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ومن سيئات  ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،ونستغفره ،ونستعينه ،إن احلمد هلل حنمده
إال هللا وحده  وأشهد أن ال إله ،ومن يضلل فال هادي له ،من يهده هللا فال مضل له ،أعمالنا

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱال شريك له وأشهد أن دمحما عبده ورسوله 

ٌّ  ٍّ َّ 
(1). 

 جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه
(2). 

 ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ

 َّ مخ جخ مح جح  مج حج مث هت
 :(4)أما بعد.(3)

 الواقع فهم اإلنسان يستطيع حىت ،املعاصرة احلياة ضرورات من اليوم اإلعالم وسائل تعد  
 اخلالفة مهام لتحقيق املسلم مطالب أهم من احلياة وفقه األحداث ومواكبة ،من حوله والعامل

 وتوظيف .واالعتبار والتذكري ،والنهي واألمر ،والتبليغ العبادة والدعوة من ،األرض يف هلل
 .إلميانا رصيد تقوية يف املختلفة املعارف
 املستوى احلديثة واليت تؤثر على اإلنسانية املنتجات أهم من اإلنتاج اإلعالمي وأصبح"

 االجتماعي األداء أدوات أهم أحد العمل اإلعالمي فإن وهلذا ،واملعريف والعملي الفكري
العمل  غداحىت  ،يف البنية املعرفية لإلنساين األوىل الركيزة وتشكيل والسياسي واالقتصادي

 كانت أدبية املضامني كل حمتوية البشرية والثقافة العلوم أنواع لكل احلامل الوعاء إلعالمي ا

                                 
 (.102( سورة ال عمران، اآلية رقم )1)
 (.1سورة النساء، اآلية ) (2)
 (.01-00سورة األحزاب، اآليتان ) (3)
 . 393( ص 760صحيح مسلم، كتاب اجلمعة، ابب ختفيف الصالة واخلطبة، رقم ) (4)
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 مظهًرا والعشرين الواحد للقرن حضاريً  و اإنسانيً  تراثً  بذلك جمسدة اترخيية فكرية أو أو
 يف مازال الذي القرن هذا خالل اإلنسانية املنتجات على صعيد امتوقعً  يكون قد ما بذلك

 (1)".ايتهبد
أبهداف  اوثيقً  اارتباطً  أنه مرتبط اإلعالم يف اململكة العربية السعوديةاألصل يف و 

السياسة اإلعالمية اليت تنبثق من املبادئ واألهداف السامية لإلسالم الذي قامت عليه أنظمة 
امت عليها كما أنه مقيد ابلضوابط الشرعية والدينية اليت ق  ،احلكم يف اململكة العربية السعودية

فقد جاء يف املادة األوىل من السياسة  ،األنظمة اإلعالمية يف اململكة العربية السعودية
وحيافظ على  ،" يلتزم اإلعالم السعودي ابإلسالم يف كل ما يصدر عنه:اإلعالمية ما نصه

كل ما يناقض شريعة هللا اليت شرعها   اويستبعد من وسائله مجيعً  ،عقيدة سلف هذه األمة
 .(2)اس"للن

وألن أثر اإلعالم كبري يف ترسيخ القيم الكربى واملبادئ السامية يف نفوس أفراد اجملتمع مبا 
للحفاظ على هوية أبناء هذه البالد  اوهامً  حيويً  الً يف ذلك اإلعالم السياحي الذي ميثل جما

ل اإلعالم على " تدأب وسائ:فقد جاء يف املادة الثالثة من السياسة اإلعالمية ما يلي ،ومتيزها
واحلفاظ على  ،تقاليده العربية الكرميةعن طريق ترسيخ قيمه اإلسالمية و  خدمة اجملتمع وذلك
 .(3)ومقاومة كل ما من شأنه أن يفسد نقاءه وسالمته"  ،عاداته اخلرية املوروثة

 واإلعالمية االتصالية الوسائل أبرز بوصفه التلفزيون عليها ينطوي اليت األمهية وأتيت

                                 
م(،رسالة 2010غزة، حنان شكري شبري) قطاع يف العاملة الفضائية القنوات العاملني يف لدى الوقت إدارة اقع( و 1)

 .62ص  ، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية بغزة.غري منشورة ماجستري
هـ، 1404م سعود اإلسالمية، عا بن السياسة اإلعالمية للمملكة العربية السعودية، مطابع جامعة اإلمام دمحم  (2)

 .14ص
 .13املرجع السابق، ص  (3)
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 ال واليت وعربيا عامليا السمع بصري املشهد على طرأت اليت التحوالت ومع ،اليوم لثقافيةوا
 للحياة شاملة فكرية رؤية بناء يف األساس العامل أصبح بل ،فحسب التقين البعد يف تنحصر
 هو ما مع التعامل إن إذ األثر وحتقيق وجتدد املفاهيم الفكر وإغناء الوعي إشاعة عرب املعاصرة

 متفاوتة عالقة وهي ،الثقافة واإلعالم مبصادر جديدة عالقات عنه تتولد ومرئي موعمس
 وتعدد البث واالستقبال ألجهزة الفردية امللكية تعميم مع السيما إجياابو  سلبا والتفاعل التأثري

 من احلديثة االتصال تقنيات توفره ما وتنوع املشاهدة نوافذ وانفتاح الفضائية القنوات
 .(1)ثقافية ومضامنيمعلومات 
 هذه   وأحدثت الفضائية القنوات من كبري عدد ظهور العربية واملنطقة العامل شهد ولقد

 املفاهيم من العديد يف حتوالت حدثت كما ،امللموسة التحوالت العديد من الفضائيات
 االقتصاد بني القائمة العالقات أبعادها حالة مبختلف وتعكس هذه التحوالت ،والقيم

 االتصاالت عصب اليوم الفضائي البث ويشكل ،وخدمات ومضامني أجهزة من تصالواال
 عصر يف سياسية قضية الفضائي يشكل اإلعالم وغدا املسافات ألغيت فقد ،الدولية

 واملباشر االتصال السريع اليوم املتطورة االتصالية األجهزة أاتحت حيث ،االتصال تكنولوجيا
تشغل  اليت املوضوعات من الفضائية القنوات أصبحت وقد ،أبول الً أو  ،األحداث ومعايشة

 وأكثرها وأضمنها الوسائل أجنح من وسيلة كوهنا ،والقادة العام والرأي القرار صناع اهتمام
 وأخطر أكرب متثل اليوم الفضائية القنوات فإن شك وبال .املطلوب أتثريًا لتحقيق االتصال

 (2) .االتصاالت ثورة يف انعطاف

                                 
مرجع ، م(،2010غزة، حنان شكري شبري) قطاع يف العاملة الفضائية القنوات العاملني يف لدى الوقت إدارة واقع( 1)

 .64سابق، ص
 حتليلية سة( درا2000دمحم كحط عبيد الربيعي ) واألشكال والتلقي املضامني العربية الفضائية للقنوات الثقايف الدور( 2)

 منشورة. غري ماجستري رسالة يف الدمنارك، املفتوحة العربية األكادميية الفضائية، القنوات من خمتارة لنماذج وميدانية
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وات الفضائية قادرة على خماطبة مجيع الفئات والشرائح ومبختلف املستويت إن القن
وأن هلا قدرة الوصول إىل مناطق جغرافية انئية بفضل التطور التقين،  ،الثقافية، حىت األميني

وبذلك فإن مساحة التعرض االتصايل لرباجمها تكون واسعة، فضال عن قدرهتا على اإلقناع 
 ،لذا ابتت من الوسائل األكثر أمهية يف جمتمعاتنا املعاصرة (.اإلخراجية)حبكم العناصر الفنية

فإذا  ،وعاداهتم وقيمهم وأفكارهم ،بفضل قدرهتا على توجيه اجلماهري على صعيد سلوكهم
لى ذلك أن القنوات الفضائية ميكن أن تصل إىل املاليني من املشاهدين يف منازهلم عأضفنا 

 (1).ك دورها اخلطري يف تكوين ثقافة  اجملتمعاتيف آن واحد الستطعنا أن ندر 
 ،إنَّ قنوات البث  الفضائي  قد ابتت هلا أمهية كربى تتمثَّل يف حتقيق التَّنمية والتَّعليم

عن طريق التَّلقي املباشر من األقمار  ،وسرعة إيصال املعلومات إيل املناطق النَّائية واملعزولة
ناعي ة اليت تسبح يف الفضاء انقلة العامل بني أيدي املستخدم  ،واليت جتاوزت مجيع احلدود ،الص  

إعالمي ة  افالقنوات الفضائي ة يف العديد منها حتمل موادً  .واالط الع املباشر عليه ،بكل  ما فيه
جماني ة يف خمتلف  االقنوات التَّعليمي ة اليت توف  ر حصصً  :منها ،ذات فائدة كبرية للمشاهد

إضافة إىل  ،ثَّقافي ة األخرى اليت تعرض النَّدوات وحلقات املناقشة املثمرةوالقنوات ال ،العلوم
ومن قلب احلدث  ،واقتصادي ة ،وثقافي ة ،واجتماعي ة ،مواقع نقل األخبار املهمة من سياسي ة

ال ميكن أْن نغفل قيام بعض القنوات بعرض الدراما اهلادفة للمواطن  اوأيضً  .وأبقصى سرعة
  .(2)تشد  أواصر األسرة العربي ة دون تفتيتهاواليت  ،املستخدم

إنَّ احلديث عن إجيابي ات وأمهية بعض الفضائي ات يقودان إىل ذكر سلبي اهتا العديدة اليت 

                                 
م(، رسالة ماجستري، كلية 2011اإلعالم السعودي وأتثريه على السياحة الداخلية، سعيد دمحم ابقر الرمضان ) (1)

 بية املفتوحة يف الدمنارك.داب والرتبية. االكادميية العر آلا
حنن والبث  الفضائي ، حممود مشال، حبث منشور يف جملة دراسات اجتماعية، السنة األوىل، العدد الثاين، بغداد،  (2)

 .40م، ص 1999
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فدخول هذه اآللية للمجتمعات العربي ة هو مبثابة خطر على مؤسسات البناء  .ال حتصى
للمحافظة  ،لتَّصدي احلازم لكل سلبي اهتاحيت  م عليها ا ،وجعلها يف مواجهٍة صعبة ،االجتماعي  

وهذا ما يدعو إىل إعادة النظر يف وضع القنوات الفضائية املرتبعة  ،على أصالتها ووجودها
 وبياانً  ،للجاهل اللغافل وتعليمً  احتذيرً  ،على عرش اإلعالم بكل أبعادها ومقاييسها وأخطارها

ربني وقلومهم وهم يرون ما هلا من السيطرة للحق يف هذه املسألة اليت تشغل أذهان اآلابء وامل
وما هلا من اآلثر على الشخصية السوية واملسلمة منها خاصة وهي  ،على عقول اجملتمعات

الشخصية اليت نرجو هلا أن تسود العامل مبا حتمله من األهداف النبيلة اليت يشمل خريها 
   .والنبات واجلماد ،واإلنسان واحليوان ،الصديق والعدو

ومن خالل ما تقدم تتجلى األمهية القصوى للرقابة على القنوات الفضائية من خالل 
عملية التقييم واملتابعة وتصحيح األداء فاألنظمة الرقابية تزود املؤسسات اإلعالمية بقوة 

وبذلك نستطيع القول أن املؤسسات اإلعالمية اليت تتمتع إبدارة  ،التوجيه والتكامل والتحفيز
ك اليت متتلك أنظمة رقابية فعالة واليت من شأهنا أن تعزز قدرهتا على تنفيذ جيدة هي تل
 .وتراعي القيم العربية اإلسالمية األصيلة ،اسرتاتيجياهتا

ويتمثل اهلدف األساس لعملية الرقابة بتصحيح األخطاء واالحنرافات فمجرد الكشف 
إال إذا اقرتن خبطوات تصحيحية  للمؤسسة وال يفيدها اعن األخطاء واالحنرافات ال يعين شيئً 
له والتصحيح يعين العمل على إزالة  املا كان خمططً  اتعيد العمل إىل مساره الصحيح وفقً 

وتعترب االحنرافات السلبية ومعاجلتها املوجبة هي  .األسباب والعوامل اليت نتج االحنراف بتأثريها
افات فينبغي معاجلتها  بعد التعرف على أما ابلنسبة لالحنر  .اخلطوة األساسية للعملية الرقابية

وهذا يشري إىل أن  ،ويف بعض احلاالت قد تكون االحنرافات املوجبة كبرية ومتكررة ،أسبامها
املعيار الرقايب والذي سبق وصفه أقل مما كان جيب أن يكون عليه حاله وحينئٍذ يتم التصحيح 
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 (1) .بتعديل املعيار الرقايب
وء ضعف اجلانب الرقايب للقنوات الفضائية فقد جاءت ومن خالل ما تقدم ويف ض

الدراسة احلالية للوقوف على اجلانب الرقايب على القنوات الفضائية يف اململكة العربية 
 .السعودية"

 :أمهية املوضوع
ال خيفى على عاقل ما يدور اآلن ابجملتمع وابألمة اإلسالمية من قبل أعدائها 

وذلك  ،وسيلة اإلعالم :وسائل اليت استهدفت األمة من خالهلاومن أهم ال ،واستهدافها لألمة
من  -وابألخص منه القنوات الفضائية اليت جعلها الباحث موضوع دراسته  -ملا لإلعالم 

وذلك ألهنا أصبحت يف متناول أيدي  ،يف التأثري على اجملتمع ،دور سواء كان إجيابيا أو سلبيا
ث ما يبث يف هذه اآلونة ابلقنوات الفضائية من بعض وكما رأى الباح ،مجيع أفراد اجملتمع

وضعف  ،األخطاء سواء ابجلانب العقدي، أو ابجلانب االجتماعي، أو اجلانب الرتبوي
اجلانب الرقايب على هذه القنوات الفضائية فرأى أن تكون دراسته متعلقة ابجلانب الرقايب 

  .على هذه القنوات
وتشكل أقوى الوسائل اإلعالمية  ،ا أتثريها الواضح هلقوة إعالمية وللقنوات الفضائية 

يف حياة  الً فاع القد أصبحت القنوات الفضائية جزءً و  ،العصرية املؤثرة يف حياة الشعوب
لتأثري وسائل اإلعالم ويف  ابل إن اإلنسان يف عصران هذا أصبح نتاجً  ،اإلنسان اليومية

ومل يعد يف  ،هلا اونقول أنه أصبح أسريً مقدمتها القنوات الفضائية، بل نذهب أبعد من ذلك 
 ،مقدور اإلنسان االستغناء أو اهلروب أو العزلة عن هذه الوسيلة الكبرية والواسعة االنتشار
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 01  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فكثري من الناس يستيقظ وينام على ما تبثه الشاشة الصغرية  
ويف ظل ضعف اجلانب الرقايب على ما تبثه هذه القنوات يتجسد اخلطر األكرب على 

وحماولة هدم تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف يف ظل اهلجمة اإلعالمية الغربية  ،طفالنا وشبابناأ
 .واليت جيب معها تفعيل اجلانب الرقايب على القنوات الفضائية السعودية ،على جمتمعنا

 :التعريف اإلجرائي
حلماية الفرد أنواعها، والتدابري الالزمة  :الرقابة على القنوات الفضائية من حيثدراسة 

 .الرقابة على القنوات الفضائية واجملتمع من آثرها السلبية، مع طرح تصور مقرتح لتفعيل دور
 

 :أسباب اختيار املوضوع
 .اجلانب الرقايب يفعدم وجود دراسة سابقة تتعلق ابملوضوع وخاصة  -1
، وقــوة أتثريهــا علــى الطفــل هــذا العصــرانتشــار القنــوات الفضــائية ووجودهــا يف  -2

 .ناشئ يف كل جمال من جماالت احلياة، وخاصة اجملال الفكريوال
أمهيـــة تفعيـــل اجلانـــب الرقـــايب علـــى اإلعـــالم حـــىت تكـــون النتـــائج إجيابيـــة علـــى  -3
 .اجملتمع
الكثرة املزعجة ملثل هـذه القنـوات وسـرعة تضـاعف أعـدادها ورخـص تكاليفهـا  -4

دون  smsل مـن رسـائل مما جعل قناة تقوم علـى أربعـة مـوظفني وحجـرة بـث مـع طبـق والتمويـ
 .ضوابط أو مواثيق شرف

 .األثر الواضح السيئ للقنوات الفضائية يف اجملتمع واخرتاقها لكافة طبقاته -5
 .حماولة تقدمي حلول ورؤى هلذه املشكلة يف واقعنا الذي حنن جزء منه -6
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 :أهداف الدراسة
 .بيان نشأة القنوات الفضائية وتطورها -1
 .نوات الفضائيةبيان مشروعية الرقابة على الق -2
 .على القنوات الفضائية يف اململكة العربية السعودية التعرف على أنواع الرقابة -3
يف  بيان التدابري الوقائية والعالجية من الوقوع يف خمالفات القنوات الفضائية -4

 .اململكة العربية السعودية
ملكة يف امل إبراز معوقات الرقابة على القنوات الفضائية وسبل التغلب عليها -5

  .العربية السعودية
وضع تصور مقرتح للجانب الرقايب على القنوات الفضائية ميثل ميثاق شرف  -6

 .لعمل هذه القنوات
 

 :تساؤالت الدراسة
 ؟مىت نشأت القنوات الفضائية، وكيف تطورت -1
 ؟ما مشروعية الرقابة على القنوات الفضائية -2
 ؟لعربية السعوديةيف اململكة ا ما أنواع الرقابة على القنوات الفضائية -7
يف  ما التدابري الوقائية والعالجية من الوقوع يف خمالفات القنوات الفضائية -8

 ؟اململكة العربية السعودية
يف اململكة  ما معوقات الرقابة على القنوات الفضائية وسبل التغلب عليها -3

 ؟العربية السعودية
اململكة العربية  يفب الرقايب على القنوات الفضائية ما التصور املقرتح للجان -4

 ؟السعودية
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 :الدراسات السابقة
دراسة بعنوان " الدور االجتماعي الثقايف للرقابة على اإلنتاج التلفزيوين  -3

 .(3)الفين" للباحثة / أمرية أمحد صادق
 :نستعرض أهم النقاط اليت تعرضت هلا هذه الدراسة

يشتمل على عدد من  حيث قامت الباحثة بتقسيم حبثها إىل أربعة أبواب و كل ابب
 :الفصول وهي على النحو التايل

 وقسمته الباحثة إىل فصلني أوهلما موضوع البحث وثنيها مشكلة البحث  :الباب األول
الفصل األول عن الرقابة واجملتمع  :قسمته الباحثة إىل ثالثة فصول كالتايل :الباب الثاين

 .ة والفصل الثالث عن الرقابة واملعايريوالفصل الثاين تطرقت الباحثة إىل الرقابة والثقاف
تكلمت عن املفاهيم وقسمته إىل مخسة فصول هي مفهوم الرقيب العام  :الباب الثالث

ومفهوم الرقيب اخلاص والفصل الثالث عن املصنف الفين والفصل الرابع عن املونتاج والفصل 
 .اخلامس عن الدش
نهجية ابلبحث وقسمت إىل فصلني تكلمت الباحثة عن اإلجراءات امل :الباب الرابع

 .والفصل الثاين أداة البحث ،الفصل األول املنهج التارخيي :مها
 .وصلت إليها والتوصيات اليت أوصت مهاتمث بينت الباحث النتائج اليت 

 :التعقيب على الدراسة
 :اتفقت هذه الدراسة مع دراسيت يف

 .أهنا تعرضت للجانب الرقايب -1
 :دراسيت يف ما يلياختلفت هذه الدراسة مع 

                                 
 م.1994د البحوث والدراسات العربية للحصول على دبلوم الدراسات االجتماعية، عام حبث مقدم ملعه (1)
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الوصفي أن منهج هذه الدراسة هو املنهج التارخيي خبالف دراسيت هو املنهج   -أ
 .التحليلي
 .أهنا بينت الدور االجتماعي ومدى أتثريها على الرقابة على اإلنتاج التلفزيوين -ب
  .تعرضت للرقابة على اإلنتاج التلفزيوين خبالف دراسيت على القنوات التلفزيونية -ت
 
سة بعنوان "عملية الرقابة على األشرطة املسموعة املرئية يف اململكة درا -2

 .(3)دمحم فاضل السادات بن للباحث /خالد .العربية السعودية" دراسة وصفية حتليلية
 :سأستعرض ما تطرقت له هذه الدراسة

قام الباحث بتقسيم حبثه إىل فصلني وحتت كل فصل جمموعة من املطالب وحتت 
 :كما يلي  املطالب مباحث

مث بدأ ابملبحث األول  ،بدأ الفصل بتمهيدٍ  :الفصل األول / نظام الرقابة على اإلعالم
مفهوم احلرية يف  :وأدرج الباحث حتته مطلبان مها ،نظام الرقابة يف اإلعالم اإلسالمي :بعنوان

  .اإلعالم اإلسالمي وضوابط نظام الرقابة يف اإلعالم اإلسالمي
  :الرقابة اإلعالمية ابململكة العربية السعودية وحتته مطلبني نظام :املبحث الثاين

 .السياسة اإلعالمية يف اململكة العربية السعودية :األول
 .مث ختم الباحث الفصل خبامتة .نظام املطبوعات يف اململكة العربية السعودية :الثاين

بة على األشرطة الفصل الثاين / دراسة وصفية حتليلية لالئحة الفيديو وعملية الرقا
 .املسموعة املرئية
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دراسة وصفية حتليلية لالئحة  :حيث بدأ الفصل بتمهيد مث بدأ املبحث األول بعنوان
 (.بو تي الفيديو)التنظيمية حملالت بيع وأتجري وتسجيل األفالم واألشرطة املسموعة املرئية 

 :وجعل حتت أربع مطالب
   .ما يتعلق بصاحب احملل :املطلب األول 
 .ما يتعلق ابحملل :طلب الثاينامل

  .ما يتم تداوله :املطلب الثالث
  .ما يتعلق ابملواد األخرى من الالئحة :املطلب الرابع

دراسة وصفية حتليلية لعملية الرقابة على األشرطة املسموعة املرئية  :املبحث الثاين
 :وجعل حتته مطلبني (.بو الفيديوتي)

األشرطة املسموعة املرئية يف الواقع احلايل من خالل  عملية الرقابة على :املطلب األول
 .املقابالت الشخصية
مث ختم الباحث  .مناذج من أفالم مت منعها واألسباب اإلمجالية ملنعها :املطلب الثاين

 ،مث ختم الباحث البحث خبامتة بني فيها النتائج والتوصيات وملخص للبحث .املبحث خبامتة
مث أرفق بعضا من املالحق من املقابالت اليت أجراها  ،ع البحثوبني يف هناية البحث مراج

 .الباحث
 :التعقيب على الدراسة

 :اتفقت هذه  الدراسة مع دراسيت فيما يلي
 .ب الرقايبنأهنا تتعلق ابجلا-أ

 :اختلفت هذه الدراسة مع دراسيت فيما يلي
ن دراسته تتعلق أن هذه الدراسة على رقابة األشرطة ودراسة الباحث هنا تتميز أب  أ

 .ابلرقابة على القنوات الفضائية
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دمحم  بن دراسة بعنوان "اخلطاب الدعوي يف القنوات الفضائية" للباحث سليمان-1
 .(3)العيدي

 :سأستعرض ما تطرقت له هذه الدراسة
  :حيث قسم الباحث حبثه إىل اببني

 :اجلانب النظري وقسمه إىل فصلني :الباب األول
 .وم اخلطاب الدعوي وأمهيته وأساليبهمفه :الفصل األول
مفهوم اخلطاب الدعوي املوجه عرب القنوات الفضائية ومرتكزاته والعوامل  :الفصل الثاين

 .املؤثرة فيه
 :اجلانب التطبيقي وقسمه إىل ثالثة فصول :الباب الثاين

 .ةإجراءات الدراسة التحليلي :وفيه مبحثان األول .الدراسة التحليلية :الفصل األول
 .عرض النتائج :الثاين

  .إجراءات الدراسة امليدانية :وفيه مبحثان األول .الدراسة امليدانية :الفصل الثاين
 .عرض النتائج :الثاين

 .حتليل ومناقشة نتائج الدراسة التحليلية وامليدانية :الفصل الثالث
توصل هلا  مث ختم الباحث حبثه خبامتة وتطرق فيها إىل أهم النتائج والتوصيات اليت

 .الباحث
 :التعقيب على الدراسة 

 :اتفقت هذه الدراسة مع دراسيت فيما يلي

                                 
سعود اإلسالمية،  بن جامعة االمام دمحممقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف الدعوة واالحتساب، من  غري منشورة رسالة (1)

 هـ.1427-1420عام 
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 .أن دراسة الباحث تتعلق ابلقنوات الفضائية -1
 :اختلف دراسة الباحث عن دراسيت فيما يلي

أن دراسة الباحث تعلقت ابجلانب الدعوي يف القنوات الفضائية خبالف  -1
 .نوات الفضائيةدراسيت اليت تكون يف الرقابة على الق

دراسة الباحث كانت على القنوات العربية خبالف دراسيت اليت ستدرس اجملال  -2
 .الرقايب على القنوات الفضائية

 
 –دراسة يف حتليل املضمون  -الربامج الثقافية يف التلفزيون -دراسة بعنوان -4

 للباحثة سهري سيد أمحد جاد ،(تلفزيون مجهورية مصر العربية
نسبة ابللوصول إىل مدى نسبة الربامج الثقافية ابلتلفزيون املصري ل الدراسة تهدف

الربامج الثقافية يف التذوق الفين واجلمايل  ةمهاسممعرفة  اوأيضً  ،ربامج الرتفيهية والسياسيةلل
وهل تتجه مستويت التعبري  ،والتعامل مع وسائل الفنون والثقافة األخرى وكيفية الرتويج هلا

جتاهها او اللغة العربية الفصحى أكثر من مج الثقافية  يف التلفزيون املصري حناللغوي يف الربا
ستهدفت الباحثة من دراستها معرفة مدى حرص الربامج اكما   ؟،حنو اللغة الدارجة أو العامية

املختلفة عن طريق تنوع الربامج الثقافية ابلتلفزيون على إرضاء األذواق وامليول والتخصصات 
 .شكال التلفزيونية املختلفةستخدام األاو 

تعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية واملنهج املستخدم فيها ينقسم  ،منهج الدراسة
 .حيث تتعرض الدراسة لنشأة وتطور الربامج الثقافية ابلتلفزيون ،إىل منهج اترخيي

كما   ،وهو مسح ابلعينة للربامج الثقافية ابلتلفزيون املصري  ،واملنهج املسحي 
ختارت الباحثة عينة اوقد  .خدمت الباحثة أسلوب حتليل املضمون يف إطار منهج املسحستا

-والدورة التلفزيونية يناير ،م1971يونيو  –من الربامج الثقافية خالل الدورة التلفزيونية أبريل 
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وقد تناولت الثقافة يف هذا البحث ابملعىن  .جراء املقارنة بينهماوذلك إل ،م1974مارس 
وتبنت تعريف الربامج الثقافية أبهنا الربامج اليت تتعرض بشكل مباشر لألنشطة  ،ياألكادمي

املتصلة ابآلداب والنقد األديب والدراسات األدبية والفنون أبنواعها ومنها الفنون التشكيلية 
 .واملسرح ابإلضافة إىل الدراسات اإلنسانية

 :منهج الدراسة
فيها  -إبذن هللا-لتحليلية، وسينهج الباحث االوصفية هذه الدراسة هي من الدراسات 

وذلك من خالل تتبع واقع املادة العلمية للقنوات الفضائية، ومدى  ،التحليلي الوصفي املنهج
أثرها السيء على الفرد واجملتمع، للوصول إىل معيار نظري يعتمد عليه الباحث يف تقومي 

 (1) .وعالج هذه الظاهرة
 :تقسيمات البحث

 لبحث على مقدمة ومتهيد وأربعة فصول وخامتة،يشتمل هذا ا

 :املقدمة وتشتمل على
 وأسباب اختياره الدراسةأمهية أوال: 
 .الدراسةأهداف ثنيا: 
 .الدراسةتساؤالت ثلثا: 
 .الدراسات السابقةرابعا: 

  .منهج الدراسةخامسا: 
 تقسيمات الدراسةسادسا: 

                                 
املنهج التحليلي: "عبارة عن طريقة حبث يتم تطبيقها من أجل الوصول إىل وصف كمي هادف ومنظم حملتوى  (1)

مجد العساف. دار  بن أسلوب االتصال" انظر كتاب املدخل إىل البحث يف العوم السلوكية. للدكتور صاحل
 .210،صفحة 2010ةالزهراء، طبع
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 :ويشتمل على :التمهيد
 .التعريف ابلرقابةأوال: 
 .التعريف ابلقنواتثنيا: 
 .التعريف ابلفضائياتثلثا: 
 .التعريف ابلقنوات الفضائيةرابعا: 

 .نشأة القنوات الفضائية وتطورهاخامسا: 
 

  .حكم ومشروعية الرقابة على القنوات الفضائية :الفصل األول
 .ية السعوديةيف اململكة العرب الرقابة على القنوات الفضائية ومشروعية حكم :املبحث األول -
 وأسسها يف اململكة العربية السعودية أمهية الرقابة على القنوات الفضائية وأسبامها :املبحث الثاين -
 

أنواع الرقابة والتدابري الوقائية والعالجية من الوقوع يف خمالفات  :الفصل الثاين
 .القنوات الفضائية

 .أنواع الرقابة على القنوات الفضائية :املبحث األول -
 .التدابري الوقائية والعالجية من الوقوع يف خمالفات القنوات الفضائية :بحث الثاينامل -
 

  .معوقات الرقابة على القنوات الفضائية وسبل التغلب عليها :الفصل الثالث
 .معوقات الرقابة على القنوات الفضائية :املبحث األول -
 .ات الفضائيةسبل التغلب على معوقات الرقابة على القنو  :املبحث الثاين -

 .التصور املقرتح لتفعيل الرقابة على القنوات الفضائية :الفصل الرابع
 .أهم النتائج والتوصيات :وتشتمل على :اخلـــــــامتة
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 يدــالتمه

 ويشتمل على:

 التعريف مبصطلحات البحثأوال:       
 اثنيا: نشأة القنوات الفضائية وتطورها
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  :يف اللغة تعريف الرقابة
يدل على  ،راء والقاف والباء أصل واحد مطردال :قال ابن فارس :الرقابة يف اللغة
   .(1) .انتصاب ملراعاة شيء

 ،وهو أن ينتظره ،رقب اإلنساَن يرَقب رقبة ورقباان :قال الليث :رقب :قال األزهري
تَنظر الشيء  :والرتقب .وهو الذي يشرف على مرقبة ليحرسهم ،ورقيب القوم حارسهم

 .(2)احلفيظ  :والرقيب :قال .وتوقعه
  :تعريف الرقابة يف االصطالح

متابعة اجلهات ذات اإلشراف على القنوات الفضائية للتأكد من مدى  :الرقابة  
بغية منع كل ما  ،واملبادئ الدينية ،وفقا للمعايري الشرعية ،البثالتزامها أبهداف وضوابط 

 اآلداب اإلسالمية.مع يتناىف 
 ،مصطلح احلسبة :من أمهها ذات الصلة ابلرقابة، أخرى ناك مصطلحاتوه ،هذا  

 .ولكي يتضح الفرق بينهما فال بد من تعريف احلسبة لغة واصطالحا
 واحلسبة هلا عدة معان منها: ،بكسر احلاء وتسكني السني :احلسبة يف اللغة     

 :هللا تعاىل قال .إذا عددته ،حسبت الشيء أحسبه حسبا وحسباان :تقول .العد :-1

 َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي ُّٱ
وقوله  .(3)

                                 
 420زكري. بتحقيق وضبط عبد السالم دمحم هارون، ص:  بن فارس بن معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد (1)

 م دار اجليل.1999ه 1420عام:  2ج
إشراف: دمحم عوض مرعب. تعليق: عمر سالمي. وعبد الكرمي  أمحد األزهري. بن هتذيب اللغة أليب منصور دمحم (2)

دار إحياء الرتاث  م. 2001ه  1421 ، عام:112ص:  9طمة دمحم أصالن. اجمللد دمي: األستاذة / فاحامد. تق
 العريب. 

 69سورة األنعام آية  (3)
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ومنه قول هللا .(1)  َّ من زن رن مم يلام ىل  مل يك ُّٱ :تعاىل

 َّ ىت نت مت ُّٱتعاىل: 
قال أهل  .احلسب الذي يعد من اإلنسان :ومن الباب.(2)

 .(3)معناه أن يعد آابء أشرافا :اللغة
إذا أعطيته ما  :بت فالانأحس :ويقال .شيء حساب أي كاف :تقول ،الكفاية : -2
 َّ من خن حن جن مم ُّٱ :ومنه قول هللا تعاىل .يرضيه

(4).  
وتسمية اإلنكار  .أي أنكر عليه قبيح عمله :يقال احتسب عليه ،اإلنكار -3

ألن اإلنكار على الغري سبب إبزالته وهو  ؛ابالحتساب " من قبيل تسمية املسبب ابلسبب
واملنكر إذا فعل  فاألمر  ،إبزالة تركه أمر ابملعروفن املعروف إذا ترك فاألمر ألاالحتساب 

  .(3)إبزالته هو النهى عن املنكر"
  .(6)فالن حسن احلسبة يف األمر أي حسن التدبري له والنظر فيه :يقال .التدبري -4
الفقهاء فقد تعددت تعريفات احلسبة عند  االصطالح الفقهيأما من حيث   

 :والباحثني قدميا وحديثا
" وظيفة دينية من ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  :ابن خلدون بقوله عرفها 

  .(0)الذي هو فرض على القائم أبمور املسلمني يعني لذلك من يراه أهال له"

                                 
 12 ةسورة اإلسراء آي (1)
 3سورة الرمحن آية  (2)
 37ص:  2معجم مقاييس اللغة. ج /   (3)
 103سورة آل عمران آية:  (4)
دار مكتبة الطالب اجلامعي مبكة.  73عمر السماين. حتقيق: مريزن سعيد. ص:  بن نصاب االحتساب لعمر (3)

 بدون اتريخ النشر.
 –. املكتبة العلمية 310/ص2علي املقري الفيومي  ج بن دمحم بن املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ألمحد (6)

 بريوت.
ه  1397لبنان.  –ار الكتب العلمية، بريوت . د107خلدون. ص:  بن مقدمة ابن خلدون، لإلمام عبد الرمحن (0)

 م.1907
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تعريف ابن  ،وهو ما ظهر لنا رجحانه :الثامن" :مرشد بن قال عبد العزيز دمحم  
 :ستطيع أن نزيله بتوضيح تعريفه إىل ما يليغري أنه تعريف به شيء من اإلمجال ن ...خلدون

 ؛احلسبة رقابة إدارية تقوم مها الدولة عن طريق وال خمتص على أفعال األفراد وتصرفاهتم
وفقا ألحكام الشرع  ،وهنيا عن املنكر ،أمرا ابملعروف ،لصبغها ابلصبغة اإلسالمية

 .(1)"وقواعده
تقوم مها الدولة عن طريق موظفني خاصني "هي رقابة إدارية  :وعرفها دمحم املبارك بقوله

حتقيقا للعدل والفضيلة وفقا للمبادئ  ،على نشاط األفراد يف جمال األخالق والدين واالقتصاد
 .(2)ولألعراف املألوفة يف كل بيئة وزمن ،املقررة يف الشرع اإلسالمي

ة رقابة وكلها تتفق مع هذا التعريف يف اعتبار احلسب ،وهناك تعريفات أخرى كثرية 
 .وفق ما جاء يف الشرع املطهر ...إدارية
وهني عن املنكر إذا ظهر  ،أمر ابملعروف إذا ظهر تركه" :فقد عرفها مجهور الفقهاء أبهنا 

 .(3)"فعله
 

  :تعريف القناة
القاف والنون واحلرف املعتل أصالن يدل أحدمها على  (قنا:)ورد يف معجم مقاييس اللغة

 .على ارتفاع يف شيء واآلخر ،مالزمة وخمالطة

                                 
. رسالة ماجستري إبشراف د. 16-13دمحم مرشد. دراسة مقارنة. ص:  بن نظام احلسبة يف اإلسالم لعبد العزيز (1)

 عبد العال
 .04-03ينظر: الدولة ونظام احلسبة عند ابن تيمية. حملمد املبارك. ص:  (2)
 1397بريوت.  –. دار الكتب العلمية، لبنان 240يت الدينية لإلمام املاوردي. ص: األحكام السلطانية والوال (3)

 م. 1907ه 
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 .كاللون يقاين لوان آخر غريه  ،قاانه إذا خالطه :فاألول من قوهلم
وميكن أن تكون القناة من  ،والفعل َقين  قىًن  ،احديداب يف األنف :القنا :واألصل اآلخر

  .(1)وقنوات األهنا جُتمع قنً  وألفها واو ،ألهنا تُنصب وتُرَفع ؛هذا
هي تلك الرتددات اليت تلتقط من قبل قمر حمدد وتبث من    اهن   واملراد مها   اصطالحا

 (2)للكل من يستقبلها خالل طبق خاص.   اخلاص مها مركز البث 
 

يح يدل على الفاء والضاد واحلرف املعتل أصل صح :قال ابن فارس :تعريف الفضاء
  .(3)املكان الواسع :لفضاءمن ذلك ا .انفساح يف شيء واتساع

وقد فضا املكان وأفضى إذا  ،املكان الواسع من األرض :الفضاء :وقال ابن منظور
 :والفضاء .دخل على أهله :فضى الرجلوأ .وأفضى فالن إىل فالن أي وصل إليه ،اتسع

  .(4)املتسع :واملفضى ،والصحراء فضاء ،سع من األرضالوااخلايل الفارغ 
ل واإلعالم وقنوات الفضائيات مصطلح هندسي  يعين: "فن  علوم االت صااصطالحا: و 

. وهي كغريها من اآلليات املعلوماتي ة املختلفة وتقني ات االت صال املتسارعة  الت  لفاز الدَّولي ة للبث 

                                 
 3/30معجم مقاييس اللغة. ج (1)
: إعداد الريض  مبدينة العامة الثانوية طالب لدى االجتماعية  القيم منظومة على وأتثريها الفضائية القنوات انظر(2)

جبامعة اإلمام دمحم بن سعود   االجتماعية العلوم بكلية االجتماع قسم إىل مقدمة املربز. دراسة محد ابراهيم
 .اإلسالمية

 4/307املصدر السابق. ج (3)
مكرم ابن منظور. مت هتذيبه بعناية املكتب  بن لسان اللسان هتذيب لسان العرب للعالمة أيب الفضل مجال الدين (4)

.دار الكتب العلمية. بريوت 324 – 323ص:  2ي مهنا. ج/الثقايف لتحقيق الكتب إبشراف األستاذ: عبدا عل
 لبنان.   –
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 .(1) يف التَّطوُّر"
 

 :تعريف القنوات الفضائية
 :هناك تعريفات عديدة للباحثني املعاصرين حول القنوات الفضائية خنتار منها ما يلي

بث عرب شبكة من األقمار الصناعية عرض تلفزيوين مرئي يُ  هي :ضائيةالقنوات الف -1 
جتاه على البوصلة لتحديد وحتدد ابلزاوية واال ،مسارات حمددة معروفة تدور حول األرض يف 

 .(2)جمموعة منها اجتاه التقاط كل 

هي عملية تكنولوجية حديثة ترتبط بعملية إرسال املواد  :القنوات الفضائية-2    
لفزيونية من حمطة اإلرسال مرورا ابلفضاء إىل األقمار الصناعية املتمركزة على مدارات الت

  .(3)ال ومن مث يتم بثها إىل املستقبلوتقوم ابستقبال اإلرس ،ةوحمددفضائية منتشرة 

 :وتطورها الفضائية نشأة القنوات
 :نشأة القنوات الفضائية :أوال

إىل أوج تطورها  اد من التجارب قبل وصوهلال شك أن القنوات الفضائية مرت ابلعدي
 :وسيكون احلديث فيها على حمورين ،اتحدث حول نشأهتا وأوىل مراحلهوهنا سن ،ونضجها

                                 
مازن رسول: األبعاد االجتماعية والثقافية للمعلوماتية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد،  (1)

 .47م، ص 2004
الريض. إعداد ابراهيم  وية العامة مبدينة االجتماعية لدى طالب الثان القنوات الفضائية وأتثريها على منظومة القيم  (2)

سعود   بن جبامعة اإلمام دمحم . دراسة مقدمة إىل قسم االجتماع بكلية العلوم االجتماعية 20محد املربز. ص:
كمتطلب تكميلي لنيل درجة املاجستري. إشراف د. مصطفى دمحم قاسم أستاذ مشارك بكلية العلوم االجتماعية 

 م2011هـ / 1432 سعود.  نب جبامعة اإلمام دمحم
سعيد انصر محدان. حوليات كلية املعلمني يف أمها  بن اآلثر اإلجيابية والسلبية للقنوات الفضائية. للدكتور: سعيد(3)

 ه. 1420العدد العاشر. عام: 
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  :نشأة القنوات العاملية :احملور األول 
بشكل شبيه إبرسال  ،املنازل عرب جهاز استقبال منزيل إن فكرة نقل الصورة املتحركة إىل

ظلت هذه الفكرة حمل اهتمام عدد من العلماء يف كل  ،جهاز الراديولصوت واملوسيقى عرب ا
 وبدأوا إجراء أحباث ،تحدة منذ بداية القرن التاسع عشرمن بريطانيا وأملانيا والواليت امل

أول إشارة لتجارب اإلرسال  إطالق متت حيث ،تطوير حمطات اإلرسال واالستقبال
م بنت شركة وستينج هاوس  1927ويف عام  ،شنطنام يف و 1923الالسلكي التلفازي عام 

كما قامت بريطانيا   ،ما يسمى " أفالم الراديو " يف حمطتهم Westinghouseالكرتات 
إبرسال أول تلفاز مجاهريي من خالل أول إذاعة تلفازية رمسية املعروفة مهيئة اإلذاعة الربيطانية 

