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مرسوم إنشاء املعهد
مرسوم رقم ( )39لسنة 2005م (املواد الثالث األوىل)

بإنشاء وتنظيم
معهد البحرين للتنمية السياسيّة
املعدّل باملرسوم رقم ( )41لسنة  2008واملرسوم رقم ( )81لسنة 2009
حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد االطّ الع على الدستور،

وعلى قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )35لسنة ،2001
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )3لسنة  2002بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )14لسنة  2002بشأن مباشرة احلقوق السياسيّة،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  2002بشأن جملسي الشورى والنواب،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )54لسنة  2002بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )55لسنة  2002بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،وبناء على عرض رئيس جملس الوزراء،

رمسنا باآليت:

مادة - 1 -
ينشأ معهد متخصص للتدريب ،يسمى «معهد البحرين للتنمية السياسيّة» يلحق مبجلس الشورى ،ويشار إليه في هذا املرسوم بكلمة «املعهد».

مادة - 2 -
يهدف املعهد ،في إطار األسس واملبادئ الدستورية والقانونية ،إىل حتقيق األغراض التالية:
1 .1نشر ثقافة الدميقراطية ودعم وترسيخ مفهوم املبادئ الدميقراطية السليمة.
2 .2توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث املتعلقة باجملال الدستوري والقانوين لفئات الشعب املختلفة ،وبوجه خاص الفئات التالية:
(أ) أعضاء جملسي الشورى والنواب وبعد التنسيق مع اجمللسني.
(ب) أعضاء اجملالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه اجملالس.
(ج) العاملني في وزارات الدولة واهليئات واملؤسسات العامة واخلاصة ومؤسسات اجملتمع املدين.
3 .3نشر وتنمية الوعي السياسي بني املواطنني وفقًا ألحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
4 .4دعم وتنمية البحوث العلمية في جمال النظم السياسيّة والقانون الدستوري.
5 .5دعم التجربة الربملانية من خالل شرح آلياهتا ،وأساليب عملها ،وبيان دور السلطة التشريعية الرقايب والتشريعي.
6 .6دعم جتربة اجملالس البلدية ،ودورها في خدمة الوطن واملواطن.
7 .7ترسيخ مبدأ املشروعية وسيادة القانون.
8 .8توفير الربامج املتعلقة بالدراسات اخلاصة حبقوق اإلنسان وفقًا ألحكام الدستور ،ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
9 .9دعم املراكز واجلمعيات القائمة على محاية حقوق اإلنسان.
1010تدريس أسس وأطر ومبادئ املشروع اإلصالحي احلديث ململكة البحرين وفقًا ألحكام الدستور ،ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
1111تعزيز ونشر ثقافة احلوار وتبادل الرأي.
1212إعداد مؤهّلني لالخنراط في العمل السياسي.
مادة - 3 -
يباشر املعهد كافة املهام والصالحيات الالزمة لتحقيق أغراضه ،وله بوجه خاص ما يلي:
1 .1حتديد برامج التدريب والدراسة والبحوث اليت تالئم خمتلف فئات الشعب.
2 .2عقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الدميقراطية ملختلف فئات الشعب.
3 .3عقد الندوات واللقاءات املختلفة جلميع فئات الشعب؛ من أجل تنمية الوعي باملشاركة يف احلياة السياسيّة مبختلف أشكاهلا.
4 .4مجع ونشر وحفظ الوثائق واملبادئ واألحباث واملعلومات الدستورية وغري ذلك؛ ممّا يساعد على نشر ثقافة الدميقراطية.
8
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كلمة املعهد
لقــد قــام اإلعــام منــذ ظهــوره وحــى عصــر العوملــة الراهــن بــدور كبــر ليــس فقــط يف إبــراز االجتاهــات االجتماعيــة
والثقافيــة والدينيــة وإمنــا يف صناعــة هــذه االجتاهــات؛ إذ ش ـ ّكل مظلــة شــاملة تقــوم بــأدوار متعــددة ختــدم اجملتمــع
والدولــة ككيــان سياســي ،واقتصــادي؛ واجتماعــي؛ وثقــايف؛ وديــي؛ مــن خــال املســامهة يف غــرس القيــم وتنميــة إدراك
الفــرد مبحيطــه وجمتمعــه.
ولإلعــام دورًا مؤثــرًا كمصــدر لبنــاء الثقافــة مبفهومهــا الشــامل ووفــق منهجيــة منفتحــة علــى كافــة األفــكار
واالجتاهــات واآلراء ،ومــن بــن األدوار الــي ميارســها اإلعــام ســواء التقليــدي أو اجلديــد هــو العمــل كمنــر ديــي خاصــة
بعــد ظهــور القنــوات الدينيــة املتخصصــة ،الــي بــات بعضهــا ميــزج اخلطــاب الديــي بنكهــة سياســية تســتهدف حتقيــق
أهــداف ومصــاحل معينــة.
وبالرجــوع لألعــوام القليلــة املاضيــة ومــا مــرت بــه مملكــة البحريــن مــن أحــداث سياســية متوتــرة؛ نالحــظ أن
لإلعــام دورًا بــارزًا يف تأجيجهــا مــن خــال بــث اخلطابــات التحريضيــة املضللــة لبعــض القنــوات الفضائيــة ،وهــو مــا
رصــده مــن خــال هــذه الدراســة الــي تقدمهــا لنــا الباحثــة الدكتــورة وجــدان فهــد ،والــي يصدرهــا معهــد البحريــن
للتنميــة السياســية يف إطــار دعمــه وتشــجيعه للباحثــن والبحــوث العمليــة اهلادفــة.
وتســعى الدراســة إىل الوصــول إىل إجابــات حــول الــدور الــذي مارســه اخلطــاب الديــي يف الفضائيــات ،واملواقــع
اإللكترونيــة ،جتــاه األحــداث السياســية بالبحريــن ،مــن خــال حتليــل اخلطــاب الديــي يف وســائل االتصــال ،ورصــد
مواقفــه حنــو القضايــا السياســية يف البحريــن ،هبــدف تســليط الضــوء علــى طبيعــة هــذا الــدور؟ وهــل كان تركيــزه منصبًا
علــى إيصــال رســالة إســامية واعيــة؟ وخبطــاب إســامي معتــدل ووســطي؟ أم كان هدفــه تأجيــج  التحريــض املذهــي؟
ويأمــل املعهــد مــن خــال نشــر هــذه الدراســة العلميــة املوثقــة يف اإلســهام يف تطويــر مســتوى الرســالة اإلعالميــة
املقدمــة يف القنــوات الفضائيــة اإلســامية وتنقيتهــا مــن الغلــو والتطــرف ،والتحريــض الــذي يهــدف إىل التأجيــج وبــث
الفتنــة والفرقــة يف اجملتمعــات.
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املقدمة:
متوافقــا زمنيًــا وإن اختلفــت األمكنــة
تتبــارى القنــوات الفضائيــة الدينيــة اإلســامية يف الظهــور ،ظهــورًا يبــدو
ً
والتوجهــات الــي يقبــل منهــا ،وكــذا األهــداف الفرعيــة الــي يبتغــي حتقيقهــا.
والواضــح أن املشــاهدَ العــريبَّ أينمــا كان أصبــح صي ـدًا مثينًــا ،فاجلميــع حيــاول اصطيــاد ودِّه لتشــكيل عقلــه ،واألداة
هــذه املــرة هــي الديــن ،والــذي ينطلــق القائمــون علــى أمــره صَــوب مشــاهد يشــتاق إليــه حبــق.
ومــن الصعــب أن يتلمــس املــرء بدقــة حــدود العالقــة بــن هــذه النوعيــة مــن الفضائيــات ومموليهــا ،أوال ألنــه مــن
الصعــب معرفــة املمــول احلقيقــي ،مث ألنــه مــن املتعــذر الوقــوف عنــد الفلســفة الــي يريــد املمــول (دولــة كان أم مؤسســة
أم قطاعــا خاصًــا) أن ميررهــا عــر هــذه القنــوات.
وبــكل األحــوال فليــس مثــة متويــل دون مقابــل ،إذا مل يكــن ماديًــا مباش ـرًا ،فحتمًــا عــر وســائل أخــرى بالتأكيــد ال
يدركهــا املشــاهد العــادي ،لكنهــا قائمــة بالتأكيــد.
واحلاصــل أن املشــهد اإلعالمــي الديــي يف الوطــن العــريب ،قــد عــرف تطــورات هائلــة خــال الســنوات اخلمــس
حقــا حصــر عــدد قنواتــه أو نوعهــا،
األخــرة ،علــى املســتوى الكمــي كمــا علــى املســتوى النوعــي ،حــى ليبــدو مــن املتعــذر ً
أو تتبــع وتــرة تنقلهــا بــن هــذا الســاتل أو ذاك ،ناهيــك عــن حتديــد اجلهــات القائمــة عليهــا ،والغايــة احلقيقيــة الثانوية
وراء إنشــائها.
فعلــى املســتوى العــددي الصــرف ،انتقــل عــدد الفضائيــات الدينيــة اإلســامية مــا بــن العــام  2009وهنايــة العــام
 ،2012مــن  43قنــاة إىل مــا يناهــز الـــ  110قنــاة ،فالغالبيــة العظمــى منهــا قنــوات دينيــة خاصــة ،وضمــن هــذه األخــرة
جنــد  60منهــا جامعــة ،وأكثــر مــن  50متخصصــة ،جلهــا أو معظمهــا يبــث باللغــة العربيــة الفصحــى.
وعلــى الرغــم مــن العــدد الوافــر مــن هــذه الفضائيــات واختــاف توجهاهتــا ،ال بــل وتضــارب أهدافهــا وغاياهتــا،
ناهيــك عــن طبيعــة اجلمهــور املســتهدف مــن لدهنــا ،فإهنــا تشــترك جمتمعــة يف اعتبــار الديــن اإلســامي اخليــط
الناظــم الــذي مييزهــا عــن باقــي أنــواع الفضائيــات ،العــام منهــا كمــا اخلــاص علــى حــد ســواء ،ويف املقابــل إذا تأملنــا
املضمــون الــذي يقــدم مــن خــال هــذا اخلطــاب ،وتلــك القنــوات جنــده يركــز علــى القضايــا واملوضوعــات الــي ال تتــاءم
مــع معطيــات اجملتمــع احلديــث ،والــي تركــز علــى قضايــا وموضوعــات هامشــية وليســت جوهريــة(.)1

 -1فوزيــة العشــماوي :التجديــد يف طريقــة عــرض اإلســامي يف الغرب.حبــث مقــدم إىل املؤمتــر العــام الثالــث عشــر للمجلــس األعلــى للشــئون اإلســامية« :التجديــد يف الفكــر
اإلســامي» احملــور الثالــث التجديــد يف جمــال الدعــوة واإلعــام (القاهــرة ،وزارة األوقــاف ،اجمللــس األعلــى للشــئون اإلســامية ،مــن  31مايــو إىل  3يونيــو  )2001ص .4
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ومــن مثَّ عــادة مــا جنــد اخلطــاب اإلســامي أســر النــرة االنفعاليــة واألســاليب اللغويــة الــي يلجــأ إليها بعــض الدعاة
ومتيــل إىل احملســنات البديعيــة والتراكيــب اللفظيــة ذات الرنــن العــايل ،وكثــرة اســتخدام أفعــال التفضيــل والتعميمــات
الكاســحة ،فهــذا رأي -مثـ ًـا -أعظــم مــا كتــب يف املوضــوع ،وتلــك الفكــرة مل يســبق ألحــد أن قــال مبثلهــا أب ـدًا ،وذلــك
عمــل هــو أروع مــن أن يتصــوره أحــد )2( ..كمــا أن البعــض مــن الدعــاة خياطبــون النــاس مبــا ال يفهمــون ومــا ال تستســيغه
العقــول وقــد قــال األمــام علــي رضــي اهلل عنــه :حدثــوا النــاس مبــا يعرفــون ودعــوا مــا ينكــرون ،أتريــدون أن يكــذب اهلل
ورسوله(.)3
ـداء مــن الدعــوة والنصــح واإلرشــاد،
إهنــا بالتــايل ،قنــوات يطغــى علــى معظــم موادهــا وبراجمهــا احملتــوى الديــي ،ابتـ ً
مــرورًا بربامــج يف التفســر والتبليــغ وشــرح العقيــدة ،وانتهــاء بالدفــاع عــن املذهــب والطائفــة ومــا ســوى ذلك.
بالتــايل ،فقــد بتنــا اليــوم إزاء عشــرات الفضائيــات الدينيــة اإلســامية ،ذات التوجهــات املذهبيــة الصارخــة ،أو
املروجــة خلطــاب يف الديــن متشــدد ،يعمــل علــى تأسيســه «فقهــاء يف الفتــوى» مفوهــن ،وتقــوم بتقدميــه وجــوه يبــدو
مــن هيئاهتــاأن ال عالقــة هلــا باحلرفــة اإلعالميــة ،ويطغــى علــى «خطهــا التحريــري» مهامجــة هــذه اجلهــة أو تلــك ،مــع
تلويــن كل ذلــك بربامــج تشــارف علــى تكفــر مــن خيالفهــا الــرأي ،ناهيــك عــن دعواهتــا للجهــاد هبــذا البلــد املســلم أو
ذاك« ،للقضــاء علــى الظلــم» أو إزاحــة هــذا احلاكــم أو ذاك ،كمدخــل إلعــادة إحيــاء الدولــة اإلســامية الراشــدة كمــا
يقــال.
أول :مشكلة الدراسة:
ً

فــرض الواقــع اإللكتــروين اجلديــد بصمتــه علــى العــامل ،ال ســيما فيمــا يتعلــق باجلانب اإلعالمــي ،حيث ملئت الســماء
بعشــرات األقمــار الصناعيــة .وألن العــامل العــريب جــزء مــن هــذا العــامل فقــد حــذا حــذو الــدول األخــرى ،وأنشــأ مئــات
القنــوات الفضائيــة .وكان أن شــهدت هنايــة القــرن املنصــرم إنشــاء أول فضائيــة إســامية عربيــة ،هــي قنــاة «اقــرأ» ،مث
توالــت بعدهــا الفضائيــات اإلســامية الــي تبــث إرســاهلا مــن خــال القمريــن الصناعيــن العربيــن« :عربســات» و»نايــل
ســات» .وعليــه ،فقــد جــاءت هــذه الدراســة كمحاولــة لقــراءة واقــع اخلطــاب الــذي روجــت لــه هــذه الفضائيــات ،الــي 
اعتمــدت علــى اخلطــاب الديــي كموجــه أول جلماهريهــا املســتهدفة.
وقــد كشــفت الدراســات الســابقة عــن أن تنــاول القنــوات الفضائيــة الدينيــة اإلســامية لكثــر مــن األزمــات تضمــن
العديــد مــن جوانــب اخللــل والقصــور يف التعامــل اإلعالمــي مــع هــذه األحــداث ،وفيمــا خيــص القضايــا السياســية يف
اجملتمــع البحريــي حتدي ـدًا ،فــإن الباحثــة  -مــن واقــع عملهــا يف إطــار التغطيــة اإلعالميــة هلــذه القضايــا ومــا جنــم
عنهــا مــن كــوارث بتأثرياهتــا وخســائرها الفادحــة علــى كافــة األصعــدة  -رصــدت جمموعــة مــن العراقيــل أمــام اســتفادة
 -2سعيد إمساعيل علي .اخلطاب اإلسالمي التربوي القاهرة رابطة اجلامعات اإلسالمية ندوة اإلسالمية وتطوير اخلطاب الديين ،سلسلة فكر املواجهة 2002 ،ص .146
 -3يوسف القرضاوي.خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة( ،القاهرة :دار الشروق ،)2004 ،ص .31
12

اخلطاب الديين والوعي السياسي يف مملكة البحرين ،جتاذب أم تنافر ؟

املشــاهد البحريــي مــن التنــاول اإلعالمــي هلــذه القضايــا يف جمموعــة مــن القنــوات الفضائيــة الــي تعتمــد اخلطــاب
الديــي التحريضــي أســلوبًا لعملهــا ولتأثريهــا يف مجهورهــا (القنــوات الفضائيــة ،واملواقــع اإللكترونيــة املتخصصــة
حتديــدا) وهــو مــا ال يســمح للمشــاهد بــأن يُكــون رأيًــا موضوعيًــا وســلو ًكا متعقـ ًـا حــول أســباب املشــكلة واألطــراف
املشــتركة فيهــا ،واملشــاركة بإجيابيــة يف التفكــر وىف اقتــراح حلــول للتعامــل معهــا .وميكــن بلــورة بعــض هــذه العراقيــل
يف جانبــن أساســيني :اجلانــب األول يتعلــق مبــدى دقــة واكتمــال املعلومــات الــي حيصــل عليهــا مــن وســائل االتصــال
الدينيــة اإلســامية يف مقابــل غريهــا مــن الوســائل  ،ذلــك أن املالحظــة املباشــرة للتغطيــة اإلعالميــة لألحــداث يف
البحريــن يف خمتلــف الوســائل االتصاليــة ،وحتديـدًا لــدى املقارنــة بــن وســائل االتصــال البحرينيــة (القنــوات التلفزيونية)
أو الوســائل الــي حتــاول عــرض الــرأي والــرأي اآلخــر ،يف مقابــل تلــك الوســائل الــي ال ختفــي حتيـزًا لصــاحل طــرف ضــد
ـاء دينيًــا بعينــه ،يُمكننــا أن نرصــد خلـ ًـا واضحًــا
طــرف (وســائل االتصــال الــي تثــر الفــن مثــا) مســتغلة يف ذلــك انتمـ ً
يف معاجلــة املعلومــات ظهــر يف اســتخدام مصــادر جمهولــة ،وىف عــدم ذكــر مصــادر بعــض املعلومــات ،وخلـ ًـا يف تغطيــة
الوقائــع املتضمنــة داخــل احلــدث ،حيــث مت ذكــر بعضهــا وجتاهــل البعــض اآلخــر علــى حنــو خيــل بســامة الفهــم وتكوين
رؤيــة إدراكيــة متكاملــة لــدى املشــاهد .أمــا اجلانــب الثــاين فيتمثــل يف مــدى موضوعيــة التغطيــة اإلعالميــة لألزمــة مــن
خــال األشــكال اإلعالميــة واملعاجلــات الــي تطرحهــا القنــوات الفضائيــة واملواقــع اإللكترونيــة ذات الطابــع الديــي.
وانطال ًقــا مــن املعطيــات الســابقة ،تســعى الدراســة احلاليــة إىل اإلجابــة علــى تســاؤل رئيــس مفــاده :هــل اســتطاع
اخلطــاب الديــي الــذي تعــرض لــه الفضائيــات  ،واملواقــع اإللكترونيــة ،املعنيــة بالتركيــز علــى األحــداث السياســية
بالبحريــن حتدي ـدًا إيصــال رســالة إســامية واعيــة ومتميــزة ،وخبطــاب إســامي معتــدل ووســطي أم جــاءت لتؤجــج
التحريــض املذهــي وتثــر املواضيــع الشــكلية علــى حســاب اجلوهريــة؟
هــل يعتمــد اجلمهــور البحريــي  -فعليــا -علــى هــذه القنــوات ،ومــا يقــدم هبــا مــن برامــج يف اســتقاء معلوماتــه حــول
األحــداث السياســية الــي تــدور بالبحريــن؟ حيــث ال ميكننــا إنــكار أن الكثــر مــن هــذه الفضائيــات هلــا شــعبية يف أوســاط
املشــاهدين العــرب ومبختلــف مراحلهــم العمريــة الســيما الشــباب منهــم ،كــون الشــباب يشــكلون الشــرحية األكــر يف
اجملتمــع العــريب وهــم ســيتأثرون بــاآلراء الــي تطــرح يف هــذه القنــوات ألســباب عديــدة حــى باتــت شــعبية بعــض رجــال
الديــن تفــوق شــعبية العديــد مــن الشــخصيات العامــة .ومــن هنــا يــرز التســاؤل عــن أهليــة رجــال الديــن الذيــن تتكــرر
مشــاهدهتم علــى الفضائيــات ومــدى أهليتهــم العلميــة والشــرعية ملخاطبــة جيــل الشــباب وتوجيهــه دينيًــا بالطريقــة
البعيــدة عــن العصبيــة البغيضــة ومت ّكــن الشــباب مــن فهــم األبعــاد احلقيقيــة للديــن اإلســامي ومنهجــه اإلنســاين
احلنيــف خصوصًــا إذا علمنــا أن هــذه الفضائيــات تتدخــل يف أدق تفاصيــل احليــاة وأكثرهــا خصوصيــة؟ مث وأخ ـرًا
مــا عالقــة تلــك التغطيــة بــادراك اجلمهــور البحريــي لطبيعــة األحــداث السياســية يف البــاد؟ وذلــك يف ضــوء كل مــن
املدخــل الوظيفــي لوســائل اإلعــام ،وفــروض نظريــة االعتمــاد علــى وســائل اإلعــام ،وكــذا النتائــج الــي انتهــت إليهــا
الدراســات الســابقة ذات الصلــة.
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وقــد قمنــا يف هــذا اإلطــار بإجــراء دراســة حتليليــة ،تســتعني بتحليــل اخلطــاب الديــي يف وســائل االتصــال (حمــل
الدراســة) للوقــوف علــى خصائصــه وآلياتــه مــن ناحيــة ،ورصــد االجتــاه الســائد الــذي يتبنــاه حنــو القضايــا السياســية
البحرينيــة (حمــل الدراســة) مــن ناحيــة أخــرى.
ثانيا :أمهية الدراسة:
ً

y yتنبــع أمهيــة الدراســة احلاليــة مــن الفكــرة الــي تؤكــد علــى أنــه إن مل يكــن اإلنســان ذا مناعــة فبإمــكان أي خطــاب
أن يســتقطبه ،ســواء كان دينيــا يعكــس املذهــب الســي أو الشــيعي ،أو خطابــا غــر ديــي علــى اإلطــاق ،لكــن
الرهــان األساســي اخلليــق بنيــل حــظ مــن األمهيــة هــو علــى مســتوى خلــق املناعــة ،فاملشــكل ال يكمــن يف فعــل
املشــاهدة وإمنــا يف القــدرة علــى التمييــز بــن األمــور ،فاخلطــر يف بعــض الفضائيــات واملواقــع اإللكترونيــة الــي 
تتعــرض للديــن هــو خلــق البلبلــة لــدى املشــاهد وإرباكــه.
y yتتأتــى أمهيــة الدراســة كذلــك مــن أن هــذه احملطــات الدينيــة اإلســامية تعيــش فعــا أزمــة خطــاب قــادر علــى
الوصــول إىل لــب املشــاكل الــي يعــاين منهــا اجملتمــع العــريب واإلســامي على وجــه العمــوم ،واجملتمــع البحريــي علــى
وجــه اخلصــوص ،ومــن َّثــم كان مــن األمهيــة مبــكان التعــرف علــى مضامــن هــذه القنــوات ،واملواقــع اإللكترونيــة
املختلفــة الــي تقــدم مضامــن مشــاهبة.
y yاألمهيــة االجتماعيــة الــي ميثلهــا الديــن يف اجملتمــع باعتبــاره عقيــدة تفــرض علــى صاحبهــا ســلطانًا ميلــك تفكــره
وحيــدد مســاره يف احليــاة وصلتــه الــي تقيــم عليهــا حياتــه.
y yإمكانيــة االســتفادة مــن نتائــج الدراســة يف التطويــر واالرتقــاء مبســتوى الرســالة اإلعالميــة املقدمــة يف القنــوات
ـكل ومضمونــا.
الفضائيــة اإلســامية شـ ً
ثالًثا :أهداف الدراسة:

تستهدف الدراسة حتقيق جمموعة من األهداف يأيت يف مقدمتها ما يلي-:

y yالتعــرف علــى مســتوى اهتمــام اخلطــاب الديــي يف وســائل االتصــال حمــل الدراســة (فضائيــات ومواقــع إلكترونيــة
متخصصــة) مبعاجلــة القضايــا السياســية البحرينيــة حمــل الدراســة.
y yرصــد االجتــاه الســائد الــذي يتبنــاه ويــروج لــه اخلطــاب الديــي يف وســائل االتصــال حمــل الدراســة (فضائيــات ومواقع
إلكترونيــة متخصصــة) حنــو القضايــا السياســية البحرينيــة حمل الدراســة.
y yالتعــرف علــى دوافــع االجتــاه (املؤيــد /املعــارض) الــي يطرحهــا اخلطــاب الديــي يف وســائل االتصــال حمــل الدراســة
(فضائيــات ومواقــع إلكترونيــة متخصصــة) يف معاجلتــه للقضايــا السياســية البحرينيــة حمــل الدراســة.
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y yالوقــوف علــى طبيعــة املضمــون (تنظــري /حتريضــي) الــذي يعتمــد عليــه اخلطــاب الديــي يف وســائل االتصــال
حمــل الدراســة (فضائيــات ومواقــع إلكترونيــة متخصصــة) يف معاجلتــه للقضايــا السياســية البحرينيــة حمــل الدراســة.
y yرصــد مســارات الربهنــة الــي يســوقها اخلطــاب الديــي يف وســائل االتصــال حمــل الدراســة (فضائيــات ومواقــع
إلكترونيــة متخصصــة) يف معاجلتــه للقضايــا السياســية البحرينيــة حمــل الدراســة.
y yالتعــرف علــى األطــر املرجعيــة الــي يســتند إليهــا اخلطــاب الديــي يف وســائل االتصــال حمــل الدراســة يف معاجلتــه
للقضايــا السياســية البحرينيــة حمــل الدراســة.
y yرصــد القــوى الفاعلــة الــي يوردهــا اخلطــاب الديــي يف وســائل االتصــال حمــل الدراســة بوصفهــا األطــراف الفاعلــة
فيمــا يتعلــق بالقضايــا السياســية البحرينيــة حمــل الدراســة.
y yالوقــوف علــى طبيعــة الــدور (إجيــايب /ســليب) الــذي تقــوم هبــا القــوى الفاعلــة فيمــا يتعلــق بالقضايــا السياســية
البحرينيــة حمــل الدراســة.
 y yرصــد مــدى االتســاق والتبايــن يف اخلطابــات الدينيــة بــن وســائل االتصــال حمــل الدراســة (فضائيــات /مواقــع
إلكترونيــة متخصصــة) فيمــا يتعلــق بالقضايــا السياســية البحرينيــة حمــل الدراســة.
رابعا :املفاهيم األساسية بالدراسة:
ً

اخلطاب الديين:

يقصــد بــه اخلطــاب الديــي اإلســامي وال تشــر دراســة اخلطــاب الديــي يف هــذه الدراســة إىل حتليــل النــص الديــي 
(قــرآن أو ســنة) بــل تنســحب الدراســة فقــط علــى حتليــل خطــاب الدعــاة املتحدثــن يف الربامــج الدينيــة بالقنــوات
التلفزيونيــة واملواقــع اإللكترونيــة ممــن يدلــون بآرائهــم حــول االحــداث والقضايــا السياســية الــي تتعلــق مبملكــة البحرين
علــى وجــه اخلصــوص.
القضية السياسية:
موضــوع يقــوم علــى أحــداث سياســية وينطــوي علــى عديــد مــن املشــكالت السياســية ،تعرضــه الربامــج اإلخباريــة
بالتليفزيــون علــى مجهــور املشــاهدين ،وتتناولــه نتيجــة تطــور األحــداث اخلالفيــة حولــه ،فيمثــل موضــوع جــديل يتســع
لتقــدمي كــم مــن املعلومــات السياســية املتضمنــة بعــرض وجهــات نظــر خمتلفــة وآراء متباينــة حــول أســبابه أو حلــول
مقترحة لــه.)4(4
 -4مت بناء هذا التعريف استرشادًا بتعريف القضية لدى :حسن عماد مكاوى .اإلعالم ومعاجلة األزمات( .القاهرة :الدار املصرية اللبنانية )2005 ،ص.53
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وسائل االتصال:
هــي عبــارة عــن وســائل وأســاليب تعمــل علــى نقــل اإلشــارات واملعلومــات بــن النّــاس ،وتتم ّثــل يف التّبــادالت الفِكريّــة
والوجدانيّــة بينهــم ،وتتـمّ مــن خــال نقــل جمموعــة مــن الرّســائل مــن شــخص مُرسِــل إىل شــخص مُســتقبِل .أمــا عمليّــة
االتّصــال نفســها فهــي عبــارة عــن النّمــط الــذي يت ـمّ بــن شــخصني أو أكثــر مــن أجــل الوصــول إىل أهــدافٍ مُعيّنــة
مفادُهــا إيصــال رســائل واضحــة جلميــع األطــراف(.)5
خامسا :تساؤالت الدراسة:
ً

y yماهي خصائص الربامج املعنية بعرض القضايا السياسية ؟

y yمن هم الضيوف املشاركون يف عرض القضايا ومناقشة القضايا السياسية ؟
y yما مدى طبيعة مشاركة اجلمهور يف عرض القضايا السياسية ؟
y yماهي طبيعة عرض القضايا السياسية ؟
y yماهي املوضوعات املطروحة للنقاش ضمن القضايا السياسية واملفاهيم الواردة ضمن هذا الطرح ؟
y yمن هم أطراف القضايا السياسية كما عربت عنها الربامج حمل التحليل ؟
سادسا :نوع ومنهج الدراسة:
ً

بنــاء علــى موضــوع هــذه الدراســة وأهدافهــا ،فإنهــا مــن نــوع البحــوث الوصفيــة ،حيــث تنتمــي هــذه الدراســة إىل
الدراســات الوصفيــة الــي تعتمــد علــى منهــج املســح .حيــث تتجــه البحــوث الوصفيــة إىل وصــف الظاهــرة الــي ندرســها
كمــا هــي ،أي يف ظــل الظــروف الــي تتواجــد فيهــا ،كمــا يتيــح منهــج املســح التعــرف علــى وجهــات نظــر األفــراد وعمــا
يعتقدونــه ،ويفكــرون فيــه ومــن خالهلــا ميكــن احلصــول علــى معلومــات وبيانــات أصليــة لوصــف جمتمــع كبــر قــد يكــون
مــن الصعــب إجــراء املالحظــة املباشــرة عليــه( .)6ويف هــذا اإلطــار ترتكــز الدراســة علــى مســح املضمــون أو احملتــوى (مــن
 -5التعريف متاح على موقعhttp://mawdoo3.com:
 -6سامي طايع .حبوث اإلعالم(القاهرة :دار النهضة العربية ،)2001 ،ص ص.167-168
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خــال حتليــل حمتــوى وســائل االتصــال حمــل الدراســة (القنــوات الفضائيــة املعنيــة بالتركيــز علــى القضايــا السياســية
البحرينيــة ،واملواقــع اإللكترونيــة الدينيــة املتخصصــة).
سابعا :جمتمع وعينة الدراسة:
ً
.أجمتمع الدراسة

يتمثــل جمتمــع الدراســة يف كل مــن القنــوات الفضائيــة ،واملواقــع اإللكترونيــة  ،الــي توظــف االختــاف بــن املذاهــب
الدينيــة اإلســامية يف البحريــن بوصفهــا إطــارًا عامًــا يف معاجلتهــا للقضايــا السياســية يف اململكــة.
.بعينة الدراسة
لتحديد عينة الدراسة اتبعت الباحثة التايل:
اختيار عينة الوسائل
حيــث مت تقســيم عينــة الوســائل إىل فئتــن رئيســيتني :األوىل ،قنــوات فضائيــة ومواقــع إلكترونيــة مهتمــة بتنــاول
الشــأن البحريــي ،حيــث تفــرد لــه مســاحات واســعة مــن تغطيتهــا اإلخباريــة ،أو براجمهــا التفصيليــة ،والثانيــة ،برامــج /
مضامــن توظــف االختــاف بــن (املذاهــب الدينيــة) املختلفــة يف البحريــن بوصفهــا إطــارًا عامًــا يف معاجلتهــا للقضايــا
السياســية يف البحريــن.
ويف إطار الفئة األوىل :وقع االختيار على كل مما يلي:
y yقنــاة (العــامل الفضائيــة اإلخباريــة) بوصفهــا القنــاة التلفزيونيــة األبــرز الــي تعــرض خطابــا إخباريــا دينيــا
مسيسًــا علــى ســاحة اإلعــام الشــيعي ،والــذي يُعــى بشــكل خــاص بقضايــا ومشــكالت البحريــن ،وإن كان مــن زاويــة
دينيــة طائفيــة حبتــة.
(y yالقنــاة الفضائيــة البحرينية)بوصفهــا القنــاة البحرينيــة الرمسيــة الــي تعــر عــن الصــاحل العــام ،وهــي تتبــى
بالتــايل خطابًــا يوصــف بأنــه معتــدل ،كمــا تعــرض لكافــة األحــداث السياســية الــي تــدور بالبحريــن وخاصــة خــال
الفتــرة الــي صادفــت إعــداد الدراســة  ،مث تنفيــذ االنتخابــات النيابيــة والبلديــة البحرينيــة (أكتوبــر ،نوفمــر .)2014
وباعتبارهــا -كذلــك -مــن أكثــر القنــوات حضــورًا يف الشــارع البحريــي ،حيــث تعــرض القنــاة الكثــر مــن القضايــا
السياســية الــي هتــم الشــأن البحريــي وش ـ ّكلت جمــال التحليــل.

2017

معهد البحرين للتنمية السياسية

17

يف إطار الفئة الثانية :فقد وقع االختيار على كل مما يلي:
y yبرنامــج «حديــث البحريــن» وبرنامــج «مــع احلــدث» بقنــاة العــامل حيــث يعــد الربنامــج األول خمصــص بشــكل كامــل
للشــأن البحريــي
y yبرناجمــي «االســتحقاق» ،وبرنامــج «الكلمــة األخــرة» ،علــى القنــاة الفضائيــة البحرينيــة ،باعتبارمهــا الربناجمــن
الوحيديــن اللذيــن حيمــان طابعًــا سياسـيًا /دينيًــا بالبحريــن ،يف حــن تقــع بقيــة برامــج القنــاة حتــت فئــة الربامــج
اخلفيفــة /االجتماعيــة ،والدراميــة.
أمــا عــن عينــة املواقــع اإللكترونيــة حمــل التحليــل ،فقــد وقــع اختيــار الباحثــة علــى إثنني مــن أشــهر املواقــع اإللكترونية
اســتخدامًا بــن فئــات اجملتمــع البحريــي املختلفــة ،وذلــك وفــق نتائــج الدراســة االســتطالعية الــي أجرهتــا الباحثــة يف
وقــت ســابق علــى اختيــار عينــة الدراســة التحليليــة ،والتطبيــق النهائــي الســتمارات الدراســة ،واملوقعــان اإللكترونيــان
مهــا-:
y yموقــع (مجعيــة الوفــاق الوطــي اإلســامية) ،بوصفــه املوقــع األكثــر شــهرة بــن كثــر مــن الشــباب البحريــي فيمــا
يتعلــق بالسياســة ،هــذا فضــا عــن كونــه أكثــر املواقــع (الشــيعية) إدالء يف الشــأن السياســي البحريــي.
y yموقــع (مجعيــة املنــر الوطــي اإلســامي) بوصفــه املعــادل املوضوعــي ملوقــع مجعيــة الوفــاق (الســابق ذكــره)،
حيــث يرتكــز املوقــع علــى اخلطــاب (الســي) ،ســواء علــى مســتوى الشــأن السياســي أو اجملتمعــي.
ثامنًا :أدوات مجع البيانات ومقاييس الدراسة:

اعتمــدت الدراســة علــى صحيفــة حتليــل احملتــوى لــكل مــن برامــج القنــوات الفضائيــة (قنــاة العــامل الفضائيــة ،والقنــاة
الفضائيــة البحرينيــة) واملواقــع اإللكترونيــة (موقــع مجعيــة الوفــاق الوطــي ،وموقــع مجعيــة املنــر اإلســامي) .وقــد مت
تصميــم اســتمارة حتليــل حمتــوى هــذه الوســائل علــى النحــو التــايل:
 - 1استمارة حتليل حمتوى القنوات الفضائية :وقد تضمنت هذه االستمارة الفئات التالية:

y yفئات حتليل املضمون:
»»فئات حتليل املضمون اخلاصة «مباذا قيل»:
·فئة املوضوع.
·فئة اهلدف من املوضوع.
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·فئة اهلدف الصريح/الظاهر للقضايا السياسية اليت تتضمنها احللقة.
وارتباطا بالقضية السياسية املطروحة يف احللقة.
·فئة الكلمات /املفاهيم األكثر ورودا
ً
·فئة طبيعة األطراف الواردة يف احللقة.

·فئة استراتيجيات التناول اإلعالمي لقضية احللقة من زاوية األنا واآلخر (طريف القضية).
·فئة أساليب اإلقناع املستخدمة يف الربنامج.
·فئة وسائل اإلبراز اليت وظفتها احللقة يف عرض القضية اليت تتم مناقشتها.
·فئة ،يف املواقف اليت يتدخل فيها مقدم الربنامج يف توجيه احلوار :أساليب وأشكال التدخل.
·فئة مظاهر أشكال عدم احترام آداب احلوار (إن وجد).
·فئة نوعية الضيوف.
·فئة االجتاه العام ملوضوع الربنامج.
·فئة اجلمهور املستهدف.
اعتمــدت الدراســة احلاليــة علــى املــادة /العنصــر بكافــة أشــكاله وحــدة للتحليــل فيهــا ،حبيــث تعتــر كل مــادة علــى
الصفحــة الرئيســية للموقــع حمــل الدراســة ومتعلقــة حبــدث واحــد مســتقل خــاص بالقضيــة السياســية هــو الوحــدة
املعتمــدة يف التحليــل مبــا حتتويــه مــن مــادة مقــروءة أو مرئيــة أو مســموعة ،وســتعتمد الدراســة علــى وحــدة املوضــوع
(القضيــة السياســية) كوحــدة للعــد والقيــاس.
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»»وحدة التحليل
قامت الباحثة باالعتماد على وحدة حتليل احللقة الواحدة من الربنامج وعليه مت احتساب النسب يف الدراسة
 -2استمارة حتليل حمتوى املواقع اإللكترونية:
أول :البيانات األساسية عن املوقع:
ً

1.1عنوان املوقع  :URLكل شيء بعد:http://

2.2تاريخ دخول املوقع ومتابعته (يوم /شهر /سنة) :MM-DD-YY:Date Accessed

3.3وقت الدخول إىل املوقع (ساعة/دقيقة /ثانية) :Time Accessed

4.4آخر تاريخ لتحديث بيانات املوقع ( Last updated dateيوم /شهر /سنة):
5.5لغة املوقع

6.6سهولة الوصول للموقع من خالل حمرك البحث جوجل

7.7تصنيف املوقع مِن حيث املضمون ( Type of Siteعام /متخصص)

8.8تصنيف املوقع مِن حيث اجلمهور املستهدف

9.9فئة اإلصدارات اإللكترونية عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل

ثانيا :مدى حتقق متغري الشفافية:
ً

·البيانات األساسية اخلاصة مبصدر رسائل املوقع :Contact Information

ثالًثا :التفاعلية:

1.1سهولة التفاعل مع القائمني على املوقع وبني زواره

2.2فئة التقنيات املستخدمة لتداول املعلومات يف املواقع اإللكترونية حمل التحليل

3.3جودة املوقع

20

اخلطاب الديين والوعي السياسي يف مملكة البحرين ،جتاذب أم تنافر ؟

رابعا :اخلصائص املوضوعية للموقع( :فئات حمتوى املواد املنشورة)
ً
1.1فئة القضايا املتداولة عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل

2.2فئة الشخصيات احملورية عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل

3.3فئة الشعارات واملصطلحات املتداولة عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل

4.4فئة احلريات واحلقوق (املطالب املعلنة) اليت تتضمنها املعلومات املتداولة عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل:
5.5فئة اجتاه املعلومات املتداولة عن القضايا السياسية بالبحرين عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل

6.6فئة أهداف املعلومات املتداولة عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل

7.7مصادر املادة اإلعالمية املتداولة عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل

املقاييس اإلحصائية املستخدمة بالدراسة:
مت االعتمــاد يف هــذا البحــث علــى الربنامــج اإلحصائــي  SPSSاملســتخدم علــى نطــاق واســع يف الدراســات االجتماعيــة
واإلعالميــة لتحليــل بيانــات الدراســة ،وقــد قامــت الباحثــة باملعاجلــة اإلحصائيــة علــى النحــو التــايل:
--1حساب اجلداول التكرارية والنسب املئوية.
--2حســاب الــوزن النســي للبنــود املُقاســة علــى مقيــاس ليكــرت الثالثــي ،وذلــك عــن طريــق حســاب املتوســط احلســايب
هلــا ،مث ضــرب النتائــج ×  ،100مث قســمة النتائــج علــى احلــد األقصــى لدرجــات املقيــاس.
ـاء علــى عــدد املراتــب يف الســؤال ،مث
--3الــوزن املرجــح الــذي حيســب بضــرب التكــرارات بــوزن معــن يقــرره الباحــث ،بنـ ً
جتمــع نتائــج الضــرب لــكل بنــد للحصــول علــى جممــوع األوزان املرجحــة ،وحتســب النســب املئويــة لبنــود الســؤال كلهــا.
--4اختبــار كا 2جلــداول التوافــق ( )Contingency-Tables Chi Square Testلدراســة الداللــة اإلحصائيــة للعالقــة
بــن متغرييــن مــن املســتوى االمســي (متغــر االعتمــاد علــى القنــوات الفضائيــة واملواقــع اإللكترونيــة -املتغــرات
الدميوغرافيــة).
--5حســاب معامــل التوافــق  Contingency Coefficientلبيــان شــدة العالقــة بــن متغرييــن مــن املســتوى االمسي (متغري
االعتمــاد علــى القنــوات الفضائيــة واملواقــع اإللكترونيــة -املتغــرات الدميوغرافية).
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--6حســاب معامــل ارتبــاط بريســون  Pearson Coefficientلدراســة مــدى وجــود ارتبــاط دال إحصائيًّــا بــن متغيِّريــن
فتريــن (مســتوى التعــرض للقنــوات الفضائيــة واملواقــع اإللكترونيــة حمــل الدراســة -دوافــع االعتمــاد -تأثــرات
االعتمــاد -االجتاهــات حنــو القضايــا السياســية حمــل التحليــل -إدراك املبحوثــن حليــاد وموضوعيــة أو احنيــاز
القنــوات الفضائيــة واملواقــع اإللكترونيــة حمــل الدراســة).
تاسعا :إجراءات الصدق والثبات للدراسة:
ً
صدق التحليل :Validity

بعــد وضــع تعريفــات حمــددة لفئــات التحليــل ،عرضــت الباحثــة اســتمارة حتليــل املضمــون علــى احملكمــن( )7للوصــول
إىل النمــوذج األمثــل للتطبيــق بعــد إجــراء التعديــات الالزمــة.
ثبات التحليل :Reliability
حيــدث الثبــات عندمــا يتــم إعــادة حتليــل املضمــون نفســه باســتخدام أداة الترميــز نفســها والتوصــل إىل النتائــج
واالســتخالصات نفســها( .)8وقــد قامــت الباحثــة بثبــات التحليــل مــن خــال ترميــز جــزء مــن العينــة تقــدر بـــ( )%10مــن
إمجــايل عينــة الدراســة.

