم مناسباتياومهشتهم، وأصبح 
هبة اهلل هبجت )الشباب ذكورًا وىناثًا  عيشون يف بيت واحد كما يف برنامج استار أكادمي ، والذي أثبتت دراسة

عون برامج تلفئ ون من العينة  تاب %20أجر ت على عينة من الشباب اازامع  أن  60(00: 8110السمري، 
من العينة على عدم واقعية تلك  %03مهوس هبا ومعظمهم من اإلناث بالرغم من اتفاق  %00الواقع، وأن 

 .من الشباب أهنا تتعارض والقيم اإلسالمية %30الربامج وأهنا غري علمية، وأكد 

على ىجياد بيئة مغا رة متاما ملا هو  وتلفئ ون الواقع ال ميثل الواقع الذي تعيشه اجملتمعات العربية، فهو  عتمد  
واقع، مما جيعل الشباب الذ ن مييلون ى  هذا النوع من الربامج  عيشون يف عامل من أحالم اليقظة فتراهم حياولون 
اسقاطها بعملية نفسية على هذه الربامج، ىضافة ى  كوهنم  عانون من الكبت النفس ، وأنواع التمرد 

 .ج اهدف ى  ختر ب العقول وتنميط السلوكاالجتماع ، فهذه الربام

لقد ركئت الكثري من القنوات الفضايية على استغالل : ظهور املرأة كسلعة ومبظهر غري الئق إلنسانيتها-0
جسد املرأة بشكل واسع وغري مسبوق يف الترو ج ملختلف السلع والبضايع واملنتجات االستهالكية بواسطة 

مل تعد املرأة شحصية وال "...فية وحىت احلايطية، مما حذى بأحد املفكر ن القول اإلعالنات التلفئ ونية والصح
، وحتولت النظرة 62(080: 8113مجال العيفة، ")كاينا ىنسانيا وىمنا ه  ال تكاد تكون أكثر من حيوان مجيل

وق ىليها من خالل ما  بث على احملطات الفضايية وأصبحت املرأة عبارة عن سلعة رخيصة حتضع للس
البيولوجية، وأصبحت قيمتها تقاس مبدى عر ها وقياسا ملفاتنها ودرجة ىغرءااها، كما تبني من دراسة 

لقطة، ىتضح أهنا  0003أغنية شبابية وجد أهنا احتوت على  011أجر ت على حنو  63(6: حممد املسفر، )أخرى
قر بة من هذه املناطق،  8011 ترّكئ على مناطق مثرية يف جسد املرأة، 0010مشاهد راقصة،  8100تتضمن 

حتوي عناق، بالرغم من الرسول صلى اهلل عليه وسلم حذر من استغالل النساء،  080ولقطة تالمس،  000و
إن الدنيا حلوة خضرة وإن اهلل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا ›› خاصة وأهنن من مفاتن الدنيا

 64(023: ت.سنن الترميذي، د)‹‹رائيل كانت يف النساءالدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بين إس

 .ـار اإلقتصاديةاآلث/ 8-3

خالل اإلعالنات الكثيفة واليت يف معظمها لشركات عاملية من أجل تسو ق  ظهر هذا من : كثرة اإلعالنات-0
لوحظ انتشار أمناط منتوجااها على حساب املنتوج الوطين، الذي  تّم ىضعافه ببيان حماسن املنتوج املستورد، كما 

استهالكية ترفيهية لدى الفرد العريب املسلم، مما أدى ى  تعميق اهلوة بني الطبقات االجتماعية، وظهور من  عاين 
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من القصور يف القدرة الشرايية فيحدث صراعا داخليا  ؤدي ى  عدم االستقرار االجتماع ، وىضعاف الروابط 
 .61(023: 8112حممد جاد أمحد، )االجتماعية

كما أن كثرة الفواصل اإلعالنية سامهت يف حتو ل جمتمعاتنا ى  جمتمعات استهالكية، خاصة وأهنا حترض        
على اإلنفاق دومنا ىنتاج وتنمية، كما أن الدعا ات واإلعالنات ابتكرت مؤخرا ما سمى مبتعة التسوق فتّحول 

، وأنتجت بذلك جمتمعًا مستهلكًا باملقابل 66(00، 01: 8110عماد الد ن الرشيد، )الناس ى  فنانني يف اإلنفاق
ال  تنج أدىن احتياجاته، فكثرة اإلعالنات تعمل على خلق رغبات جد دة لدى األفراد الذ ن ال  ستطيعون 
ىشباعها، بسبب تركيئها على النواح  العاطفية والشعور ة اليت تؤدي ى  خلق أمناط خمتلفة من التبذ ر 