BBC  قامت شركة و  ،م 1929سبتمرب  30يفRCA رك يو ازي التجرييب يف نيو ببثها التلف
لكن تلفازهم  ،م 1933نوفمرب  10ازي املنتظم يف وبدأت فرنسا البث التلف ،م 1930عام 

رك شهدت الواليت املتحدة البث يو م ويف نيو  1960مل يصبح وسيلة مجاهريية إال يف عام 
رب جتا BBCبينما بدأت احلكومة الربيطانية من خالل م  1939أبريل  30التلفازي يف 

  .م 1936منطقة لندن اعتبارا من  اخلدمة التلفازية العامة املنتظمة يف
أما أول خدمة بث تلفازي يف العامل فقد حازت عليها أملانيا خالل دورة األلعاب 

أما يف أسرتاليا فقد بدأت القنوات  ،م 1936ليت أقيمت يف برلني عام األوملبية العاملية ا
ATN7  وTCN9 دين و البث يف مدينة سيHSV7   وGTV  يف مدينة مالبورن 

م عرب  1939والتحقت الصني بركب البث التلفازي عام  ،يف كل من املدينتني ABC و
م يف 1960د من احملطات التلفازية عام لكنها متكنت من فتح العدي (قناة بكني)قناة واحدة 

ببث اإلرسال ت أما على مستوى أفريقيا فكانت نيجريي أول دولة قام ،املدن الرئيسة
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   .(1)م1939التلفازي عام 
 

 :وات العربيةنشأة القن :اثنيا

نشأت  ،ية البالغة يف قلب العامل العريبذات األمهالعديد من القنوات العربية  هناك

بدأ  ،م1963هـ/1373في التاسع عشر من ربيع األول ف ،تدرجييا كسائر القنوات العاملية

وبدأ  ،(القناة األوىل)هي  ةية السعودية بقناة تلفزيونية عامعربالبث التليفزيوين يف اململكة ال

 ،م1973هـ/ أغسطس 1403السعودي يف شهر ذي احلجة عام  البـث الفـضائي للتليفزيـون

م حيث وقعت 1990إىل منط البث الفضائي إىل أن جاء العام  مث بدأ التحول التدرجيي

قنوات الفضائية يف املنطقة مثل قناة الكويت وظهرت بعض ال أحداث غزو العراق لدولـة

CNN  األمريكية وقناةMBC واملصرية الفضائية  ،الفضائيةESC  فكان هلذا النوع من

كبرية خاصة يف املنطقة العربية مما عجل بظهور الفضائيات  ومجاهرييـة القنوات الفضائية قبول

وكانت قد انطلقت قناة ثنية  ايً وخليج االبث التليفزيوين عربيً  واستخدام األقمار الـصناعية يف

هـ وهي تقدم معظم 1403يف الرابع من شهر ذي القعـدة (القناة الثانية)ابللغة اإلجنليزية 

الريضة والشباب حتت اسم  بعد ذلك أُطلقت قناة متخصـصة يف .براجمها ابللغة االجنليزية

كما خصصت القناة   ،والشبابية ةوتعىن هذه القناة بتقدمي الربامج واألخبار الريضـي (الريضية)

ويعمل يف  ،اوخارجيً  االريضية داخليً  مساحة على خارطتها الرباجمية لنقل املباريت واألحـداث

                                 
اراابك: وما بعدها. حبث منشور يف: أم 3ينظر: مدخل اترخيي لنشأة وتطور التلفاز. مجال دمحم عبد احلي. ص:  (1)

. 2012جملة علمية حمكمة تصدر عن األكادميية األمريكية العربية والتكنولوجيا. اجمللد الثالث، العدد السابع(. 
 .20-1ص 
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 .(1)الريضيني واملخرجني والفنيني القناة جمموعة متكاملة من املذيعني واملقدمني واحملررين

 البث الرمسـي لقنـاةم بدأ 2004هـ/يناير 1424ويف التاسع عشر من ذي القعدة 
 وبدأت ببث نشرة إخبارية كل ،تتبع لوزارة الثقافة واإلعالم ،وهي قناة حكومية (اإلخبارية)

 .(2)مث تدرجت يف زيدة ساعات بثها وعدد املواجيز والنشرات اإلخبارية ،ساعة
ية ع احتاد اإلذاعة والتلفزيون املصري م اتفاقا مع املؤسسة العربوق  م 6/9/1990يفو 

الث سنوات ابتداء من الستئجار القناة غزيرة اإلشعاع ملدة ث عربسات)التصاالت الفضائية ل
   ،م1990نوفمرب 

العربية م ليغطي الدول 12/12/1990وبدأ البث املنتظم للقناة الفضائية املصرية 
  .(3)روبية واآلسيويةو اإلفريقية واأل

ت يف البداية إحدى قنوات وكان ،م1997 /6/10البث يف  قناة النيل بدأت كما   
شبكة تليفزيون النيل التابعة الحتاد اإلذاعة والتليفزيون املصري قبل أن تنتقل إىل مركز أخبار 

 .موظف 300يعمل بقناة النيل حوايل  ،مصر التابع لنفس االحتاد
 وتعترب قناة النيل أول قناة عربية دولية ابللغتني االجنليزية والفرنسية على ثالثة أقمار

                                 
وما بعدها.  43عبد هللا الزاحم. ص:  بن ينظر: دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب. إعداد: خالد (1)

وطالب جامعة امللك سعود ابلريض. دراسة مقدمة استكماال ملتطلبات  دراسة مسحية على عينة من أساتذة
م. جامعة انيف العربية للعلوم األمنية. وينظر 2006احلصول على درجة املاجستري يف العلوم االجتماعية. عام:

ض أمحد كرمي. الري بن ه بدر1419 – 1367لالستزادة: نشأة وتطور اإلذاعة يف اجملتمع السعودي، من عام 
 م. 2000ه/  1420،3مطابع الفرزدق التجارية، ط 

وما  41سعد العتييب. ص: بن علي -ينظر: استخدامات اجلمهور للقنوات التليفزيونية الفضائية وإشباعاهتا  (2)
بعدها. دراسة وصفية على عينة من إفراد اجملتمع السعودي" رسالة دكتوراه غري منشوره، جامعة اإلمام 

ه وينظر: الفضائيات العربية ودورها اإلعالمي. للدكتور: 1423المية، كلية الدعوة واإلعالم، سعود اإلس بن دمحم
 م2011عام:  1عمان.ط -وما بعدها. دار أسامة للنشر والتوزيع. األردن 11فارس عطوان. ص:

خب والرأي العام. صباح املراجع السابقة. وينظر: اإلعالم الفضائي يف الوطن العريب حتليل للمضمون والتأثري يف الن (3)
 وما بعدها. 63يسني ابحث وإعالمي عراقي. ص: 



 السعوديةفي المملكة العربية الرقابة على القنوات الفضائية  

 28  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طي العامل وتغ ،من أجل مشاهدهتا يف مصر  U.H.Fصناعية ابإلضافة إىل بثها على قناة 
وكذلك الشرق األوسط ونصف أفريقيا الشمالية وأورواب والواليت  ،العريب على النايل سات

 .(1)املتحدة
 ،وملدة أربع ساعات يوميا األردنية م انطلق البث التجرييب للقناة1/2/1993وبتاريخ 

 .ربع ست ساعات يف الفرتة املسائيةذلك أبيم أضيف إىل ساعات البث الصباحي األوبعد 
عرب القمر الصناعي العريب بدأ البث الفضائي من ديب  م20/10/1992 :عام يفو  - 

واالمريكي جالكسي يف  ،ورويب يوتلساتالقمرين الصناعيني األ وعرب (عربسات)
 . م13/11/1993

 24ول حمطة عربية فضائية تبث براجمها على مدار كأية  قناة ديب الفضائوانطلقت  -
  .ماراتوختضع لقانون النشر يف دولة اإل فرادوهي ليست قناة خاصة أل ،اعة يوميً سا

بعد إطالق القناة  ظهور عدد من القنوات الفضائية املستقلة الكويت تشهدو  -
 .م1992الفضائية الكوميدية عام 

على يد شركة فرنسية  م1932التلفزيوين يف يوليو بدأ البث ويف املغرب العريب  -
 .(2)وابللغتني العربية والفرنسية

وتغطي األخبار وما يتعلق  ،م مت أتسيس قناة اجلزيرة من ق بل دولة قطر1996 عاميف و 
  .الربيطانية وتنافس قناة ،مها ابلدرجة األوىل

وتعىن  ،د الثورة املصريةوذلك بع ،كما افتتحت الشبكة مؤخرًا قناة اجلزيرة مباشر مصر
 وتقوم بتغطية األحداث اجلارية يف ،بنقل الشأن الداخلي املصري على مستويت خمتلفة

 تربز إىل جانبها اجلزيرة ا إلجنليزية وهي قناة إخبارية عاملية انطقة ابللغة اإلجنليزية .مصر

                                 
 وما بعدها. 63ص:  اإلعالم الفضائي يف الوطن العريب حتليل للمضمون والتأثري يف النخب والرأي العام. (1)
 وما بعدها 63ص:  .املصدر السابق(2)
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كما تربز قناة   ،نمن حيث الشكل واملضمو  اولديها نفس هنج القناة اإلخبارية األم تقريبً 
البلقان وهي أحدث قنوات ومؤسسات الشبكة وتبث بلغة إقليم البلقان وهي موجهة  اجلزيرة

وهي قناة إخبارية سياسية تبث األخبار والربامج  ،وتتناول الشأن البلقاين لدول البلقان
  .(1)احلوارية والتقارير

 :العاملية والعربية القنوات الفضائيةتطور 
تطور خبطوات  ة خصوصاالعربييف العامل عموما ويف الدول لتلفزيوين الفضائي اإلعالم ا إن

هذا التغيري أدى إىل توسيع إمكانيات  ،ظأد ت إىل تغيري كم ي وكيفي ملحو  ،سريعة وجريئة
هذا التنوع عز ز مبدأ التعرض االنتقائي و  ،فيهيار القناة والربانمج املرغوب املشاهد الخت

 .(2)مبا يتماشى مع االحتياجات والرغبات املختلفة جلمهور املستهلكني  للربامج التلفزيونية
األسباب املهمة اليت سامهت يف تطور القنوات الفضائية  هنا أن من ومن اجلدير ابلذكر

حيث أطلقت روسيا القمر الصناعي األول  ،مذهلة هي ظهور األقمار الصناعية بصورة
 (1 –اكسبلورر )القمر الصناعي األمريكي  مث أعقبه  ،م 1930 :عام (1 –سبوتنيك )

واستخدم  (Echo- 1)وأطلقوا كذلك القمر الصناعي األمريكي الصدى م  1937 :عام
وظلت األقمار الصناعية  ،(3)يف نقل اإلشارة التلفزيونية من حمطة أرضية إىل حمطة أرضية 

تتسم وصارت عاملية  ،نوعية يف عامل القنوات الفضائية تتتابع بعد ذلك حىت أحدثت نقلة
  .(4)ابالنتشار وسهولة االستخدام

                                 
مركز اجلزيرة 1وما بعدها. ط 16ين عبد املوىل. ص:ينظر: دليل البحوث األكادميية حول اجلزيرة. إشراف عزالد (1)

 م.2011 -1996للدراسات 
. الدار املصرية اللبنانية. السلسلة اإلعالمية. 1. ط 27ينظر: التلفزيون الفضائي العريب للكاتبة هبة شاهني. ص:  (2)

 م.26/3/2007عام/ 
  201للرتبية والثقافة والعلوم. ص:  القنوات الفضائية يف خدمة الثقافة العربية. املنظمة العربية (3)
 202املصدر السابق.  (4)
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قرارا إبنشاء شبكة  م اختذ وزراء اإلعالم والثقافة يف الدول العربية 1960ويف عام 
اتصاالت فضائية لدعم الفعاليات االجتماعية والثقافية للدول العربية ابلتعاون مع احتاد 

عينات يف الدول العربية سوى حمطات ومل يكن يف أوائل السب (Asbu)لعربية اإلذاعات ا
ودخل العامل العريب معرتك الفضاء اخلارجي مع  .أرضية حمدودة مرتبطة ابألقمار الصناعية

خلدمة احتياجات االتصاالت  ؛م 1906إنشاء املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية عام 
  .(1)واإلعالم والثقافة والتعليم 

عربية لالتصاالت الفضائية بتوقيع اتفاقية مع الشركة م قامت املؤسسة ال1971 :ويف عام
لصناعية عرفت أبقمار اجليل لتصنيع سلسلة من األقمار ا (Aerospatiale)الفرنسية 

عربسات )وأعقبه القمر الصناعي  (A1عربسات )حيث أطلق القمر الصناعي  ،األول
B2)  سات قرارا يعكس م اختذت اجلمعية العمومية لعرب1990ويف عام  ،م 1973يف عام

الرغبة يف اعتماد األسس التجارية يف التشغيل مع التأكيد على األهداف اليت أنشئت مبوجبها 
 .(2)املؤسسة 

حىت وصل  ،عية واحدا تلو اآلخر عرب األجيالمرت ظهور األقمار الصناوهكذا است
حوظ على  وحدث فيه تطور مل ،ومزدهرةمرحلة متقدمة  العاملي والعريب ابإلعالم الفضائي

 .تكافة املستوي
 

                                 
  203القنوات الفضائية يف خدمة الثقافة العربية. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. ص: (1)
 .203 . ص:املصدر السابق(2)
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 :الفصل األول

 الرقابة على القنوات حكم ومشروعية

  الفضائية

 وفيه مبحثان:
والتطبيق  الرقابة على القنوات الفضائية ومشروعية حكم :األولاملبحث  -

 .العملي هلا

وأسسها يف  : أمهية الرقابة على القنوات الفضائية وأسباهباثايناملبحث ال -
 .العربية السعودية اململكة
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 المبحث األول: 

المبحث األول: حكم ومشروعية الرقابة على  -

  القنوات الفضائية والتطبيق العملي لها.

 :انلبمطوفيه 
 .حكم ومشروعية الرقابة على القنوات الفضائيةاملطلب األول: 

 املطلب الثاين: التطبيق العملي للرقابة يف اإلسالم
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 الرقابة على القنوات الفضائية ومشروعية املطلب األول: حكم         
من أجل األعمال  وتعد ،ابلكتاب والسنة واجبة مشروعة يف اإلسالم وهي الرقابة

" وإذا كان مجاع الدين ومجيع الواليت هو  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ،وأشرفها
هو األمر ابملعروف والنهي الذي بعثه به هو النهي فاألمر الذي بعث هللا به رسوله  ،أمر وهني

 .(1)،وهذا نعت النيب واملؤمنني ،عن املنكر
وفرض العقوابت  ،ابلعقيدة والقيم إن الرقابة على القنوات بُغية منع املنشورات اليت خُتل  

د ال شك أن هذه الرقابة  كغريها من أنواع الرقابة تع ،الزاجرة على من يتعدى قوانني النشر
"ومجيع  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ألهنا تعترب امتدادا للحسبة ؛من فروض الكفاية

سواء يف ذلك والية  ،الواليت اإلسالمية إمنا مقصودها األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
أو والية املال  ،ووالية احلكم ،والصغرى مثل والية الشرطة ،مثل نيابة السلطنة ،احلرب الكربى

 .(2)والية الدواوين املالية ووالية احلسبة"وهي 
والرقابة برهان عملي لصالحية  ،"والرقابة واجب من واجبات احلكم واحلكومة املسلمة

 .(3)أحكام الشريعة اإلسالمية يف كل زمان ومكان"
ويرى شيخ اإلسالم ابن تيمية أن احلسبة فريضة على هذه األمة وأهنا من أوجب 

 ،" وهذا الواجب :ملقصود مهذا القول يف موضع آخر حيث قاللكنه وضح ا ،الواجبات
إذا قام به طائفة منهم سقط  ،واجب على جمموع األمة وهو الذي يسميه العلماء فرض كفاية

 .(4)ولكن إذا قامت به طائفة عن الباقني "  ،فاألمة كلها خماطبة بفعل ذلك ،عن الباقني
 :ا يليواآليت الدالة على الرقابة كثرية منها م

كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه قوله تعاىل: ) لعن الذين من بين إسرائيل إىل قوله:   -1

                                 
 16احلسبة يف اإلسالم البن تيمية. ص  (1)
 .16. ص املصدر السابق (2)
 .   32على السلع واألسعار يف الفقه اإلسالمي. فريدة حسين طه طاهر. ص  الرقابة (3)
 .163. ص 13جمموع فتاوى ابن تيمية ج  (4)
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  (1)(لبئس ما كانوا يفعلون
}َكانُوا اَل يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فـََعُلوُه لَب ْئَس َما َكانُوا قال ابن كثري رمحه هللا يف هذه اآلية: 

، مُثَّ َذمَُّهْم َعَلى يـَْفَعُلوَن{ َأْي: َكاَن اَل يَـ  ُهْم َأَحًدا َعن  اْرت َكاب  اْلَمآمث   َواْلَمَحار م  نـْ نـَْهى َأَحٌد م 
ْثُل الَّذ ي )  .(2)( اْرَتَكُبوا، فـََقاَل: }لَب ْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن{4َذل َك ل ُيَحَذَر َأْن يـُرَْكَب م 

ملنكر وأن تركه يعرض األمة  دلت هذه اآلية على وجوب األمر ابملعروف والنهي عن ا
للعن والطرد من رمحة هللا، وبناء على ذلك جيب على األمة اإلسالمية العناية مهذه الشعرية 

كي ال يتعرضوا ملا تعرض اليهود من قبُل من اللعن والطرد، وال شك أن   والقيام مها حق القيام
 الرقابة على القنوات داخلة يف صميم هذه الشعرية العظيمة.

قوله تعاىل: ) واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض أيمرون ابملعروف وينهون   -2
   (3)عن املنكر(

دلت هذه اآلية على أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر من صفات املؤمنني اليت 
يعرفون مها، وعليهم ضرورة احلفاظ على هذه الصفات وااللتزام مها دوما عند قيام املوجب، 

بة على القنوات بقصد منع األفالم املاجنة اليت قد ختل ابلدين والعقيدة داخلة يف مفهوم والرقا
 األمر والنهي.

ن النيب ملسو هيلع هللا ىلص هو أول من أرسى دعائم إحيث  ،ويف السنة أحاديث كثرية تدل على الرقابة
ولتوضيح  ،من بعده عمليا ليتأسى به خلفاؤه وطبقها ،قواعدهاو  أصوهلا ووضع ،بقولهالرقابة 

 :همني من الصحاحسوق حديثني مبنا أن نهذه اجلزئية جيدر 
  :مراقبة النيب ملسو هيلع هللا ىلص لصاحب صربة الطعام :احلديث األول

فنالت  ،مر على صربة طعام فأدخل يده فيهاأن النيب ملسو هيلع هللا ىلص   عن أيب هريرة هنع هللا يضر 
 :قال ،أصابته السماء اي رسول هللا :الق ؟ذا اي صاحب الطعامما ه :فقال ،أصابعه بلال

                                 
 09-07سورة املائدة آية:   (1)

  3/160تفسري ابن كثري  (2)

 01سورة املائدة آية:  (3)
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من غشنا فليس منا !أفال جعلته فوق الطعام
(1).  

 فهو القدوة ،كان إمام املراقبنيوهذا احلديث الشريف دليل قوي على أن  النيب    
 ،لغش  حرامبني  من خالل االستفهام اإلنكاري  أن  احيث أن  النيب   ،واألسوة يف هذا األمر

 .(2)أي فيه ضرر للبائع واملشرتي ،وبه إضرار للناس
راقب صاحب الطعام حبيث أدخل يده يف طعامه حىت يتأكد من وجود  فالنيب   
فيشرتيه من  ،وأخربه أبن األفضل يف مثل هذه احلال إظهار البلل حىت يراه الناس ،البلل

من غشنا  :قال كلمته املشهورةمث  ،ويرفضه من يرفضه على يقني ،يشرتيه على بصرية
فليس منا

  .فهذا موقف رقايب رفيع املستوى ،(3)
 .حديث ابن اللتبية :ديث الثايناحل  

صدقات بين استعمل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجال من األزد على  :عن أيب الساعدي قال
ل هللا فقال رسو  ،هذا لكم وهذا هدية :قال ،فلما جاء حاسبه ،سليم يدعى ابن اللتبية

بنا مث خط ،مك حىت أتتيك هديتك إن كنت صادقافهال جلست يف بيت أبيك وأ :ملسو هيلع هللا ىلص
ين هللا أما بعد فإين أستعمل الرجل منكم على عمل مما واّل  :فحمد هللا وأثىن عليه مث قال

ىت أتتيه أفال جلس يف بيت أبيه وأمه ح ،هذا مالكم وهذا هدية أهديت يل :فيأيت فيقول
اء أو بقرة هلا لقي هللا حيمل بعريا له رغ شيئا بغري حقه إال وهللا ال أيخذ أحد منكم .هديته

لهم قد بلغت بصر عيين ال :رفع يده حىت رؤي بياض إبطه يقول مث ،خواء أو شاة تيعر

                                 
 .102من غشنا فليس منا. حديث رقم:  :ابب قوله كتاب اإلميان،  رواه مسلم . (1)
رسالة املاجستري مقدمة يف  12الرقابة على السلع واألسعار يف الفقه اإلسالمي. فريدة حسين طه ظاهر. ص:  (2)

 م. 2011فلسطني. إشراف الدكتور: مأمون الرفاعي.  -جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا يف انبلس 
 .102يث رقم: حد 1/97من غشنا فليس منا. ج :رواه مسلم . ابب قوله(3)
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ومسع أذين
(1).  

لصدقات حاسب ابن اللتبية عقب استعماله إيه على ا يشري احلديث إىل أن النيب 
ومل يرتكه دون رقابة، وملا أحس منه خيانة قام يف الناس خطيبا وحذرهم من التلبس والوقوع يف 

يف رقابة من  لوالة األمورمثل ما وقع فيه ابن اللتبية، وهذا احلديث يصلح أن يكون عمدة 
فينة ل من الُعمَّال بني الينوطون مهم أعمال األمة، وطريقة التعامل مع األخطاء اليت حتص

وأخرى، وهذا هو املعىن الذي يدعو إىل ضرورة وضع الرقابة على القنوات والتأكد من عدم 
خمالفة املنشورات لتعاليم الدين احلنيف؛ إذ لو تُر ك األمر فوضى بال رقابة لكان ذلك مدعاة 

 إىل جر كثري من املنشورات التافهة إىل جمتمعاتنا اإلسالمية.   
 

                                 
 2/130ابب قوله تعاىل: والعاملني عليها. ج كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها،  متفق عليه. رواه البخاري يف (1)

حديث رقم:  3/1463حترمي هداي العمال ج ابب كتاب اإلمارة،  . ورواه مسلم يف 1300حديث رقم: 
1732. 
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 يق العملي للرقابة يف اإلسالمالتطب :الثايناملطلب 
فعاله كما ن النيب ملسو هيلع هللا ىلص هو الذي أرسى أسس الرقابة يف اإلسالم أبقواله وأال شك أ   

ارسون حيث كانوا مي ،من بعده ذلك خلفاؤه الراشدونعلى  ساروقد  ،أشران إىل ذلك سابقا
للتحقق  العالية من ذوي الكفاءاتكما كانوا يرسلون بعض الوالة   ،األعمال الرقابية أبنفسهم

 هنع هللا يضر وكان أبو بكر ،وسريها على منهاج النبوة ،جناح أعمال الدولة اإلسالميةمن مدى 
جبل من اليمن قال له أبو  بن فعندما جاءه معاذ ،ميارس الدور الرقايب بنفسه على عماله

كان يراقب والته مراقبة    أاب بكر هنع هللا يضر وذكر الطربي أن .(1)ارفع لنا حسابك"" :بكر
 .(2) الرمسية األعمال من ما يقومون به ى دقائقعل على الوقوف حريصاكان و  ،شديدة

على اهتمامه البالغ دلت  ،مواقف رقابية متعددة هر عنث  قد أُ ف اخلطاب هنع هللا يضر بن وأما عمر
 ،آلية الرقابة  اإلدارية تطور ت  ويف عهده ،طة بهوشعوره التام ابملسؤولية املنو  ،أبمور الرعية

مث  ،" أرأيتم إذا استعملت عليكم خري من أعلم:فقد قال يوما جللسائه ،لشدة اهتمامه مها
أعمل مبا  ،يف عمله ال حىت أنظر :قال ،نعم :قالوا ؟أكنت قضيت ما علي ،أمرته فعدل
 .(3)أمرته أم ال"

وهذا الشعور النبيل هو  ،ابملسؤولية وهنا ندرك مدى شعور اخلليفة الراشد عمر هنع هللا يضر 
إذ ال يكفي يف الرقابة تعيني الرجل املناسب  ،من واجبات اإلمام الذي جعله يعترب الرقابة

حىت ال  ،وإمنا يلزم متابعته ابستمرار ملعرفة كيفية إدارته لألعمال املنوطة به ،ألداء وظيفة ما

                                 
 .2: ط1/30رية. دمحم عبد احلي الكتاين. حتقيق: عبد هللا اخلالدي نظام احلكومة النبوية املسمى الرتاتيب اإلدا (1)
جرير الطربي أبو جعفر. حتقيق: دمحم أبو الفضل إبراهيم.  بن اتريخ الطربي املسمى بتاريخ الرسل وامللوك، دمحم (2)

 م.1960 -ه 1370دار املعارف. عام:  4/60
هـ( حتقيق: 390دمحم اجلوزي )املتوىف:  بن علي بن عبد الرمحنعبد العزيز: مجال الدين أبو الفرج  بن سرية عمر (3)

 هـ 1331مصر/  -. الناشر: مطبعة املؤيد القاهرة 34حمب الدين اخلطيب. ص: 
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 .أو حيصل جتاوزات فيه ،يقل العمل
بق بعض اجلهود الرقابية اليت ذكرها كتب التاريخ عن هذا اخلليفة ويضاف إىل ما س

ومينع  ؛ورليقف على املنافذ اخلفية للشر  ؛يف املدينة ليال يتجول حيث كان هنع هللا يضرالراشد 
رها امتدادا ملا كان والرقابة على القنوات الفضائية ميكن اعتبا ،هاار ر وقوعها وتلبس اجملتمع أبض

إذ من األهداف األساسية للرقابة على القنوات هي صيانة دين املسلم  ؛هنع هللا يضر يقوم به عمر
على رقابة عمر أبرز مثال من و  ،عالم اجلائر عرب قنواتهوعقيدته وسلوكه من التلبس مبا يبثه اإل

ى فعله عمر هنع هللا يضر حيث رأ ما"و  :ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله بن اخلطاب هنع هللا يضر
  .(1) "اخلطاب هنع هللا يضر بن وهذا ثبت عن عمر ،اللنب ابملاء املبيع فأراقه عليهرجال قد شاب 

 

                                 
 27/114جمموع الفتاوى البن تيمية  (1)
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 املبحث الثاين: 
 أمهية الرقابة على القنوات وأسباهبا وأسسها يف اململكة العربية السعودية.

 وفيه ثالثة مطالب:
 ائيةاملطلب األول: أمهية الرقابة على القنوات الفض      

 املطلب الثاين:  أسباب الرقابة على القنوات       
املطلب الثالث: أسس الرقابة على القنوات الفضائية يف اململكة       

 العربية
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 املطلب األول: أمهية الرقابة على القنوات الفضائية:
لذي صارت إن الرقابة على القنوات الفضائية هلا أمهية ابلغة يف هذا العصر الراهن، ا

الفضائيات فيه جزءا ال يتجزأ من حياة الناس اليومية، وصارت أتخذ مساحة واسعة من 
أوقاهتم، رغم ما حتمل يف طياهتا من صنوف املخالفات الدينية، ولو نظران يف أحوال الغرب 
وما لديهم من سعي دؤوب لالستيالء على اإلعالم، بغية مد السيطرة واهليمنة على الشعوب 

، لتجلت لنا أمهية الرقابة على القنوات الفضائية بشىت أنواعها؛ إذ الغرب يدرك بوعي األخرى
أن وسائل اإلعالم من أقوى األسلحة اليت ميكن بواسطتها القضاء على العقائد والقناعات، 
وطمس اهلويت والثقافات، كما أهنا قادرة على هدم البىن التحتية للشعوب واجملتمعات 

تنوا مها وبتغذيتها بسموم انقعة، من املواد الضارة؛ اليت تظهر آثرها السلبية األخرى؛ ولذا اع
 على املرء سواء على املدى البعيد أو القريب.

وهلذا فإن قضية البث الفضائي " أصبحت واحدة من أهم القضاي اليت تواجه اجملتمع 
القضاي حتدي جملتمعنا  أكثر  –بدون مبالغة  –العريب يف الوقت احلاضر، بل ميكن اعتبارها 

العريب، وذلك بسبب تقنيات االتصال وخاصة يف جمال األقمار الصناعية، حيث أصبح 
مبقدور املشاهد العريب أن يستقبل الربامج التلفزيونية الدولية بسهولة، وهي برامج معدة 

يعين أن جملتمعات ختتلف عن اجملتمعات العربية يف ثقافتها وقيمها وأساليب حياهتا، وهذا 
هذه الربامج الدولية تنطوي على قيم ومفاهيم وأفكار وثقافة تتعارض مع ثقافة اجملتمعات 
العربية وقيمها اليت يؤمن مها الشباب العريب، وبذلك تتهيأ الفرصة حلدوث الصراع بني 
األجيال بشكل حاد يقوض أركان التماسك االجتماعي، وينمي الفردية ويضعف الوالء 

ا يعمل على إضعاف االنتماء إىل الرتاب الوطين والرتاث احلضاري، وتوسيع للمجتمع، ومم
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 .(1)ستمد من اتريخ اجملتمع وتراثه"قاعدة االغرتاب وفقدان املعايري دون أتصيل م
يضاف إىل كل ما سبق أن بعض القنوات الفضائية الغربية متخصصة يف جتارة    

مها أمواال طائلة من هذا الكسب املزري، الدعارة، وتعتمد على أرابحها، وقد اكتسب أراب
لدرجة أن رأس املال لبعض تلك القنوات تفوق ميزانية كثري من الدول؛ وهذا برهان ساطع 
على اإلقبال املتزايد على تلك القنوات من دول العامل قاطبة؛ وللتوضيح أكثر، ال بد من ذكر 

وات الفضائية، صيانة للدين بعض التصرحيات لندرك من خالله أمهية الرقابة على القن
 والعقيدة والثقافة واهلوية اليت ننتمي إليها: 

 تصرحيات وزارة العدل األمريكية:
 م مثانية مليار دوالر.1974بلغ رأس مال جتارة الدعارة عام:   -1
الكتب واجملالت وأشرطة الفيديو والقنوات الفضائية واالنرتنت ثلث أكرب  -2

 .(2)مة بعد املخدرات والقماراملنظ مصدر دخل للجرمية
إن وجود هذه الكميات اهلائلة يف القنوات الفضائية من الصور اخلليعة       

والفيديوهات املاجنة املخالفة لتعاليم ديننا وأطر ثقافاتنا وهويتنا، ألكرب دليل على أمهية وضع 
يدهتم. وإن ختلي رقابة حصينة عليها، بغية احلفاظ على فطرة املسلمني وأصالة دينهم وعق

املسؤولني عن أداء هذه املهمة امللقاة على أعناقهم، ليمهد السبيل لشباب األمة إىل الوقوع 
 يف براثن الفخخ الغربية، والذوابن يف هويهتم وثقافاهتم دون وعي وال إدراك.

 
  

                                 
 .29اآلثر اإلجيابية والسلبية للقنوات الفضائية على الشباب العريب ص:  (1)

نت وأثرها على الفرد واجملتمع، تقدمي الدكتور مشعل بن عبد هللا القدهي، وحدة خدمات اإلابحية يف االنرت  (2)
  ه.1423. 16االنرتنت، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ص: 
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 املطلب الثاين: أسباب الرقابة على القنوات الفضائية:             
مة اإلسالمية مستهدفة من ق َبل األعداء يف أعز ما متلك من عقيدة ال ريب أن األ 

ومبادئ وقيم وهوية، ومستهدفة كذلك يف أبنائها ومناط آماهلا، وقد تنوعت األسباب لدى 
العدو لتحقيق هذه األهداف، والقنوات الفضائية واحدة من اجلنود اليت طلقها األعداء لغزو 

ىل ضرورة وضع رقابة على القنوات؛ كي يستخدمها الناس اإلسالم واملسلمني، وهذا يدعو إ
استخداما صحيحا حيافظ عليهم دينهم وعقيدهتم وهويتهم، ويف هذا املطلب سأذكر عددا 

 من أسباب الرقابة على القنوات الفضائية بشيء من التوضيح خالل الفقرات التالية:  
 تتأثر مبحتوى برامج احلرص على صيانة العقيدة واالحتفاظ أبصالتها حىت ال -1

القنوات الفضائية؛ ألن الغفلة عن أتثري الفضائيات املختلفة وما يستوجبه هذا التأثري من 
خماطر تربوية اعتماًدا على قوة العقيدة وفطريتها؛ ليس من دأب الرتبويني العقالء احلريصني 

 .(1)ي احنراف كما أنه خمالف للواقععلى حفظ األبناء من أ
تمع اإلسالمي على النزاهة والفضيلة ونبذ الدانءة والرذيلة؛ وذلك تربية اجمل -2

لكون الرقابة مرتبطة أبهم القضاي اجلوهرية املتعلقة إبصالح العمق االجتماعي يف العقيدة 
  والسلوك وسائر نظم احلياة.

 تنظيم الغرائز اليت جبل عليها اإلنسان؛ ألن الغرائز تدفعه إىل ترك بعض املعروفات -3
أو ارتكاب بعض املنكرات إن مل جيد رادعا من نفسه، أو من غريه أيمره ابملعروف وينهاه عن 

 (2)املنكر

                                 
(وسائل اإلعالم وأثرها على األطفال د. تيسري بن سعد بن راشد أبو حيمد. مقال منشور يف شبكة األلوكة بتاريخ 1)

 . ه 16/6/1427 -م  1/0/2000
 http://www.alukah.net/social/0/18784/#ixzz3Xv9LI0U9رابط املوضوع: 

 .02احلسبة عند ابن تيمية بني النظرية والعملية. ص:  (2)
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إن الناس مىت ما علموا أن هنالك جهة رقابية تسعى للتأكد من مدى  -4
التزامها ابلقوانني وتفرض عقوابت تعزيرية خمتلفة على املنتهكني للحدود واملعتدين، فإن ذلك 

 .كثري من أنواع الفسادمينعهم من  
من املعلوم بداهة أن القنوات الفضائية كغريها من الوسائل احلديثة تعترب  -3

سالحا ذا حدين، فيها الكثري من الفوائد اليت ينبغي أن تعود على األمة ابلنفع، لكن فوائدها 
عزيز ليست خالصة بل يشومها العديد من املخاطر واملفاسد، وهنا يربز دور الرقابة يف ت

 اجلوانب اإلجيابية، وحتصني املشاهد من اجلوانب السلبية.
تفيد بعض الدراسات أن أكثر ما يعرض يف القنوات الفضائية العربية من  -6

منتوجات الغرب، وال شك أن اهلدف األساسي للغرب هو صرف املسلمني عن دينهم 
ومن اخلطط املرسومة وإفساد عقيدهتم وإحكام القبض عليهم، والتحكم يف مسار حياهتم، 

لتحقيق هذه األهداف الدنيئة هي تغذية وسائل االتصال مبواد ضارة، وتضمينها بغازات 
سامة، وغزو املسلمني مها يف عقر دارهم عقدًي وفكرًي وسياسيًا واجتماعياً، وقد " أكد 

ذه االختصاصيون يف جماالت االجتماع والرتبية ودراسات االتصال والثقافة أن مضامني ه
القنوات الفضائية ستعمل على تعزيز هيمنة الدول الصناعية املالكة ألقمار االتصال، وكذا 
تعزيز الثقافة الغربية وعادات وأمناط حياة وتقاليد اجملتمعات الغربية يف جمتمعاتنا العربية، كما 

ورمبا  أن هذه القنوات سهلت فرص االتصال بني ثقافات اجملتمعات الغربية واجملتمع العريب،
شكلت نوعا من الغزو الفكري للمجتمع العريب املستهدف، غزوا شامال ميس الدين والعقيدة 
والقيم واألخالق، ومما يزيد من خطر برامج البث املباشر على اجملتمع العريب هو متيزها 

ين وجودهتا وكوهنا على درجة عالية من الدقة واإلتقان، كما أهنا تستخدم فنون اإلنتاج التلفزيو 
بصورة متميزة، وتوظف الصوت والصورة امللونة واحلركة توظيفاً جيداً فيما تبثه من برامج ومواد 

ني منهم وفئة إعالمية خمتلفة، ويكون ذلك من دواعي انبهار املتلقي العريب وخاصة األمي
 . (1)األطفال والشباب"
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 :ةأسس الرقابة يف اململكة العربية السعودي :الثالثاملطلب        
إنه من املعلوم بداهة أن الناس ال تصلح أحواهلم حىت تكون هناك قوانني وأنظمة تضبط     

سود تفاجملتمعات اليت  ،-دينيا واجتماعيا وسلوكيا واقتصادي وسيادي  –مجيع مناحي حياهتم 
وحتدث فيها العديد من التصرفات  ،فيها الفوضى تعيش حالة مزرية من التعاسة واالنتكاسة

 ،وكذلك األمم اليت نبذت الشريعة اإلسالمية الغراء ،ائنة اليت ال يقرها دين وال عقلالش
وهذا هو السر الكامن  ،واستبدلت أبحكامها القوانني الوضعية اليت مصدرها عقول البشر

وقد فطن هلذا اجلانب  ،وراء الكثري من الفساد االجتماعي واخللقي لدى الشعوب املنحرفة
منذ بداية نشأهتا يف القرن الثاين عشر  –سدد هللا خطاهم  –لدولة املباركة املهم قادة هذه ا

ويصبغون مجيع  ،يسريون على ضوئهما ،حيث اختذوا الكتاب والسنة دستورا للبلد ،اهلجري
وهلذا ميكن القول أبن أسس الرقابة يف اململكة العربية السعودية  ؛األنظمة والقوانني بصبغتهما

 :ثالثة
  :كتاب هللا  -3

 زي ٰىري ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ :قال تعاىل

 (1).َّ ني مي

  :السنة النبوية الشريفة -2

لتأمرن ابملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يدي : قال رسول هللا  
 . (2) حلق أطرا ولتقصرنه على احلق قصراالظامل ولتأطرنه على ا

                                 
 104سورة آل عمران. آية:  (1)
ضعيف، ينظر: سلسلة األحاديث الضعيفة  .( 4336كتاب املالحم. ابب األمر والنهي، رقم )  سنن أيب داود، (2)

  3/220واملوضوعة. 
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  :النظام األساسي للحكم -1

يَّ للُحْكم  تعريُف النظام  األساأوال:   إىل اليت تسعى " جمموعُة من القواعد  العامة  \: س 
ا والَعالقات  بيَنهاالدولة  واحلكومة  وتكويَن السلطات   تبني شكل ، وماهيَة الَعالقة  واختصاصاهت 

ت  ، يف ضوء  الشريعة بني الفرد  والدولة  فيما يتعلُق ابحلقوق  والواجبات  والتحري
 .(1)"اإلسالمية
 : اً : نشأتُُه وجذورُُه التارخييةاثني

عنَد دخول ه احلجاَز إىل حتديد شكل احلكم  –رمَحُه هللُا  –لقد ابدَر امللُك عبُدالعزيز  
ه والنظام  العام    للبالد  عندما أصدَر أوَل بالٍغ له يف  هـ الثاين عَشر من 12/3/1343ومنهج 

ألٍف معل ناً فيه أن " األمَر يف البالد  املقدسة  ُشوَرى مُجاَدي األوىَل عام ثالثٍة وأربعني وثالمثائة و 
" .  ال م َن الكتاب  والسنة  والف قهبني املسلمنَي ، وأن مصدَر التشريعات  واألحكام  ال يكوُن إ

" جي ُب أن يكوَن يلي: بعنَي وثالمثائٍة وألٍف ماهـ أربعٍة وأر 1344كما جاء يف بالٍغ آخَر عاَم 
يكشُف  ُدستور يُّ  نص" وهذا املرجُع للناٍس كافًة الشريعَة اإلسالميَة املطهرة السلطاُن األوُل و 

ه يف التنظيم ، حيث يُبىَن بصفٍة أساسيٍة على ضوء  الشورى ،  عن طبيعة  نظام  احلكم  ومنهج 
وجرى أتكيدُه بصورٍة أكثَر تفصياًل يف تعليماٍت أساسيٍة للحكم ، فقد أمر امللُك عبُدالعزيٍز 

بعد مبايعة  أهل  احلجاز  له يف شهر مُجَاَدى اآلخرة  عاَم أربعٍة وأربعني و ثالمثائٍة  –ُه هللاُ رمح –
 هـ  بتكوين  هيئٍة أتسيسيٍة من مثاني ة أعضاٍء مت انتخابـُُهم ابالقرتاٍع السَّرَّيَّ م ْن ق َبل  1344وألف

وخالَل سبعة  أشُهٍر من تكوي نها ، وذلك لوضع  تنظيٍم للحكم . ممثلنَي عن مجيع  ُمُدن  احلجاز
: درت موافقُة امللك  عليها بتاريخمت وضُع التعليمات  األساسية  للمملكة  احلجازية ، وص

                                 
حماضرة نظمتها اجلمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية املعاصرة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جزء من  (1)

، أعدها هـ3/0/1431مساء يوم الثالثء   مدينة بريدةجبامعة القصيم وألقيت مبركز امللك خالد احلضاري يف
 .انئب أمري منطقة القصيم فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز صاحب السمو امللكي األمري الدكتور
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هـ واحد وعشرين من صفر عام مخسة وأربعني وثالمثائة وألف تتكوُن من 12/2/1343
  .(1)ماً تفصيلياً تسعة  أقساٍم تنظُم مجيَع السلطات  يف اململكة  احلجازية  حيَنها تنظي

نستعرض بعضا من نصوصه يف بعد هذا العرض التعريفي والتارخيي املوجز لنظام احلكم 
  الفقرات التالية:

فقد نصت املادة السابعة والستون من النظام األساسي للحكم على أن )ختتص   
يف شؤون  السلطة التنظيمية بوضع األنظمة واللوائح فيما حيقق املصلحة، أو يرفع املفسدة

الدولة، وفقا لقواعد الشريعة اإلسالمية، ومتارس اختصاصاهتا وفقا هلذا النظام، ونظامي جملس 
 الوزراء وجملس الشورى(.