 -7أمساء السادة احملكمني
 أ.د .انشراح الشال :أستاذ متفرغ بقسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم جامعة القاهرة. أ.د .نسمة البطريق :أستاذ متفرغ بقسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم جامعة القاهرة. أ.د .حسن عماد مكاوى :أستاذ بقسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم جامعة القاهرة. أ.د .سامية أمحد على :أستاذ متفرغ بقسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم جامعة القاهرة. أ.د .سلوى إمام :أستاذ متفرغ بقسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم جامعة القاهرة. د .وسام نصر :أستاذ مساعد بقسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم جامعة القاهرة. د .نشوى عقل :أستاذ مساعد بقسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم جامعة القاهرة. د .األمرية مساح فرج عبد الفتاح :مدرس بقسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم جامعة القاهرة. د .بسنت مراد :مدرس بقسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم جامعة القاهرة.Roger D. Winmer, & Joseph R. Dominic, Mass Media Research: An Introduction, Op. Cit. P.141. -8
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متهيد:
بــن قنــاة جعلــت «أخــذ املشــاهد إىل اجلنــة» شــعارًا هلــا ،وأخــرى تقــدمُ شــيخًا يبســط القــول يف البطالــة باحلــث
علــى «اجلهــاد» ،والســي وجــي الغنائــم ،تواصــل ظاهــرة القنــوات الفضائيــة الدينيــة اكتســاح العــامل العــريب ،بصــورة
ملحوظــة ،بعــد جناحهــا يف اســتقطاب مجهــور غفــر ،يتفاعــل مــن خــال االتصــاالت اهلاتفيــة والرســائل القصــرة،
وعلــى صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي .فيمــا يــراه القائمــون علــى تلــك املنابــر ،تنويـرًا للنــاس وتوعيــة هلــم بأمــور
دينهــم ودنياهــم ،وجيــده البعــض اآلخــر ،انكبابًــا علــى سفاســف الديــن وجوانبــه الشــكلية ،دو َن النفــاذ إىل جوهــره املاثــل
يف حتقيــق التســامح واألخــاق النبيلــة.
واملســترعي لالنتبــاه ،أ َّن الفضائيــات الدينيــة ،وبالرغــم مــن تأثريهــا اجللــي علــى مشــاهديها ،وانعكاســها يف أحيــان
ـظ إال فيمــا نــدر بدراســات أكادمييــة لبحــث دورهــا وآليــات اشــتغاهلا،
كثــرة علــى منــط عيشــهم وســلوكياهتم ،مل حتـ َ
وكــذا انعكاســاهتا علــى املتلقــي.
ـكل نتاجًــا للطفــرة التكنولوجيــة وتطــور األقمــار االصطناعيــة ،وســهولة
جــاء مـ ّدَ مــا يســمى بالفضائيــات الدينيــة شـ ً
إنشــاء قنــوات فضائيــة ،بتكلفــة متواضعــة نســبيا ،األمــر الــذي جعــل الفضائيــات الدينيــة منتشــرة بقــوة بعــد وفــرة املــال
والتكنولوجيا(.)9
ويرجــع الباحثــون ســبب جنــاح مثــل هــذه القنــوات الدينيــة يف اســتقطاب شــرحية واســعة مــن املشــاهدين إىل الــوازع
الديــي الــذي يفســر اكتســاحها ،ألن الديــن ال حيتــاج إىل وعــي ،فاجلماهــر املتوســطة أو اجلاهلــة أو األميــة الــي ال
تــدرك شــي ًئا ،تســتهويها الربامــج ذات املســحة الدينيــة ،الســيما يف ظــل وجــود فــراغ يف فهــم الديــن لــدى النــاس ،ولذلــك
فــإن النــاس حينمــا يلتقطــون قنــوات تنهــج النصيحــة يف تقــدمي براجمهــا ،ينصتــون ويشــاهدون بإمعــان(.)10
وينبــه باحثــون آخــرون إىل أن بعــض القنــوات الباثــة ألفــكار متطرفــة ،تشــكل خطـرًا علــى النــاس ،حيــث ال متتلــك
هــذه القنــوات أيــة آليــات ممارســة النقــد للمنتــج اإلعالمــي ،ومــن َّثــم إن مل يكــن الفــرد ذا مناعــة فبإمــكان أي خطــاب
أن يســتقطبه ،ســواء كان دينيــا بالدعــوة إىل املســيحية أو اليهوديــة ،أو خطابًــا غــر ديــي ،لكــن الرهــان األساســي
اخلليــق بنيــل حــظ مــن األمهيــة هــو علــى مســتوى خلــق املناعــة ،فاملشــكلة ال تكمــن يف فعــل املشــاهدة ،وإمنــا يف القــدرة
علــى التمييــز بــن األمــور ،فاخلطــر يف بعــض الفضائيــات هــو خلــق البلبلــة لــدى املشــاهد وإرباكــه).(11
 -9هشــام تســمارت ،الفضائيــات الدينيــة :رســالة إعــام هادفــة أم حتريــض طائفــي علــى الكراهيــة ،جريــدة هســريس اإللكترونيــة ،2013 ،متــاح علــىhttp://www.hespress. :
 ،com/societe/73187.htmlمت الدخــول للموقع يف .1-10-2014
 -10إميــان عبــد احلافــظ هــزاع ،اســتخدامات اجلمهــور اليمــي للقنــوات الفضائيــة اإلســامية ،وعالقتهــا مبســتوى املعرفــة الدينيــة لديــه ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة (جامعــة
عــن مشــس ،كليــة اآلداب ،شــعبة اإلعــام2008 ،م).
 -11هشام تستمارت ،مرجع سابق.
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هبــذا املعــى ،أصبــح الديــن رهانًــا إعالميًــا تســويقيًا تتجــاذب الصــراع والتنافــس عليــه قــوى اجتماعيــة وسياســية
ودينيــة أيضــا .فتعاظــم حضــور الديــن يف الفضــاء العــام ،وحتولــه إىل مطلــب لــه عالقــة بتنافــس اهلويــات ،والصــراع علــى
تفســر النــص الديــي ،وتأويلــه وارتبــاط التديــن باملشــاريع الدينيــة احلركيــة ،أظهــر أن للديــن طاقــة تعبويــة ونفسًــا
سياسـيًا ممانعًــا ،مبــا يؤكــد أنــه مل يعــد مســموحًا تــرك هــذا الرصيــد الروحــي دون مراقبــة وتوجيــه وترويــض ،كمــا مل
يعــد مســموحا أن يُســتعمل الديــن مــن قبــل قــوى غــر متحكــم هبــا.
خالقــا يف الوقــت نفســه فرا ًغــا وعج ـزًا تامًــا عــن االســتجابة هلــذا
وهكــذا زاد الطلــب علــى التديــن وعلــى رمــوزهً ،
الطلــب ،فهــل مبقــدور اإلعــام الديــي يف الفضائيــات العربيــة ،وبعــض املواقــع اإللكترونيــة الدينيــة أن ميثــل بديــا عــن
أمنــاط التديــن املهيمنــة ،أم أنــه جــزء مــن اســتراتيجية السياســات الدينيــة؟
أول :مفهوم اخلطاب الديين اإلسالمي:
ً

يعــد مصطلــح اخلطــاب الديــي مــن التعبــرات احلديثــة يف جمــال العلــوم االجتماعيــة عامـ ًة ،واللغويــات االجتماعيــة
مرتبطــا بفكــر التجديــد ،انطال ًقــا مــن رؤيــة تفيــد ،بأنــه قــد حــان
خاصـ ًة ،وقــد شــاع هــذا املصطلــح يف اآلونــة األخــرة
ً
الوقــت إلعــادة النظــر يف املفاهيــم والقضايــا الدينيــة املطروحــة علــى ســاحة الفكــر ،والسياســة ،والتعلــم ،وغريهــا ،مــن
أجــل اســتخالص رؤيــة جديــدة ،ختــرج بأمــة اإلســام مــن كبوهتــا وتعيــد هلــا توازهنا(.)12وقــد أشــارت بعــض البحــوث
والدراســات املعنيــة بقضايــا اخلطــاب الديــي إىل تعريفــات متعــددة هلــذا املفهــوم ،نذكــر منهــا:
بأنــه «اخلطــاب اإلهلــي متمثـ ًـا يف القــرآن والســنة الصحيحــة ،وهــو أيضًــا الفعــل البشــري اهلــادف إىل التبليــغ ونشــر
تعاليــم الديــن ،ودعــوة النــاس إىل االلتــزام بأحكامــه وتشــريعاته ،وهنــا يكــون املقصــود باخلطــاب الديين اإلســامي هو:
حصيلــة الفهــم البشــري مــن الديــن املنـزّل ومــا يقــوم بــه البشــر مــن جهــد ،لنشــر هــذا الفهــم ووضعــه موضــع التطبيــق(،»)13
ويتســع فضــاء التعريــف حــول رؤيــة البعــض ليشــمل اخلطــاب« :الدعــاة والوعــاظ واخلطبــاء واملفتــن والباحثــن ،حيــث
يُقــدم إىل مجهــور النــاس ،علــى أنــه الوصــف الســليم ،والفهــم الصحيــح لإلســام ،يف عقيدتــه ،ونظامــه األخالقــي،
وآدابــه وشــريعته( ،»)14ويذهــب بعضهــم يف اخلطــاب الديــي علــى أنــه «ليــس جمــرد اخلطابــة الــي نتلقاهــا مــن علــى
منابــر املســاجد يف صــورة خطبــة أوموعظــة أودرس ،بــل هــو جممــل مــا يصلنــا مــن أفــكار أو تصــورات بــكل أشــكال التعبــر
اللغــوي ،مســموعًا أو مكتوبًــا ،وبــكل وســائل التوصيــل التقنيــة أو املســتحدثة ،وبتلــك الــي نتلقاهــا فــرادى أو مجاعــة(.»)15
 -12أحالم السعدي فرهود ،مرجع سابق ،ص   .1
 -13إبراهيــم البيومــي غــامن ،جتديــد اخلطــاب الديــي يف مصــر -حتليــل آراء عينــة مــن اجلمهــور ،جملــة البحــوث والدراساتاالســتراتيجية(القاهرة ،مركــز البحــوث
والدراســات االســتراتيجية ،اجمللــد الثــاين2006 ،م) ص.735
 -14أمحد كمال أبو اجملد :حول اخلطاب الديين املعاصر ،جملة وجهات نظر (القاهرة ،دار الشروق ،العدد 2003 ،38م) ص.4
 -15جابر حممد عبد املوجود ،اجتاهات النخبة حول جتديد اخلطاب الديين ،جملة البحوث اإلعالمية (القاهرة ،جامعةاألزهر ،العدد 2002 ،18م) ص.70
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أمــا البعــض اآلخــر فينصــب اهتمامــه يف تعريــف مفهــوم اخلطــاب الديــي علــى البعــد البشــري للخطــاب ،إذ
إن مصطلــح اخلطــاب الديــي وفــق رؤيتهــم يشــر يف كل األحــوال إىل «اآلراء واألفــكار والتفســرات والتأويــات الــي
يصوغهــا البشــر حــول دينهــم ،نتيجــة اتفاقهــم أو اختالفهــم يف كيفيــة فهمهــم لنصوصــه املقدســة ،ومــن مث اســتنباطهم
لــآراء واألحــكام و مــا ينتســب إىل عقوهلــم حبكــم بشــريتها لإلصابــة واخلطــأ( ،»)16ومــن هنــا يــرز الفــرق بــن اخلطــاب
الســقراطي واألفالطــوين املنحصــر يف التوجــه الفكــري اجملــرد ،املتســم بالتعــايل ،ليــدل علــى خطــاب قيمــي متوجــه
للنــاس كافــة علــى خمتلــف مســتوياهتم وعصورهــم ،حيــث يتســم بالعامليــة ،كمــا يتســم باجلمــع بني مثــال القيمــة ،وواقع
احليــاة احلضاريــة يف بعدهــا اإلنســاين الذريــع والعميــق ،كمــا يــرى آخــرون بأنــه «البيــان الــذي يوجــه باســم اإلســام
إىل النــاس ،مســلمني أو غــر مســلمني لدعوهتــم إىل اإلســام وتعليمــه هلــم ،وتربيتهــم عليــه عقيــد ًة أو شــريع ًة ،عبــاد ًة أو
معاملـ ًة ،فكـرًا أو ســلو ًكا ،أو لشــرح موقــف اإلســام مــن قضايــا احليــاة واإلنســان والعــامل ،فرديــة أو مجاعيــة ،نظريــة أو
علمية(،»)17الــذي يتمحــور مضمونــه حــول اإلســام ،بيانًــا أو عرضًــا لــه ،وحتليـ ًـا أو نقـدًا لنصوصــه ،ودعــو ًة إليــه أو صـدًا
عنــه ،ســواء كان ذلــك يف اجملــال الفقهــي أو العقائــدي أو الفكــري( ،)18وهــذا اخلطــاب يتميز بالســعة والشــمول ،بقدر ســعة
اإلســام ومشولــه ،فهــو يشــمل الفــرد جبســمه ،وعقلــه ،وروحــه ،ووجدانــه ،ويشــمل األســرة مبعناهــا الواســع بعالقاهتــا
الزوجيــة ،واألبويــة والرمحيــة ،ويشــمل اجملتمــع بــكل طبقاتــه وتكويناتــه الدينيــة ،والعرقيــة ،واللغويــة ،وقضايــاه« ،وال
عــزل للخطــاب الديــي عــن احلديــث يف الشــؤون السياســية ،واالقتصاديــة ،واالجتماعيــة ،وحــوار احلضــارات ،وحقــوق
اإلنســان ،ومــن َّثــم كان لزامًــا أن يتنــاول اخلطــاب الديــي كل هــذه األمــور والقضايــا ،وإعــان رأى توجــه الدين بشــأهنا،
أي إن اخلطــاب الديــي يكــون مبثابــة الضابــط األخالقــي ،والروحــي لقضايــا السياســة ،واالقتصــاد ،واالجتمــاع ،وليــس
وســيلة يســتخدمها اخلطــاب السياســي ،أو االقتصــادي ،أو االجتماعــي لتحقيــق مآربــه(.»)19
ثانيا :مصادر اخلطاب الديين اإلسالمي:
ً

يتكون اخلطاب الديين من مصدرين خمتلفني ،مها:

-1-1املصــدر اإلهلــي :وهــو مــا جــاء بــه الوحــي اإلهلــي مــن قــرآن كــرمي ،وهــو أصــل اخلطــاب اإلســامي ومنطلقــه
ومرجعيتــه الثابتــة الدائمــة ،وهــذا املصــدر غــر قابــل للنقــد أو التحليــل ،ألنــه كمــال مطلــق ،فهــو مــن حيــث اللغــة إهلــي
املصــدر ،ال ميكــن للبشــر أن يأتــوا مبثلــه مهمــا بلــغ التقــدم البشــري يف خمتلــف العلــوم ،قــال تعــاىل ُ ﴿ :قـ ْل لَئِــنِ اجتَمَعَـتِ
 -16جابر عصفور ،جتديد اخلطاب الديين ،جريدة األهرام (القاهرة ،العدد 2003 ،42637م) ص .3
 -17يوسف القرضاوى،خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة (القاهرة ،دار الشروق2004 ،م) ص .19
 -18عبد امللك منصور ،خصائص اخلطاب اإلسالمي املعاصر ،سلسة فكر املواجهة (القاهرة ،جامعة األزهر ،العدد 2002 ،3م) ص .3
 -19إكرام ملعي ،جتديد اخلطاب الديين ،جريدة األهرام(القاهرة 8 ،مارس2002 ،م) ص.5
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اإلِنْـسُ واجلِـنُّ عَلَــى أَ ْن يَ ْأتُــواْ ِبمِ ْثـ ِل هَـ َذا ال ُقـر َْءانِ ال يَ ْأتُــو َن ِبمِ ْثلِـهِ وَلَـوْ َكا َن بَعْضُهُـمْ لِبَعْـ ٍ
ـض َظ ِهـرًا﴾( )20وهــو مــن حيــث
املضمــون يتصــف باملعاصــرة الدائمــة أي :الصالحيــة لــكل زمــان ومــكان ،فأحكامــه وقواعــده وتوجيهاتــه الكلية تســتوعب
التغــرات الزمانيــة واملكانيــة ،وهلــذا ميكــن وصفــه بالثبــات ،فهــو احملــور الــذي تــدور حولــه أشــكال اخلطــاب األخــرى.
-2-2املصــدر البشــري :أو الفهــم البشــري للمصــدر اإلهلــي والســنة النبويــة الصحيحــة ،فهــو اســتنباط لألحــكام ،وتفســر
النصــوص ،واالجتهــاد يف املســائل احليويــة ،وهــو بشــكل عــام ،التحليــق يف آفــاق النصــوص مبســتويات خمتلفــة حســب
القــدرة البشــرية ،وبالقــدر الــذي اقتضتــه القــدرة اإلهليــة لــكل زمــان يف إدراك مرامــي النصــوص ومقاصدها(،)21وهنــا
يعطــي اإلســام مســاحة للعقــل اإلنســاين واالجتهــاد البشــري يف إطــار الثوابــت اإلســامية.
وملّــا كان اخلطــاب الديــي هــو خطــاب بشــري يتعلــق بفهــم نصــوص الشــريعة ومرادهــا ،فهــو يتأثــر باملرجعيــة
الفكريــة والثقافيــة ،ممــا تدعــو احلاجــة املســتمرة إىل ضــرورة مراجعــة العالقــة بــن اإلنســان والنــص املقــدس ،ولعــل
مؤلفــا ملشــكلة العالقــة بــن العقــل والنــص املقــدس ،فالنــص
أبــرز مــن نــادى بذلــك الفيلســوف «ابــن رشــد» الــذي أفــرد ً
املقــدس ال تنكشــف حقيقتــه إال إذا كانــت آلتنــا العقــل ،ويف حــال تناقــض ظاهــر النــص مــع العقــل ،وجــب األخــذ مبــا
يقتضيــه العقــل دون نيــل مــن اجلوهــر الديــي ،فاحلــق ال يضــاد باحلــق ،بــل يعاضــده ويشــهد لــه ،والعالقــة بــن احلقيقــة
الفلســفية واحلقيقــة الدينيــة عضويــة وتامــة ،والوحــي مصــدر احلقيقــة الدينيــة ،والعقــل مصــدر احلقيقــة الفلســفية،
والعلــم احلاصــل بالوحــي ال يناقــض العلــم احلاصــل بطريقــة العقــل(.)22
ثالًثا :مستويات اخلطاب الديين اإلسالمي:

يتجســد اخلطــاب الديــي يف مســتويات خمتلفــة ،وصــور متعــددة ،وميكــن أن منيــز فيمــا بينهــا ،ألغــراض حتليــل
أهــداف اخلطــاب املســتهدف يف هــذه الدراســة بــن ثــاث مســتويات مــن اخلطــاب ،وهــي(:)23

املســتوى األول :وهــو اخلطــاب الــذي تنتجــه املؤسســات الدينيــة مثــل ،األزهــر الشــريف ،ووزارة األوقــاف والشــئون
ـال ،أو الــذي تنتجــه خنبــة دينيــة هلــا تأثــر واســع يف القــراء أو املســتمعني ،أو الــذي تنتجــه
اإلســامية يف مصــر مثـ ً
املؤسســات اإلعالميــة ،أو وســائل االتصــال املرئيــة ،والــذي يرتبــط باملواقــف ،السياســية ،واالقتصاديــة ،واالجتماعيــة
 -20سورة اإلسراء :اآلية 88
 -21حممــد فتــح اهلل الزيــادي ،اخلطــاب اإلســامي :مميزاتــه والتحديــات الــي تواجهــه ،جملــة الدعــوة اإلســامية (طرابلــس ،كليــة الدعــوة اإلســامية ،العــدد2009 ،26م)
ص.236 -235
 -22حممد جنيب عبد املوىل ،العقلنة فعل تنويري يف الفكر العريب اإلسالمي ،جملة الوحدة العربية( ،املغرب ،اجمللس القومي للثقافة العربية ،العدد 1991 ،81م) ص.55
 -23أمحد زايد،صور من اخلطاب الديين املعاصر (القاهرة ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،مكتبة األسرة2007،م) ص.18-17
2017
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واألحــداث ،وتكــون وســيلة بــث هــذا اخلطــاب هــو حمطــة التليفزيــون ،والــذي يعتمــد علــى مكونــات النــص والصــورة الــي
ترافــق الربنامــج.
املســتوى الثــاين :وهــو اخلطــاب الــذي ينتــج يف املســاجد ،وهــو خطــاب متنــوع ،خيضــع لالجتهــاد الشــخصي يف
كثــر مــن األحيــان ،رغــم أنــه ينبــع مــن املؤسســة الدينيــة الرمسيــة.
املســتوى الثالــث :وهــو اخلطــاب الديــي الــذي يتجســد يف حيــاة النــاس اليوميــة ،وكمــا يعــر عنــه احلديــث اليومــي
لألفــراد عــر تفاعالهتــم اليوميــة يف املناســبات واألعيــاد الدينيــة.
ويتكــون املســتوى «األول» مــن اخلطــاب الديــي الــذي تنتجــه املؤسســات اإلعالميــة ،أو خنبــة متميــزة مــن
االختصاصيــن واملثقفــن يف الشــأن الديــي اإلســامي عــن طريــق القنــوات التلفزيونيــة واملواقــع اإللكترونيــة العربيــة،
و هــو اخلطــاب املســتهدف للمناقشــة والتحليــل يف الدراســة احلاليــة .ورمبــا يبــدو للقــارئ مــن الوهلــة األوىل أن حتليــل
اخلطــاب الديــي يف الدراســة احلاليــة ســينصب باألســاس علــى حتليــل النصــوص الدينيــة يف حــد ذاهتــا كمــا تعرضهــا
وســائل اإلعــام حمــل الدراســة ،بيــد أن األمــر يف حقيقتــه ســيعتمد إجرائيًــا علــى حتليــل التوظيــف الديــي يف إطــار
القضايــا السياســية كمــا تعرضهــا تلــك الوســائل الــي تقــوم يف منطلقهــا األساســي علــى أســس مذهبيــة ودينيــة.
رابعا :العالقة بني الدين والدولة :التجاذب وحماوالت االحتواء
ً

أصبــح احلضــور الديــي داخــل اجملــال العــام Public Sphereحمــل نقــاش مــن جانــب العديــد مــن الباحثــن يف جمــال
العلــم االجتماعــي يف اجملتمعــات الغربيــة خــال فتــرة الثمانينيــات مــن القــرن املاضــي ،حيــث ظهــرت دراســات وحبــوث
كثــرة اجتهــت حنــو دراســة دور الديــن يف اجملــال العــام .إذ يشــكل هــذا احلضــور الديــي اهتمــام املتخصصــن بالسياســة،
والفلســفة ،وعلــم االجتمــاع ،وعلــم الالهــوت .وميكــن القــول إن دراســة دور الديــن داخــل اجملتمعــات اإلنســانية كانــت هلــا
إرهاصــات مــن خــال الــرواد األوائــل لعلــم االجتمــاع ،ومنهــم ماكــس فيــر ( )Weberالــذي اهتــم بدراســة العالقــة بــن
األخــاق الربوتســتانتية وروح الرأمساليــة ،وإىل أي حــد تؤثــر التصــورات واملعتقــدات الدينيــة علــى العــامل والوجــود يف
الســلوك االقتصــادي .وميكــن القــول إن احلضــور الديــي داخــل اجملــال العــام جيســد اجتاهًــا مناقضًــا لنزعــة التحــول
حنــو العلمانيــة  Secularizationالــي كانــت مــن أبــرز مظاهــر احلداثــة الغربيــةWestern Modernism ،حيــث كان
هنــاك تأكيــد ألمهيــة فصــل الديــن عــن الدولــة لضمــان العيــش داخــل جمتمــع علمــاين(.)24

The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society, Translated by: Thomas McCarthy Habermas, J. -24
)p. 361.،(Boston: Beacon Press, vol. 1, 1981
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ويــرز اجملــال العــام باعتبــاره ميثــل البنيــة التحتيــة اخلطابيــة واملعيــار الكامــن لــأداء الوظيفــي الفعــال للمجتمــع
املــدين ،ولكــن يف املقابــل ظهــرت مناقشــات موازيــة تناولــت دور احلــركات الدينيــة واخلطابــات الدينيــة ،ليــس يف
العمليــات االجتماعيــة للتحديــث فحســب ،بــل يف اجملــال العــام أيضــا( .)25حيــث يشــهد الواقــع املعاصــر مداخــل جديدة يف
املناقشــات األكادمييــة حــول دور الديــن يف اجملتمــع املعاصــر ،ومــن بينهــا مدخــل مــا بعــد العلمانيــة،Post-secularity
حيــث يفتــرض هــذا املدخــل أن الديــن أصبــح لــه وجــود وتأثــر متزايــد يف اجملــال العــام داخــل اجملتمعــات احلديثــة مبــا
يف ذلــك أوروبــا،و يشــكل هــذا املدخــل مســة لعصــر جديــد بــدأ يلــوح يف األفــق ،بــل رمبــا يعــد مبنزلــة منــوذج حديــث
يتعلــق باالهتمــام بالديــن داخــل عــامل احليــاة اليوميــة .ويذهــب أنصــار هــذا املدخــل اجلديــد إىل أن« نظريــة التحــول
حنــو العلمانيــة » Secularization Theoryقــد جانبهــا الصــواب ،فالديــن مل خيتــف أو مل يُعــانِ تراجعًــا يف ظــل احلداثــة
 ،Modernityبــل مــا يــزال« نابضًــا باحليــاة »كمــا كان يف املاضــي .وميكــن القــول إن اجملتمعــات األوروبيــة  -الــي كانــت
ووفقــا هلــذا
يف املاضــي مثـ ً
ـال أصيــا لنظريــة العلمانيــة  -أصبحــت تعيــش اآلن مرحلــة عــودة ظهــور الديــن ،ومــن هنــاً ،
املدخــل ،تتضــح اســتمرارية وجــود الديــن وتزايــده يف احليــاة العامــة«.
فالديــن اليــوم ميثــل دورًا عامًــا جديـدًا داخــل اجملتمعــات اإلنســانية ،وبالتــايل ميكــن القــول إن اجملتمعات اإلنســانية،
ومــن بينهــا اجملتمعــات األوروبيــة ،أصبحــت تعيــش مرحلــة عموميــة الديــن  ،De-privatization of Religionأي حضور
الديــن يف اجملال العــام(.)26
كمــا حاولــت البحــوث والدراســات السوســيولوجية احلديثــة أن تناقــش إذا مــا كان هنــاك ظهــور جملــال عــام مصاحب
لتطــور اجملتمعــات اإلنســانية يف العاملــن العــريب واإلســامي ،حيــث عرفــت اجملتمعــات اإلســامية جمــاالت عامــة،
ـزءا مــن هــذا اجملــال ،كمــا شــكلت
وتشــهد اآلن وجــود هــذه اجملــاالت ،فقــد شــكل فقهــاء الديــن مــن الناحيــة التقليديــة جـ ً
()27
ـزءا مــن هــذا اجملــال .
املؤسســات الــي عملــوا هبــا  -مثــل املســجد واملدرســة أو حــى الطــرق الصوفيــة  -جـ ً
قبــول بــا
ولقــد كانــت أطروحــة التحــول حنــو العلمانيــة  The Secularization Thesisمــن أكثــر األطروحــات ً
منــازع ضمــن الدراســات والبحــوث الــي تناولــت الديــن ،حيــث ســيطرت علــى املناقشــات األكادمييــة عــن الديــن حــى
الســبعينيات مــن القــرن املاضــي .ويف ســياق النقــاش حــول التحــول حنــو العلمانيــة ،يعــد كل مــن (بيتــر .ل .بريجــر.( Peter
) L. Bergerوتومــاس لوكامــن  )Thomas Luckmannمــن أبــرز الباحثــن الذيــن ســلطوا الضــوء علــى مفهــوم خصخصــة
املعتقــد الديــي   Privatization of Religious belief -الــذي يقصــد بــه وجــود الديــن واحنســاره داخــل اجملــال اخلــاص
للفــرد  -حيــث يفتــرض بريجــر ( )Bergerأن كل مــن التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ســوف يترتــب عليهمــا إبعــاد
الديــن عــن اجملــال العــام .أمــا بالنســبة إىل اجملــال اخلــاص  Private Sphereفســيظل مبنزلــة اجملــال األخــر املتــاح
 -25أشرف منصور ،النقد املعاصر للفكر السياسي الليربايل (القاهرة :اجمللس األعلى للثقافة ،2003 ،ص.185
p. 22.،Gimmler, A. Deliberative Democracy, Public Sphere and the Internet, Philosophy & Social Criticism, vol. 27, No. 4 (2001) -26
 -27علي ليلة ،رأس املال الديين ...والقيمة املضافة للفعل اإلنساين،جملة الدميقراطية ،العدد ( ،2007 ،)26ص45 - 4
2017
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للممارســات الدينيــة ،فالديــن عندئـذٍ ســيصبح شــأنًا خاصًــا .أمــا تومــاس لوكمــان  T. Luckmannفقــد أكــد أن الديــن
ـدل مــن تأكيــده الحنســار دوره يف اجملتمــع ،ويشــر إىل أن الديــن أصبــح ذا طابــع خــاص
ســوف يصبــح أم ـرًا كامنًــا بـ ً
()28
وفــردي ،أي إن ارتباطــه  -علــى حــد قولــه  -بالفــرد وليــس باجملتمــع .
ووفقــا للــرؤى الســابقة ،ســيصبح الديــن حمظــورًا أو مقي ـدًا داخــل اجملــال العــام ،ومقتص ـرًا علــى اجملــال اخلــاص
ً
لألفــراد ،الــذي يعــد خفيًــا ،كمــا ســوف تصبــح املمارســات الدينيــة مســألة اختيــار شــخصي  ،Private Choiceومــن
مث تفقــد تلــك املمارســات الدينيــة القــدرة علــى أي تأثــر يف اجملــال العــام وميكــن القــول إن مثــة مواقــف متباينــة مــن
جانــب النظــام السياســي جتــاه احلضــور الديــي داخــل اجملــال العــام ،حيــث ميكننــا رصــد تلــك املواقــف علــى النحــو
التــايل(:)29
أ .إقصــاء الديــن أو حصــره يف حــدود الضمــر الفــردي ،وظهــر هــذا املوقــف مــن خــال النظــر إىل التناقــض بــن
الســلطتني الدينيــة والسياســية ،حيــث رأى بعــض املفكريــن أنــه لكــي تكــون الدولــة دميقراطيــة فمــن الضــروري أن تصبــح
علمانيــة ،إال أن الدولــة العلمانيــة الليرباليــة أو الدميقراطيــة ال حتتــاج إىل االســتئصال الكامــل للديــن بــل إىل حصــره
وقصــر فاعليتــه يف جمــال احليــاة اخلاصــة ،وعلــى هــذا النحــو اشــترك فالســفة السياســة الليرباليــون  -ومنهــم راولــز
( ،)Rawlsوأودي  Audiوأكرمــان Ackerman -ويتأكــد ارتبــاط العلمانيــة بالدميقراطيــة ،وهــو مــا يعــي فصــل الديــن
عــن السياســة.
ب.القبــول احملــدود للديــن كعنصــر فاعــل يف احليــاة العامــة ،وبالرغــم مــن أن هــذا املوقــف علمــاين يف طبيعتــه ،فإنــه
يشــر إىل إمكانيــة أن يــؤدي الديــن دورًا يف احليــاة السياســية.
ج .املصاحلــة بــن الديــن والسياســة ،وجيســد ذلــك املوقــف اســتعداد الســلطة املدنيــة لقبــول مشــاركة اجلماعــات
الدينيــة واألشــخاص املتدينــن يف العمليــة الدميقراطيــة.
د .الدولــة ذات املرجعيــة الدينيــة ،حيــث جنــد أن املعــاين الدينية تؤدي دورًا أساسـيًا يف توجيه أداء الدولة وســلوكياهتا،
وقــد تــؤدي تلك املعــاين دورًا يف إحــداث تغيريات داخــل اجملتمع(.)30
ويتبــن لنــا فيمــا ســبق أن موقــف الدولــة مــن الديــن وباألخــص املوقــف األخــر الســابق الذكــر ،ميكــن أن يُفســر
يف إطــار مفهــوم «بنــاء الفــرص السياســية» ،Political Opportunity Structureحيــث يعــد منوذجًــا تفســريًا لصعــود
احلــركات السياســية واالجتماعيــة خــال مراحــل االنفتــاح الدميقراطــي املفاجــئ )الفعــل أو النشــاط الثــوري( ،إذ يقــوم
 -28أرماندو سالفاتوري ،املجال العام :احلداثةالليرباليةوالكاثوليكيةواإلسالم،ترمجة :أمحد زايد (القاهرة :املركز القومي للترمجة(،2012 ،ص19.
Religion in the public Storff, N. storff, N. The role of religion in decision and discussion of political issues, In: Audi, R. & Wolter -29
sphere(London: Rowman & Littlefield 1997).
 -30أرماندو سالفاتوري ،مرجع سابق ،ص 60
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هــذا النمــوذج علــى فكــرة رئيســية مؤداهــا أن أي قــوة سياســية أوحركــة اجتماعيــة تعــاين القمــع واالســتبعاد ،ســوف
تقــوم بتوســيع نفوذهــا ودورهــا يف اجملــال العــام كلمــا حــدث نــوع مــن االنفتــاح واملرونــة يف اجملــال السياســي،وخالل
مرحلــة االنفتــاح تقــوم احلركــة بالترويــج ألفكارهــا و أيديولوجياهتــا وتعبئــة أنصارهــا ومؤيديهــا وحشــدهم مــن أجــل
الضغــط علــى القــوى املنافســة هلــا والقبــول هبــا كقــوة جديــدة يف اجملــال العــام( ،)31أو حــى االشــتراك مــع القــوى
السياســية األخــرى الــي كانــت تعــاين القمــع واالضطهــاد والتقييــد مــن ممارســة العمــل السياســي إبّــان فتــرات احلكــم
االســتبدادي(.)32
خامسا :توظيف اخلطاب الديين يف معاجلة القضايا االجتماعية:
ً

ملّــا كان الديــن يكتســب أمهيــة خاصــة يف اجملتمعــات العربيــة واإلســامية باعتبــاره مصــدر القيــم واملثــل العليــا،
وقواعــد الســلوك اخللقــي ومبادئــه ،وطاملــا يعــد أهــم مقومــات النظــام االجتماعــي والثقــايف ،وهــو بطبيعتــه ال تقبــل
عامــا شــديد التأثــر يف توجيــه تصرفــات
سياســته اجلــدل ،وإن جوهــره يبقــى راســخًا ألجيــال عديــدة ،ويشــكل
ً
الشــعوب واجلماعــات واألفــراد ،فالبــد إ ًذا مــن توظيــف اخلطــاب الديــي مبــا يتناســب مــع قدســية الديــن ،خاصـ ًة يف
تنميــة الوعــي الديــي ،والقيــم االجتماعيــة ونبــذ العنــف والتطــرف واإلرهــاب والعنــف الــذي مــس بعــض اجملتمعــات(.)33

ففــي الوقــت احلــايل أصبــح للخطــاب الديــي أمهيــة بالغــة وكبــرة أكثــر مــن أي وقــت مضــى ،ملــا تشــهده اجملتمعــات
العربيــة واإلســامية مــن منــو وتقــدم يف شــى مناحــي احليــاة ،وبــروز تعقيــدات جديــدة أفرزهتــا عوامــل التقــدم
التكنولوجــي واالقتصــادي والثقــايف .األمــر الــذي جعــل النــاس أكثــر التصا ًقــا والتفا ًفــا إىل معرفــة أمــور دينهــم ودنياهــم،
ومعرفــة الفتــوى الســتجالء األحــكام الشــرعية يف العديــد مــن املشــاكل والقضايــا االجتماعيــة ،ومــن هنــا يــأيت دور
اخلطــاب الديــي ومضامينــه يف التأكيــد علــى دور األســرة يف التنشــئة االجتماعيــة ،واتبــاع املبــادئ الصاحلــة ،لترســيخ
قيــم الديــن يف نفوســهم ،والربــط بــن الديــن واحليــاة ،وبــن الديــن واحتياجــات اإلنســان املعاصــر ،وبــن الديــن وقضايــا
اجملتمــع ،وشــرح القضايــا الراهنــة واملســتجدة ،وموقــف اإلســام منهــا ،مبنهــج وســطي معتــدل  -فاملضمــون الديــي -
إذا أعــد إعــدادًا جيـدًا ،وانطلــق مــن خــال اســتراتيجية حمــددة ومنظمــة  -ميكــن  -بــل مــن املؤكــد أن يســهم يف تنميــة
الوعــي الديــي لــدى اجلماهــر ،ويبصرهــا بشــؤن دينهــا وثقافتهــا اإلســامية ،كمــا يعمــل علــى العــرض املتــوازن ملختلــف
املشــاكل والقضايــا االجتماعيــة الــي يعــاين منهــا اجملتمــع(.)34
 -31خليل العناين ،دور الدين فيا ملجال العام يف مصر بعد ثورة  25يناير) الدوحة :املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،مارس( ،2012ص2.
 -32صــاحل السنوســي ،الثــورات العربيــة بــن املســاجد وســاحات التحريــر ،2011 ،متــاح علــى:http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-
3aa56fb899e2/b2ee40c9-582e-4fbe-9005-7e406f6567e4
 -33حممــد فتــح اهلل الزيــادي ،اخلطــاب اإلســامي :مميزاتــه والتحديــات الــي تواجهــه ،جملــة الدعــوة اإلســامية (طرابلــس ،كليــة الدعــوة اإلســامية ،العــدد 2009 ،26م)،
ص.34:
 -34جيهــان ســيد حيــي ،معاجلــة قضايــا األســرة يف الربامــج الدينيــة بالفضائيــات العربيــة ودورهــا يف تشــكيل معــارف اجلمهــور واجتاهاتــه حنوهــا ،رســالة دكتــوراه غــر منشــورة
(جامعــة األزهــر ،كليــة الدراســات اإلســامية والعربيــة ،شــعبة الصحافــة واإلعــام2011 ،م).
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وطاملــا أن اخلطــاب الديــي هــو اجتهــادات علمــاء الديــن يف غــر الثوابــت الــي تتــاءم مــع مســتجدات كل مــن
الواقــع واملعرفــة ،والــي تصــل مشــافه ًة ،أو مســجلة ،أو مكتوبــة ،إىل اجلمهــور فتكســبه القــدرة علــى مواجهــة متغــرات
العصــر ،وعلــى التعامــل معهــا بالكفــاءة املطلوبــة ،فــإن احلاجــة تدعــو إىل تطويــر وجتديــد هــذا اخلطــاب مبــا يتناســب
مــع مقتضيــات العصــر ،مبــا فيــه مــن قضايــا وأفــكار وتوجهــات مبختلــف ألواهنــا وأنواعهــا سياســية واقتصاديــة وفكريــة
ودينيــة واجتماعيــة ،ألن جتديــد اخلطــاب الديــي هــو صــورة مــن صور اإلبــداع ،والتحســن ،واإلجــادة ،والتوليــد املتواصل
لألفــكار واألســاليب واألطــر الشــكلية الــي حتمــل املضمــون ذاتــه ،يرتقــي مــن مســتوى األداء التقليــدي إىل مســتوى
اإلبــداع فيــه لغـ ًة وأفــكارًا وأســاليب اتصــال وإقنــاع(.)35
سادسا :العوامل املرتبطة مبضمون اخلطاب الديين املعاصر:
ً

مــع تســارع وتــرة احلــراك السياســي ،واالجتماعــي يف الوطــن العــريب أدى اخلطــاب الديــي يف اإلعــام دورًا كبـرًا يف
التأثــر علــى اجلمهــور ،وخاصـ ًة اخلطابــات الــي رافقــت الثــورات العربيــة ،لقدرتــه يف التأثــر علــى النــاس ،حيــث بــدأت
بعــض اجلماعــات الدينيــة بتشــجيع الثــورات ،وانتقــاد النظــم السياســية ،وخلــط الديــن مــع السياســة ،وهــي مشــكلة
وضعــت اإلعــام يف وضــع الفتــوى بــدل احلكــم ،واحلكــم حمــل الفتــوى ،ممــا أدى إىل مشــكلة حقيقيــة بــن اجلمهــور
العــريب واإلســامي ،وحتولــت وســائل اإلعــام املرئيــة ،واملســموعة ،واملكتوبــة ،إىل ســاحة للتعصــب ،يســودها العنــف
اللفظــي ،والتكفــر ،ومهامجــة اآلخــر ،وســب املخالفــن يف الــرأي بأســلوب يتنــاىف متامًــا مــع صــورة عــامل الديــن.
وقد جتسدت أهم مالمح مضمون اخلطاب الديين املعاصر ،فيما يلي:
 )أ(االنسحاب إىل املاضي