العقالين، ىضافة ى  انتشار قيم جد دة بعيدة عن القيم اإلسالمية كالتنافس على حتد ث أمناط واالستهالك غري 
 .جد د يف األثاث املنئيل واملغاالت يف ىظهار الئ نة لدى املرأة وغريها

واليت عملت على نشر منط استهالك  جد د، فباإلضافة ى  : التسويق لشركات عاملية يف السوق الوطنية-3
ا مبدأ التخفيضات فإّنها تعمل مببدأ التقسيط يف الكثري من منتوجااها، أ ضا اتباعها منح العد د من اهلدا ا اعتماده

 .واحلوافئ واازوايئ لئباينها

 اخلامتة

ىّن ظهور الفضاييات العربية وهبذه الصورة املفاجئة اليت حتّدثنا عنها، أحدث خلال يف ىنتاج الربامج ويف    
هلا هلامش من احلرّ ة الذي منح هلا لكنها غّيبت عن توجهها خطابا واضح املعامل، بل عرضها، رغم استغال

عملت على خدمة مصاحل قطر ة معّينة دومنا وضع خلطة خلدمة املصاحل العليا لحبمة، وبث الصورة األكثر صدقا 
ومازالت تعاين هذه  ،62(00: 8110تيسري أبو عرجة، )عنها وىظهار ىسهامااها احلضار ة ومشكالاها الراهنة

وكلها تربز سلوك اجملتمع الغريب خاصة وأهنا ىفرازا طبيعيا  ؛الفضاييات من االعتماد على الربامج املستوردة
، ومن هذا املنطلق  الحظ على الفضاييات العربية ترّد يف اإلنتاج 62(0: 8110نسمة البطر ق، )لتطوراته الفكر ة

معات العربية، بالرغم من اإلمكانات اهلايلة اليت تتمتع هبا هذه األخرية والذي كانت عواقبه وخيمة على اجملت
واليت بإمكاهنا مواجهة خماطر العوملة بكل مظاهرها خاصة منها الثقافية، اليت حتوم حول اهلو ة اإلسالمية من أجل 

قول األفراد خلدمة ىستئصاهلا أو على األقل زعئعة اإلميان مبقومااها، فيسهل بذلك خنرها واالستحواذ على ع
 .مصاحل جهات غربية وبأ دي عربية مسلمة
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 توصيات      

أنه ىن كان من الطبيع  حينما نفتح نافذة لدخول اهلواء النق  املنعش حيصل أن : "...قد قال أحد احملّللني  
تدخل معه حشرات وبعوض، لكن احلل ليس يف ىغالق النافذة طبعا بل يف وضع ش ء ما  صطاد 

، مبعىن وضع سياسات وىجراءات حتد من تأثريات الغئو اإلعالم  69(020: 8113مفيد الئ دي، ...")اتاحلشر
الذي نلحظه، لذا على القايمني على اإلعالم ىجياد واقع مغا ر ملا هو عليه؛  قوم على األسس العلمية والشرعية 

ومية لدول عربية وىسالمية، وحتقيقا ليضطلع بدوره يف فتح شوارع فكر ة لدى األفراد من أجل خدمة مصاحل ق
لطموحااها ورغبتها بل ىصرارها على التقدم احلضاري والتفوق يف مجيع املياد ن؛ من خالل ىرثها التراث ، 

 :ال يتم إال بإعادة النظر إىلوىمكانيااها البشر ة واملاد ة وهذا 

القرون املاضية عرب تارخيها؛ هذه الثقافة اليت  حتر ر الثقافة العربية من القوالب التقليد ة اليت ورثتها طوال -0
غلب عليها النقل والتبعية والتكرار الذي أّدى ى  تكو ن رافد من الفكر العريب ساهم يف ختلف الثقافة العربية 

، وهذا ال  كون ىال بئ ادة الربامج الثقافية واحملاضرات 21(22: 8118حممد الشبيين، )وأوقفها عن التطور والنمو
خاصة وأن اهلل عئ وجل  بني  لندوات اليت تربز تطور الفكر العريب اإلسالم ، وتبني أساسيات التغيري اإلجيايب،وا

﴿ِإنَّ اللََّه َلا ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما  يف كتابه احلكيم أن التغيري ال  كون ىال برغبة داخلية وقناعة شخصية
 .00: سورة الرعد َراَد اللَُّه ِبَقْوٍم ُسوًءا َفَلا َمَردَّ َلُه َوَما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َواٍل﴾ِبَأنُفِسِهْم َوِإَذا َأ