تتم الرقابة الالحقة على مجيع إرادات الدولة )نصت املادة التاسعة والسبعون أن و     
ويتم التأكد من حسن استعمال  ،بتةوالرقابة على كافة أموال الدولة املنقولة والثا ،ومصروفاهتا

ويبني  ،ورفع تقرير سنوي عن ذلك إىل رئيس جملس الوزراء ،هذه األموال واحملافظة عليها
ملتمثل يف ديوان املراقبة وهو ا (واختصاصه ،النظام جهاز الرقابة املختص بذلك وارتباطه

      .العامة
جهزة احلكومية والتأكد من حسن تتم مراقبة األ)كما نصت املادة الثمانون على أن    

ويرفع تقرير  ،ويتم التحقق يف املخالفات املالية واإلدارية ،وتطبيق األنظمة ،األداء اإلداري
وارتباطه  ،ويبني النظام اجلهاز املختص بذلك ،سنوي عن ذلك إىل رئيس جملس الوزراء

 (.واختصاصاته
تنشأ مبوجب هذا النظام )لى أن وكما نصت املادة األوىل من نظام أتديب املوظفني ع  

ترتبط مباشرة برئيس جملس الوزراء وتشكل من  (هيئة الرقابة والتحقيق)هيئة مستقلة تسمى 

                                 
 املصدر السابق. (1)
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رئيس ال تقل مرتبته عن املرتبة اخلامسة عشرة ووكيلني أو أكثر ال تقل مرتبة كل منهم عن 
ابهليئة العدد الكايف ويلحق  ،املرتبة الثالثة عشرة ومن عدد كاف من األعضاء ذوي التخصص

كما نصت املادة الثالثة على أن تضم اهليئة األجهزة   .من املوظفني اإلداريني واملستخدمني
ويتكون كل جهاز من إدارات يعني عددها ودائرة  ،وجهاز التحقيق ،جهاز الرقابة :التالية

لى اقرتاح اختصاص كل منها واإلجراءات اليت تسري عليها بقرار من جملس الوزراء بناء ع
 .(1)رئيس اهليئة 

ويظهر جليا من خالل عرض هذه النظم األساسية مدى اهتمام هذه الدولة املباركة   
اليت  ،وحرصها الشديد على ضبط حياة الشعب وفقا للمعايري الشرعية ،مبوضوع الرقابة

مجيع ، وهنا ندرك أن املنطلق األساس هلذه الدولة يف تضمن للبشرية مجعاء سعادة الدارين
شؤوهنا هي الكتاب والسنة، وعلى ضوئهما تدار أمورها االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

قيق االنتماء الصادق إىل الكتاب والسنة حت -بعون هللا–وغريها، وبذلك استطاعت اململكة 
  يف ظل تنكر الكثري من البالد العربية واإلسالمية للعمل مهما. 

 

                                 
  / https://www.boe.gov.sa .على هذا الرابط هذه األنظمة متاحة يف موقع هيئة اخلرباء (1)

https://www.boe.gov.sa/
https://www.boe.gov.sa/
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 الفصل الثاني:

الرقابة، والتدابير الوقائية والعالجية  أنواع

 من الوقوع في مخالفات القنوات الفضائية

 وفيه مبحثان:
 املبحث األول: أنواع الرقابة على القنوات الفضائية.

  املبحث الثاين: التدابري الوقائية والعالجية من الوقوع يف خمالفات القنوات الفضائية.
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 : الرقابة اإلعالمية على القنوات الفضائية يف اململكة العربية املطلب األول
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فإذا أطلق هلا  ،يف هذا العصر هلا نفوذ قوي يف كافة اجملتمعات  إن القنوات الفضائية
كما أن هذه الرقابة   ،صارت معول هدم لألخالق واملبادئ واهلويتجادة العنان دون رقابة 

إذ الرقابة يف عصر العوملة  ،إذا مل تقم مها جهات متعددة فإهنا لن تؤدي الثمار اليت ترجى منها
وكثرت املغريت وامللهيات اليت  ،حيث تعددت سبل الفساد وتيسرت ،جدابحت معقدة أص

وصارت الفنت تغزو الناس يف عقر  ،وتغريهم ابملعاصي تصرف الناس عن معايل األمور
وإذا أمعنا النظر يف واقع  ،ولذا كانت الرتبية الوقائية فريضة الوقت ومسؤولية اجلميع ؛ديرهم

يظهر لنا جليا أن مثة  ،والضوابط اليت حتكمها العربية السعودية  اململكةالقنوات الفضائية يف
 ،نشر الربامج املخلة ابلدين واألدب واملروءة متنع تلك القنوات من ،جهودا رقابية متكاتفة

 .السعودية وات الفضائية يف اململكة العربيةويف هذا املبحث سنتناول أنواع الرقابة على القن
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الرقابة اإلعالمية على القنوات الفضائية يف اململكة العربية  :املطلب األول
 :السعودية

جيب أن يكون على  ،إن اجلهاز اإلعالمي املعين إبصدار املواد اإلعالمية وبثها للجمهور
وااللتزام آبداب وقوانني النشر اليت تتفق مع اهلوية اإلسالمية  ،ابملسؤولية قدر عال من الشعور

ومن خالل االطالع على األنظمة املتعلقة بوسائل اإلعالم  ،ة للدولةوالسياسات العام
ابلرقابة على القنوات  ات تقوماتضح يل أن مثة جه ،داخل اململكة العربية السعودية املختلفة

 :وهذه اجلهات هي ،للحكمالفضائية وفقا ملا نص عليه النظام األساسي 
 .وزارة الثقافة واالعالم -3

الرقايب لوزارة الثقافة واإلعالم على القنوات الفضائية يف اململكة الدور  إن احلديث عن
 ؛مع التعليق عليها اإلعالمو  زارة الثقافةاخلاصة بو  الرقابية األنظمة ونستعرض ،العربية السعودية

 :التالية احملاوروذلك يف 
 :تعريف وزارة الثقافة واإلعالم :احملور األول

املسؤولة عن كل ما يصدر من اململكة العربية السعودية  ةهاجلهي  :ثقافة واإلعالموزارة ال
 .(1)وتشرف على الصحف واجملالت والقنوات ومجيع الوسائل اإلعالمية 

 ،إىل حتقيقهاوهلا كذلك أهداف سامية تسعى  ،هذه الوزارة هلا أمهية ابلغة يف الدولةو 
  :يليما  تلك األهداف منها مجلة منوقد أشارت الالئحة التنفيذية إىل 

  .عالم اجلديد ووسائله يف اجملتمعنشر ثقافة اإل      -1
 .دعم اإلعالم اإللكرتوين اهلادف بتأصيل القيم املهنية   - 2 

 .تنظيم مزاولة نشاط النشر اإللكرتوين يف اململكة    - 3
                                 

 ar.wikipedia.orgرابط املوقع:  املوسوعة احلرة ويكيبيدي. (1)
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 .محاية اجملتمع من املمارسات اخلاطئة يف النشر اإللكرتوين -4
 .عاملني يف النشر اإللكرتوينبيان حقوق وواجبات ال - 3
املتمثلة يف حرية  ؛وتكريس ثقافة حقوق اإلنسان ،دعم ثقافة احلوار والتنوع -  6

  .للجميع وفق أحكام النظام   التعبري املكفولة 
 .حفظ حقوق األشخاص يف الدعوى لدى اإلدارة املعنية يف حال الشكوى - 0
بتقدمي تسهيالت  ؛ة والعاملني فيهادعم ورعاية الوزارة للمواقع اإللكرتوني - 7

 .(1)تساعدهم على القيام بعملهم
يف اململكة العربية  تعريف الرقابة اإلعالمية على القنوات الفضائية :احملور الثاين

 :السعودية
للربامج  املسؤولة عن النشر اجلهات هي متابعة :اإلعالمية على القنوات الفضائية الرقابة

وأنظمة النشر  الشرع والتأكد من مدى التزامها بضوابط ،هاكز ا اليت تنطلق من داخل مر 
 .عليها يف النظام األساسي للدولة املنصوص

وكونه هو احملرك  ،م نفسههذا النوع من الرقابة تكمن أمهيتها يف مدى أمهية اإلعال
ى يف وضع رقابة جادة عل فائقةال القدرةوميتلك  ،واملنتج األول للربامج اإلعالميةاألساس 
 ،سة أصدائها لدى اجلمهور املتلقنيميكنه دراو  ،امج قبل انطالقها من داخل املركزأكثر الرب 

  .لهملعرفة ما تقبله النفوس السليمة والفطر املستقيمة مما ال تقب
 :يف اململكة العربية السعودية األنظمة الرقابية اخلاصة بوسائل اإلعالم :احملور الثالث

ال بد من حتديد املعايري األساسية املتعلقة ابلرقابة على القنوات  قبل البدء يف هذا احملور

                                 
 ه3/9/1421اتريخ  32، رقم صادرة من وزارة الثقافة واإلعالمالالئحة التنفيذية لنشاط النشر االلكرتوين ال (1)

 3ص:
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 :وذلك يف النقاط التالية ،الفضائية
 .عدم تعارض املنشورات مع العقيدة اإلسالمية واألخالق املرعية أو التشكيك فيها –أ 

سواء ابلكلمة أو  ،أال يدعو إىل اإلابحية واالحنالل أو خدش اآلداب العامة –ب 
 .رةابلصو 

 .(1)أال يتعارض مع السياسة العامة للبالد  –ج 
عبد العزيز رمحه هللا يف مقدمة  بن وقد أكد هذه احلقيقة صاحب السمو األمري انيف

السياسة اإلعالمية هي اإلطار العام الرمسي الذي حيدد " و السياسة اإلعالمية يف اململكة 
والسياسة اإلعالمية  ،املعامل احملدودةأهداف اإلعالم يف اململكة ويضع اخلطوط واملسارات و 

 ،وتستمد معانيها من شريعته ،جزء من السياسة العامة للدولة تنبثق من اإلسالم وتلتزم به
وتستند يف قوهتا ومكانتها على الفكر اإلسالمي الواعي والضمري اإلنساين احلي واالنتماء 

ا جاءت استجابة ملتطلبات اجملتمع السياسة اإلعالمية مل أتت من فراغ وإمنو   ،الوطين الصادق
إذا كان وجود السياسة و ألمهية الدور الذي يلعبه اإلعالم يف توجيهه  ااحلضارية وأتكيدً 

اإلعالمية يف مثل عصران احلاضر له أمهية فإن األهم من ذلك هو تطبيقها وااللتزام مها 
 .(2)"والسعي لتحقيقه

تلتزم وسائل اإلعالم والنشر  :سي للحكممن النظام األسا املادة التاسعة والثالثون
 ،وتسهم يف تثقيف األمة ودعم وحدهتا ،وأبنظمة الدولة ،ومجيع وسائل التعبري ابلكلمة الطيبة

                                 
لكة العربية السعودية. دراسة وصفية حتليلية لنيل درجة انظر: عملية الرقابة على األشرطة املسموعة املرئية يف املم (1)

دمحم فاضل  بن اإلعداد: خالد 29سعود اإلسالمية. ص:  بن جامعة اإلمام دمحم ختصص اإلعالم املاجستري يف
عام:   دراسة وصفية حتليلية لنيل درجة املاجستري يف جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالميةالسادات دمحم العاقب. 

 ه. 1407 -1400
 .29ص: املصدر السابق.  (2)
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أو يسيء إىل   ،أو ميس أبمن الدولة وعالقاهتا العامة ،وحيظر ما يؤدي إىل الفتنة أو االنقسام
 .(1)وتبني األنظمة كيفية ذلك ،كرامة اإلنسان وحقوقه

 ،ختول هذه املادة املشرع أن يسن من األنظمة التنفيذية ما يضبط وسائل اإلعالم
وابلتايل ميكن وضع التشريعات الكافية حملاسبة ما  ؛ويساعدها على أن تكون ابنية ال هادمة

يكون من منكر يف تلك الوسائل خيالف مفهوم الكلمة الطيبة وأنظمة الدولة أو يؤدي إىل 
  .(2)أو يسيء إىل كرامة اإلنسان وحقوقه ،النقساموقوع الفتنة وا

 :على ثالثة أنواع على القنوات الفضائية والرقابة اإلعالمية
 :الرقابة الوقائية :أوال
واملقصود مها دراسة الربامج اإلعالمية قبل  ،تكون قبل وقوع املخاطروهي رقابة قبلية     

ومنع ما يتعارض مع  يف املادة اإلعالمية كمغايتها التح ،عرضها على اجلمهور املستهدفني
 .القيم واآلداب

 :الرقابة الزجرية :اثنيا 
واملقصود مها متابعة اآلثر الناجتة عن الربامج  ،وهي رقابة بعدية متنع بعد الوجود

  .صيانة للمجتمع من التضرر ،وحظر ما يتعارض مع املبادئ والقيم ،اإلعالمية
 :الرقابة الذاتية :اثلثا

 واملقصود مها أن جيعل اإلنسان على نفسه رقيبا مينعه ،بة الثالثةأنواع الرقا أهممن وهي 
وبناء عليه فال يقدم على مشاهدة الربامج الفضائية  ،من ارتكاب احملظورات بشىت أنواعها

                                 
 39النظام األساسي للحكم. املادة  (1)
 21تطبيقات احلسبة يف ضوء النظام األساس للحكم ونظام اهليئة والئحته التنفيذية. ص:  (2)
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 .(1)اليت ال يتفق حمتواها مع مبادئ الشرع املطهر
رقابة ال يستغىن عن واحدة منها نظرا مما سبق ندرك أن هذه األنواع الثالثة من أنواع ال

فلو أمهل واحد منها ستصبح الرقابة رقابة جزئية غري  ،ألمهيتها البالغة يف جناح عملية الرقابة
   .وتصبح النتائج املرجوة منها نتائج انقصة أو عكسية ،متكاملة

على القنوات  واإلعالم لتحقيق عملية الرقابةتطبيقية تقوم مها وزارة الثقافة ومثة خطوات 
 :من أبرزها ما يلي ،الفضائية وغريها

أو حظر بث  ،حظر الكتبويشمل  :عات واملواد اإلعالميةحظر تداول بعض املطبو -1
أو اليت تعزز  ،أو حظر توزيع املطبوعات غري الالئقة ،أو حذف أجزاء منها ،برامج معينة

نوعية معينة من األفالم  أو حظر استرياد ،يةو أو تنشر املعلومات الطبية من أد ،العنف
 .واملطبوعات والتسجيالت والربامج التلفزيونية بغرض محاية القيم الثقافية

 .(2)إنذار الصحف أو وقفها أو غلقها-2
 :هيئة اإلذاعة والتلفزيون -2

هيئة اإلذاعة والتلفزيون هي اجلهة الثانية من اجلهات اليت تقوم ابلرقابة اإلعالمية على 
وهي جهة تقوم إبنتاج الربامج اإلعالمية  ،يف اململكة العربية السعوديةالقنوات الفضائية 

لية على براجمها ويلزم أن تقوم ابلرقابة اإلعالمية الداخ ،وإصدارها وبثها للجمهور املشاهدين
 .ودراسة أصدائها

  :تعريف هيئة اإلذاعة والتلفزيون
لربامج اليت يتم نشرها يت تعىن ابهي اجلهة ال :يئة اإلذاعة والتلفزيون أبهناهتعريف  ميكن

                                 
 –ألردن دراسة مقارنة. دار أسامة للنشر والتوزيع. ا 46ينظر: الرقابة اإلعالمية لألستاذ: بسام املشاقبة ص:  (1)

 عمان. 
 .46الرقابة اإلعالمية. ص:  (2)
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  .ئيا كالتلفاز أو مسموعا كالراديولقنوات الفضائية سواء ما كان منها مر عرب أثري ا
عرفنا أن هلا  يف اململكة العربية السعودية وإذا دققنا النظر يف هيئة اإلذاعة والتلفزيون

يع مناطقها وإىل أحناء العامل " هتدف إىل إيصال رسالة اململكة إىل مج هناإإذ  ؛سامية أهدافاً 
  :مراعية يف ذلك ما أييت ،ابلكلمة والصورة ابستخدام أحدث الوسائل التقنية

وما تقضي به األنظمة والتعليمات ذات  ،السياسات العامة للدولة يف مجيع اجملاالت -1
 .الصلة

والقيم وإرساء القواعد  ،تنمية القيم املستمدة من الشريعة اإلسالمية وإبرازها -2
 .األخالقية والروحية وتعميق الوحدة الوطنية

وضمان توجيهها خلدمة املصلحة الوطنية  ،االرتقاء ابخلدمات اإلذاعية والتلفزيونية -3
وتطوير نشاط ومفاهيم اإلعالم اإلذاعي بنوعيه املسموع  ،والتنمية االقتصادية واالجتماعية

  .واملرئي
الثقافة ورفع مستوى ونشر  ،إلسالمي واإلنسايناإلسهام يف نشر الرتاث الوطين وا - 4

 .(1)الوعي مها"
إىل إيصال رسالتها إىل آفاق بعيدة سواء على  تسعىمما سبق يتجلى لنا أن اململكة 

 هاأهدافتراعي أثناء حتقيق و  ،مع استخدام أحدث الوسائل املتاحةاملستوى احمللي أو الدويل 
وتنمية القيم األخالقية  ،تقضي به األنظمة والتعليماتوما  اإلعالمية السياسات العامة للدولة

 .وتعميق روح الوحدة الوطنية ،ميةوالروحية املستمدة من الشريعة اإلسال
إال إذا واكبت التقدم حتقيقها  للمملكة وهذه األهداف اإلعالمية السامية ال ميكن

                                 
ه املادة الرابعة من الالئحة 11/9/1433بتاريخ / 203تنظيم هيئة اإلذاعة والتلفزيون قرار جملس الوزراء رقم  (1)

 التنفيذية الصادرة من هيئة اخلرباء. 
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اإلذاعة والتلفزيون لتحقيق  وهلذا " تتوىل هيئة ؛والتطور يف وسائل النشر اإلذاعي والتلفزيوين
 :املهمات واالختصاصات اآلتية -صر على سبيل املثال ال احل -أغراضها 

 ،تطوير البث اإلذاعي والتلفزيوين والعمل على تعميمه يف مجيع أحناء اململكة -1
 .وإيصاله إىل العامل اخلارجي

هليئة من التبادل املتكافئ مع مبا ميك  ن ا ،إنتاج الربامج اإلذاعية والتلفزيونية وتطويرها -2
  .وتسويق إنتاجها ،اهليئات املماثلة يف الدول األخرى

التخطيط والتوجيه ملختلف الربامج اإلذاعية والتلفزيونية اليت تقوم إبعدادها  -3
  .واإلشراف عليها ومراقبتها ،أو اليت تشرتك يف إعدادها وتنفيذها مع جهات أخرى ،وتنفيذها
عامة والسياسة ا وإعداد خططها وبراجمها يف إطار السياسة التسيري أنشطته -4

  .اإلعالمية للمملكة
والرفع عنها الستكمال  ،اقرتاح األنظمة والتنظيمات اليت تتطلبها طبيعة عملها -3

 .(1)"اإلجراءات النظامية
 وتعترب ،مبكانة مرموقة يف كافة اجملتمعاتإن من املعلوم بداهة أن وسائل اإلعالم حتظى 

كما أن لديها قدرة   ،ترسيخ القيم واملفاهيم واملبادئ من أقوى األدوات اليت ميكن بواسطتها
وذلك ابعتبارها  ،والقضاء على القيم واملبادئ ،توطمس اهلوي ،فائقة على تزوير احلقائق

وقد أوَلت  الدول الكربى وسائَل اإلعالم  ،له جوانب إجيابية وأخرى سلبية ،سالحا ذا حدين
كبرية واستخدموها يف حتقيق أهدافهم املختلفعنا ن اإلعالم يشهد اليوم تطورات أإذ  ؛ةية ً

 امتالحقة " سواء من حيث الفاعلية أو سهولة االستخدام ومدى أتثريها على املتلقي وفقً 

                                 
ه املادة اخلامسة من الالئحة 11/9/1433بتاريخ / 203تنظيم هيئة اإلذاعة والتلفزيون قرار جملس الوزراء رقم  (1)

 التنفيذية الصادرة من هيئة اخلرباء. 
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 اإزاء هذا التطور التقين يف إمكاانت هذه الوسائل فإننا نتوقع منها دورً  ،إلمكاانت كل وسيلة
لقدرهتا يف الوصول إىل فئاٍت متعددٍة وخمتلفٍة  ايف جمال التوعية والتثقيف نظرً  اوملموسً  حيويً 

من اجملتمع وقيادة برامج التوعية املنظمة من خالل بثها يف وقت واحد وملاليني البشر مما 
مع بعضه البعض وحتقيق أهداف حتديد  اوثقافيً  اواجتماعيً  اميكنها من ربط اجملتمع صحيً 

يت االجتماعية للعمل ودعم وتعزيز القيم والثوابت يف اجملتمع والتنسيق والتعاون مع األولو 
 .(1)ؤسسات ذات األهداف املتماثلة"امل

ونظرا ملا سبق ذكره من أمهية اإلعالم وقدرته على البناء جاءت عناية هذه البالد املباركة 
اية جلية يف عدد من األمور نوبرزت معامل هذه الع ،بوسائل اإلعالم على اختالف أنواعها

 :منها
 .وزارة الثقافة واإلعالم :م تسمىختصيص وزارة خاصة ابإلعال –أ 

 .خاصة حتدد مسارها وأعماهلا ختصيص وسائل اإلعالم أبنظمة –ب 
  .هيئة اإلذاعة والتلفزيون :تسمى ختصيص هيئة خاصة ابإلذاعة والتلفاز–ج 

يف العديد فقد جتلت معاملها واتضحت  ،الرقابية كة ابإلعالم من الناحيةأما عناية اململ
 :من األمور من أمهها ما يلي

ليتمكن من  وذلك ؛وفتح ابب احلرية أمامه ،لإلعالم حتديد األهداف السامية -1
 .م العاملي يف هذا اإلطاروليواكب اإلعال ؛ابرتياحاإلعالمية  مالهارسة أعمم

عي القيم واملبادئ ونظم الدولة املستمدة ترا ،تقنني حرية اإلعالم بضوابط شرعية – 2
إذ ال اعتداد يف الشرع حبرية خترق اآلداب اإلسالمية وخترج على قواعد  ؛من الكتاب والسنة

                                 
شراف الدكتور. إرين أمحد رين اب دور وسائل اإلعالم يف التثقيف الصحي للمرأة السعودية مبدينة الريض. إعداد: (1)

صول على درجة قدمت هذه الرسالة استكمااًل ملتطلبات احلدراسة ميدانية.   30ص:  سليمان الشمري.
 .هـ 1423رم . شهر حمجامعة امللك سعود –بكلية اآلداب  املاجستري يف قسم اإلعالم
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 ومهذا تكون وسائل اإلعالم السعودي قد مجعت بني ،الدين حبجة االنفتاح وحرية الرأي
 .اكبتهومو  الواقع املعاش معاصرةو  ،اإلسالمية لةاألصا احلفاظ على

 
  :اهليئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع  -1
يدور حول بعض اجلوانب هليئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع، ااحلديث حول  إن

 املهمة املتعلقة مها وهي كاآليت:
 أوال: تعريفها:  

جهة رمسية خمولة : ميكن تعريف هذه اهليئة أبهنا: اهليئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع
 من قبل الدولة برصد املخالفات الصادرة عن جهات النشر الفضائي وااللكرتوين.

 اثنيا: أهداف إنشائها: 
مل تنشأ هذه اهليئة عن فراغ، وإمنا أُنشئت انطالقا من أمهية اإلعالم وقدرته على التأثري   

ك سلمان والتغيري، وصدرت املوافقة على إنشائها يف جلسة مع خادم احلرمني الشريفني املل
كان أمريا على منطقة الريض، وكان اهلدف األساس من إنشائها ثالثة    مابن عبد العزيز عندا

 أمور هامة:
تنشأ هيئة عامة تسمى )اهليئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع( تتمتع ابلشخصية  -1

افة واإلعالم، وتكون االعتبارية املستقلة واالستقالل املايل واإلداري، وترتبط تنظيميًا بوزير الثق
 هلا ميزانية سنوية مستقلة.

هتدف اهليئة إىل تنظيم نشاط البث اإلعالمي املرئي واملسموع وتطويره، ومراقبة  -2
حمتواه، وفقًا للسياسة اإلعالمية للمملكة، وتكون اجلهة املسؤولة عن شؤون البث واحملتوى 

ة، وهلا يف سبيل ذلك إدارة عملية اإلعالمي املرئي واملسموع وفقًا لألنظمة ذات العالق
الرتاخيص جلميع أنشطة البث واحملتوى اإلعالمي املرئي واملسموع، وإصدارها ومراقبة مجيع 
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مقدمي خدمات البث واحملتوى اإلعالمي املرئي واملسموع، للتأكد من تقيدهم ابألنظمة 
ابلبث واحملتوى  وتنفيذ شروط وأحكام الرتاخيص الصادرة هلم، وتلقي الشكاوى املتعلقة

 اإلعالمي املرئي واملسموع والتحقيق فيها.
متابعة مقدمي خدمات البث واحملتوى االعالمي املرئي واملسموع للتأكد من  -3

  تقيدهم ابألنظمة وشروط الرتاخيص.
هذه اهليئة هي إحدى اهليئات املسؤولة عن القنوات الفضائية ويوجد مها إدارة خمصصة 

أن دورها  يلتبني  (1) ، ومن خالل زيريت هلالكنها حديثة اإلنشاء عالميةلرصد املخالفات اإل
قاصر على الرقابة الالحقة، حبيث أهنا ال ترصد املخالفات إال بعد وقوعها، كما أهنا ال ترصد 

 املخالفة إال يف حالتني فقط مها:
ا عن طريق إذا ُوجد يف املخالفة أدىن مساس للدولة أو ابلشريعة: ويكون رصدهم هل -1

 إبالغ أحد املواطنني، أو انتشار صيت هذه املخالفة يف اجملتمع.
: وتقوم اإلدارة ابلتصدي هلذه املخالفة امعين اشخصهذه املخالفة متس  تإذا كان -2

حال تقدمي شكوى رمسية من املتضرر أو من ينوب عنه، مث حتال القضية إىل اللجنة املبدئية 
 وزارة الثقافة واإلعالم وتتكون من ثالثة عناصر:  إشراف ة حتتلرصد املخالفات، وهذه اللجن

 رئيس اللجنة. -أ 
 القاضي الشرعي.  -ب 
 األعضاء. -ج 

 300وهلذه اهليئة احلق يف إصدار العقوابت واجلزاءات والغرامات اليت قد تصل إىل   
  .(2)ألف ريل حسب حجم املخالفة

                                 
 األستاذ/طارق اخلطراوي أملى، ومن خالل احلديث مع مدير النشر ه10/3/1436كانت زيريت للهيئة بتاريخ  (1)

 علي كل ما يتعلق ابهليئة من األهداف واملهام.

 طارق اخلطراوي خالل حديثي معه. ستاذ/ير النشر يف اهليئة األهذه خالصة ما قاله مد (2)
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يف اململكة العربية  القنوات الفضائية لرقابة االجتماعية علىا :اينملطلب الثا
 :السعودية

ال شك أن وضع رقابة على القنوات الفضائية عبئا ثقيل ينوء بقوة فرد أو جهة أو 
حكومة مهما كانت سلطتها؛ لذلك كان تضافر القوة حال القيام ابلرقابة ضروري للغاية، ويف 

وات الفضائية، وذلك إمياان منه هذا املطلب سيذكر الباحث رقابة اجملتمع نفسه على القن
 أبمهية دور اجملتمع يف العملية الرقابية.

وهم املستهدفون  ،املتلقي للمواد اإلعالمية هو اجلمهور املشاهدون من املعلوم أن
أبن االتصال والتواصل حيتالن مكانة  وميكن القول ،ابلربامج اليت تنطلق من مراكز اإلعالم

 ،قتصاديةواال ،ثقافيةوال ،سياسيةاليع جوانب احلياة البشرية ة يف مججوهرية ومنزلة حموري
تتيح العديد من  ،املختلفة التكنولوجيا اجلديدة يف أشكاهلا ووسائلها وأيضا فإن ،جتماعيةواال

 ،تطوراتوتضيف على خدماهتا كثريا من ال ،الفرص واإلمكانيات يف جمال التواصل واالتصال
وازديد االهتمام األكادميي  ،فراد واجملتمعاتتباهات األاألمر الذي صار سببا يف لفت ان

وأثبت جناحه  ،فضاءه املعلومايت اإلعالمحيث شكل  ،بشىت أنواعها القنوات الفضائيةبقضاي 
حىت أصبح  ،وعبوره إىل خمتلف شرائح اجملتمع بصورة ملفتة للنظر ،أفئدة اجلمهور جذبيف 
بل صار من املؤكد أن "  ،مية لكثري من بين البشرياة اليو جزءا ال يتجزأ من احل –شكبال –

على اجملتمع املعاصر منذ بدء عصر اإلعالم اجلماهريي قبل أكثر  الظاهرة االتصالية سيطرت
اسه على أهنا امتداد حلو  ومنذ ذلك التاريخ تعامل اإلنسان مع وسائل اإلعالم ،ممن مائة عا

 ،ترسم له عالقته ابلبيئة احمليطة سائل ابتتحىت إن هذه الو  ،وأحد أهم مصادر معرفته ووعيه
ه أكثر من أي جهة بل وتوثق اتريخ العامل وحتدد ،ط مشاركته االجتماعية والسياسيةوحتدد من
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  ."(1)أخرى
ن لرباجمها دفو هوكانوا هم املست ،يف وسائل اإلعالموإذا كان اجلمهور املتلقني مهذه األمهية 

يال ما ينشر يف القنوات م مواقف رقابية صارمة حفال بد أن تكون هل ،ابلدرجة األوىل
واهلويت  ،م االجتماعيةوالقي ،إذا كانت مضامينها تتصادم مع املبادئ الدينية ،الفضائية
على القنوات بكافة شرائحه الدور الرقايب يقوم به اجملتمع  وال بد أن ندرك أن ،الوطنية

 ،اجلمهور :موزع بني عدد من اجلهات وهي دور فهو ،يف اململكة العربية السعوديةالفضائية 
افر اجلهود ألن العملية الرقابية عملية تكاملية جيب أن تتض ؛واملدرسة ،املسجد ،األسرة

الذي  ،املعلومايت االنفتاحو  العوملة خاصة يف هذا العصر املوسوم بعصر ،للوصول مها إىل القمة
وصارت الرتبية عبئا ثقيال على   ،لوهنماألمور السيطرة على من يعو  فقد فيه كثري من أولياء

واهلويت  ،والد من رواسب الثقافات األجنبيةإنقاذ األ وكادوا يعجزون عن ،واهلهمك
 .دون مساعدة خارجية من جهات أخرى ،الدخيلة

 :ثة اليت متت اإلشارة إليها آنفاوفيما يلي بيان لتلك األدوار الرقابية على اجلهات الثال
 :يف اململكة العربية السعوديةجتماعية على القنوات الفضائية تعريف الرقابة اال

تقدمي النصيحة مهدف  ،للربامج اإلعالمية شرائح اجملتمعاملتابعة اليت يقوم مها  :هي
والنهي عن املنكر ملعاجلة األخطاء واملخالفات  عن طريق األمر بـاملعروف جلهات النشر

 .والقضاء عليها أثناء النشر الواقعة منهم
 
 

                                 
دار أسامة للنشر والتوزيع.  1ط  0الفضائيات الرقمية وتطبيقاهتا اإلعالمية. للدكتور فارس حسن اخلطاب. ص:  (1)

 عمان   –أردن 
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يف اململكة العربية على القنوات الفضائية يف الرقابة  اجلمهور املشاهديندور 
 :السعودية

القيام ابلرقابة على  إن اجلمهور الذين يشاهدون برامج القنوات الفضائية هلم حرية
وذلك  ؛واملروءة واإلنسانية اآلداب اإلسالميةالربامج اليت ختالف  كلرفض  و  القنوات الفضائية

  كما أن  ،على اجملتمع املسلم من أن تتأثر أخالقه وسلوكه مبحتوى املنشورات الفاسدةحفاظا 
 ،وشريعة ،االرقابة أبشكاهلا وأنواعها كل ها من الصفات الفريدة اليت يتميز مها اإلسالم دينً " 

ا وذات طابع تفوق به الرقابة يف األنظمة الوضعية يف فاعليتهـا وحتقيقهـ ،ومنهج حياة اونظامًـ 
إذ إهنا تقوم يف أساسها على مبدأ األمر ابملعروف والنهي عن  ؛املوجودة من أجله للغـرض

فرئيس الدولة وبقية  ،من املسؤولية ياعفيف النظام اإلسالمي م ليس أحد أن املنكر الذي يبني
تصرفاهتم وأقواهلم أمام هللا سبحانه وتعاىل إىل جانب مسؤوليتهم  عن العاملني فيها مسؤولون

  .(1)"موقع الفرد يف اجملتمع حبسب يف احلياة الدنيا اليت تتنـوع
جيب  ،ى عاتق كل واحد من أبناء اجملتمععترب مسؤولية فردية علمهذا املعىن توالرقابة 

 .ما هو مأمور به يف الشرع املطهر تطبيقه على النفس وعلى الغري وفق
يف اجملتمعات  السائدةاعية القيم االجتم احلفاظ علىن أمهية هذه الرقابة يف موتك
 وحتمي اجلماعة بصفتها كائناً  القيم "هي اليت تكرم الفرد بصفته إنساانً تلك و  ،اإلسالمية

 .(2)ينشد الكمال ذاته" حيويً  عضويً 
 :الركائز منها ما يليمن  وهذا النوع من الرقابة ترتكز على العديد

 

                                 
 630الرقابة الشعبية يف ميزان الفقه اإلسالمي. مصدر سابق. ص:  (1)
 96لفضائية على القيم األسرية. مصدر سابق. ص: أثر القنوات ا (2)
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  :النصيحة
كما أهنا مأمورة   ،صيحة إىل األئمة والوالة واحلكامإن األمة اإلسالمية مأمورة إبسداء الن

ويدخل يف هذا وزارة الثقافة  ،إبسداء النصيحة إىل مجيع اجلهات والقطاعات يف الدولة
مسلم يف وذلك لعموم احلديث الذي رواه  ،واإلعالم وهيئة اإلذاعة والتلفزيون وغريمها

 :قال ؟قلنا ملن اي رسول هللا ،الدين النصيحة :قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص متيم الداري أن صحيحه عن
أن النصيحة جيب بذهلا  فبني املصطفى  . (1)هلل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم

فإذا ظهر منكر يف  ،ابألئمة والوالة وعوام الناساًء وانته ،هلل ورسولهلنصيحة بدءا اب ،للجميع
فيجب على اجملتمع  ،لحيلولة دون انتشار املنكروتوفرت سبل إيصال النصح للوالة ل ،اجملتمع

  .القيام بذلك
الكرام  وقد كان الصحب ،اليت أرسى اإلسالم دعائمها من املبادئ األساسية والنصيحة

لربامج  ذا املبدأ فعلى اجلمهور املتلقيوأخذا مه ،يتشاورون فيما بينهم يف العديد من القضاي
كلما رأوا أن   ،طريق النصيحة إىل اجلهات املختصة القنوات الفضائية إيصال أصواهتم عن

والسياسة العامة  ،القنوات الفضائية بدأت يف عرض الربامج املخلة ابألخالق اإلسالمية
 .وجيب مراعاة األدب واملقام حال إسداء النصيحة ،للدولة

 :الرتكيز على مبدأ التغيري الشرعي
على قدر كبري من النزاهة  إن اإلسالم حريص كل احلرص على أن يكون أتباعه

قليل انتشارها واملسؤولية؛ ولذا وضع أسسا متينة وقواعد راسخة تعني على تغيري املنكرات وت
 .(2) يف اجملتمع املسلم

                                 
 .100رقم حديث  ،ابب بيان أن الدين النصيحة مسلم، كتاب اإلميان،صحيح  (1)
 وما بعدها. 630ينظر هذه الركائز يف: الرقابة الشعبية يف ميزان الفقه اإلسالمي. مصدر سابق. ص:  (2)
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وهذا التغيري على ثالث درجات وردت جمتمعة يف احلديث النبوي الذي رواه أبو سعيد 
فإن مل يستطع  ،م منكرا فليغريه بيدهمن رأى منك :قال  عن النيب اخلدري هنع هللا يضر

فعندما تلوح مالمح الفساد يف  (1)نوذلك أضعف اإلميا ،فإن مل يستطع فبقلبه ،فبلسانه
فإن عجزوا عن ذلك انتقلوا إىل  ،القنوات الفضائية فعلى اجلميع السعي يف تغيريها ابليد

واخلطب والدروس وذلك من خالل احملاضرات  ،الدرجة الثانية وهي التغيري ابللسان
وتلي هذه الدرجة اإلنكار  ،وهذا الذي حيمي سفينة اجملتمع من الغرق ،والكلمات وغريها

ألنه  ،وال يتصور العجز عنه وهو حتت مقدور كل أحد ،وهذا أضعف الدرجات ،ابلقلب
 .عمل قليب

  :منهاأما تغيري املنكر ابليد وخاصة يف جمال الرقابة على القنوات الفضائية فلها وسائل 
  .حظر والة األمور يف الدولة القنوات املخلة ابآلداب اإلسالمية-أ 

 .حظر الوالد القنوات املعروفة بنشر الفجور والرذيلة-ب
ضرب الوالد بعض األبناء ضرب أتديب حال إصرارهم على مشاهدة األفالم -ج 
 .اهلابطة
هور على القنوات الفضائية بعد هذا العرض املوجز للركائز اليت تقوم عليها رقابة اجلم  

 اليت تقوم مها اجلهات الرقابية املهمة يف اجملتمع: نتطرق لألدوار
 :يف اململكة العربية السعوديةعلى القنوات الفضائية  يف الرقابة األسرة وظيفة :أوال

ومنها  ،إن األسرة هي الكيان األول الذي ينضوي اإلنسان حتت لوائه يف بداية نشوئه
املسؤولية العظمى يف  وعلى عاتقها تقع ،ئ معارفه يف مراحل تكوينه األوىلمباد يتلقى املرء

 عملية يتم مبقتضاها تلقني املرء" املختلفة للنشء ابعتبارها التنشئة االجتماعيةتذليل سبل 

                                 
 103رقم:حديث  كون النهي عن املنكر من اإلميان، ابب بيان يف صحيحه، كتاب اإلميان، رواه مسلم (1)
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واستمرارها عرب  جمموعة القيم واملعايري االجتماعية املستقرة يف ضمري اجملتمع مبا يضمن بقاءها
 .(1) "الزمن

نفوس األبناء منذ نعومة  ترسيخ مبادئها يفوهذه التنشئة االجتماعية ينبغي لألسرة 
أهم  ألهنا تعد "من ؛وحماربة كل ما من شأنه أن يقوض بنياهنا أو يؤثر يف أركاهنا ،أظفارهم

فاعل يف إعداد  بدور لذا تقوم املؤسسات الرتبوية ؛قات السلوك اإلنساين يف التقوميمنطل
وفق القيم  ،احلياة جتماعي املتسق مع متطلباتليكون لبنًة يف البناء اال ،ن الصاحلاإلنسا

 .(2)"واملبادئ اإلنسانية اليت تدعو إىل التسامح
 ،الفضائيات تضع األسرة أمام حتديت جديدةومن األمور اليت ال تقبل النقاش أن "

َنَسق الَقي مي الذي حتتكم إليه أقل ها أن معظم الربامج اليت تقرتحها ال تستجيب ملقتضيات ال
 ،وظهور النمط االنفرادي ،وهذا األمر قد أدى إىل تشتت وحدة املشاهدة اأُلَسرية ،اأُلَسر

وابلتايل إحساس الشباب  ،وتالشي أمناط التواصل االجتماعي املباشر داخل الفضاء اأُلَسري
 .(3)"م بباقي أفراد األسرةإضافة إىل فتور الروابط اليت جتمعه ،ابلغربة عن اجلو العائلي

لألسرة وظيفة اجتماعية مهمة أكد علماء الرتبية واالجتماع أن " بناء على هذا فقدو 
وهي صبغ الطفل صبغة اجتماعية حيث تتكون الدعائم األوىل للشخصية اإلنسانية يف جو 
األسرة وتعمل العالقات االجتماعية يف تطبيع الطفل وتنشئته على اخلصائص والسمات 

ات والتقاليد االجتماعية السائدة يف األسرة ونقل الرتاث احلضاري إىل الطفل وإكسابه العاد

                                 
أتثري الربامج التلفزيونية يف عملية التنشئة االجتماعية اجملتمع السوري منوذجا للدكتور: بطرس حالق أستاذ قسم  (1)

 م.0/11/2006. 90اإلعالم بكلية اآلداب جامعة دمشق.  ص: 
 إشراف الدكتور: عبد الغين عماد. 3ثروة مشسني. ص: دور وسائل اإلعالم يف العملية الرتبوية إعداد:  (2)
ورقة عمل ألقيت يف مؤمتر لبنانية حول  1دور االعالم الفضائي العريب يف "الثورات العربية. أ. د. مي العبدهللا. ص: (3)

 الثورات العربية.
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من األفكار والعقائد اليت تدل على التسامح والتعصب  ويتعلم كثرياً  ،واملبادئ األخالقية
 .(1)"متاسك اجلماعة وتثبت النظام فيهاحيث متثل تلك املبادئ عوامل أتثري عظمى يف 