وهــو أخطــر مــا يف اخلطــاب الديــي وهــو االنفصــال عــن واقــع النــاس وواقــع الدنيــا واالحنصــار يف رؤيــة حمليــة
خالصــة ،و هنــاك مــن الدعــاة مــن يعيشــون يف غــر عصرهــم ،ثقافتهــم كلهــا قدميــة وعاملهــم كلــه قــدمي واملشــكالت
الــي يتحدثــون عنهــا مشــكالت أزمنــة مضــت واملفــردات الــي يتحدثــون هبــا قــد هجــرت( )36وانطلقــوا يف خطاهبــم
الديــي إىل «املاضــي اإلســامي» متصوريــن أن جهدهــم يكــون بالكشــف عــن إجنازاتــه احلضاريــة ،مؤكديــن أن صــاح
األمــة إمنــا يكــون بالعــودة إىل مثــل هــذا املاضــي .واحلــق أن االهتمــام باملــوروث احلضــاري علــى وجــه العمــوم فريضــة
منطلقــا
أساســية ،وخاصــة يف بدايــة النهــوض احلضــاري ،حيــث يتجــه اجلهــد الفكــري إىل اســتيعاب خــرة املاضــي
ً
بذلــك إىل هدفــن :أوهلمــا أن يكتســب ثقــة يف الــذات تؤهلــه أن ينهــض ويتابــع الســر ،واآلخــر أن يكتســب خــرة مــن هــذا
املاضــي ميكــن أن يبــي عليهــا يف احلاضــر واملســتقبل .و مــا نــود أن نشــر إليــه هنــا هــو مــا شــاب كثـرًا مــن هــذه اجلهــود
 -35صــاحل علــي مســعود قحلــوص ،دور اخلطــاب الديــي بالفضائيــات الليبيــة يف معاجلــة القضايــا االجتماعيــة ،رســالة دكتــوراه غــر منشــورة( ،كليــة اإلعــام ،جامعــة القاهــرة،
 ،)2014ص ص 129-128
 -36يوسف القرضاوى ،خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة (القاهرة ،دار الشروق2004 ،م) ،ص .40
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مــن ميــل واضــح لالنســحاب إىل املاضــي ،ال االســتدعاء لــه ،وهنــاك فــارق بــن احلالتــن ،ففــي احلالــة األوىل جيعــل مــن
املاضــي حكمًــا علــى احلاضــر ،ويف احلالــة الثانيــة جيعــل احلاضــر حكمًــا علــى املاضــي ،واتســمت املعاجلــات التارخييــة
املاضيــة للمــوروث التربــوي اإلســامي بانطالقهــا مــن عــن الرضــا الــي هــي عــن كل عيــب كليلــة ،عاكســة بذلــك تصــورًا
ـرءا متامًــا مــن أيــة ســلبيات(.)37
يصعــب تقبلــه ،وهــو أن هــذا املــوروث كان مـ ً
 )ب(االنسحاب من االشتباك مع مهوم املسلم املعاصر
مــن الطبيعــي أن يكــون اخلطــاب الديــي مواكبًــا لظــروف كل عصــر وملــا يــدور فيــه مــن متغــرات ،وذلــك بالتجديــد
املســتمر يف أســلوب اخلطــاب الديــي ويف مضمونــه حــى يســتطيع أن يصــل بالرســالة الــي يريــد توجيههــا للنــاس إىل
عقوهلــم وقلوهبــم ،أمــا إذا انفصــل اخلطــاب الديــي عــن واقــع احليــاة ومتغــرات العصــر ،فإنــه لــن جيــد مــن يلتفــت
إليــه أو يعــره انتباهًــا ( )38ومــن ســلبيات االقتصــار ،يف الغالــب واألعــم ،علــى االهتمــام باملــوروث املاضــوي االنســحاب
مــن االشــتباك مــع مهــوم املســلم املعاصــر ،كأن اإلســام موجــود يف القــرن احلــادي والعشــرين ،أو القــرن اخلامــس عشــر
للهجــرة ،والعقــل ســابح يف قــرون ســابقة خلــت ،لكــن :مــاذا يفعــل الشــباب إزاء مــا يصيــب بنيــة القيــم مــن خلــل نتيجــة
هــذا االكتســاب احمليــط بنــا مــن كل جانــب مــن مؤثــرات الثقافــة الغربيــة؟ ومــا الواجــب عملــه إزاء مــا فرضتــه ظــروف
كثرييــن مــن غيــاب لــأب واألم عــن املنــزل ،ومــا تركــه هــذا مــن آثــار علــى بنيــة الشــخصية لألبنــاء؟ ومــا العمــل أمــام
ارتفــاع كلفــة التعليــم علــى الفــرد وعلــى الدولــة؟ إىل غــر هــذا وذاك مــن قضايــا ومشــكالت قلمــا يتصــدى «اخلطــاب
اإلســامي» هلــا .كمــا أن اخلطــاب الديــي غائــب عــن عمليــة التنميــة الــي حتــدث يف بالدنــا وال يشــارك فيهــا فأيــن رأي
الديــن يف االســتثمار ويف تفاصيــل خطــط التنميــة والتغــرات االقتصاديــة احملليــة والعامليــة؟ إن اخلطــاب الديــي بوضعــه
احلــايل حيصــر اإلســام يف أمــور ضيقــة ويعتمــد علــى تلقــن املتلقــي للرســالة ،وال جيهــد نفســه يف تكويــن عقليــة املتلقــي
حــى يســتطيع أن يفكــر ويبحــث ،إن اخلطــاب الديــي املوفــق هــو الــذي يراعــي واقــع النــاس الــذي يضغــط عليــه ويراعــي
ضــرورات النــاس الــي تبــاح هبــا احملظــورات ،وجيــب علــى اخلطــاب الديــي أن يعمــل دائمًــا علــى معاجلــة هــذا الواقــع مبا
يناســبه مــن دواء ،حــى تتجــاوزه األمــة ،وتعلــو عليــه ،واخلطــاب اإلســامي ال جيــوز لــه ،وال يليــق بــه ،وال يقبــل منــه أن
يتجاهــل مــا جيــري يف عاملنــا الكبــر اليــوم ،بعــد ثــورة االتصــاالت وثــورة املعلومــات(.)39
 )ج(الغياب الواضح لألفق املستقبلي
الغيــاب الواضــح لألفــق املســتقبلي يف «اخلطــاب اإلســامي» وكأن هنــاك خصومــة بــن التفكــر مــن منطلــق إســامي
وبــن االستشــراف املســتقبلي .ولقــد عــزز مــن هــذا بعــض املقــوالت اخلاطئــة الــي فســرت ضــرورة التــوكل علــى اهلل،
 -37حســن إمساعيــل عبيــد ،الفضائيــات وآثارهــا علــى األســرة واجملتمــع ،ورقــة حبثيــة مقدمــة (يف) امللتقــى العــريب األول بعنــوان :أثــر الفضائيــات علــى األســرة العربيــة
(القاهــرة ،املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة2007 ،م).
 -38حممود محدي زقزوق .جتديد اخلطاب الديين ملاذا؟ وكيف؟ (وزارة األوقاف اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية) سلسلة قضايا إسالمية ،العدد ( 2003 ،)100ص .5
 -39يوسف القرضاوي .خطابنا اإلسالمي مرجع سابق ص  ،114ص .126
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وعلــى مبــدأ اإلميــان بالقضــاء والقــدر خــره وشــره ،وبأنــه مــن العبــث التفكــر يف املســتقبل علــى أســاس أن «املســتقبل بيــد
اهلل» ،وتلــك حقيقــة ،لكــن املقولــة الشــعبية تنطــق بقــدر غــر قليــل مــن الوعــي عندمــا تقــول «الــرب يف التدبــر والعبــد
يف التفكــر» ،فمســؤولية العبــاد يف التحســب والتفكــر ال تناقــض أبـدًا اإلميــان بالقضــاء والقــدر ،والدعــوة للمســلم بــأن
يعمــل لدنيــاه كأنــه يعيــش أبـدًا وأن يعمــل آلخرتــه كأنــه ميــوت غـدًا ،هــي تأكيــد علــى التحســب يف العمــل املســتقبلي(.)40
 )د(تأويل وحتميل النصوص ما ال تتحمله
إن حمــاوالت تفســر كل مــا هــو علمــي مــن خــال نصــوص دينيــة ،أمــر يــؤدي بنــا إىل كثــر مــن التهلكــة ألنــه يضــع
الديــن بقداســته ومكانتــه الرفيعــة كمــا لــو كان متغـرًا تابعًــا ملتغــر مســتقل هــو العلــم ،وقــد يصيــب التفســر مــرة وخيفــق
مــرات بســبب أن العلــم متغــر بينمــا الديــن ثابــت ( )41وهنــاك مــن يشــعرك خطابــه بأنــه يــكاد يلــوي ذراع النصــوص
حــى تتفــق مــع مــا يريــد أن يؤكــده مــن العصريــة واملناســبة يف النــص اإلســامي للعمــل بــه يف حاضرنــا ،وكذلــك هنــاك
مــن يضــع عبــارات حديثــة مل تظهــر إال منــذ ســنوات قليلــة ليوحــي أن الوعــي هبــا كان متواف ـرًا ،فهــذا يتحــدث عــن
«التخطيــط التربــوي يف عهــد الرســول» ،علمًــا بــأن التخطيــط التربــوي لــه مفاهيــم وقواعــده وأســاليبه املتفــق عليهــا بــن
العلمــاء املتخصصــن ،وآخــر ينبهــر باملنجــزات التكنولوجيــة املعاصــرة ،ويتصــور أن عظمــة احلضــارة اإلســامية البــد،
بنــاء علــى ذلــك ،أن يكــون هلــا بــاع يف هــذا اجملــال فيجهــد نفســه يف حتميــل الوقائــع أيضًــا مــا ال حتتمــل ليؤكــد أن كان
هنــاك يف هــذه الفتــرة أو تلــك تكنولوجيــا تعليميــة(.)42
(هـ) اخللل يف ترتيب األولويات
هنــاك خلــل يف ترتيــب األولويــات ،ومــن أمثلــة ذلــك أن يســوي الداعيــة يف اإلحلــاح والتشــديد بــن أمــور تتفــاوت
أمهيتهــا وخطورهتــا يف نظــر الشــارع ونظــر النــاس علــى حــد ســواء :أليــس غريبًــا ،علــى ســبيل املثــال ،أن يطيــل بعــض
الدعــاة احلديــث عــن النهــي عــن قضايــا جزئيــة خالفيــة ،وال نــرى منهــم نفــس االهتمــام واحلمــاس حــن يتصــل األمــر
بقضايــا احلريــة أو الشــورى أو العــدل أو توزيــع الثــروات وحتديــد أجــور العاملــن؟! نقــول هــذا دون أن نقصــد بــأي حــال
مــن األحــوال الســخرية و التقليــل مــن شــأن هــذا أو ذاك ،إال أنــه مــن احلكمــة أن حنســن ترتيــب مــا نأمــر بــه ،ومــا ننهــي
عنــه ،حبيــث يــأيت كل شــيء يف موضعــه ويف أوانــه ومرتبتــه ومــن احلكمــة أن نثبــت األصــول مث ندعــو إىل الفــروع ومــن
جمانبــة احلكمــة التشــديد يف النوافــل وقــد أمهــل النــاس الفرائــض(.)43
 -40سعيد إمساعيل علي ،اخلطاب اإلسالمي التربوي( ،القاهرة :كتاب األمة ،ربيع األول  1425هـ ،نيسان (أبريل)  -أيار (مايو)  )2004ص .146
 -41مصطفــي الفقــي اخلطــاب الديــي ومواجهــة التحديــات املعاصــرة (وزارة األوقــاف :اجمللــس األعلــى للشــئون اإلســامية ،سلســلة قضايــا إســامية ،العــدد  ،100ط )2003 ،2
ص .56
 -42سعيد إمساعيل علي :اخلطاب اإلسالمي التربوي .مرجع سابق ،ص .147
 -43يوسف القرضاوي .خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة ،مرجع سابق ،ص .34
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 )و(تعدد اخلطابات الدينية املطروحة
إذا تأملنا حال اخلطاب الديين جند أنه قد تبلور يف أربعة خطابات دينية هي:
اخلطــاب األول :هــو خطــاب الوســطية اإلســامية املتمثــل يف املؤسســات العلميــة اإلســامية مثــل األزهــر الشــريف
واجلامعــات اإلســامية الــي حتتضــن كل تــراث األمــة دون تعصــب ملذهــب أو فرقــة وهــذا اخلطــاب الوســطي يتميــز يف
نظريتــه للمعرفــة باعتمــاد كل مــن الوحــي (كتــاب اهلل املســطور) والكــون وعــامل الشــهادة وســنن اهلل يف األنفــس واآلفــاق
(كتــاب اهلل املنظــور) حيــث مت اعتمــاد هذيــن املصدريــن مصــدرًا للعلــم واملعرفــة وهــذا اخلطــاب الوســطي هــو أوســع
اخلطابــات ذيوعًــا وانتشــارًا يف عــامل اإلســام(.)44
اخلطــاب الثــاين :هــو اخلطــاب الصــويف والــذي يقــوم علــى خطــرات الوجــدان وعلــى القلــوب واإلهلامــات والفيوضــات
الــي تثمرهــا اجملاهــدات الروحيــة ،وهــو خطــاب لــه أهلــه العارفــون مبقامــه وأحوالــه ويف داخــل هــذا اخلطــاب الصــويف
ألــوان مــن التنــوع والتعــدد حســب درجــات املقامــات واألحــوال وبعضهــا مغايــر ملــا يف كثــر مــن الطــرق الصوفيــة مــن بــدع
وخرافــات ال عالقــة هلــا بــأي أصــل مــن أصــول اإلســام( .)45واخلطــاب الصــويف ينتشــر بــن فئــات كثــرة مــن اجلماهــر
معظمهــا مــن اجلماهــر الفقــرة واألميــة وقليلــة الثقافــة ..ومــن صفاتــه أنــه يغلــب عليــه الســمة الوجدانيــة ويكســب كثـرًا
مــن ذلــك ولديــه حريــة يف العمــل واحلركــة.
اخلطــاب الثالــث :هــو اخلطــاب النصوصــي وهــو اخلطــاب الــذي ينفــر أصحابــه مــن النظــر العقلــي فيقفــون فقــط
عنــد حرفيــة ظواهــر النصــوص دون إعمــال للعقــل يف مقاصــد هــذه النصــوص فمنهــج هــذا اخلطــاب الوقــوف عنــد
النــص وحججــه ،والنــص باملعــى العــام أي العبــارة وليــس مبعــي مــا هــو قطعــي الداللــة والثبــوت(.)46
اخلطــاب الرابــع :يف واقعنــا املعاصــر ،هــو خطــاب الرفــض والغضــب والعنــف واالحتجــاج وهــو خطــاب ميثــل فصيـ ًـا
مــن فقــه وفكــر نصوصيــة اجلمــود والتقليــد الــذي اســتنفره بــؤس الواقــع الــذي يعيشــه املســلمون واســتبداد النظــم
واحلكومــات ،فاختــار طريــق العنــف وأدار ظهــره لســنة التــدرج يف اإلصــاح وقــد لعــب اإلعــام الغــريب دورًا يف تســليط
األضــواء يف هــذا التيــار بقصــد تصويــر اإلســام علــى أنــه ديــن العنــف(.)47

 -44حممد عمارة ،اخلطاب الديين بني التجديد اإلسالمي والتبديد األمريكي ،القاهرة :مكتبة الشروق الدولية 2004 ،ط 1ص .14
 -45علي ليلة ،رضوى صالح ،اجتاهات اجلدول جول جتديد اخلطاب الديين يف مصر ،مركز البحوث والدراسات السياسية ،القاهرة ،ص .276
 -46املرجع السابق نفسه ،ص .276
 -47حممد عمارة .اخلطاب الديين بني التجديد اإلسالمي والتبديد األمريكي ،مرجع سابق ،ص .18
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سابعا :النظرية اإلعالمية اإلسالمية:
ً

إن عمليــة صناعــة إعــام إســامي ال تعــي اإلعــراض عــن اختراعــات العصــر وتقنيتــه وال معــاداة التطــور العلمــي،
إمنــا االســتفادة مــن االختراعــات والتكنولوجيــا الرقميــة مبــا خيــدم املضمــون اإلعالمــي اجلــاد اهلــادف ،فاملطلــوب
صياغــة إعــام يتــاءم مــع طبيعتنــا اإلســامية العربيــة ويعــر عــن تراثنــا وقيمنــا وهويتنــا ،فــكل األفــكار والنظريــات
الــي نســتوردها وحنــاول تطبيقهــا علــى جمتمعنــا اإلســامي العــريب لنظهــر مبظهــر املتحضريــن ،قــد صممــت ونبعــت من
ـكل ومضمونــا فهــي تتــاءم مــع مــن يعيشــون فيهــا وتتماشــى مــع أذواقهــم وميوهلــم
طبيعــة جمتمعــات خمتلفــة عنــا شـ ً
وأهوائهــم ،أمــا جمتمعاتنــا العربيــة اإلســامية فلهــا طبيعــة خاصــة وأفــكار وقيــم أخــرى حتتــم علينــا أن نوجــد نظريــات
إعالميــة إســامية تتماشــى مــع هــذه الطبيعــة اخلاصــة (.)48
وترتكز النظرية اإلعالمية اإلسالمية على حمورين أساسيني:
yyاالســتراتيجية  :و تعــي بصفــة عامــة «جمموعــة األفــكار واملبــادئ الــي تتنــاول ميدانًــا مــن مياديــن النشــاط
اإلنســاين بصــورة شــاملة متكاملــة ،وتكــون ذات داللــة علــى وســائل العمــل ومتطلباتــه ،واجتاهــات مســاراته بقصــد
إحــداث تغيــرات فيــه وصــوال إىل أهــداف حمــددة.
yyالتكتيــك  :هــو الوســيلة لتحقيــق اهلــدف ،أي الكيفيــة الــي يتــم هبــا حتويــل املبــادئ العامــة إىل خطــط طويلــة
ومتوســطة وقصــرة املــدى وتوقيــت لتنفيذهــا واألســاليب املســتخدمة يف التنفيــذ وحصــر اســتغالل كافــة اإلمكانيــات
البشــرية واملاديــة والفنيــة مــن أجــل حتقيــق األهــداف املطلوبــة.
وبالنسبة للنظرية اإلعالمية اإلسالمية فهي إطار يضم جمموعة من املبادئ العامة وهي:

()49

--1مراعاة الطاقات والقدرات األساسية وحتديد اجلماهري املستهدفة واحتياجاهتم الفعلية.
--2اإلجيابيــة البنائيــة مــن خــال حتديــد أهــداف وأولويــات ترقــى باملســتوى األخالقــي للمجتمــع وترفــع مــن إجيابيــة
اجملتمــع والفــرد.
--3التــوازن اإلعالمــي أو الوســطية ﴿وَ َك َذلِـكَ جَعَلْنَا ُكـمْ أُمَّـ ًة وَسَـ ًـطا لِتَ ُكونُــوا شُـهَد ََاء عَلَــى النَّـ ِ
ـاس وَيَ ُكــو َن الرَّسُــو ُل عَلَيْ ُكـمْ
شَـ ِهيدًا﴾ [البقــرة ]143 :وذلــك يعــي حتقيــق تــوازن بــن طــريف العمليــة االتصاليــة املرســل واملتلقــي والتعــرف علــى
رغبــات وتطلعــات اجلمهــور وإشــباعها بشــكل يرقــى مبســتوى اجلمهــور ال باإلســفاف واالبتــذال.
 -48مثــى حــارث الضــاري ،طــه أمحــد اليزيــد ،اإلعــام اإلســامي :الواقــع والطمــوح ،حبــوث وأوراق عمــل لعــدة مؤلفــن ،ط( ،1العــراق :بغــداد :دار الفجــر للنشــر والتوزيــع،
 ،)2007ص .244
 -49حممد منري حجاب ،اإلعالم اإلسالمي :املبادئ النظرية والتطبيق (القاهرة :دار الفجر للنشر ،)2002 ،ص ص .94-32
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--4املســئولية الذاتيــة والصــدق الــذايت يف األقــوال واألفعــال للقائــم باالتصــال ويتمثــل هــذا املبــدأ يف عاملــن الضمــر 
املهــي والنيــة الصاحلــة يف العمــل (اإلخــاص).
تطبيقــا لآليــة
--5اإلحاطــة بالظــرف االتصــايل أي إملــام القائــم باالتصــال بزوايــا وجوانــب املوضــوع الــذي يقدمــه
ً
الل عَلَــى بَصِـرَةٍ أَنَــا وَمَــنِ اتَّبَعَ ِنــي وَسُـبْحَا َن َّ ِ
القرآنيــة ﴿ ُق ـ ْل هَـذِهِ سَـبِيلِي أَدْعُــو إِلَــى َّ ِ
الل وَمَــا أَنَــا مِ ـنَ الْمُشْـ ِركِنيَ﴾
[ســورة يوســف.]108 :
--6التكامــل الوجــداين حبيــث تكــون الرســائل االتصاليــة تســعى إلحــداث مشــاركة وجدانيــة وحســية وعقليــة بــن أفــراد
اجملتمــع ،وإن يقــوم اإلعــام والقائمــن عليــه علــى خمالطــة اجلمهــور والتعــرف علــى مشــكالهتم وطموحاهتــم
تطبيقــا لآليــة القرآنيــة ﴿وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْ ِب ـرِّ وَالت َّْق ـوَى و ََل
وذلــك لتحقيــق مبــدأ وحــدة األمــة اإلســامية وذلــك
ً
الل إِ َّن َّ َ
تَعَاوَنُــوا عَلَــى ْالِ ْث ـ ِم وَالْعُ ـدْوَانِ وَاتَّ ُقــوا َّ َ
الل شَ ـدِيدُ الْعِ َقـ ِ
ـاب﴾ [املائــدة ،]2 :وللحديــث النبــوي ((مثــل املؤمنــن 
يف توادهــم وترامحهــم وتعاطفهــم مثــل اجلســد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر اجلســد بالســهر واحلمــى))،
رواه البخــاري ومســلم(.)50
--7االقتــداء بالنمــوذج الصــاحل مــن خــال تســليط الضــوء علــى منــاذج إســامية إجيابيــة يف اجملتمــع أو يف التاريــخ
اإلســامي حلــث اجلمهــور علــى االقتــداء بــه مــع التركيــز علــى أخــاق وســرة الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم
والصحابــة واألنبيــاء والصاحلــن ﴿لَ َق ـدْ َكا َن لَ ُك ـمْ فِــي رَسُــو ِل َّ ِ
الل أُسْ ـوَةٌ حَسَ ـنَةٌ لِمَ ـنْ َكا َن يَرْجُــو َّ َ
الل وَالْيَ ـوْمَ ْالخِ ـرَ
وَ َذ َكــرَ َّ َ
الل َكثِــرًا﴾ [األحــزاب.]21 :

--8البعــد اإلميــاين والغيــي مــن خــال ترســيخ فهــم العقيــدة اإلســامية بشــى الطــرق والوســائل اإلعالميــة ألنــه إذا
صلحــت العقيــدة يف اجملتمــع صلحــت أخالقــه.
--9الوحــدة املوضوعيــة حبيــث تصبــح الرســائل االتصاليــة متناغمــة ال متناقضــة كلهــا تصــب يف اجتــاه واحــد لصــاحل
الفــرد واجملتمــع.
--10الرؤيــة املســتقبلية حبيــث يكــون لإلعالميــن رؤى وخطــط اســتراتيجية طويلــة األمــد وآفــاق مســتقبلية حلــل
مشــكالت اجملتمــع وتالشــي األزمــات قبــل حدوثهــا ﴿يَــا أ ّيُهَــا الَّذِي ـنَ آمَنُوا ا ّتَ ُقــوا َ
اللّ وَلْتَن ُْظرْ ن َْف ـسٌ مَــا َق ّدَمَ ـتْ
اللّ إِ َّن َ
لِغَ ـدٍ وَا ّتَ ُقــوا َ
اللّ خَ ِب ـرٌ ِبمَــا تَعْمَلُــو َن﴾ [ســورة احلشــر.]18 :

 -50حممــد كمــال إمــام :مرتكــزات اخلطــاب الديــي يف جتديــد اخلطــاب الديــي -ملــاذا وكيــف .سلســلة قضايــا إســامية (القاهــرة ،اجمللــس األعلــى للشــؤون اإلســامية ،العــدد
2003 ،100م) ،ص.67:
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--11البعــد األخالقــي ألن األخــاق أمشــل مــن القانــون ألهنــا قانــون داخلــي وخارجــي فقــال الرســول صلــى اهلل عليــه
وســلم (إمنــا بعثــت ألمتــم مــكارم األخــاق) ويف حديــث آخــر (مــا شــيء أثقــل يف ميــزان املؤمــن يــوم القيامــة مــن
خلــق حســن ،وإن اهلل ليبغــض الفاحــش البــذيء)(.)51
--12مبــدأ املواجهــة الفكريــة حبيــث يرقــى اإلعــام بالفــرد مــن مرتبــة اخلضــوع الكامــل لــكل مــا ميلــى عليــه وليصبــح
بذلــك املتلقــي نشــط وفعــال ..فالفــرد يف النظريــة اإلعالميــة اإلســامية جيــب أن يكــون ســليم التفكــر والتدبــر 
يقتنــع بالعقــل واملنطــق دون تأثــر دعائــي أو خــداع أو ضغــط ،قــال تعــاىل« :ال إكــراه يف الديــن» (.)52
--13الــوالء القلــي هلل ورســوله وللكتــاب والســنة ،فمــن خاللــه يتحقــق هــدف النظريــة اإلعالميــة اإلســامية يف إجيــاد
رجــال إعــام يقولــون احلــق وال خيشــون يف اهلل لومــة الئــم ويف كل معاجلــة أو تغطيــة أو قضيــة يــرزون احلــق
والصــدق واملوضوعيــة واحلياديــة التامــة.
--14التزكيــة النفســية حبيــث يكــون هــدف اإلعــام األساســي هــو رفــع أخــاق الفــرد واجملتمــع وتعليمهــم معــاين اخلــر 
والعــدل واجلمــال وكل هــذا يصــب يف ميــزان التزكيــة النفســية للفــرد أو مبعــى آخــر توطيــد اجلهــاد األكــر يف
نفــوس اجلمهــور (جهــاد النفــس والتغلــب علــى هواهــا وليــس جمــاراة الغرائــز) قــال اهلل تعــاىل﴿ :قــد أفلــح مــن
زكاهــا﴾ [ســورة الشــمس.]9 :
--15احلريــة اإلعالميــة املســؤولة ،واملســئولية هنــا ليســت مســئولية القانــون والتشــريعات ولكــن مســئولية الفــرد أمــام اهلل
وضمــره األخالقــي وواجبــه جتــاه اجملتمــع وحــق اجلمهــور عليــه يف إعــام رشــيد وهــادف وجــاد.
--16النظــرة الشــمولية والنطــاق العــام :وهــذا املبــدأ يشــمل  4أبعــاد أوهلــا مشوليــة اإلعالميــن فالقائــم باالتصــال هنــا
هــم كل املســلمني كل بقــدر طاقاتــه وخرباتــه وثقافاتــه فممارســة الدعــوة اإلســامية ليســت حك ـرًا علــى أحــد،
ـرطا بــأن يكــون املضمــون علمًــا شــرعيًا بــل ميتــد ليشــمل املضامــن اإلعالميــة
والثــاين مشوليــة املضمــون فليــس شـ ً
اهلادفــة األخــرى ،والثالــث مشوليــة الوســائل ،فعلــى مــر العصــور ختتلــف الوســائل وتتطــور ،والرابــع مشوليــة اجلمهــور
املســتهدف بــكل متغرياتــه الدميوغرافيــة.
--17القــدرة علــى النقــد البنــاء انطال ًقــا مــن احلديــث النبــوي قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم ((املؤمــن أخــو
املؤمــن ال يــدع نصيحتــه علــى كل حــال)).
 -51املختار الفخاري ،تأصيل اخلطاب يف الثقافة العربية ،جملة الفكر العريب املعاصر( ،بريوت ،العدد1993 ،100م).
 -52حممــد مصطفــى رفعــت ،اعتمــاد الشــباب املصــري علــى املواقــع اإلســامية العربيــة دراســة مســحية وكيفيــة ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة اإلعــام ،جامعــة القاهــرة،
 ،2013ص.216 :
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وطبقــا للنظريــة اإلعالميــة اإلســامية فــإن أصــول ومصــادر اإلعــام اإلســامي تســتمد مــن طبيعــة الديــن
ً --18
()53
اإلســامي وثوابتــه الشــرعية األساســية .
ثامنًا :إشكاليات وحتديات اإلعالم اإلسالمي املعاصر:

ميكن تقسيم هذه اإلشكاليات والتحديات إىل ثالثة أقسام وهي:
--1حتديات وإشكاليات داخلية خاصة بالعامل اإلسالمي(:)54

أالتمــزق الــذي يســود الوطــن اإلســامي والتشــاحن والتناحــر الــذي نشــاهده بــن بعــض قــادة الــدول اإلســاميةوتوجيــه أجهــزة اإلعــام للســب والقــذف وهــدم غريهــم مــن أبنــاء اجملتمــع اإلســامي ،دون أي نشــاط ضــد أعــداء
املســلمني.
بانصــراف أجهــزة اإلعــام عــن خماطبــة مجاهــر املســلمني مــن واقــع احتياجاهتــا اإلعالميــة -:فحــوايل  %90مــناملــادة املذاعــة واملنشــورة تبعــد بع ـدًا تامًــا عــن عقائــد اجلماهــر اإلســامية وهتــدم مــا تبنيــه املــادة اإلعالميــة
القليلــة املرتبطــة بالقيــم اإلســامية والــي ال تتعــدي  %4مــن جممــوع مــا يوجــه إىل اجلماهــر مــن برامــج أجهــزة
اإلعــام علــى اختالفهــا ،حــى أن بعــض إعالمنــا املســجدي املعاصــر يعيــش أجيــال مضــي علــى فنائهــا مئــات
الســنني ،بينمــا حتتــاج مجاهــر املســاجد إىل مــن يعاصــر قضايــا العصــر ومشــكالت األجيــال احلاليــة ،ويبــدد الظــام
الديــي الــذي حتيطهــا بــه أجهــزة اإلعــام اإلحلاديــة واملعاديــة لعقيدتنــا اإلســامية ،والــي تعمــل علــى تشــكيك
املســلم يف معتقداتــه ويف آراء قادتــه وأئمتــه مــن ســبق منهــم ومــن بقــي بينهــم.
جعــزل مناهــج التعليــم يف املــدارس املختلفــة عــن جوهــر الديــن اإلســامي -:مــع أن الديــن اإلســامي يتنــاول اإلنســانيف خمتلــف أطــوار حياتــه األخــرى فيمــا بعــد الوفــاة ،يتناولــه ســلوكيًا وروحيًــا وعقليًــا وعقائديًــا وفكريًــا وتكوينًــا
علميًــا مــع اإلحاطــة بــكل مــا يقــع عليــه بصــره وأحاسيســه وحيســه ويتخيلــه .وبذلــك يتكــون التلميــذ والطالب بأســلوب
أقــرب إىل االضطــراب النفســي واجلهــل مبــا يــدور حولــه ،ومبــا يشــاهده ممــا جيــب أن يتعلمــه...
دفصــل تعاليــم الديــن اإلســامي عــن احليــاة وأمــور الدنيــا والعمــل علــى حصرهــا علــى مــا بعــد احليــاة والوجــودالدنيــوي ،وبذلــك ختــرج مناهجنــا التربويــة واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة ناقصــة ،بــل باطلــة ومضطربــة ،ومــا
نعملــه اليــوم هندمــه يف الغــد لفشــله حبجــة التعديــل.

 -53حممد موسى الرب ،اإلعالم اإلسالمي :دراسة تأصيلية( ،القاهرة :دار النشر للجامعات ،)2010،ص ص .18-16
 -54مركــز التأصيــل للدراســات والبحــوث ،اإلعــام اإلســامي :واقعــه ،أهدافــه ،وكيفيــة اخلــروج مــن أزمتــه ،2011 ،متــاح علــىhttp://taseel.com/Display/Author/:
AuthorsPubs.aspx?id=219
2017
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هإىل جانــب ذلــك كلــه مت عــزل املســجد عــن معاجلــة شــئون املســلمني ،واقتصــاره علــى تأديــة الصــاة ،ومل ينشــأاملســجد لذلــك فقــط .وإمنــا أنشــأ الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم املســاجد للنظــر فيمــا يعيّــن للمســلمني مــن أمــور
وقضايــا ،حتــل باجتمــاع أهــل الــرأي مــن املســلمني يف صــاة اجلماعــة ،ولوجــود إمــام يوجــه شــعب املســجد إىل مــا
يريــده اهلل مــن اإلنســان يف وجــوده مــن احليــاة علــى األرض ،وكيــف يكــون عامـ ًـا لإلصــاح ،والصــاح لنفســه ،وملــن
حولــه مــن إنســان وحيــوان ونبــات ومجــاد ،ألهنــا مجيعًــا يكفيهــا فخـرًا أهنــا مــن صنــع اخلالــق جلــت قدرتــه.
وســيادة اإلعــام الفاســد يف ربــوع العــامل اإلســامي لعملــه علــى إبــراز نشــاط النمــاذج الفاســدة مــن بــي البشــر ،وإبعاداإلعــام عــن القــدوة احلســنة لإلنســان املســلم بغــرض العمــل علــى احنــال اجملتمــع وإشــاعة الفوضــى والتســيب
والفســاد يف أركانــه ،وهــدم قيمــه اإلســامية(.)55
زتراجع االستقاللية الفكرية وسيطرة( :بعض احلكومات) على بعض املؤسسات اإلعالمية.حاهلجمــة اإلعالميــة الغربيــة الشرســة علــى اإلعــام اإلســامي مــن مواقــع إنترنــت أو قنــوات فضائيــة وغريهــا ،حيــثيعــاين اإلعــام اإلســامي بشـتَّى مؤسســاته مــن هجمــة شرســة مــن املؤسســات اإلعالميــة الغربيــة واملســتغربة.
طحقــد بعــض العلمانيــن علــى املؤسســات اإلعالميــة اإلســامية ،فيســعون إىل حتجيمهــا وجتفيــف منابعهــا املاليــة،وســاعدهم يف ذلــك مــا أطلــق عليــه اتفاقيــة البــث الفضائــي الــي ميكــن مبوجبهــا حماصــرة القنــوات الفضائيــة
الداعمــة للمقاومــة الفلســطينية علــى ســبيل املثــال وينتظــر أن يتــم التوصــل إىل مــا ميكــن بــه حماصــرة املواقــع
اإللكترونيــة كذلــك.
يســيطرة مالكــي رؤوس األمــوال علــى القنــوات وحماولــة التدخــل يف شــؤوهنا ،ممــا جيعــل بعــض املؤسســات اإلعالميــةاإلســامية عرضــة للمزايــدات والتدخــات مــن أصحــاب رؤوس األمــوال ،الذيــن يســعون إىل التأثــر عليهــا بإدخــال ما
ال يرضــي اهلل تعــاىل ،أو إعاقــة مســرهتا اإلعالميــة اهلادفــة بــأي شــكل مــن األشــكال امللتويــة(.)56
 -2إشكاليات داخلية باملؤسسات اإلعالمية اإلسالمية:
.أإشــكالية ضعــف الشــكل واملضمــون :فغالبيــة املنتجــات اإلســامية يف اإلعــام ضعيفــة ،إذ تفتقــر إىل التخطيــط
الســليم واالحترافيــة يف املمارســة املهنيــة لإلعــام فيغلــب عليهــا طابــع اهلــواة نظ ـرًا لغيــاب الكــوادر اإلعالميــة
املؤهلــة لذلــك(.)57
 -55حممد فتح اهلل الزيادي :اخلطاب اإلسالمي  -مميزاته والتحديات اليت تواجهه ،جملة الدعوة اإلسالمية (طرابلس ،كلية الدعوة اإلسالمية ،العدد 2009 ،26م).
 -56نبيــل الســمالوطي ،ا ٌإلســام والقضايــا االجتماعيـــة املعاصــرة ،سلســلة قضايــا إســامية (القاهــرة ،وزارة األوقــاف  ،اجمللــس األعلــى للشــؤون اإلســامية ،العــدد 2009 ،172م)،
ص ص 112-111:
 -57خباب احلمد ،اإلعالم اإلسالمي :مشكالت يف خط املواجهة ،)2010( ،متاح على ،http://ar.islamway.com/article/5774 :مت الدخول للموقع يف12-9-2014 :
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.بضعــف التمويــل ملؤسســات اإلعــام اإلســامي :حيــث تكمــن مشــكلة عــدم التمويــل اجليــد لإلعــام اإلســامي
بســبب عــدم االهتمــام احلكومــي بتطبيــق الفكــر اإلســامي يف جوانــب احليــاة اإلعالميــة.
.جعــدم التنســيق اجليــد بــن اجلهــات القائمــة علــى اإلعــام اإلســامي :فغيــاب التخطيــط الشــامل والتفضيلــي
لرســائل ووســائل اإلعــام اإلســامي والقائمــن عليــه أضحــى مشــكلة كبــرة أدت إىل تناحــر إعالمــي بــن خمتلــف
التيــارات اإلســامية نظـرًا لعــدم وجــود تناغــم وتوافــق بــن اجلميــع.
.دغيــاب البحــث العلمــي مــن املنظــور اإلعالمــي :فقلــة األحبــاث العلميــة يف هــذا الصــدد أدت إىل غيــاب القواعــد
املعرفيــة واملنظــرة لطبيعــة العمــل اإلعالمــي اإلســامي ممــا أنســحب ذلــك علــى خلــل املمارســة العمليــة لإلعــام
اإلســامي نظـرًا لنــدرة البحــوث والدراســات والتوصيــات يف هــذا احلقــل املعــريف (.)58
 -3أزمة التعايش األيديولوجي على املستوى الديين احلضاري
إن مــن أهــم النتائــج الســلبية النامجــة عــن أزمــة التعايــش األيديولوجــي ،ســيادة ثقافــة العنــف بــدل احلــوار ،فاألزمة
حضاريــة أخالقيــة باألســاس ،ألن أســس التواصــل احلضــاري واملــدين شــرعت يف االضمحــال شــيئا فشــي ًئا .ويف املقابــل،
أمســى العنــف املمنهــج بضاعــة تســلع وتفــرض داخــل بلــدان الثــورات العربيــة .ويقــول مصطفــى القلعــي يف هــذا الشــأن:
«العنــف صــار ســلطة ،بــل ســلطانًا ،وســلطة العنــف تؤثــر يف الســلطة ،أيــة ســلطة يف مفهومهــا الواســع ،وتتقاطــع مــع
ســلطات أخــرى ،تتقاطــع مثــا ،مــع ســلطة اجلهــل ،ومــع ســلطة اإلجــرام ،ومــع ســلطة العنصريــة ،ومــع ســلطة النفــوذ
احمللــي أو اجلهــوي ،ومــع الســلطة الفئويــة الدينيــة ،وتتعــارض مــع الســلطة السياســية ،والســلطات املدنيــة ،واملؤسســات
وســلطة القيــم واألخــاق(.»)59
فالتطــرف والعنــف مهــا وجهــان لعملــة واحــدة ،إذ أن التطــرف كمــا عرفــه اجلابــري« :جمــاوزة حلــد االعتــدال ،وهــو
انــزواء وابتعــاد ،وأخــذ بطــرف واحــد ،وإمهــال أو إنــكار لباقــي األطــراف .وملّــا كان املتطــرف حيصــر الصــواب يف الطــرف
الــذي اختــاره وحــده دون غــره ،فإنــه بالتــايل يهمــل الباقــي ويقصيــه ،وبذلــك ميــارس عدوانًــا علــى األشــياء ،وتعســفا يف
األحــكام ،معتـرًا ذلــك صوابًــا ومعرفــة»(.)60

 -58حممــد ســيد حممــد ،اإلعــام اإلســامي ،والتحــدي احلضــاري املعاصــر ،جملــة الــداع ،العــدد ( ،)21ينايــر -فربايــر ( ،)2010اجلامعــة اإلســامية :دار العلــوم ،ديوبنديــويب ،اهلنــد.
متــاح علــى ،http://darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1264411114fix4sub7file.htm :مت الدخول للموقع بتاريخ22-7-2014:
 -59مصطفى القلعي ..التيار اإلخواين يف تونس :اللعب بالدين والعنف (دار صامد .ط .1أكتوبر  ،)2013ص99
 -60حممد عابداجلابري ..املسألة الثقافية يف الوطن العريب( .بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية .ط )1992 ،2ص 118
2017

معهد البحرين للتنمية السياسية

41

كمــا يضيــف يف موقــع الحــق قائــا« :التطــرف إذن ،موقــف غــر عقــاين ،ال يصــدر عــن العقــل ،إنــه بــكل تأكيــد
يصــدر عــن العاطفــة ،ال بــل عــن االنفعــال واهلــوى .ولذلــك كان التطــرف دومًــا عبــارة عــن رد الفعــل وليــس الفعــل»(.)61
إن العنــف والتطــرف يؤديــان حتمًــا ،إىل إهــدار الفكــر ،وإىل فقــدان الســيطرة ،وإفــات زمــام تســيري احلاضــر،
واستشــراف املســتقبل وصناعتــه .فالتحــرمي والتكفــر الديــي ،كمــا التجــرمي املخابــرايت السياســي ،واحلجــر علــى العقــول
الــذي متارســه األيديولوجيــات املتطرفــة ،يدفــع باإلنســان إىل الرضــوخ ،وبالتــايل تعطيــل العقــل ومــا ينتجــه مــن فكــر
حتليلــي ،نقــدي ،تســاؤيل ،جتــاوزي(.)62
وتبــدو أوجــه التطــرف والعنــف و األزمــة احلضاريــة الثقافيــة يف العديــد مــن البلــدان العربيــة جليّــة ،مثلمــا يبــدو ذلــك
يف تبــادل الســباب والشــتائم والتهديــدات عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وحــى داخــل الفضــاءات احلواريــة ،اإلذاعيــة
والتلفزيونيــة علــى حــد ســواء.
وإذا كان الديــن معطــى مــن معطيــات اجملتمــع األساســية ،فإنــه يتحتــم دراســة طريقــة تدينــه وتطــور هــذه الطريقــة
فلئــن أقــر أصحــاب اإليديولوجيــا الدينيــة بــأن التديــن واحــد ،فــإن مؤاخذهتــم علــى هــذا التصــور ضروريــة ،ألهنــم ال
مييــزون بــن الديــن والتديــن ،إذ نعلــم جي ـدًا أن الديــن واحــد ،وأمــا التديــن فهــو خيتلــف ويتطــور .وحينمــا يتطــور،
فإنــه ال حمالــة يتكيــف حبســب املعطيــات التارخييــة .وهلــذا فــإن دراســة أشــكال التديــن احلديــث أمــر حتمــي إلدراك
انعكاســات هــذا التديــن علــى االقتصــاد والسياســة وكل مظاهــر احليــاة األخــرى .فليــس املقصــود بدراســة واقــع التديــن،
البحــث يف اخلطــاب الديــي والنظريــات الدينيــة فحســب ،بــل ينبغــي كذلــك دراســة الواقــع الديــي ،كمــا يتجلــى يف
الســلوك واخلطــاب معــا .لذلــك فــإن دراســة الواقــع الديــي بــكل جتلياتــه ،يف حاجــة إىل معرفــة عميقــة وعلميــة.
تاسعا :حتليل استراتيجية اإلعالم الديين اإلسالمي:
ً

إن املشــهد اإلعالمــي الديــي يف الوطــن العــريب قــد عــرف تطــورات هائلــة خــال الســنوات اخلمــس األخــرة ،علــى
املســتوى الكمــي كمــا علــى املســتوى النوعــي ،حــى ليبــدو مــن املتعــذر حقــا حصــر عــدد قنواتــه أو نوعهــا ،أو تتبــع وتــرة
تنقلهــا بــن هــذا الســاتل أو ذاك ،ناهيــك عــن حتديــد اجلهــات القائمــة عليهــا ،والغايــة احلقيقيــة الثانوية وراء إنشــائها.

فعلــى املســتوى العــددي الصــرف انتقــل عــدد الفضائيــات الدينيــة مــا بــن العــام  2009وهنايــة العــام  ،2012مــن 43
قنــاة إىل مــا يناهــز ال  110قنــاة ،الغالبيــة العظمــى منهــا قنــوات دينيــة خاصــة ،وضمــن هــذه األخــرة جنــد  60منهــا
جامعــة ،وأكثــر مــن  50متخصصــة ،جلهــا أو معظمهــا يبــث باللغــة العربيــة الفصحــى.
 -61املرجع السابق نفسه ،ص120
 -62مصطفى حجازي .اإلنسان املهدور :دراسة حتليلية نفسية اجتماعية( .القاهرة :املركز الثقايف العريب .ط ،2006( .2ص.167
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وكان آخــر إحصــاء أجرتــه جملــة « »Good News TVكشــف عــن انطــاق  103قنــاة تلفزيــون فضائيــة عربيــة يف
العــام  2008وحــده %20،منهــا تتمتــع بطابــع ديــي فيمــا وصــل عــدد القنــوات العراقيــة مثـ ًـا الــي انطلقــت يف الفتــرة
بــن العامــن  2003و 2008إىل  43قنــاة متنوعــة تعــر عــن األحــزاب والطوائــف بــل املــدن أيضــا.
وكمــا هــو احلــال يف الواقــع االجتماعــي العــريب الــذي تنقســم فيــه مجاهــر األمــة اإلســامية إىل مذاهــب ميكــن
تقســيم هويــة هــذه الفضائيــات حبســب براجمهــا إىل قنــوات شــيعية وســنية وصوفيــة وســلفية فضــا عــن الفضائيــات
الســت املســيحية الــي تبــث باللغــة العربيــة مــن خــال القمــر األورويب هــوت بــرد .وكانعــكاس ملســتوى االهتمــام الشــعيب
بالربامــج الدينيــة جــاءت القنــوات الدينيــة حبســب التقريــر العــريب األول للتنميــة الثقافيــة يف مقدمــة القنــوات الفضائيــة
األخــرى ســابقة لغريهــا مــن القنــوات :الغنائيــة واإلخباريــة والرياضيــة والثقافيــة وغريهــا.
وعلــى صعيــد القنــوات الفضائيــة املتخصصــة فــإن القنــوات الدينيــة حتتــل املرتبــة األوىل مبــا نســبته  %18.6منهــا،
()63
وقنــوات األغــاين  ،%18وقنــوات األدب والثقافــة تبلــغ  %4.8وتوزعــت النســب األخــرى علــى بقيــة التخصصــات.
وعلــى الرغــم مــن العــدد الوافــر مــن هــذه الفضائيــات واختــاف توجهاهتــا ،ال بــل وتضــارب أهدافهــا وغاياهتــا،
ناهيــك عــن طبيعــة اجلمهــور املســتهدف مــن لدهنــا ،فإهنــا تشــترك جمتمعــة يف اعتبــار الديــن اإلســامي اخليــط
الناظــم الــذي مييزهــا عــن باقــي أنــواع الفضائيــات ،العــام منهــا كمــا اخلــاص علــى حــد ســواء ،أعــي عــن باقــي حلقــات
اإلعــام املتعــارف عليــه ،مــن إعــام سياســي وإعــام اقتصــادي وإعــام رياضــي وإعــام طــي وإعــام بيئــي ومــا
ســواها.
ال تتميــز الفضائيــات ذات النزعــة الدينيــة عــن احللقــات األخرى على مســتوى الشــكل والوظيفة واجلمهور املســتهدف
فحســب ،بــل وتتميــز عنهــا أيضــا يف كوهنــا تقــدم نفســها علــى أهنــا وســائل إعــام تســتوظف األقنيــة التقنيــة ،شــأهنا
يف ذلــك شــأن باقــي القنــوات الفضائيــة ،لكــن مــن زاويــة نشــر الدعــوة اإلســامية ،وتقــدمي رســالة حمــددة ،الغايــة منهــا
التعريــف باإلســام ،نصــا مقدســا وســرة نبويــة ،مبــا خيــدم القيــم الســامية الــي جــاء هبــا الديــن احلنيــف منــذ أكثــر
مــن  14قرنــا مــن الزمــن ســواء تعلــق األمــر مبخاطبــة املســلمني أو غــر املســلمني(.)64
إهنــا بالتــايل ،قنــوات يطغــى علــى معظــم موادهــا وبراجمهــا احملتــوى الديــي ،ابتــداء مــن الدعــوة والنصــح واإلرشــاد،
وانتهــاء بالدفــاع عــن املذهــب والطائفــة ،مــرورا بربامــج يف التفســر والتبليــغ وشــرح العقيــدة ومــا ســوى ذلك.
 -63ســامية قــدري ،اإلصــاح االجتماعــي يف اخلطــاب الديــي املوجــه للشــباب ،ورقــة مقدمــة إىل مؤمتــر الشــباب وحتديــات القــرن احلــادي والعشــرين (القاهــرة :جامعــة عــن 
مشــس2005 ،م) ،ص.192
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لذلــك تراهــا تنهــل مــن منطلــق واحــد مفــاده ،أن اإلعــام الديــي هــو مفهــوم عــام ،لكنــه يشــترط علــى كل مــن
يتعــرض لــه أن يــدرج قولــه حتــت لوائــه ،حــى باختــاف زاويــة النظــر واملقاربــة .فتشــترط علــى مــن يتحدث يف السياســة
أن يتحــدث فيهــا مــن منظــور إســامي ،ومــن يتحــدث يف االقتصــاد أن يتحــدث فيــه مبرجعيــة إســامية ،ومــن يتحــدث
يف الثقافــة أن يؤطــر حديثــه مبــا ســنته الشــريعة وارتضتــه ،وهكــذا دواليــك.
ولذلــك أيضــا ،جنــد بــن مكونــات هــذه «الباقــة» مــن الفضائيــات اختال ًفــا جوهريًــا ال يطــال احملتــوى (وهــو ديــي أو
ذو صبغــة دينيــة دون شــك) فحســب ،بــل ويطــال أيضــا الشــكل ونــرة اخلطــاب ،واحلبكــة الفنيــة يف تصميــم «الرســالة»
اإلعالميــة وإخراجهــا ،مث اختيــار فتــرات البــث املناســبة لتمريرهــا (.)65
وعلــى هــذا األســاس ،فــإذا كانــت جُــل هــذه الفضائيــات تســتقي مادهتــا مــن معــن مشــترك ،وختتلــف فقــط يف
طــرق وزوايــا تصريفهــا ،باالحتــكام إىل مقاصــد اجلهــة القائمــة عليهــا ،املمولــة لرباجمهــا ،فإهنــا اســتفادت جمتمعــة مــن
ســياقات مشــتركة فســحت هلــا اجملــال واســعا للــروز واالســتمرار.
ولعــل أول ســياق خــدم ظهــور هــذه الفضائيــات املتخصصــة (كمــا العامــة منهــا علــى حــد ســواء) هــو ســياق الطفــرة
التكنولوجيــة الكــرى الــي طاولــت جمــال اإلعــام واملعلومــات واالتصــال ،ووفــرت عناصــر البنيــة التحتيــة (مــن ســواتل
للبــث التلفزيــوين وبرجميــات ضغــط الصــوت والصــورة ،ومســالك إرســال وبــث مــن ســعة عاليــة...اخل) ،وفــرت لكل مــن لديه
بعــض املــال أو التجربــة ،ســبل إنشــاء قنــاة فضائيــة أو أكثــر ،دومنــا تكاليــف باهظــة يف االســتثمار  ،وكانــت احلكومــات
وحدهــا ،يف زمــن مــا قبــل هــذه الطفــرة (زمــن النــدرة التكنولوجيــة) ،هــي القــادرة علــى حتملهــا ،أو متويــل مفاصلهــا،
()66
فيمــا خيــص البنيــة املاديــة احلاملــة ،وفيمــا خيــص املضامــن املمــررة واملبثوثــة مــن خالهلــا أيضًــا.
إن الثــورة الرقميــة الــي طاولــت تكنولوجيــا البــث الفضائــي ،وأســهمت يف انفجــار أعــداد القنــوات الفضائيــة،
وختصــص معظمهــا يف البــث التلفزيــوين العابــر للقــارات ،وســهولة احلصــول علــى «نطــاق» للبــث مــن خالهلــا بتكاليــف
متواضعــة ،مل يغــر احلكومــات واجملموعــات اإلعالميــة الكــرى فقــط ،ومل يقتصــر علــى إغــراء خــواص وأشــخاص ذاتيــن
يبحثــون عــن االســتثمار يف قطــاع واعــد ،ذي مردوديــة مضمونــة ،بــل وأغــرى أيضــا وبــاآلن ذاتــه ،أحزابــا وتيــارات
سياســية مــن أطيــاف خمتلفــة ،وضمنهــا حتمــا التيــارات ذات النــزوع الديــي ،والــي وجــدت يف الوافــد اجلديــد ضالــة مل
تكــن متاحــة ،يف ترويــج «رســالة» هلــا مل تكــن جتــد ســبال يف الــرواج ،اللهــم إال التواصــل املباشــر احملصــور يف املــكان ،أو