تطو ر الربامج السياسية اليت بالرغم من التطور الذي شهدته واازمهور الذي استحوذت عليه ىال أهنا ما  -8
ة، ىضافة ى  غياب أصول احلوار الذي علمنا ى اه زالت تعاين من قصوريف الطرح وذلك بسبب التناطح والغوغايي

 اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو﴿:رب العاملني لقوله
، فعلى مقدم  الربامج احلوار ة تاليف 080:النحل سورة﴾ ِديَنَأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَت

 .الوقوع يف مثل تلك األخطاء، واالهتمام مبهارات االتصال

املسامهة يف ىنتاج برامج ذات مضامني ىعالمية متميئة وهادفة، توجه الشباب حنو سلوكيات اجيابية تنبذ  -3
تساهم يف ىعادة بعث القيم اإلسالمية يف األسرة العربية من  العنف والعدوانية، وتتمّيئ بالتسامح واحلب، واليت

أجل تكو ن جيل  ؤمن بأن الفرد عبارة عن متازج قوى اإلميان واإلنتاج واإلبداع كل هذا من أجل هدف 
َخِليَفًة َقاُلوا ﴿َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَلاِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْلَأْرِض  سام  متمثل يف اإلعمار يف األرض وىصالحها

َلُم َما َلا َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْع
  31:َتْعَلُمون﴾سورة البقرة
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مية مؤصلة تعتمد على النوعية الربجمة التلفئ ونية العربية اليت حتمل قيم أخالقية وروحية ذات منابع ىسال -0
اإلبداعية وختضع لالبتكار املتئامنني مع التطور التكنولوج  والتطور املعيش  يف كل مناح  احلياة، كذا املسامهة 
يف ىنتاج أفالم وبرامج تظهر عظمة اإلسالم، واالعتئاز بقيمنا ومقوماتنا لتكون هذه الربامج سد منيع أمام 

واليت تضف  نوعا من التوعية  -اليت  سعى مروجوها ى  نشرها يف الوطن العريب-ربية االختراقات الفكر ة الغ
﴿َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن  :خاصة فيما  تعلق مبقومات األمة العربية اإلسالمية وذاتيتها وهذا يف ىطار قوله تعا 

 .010:سورة آل عمران ﴾ َعْن اْلُمْنَكِر َوُأْوَلِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن

التعاون والتفاعل بني الّدول العربية من أجل ىنتاج وبث مضامني ترقى ملستوى ورغبات الشارع العريب، مع  -0
و ر مدركات الفرد التأكيد على ضرورة تقييم هذه املضامني، فالطرح اازيد والربامج الرايدة اليت تساهم يف تط

 .الثقافية واإلرتقاء بشخصيته واملسامهة يف ترقية جمتمعه ه  املرغوبة فيها

االهتمام بربامج الشباب اليت تعاجل آماهلم وطموحااهم وتطرح مشاكلهم، بطر قة عميقة وأكثر جّد ة، من  -0
اليت تتصف هبا الربامج الشبابية اليت أجل ترسيخ الطرق الصحيحة للتفكري واملواجهة واملعاازة، بعيدا عن النمطية 

 .تبث عرب القنوات الفضايية العربية

ىنتاج بدايل براجمية عن تلفئ ون الواقع، بأفكار وقيم جمتمعاتنا، بذلك حند من الصراع املوجود حاليا عرب  -0
تنوعة واملتجددة الفضاييات، والذي حياول فيه البعض النيل من فكرنا وثقافتنا، ونستطيع من خالل الربامج امل

واملبدعة والواقعية ممارسة سياسة التلطيف اإلعالم ، ومتر ر الرسايل اإلجيابية بصورة حية، وجذب اهتمام 
 .  اازماهري خاصة الشبابية

تطو ر برامج القنوات الفضايية وحمتو ااها من أجل اإلرتقاء باملستوى الثقايف للفرد وجعلها أكثر واقعية،  -2
مشكالت الشباب متبعة يف ذلك أساليب مدروسة وخمطط هلا دومنا خدش حلياء اازمهور وال لتساهم يف حل 

ىسفاف، وتدعيمها بالربامج التفاعلية بأفكار ابتكار ة وىبداعية وبذلك تكون وسيلة لدعم اإلجيابية وتالش  القيم 
 . السلبية واحنسارها

حذ مهمهم ثايث تتكون له القدرة على التمييئ بني االهتمام باخلطاب اإلعالم  املوجه لتوعية الشباب وش -0
اإلجيايب والسل ي من الربامج وتبين األفضل له وألمته ولوطنه، أ ضا تقو ة اإلنتماء هلم بعرض مناذج شبابية حققوا 

 .النجاح والتفوق نتيجة التغذ ة الروحية بالفكر السليم واملبادئ العليا والسامية
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