فالرتبية الصحيحة  ؛املعلومات يزداد كثري من األمور تعقيدا العوملة وانفتاح زمنلكن يف 
اليت تؤثر اخلارجية  لكثرة املؤثرات نظرا ؛لراهن أشد بكثري من العصر املاضييف هذا العصر ا

 ،تلقي املعلومات لألجيال الصاعدة إضافة إىل تعدد مصادر ،لبا أو إجيااب يف سلوك الناشئةس
فهو  ،واملرئيواملسموع منه املقروء  مبختلف أشكالهاإلعالم  كره يف هذا الصددومما ينبغي ذ 
 بصورة مذهلة رتوقد تطو  ،هريية بني الطفل والعامل اخلارجيأدوات التواصل اجلما بال شك "

 لدرجٍة جند ،وتوفرت العديد من اخليارات ،رئييف اجلانب امل اخصوصً  ،السنوات األخرية يف
 وجل  مادته ،وال خيالط أسرته ،وال يتفاعل مع املدرسة ،الشارع يعرف بعض األطفال ال أن

لذلك ميكن تصنيف وسائل اإلعالم  .مصدرها وسائل اإلعالم ،الشخصية تهوثقاف ،املعرفية
 .(2) "األول واألقوى على الطفل وتربيته وسلوكياته  املؤثر أبهنا

وتضع رقابة جادة على  ،العلى وعي اتم مع األطف األسرة وألجل هذا يلزم أن تكون
نشورات تذوب يف حبر امل حىت العلى سلوكيات األطفال وهويهتم  حفاظاً  ،الفضائية القنوات

 .املخلة ابآلداب اإلسالمية
وهي خطوات  ،خطوات عملية تقوم مها األسرة للرقابة على القنوات الفضائيةوهناك 

 :هي وهذه اخلطوات جربتها بعض األسر فآتت مثارها تطبيقية
ويهدف  ،وضع نظام وقيت للمشاهدة يطبقه األوالد إبشراف الوالدين برقابة ذاتية منهم-أ

والواجبات  ،والزيرات ،والقراءة ،إىل تقليل أتثري التلفزيون على نشاطاهتم األخرى مثل الصالة

                                 
 111أثر القنوات الفضائية على القيم األسرية د. دمحم عبد البديع ص:  (1)
 3إلعالم على التنشئة االجتماعية للطفل. ص: أثر ا  (2)
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 .والنوم املبكر ،الدراسية
الطفل أو املراهق وضع جهاز التلفزيون يف مكان عام يف املنزل حىت ال ينفرد  -ب

  .مبشاهدته
وتعويد  ،من الشهر أو أيم االختبارات ايف األسبوع أو أيمً  اإغالق التلفزيون يومً -ج

وهذا ما حصل يف  ،ل بقناعة كاملةاألسرة االستغناء عنه تلك األيم دون الضجر من ذلك ب
ن وأخذ شجعت الطالب على إغالق التلفزيو  300كثر من ألف مدرسة أبمريكا  منها أ

 .(1)كل عام ألمهية ذلك على العالقات االجتماعية  اإجازة منه أسبوعً 
وقد  ،وهناك أم أمريكية امسها فرانسيس موراليب أدركت أن التلفزيون خطر على أوالدها

يف تربية أوالدها بعيدا عن  دؤوابً  الً سجلت جتربة طوال عقد من الزمن ومارست خالله عم
 (ماذا تفعل بعد إغالق التلفزيون) :بة يف كتاب بعنوانالتلفزيون وسجلت هذه التجر 

أوضحت يف الكتاب الفوائد النفسية واالجتماعية والرتبوية والثقافية اليت جنتها أسرهتا من 
 .أكدن ذلك وأن صديقاهتا الاليت حذون حذوها ،إغالق التلفزيون

 تعاليم اإلسالم املنحرفة عن القنوات الفضائية من التحذيريف  املسجد وظيفة :اثنيا
 :يف اململكة العربية السعودية

 ،ال خيفى على أي مسلم عاقل ما للمساجد من دور فعال يف حماربة األخالق املنحرفة
إذ املسلم يرتبط ابملسجد مخس مرات يف اليوم  ،وترسيخ األخالق الفاضلة يف نفوس الناس

مة املساجد ينتهزون تلك الفرص وأئ ،والليلة لتجديد الصلة بربه أثناء أداء الصلوات اخلمس
وذلك من خالل  ،ومكافحة الظواهر االجتماعية اخلبيثة ،الساحنة إليصال رسالة اإلسالم
                                 

 الريض. 9ينظر: وسائل اإلعالم وأثرها على األطفال. مصدر سابق. ص:  (1)
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ومن الظواهر اليت حاربتها املساجد حماربة  ،والدروس واحملاضرات والكلماتخطب اجلمعة 
ئية واملسموعة وسائل اإلعالم املر  برامجظاهرة إدمان  ،وأقاموا ضدها حراب ضروسا ،عنيفة

 ،حيث تصدى األئمة لبيان خماطر القنوات الفضائية على اجملتمعات اإلسالمية ،وغريها
اخلطب أن نسوق منوذجا رائعا من وجيدر بنا  ،توعوية محاية للمجتمعو حبمالت رقابية  وقاموا

 فضيلة الشيخ عبد هللاخطبة  اليت تناولت القنوات الفضائية من الناحية الرقابية، وهي 
 فقد تناول يف حفر الباطن( -هنع هللا يضر-) إمام وخطيب مسجد معاوية بن أيب سفيان  الظفريي

ما ثناي اخلطبة جاء يف  ،القنوات الفضائية وحماربة هللا ورسوله :موضوعا بعنوان يف مسجده
  :يلي

  :أيها املسلمون
 ،من مناظر قبيحةوما خترجه القنوات الفاسدة من أفالم ساقطة و  ،إمنا يسمع هنا وهنا

 .ومن نشر للعقائد الفاسدة واألخالق السيئة هلو يغضب هللا سبحانه وتعاىل
 .غضب علينا اجلبار يف حلظة من اللحظاتيوهللا إننا خنشى أن 

خنشى كل ليلة مما خيرجه هؤالء السفهاء يف القنوات الفاسدة اليت أصبح مالكها ينفقون 
 .(1)سالمية وحلرب األخالقلمني وحلرب العقيدة اإلسالم واملساألموال الطائلة حلرب اإل

 .أخذوا أدوار الكفار وأصبحوا ينفقون أمواهلم حملاربة هللا عز وجل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص
نالحظ مما سبق أن الشيخ الظفريي حفظه هللا تصدى يف أثناء هذه اخلطبة ملعاجلة 

 جوانب مهمة للقنوات الفضائية من أمهها ما يلي:
 التحذير من األفالم اهلابطة واملناظر القبيحة اليت تعرضها القنوات. -أ

                                 
خطبة فضيلة الشيخ عبد هللا الظفريي، فقد تناول موضوعا بعنوان: القنوات الفضائية وحماربة هللا ورسوله. مت إلقاؤها  (1)

 هذا رابط: ه وهي متاحة على10/9/1431بتاريخ:
http://www.a3a5.com/do.php?id=22769  

http://www.a3a5.com/do.php?id=22769
http://www.a3a5.com/do.php?id=22769
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 التحذير من العقائد الفاسدة اليت تنشرها الفضائية. -ب
 غزو اإلسالم واملسلمني من خالل اإلعالم. -ج

ملسلمني من مغبة الوقوع فيها أو الغفلة الشيخ هلذه النقاط املهمة حمذرا افقد تصدى 
قايب مهم قام به الشيخ بغية احلفاظ على اهلوية اإلسالمية وعدم االحنالل عنها، وهذا دور ر 

 من اإلسالم سلوكيا.  
جزءا من خطبها  ختصصاملساجد  بعض أن السابقالنقل لقد اتضح من خالل 

يتم من خالله توعية األطفال  مهمتوعوي وهو دور  ،القنوات الفضائية عن خماطر للحديث
واجملتمع يدرك من خالل  ،ابجلوانب السلبية لوسائل اإلعالم وبراجمهاوالشباب وأولياء األمور 

وابألخص  هذه الكلمات أمهية أخذ احلذر واحليطة أثناء التعامل مع الوسائل املستجدة
 .الفضائيات

 :على القنوات الفضائيةيف الرقابة املدرسة  وظيفة :اثلثا
كبري يف احلياة االجتماعية لدى   بدور تقوم املدرسة ال خيفى على كل من له بصرية أن "

فهذه املؤسسة االجتماعية املهمة مير مها أكثر أفراد اجملتمع ويقضي فيها مرحلة  ،األبناء كافة
فيها العديد من اخلربات واملهارات واالجتاهات والقيم  ليست ابلقصرية من حياته مكتسباً 

ة الثانية لعملية التنشئة رحلففي املدرسة تبدأ امل ،وغريها من مقومات بناء الشخصية
من الرتبية والتزود ابخلربات وتعد  جديداً  ومنطاً  جديداً  جتماعية حيث يدخل الفرد عاملاً اال

تماعية وعقلية ومهارية سرة من حيث تنظيمها خلربات وعمليات اجلأل وظيفياً  سة امتداداً املدر 
 .(1)"ساس ما بدأته األسرة وتزيد عليهأتقوم على 

                                 
دعم القيم السائدة بطريق مباشر صريح يف مناهج الدراسة وممارسة السلطة املدرسية يف تعليم القيم واالجتاهات  (1)

 م. 1976، الريض، دار املريخ للنشر،  100االجتماعية ابلثواب والعقاب. سعد مسفر العقيب، ص: 
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فإهنا جيب  ،نة الكربى اليت حتظى مها املدرسة من بني سائر اجلهات الرتبويةللمكا ونظراً 
ألن إدمان الشباب على القنوات اليت  ،أن تقوم ابلرقابة على القنوات الفضائية بطريقة جادة

ل كاهل املدرسة يف أداء مهامها تُثق   ،تتصادم مضامني براجمها مع الرسالة اإلسالمية السمحة
سن التكيف مع بيئته رادت أن خترج للمجتمع مواطنا صاحلا حيُ أن إد للمدرسة والب ،الرتبوية

 ،واالجتاهات الصاحلة ،ن تزوده ابمليول املرغوب فيهاأمل على ترقية مستوى احلياة فيها ويع
واحلرص على توجيه  ،مع القيام مبراعاة آدابه اليت يتحلى مها ،والقيم اليت اتفقت عليها اجلماعة

يتهم ابستمرار بسبل الوقاية من خماطر القنوات الفضائية وغريها من الوسائل الطالب وتوع
خمالفة لآلداب الطالب للمدرسة ابجتاهات وميول وقيم بعضها  ئال أييتل ،التواصلية احلديثة

هذه االجتاهات  تعديلوهو العمل على  ،خر على املدرسةآ عبئاً  ذلكفيضيف  ،املثلى
 .(1)والقيم

حبيث خيصصون أوقاات يسرية للتعريج على أمهية  ،املعلمني يف املدارس أمهيةوهنا يظهر 
وبيان الطرق املفيدة للوقاية من خماطرها  ،وسبل التكيف معها ،وسائل االتصال احلديثة

وال ينتهي دورهم عند هذا احلد بل حياولون إدراج  ،احملدقة ابألجيال الصاعدة وبراعم املستقبل
  .(2)طة والربامج اليت يتم تنظيمها للتالميذ يف حياهتم املدرسيةموضوع القنوات ضمن األنش

 

                                 
 م.1901. مكتبة األجنلو املصرية، 73ينظر: املدرس يف املدرسة واجملتمع. إعداد: أبو الفتوح رضوان وآخرون. ص  (1)
 سنذكر يف الفصل األخري من هذا البحث تصورات مقرتحة لتفعيل الرقابة على القنوات الفضائية. (2)
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 المبحث الثاني:

التدابير الوقائية والعالجية من الوقوع في 

 مخالفات القنوات الفضائية

 وفيه أربعة مطالب:
 املطلب األول: املخالفات الشرعية يف القنوات الفضائية يف اململكة العربية   

 السعودية:                   
 املطلب الثاين: املخالفات االجتماعية يف القنوات الفضائية يف اململكة العربية 

 السعودية:                 
 املطلب الثالث: التدابري الوقائية من الوقوع يف خمالفات القنوات الفضائية يف 

 اململكة العربية السعودية.                  
 من الوقوع يف خمالفات القنوات الفضائية يف  العالجيةري التداباملطلب الرابع: 
 .اململكة العربية السعودية                
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ختلو بعضها من املخالفات سواء كانت إن الربامج اليت تبثها القنوات الفضائية ال 
ر وهذه املخالفات ترتك آثرا سلبية يف اجلمهو  ،أو ما شامههاأو اجتماعية شرعية خمالفات 

وأتثريها على فئة األطفال  ،على املدى القريب أو البعيداملتلقني مبختلف أعمارهم وأجناسهم 
ومعقد  ،يعتربون فلذات األكباد لآلابء –بال شك  –وهؤالء الفئات  ،والشباب أشد وأنكى

أبن ما تبنيه  وال جنانب الصواب إذا قلنا ،هوض ابجملتمعات يف مستقبل األيماآلمال يف الن
 ، نفوس األبناء خالل أعوام عديدةيف إسالمية فاضلة دارس واملساجد واألسر من أخالقامل

وذلك ملا يشيع يف بعض براجمها من  ؛عالم اجلائرة هدمه يف أيم قالئلميكن لوسائل اإل
 .خمالفات متنوعة

مة من خمالفات القنوات الفضائية ليتسىن لنا وضع التدابري املالئ وسنتطرق إىل بعض
  :اسبة هلذه املخالفات وذلك خالل املطالب التاليةواملن
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يف اململكة العربية  شرعية يف القنوات الفضائيةاملخالفات ال :املطلب األول
 :السعودية

إن اإلعالم السعودي من أفضل أنواع اإلعالم ملا يتسم به من روح احلفاظ على التعاليم 
م مع نصوص الكتاب والسنة واآلداب والسياسات العامة للدولة اليت تنسج ،اإلسالمية

وعلى الرغم من هذه املزاي العالية فهناك بعض املخالفات الشرعية مل  ،واهلوية الوطنية ،العامة
على وجه البسيطة يف العصر شأنه يف ذلك شأن أي إعالم  ،يسلم منها اإلعالم السعودي

ملخالفات يف القنوات ال أن وجود ا :ولكن هناك نقطة مهمة نشري إليها هنا وهي ،الراهن
احلصول على معلوماٍت بل فيها كثري من الفوائد ك ،يعين خلوها من مجيع معاين اإلجيابية

اإلسهام يف تطوير  ،عن ُدول العامَل م ن خمتلف القارَّاتوكذا  ،يف شىت التخصصاتمفيدة 
ويف خمتلف  ،جلميع الف ئات ة متابعة األخبار واألحداثإاتحة فرصو  ،التَّباُدل الع لمي   والثَّقايف   

  .(1)مثل وقت السفر ابلطائرة وغري ذلك ،األوقات
وبياهنا يف  ،هذه اإلجيابيات فهناك بعض املخالفات اليت تقع يف القنوات الفضائيةورغم 

 :احملاور التالية
 :العقدية املخالفات :احملور األول

ي الغاية القصوى اليت خلق وه ،أغلى ما ميلكه اإلنسان يف حياته إن العقيدة الصحيحة
ليت حتدد العالقة بني املرء وهي ا ،وأنزلت الكتب ،سلت الرسلر وألجلها أُ  ،قيقهاهللا اخللق لتح

وقد فطر هللا عباده على توحيده ما مل  ،يف الدارين ةكما أهنا مناط الفالح والسعاد  ،وربه

                                 
ه مقال منشور  3/0/1433 -م  23/3/2012 اإلجيابيات والسلبيات. منرية احلوشاين. ينظر: الفضائيات بني (1)

 على موقع األلوكة عرب هذا الرابط:
 http://www.alukah.net/culture/0/41242/#ixzz3XyasitkE 

http://www.alukah.net/culture/0/41242/#ixzz3XyasitkE
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 .ارجية اليت تغري املرء عن مبادئهيتأثروا ابلعوامل اخل
 بعضيلزمنا معرفته أثناء احلديث عن املخالفات العقدية يف القنوات الفضائية أن  والذي

وغرس العقائد الصحيحة يف نفوس  ،لبنة صاحلة يف بناء األمة تعترب الفضائية الربامج
ويف املقابل جيب أن  ،وتربيتهم تربية صحيحة من خالل الرسائل اإلعالمية اهلادفة ،األطفال

وحياولون دوما  ،ا أيدي معادية لإلسالم واملسلمنيينتجه برامج فضائيةأن هناك  ندرك أيضا
 ،معامل العقيدة الصحيحة يف قلومهم تنطفئكي   ؛الضارة يف أبناء األمة اإلسالميةبث السموم 

ومن معانيها  ،بية خالية من روح العقيدة السمحةوا نشأة غر أوينش ،وتزول مساهتا من نفوسهم
تدرجييا على عقيدة الفئة  تؤثر تنشر أشياءن بعض القنوات الفضائية ومن املالحظ أ ،السامية

ومن الربامج  ،خاصة إذا كانوا يف فرتات النمو األوىل ،املستهدفة على املدى القريب أو البعيد
األفالم الكرتونية اليت ُشغ ف مها كثري من أطفال  ،ميكن اإلشارة إليها يف هذا الصدداليت 

زعزعة عقيدة الطفل يف  هتدف إىلاألفالم  بعضن حيث إ ،الكباربل حىت بعض املسلمني 
إحدى القنوات  مسلسل قامت ببثه    ومن أمثلة ذلك  ،من خالل املشاهد اليت تعرضها هللا

ضوح األخطاء العقدية رغم و  ،وال فائقا لدى اجلمهور املشاهدينولقيت قب ،هورةالفضائية املش
 ؛يف أساس من أسس ديننا وحياتنا ساً معاك ال توجيهاً يوجه األطف وهو مشهد" ،الفادحة فيه

والسنة النبوية املطهرة تبين  ،قضية  تربط املسلم ابخلالق ،واجلدب والقحط ،فعدم نزول املطر
 .االستسقاء التوجه إىل هللا تعاىليف كيان الطفل املسلم من خالل صالة 

لغابة تنتظر سقوط قف يف اويف هذا املسلسل تظهر الشخصيات الكارتونية وهي ت
وتبدأ شخصيات املسلسل  ،فهيا نغين ،ال ينزل املطر إال ابلغناء :فيتقدم كبريهم قائال ،املطر

 .(1)"احبها الرقص واألدوات املوسيقيةيص ،املطرتغين أغنية سقوط 

                                 
 .4حركة. للدكتور خالد احللييب ص: أطفالنا والرسوم املت (1)
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ومشهد آخر عرضته القنوات الفضائية وتنافسوا يف عرضها رغم بشاعة أخطائها 
هذا " الذي كان يعرض على القناة السعودية الثانية (يكي ماوسم)برانمج وهو  ،العقدية

ويكون له  ..الفأر األمريكي الذي يوهم األطفال  يف بعض حلقاته ـ أبنه يعيش يف الفضاء
 !!وينزل املطر ويوقف الريح !!أتثري واضح على الرباكني واألمطار فيستطيع أن يوقف الربكان

 ؟!!ملاذا جيعل هذا الفأر يف السماء :د يتبادر إىل الذهنوالسؤال الذي ق ..،ويساعد اآلخرين
 .(1)"؟!!يف أن يتحكم ابلظواهر األرضيةوملاذا يصور على أن له قوة 

بيان املخالفات العقدية جلية يف وهي  ،هذه النماذج اليت سقناها آنفا غيض من فيض
وتتجلى خطورة  ،تحركةوخاصة برامج األطفال واليت توصف ابلرسوم امل ،يف القنوات الفضائية

وكوهنا تستهدف األطفال الذين هم  ،هذه الربامج يف كوهنا متس اجلوانب احلساسة يف العقيدة
والتحكم يف أحداث الكون كلها من  ،فإنزال األمطار وإرسال الريح ،حنفاء ابلفطرة الرابنية

توحي إىل األطفال  لكن تلك الربامج ،ال يد ألحد من اخللق فيها ،اختصاصات الباري هلالج لج
مفادها أن اخللق يشاركون اخلالق يف تسيري تلك األمور أو يقدرون  ،إشارات خفية أو واضحة

   .على التفرد مها من دون هللا سبحانه وتعاىل
ومن املخالفات العقدية أيضًا ما وردت يف دراسة أجريت على قناة ام يب سي من قبل 

أشار يف حبثه هذا أن هناك خمالفات عقدية تقع فيها  عبد الكرمي العبد املنعم، فقدالباحث 
تقديس الصليب، واللجوء له يف أحلك " قناة ام يب سي من خالل براجمها، من أبرزها

الصالة  وإظهار إشاراتفيها الصليب،  اليت ينتشر قابراملو  كنائسالإظهار و الظروف، 
 . (2)السحرالدعوة للكهانة و و وروح القدس  واالبنب النصرانية ابسم األ

لتعلقها ابلعقيدة اليت هي الغاية القصوى لوجود  ؛إن هذه املخالفات ابلغة اخلطورة

                                 
 4ص: . أطفالنا والرسوم املتحركة (1)

حبث مصغر أجراها الباحث للتعرف على   7-0مكر الليل والنهار لعبد الكرمي العبد املنعم، ص:  MBCينظر:  (2)
 حقيقة قناة ام يب سي ومكائدها اخلفية وخمالفاهتا.
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 ،واليت هي صمام األمان من عذاب هللا تعاىل يف الدنيا واآلخرة ،اإلنسان على هذه البسيطة
 ،سران املبني إذا مل يتدارك نفسهقد يؤدي به إىل اخل وإن أي خلل يصيب اإلنسان يف عقيدته

  .أو يتداركه ويل أمره
 اثنيا: املخالفات الشرعية املتعلقة ابلعبادات:

من املخالفات املشينة اليت تقع فيها بعض القنوات االستهزاء ابلدين والسخرية من  
واالستخفاف مهم وتقليل هيبتهم يف نفوس الناشئني، ومن أبرز صورها  أهلها ورموزها

لف وعدم املواكبة للعصر احلايل، هذا النوع من االستهزاء ببعض األحاديث ووصفها ابلتخ
املخالفات لوحظت على بعض املسلسالت، مثل مسلسل طاش ما طاش ، املسلسل 
السعودي الذي كان يعرض يف املواسم الرمضانية على القناة األوىل السعودية يف الفرتة ما 

مل العريب إال أن  م، هذا املسلسل رغم ما حظي به من قبول فائق يف العا2006-1992بني: 
، كثريا من املشايخ الحظوا عليه بعض املخالفات كتشويه صورة العلماء واالستخفاف مهم

والسخرية أبهل اخلري وإلصاق التهم واملعايب مهم، والعمل على توهني األخذ ابألحكام 
كله   وغريها من املخالفات؛ هلذا الشرعية، وملز أهل الغرية، واالختالط بني الرجال والنساء،

 درست اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء هذا املسلسل، وأصدروا بياان بتحرميه وإيقافه
ه وأشاروا يف البيان إىل أن ختصيص الكالم وتركيزه على هذا املسلسل ال 0/9/1421عام: 

يعين سالمة غريه من املخالفات، وأن البيان عام ينطبق على مجيع املسلسالت اليت فيها 
   .(1)الفات الشرعيةاملخ

 

                                 
  مسلسل طاش ما طاش متاحة على هذا الرابط: ينظر نص فتوى اللجنة الدائمة حول حترمي (1)

http://www.saaid.net/fatwa/f9.htm        



 السعوديةفي المملكة العربية الرقابة على القنوات الفضائية  

 78  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ابآلداب واألخالق اإلسالمية: املخالفات املتعلقة اثلثا
رصد الباحث عبد الكرمي العبد املنعم مجلة من املخالفات املتعلقة ابآلداب واألخالق 
اإلسالمية واليت وقعت فيها قناة ام يب سي عرب بعض األفالم اليت كانت تعرضها منها ما 

 يلي: 
 ،رمةحملقات االصريح وإقامة العال حث على الزان Jake in progressففي فيلم "

حىت املرأة احلامل لكي أيتيها الطلق  عليها أن تعاشر شخصا غري زوجها، إن تلك الصورة 
ري اليت مجع تلك املرأة احلامل مع ذلك الشاب الذي دعته، وقد أقاما عالقة حمرمة تث

ن على شباب وفتيات يتنافسو  Popularويف فيلم ، االمشئزاز وتدعو للفحش والعهر
نية الواد اإلعملأهنا تسوق ا جندت التجارية انالنظرة فاحصة لإلع ، ويفالصداقة والعالقة احملرمة

من  املثريالرقص  بذلك“ البيبسي”ما شأن مشروب  وإالمهور، جلعن طريق إثرة شهوات ا
  .(1)"ألزيءمكيف وبين عارضة ا إعالن بنيالشباب والفتيات، وما الرابط 

هذه املخالفات وغريها تظهر يف بعض األفالم اليت تعرضها قناة ام يب سي، وهي 
خمالفات جيب حماربتها والتصدي هلا؛ لئال جتر أبناء أمتنا إىل مستنقعات العهر والدعارة 

 والرذيلة.
 
 
 
 
 

                                 
 وما بعدها. 10مكر الليل والنهار ص:  MBCينظر:  (1)
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يف القنوات الفضائية يف اململكة املخالفات االجتماعية  :املطلب الثاين
 :ة السعوديةالعربي

وهي  ؛مثة العديد من املخالفات االجتماعية اليت تعود أسبامها إىل القنوات الفضائية
 ،خمالفات مل تكن معروفة يف جمتمعاتنا قبل ظهور الفضائيات فضال عن أن تكون ظاهرة

  :رصد بعض تلك املخالفات االجتماعية فيما يلي وميكننا يف هذا املطلب
 :ى األطفال والشبابف لديخ ثقافة العنترس :أوال
عند األطفال  والشدة والغلظة العنف لوحظ مؤخرا يف جمتمعاتنا اإلسالمية انتشار لقد
ن كثريا مما يعرض فيها إذ أ ؛القنوات الفضائيةشاهد العنف يف جراء أتثرهم مب ،واملراهقني
القتل ك  أبطاهلا ابلعديد من صور العنف البشعةيقوم  ،من أفالم ورسوم متحركة لألطفال

 مبغية حتقيق أهدافه ؛آلخريناب وإحلاق األضرار الفادحة ،والنهب والسرقة ،والتدمري والتخريب
 !موغايهت

 ،ويتابع تفاصيل أحداثها بكل تركيز ،املرعبة هذه املشاهدوالطفل املسكني متر عليه 
عوامل  من وتصبح فيما بعد عامال قوي ،سلبية من حيث ال يشعر اي يف نفسه آثرً بق  فتُ 
فمن خالل براجمه يتدرب الصغار على  ،فالتلفزيون وتوابعه قد يكون مدرسة لإلجرام ،هحنرافا

فيمتصون  ،ون على قبول االحنراف ومعايشته واالخنراط يف سلك أهلهأفينش ،اجلرمية والعنف
 .(1)هذه املفاهيم والقيم

ف التلفازي مرتفع أن حدوث العنف البدين يف برامج العن وهناك أرقام توضح جبالء "
ويرتكب  ،ويرى فريق من العلماء أن الطفل يتأثر ابلتلفاز مباشرة ،%70يصل إىل  ،اجد  

                                 
ينظر: أثر البث املباشر على العالقات األسرية، دراسة ميدانية يف مدينة الريض، إعداد الطالبة: أمرية بنت صاحل  (1)

 ه1431عام  امعة امللك سعود.جب قسم اإلعالم سالة املاجستري يف، ر 33اليامي، ص
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 .(1)"وخيلط بني احلياة الواقعية واحلياة اخليالية اليت يعرضها التلفاز ،أعمال عنف
من السلوك العدواين  اكبريً   اكما تشري الدراسات إىل أن جمموعات األطفال يبدون قدرً 

وذلك بعد املوازنة مبجموعة  ،اه اآلخرين بعد مشاهدة أفالم العنف اليت يعرضها التلفازجت
كما أن مداومة   ،أخرى من األطفال الذين يشاهدون برامج عادية خالية من أعمال العنف

 .(2) اومألوفً  عاديً  امشاهدة العنف يف التلفاز جتعل من السلوك العدواين أمرً 
لسعودية املهمة إىل أن مشاهد العنف قد تستميل األطفال إىل وتشري إحدى الدراسات ا

 ،ولقد أثبتت جتارب كثرية أن الطفل قادر على تقليد ما يشاهده ،تقليدها ومتثيلها وحماكاهتا
% من األمهات اخلليجيات يف إحدى الدراسات اخلليجية املهمة أن أطفاهلن 90كما قررت 

األطفال يقلدون مشاهد العنف بشكل مكثف  وتبني أن ،%77يقلدون ما شاهدوه بنسبة 
وخطورة هذه املرحلة أن أطفال ما قبل املدرسة   ،يف نطاق األسرة ويف داخل النوادي واحلدائق

وهذا مؤشر خطري  ،كما تشري الدراسات لديهم استعداد للتوحد مع شخصيات هذه الربامج
  .(3) على إمكانية توحد األطفال مع الشخصيات العدوانية والشريرة

ما يبث ميكن إرجاع بعضها إىل " ،وال شك أن هلذه االحنرافات السلوكية أسبااب مرتاكمة
وأفالم وبرامج وصور وإعالانت وقصص تربز هذه  ،يف وسائل اإلعالم من جمون وخالعة

على عكس  ،وتصو ر اجملتمع الغريب أبنه اجملتمع املتحضر واملتحرر من القيود ،،السلوكيات
ومن احلرية اجلنسية أن خيتار  ،وتصو ر الشذوذ أنه من األمور الطبيعية ،افظجمتمعنا احمل

                                 
 24اآلثر األخالقية للعوملة على األسرة املسلمة ووسائل مواجهتها. مصدر سابق. ص:   (1)
ظر: أثر برامج التلفاز يف حتفيز سلوكيات العنف لدى األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة، )رسالة ماجستري(، ان (2)

قسم الدراسات االجتماعية بكلية اآلداب جبامعة امللك سعود. عام:  .32، 31دى الرباهيم، ص إعداد: ه
 ه.1431

، 113م، ص 2010انظر دراسات يف إعالم الطفل، أ.د دمحم معوض، دار الكتاب احلديث، الطبعة األوىل،  (3)
116 . 



 السعوديةفي المملكة العربية الرقابة على القنوات الفضائية  

 80  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(1)"كذلك قد يكون بسبب التقليد األعمى لنجوم الفن والريضة  ،اإلنسان ما مييل إليه
 :التأثر ابألمناط السلوكية الغربية :اثنيا

ى إىل حماكاهتا ورمبا سع ،إن تكرار صورة واحدة أمام اإلنسان يسبب ترسيخها يف ذهنه
نالحظ أتثر بعض أبنائنا الشديد ابلثقافة الغربية اليت ال تتفق وهلذا السبب " ؛يف أرض الواقع
 ،وهو ما يهدد ثقافة األمة وهويتها اإلسالمية ،والتصور اإلسالمي األصيل يف الغالب هي

وراء القيم  وانساق ،أبنائنا من تنكر لثقافته وعاداته فإذا نظران إىل واقعنا جند من بعض
  ،عر الغريبةوقصات الش ،واألكل ابليد اليسرى ،كتقليدهم يف الكالم  ،ومظاهر السلوك الغربية

ويسمني  ،ملشاهري الغرب اتقليدً  ،فتلبس فتياتنا األزيء الغربية ،كذلك تقليدهم يف اللباس
وحة فنية حتمل لن ظهورهن إىل لوَّ حَ فَ  ،بني الفتيات الوشم انتشر اومؤخرً  ،ذلك بــــ"املوضة"

يتباهني مها من خالل فساتني السهرة املفتوحة من  ،فروع األشجار وأغصاهنا ابللون العودي
األعمى للغرب يف  والتقليداملمقوت وهذا التأثر  (2)"(اتتو)ويسمني هذا الوشم  ،الظهر

ي  وميكن أن نذكر منها ما أشار إليه بعض الباحثني وه ،له عدة أسباب سلوكياهتم املنحطة
 :كما يلي

فيما يُرى على شاشات  اوخصوصً  ،وسائل اإلعالم الغربية املهيمنة على العامل كله-1
فاإلعالم الغريب هو املسيطر على املواد اإلعالمية يف جمال  ،التلفاز يف عصر الفضائيات

مما  اولذلك نرى أن كثريً  ،األخبار والتقارير واملسلسالت واألفالم والربامج العلمية وغري العلمية
وهذ يؤثر بال شك يف قيم  ،يعرض على شاشات التلفزة العربية مواد  غربية مرتمجة إىل العربية

 .شبابنا وسلوكهم
                                 

 30مصدر سابق. ص:  اآلثر األخالقية للعوملة على األسرة املسلمة ووسائل مواجهتها. (1)
 34 :ص الدراسة يف اخلارج ، أبعاد تنموية، جتارب دولية، خطوات عملية، د . عبد العزيز بن طالب، :انظر  (2)

 .م2007مكتبة العبيكان ، الطبعة السادسة، 
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 ،بسبب التفوق الغريب يف العلوم والصناعة والتكنولوجيا ،االنبهار ابلثقافة الغربية-2
رب متفوق علينا يف كل ويظنون أن الغ ،فيخلط شبابنا بني القيم الغربية والتكنولوجيا الغربية

فقط ومتأخر  االغرب متقدم تكنولوجيً  ،ويف احلقيقة ،حىت يف القيم والتقاليد والعادات ،شيء
 (.واالجتماعية ،واألخالقية ،الروحية)يف اجلوانب األخرى 

ذلك  ؛أحد األسباب لالفتتان ابلغرب والوالء له وتقليده ،االبتعاث اخلارجي للدراسة-3
وخيوضون خالل ذلك يف جُلة  ،ني يدرسون الثقافة العصرية يف أورواب وأمريكاألن أبناء املسلم

 ،والنظرة املادية املسرفة ،احلضارة الغربية ويعيشون االنطالق األخالقي والتحلل السلوكي
ونشر قيمها ومفاهيمها  ،فريجع معظمهم دعاة متحمسني إىل تقليد احلضارة الغربية

  .(1)وتصوراهتا
 

                                 
 .34. ص: الدراسة يف اخلارج، أبعاد تنموية، جتارب دولية، خطوات عملية(1)



 السعوديةفي المملكة العربية الرقابة على القنوات الفضائية  

 83  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التدابري الوقائية من الوقوع يف خمالفات القنوات الفضائية :لثطلب الثاامل
 .يف اململكة العربية السعودية

ال بد من التطرق إىل بعض ف بعد ذكر مجلة من املخالفات اليت تقع فيها بعض القنوات
 ل يف محاية أفراد اجملتمع وصيانتهااعالتدابري الوقائية والعالجية اليت ميكن أن يكون هلا دور ف

  :وذلك كالتايل ،القنوات الفضائيةمن الوقوع يف خمالفات 
 :تقوية الوازع الديين -1
 ؛وذلك من خالل العناية ابلفطرة اليت فطر هللا اخللق عليها وتوجيهها توجيها صحيحا 

ومتنعه من  ،"هيئة راسخة يف نفس اإلنسان تدفعه إىل عمل اخلري رجاء ثواب هللاالوازع  إذ 
  .(1)عقاب هللا" من ار خوفً الش عمل

قوة نفسية داخلية مقرها القلب تدفع اإلنسان لعمل اخلري وتصده عن عمل  " كما أنه
 "(2)الشر إذا آمن ابلقيم واملبادئ واملثل العليا اإلسالمية وحكمها يف تصرفاته

فأبواه يهودانه  ،كل مولود يولد على الفطرةوقد ورد يف احلديث عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
مث  (3)؟هل حتسون فيها من جدعاء ،كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء  ،وينصرانه وميجسانه

 جض خصمص  حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج ُّٱٱواقرأوا إن شئتم :يقول أبو هريرة

                                 
. رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري 14. ص: داد سلغريوفا برلنت ماجوميدوفنا لشريعة إعالوازع وأثره يف مقاصد ا (1)

 م.2006يف الفقه وأصوله بكلية الدراسات العليا ابجلامعة األردنية. 
دور الوازع الديين األخالقي يف توجيه السلوك اإلنساين، اسرتاتيجية مقرتحة للتطبيق يف جمال الرتبية والتعليم  (2)

 . جامعة امللك فيصل ابألحساء.92رشاد ملكافحة املخدرات. للدكتور علي عبد العزيز آل عبد القادر. ص واإل
ورواه  1373ما قيل يف أوالد املشركني، حديث رقم:  ، رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلنائز، اببمتفق عليه (3)

، رة، وحكم موت أطفال الكفار واملشركنيمسلم يف صحيحه، كتاب القدر، ابب معىن كل مولود يولد على الفط
  2637حديث رقم: 
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 َّ خض حض
ومقتضى  ،وذروة التشريع الشامل ،فالفطرة هي األصل اجلامعوعلى هذا "  .(1)

واملعىن الذي يوزن به صالح  ،املسائل كلهاواألساس الذي يرجع إليه يف  ،العمل الصاحل
 ،األمور من فسادها

وابلفطرة يهتدي  ،وما يقصد إليه من حكمة هللا البالغة ،وابلفطرة تتفهم مناحي الدين
استنباط األحكام من معرفة القوانني الكلية اليت تستخرج منها املسائل اجلزئية  الناس إىل

 .(2) العامة تندرج حتت املوضوعات والتفريعات اليت
ومسؤولية تقوية الوازع الديين وتنمية الفطرة وتوجيهها الوجهة اإلسالمية تقع ابلدرجة 

فإذا غاب دور األسرة أو قصرت على عاتق األسرة اليت ينتمي إليها الشباب املسلم "  األوىل
اتية يف يف أداء مهمتها يف تنشئة األجيال ومدهم ابلزاد املناسب الذي يضمن هلم احلصانة الذ

فإن جهات أخرى ستؤدي هذا الدور على النحو الذي  ،لقيم ومبادئ اإلسالم اأنفسهم وفقً 
إىل جانب رفاق  ،وشبكة اإلنرتنت ،كالقنوات الفضائية  ،تريده هي دون ضابط أو رقيب

 .(3)"السوء
الرتبية الدينية املبكرة تعد وسيلة وقائية لسلوك ومن هنا جيب علينا أن ندرك أن "

وبقدر ما  ،فهي تساعد على تكوين نظام ثبت من القيم واملعايري األخالقية ،اناإلنس
ذلك أن  ؛يستفيد سلوكه وتفكريه من هذا النظام يكون أقدر على حتصني فكره وسلوكه

                                 
 30سورة الروم آية  (1)
دور الرتبية اإلسالمية يف احلفاظ على الفطرة السليمة وسبل تعزيزه من خالل املؤسسات الرتبوية للطالبة:  أمساء  (2)

أصول الرتبية بكلية الرتبية رسالة قدمت للحصول على درجة املاجستري يف قسم  2عودة عطا هللا  الصويف  ص: 
 م 2011/ ھ 1432يف اجلامعة اإلسالمية بغزة. عام: 

. مكتبة 90، 96انظر اآلثر السلبية للعوملة على الوطن العريب وسبل مواجهتها، د. عبد الرشيد عبد احلافظ، ص (3)
 م.2003مدبويل، 



 السعوديةفي المملكة العربية الرقابة على القنوات الفضائية  

 85  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واملانح للمعايري اليت  ،والدافع الرئيس للسلوك ،والرتبية ،الدين هو املشك  ل األساس للثقافة
 .(1)" والقبول والرفض ،ختيارواال ،متكن من الفحص

مراحل أهم تعد من و "وهذه املرحلة هي اليت يسميها علماء الرتبية مبرحلة الطفولة املبكرة 
وتنفتح  ،تشتد قابليته للتأثر ابلعوامل احمليطة ففيها ،نسان يف حياتهاإل مهار الطفولة اليت مي

م وأساليب التفكري ومبادئ لقيوا واملفاهيمويكتسب ألواان من املعرفة  ،واجتاهاتهميوله 
 مدى تكوينه يف العميقة آثرهاوتظل  ،حامسة يف مستقبله األوىل مما جيعل السنوات ،السلوك

  .(2)"رالعم
 ،وبيان قدرة هللا على خلقه ،فيجب غرس اإلميان ابهلل يف نفوس األبناءوبناء على هذا "

ين تربية األبناء على االستقامة على عندئذ يسهل على الوالد ،واطالعه على أعماهلم وأفعاهلم
والتزام  ،واخلشية منه ،فينشؤون على مراقبة هللا ،واإلخالص يف أعماهلم ،أمر هللا عز وجل

ويكون عندهم من حساسية اإلميان وإرهاف الضمري ما يكف  ،منهجه يف كل ما أيمر وينهى
 .(3)" اوسلوكيً  القيً وخُ  اويصلحون روحيً  ،واملساوئ اخلُلقية ،عن املفاسد االجتماعية

 :ومن الوسائل املعينة على تقوية الوازع الديين األخالقي يف نفوس األطفال ما يلي
وااللتزام مها يف األوقات اليت حددها الشارع  تعويدهم على األذكار املأثورة -1

  .اخلمس وغريهامثل الصباح واملساء وأدابر الصلوات 

وغريهم من عظماء لصحابة والتابعني تشنيف مسامعهم ابلسرية النبوية وسري ا -2

                                 
. عامل الكتب احلديث، الطبعة األوىل، 343، 344انظر: العوملة اإلعالمية، الدكتورة رحيمة عيساين، ص  (1)

 م.2010
انتاج األلعاب التعليمية ذات القواعد وقياس فاعليتها ىف تنمية التفكري املنطقى لدى طفل ما قبل املدرسة.  (2)

 م2000. 3اإلعداد: اجنى مدثر حممود جبامعة حلوان كلية الرتبية. ص: 
 ه.1412. 20دار السالم، ط/ 00، ص:2انصح علوان، ج/انظر: تربية األوالد يف االسالم، عبد هللا  (3)
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 .األمة

 ،خاصة عند ما تلوح بروق املعاصيتشجيعهم على الصرب وحبس النفس  -3
 .وخيلو اجلو عن أعني الرقباء

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الوازع مىت ما كان قوي فإنه يصري حاجزا بني املرء وبني   
ئية؛ ألن النفوس الشريفة ال تقبل الوقوع يف املخالفات اليت تعرض على القنوات الفضا