 -65ســهري صــاحل إبراهيــم ،دور القنــوات الفضائيــة اإلســامية يف إمــداد اجلمهــور بالثقافــة الدينيــة ،حبــث مقــدم للمؤمتــر العلمــي الســنوي الثالــث عشــر ،بعنــوان :اإلعــام
والبنــاء الثقــايف واالجتماعــي للوطــن العــريب (جامعــة القاهــرة :كليــة اإلعــام ،مايــو2007 ،م).
 -66بــو علــي نصــر ،اخلطــاب الديــي ووســائل اإلعــام :دراســة نقديــة  ،ورقــة حبثيــة قدمــت يف مؤمتــر  :اخلطــاب الديــي املعاصــر واملتغــرات الدوليــة ،جامعــة اجلزائــر  ،جملــة
املعيــار ،ديســمرب ،2007ص ص 6:7
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اللجــوء إىل تقنيــات األشــرطة املقتصــرة علــى النخــب امليســورة ،أو الدعــوة بالكتــاب واملقــال ،اخلاضعــة لرقابــة الســلطة
ومراقبتهــا(.)67
إن التركيــز علــى البعــد التكنولوجــي يف انفجــار القنــوات الفضائيــة الدينيــة ،ليــس مــرده إىل يســر ركــوب ناصيتــه مــن
لــدن كل مــن لديــه ســلطان أو مــال ،بــل ومــرده أيضــا اســتحالة تكريــس إعــام ديــي «علــى الفضــاء» يف غيــاب البنيــة
التحتيــة الرافعــة واملتاحــة بـ»الســوق الــدويل» ،وغــر العابئــة ،فضـ ًـا عــن ذلــك ،بتشــريعات احلكومــات ولوائحهــا يف
الضبــط ،أو يف ممارســة الرقابــة القبليــة علــى مــا ينتــج أو مــا يبــث.
أمــا ثــاين ســياق يف ظهــور اإلعــام الديــي املقتــي لألقمــار الصناعيــة ،فيكمــن يف تزامــن الطفــرة التكنولوجيــة
املتحــدث فيهــا أعــاه ،وظهــور مــا بــات يصطلــح عليــه منذ مــدة بـ«اإلســام السياســي» أو «اإلســام احلركي» ،أو «إســام
()68
اجلهــاد» ،أو مــا ســوى ذلــك مــن تســميات واصطالحــات.
ومــع أننــا ال ننكــر أن بعــض الفضائيــات قــد تكفلــت حصريًــا بالعمــل علــى «تصحيــح صــورة اإلســام» ،وتقدميــه
بصــورة مغايــرة ملــا يقدمــه اإلعــام الغــريب (والســينما أيضــا) ،ال ســيما يف ظــل تزايــد اســتهداف اإلســام كتابــا ودينــا
ورمــوزا ،فــإن العديــد مــن هــذه الفضائيــات قــد باتــت منــذ مــدة ،تســلك مســالك أخــرى ،وضمنهــا حتمــا مســلك
التحريــض علــى احلــكام أو علــى املذاهــب ،أو النبــش فيمــا تعتــره متييــزا أو متايــزا عــن هــذه العقيــدة ،أو الطائفــة ،أو
القبيلــة ،أو العــرق ،أو عنهــا جمتمعــة.
وهــو الواقــع الــذي الحظنــاه يف أعقــاب انتهــاء احلــرب األهليــة يف لبنــان مثـ ًـا ،حيــث حتصلــت العديــد مــن األحــزاب
السياســية والطوائــف اللبنانيــة علــى تراخيــص رمسيــة إلنشــاء قنــوات تلفزيونيــة فضائيــة ،اتضــح مبــرور الزمــن أهنــا
تدافــع -كل فيمــا خيصهــا -عــن فكــر أصحاهبــا أو توجهاهتــم السياســية أو خلفياهتــم الدينيــة ،لدرجــة ال نــكاد نعثــر
بشــبكاهتا الرباجميــة املختلفــة ،عمــا يوحــي بوعــي مــن لدهنــا بضــرورة الدفــاع عــن مبــدأ العيــش املشــترك ،أو التعايــش
مــع باقــي األطيــاف الدينيــة أو العقديــة أو السياســية ،بقــدر مــا بتنــا بــإزاء أقنيــة فضائيــة تطلق الكلمــة والصــوت والصورة
بوجــه املتلقــن ،متامــا كمــا تطلــق البــارودة الرصــاص علــى صــدر الغــرمي بــدم بــارد(.)69
وهــو نفــس الواقــع الــذي الحظنــاه وال نــزال نالحظــه يف العــراق منــذ االحتــال األمريكــي هلــذا البلــد بالعــام 2003
وإىل اليــوم ،ومــا ترتــب عنــه مــن انفجــار للنعــرة املذهبيــة والطائفيــة ،وحتوهلــا املباشــر إىل أداة لالحتــراب السياســي
 -67هشــام عطيــة عبداملقصــود ،حمــددات تشــكيل بنيــة اخلطــاب الديــي يف الصحــف اليوميــة :دراســة حتليليــة ملضمــون وتوجهــات الصفحــة الدينيــة جلريــديت األهــرام والوفــد
 ،2002-2001املجلــة املصريــة لبحــوث اإلعــام ،العــدد ،21نوفمــر -ديســمرب  ،2003ص.223 :
 -68مهــا عبداجمليــد صــاح  ،وحســام اهلامــي ،توظيــف اجلماعــات السياســية ذات املرجعيــة الدينيــة لشــبكة اإلنترنــت :دراســة حتليليــة  ،املؤمتــر اخلامــس والعشــرون للجمعيــة
الدوليــة لبحــوث االتصــال واإلعــام :جمتمــع املعرفــة للجميــع ،اجلامعــة األمريكيــة ،القاهــرة ،ص.213:
 -69أمــاين عبــد الــرؤوف حممــد ،دور القنــوات الفضائيــة اإلســامية يف إمــداد الشــباب باملعلومــات حــول القضايــا احلياتيــة ،حبــث مقــدم للمؤمتــر العلمــي الثالــث عشــر ،بعنــوان:
اإلعــام والبنــاء الثقــايف واالجتماعــي للمواطــن العــريب (جامعــة القاهــرة ،كليــة اإلعــام ،مايــو2007 ،م) ،ص456:
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والتناحــر العرقــي ،والقتــل علــى اهلويــة واملعتقــد ،فيمــا يشــبه حالــة مــن االقتتــال املمنهــج الشــامل ،الــكل بظلــه مــع الــكل،
وضــد الــكل يف اآلن معــا.
وقــد استســهلت التيــارات املذهبيــة هــذا املدخــل ،فأنشــأت لنفســها فضائيــات بنــزوع ديــي ،لكنهــا كانــت تضمــر يف
باطنهــا (ال بــل وجتهــر بــه يف منطــوق خطاهبــا) أجنــدات سياســية تتقاطــع بصلبهــا املشــاريع اخلارجيــة مــع ترتيبــات
التيــارات الســالفة الذكــر علــى املســتوى القطــري واإلقليمــي(.)70
أمــا ثالــث هــذه الســياقات ،فهــو ســياق االنتفاضــات العربيــة الــي أهنــت أنظمــة يف احلكــم بتونــس ومصــر وليبيــا
واليمــن ،ودفعــت بتنظيمــات وأحــزاب اإلســام السياســي للواجهــة ،وأوصلــت بعضهــا للحكــم .وعلــى هــذا األســاس بــات
انتشــار الفضائيــات الدينيــة يف اعقــاب هــذه االنتفاضــات بقــدر انتشــار األحــزاب السياســية الــي تعتــر هــذه الفضائيــات
لســان حاهلــا وتــدور يف فلكهــا وتتبــى أطروحاهتــا بشــكل أو بآخــر.
لقــد انتشــرت هــذه «الدينيــات» يف أعقــاب االنتفاضــات العربيــة ،منهــا مــا كان موجــودا ومهادنــا للنظــم املســتبدة،
لكنــه عمــد إىل تطويــع خطابــه ليالئــم معطيــات املرحلــة اجلديــدة ،ومنهــا مــا أنشــئ خصيصــا ليدافــع عــن النظــام
اجلديــد ،كمــا هــو احلــال يف العديــد مــن الفضائيــات املصريــة ذات املظهــر الديــي ،ومنهــا مــا اســتفاد مــن بلــوغ أبنــاء
تيــاره للســلطة ،فأقــام فضائيــات لــه دون حواجــز أو موانــع ،وأمعــن يف مناهضــة غرمائــه يف السياســة ،أو يف املعتقــد ،أو
يف الفكــر ،أو يف «املشــروع اجملتمعــي» ،أو فيمــا ســوى ذلــك.
بالتــايل ،فقــد بتنــا اليــوم أمــام عشــرات الفضائيــات الدينيــة ،ذات التوجهــات املذهبيــة الصارخــة ،أو املروجــة خلطاب
متشــدد يف الديــن  ،يعمــل علــى تأسيســه «فقهــاء يف الفتــوى» مفوهــن ،وتقــوم بتقدميــه وجــوه يبــدو مــن هيئاهتــا ،أن
ال عالقــة هلــا باحلرفــة اإلعالميــة ،ويطغــى علــى «خطهــا التحريــري» مهامجــة هــذه اجلهــة أو تلــك ،مــع تلويــن كل ذلــك
بربامــج تشــارف علــى تكفــر مــن خيالفهــا الــرأي ،ناهيــك عــن دعواهتــا للجهــاد هبــذا البلــد املســلم أو ذاك« ،للقضــاء
علــى الظلــم» أو إزاحــة هــذا احلاكــم أو ذاك ،كمدخــل إلعــادة إحيــاء الدولــة اإلســامية الراشــدة ،أو هبــذا يبشــرون(.)71
وتعكــس القنــوات الفضائيــة جــزءا مــن أزمــة الفــراغ الــي تركهــا انعــدام وجــود مؤسســة دينيــة قــادرة علــى إنتــاج
خطــاب ديــي لــه صدقيــة ،فليــس هنــاك إمجــاع حــول املســألة الدينيــة وحــول املشــروعية الدينيــة للخطــاب الديــي الــذي
يُفتــرض فيــه أن يقــدم بدائــل روحيــة ومعنويــة وهــذا حتديــدا مــا عجــزت اجملتمعــات العربيــة عــن احلســم فيــه ،فــدور
 -70إميــان عبــد احلافــظ هــزاع :اســتخدامات اجلمهــور اليمــي للقنــوات الفضائيــة اإلســامية ،وعالقتهــا مبســتوى املعرفــة الدينيــة لديــه ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة (جامعــة
عــن مشــس ،كليــة اآلداب ،شــعبة اإلعــام2008 ،م) ،ص.47 :
 -71زينــب حممــد حامــد :تأثــر االعتمــاد علــى الفتــاوى الدينيــة املقدمــة يف الفضائيــات العربيــة علــى معــارف وســلوكيات اجلمهــور املصــري ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة
(جامعــة القاهــرة ،كليــة اإلعــام ،قســم اإلذاعــة والتليفزيــون2012 ،م)  ،ص.83 :
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العلمــاء أصبــح غائبــا وغــر ذي مصداقيــة ،ولذلــك تتعــرض الطاقــة الدينيــة هلــذه اجملتمعــات إىل نــوع مــن االســتغالل
العشــوائي الــذي يلحــق هبــا تشــوهات جعلــت مــن التديــن ســاحة متظهرهــا وجتليهــا(.)72
أضــف إىل ذلــك ختلــي النخــب عــن القيــام بأدوارهــا يف إعــادة بنــاء وصياغــة رؤى فكريــة ومعرفيــة تســتلهم مــن
الديــن مرجعياهتــا لتطويــر حركــة االجتهــاد واإلبــداع ،وحتويــل هــذه احلركــة إىل تيــار اجتماعــي تنتقــل فيــه األفــكار
الدينيــة بوصفهــا إنتاجــا بشــريا خاضعــا باســتمرار إلعــادة النظــر والتأويــل .هــذه احلركــة تنتظــر مــن يتصــدى لتفعيلهــا
يف إطــار مشــروع جمتمعــي منفتــح علــى الديــن ،ومتمثــل ملقاصــده العليــا ،باعتبــاره مشــروعا إنســانيا كونيــا(.)73
وقــد ظهــرت القنــوات الفضائيــة الدينيــة يف العــامل العــريب كاســتجابة مفتعلــة للطلــب املتزايــد علــى التديــن الــذي
أصبحــت تتســع قاعدتــه يف العقــد األخــر مــن القــرن العشــرين .وقــد ووجــه هــذا الطلــب بقلــق وتوتــر كبرييــن مــن الناحية
السياســية ،فبــدأ التفكــر داخــل مراكــز القــرار يف صيــغ احتوائــه وتوجيهــه ،بــل توظيفــه كذلــك ملصلحــة التوازنــات
السياســية ،وهــذا يفســر بعضــا مــن العوامــل الــي أدت إىل انتشــار القنــوات الفضائيــة الدينيــة وتعــدد نســخها .ولعــل
تعددهــا يفســر حجــم الفوضــى الدينيــة الــي تقــع اجملتمعــات العربيــة حتــت ســطوهتا(.)74
هبــذا املعــى ،أصبــح الديــن رهانـ ُا إعالميـ ُا تســويقي ُا تتجــاذب الصــراع والتنافــس حولــه قــوى اجتماعيــة ،وسياســية،
ودينيــة أيضــا .فتعاظــم حضــور الديــن يف الفضــاء العــام ،وحتولــه إىل مطلــب لــه عالقــة بتنافــس اهلويــات ،والصــراع
علــى تفســر النــص الديــي ،وتأويلــه وارتبــاط التديــن باملشــاريع الدينيــة احلركيــة ،أظهــر أن للديــن طاقــة تعبويــة
ونفســا سياســيا ممانعــا ،ممــا مل يعــد مســموحا تــرك هــذا الرصيــد الروحــي دون مراقبــة وتوجيــه وترويــض ،كمــا مل يعــد
مســموحا أن يُســتعمل الديــن مــن قبــل قــوى غــر متحكــم هبــا.
لقــد أصبحــت القنــوات الفضائيــة الدينيــة هويــة بصريــة (ملســجد افتراضــي أو دار فتــوى افتراضيــة) ملنتــج ديــي
يُشــرف علــى تشــكيل عقــل املتدينــن ،وإعــادة صياغــة املفاهيــم الدينيــة ،والتحكــم يف التحــوالت الدينيــة ،واالجتماعيــة،
ومنظومــة إنتــاج القيــم مــن خــال التحكــم يف منســوب التديــن لبنــاء جمتمــع متديــن علــى املقــاس( .)75ومــع ذلــك ،متثــل
هــذه القنــوات مصــدرا أساســيا مــن مصــادر املعرفــة الدينيــة للمتدينــن ،ألن املواطــن العــريب وجــد فيهــا ملجــأ اضطراريــا
جــراء اختنــاق الفضــاء الديــي العــام (أو باألحــرى انعــدام هــذا الفضــاء) ،وألن قيــم اجملتمــع االســتهالكي قذفــت بــه يف
 -72إبراهيم اهليضيب ،انتصار الدولة على اإلسالم :صناعة دين الدولة لتمكني الدولة احلديثة يف مصر ،مؤمنون بال حدود ،يوليو ،2014ص.24 :
 -73حممــد الغيــاين( .)2013اخلطــاب الديــي يف القنــوات الفضائيــة العربيــة :دراســة وحتليــل للمضمــون ،متــاح علــىhttp://www.mominoun.com/arabic/ar-sa/ :
 ،articlesمت الدخــول للموقــع يف2014-8-1 :
 -74ســحر فــؤاد أمحــد ،دور إذاعــة القــرآن الكــرمي يف التثقيــف الديــي للشــباب اجلامعــي :دراســة حتليليــة وميدانيــة ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة (جامعــة القاهــرة ،كليــة
اإلعــام1998 ،م).
 -75عــاء عبــد اجمليــد الشــامي :دور اخلطــاب الديــي يف وســائل االتصــال يف تشــكيل اجتاهــات الشــباب املصــري حنــو القضايــا السياســية ،رســالة دكتــوراه غــر منشــورة (جامعــة
القاهــرة ،كليــة اإلعــام 2006 ،م) ،ص.56:
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زوايــا التهميــش ورســخت لديــه الشــعور بالعجــز ،ممــا عــزز لــدى شــرحية اجتماعيــة واســعة نزعــة اخلــاص الفــردي/
األناين.
مــن الناحيــة السوســيولوجية ،ال تعكــس هــذه الفضائيــات مؤشــرات دالــة علــى حتــول يف أمنــاط التديــن أو يف القيــم
الدينيــة ،بقــدر مــا متثــل حماولــة للتحكــم بالشــروط االجتماعيــة للتديــن واإلمســاك بعوامــل إنتاجــه وإعــادة تســويقه،
وترتيــب القيــم الدينيــة وفــق سياســات احلفــاظ علــى البــى االجتماعيــة وحمــددات االنتمــاء االجتماعــي ،أو اللعــب
بالتوازنــات الدينيــة التقليديــة داخــل هــذه البــى ،ألن هنــاك تصــورا يؤمــن بفكــرة مفادهــا أن منــط التديــن مؤشــر
لفهــم التحــوالت االجتماعيــة ومآالهتــا ،وبأمهيــة دور هــذه القيــم يف بنــاء الروابــط داخــل اجملتمــع وحتكمهــا يف ســرورات
التحــول االجتماعــي ،ويف تشــكيل شــرائح اجتماعيــة متضامنــة علــى أســاس تلــك القيــم الروحيــة(.)76
ولذلــك ،ال ميكننــا مــن الناحيــة السوســيولوجية حتليــل اخلطــاب الديــي يف هــذه الفضائيــات مــن دون فهــم وحتليــل
السياســات الدينيــة الرمسيــة ،واملرجعيــات الرمزيــة واألخالقيــة ،وأمنــاط التديــن املهيمنــة ،ومــن دون اعتبــار وظائــف
هــذه القيــم ،وأدوارهــا يف صــوغ منــط جديــد مــن التضامنــات والتحالفــات الــي يســعى اخلطــاب اإلعالمــي الديــي إىل
هتشــيم ســرورهتا .ومــن َّثــم ،يتــم تكثيــف مفــردات هــذا اخلطــاب للهيمنــة علــى التضامنــات االجتماعيــة والضمــر
الديــي والروحــي للمتدينــن ،إن مل يكــن يســعى إىل تفكيكهــا وبعثــرة توازناهتــا الراســخة علــى أســاس أن الســيطرة علــى
التضامنــات الدينيــة مدخــل للســيطرة علــى الديناميــة االجتماعيــة برمتهــا(.)77
اخلطــاب الديــي يف وســائل اإلعــام املســموعة واملرئيــة بــه الكثــر مــن الســلبيات فمــا زالــت الوجــوه هــي الوجــوه
والربامــج هــي الربامــج واملخرجــون هــم املخرجــون بــل مــازال الــكالم هــو نفــس الــكالم الــذي نســمعه منــذ أمــد بعيــد ويف
الصحــف مازالــت نفــس األمســاء تكتــب منــذ ســنوات طويلــة جـدًا ومل تطــور نفســها حــى أصبحــت تكتــب يف واد والنــاس
يف واد آخــر .واألشــكال الــي يظهــر فيهــا اخلطــاب الديــي هــي املقــال الديــي يف الصحافــة واحلديــث الديــي يف اإلذاعــة
مث الربامــج الدينيــة يف التليفزيــون والــي تشــمل القــرآن الكــرمي واحلديــث النبــوي واحلديــث املباشــر وغــر املباشــر.
وبالنســبة للمقــال الديــي يف الصحــف واجملــات فإنــه ال يصــل إال ملــن يعــرف القــراءة والكتابــة ..أمــا بالنســبة للحديــث
الديــي يف اإلذاعــة فــإن علمــاء الديــن مل يدركــوا بعــد التطــور الــذي حــدث للميكروفــون ..فامليكروفونــات احلديثــة
يكــون اهلمــس فيهــا أفضــل لكــن بعــض علمــاء الديــن تعــودوا علــى الصــوت املرتفــع حــى يســمعوا أكثــر عــدد مــن النــاس،
وعمومًــا فــإن الــكالم اهلامــس يؤثــر يف النــاس أكثــر مــن الــكالم الزاعــق ..ألن الراديــو يدخــل حجــرات النــوم واإلنســان
رقيقــا هاد ًئــا .كمــا أن اخلطــاب الديــي يف اإلذاعــة ينبغــي أن يكــون علــى هيئــة حــوار
عنــد نومــه حيــب أن يســمع صوتًــا ً
 -76علــي العمــاري عبــد احلفيــظ ،القنــوات الفضائيــة الدينيــة واجتاهــات أئمــة املســاجد يف ليبيــا حنوهــا ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة (طرابلــس ،أكادمييــة الدراســات العليــا،
قســم اإلعــام2009 ،م) ،ص89:
 -77إدريــس لكريــي ،التيــارات اإلســامية وحتــوالت احلــراك يف املنطقــة ،مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود ،2013 ،متــاح علــىhttp://www.mominoun.com/arabic/ar-sa/ :
 ، 8%D9%articles/مت دخــول املوقــع بتاريــخ .2014-9-12
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حــي بــن إنســان يســأل وحيــاور وعــامل جييــب ويــرد عليــه حــى تناقــش كل تفاصيــل املوضــوع بشــكل حــي وليــس عــن
طريــق أســئلة يتــم قراءهتــا مــن ورقــة .وبالنســبة للربامــج الدينيــة يف التليفزيــون فــإن القــرآن الــذي يتلــى البــد أن يشــمله
شــرح مفصــل ملعــاين اآليــات وليــس للمفــردات فقــط ..ألن الشــرح املقــروء أكثــر تأثـرًا مــن الشــرح املكتــوب علــى الشاشــة
خاصــة يف ظــل ارتفــاع نســبة األميــة وعــدم متكــن معظــم املشــاهدين أو بعضهــم مــن القــراءة(.)78
أمــا احلديــث الديــي يف التليفزيــون فيغلــب عليــه اجلمــود وعــدم التطويــر ..وعلمــاء الديــن أثناء أحاديثهم جيلســون
جلســة ال يتحركــون فيهــا أبـدًا وهــذا خطــأ ألن احلركــة تصنــع نوعًــا مــن التفاعــل مــع املشــاهدين .ويف الربامــج الدينيــة
بالــذات يف التليفزيــون جنــد عــدم اهتمــام بالديكــور املناســب وضعــف أســاليب اإلخــراج.
إننــا حباجــة إىل تطبيــق برامــج اهلــواء علــى الربامــج الدينيــة حيــث يكــون النقــل خارجيًــا حبضــور اجلمهــور وعــدة
علمــاء وليــس عاملًــا واحـدًا ويتــم التفاعــل واحلــوار والســؤال واجلــواب بــن الطرفــن حيًــا .وهنــاك مــن يقــول إن القضيــة
ليســت قضيــة إعــام وإمنــا هــي رؤيــة اســتراتيجية تعــر عــن نفســها يف كل موقــع .فاألزمــة يف حقيقتهــا ليســت أزمــة
يف اخلطــاب الديــي ولكنهــا أزمــة حضاريــة وأزمــة تعبــر عــن ضمــر األمــة فاإلعــام يف العــامل الثالــث ليــس منفصـ ًـا
عــن السياســة وال نســتطيع أن نتحــدث عــن اإلعــام وحــده كأنــه يتحــرك حبريــة بعيـدًا عــن اخلطــاب العــام ،فحينمــا
نتحــدث عــن اخلطــاب الديــي يف اإلعــام فنحــن نتحــدث عــن موقــف السياســة مــن اخلطــاب الديــي ..وحينمــا
نتحــدث عــن اخلطــاب الديــي فإننــا نتمــى أن نــراه خطابًــا يعــر عــن ضمــر األمــة(.)79
وبالتــايل فعندمــا نتحــدث عــن أزمــة اخلطــاب الديــي ،نســتطيع أن نقــول إننــا نتحــدث عــن أزمــة التعبــر عــن
ضمــر األمــة .إن أزمــة اخلطــاب الديــي هــي تعبــر عــن أزمــة الديــن يف اجملتمــع ..ومــن هنــا البــد أن نســأل أنفســنا
هــذا الســؤال ..مــا هــو موقــع الديــن يف مشــروعنا؟ ومــا هــي رؤيتنــا االســتراتيجية للديــن؟ وهــل نريــد الديــن حجــر زاويــة
لبنــاء مشــروعنا السياســي واحلضــاري أم نريــده جمموعــة أذكار وتعاويــذ؟ .أننــا ال نســتطيع أن نقــول إن وســائل اإلعــام
مقصــرة ولكننــا نتســاءل عــن العقليــة الــي فعلــت ذلــك بوســائل اإلعــام ...إن البعــض يتحــدث عــن تدخــل الديــن يف
السياســية لكــن هنــاك مــن يــرى أن املشــكلة احلقيقيــة هــي تدخــل السياســة يف الديــن والــي تفــرض عليــه كل مســاراته.
والصــورة ليســت بأفضــل حــاال إذا مــا انتقلنــا باحلديــث إىل املواقــع اإللكترونيــة الــي تصنــف نفســها باعتبارهــا
مواقــع دينيــة علــى اإلنترنــت ،فــإن كان يبــدو  -ظاهريًــا-أن مســتخدمي شــبكة اإلنترنــت هلــم الســيطرة الكاملــة أو علــى
األقــل هلــم ســلطة علــى قــرار االنتقــاء إال إن هــذا ليــس األمــر يف مجيــع األحيــان حيــث إن هنــاك مناطــق تكــون فيهــا
شــبكات اإلنترنــت هلــا تأثــر حمــدود للغايــة علــى املســتخدمني ،فمراكــز القــوى الــي توجــد عــادة يف شــركات اإلنترنــت
 -78حيي اليحياوي ،سياقات الفضائيات الدينية ،مرجع سابق.
 -79إبراهيــم ونــزار ،اإلعــام الديــي والسياســي وصناعــة الــرأي يف ظــل احلــراك العــريب ،مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود ،متــاح علــىhttp://www.mominoun.com/arabic/:
ar-sa/articles
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الــي متلــك املــال واملعرفــة وضعــت الكثــر مــن القيــود علــى ســيطرة املســتخدمني ونشــأت عــن ذلــك ظاهرتــان :األوىل
ظاهــرة الديــن ملســتهلك ،والثانيــة هــي ظاهــرة احتــكار املنتجــات الدينيــة  Wide casting of Religious Iconsمبعــى
اســتحضار وجتميــع املنتجــات (األيقونــات) الدينيــة مــن مصــادر عديــدة كــي حيتكرهــا طــرف معــن(.)80
وبالنســبة للظاهــرة األوىل يالحــظ أن ســيطرة شــركات اإلنترنــت علــى قيــود االســتخدام أنتجــت العقلية االســتهالكية
جتــاه الديــن ،فأصبحــت الشــركات تتنافــس علــى تدشــن املواقــع الدينيــة ملــا هلــا مــن إقبــال مجاهــري عليهــا ،فــكل
موقــع يســتخدم املؤثــرات الصوتيــة والصــور والفيديوهــات والنصــوص وخمتلــف الوســائط املتعــددة جلــذب اجلمهــور،
وأصبــح املســتخدم هنــا أكثــر حريــة يف اختياراتــه فــإن مل جيــد املســتخدم مــا يبحــث عنــه يف موقــع مــا فإنــه بــكل ســهولة
ســوف ينتقــل إىل موقــع آخــر أكثــر جاذبيــة.
ويف حالــة التعدديــة الدينيــة فــإن األديــان املختلفــة ســوف تلجــأ إىل اســتخدام هــذه الطــرق جلــذب انتبــاه املســتخدم
ولتجعــل آراءهــا مســموعة ،فبســبب التقــدم التكنولوجــي فــإن املنافســة الدينيــة ســوف تــزداد ،وســوف تــزداد معهــا
احلاجــة إىل اســتخدام العــروض التجاريــة الــي تلفــت االنتبــاه.
وبالنســبة للظاهــرة الثانيــة ،وهــي القــدرة علــى جتميــع  Wide castingاملعلومــات واملعــاين والرمــوز الدينيــة مــن
مصــادر عديــدة متخصصــة فهــي ختتلــف عــن عمليــة نشــر املعلومــات  broadcastingوإذاعتهــا عــر اإلذاعــة وعمليــة
التجميــع  Wide castingعبــارة عــن جتميــع معلومــات عديــدة عــن موضــوع معــن مــن مصــادر خمتلفــة حيتكرهــا
شــخص أو مؤسســة واحــدة ويبــدأ يف تدشــينها عــر اإلنترنــت للمســتخدمني ،وهــذه الظاهــرة التجاريــة تعتمــد علــى
احتــكار إنتــاج املواقــع الدينيــة ودحــض املنافســة يف هــذا اجملــال(.)81
عاشرا :آليات جتديد اخلطاب الديين اإلسالمي يف وسائل اإلعالم:
ً

اخلطــاب الديــي اإلســامي املنشــود لــه معــامل ومالمــح ،فهــو خطــاب ينبثــق مــن إســام القــرآن والســنة وليــس مــن
إســام عصــر معــن يفــرض نفســه علــى عصرنــا ،إنــه خطــاب يتحــدث بلســان عصــره ،كمــا يتحــدث بلســان قومــه،
ليبــن هلــم ،كمــا أشــار القــرآن الكــرمي ،وهــو خطــاب يتميــز باالنفتــاح واملرونــة ويدعــو إىل احلــوار مــع اآلخــر والتســامح مع
املخالــف ،واجلنــوح إىل الســلم ملــن ميــد يــده إليــه راغبًــا يف الســام وهــو خطــاب يتجلــى فيــه التــوازن املقســط ويتجســد
فيــه املنهــج الوســط لألمــة الوســط(.)82
 -80املرجع السابق نفسه .
 -81ناصــر بــن عبــد الرمحــن اهلــزاين :التعــرض لربامــج اإلفتــاء يف القنــوات الفضائيــة العربيــة وإشــباعاهتا  -دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن اجلمهــور الســعودي بالريــاض ،رســالة
ماجســتري غــر منشــورة (الريــاض ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،كليــة الدعــوة واإلعــام2009 ،م) ،ص78:
 -82يوسف القرضاوي .خطابنا اإلسالمي .مرجع سابق ،ص .195
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وهناك عامالن أساسيان يوجهان حتديد اخلصائص املطلوبة للخطاب اإلسالمي املنشود ومها:
·املثال املرجعي :ويتمثل يف املكون الشرعي للخطاب اإلسالمي.
·الواقــع القائــم :واملقصــود بــه أحــوال العصــر أو الواقــع الوجــودي مبختلــف أبعــاده االجتماعيــة والثقافيــة والقانونيــة
والفكريــة والعلميــة واالقتصاديــة والسياســية.
مداخل التجديد:
املدخــل األول :تصحيــح التصــور العــام لإلســام واملســلمني :فأمــا عــن اإلســام فهــو خطــاب ودعــوة ..بلغهــا
أنبيــاء اهلل ورســله ..ومحــل أمانتهــا مــن بعدهــم أتباعهــم وأنصارهــم واملؤمنــون هبــم وبرســاالهتم ..وبعــد هــذا البــاغ
تنتقــل التبعيــة واملســئولية إىل كل مــن بلغتــه هــذه الدعــوة ..بــا إكــراه لــه أو وصايــة عليــه ﴿أفأنــت تكــره النــاس حــى
يكونــوا مؤمنــن﴾ [ســورة يونــس ]99 :أمــا املســلمون ..فهــم ،واخللــق مجيعًــا ،عيــال اهلل ..واهلل تعــاىل ليــس بينــه وبــن
أحــد نسـبًا «إمنــا هــي أعمالكــم تــرد إليكــم» كمــا يقــول احلديــث الشــريف ..واملســلمون هبــذا ال حيملــون صـ ًكا يضمــن هلــم
النصــر والتأييــد والرفعــة بــن الشــعوب ..ونصــر اهلل املوعــود نصــر مقيــد ومشــروع).
املدخــل الثــاين :توســيع نطــاق االجتهــاد الفقهــي ليشــمل أصــول الفقــه :وحــى ال خيتلــط األمــر علــى أحــد،
نبــادر فنقــول إن األصــول الــي نعنيهــا هنــا ليســت أصــول الديــن ..وإمنــا هــي قواعــد علــم أصــول الفقــه ،وهــو نتائــج
اجتهــاد بشــري لرجــال أمثالنــا ،كل ذلــك اجتهــاد مأجــور ..ولكنــه غــر نقــدي وال معصــوم.
املدخــل الثالــث :معــاودة النظــر يف منهــج تفســر القــرآن الكــرمي :بعــد أن نشــأت ناشــئة مــن الشــباب تزعــم
لنفســها القــدرة علــى مــا يســمونه (التعامــل املباشــر) مــع القــرآن الكــرمي ..دون أن تكــون هلــم قــدم ثابتــة أو غــر ثابتــة
يف علــوم اللغــة أو أصــول التشــريع أو غريهــا ممــا اتفــق العلمــاء والعقــاء علــى ضرورتــه ملــن يتصــدى لتفســر القــرآن
الكــرمي..
املدخــل الرابــع :إطالــة التوقــف عنــد الســنة النبويــة باعتبارهــا األصــل الثــاين :واملصــدر املتمــم للقــرآن الكــرمي
بــن أدلــة األحــكام الشــرعية ..وهــو توقــف يشــمل ،بــدوره أمــورًا عديــدة أوهلــا متابعــة االجتهــاد يف كل مــا يشــمل
عليه(علــم مصطلــح احلديــث) ،ثانيهــا :حتديــد مــا يعــد تشــريعًا ومــا ال يعــد تشــريعًا مــن أقــوال النــي -صلــي اهلل عليــه
وســلم -وأفعالــه ..ثالثهــا :توجيــه مزيــد مــن العنايــة إىل املالبســات والوقائــع الــي أحاطــت باحلديــث.
املدخــل اخلامــس :االجتهــاد بتحديــد مــا ميكــن أن يتغــر مــن األحــكام بتغــر الزمــان ومــا ال جيــوز أن يــرد
عليــه التغيــر :وهــو مــا عــر عنــه بعــض الفقهــاء األوائــل بعبــارة «مــا هــو تشــريع دائــم مــن األحــكام ،ومــا هــو مؤقــت
بزمــان» ..وعــر عنــه آخــرون بأنــه «ثوابــت الشــريعة الــي ال جيــوز فيهــا اخلــاف» ..و يتطلــب التجديــد يف الفكــر
اإلســامي االبتعــاد عــن الكثــر مــن القضايــا اخلالفيــة .كقضايــا :اخلالفــات املذهبية وتكفــر اجملتمع ،والتفكــر اخلرايف
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للظواهــر ،وفكــر االتبــاع .األمــر الــذي يقتضــي حتديــد معــامل الفكــر اجلديــد الــذي يواكــب النهضــة الــي تعيشــها الشــعوب
األخــرى اآلن ،مــع مراعــاة احلفــاظ علــى ثوابــت األمــة اإلســامية ( .)83ويشــمل التجديــد اجلانــب الفكــري واجلانــب
الروحــي واجلانــب العملــي ..وهــي اجلوانــب الــي يشــملها اإلســام والــي تتمثــل يف« :العلــم واإلميــان والعمــل»( .)84وذلــك
بالتركيــز علــى خماطبــة «العقــل» واالعتمــاد علــى «العلــم» ،وتصحيــح املفاهيــم املغلوطــة واألفــكار اخلاطئــة علــى أســس
موضوعيــة ،وتأكيــد رفضــه لــكل شــكل مــن أشــكال العنــف واإلرهــاب ،وضــرورة االرتفــاع مبســتوى املخاطبــن مــن خــال
تزويدهــم بالثقافــة الدينيــة الصحيحــة (.)85
فالعقالنيــة جيــب أن تكــون مســة مضمــون اخلطــاب اإلســامي املعاصــر ..حيــث أن معطيــات العصــر مل تعــد تقبــل
االســتغراق يف ألــوان اخلطــاب الــي تعتمــد علــى اخلرافــة واألســطورة واخليــال الســقيم البعيــد عــن منجــزات العصــر(.)86
ويف إطــار العامليــة الــي يتصــف هبــا اإلســام ،جيــب علــى اخلطــاب الديــي املعاصــر أن يراعــي األولويــات املشــتركة
للبشــرية ،واحلاجــات اإلنســانية امللحــة ،والقضايــا املثــارة ســواء علــى مســتوى العــامل اإلســامي كقضايــا الوحــدة
والعوملــة والتعايــش مــع النظــام الــدويل اجلديــد ،أو علــى املســتوى الــدويل كقضايــا األمــن والســام العاملــي ومحايــة
حقــوق اإلنســان ،وحــل مشــكالت اجلــوع واملــرض يف العــامل ،ومعاجلــة ظاهــرة التطــرف والعنــف ،واإلرهــاب ،الــي صــارت
اليــوم ظاهــرة عامليــة ال تنتمــي إىل جنــس حمــدد ،وال ترتبــط بديــن أو ثقافــة معينــة ،لــذا فــإن مضمــون اخلطــاب الديين
جيــب أن يترجــم هــذه العوامــل ..حــى ال يكــون اخلطــاب اإلعالمــي الديــي يف اجتــاه ،وضــرورات احليــاة للمســلمني
ومتطلباهتــم يف اجتــاه آخــر» ( .)87مــن هنــا البــد أن يتضمــن اخلطــاب الديين املعـــاصر رؤية اإلســـام ووســائله يف معاجلة
هــذه القضايــا ،انطال ًقــا مــن فكــر إســامي متجــدد.
وبشكل عام فإن اخلصائص اليت يتعني على اخلطاب اإلسالمي املنشود أن يتسم بها ميكن تقسيمها إىل:
 -1اخلصائص الظاهرة( :املعاصرة والشمولية واالبتكار والتأصيل واألولويات)
لقــد نشــأ اخلطــاب اإلســامي (املكــون البشــري) يف البدايــة متسـمًا خبصائــص املكــون الشــرعي .وقــد ســجلت هــذه
اخلصائــص حضــورًا ظاهـرًا يف اخلطــاب اإلســامي يف بدايــة عهــده ،ولكــن مــع مــرور الزمــن فقــد اخلطــاب اإلســامي
بعــض تلــك اخلصائــص نتيجــة عوامــل منهــا تغــر الوضــع أو الواقــع الــذي الحظــه اخلطــاب اإلســامي ونظــر أو شــرع
لــه يف بداياتــه مثــل الــرق ،ممــا جعــل مــا يتناولــه مــن اخلطــاب اإلســامي املــوروث غــر ذي صلــة بالواقــع املعاصــر هــذا
 -83جعفــر عبــد الســام ،احلفــاظ علــى اهلويــة اإلســامية يف إطــار التجديــد .حبــث مقــدم إىل املؤمتــر العــام الـــ  13للمجلــس األعلــى للشــئون اإلســامية» التجديــد يف الفكــر
اإلســامي» احملــور الثالــث :التجديــد يف جمــال الدعــوة واإلعــام (القاهــرة اجمللــس األعلــى للشــئون اإلســامية 5/31 ،إىل  )2001/6/3ص ص .11 :6
 -84حممد علي اجلوزو ،التجديد بني الدعوة واإلعالم ،حبث مقدم إىل املؤمتر الـ  13للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية «التجديد يف الفكر اإلسالمي» ،ص .1
 -85حممود محدي زقزوق ،التركيز يف الدعوة على خماطبة العقل ..مقال ،صحيفة األهرام 2002/5/23 ،ص .36
 -86سعيد مراد ،اخلطاب اإلسالمي املعاصر ومقوماته .يف اإلسالم وتطوير اخلطاب الديين ،رابطة اجلامعات اإلسالمية ،سلسلة فكر املواجهة ،ص .44
 -87جعفر عبد السالم،التجديد يف الفكر اإلسالمي (القاهرة ،رابطة اجلامعات اإلسالمية2008 ،م) ،ص .26
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إىل جانــب ظهــور وقائــع مل يتناوهلــا اخلطــاب اإلســامي املــوروث مباشــرة لكوهنــا ظهــرت متأخــرة عــن فتــرة تكــون
اخلطــاب اإلســامي املــوروث مثــل بعــض املعامــات االقتصاديــة اجلديــدة وبعــض املســتجدات العلميــة والطبيــة وقــد
ترتــب علــى ظهــور بعــض الوقائــع واملســتجدات الــي مل يتناوهلــا اخلطــاب اإلســامي املــوروث ومل يعاجلهــا اخلطــاب
اإلســامي الســائد عالجًــا ناجحًــا أن أصبــح اخلطــاب اإلســامي يفتقــر بعــض اخلصائــص مثــل الشــمولية واإلبــداع
واالبتــكار ( )88ولقــد متيــز اخلطــاب اإلســامي يف بدايــة أمــره بأنــه كان خطابًــا مســتمدًا مباشــرة مــن املكــون أو اخلطــاب
الشــرعي الــذي هــو أصــل اخلطــاب اإلســامي ،إال أنــه ومــع تراكــم املكــون البشــري وســهولة الرجــوع إليــه يف معرفــة
األحــكام اليوميــة بــدأ يقــل الرجــوع إىل األصــل أي املكــون الشــرعي مباشــرة بينمــا بــدأ يــزداد الرجــوع إىل الفــرع أي
املكــون البشــري ومــع مــرور الزمــن اكتســب هــذا الفــرع أي اخلطــاب البشــري عنــد كثرييــن بعــض قدســية األصــل أي
املكــون الشــرعي وأصبــح التوافــق مــع هــذا الفــرع أو عــدم التعــارض معــه أمـرًا الزمًــا لقبــول أي خطــاب إســامي جديــد
وهكــذا ضعفــت صلــة اخلطــاب اإلســامي باألصــل وبالتــايل فقــد اخلطــاب خصائــص حيتاجهــا مثــل األصالــة (التأصيــل)
والتنــوع واألولويــة أي مراعــاة األولويــات وغريهــا.
 -2اخلصائص غري الظاهرة( :احلوارية والتوازن والترابطية)
إن التحــاور ســواء مــع الــذات أو اآلخــر (غــر املســلم) ميثــل توجهًــا وهنجًــا أساس ـيًا للمكــون أو اخلطــاب الشــرعي
يف حــن يبــدو بوضــوح عــدم ظهــور خاصيــة احلــوار يف اخلطــاب اإلســامي املــوروث بســبب الظــروف التارخييــة الــي
عاشــها الرعيــل األول مــن املســلمني حيــث الدخــول يف سلســلة مــن اجلهــاد القتــايل بــرز عمليًــا أوضــح مــن اجلهــاد
ربطــا
احلــواري ومــن اخلصائــص الضامــرة أيضًــا الترابطيــة حيــث إن اخلطــاب الشــرعي يربــط بــن خمتلــف مضامينــه ً
وثيقــا يبــن بوضــوح التداخــل احملكــم بــن شــي مســائل أو جوانــب العقيــدة والعبــادة واملعامــات واألخــاق .ليــس علــى
ً
مســتوى املضمــون واألحــكام فقــط وإمنــا حــى علــى املســتوى الشــكلي حيــث جنــد اخلطــاب الشــرعي يعــرض هــذه
املضامــن معًــا ومتداخلــة مــع بعضهــا البعــض وغــر منفصلــة أو جمــزأة ،ويف املقابــل ال جنــد اخلطــاب املــوروث اهتــم
هبــذا الترابــط وعــرض مضامــن املكــون الشــرعي جمــزأة إىل أبــواب ،يركــز علــى بعضهــا كالعبــادات والســر دون البعــض
اآلخــر كاألخــاق (.)89
وقد أورد عدد من الفقهاء ( )90بعض اخلصائص الواجب توافرها يف اخلطاب اإلسالمي ومنها:
■■يؤمن باهلل وال يكفر باإلنسان.
■■يؤمن بالوحي وال يغيب العقل.
 -88عبد امللك منصور .خصائص اخلطاب اإلسالمي املعاصر رابطة اجلامعات اإلسالمية ،سلسلة فكر املواجهة ،3،ط ،2002 1ص .74 -73
 -89عبد امللك منصور ،خصائص اخلطاب اإلسالمي املعاصر ،سلسة فكر املواجهة (القاهرة ،جامعة األزهر ،العدد 2002 ،3م) ،ص .75
 -90يوسف القرضاوي خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة مرجع سابق ،ص .55
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■■يدعو إىل الروحانية وال يهمل املادية.
■■يعين بالعبادات الشعائرية وال يغفل القيم األخالقية.
■■يدعو إىل االعتزاز بالعقيدة وإىل إشاعة احلب والتسامح.
■■يغري باملثال وال يتجاهل الواقع.
■■يتبين العاملية وال يغفل احمللية.
إن قضيــة تطويــر اخلطــاب الديــي تعــد أحــد القضايــا اهلامــة الــي شــغلت العــامل اإلســامي ..ويؤكــد ذلــك كثــرة
الدراســات واملؤمتــرات والنــدوات الــي دارت حــول هــذه القضيــة ،والــي كان مــن نتائجهــا ضــرورة التغيــر والتطويــر يف
اخلطــاب الديــي .وجتــدر اإلشــارة يف البدايــة إىل املقصــود (بتطويــر اخلطــاب الديــي) وأن املفهــوم ال يقتصــر علــى
«الوســائل» وإمنــا يتســع ليشــمل «املضمــون» ومــن الضــروري أن يواكــب اخلطــاب الديــي هــذا الفهــم وانطال ًقــا مــن ذلــك
فــإن اخلطــاب الديــي املنشــود جيــب أن يقــوم علــى ثالثــة حمــاور رئيســة هــي-:
األول :التطوير يف مضمون اخلطاب الديين.
الثاين :التطوير يف شكل اخلطاب الديين (الوسائل واألساليب).
الثالث :تطوير وتأهيل من يقوم باخلطاب الديين.
 -1التطوير يف مضمون اخلطاب الديين
ويف هــذا اإلطــار ،نســتطيع مــن جانبنــا أن نقابــل بــن منهجــن متقابلــن يف الفكــر اإلســامي،أوهلما منهــج «اجلمــود
علــى املوجــود» واآلخــر منهــج «التجديــد» يف فهــم مضامــن اإلســام والتجديــد يف املضامــن واألولويــات الــي جيــري
هبــا تعامــل «اخلطــاب اإلســامي» مــع مجــوع املســلمني مــن ناحيــة ،ومــع ســائر األمــم والشــعوب مــن ناحيــة أخــرى..
واملواجهــة بــن هذيــن املنهجــن قــد صــارت تســتهلك القــدر األكــر مــن طاقــة املســلمني مجيعًــا ،وتســتغرق اجلانــب األكرب
مــن جهــود مفكريهــم وخاصــة علمائهــم ..وهــو اســتغراق يهــدد مســتقبل األمــة ..وينتقــص مــن فرصتهــا يف اللحــاق
(.)91
باآلخريــن
 -91أمحــد كمــال أبــو اجملــد ،جتديــد الفكــر اإلســامي إطــار جديــد :مداخــل أساســية ،ورقــة مقدمــة للمؤمتــر الثالــث عشــر للمجلــس األعلــى للشــئون اإلســامية بعنــوان
التجديــد يف الفكــر اإلســامي (القاهــرة :وزارة األوقــاف اجمللــس األعلــى للشــئون اإلســامية مايــو  ،2001ص .37
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إن أخص خصائص املنهج األول األمور التالية:
--1االســتغراق الكامــل يف النصــوص ،والوقــوف بصفــة خاصــة عنــد األحــكام الفرعيــة الــي تســتخلص مــن هــذه
النصــوص ..والوقــوف -فــوق ذلــك -عنــد ظواهــر تلــك النصــوص ..واعتبــار ذلــك مــن عالمــات اإلتبــاع احملمــود ،الــذي
يقابــل «االبتــداع» املذمــوم.
--2إســاءة الظــن بــكل مذهــب أو رأي أو اجتهــاد يدعــو إىل اســتخدام العقــل والتعويــل عليــه يف اســتنباط األحــكام الفقهيــة
وتقريــر األمــور الدينيــة ..واعتبــار هــذا االســتخدام هتديـدًا لقدســية الشــريعة ،ومدخـ ًـا لتحكيــم اهلــوى ،ومتــردًا علــى
حكــم اهلل ويلخــص أتبــاع هــذا املنهــج موقفهــم مــن هــذه القضيــة بقوهلــم :إن الشــريعة حاكمــة ال حمكومــة ..وأن علــى
املؤمنــن هبــا أن يطبقــوا أحكامهــا الكليــة واجلزئيــة.
--3املبالغــة يف تقديــس آراء علمــاء القــرون األوىل مــن تاريــخ اإلســام ومتابعــة تلــك األقــوال واآلراء وذلــك ملــا اشــتهر
عنهــم مــن اجلمــع بــن -العلــم والعمــل بــه ،وبــن املعرفــة والتقــوى ..علــى حنــو كانــوا معــه أئمــة يف العلــم وقــدوة لألمــة
يف الســلوك والعمــل.
--4املبالغــة يف رفــض كل فكــرة وافــدة ،واحلــذر الشــديد مــن األخــذ بشــيء ممــا عليــه أتبــاع احلضــارات األخــرى
واالحنصــار بذلــك يف اإلســام التارخيــي واإلســام اجلغــرايف ..اعتقــادًا بــأن غــر املســلمني متآمــرون علــى اإلســام
واملســلمني..
إن العقــل املســلم املعاصــر حيتــاج إىل أن يعيــد النظــر يف جســارة وثقــة يف كل واحــدة مــن املقــوالت الــي تقــف يف
طريــق التجديــد ،وحتبــس األمــة يف إطــار التقليــد ..ال يــرده عــن ذلــك ختويــف املخوفــن أو لــوم الالئمــن ( َفـ َّ ُ
ـالل أَحَـقُّ
أَ ْن تَخْشَ ـوْهُ إ ِْن ُكنتُ ـمْ مُؤْمِ ِن ـنَ) (التوبــة.)92( )13 :
ومــن جهــة أخــرى ،وثيقــة الصلــة باملمارســات اإلعالميــة الفعليــة واملرتبطــة بالواقــع ،حيــث ميكــن القــول إن مجهــور
اخلطــاب الديــي متبايــن ،خمتلــف اختــاف النــاس يف مجيــع النواحــي ،ســواء كان هــذا االختــاف بالنــوع أو اللــون
أو االنتمــاء الفكــري ،واالجتماعــي ،أو االقتصــادي ،والسياســي ،وهــذا جيــب أن يؤخــذ يف عــن االعتبــار عنــد إعــداد
الرســالة الدينيــة ،إذ جيــب أن يتناســب حمتــوى املضمــون مــع اجلمهــور املســتقبل لــه ،ويتناســـب مــع مــا حيملــه مــن
فكــر ،وميــول ،وعــادات ،واجتاهــات ،وال يكــون هــذا التناســب بــأن يكــون حمتــوى مضمــون هــذا اخلطــاب مســايرًا لتلــك
املفاهيــم ،أو االجتاهــات الــي حيملهــا اجلمهــور املتلقــي ،بــل إن هــذه املفاهيــم تكــون األرضيــة الــي ينطلــق منهــا هــذا
اخلطــاب ،وذلــك مــن أجــل تعزيزهــا أوتثبيتهــا أوالتأكيــد عليهــا إن كانــت صحيحــة قوميــة ،أو تغيريهــا واســتبداهلا مبــا
هــو قــومي صحيــح ،إن كانــت تلــك املفاهيــم فاســدة ال تتفــق مــع مصــاحل اجملتمــع ،وال تتفــق مــع الفكــر اإلســامي.
 -92أمحد كمال أبو اجملد ،جتديد الفكر اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص.39
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وهكــذا ،جيــب مراعــاة حمتــوى مضمــون اخلطــاب الديــي يف التليفزيــون باختــاف اجلمهــور الــذي يتوجَّــه إليــه،
وهــذا االختــاف ال يعــي التناقــض ،إمنــا يعــي أن تطــرح الرســالة املناســبة علــى املتلقــي الــذي يتناســب معهــا مــن حيــث
الفكــرة واألســلوب ،إذ ال ميكــن لنــا -علــى ســبيل املثــال -أن نتوجَّــه إىل مجهــور غــر مســلم مبواضيــع تتنــاول أحــكام
العبــادة وأحــكام احلــدود -قبــل أن نشــرح هلــم مواضيــع اإلميــان والعقيــدة ،كمــا يتطلــب التجديــد ،االبتعــاد عــن الكثــر
مــن اخلالفــات ،كالقضايــا املذهبيــة ،وتكفــر اجملتمــع ،والتفســر اجلغــرايف للظواهــر ،األمــر الــذي يقتضــي جتديــد
معــامل الفكــر اجلديــد الــذي يواكــب النهضــة الــي تعيشــها الشــعوب األخــرى اآلن ،مــع مراعــاة احلفــاظ علــى ثوابــت
األمــة اإلســامية.
 -2التطوير يف (شكل) اخلطاب الديين( ..الوسائل واألساليب):
تطويــر الشــكل يعــي اســتخدام الوســائل واألســاليب العصريــة يف نقــل وتوصيــل اخلطــاب الديــي كذلــك اســتخدام
أفضــل الطــرق وأكثرهــا تأث ـرًا علــى اجملتمعــات فكريًــا ،وعمليًــا ،وعقليًــا ،ودينيًــا ،وأخالقيًــا واالســتفادة الكاملــة مــن
الثــورة الــي يشــهدها العــامل حاليًــا يف جمــال تكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات ،وأال يقتصــر اخلطــاب الديــي علــى
أســاليب االتصــال املباشــر اجلمعــي واملواجهــي علــى الرغــم مــن أمهيتهــا.
فتطويــر شــكل اخلطــاب الديــي مبــا يتــاءم مــع معطيــات العصــر ،وظــروف اجملتمعــات الغربيــة ..ميثــل مطلبًــا رئيسًــا
يف تطويــر اخلطــاب الديــي املنشــود ،لتصحيــح صــورة اإلســام يف الغــرب ،ومواجهــة مــا ينشــر عنــه يف وســائل اإلعــام
الدوليــة .وتؤكــد الدراســات الــي أجريــت يف جمــال تطويــر اخلطــاب الديــي علــى «ارتفــاع نســبة مــن وافقــوا علــى تطويــر
اخلطــاب الديــي لعــرض اإلســام بشــكل صحيــح والــي وصلــت إىل (.)93(»)%96.1
وجيــب أن ال يقتصــر اخلطــاب الديــي علــى الكلمــة املســموعة أو املشــاهدة ..ذلــك أن اخلطــاب ميتــد ليشــمل إىل
جانــب األحاديــث واخلطــاب واملواعــظ واحملاضــرات واملناظــرات واحلــوارات ،جوانــب أخــرى كثــرة جيــب االهتمــام
هبــا عنــد حماولــة جتديــد أو تطويــر اخلطــاب اإلســامي ( )94ومــن هــذه اجلوانــب املهمــة :األعمــال الدراميــة املتقنــة
يف املوضــوع ويف الســيناريو ويف التعبــر عــن القيــم الدينيــة بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر ...والــي تكــون أبلــغ يف التأثــر
مــن إحضــار شــخص جيلــس علــى كرســي ويتحــدث يف الديــن حدي ًثــا مباشـرًا ( .)95وتكــون الدراســة مــن أفضــل وســائل
اخلطــاب الديــي إذا كانــت مصحوبــة بالترمجــة إىل لغــات أجنبيــة ،وأعــدت مــن خــال اســتخدام أحــدث التقنيــات
واألســاليب يف اإلخــراج والتمثيــل والتصويــر ،وبشــرط كتابــة النــص بعنايــة فائقــة حبيــث يتفــق مــع الــذوق الغــريب،
 -93شــعبان أبــو اليزيــد مشــس ،االحتياجــات التدريبيــة للدعــاة يف جمــال االتصــال واجتاهاهتــم حنــو مســتحدثاته ،جملــة البحــوث اإلعالميــة (القاهــرة ،جامعــة األزهــر،
العــدد2011 ،16م) ،ص .55
 -94نبيــل الســمالوطي ،ا ٌإلســام والقضايــا االجتماعيـــة املعاصــرة ،سلســلة قضايــا إســامية (القاهــرة ،وزارة األوقــاف ،اجمللــس األعلــى للشــؤون اإلســامية ،العــدد 2009 ،172م)،
ص .58
 -95جعفر عبد السالم :ملاذا الدعوة إىل خطاب إسالمي معاصر ،مرجع سابق ،ص .26
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وحيمــل يف نفــس الوقــت الرســالة املــراد توصيلهــا هلــم ( .)96ومتثــل األفــام العلميــة ،والفيديــو أحــد الوســائل اهلامــة يف
تطويــر شــكل اخلطــاب الديــي ..والــي كان هلــا األثــر الفعــال عندمــا جلــأ العلمــاء إىل هــذا األســلوب يف خطاهبــم الديــي
مــن خــال الربامــج الدينيــة ..مــن أمثــال الدكتــور مصطفــي حممــود ،يف برناجمــه األشــهر «العلــم واإلميــان» ،والشــيخ
عبــد اهلل املصلــح رئيــس هيئــة اإلعجــاز يف رابطــة العــامل اإلســامي(.)97
وأمــام الثــورة اهلائلــة الــي يعايشــها العــامل أمجــع ،يــرز أمــام املتابعــة ملرئيــات الســاحة االتصاليــة العربيــة هــذا الزخــم
مــن القنــوات الفضائيــة العربية،ســواء كانــت قنــوات مملوكــة للدولــة (رمسيــة أو حكوميــة) أو قنــوات خاصــة األمــر الــذي
يلقــي بظــال املســئولية علــى القائمــن باالتصــال يف هــذه الفضائيــات العربيــة مــن ضــرورة تطويــر املنتــج االتصــايل
ـكل ومضمونًــا خاصــة يف جمــال اإلعــام الديــي .إذن البــد أن تنطلــق هــذه الفضائيــات مــن خــال آليــة إعالميــة
شـ ً
إســامية موحــدة مــن حيــث :إعــداد برامــج وحــوارات وأفــام تســجيلية ،لشــرح القضايــا اإلســامية وترمجتهــا وبثهــا
إىل كل دول العــامل.
إن الدعــوات الــي انطلقــت يف العديــد مــن املؤمتــرات واللقــاءات اإلســامية بضــرورة التفكــر اجلــدي يف إنشــاء
مؤسســات إعالميــة إســامية قــادرة وقويــة للقيــام مبهمــة الدفــاع عــن اإلســام وتبليــغ رســالته وتصحيــح صورتــه يف
العــامل ،تكتســب هــذه الدعــوات أمهيــة كبــرة يف أيامنــا هــذه ،وخباصــة مــع إقــدام خنبــة مــن رجــال األعمــال واملؤسســات
املاليــة علــى خــوض غمــار االســتثمار االقتصــادي يف جمــال اإلعــام .ولذلــك مــن األمهيــة إجيــاد قنــوات اتصاليــة
إســامية يف اجملتمعــات الغربيــة علــى حنــو خــاص أو موجهــة إليهــا مثــل إنشــاء قنــاة فضائيــة إســامية بعــدة لغــات،
ومثــل إنشــاء مركــز عاملــي لإلعــام اإلســامي تكــون مهمتــه مجــع املعلومــات واملعــارف اإلســامية وتوفريهــا بلغــات
خمتلفــة وإنتــاج املــواد اإلعالميــة املتنوعــة -مقــروءة ومســموعة ومرئيــة -لتوزيعهــا علــى نطــاق واســع يف خمتلــف أحنــاء
العــامل ( .)98فقيــام وســائل اإلعــام اجلماهرييــة بتوظيــف هــذه املهمــات الثــاث( :تشــكيل الوعــي -التنشــئة االجتماعيــة-
التبليــغ واالتصــال اإلنســاين) إلبــراز املعطيــات احلضاريــة لإلســام وترســيخها يف النســيج النفســي والفكــري واالجتماعي
واإلنســاين للمجتمــع املســلم البــد أن يراعــي الضوابــط التاليــة:
■ ■أن تســتقي الرســائل اإلعالميــة املصاغــة معلوماهتــا ومعايريهــا الــي يــراد إيصاهلــا إىل اجلمهــور مــن مصادرهــا
املوثوقــة ،وأن تنقــل عنهــا بأمانــة ودقــة حــى ال تشــوب مصداقيــة تلــك الرســائل اإلعالميــة أيــة شــائبة .وأن تعتمــد
الرســائل اإلعالميــة اهلادفــة إىل إبــراز تلــك املعطيــات منهجًــا أصيـ ًـا يتصــف بالوســطية واالعتــدال ،وينجــو مــن
مؤثــرات الغلــو والتشــدد ،وخيتــار مــن اآلراء واملواقــف مــا يعــزز منحــى التيســر والتبشــر ويبتعد عــن التعســر والتنفري.
 -96هشام إبراهيم توفيق :الوسطية يف اإلسالم ،جملة اجلامعة األمسرية (ليبيا ،اجلامعة األمسرية ،العدد 2002 ،3م) ،.ص.59
 -97حممد علي اجلوزو ،التجديد بني الدعوة واإلعالم ..مرجع سابق ،ص .7
 -98عبــد القــادر طــاش .اإلعــام اإلســامي يف عــامل متغــر ،ورقــة مقدمــة للمؤمتــر الثالــث عشــر للمجلــس األعلــى للشــئون اإلســامية بعنــوان جتديــد الفكــر اإلســامي
(القاهــرة :وزارة األوقــاف ،اجمللــس األعلــى للشــئون اإلســامية) مايــو  2001ص .585
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وأن تبــي توجهــات املواقــف املــراد تثبيتهــا علــى أســس ســليمة تســتند إىل أصــول اإلقنــاع اإلعالمــي املؤثــر ،وليــس
علــى جعجعــة العواطــف املتشــنجة أو اإلثــارة املفتعلــة.
■ ■أن تصــاغ الرســائل اإلعالميــة يف قوالــب فنيــة متنوعــة ومشــوقة وجذابــة ،عوضًــا عــن األمنــاط اجلامــدة و املكــررة
الــي تفتقــر إىل اجلاذبيــة والتشــويق مــع ضــرورة مراعــاة الضوابــط الشــرعية واالجتماعيــة وعــدم جتاوزهــا(.)99
■ ■أن تعتمــد اســتراتيجية التأثــر هلــذه الرســائل اإلعالميــة علــى سياســة النفــس الطويــل ال القصــر ،حــى تــدرك
أهدافهــا املرســومة وفــق مــا أكــده خــراء اإلعــام مــن مناســبة التأثــر التراكمــي طويــل املــدى ملثــل هــذا النــوع مــن
الرســائل اإلعالميــة .وال منــاص مــن اإلشــارة إىل أن وســائل اإلعــام اجلماهرييــة ال ميكنهــا -وحدهــا -أن حتقــق
أهــداف النهــوض اإلســامي ،وتنتشــل األمــة مــن ختلفهــا وترتقــي هبــا إىل مــدارج التقــدم احلضــاري ،فهــذه الوســائل
ال تنبــع مــن فــراغ ،وال تعمــل يف فــراغ.
مكمل مــن اســتراتيجية التغيري احلضــاري الــذي يتعاضد
ـزءا ً
ومــن هنــا نؤكــد علــى أمهيــة أن تكــون رســالة اإلعــام جـ ً
ـدءا بالنظــام السياســي الــذي ميتلــك قــرار تفعيــل اإلرادة الشــعبية،
لتحقيــق أهدافــه مجيــع مؤسســات اجملتمــع والدولــة بـ ً
وتوفــر املنــاخ املالئــم للتغيــر والبنــاء ،وانتهــاء ببقيــة املؤسســات االجتماعيــة الــي ينبغــي أن تضطلــع باملهمــات امللقــاة
علــى عواتقهــا ،مثــل :النظــام التعليمي،وأجهــزة التوجيــه الديــي واالجتماعي،ودوائــر التثقيــف الفكــري والسياســي
واالجتماعــي(.)100
ال شــك أن وســائل اإلعــام اإلســامية مــا تــزال تقليديــة حتكمهــا عوامــل دينيــة جتعلهــا مقيــدة بقيــود صارمــة
يف عــرض املوضوعــات والدراســات الــي تقدمهــا .وإن كانــت هنــاك حمــاوالت لالســتفادة مــن التقــدم التكنولوجــي يف
جمــال اإلعــام ،ولكــن هــذه احملــاوالت مــا تــزال متواضعــة ،وهــي حتتــاج إىل تضافــر اجلهــود بــن شــى القــوى واهليئــات
اإلســامية العاملــة علــى الســاحة اإلعالميــة مــن أجــل أن تتطــور وســائل اإلعــام وترتفــع إىل مســتوى العصــر ،وأن
يكــون هنــاك خطــة للنهــوض باإلعــام اإلســامي لكــي نتمكــن مــن إيصــال رســالة اإلســام إىل العــامل .فالدعــوة إعــام،
واإلعــام اإلســامي دعــوة .ومــع ذلــك فــإن الــدول ال هتتــم كثـرًا بدعــم اإلعــام اإلســامي ،مــن هنــا جيــب أن تنظــم
محلــة إعالميــة واســعة عــن أمهيــة دعــم اإلعــام اإلســامي وتشــجيعه ،وأنــه دعــم للدعــوة اإلســامية ،خاصــة يف هــذا
العصــر الــذي حتتــاج فيــه الدعــوة إىل اســتخدام هــذه الوســائل اإلعالميــة احلديثــة لنشــر الثقافــة اإلســامية والتعريــف
باإلســام ،وال بــد مــن أن ينتقــل اإلعــام اإلســامي مــن إعــام حملــي إىل إعــام دويل عاملــي ..وال ميكــن أن يتحقــق
ذلــك إال بوضــع خطــة إســامية موحــدة للوصــول إىل هــذه الغايــة(.)101
 -99املرجع السابق نفسه ،ص .859
 -100عبد القادر طاش ،مرجع سابق ص .860
 -101حممد علي اجلوزو ،التجديد بني الدعوة واإلعالم ،مرجع سابق ،ص.969 :
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 -3تطوير وتأهيل املشتغلني باخلطاب الديين:
احملــور الثالــث واألخــر مــن حمــاور «اخلطــاب الديــي املنشــود» هوتطويــر القائمــن علــى اخلطــاب الديــي ،واملقصــود
بذلــك تأهيــل وإعــداد املشــتغلني والعاملــن يف جمــاالت اخلطــاب الديــي بصفــة عامــة ،واخلطــاب اإلعالمــي الديــي 
علــى وجــه التحديــد حــى يضطلعــوا بالقيــام بدورهــم يف العمــل الدعــوي وتصحيــح صــورة اإلســام .فــإذا أردنــا إجيــاد
خطــاب ديــي علــى أســاس منهجــي ،فعلينــا إعــداد مــن يقومــون بــه مبــا يتناســب مــع مقتضيــات هــذا العصــر ،ولذلــك
البــد مــن الوقــوف علــى مواطــن القصــور يف إعــداد مــن يقومــون هبــذا اخلطــاب ومعاجلــة هــذه املواطــن مبــا يتــاح مــن
وســائل وآليــات  ،وهــذا مــا توصلــت وأشــارت إليــه إحــدى الدراســات يف هــذا اجملــال (.)102
وممــا يعــوق اخلطــاب الديــي عــن حتقيــق أهدافــه مــا يرجــع إىل مســاوئ التبليــغ مــن جهــة ،وعــدم وعــي الدعــاة
بــروح الشــريعة مــن جهــة أخــرى ،فمــن مســاوئ التبليــغ :حــرص الدعــاة علــى فــرض األفــكار والقناعــات اخلاصــة مــن
غــر أن يعتمــدوا يف ذلــك علــى اإلقنــاع واحملاججــة املنطقيــة والدليــل اليقيــي الــذي يرتفــع عــن الظنــون واألوهــام (.)103
عائقــا مــن عوائــق فهــم اخلطــاب الديــي ،وكذلــك املنهــج املتبــع يف عــرض احلقائــق
وكثـرًا مــا يكــون أســلوب التبليــغ ً
الدينيــة والربهنــة عليهــا .والتضخــم اللفظــي واالندفــاع العاطفــي الــذي ال يضبطــه فكــر ناضــج وال ختطيــط دقيــق للواقــع
املتميــز مبناخــه وتضاريســه ومالبســاته ،ختطيــط يراعــي متايــز املخاطبــن وتفــاوت درجــات وعيهــم الفكــري ،ونضجهم
وحســهم االجتماعــي واحلضــاري.
فالدعــاة الذيــن يتطوعــون يف الدعــوة إىل اهلل قــد جيهــل بعضهم أســاس الدعــوة ومضموهنــا ،والغاية اليت يســتهدفها
اخلطــاب الديــي ،فتكون دعوتــه مضللة.
وقــد جيهــل بعضهــم طريقــة عــرض احلقيقــة الدينيــة وشــرح األحــكام ،فيســتخدم أســلوبًا منفــردًا ،أو خاليًــا مــن أي
منهــج تربــوي ممــا يكــون ســببًا يف خلــق الصــراع بــدل التفاهــم واالنســجام ،كمــا أن اجلهــل بنفســية الســامع أو املتلقــي
هــو وجــه مــن أوجــه التبليــغ الســيء الــذي ال يصــل إىل هدفــه.
ومــن َّثــم ال يســتطيع اخلطــاب الديــي أن حيــدث األثــر املنشــود يف اجملــال الفكــري والوجــداين واألخالقــي
واحلضــاري إال إذا كان الدعــاة واملمارســون للعمــل التربــوي والقائمــون علــى نشــر الفكــر اإلســامي عاملــن بفــن القــول
وأســاس التبليــغ ،وأصــول احلــوار ،وكانــوا ميلكــون القــدرة العلميــة واملنهجيــة الــي تتيــح هلــم فهــم اآلخريــن وإفهامهــم،
وتقــدمي الرباهــن الــي تقنــع غــر املقتنــع ،وتعلــم مــن ليــس لــه علــم ،وتدفــع املعــارض إىل تغيــر موقفــه وتصحيــح فهمــه،
 -102شعبان أبو اليزيد مشس ،االحتياجات التدريبية للدعاة ،مرجع سابق ،ص ص .70 :15
 -103بــو عبــد اهلل غــام اهلل ،دور العقــل يف اخلطــاب الديــي ،ورقــة مقدمــة للمؤمتــر الثالــث عشــر للمجلــس األعلــى للشــئون اإلســامية (القاهــرة :وزارة األوقــاف ،اجمللــس
األعلــى للشــئون اإلســامية) مايــو  ،2001ص.838 :
2017
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وجتديــد نظرتــه إىل الديــن وإعطائــه الداللــة اإلجيابيــة الــي تفــرق بــن مــا هــو مــن اإلســام حبســنه وبرهانــه ،ومــا ليــس
منــه «بقبحــه وبطالنــه» (.)104
وهكــذا كان لزامًــا أن يتــم هتيئــة الدعــاة الذيــن يتقنــون لغــة العصــر إىل جانــب ثقافتهــم الدينيــة ،وميتلكــون اخلــرة
واملعرفــة ،وجييــدون اســتخدام املنهــج العلمــي الــذي يوائــم بــن الدعــوة وبــن الواقــع ،وجيعلهــم علــى صلــة مبــا حيــدث
مــن ثــورة يف جمــال املعلومــات واالتصــال .وعلــى الداعيــة أن يتــزود مبكتبــة ضخمــة تضــم كتــب كبــار الكتــاب الدعــاة
احملدثــن ممــن ميتلكــون ناصيــة العلــوم ،وتعرضــوا لالبتــاء وأصبــح لديهــم خــرة وجتربــة يف ســاحة الدعــوة ،إىل جانــب
ذلــك مراجــع أجنبيــة تســاعد الدعــاة علــى القيــام بدعوهتــم ،منهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر كتــب مــن أمثــال كتــاب
«اإلنســان ذلــك اجملهــول» ملؤلفــه الطبيــب والفيلســوف الفرنســي «الكســيس كاريــل» ،وكتــاب «العلــم يدعــو لإلميــان»،
وكتــب الكاتــب الفرنســي الــذي أشــهر إســامه« -روجيــه جــارودي» ،وكتــب الداعيــة األملــاين« -مــراد هوفمــان» وكتــب
كثــرة تعــج هبــا املكتبــة العصريــة اليــوم ( .)105إن الدعــاة الذيــن حيتــاج إليهــم جمتمعنــا اليــوم هــم الذيــن يســرون يف
منطلقــا
حتليالهتــم ويف خطاباهتــم وفــق مقيــاس املنفعــة واملضــرة ،والصــواب واخلطــأ ،إذ ميكــن أن جنعــل هــذا املقيــاس
ً
لتحليــل بعــض املســائل الدينيــة يف عالقتهــا باملواقــف احلياتيــة ،تلــك املســائل الــي تطــرح نفســها هبــدف اختــاذ موقــف
منهــا.
وإذا انتقلنــا إىل مــن يقومــون هبــذا اخلطــاب يف وســائل اإلعــام اجلماهــري -خاصــة املرئيــة -جنــد أن هــذه الوســائل
تفتقــر إىل املتخصصــن يف هــذا اجملــال مــن اإلعالميــن أو مــن علمــاء الديــن ..ومــن الواضــح أن معايــر االختيــار هــي
معايــر ســطحية تتعلــق باملظهــر ومجــال الشــكل ..بينمــا معايــر الثقافــة واخلــرة وإجــادة اللغــة ال توضــع يف االعتبــار« .اذ
البــد مــن هتيئــة مــن يقومــون باخلطــاب الديــي إلتقــان لغــة العصــر ،إىل جانــب ثقافتهــم الدينيــة ،وميتلكــون اخلــرة
واملعرفــة ،واســتخدام املنهــج العلمــي الــذي يوائــم بــن الدعــوة وبــن الواقــع ،وجيعلهــم علــى صلــة مبــا حيــدث مــن ثــورة
يف جمــال املعلومــات واالتصــاالت».
وإذا كانــت مهمــة العاملــن واملشــتغلني باخلطــاب الديــي هــي العمــل علــى تصحيــح صــورة اإلســام الســلبية ،مــن
خــال تصحيــح األفــكار واملفاهيــم الــي ترســخت يف العقــل والوجــدان الغــريب ...فالبــد مــن تطويــر أدوات للتعاطــي
مــع واقــع النــاس ،مبــا يســمح بإجيــاد اخلطــاب املناســب للوقائــع املســتجدة يف عصرنــا احلاضــر ...الــذي حتكمــه عــدة
متغــرات وآليــات قضــت بشــكل ملحــوظ علــى العديــد مــن املرتكــزات ،وأحلــت اخللــل بتديــن الغالبيــة مــن املســلمني» (.)106

 -104املرجع السابق نفسه ،ص.843:
 -105حممد علي اجلوزو .التجديد بني الدعوة واإلعالم ،مرجع سابق ،ص.963 :
 -106عبد العزيز أمنريات :الصحوة وضرورة العلم باألفقاه الدعوية ،اإلمارات العربية املتحدة ،وزارة العدل واألوقاف ،جملة منار اإلسالم ،العدد ( )6سبتمرب  )2001ص .62
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اخلطــاب الديــي إذن هــو رســالة موجهــة ذات مضمــون ديــي بــكل مــا حيملــه هــذا املعــى مــن أبعــاد ومفاهيــم
ورمــوز ،هبــدف الوصــول إىل املتلقــي اعتمــادًا علــى قــدرات املرســل اإلقناعيــة الــي تتخــذ مــن األدلــة واحلجــج واإلغــراءات
أو الترهيبــات مــا يوفــر جســورًا للوصــول إىل اآلخــر ،ويعــد هــذا مــن أكثــر اخلطابــات مشوليــة وتعقي ـدًا ألنــه خطــاب
(ســلطوي أمــري تســليمي إذعــاين يطالــب باإلميــان والغيــب والعقائــد ويعتمــد علــى التصويــر الذهــي وإثــارة اخليــال
واحليــاة املســتقبلية ومــا هبــا مــن وعــود وخــاص مــن اآلالم وقــد يكــون خطابــا عقائديًــا كمــا هــو احلــال يف علــم الــكالم
أو باطنيًــا كمــا هــو احلــال يف التصــوف أو تشــريعيًا كمــا هــو احلــال يف الفقــه وأصولــه ويــدل علــى مرحلــة تارخييــة قدميــة
وهــو أقــدم أنــواع اخلطــاب)( )107(.كمــا أنــه خطــاب أخالقــي يعتمــد علــى ســلطة القائــل وإرادتــه ســواء أكان مقدسًــا أم
دنيويــا ،إهليًــا أم إنســانيًا ،وحيًــا أم إهلامًــا ،نقـ ًـا أم عقـ ًـا)(.)108
وأخ ـرًا ،تكمــن خطــورة وفعاليــة القائــم باالتصــال يف الفضائيــات الدينيــة عندمــا ميثــل رأي اجلمهــور أو يدعــي
تبنيــه تعاليــم الشــارع املقــدس بــكل ســلطته وقدســيته ونفــوذه ،ومــن خــال قدرتــه علــى اإلحيــاء بــأن مــا يصــدر عنــه
إمنــا ميثــل الثوابــت الــي جيــب أال خيالفهــا املؤمنــون بأيــة حــال باعتبارهــا التجســيد احلــي لصــدق إمياهنــم باملعتقــد.
(وهــؤالء املتســمون بالقــوة بإمكاهنــم أن يثيبــوا أو يعاقبــوا ،وهــم مهتمــون بــأن يرافــق رســائلهم اإلذعــان)( )109الذيــن
باســتطاعتهم إحداثــه بفضــل مــا ميتلكونــه مــن ســلطة ونفــوذ يف عيــون االتبــاع الذيــن يدفعهــم االعتقــاد مبصداقيــة
املصــدر إىل التفاعــل الداخلــي مــع األفــكار اجلديــدة الــي يطرحهــا فيســتجيبون هلــا بطواعيــة .مثلمــا تــؤدي جاذبيــة
املصــدر الناشــئة مــن التشــابه اجلغــرايف واأليديولوجــي واالجتماعــي مــع املتلقــي إىل أن يتقمــص األخــر الــدور الــذي
يؤديــه األول أو يتبــى اآلراء الــي يصــرح هبــا.
لقداســتند الــرأي الشــائع يف اجملتمعــات العربيــة ،حــول قضايــا الثــورة واحلــراك ،علــى مصدريــة اإلعــام وترســانته
املدججــة بالصــورة ،والصــوت ،واللغــة ،حــى صــار كل انطبــاع حــول مســتجد عــريب ال يــكاد خيــرج عــن ســياق «احلــوزة
اإلعالميــة» ،أي تأجيــج ثقافــة الــرأي الســريع و اجلاهــز أحيانــا ،ومصــدره آنيــة اخلــر وتزامــن التعليــق والتحليــل
ملضامينــه.
حــن يتابــع الشــارع العــريب هــذه التطــورات مــن خــال فضائيــات األخبــار السياســية ال جيــد أمامــه خيــارًا آخــر غــر 
تبــي وجهــات النظــر املطروحــة واملقدمــة ،ذلــك أن أخــذه هبــذه اخلالصــات ليــس مبتــورًا عــن حججهــا ،فهــو ال يتــواىن
عــن طــرح املوقــف وســرد احلجــج املوروثــة عــن حمللــي اإلعــام السياســي.

 -107حسن حنفي ،حتليل اخلطاب :حتليل اخلطاب العريب( ،األردن :منشورات جامعة فيالدلفيا ،كلية اآلداب ،)1988 ،ص.22
 -108ضياء مصطفى ناصر ،املضامني السياسية للربامج التلفزيونية الساخرة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة بغداد ،كلية اإلعالم ،2009 ،ص.43
 -109صاحل خليل أبو إصبع ،االتصال واإلعالم يف املجتمعات املعاصرة( ،عمان :دار جمدالوي للنشر والتوزيع ،)2006 ،ص .227
2017

معهد البحرين للتنمية السياسية

61

ـظ علــى مســتوى التثقيــف الديــي الــذي تكفلــت بــه بعــض القنــوات الفضائيــة منــذ مرحلــة مــا
واألمــر نفســه م َُلحَـ ٌ
ـال بشــكل عنيــف يف
قبــل احلــراك العــريب ،إذ صــار دورهــا يف ظــل التحــوالت السياســية للشــعوب النشــيطة سياس ـيًا فعـ ً
مرحلــة متقدمــة زمنيـ ُا مــن مراحــل تاريــخ احلــراك الشــعيب العــريب.
وهكــذا ،فــرض الواقــع اإللكتــروين اجلديــد بصمتــه علــى العــامل ال ســيما فيمــا يتعلــق باجلانــب اإلعالمــي ،حيــث
مُلئــت الســماء بعشــرات األقمــار الصناعيــة .وألن وطننــا العــريب جــزء مــن هــذا العــامل ،فقــد حــذا حــذو الــدول األخــرى
وأنشــأ مئــات القنــوات الفضائيــة .وكان أن شــهدت هنايــة القــرن املنصــرم إنشــاء أول فضائيــة إســامية عربيــة ،هــي
قنــاة «اقــرأ» ،مث توالــت بعدهــا الفضائيــات اإلســامية لتربــوا اآلن عــن الثمانــن قنــاة تبــث إرســاهلا مــن خــال القمريــن
الصناعيــن العربيــن« :عربســات» و «نايــل ســات».
وعليــه ،فقــد جــاء هــذا الفصــل حماولــة لقــراءة واقــع هــذه الفضائيــات اإلســامية مــن خــال اســتعراض جمموعــة
مــن القضايــا املهمــة الــي ارتبطــت بطبيعــة اخلطــاب املقــدم عــر هــذه القنــوات ،فضـ ًـا عــن التعــرض لبعــض النقــاط
ذات الصلــة باملضمــون الديــي علــى املواقــع اإللكترونيــة العربيــة .وقــد حاولــت الباحثــة يف هــذا الفصــل اســتخدام أســلوب
ـال .وقــد
االســتقراء مــا أمكــن ،مث التحليــل ملــا مت اســتقراؤه للوصــول إىل القــراءة األمثــل لواقــع اخلطــاب الديــي إمجـ ً
خرجــت جبملــة مــن النتائــج لعــل أبرزهــا القــول :بأنــه إذا مــا أرادت القنــوات اإلســامية االســتمرار وحتقيــق أهدافهــا
ـدل مــن أن تكــون قنــوات قائمــة
البــد أن تكــون ضمــن مؤسســات غــر رحبيــة هلــا مواردهــا الذاتيــة مــن أوقــاف وغريهــا ،بـ ً
علــى الدعــم اخلــري العشــوائي تنتظــر اهلبــات والتربعــات ،أو تكــون قائمــة علــى جهــات مغرضــة سياس ـيًا تســتهدف
توظيــف مضمــون هــذه القنــوات و املواقــع يف الصراعــات السياســية والتطــرف الديــي واملذهــي .وحــى يتمكــن اخلطــاب
اإلســامي مــن حتقيــق معادلــة اإلنتــاج اهلــادف ،والترفيــه املوجــه فإنــه البــد مــن مالحظــة أن اإلعــام مفهــوم واســع ال
ميكــن اختزالــه باجلانــب التعليمــي فقــط ،أو اجلانــب الدعــوي فقــط ،إمنــا هــو منظومــة متكاملــة وأســلوب حيــاة شــامل
يهــدف خللــق جمتمعــات معاصــرة مســتنرية.
حادي عشر :اخلطاب الديين ومقاربة الشأن السياسي:
يرى كثري من علماء االجتماع السياسي أن املسافة بني الدين وبني الدولة جيب أن تتسع وتبقى يف حدودها الدنيا،
فالدولة املعاصرة ليست دولة دينية ،بل هي دولة مدنية حديثة وعادلة هلا مواصفات غري قابلة للخلط باألفكار الدينية .
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اخلطاب الديين والوعي السياسي يف مملكة البحرين ،جتاذب أم تنافر ؟