 الدون بل تنفر من املعاصي وسفاسف األمور.
 :اإلسالمية النشء على األخالق تربية -2

يف النفس ويف   ةجمموعة من املعاين والصفات املستقر املقصود ابألخالق اإلسالمية " 
  .(1)"حيجم عنهضوئها وميزاهنا حيسن الفعل يف نظر اإلنسان أو يقبح ، ومن مث يقدم عليه أو 

وهي  ،فالرتبية اإلسالمية مسؤولية مهمة جيب أن تتكاتف اجلهود للنهوض مها حنو القمة
ن إذ من املعلوم أ ،مسؤولية موزعة بني األسرة واملدرسة واملسجد ووسائل اإلعالم املختلفة

سجد على قدمها املبينما ترتكز الرتبية اليت ي ،ةنب اجلسميالرتبية األسرية ترتكز على اجلوا
 أما وسائل اإلعالم ،يف حني أن املدرسة ترتكز تربيته على اجلوانب العلمية ،اجلوانب الروحية

وعندما تقوم هذه اجلهات أبداء واجبها يف الرتبية  ،عها فهي تُعىن ابجلوانب الثقافيةبشىت أنوا
القنوات  على أكمل الوجه يصبح أفراد اجملتمع قادرين على التكيف مع ما تبثهاإلسالمية 

 .الفضائية دون أتثر برباجمها الفاسدة أو االنزالق يف أوحاهلا
يف مواجهة حتديت القنوات الفضائية على  التعاونية وهنا يتضح لنا جليا أمهية الرتبية

لألدوار ولذا فال بد من التفصيل املوجز  ؛يف خماطرها والوقاية من الوقوع ،اختالف أشكاهلا
 –املدرسة  –املسجد  –األسرة  – ؤديها هذه اجلهات الثالثجيب أن ت الرتبوية اليت

                                 
 م06/09/1903 هـ1393رمضان  1بغداد يف  .09لدكتور عبد الكرمي زيدان ص ل،  ة(   أصول الدعو 1)
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 :وتوضيح تلك األدوار بشيء من النصوص قدر املستطاع
      :دور األسرة يف الرتبية اإلسالمية -3

  ،يستقي معلوماته األوليةومنها  ،إن األسرة هي الكيان الذي يعيش الطفل يف أحضانه
األسرة أول  كما أن "  ،طفال بطرق إسالمية صحيحةهي الكفيلة بتوفري الرعاية اجلسدية لألو 

وهي البيئة الثقافية اليت يكتسب منها  ،املؤسسة يتعامل معها الطفل من مؤسسات اجملتمع
فاألسرة  ،وتؤثر يف تكوينه اجلسمي والنفسي واالجتماعي والعقائدي ،الطفل لغته وقيمه

وتنشئته تنشئة ثقافية  ،نة للطفلوتوفري األمن والطمأني ،ولة عن حفظ النوع اإلنساينؤ مس
وتقوم األسرة بغرس آداب السلوك املرغوب  ،تمعه وحتقق له التكييف االجتماعيتتالءم مع جم

أي أن األسرة تقوم بعملية التطبع  ،على السلوك وفق أخالقيات اجملتمعفيه وتعويد الطفل 
فهي أول  ،ألوىل للفرداالجتماعي للطفل ابعتبارها ـ كمؤسسة اجتماعية ـ متثل اجلماعة ا

مجاعة يعيش فيها الطفل ويشعر ابالنتماء إليها وبذلك يكتسب أول عضوية له يف مجاعة 
يتعلم فيها كيف يتعامل مع اآلخرين يف سعيه إلشباع حاجاته وحتقيق مصاحله من خالل 

اإلسالمية  الرعاية سرة اليت هتملوقد توعد الشارع احلكيم األ "(1)تفاعله مع أعضائها
أن النيب  يف سننه داود الذي رواه أبو احلديث فقد ورد يف ،ألبنائها املنتمني إليها الصحيحة

 . (2)كفى ابملرء إمثا أن يضيع من يقوت :ملسو هيلع هللا ىلص قال
ابإلضافة إىل اجلوانب الرتبوية  ،وإذا قامت األسرة أبداء هذا الواجب على أكمل الوجه

فإن ذلك يعني األطفال يف الصمود أمام  ،ام مها يف شأن أبنائهااألخرى اليت ينبغي هلا القي
 .وجتاوز خماطرها بسالمة وأمان دون أتثر مها إن شاء هللا ،حتديت القنوات الفضائية

 

                                 
حبث ألقي يف ملتقى مجعية الرمحة الطبية اخلريية  3دور اإلعالم يف تربية األطفال د. مالك ابراهيم االمحد. ص:  (1)

 النا آمال وحتديت.حتت عنوان: أطف
 4/160، وصححه األلباين يف اإلرواء 6742رقم أخرجه أمحد يف مسنده   (2)
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  :دور املسجد يف الرتبية اإلسالمية -2

ا إن الرتبية اإلسالمية عملية تكاملية ال ميكن هلا أن تؤيت مثارها اليانعة حىت يشارك فيه

فاملسجد الذي جيمع املسلمني مخس مرات يف اليوم جيب أن يكون له دور  ،مجيع اجلهات

"ومن املؤكد أن رسالة املسجد يف اإلسالم ترتكز يف الدرجة  ل يف حتقيق الرتبية اإلسالميةاعف

 ،رابنية فتوحات وقراءة القرآن الكرمي من ،ملا لصالة اجلماعة ؛األوىل على الرتبية الروحية

 :روى البخاري ومسلم عن أيب هريرة هنع هللا يضر قال .(1) "...ات إهلية ال تنتهي وال تنقطعورمح

صالة الرجل يف اجلماعة تضعف على صالته يف بيته ويف سوقه  : قال رسول هللا 

وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء مث خرج إىل املسجد ال  ،مخسا وعشرين ضعفا

فإذا صلى مل  ،ة إال رفعت له هبا درجة وحط عنه هبا خطيئةخيرجه إال الصالة مل خيط خطو 

وال يزال  ،اللهم ارمحه ،اللهم صل عليه ،تزل املالئكة تصلي عليه ما دام يف مصاله

 . (2)أحدكم يف صالة ما انتظر الصالة

 ،تربية روحية سامية اهلدف من خالل خطبه املتكررةإن املسجد ليقدم للجيل الصاعد 

وترسخ هذه الرتبية الروحية يف قلب  ،ومناسباته املختلفة ،دة وحماضراته املتنوعةودروسه املتعد

وتستمر معه مع مراحل  ،اقيةوتنمي فيه مبادئه الر  ،املسلم جذور اإلميان منذ نعومة أظفاره

ذلك يعطي الشباب مناعة قوية وإذا جنح املسجد يف أداء رسالته فإن  ،وأطوار عمره حياته 

                                 
       2تربية األوالد يف اإلسالم، لعبد هللا انصح علوان أستاذ الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك عبد العزيز جبدة. ج/ (1)

 . دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع.39ص: 
. ورواه  640رقم احلديث:   ابب فضل صالة اجلماعة يف صحيحه، كتاب األذان، البخاريليه . رواه متفق ع  (2)

 فضل صالة اجلَماعة، َوبيان التشديد  يف ابب يف صحيحه، كتاب: كتاب املساجد ومواضع الصالة، مسلم 
 246. رقم احلديث: االتخلف  عنه
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 .وات الفضائية وختطي أضرارهاة خماطر القنعلى مكافح تقدر

 :دور املدرسة يف الرتبية اإلسالمية -1

 تقتصر وظائفها على فهي ال ،والتعليمإن املدرسة تعترب معقال مهما من معاقل الرتبية 
تبثها يف الطالب من خالل  ،هلا رسالة تربوية واضحة املعامل بل جيب أن تكون ،التعليم فقط

" ومن األمور اليت ال خيتلف فيها اثنان أن مهمة  ؛وبراجمها التثقيفية ،مناهجها التعليمية
ملا للعلم من أثر كبري يف تكوين  ؛املدرسة ترتكز يف الدرجة األوىل على الرتبية العلمية

  "(1)!!..الشخصية ورفع كرامة اإلنسان
ملت  هذا أن الولد قد اكتفمعىن ،بتعاون البيت مع املسجد واملدرسةفحينما نقول 

 ،الفعال يف تقدم أمتهبل كان العضو  ..وتكون روحيا وجسميا وعقليا ونفسيا ،شخصيته
 :األكمل إال بتحقيق شرطني أساسنيولكن هذا التعاون ال يتم على الوجه  ..وإعزاز دينه

 .وتناقض بني توجيه البيت واملدرسةأال يكون هناك ازدواجية  :ألولا
  .توازن يف بناء الشخصية اإلسالميةجياد التكامل والأن يكون التعاون هادفا إل :الثاين 

 ،فالولد يكتمل روحيا وجسميا ..ينفإذا مت التعاون ضمن هذين الشرطني املذكور 
ويشار إليه  ،عجاب الناسينال إ ..بل يكون إنساان متوازان سوي ..ويتكون عقليا ونفسيا

    ."(2)ابلبنان 
م حتديت العوملة مبختلف بواسطتها الثبات أما وعندها ميتلك النشء قوة خارقة يستطيع

مة من أخطارها وأضرارها وإنقاذ األ ،إلزالتهابل ويسهم أبكرب نصيب يف التصدي  ،أشكاهلا
 .وآثرها

وهنا يتضح لنا جليا أمهية الرتبية اإلسالمية ابعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر التدابري 
سواء كانت  ،قوع يف خمالفات القنوات الفضائيةتمع من الو الوقائية والعالجية حلماية الفرد واجمل

                                 
 39علوان. ص: تربية األوالد يف اإلسالم، لعبد هللا انصح   (1)
 .40. ص: املصدر السابق (2)
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  .ية أو اجتماعية أو سياسية وغريهاخمالفات شرع
التدابري الوقائية من الوقوع يف  بدورهم يف والة األمور أو من ينوب عنهمقيام  -4

 خمالفات القنوات الفضائية:
لقيام بدور فعال للحيلولة ال شك أن للسلطان هيبة كبرية يف نفوس الرعية، وميكنهم ا  

دون حدوث املخالفات أي كان نوعها، وينبغي هلم اختاذ عدد من التدابري الوقائية املعينة على 
 ذلك منها ما يلي:

 وضع ضوابط إسالمية للرتخيص جلهات النشر . -أ
إصدار التعاميم اليت تنص على عدم نشر الربامج اليت فيها خمالفات شرعية أو  -ب

 أو سياسية.اجتماعية 
  . الصارمة ملن يتعدى ضوابط النشرسن القوانني -ج
 احلزم والصرامة يف تطبيق العقوابت على املخالفني لضوابط النشر. -د 

فإذا عرف الرعية من احلكومة اجلد والصرامة يف هذا اجملال، كان ذلك حاجزا قوي بينهم 
ية، كلما شعر اإلنسان بوجود جهة وبني الوقوع يف املخالفة والتساهل مها، وهذه طبيعة بشر 

 .تنفيذية جادة فإنه يتحاشى التالعب والتساهل، لكن إذا أمن العقاب متادى يف غيه 
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من الوقوع يف خمالفات القنوات الفضائية  العالجيةالتدابري  :املطلب الرابع
 .يف اململكة العربية السعودية

وميكن أن  ،يف الوسائل اإلسالمية املتاحةكثرية جدا إذا أمعنا النظر هناك تدابري عالجية   
 :نذكرها يف النقاط التالية

هناك قنوات تنشر الرذيلة يف  :حظر القنوات املخالفة لآلداب اإلسالمية -3  
وعلى الوالد يف منزله حماولة الوقوف على  ،وتسعى إلفساد األخالق دون مباالة ،اجملتمعات

فإذا ثبت لديه أن بعض  ،املفيدة من املفسدةحىت يتعرف على القنوات  ،حقائق القنوات
 ،فقد وجب عليه حظرها ،الدين والقيم اإلخالل بتعاليم القنوات تُعىن ابلربامج اليت تسعى إىل

انطالقا من النصوص اليت وردت يف حتميل األولياء مسؤولية الرقابة على األبناء ومن حتت 

 َّ مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ :كقوله تعاىل  ،سيطرهتم
(1) 

فإن مل  ،سانهلبفإن مل يستطع ف ،بيدهمنكرا فليغريه من رأى منكم  :ويف احلديث
يستطع فبقلبه

(2). 
وفائدهتا  ،من خالل هذه النصوص ندرك أن حظر القنوات املسيئة هلا أمهيتها القصوى

 .البالغة يف التدابري العالجية
ن ينوب عنهم؛ ألهنم وهذا الدور املهم جيب أن يقوم به والة األمور يف الدولة أو م

أصحاب السلطة، ولديهم القدرة على التنفيذ، وهلم الكلمة املسموعة، فهم املسؤولون 
ابلدرجة األوىل عن حظر القنوات اليت تنشر الفواحش، أو حظر الربامج اليت تناقض مبادئ 

لكلية، كغرامة مالية طائلة، أو حظر القناة اباإلسالم، وفرض العقوابت الرادعة على أصحامها  

                                 
 6آية رقم  سورة التحرمي. (1)
 .63ص:  سبق خترجيه.  (2)
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 وما أشبه ذلك. 
وميكن لرب األسرة أن حيجب بعض القنوات املسيئة ومينع األسرة من مشاهدهتا؛ ألنه  

 راعية بيته وصاحب السلطة فيه.
 :فةاالشرتاك يف القنوات اهلاد -2 

ال يكفي وسيلة انفعة لتخطي املشاكل الناجتة عن  عن التلفاز إن االستغناء التام   
لشدة حرصهم على صالح أبنائهم حياولون  ظ أن بعض أولياء األمورحومن املال ،القنوات

لكنه ليس حال انجحا لتفادي املخاطر أو  ،وهذا أمر جيد ،إغالق مجيع منافذ الشرور
فالذي حيظر القنوات  ،وإمنا الطريقة املثلى هي إجياد بدائل تُنسى عن الشر ،معاجلتها

وهي قنوات يتم انتقاؤها  ،نوات إسالمية هادفةيف ق ميكنه االشرتاك ،هالفضائية عن أوالد
 .وتكون مناسبة جلميع شرائح اجملتمع ،واختيارها بعناية فائقة

  :تسخري اخلطب والدروس بقصد معاجلة خماطر القنوات الفضائية -1
الفضائية يف نفوس املشاهدين ال بد من اختاذ  القنوات اإن اآلثر السلبية اليت قد ترتكه

ومن املعلوم أن خطب اجلمعة والدروس واحملاضرات اليت تقام يف  ،ملعاجلتهاخطوات حامسة 
خصوصا إذا كانت هناك عناية ابرزة  ،املساجد يكون هلا إسهامات كثرية يف معاجلة القضاي

فالدور الذي على اخلطيب آنذاك هو بيان التدابري  ،ابخلطب واحملاضرات حال إعدادها
حبيث يتطرق إىل أمهية القيم وسبل  ،ت القنوات الفضائيةالعالجية من الوقوع يف خمالفا

مع بسط سبل العالج  ،ويبني خطورة الوقوع يف خمالفات القنوات الفضائية ،احلفاظ عليها
 .النافع ملن ابتلي بشيء من تلك املخالفات

 :عدم اإلدمان على القنوات الفضائية -4 
إال أهنا ال ترتقى إىل درجة الكمال  ،ائيةرغم األمهية البالغة اليت حتظى مها القنوات الفض

وعليه فال ينبغي االعتماد الكامل  ،وال تستحق احللول حمل شؤون احلياة كافة ،من اإلجيابية
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 ،وينتج عنه العزلة االجتماعية ،وإال سيؤدي ذلك إىل اإلدمان ،على القنوات الفضائية
والوقوع يف  ،جبات املدرسيةالقراءة وإمهال الوا البعد عن :مثل ،ومشاكل أخرى كثرية

وبناء على هذا فعلى األسرة الدقة يف تنظيم أوقات مشاهدة  ،وغري ذلك ،املخالفات املتنوعة
وهذا من التدابري اجليدة اليت  ،مجيع السبل املؤدية إىل اإلدماناحلرص على سد و  ،التلفاز

   .ينبغي االعتناء مها يف هذا األمر
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 :لثالثالفصل ا

 وسبل معوقات الرقابة على القنوات الفضائية

 التغلب عليها

 وفيه مبحثان:

 .معوقات الرقابة على القنوات الفضائيةاملبحث األول: 
 املبحث الثاين: سبل التغلب على معوقات الرقابة على القنوات الفضائية
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 المبحث األول: 

 معوقات الرقابة على القنوات الفضائية.

 وفيه ثالثة مطالب:
 لقنوات الفضائية يف اململكة العربية للرقابة على ا اإلداريةاملطلب األول: املعوقات 

  السعودية:                 
 لقنوات الفضائية يف اململكة ملطلب الثاين: املعوقات االجتماعية للرقابة على اا

  العربية السعودية:                
 عوقات اإلعالمية للرقابة على القنوات الفضائية يف اململكة املطلب الثالث: امل

 العربية السعودية:                 
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وتكون سببا يف  ،يق الرقابة على القنوات الفضائيةاألمور اليت تعهناك العديد من 
 :وفيما يلي عرض لتلك املعوقات ،احليلولة دون حتقيق األهداف الرقابية

لقنوات الفضائية يف اململكة للرقابة على ا اإلداريةقات عو امل :املطلب األول
 :العربية السعودية

لو تتبعنا حبيث أننا  ،دم وجود أنظمة صرحية حول الرقابةعتتمثل هذه املعوقات يف  
األنظمة املختصة ابلرقابة على القنوات الفضائية ال جند أنظمة صرحية تنص على ضرورة 

هي  يونز التلفو  إلذاعةابفاجلهة املختصة  ،احلال لبقية األمورالرقابة على الفضائيات كما هو 
وبعد العودة إىل اللوائح التنفيذية املتعلقة مهاتني  ،وزارة الثقافة واإلعالم وهيئة اإلذاعة والتلفاز

 اجلهتني ال جند فيها بنودا صرحية تنص بصورة مباشرة على الرقابة على القنوات الفضائية
غري القنوات  خالفاتمبنظران يف األنظمة واللوائح التنفيذية املتعلقة  يف حني لو ،وكيفيتها
 ،تنص بصورة صرحية على ضرورة القيام ابلرقابة وضبط املخالفات فيها جند أن البنود الفضائية

وغياب األنظمة الصرحية حول الرقابة على القنوات الفضائية قد يكون عائقا كبريا أمام 
يتجرأ بعض ضعاف النفوس على عرض برامج تسيء إىل الدين والقيم  إذ قد ؛العملية الرقابية

ويرى ذلك أمرا سائغا ما دامت األنظمة ال متنعها بصورة  ،إذا أمن من العقوبة والرقابة ،واهلوية
ولتوضيح هذا األمر ال بد من استعراض بعض األنظمة واللوائح التنفيذية   ،صرحية واضحة

اجلوانب مث إجراء مقارنة بينها وبني األنظمة املختصة ابلرقابة املتعلقة ابملخالفات يف بعض 
  .على القنوات الفضائية

 
 .نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية :أوال 

فقد ورد يف هذا النظام توضيح مفصل لكافة األعمال والتصرفات املشينة اليت تعد    
 :من اجلرائم احملرمة يف جمال املخدرات وهذا هو نصه
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  :ةمياجر إ"تعد األفعال اآلتية أفعاال 
  .هتريب املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية أو تلقيها من املهربني – 1
جلب املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية أو استريادها أو تصديرها أو إنتاجها أو  – 2

بيعها أو شراؤها صنعها أو استخالصها أو حتويلها أو استخراجها أو حيازهتا أو إحرازها أو 
أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو املقايضة مها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو 

، إال يف األحوال املنصوص عليها يف هذا داؤها أو متويلها أو التموين مهاتسهيل تعاطيها أو إه
 .ا للشروط واالجراءات املقررة فيهالنظام وطبق

املرافق هلذا النظام أو جلب أي جزء  (4)درجة يف اجلدول رقم _ زراعة النبااتت امل 3
منها أو تصديره أو متلكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه ، وذلك يف مجيع أطوار منوها ، 
وكذا بذورها ، أو املقايضة مها أو املشاركة يف أي من هذه األفعال إال يف األحوال املنصوص 

لإلجراءات املقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من األعمال  عليها يف هذا النظام وطبقا
  .الالزمة لنمو البذور أو الشتالت أو العناية ابلزرع إىل حني نضجه وحصاده

_ صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها يف زراعة  4
  .(1)نعها بشكل غري مشروعإنتاجها أو صاملواد املخدرة أو املؤثرات العقلية أو 

 ،يالحظ على هذه البنود تصريح واضح وجلي لألفعال اليت تعد من اإلجرام يف البلد 
وهذا التصريح والتفصيل يزيل العوائق والعراقيل أمام اجلهات املختصة مبكافحة املخدرات 

  .وجهداء مهامهم الرقابية على أكمل للقيام أب
ذه األنظمة وهي الشمول والتدرج إضافة إىل التفصيل هنا ندرك ميزة مهمة يف شأن هو  

                                 
هـ وبقرار 1426/0/7واتريخ  39ابملرسوم امللكي الكرمي رقم م/ الصادرنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية  (1)

 https://www.boe.gov.sa. . موقع هيئة اخلرباءهـ1426/6/12واتريخ  132جملس الوزراء رقم 



 السعوديةفي المملكة العربية الرقابة على القنوات الفضائية  

 98  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومهذا التصريح  ،يح األعمال اليت تعد من اإلجرامففي الفقرات السابقة مت توض ،والوضوح
 .تزول كثري من معوقات الرقابة

جند فيها مثل  غري أنظمة الرقابة على القنوات الفضائية ولو رجعنا إىل األنظمة األخرى  
ألنه يقطع الطريق أمام ضعاف النفوس  ؛وهذا أمر يف غاية األمهية ،تفصيلهذا التوضيح وال

أما األنظمة الرقابية املتعلقة  ،الرتكاب اجلرائم املنصوص عليها وعلى عقوابت مرتكبيها
ابلقنوات الفضائية فليس فيها نصوص صرحية تنص على بشاعة عرض الربامج اهلابطة 

وبيان  ،مع جترمي من ثبت يف حقه عرض شيء منها ،ةواملسلسالت اخلليعة واألفالم املاجن
بل إن أنظمة الرقابة على القنوات الفضائية  ،العقوابت املرتتبة على ذلك أو غرامات مالية

واالبتعاد عن الفساد  ،تؤخذ من األنظمة العامة اليت تنص على االلتزام ابآلداب العامة
ومالك  ألن اإلعالميني ؛على القنوات الفضائيةوهذا من األمور اليت تعيق الرقابة  ،واملخالفات

 .للربامج ال جيدون أنظمة رقابية صرحية حتدد ما جيوز نشره وما مينع القنوات واجلمهور املتلقي
 

لقنوات الفضائية يف املعوقات االجتماعية للرقابة على ا :ملطلب الثاينا
 :اململكة العربية السعودية

على القنوات الفضائية له دور كبري يف محاية األفراد من  ال شك أن قيام اجملتمع ابلرقابة
وسبقت اإلشارة إىل أن هذه الرقابة  ،املخاطر اليت تنجم عن اإلدمان على القنوات

 ،االجتماعية عملية تكاملية تقوم أبداء أدوارها جهات متعددة قبل أن تؤيت مثارها اليانعة
 منيعاً  إال أن هناك بعض املعوقات تقف سداً  ،وعلى الرغم من أمهية هذه الرقابة االجتماعية

 :ومن أهم هذه املعوقات ما يلي ،قمتها أعلىدون وصول هذه الرقابة 
 :ضعف الوعي عند اجملتمع أبمهية الرقابة على القنوات الفضائية :أوال 

ل يف مكافحة كل أنواع اعمات اليت ال تقبل النقاش أن الوعي له دور فمن املسلَّ   
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 قويً  كان ذلك ابعثاً   ،فإذا تكامل الوعي لدى أفراد اجملتمع أبمهية أمر ما ؛اجملتمعالفساد يف 
ساد الفساد  يف اجملتمعات وإذا فقد الوعي ،على البذل والتضحية إلثبات ذلك األمر

وعلى الرغم من املخاطر احملتملة من القنوات الفضائية فإن   ،وتالشت اهلوية وتقلصت القيم
 :ويدل على ذلك ما يلي ،جملتمع ال يدركون هذه احلقيقةمن أبناء ا كثرياً 

 :قصور بعض األسر عن القيام ابلرقابة على القنوات الفضائية -3
يطلقون العنان ألبنائهم ليشاهدوا كل  يف كثري من اجملتمعات اآلابء واألمهات بعضإن 

بل إن  ،ة لهسواء كانت مضامينها متوافقة مع الشرع أو متنافي ،ما يشاؤون من الربامج
لتخلص من مشاغب ل ويعتربوهنا وسيلة مناسبة  ،اتمة يتعاملون مع القنوات إبجيابية بعضهم

يزداد اعتماد اآلابء خالل حياهتم اليومية على " ومن املالحظ أنه ،األطفال ومشاكلهم
 .فتاح اجلهازمل بلمسة واحدة ...طفل البشكل مدهش لتسلية وهتدئة  التليفزيون كأداة متاحة

وبعد أن كان  ،حياة أطفاهلم بعد يوم تزداد أمهـيـتـه فـي ومع استمرار انتفاعهم به يوماً 
 ،حيتاجون إىل فرتة راحة من رعاية الطفل نيح للرتفيه يقدمه اآلابء خالصاً  التليفزيون مصدراً 

غري أنه على الرغم من ازديد استياء  ،طاغ خمرب يف حياة األسرة إىل حضور حتول تدرجيياً 
ابلذنب  وعلى الرغم من شعورهم العميق، من تدخالت التليفزيون يف احلياة األسرية اآلبـاء

لتخليص أنفسهم  ون شيئاً يفعل لعجزهم عن السيطرة على مشاهدة أطفاهلم للتليفزيون فإهنم ال
  .(1) "واقفملالتعامل بنجاح مع ا ذلك أنه لـم يـعـد فـي إمـكـانـهـم ؛من هيمنته

كمن ينظر إىل قنبلة على أهنا   ،ابء ينظرون إىل جهاز التلفاز نظرة سطحيةكثري من اآلو 
 ،وال يعبأ مبا يف داخلها من املواد املتفجرة والقاتلة ،جمرد كرة حديد ميكن ركلها واللعب مها

                                 
. من إصدارات سلسلة عامل املعرفة عام: 22اإلدمان التلفزيوين وأثره على الطفل. أتليف ماري وين. ص:  (1)

 م.1907



 السعوديةفي المملكة العربية الرقابة على القنوات الفضائية  

 011  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وال أيمهون  ،والرتفيه ومتضية أوقات الفراغ ينظرون إىل التلفزيون على أنه جمرد جهاز للتسلية
لشرور اكثري من فمن ابب التسلية هذا تدخل   ،بثه من مواد سيئة وضارةضمون ما يمل

وبعضها ال يظهر  ،فبعضها يظهر فورًا يف أقوال الطفل وتصرفاته ،واملفاسد إىل عقول األطفال
حيث يستمر دخول هذه الشرور واملفاسد  ،مع مرور الزمن يكون ظهوره تدرجيياً  فورًا وإمنا

فس الطفل وتدخل يف صميم قناعاته الشخصية على أهنا جزء ابنتظام وترتاكم يف داخل ن
وعندما يكرب ويصل إىل مرحلة املراهقة حيث تربز  ،حقيقي من السلوك اإلنساين واالجتماعي

أخالقه  الظهور شيئا فشيئا على هذه األمراض يف تبدأ ،عن الكبار الً شخصيته ويزداد استقال
امل مع أهله ومع الناس من خالل ما جتمع لديه من ويبدأ يف التع ،وتصوراته وسلوكه وأقواله

  .(1)وتكون لديه اجلرأة على البوح مبا يراه صوااب دون تردد ،مشاهداته التلفزيونية
 ،مينعها من وضع الرقابة األسرية الفضائية هذا التعامل السطحي من األسرة مع القنوات

وال تدرك أمهية مراقبتهم  ،منها فهي ال تدرك أن هناك خماطر للقنوات جيب محاية األطفال
من عوائق الرقابة على  كبرياً   وفقدان هذا الوعي يعترب عائقاً  ،دوما من التشبث أبضرارها

  .القنوات الفضائية
وال  ،ن دور األسرة ال ينتهي عند وضع الطفل أمام اجلهازأ ومما ينبغي التنبيه عليه "    

املريب ابلنيابة عنها إن االهتمام ابلطفل قبل أن تنتظر من وسائل اإلعالم أن تقوم بدور 
السادسة واحلفاظ عليه من كل ما ميكن أن يكون له أثر سليب على شخصيته يندرج حتت 

وتقنني استخدام وسائل  ،دور األسرة الكبري الذي يتمثل يف تفعيل الدور الرتبوي لألبوين
ملدة طويلة أمام هذه الوسائل دون فال يسمح لألطفال ابلبقاء  ،اإلعالم املختلفة داخل البيت

                                 
مقدم للدكتور: عبد  24إعداد الطالبة فايزة أمحد يوسف صيام ص: دور التلفاز يف تنشئة األطفال لدراسة حو  (1)

 م 2006-هـ 1420عالم اإلسالمي، دراسات إسالمية معاصرة الكرمي سرحان ضمن مساق: اإل
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وتقليص الزمن ابلتدريج وأن ترتك األجهزة يف مكان اجتماع األسرة حبيث ال خيلو مها  ،رقيب
 .(1)"الطفل يف غرفته

ضعف بعض املؤسسات التعليمية عن القيام بدورها الرقايب على القنوات  :2 
 :الفضائية

املدرسة وغريها من  :عملية الرقابةل يف أن يكون هلا دور فاع من اجلهات اليت ينبغي  
ال يوجد هلا  املدارس  بعضلكن من املالحظ أن هناك  ،املؤسسات التعليمية بكافة أنواعها

  .أثر ملموس على أرض الواقع
وإمكاانهتا أكثر من  ،موتربيته األوالد مؤسسة متفرغة لتعليم" تعترب املدرسة ألن  

جيتمع فيها ذوو األعمار  ،وفصول دراسية ،ج منظمإذ يوجد مها منه ،إمكاانت األسرة
هلذا   ؛لفت هلذا اهلدفوتوجد مها كتب أُ  ،دوا هلذا الغرضع  ويوجد مها مدرسون أُ  ،املتقاربة

 ،ألهنا إذا ُوف  َقت يف التعليم والرتبية املفيدين ؛كانت املدرسة ذات أمهية ابلغة يف حياة الصغار
 .(2)"م لبعض جلساء خري وصالحيكون بعضه ،أنشأت جمموعة من البشر

 ،ويعيش بني أفراد أسرته غالب وقته كل يوم ،ايرتدد على املدرسة يوميً  الطفلوملا كان   
 افإنه يكتسب من أفراد األسرة أخالقً  ،ويرافق زمالءه وأقرانه يف أوقات أخرى للعب وحنوه

رى يف موظفي وي ،ويتعلم يف املدرسة العلوم اليت أعدت له ،ويتصف بصفات ،وعادات
وقد  مع أخالق األسرة وآدامها وصفاهتاقد تتفق  ،وصفات وآداابً  ااملدرسة ومعلميها أخالقً 

وقد  ،على آداب وأخالق وصفات أخرى مع أترابه وأقرانه اكما أنه يتدرب عمليً   ،ختتلف
 ،وهنا تربز أمهية اتصال املدرسة ابألسرة واتصال األسرة ابملدرسة ،تتضارب هذه مع تلك

                                 
 30دراسة حول )دور التلفاز يف تنشئة األطفال(. ص: (1)
 20دور املسجد يف الرتبية. أ. عبد هللا قادري األهدل. ص:  (2)
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يتم التعاون  كي  ؛أو سلبية إجيابية ،وأهداف تربوية َتعلم كل مؤسسة ما عند األخرى من أمورل
 .(1)حمو الشر ابألساليب املتاحة هلماوعلى  ،بني املؤسستني على تكميل اخلري

 اوتطبيع أفراده تطبيعً  التنشئة االجتماعية :من أهم العمليات اليت تقوم مها املدارسو    
يكونوا أعضاء صاحلني ويسامهون يف خدمة اجملتمع والعمل على تقدمه حىت  ،ااجتماعيً 

والظواهر  ،وكذا مكافحة العادات السيئة ،وجوده وثقافتهوتطوره املستمر وذلك للحفاظ على 
ومحاية الناشئني من  ،وبيان مدى خطورهتا على اجملتمع ،والوسائل اهلدامة ،األخالقية املشينة
 .(2)امبخاطره أضرارها وتوعيتهم

تقوم على  ألهنا ؛أهداف نبيلة أن أهداف التعليم والرتبية يف اإلسالم :وخالصة القول 
وعمارة  ،واجلهاد يف سبيله ،سبحانه وتعاىل والدعوة إليه ،وحده ال شريك له أساس عبادة هللا

وهي شاملة لكل مراحل  –فيجب أن يكون منهج املدرسة اإلسالمية  ،األرض مبا يرضيه
حىت يكون املسلمون قادة  ،لكل تلك اجلوانب احملققة لتلك األهداف الً شام –الدراسة 

  .انشئة عن جدارة وقوة إسالمية قيادة ،ايف الدين والدنيا معً  مجعاء للناس
فإذا حصل ُقُصور يف أي جانب من  ،ملنهج املطلوب للمدرسة اإلسالميةذلك هو ا  

 .(3)لوبة مبقدار ذلك القصورأثر ذلك يف حتقيق األهداف املط ،جوانب املنهج
مث ننظر   ،وعندما ننظر بدقة يف قضاي القنوات وما هلا من آثر على سلوك األجيال  

كذلك يف الدور الرقايب الذي تقوم به املدرسة على القنوات الفضائية جند قصورا يف كثري من 

                                 
 .20ص:  .دور املسجد يف الرتبية(1)
 12الفايز. ص:  عبد العزيز بن املدرسة والتنشئة االجتماعية. إعداد /  فايز (2)
 16دور املسجد يف الرتبية. مصدر سابق. ص:  (3)
( متت زيرة من قبل الباحث لعدد من املدارس بشرق مدينة الريض لالطالع على مناشط املدارس ومدى توعيتهم 2)

 خبطر القنوات الفضائية. 
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ة كما أن بعض املدارس إذ املناهج التعليمية ال تشتمل أكثرها على أمهية هذه الرقاب ،اجلوانب
ضمن نشاطاهتا للحد من املخاطر اليت قد تنجم عن تلبس مل تدرج حىت اآلن الربامج التوعوية 

وحتول  ،وهذا القصور يعد من املعوقات اليت تضعف قوة الرقابة ،الشباب مهذه الفضائيات
تف اجلهود بني ألن الرقابة إذا مل تتم عن طريق تكا ؛دون جناحها وإعطائها الثمرات اليانعة

ألن ما تبنيه جهة تربوية معينة هتدمه  ؛تكون الفوائد املرجوة منها ضئيلة ،اجلهات الرتبوية
 .(2) اجلهة األخرى عن قصد أو غري قصد

بل حىت  ،والقصور عن الرقابة على القنوات الفضائية ليس حكرا على املدارس وحدها 
وميكن إمجال  ،لقصور ملحوظ وملموسفا ،سائر املؤسسات التعليمية األخرى كاجلامعات

 :مالحمه يف النقاط التالية
 .قلة األنشطة التوعوية حول خماطر القنوات الفضائية - 

وتنمية مواهبهم  ،من الربامج املختلفة مهدف توسيع مدارك الطالب تقيم اجلامعة كثرياً   
حىت يتخرج  ،ع من حوهلموربطهم ابلواق ،وتوعيتهم ببعض األمور الضرورية يف احلياة ،وقدراهتم

ولذا تتسم تلك الربامج  ؛ابألعباء يف اجملتمع هناضاً  إجيابياً  الطالب وهو أهل ألن يكون عنصراً 
لكن لو نظران يف تلك الربامج جند أن  ،يف الغالب ابلشمول جلميع شؤون احلياة ومناحيها

 .أكثرها ال ترتبط ابلرقابة على القنوات الفضائية بصورة مباشرة
 :ضعف دور املسجد يف الرقابة على القنوات الفضائية -1

ملا يقوم به من  ؛وله أمهية قصوى يف حياهتم ،مهمة جلميع املسلمني يعد املسجد داراً 
وحماربة الرذائل والظواهر األخالقية  ،أدوار نبيلة يف غرس األخالق الفاضلة يف النفوس

إن دور و  كل حني من قبل أعدائهم  والعادات السيئة اليت تغزو بالد املسلمني ،الفاسدة
فتنطلق منه لتمارس  ،املسجد يف الواقع جزء متكامل مع أدوار املؤسسات األخرى يف اجملتمع
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  .(1)أنشطتها من خالله مغزولة ومتداخلة يف النسيج الذي يكون حياة اجملتمع
 لكن ،تؤدي هذا الدور العظيم قرواًن طويلة من الزمن ظلت املساجد وميكن القول أبن

وتكالب قوى  ،أصبحت األمة اإلسالمية اليوم يف مرحلة الغثائية اهلزيلة الطافية من الداخل
وذلك على حني  ،ضعف دور املسجد واحنسر مدةف ،والطغيان والغزو عليها من اخلارج الشر

ويف خضم تلك املؤامرات اهلادفة  ،ويف ظل هذه األوضاع املرتدية ،غفلة من بعض املسلمني
ما فتئت روح اإلسالم تدب يف كل عرق  ،صاء املسجد عن رسالته ووظيفته يف اجملتمعإىل إق

ونتيجة هلذه  ،الً فتدفعه إىل اإلسالم دفًعا متواص ،من عروق العامل اإلسالمي دبيًبا طبيعًيا هادئً 
يًها توج :اليقظة الواعية والصحوة املباركة بدأت املساجد تستعيد دورها الرائد يف اجملتمع املسلم

وتعليًما وتربية وخالي حية تنبض ابحلركة والعطاء لتؤدي دورها وتقوم بواجبها موجهة 
متعاونة مًعا يف ميدان التوعية  ،إخل ..املؤسسات األخرى كالبيت واملدرسة واملعسكر والنادي

 .(2)والتوجيه
 ،وبناء على ما سبق فينبغي أن تقوم املساجد ابلرقابة على القنوات الفضائية   

وحني حيصل القصور من قبل املساجد يف  ،وتتكاتف يف ذلك مع املؤسسات الرتبوية األخرى
وال بد من  ،القيام مهذا الدور املهم يعترب ذلك عائقا أمام الرقابة على القنوات وجناحها

 :وبيان نصيب الرقابة فيها ،وذلك ببيان اجملاالت الرتبوية للمساجد ،توضيح هذه النقطة
 :اجلمعة خطب :أوال 
وختتص خبصائص ال تتوفر يف أي نوع من أنواع اخلطب  ،إن خطبة اجلمعة تتميز مبزاي  

وتتم يف جو مهيب خاشع تتهيأ فيه  ،شعرية من شعائر اإلسالمحيث إهنا متثل  ،األخرى
                                 

قسم  –األستاذ بكلية الشريعة غامن السدالن  بن إعداد الدكتور صاحل ،األثر الرتبوي للمسجدكتاب ينظر:   (1)
  4سعود اإلسالمية. ص:  بن الدراسات العليا جامعة اإلمام دمحم

 .4ص:  املصدر السابق. (2)
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كما أهنا   ،ويشعر املسلم فيه أنه يف صالة وطاعة هلل جل وعال ،النفوس للتلقي واالستماع
 ،مما يفردها عن سائر اخلطب ،وعدم التشاغل عنه .ب اإلنصات إىل اخلطيبتتميز بوجو 
 .(1)والندوات اليت ال ينطبق عليها احلكم الشرعي نفسه ،واحملاضرات

ففي العام الواحد  ،والتكرار يف كل أسبوع ابالستمراريةوتتميز خطبة اجلمعة أيضا 
فإذا أحسن إعداده   ،راسيا متكامالوهذا ميثل مساقا د ،يستمع املصلي الثنتني ومخسني خطبة

 .(2)ومثراته عظيمة ،كانت آثره جليلة
وابختالف مستويهتم  ،بتنوع احلاضرين إليهاوتتميز خطبة اجلمعة إىل جانب ذلك    

 ،فإن اخلطيب يف خطبة اجلمعة خياطب مجيع فئات اجملتمع ،واالجتماعية ،وطبقاهتم العلمية
وهذا التنوع يعين تذليل العقبات اليت حتول دون  ،رىوال خيتص احلضور على فئة دون أخ

واملوظف  ،والطالب واملعلم ،فإن العامل وصاحب العمل ،تنفيذ طرائق اإلصالح االجتماعية
فال ختاطب فئة منهم يف  ،ويوضعون أمام مسؤولياهتم ،والرئيس كلهم خياطبون يف آن واحد

  .(3)منهم دون األخرىولية على فئة ؤ وال حتمل املس ،غياب الفئة األخرى
إال أن  ،ويف اجملال الرقايب ،ورغم كل ما سبق ذكره من أمهية املسجد يف اجملال الرتبوي  

يف قلة قصور هذا الويربز  ،من بعض املساجد يف أداء هذه املسؤولية املهمة اك قصورهن
طريقة التعامل ولو إشارة خفية إىل أمهية الرقابة حول القنوات و  ،اخلطب اليت تعىن ابلرقابة

  .معها يف هذا العصر الراهن
 :احملاضرات :اثنيا 

وختتلف املساجد يف ذلك كل  ،تقام يف املساجد حماضرات كثرية يف موضوعات متنوعة  
                                 

 4انظر: خطبة اجلمعة ودورها يف تربية األمة أتليف د. عبد الغين أمحد جرب مزهر. ص:   (1)

  4ص:  املصدر السابق.  (2)

 3ص:  املصدر السابق.  (3)



 السعوديةفي المملكة العربية الرقابة على القنوات الفضائية  

 016  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتسهم هذه  ،أو شهرية وهكذا ،أو أسبوعية ،ففي بعضها حماضرات يومية ،حسب نشاطه
لكن عندما ننظر إىل أحوال املساجد  ،ئةاحملاضرات إسهاما حقيقيا يف حماربة األخالق السي