وما القول املأثور (إن اهلل يزرع بالسلطان ما اليزرع بالقرآن) إال تأكيد على أن الدولة شيء والتديّن
شيءآخر،واملشترك بينهما هي القيم الكربى ،منها احلرية وقبول اآلخر و العدل والتسامح  ،أما ما جيب أن حيكم
()110
املواطن فهو القانون املوضوع من الناس ،واملتعارف عليه بينهم وبرضاهم .
إن االســتغراق يف الشــأن السياســي رمبــا أدّى إىل التفريــط بالكثــر مــن مســئوليات اخلطــاب الديــي الروحيــة
واألخالقيــة ،فــإذا كا َن مــن حــق اخلطــاب الديــي أن يقــارب املســأل َة السياســية ،فهــذا جيــب أال يكــون علــى حســاب
بقيــة املســئوليات والــي تشــكل املفاصــل األساســية يف هــذا اخلطــاب ،وإذا كان الشــأن السياســي ميلــك درجــة عاليــة مــن
األمهيــة ،فاملفاصــل األخــرى كذلــك متلــك كل األمهيــة وبدرجــة أكــر ،فصحيــح أن حتديــات السياســة تفــرض أن يكــون
للخطــاب الديــي حضــوره وكلمتــه ،إال أن حتديــات العقيــدة والفكــر واألخــاق واالجتمــاع والســلوك يف كل امتداداتــه هــي
األخطــر (.)111
ويذهــب بعــض علمــاء ورجــال الديــن يف قوهلــم بــأن التأصيــل العقيــدي والفكــري والفقهــي واألخالقــي هــو ضــرورة
لتســيي ِج وترشــيدوحتصني مســارات السياســة ،وإال انفلتــت هــذه املســارات ،واحنرفــت آلياهتــا ،وطاشــت أدواهتــا ،ومــا
ـواء أكان علــى مســتوى أداء
يُشــاهد يف عــامل السياســة مــن احنرافــات وانزالقــات حنــو العنــف ،والتطــرف واإلرهــاب ،سـ ً
األنظمــة ،أم ممارســات الشــعوب هــو نتيجــة غيــاب احملصنــات الروحيــة واألخالقيــة ،ورمبــا مــا يقال يف شــئون السياســة
هــو الــذي أنتــج الكثــر مــن الصراعــات واخلالفــات والتجاذبــات ،وك ّل املــأالت املتشــددة واملتطرفــة ،وعليــه مــن صــاحل
األوضــاع السياســية أن تكــون يف منــأى عــن خالفــات الديــن ،وصراعــات املذاهــب ،وجدليــات الفقــه
ثاين عشر :واقع اخلطاب الديين يف مملكة البحرين:
يعكــس اخلطــاب الديــي احلــايل يف مملكــة البحريــن الواقــع اخلــاص للبيئــة الثقافيــة واالجتماعيــة والسياســية
الســائدة يف البــاد ،حيــث حدثــت حالــة مــن االســتقطاب املذهــي نتيجــة األحــداث السياســية واألزمــات األمنيــة الــي 
وقعــت عــام  2011م ،وهــي أحــداث هامــة يف تاريــخ هــذا اخلطــاب بتعداداتــه املتوائمــة واملتعايشــة منــذ القــدم قبــل هــذا
ضاغطــا أدى إىل هــذه النتيجــة الــي مل يكــن يتوقــع
التاريــخ ،ورمبــا كانــت الوقائــع السياســية داخليًــا وخارجيًــا عامـ ًـا
ً
أن تصــل إىل هــذا احلــد  ،فاالنتمــاء املذهــي دينيًــا وجــد مــن يتلقفــه مــن خــارج احلــدود وحيــاول ســلخه عــن االنتمــاء
الوطــي لتحقيــق أغــراض ليســت يف املصلحــة الوطنيــة ،لكنهــا بطبيعــة احلــال ختــدم املصلحــة اخلارجيــة ،فالتجــاذب
السياســي الــذي كان يظهــر بــن احلــن واآلخــر وعلــى فتــرات متباعــدة منــذ عــام 1971م كان أغلبــه سياسـيًا ،ومل يكــن
للخطــاب الديــي املذهــي توجهاتــه أو لغتــه احلــادة الــي تســتثري النعــرات االنتقاميــة أو الثــأر التارخيــي أو مقــوالت
 -110ذات املرجع السابق
 -111الغريفي :إذا تنازل اخلطاب الديين عن دوره الروحي والشرعي سيسقط يف مستنقعات السياسة  ،متاح على ،http://www.alwasatnews.com/news/1026923.html
 19سبتمرب 2015
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االضطهــاد الديــي أو التمييــز علــى أســاس طائفــي وغريهــا ،إذ كانــت االيدلوجيــة الوطنيــة حاجـزًا يف وجــه هــذا املنحــى،
حــى جــاء فربايــر  2011ومــا أثــاره مــن أطروحــات إقصائيــة جعلــت اتبــاع كل مذهــب يتبنــون خطابًــا مواجهًــا للــرد علــى
هــذا الطــرح اجلديــد .
وبغــض النظــر عــن مــدى قصديــة خطــاب فربايــر  ، 2011إال أن مــا أحدثــه مــن شــرخ طائفــي ال يــزال يتفاعــل
داخليًــا ويتماهــى خارجيًــا مــع أطروحــات إقليميــة ودوليــة تتحقــق فيهــا قصديــة التوجيــه بغرض تفتيــت الدولــة الوطنية،
بغــض النظــر عــن حجمهــا اجلغــرايف أو االســتئثار واالســتحواذ لطــرف علــى حســاب أطــراف أخــرى .
وال خيتلــف اخلطــاب الديــي احلــايل يف البحريــن مــن حيــث تعــدد مداخلــه وطروحاتــه وحــى خصائصــه املعمقــة
ألزمتــه الراهنــة الــي جتعلــه غــر مــوات ملرحلــة االزمــة أو املرحلــة احلضاريــة والتنميــة ،فــا تــزال الــرؤى منكفئــة علــى
أحــكام ورؤى تارخييــة غــر حمققــة أوخمتلــف عليها،واحلــرة بــن التقــدم إىل األمــام واألخــذ بالتحديــث الفقهــي
والتأويــل املعاصــر ،وبــن اســتمرار املراوحــة يف مســاحة مــن االجتهــاد املغلــق أو اجتــرار القــدمي ،ســواء كان ذلــك يف
ـدءا مــن احملضــن األول وهــو األســرة ،ومــرورًا باملدرســة واجلامعــة أو كانــت املعاجلــة عــر 
املنصــات التعليميــة االوىل بـ ً
وســائل التبيلــغ واالتصــال بأشــكاهلا وأمناطهــا التقليديــة واحلديثــة.
إن احلديــث عــن خصوصيــة اخلطــاب الديــي يف مملكــة البحريــن مــن حيــث التجديــد واملوائمــة االجتماعيــة يعــد
بعيــد املنــال حــى هــذه اللحظــة مــا مل يتــم الدفــع بقــوى البحــث والفقــة والفكــر يف مضامريهــا املختلفــة  ،واالهتمــام
هبــا ورعايتهــا وافســاح اجملــال للتعبــر عــن رؤى جديــدة ،بغــض النظــر عــن جتاوزهــا للمــدارس الفقهيــة القدميــة طاملــا
التزمــت بقواعــد املوضوعيــة و األمانــة العلميــة وترســيخ املصلحــة العليــا للوطــن فــوق االنتمــاءات الوالئيــة للمفاهيــم
()112
التقليديــة الــي جتعــل مــن الــوالء الوطــي اقــل شــأنا أو هكــذا يــراد لــه.
ثالث عشر :جتديد اخلطاب الديين يف وسائل االتصال البحرينية:
ممــا ال شــك فيــه بــأن مملكــة البحريــن حتــرص علــى نقــاء اخلطــاب الديــي بــكل توجهاتــه عــن الطروحــات
املتشــنجة أو الــي تدعــو إىل االقصــاء ،ناهيــك عــن نبــذ دعــوات العنــف والتطــرف واالرهــاب ،وتدعــو بــن احلــن واآلخــر
إىل تبــي قيــم التســامح واحملبــة واحتــرام حقــوق األديــان والطوائــف األخــرى.وال تــكاد ختلــو املــواد الصحفيــة واملضامــن 
االعالميــة عــر التقاريــر الرمسيــة  ،او مــا ينشــره الكتّــاب واملثقفــون واإلعالميــون مــن تأكيــد هــذه القيــم والتأكيــد
علــى أمهيــة جتديــد اخلطــاب الديــي ،لكــن الســؤال يــدور حــول وجــود جهــد ممنهــج أو برنامــج عمــل مــن أجــل جتديــد
اخلطــاب الديــي يف البحريــن ؟!
 -112مقابلة الباحثة مع الدكتور «عوض هاشم» أستاذ اإلعالم املساعد بكلية اآلداب جبامعة البحرين ومقدم برامج دينية يف إذاعة البحرين 10 ،يناير .2015
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لقــد عُقــد أكثــر مــن مؤمتــر دويل ملعاجلــة قضايــا اخلطــاب الديــي مثــل مؤمتــر التقريــب بــن املذاهــب  ،كمــا انتظمــت
كثــر مــن الفعاليــات الــي تضــم رجــال ديــن وفعاليــات اجتماعيــة وسياســية ،وذلــك للمشــاركة يف صياغة خطاب سياســي
موحــد مــن أجــل نصــرة القضايــا الوطنيــة  ،لكــن التوصــل إىل مبــادئ عامــة لقضيــة التجديــد ال يــزال بعيـدًا ،حيــث أن
بعــض االنتمــاءات الدينيــة يف تكوينهــا ونشــأهتا ليســت ذات طابــع حملــي ،فكثــر مــن هــذه التيــارات الدينيــة إن هــي إال
صــدى أو امتــدادات دينيــة لتيــارات هلــا وجودهــا يف دول أخــرى  ،وهــو مــا يتطلــب جهـدًا أكــر يف التعــاون مــع منظمــات
اســامية ذات طابــع إقليمــي أو دويل ،ومنهــا مؤسســة األزهــر الشــريف أو رابطــة العــامل اإلســامي أو منظمــة التعــاون
اإلســامي الــي تضــم يف عضويتهــا أكثــر مــن  57دولــة .
ويــرى بعــض القائمــن علــى اخلطــاب الديــي يف وســائل االتصــال مبملكــة البحريــن انــه خطــاب اليــزال دون مســتوى
طمــوح متابعيــه مــن كافــة شــرائح اجملتمــع ،والســبب يعــود إىل أمريــن مهــا -:
■ ■ األول :عــدم وجــود جهــة مســتقلة تُعــى بدراســة ومتابعــة اخلطــاب الديــي علــى أســس علميــة قائمــة علــى البحــث
والدّراســة ،باإلضافــة الفتقــاد وضــع برامــج وخطــط اســتراتيجية واضحــة تعمــل مــن خالهلــا مجيــع وســائل التوجيــه
واإلعــام .
■ ■الثــاين :عــدم وجــود التنســيق الفعلــي بــن املؤسســات الرمسيــة ذات العالقــة املشــتركة يف وضــع خطــة واضحــة يســر 
عليهــا مجيــع منتســبو تلــك املؤسســات يف خطاهبــم الديــي  .وهــذا ال يعــي عــدم وجــود تفامهــات آنيــة يف بعــض
املناســبات ويف أوقــات األزمــات بــن تلــك املؤسســات ،إمنــا ال يســاهم أبــدا يف ضبــط وتــرة اخلطــاب الديــي والنــأي
بــه عــن التشــدد والتطــرف(. )113
وعليــه فاملؤمــل أن تكــون هنــاك هيئــة مســتقلة عليــا مــن ذوي التخصصــات الشــرعية املعتدلــة واإلعالميــة ينــاط هبــا
وضــع اخلطــط اإلســتراتيجية العامــة للخطــاب الديــي يف مملكــة البحريــن .
رابع عشر  :التحديات اليت تواجه جتديد اخلطاب الديين يف وسائل االتصال البحرينية:
هنــاك عــدة حتديــات تقــف أمــام مســألة جتديــد اخلطــاب الديــي يف وســائل االتصــال العربيــة بصفــة عامــة ومــن
بينهــا وســائل االتصــال يف مملكــة البحريــن ،يتقدمهــا اجلهــل الــذي تفشــى لــدى قطــاع واســع مــن املتعلمــن ،فاملســألة
الدينيــة االســامية وقعــت بــن فكــي رحــى أوهلــا اجلهــل و ثانيهاالتوظيــف السياســي للخطــاب الديــي الــذي انتشــر يف
العقــود االخــرة بالوطــن العــريب ،نتيجــة فشــل املشــروع القومــي واملشــروع االشــتراكي  ،وأيضــا بســبب الثــورة االيرانيــة
الــي اعتربهــا البعــض احلــل النهائــي ملعضــات اإلنســان املســلم  -وهــي ليســت كذلك-ألهنــا مل تقــدم أي حلــول يف
 -113مقابلة مع فضيلة الشيخ راشد اهلاجري ،رئيس األوقاف السنية ،ومتعاون مع هيئة شؤون اإلعالم مبملكة البحرين يف إعداد وتقدمي عدد من الربامج الدينية اإلذاعية
والتلفزيونية املوجه لكافة شرائح اجملتمع يف الفترة ما بني  .2016 - 2007متت املقابلة يف أكتوبر .2015
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مســائل احلريــات العامــة والنجــاح االقتصــادي ،ولكــن حــى اآلن يُســوق البعــض إمــا النمــوذج اإليــراين أو النمــوذج
التركــي ،دون أن تظهــر أو تتبلــور مدرســة عربيــة يف التجديــد الديــي  ،فمــا هــو موجــود ال يعــدو حمــاوالت قليلــة وغــر 
()114
منتشــرة.

 -114مقابلة الباحثة مع الدكتور حممد غامن الرميحي أستاذ علم االجتماع السياسي بدولة الكويت ،وكاتب بصحيفة الشرق األوسط 30،مارس 2015
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متهيد:
تزامــن ارتفــاع عــدد القنــوات الفضائيــة املنتجــة للخطــاب الطائفــي مــع اشــتداد الصــراع بــن القــوى السياســية
والعســكرية ،مــن أجــل االســتيالء علــى الســلطة يف البلــدان الــي تعيــش حربًــا أهليــة بــكل مالبســاهتا وامتداداهتــا
اإلقليميــة والدوليــة ،فلــو اقتصرنــا علــى العــراق ،علــى ســبيل املثــال ،لوحــظ أنــه بعــد ســقوط نظــام صــدام حســن يــوم 9
إبريل/نيســان  2003قامــت القــوات األمريكيــة بتفكيــك النظــام السياســي واإلداري البعثــي واســتبداله بنظــام قائــم علــى
احملاصصــة الطائفيــة الــي تعــززت مبنظومــة إعالميــة أفــرزت العديــد مــن القنــوات التلفزيونيــة الــي تتســم بطابعهــا
الطائفــي ،نذكــر منهــا -علــى ســبيل املثــال ال احلصــر -قنــاة الــزوراء ،واألنــوار ،واملســار ،وآفــاق ،والعراقيــة ،والشــرقية،
والبغداديــة ،وصــاح الديــن ،وعشــتار ،وغريهــا .واستشــرت هــذه القنــوات يف بقيــة الــدول العربيــة واإلســامية لتنصــب
نفســها متحد ًثــا رمسيًــا باســم الســنة كلهــم أو الشــيعة بأســرهم.
حقيق ـ ًة إن هــذه القنــوات الفضائيــة مل ختتــرع االختــاف يف املذاهــب الدينيــة يف املنطقــة العربيــة ،لكنهــا حولتــه
مبمارســاهتا إىل قضيــة عامــة تشــغل اجلميــع ،وخيــوض فيهــا الدمهــاء الذيــن ال ميلكــون خلفيــة معرفيــة يف الديــن
والسياســة ،فســعوا إىل متديــد احلــدود املذهبيــة والطائفيــة لتأجيجهــا ،وفــرض فهمهــم للنزاعــات املعقــدة يف املنطقــة
العربيــة.
تأسيسًــا علــى مــا ســبق ،ميكــن التســاؤل عــن املرتكــزات والثوابــت الــي يقــوم عليهــا اخلطــاب الطائفــي يف الفضائيات
الدينيــة الناطقــة باللغــة العربيــة ،ومتثالتــه للنزاعــات املســلحة يف املنطقــة العربيــة واإلســامية مــن خــال ســرد اهلويــة
الطائفيــة والرهانــات الــي يشــكلها إســقاطه لــكل مــا هــو ديــي علــى الصــراع السياســي.
ويــرى السياســي األمريكــي هنــري كيســنجر أن املنطقــة العربيــة واإلســامية تعيــش مرحلــة مــن الصــراع العقائــدي
واملذهــي شــبيه ًة مبــا عاشــته أوروبــا يف القــرن الســابع عشــر ،ويؤيــده يف ذلــك بعــض املثقفــن والسياســيني العــرب رغــم
اعترافهــم بــأن اختــاف املذاهــب العقائديــة يف هــذه املنطقــة ليــس وليــد اليــوم مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى فــإن
التاريــخ ال يعيــد إنتــاج ذاتــه بالطريقــة عينهــا يف أي منطقــة مــن العــامل وخــارج أي شــرط اقتصــادي واجتماعــي وثقايف.
فمــا رآه هنــري كيســنجر هــو ضــرب مــن الفهــم ملــا جيــري يف املنطقــة العربيــة يســتبعد التدخــل األجنــي يف تأجيجــه مــن
جهــة ،ويفرغــه مــن أي حمتــوى سياســي مــن جهــة أخــرى(.)115
ويتعــرض الفصــل التحليلــي التــايل للمعاجلــة اإلعالميــة الــي تعرضــت لألزمــة البحرينيــة عــر قنــوات الدراســة
التلفزيونيــة حمــل التحليــل ،أو عــر النشــر يف املواقــع اإللكترونيــة الــي اختــذت مــن الصبغــة الدينيــة ملمحًــا مميـزًا هلــا،
وبالتحديــد تلــك املضامــن الــي وظفــت اإلطــار الديــي خبطاباتــه ذات التوجــه املتعــدد ،وإن كانــت ال تنطبــق عليها صفة
 -115نصر الدين لعياضي ( .)2015مرجع سابق ،ص 5
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الطائفيــة وفــق التصــور العــام الــذي تقدمــه هــذه الدراســة ،بيــد أهنــا تنزلــق بــن احلــن واآلخــر يف براجمهــا احلواريــة
ومناظراهتــا التلفزيونيــة حــول املذاهــب الدينيــة ،ومنشــوراهتا وخطبهــا الــي تنتجهــا عــر مواقعهــا إىل إنتــاج خطــاب
طائفــي عنيــف ألســباب جتاريــة ترتبــط بعائــدات اإلعالنــات أو للحصــول علــى دعــم مــايل مــن القــوى املتصارعــة حــول
الســلطة يف املنطقــة العربيــة.
ويتناول هذا الفصل:
عــرض نتائــج الدراســة الــي أجريــت علــى عينــة مــن الربامــج واملضامــن يف القنــوات الفضائيــة حمــل
الدراســة )116(،وذلــك علــى مــدى ثالثــة أشــهر بــدءا مــن ( 1أكتوبــر 2014م وحــى  31ديســمرب 2014م).
جمتمع الدراسة:
يتمثــل جمتمــع الدراســة يف كل مــن القنــوات الفضائيــة  ،الــي توظــف االختــاف بــن املذاهــب الدينيــة املختلفــة يف
البحريــن بوصفهــا إطــارًا عامًــا يف معاجلتهــا للقضايــا السياســية يف البحريــن.
■ عينة الدراسة
لتحديد عينة الدراسة اتبعت الباحثة اخلطوتني التاليتني:
■ اختيار عينة الوسائل
حيــث مت تقســيم عينــة الوســائل إىل فئتــن رئيســيتني :األوىل ،قنــوات فضائيــة ومواقــع ناطقــة بالعربيــة متخصصــة
يف تنــاول الشــأن البحريــي ،حيــث تفــرد لــه مســاحات واســعة مــن تغطيتهــا اإلخباريــة ،أو براجمهــا التفصيليــة ،والثانيــة،
برامــج /مضامــن توظــف االختــاف بــن (املذاهــب الدينيــة) املختلفــة يف البحريــن بوصفهــا إطــارًا عامًــا يف معاجلتهــا
للقضايــا السياســية يف البحريــن.
ويف إطار الفئة األوىل :وقع االختيار على كل مما يلي:
 قنــاة (العــامل الفضائيــة اإلخباريــة) بوصفهــا القنــاة التلفزيونيــة األبــرز الــي تعــرض خطابــا إخباريــا دينيــامسيسًــا علــى ســاحة اإلعــام الشــيعي ،والــذي يُعــى بشــكل خــاص بقضايــا ومشــكالت البحريــن ،وإن كان مــن زاويــة
دينيــة طائفيــة حبتــة.
 (القنــاة الفضائيــة البحرينيــة) بوصفهــا القنــاة البحرينيــة الرمسيــة الــي تعــر عــن الصــاحل العــام ،وهــي تتبــىبالتــايل خطابًــا يوصــف بأنــه معتــدل ،كمــا تعــرض لكافــة األحــداث السياســية الــي تــدور بالبحريــن وخاصــة خــال
 -116القناة الفضائية البحرينية ،وقناة العامل اإليرانية.
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فتــرة إعــداد الدراســة الــي تصــادف فيهــا اإلعــداد ،مث تنفيــذ االنتخابــات النيابيــة والبلديــة البحرينيــة (أكتوبــر ،نوفمــر
 ،)2014وباعتبارهــا -كذلــك -مــن أكثــر القنــوات حضــورًا يف الشــارع البحريــي.
يف إطار الفئة الثانية :فقد وقع االختيار على كل مما يلي:
■ ■برنامــج «حديــث البحريــن» وبرنامــج «مــع احلــدث» ،بقنــاة العــامل اإليرانيــة ،حيــث يعــد الربنامــج األول خمصــص
بشــكل كامــل للشــأن البحريــي ،وكذلــك الثــاين وإن كان بشــكل جزئــي.
■ ■برنامج «االستحقاق» ،وبرنامج «انتخابات  »2014على القناة الفضائية البحرينية.
عرض نتائج حتليل عينة املواقع اإللكترونية حمل التحليل:
وقــع اختيــار الباحثــة علــى اثنــن مــن أشــهر املواقــع اإللكترونيــة اســتخداما بــن فئــات اجملتمــع البحريــي املختلفــة
وذلــك وفــق نتائــج الدراســة االســتطالعية الــي أجرهتــا الباحثــة يف وقــت ســابق علــى اختيــار عينــة الدراســة التحليليــة،
والتطبيــق النهائــي الســتمارات الدراســة ،ومهــا:
 موقــع (مجعيــة الوفــاق الوطــي اإلســامية) ،بوصفــه املوقــع األكثــر شــهرة بــن كثــر مــن الشــباب البحريــيفيمــا يتعلــق بالسياســة ،هــذا فضــا عــن كونــه أكثــر املواقــع (الشــيعية) دل ـوًا يف الشــأن البحريــي السياســي ،واملوقــع
الرمســي للمعارضــة البحرينيــة.
 موقــع (مجعيــة املنــر الوطــي اإلســامي) بوصفــه املعــادل املوضوعــي ملوقــع مجعيــة الوفــاق (الســابق ذكــره)،حيــث يرتكــز املوقــع علــى اخلطــاب (الســي) ،ســواء علــى مســتوى الشــأن السياســي أو اجملتمعــي.
جدول ()1
أمساء الربامج وعدد احللقات حمل التحليل (ن=)139
القناة
قناة العامل
قناة البحرين
الربنامج
%
ك
%
ك
%86.5
45
االستحقاق
%13.5
7
انتخابات 2014
%96.6
84
حديث البحرين
%3.4
3
مع احلدث
%62.6
87
%37.4
52
اإلمجايل
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أول :خصائص الربامج املعنية بالقضايا السياسية
ً
-1خصائص عينة الدراسة التلفزيونية

■ ■خصائص عينة الدراسة التلفزيونية (فئات الشكل :ماذا قيل ):

خصائص عينة الدراسة
زمن الربنامج
دورية بث الربنامج
فترة عرض الربنامج
نوع البث
إعادة الربنامج

جدول ()2
خصائص عينة الدراسة التلفزيونية
القناة قناة البحرين قناة العامل
%
ك
%
ك
ساعة ونصف %3.4 3 %38.5 20
%96.6 84 %61.5 32
ساعة
%100 87 %86.5 45
يومي
- %13.5 7
أسبوعي
%100 87 %100 52
مساء
%100 87 %98.1 51
مباشر
- %1.9 1
مسجل
%100 87 %100 52
يُعاد

اإلمجايل
%
ك
%16.5 23
%83.5 116
%95 132
%5
7
%100 139
%99.3 138
%0.7 1
%100 139

تــرز بيانــات اجلــدول الســابق جمموعــة مــن اخلصائــص املرتبطــة بالربامــج التلفزيونيــة حمــل التحليــل يف كل مــن
القنــاة الفضائيــة البحرينيــة ،وقنــاة العــامل الفضائيــة ،حيــث بلغــت مــدة غالبيــة الربامــج يف القنــاة الفضائيــة البحرينيــة
ســاعة ،وذلــك مبــا نســبته ( )%61.5مــن إمجــايل املــدة الــي تســتغرقها برامــج القنــاة ،كمــا بلغــت مــدة الربنامــج يف قنــاة
العــامل الفضائيــة ســاعة واحــدة كذلــك ،وذلــك مبــا نســبته (.)%96.6
وتشــر بيانــات اجلــدول أيضًــا إىل أن غالبيــة برامــج قنــايت الدراســة حمــل التحليــل كانــت «يوميــة» اإلذاعــة ،وذلــك
مبــا نســبته ( )%95مــن إمجــايل برامــج القناتــن خــال فتــرة التحليــل.
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ونظـرًا ألن فتــرة املســاء والســهرة مــن أكثــر فتــرات ذروة املشــاهدة لــدى كثــر مــن املشــاهدين ،خاصــة وأن غالبيــة
برامــج األحــداث اجلاريــة  Talk showsتــذاع يف هــذه الفتــرة ،فقــد كانــت «كل» برامــج عينــة الدراســة تــذاع يف فتــرة
املســاء ،مبــا نســبته (.)%100
وقــد عرضــت غالبيــة الربامــج أيضًــا كبــث مباشــر مــن اســتوديوهات كال القناتــن ،وذلــك مبــا نســبته ( )%99.3مــن
إمجــايل هــذه الربامــج.
وتعاد «كل» برامج القناتني مرة أخرى يف موعد آخر من اليوم نفسه أو من اليوم التايل.
■ ■خصائص مضمون الربامج التلفزيونية حمل التحليل (كيف قيل):
كشــف حتليــل البيانــات أن أهــم القضايــا واملوضوعــات الــي ناقشــتها القنــاة الفضائيــة البحرينيــة خــال فتــرة
التحليــل كانــت اســتعدادات البــاد لالنتخابــات (الربملانيــة) ،وذلــك يف املرتبــة األوىل واألكثــر أمهيــة ،بواقــع ()%78.43
مــن إمجــايل القضايــا املثــارة بالقنــاة ،يف حــن تفرعــت القضايــا األخــرى الــي تناولتهــا القنــاة علــى املوضــوع نفســه
مــن قريــب أو بعيــد ،حيــث ناقشــت القنــاة املوضوعــات املرتبطــة باحلمــات االنتخابيــة للمرشــحني ،وكواليــس هــذه
احلمــات ،فضـ ًـا عــن التحليــل والتعليــق علــى خلفيــات املرشــحني وقدراهتــم.

أمــا فيمــا يتعلــق مبوضوعــات احللقــات الــي ناقشــتها قناة العــامل الفضائيــة ،فقد ارتبطــت هي األخــرى باالنتخابات
البلديــة والنيابيــة البحرينيــة ،ولكــن مــن الزاويــة املعارضــة ،والــي رصــدت بشــكل دؤوب كافــة التحــركات البحرينيــة
لتنظيــم االنتخابــات ومــا صاحبهــا مــن فعاليــات وأنشــطة ،مترمجــة إياهــا لنقــاط ضعــف تشــوب هــذه االنتخابــات
وهتــدد نزاهتهــا ،يف تدخــل ســافر وواضــح يف كافــة شــئون الداخــل البحريــي ،حيــث تعرضــت القنــاة علــى ســبيل املثــال
لكــون األزمــة السياســية تتعقــد يف البــاد بعــد امتنــاع املعارضــة عــن الترشــح لالنتخابــات البلديــة والنيابيــة ،ومدامهــات
قــوات األمــن ملنــازل نشــطاء املعارضــة ،وإيقــاف مجعيــة الوفــاق عــن العمــل وتعطــل موقعهــا اإللكتــروين لفتــرة ،اعتقــال
بعــض نشــطاء املعارضــة ،والتركيــز علــى أمهيــة االســتفتاء الشــعيب كقــرار حاســم قــد جيعــل املعارضــة تتراجــع عــن
مقاطعتهــا لالنتخابــات .وذلــك بنســب ودرجــات متقاربــة نســبيًا ،حيــث خصصــت كل حلقــة تقريبًــا ملناقشــة موضــوع أو
قضيــة بعينهــا مرتبطــة أو خمتلفــة عــن ســابقتها ،وإن مجعهــا إطــار كبــر مشــترك وهــو فعاليــات االنتخابــات الــي قــد
()117
شــهدهتا البــاد ومــا صاحبهــا مــن أزمــات بالبــاد.

 -117مزيد من التفاصيل يف جدول رقم ( )14يعرض مبالحق الدراسة
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 -2املستوى اللغوي للربنامج:
جدول ()3
املستوى اللغوي للربنامج
القناة
قناة العامل
قناة البحرين
%
ك
%
ك
املستوى اللغوي
%100 52
عامية
%100 87
جيمع بني العامية والفصحى

اإلمجايل
%
ك
%37.4 52
%62.6 87

تشــر بيانــات اجلــدول الســابق إىل أن القنــاة الفضائيــة البحرينيــة تعتمــد علــى اللهجــة البحرينيــة العاميــة بنســبة
( )%100مــن إمجــايل براجمهــا املذاعــة ذات الصلــة مبوضــوع الدراســة حمــل التحليــل ،يف حــن مزجــت قنــاة العــامل
الفضائيــة بــن العربيــة والعاميــة ،وذلــك فيمــا نســبته ( )%100مــن براجمهــا املذاعــة والــي ختــص الشــأن البحريــي.
وميكــن تفســر النتيجــة الســابقة يف ضــوء طبيعــة كل قنــاة مــن قنــوات الدراســة حمــل التحليــل ،حيــث تعتــر القنــاة
الفضائيــة البحرينيــة قنــاة ذات توجــه حملــي باألســاس ،يف حــن تصنــف قنــاة العــامل الفضائيــة باعتبارهــا قنــاة موجــه
للعــامل العــريب علــى وجــه العمــوم ،وهــو مــا جيعلهــا تلــزم اللغــة العربيــة الفصحــى كأســاس لتقــدمي براجمهــا بعيـدًا عــن
أيــة تصنيفــات لغويــة عامــة ختــص كل دولــة عربيــة علــى حــدة.
 -3القالب الرباجمي:
جدول ()4
القالب الرباجمي
القناة
القالب الرباجمي

قناة البحرين
ك

%

قناة العامل
ك

- %32.7 17
مقابلة داخل /خارج األستوديو
- %9.6 5
حديث مباشر ومقابلة داخل األستوديو
حديث مباشر ومقابلة داخل األستوديو وعرب اهلاتف - %57.7 30
87
حديث عرب اهلاتف
2017

%

اإلمجايل
ك

%

 %12.2 17%3.6 5
 %21.6 30%62.6 87 %100
معهد البحرين للتنمية السياسية
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تشــر بيانــات اجلــدول الســابق إىل أن غالبيــة قوالــب برامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة ()%57.7كانــت عبــارة عــن
حديــث مباشــر للمذيــع /املذيعــة ،فضـ ًـا عــن املقابلــة داخــل األســتوديو أو عــر اهلاتــف مــع ضيــوف الربنامــج ،ويف
املقابــل اعتمــدت غالبيــة برامــج قنــاة العــامل علــى األحاديــث مــع ضيــوف الربامــج عــر اهلاتــف ،ومجيعهــم مــن دول
وختصصــات وانتمــاءات خمتلفــة ،وذلــك فيمــا نســبته ( )%100مــن إمجــايل برامــج القنــاة.
وميكــن تفســر النتيجــة الســابقة يف ضــوء العــداء والتوجــه األيديولوجــي الصريــح والواضــح لقنــاة العــامل اإليرانيــة
الفضائيــة جتــاه السياســة والشــأن البحريــي ،وهــو مــا جيعــل مــن الصعــب اســتضافة الضيــوف املؤيديــن أو املعارضــن 
البحرينيــن هبــا داخــل األســتوديو مباشــرة مبــا يعينــه ذلــك مــن تواجدهــم الفعلــي يف إيــران.
وجتــدر اإلشــارة إىل أن «احلديــث عــن األشــكال أو القوالــب األكثــر مالئمــة لتجديــد اخلطــاب تســتدعي فهــم ل ـبّ
اخلطــاب وغايتــه ،فاخلطــاب الديــي يســتهدف عمومــا اإلقنــاع عــر حجاجيــة منطقيــة أليدولوجيــة أو عقيــدة معينــة،
وألن الســياق أحــد أهــم الشــروط الواجــب أخذهــا يف االعتبــار عنــد حتليلنــا للخطــاب ،أو أن اللغــة ليســت جمــرد كلمــات
جوفــاء يف اخلطــاب بــل هــي تكثيــف بالغــي للرمــوز يــؤدي إىل حتقيــق االســتمالة ،فإننــا نســتخلص أمهيــة البالغــة يف
ونطقــا وصوتًــا وصــور ًة ورمسًــا وإميــاءة ،حيــث يشــر رومــان جاكســون -علــى ســبيل املثــال-
إعــداد اخلطــاب وأدائــه كتابـ ًة ً
يف نظريتــه للوظائــف اللغويــة إىل أمهيــة الوظيفــة املرجعيــة املتعلقــة مبضمــون اخلطــاب ،ولكننــا ال ننتبــه إىل مخــس
وظائــف أخــرى تتعلــق مبتلقــي اخلطــاب وهــي الوظيفــة االنفعاليــة واإليعازيــة واللغويــة والفــوق لغويــة ،ومجيــع هــذه
الوظائــف ال تــؤيت مثارهــا إال مــن خــال موقــف اتصــايل تفاعلــي بــن عناصــر العمليــة االتصاليــة املعروفــة < املرســل،
الرســالة ،املســتقبل > ويشــر كثــر مــن الباحثــن إىل البالغــة بــكل مفاهيمهــا الدالليــة واجلماليــة باعتبارهــا متغ ـرًا
حامسًــا يف حتقيــق االســتمالة ولــذا كان احلــذر مــن إغفــال املتطلبــات املعرفيــة والنفســية واللغويــة الالزمــة للخطــاب،
حســب منطــه التعبــري .وأثــر ذلــك علــى النفــور أو الفشــل يف التأثــر ،فالنــأي عــن اخلرافــة أو الشــعوذة أو النزعــة
املذهبيــة أو الطائفيــة ،وجتنــب التعصــب والبعــد عــن اإلغــراق الــذايت والتغريــي ،ناهيــك عــن ترتيــب األولويــات عقيــدة
وشــريعة و أخالقــا.
هــذا إىل جانــب التحلــي باحلكمــة واملوعظــة احلســنة واجملادلــة باحلســى باعتبارهــا ركائــز أساســية يف أســلوب
اخلطــاب الديــي ،أمــا عــن القوالــب واألشــكال الــي يقــدم هبــا اخلطــاب الديــي فــإن مجيــع القوالــب واألشــكال
املســتخدمة يف اخلطــاب السياســي واإلعالمــي وغريهــا متاحــة وميكــن اســتثمارها حبرفيــة ووعــي خيــدم أهــداف
اخلطــاب ومراميــه»(.)118

 -118مقابلة الباحثة مع الدكتور «عوض هاشم» أستاذ اإلعالم املساعد بكلية اآلداب جبامعة البحرين ومقدم برامج دينية يف إذاعة البحرين 10 ،يناير .2015
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-4اهلدف الظاهر للحلقة
كشــفت نتائــج التحليــل أن أهــم األهــداف الظاهــرة للحلقــات يف القنــاة الفضائيــة البحرينيــة كانــت أهــداف تعريفيــة
مبوضــوع احللقــة باألســاس ،وباملوضــوع حمــل التقــدمي ،حيــث ركــزت هــذه احللقــات -كمــا ســبقت اإلشــارة -علــى أحــداث
وفعاليــات االنتخابــات يف البــاد ،ومــن ًّمث ركــزت احللقــات علــى تفاصيــل العمليــة االنتخابيــة وأخبــار املرشــحني،
واحلمــات االنتخابيــة...اخل ،وذلــك بواقــع ( )%90.38مــن إمجــايل أهــداف احللقــات.
ويف املرتبــة الثانيــة ،كان اهلــدف الظاهــر للحلقــات بالقنــاة الفضائيــة البحرينيــة هــو التركيــز علــى مقاطعــة املعارضــة
الشــيعية لالنتخابــات ،وكوهنــم ال ميثلــون الشــعب البحريــي بــأي حــال مــن األحــوال ،وإن مل تفــرد القنــاة للموضــوع
اهتمامًــا كب ـرًا ،حيــث مت التركيــز عليــه بواقــع ( )%3.85مــن إمجــايل اهلــدف الظاهــر للحلقــات بالقنــاة.
أمــا بالنســبة لقنــاة العــامل الفضائيــة ،فقــد كان اهلــدف الظاهــر ملعظــم حلقــات براجمهــا حمــل التحليــل يتــوزع بشــكل
متقــارب ومتســاوي تقريبًــا علــى نشــاط املعارضــة البحرينيــة ،وإبــراز أخطــاء ومثالــب احلكومــة البحرينيــة يف إدارة
العمليــة االنتخابيــة ،ومــن مث ركــزت برامــج القنــاة علــى مــا وصفــوه باالعتقــاالت يف صفــوف املعارضــة البحرينيــة،
والدعــوة إىل إجــراء اســتفتاء شــعيب حــول االنتخابــات ،وضــرورة توحــد صفــوف املعارضــة ملقاطعــة االنتخابــات  ،كــون
املعارضــة ممثلــة جلــزء مهــم مــن نســيج الشــعب البحريــي ،والتأكيــد علــى أن احلكومــة هــي املســئولة عــن أيــة أخطــاء
أو أزمــات حتــدث بالبــاد...اخل .
موقفــا مضــادًا للبحريــن ،ومل تنصــف قضيتهــا ،بــل علــى
وجتــدر اإلشــارة إىل أن الكثــر مــن الفضائيــات قــد اختــذت ً
العكــس ســامهت يف تعميــق األزمــة مــن خــال بــث تقاريــر وأخبــار مغلوطــة ،وتبــي وجهــات نظــر أحاديــة اجلانــب،
واســتضافت شــخصيات تــوكل هلــا مهمــة التحليــل والتعليــق علــى مــا جيــري ،وهــي أصـ ًـا شــخصيات خــارج نطــاق وموقــع
احلــدث.
وقــد اســتطاع برنامــج حــوار مفتــوح لإلعالمــي ســعيد احلمــد  -علــى ســبيل املثــال -أن يفنــد كثــر مــن هــذه األخبــار
املغلوطــة الــي بثتهــا قنــاة العــامل احملســوبة علــى احلــرس الثــوري اإليــراين ،وقنــاة املنــار احملســوبة علــى حــزب اهلل
اللبنــاين .واســتعان اإلعالمــي ســعيد احلمــد يف كشــف احلقائــق بالشــخوص الذيــن مت التغريــر هبــم لــإدالء بتصرحيــات
ال متــت للحقيقــة بصلــة ،وعــرض اعتذارهــم يف الربنامــج عــن اخلطــأ الــذي ارتكبــوه حبــق أنفســهم وبالدهــم.
ويف مقابــل اســتمرار بعــض الفضائيــات يف هنجهــا التضليلــي ومحلتهــا املقصــودة ضــد البحريــن ،راجعــت فضائيــات
أخــرى أدائهــا فيمــا تعرضــه عــن البحريــن ،وتقدمــت باعتــذار رمســي عــن التغطيــة اخلاطئــة بشــأن حقيقــة مــا جيــري،
حيــث قدمــت شــبكة  CNNاإلخباريــة األمريكيــة اعتــذارًا إىل حكومــة مملكــة البحريــن عــن تصريــح ســابق يف نشــرة
األخبــار الرياضيــة قالــت فيــه املذيعــة أن  230شــخصًا قــد قتلــوا خــال االضطرابــات الــي شــهدهتا البحريــن ،وتســببت
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يف انســحاب البحريــن مــن ســباقات الســيارات الفــور مــوال وان .وقالــت مذيعــة قنــاة  CNNأن الرقــم الســابق كان خاطئــا
لــذا جيــب علينــا أن نوجــه اعتــذارًا إىل حكومــة مملكــة البحريــن عــن هــذا اخلطــأ.
ومل يقــف اإلعــام الرمســي مكتــوف األيــدي إزاء مــا تعرضــت لــه البحريــن مــن هجــوم إعالمــي شــرس ،بــل حاولــت
هيئــة شــئون اإلعــام الدفــاع عــن البحريــن وعــرض احلقائــق وتبياهنــا كمــا هــي للــرأي العــام احمللــي والعاملــي ،فقــد
قامــت إدارة اإلعــام اخلارجــي بإرســال عــدة خطابــات إىل مســئويل القمــر الصناعــي «عربســات» احتجاجًــا علــى خــرق
قنــوات العــامل واملنــار وأهــل البيــت ،القوانــن واألنظمــة الــي تنظــم البــث الفضائــي عــر هــذا القمــر.
وتضمنــت الرســالة الــي وجهتهــا هيئــة شــئون اإلعــام مبملكــة البحريــن إىل إدارة «عربســات» اهتامــات لقنــاة العــامل
واملنــار وأهــل البيــت بأهنــا تســيء إىل تقاليــد البــث الفضائــي ،كمــا أهنــا تنتقــد بعــض املســئولني العــرب بصــورة ال
تتماشــى مــع أعــراف وتقاليــد البــث الفضائــي ،فضـ ًـا عــن ســلوكها هنجًــا حتريضيًــا يف خطاهبــا اإلعالمــي.
«رمبــا كان االختــاف يف اخلطــاب الديــي احلــايل يف مملكــة البحريــن انعكاســا للواقــع اخلــاص للبيئــة الثقافيــة
واالجتماعيــة والسياســية يف البحريــن ،حيــث حدثــت حالــة مــن االســتقطاب املذهــي نتيجــة األحــداث الــي وقعــت
عــام  2011م وهــي أحــداث فاصلــة يف تاريــخ هــذا اخلطــاب بتعداداتــه املتوائمــة و املتعايشــة منــذ القــدم قبــل هــذا
ضاغطــا أدى إىل هــذه النتيجــة الــي مل يكــن يتوقــع
التاريــخ ،ورمبــا كانــت الوقائــع السياســية داخليًــا وخارجيًــا عامــا ً ً
أن تصــل إىل هــذا احلــد ،فاالنتمــاء املذهــي دينيًــا وجــد مــن يتلقفــه مــن خــارج احلــدود وحيــاول ســلخه عــن االنتمــاء
الوطــي لتحقيــق أغــراض ليســت يف املصلحــة الوطنيــة لكنهــا بطبيعــة احلــال ختــدم املصلحــة اخلارجيــة ســواء كان ذلــك
مقصــودًا أو غــر مقصــود  ،فالتجــاذب السياســي الــذي كان يظهــر بــن احلــن واآلخــر وعلــى فتــرات متباعــدة منــذ عــام
 1971كان اغلبــه سياسـيًا ومل يكــن للخطــاب الديــي املذهــي توجهاتــه أو لغتــه احلــادة الــي تســتثري النعــرات االنتقاميــة
أو الثــأر التارخيــي أو مقــوالت االضطهــاد الديــي أو التمييــز علــى أســاس طائفــي وغريهــا ،إذ كانــت األيدلوجيــة الوطنيــة
حاجـزًا يف وجــه هــذا املنحــى حــى جــاء فربايــر  2011ومــا أثــاره مــن أطروحــات إقصائيــة جعلــت أتبــاع املذهــب اآلخــر
يتبنــون خطابًــا مواجهًــا للــرد علــى هــذا الطــرح اجلديــد ،وبغــض النظــر عــن مــدى <قصديــة> خطــاب فربايــر  ،2011إال
أن مــا أحدثــه مــن شــرخ طائفــي ال يــزال يتفاعــل داخليًــا ويتماهــى خارجيًــا مــع أطروحــات إقليميــة ودوليــة تتحقــق فيها
قصديــة التوجيــه بغــرض تفتيــت الدولــة الوطنيــة بغــض النظــر عــن حجمهــا اجلغــرايف أو االســتئثار واالســتحواذ لطــرف
علــى حســاب أطــراف أخــرى .وال خيتلــف اخلطــاب الديــي احلــايل يف البحريــن مــن حيــث تعــدد مداخلــه وأطروحاتــه
وحــى خصائصــه املعمقــة ألزمتــه الراهنــة الــي جتعلــه غــر مــوات ملرحلــة األزمــة أو املرحلــة احلضاريــة والتنميــة ،فــا 
تــزال الــرؤى منكفئــة علــى أحــكام ورؤى تارخييــة غــر حمققــة أو خمتلــف عليهــا ،واحلــرة بــن التقــدم إىل األمــام
واألخــذ بالتحديــث الفقهــي والتأويــل املعاصــر ،وبــن اســتمرار املراوحــة يف مســاحة مــن االجتهــاد املغلــق أو اجتــرار القــدمي
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ـدءا مــن احلاضــن األول وهــو األســرة ومــرورا باملدرســة واجلامعــة أو كانــت
ســواء كان ذلــك يف املنصــات التعليميــة األوىل بـ ً
)*(120 119
املعاجلــة عــر وســائل التبليــغ واإلعــام بأشــكاهلا وأمناطهــا التقليديــة واحلديثــة» .
ثانيا :الضيوف املشاركون يف عرض القضايا السياسية
ً

-1عدد الضيوف يف برامج قنوات الدراسة حمل التحليل:
جدول ()5
عدد الضيوف يف برامج قنوات الدراسة
قناة العامل
القناة قناة البحرين
%
ك
%
ك
عدد الضيوف
%3.8
2
ضيف واحد
%37.9 33 %15.4
8
ضيفني
%62.1 54 %40.4 21
ثالثة ضيوف
%40.4 21
أكثر من ثالثة ضيوف

اإلمجايل
%
ك
%1.4
2
%29.5 41
%54
75
%15.1 21

تشــر بيانــات اجلــدول الســابق إىل أن غالبيــة برامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة ضمــت ثالثــة ضيــوف أو أكثــر
( )%40.4مــن إمجــايل برامــج القنــاة ،واألمــر نفســه تكــرر يف قنــاة العــامل الفضائيــة ،حيــث بلــغ عــدد ضيــوف براجمهــا
ثالثــة ضيــوف  ،وذلــك مبــا نســبته ( ،)%62.1ويف املرتبــة الثانيــة ،بلــغ عــدد الضيــوف ضيفــن فقــط ،وذلــك لــدى مــا
نســبته ( )%29.5مــن إمجــايل برامــج الدراســة.

 -119مقابلة الباحثة مع الدكتور «عوض هاشم» أستاذ اإلعالم املساعد بكلية اآلداب جبامعة البحرين ،ومقدم برامج دينية يف إذاعة البحرين 10 ،يناير 2015
 )*( -120مزيد من التفاصيل يف جدول رقم ( )16يعرض مبالحق الدراسة
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 -2نوع الضيوف يف برامج قنوات الدراسة حمل التحليل:

نوع الضيوف
ذكور
إناث

جدول ()6
نوع الضيوف (ن=)396
قناة العامل
قناة البحرين
القناة
%
ك
%
ك
%92.1 210
%64.9
109
%7.9 18
%35.1
59

اإلمجايل
%
ك
%80.6 319
%19.4 77

توضــح بيانــات اجلــدول أعــاه غلبــة نســبة الضيــوف الذكــور علــى برامــج الدراســة حمــل التحليــل ،وذلــك مبــا نســبته
( )%80.6مــن إمجــايل الربامــج حمــل التحليــل.
 -3شكل مشاركة الضيوف يف برامج قنوات الدراسة حمل التحليل:
جدول ()7
شكل مشاركة الضيوف يف برامج قنوات الدراسة
القناة

شكل
مشاركة الضيوف
عرب اهلاتف
يف األستوديو أو خارجه

قناة البحرين

اإلمجايل

قناة العامل

ك

%

ك

%

ك

%

34
134

%20.2
%79.8

228
-

%100
-

262
134

%66.2
%33.8

تشــر بيانــات اجلــدول أعــاه إىل أن غالبيــة ضيــوف برامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة شــاركوا مبداخالهتــم
وآرائهــم عــر تواجدهــم املباشــر داخــل األســتوديو أو خارجــه عــر التقاريــر واللقــاءات املباشــرة ،وذلــك بواقــع ()%79.8
مــن إمجــايل برامــج القنــاة حمــل التحليــل ،وهــو مــا مل يتحقــق يف برامــج قنــاة العــامل الفضائيــة اإليرانيــة.
وشــارك ()%20.2مــن ضيــوف القنــاة الفضائيــة البحرينيــة يف الربامــج حمــل التحليــل عــر اهلاتــف ،بينمــا شــارك
( )%100مــن ضيــوف برامــج قنــاة العــامل الفضائيــة يف الربنامــج عــر اهلاتــف.
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 -4جنسيات الضيوف يف برامج قنوات الدراسة حمل التحليل:
جدول ()8
جنسيات الضيوف يف برامج قنوات الدراسة
اإلمجايل
قناة العامل
القناة قناة البحرين
%
ك
%
 %ك
ك
جنسيات الضيوف
%99.7 395 %99.6 227 %100 168
عريب
%0.3
1 %0.4 1
أجنيب
تشــر بيانــات اجلــدول الســابق إىل أن غالبيــة ضيــوف كل مــن القنــاة الفضائيــة البحرينيــة ،وقنــاة العــامل الفضائيــة
كانــوا مــن الضيــوف العــرب ،وذلــك بواقــع ( )%99.7مــن إمجــايل ضيــوف برامــج القناتــن.
وميكــن تفســر النتيجــة الســابقة يف ضــوء طبيعــة القضايــا الــي تعاجلهــا هــذه القنــوات مــن جهــة ،وطبيعــة القضيــة
حمــل التحليــل يف الدراســة احلاليــة مــن جهــة ثانيــة ،حيــث يرتبــط كالمهــا بالشــأن العــريب علــى وجــه العمــوم ،وبالشــأن
البحريــي علــى وجــه اخلصــوص ،وهــو مــا يســتدعي اســتضافة العديــد مــن الضيــوف العــرب ،وذلــك بغــض النظــر عــن
انتماءاهتــم السياســية أو الفكريــة.
 -5صفة الضيوف املشاركني يف برامج قنوات الدراسة حمل التحليل:
جدول ()9
صفة الضيوف املشاركني يف برامج قنوات الدراسة
قناة العامل
القناة قناة البحرين
صفة الضيوف
املشاركني
مسئول رمسي
مسئول حزيب
أكادميي
عضو نيايب أو بلدي
ناشط (جمتمع مدين)
حقوقي
مسئول سابق

2017

ك
50
33
31
25
24
5

%
%29.76
%19.64
%18.45
%14.88
%14.29
%2.98

ك
115
20
83
10
-

%
%50
%9
%36
%4
-

اإلمجايل
ك
50
115
33
51
108
34
5

%
%12.63
%29.04
%8.33
%12.88
%27.27
%8.59
%1.26
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تشــر بيانــات اجلــدول الســابق إىل أن أهــم صفــات الضيــوف املشــاركني يف برامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة كانــوا
مــن املســئولني الرمسيــن ،وذلــك بواقــع ( )%29.76مــن إمجــايل ضيــوف القنــاة ،وجــاء يف املرتبــة الثانيــة ،الضيــوف
مــن األكادمييــن كاحملللــن واملعلقــن السياســيني ممــن يفســرون األحــداث اجلاريــة ،وذلــك بواقــع ( ،)%19.64وجــاء
األعضــاء النيابيــون أو البلديــون كثالــث أهــم فئــة يتــم اســتضافتها يف برامــج القنــاة ،وذلــك بواقــع ( )%18.45مــن
إمجــايل ضيــوف القنــاة الفضائيــة البحرينيــة.
أمــا بالنســبة لقنــاة العــامل الفضائيــة ،فقــد كان غالبيــة ضيوفهــا مــن املســئولني احلزبيــن بأحــزاب ومجعيــات
املعارضــة البحرينيــة (مجعيــة الوفــاق) ،وذلــك بواقــع ( )%50مــن إمجــايل الضيــوف بالقنــاة ،يف حــن جــاء باملرتبــة
الثانيــة ،نشــطاء اجملتمــع املــدين واحلقوقيــون ،وذلــك بواقــع ( )%36مــن إمجــايل ضيــوف القنــاة ،ويف املرتبــة الثالثــة
جــاء األعضــاء النيابيــون أو أعضــاء اجمللــس البلــدي بواقــع (.)%9
 -6عالقة الضيوف مبوضوع الربنامج:

عالقة الضيوف
مبوضوع الربنامج
عالقة مباشرة
عالقة غري مباشرة

جدول ()10
عالقة الضيوف مبوضوع الربنامج
قناة العامل
                 القناة قناة البحرين
ك
%
ك
226 %98.81 166
- %1.19 2

%
%100
-

اإلمجايل
%
ك
%93.94 372
%6.06 24

تشــر بيانــات اجلــدول أعــاه إىل أن غالبيــة ضيــوف القنــاة الفضائيــة البحرينيــة كانــوا ذوي عالقــة مباشــرة مبوضــوع
الربنامــج حمــل التحليــل ،وذلــك بواقــع ( )%98.81مــن إمجــايل ضيــوف القناة ،وكذلــك كان احلال بالنســبة لضيــوف قناة
العــامل الفضائيــة ،بواقــع ( ،)%100وهــو مــا يعــادل كافــة ضيــوف القنــاة ،يف حــن أخفقــت القنــاة الفضائيــة البحرينيــة
يف توفــر الضيــوف املالئمــن يف بعــض حلقــات براجمهــا ،وذلــك بواقــع ( )%1.19مــن إمجــايل ضيــوف حلقــات برامــج
القنــاة حمــل التحليــل.
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ثالًثا :مشاركة اجلمهور يف عرض القضايا السياسية
 -1مشاركة اجلمهور يف الربنامج:

جدول ()11
مشاركة اجلمهور يف الربنامج
قناة البحرين

                           القناة
مشاركة اجلمهور
ك
يشارك
ال يشارك

%

قناة العامل
ك

69
18 %100.00 52

اإلمجايل

%

ك

%

%79.31
%20.69

69
70

%49.64
%50.36

كشــف حتليــل البيانــات عــن أن مشــاركة اجلمهــور ظهــرت فقــط يف برامــج قنــاة العــامل ،وقــد بلغ عــدد هذه املشــاركات
يف تلــك الربامــج ( )69مشــاركة ،أي أن مجيــع برامــج قنــاة العــامل قــد تضمنــت مشــاركة اجلمهــور ،يف حــن مل حتــوي
برامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة أي مشــاركة مجاهرييــة.
 -2نوع اجلمهور املشارك:

نوع اجلمهور املشارك
ذكور فقط
ذكور وإناث

جدول ()12
نوع اجلمهور املشارك (ن = )69
قناة العامل
القناة قناة البحرين
%
ك
%
ك
%97.1 67
%2.9
2
-

اإلمجايل
%
ك
%97.1 67
%2.9
2

يتضــح مــن اجلــدول أعــاه أن مجهــور املشــاركني يف برامــج قنــاة العــامل الفضائيــة كانــوا غالبيتهــم مــن الذكــور،
بواقــع ( )%97.1مــن إمجــايل ضيــوف القنــاة ،بينمــا شــارك ( )%2.9مــن الذكــور واإلنــاث بشــكل مشــترك يف برامــج
القنــاة حمــل التحليــل.
2017
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 -3جهة مشاركة اجلمهور:

جهة مشاركة اجلمهور
دول عربية
غري واضح

جدول ()13
جهة مشاركة اجلمهور
قناة العامل
القناة قناة البحرين
%
ك
%
ك
%91.3 63
%8.7 6
-

اإلمجايل
%
ك
%91.3 63
%8.7
6

تشــر بيانــات اجلــدول الســابق إىل أن غالبيــة مجهــور برامــج قنــاة العــامل الفضائيــة حمــل التحليــل كانــوا مــن دول
عربيــة خمتلفــة ،وذلــك بواقــع ( )%91.3مــن إمجــايل الضيــوف املشــاركني ،بينمــا مل يتضــح جنســية الضيــوف املشــاركني
يف ( )%8.7مــن إمجــايل الضيــوف املشــاركني بربامــج القنــاة.
 -4وسائل مشاركة اجلمهور:
جدول ()14
وسائل مشاركة اجلمهور
اإلمجايل
قناة العامل
القناة قناة البحرين
%
ك
%
 %ك
ك
وسائل مشاركة اجلمهور
%2.9 2 %2.9 2
اهلاتف
%97.1 67 %97.1 67
مواقع التواصل االجتماعي
تشــر بيانــات اجلــدول الســابق إىل أن وســائل مشــاركة مجهــور برامــج قنــاة العــامل الفضائيــة كان عــر مواقــع التواصــل
االجتماعــي املختلفــة ،وعلــى رأســها توتــر وفيــس بــوك ،وذلــك بواقــع ( )%97.1مــن إمجــايل املشــاركات يف برامــج
الدراســة حمــل التحليــل ،يف حــن شــارك اجلمهــور يف مرتبــة ثانيــة وأخــرة بنســبة ( )%2.9وذلــك عــر اهلاتــف .وهــو
مــا يدلــل بــدوره علــى الــدور املتزايــد الــذي متارســه مواقــع التواصــل االجتماعــي كنافــذة حــرة للجمهــور ،تســمح لــه
باملشــاركة وإبــداء الــرأي بعدمــا كان األمــر قاص ـرًا علــى املشــاركة التقليديــة عــر اخلطابــات أو اهلواتــف.
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 -5أسلوب مشاركة اجلمهور:

منط مشاركة اجلمهور
إبداء الرأي

جدول ()15
أسلوب مشاركة اجلمهور
قناة العامل
القناة قناة البحرين
%
ك
%
ك
%100 69
-

اإلمجايل
%
ك
%100 69

أشــارت نتائــج اجلــدول أعــاه إىل أن أهــم أمنــاط مشــاركة اجلمهــور يف برامــج قنــاة العــامل حمــل التحليــل ،كانــت عــر 
إبــداء الــرأي يف موضــوع احللقــة حمــل التحليــل ،وذلــك بواقــع ( )%100مــن حلقــات الربامــج.
رابعا :طبيعة عرض القضايا السياسية
ً

 -1األدوات اليت يستخدمها الربنامج يف عرض القضايا اليت تتم مناقشتها):(121
جدول ()16
األدوات اليت يستخدمها الربنامج يف عرض القضايا اليت تتم مناقشتها
اإلمجايل
قناة العامل
القناة قناة البحرين
األدوات اليت
%
ك
%
ك
%
ك
يستخدمها الربنامج
%43 114 %45.91 73 %39.05 41
عرض مقدمة مقروءة عن القضية
%8
20
- %19.05 20
عرض صور ثابتة حول القضية
%42 110 %54.09 86 %22.86 24
عرض تقرير مصور عن القضية
%5
13
- %12.38 13
عرض نتائج استفتاء
%3
7
- %6.67 7
عرض نتائج استطالعات رأي
 - 121أذيعت  7حلقات فقط من برنامج «كلمة أخرية تقدمي اإلعالمية سوسن الشاعر خالل شهري أكتوبر ونوفمرب ،بينما مل يذع خالل شهر ديسمرب.
 مل حيافظ برنامج االستحقاق (انتخابات  )2014على دورية البث اليومي ،فهناك أيام كثرية مل يعرض خالهلا ،وتوقف عرضه اعتبارًا من  5ديسمرب. ركــزت برامــج قنــاة العــامل بإحلــاح علــى ترســيخ فكــرة مظلوميــة املعارضــة وبطــش النظــام ،وذلــك بتكــرار احلديــث عــن القمــع الــذي تلقــاه املعارضــة مــن جانــب الســلطةاحلاكمــة ،مــع إبــراز متســك املعارضــة بالســلمية.
 ركزت برامج قناة البحرين على تأكيد أن املعارضة ال هتدف سوى للفوضى ،وجر البالد إىل سيناريوهات االستتباع والتقسيم.2017
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تشــر بيانــات اجلــدول الســابق إىل أن أهــم األدوات الــي وظفتهــا القنــاة الفضائيــة البحرينيــة يف عــرض مضمــون
براجمهــا كانــت يف املرتبــة األوىل ،عــرض مقدمــة مقــروءة عــن القضيــة الــي يــدور حوهلــا الربنامــج ،وذلــك بواقــع
( )%39.05مــن إمجــايل األدوات املســتخدمة يف برامــج الدراســة حمــل التحليــل ،ويف املرتبــة الثانيــة اعتمــدت القنــاة علــى
عــرض التقاريــر املصــورة حــول القضيــة حمــل التحليــل ،وذلــك بواقــع ( )%22.86مــن إمجــايل األدوات ،ويف املرتبــة الثالثــة
عرضــت القنــاة للصــور الثابتــة املصاحبــة للقضيــة ،وذلــك بواقــع ( )%19.05مــن إمجــايل األدوات الــي وظفتهــا القنــاة.
وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أنــه يعــاب علــى القنــاة عــدم توظيفهــا للتقنيــات احلديثــة يف عــرض التقاريــر اإلخباريــة،
ويف تغطيــة األحــداث املباشــرة ،واســتخدام اجلرافيــك والرســوم التوضيحيــة ،إىل آخــر األســاليب الــي توظفهــا القنــوات
الفضائيــة يف اآلونــة األخــرة ســعيًا منهــا إلبــراز األحــداث بصــورة أكثــر دقــة وأكثــر مواكبــة للســرعة الــي تقــع هبــا
األحــداث.
أمــا بالنســبة لقنــاة العــامل الفضائيــة ،فقــد أوضحــت بيانــات اجلــدول الســابق إىل أن أهــم األدوات الــي وظفتهــا القنــاة
يف براجمهــا كان عــرض مقدمــة مقــروءة حــول القضيــة ،وذلــك بواقــع ( )%43مــن إمجــايل األدوات الــي مت توظيفهــا،
ويف املرتبــة الثانيــة ،وظفــت القنــاة أســلوب عــرض تقريــر مصــور عــن القضيــة حمــل التحليــل ،وذلــك بواقــع ( )%42مــن
إمجــايل األدوات املســتخدمة.
وعلــى الرغــم مــن التحيــز األيديولوجــي الواضــح يف طبيعــة املضامــن الــي تعاجلهــا القنــاة ،وميــل القنــاة إىل الضغــط
واللعــب بورقــة االختالفــات املذهبيــة والطائفيــة بالبــاد ،إال أهنــا ويف املقابــل جنحــت يف التعامــل بشــكل أكثــر حداثــة
وكفــاءة وانتظــام مــع القضيــة ،ومــع مفهــوم املتابعــة والتحديــث الدائــم للمضامــن يف مقابــل نقــاط التقصــر الــي ميكــن
أن تُؤخــذ علــى القنــاة الفضائيــة البحرينيــة.
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 -2استراتيجيات التناول اإلعالمي لقضايا احللقات من زاوية (طرفا القضية):
جدول ()17
استراتيجيات التناول اإلعالمي لقضايا احللقات من زاوية طرفا القضية
اإلمجايل
قناة العامل
                                             القناة قناة البحرين
استراتيجيات التناول اإلعالمي
%
ك
%
ك
%
ك
%85.61 119 %90.80 79 %76.92 40
عرض احلجج الداعمة ملوقف واحد فقط
عرض موقف الطرف اآلخر من القضية وتفنيده %12.23 17 %9.20 8 %17.31 9
%1.44 2
التهكم من موقف الطرف اآلخر يف القضية - %3.85 2
%0.72 1
- %1.92 1
العرض اجملرد من الرأي
تشــر بيانــات اجلــدول الســابق إىل أن عــرض احلجــج الداعمــة ملوقــف مملكــة البحريــن وحكومتهــا مــن األزمــة
الــي تعرضــت هلــا ،كانــت مــن أهــم احلجــج الــي عرضــت هلــا قنــاة البحريــن ضمــن مضامــن براجمهــا ،وذلــك بواقــع
( )%76.92مــن إمجــايل مضامــن القنــاة ،ويف املرتبــة الثانيــة ،جــاء عــرض موقــف الطــرف اآلخــر مــن القضيــة وتفنيــده،
بواقــع ( )%17.31مــن إمجــايل األســاليب الــي اســتخدمتها القنــاة يف تناوهلــا لألزمــة بالبحريــن ،مث جــاء التهكــم مــن
موقــف الطــرف اآلخــر «املعــارض» يف املرتبــة الثالثــة ،وذلــك بواقــع (.)%3.85
أمــا بالنســبة لقنــاة العــامل الفضائيــة ،فقــد التزمــت اســتراتيجية «عــرض احلجــج الداعمــة ملوقــف واحــد فقــط»
وهــو موقــف املعارضــة البحرينيــة يف غالبيــة مضامــن براجمهــا ،بواقــع ( ،)%85.61ويف املرتبــة الثانيــة جــاء توظيفهــا
الســتراتيجية» عــرض موقــف الطــرف اآلخــر مــن القضيــة وتفنيــده» وذلــك بواقــع ( )%12.23مــن إمجــايل مضامــن 
القنــاة .وميكــن تفســر النتيجــة الســابقة يف ضــوء كــون وســائل اإلعــام أدوات أساســية يف الترويــج للمفاهيــم
األيديولوجيــة ومنحهــا قــدرًا مــن االنتشــار والتكريــس يف اجملتمــع ،ذلــك ألن هــذه الوســائل هــي األســاس يف توزيــع أو
تســويق اإليديولوجيــات ونشــرها( ،)122حيــث إن لــكل مؤسســة إعالميــة موقــف مســبق مــن البيئــة احمليطــة هبــا تعــر عنــه
أثنــاء قيامهــا بدورهــا اإلعالمــي.
وتــرى  Eildersأنــه مــن اخلطــأ أن تقتصــر النظــرة لوســائل اإلعــام علــى كوهنــا تقــوم بنشــر املعلومــات فحســب
ألن ذلــك يقلــل مــن دورهــا يف حتريــك الــرأي العــام ،فاملؤسســات اإلعالميــة هــي مؤسســات ذات مصــاحل وأهــداف
122- James Lull, (1995). media, communication culture: a global approach)USA: politypress Cambridge): p9
2017
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سياســية تنعكــس علــى خطاهبــا يف املقــام األول123ولذلــك تتحــول املؤسســات اإلعالميــة -عــر سياســتها التحريريــة-إىل
مراكــز للتعبــر وأدوات للدفــاع عــن مصــاحل مالكيهــا ،والترويــج ألفكارهــم ونشــاطاهتم ومواقفهــم ،عــر صياغــات بعينهــا
لألحــداث والقضايــا ،ويعكــس احملتــوى اإلعالمــي علــى وجــه العمــوم أيديولوجيــة مموليــه أو مالكــي وســائله ،واإلعــام
.124
اخلــري حتديــدا ذو طبيعــة أيديولوجيــة قــد يعكــس األحــداث والقضايــا أو يشــوهها وفقــا هلــذه األيديولوجيــة
 -3أساليب اإلقناع املستخدمة يف الربنامج:
جدول ()18
أساليب اإلقناع املستخدمة يف الربنامج
قناة العامل
القناة قناة البحرين
أساليب اإلقناع املستخدمة
%
ك
%
ك
%1.20 2 %19 25
نسب وإحصائيات
%4.82 8 %14 19
شواهد تارخيية
%4.22 7 %11 15
تصرحيات مسئولني
منطقية
%10.84 18 %6
8
(عقالنية) التعليق على القرارات
%52.41 87 %8 11
حاالت معاصرة
إبراز املصلحة الوطنية %2.41 4 %21 28
%1
1
نصوص دينية
%3
4
الترغيب
%12 16
الترهيب
عاطفية
%6.02 10
التعاطف
%18.07 30 %4
5
اإلثارة واملبالغة

اإلمجايل
%
ك
%9.06 27
%9.06 27
%7.38 22
%8.72 26
%32.89 98
%10.74 32
%0.34 1
%1.34 4
%5.37 16
%3.36 10
%11.74 35

تعــرض بيانــات اجلــدول الســابق ألهــم األســاليب واحلجــج الــي وظفتهــا كل مــن القنــاة الفضائيــة البحرينيــة ،وقنــاة
العــامل الفضائيــة اإليرانيــة يف ســبيل إقنــاع مجهــور مشــاهديهما باملوضوعــات والقضايــا الــي تعــرض خــال براجمهمــا،
حيــث وظفــت القنــاة الفضائيــة البحرينيــة األســاليب اإلقناعيــة مبعــدل أعلــى مــن األســاليب العاطفيــة ،وجاء إبــراز أمهية
 -123هنلة مظفر أبو رشيد(.)2005املعاجلة اإلخبارية لقضايا الدول النامية يف الفضائيات العربية،رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة ،ص .117
James B. Weaver et al, (1984). Patterns in foreign news coverage on US. network TV A10, year analysis, Journalism Quarterly, Vol.61, no.2, -124
PP.356-363
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املصلحــة الوطنيــة ،واألمــن القومــي العــام للبــاد يف املرتبــة األوىل ،وذلــك بواقــع ( )%21مــن إمجــايل أســاليب اإلقنــاع
الــي مت توظيفهــا بالقنــاة ،ويف املرتبــة الثانيــة جــاء تركيــز القنــاة علــى اســتخدام النســب واإلحصائيــات املرتبطــة بأزمــة
البحريــن ،كشــواهد وأدلــة مباشــرة وموثقــة لألحــداث ،وذلــك بواقــع ( )%19مــن إمجــايل األســاليب ،وجــاء اســتخدام
األدلــة التارخييــة يف املرتبــة الثالثــة ،وذلــك بواقــع ( )%14مــن إمجــايل األســاليب املوظفــة يف برامــج القنــاة ،فعلــى ســبيل
املثــال ،عرضــت القنــاة الفضائيــة البحرينيــة لتاريــخ الصــراع اإليــراين البحريــي ،حيــث تعــود مســألة اخلــاف اإليــراين
البحريــي ،إىل أكثــر مــن مئــة ومخســن عامًــا كانــت البحريــن خالهلــا تســر علــى درب النهضــة ،وتتعــرض لكثــر مــن
املعيقــات واألطمــاع والظــروف االســتثنائية ،فيمــا كانــت إيــران ال تكــف عــن االدعــاء حبــق هلــا يف األراضــي البحرينيــة
وتعلــن هتديداهتــا بــن حــن وأخــر بضــم البحريــن ،واعتبارهــا اإلقليــم الرابــع عشــر مــن األقاليــم اإليرانيــة.125
وخــال فتــرة احلمايــة الربيطانيــة ،كانــت إيــران تتغاضــى  -مضطــرة بعــض الشــيء -عــن ادعاءاهتــا ،وهتديداهتــا
للبحريــن .ولــذا فقــد ســارعت إىل إطــاق ادعاءاهتــا وهتديداهتــا القدميــة ،فــور إعــان احلكومــة الربيطانيــة عــن
مقرراهتــا بشــأن إهنــاء وجودهــا يف املنطقــة ،فخــال هــذه الســنوات الطويلــة مــن االدعــاءات اإليرانيــة بتبعيــة البحريــن
إىل أراضيهــا ،ظلــت احلكومــات اإليرانيــة املتعاقبــة تغــذي خمططاهتــا لالســتيالء علــى البحريــن ،بتشــجيع اهلجــرة
(االســتيطانية) إليهــا للتأثــر علــى املوازيــن الدميوغرافيــة فيهــا وتشــكيل أكثريــة إيرانيــة مطلقــة ،تتمكــن يف النهايــة
مــن تنفيــذ األحــام اإليرانيــة مــن الداخــل ،ورغــم أن موجــات اهلجــرة اإليرانيــة إىل البحريــن شــهدت تكثيفــا ملحوظــا
منــذ تــويل الشــاه حممــد رضــا هبلــوي مقاليــد احلكــم يف إيــران عــام  ،1914إال أن هــذه املوجــات مل تتوقــف منــذ عــام
.1921
ويف هــذا الصــدد تقــول املراجــع التارخييــة أن حكــم رضــا خــان يف عــام  ،1921ترافــق مــع اضطهــاد سياســي وديــي 
ودفــع أفــرادًا ومجاعــات مــن الشــعب اإليــراين إىل الفــرار حنــو بعــض الــدول اجملــاورة ،فشــكلت هــذه املوجــة املرحلــة األوىل
بــن ثــاث مراحــل رئيســية مــرت هبــا اهلجــرات اإليرانيــة إىل اخلليــج العــريب ،والبحريــن بوجــه خــاص.
أمــا بالنســبة لقنــاة العــامل الفضائيــة ،فقــد اعتمــدت علــى األســاليب اإلقناعيــة أيضًــا ،ولكــن مــن منظــور خمتلــف،
حيــث اعتمــدت القنــاة بالدرجــة األوىل علــى رصــد وإلقــاء الضــوء علــى احلــاالت املعاصــرة لألحــداث يف البحريــن مــن
قالقــل وأزمــات ،وذلــك بواقــع( ،)%52.41ويف املرتبــة الثانيــة ،ركــزت القنــاة علــى توظيــف أســلوب اإلثــارة واملبالغــة
يف رصــد األحــداث ،واســتخدام لغــة التدخــات الســافرة والصرحيــة يف الشــأن البحريــي ،وذلــك بواقــع ( )%18.07مــن
إمجــايل األســاليب الــي مت توظيفهــا.
وجــاء أســلوب التعليــق علــى القــرارات الــي تتخذهــا احلكومــة البحرينيــة كخطــوات حلــل األزمــة يف البــاد يف املرحلــة
الثالثــة ،وذلــك بواقــع ( )%10.84مــن إمجــايل األســاليب الــي وظفتهــا القناة.
 -125توفيق احلمد ( .)2001الشقيقان والسنوات الصعبة (البحرين :مركز اإلبداع العلمي).
2017
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ـال إن تنــاول برامــج قنــاة العــامل اإليرانيــة لألحــداث يف البحريــن ،قــد اعتمــد باألســاس علــى
وميكــن القــول إمجـ ً
التكريــس لالختــاف املذهــي والطائفــي بــن مســلمي البحريــن مــن الســنة والشــيعة ،والتركيــز بــكل األشــكال املمكنــة
علــى أن الطائفــة الشــيعية يف البحريــن هــي مــن الفئــات املضطهــدة الــي تســعى للحصــول علــى حقوقهــا املهضومــة!!
وممــا يذكــر أنــه يف الثالــث والعشــرين مــن نوفمــر  ،2011كانــت مملكــة البحريــن والعــامل بأســره يف حالــة ترقــب
وانتظــار لصــدور تقريــر اللجنــة الوطنيــة املســتقلة لتقصــي احلقائــق ،حيــث اعتــر البعــض أن التقريــر يــوازي يف أمهيتــه
التارخييــة إعــان اســتقالل البحريــن ومبثابــة نقلــة نوعيــة يف معاجلــة األزمــة ،فالدولــة أقدمــت علــى هــذه اخلطــوة
غــر املســبوقة وغــر املألوفــة خليجيًــا أو عربيًــا ،ألهنــا تريــد جــاء احلقيقــة مهمــا بــدت قاســية ،وأن تعــرف مــا هلــا ومــا
عليهــا ،ولتكــن بعدئــذ مرحلــة يتحمــل فيهــا اجلميــع مســؤولياهتم.
وقبــل تقريــر اللجنــة كانــت هنــاك «املرئيــات» الــي توصــل إليهــا احلــوار الوطــي ،وهــي تناولــت عمليًــا كل مــا يفكــر
فيــه أي حبريــي ســواء كان معارضًــا أو مواليًــا ،ومــا ميكــن أن تكــون «املرئيــات» أغفلتــه مل يغفلــه تقريــر تقصــي احلقائــق
الــذي يشــبه التخطيــط اجلراحــي لإلصالحــات املطلوبــة يف الدســتور كمــا يف القوانــن.
خامسا :املوضوعات واملفاهيم الواردة يف عرض القضايا السياسية
ً

أبــرز التحليــل تركيــز القنــاة الفضائيــة البحرينيــة علــى مفاهيــم التصويــت ،واملشــاركة السياســية وأمهيتهمــا الســتقرار
البــاد ( ،)%78.85كمــا أبــرزت القنــاة أيضًــا كافــة الفعاليــات املرتبطــة باالنتخابــات كحــدث هــام تشــهده البــاد منهــا
علــى ســبيل املثــال :االنتخابــات -خطــورة املقاطعــة ،االنتخابــات -الدعايــة  /احلمــات االنتخابيــة.

بينمــا ركــزت قنــاة العــامل الفضائيــة علــى قضايــا املعارضــة البحرينيــة ،وحتدي ـدًا موقفهــم مــن االنتخابــات الــي
شــهدهتا البــاد كمقاطعــة االنتخابــات البلديــة ،اغتيــال حريــة املعارضــة ،القمــع ،املصــادرة ،التجنيــس ،الضغــوط،
()126
املواطنــة ....اخل.

 -126مزيد من التفاصيل يف جدول رقم ( )32يعرض مبالحق الدراسة
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سادسا :االطراف يف القضايا السياسية املعروضة
ً

األطراف
املتضمنة يف الربنامج
دولة /دول عربية
منظمة دولية
أمريكا
منظمة حملية
دولة /دول أوروبية
االحتاد األورويب
منظمة إقليمية
دولة أسيوية

جدول ()19
طبيعة األطراف املتضمنة يف الربنامج
قناة العامل
القناة قناة البحرين
ك
32
25
22
11
2
8
1

%
%32
%25
%22
%11
%2
%8
%1

اإلمجايل

%
ك
%
ك
%55.50 111 %79.80 79
%12.50 25
%12.00 24 %2.02 2
%5.50 11
%5.00 10 %8.08 8
%5.00 10 %2.02 2
%4.00 8 %8.08 8
%0.50 1
-

تشــر بيانــات اجلــدول الســابق إىل أن أهــم األطــراف املتضمنــة يف مضامــن برامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة كانت
الــدول العربيــة ،أو دولــة عربيــة واحــدة ،وذلــك بواقــع ( )%32مــن إمجــايل األطــراف املتضمنــة يف مضامــن الربامــج حمــل
التحليــل ،واألمــر كذلــك فيمــا يتعلــق باألطــراف املتضمنــة يف برامــج قنــاة العــامل الفضائيــة ،وذلــك بواقــع (،)%79.80
ويف املرتبــة الثانيــة جــاءت املنظمــات الدوليــة ،وذلــك بواقــع ( )%25مــن مضامــن القنــاة ،وجــاءت أمريــكا يف املرتبــة
الثالثــة كواحــدة مــن أهــم األطــراف الــي تضمنتهــا مضامــن برامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة ،وذلــك لــدى ()%22
مــن إمجــايل األطــراف املتضمنــة يف مضامــن برامــج القنــاة.
وميكــن تفســر النتيجــة الســابقة مــن واقــع طبيعة القضيــة أو األزمــة البحرينية ،حيث جــاءت اململكة العربية الســعودية
يف صــدارة الــدول الداعمــة ملبــادرة احلــوار ،حيــث أكــدت وقوفهــا بــكل إمكاناهتــا خلــف مملكــة وشــعب البحريــن ،كمــا
أكــدت يف الوقــت ذاتــه رفضهــا املطلــق ألي تدخــل أجنــي يف شــؤون مملكــة البحريــن الداخليــة مــن أي جهــة كانــت،
مشــددة علــى أن شــعب البحريــن الشــقيق وحكومتــه أحــرص مــن الغريعلــى وطنهــم واســتقراره وأمنــه ،مث جــاءت الكويــت
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واألردن لتعلــن عــن وقوفهــا إىل جانــب مملكــة البحريــن حكومةوشــعبًا ضــد كل مــا ميــس أمنهــا واســتقرارها ووحدهتــا
الوطنيــة.
التحليل الكمي للمواقع اإللكترونية حمل التحليل (فئات :كيف قيل):
أول  :البيانات األساسية عن املوقع:
ً

 -1عنوان املوقع  :URLكل شيء بعد:http://
/http://www.almenber.bh
http://alwefaq.net/cms/
 -2تاريخ دخول املوقع ومتابعته (يوم /شهر /سنة) :MM-DD-YY:Date Accessed
قامت الباحثة بعمل زيارة يومية لكل موقع من املوقعني على حدة ،وبناء عليه كانت تقوم بعملية التحليل.
 -3وقت الدخول إىل املوقع (ساعة/دقيقة /ثانية) :Time Accessed
قامــت الباحثــة بزيــارة كل موقــع مرتــان يف اليــوم ،أحدمهــا خــال فتــرة الصبــاح ،واألخــرى تأكيديــة خــال فتــرة
ـاء علــى متابعتهــا املســبقة لــكال املوقعــن قبــل بــدء الدراســة التحليليــة ،حيــث وجــدت أن حتديــث
املســاء ،وكان ذلــك بنـ ً
املوقــع -حــال حصولــه يوميًــا -يكــون خــال فتــرة الصبــاح.
 -4أخر تاريخ لتحديث بيانات املوقع ( Last updated dateيوم  /شهر /سنة):
وجــدت الباحثــة أن موقــع «مجعيــة الوفــاق الوطــي» يتــم حتديــث مــواده اخلربيــة يوميًّــا ،بينمــا ال يشــهد موقــع
«مجعيــة املنــر الوطــي اإلســامية»التحديث اليومــي أو حــى األســبوعي نفســه ولــو لشــريط األخبــار ،وال توجــد دوريــة
لتحديثــه ،بــل تتــم بشــكل غــر نظامــي.
 -5بيانات وصفية للمواقع حمل الدراسة:
عرضــت بيانــات الصفحــة الرئيســية لــكل مــن موقعــي الدراســة حمــل التحليــل جملموعــة مــن الروابــط الفرعيــة ،والــي 
كان أمههــا :مَــن حنــن ،األخبــار ،البيانــات ،املقــاالت ،نوابنــا ،البلــدي ،قضايــا املــرأة ،الشــباب ،متابعــات وحــوارات،
جمالســنا ،ألبــوم الصــور ،إصدارتنــا ،عــريب وعاملــي ،فيديوهــات ،تواصــل معنــا ،اســتطالع رأي ،تاريــخ اليــوم ،البحــث يف
املوقــع ،مِــن البحريــن ،حــول الوفــاق ،تواصــل مــع الوفــاق ،مطبوعــات الوفــاق ،مقــاالت ،خطــب ،فيديوهــات ،البحــث يف
املوقــع.
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وقــد عــرض موقــع مجعيــة املنــر الوطــي اإلســامي خللفيــة ألــوان الصفحــة الرئيســية لــه باأللــوان األمحــر واألبيــض
يف اخللفيــات ،ويف الصفحــات التحريريــة ،بينمــا وظــف موقــع مجعيــة الوفــاق الوطــي اإلســامية لأللــوان األزرق
واألبيــض يف اخللفيــات ،واألســود يف التحريــر.
وعــن الشــريط اإلخبــاري ودوريــة حتديثــه ،فقــد أتضــح أن موقــع مجعيــة املنــر الوطــي اإلســامي يوفــر بالفعــل
ـريطا إخباريًــا بالصفحــة الرئيســية والصفحــات الفرعيــة ،ولكنــه  -ويف املقابــل-ال خيضــع للتحديــث الــدوري ،إذ مل
شـ ً
يُح ـدَّث ســوى مرَّتــان فقــط خــال فتــرة التحليــل.
أمــا بالنســبة ملوقــع مجعيــة الوفــاق الوطــي اإلســامية ،فقــد توافــر شــريط األخبــار أيضًــا بالصفحــة الرئيســية،
والصفحــات الفرعيــة ،كمــا أن املوقــع مت حتديثــه بشــكل دوري يومــي.
وقــد عــرض كل مــن موقعــي الدراســة جملموعــة مــن روابــط مواقــع وشــبكات التواصــل االجتماعــي كفيســبوك ،تويتــر،
يوتيــوب ،فليكــر ،انســتجرام ،جوجــل بلــس.
وفيمــا يتعلــق بســهولة /صعوبــة تص ُّفــح موقعــي الدراســة ،فقــد اتضحــت صعوبــة تَّص ُّفــح موقــع مجعيــة املنــر الوطــي 
اإلســامي ،وذلــك بتكــرار حماولــة الدخــول عليــه يف أوقــات خمتلفــة ومِــن نقــاط دخــول خمتلفــة ،حيــث وجــدت الباحثــة
صعوبــة يف تصفحــه تعــود إىل مشــكلة فنيــة بــه ،بينمــا متيــز موقــع مجعيــة الوفــاق الوطــي اإلســامية بســهولة التص ُّفــح.
مل يتــح موقــع مجعيــة املنــر الوطــي اإلســامي متابعــة املوقع علــى اهلواتــف احملمولة الذكيــة ،بينما أتــاح موقع مجعية
الوفاق الوطين اإلسالمية ذلك عرب كل من (.) IOS Application، Android Application،WhatsApp

كانــت « اللغــة العربيــة» هــي لغــة موقعــي « مجعيــة الوفــاق الوطــي ،وكذلــك موقــع مجعيــة املنــر ،كمــا تبــن إمكانيــة
وســهولة الوصــول إىل هذيــن املوقعــن مــن خــال حمــرك البحــث جوجــل ،وهذان املوقعــان يعتــران من املواقــع املتخصصة
.
مــن حيــث املضمــون ،ويتوجهــان كالمهــا إىل أفــراد اجلمهــور العــام.
 -6فئة اإلصدارات اإللكترونية عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل:
اشــتمل رابــط األخبــار علــى موقــع مجعيــة املنــر الوطــي اإلســامي علــى  16مــادة خربيــة ،تنصــرف مجيعهــا إىل
نــواب اجلمعيــة باجملالــس النيابيــة والبلديــة وكذلــك موقــف اجلمعيــة مِــن قضايــا وموضوعــات مُثــارة يف اجملــال العــام،
()127
بينمــا أخبــار مجعيــة الوفــاق الوطــي اإلســامي اختصــت برصــد احلــراك الشــعيب املعــارض للســلطة احلاكمــة.

 -127مل يستغرق الوصول لكال املوقعني عرب حمركات البحث جوجل وياهو أقل من  5ثواين.
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ثانيا  :مدى حتقق متغري الشفافية:
ً

كشــفت النتائــج إىل أن كال موقعــي الدراســة حمــل التحليــل (الوفاق/املنــر) يفصحــان عــن هويــة القائمــن علــى
()128
املوقــع ،كمــا يفصــح كالمهــا عــن طبيعــة اهتمامــات املوقــع والغــرض مــن تدشــينه.
ثالًثا :التفاعلية:

كل مــن موقعــي الدراســة حمــل التحليــل يوفــران عنوانًــا بريديًــا إلكترونيًــا ملراســلة مســئويل
أوضحــت النتائــج إىل أن ً
()129
املوقــع أو مؤسســيه ،وهــو مــا يعــي توافــر قــدر مــن التفاعليــة بــن القائمــن علــى املوقــع ،واجلمهــور املســتهدف منــه.

كمــا اشــارت النتائــج إىل أن أهــم التقنيــات املســتخدمة لتــداول املعلومــات ونشــرها عــر موقعــي الدراســة كانــت
مواقــع التواصــل االجتماعــي ،علــى الرغــم مــن اختــاف نســبة اعتمــاد كال املوقعــن عليهــا ،حيــث وظفهــا موقــع الوفــاق
الوطــي مبــا يعــادل ( )%53.8مــن إمجــايل مــا يوظفــه مــن وســائل ،يف حــن وظفهــا موقــع املنــر مبــا نســبته ()%33.3
مــن إمجــايل التقنيــات والوســائل املســتخدمة.
وتعــددت فيمــا بعــد التقنيــات املســتخدمة يف موقعــي الدراســة بــن اســتخدام النصــوص الفائقــة ،اســتخدام النصــوص
()130
املتحركــة ،توفــر أرشــيف للموقــع ،واســتطالعات الــرأي ،واســتخدام خدمــات .RSS
رابعا :جودة املوقع:
ً

كشــفت نتائــج الدراســة إىل أن موقعــي الدراســة يوفــران تنويهــات ووســائل إبــراز جلديــد األحــداث اخلاصــة ،كمــا
يتحقــق فيهمــا تناســق شــكل وطريقــة عــرض مضمــون املوقــع وأجزائــه ،كمــا يوفــر كال املوقعــن روابــط تســهل الرجــوع
للصفحــة الرئيســية عنــد االنتقــال ألحــد الروابــط الفرعيــة ،ويوفــر املوقعــان امللفــات القابلــة للتحميــل واألرشــيف صــويت
()131
وأرشــيف الصــور الفوتوغرافيــة وأرشــيف الفيديــو.

 -128يتخصص كال املوقعني يف القضايا واملوضوعات ذات الطابع السياسي واجملتمعي العام.
 -129يتيح موقع «مجعية الوفاق الوطين اإلسالمية» إمكانية قراءة حمتواه باللغة اإلجنليزية.
 -130مزيد من التفاصيل يف جدول رقم ( )33يعرض مبالحق الدراسة
 -131مزيد من التفاصيل يف جدول رقم ( )34يعرض مبالحق الدراسة
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خامسا :اخلصائص املوضوعية للموقع( :فئات حمتوى املواد املنشورة):
ً
■ ■فئة القضايا املتداولة عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل:

القضية

جدول ()20
فئة القضايا املتداولة عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل
املوقع
الوفاق
احلريات العامة والسياسية
العدالة االجتماعية
حق املواطنني يف الكرامة اإلنسانية
تدخل أطراف خارجية
حرية اإلعالم وانتهاكاته
التغيري يف البحرين
العنف ضد الصحفيني واملتظاهرين
رصد انتهاكات قوات الشرطة
أعمال العنف والشغب
التنديد باخلصوم
الترشيح /مقاطعة االنتخابات
جهود النواب لصاحل الشعب
اإلمجايل

2017

ك
2
5
4
3
7
8
1
2
9
41

%
%4.9
%12.2
%9.8
%7.3
%17.1
%19.5
%2.4
%4.9
%22
%100

ك
12
5
7
6
2
32

املنرب

%
%37.5
%15.6
%21.9
%18.8
%6.3
%100
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تشــر بيانــات اجلــدول الســابق إىل أن أهــم القضايــا الــي تناوهلــا موقعــا الدراســة بالعــرض والتعليــق كان الترشــح
لالنتخابــات ،يف مقابــل الدعــوة ملقاطعاهتــا ،وذلــك مبعــدل ( )%22يف مقابــل ( )%18.8ملوقــع املنــر اإلســامي ،وتتســق
تلــك النتيجــة مــع طبيعــة التوقيــت الــذي أجريــت فيــه الدراســة احلاليــة ،والــي أجريــت بالفعــل وقــت إجــراء االنتخابــات،
ويف املرتبــة الثانيــة جــاءت قضيــة التغيــر يف البحريــن ومطالبــات املعارضــة بذلــك ،وذلــك عــر موقــع الوفــاق الوطــي 
بواقــع ( ،)%19.5ويف املرتبــة الثالثــة جــاءت قضيــة مــدى احلريــة املمنوحــة لإلعــام واالنتهــاكات احلكوميــة بشــأهنا،
وذلــك عــر موقــع الوفــاق الوطــي أيضًــا ،وبواقــع ( ،)%17.1وجــاءت كذلــك قضيــة العدالــة االجتماعيــة مــن وجهــة
نظــر موقــع الوفــاق الوطــي يف املرتبــة الرابعــة ،وذلــك بواقــع (.)%12.2ويف املقابــل اهتــم موقــع املنــر اإلســامي يف
املرتبــة األوىل بالتدخــات الــي تشــهدها البحريــن مــن عديــد مــن األطــراف اخلارجيــة ســواء علــى املســتوى اإلقليمــي أو
املســتوى الــدويل ،وذلــك بواقــع ( )%37.5مــن إمجــايل مــا عــرض املوقــع مــن قضايــا ،ويف املرتبــة الثانيــة جــاء الــرد علــى
هــؤالء اخلصــوم وتفنيــد مزاعمهــم ،والتنديــد مبواقفهــم املؤججــة لألوضــاع يف البحريــن ،وذلــك بواقــع ( ،)%21.9ويف
املرتبــة الثالثــة جــاءت الدعــوة للترشــح لالنتخابــات البحرينيــة ( ،)%18.8أمــا يف املرتبــة الرابعــة فجــاء التركيــز علــى
أعمــال العنــف والشــغب الــي شــهدهتا البحريــن يف ذلــك التوقيــت ،ويف املرحلــة الــي ســبقته ،وذلــك بواقــع ( ،)%15.6ويف
النهايــة اهتــم املوقــع بعــرض جهــود املرشــحني للمجالــس البلديــة يف خدمــة مجهورهــم ،وذلــك بواقــع (.)%6.3
■ ■فئة الشخصيات احملوريةعرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل:
جدول ()21
فئة الشخصيات احملوريةعرب املواقع اإللكترونية
الوفاق
املوقع
%
ك
الشخصيات احملورية
شخصيات حكومية (رمسية)
%8.4
4
شخصيات سياسية وحزبية وجمتمعية
%70.8
34
نشطاء
%20.8
10
إعالميون
اإلمجايل
%100
48