وبعضها ال تلقي ابال ابجلوانب الرقابية  ،بدقة جند أن بعض  املساجد تقل حركاهتا وأنشطتها
فقلة احملاضرات حول إجيابيات وسلبيات القنوات تؤدي إىل ضعف  ،على القنوات الفضائية

ن ذلك يؤثر سلبا حول فإ ،وكلما ضعف وعي اجملتمع حول شيء معني ،الوعي االجتماعي
 .املفيدةوذلك يعترب من املعوقات اليت تتطلب اختاذ القرارات وحبث احللول  ،وضع الرقابة عليه

 :الدروس :اثلثا 
وتستغل الفرصة  ،ملساجد بتنظيم الدروس املختلفة يف جوانب متعددةعتين كثري من ات  

 تقتصر دورها فقط على إقامة فاملساجد ال ،من خالهلا يف إيصال رسائل توعوية للمستفيدين
وقد ظل املسجد على امتداد اتريخ املسلمني مؤسسة تعليمية للصغار " ،الصلوات اخلمس

وأول األمكنة اليت حتقق األهداف العملية لرتبية الناس بعامة والناشئة والشباب  ،والكبار
د هم أشبال املسجد وعمار وكان الرجال األوائل الذين محلوا اللواء ولبوا النداء إىل اجمل ،خباصة

  .(1)"وكان العلماء والفقهاء والبلغاء والنبالء من أفضل خرجييها ،بيوت هللا تعاىل
وهذه الدروس اليت تقام يف املساجد ال ختصص كثري من مساحاهتا للرقابة على   

وهذه تعترب من  ،فئة الشباباجملتمع مبخاطرها احملدقة خاصة  القنوات الفضائية وتوعية
   .ملعوقات اليت تقف أمام نضج الرقابة وجناحهاا

                                 
  0ر الرتبوي للمسجد. ص: األث  (1)
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القنوات الفضائية يف  املعوقات اإلعالمية للرقابة على :املطلب الثالث
 :اململكة العربية السعودية

ألهنا هي املنتج  ؛إن املركز اإلعالمي هو جهة مسؤولة عن الرقابة عن القنوات الفضائية
براجمها وصياغتها صياغة تتالءم مع القيم واملبادئ وعليها أن تقوم بدراسة  ،األول للربامج

هناك معوقات إعالمية عديدة حتول دون قيام املركز و  ،والسياسة العامة للدولة ،اإلسالمية
بعضا ويف الفقرات التالية سنذكر  ،اإلعالمي ابلرقابة على القنوات الفضائية ابلشكل املطلوب

 :من تلك املعوقات
 :حرية التعبري عن الرأيب يف مفهوم التقليد األعمى للغر  -1
لألفراد قبل  اإلهليةإن حرية التعبري عن الرأي حق من احلقوق اليت أقرهتا الشرائع   

إذ  ،الشريعة اإلسالمية السمحة ،ومن الشرائع اليت أقرت هذه احلرية ،التنظيمات والتشريعات
كل شيء ما مل تتعارض أو يقوم مفهوم احلرية يف اإلسالم على إطالق احلرية للفرد يف  " 

فإذا تعدت تلك احلدود تتحول إىل اعتداء جيب  ،حلق أو ابخلري أو املصلحة العامةتصطدم اب
تباع اوذلك ألن االسرتسال يف  ،والعقل وال يقيد احلرية يف اإلسالم إال الشرع ،يدهيوقفه وتق

الك وال حتصل به اهلوى وموافقة األغراض يرتتب عليه الفوضى واالضطراب والتقاتل واهل
   .(1)"احلرية يف اإلسالم حرية مسؤولة إنومن هنا ميكن القول  ،املصاحل الدينية أو الدنيوية

ال تعين االنفالت من  مفهوم حرية التعبري عن الرأي هنافإن  على ما سبقوبناء     
وأساليبه ووسائله االته القيود بقدر ما تعين االلتزام ابملنهج اإلسالمي يف التعبري عن الرأي وجم

ومنبثقة عنها يف املصدر  ،فهي ملتزمة ابلتصور اإلسالمي ملفهوم احلرية بشكل عام املشروعة

                                 
داد: د. حرية التعبري عن الرأي يف وسائل اإلعالم يف اجملتمع املسلم واجملتمعات الغربية )دراسة أتصيلية مقارنة( إع (1)

 3ص:  .يعواجي صلو  بن عبد احلافظ
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فموضوعها  ،رض وإقامة احلياة على أساس الدينواملمارسة وتسعى لتمكني شرع هللا يف األ
نية احلق ونبذ الباطل وحراسة الفضائل اإلنسا رةالشأن العام يف حياة املسلمني مبناص

وممارستها مرتبطة ابلنقد الذي يبتغي إصالح أي خلل يطرأ على احلياة  .واألخالق الفاضلة
 .(1)"منطلقة من منهج اإلسالم ومقيدة مبقاصد الشرع ،اإلسالمية
استمدت حرية التعبري يف وسائل اإلعالم يف فقد " الغربية حلرية التعبري نظرةالأما 

ولذلك  ،سس الفكرية اليت وضعها هلا الفالسفة الليرباليوناجملتمعات الغربية مرجعيتها من األ
ظهرت نظرية احلرية ابعتبارها بديال عن نظرية السلطة وترى هذه النظرية أن على وسائل 

فيختار ما  ،وترتك هذه األفكار لتتصارع والفرد يقرر ،اإلعالم أن تطرح األفكار يف سوق حرة
حمددة من التشريعات واألنظمة على حرية وسائل ولعدم وجود قيود  ؛يشاء من هذه األفكار

فقد متادت وسائل اإلعالم يف ممارسة هذه احلرية واستغلتها أسوأ  ؛اإلعالم يف هذه اجملتمعات
واقتحام احلياة اخلاصة  ،والعنف ،واجلنس ،استغالل مما نتج عنه املبالغة يف تقدمي مواد اجلرمية

وكشف  ،عن فساد املسؤولني احلكوميني ،ذيبونشر اإلشاعات واألكا ،للشخصيات العامة
    .(2)"وذلك حبجة تقدمي احلقائق لعامة الناس ،األسرار احلكومية

وهذا املفهوم الغريب حلرية التعبري عن الرأي يف وسائل اإلعالم انساق وراءه بعض 
 يف عرض أطلقوا ألنفسهم العنانا استخدامه حيث و وأساؤ  ،املسلمنيأبناء اإلعالميني من 

 ،والربامج السخيفة اليت تسيء إىل القيم اإلسالمية واهلوية االجتماعية ،املواد اإلعالمية السامة
وقد نتج عن هذا التقليد األعمى للغرب صعوبة وضع الرقابة على  ،والسياسات العامة للدولة

 .القنوات الفضائية

                                 
 3صيلية مقارنة(. ص:حرية التعبري عن الرأي يف وسائل اإلعالم يف اجملتمع املسلم واجملتمعات الغربية )دراسة أت(1)
 .27ص .سعود البشر  بن دراسة حتليلية أتصيلية مقارنة، دمحم –حرية الرأي يف اإلسالم  (2)
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 :احمللية الضغوط اخلارجية على وسائل اإلعالم -2 
املسيطرة على األقمار الصناعية ولديها القدرة الفائقة  هيالغرب  دول أن ممن املسلَّ     

 ،الشعوب هويتحماولة طمس يف جهدا  وهي ال أتل ،كم يف وسائل اإلعالمعلى التح
ا وعلى اخلطوات اليت ريد أن يسري العامل أبسره وفق مفاهيمهوت ،اوتشكيلها حسب رؤيته

 زمن الفضائيات فإن أمريكا هي مصدر مئات بل ويف" ،البشرية الكربىمسها يف قضاي تر 
وال تكتفي بسيطرهتا مع أورواب على  ،آالف احملطات اليت تغزو العامل ولكنها ال تكتفي بذلك

فحىت األقمار الصناعية املصرية والعربية تصنع وتطلق من قواعد  ،معظم األقمار الصناعية
  .ورويب إيرين من قاعدة جواان الفرنسيةكالنايل سات الذي أطلق بواسطة الصاروخ األ  ،غربية

وهكذا تظل املنظومة العربية واإلسالمية يف الفضاء حتت السيطرة الغربية ولكنهم ال 
يتدخلون بشكل سياسي فج لدى البالد اليت توجد مها مقرات  بل ،يكتفون بذلك

 .(1)"للمحطات الفضائية للضغط على توجهاهتا
ة أثر هذه الضغوط من خالل تراجع الرؤية العربية وقد الحظنا يف السنوات األخري 

تنحاز  ،املرأة والطفولة :وحىت يف جمال موضوعات األسرة ،واإلسالمية يف اجملاالت السياسية
وانعكس هذا  ،وجتذيرها من خالل هذه الفضائيات هذه الضغوط جتاه القيم واملفاهيم الغربية

ة لعدم إمكانية غالبية الدول العربية واإلسالمية بصورة حادة على األسرة املسلم املرير الواقع
وهنا تكمن األزمة اليت  ،على مواكبة التقدم املتسارع يف تكنولوجيا اإلعالم والفضائيات

 ..خاصة يف الدول التابعة وغري املستقلة ،تواجهها وسائل اإلعالم املوجهة لألسرة املسلمة
 احلصول على التقنيات العلمية والفنية حيث اعتمدت يف معظمها على املصادر األجنبية يف

                                 
 دراسة قدمت يف امللتقى الدويل الثاين للمفكرات املسلمات يف طهران. 2ص اإلعالم واألسرة. د.جنالء القليويب. (1)

 م23/11/2010عام: 
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ونقلها حرفيا دون تبصر يف مدى مالئمة هذه الرؤية لرتاثنا  ،اليت ختص األسرة والطفل
وأيضا دون النجاح يف وضع سياسة إعالمية ترسخ اهلوية الثقافية  ،وتقاليدان وقيمنا احلضارية

مع ازديد وتضاعف حجم  ،واحلضارية لألمة على أساس من العقيدة والقيم والطموحات
بسبب  ،وأتثري البث املباشر اإلعالمي على األسرة والطفل خاصة يف مراحل الطفولة األوىل

وأيضا تزكية  ،تعرض هؤالء األطفال إىل سيل ال ينقطع من مشاهد العنف واجلنس واجلرمية
 ،ياسات الصحيةالنزعات االستهالكية لدى األطفال مبا ال يتوافق مع اإلمكانيات املادية والق

مما أدى إىل اختفاء النموذج القدوة سواء يف املسلسالت أو الربامج اليت تقدم مناذج للمرأة ال 
 .(1)أو مناذج لألسرة تنحسر يف األسرة املفككة ،تتفق مع واقعنا اإلسالمي

نفسها ، ه اخلصوصوالقنوات الفضائية على وج ،هنا جتد وسائل االتصال العربية من    
يف واليت ال تعتـرف  ،واملتداخلة ،واملتشعبة ،تعددةوهو أتثري تيارات العوملة امل ،ٍد كبريأمام حت

  حياولون وغريهم بعض الكتاب األمريكينيذلك وأن  ،افة الغربيةالواقع ـ أبي   ثقافة غري الثق
فات ألهنا إما ثقا ؛اإلحياء أبن ثقافات البالد األخرى هي ثقافات تقليدية غري مالئمة كثريا

وبناء على  ،أو هي ثقافات ذات توجهات دينية ،أو ثقافات مكبلة ابلقيود ،خنبة أو صفوة
 .(2)والتأقلم مع مستجداته ،ذلك فهي ثقافات ال تصلح ملواكبة هذا العصر وتلبية متطلباته

من عوائق الرقابة على القنوات  كبرياً   هذه الضغوط الغربية اخلارجية متثل عائقاً    
فاأليدي الغربية هي اليت تتصرف يف جل الربامج  ، اجملتمعات اإلسالميةالفضائية يف

ال سيما إذا  ،يف عقائدان وأصولنا وتدرك عن وعي الربامج اليت ميكن أن تؤثر سلباً  ،اإلعالمية
 الغريب ابعتباره املصدر األساساإلعالم اإلسالمي على اإلعالم أمعنا النظر يف مدى اعتماد 

                                 
 3. ص قليويباإلعالم واألسرة. د.جنالء ال(1)
: د. جمذوب خبيت دمحم توم. ص: ورقة بعنوان: أبعاد العوملة وأتثريات التدفق اإلعالمي على الدول النامية. إعداد (2)

11. 
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 .خاصة برامج البث املباشر واليت يستعصي وضع الرقابة عليها لكثري من الربامج
 الفضائية القنواتالرحبية لدى بعض  -3  

مما ال شك فيه أن مالك القنوات الفضائية عليهم مسؤولية عظمى خبصوص احملتوى 
كما تقع على عاتقهم مسؤولية النتائج واآلثر اليت حتدث عن وسائل   ،واملضمون اإلعالمي

ومن املفرتض أن يكونوا على قدر كبري من الشعور التام مهذه املسؤولية  ،يف اجملتمعاإلعالم 
وينبغي أن تظهر مالمح هذا الشعور يف مدى انتقائهم للربامج اليت  ،امللقاة على عاتقهم

 وات هدفهم األساسلكن املؤسف أن بعض مالك القن ،تستهدف اجملتمع بكافة شرائحه
إذ حياولون جذب الشباب وإشباع  ؛القيمالدين و و على حساب حتقيق األرابح الطائلة ول

ألن اإلنسان يشعر  ؛حاجاهتم بربامج الرتفيه والتسلية بغض النظر عن هبوط حمتواها وسلبيتها
ابحلاجة املاسة إىل التغيري والتنفيس واالسرتخاء واالبتهاج واهلروب من ظروف املشاكل والعزلة 

 .وامللل وما إىل ذلك
وارتبط  ،ة لذلك ازدهر االجتاه التجاري يف صناعة التلفزيون والقنوات الفضائيةونتيج"  

وكذلك املعلنني الباحثني عن  ،ذلك ابملعلنني الباحثني عن أكرب نسبة مشاهدة وتوزيع
 ،ومع كثرة القنوات الفضائية التجارية ،الذي يدعم القيم االستهالكية املضمون اإلعالمي

من خالل اإلعالانت والرعايت واخلدمات  ،بينها لتحقيق األرابحواشتداد املنافسة فيما 
فقد أدى ذلك إىل أن تقوم بعض القنوات الفضائية التجارية ابلتنافس  ،التفاعلية وغريها

وهذا  ،مهما تكن هابطة وسلبية ،والتزاحم لتقدمي املادة املثرية املغرية اخلارجة عن املألوف
ك بعض القنوات الفضائية التجارية أدى إىل اخرتاق قيم الوضع التنافسي احملموم بني مال

وسوء استخدام حرية  ،وانتهاك معايريه املهنية ،والتضحية أبخالقيات اإلعالم ،اجملتمعات
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 .(1)والتجاهل التام للمسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم" ،البث
من أكرب املعوقات اليت  معوقاً هذه النظرة الرحبية لدى بعض مالك القنوات التجارية تعترب      

إذ إن من ميلك القناة هو الذي لديه السلطة على إدارهتا  ؛تعرقل مسرية الرقابة على القنوات
 ،وهو القادر على صياغة براجمها صياغة تتالءم مع القيم واملبادئ ،وتوجيه رسالتها وأهدافها

جتمع نتائج سلبية يف جمال الرتبية أفرز ذلك للم ،ا هذه املسؤولية هلثا وراء املالفإذا أمهلو 
ورمبا استعصى على متخذي القرار وضع رقابة صارمة ذات آثر ملموسة  ،والثقافة واألخالق

 .على القنوات الفضائية
 الغزو الفكري من خالل وسائل اإلعالم -4  

ال يزال هناك صراع حاد بني احلق والباطل منذ بداية وجود العنصر البشري على     
فأهل الباطل هلم جهود متواصلة  ،البسيطة إىل اآلن وإىل أن يرث هللا األرض ومن عليهاوجه 

 ،وعمل دؤوب يف معاندة احلق وحماولة إمخاد مجرته والقضاء عليه ما استطاعوا إىل ذلك سبيال
ألهنم يبحثون دوما عن  ؛يف نصرة ابطلهم من أهل احلق وأكثر جلداً  ورمبا كانوا أصلب عوداً 

 ،وال يرون معىن للفشل أو اهلزمية أو الرتاجع ،وسائل اليت متكنهم من حتقيق أهدافهممجيع ال
أن  أفضل الطريق وأقرمها لغزو العامل "وأدركوا  ،ويف هذا العصر أيسوا من نتائج احلروب املدمرة
فوضعوا املخط طات  ،سلوك الغزو الفكري :اإلسالمي وإخضاعه لسيطرهتم االستعمارية هو

 ،ونسجوا املؤامرات للغارة على األفكار واملفاهيم اإلسالمية ،الدقيقة يف هذا اجلانبوالربامج 
فانتقلت املعركة من ساحة احلرب إىل  ،اة ابإلسالم أم ة وحضارًة وفكرً وعلى كل ما له صل

                                 
عام:  1ط 130عبد الرمحن الشميمري. ص:  بن فهدأتليف الرتبية اإلعالمية. كيف نتعامل مع وسائل اإلعالم؟  (1)

 م.2010ه 1431



 السعوديةفي المملكة العربية الرقابة على القنوات الفضائية  

 003  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1)"ميدان الفكر والثقافة
 هأهداف حتقيق سبيل يف خيططون هلذا الغزو ويبذلون الغايل والنفيسظل الغرب وقد  

أوائل القرن العشرين امليالدي بدأ تنفيذ مراحل الغزو الفكري للحياة  ذمن"ف املرسومة
اإلسالمية بشكل جاد وتطبيقي عن طريق اإلعالم الذي متثل يف معطيات الصحف واجملالت 
اليت ختضع لتوجيه وكاالت أنباء ومؤسسات فضال عن اإلذاعة اهلوائية اليت تبث برامج روائية 

 ،ميول عدوانية وعنصرية بني طبقات اجملتمع اإلسالميو  ،تنمي اجتاهات غريزية ،ةوقصصي
سالمية املنقولة يف الصحافة عرب اإلغري اجلرمية وقصصها وصور اجملتمعات هذا وأخبار 

فربطت بينهم وبني هذه  ،أساليب إعالمية شدت انتباه أجيال من املسلمني ،الفوتوغرافيا
وذلك  ،امهم ابلغربوممارسات ميكن أن تعمق إعج ااقت هلم أفكار األساليب العصرية اليت س

مع لنشاط مذهيب ومدرسي ويهيئ اجملت اإلسالمي مما ميكن أن يتيح املناخ لعزهلم عن اجلو
 (2)"وحقده ضد األمة اإلسالمية هينفت مسوم

لوسائل بل بذلوا املزيد من اجلد واملثابرة يف حماولة تسخري ا ،ومل يقفوا عند هذا احلد  
ومند عرف العامل اإلسالمي اإلذاعة املسموعة مث املرئية وبدافع من العزلة اليت يغيب " احلديثة

فيها العقل اإلسالمي  اندفعت قطاعات عريضة من املسلمني وراء هذه األساليب املثرية يف 
ضال نقل املعلومة وسوق اخلرب الذي يستهدف به اإلعالم الغري إسالمي عقل األمة وفكرها ف

 .(3) "عن حجبها عن دينها
                                 

اجلامعة اإلسالمية  -كلية أصول الدين  47ر والغزو الفكري. الدكتور صاحل حسني الرقب. ص: واقعنا املعاص (1)
 م2010 -هـ1431غـزة. الطبعة اجلديدة -فلسطني 

.   627عبيد  املشرف د/أمحد أبو زايد  أبو سجادة ص:  بن الغزو الفكري ومظاهره. اعداد/ دمحم اهلمايل عبد هللا (2)
خلطابة قسم مقارنة االدين ابلسنة الثالثة اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية كلية الدعوة واإلمامة وا

 العظمى.
 627ص:املصدر السابق.  (3)
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إن هذا الغزو الفكري املخطط يعترب عائقا كبريا من عوائق الرقابة على القنوات الفضائية  
 وحياولون دوماً  ،ال سيما إذا عرفنا أن املخططني له ينطلقون من خطط مدروسة بعناية فائقة

قدرهتا على الرسوخ أمام طوفان و  ،توهني ثقتنا وقناعاتنا الداخلية مبدى جدارة قيمنا وثقافاتنا
وابءت  ،وإذا جنحوا يف هذه املخططات ضعفت قوتنا يف السيطرة على أبنائنا ،احلياة املعاصرة

ورمبا أودى ذلك بشبابنا إىل الوقوع يف  ،جهودان الرقابية ابلفشل يف كثري من اجملاالت
كثري من ثقافاهتم   وتقليدهم تقليد األعمى يف ،مستنقعات االنصهار والذوابن يف الغرب

 .وأمناط حياهتم
وتسهيل  ،مع أعدائنا يف تطبيق خمططاهتم واحداً  وإذا ُوجد من أبنائنا من يقف صفاً   

 اجلهود الرقابية اليت جناح فإن ذلك أمر يؤثر سلبا على ،إجراءاهتم اإلفسادية داخل جمتمعاتنا
  .تنا االجتماعيةنكرس هلا حياتنا من أجل احلفاظ على أخالقنا اإلسالمية وهوي
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 :الثاني بحثالم

الرقابة على القنوات  معوقاتسبل التغلب على 

 ،الفضائية

  :مطالبثالثة  وفيه
 .النظامية عوقاتاملسبل التغلب على  :املطلب األول

 .االجتماعيةعوقات املسبل التغلب على املطلب الثاين: 

 .ةاملطلب الثالث: سبل التغلب على املعوقات اإلعالمي
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 النظامية: عوقاتاملسبل التغلب على املطلب األول: 
كان   صارماً  واضحاً فإذا كان النظام  ،ال خيفى على أحد أمهية النظام يف جمال الرقابة  

 ونظراً  ، كان نوعهاأي   ن الوقوع يف املخالفاتومنعهم م ،يف ردع الناس وزجرهم ذلك سبباً 
كون األنظمة الرقابية املتعلقة مها يف غاية الوضوح ألمهية القنوات الفضائية فال بد أن ت

حىت ال يبقى لضعاف النفوس منفذا يتسللون من خالله إىل ارتكاب  ،والصرامة والصراحة
 .احملظورات

 وللتغلب على املعوقات النظامية جيب اتباع اخلطوات التالية:
ابلوضوح والصراحة؛ ختصيص اجلهات املعنية ابلقنوات الفضائية أبنظمة رقابية تتسم  -1

، وذلك أسوة ببقية األنظمة، كاألنظمة املتعلقة ابملخدرات وغسيل األموال وما أشبه ذلك
هيئة اإلذاعة والتلفزيون، و واجلهات املعنية ابلقنوات الفضائية هي: وزارة الثقافة واإلعالم، 

 واهليئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع.
لرقابة على القنوات الفضائية، وتوزيعها على مجيع الوزارات إصدار التعاميم املتعلقة اب -2

عنية ابلنشر، كوزارة الثقافة واإلعالم، وهيئة اإلذاعة والتلفزيون، واهليئة العامة واهليئات امل
 لإلعالم املرئي واملسموع، وتزويد مالك القنوات بنسخ منها.

املخالفة، سواء كانت توضيح العقوابت اليت ينبغي أن يعاقب مها جهات النشر  -3
غرامة مالية طائلة، أو إغالق القناة لفرتة طويلة، أو إغالقها لألبد يف حالة تكرارها لعرض 

 املنشورات اليت ختالف املبادئ اإلسالمية والقيم الدينية والسياسات العامة للدولة.
هيئة اإلذاعة تكوين فريق خاص للقيام ابلرقابة الدورية على وزارة الثقافة واإلعالم، و  -4

والتلفزيون، واهليئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع بغية التأكد من مدى التزامها أبنظمة الرقابة 
 على القنوات الفضائية، واالطالع على املخالفات اليت ترصدها، وسبل تعاملها معها.

 غة األنظمةحال صيا -السابقة، واملتزامنة، والالحقة –مراعاة أنواع الرقابة الثالثة  -3
 وإصدار التعاميم؛ وذلك لكون الرقابة عملية تكاملية ال تغين بعضها عن بعض.
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 :االجتماعيةعوقات املسبل التغلب على  :املطلب الثاين
يف املبحث السابق تطرقنا يف احلديث حول املعوقات االجتماعية اليت تعوق الرقابة    

أن ذلك انتج من عدم الوعي خبطورة القنوات وذكران قصور األسرة و  ،على القنوات الفضائية
وهنا نبحث عن حلول  ،واإلمهال يف التعامل مع وسائل اإلعالم ،والنظرة السطحية

وهنا نبدأ بطرح احللول والسبل  ،ومقرتحات وسبل للتغلب على املعوقات اليت مت ذكرها
 :ايلينبغي لألسرة استخدامها للرقابة على القنوات وهي كالتوالوسائل اليت 

املنظمات واملشروعات األجنبية والعربية  لبحث واالطالع علىعلى األسرة أن تقوم اب  
وكذا البحث عن القنوات  ،املتخصصة ابلعناية ابألطفال ومحايتهم من خماطر وسائل اإلعالم

 .اليت ختصص بعض برامج للكشف عن اآلثر السلبية لإلدمان على وسائل اإلعالم
إىل الرقابة على أهنا مسألة صعبة جيب أن تتكاتف جهود أفراد  جيب أن تنظر األسرة 

فيشارك كبار اإلخوة واألخوات مع الوالدين يف  ،األسرة للقيام مها وأدائها على أحسن وجه
وتعاهدهم وتفقدهم حال  ،توعية الصغار خبطورة القنوات وتوجيههم حنو االستخدام األمثل

ومساعدهتم على اختيار الربامج النافعة املالئمة  ،استخدامهم هلا وضبط أوقات املشاهدة
 .ألعمارهم ومدى تفكريهم

 :ومثة قواعد عامة ومهمة لتوجيه األطفال للتفاعل الواعي مع وسائل اإلعالم 
االعرتاف بوجود جوانب سلبية يف وسائل اإلعالم والتقنية احلديثة وأهنا ليست خريا  -1

 . حنو وضع الرقابة اجلادة على القنواتوهذا االعرتاف يعد اخلطوة األوىل ؛حمضا
جتنب تعرض األطفال لوسائل اإلعالم والتقنية احلديثة بصورها  صعوبةإدراك  -2
ومن هنا ندرك خطأ بعض األسرة يف رفض القنوات  ،بصفة مباشرة أو غري مباشرة ،املختلفة

ويتجلى  ،قهمخوفا عليهم وعلى دينهم وأخال ،وحماولة صرف األوالد عنها مجلة وتفصيال
حبيث لو مت حظر األطفال عن املشاهد  ،خطأ هذا اإلجراء يف شدة انتشار هذه الوسائل
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 .داخل املنزل فهناك جماالت أخرى يستطيعون مشاهدهتا فيها
وجود قدر من االتفاق بني الوالدين وأفراد األسرة يف النظرة إىل وسائل اإلعالم  -3

وجيب أن يكون الوالدان صارمني بعض الشيء  ،ل معهاويف أساليب التعام ،والتقنية احلديثة
 .مع من خيل مهذا االتفاق من األبناء

يف تفاعلها الواعي مع وسائل  ،بسلوكها تكون مثاالً  ،وجود قدوة حسنة لألطفال -4
فالوالدان مثال يعتربان النموذج األول الذي يسعى مجيع األوالد  ،اإلعالم والتقنية احلديثة

 ،فإذا لوحظ عليهما اإلدمان على القنوات الفضائية ،األقوال والتصرفاتلتقليدمها يف 
فاألوالد بال شك يكونون  ،ومشاهدة األفالم اخلليعة ،واالهنماك يف متابعة الربامج اهلابطة

 .هلما تبعا يف ذلك
بناء مهارة التفاعل الواعي مع وسال اإلعالم والتقنية احلديثة من خالل ثالثة  -3

 :لةجوانب متكام
   (التفكري)اجلانب املعريف  -أ     
 (املشاعر والعواطف)اجلانب الوجداين  -ب     
 (املمارسة والتصرفات)اجلانب السلوكي  -ج     

وروعيت هذه  ،لدى األسرة فإذا اكتملت مهارة التفاعل الواعي مع القنوات الفضائية  
وصارت من  ،بية للبناء والنموكانت وسيلة إجيا  ،اجلوانب الثالثة يف الربامج الفضائية

   .(1)الضروريت اليت ال بد منها يف تربية اجليل الصاعد
 ،ومبا أن الرقابة حتتاج إىل تضافر اجلهود بني األسرة واملؤسسات التعليمية واملسجد  

توعية الطالب ابلطريقة املثلى للتعامل ب وسائر املؤسسات التعليمية فاألوىل أن تعىن املدارس

                                 
 مع إضافات كثرية على األصل املنقول. 201مت استقاء أصل هذه األفكار من كتاب: الرتبية اإلعالمية ص:  (1)
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وهناك عدة سبل ميكن أن تكون سببا يف جناح املؤسسات  ،ئل اإلعالم املختلفةمع وسا
 :التعليمية يف الرقابة على القنوات منها ما يلي

وأهنا سالح ذو حدين ميكن تسخريه  ،الشعور بوجود خماطر للقنوات الفضائية -1 
غي أن يكون معول كما ينب  ،واختاذه أداة لنشر الدين وتعاليمه السمحة ،لبث اخلري يف األمة

 ،ويزرع يف اجملتمعات سفاسف العادات والرذائل ،هدم يقضي على األخالق والقيم واملثل
 ،بل جيب أن يشعر مها القائمون على املؤسسات التعليمية ،وهذه حقيقة ال جيوز إنكارها

ة فقد ألهنم إذا أمهلوا هذه النقط ؛ويتخذوها خطوة أوىل للتفكري يف وضع الرقابة على القنوات
إذ يستحيل أن يتم البناء إذا كان وراء  ؛تقل آثر جهودهم اليت يبذلون يف جمال الرتبية والتعليم

وعند وجود الشعور ابملشكلة جيد اإلنسان يف نفسه حافزا قوي يدفعه  ،الباين ألف هادم
 .للبحث عن السبل واحللول واملقرتحات إلزالة العراقيل واملعوقات

حبيث يشارك فيها  ،داخل احلقول التعليمية وخارجهاالتوعوية تنظيم احلمالت  -2 
وقد يكون من املفيد يف  ،ويكون هلم فيها حضور قوي ودور ابرز ،الطالب بنشاط وفعالية

وُتضمن أسئلتها اجلوانب الرقابية من حيث  ،بني الصفوفهذا الصدد تنظيم املسابقات 
لتنظيم جيدا فال أبس أن تنقل الفعاليات عرب وإذا كان ا ،أمهيتها ووسائلها وطرق القيام مها
  .بغية إيصال الرسالة إىل سائر شرائح اجملتمع ،وسائل اإلعالم على اهلواء مباشرة

فهذا رغم أمهيته إال أنه حيتاج إىل  ،وال ننسى أيضا دور املسجد يف هذا األمر  
وأن لديها طاقة سحرية  ،واألوىل أن يكون اخلطباء على وعي أبمهية القنوات الفضائية ،تفعيل

حبيث خُتصص هلا ولذا فيجب االهتمام بشأهنا  ؛ألهنا وسيلة ذات حدين ،على البناء واهلدم
مهدف  ،ويتم تناوهلا من خالل ذلك بطرق ووسائل خمتلفة ،يف السنة عدد من خطب اجلمعة

 .واألخذ بيدها حنو االستخدام األمثل ،توعية اجملتمع
عض احملاضرات والدروس اليت تقام داخل املسجد من أجل كما ينبغي أن خُتصص ب    
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وبيان مسؤولية الرقابة اليت على عاتق كل  ،الفضائية توعية الناس بطرق التعامل مع القنوات
فهذه اخلطوات لو مت تنفيذها كما ينبغي لزالت العوائق والعراقيل اليت  ،أفراد اجملتمع من فرد

    .تعيق الرقابة على القنوات الفضائية
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 .عالميةسبل التغلب على املعوقات اإل :الثالثملطلب ا
اليت تعوق الرقابة على القنوات  عالميةهناك سبل ووسائل للتغلب على املعوقات اإل  

ويف هذا املطلب نذكر بعض  ،وقد أشران إىل شيء من ذلك يف املطالب السابقة ،الفضائية
 :وذلك فيما يليعالمية وقات اإلالسبل اليت تعني على التغلب على تلك املع

 
 :ختصيص جلنة تُعىن برصد املخالفات اإلعالمية :أوال    
ولكن من الطرق األنسب  ،املعوقات اإلعالمية يصعب ختطيها وجتاوزها ببساطة    

وتكون اتبعة لوزارة الثقافة  ،عىن برصد املخالفاتهو ختصيص جلنة رقابية تُ للتغلب عليها 
وخُتول صالحيات لتطبيق أنظمتها واختاذ اإلجراءات الالزمة  ،ا أنظمةوختصص هل ،اإلعالم

يها يطلق عل ةيوجد هناك جلنوهنا جيب أن نشري إىل نقطة مهمة وهي أنه  ،ضد املخالفني
هلم لالطالع  (1)ولكن من خالل زيريت ،عالم املرئي واملسموعاللجنة املبدئية ملخالفات اإل
ربع خمالفات للقنوات أسوى  عندهميوجد  ال ندهم تبني يل أنهعلى املعلومات املهمة اليت ع

وجود جهة تقوم برصد  هو عدم :ةعضاء اللجنأحد أكما ذكره يف ذلك   السبب و  ،الفضائية
  :تتم اال عن طريقني ال اليت تتم مراقبتها ن املخالفاتأاملخالفات و 

كأن تتعرض   ،الدولة خمالفة لنظام وتكون ،ومشهورةن تكون املخالفة عامة أ - ولاأل
  ..مثال لسب الدولة

إحدى القنوات وكذا لو من  للمضايقةبتعرضه  ةشكوى للجنبتقدم شخص أن ي -الثاين
 .تعرضت مؤسسة ما للمضايقة اإلعالمية حيق هلا تقدمي الشكوى للجنة

                                 
من هذه الزيرة الوقوف على اجلهود الرقابية اليت تبذهلا اهليئة العامة  ه وكان اهلدف1/3/1436موعد الزيرة  (1)

 لإلعالم املرئي واملسموع. واملوظف الذي استقبلين هو طارق اخلطراوي مدير النشر.
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د خمالفات يف القنوات حد بعدم وجو أيؤمن  ال أبنهوأشار مدير النشر طارق اخلطراوي 
على القنوات  ولكن عدم وجود جهة رقابية متخصصة للرقابة ،ةو املسموعأ ئيةملر سواء ا

فإذا ُوجدت هذه اجلهة الرقابية املتخصصة  ،يسبب انتشار املخالفاتهو الذي  الفضائية
منية أحلديثة فهي حتت رقابة قوية سواء وسائل التواصل ا أما ،يقلل هذه املخالفاتسفهذا مما 

 .عالميةإو أ
إذا مت ختصيص هذه اجلهة فال بد من تفعيل دورها الرقايب حبيث تكون أنه أرى و   

 :رقابتها على القنوات الفضائية موزعة على ثالث فرتات
 .رقابة سابقة تعىن مبراجعة الربامج للتأكد من مدى صالحيتها للنشر -أ 
 .رقابة متزامنة تعىن مبراقبة الربامج حني النشر -ب 

  .مبراقبة الربامج اليت مت نشرها ودراسة صداها رقابة متزامنة تعىن -ج
 

 ستثمار طاقة وسائل اإلعالما :اثنيا    
من أحسن السبل املعينة على التغلب على املعوقات اإلعالمية هو االستفادة من 

فالتغين وحده مبخاطر اإلعالم لن  ،اإلعالم نفسه وتسخريه خلدمة مصاحل األمة اإلسالمية
ورمبا ضاعت جهودان الرقابية أمام نسبة الفساد الذي  ،ىل نتيجة مرموقةيفيدان يف الوصول إ

" وعلينا أن ندرك أن جهود املسلمني يف هذا السبيل  ،يتم بثه ليل هنار عرب القنوات الفضائية
يتحرك يف إطارها كل من أراد إعالء كلمة هللا  ،ينبغي أن تنطلق من سياسة إعالمية مشرتكة

ألن ذلك أدعى إىل التكامل وأبعد  ؛ئية أو غريها من وسائل اإلعالمبواسطة القنوات الفضا
واملسلمون أوىل مهذا املسلك من أولئك الذين يتبعونه يف نشر ابطلهم والتمكني  ،عن التنافر

 ،الديين ،وينبغي أن تكون مرتكزات تلك السياسة متضمنة يف اجملاالت األساسية للحياة ،له
حبيث تستوعب احلياة البشرية يف أبعادها  ،واالجتماعي ،صاديواالقت ،والسياسي ،والثقايف
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 .(1)منها شيء عن االهتمام" يشذوال  ،الدينية والدنيوية
أنه مل يعد أمر إنشاء قناة إسالمية فضائية أو وهو  ،أمر آخر جيب التنبه إليهوهناك "  

الفضائية املوجهة عرب أو جريدة إسالمية كافيا ملواجهة هذا الزخم اهلائل من القنوات  ،جملة
لناشئة واليت أصبحت تستقطب غالبية ا ،واجلرائد املتنوعةواجملالت  ،األقمار الصناعية

ملا تقدمه  ،وحىت الكبار أصبح الكثري منهم ال يستطيع التحول عنهاوالشباب إال من رحم هللا 
اقتحام هذه  ومن هنا يلزم العمل على ،من برامج عديدة ومتنوعة تناسب األذواق والرغبات

  .(2)"وعلمياً  القنوات من الداخل وتقوميها من خالل املواجهة املباشرة ثقافياً 
تعني على استثمار طاقة وسائل اإلعالم كي تكون صاحلة جلذب ومن الوسائل اليت     
من الوسائل الرقابية  ،الربامج األجنبية ذات احملتويت الفاسدة عن وإهلائهم وغريهم الشباب

 :على ذلك ما يلي املعينة
لكن  العمرية، حبيث تكون متناسبة مع مجيع الفئات ،اإلعالمية املنتجة التنوع يف الربامج

" أن الذي حيدد الربامج للفضائيات هي عدة عوامل وعناصر يف االعتبار نضعميكن أن 
 ،لتمويلومقدار ا ،وجهة التمويل ،احلرية املعطاة هلذه القناة من الدولة اليت تبث منها :منها

وحسب السياسة  .(3)أي اهلدف وطبيعة اجلمهور" ،اخلالص وعامل الربح أو اإلعالم
على الرقي ابإلعالم وبذل  اإلعالمية للمملكة العربية السعودية فالدولة حريصة كل احلرص 

ويعد التنوع يف الربامج خطوة مباركة لتخفيف أعباء الرقابة  ،كل الوسائل اليت تسهل ذلك

                                 
، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، 47الفضائيات وأتثريها اإلعالمي. د. سايل رمضان عبد املنعم. ص:  (1)

 م1/1/2013
 .47در السابق. ص: املص (2)
. دار أسامة للنشر والتوزيع. 137الفضائيات العربية ودورها اإلعالمي. للدكتور: فارس محدان عطوان. ص:  (3)

 م.2011عمان. طبعة  -األردن
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درامية وهي " والربامج الال ،تكون فيها برامج دينية هادفة واملقصود أن ،ملعنيةعن اجلهات ا
 .(1)يف الربامج الفكرية واملسابقات واأللعاب واحلوادث واملسابقات"اليت تتمثل عادة 

وبرامج املرأة  ،كما ينبغي أن تكون هناك برامج األلعاب اجلماعية واأللغاز واملسابقات  
وينبغي أن تصبغ هذه الربامج   ،الربامج التعليمية والوثئقية وغري ذلكو  ،واألطفال والشباب

فإذا كانت قنواتنا مهذا  ،ويراعى عند إخراجها اجلوانب الفنية اجلذابة ،كلها بصبغة إسالمية
 ،شرائح اجملتمع على اختالف أعمارهميف أوساط  وإقباال شديدا املستوى لقيت رواجا كبريا
وبذلك يكون عبء الرقابة خفيفا على عاتق  ،ى منتوجات غريانومن مث يضعف اإلقبال عل

 .وتظهر عند ذلك اآلثر الرقابية اليت سنقوم مها ،الدولة واجملتمع
 حسن االختيار للرجل اإلعالمي :اثلثا

من يصلح له من حيث  فجدير ابألمة أن ختتار ،وسائلهنظرا خلطورة اإلعالم و   
كما أن البناء   ،ملية اإلعالمية تقوم على عناصر وأركانوينبغي أن ندرك " أن الع ،الكفاءة

ل واملستقب ل  ،يقوم على أعمدة وجدران  ،والرسالة اإلعالميةوهذه العناصر هي اإلعالمي املرس 
وإذا  ،فإذا صلحت هذه األركان صلحت عملية اإلعالم ،والوسيلة والتأثري واالستجابة

 .يف فشلها وختلفها ضعفت كان ذلك سبباً 
ل هو العنصر األهم يف عناصر اإلعالموا  وينشر  ،إذ هو الذي يعطي اخلري ،ملرس 

ويعلم  ،وهو ذاته يبث اجلهل والتخلف ،إن كان صاحلاً  ،وينور طريق الناس ابلعلم ،الفضيلة
 .(2)"إن كان فاسداً  ،ويسهم يف انتشار األمراض اجلسدية والنفسية ،الرذيلة والفاحشة

ابلعديد من الصفات حىت  أن يكون اإلعالمي متصفاً  على ما سبق فيجب وبناءً   
                                 

 .137ص: . الفضائيات العربية ودورها اإلعالمي(1)
. ضمن 11أمحد كناكر. ص:  بن ور: مصطفىاإلعالميون يف القنوات الفضائية اإلسالمية ومجهورهم. أتليف الدكت (2)

 م2012ه 1433. مؤسسة دار النور. 1سلسلة دراسات يف اإلعالم اإلسالمي. ط
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ألنه مىت ما كان متصفا  ؛مهما من عناصر الرقابة على القنوات الفضائية يكون عنصراً 
ومن هذه  ،يف املشاركة يف عملية الرقابة وإعطائها مثراهتا املرجوة ابألخالق احلسنة مل أيل جهداً 

 :الصفات ما يلي
وذلك بتنمية الذات على الشعور مبعية  ، مجيع األحاينييف هلل عز وجلالصلة اب -1 

ومحاية النفس من  ،واالنضباط يف السلوك ،ومراقبته يف كل وقت ،هللا على االستمرار
فإذا اتصف اإلعالمي مهذه اخلصلة كان ذلك أدعى إىل قيامه ابلرقابة على  ،سفاسف األمور
 .وكان حرصه على صالح اجملتمع أكرب ،وسائل اإلعالم

 :اإلخالص -2 
 ،" توحيد الوجهة إىل هللا وتنقية العمل من كل شائبة يراد مها غري هللا تعاىل :واملقصود به

عند هللا  العمل حىت يكون مقبوالً ف ،من هنا جاءت التسمية من التخلص من العوالق والعوائق
لذا كان  ؛شرعلل وأن يكون موافقاً  ،اإلخالص هلل تعاىل ،تعاىل ال بد أن يتحقق فيه شرطان

وما   ،فما كان هلل فهو املقبول املتصل ،به تصنف األعمال ،اإلخالص من أخطر األعمال
 .(1)كان غري ذلك فهو املرذول املبتذل"

يدفع اإلعالمي ملزيد من العمل  ،أن اإلخالص هلل دافع داخلي"وخالصة القول  
ورضا مرؤوسيه  ،قبول الناس فمهما حقق من ،مما ينتج عنه مزيد من العطاء والنجاح ،واجلهد

حتتل املرحلة  ،وهكذا تكون الدعوة شغله الشاغل ،قبول هللا ورضاه ألن هدفه ؛ال يَلتفت إليه
 .(2)وقبل حاجاته الشخصية" ،وقبل نزهته وسفره ،األوىل يف حياته قبل نومه وراحته

 

                                 
 م3/1/2000، دار أفنان للطباعة والنشر، 69لألستاذ رجب ديب. ص:  ،عدة الدعاة (1)
 26ص:  مصدر سابق اإلعالميون يف القنوات الفضائية اإلسالمية ومجهورهم. (2)
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 :احلكمة -3 
سلم كي يرتقي ابإلعالم حنو من الصفات املهمة اليت ينبغي أن يتحلى مها اإلعالمي امل  
هي االطالع على  :فالعلمية :وهي تنقسم إىل قسمني " علمية وعملية ،احلكمة :الفضيلة

وهي  :والعملية ،وشرعاً  قدراً  ،وأمراً  خلقاً  ،ومعرفة ارتباط األسباب مبسبباهتا ،بواطن األشياء
 .(1)وضع الشيء يف موضعه"

ويدرك ما يتفق مع البيئة وينسجم  ،ج املهمةفاإلعالمي احلكيم هو الذي يدرك الربام  
ويضع يف احلسبان أن مسؤولية الرقابة على  ،وأخالقيات اجملتمع املسلم ،مع أهداف الشرع
وإمنا هي مسؤولية تقع على عائق  ،على الدولة واألسرة وغريمها مقصورةالقنوات ليست 

 ،يته أكرب من أي فرد آخرفال شك أن مسؤول ،وال سيما من يعمل يف حقل اإلعالم ،اجلميع
يزول الكثري من املعوقات اليت متنع الرقابة  ،وحني يشعر اإلعالميون مهذه املسؤولية العظمى

 .من النجاح والوصول إىل أوج قمتها
 

                                 
 497ص:  2ارج السالكني البن القيم اجلوزية. جمد (1)
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 الفصل الرابع:

تصورات مقترحة لتفعيل دور الرقابة على 

 القنوات الفضائية:

 وفيه ثالثة مباحث:

 مقرتح للرقابة اإلدارية على القنوات الفضائية:تصور  :املبحث االول
 على القنوات الفضائية: تصور مقرتح للرقابة االعالمية :املبحث الثاين

 تصور مقرتح للرقابة االجتماعية على القنوات الفضائية: :املبحث الثالث
 
 



 السعوديةفي المملكة العربية الرقابة على القنوات الفضائية  

 028  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسيلة مهمة لألمم والشعوب على اختالف يف هذا العصر  القنوات الفضائيةمتثل 
وبناء األخالق  ،ابعتبارها أداة ميكن االستفادة منها يف غرس املبادئ واملثل ،سهمأجنا

ألهنا اقتحمت البيوت  ؛وميكن االستعانة مها يف مجيع مناحي احلياة ،السامية يف نفوس النشء
مهما من مصادر األخبار  كما أهنا تعد اآلن مصدراً   ،من أفراد األسرة حىت كادت تكون فرداً 

ويف املقابل ميكن  ،من مصادر العلم والثقافة عند اآلخرين وتعد كذلك مصدراً  ،لدوليةاحمللية وا
وذلك حني  ،من معاول اهلدم والتخريب ألخالق الشعوب وهويهتم اعتبار القنوات معوالً 

ال  -وخاصة األطفال والشباب–من الناس  إذ املقرر أن كثرياً  ؛نغفل عنها وهنمل رقابتها
وهم يف  ،عرب أثري القنوات مع الربامج اليت تبث يومياً للتعامل اإلجيايب  الً كام  ميتلكون وعياً 

ويعينهم على ضبط أوقاهتم  ،أمس احلاجة إىل من يساعدهم يف حتديد الربامج املناسبة هلم
ومبا أننا وجدان أن  ،ومن هنا ندرك أمهية الرقابة على القنوات الفضائية ،ومحايتهم من اإلدمان

وكذا  ،وأخرى خمتصة ابجلوانب اإلعالمية ،لرقابة خمتصة ابجلوانب اإلداريةهناك معوقات ل
     .هذه اجلوانب الثالثة ابعتبارقسمة فقد جاءت التصورات كذلك م ،ماعيةاجلوانب االجت
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 المبحث األول:

تصور مقترح للرقابة اإلدارية على القنوات 

 الفضائية:

 
ورصد  الفضائية على القنوات ابلرقابةا وتكليفه حمددةإدارية جهة  إنشاء :والأ  

 :ها الصالحياتئعطاإو  هذه اإلدارة وحتديد مهام ،خمالفاهتا
 إن من اخلطوات املباركة اليت جيب علينا اتباعها يف تفعيل الرقابة على القنوات هي  

تتمتع هذه مع مراعاة أن  ،الرقابة على القنوات الفضائية تقوم مبهام ،ةختصيص إدارة مستقل
ضد   ،والقوانني الصارمة ،وسن العقوابت الزاجرة ،إصدار اللوائح التنفيذية اإلدارة بصالحيات

ألمهية هذه  ونظراً  ،كل من ينتهك أنظمة النشر املنصوص عليها يف النظام األساسي للحكم
اإلدارة ومسو األهداف اليت ستنشأ من أجلها جيب اعتبار بعض املواصفات يف األشخاص 

 :تيارهمالذين يتم اخ
 :التنوع يف االختيار -أ
إذا أردان أن تنجح هذه اإلدارة اليت يتم إنشاؤها مهدف القيام ابلرقابة على القنوات  

ألن اهلدف ليس حتسني اجلوانب الفنية  ؛فقط رجاال إعالمينيفال يليق بنا أن خنتار  ،الفضائية
وبناء على هذا فيجب أن يكون  ،وإمنا اهلدف تفعيل الرقابة اإلدارية على اإلعالم ،لإلعالم

 حبيث يتم دراسة املواد اإلعالمية ،والقانونيني من اإلعالميني والشرعيني أعضاء اإلدارة مزجياً 
 .والتحقق من صحتها وموافقتها للدين والشرع ،والنظامية واإلعالمية من الناحية الشرعية
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 :اختيار ذوي الكفاءة -ب 
فإذا مت اختيار الرجل  ،وظيفة ةيف االختيار ألداء أيال شك أن للكفاءة أمهية ابلغة   

ولديه استعداد على التكيف مع ظروف  ،املناسب الذي لديه خربة ومعرفة وإخالص ونشاط
هذا املعيار كان له أتثري  وفقفإذا مت االختيار  ،داع واالبتكاروعنده قدرة على اإلب ،العمل

 وهنا جيب أن يكون اإلعالمي املختار حمنكاً  ،اما إىل األمإجيايب يف تقدمي عجلة العمل مضي  
للقيام  وكذا ينبغي أن يكون العامل الشرعي املختار ،متصفا ابملواصفات اليت مت إيرادها آنفا

  .حبيث جيمع إىل جانب تبحره يف علوم الشرع الثقافة واملعرفة ابلواقع ،العمل املهمذا مه
 :واهلدف من إنشاء هذه اإلدارة 

والتأكد من  ،والنظامية عالميةامج اإلعالمية من الناحية الشرعية واإلدراسة الرب  -
 .والنظامية واالجتماعية مدى سالمتها من املخالفات الشرعية

 ،املخلة آبداب الدين والدولة واجملتمع إصدار الفتاوى الشرعية حول املنشورات -
 .وبيان أوجه اخللل اليت فيها

ألن  ؛حول جواز الربامج أو منعها وى الصادرةيف الفتا إعادة النظر بني حني وآخر -
  .الفتاوى املتعلقة ابملستجدات أكثرها تكون قابلة للتغري حسب تغري األزمان

ابلفتاوى  ،الفضائية وجهات النشر القنواتأصحاب التأكد من مدى تقيد  -
 .الشرعية اليت ُتصدرها هيئة الفتوى

 :وتقوم هذه اإلدارة ابملهام التالية  
 بل جهات رقابية خارجية مستقلة الس من ق  ارَ هي اليت متُ و  :ارجيةاخلرقابة ال -1  

 ومتارس من قبل األفراد أو اجلماعات أو املنظمات الشعبية أو ،ختضع إلدارة املنظمة
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 .(1)احلكومية
بل هي  ،ليست الرقابة  الفعالة الناجعة عملية يوم واحد فقط :الرقابة الدورية -2

واألوىل لإلدارة الرقابية أن ختصص  ،ا اجلهات املعنية بني حني وآخرعملية مستمرة تقوم مه
كأن تكون مرة يف كل ثالثة   ،فرتات معينة للقيام ابلرقابة الشاملة على مجيع اجلهات اإلعالمية

 .هكذاو  ،أشهر أربعة مرة يف كل أشهر أو
ائية اليت إشعار جهات النشر أبن مثة رقابة خارجية على الربامج الفض :وفائدهتا  
وإذا شعر املوظفون  ،وأن مثة عقوابت رادعة ضد كل من ينتهك أخالقيات النشر ،تطلقها

   .وجهاالهتمام أبداء العمل على أكمل و  ،اطبذلك كان ابعثا قوي هلم على االنضب
 فأحياانً  ،ليست النفوس على قدر واحد من الوعي واالنضباط :الرقابة الفجائية -3 

ومنهم من  ،قامة واالنصياع لألوامر حسب الضغوط اليت يعيش حتت وطأهتايظهر املرء االست
 ،وجتد هذه الصفات لدى اجلهات اإلدارية يف مجيع القطاعات ،ابملسؤولية ا شعوراً ينقاد تلقائي  

ويتقيدون بكافة األنظمة واألخالقيات اليت تتطلبها  ،فبعض املوظفني يعملون ابجلد واملثابرة
ال يوجد لديهم إخالص  ،وآخرون على العكس من ذلك متاماً  ،نوطة مهمطبيعة األعمال امل

واألحرى أن  ،وهنا تربز أمهية الرقابة على هؤالء املوظفني ،فوا أبدائهيف أداء العمل الذي ُكل   
أما الرقابة  ،فالرقابة الدورية تكون أوقاهتا معلومة ،تكون الرقابة متنوعة حىت تؤيت مثارها

فاإلدارة اليت يتم إنشاؤها للرقابة  ،تاج إىل حتديد أوقات بل تكون مفاجئةالفجائية فال حت
وهيئة اإلذاعة والتلفاز  ،اخلارجية على القنوات جيب أن تفاجأ أحياان وزارة الثقافة واإلعالم

  .ومدى تنفيذها للخطط الرقابية املربمة ،لالطالع على كيفية سري براجمها ؛وغريها

                                 
( نصري 1، العلوم اإلدارية )3م  املنظور اإلسالمي والوضعي للرقابة على اإلدارة العامة. جملة جامعة امللك سعود، (1)

 م.1991. عام:143نعيم.  ص 
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العليا ستُباغتهم بني وقت  يف احلقل اإلعالمي أبن اجلهات وحني يشعر املوظفون   
فإن ذلك  ،على احملتويت املنشورة يف وسائل اإلعالم ملعرفة مدى قيامهم ابلرقابة وآخر

 .من بواعث جناح اجلهود الرقابية على القنوات الفضائية سيكون ابعثاً 
 

 وزارة الثقافة يف للرقابة على القنوات الفضائيةإنشاء هيئة شرعية  :اثنيا
 :واإلعالم 

 :مفهوم الرقابة الشرعية
التأكد من مدى مطابقة أعمال املؤسسة اإلسالمية  :أبهنا فت الرقابة الشرعيةر ّ عُ   

 .(1) ألحكام الشريعة اإلسالمية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات املعتمدة من جهة الفتوى
 مكوانت الرقابة الشرعية - 3

 :مها ،وزارة الثقافة واإلعالم من هيئتنييف بة الشرعية أن تتكون الرقا جيب
وتكون مهمتها دراسة حمتوى الربامج  ،تقوم ابجلانب النظريو  :هيئة الفتوى -أ 

 .واألنظمة لآلدابة فلاوإصدار الفتاوى حول الربامج املخ ،اإلعالمية من الناحية الشرعية
حبيث تقوم مبتابعة مدى تنفيذ  ،وتعىن ابلناحية العملية :هيئة التدقيق الشرعي -ب 

فإذا أردان تفعيل الدور الرقايب على القنوات  ،جهات النشر للفتاوى الصادرة من هيئة الفتوى
فال بد من توفري هاتني اهليئتني وال ميكن أن نستغين إبحدامها عن  ،الفضائية بصورة جادة

 .حلياةوارتباطها جبميع مناحي ا ،نظرا لكثرة انتشار القنوات ؛األخرى
 :عمل الرقابة الشرعيةل املقرتحة االتاجمل – 2

 :أن تقوم أبداء دور مهم يف جمال الرقابة على القنوات الفضائية يئة الفتوىهل ينبغي

                                 
 27 مصدر سابق. ص: : الرقابة الشرعية الفعالة يف املؤسسات املالية اإلسالمية.ينظر( 1)
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بيان األحكام الشرعية حول األفالم واملسلسالت وغريها من الربامج اليت تنشر عرب  – أ
 .من الناحية الشرعيةوبيان املقبول منها واملردود  ،القنوات الفضائية

من اجلهات املعنية ابلقنوات  الرد على األسئلة واالستفسارات الفقهية اليت قد ترد  - ب
األسئلة واالستفسارات اليت الرد على وكذا  ،وهيئة اإلذاعة والتلفاز ،الثقافة واإلعالم كوزارة

  .قد ترد أيضا من مالك القنوات اخلاصة
ومراعاهتا يف الربامج  ،أبمهية االلتزام ابآلداب اإلسالمية توعية اإلعالميني وتثقيفهم – ج

وتسخري اإلعالم لغرس  ،ومراعاة السياسة العامة للدولة ،املنشورة عرب القنوات الفضائية
  .وتربية اجليل الصاعد تربية إعالمية واعدة ،الفضيلة يف اجملتمع

 ،صدار الكتيبات والنشراتوإ ،إقامة دورات توعوية وعقد الندوات واملؤمترات  -د     
 .وتزويد اجلهات اإلعالمية مها

تقوم هيئة التدقيق مبتابعة اهليئات املعنية ابلقنوات للتأكد من مدى التزامها  -ه   
 .ابلفتوى الشرعية الصادرة من هيئة الفتوى
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 المبحث الثاني:

عالمية على القنوات تصور مقترح للرقابة اإل

 الفضائية:

 طالبثالثة موفيه 

 املطلب األول: تصور مقرتح لتفعيل الرقابة على القنوات الفضائية لدى 
 اهليئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع.               

 على القنوات  عالموزارة الثقافة واإلرقابة ثاين: تصور مقرتح لاملطلب ال
 .الفضائية               

 عة والتلفزيون:املطلب الثالث: تصور مقرتح هليئة اإلذا
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من  ،العديد من اجلهات املسؤولة عن الربامج اليت تنشر عرب القنوات الفضائية هناك
هذه اجلهات تعترب املركز  ،وغريمها ،وهيئة اإلذاعة والتلفاز ،وزارة الثقافة واإلعالم :أمهها

رقابة على وهلذا تقع على عاتقها املسؤولية الكربى يف ال ؛األساس للربامج اإلعالمية كافة
فإذا ختلت هذه اجلهة عن حتمل مسؤولياهتا الرقابية والقيام أبدائها كما  ؛القنوات الفضائية

 اً وتكون أرض ،من معاول هدم األخالق والفضائل فإن وسائل اإلعالم ستكون معوالً  ،ينبغي
ومن هنا ندرك أن أي خلل حيصل  ،الرذيلةخصبة لرتبية األجيال الصاعدة على األخالق 

وابلتايل سينعكس على أخالق  ،على الربامج املنشورة خل املركز اإلعالمي ينعكس سلباً دا
ولذا كانت الرقابة اإلعالمية على وسائل اإلعالم يف غاية  ؛الفئة املستهدفة بتلك الربامج

والواقع أن هناك رقابة إعالمية على القنوات لكن يعرتيها النقص والقصور يف كثري  ،األمهية
 ،لرقابةاليت ميكن أن تساعد على تفعيل ا ولذا فال بد من بيان بعض املقرتحات ؛هامن جوانب

 :وسيكون احلديث هنا على ثالثة مطالب
تصور مقرتح لتفعيل الرقابة على القنوات الفضائية لدى اهليئة العامة  :املطلب األول 

 .لإلعالم املرئي واملسموع
ة على القنوات الفضائية لدى وزارة الثقافة تصور مقرتح لتفعيل الرقاب :املطلب الثاين 

 .واإلعالم
 .تصور مقرتح لتفعيل الرقابة على القنوات الفضائية لدى اجملتمع :املطلب الثالث 
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تصور مقرتح لتفعيل الرقابة على القنوات الفضائية لدى  :املطلب األول
 .اهليئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع

العامة لإلعالم املرئي ول طريقة تفعيل الدور الرقايب للهيئة قبل الشروع يف احلديث ح 
جيدر يب أن أشري إىل أن اهليئة مت إنشاؤها أساسا للرقابة على اإلعالم، سواء املرئي  واملسموع،

منه أو املسموع، لكن املالحظ وجود شيء من القصور يف بعض اجلوانب للهيئة، مما يتطلب 
عيل الدور الرقايب هلذه اهليئة على القنوات الفضائية، وذلك منا ضرورة وضع تصور مقرتح لتف

 يف النقاط التالية:
  :النقطة األوىل

متت اإلشارة قريبا إىل أن هناك  :تزويد اهليئة ببعض املتخصصني يف علوم الشرع  
ولكي يتم تفعيل الدور الرقايب على  ؛القاضي الشرعي يف اهليئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع

تكييف الربامج اإلعالمية من فال بد من االستعانة بعلماء يستطيعون  ،القنوات الفضائية
 .ويصدرون الفتوى ابجلواز أو املنع ،الناحية الشرعية

 :النقطة الثانية 
الرقابة اليت سبق أن ذكران يف بداية هذا املطلب أن  :اجلمع بني أنواع الرقابة الثالثة  

وأهنا ال تقوم مها إال  ،هي الرقابة  الالحقة فقط إلعالم املرئي واملسموعتقوم مها اهليئة العامة ل
 ،أو ورود الشكوى الرمسية من قبل املتضرر أو من ينوب عنه ،بعد اإلبالغ من أحد املواطنني

تمثل يف والذي ي ،لتحقيق اهلدف األمسى من الرقابة وهذا النوع من الرقابة ال يكفي وحده
وكذا محاية أخالق اجملتمع  ،ومراعاة السياسة العامة للدولة ،شرعيةاحلفاظ على اآلداب ال

بل ال بد أن جتمع اهليئة بني  ،قابة الالحقة لتحقيق هذه األهداففال تكفي الر  ،وهويهتم
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 :(1)أنواع الرقابة الثالثة
بغية التأكد من سالمتها  ،مبتابعة حمتويت الربامج اإلعالميةوتكون  :الرقابة السابقة  

 ،مث يتم نشرها بعد ذلك للجمهور املشاهدين ،ن املخالفات الشرعية والسياسية واالجتماعيةم
لئال تؤثر سلبا  ؛يتم حظرها وإيقافها وعدم نشرها ،املخالفة لآلدابفاألفالم واملسلسالت 

   .أو هوية اجملتمع ،على الدين أو سياسة الدولة
 :يقصد مها هناو  ،زامنة مع فرتات العملوهي الرقابة اليت تكون مت :الرقابة املتزامنة 

لئال حتيد عن أهداف النشر املنصوص  ،ها بنشر براجمهامتابعة القنوات الفضائية حال قيام
 .عليها يف النظام األساسي للحكم

متابعة الربامج اليت تقوم القنوات  :واملقصود مها ،وتكون بعد العمل :الرقابة الالحقة  
وفرض العقوابت الزاجرة عليها يف حال  ،مدى تقيدها أبنظمة النشر ملعرفة ؛الفضائية بنشرها
 .إخالهلا ابلنظام

 ،وال تغين واحدة عن األخرى ،هذه األنواع الثالثة للرقابة تعترب ضرورية ألي جهة رقابية 
وبذلك تعطي الثمار  ،ألن الرقابة عملية تكاملية جيب أن تكون شاملة لكل مراحل العمل

من أنواع  تقتصر فقط على النوع الثالث اهليئة العامةاملالحظ أن و  ،منهاجى اليانعة اليت تر 
وأن تكون هلا خطوات  ،اأَلوىل أن تُدر ج النوع األول والثاين ضمن براجمها الرقابيةو  ،الرقابة

على  فقط ال يقتصر دورهاو  ،جادة ملتابعة حمتويت القنوات الفضائية يف مجيع مراحل النشر
أو ورود الشكوى الرمسية من املتضررين  ،عن املخالفات من ق َبل املواطننيغ انتظار اإلبال

تكون اهليئة قد شاركت سائر اجلهات  وبذلك ،الذين يلحقهم األذى من جهات النشر
   .وجهالقيام أبداء الرقابة على أكمل الرقابية يف 

                                 
 26. مصدر سابق.  ص: أثر الرقابة املالية على استمرار التمويل للمؤسسات األهلية (1)
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قنوات على ال عالموزارة الثقافة واإلرقابة ر مقرتح لتصو  :ثايناملطلب ال
 .الفضائية

ج الربامج اليت تبثها القنوات وزارة الثقافة واإلعالم هو املركز املسؤول عن إنتا  إن   
" لكونه هو  ؛وهلذا فالرجل اإلعالمي جيب العناية به حال اختياره ؛الفضائية عرب أثريها

ريق وينور ط ،إذ هو الذي يعطي اخلري وينشر الفضيلة ،العنصر األهم يف عناصر اإلعالم
  ."(1)إن كان صاحلا ،الناس ابلعلم

وإذا كان اإلعالمي مهذه األمهية فال بد أن يراعى يف اختياره بعض املواصفات املهمة   
 :اليت من أبرزها ما يلي

 :الصلة ابهلل -3  
هو صلتهم  ،واإلعالميون املسلمون ،" أن أول أمر يهتم به الدعاة إىل هللاال شك   

ألن هذه الصلة هي علم خاص خيتلف عما تعلموه من طرق  ؛-وتعاىل تبارك –القوية ابهلل 
 .(2)"وعما أخذوه يف مقاعد الدراسة ،الكتب
واملقصود مها أن يكون لدى املوظف والعامل شعور وإحساس أبنه  الرقابة الذاتية -2 

خارجي  دون احتياج إىل ضغط ،مكلَّف من ق َبل الدولة تكليفا رمسيا أبداء العمل ومؤمتٌن عليه
 .أو إىل تنبيه وتذكري من مسؤول آخر يذك  ره مبسؤوليته وضرورة الشعور مها

كانت عامال مهما من عوامل جناح العمل   ،هذه الرقابة إذا توفرت لدى املوظفني  
والرقاابت  ،وهي تغين يف أكثر األحايني عن كثري من الضغوطات اخلارجية ،املوكل مهم وتطوره

                                 
. دار النوادر. 11أمحد كناكر. ص:  بن اإلعالميون يف القنوات الفضائية اإلسالمية ومجهورهم. للدكتور: مصطفى  (1)

 م.2012ه 1433 1ط 
 11املصدر السابق. ص:  (2)
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وتقضي على العديد من  ،ن كثري من النظم والتوجيهات وما أشبه ذلكوتغين كذلك ع ،العليا
واألصل يف هذه  ،وتقاعسهم عن أداء أعماهلم على الوجه املطلوب ،مشاكل إمهال املوظفني

فاملوظف بال شك راع يف ميدان  ،(1)(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) :الرقابة قوله ملسو هيلع هللا ىلص
  .أداء العمل ومدى إتقانه له وهو مسؤول عن ،عمله

إىل عدة وسائل منها وحتتاج  هلا أمهية ابلغة وهذه املسؤولية اليت على عواتق املوظفني   
 :ما يلي

على املوظف أن يشعر دائما أبنه مراقب من قبل هللا تعاىل  :تقوى هللا عز وجل -أوال
وليجعل ُنصَب عينه دائما  ،ألعمال املنوطة به ومدى إتقانه هلالوحماسب على طريقة أدائه 

 َّ مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ :كقوله تعاىل  ،اآليت الواردة يف هذا الشأن
(2)، 

 َّ حن جن يم ىم مم  خم حم ُّٱ :وقوله

فالرجل اإلعالمي من أوىل  ،(3)

وجيب على وزارة الثقافة واإلعالم مراعاة  ،الناس ابلتقوى نظرا ألمهية العمل املنوط به وخطورته
كي يكون ذلك سببا يف تسهيل الرقابة   ،عند اختيار املوظفني اإلعالميني هذه الصفة املهمة

 .على القنوات وتفعيلها وجناحها
  :الشعور ابملسؤولية -اثنيا
وإذا  ،ملسئولية من الصفات احلميدة اليت تدل على مسو اإلنسان وعلو مهتهاب الشعورإن 

لذي هو مكلف خبدمته يف خلت حياة املوظف والعامل من هذا الشعور يصبح اجملتمع ا
تقاضى يإىل الوظيفة على أهنا جمرد عمل  بعض املوظفني ينظرون ولألسف الشديد فإن ،خطر

                                 
  793ه، كتاب اجلمعة، ابب اجلمعة يف القرى واملدن، حديث رقم: رواه البخاري يف صحيح (1)
 26-23سورة الغاشية آية:  (2)
 93-92سورة احلجر آية:   (3)
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وأن املهم فقط أن تكون متواجدا يف مكان العمل وإن مل تنجز  ،عليه الراتب يف هناية الشهر
عمال يف جناز األإب التكليف فاملقصود احلقيقي من التوظيف هو ،وهذا فهم خاطئ ،شيئا

 ،يوم يلقى ربه والشعور أبن العمل مسؤولية ُيسأل العبد عنه ،الوقت املطلوب دون إمهال
فإنه سيأنف بطبيعة احلال عن أن جير إىل  وحني يتحلى اإلعالمي مهذا اإلحساس النبيل

 .اجملتمع ما يكون سببا يف فساد الدين واألخالق واهلويت
بغي للموظف وال سيما اإلعالمي أن تكون ال ين :احلرص على املصلحة العامة -ج 

فال  ،له حظوظ دنيوية وأغراض شخصية يسعى إىل حتصيلها على حساب املصلحة العامة
وإمنا يكون هدفه  ،جذب الزابئن واحلصول على األرابح آلداب بغيةاملخالفة لج للربامج يُرو  

 ،والعلمية صادية واالجتماعيةخدمة اجملتمع من الناحية الدينية والسياسية واالقت :األساسي هو
تنازل عن حقوقه وحظوظه لصاحل  ،فإذا تعارض شيء من هذه األمور مع مصاحله الذاتية

 .صلحة العامة على املصلحة اخلاصةوقدم امل ،اجملتمع
وإذا كان  ،فإذا حتلى مهذا األدب السامي كان ذلك عوان له على تنمية الرقابة الذاتية 

وكان ممن يستعني على تنمية بذرهتا مهذه  ،كبري من الرقابة الذاتية  الرجل اإلعالمي على قدر
فإن ذلك سيسهم يف تفعيل  -تغليب املصلحة العامة ،الشعور ابملسؤولية ،التقوى –الوسائل 

  .الرقابة اإلعالمية بشكل ممتاز
أما إذا مت اختيار املوظفني يف احلقل اإلعالمي بطريقة عشوائية دون اعتبار هلذه   

فإن الربامج اليت ستنتجها أيديهم ستكون برامج اتفهة جتمع بني النافع  ،ألخالق النبيلةا
وعندها ستصبح  ،وال يُقدم للمجتمع الفوائد اليت ترجى من اإلعالم بشكل صحيح ،والضار

 .الرقابة على القنوات الفضائية عبئا ثقيال على عواتق اجلهات املسؤولة
رة الدكتور مالك األمحد املتخصص يف اإلعالم ه قمت بزي1/12/1436ويف اتريخ 

، وعرضت عليه فكرة البحث واملقرتحات اليت اقرتحتها لتفعيل امللك سعودواالتصال جبامعة 
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 الرقابة، فاستحسنها جدا ، وأضاف عليها املقرتحات التالية: 
 إنشاء مجعية أهلية معنية برصد املخالفات الفضائية والرفع للجهات احلكومية، -1

 وخُتَوَّل هذه اجلمعية صالحية اختاذ إجراءات ضد املخالفات.
توجيه الناس لرصد ومتابعة القنوات وإبالغ اجلهات املختصة عن املخالفات  -2

 اإلعالمية .
توظيف اإلعالم االجتماعي ) وسائل التواصل االجتماعي ( يف توعية اجملتمع لرصد  -3

 املخالفات. 
ه وهو أستاذ اإلعالم 2/12/1436د زرته بتاريخ أما الدكتور يسر الشهري فق

واالتصال جبامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، وعرضت عليه فكرة البحث واملقرتحات 
 اليت توصلت إليها، ففرح مها وأضاف بعضاً من املقرتحات منها ما يلي:

أمحر  أن جتعل وزارة الثقافة واإلعالم نطاقا لكل قناة، كأن يكون هناك نطاق -1
وأخضر، ويتم إطالع املشاهدين على هذه النطاقات، ويكون جناح القناة منوطًا على هذا 

 النطاق.
 السماح حبمالت املقاطعة ضد القنوات املخالفة. -2
 إلغاء مكاتب القنوات املخالفة ابململكة. -3
 إقامة برامج توعوية ضد أي قناة تقوم بنشر املخالفات. -4
ية تقوم بتوعية األسر، وبناء مقرتحات لعمل أنظمة للقنوات وجود مؤسسات جمتمع -3

 الفضائية، ومقاضاة القنوات اليت خترق عادات اجملتمع.
  وجود جهة ذات سلطة تنفيذية تقوم بواجب الرقابة على القنوات الفضائية. -6
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 :تصور مقرتح هليئة اإلذاعة والتلفزيون :املطلب الثالث
ومسؤوليتها عن  ،يون جهة مسؤولة عن القنوات الفضائيةإن هيئة اإلذاعة والتلفز    

تضلع مبسؤوليتها والقيام وبناء على ذلك فال بد هلا من ال ،القنوات أخص من أي جهة أخرى
ولتفعيل دورها الرقايب على القنوات أن تستعني بكل ما سبق ذكره من سبل  ،مها خري قيام

إنشاء هيئة شرعية لالستعانة مها يف جمال فال بد هلا من  ،تفعيل الرقابة للجهات األخرى
وال بد هلا من مراعاة األخالق واملواصفات اإلجيابية عند اختيار موظفيها  ،الفتوى والتدقيق

  :ومن أمهها
الرتبية اإلعالمية هي عملية توظيف وسائل االتصال بطريقة مثلى  :الرتبية اإلعالمية   

 .يف السياسة التعليمية والسياسة اإلعالمية للدولة من أجل حتقيق األهداف الرتبوية املرسومة
وإمنا يتعدى ذلك إىل التأثري يف اآلابء  ،ولذا ال يقتصر أتثريها على الطلبة يف املدرسة

 .(1) وإىل التأثري يف كافة أفراد اجملتمع ،واألمهات واألخوة واألخوات داخل األسرة
 اوتربيته ،اجملتمع كافة شرائح  م خلدمةتسخري اإلعال :فالرتبية اإلعالمية ابختصار تعين 

واالستفادة من القنوات يف جمال بناء األجيال  ،على املعاين السامية واألخالق النبيلة
الرتبية اإلعالمية ذات أثر ملموس يف صناعة التغيري املنشود يف وهذا النوع من " ،وتثقيفهم

من املدارس هتتم بتقدمي خدمات الرتبية وقليل  .الرؤى واملفاهيم والتطبيقات الرتبوية املدرسية
اإلعالمية على الصعيد املدرسي رغم األمهية القصوى هلا يف تشكيل الذات أو إعادة 

ويتميز العصر احلاضر بكثافة العناصر الثقافية وسرعة تفاقمها وانتشارها وتداخلها  .تشكيلها
 إن الرتبية اإلعالمية ميكنها أن إال ،وشدة أتثريها إىل درجة ال ميكن معها جماراهتا ومتابعتها

                                 
ينظر: دور املدرسة يف الرتبية اإلعالمية ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر الدويل األول للرتبية اإلعالمية )وعي ومهارة  (1)

وزارة الرتبية والتعليم ابلتعاون مع املنظمة الدولية للرتبية  0حات اخلطيب. ص: ش بن اختيار( إعداد: أ.د. دمحم
 م(.  0/3/2000-4هـ )10/2/1427-14اإلعالمية الريض، 
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تساعد املربني على ضبط هذه التأثريات وترشيدها وبلورهتا يف إطار خيدم األهداف 
 .(1)"املنشودة
ألهنا  ؛قلت خماطرها وعظمت فوائدها ،فإذا أُدرجت القنوات الفضائية يف جمال الرتبية  

ويقلل  ،الطريق خيتصروهذا  ،حدستوصل الرسائل الرتبوية إىل عدد كبري من الناس يف آن وا
  .التكاليف

 :التكاتف مع اجلهات الرقابية األخرى 
سبق أن أشران أن هيئة اإلذاعة والتلفاز عليها املسؤولية الكربى يف الرقابة على    

وتضاعف جهودها للنهوض أبعباء  ،واألوىل أن تشعر مهذه املسؤولية ،القنوات الفضائية
لتفعيل دورها الرقايب أن يكون بينها وبني اجلهات الرقابية األخرى  ومن أجنح السبل ،الرقابة

واجلهات اليت ينبغي  ،حىت يكون هناك تكامل يف أداء املهام الرقابية ؛تكاتف وترابط وتنسيق
  :هليئة اإلذاعة والتلفاز التكاتف معها هي

 .وزارة الثقافة واإلعالم   
 .اهليئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع 
 (واملدرسة ،واملسجد ،األسرة)اجملتمع  
وطريقة تكاتف هيئة اإلذاعة والتلفزيون مع هذه اجلهات الرقابية تكون ابالطالع على  

 .ابملشاركة معها يف تنفيذ بعض الربامج الرقابية كما تكون أيضاً   ،جهودها واالستفادة منها

                                 
 .0. ص: دور املدرسة يف الرتبية اإلعالمية((1)
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 :ول: تصور مقرتح لرقابة األسرة على خمالفات القنواتاملطلب األ

 :على القنوات الفضائية تصور مقرتح لرقابة املدرسة ثاين:املطلب ال
 :على القنوات الفضائية ثالث: تصور مقرتح لرقابة املسجداملطلب ال
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وهو املستفيد من الربامج إذا كانت  ،امج الفضائيةاجملتمع هو الفئة املستهدفة ابلرب 
رواج أبن مدى  وميكن القول ،كما أهنا الضحية الكربى للربامج ذات التأثريات السيئة  ،إجيابية
 ،فاجملتمع له قيمته الكبرية لدى وسائل اإلعالم ،مبدى اإلقبال االجتماعي عليها يقاس الربامج

بل جيب عليه أن يكون  ،ائل اإلعالم إبجيابية مطلقةمع أن يتعامل مع وسوعليه فليس للمجت
وتلك هي املسماة  ،ويكون له بصمات رقابية واضحة املعامل ،على وعي اتم ملخاطر اإلعالم

 :ويتقاسم أدوارها ثالثة جهات تربوية مهمة ،ابلرقابة االجتماعية
بغي أن نملا ي تصورات مقرتحة وسنضع يف املطالب التالية ،واملسجد ،واملدرسة ،األسرة 

  :يقوم به كل واحد من هذه اجلهات
 



 السعوديةفي المملكة العربية الرقابة على القنوات الفضائية  

 046  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تصور مقرتح لرقابة األسرة على خمالفات القنوات :ولاملطلب األ
يف وسنضعها  ،لتفعيل رقابة األسرة على القنوات الفضائية حةهناك خطوات انج  

   :النقاط التالية
 :للمشاهدة حتديد وقت مناسب-3
 ،على التخطيط اجليد والتنظيم األمثل لربامج حياهتا األسرة الناجحة هي اليت تقدر   

 ،بل تسري على خطى التوازن يف مجيع شؤوهنا ،وال حتكمها الفوضى يف شيء من أمورها
واألسرة إذا كانت  ،خبالف بعض اأُلسر اليت ال تقيم وزان لتخطيط األهداف وتنظيم األوقات

وغريها من وسائل اإلعالم املعاصرة على  فإهنا ال تنظر إىل القنوات ،على قدر عال من الوعي
بيد  أهنا آلة جامدة :فادهال تنظر إليها بعني اإلنصاف اليت مب ،أهنا أداة للهدم فقط

 ،ميكن استخدامها يف اخلري والشر ،صاحبها
 ،وعلى األسرة كخطوة أولية للرقابة على القنوات أن حتدد أوقاات معينة ملشاهدة القنوات 

وتشغلهم  ،لئال تصبح آلة سامة هتدم أوقات األبناء ،ة على مدار الساعةوال ترتكها مفتوح
وتسبب هلم العزلة  ،ولئال تفصلهم عن ممارسة سائر أمور احلياة ،عن أداء واجباهتم

 :وطريقة حتديد أوقات املشاهدة تكون إبحدى الطرق التالية ،االجتماعية
املشاهدة على أيم اإلجازة حبيث تقتصر  :عدم فتح القنوات يف أايم الدراسة -أ 

وهي من أجنح الطرق  ،وهناك ُأسر قد جنحت يف تطبيق هذه الطريقة ،األسبوعية فقط
 .للخالص من مشاكل ضياع األوقات يف متابعة وسائل اإلعالم املعاصرة

هذه اخلطوة مفيدة أيضا لتقليص مشاكل  :فتح القنوات مرة واحدة يف كل يوم -ب 
 ،فاخلطوة األوىل إذا مل تتيسر فهذه أيضا جيدة ،ة الربامج الفضائيةضياع األوقات يف متابع

للقنوات ساعات  وختصص ،وتوزع األوقات بينها اليومية أن حتدد األسرة أولويهتا :وطريقتها
يتم إطفاء  ،حبيث أنه إذا انتهت ساعات املشاهدة احملددة ،وتكون صارمة يف التطبيق ،معينة
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 .اليوم الذي يليه وهكذااجلهاز وال يُفتح إال يف 
وهي أن حتدد  ،خطوة مباركة طبقها بعض اأُلسر ووجدوها مفيدة :يوم بال تلفاز -ج 

وال يُفتح اجلهاز فيها البتة مهما   ،األسرة بعض األيم من األسبوع لالستغناء فيها عن القنوات
لها حباجة وهذه اخلطوات ك ،وتكون تلك األيم واضحة لدى أفراد األسرة ،كانت الدواعي

وكلها خطوات مباركة تسهم يف تفعيل الرقابة األسرية  ،ماسة إىل احلزم والصرامة يف التطبيق
بل  ،وال تقتصر اخلطوات الرقابية على هذه الثالث ،على القنوات الفضائية بشكل ممتاز

تالءم أبناءها  ،إبمكان اأُلسر اليت هتتم مبستقبل أجياهلا أن تبحث عن سبل أخرى فعالة
وكل خطوة حتقق هذا  ،واالجتماعية وغريها تساعدهم على احلفاظ على أوقاهتم الدراسيةو 

  .اهلدف السامي فهي خطوة مباركة جيب السري عليها واالستفادة منها
 
 :ذات املضامني السلبيةالقنوات  حظر -2

 ليس من العقل يف شيء أن نفتح أبوابنا على مصراعيها لقبول كل ما تبثه القنوات    
وهناك قنوات عديدة متخصصة  ،ألهنا حتتوي على الصحيح والفاسد ؛الفضائية من الربامج

وال يبالون ابآلثر  ،وأرابمها يكسبون من ورائها أرابحا طائلة ،يف نشر الربامج املخلة ابألدب
وعلى األسرة اليت حترص على محاية سلوك أفرادها  ،املرتتبة عليها على املدى البعيد والقريب

وتقتصر  ،تستفسر لدى ذوي اخلربة عن القنوات ذات األمهية يف تكوين األبناء وتربيتهم أن
مت تصميمها من ق َبل األيد  ،فهناك العديد من القنوات اإلسالمية ،على جلبها إىل البيت

ومنها ما يصلح لفئة  ،منها ما يصلح لألطفال ،وهي موجهة إىل املسلمني ،اإلسالمية
 ،واالستغناء عنها ،ابجملتمع املسلم هجر هذه القنوات اإلسالمية فليس الئقا ،الشباب

إذا قامت ف ،جيب حظرها وإقصاؤهاواليت  ،املخلة ابألخالقاألجنبية لقنوات واستبداهلا  اب
وإذا اتضحت  ،فإنه سيسهم يف تفعيل الرقابة على القنوات الفضائية ،أبداء هذا الدوراألسرة 
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أم ن اجملتمع من املخاطر  ،وقاموا بتطبيقها خري قيام ،أو جلهاهذه الرؤية لدى اأُلسر كلها 
 .احملدقة ابلفضائيات

 :دمان على التلفزيونوالتحذير من اإل طفاللألاملتابعة املستمرة والتوجيه  -1
وليس عليهم بعد  ،يرى بعض اأُلسر أن دورهم ينتهي بتوفري جهاز التلفاز يف البيت     

أن يدركوا طبائع فاألوىل لألسرة  ،ابلغ على األطفال والشبابويف هذا خطر  ،ذلك أي جهد
وال يقدرون على ختليص  ،حيث إن أكثرهم ال يدركون عواقب األمور ،األطفال والشباب

تجلى دور األسرة الواعية يف القيام على وجه االستمرار بتوجيه وهنا ي ،أنفسهم من املخاطر
تهم ابملخاطر الكامنة وراء وتوعي ،لقنوات الفضائيةاألبناء وإرشادهم حنو االستخدام األمثل ل

   .وتثقيفهم جبوانبها اإلجيابية ووسائل تعزيزها ،عليها اإلدمان
 :وضع التلفزيون يف مكان عام ابملنزل -4
وليس مبقدور كل أحد  ،ليست النفوس كلها على درجة واحدة من التقوى والورع   

واملرء قد يصاب ابلضعف عندما يرى اجلو  ،قة بهمحاية نفسه من الوقوع يف املخاطر احملد
واألطفال إذا كثر احتكاكهم ابلربامج  ،حاجز حمسوس ليس بينه وبني احملرمات ،خاليا أمامه

والوسيلة املثلى يف  ،وعدم االنفكاك عنها ،أورثهم ذلك تساهال يف اإلدمان عليها ،املاجنة
وال يطلق العنان لكل فرد من أفراد  ،زلهذه احلال أن يوضع التلفاز يف مكان عام يف املن

خاصة  ؛ألن ذلك قد يوقع يف مشاهدة الربامج اليت خُتل ابلفضيلة ؛األسرة للمشاهدة الفردية
ومن هنا ندرك خطأ بعض اأُلَسر الذين  ،عند من مل تتقوى يف نفوسهم بذرة الرقابة الذاتية

حون هلم أبواب مشاهدة مجيع ويفت ،خيصصون لكل فرد من أفراد األسرة تلفازا يف غرفهم
واإلمهال يف  ،مما يؤدي ابألطفال يف النهاية إىل اإلدمان على القنوات ،الربامج دون أدىن رقابة

ما الدخيلة اليت تفد على جمتمعاتنا مع  األخالق والتخلق ببعض ،القيام بواجباهتم املدرسية
  .تبثه الفضائيات
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 :على القنوات الفضائية رسةلرقابة املد تصور مقرتح :ثايناملطلب ال
 ،تربية األجيال الصاعدةفهي مسؤولة بدرجة كبرية عن  ،املدرسة عنصر تربوي مهم   

وهي مهذا  ،وتزويدهم بكل ما ميكنهم من جمامهة احلياة الراهنة بكل ما فيها من مستجدات
وعلى  ،قمةتتكاتف مع اجلهات الرتبوية األخرى للقيام أبعباء الرتبية والوصول مها حنو ال

وتقوم أبداء  ،املدرسة أن تكون على وعي ابألشياء اليت تؤثر على الرتبية سلبا أو إجيااب
ومن تلك القنوات وسائل اإلعالم املختلفة وال سيما  ،الواجب املطلوب منها حيال ذلك

وتعلقت مها  ،خرية حىت اقتحمت البيوتاليت انتشرت يف اآلونة األ ،القنوات الفضائية
 وذلك ابستخدام الطرق اآلتية: رقابيافعلى املدرسة أن تلعب دورا   ،النفوس
 :ن مدى أتثري هذه القنواتععمل استفتاء من الطلبة  -3
 ؛على املدرسة أن تكون على علم مبدى أتثري القنوات الفضائية على سلوك الطالب 

اإلجيابية اليت  واجلوانب ،ذلك يساعدها على معرفة اجلوانب السلبية اليت جيب حتاشيها ألن
ومعرفة مدى وعي الطالب  ،ومن الطرق املفيدة ملعرفة آثر القنوات ،الرتكيز عليهاجيب 

لالطالع على وجهات نظرهم وطرق  ،عمل االستفتاء الشامل من الطلبة مبخاطرها هي
مث تقوم املدرسة بدراسة نتائج االستفتاء لتقوم ابلدور الواجب عليها  ،الفضائيات مع تعاملهم

 .يف الرقابة على القنوات
  :ي مبخاطر القنوات والتحذير منهاو عمل يوم توع -2
يف الرقابة على القنوات الفضائية ما مل تبذل  ال ميكن للمدرسة أن تؤدي دورا فعاالً   

فكثري من الطالب ليس لديهم  ،مبخاطر وسائل اإلعالم طالبفائق العناية يف جمال توعية ال
ولذا يُقبلون عليها إبدمان  ؛اآلثر السلبية اليت تنجم عن الفضائيات تصور واضح املعامل حول

وهنا جيب أن تعىن املدارس بوضع بعض اخلطط  ،حىت على أداء واجباهتم املدرسية يؤثر سلباً 
ومن  ،الوقائية والعالجية اليت تعني الطالب على التوازن والتكيف مع الربامج الفضائية
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وختصيص  ،إقامة املهرجاانت التوعوية حول خماطر القنوات :دداخلطوات الناجحة يف هذا الص
 ،والتنويه جبوانبها اخلطرية ،وبيان إجيابياهتا وسبل تقويتها ،عنهابعض احلصص للحديث 

  .وطرق اجتنامها
 هلم: أولياء األمور وبيان خطر القنوات لو مرة واحدة معو عمل لقاء  -1
 ،ما مل تدرك العوائق اليت هتددها ،بوية املنشودةلن تستطيع املدرسة حتقيق أهدافها الرت   

ما مل تنظر إىل الرتبية على أهنا عملية تكاملية بينها وبني ولن حتطم األرقام القياسية يف النجاح 
القنوات  ،ومن أكرب ما يهدد املدارس يف طالمها ،األسر اليت أُنشئت املدارس لرتبية أبنائها

 ،هلاء الطالب يف غالب األحايني عن أداء واجباهتم املدرسيةألهنا صارت وسيلة إل ؛الفضائية
وهنا ال تستطيع  ،خاصة عند فئة الشباب الذين ابتلوا ابإلدمان عليها وعدم الصرب عنها

وإمنا تتكاتف مع اأُلسر  ،املدرسة بوحدها أن تنفرد ابلرقابة على الطالب يف شأن القنوات
ويتم  ،ولو مرة يف الشهر أو مرة يف كل شهرينء وذلك بتخصيص لقا ،وأولياء أمور األوالد

واخلطوات  ،من خالهلا جتاذب أطراف احلديث حول إجيابيات القنوات الفضائية وسلبيات
وطرق االستفادة منها يف  ،اليت ينبغي اختاذها لتفادي خماطرها وتقوية جوانبها اإلجيابية

مع املدرسة يف تنفيذ اخلطوات  واحداً  ومناشدة أولياء األمور للوقوف صفاً  ،اجملاالت الرتبوية
    .وحتديد أوقات املشاهدة دون إدمان ،الرقابية على القنوات الفضائية



 السعوديةفي المملكة العربية الرقابة على القنوات الفضائية  

 050  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :على القنوات الفضائية لرقابة املسجد تصور مقرتح :ثالثاملطلب ال
من معاقل التعليم  لكونه معقالً  ؛ابلغة يف جمال الرتبية والتعليمال شك أن للمسجد أمهية 

فاملسجد يشارك مع اجلهات الرتبوية األخرى يف ترسيخ دعائم  ،من حماضن الرتبية وحمضناً 
كما يشارك معها يف حماربة األخالق اهلابطة وتطهري اجملتمع من   ،األخالق الفاضلة يف اجملتمع

مع الدروس واحملاضرات  ،ويظهر دور املسجد يف اخلطب املتكررة على مدار السنة ،أدانسها
واللوائح  ،إضافة إىل األشرطة والنشرات والكتيبات اليت ُتوزع على املصلني ،خلهاليت تقام بدا

هتم ابلرقابة على وعلى املسجد أن ي ،اليت ختصص هلا بعض العبارات اإلرشادية الواعية
  :ةاخلطوات التاليويدرج ذلك ضمن براجمه املتنوعة، وذلك ابتباع  ،نواتالق

 .لبيان خطر القنوات ختصيص يوم مبسجد احلي يف الشهر -3
على األئمة أن يكون هلم تنسيق دوري مستمر مع املأمومني الذين يصلون خلفهم     

وتبادل  ،لتنسيق روابط األخوة اإلسالمية فيما بينهم ،ويكون هلم لقاء يف هناية كل شهر ،غالبا
 ،رتبويةودراسة بعض املشاكل االجتماعية وال ،اآلراء حول القضاي املستجدة على الساحة

لكي يسعى إىل البحث عن حلوهلا من خالل خطب  ؛حىت يكون اإلمام على علم مها
ولعل من أهم القضاي اليت ينبغي  ،والدروس واحملاضرات اليت تقام داخل املسجد ،اجلمعة

فرصة  وهذا يتيح للخطباء ،تناوهلا يف مثل ذلك اللقاء قضاي وسائل اإلعالم بشىت صورها
ويعينهم على توعية املصلني  ،حديث املسهب الواعي عن مشاكل الفضائياتاإلعداد اجليد لل

   .مبخاطرها احملتملة
حول خماطر القنوات  اململكة اجلمعة يف مجيع أحناء خطب لتوحيدحتديد يوم  -2

 :الفضائية
فإذا  ،تضافر اجلهود وتوحيدها ،من الوسائل املعينة على مكافحة الفساد يف اجملتمع   
 وقافسالمية واألوزارة الشؤون اإل حتتم على ،ظاهرة أخالقية مشينة على اجملتمعر بوادلوحظ 
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 ،وصياغتها حملاربة تلك الظاهرة أن تدعو اخلطباء قاطبة إىل توحيد اخلطب ،والدعوة واإلرشاد
خطر  حول طباخل وعلى الوزارة أن تدعو بني حني وآخر إىل توحيد ،وكسر شوكتها

 .واألخذ بيده حنو طرق االستخدام املثلى لتوعية اجملتمع ؛واتالقن
يركن كثري من املصلني إىل  :طباعة النشرات والكتيبات وتوزيعها على املصلني -1

وهي وسيلة ممتازة لتوعية  ،الكتيبات اليت توضع يف املسجد للهداي لالطالع على ما بداخلها
 .املستهدفني وإيصال الرسالة إليهم

، وقد أثبتت الرقابة االجتماعية ميكن أن تسهم يف تفعيل هذه مجلة من املقرتحات اليت
التجارب جناح الكثري منها، األمر الذي يدل على أمهيتها وفاعليتها، ومن املتوقع أن هذه 

هذا الفصل املقرتحات إذا انضمت إىل سائر املقرتحات اليت سبق ذكرها وإيرادها يف بداية 
  جحة.سيؤدي ذلك إىل تفعيل الرقابة بطريقة ان
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 الخاتمة:

 وتشتمل على:

 أوال: أهم النتائج.
 اثنيا: أهم التوصيات
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 :أهم النتائجأوال: 
مرت القنوات الفضائية بعدة مراحل قبل وصوهلا إىل أوج القمة من التطور  -1

 .ة نوعية يف تطور القنوات بشكل ملحوظاألقمار الصناعية أحدث نقل لكن ظهور ،واالزهار
 ،حيث وردت النصوص اليت تدل عليها ،ا جذور راسخة يف الدين احلنيفالرقابة هل -2

رقابية حيال بعض الواقف امل بعض -رضوان هللا عليهم – وصحبه الكرام  وأُث ر عن النيب
 .املخالفات

حىت إن بعض الباحثني ال يفرقون  ،وثيقة بني الرقابة واالحتساب عالقةتوجد  -3
 .بة جزءا ال يتجزأ من االحتسابوبعضهم يعتربون الرقا ،بينهما

اململكة العربية السعودية هلا اهتمام ابلغ بشعرية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  -4
وأكرب دليل على ذلك ختصيص هيئة للقيام مهذه  ،منذ عهد املؤسس األول وحىت اليوم

 .الشعرية
 ،واإلدارية ،لرقابة النظاميةا :من أبرز أنواع الرقابة على القنوات الفضائية يف اململكة -3

 .واالجتماعية ،واإلعالمية
الرقابة عملية تكاملية جيب أن تتكاتف اجلهود للقيام مها حىت تؤدي الثمرات  -6

 .املرجوة منها
القنوات الفضائية سالح ذو حدين فهي تسهم يف تربية األجيال على معاين  -0

هلدم ملن أرخى لنفسه وأسرته زمام املشاهدة كما أهنا من أكرب معاول ا  ،الفضيلة ملن أراد ذلك
 .دون قيود وال ضوابط

تقوية الوازع  :من أكرب التدابري الوقائية من الوقوع يف خمالفات القنوات الفضائية -7
 .وتربيتهم على األخالق اإلسالمية ،الديين يف نفوس النشء

كما   ،ز يف مكان عاموضع اجلها :خالفات القنوات الفضائيةملمن التدابري العالجية  -9
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 .هلا إسهامات عالجية واضحةأيضاً أن اخلطب واحملاضرات 
املعوقات النظامية املتمثلة يف عدم وجود أنظمة صرحية  :من أكرب معوقات الرقابة -10

 .الرقابة على القنوات الفضائية حول
 سراعية املتمثلة يف قصور بعض األاملعوقات االجتم :من معوقات الرقابة أيضاً  -11

 .واملساجد واملؤسسات التعليمية عن القيام بواجب الرقابة على القنوات ابلشكل املطلوب
كعدم شعور بعض اإلعالميني   :املعوقات اإلعالمية :ومن معوقات الرقابة أيضا -12
 .والضغوط اخلارجية على اإلعالم وغري ذلك ،والرحبية ،ابملسؤولية
 ،إجياد أنظمة رقابية صرحية :على القنوات من سبل التغلب على معوقات الرقابة -13

 .وتوعية اجلهات الرتبوية بضرورة القيام ابلرقابة ،والدقة يف اختيار اإلعالميني
 ،إنشاء جهات إدارية مكلفة ابلرقابة :من أهم التصورات املقرتحة لتفعيل الرقابة -14

 .عروف والنهي عن املنكروهيئة األمر ابمل ،وإنشاء هيئة شرعية داخل هيئة الرقابة والتحقيق
 ،رقابة سابقة :اجلمع بني أنواع الرقابة الثالثة :ومن التصورات املهمة لتفعيل الرقابة -13
 .مع تكاتف اجلهات اإلعالمية كافة ألدائها ،والحقة ،ومتزامنة

على األسرة اليت حترص على سالمة األوالد من خماطر القنوات أن حترص على  -16
 .والتحذير من اإلدمان ،مع املتابعة والتوجيه املستمر ،الفة لآلدابحظر القنوات املخ
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  :التوصياتاثنيا: أهم 
 :يف ضوء ما توصلت إليه من نتائج فإين أوصي مبا يلي

أوصي املدارس وغريها من املؤسسات التعليمية بضرورة العناية ابجلوانب الرقابية  -1
    .طالب حىت ال يقعوا يف خماطر اإلدمانوالتوجيه املستمر لل ،على القنوات الفضائية

وا هيئات رقابية ا إبصدار القرارات أن ينشئلة رمسي  أوصي اجلهات احلكومية املخو  -2 
 .وأخرى شرعية داخل اجلهات املعنية بوسائل اإلعالم املختلفة

قابية وإصدار األوامر الر  ،على اجلهات الرتبوية والتعليمية كافة تكاتف اجلهود الرقابية -3
 .موحدة مدروسة من قبل اللجان املتخصصة

كليات اإلعالم بذل املزيد من العناية بدراسة القنوات   على اجلامعات وخصوصاً  -4
 .وغري ذلك -وسلبياهتا -إجيابياهتا :وتناوهلا من كافة جوانبها ،الفضائية
 ،رة حياديةوإمنا ينظرون إليها نظ ،على األسر أال ينظروا إىل القنوات نظرة سطحية -3

 .وأيخذوا االحتياطات الالزمة حال التعامل معها ،وأهنا سالح ذو حدين
ملعرفة ما  ،على اجلامعات إقامة ورش عمل حول الرقابة على القنوات الفضائية -6

 .ينبغي اختاذه من خطوات رقابية فعالة
يز عليها  والرتك ،على املدارس إدراج الرقابة على القنوات ضمن أهدافها التعليمية -0

  .واألهداف املتوخى منها ،كنقطة هلا أمهيتها الكربى يف جناح اخلطط الدراسية املرسومة
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 فهرس املراجع
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 القرآن الكرمي
عبد هللا  بن اإلابحية يف االنرتنت وأثرها على الفرد واجملتمع. تقدمي: الدكتور: مشعل -1

 ه 1423. عزيز للعلوم والتقنيةمللك عبد الالقدهي. وحدة خدمات االنرتنت. مدينة ا
. إعداد: د. جمذوب خبيت أبعاد العوملة وأتثريات التدفق اإلعالمي على الدول النامية -2

، تشرين األول / 247. والعوملة واخليارات املستقلة، جملة املستقبل العريب، العدد دمحم توم
 م1999أكتوبر 

ل مواجهتها أروى بنت عبد اآلثر األخالقية للعوملة على األسرة املسلمة ووسائ -3
مساعد الفايز حبث تكميلي مقدم ملرحلة املاجستري يف الثقافة اإلسالمية.   بن هللا

عبد هللا الرتكي. األستاذ املشارك بقسم الثقافة اإلسالمية  بن إشراف الدكتور: انصر
 ه 1433- 1432بكلية الشريعة ابلريض. 

سعيد انصر محدان.  بن ية. للدكتور: سعيداآلثر اإلجيابية والسلبية للقنوات الفضائ -4
 ه. 1420حوليات كلية املعلمني يف أمها العدد العاشر. عام: 

اآلثر السلبية للعوملة على الوطن العريب وسبل مواجهتها، د. عبد الرشيد عبد احلافظ،  -3
 م.2003مكتبة مدبويل، 

ة الريض، إعداد أثر البث املباشر على العالقات األسرية، دراسة ميدانية يف مدين -6
 الطالبة: أمرية بنت صاحل اليامي، رسالة املاجستري يف جامعة امللك سعود

أثر برامج التلفاز يف حتفيز سلوكيات العنف لدى األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة،  -0
 .ة ماجستري(، إعداد: هدى الرباهيم)رسال

 –األستاذ بكلية الشريعة  غامن السدالن بن األثر الرتبوي للمسجد إعداد الدكتور صاحل -7
 سعود اإلسالمية بن قسم الدراسات العليا جامعة اإلمام دمحم

أثر الرقابة الشرعية واستقالليتها على معامالت البنك اإلسالمي _ فارس حممود أبو  -9
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 م1994معمر. اجلامعة اإلسالمية _ غزة _ 
 -سة ميدانية أثر الرقابة املالية على استمرار التمويل للمؤسسات األهلية درا -10

املؤسسات األهلية يف قطاع غزة. إعداد الطالب جهاد دمحم دمحم شرف.  إشراف 
ه( رسالة املاجستري قدمت يف كلية 1426م/  2003الدكتور: سامل عبد هللا حلس. )

 التجارة قسم احملاسبة والتمويل ابجلامعة اإلسالمية بغزة.
. العريب 2009السيد.   عبد البديعأثر القنوات الفضائية على القيم األسرية د. دمحم -11

  للنشر والتوزيع
أجهزة الرقابة اإلدارية يف اململكة العربية السعودية. إعداد: عبد هللا صاحل أشعري  -12

وآخرون. إشراف: صايف إمام موسى. معهد اإلدارة العامة ابلريض. برانمج اإلدارة 
 م1390/ 3/3املتوسطة. الدورة الثانية عشر عام: 

 –. دار الكتب العلمية، لبنان الدينية لإلمام املاورديالسلطانية والواليت األحكام  -13
 م1907ه  1397بريوت. 

. ري وين. أتليف عبد الفتاح الصبحياإلدمان التلفزيوين وأثره على الطفل. أتليف ما -14
 م1907من إصدارات سلسلة عامل املعرفة عام: 

سعد  بن علي -ة وإشباعاهتا استخدامات اجلمهور للقنوات التليفزيونية الفضائي -13
العتييب. دراسة وصفية على عينة من إفراد اجملتمع السعودي" رسالة دكتوراه غري منشوره، 

 ه 1423سعود اإلسالمية، كلية الدعوة واإلعالم،  بن جامعة اإلمام دمحم
األسـس الفنية للرقابـة الشرعيـة وعـالقتها بـالتدقيق الشرعـي يف املؤسسات املالية  -16

سالمية _ د. عبد الستار أبو غدة. حولية الربكة _ العدد الرابع _ رمضان اإل
 م.2002هـ/ نوفمرب 1423

اإلعالم السعودي وأتثريه على السياحة الداخلية، سعيد دمحم ابقر الرمضان  -10
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م(، رسالة ماجستري، كلية اآلداب والرتبية. االكادميية العربية املفتوحة يف 2011)
 الدمنارك

فضائي يف الوطن العريب حتليل للمضمون والتأثري يف النخب والرأي العام. اإلعالم ال -17
 صباح يسني ابحث وإعالمي عراقي

اإلعالم واألسرة. د.جنالء القليويب. دراسة قدمت يف امللتقى الدويل الثاين للمفكرات  -19
 املسلمات يف طهران

كتور: اإلعالميون يف القنوات الفضائية اإلسالمية ومجهورهم. أتليف الد  -20
. مؤسسة 1أمحد كناكر. ضمن سلسلة دراسات يف اإلعالم اإلسالمي. ط بن مصطفى

 م2012ه 1433دار النور. 
نتاج األلعاب التعليمية ذات القواعد وقياس فاعليتها ىف تنمية التفكري املنطقى لدى إ -21

 م2000طفل ما قبل املدرسة. اإلعداد: اجنى مدثر حممود جبامعة حلوان كلية الرتبية. 
ابلقرآن  -حفظه هللا  -عبد العزيز  بن اهتمام خادم احلرمني الشريفني امللك فهد -22

 الكرمي وعلومه. 
أتثري الربامج التلفزيونية يف عملية التنشئة االجتماعية اجملتمع السوري منوذجا للدكتور:  -23

 م0/11/2006بطرس حالق أستاذ قسم اإلعالم بكلية اآلداب جامعة دمشق.  
لفضائية على القيم العربية واإلسالمية لدى الشباب واألطفال. للدكتور أتثري القنوات ا -24

 علي عبد هللا أبو سنينة. أستاذ مساعد جبامعة السودان للعلوم التكنولوجيا. 
جرير الطربي أبو جعفر. حتقيق: دمحم أبو الفضل  بن اتريخ الرسل وامللوك، دمحم -23

 م.1960 -ه 1370إبراهيم. دار املعارف. عام: 
عبد الرمحن الشميمري.  بن بية اإلعالمية. كيف نتعامل مع وسائل اإلعالم؟ فهدالرت  -26

 م2010ه 1431عام:  1ط
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 تربية األوالد يف اإلسالم، لعبد هللا انصح علوان دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع -20
ترتيب القاموس احمليط على طريقة املصباح املنري وأساس البالغة، للطاهر أمحد  -27

 م دار عامل الكتب.1990ه 1410عام:  4ط الزاوي. 
تطبيقات احلسبة يف ضوء النظام األساس للحكم ونظام اهليئة والئحته التنفيذية.  -29

ضمن البحوث املقدمة إىل: مؤمتر التطبيقات املعاصرة للحسبة يف اململكة العربية 
 هـ جامعة امللك سعود.1433ربيع الثاين  4 – 3السعودية 

حتقيق: مصطفى السيد دمحم، ودمحم السيد  م. اإلمام ابن كثري.تفسري القرآن العظي -30
. 1رشاد، ودمحم فضل العجماوي، وعلي أمحد عبد الباقي، وحسن عباس قطب. ط 

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ابململكة العربية السعودية. دار عامل 
 الكتب

 ار اجليل اجلديد. د الواضح للشيخ دمحم حممود حجازيالتفسري -31
. الدار املصرية اللبنانية. السلسلة 1التلفزيون الفضائي العريب للكاتبة هبة شاهني. ط  -32

 م.26/3/2007اإلعالمية. عام/ 
ه 11/9/1433بتاريخ / 203تنظيم هيئة اإلذاعة والتلفزيون قرار جملس الوزراء رقم  -33

 الالئحة التنفيذية الصادرة من هيئة اخلرباء
أمحد األزهري.إشراف: دمحم عوض مرعب. تعليق:  بن يب منصور دمحمهتذيب اللغة أل -34

دار إحياء : األستاذة / فاطمة دمحم أصالن. عمر سالمي. وعبد الكرمي حامد. تقدمي
 م 2001ه  1421عام:  1لبنان. ط –الرتاث العريب. بريوت 

عة دار أمحد األنصاري القرطيب. مطب بن اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد هللا دمحم -33
 م 1940الكتب املصرية ابلقاهرة. عام: 

حرية التعبري عن الرأي يف وسائل اإلعالم يف اجملتمع املسلم واجملتمعات الغربية )دراسة  -36
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عواجي صلوي رئيس قسم اإلعالم جامعة  بن أتصيلية مقارنة( إعداد: د. عبد احلافظ
 سعود اإلسالمية بن اإلمام دمحم

سعود البشر حبث  بن اسة حتليلية أتصيلية مقارنة، دمحمدر  –حرية الرأي يف اإلسالم  -30
 غري منشور

 خطبة اجلمعة ودورها يف تربية األمة أتليف د. عبد الغين أمحد جرب مزهر -37
دراسات يف إعالم الطفل، أ.د دمحم معوض، دار الكتاب احلديث، الطبعة األوىل،  -39

 م2010
البة فايزة أمحد يوسف صيام دراسة حول )دور التلفاز يف تنشئة األطفال( إعداد الط -40

مقدم للدكتور: عبد الكرمي سرحان ضمن مساق: اإلعالم اإلسالمي، دراسات إسالمية 
 م 2006-هـ 1420معاصرة 

الدراسة يف اخلارج، أبعاد تنموية، جتارب دولية، خطوات عملية، د. عبد  -41
 م2007طالب، مكتبة العبيكان، الطبعة السادسة،  بن العزيز

ئدة بطريق مباشر صريح يف مناهج الدراسة وممارسة السلطة املدرسية دعم القيم السا -42
يف تعليم القيم واالجتاهات االجتماعية ابلثواب والعقاب. سعد مسفر العقيب، اخلدمة 

 م1976االجتماعية واملدرسية، الريض، دار املريخ للنشر، 
مركز اجلزيرة 1ط. زيرة. إشراف عزالدين عبد املوىلدليل البحوث األكادميية حول اجل -43

 م2011 -1996للدراسات 
دور اإلعالم يف تربية األطفال د. مالك ابراهيم االمحد. حبث ألقي يف ملتقى مجعية  -44

 الرمحة الطبية اخلريية حتت عنوان: أطفالنا آمال وحتديت
دور الرتبية اإلسالمية يف احلفاظ على الفطرة السليمة وسبل تعزيزه من خالل  -43

للطالبة:  أمساء عودة عطا هللا  الصويف  إشراف الدكتور: محدان عبد املؤسسات الرتبوية 
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هللا الصويف. رسالة قدمت للحصول على درجة املاجستري يف قسم أصول الرتبية بكلية 
 م 2011/ ھ 1432الرتبية يف اجلامعة اإلسالمية بغزة. عام: 

عبد هللا الزاحم.  بن دور التلفزيون السعودي يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب. إعداد: خالد -46
دراسة مسحية على عينة من أساتذة وطالب جامعة امللك سعود ابلريض. دراسة 
مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العلوم االجتماعية. 

 م. جامعة انيف العربية للعلوم األمنية. 2006عام:
األشكال والتلقي)دمحم كحط عبيد و  املضامني العربية( الفضائية للقنوات الثقايف الدور -40

 األكادميية الفضائية، القنوات من خمتارة لنماذج وميدانية حتليلية ( دراسة2000الربيعي )
 منشورة. غري ماجستري رسالة يف الدمنارك، املفتوحة العربية

دور املدرسة يف الرتبية اإلعالمية ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر الدويل األول للرتبية  -47
شحات اخلطيب مدير عام مدارس  بن مية )وعي ومهارة اختيار( إعداد: أ.د. دمحماإلعال

امللك فيصل. وزارة الرتبية والتعليم ابلتعاون مع املنظمة الدولية للرتبية اإلعالمية الريض، 
 م(0/3/2000-4هـ )14-10/2/1427

رتحة للتطبيق دور الوازع الديين األخالقي يف توجيه السلوك اإلنساين، اسرتاتيجية مق -49
ور علي عبد العزيز آل عبد يف جمال الرتبية والتعليم واإلرشاد ملكافحة املخدرات. للدكت

 . جامعة امللك فيصل ابألحساءالقادر
دور وسائل اإلعالم يف التثقيف الصحي للمرأة السعودية مبدينة الريض. دراسة  -30

ى درجة املاجستري يف قسم ميدانية.  قدمت هذه الرسالة استكماالً ملتطلبات احلصول عل
جامعة امللك سعود. أعدها الطالب أمحد رين اب رين شهر  –اإلعالم بكلية اآلداب 

 هـ. إشراف الدكتور. سليمان الشمري1423حمرم 
دور وسائل اإلعالم يف العملية الرتبوية إعداد: ثروة مشسني. إشراف الدكتور: عبد  -31
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 الغين عماد
 الدولة العربية االسالمية،  خلولة عيسى صاحل. بيت احلكمة  الرقابة االدارية واملالية يف -32

 م 2001بغداد عام: 
دراسة تطبيقية على املراقبني اجلمركيني  –الرقابة اإلدارية وعالقتها بكفاءة األداء  -33

 هليل احلريب.  بن صاحل بن اإلعداد: أمحد  -جبمرك مطار امللك خالد الدويل
م املشاقبة دراسة مقارنة. دار أسامة للنشر والتوزيع. الرقابة اإلعالمية لألستاذ: بسا -34

 عمان. –األردن 
الرقابة الشرعية الفعالة يف املؤسسات املالية اإلسالمية _ أ. د. عبد احلميد حممود  -33

هـ / 1423البعلي. املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي/ جامعة أم القرى  _ 
 م2003

. رسالة الدكتوراه اإلسالمي للدكتور صاحل أوز دمري قهالرقابة الشعبية يف ميزان الف -36
 مقدمة يف جامعة دمشق بكلية الشريعة. إشراف الدكتور: محزة محزة. 

الرقابة على السلع واألسعار يف الفقه اإلسالمي. فريدة حسين طه ظاهر. رسالة  -30
فلسطني.  -املاجستري مقدمة يف جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا يف انبلس 

 م 2011إشراف الدكتور: مأمون الرفاعي. 
  . أبو داود السجستاين. دار الكتاب العريب . بريوت.سنن أيب داود -37
. دمحم بن عيسى الرتمذي. حتقيق: أمحد شاكر وآخرين. دار إحياء سنن الرتمذي -39

 .الرتاث العريب. بريوت
سعود  بن اإلمام دمحمالسياسة اإلعالمية للمملكة العربية السعودية، مطابع جامعة  -60

 هـ1404اإلسالمية، عام 
دمحم  بن علي بن عبد العزيز املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن سرية عمر -61
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 -. الناشر: مطبعة املؤيد القاهرة هـ( حتقيق: حمب الدين اخلطيب390 اجلوزي )املتوىف:
 هـ 1331مصر/ 

عة اهلندية والطبعة السلطانية الطب. دمحم بن إمساعيل البخاري. صحيح البخاري -62
 .بتحقيق أمحد شاكر

مسلم بن احلجاج النيسابوري. احملقق: دمحم فؤاد عبد الباقي. دار  صحيح مسلم. -63
 إحياء الرتاث العريب. بريوت.

الضوابط الشرعية ملسرية املصارف اإلسالمية. د. عبد الستار أبو غدة. جملة  -64
 مل ـ القاهرة  ـ العدد األولاملعامالت اإلسالمية، مركز الشيخ صاحل كا

العالقات واملشكالت األسرية، أ. د. اندية حسن، أ. د. منال عبد الرمحن، دار  -63
 م،2011الفكر، الطبعة األوىل، 

عملية الرقابة على األشرطة املسموعة املرئية يف اململكة العربية السعودية. دراسة  -66
سعود اإلسالمية. اإلعداد:  بن دمحم وصفية حتليلية لنيل درجة املاجستري يف جامعة اإلمام

دمحم فاضل السادات دمحم العاقب. إشراف: الدكتور:  عبد اخلبري حممود عطا.  بن خالد
 ه 1407 -1400عام: 

. عامل الكتب احلديث، الطبعة األوىل، إلعالمية، الدكتورة رحيمة عيساينالعوملة ا -60
 م2010

دار  1تور فارس حسن اخلطاب. ط الفضائيات الرقمية وتطبيقاهتا اإلعالمية. للدك -67
 عمان –أسامة للنشر والتوزيع. أردن 

. دار أسامة المي. للدكتور: فارس محدان عطوانالفضائيات العربية ودورها اإلع -69
 م.2011عمان. طبعة  -للنشر والتوزيع. األردن

. دار أسامة للنشر ا اإلعالمي. للدكتور: فارس عطوانالفضائيات العربية ودوره -00



 السعوديةفي المملكة العربية الرقابة على القنوات الفضائية  

 066  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م2011عام:  1عمان.ط -ع. األردنوالتوزي
فن التعامل مع كبار السن الوالدين، د. فهد خليل زايد، دار النفائس، الطبعة األوىل،  -01

 م، 2010
. مركز قاسم للمعلومات، الطبعة ملة، الربوفيسور زكري بشري إماميف مواجهة العو  -02

 م، اخلرطوم.2000األوىل، 
 1426دمحم الفوزان، عام قضاي ومشكالت اجتماعية معاصرة، عبدهللا  -03
االجتماعية لدى طالب الثانوية العامة  القنوات الفضائية وأتثريها على منظومة القيم  -04

. دراسة مقدمة إىل قسم االجتماع 20الريض. إعداد ابراهيم محد املربز. ص: مبدينة 
سعود كمتطلب تكميلي لنيل درجة  بن جبامعة اإلمام دمحم بكلية العلوم االجتماعية 

املاجستري. إشراف د. مصطفى دمحم قاسم أستاذ مشارك بكلية العلوم االجتماعية جبامعة 
 م2011هـ / 1432 سعود.  بن اإلمام دمحم

عبدالرمحن الشميمـري. أ.د.  بن كتاب مبادئ إدارة األعمال لـ: أ.د. أمحـد -03
 أمحد هيجان. د.بشــرى بنت بديـر املرسى غنـام. بن عبـدالرمحن

 الطبعة األوىل. دار صادر. بريوت. بن منظوردمحم بن مكرم ا لسان العرب، -06
مكرم ابن  بن لسان اللسان هتذيب لسان العرب للعالمة أيب الفضل مجال الدين -00

ب إبشراف األستاذ: عبدا علي منظور. مت هتذيبه بعناية املكتب الثقايف لتحقيق الكت
 لبنان.   –.دار الكتب العلمية. بريوت مهنا

بعاد االجتماعية والثقافية للمعلوماتية، رسالة ماجستري غري منشورة،  مازن رسول: األ -07
 م2004كلية اآلداب، جامعة بغداد، 

عمان -مبادئ الرقابة اإلدارية، عبد الرمحن الصباح، دار الزهران للنشر والتوزيع -09
1990 . 
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 م1991، 2جملة اإلذاعات العربية، تونس، العدد  -70
 م2001، آير 260دد جملة املستقبل العريب، بريوت، الع -71
اجملموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبية، جملة الرقابة املالية، تونس،  -72

 م 1996، يونيو 27العدد 
مجد العساف. دار الزهراء،  بن املدخل إىل البحث يف العوم السلوكية. للدكتور صاحل -73

 2010طبعة
 عبد احلي. حبث منشور يف: أماراابك: مدخل اترخيي لنشأة وتطور التلفاز. مجال دمحم -74

، العدد السابع. مريكية العربية والتكنولوجياجملة علمية حمكمة تصدر عن األكادميية األ
2012 

. مكتبة األجنلو إعداد: أبو الفتوح رضوان وآخرون املدرس يف املدرسة واجملتمع. -73
 م1901املصرية، 

. احملقق: أمحد دمحم شاكر .حنبلأمحد بن دمحم بن  . مسند اإلمام أمحد بن حنبل -76
 القاهرة -دار احلديث . م 1993 -هـ  1416الطبعة: األوىل، 

علي املقري الفيومي  املكتبة  بن دمحم بن املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ألمحد -70
 بريوت. –العلمية 

م 2002هـ ـ 1423معايري احملاسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية  -77
 (: الرقابة الشرعية2، معيار الضبط رقم )2002ـ أبريل  1423صفر 

. سليمان بن أمحد الطرباين. حتقيق: محدي بن عبد اجمليد السلفي. املعجم الكبري -79
 م(. مكتبة الزهراء. املوصل.1973هـ/ 1404)

 وآخرين. دار الدعوة. القاهرة. املعجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى وأمحد الزيت، -90
زكري. بتحقيق وضبط عبد  بن فارس بن مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحدمعجم  -91
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السالم دمحم هارون، رئيس قسم الدراسات النحوية بكلية دار العلوم سابقا وعضو اجملمع 
 م دار اجليل.1999ه 1420اللغوي. عام: 

الشيخ املرحوم  بن املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم. للشيخ: أيب العباس أمحد -92
 إبراهيم احلافظ األنصاري القرطيب.  بن يه أيب حفص عمرالفق

 –. دار الكتب العلمية، بريوت خلدون بن دون، لإلمام عبد الرمحنمقدمة ابن خل -93
 م.1907ه  1397لبنان. 

، 3املنظور اإلسالمي والوضعي للرقابة على اإلدارة العامة. جملة جامعة امللك سعود،م  -94
 م1991عام:. ( نصري نعيم1العلوم اإلدارية )

هـ، مكتبة دار  334املؤسسات اإلدارية يف الدولة العباسية. حلسام قوام السامرائي،  -93
 ( 1901الفتح )دمشق:

حنن والبث  الفضائي ، حممود مشال، حبث منشور يف جملة دراسات اجتماعية، السنة  -96
 م،1999األوىل، العدد الثاين، بغداد، 

ودية مها، مطبوعات الرئسة العامة هليئة األمر ندوة احلسبة وعناية اململكة العربية السع -90
 هـ1431عبدهللا العيدي، الريض،  بن ابملعروف والنهي عن املنكر، دمحم

ه 1419 – 1367نشأة وتطور اإلذاعة يف اجملتمع السعودي، من عام  -97
 م 2000ه/  1420،3أمحد كرمي. الريض مطابع الفرزدق التجارية، ط  بن بدر

عمر السماين. حتقيق: مريزن سعيد. دار مكتبة الطالب  بن نصاب االحتساب لعمر -99
 اجلامعي مبكة. بدون اتريخ النشر.

دمحم مرشد. دراسة مقارنة. رسالة ماجستري  بن نظام احلسبة يف اإلسالم لعبد العزيز -100
 إبشراف د. عبد العال

ين. نظام احلكومة النبوية املسمى الرتاتيب اإلدارية. املؤلف: دمحم عبد احلي الكتا -101
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 .2حتقيق: عبد هللا اخلالدي  ط
أيب طالب  بن اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه. أليب دمحم مكي -102

خمتار القيسي القريواين مث األندلسي القرطيب املالكي. حتقيق: جمموعة  بن دمحم بن محوش
قة. إبشراف: أ. د. رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي. جامعة الشار 

البوشيخي. الناشر: جمموعة حبوث الكتاب والسنة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 م. 2007ه 1429 1جامعة الشارقة. ط / –
هيئة الرقابة والتحقيق. جمموعة األنظمة املتعلقة ابختصاصات هيئة الرقابة. عام:  -103

 ه.  1422
يوفا برلنت ماجوميدوفنا  اإلشراف الدكتور الوازع وأثره يف مقاصد الشريعة إعداد سلغر  -104

هايل عبد احلفيظ داود. رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف الفقه وأصوله بكلية 
 م.2006الدراسات العليا ابجلامعة األردنية. 

غزة، حنان  قطاع يف العاملة الفضائية القنوات العاملني يف لدى الوقت إدارة واقع -103
 ماجستري، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية بغزة. م(،رسالة2010شكري شبري)

كلية أصول   47 :ص .الدكتور صاحل حسني الرقب .واقعنا املعاصر والغزو الفكري -106
 م2010 -هـ1431الطبعة اجلديدة .غـزة -اجلامعة اإلسالمية فلسطني  -الدين
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 9 أمهية املوضوع 2

 10 التعريف اإلجرائي 3

 10 أسباب اختيار املوضوع 4

 11 أهداف الدراسة 3

 11 تساؤالت الدراسة 6

 12 الدراسات السابقة 0

 10 منهج الدراسة 7

 10 تقسيمات البحث 9

 19 التمهيد 10

 20 تعريف الرقابة 11

 22 تعريف القنوات 12

 23 تعريف الفضائية 13

 24 تعريف القنوات الفضائية 14

 24 نشأة القنوات الفضائية وتطورها 13

 29 تطور القنوات الفضائية العاملية والعربية 16
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10 
 الفصل األول:

 .حكم ومشروعية الرقابة على القنوات الفضائية
31 

17 
 املبحث األول:

 حكم الرقابة على القنوات الفضائية
32 

 33 بة على القنوات الفضائية: حكم الرقااملطلب األول 19

 30 التطبيق العملي للرقابة يف اإلسالم: املطلب الثاين 20

21 
 املبحث الثاين:

 مشروعية الرقابة على القنوات الفضائية
39 

 40 : أمهية الرقابة على القنوات الفضائية.املطلب األول 22

 42 : أسباب الرقابة على القنوات الفضائية.املطلب الثاين 23

 44 : أسس الرقابة يف اململكة العربية السعوديةاملطلب الثالث 24

23 
 الفصل الثاين:

أنواع الرقابة، والتدابري الوقائية والعالجية من الوقوع يف 
 خمالفات القنوات الفضائية

47 

26 
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49 
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على القنوات الفضائية يف  يةاإلعالم: الرقابة  املطلب األول

 السعودية. اململكة العربية
31 

27 
: الرقابة االجتماعية على القنوات الفضائية يف الثايناملطلب 

 اململكة العربية السعودية
61 

29 
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02 

30 
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04 
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09 
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73 
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