ك
19
29
48

املنرب

%
%39.6
%60.4
%100

تشــر بيانــات اجلــدول الســابق إىل أن أهــم الشــخصيات الــي اهتــم موقــع الوفــاق الوطــي بعــرض آرائهــا أو مقاالهتــا
أو مســامهتها .إخل كانــت الشــخصيات السياســية واحلزبيــة واجملتمعيــة العامــة ،بواقــع ( ،)%70.8ويف املرتبــة الثانيــة
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جــاء االهتمــام بالنشــطاء السياســيني ،وذلــك بواقــع ( ،)%20.8أمــا املرتبــة الثالثــة فكانــت مــن نصيــب الشــخصيات
احلكوميــة الرمسيــة ،وذلــك بواقــع (.)%8.4
أمــا بالنســبة ملوقــع املنــر الوطــي اإلســامي ،فقــد أشــارت بيانــات الدراســة إىل أن أبــرز الشــخصيات الــي مت
اســتضافتها كانــت الشــخصيات السياســية واحلزبيــة واجملتمعيــة العامــة ،وبواقــع ( ،)%60.4ويف املرتبــة الثانيــة ،جــاءت
الشــخصيات احلكوميــة الرمسيــة ،وذلــك بواقــع ( )%39.6مــن إمجــايل الشــخصيات احملوريــة يف أخبــار وموضوعــات
مواقــع الدراســة حمــل التحليــل.
■ ■فئة الشعارات واملصطلحات املتداولة عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل:
كان شــعار مجعيــة الوفــاق الوطــي هــو الدميوقراطيــة هــي احلــل فيمــا كان شــعار موقــع مجعيــة املنــر أحبــك يــا
()132
وطــي 
■ ■فئــة احلريــات واحلقــوق (املطالــب املعلنــة) الــي تتضمنهــا املعلومــات املتداولــة عــر املواقــع اإللكترونيــة حمــل
التحليل:
أشــارت النتائــج إىل أن فئــات احلريــات واحلقــوق املعلنــة والــي طالــب هبــا ،وركــز علــى عرضهــا موقــع الوفــاق الوطــي 
ضمــن ســرده لألحــداث يف البحريــن كانــت احلــق يف املســاواة والعدالــة االجتماعيــة ،احلــق يف احلرية واألمان الشــخصي،
احلــق يف تنفيــذ املطالــب الشــعبية ،وأخـرًا احلــق يف العمــل.
أمــا بالنســبة ملوقــع املنــر الوطــي اإلســامي ،فقــد تعــرض جلميــع احلقــوق ســالفة الذكــر علــى قــدم املســاواة وبالقــدر
نفســه مــن االهتمام.
وميكــن تفســر النتيجــة الســابقة يف ضــوء مــا تتمتــع بــه مملكــة البحريــن مــن ســجل حافــل يف مســرة ترســيخ حقــوق
اإلنســان واملســاواة بــن املواطنــن مــن دون متييــز بســبب العــرق أو اللغــة أو الديــن أو اجلنــس أو الــرأي ،والشــاهد علــى
ذلــك وجــود منظمــات اجملتمــع املــدين الــي يزيــد عددهــا عــن مخســمائة منظمــة تضــم عــددا مــن مجعيــات حقــوق
اإلنســان.
وخــال األزمــة الــي عصفــت بالبــاد بــدءا بتاريــخ  14فربايــر  ،2011اختــذت مملكــة البحريــن عــدة خطــوات تؤكــد
علــى التزامهــا مببــادئ حقــوق اإلنســان واملواثيــق الدوليــة ،فقــد أمــر حضــرة صاحــب اجلاللــة امللــك محــد بــن عيســى
آل خليفــة ،ملــك مملكــة البحريــن املفــدى بعقــد حــوار وطــي شــامل مــع األطــراف كافــة بقيــادة صاحــب الســمو امللكــي
 -132مزيد من التفاصيل يف جدول رقم ( )35يعرض مبالحق الدراسة
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األمــر ســلمان بــن محــد آل خليفــة ،ويل العهــد ،ووجــه مســو ويل العهــد مجيــع قــوات األمــن باالنســحاب الفــوري مــن
مناطــق التجمــع وإىل املوجوديــن يف هــذه املناطــق باملغــادرة لتفــادي االصطــدام بــن قــوات األمــن واملتجمهريــن ،وذلــك
انطال ًقــا مــن مبــادرة مســوه لضبــط النفــس والتهدئــة ،والبــدء يف مرحلــة جديــدة مــن العمــل الوطــي تشــارك فيهــا مجيــع
األطــراف بغيــة جتــاوز الوضــع والعمــل يـدًا بيــد للحفــاظ علــى مصلحــة الوطــن ومكتســباته الــي ســاهم فيهــا مجيــع أبنــاء
مملكــة البحريــن ،وللتأكيــد علــى وحــدة مملكــة البحريــن وحلمتهــا الوطنيــة.
وقــد ســعت مملكــة البحريــن أثنــاء األزمــة إىل تكثيــف تواصلهــا مــع املنظمــات الدوليــة لتصحيــح املعلومــات املغلوطــة
عــن حقيقــة مــا جيــري علــى أرض الواقــع ،وتســهيل إمتــام مهمــات موفــدي هــذه املنظمــات يف البحريــن بــدءا مــن
()133
إجــراءات الوصــول مــرورًا بتنســيق لقاءاهتــم مــع املســئولني وانتهــاء مبغادرهتــم البــاد.
■ ■فئة اجتاه املعلومات املتداولة عن القضايا السياسية بالبحرين عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل:
كشــفت النتائــج إىل أن غالبيــة إن مل يكــن كل املعلومــات الــي مت تداوهلــا عــر موقــع الوفــاق الوطــي حــول األزمــة
بالبحريــن كانــت معلومــات ســلبية بنســبة  ،%100حيــث تعــرض املوقــع بالنقــد واالدعــاء يف كثــر مــن مواقفــه مــن
القضايــا الــي تعرضــت هلــا اململكــة ،فضـ ًـا عــن توظيفــه للنعــرات الطائفيــة القائمــة علــى أســاس ديــي لتأجيــج الصــراع
بالبحريــن ،ويف املقابــل أظهــرت أســاليب معاجلــة موضوعــات وقضايــا موقــع املنــر اإلســامي اجتــاه إجيابيًــا بشــأن
األزمــة الــي مــرت هبــا البحريــن.
وميكن تفسري النتيجة السابقة يف ضوء االنتماء اإليديولوجي لكال املوقعني ،وطبيعة ملكية وتوجهات كل منهما.
ويتضــح جليًــا ،اخللــط الواضــح واملتعمــد بــن الديــن والسياســة ،ويف هــذا الصــدد أشــار أســتاذ علــم االجتمــاع
السياســي د.حممــد غــامن الرميحــي إىل أنــه يــرى «إنــه كلمــا أقتربنــا مــن تأكيــد فصــل أعمــال الدولــة عــن أعمــال الديــن،
كنــا أقــرب إىل احلكمــة ،فاملســافة بــن الديــن وبــن الدولــة جيــب أن تتســع وتبقــى يف حدودهــا الدنيــا ،فالدولــة املعاصــرة
ليســت دولــة دينيــة ،هــي دولــة مدنيــة حديثــة وعادلــة هلــا مواصفــات غــر قابلــة للخلــط باألفــكار الدينيــة .يف اإلســام
هنــاك دولــة ،ومــا القــول املأثــور (إن اهلل يــزع بالســلطان مــا ال يــزع بالقــرآن) إال تأكيــد أن الدولــة شــيء والتديــن شــيء
آخــر ،ويف املشــترك بينهمــا هــي القيــم الكــرى ،منهــا احلريــة وقبــول اآلخــر والعــدل والتســامح ،أمــا مــا جيــب أن حيكــم
()135( )134
املواطــن فهــو القانــون املوضــوع مــن النــاس ،واملتعــارف عليــه بينهــم وبرضاهــم».
 -133مل يتــم حتديــث اســتطالع الــرأي الوحيــد علــى موقــع مجعيــة املنــر الوطــي اإلســامي ،بالرغــم مــن إتاحتــه علــى املوقــع مــع بــدء فتــرة الدراســة التحليليــة .جمــال االســتطالع
كان الســؤال التــايل« :هــل ميكــن إجــراء احلــوار يف ظــل اإلرهــاب الــذي متارســه مجاعــات التــأزمي؟»
 -134مزيد من التفاصيل يف جدول رقم ( )36يعرض مبالحق الدراسة
 -135مزيد من التفاصيل يف جدول رقم ( )37يعرض مبالحق الدراسة
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■ ■فئة أهداف املعلومات املتداولة عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل:
أشــارت النتائــج إىل أن أهــم املعلومــات املتداولــة عــر موقــع الوفــاق كانــت موزعــة بالتســاوي بــن كل مــن دعــم
ومســاندة وتأييــد املعارضــة البحرينيــة ،والتحذيــر مــن جتاهــل حقــوق املعارضــة أو تعريضهــم للمخاطــر مبــا يهــدد البــاد
بشــكل عــام ،واهلــدف األخــر كان هد ًفــا دعائيًــا باألســاس ،وهــو هــدف طبيعــي ومنطقــي يف أي صــراع أيديولوجــي بــن 
توجهــن خمتلفــن ومصلحتــن متعارضتــن .أمــا موقــع املنــر اإلســامي ،فقــد عــرض بشــكل متســاوي أيضًــا لــكل مــن
الســخرية والنقــد مــن االدعــاءات واألكاذيــب الــي رددهتــا الكثــر مــن القنــوات اإلعالميــة املغرضــة والطامعــة ،فضـ ًـا
عــن دعــم وتأييــد ومســاندة النظــام احلاكــم يف مســاعيه اجلــادة واحلثيثــة للــم الشــمل يف البحريــن ،وإيقــاف نزيــف
األزمــة ،مث حتذيــر املعارضــة مــن العبــث بأمــور البــاد ،وحتذيــر األطــراف األخــرى ســواء دول اجلــوار الطامعــة أو غريهــم
مــن التدخــل يف شــئون البحريــن الداخليــة والعمــل علــى إثــارة القالقــل هبــا ،فضـ ًـا عــن القيــام بالوظائــف التقليديــة
للوســائل اإلعالميــة بشــكل عــام مــن اإلخبــار والتفســر.
وبوجــه عــام ،ويف معــرض تقييمــه ألداء اإلعــام الرمســي يف البحريــن أثنــاء األزمــة ،قــال فضيلــة الشــيخ راشــد
اهلاجــري« :املتأمــل يف واقــع اخلطــاب الديــي بوســائل اإلعــام البحرينيــة ،يــدرك متامــا أن هنــاك جهــودا تبــذل ونوايــا
طيبــة تســعى جاهــدة إليصــال خطــاب ديــي وســطي معتــدل ،ولكنــه ال يرقــى إىل طمــوح متابعيــه مــن كافــة شــرائح
اجملتمــع ،وأعتقــد أن الســبب وراء ذلــك يعــود إىل أمريــن اثنــن ،ومهــا:
1 .1عــدم وجــود جهــة مســتقلة تُعــى بدراســة ومتابعــة اخلطــاب الديــي على أســس علميــة قائمة علــى البحث والدّراســة،
باإلضافــة لوضــع برامــج وخطــط اســتراتيجية واضحــة تعمــل من خالهلــا مجيع وســائل التوجيــه واإلعالم.
2 .2عــدم وجــود التنســيق الفعلــي بــن املؤسســات الرمسيــة ذات العالقــة املشــتركة يف وضــع خطــة واضحــة يســر عليهــا
مجيــع منتســي تلــك املؤسســات يف خطاهبــم الديــي .وهــذا ال يعــي عــدم وجــود تفامهــات آنيــة يف بعض املناســبات
ويف أوقــات األزمــات بــن تلــك املؤسســات وهــذا ال يســاهم أبــدا يف ضبــط اخلطــاب الديــي ،وعليــه فاملؤمــل أن
تكــون هنــاك هيئــة مســتقلة عليــا مــن ذوي التخصصــات الشــرعية املعتدلــة واإلعالميــة ينــاط هبــا وضــع اخلطــط
()137( )136
االســتراتيجية العامــة للخطــاب الديــي يف مملكــة البحريــن».

 -136مزيد من التفاصيل يف جدول رقم ( )40يعرض مبالحق الدراسة
 -137مزيد من التفاصيل يف جدول رقم ( )41يعرض مبالحق الدراسة
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لقــد قفــز عــدد القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة العربيــة الدينيــة مــن  35قنــاة يف  2009إىل  135قنــاة يف ،)138(2013
ويــكاد هــذا العــدد يتضاعــف يف الســنة احلاليــة .وللبحــث عــن الســر يف تزايدهــا الـــمطرد تزدحــم جمموعــة مــن العوامــل،
ميكــن أن نذكــر منهــا :ســعي كل دولــة عربيــة إىل إنشــاء قناهتــا الدينيــة مــن أجــل فــرض «فهمهــا الوطــي» للديــن
واإلســام حتدي ـدًا ،واتســاع مطالبــة النخــب الليرباليــة بضــرورة «إصــاح» الفكــر الديــي حــى يواكــب العصــر ،وتوجــه
الرأمســال العــريب اخلــاص إىل االســتثمار يف الفضائيــات الدينيــة أو الــي تدعــي ذلــك .وهــذا يؤكــده ارتفــاع عــدد القنــوات
التلفزيونيــة الــي ختصصــت يف الوعــظ والفتــاوى الفضائيــة ،وتســتند إىل مــا أصبــح يعــرف بـ»الفقيــه الفضائــي(،»)139
ومفســر األحــام وفــق الشــريعة اإلســامية ،وقــارئ الطالــع والبخــت ،ويثبتــه انتقــال بعــض القنــوات التلفزيونيــة مــن بــث
املنوعــات والطــرب إىل نشــر الدعــوة اإلســامية(.)140
لكــن نعتقــد أن العامــل احلاســم واخلطــر الــذي أدى إىل ارتفــاع عــدد القنــوات الدينيــة يكمــن يف تزايــد بــؤر التوتــر
املســلح يف املنطقــة العربيــة واإلســامية ،واتســاع رقعتهــا اجلغرافيــة مــن أفغانســتان إىل الصومــال مــرورًا بالعــراق وليبيــا
وســوريا واليمــن ،يف ظــل اشــتداد عــود مــا أصبــح يعــرف بـــ «اإلســام السياســي» وحتولــه يف بعــض البلــدان إىل إســام
سياســي مســلح ،وتشــكل التحالــف الــدويل حملاربــة املنظمــات اإلرهابيــة .وواكــب هــذا النــزاع املســلح نقــاش حــاد بــن 
الســلفيني والصوفيــن ،وبــن هــؤالء وممثلــي املذهــب الشــيعي وأنصــاره الذيــن وجــدوا منابــر هلــم يف القنــوات التلفزيونيــة
الــي تــؤازر مواقــف إيــران وسياســتها يف املنطقــة العربيــة باســم الشــيعة ،أو تلــك الــي حتــارب هذه السياســة باســم الســنة.
وهكــذا تزايــد عــدد القنــوات الفضائيــة الــي تتغــذى مــن االنقســام الطائفــي العرقــي والديــي وتغذيــه وتؤججــه(.)141
ويف املقابــل ،حتــرص مملكــة البحريــن علــى ضــرورة ختلّــي اخلطــاب الديين بــكل توجهاته عــن األطروحات املتشــنجة
أو تلــك الــي تدعــو إىل اإلقصــاء ،ناهيــك عــن ضــرورة نبــذ كل مــا يدعــو للعنــف واإلرهــاب ،وتدعــو بــن احلــن واآلخــر
إىل ضــرورة تبــي قيــم التســامح واحملبــة واحتــرام حقــوق األديــان والطوائــف األخــرى ،وال تــكاد ختلــو املــواد الصحفيــة
واإلعالميــة عــر التقاريــر الرمسيــة ،أو مــا ينشــره الكتّــاب واملثقفــون واإلعالميــون مــن تأكيــد هــذه القيــم وضــرورة
جتديــد اخلطــاب الديــي ،ولكــن الســؤال يــدور حــول مــدى وجــود جهــد ممنهــج أو برنامــج عمــل مــن اجــل جتديــد
اخلطــاب الديــي يف البحريــن؟
وقــد عُقــد باململكــة أكثــر مــن مؤمتــر دويل ملعاجلــة كثــر مــن قضايــا اخلطــاب الديــي مثــل مؤمتــر التقريــب بــن 
املذاهــب ،كمــا انتظمــت كثــر مــن الفعاليــات الــي تضــم رجــال ديــن و فعاليــات اجتماعيــة وسياســية وذلــك للمشــاركة
 -138مقابلة الباحثة مع الدكتور حممد غامن الرميحي أستاذ علم االجتماع السياسي بدولة الكويت ،وكاتب بصحيفة الشرق األوسط 30،مارس 2015
 -139مزيد من التفاصيل يف جدول رقم ( )42يعرض مبالحق الدراسة
 -140مقابلــة مــع فضيلــة الشــيخ راشــد اهلاجــري ،رئيــس األوقــاف الســنية ،ومتعــاون مــع هيئــة شــؤون اإلعــام مبملكــة البحريــن يف إعــداد وتقــدمي عــدد مــن الربامــج الدينيــة اإلذاعيــة والتلفزيونيــة
املوجــه لكافــة شــرائح اجملتمــع يف الفتــرة مــا بــن  .2016 - 2007متــت املقابلــة يف أكتوبــر .2015
 -141مزيد من التفاصيل يف جدول رقم ( )43يعرض مبالحق الدراسة
98

اخلطاب الديين والوعي السياسي يف مملكة البحرين ،جتاذب أم تنافر ؟

يف صياغــة خطــاب سياســي موحــد مــن أجــل نصــرة القضيــة الوطنيــة ،ولكــن التوصــل إىل مبــادئ عامــة لقضيــة التجديــد
ال يــزال بعيــدا ،حيــث إن بعــض االنتمــاءات الدينيــة يف تكوينهــا ونشــأهتا ليســت ذات طابــع حملــي ،فكثــر مــن هــذه
التيــارات الدينيــة إن هــي إال صــدى أو امتــدادات دينيــة لتيــارات هلــا وجودهــا يف بــاد أخــرى ،وهــو مــا يتطلــب جه ـدًا
أكــر يف التعــاون مــع منظمــات إســامية ذات طابــع إقليمــي أو دويل ،ومنهــا مؤسســة األزهــر الشــريف أو رابطــة العــامل
اإلســامي أو منظمــة التعــاون اإلســامي الــي تضــم يف عضويتهــا أكثــر مــن  57دولــة.
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خالصة الدراسة:
تنتمــي هــذه الدراســة إىل مجلــة الدراســات الــي تتنــاول التأثــر اإلعالمــي مــن خــال التعــرف علــى دور اخلطــاب
وطبقــا ملشــكلة هــذه الدراســة فإهنــا ســعت
الديــي يف معاجلتــه للعديــد مــن القضايــا الســائدة يف اجملتمــع البحريــيً ،
إىل تنــاول قطــاع حيــوي مــن الوســائل اإلعالميــة ممثـ ًـا بالقنــوات الفضائيــة العربيــة ،واملواقــع اإللكترونيــة ،واملعنيــة
بالتركيــز علــى األحــداث السياســية بالبحريــن حتدي ـدًا ،ومــا إذا قــد اســتطاع اخلطــاب الديــي الــذي تعــرض إيصــال
رســالة إســامية واعيــة ومتميــزة ،وخبطــاب إســامي معتــدل ووســطي أم جــاءت لتؤجــج التحريــض املذهــي وتثــر 
املواضيــع الشــكلية علــى حســاب اجلوهريــة ؟؟ !!
ومــا حجــم اعتمــاد اجلمهــور البحريــي  -فعليًــا -علــى هــذه القنــوات ،ومــا يقــدم هبا مــن برامــج يف اســتقاء معلوماته
حــول األحــداث السياســية الــي تــدور بالبحريــن ،وعلــى األخــص اخلطاب الديــي يف هــذه القنوات؟!
وقــد اعتمــدت الباحثــة علــى منهــج املســح باعتبــاره جهـدًا علميًــا منظمًــا للحصــول علــى النتائــج مــن خــال إجــراء
دراســة حتليليــة ،تســتعني بتحليــل اخلطــاب الديــي يف وســائل االتصــال (الفضائيــات /املواقــع اإللكترونيــة) للوقــوف علــى
خصائصــه وآلياتــه مــن ناحيــة ،ورصــد االجتــاه الســائد الــذي يتبنــاه حنــو القضايــا السياســية البحرينيــة (حمــل الدراســة)
يف دورة تلفزيونيــة واحــدة ،امتــدت لفتــرة ثالثــة أشــهر اعتبــارًا مــن  /10/1إىل غايــة 2014/12/31م.
وتكمــن أمهيــة هــذه الدراســة يف أهنــا تكتســب بعـدًا اجتماعيًــا مهمًــا يف إطــار حماولــة تقييــم اخلطــاب الديــي احلــايل
بالفضائيــات واملواقــع اإللكترونيــة العربيــة ،حيــث إهنــا تعــد مــن أوائــل الدراســات العلميــة الــي جتــرى بالبحريــن والــي 
تســعى إىل معرفــة أهــم القضايــا الــي تشــكل أولويــات اخلطــاب الديــي احلــايل ،الــذي تقدمــه الفضائيــات واملواقــع
اإللكترونيــة العربيــة «موضــوع الدراســة» كمــا متثــل خطــوة يف جمــال البحــوث اإلعالميــة ،لتحليــل شــكل ومضمــون
اخلطــاب الديــي هبــذه الوســائل االتصاليــة.
وحتــددت أهــم أهــداف هــذه الدراســة يف التعــرف علــى مســتوى اهتمــام اخلطــاب الديــي يف وســائل االتصــال حمــل
الدراســة (فضائيــات ومواقــع الكترونيــة متخصصــة) مبعاجلــة القضايــا السياســية البحرينيــة حمــل الدراســة.
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أول :مناقشة نتائج الدراسة :
ً

أول  :ما خيص القنوات الفضائية حمل الدراسة
ً

 -1خصائص الربامج املعنية بالقضايا السياسية

 بلغــت مــدة غالبيــة الربامــج يف القنــاة الفضائيــة البحرينيــة ســاعة ،وذلــك مبــا نســبته ( )%61.5مــن إمجــايل املــدةالــي تســتغرقها برامــج القنــاة ،كمــا بلغــت مــدة الربنامــج يف قنــاة العــامل الفضائيــة ســاعة واحــدة كذلــك ،وذلــك مبــا
نســبته (.)%96.6وكشــفت النتائــج إىل أن غالبيــة برامــج قنــايت الدراســة حمــل التحليــل كانــت «يوميــة» البــث ،وذلــك مبــا
نســبته ( )%95مــن إمجــايل برامــج القناتــن خــال فتــرة التحليــل .ونظـرًا ألن فتــرة املســاء والســهرة مــن أكثــر فتــرات
ذروة املشــاهدة لــدى كثــر مــن املشــاهدين ،خاصــة وأن غالبيــة برامــج األحــداث اجلاريــة  Talk showsتــذاع يف هــذه
الفتــرة ،فقــد كانــت «كل» برامــج عينــة الدراســة تــذاع يف فتــرة املســاء ،مبــا نســبته (.)%100وقــد عرضــت غالبيــة الربامــج
أيضًــا كبــث مباشــر مــن اســتوديوهات كال القناتــن ،وذلــك مبــا نســبته ( )%99.3مــن إمجــايل هــذه الربامــج .وتعــاد «كل»
برامــج القناتــن مــرة أخــرى يف موعــد آخــر مــن اليــوم نفســه أو مــن اليــوم التــايل.
 أهــم القضايــا واملوضوعــات الــي ناقشــتها القنــاة الفضائيــة البحرينيــة خــال فتــرة التحليــل كانــت اســتعداداتالبــاد لالنتخابــات (الربملانيــة) ،وذلــك يف املرتبــة األوىل واألكثــر أمهيــة ،بواقــع ( )%78.43مــن إمجــايل القضايــا
املثــارة بالقنــاة ،يف حــن تفرعــت القضايــا األخــرى الــي تناولتهــا القنــاة علــى املوضــوع نفســه مــن قريــب أو بعيــد،
حيــث ناقشــت القنــاة املوضوعــات املرتبطــة باحلمــات االنتخابيــة للمرشــحني ،وكواليــس هــذه احلمــات ،فضـ ًـا عــن
التحليــل والتعليــق علــى خلفيــات املرشــحني وقدراهتــم .أمــا فيمــا يتعلــق مبوضوعــات احللقــات الــي ناقشــتها قنــاة العــامل
الفضائيــة ،فقــد ارتبطــت هــي األخــرى باالنتخابــات البحرينيــة ،ولكــن مــن الزاويــة املعارضــة ،والــي رصــدت بشــكل دؤوب
كافــة التحــركات البحرينيــة لتنظيــم االنتخابــات ومــا صاحبهــا مــن فعاليــات وأنشــطة ،مترمجــة إياهــا لنقــاط ضعــف
تشــوب هــذه االنتخابــات وهتــدد نزاهتهــا.
 اعتمــدت القنــاة الفضائيــة البحرينيــة علــى اللهجــة البحرينيــة العاميــة بنســبة ( )%100مــن إمجــايل براجمهــااملذاعــة ذات الصلــة مبوضــوع الدراســة حمــل التحليــل ،يف حــن مزجــت قنــاة العــامل الفضائيــة بــن العربيــة والعاميــة،
وذلــك فيمــا نســبته ( )%100مــن براجمهــا املذاعــة والــي ختــص الشــأن البحريــي .وميكــن تفســر النتيجــة الســابقة يف
ضــوء طبيعــة كل قنــاة مــن قنــوات الدراســة حمــل التحليــل ،حيــث تعتــر القنــاة الفضائيــة البحرينيــة قنــاة ذات توجــه
حملــي باألســاس ،يف حــن تصنــف قنــاة العــامل الفضائيــة باعتبارهــا قنــاة موجــه للعــامل العــريب علــى وجــه العمــوم ،وهــو
مــا جيعلهــا تلتــزم باللغــة العربيــة الفصحــى كأســاس لتقــدمي براجمهــا بعيـدًا عــن أيــة تصنيفــات لغويــة عامــة ختــص كل
دولــة عربيــة علــى حــدة.
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 غالبيــة قوالــب برامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة وبنســبة ()%57.7كانــت عبــارة عــن حديــث مباشــر للمذيــع/املذيعــة ،فضـ ًـا عــن املقابلــة داخــل األســتوديو أو عــر اهلاتــف مــع ضيــوف الربنامــج ،ويف املقابــل اعتمــدت غالبيــة برامــج
قنــاة العــامل علــى األحاديــث مــع ضيــوف الربامــج عــر اهلاتــف ،ومجيعهــم مــن دول وختصصــات وانتمــاءات خمتلفــة،
وذلــك فيمــا نســبته ( )%100مــن إمجــايل برامــج القنــاة.
 أهــم األهــداف الظاهــرة للحلقــات يف القنــاة الفضائية البحرينية كانــت أهداف تعريفية مبوضوع احللقة باألســاس،وباملوضــوع حمــل التقــدمي ،حيــث ركــزت هــذه احللقــات -كمــا ســبقت اإلشــارة -علــى أحــداث وفعاليــات االنتخابــات يف
البــاد ،ومــن ًّمث ركــزت احللقــات علــى تفاصيــل العمليــة االنتخابيــة وأخبــار املرشــحني ،واحلمــات االنتخابيــة...اخل،
وذلــك بواقــع ( )%90.38مــن إمجــايل أهــداف احللقــات .أمــا بالنســبة لقنــاة العــامل الفضائيــة ،فقــد كان اهلــدف الظاهــر
ملعظــم حلقــات براجمهــا حمــل التحليــل يتــوزع بشــكل متقــارب ومتســاوي تقريبًــا علــى نشــاط املعارضــة البحرينيــة،
وإبــراز أخطــاء ومثالــب احلكومــة البحرينيــة يف إدارة العمليــة االنتخابيــة ،ومــن مث ركــزت برامــج القنــاة علــى مــا وصفــوه
باالعتقــاالت يف صفــوف املعارضــة البحرينيــة ،والدعــوة إىل إجــراء اســتفتاء شــعيب حــول االنتخابــات ،وضــرورة توحــد
صفــوف املعارضــة ملقاطعــة االنتخابــات ،كــون املعارضــة ممثلــة جلــزء مهــم مــن نســيج الشــعب البحريــي ،والتأكيــد علــى
أن احلكومــة هــي املســئولة عــن أيــة أخطــاء أو أزمــات حتــدث بالبــاد...اخل .
 -2الضيوف املشاركون يف عرض القضايا السياسية
 غالبيــة برامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة ضمــت ثالثــة ضيــوف أو أكثــر بنســبة ( )%40.4مــن إمجــايل برامــجالقنــاة ،واألمــر نفســه تكــرر يف قنــاة العــامل الفضائيــة ،حيــث بلــغ عــدد ضيــوف براجمهــا ثالثــة ضيــوف  ،وذلــك مبــا
نســبته (.)%62.1وكشــفت النتائــج غلبــة نســبة الضيــوف الذكــور علــى برامــج الدراســة حمــل التحليــل ،وذلــك مبــا نســبته
( )%80.6مــن إمجــايل الربامــج حمــل التحليــل.
 غالبيــة ضيــوف برامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة شــاركوا مبداخالهتــم وآرائهــم عــر تواجدهــم املباشــر داخــلاألســتوديو أو خارجــه عــر التقاريــر واللقــاءات املباشــرة ،وذلــك بواقــع ( )%79.8مــن إمجــايل برامــج القنــاة حمــل
التحليــل ،وهــو مــا مل يتحقــق يف برامــج قنــاة العــامل الفضائيــة اإليرانيــة .إذ شــارك ()%20.2من ضيــوف القنــاة الفضائية
البحرينيــة يف الربامــج حمــل التحليــل عــر اهلاتــف ،بينمــا شــارك ( )%100مــن ضيــوف برامــج قنــاة العــامل الفضائيــة يف
الربنامــج عــر اهلاتــف .وبيّنــت النتائــج أن غالبيــة ضيــوف كل مــن القنــاة الفضائيــة البحرينيــة ،وقنــاة العــامل الفضائيــة
كانــوا مــن الضيــوف العــرب ،وذلــك بواقــع ( )%99.7مــن إمجــايل ضيــوف برامــج القناتــن.
 أهــم صفــات الضيــوف املشــاركني يف برامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة كانــوا مــن املســئولني الرمسيــن ،وذلــكبواقــع ( )%29.76مــن إمجــايل ضيــوف القنــاة ،أمــا بالنســبة لقنــاة العــامل الفضائيــة ،فقــد كان غالبيــة ضيوفهــا مــن
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املســئولني احلزبيــن بأحــزاب ومجعيــات املعارضــة البحرينيــة (مجعيــة الوفــاق) ،وذلــك بواقــع ( )%50مــن إمجــايل
الضيــوف بالقنــاة.
 غالبيــة ضيــوف القنــاة الفضائيــة البحرينيــة كانــوا ذوي عالقــة مباشــرة مبوضــوع الربنامــج حمــل التحليــل ،وذلــكبواقــع ( )%98.81مــن إمجــايل ضيــوف القنــاة ،وكذلــك كان احلــال بالنســبة لضيــوف قنــاة العــامل الفضائيــة ،بواقــع
( ،)%100وهــو مــا يعــادل كافــة ضيــوف القنــاة.
 -3مشاركة اجلمهور يف عرض القضايا السياسية
 ظهــرت مشــاركة اجلمهــور فقــط يف برامــج قنــاة العــامل ،وقــد بلــغ عــدد هــذه املشــاركات يف تلــك الربامــج ()69مشــاركة ،أي أن مجيــع برامــج قنــاة العــامل قــد تضمنــت مشــاركة اجلمهــور ،يف حــن مل حت ـ ِو برامــج القنــاة الفضائيــة
البحرينيــة أي مشــاركة مجاهرييــة
 أوضحــت النتائــج بــأن مجهــور املشــاركني يف برامــج قنــاة العــامل الفضائيــة كانــوا غالبيتهــم مــن الذكــور ،بواقــع( )%97.1مــن إمجــايل ضيــوف القنــاة ،بينمــا شــارك ( )%2.9مــن الذكــور واإلنــاث بشــكل مشــترك يف برامــج القنــاة حمــل
التحليــل .كمــا أن غالبيــة مجهــور برامــج قنــاة العــامل الفضائيــة حمــل التحليــل كانــوا مــن دول عربيــة خمتلفــة ،وذلــك
بواقــع ( )%91.3مــن إمجــايل الضيــوف املشــاركني ،بينمــا مل تتضــح جنســية الضيــوف املشــاركني يف ( )%8.7مــن إمجــايل
الضيــوف املشــاركني بربامــج القنــاة.
 أهــم أمنــاط مشــاركة اجلمهــور يف برامــج قنــاة العــامل حمــل التحليــل ،كانــت عــر إبــداء الــرأي يف موضــوع احللقــةحمــل التحليــل ،وذلــك بواقــع ( )%100مــن حلقــات الربامــج.
 -4طبيعة عرض القضايا السياسية
 أهــم األدوات الــي وظفتهــا القنــاة الفضائيــة البحرينيــة يف عــرض مضمــون براجمهــا كانــت يف املرتبــة األوىل ،عرضمقدمــة مقــروءة عــن القضيــة الــي يــدور حوهلــا الربنامــج ،وذلــك بواقــع ( )%39.05مــن إمجــايل األدوات املســتخدمة يف
برامــج الدراســة حمــل التحليــل ،ويف املرتبــة الثانيــة اعتمــدت القنــاة علــى عــرض التقاريــر املصــورة حــول القضيــة حمــل
التحليــل ،وذلــك بواقــع ( )%22.86مــن إمجــايل األدوات ،ويف املرتبــة الثالثــة عرضــت القنــاة للصــور الثابتــة املصاحبــة
حــول القضيــة ،وذلــك بواقــع ( )%19.05مــن إمجــايل األدوات الــي وظفتهــا القنــاة .أمــا بالنســبة لقنــاة العــامل الفضائيــة،
فقــد أوضحــت النتائــج إىل أن أهــم األدوات الــي وظفتهــا القنــاة يف براجمهــا كان عــرض مقدمــة مقــروءة حــول القضيــة،
وذلــك بواقــع ( )%43مــن إمجــايل األدوات الــي مت توظيفهــا ،ويف املرتبــة الثانيــة ،وظفــت القنــاة أســلوب عــرض تقريــر
مصــور عــن القضيــة حمــل التحليــل ،وذلــك بواقــع ( )%42مــن إمجــايل األدوات املســتخدمة.
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 أمــا عــن أهــم األســاليب واحلجــج الــي وظفتهــا كل مــن القنــاة الفضائيــة البحرينيــة ،وقنــاة العــامل الفضائيــة يفســبيل إقنــاع مجهــور مشــاهديهما باملوضوعــات والقضايــا الــي تعــرض خــال براجمهمــا ،فقــد وظفــت القنــاة الفضائيــة
البحرينيــة األســاليب اإلقناعيــة مبعــدل أعلــى مــن األســاليب العاطفيــة ،وجــاء إبــراز أمهيــة املصلحــة الوطنيــة ،واألمــن
القومــي العــام للبــاد يف املرتبــة األوىل ،وذلــك بواقــع ( )%21مــن إمجــايل أســاليب اإلقنــاع الــي مت توظيفهــا بالقنــاة،
ويف املرتبــة الثانيــة جــاء تركيــز القنــاة علــى اســتخدام النســب واإلحصائيــات املرتبطــة بأزمــة البحريــن ،كشــواهد وأدلــة
مباشــرة وموثقــة لألحــداث ،وذلــك بواقــع ( )%19مــن إمجــايل األســاليب ،وجــاء اســتخدام األدلــة التارخييــة يف املرتبــة
الثالثــة ،وذلــك بواقــع ( )%14مــن إمجــايل األســاليب املوظفــة يف برامــج القناة،أمــا بالنســبة لقنــاة العــامل الفضائيــة،
فقــد اعتمــدت علــى األســاليب اإلقناعيــة أيضًــا ،ولكــن مــن منظــور خمتلــف ،حيــث اعتمــدت القنــاة بالدرجــة األوىل علــى
رصــد وإلقــاء الضــوء علــى احلــاالت املعاصــرة لألحــداث يف البحريــن مــن قالقــل وأزمــات ،وذلــك بواقــع( ،)%52.41ويف
املرتبــة الثانيــة ،ركــزت القنــاة علــى توظيــف أســلوب اإلثــارة واملبالغــة يف رصــد األحــداث ،واســتخدام لغــة التدخــات
الســافرة والصرحيــة يف الشــأن البحريــي ،وذلــك بواقــع ( )%18.07مــن إمجــايل األســاليب الــي مت توظيفهــا .وجــاء
أســلوب التعليــق علــى القــرارات الــي تتخذهــا احلكومــة البحرينيــة كخطــوات حلــل األزمــة يف البــاد يف املرحلــة الثالثــة،
وذلــك بواقــع ( )%10.84مــن إمجــايل األســاليب الــي وظفتهــا القنــاة.
 -5املوضوعات واملفاهيم الواردة يف عرض القضايا السياسية
 كشــفت نتائــج التحليــل تركيــز القنــاة الفضائيــة البحرينيــة علــى مفاهيــم التصويــت ،واملشــاركة السياســيةوأمهيتهمــا الســتقرار البــاد ( ،)%78.85كمــا أبــرزت القنــاة أيضًــا كافــة الفعاليــات املرتبطــة باالنتخابــات كحــدث هــام
تشــهده البــاد منهــا علــى ســبيل املثــال :االنتخابــات -خطــورة املقاطعــة ،االنتخابــات -الدعايــة  /احلمــات االنتخابيــة.
بينمــا ركــزت قنــاة العــامل الفضائيــة علــى قضايــا املعارضــة البحرينيــة ،وحتديـدًا موقفهــم مــن االنتخابــات الــي شــهدهتا
البــاد كمقاطعــة االنتخابــات البلديــة ،اغتيــال حريــة املعارضــة ،القمــع ،املصــادرة ،التجنيــس ،الضغــوط ،املواطنــة ....اخل.
 -6األطراف يف القضايا السياسية املعروضة
 أهــم األطــراف املتضمنــة يف مضامــن برامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة كانــت الــدول العربيــة ،أو دولــة عربيــةواحــدة ،وذلــك بواقــع ( )%32مــن إمجــايل األطــراف املتضمنــة يف مضامــن الربامــج حمــل التحليــل ،واألمــر كذلــك فيمــا
يتعلــق باألطــراف املتضمنــة يف برامــج قنــاة العــامل الفضائيــة ،وذلــك بواقــع ( ،)%79.80ويف املرتبــة الثانيــة جــاءت
املنظمــات الدوليــة ،وذلــك بواقــع ( )%25مــن مضامــن القنــاة ،وجــاءت أمريــكا يف املرتبــة الثالثــة كواحــدة مــن أهــم
األطــراف الــي تضمنتهــا مضامــن برامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة ،وذلــك لــدى ( )%22مــن إمجــايل األطــراف
املتضمنــة يف مضامــن برامــج القنــاة.
 104اخلطاب الديين والوعي السياسي يف مملكة البحرين ،جتاذب أم تنافر ؟

ثانيا  :ما خيص املواقع االلكترونية حمل الدراسة
ً

 -1بيانات وصفية للمواقع حمل الدراسة

عرضــت بيانــات الصفحــة الرئيســية لــكل مــن موقعــي الدراســة حمــل التحليــل جملموعــة مــن الروابــط الفرعيــة ،والــيكان أمههــا :مَــن حنــن ،األخبــار ،البيانــات ،املقــاالت ،نوابنــا ،البلــدي ،قضايــا املــرأة ،الشــباب ،متابعــات وحــوارات،
جمالســنا ،ألبــوم الصــور ،إصدارتنــا ،عــريب وعاملــي ،فيديوهــات ،تواصــل معنــا ،اســتطالع رأي ،تاريــخ اليــوم ،البحــث يف
املوقــع ،مِــن البحريــن ،حــول الوفــاق ،تواصــل مــع الوفــاق ،مطبوعــات الوفــاق ،مقــاالت ،خطــب ،فيديوهــات ،البحــث يف
املوقع،وقــد عــرض موقــع مجعيــة املنــر اإلســامي خللفيــة ألــوان الصفحــة الرئيســية لــه باأللــوان األمحــر واألبيــض يف
اخللفيــات ،ويف الصفحــات التحريريــة ،بينمــا وظــف موقــع مجعيــة الوفــاق الوطــي اإلســامية لأللــوان األزرق واألبيــض
يف اخللفيــات ،واألســود يف التحريــر.
ـريطا
 ماخيــص الشــريط اإلخبــاري ودوريــة حتديثــه ،فقــد أتضــح أن موقــع مجعيــة املنــر اإلســامي يوفــر بالفعــل شـ ًإخباريًــا بالصفحــة الرئيســية والصفحــات الفرعيــة ،ولكنــه  -ويف املقابــل-ال خيضــع للتحديــث الــدوري ،إذ مل يُحـدَّث ســوى
مرَّتــان فقــط خــال فتــرة التحليــل .أمــا بالنســبة ملوقــع مجعيــة الوفــاق الوطــي اإلســامية ،فقــد توافــر شــريط األخبــار
أيضًــا بالصفحــة الرئيســية ،والصفحــات الفرعيــة ،كمــا أن املوقــع مت حتديثــه بشــكل دوري يومــي.
 عــرض كال موقعــي الدراســة جملموعــة مــن روابــط مواقــع وشــبكات التواصــل االجتماعــي كفيســبوك ،تويتــر،يوتيــوب ،فليكــر ،انســتجرام ،جوجــل بلــس.
فيمــا يتعلــق بســهولة /صعوبــة تص ُّفــح موقعــي الدراســة ،فقــد اتضحــت صعوبــة تَّص ُّفــح موقــع مجعيــة املنــراإلســامي ،وذلــك بتكــرار حماولــة الدخــول عليــه يف أوقــات خمتلفــة ومِــن نقــاط دخــول خمتلفــة ،حيــث وجــدت الباحثــة
صعوبــة يف تصفحــه تعــود إىل مشــكلة فنيــة بــه ،بينمــا متيــز موقــع مجعيــة الوفــاق الوطــي اإلســامية بســهولة التص ُّفــح.
 مل يتــح موقــع مجعيــة املنــر الوطين اإلســامي متابعــة املوقع على اهلواتــف احملمولة الذكية ،بينما أتــاح موقع مجعيةالوفاق الوطين اإلسالمية ذلك عرب كل من (.) IOS Application،Android Application،WhatsApp
 كانــت « اللغــة العربيــة» هــي لغــة موقعــي « مجعيــة الوفــاق الوطــي ،وكذلــك موقــع مجعيــة املنــر ،كمــا تبــنإمكانيــة وســهولة الوصــول إىل هذيــن املوقعــن مــن خــال حمــرك البحــث جوجــل ،وهــذان املوقعــان يعتــران مــن املواقــع
املتخصصــة مــن حيــث املضمــون ،ويتوجهــان كالمهــا إىل أفــراد اجلمهــور العــام
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-2مدى حتقق الشفافية
 أشــارت النتائــج إىل أن كال موقعــي الدراســة حمــل التحليــل (الوفاق/املنــر) يفصحــان عــن هويــة القائمــن علــىاملوقــع ،كمــا يفصــح كالمهــا عــن طبيعــة اهتمامــات املوقــع والغــرض مــن تدشــينه.
 -3مدى حتقق التفاعلية
 كال موقعــي الدراســة حمــل التحليــل يوفــران عنوانًــا بريديًــا إلكترونيًــا ملراســلة مســئويل املوقــع أو مؤسســيه ،وهــو مــايعــي توافــر قــدر مــن التفاعليــة بــن القائمــن علــى املوقــع ،واجلمهــور املســتهدف منــه.
 أهــم التقنيــات املســتخدمة لتــداول املعلومــات ونشــرها عــر موقعــي الدراســة كانــت مواقــع التواصــل االجتماعــي،علــى الرغــم مــن اختــاف نســبة اعتمــاد كال املوقعــن عليهــا ،حيــث وظفهــا موقــع الوفــاق الوطــي مبــا يعــادل ()%53.8
مــن إمجــايل مــا يوظفــه مــن وســائل ،يف حــن وظفهــا موقــع املنــر مبــا نســبته ( )%33.3مــن إمجــايل التقنيــات والوســائل
املستخدمة.
 -4جودة املوقع
 موقعــا الدراســة يوفــران تنويهــات ووســائل إبــراز جلديــد األحــداث اخلاصــة ،كمــا يتحقــق فيهمــا تناســق شــكلوطريقــة عــرض مضمــون املوقــع وأجزائــه ،كمــا يوفــر كال املوقعــن روابــط تســهل الرجــوع للصفحــة الرئيســية عنــد
االنتقــال ألحــد الروابــط الفرعيــة ،ويوفــر املوقعــان امللفــات القابلــة للتحميــل واألرشــيف الصــويت وأرشــيف الصــور
الفوتوغرافيــة وأرشــيف الفيديــو.
 -5اخلصائص املوضوعية للموقع
 أهــم القضايــا الــي تناوهلــا موقعــا الدراســة بالعــرض والتعليــق كان الترشــح لالنتخابــات البلديــة والنيابيــة ،يفمقابــل الدعــوة ملقاطعاهتــا ،وذلــك مبعــدل ( )%22يف مقابــل ( )%18ملوقــع املنــر اإلســامي ،وتتســق تلــك النتيجــة
مــع طبيعــة التوقيــت الــذي أجريــت فيــه الدراســة احلاليــة ،والــي أجريــت بالفعــل وقــت إجــراء االنتخابــات البلديــة،
ويف املرتبــة الثانيــة جــاءت قضيــة التغيــر يف البحريــن ومطالبــات املعارضــة بذلــك ،وذلــك عــر موقــع الوفــاق الوطــي
بواقــع( ،)%19.5ويف املرتبــة الثالثــة جــاءت قضيــة مــدى احلريــة املمنوحــة لإلعــام واالنتهــاكات احلكوميــة بشــأهنا،
وذلــك عــر موقــع الوفــاق الوطــي أيضًــا ،وبواقــع( ،)%17.1وجــاءت كذلــك قضيــة العدالــة االجتماعيــة مــن وجهــة نظــر
موقــع الوفــاق الوطــي يف املرتبــة الرابعــة ،وذلــك بواقــع ( ،)%12.2ويف املقابــل اهتــم موقــع املنــر اإلســامي يف املرتبــة
األوىل بالتدخــات الــي تشــهدها البحريــن مــن عديــد مــن األطــراف اخلارجيــة ســواء على املســتوى اإلقليمي أو املســتوى
الــدويل ،وذلــك بواقــع( )%37.5مــن إمجــايل مــا عــرض املوقــع مــن قضايــا ،ويف املرتبــة الثانيــة جــاء الــرد علــى هــؤالء
اخلصــوم وتفنيــد مزاعمهــم ،والتنديــد مبواقفهــم املؤججــة لألوضــاع يف البحريــن ،وذلــك بواقــع ( ،)%21.9ويف املرتبــة
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الثالثــة جــاءت الدعــوة للترشــح لالنتخابــات البلديــة البحرينيــة ( ،)%18أمــا يف املرتبــة الرابعــة فجــاء التركيــز علــى
أعمــال العنــف والشــغب الــي شــهدهتا البحريــن يف ذلــك التوقيــت ،ويف املرحلــة الــي ســبقته ،وذلــك بواقــع ( ،)%15.6ويف
النهايــة اهتــم املوقــع بعــرض جهــود املرشــحني للمجالــس البلديــة يف خدمــة مجهورهــم ،وذلــك بواقــع (.)%6.3
 أهــم الشــخصيات الــي اهتــم موقــع الوفــاق الوطــي بعــرض آرائهــا أو مقاالهتــا أو مســامهتها .إخل كانــت الشــخصياتالسياســية واحلزبيــة واجملتمعيــة العامــة ،بواقــع ( ،)%70.8ويف املرتبــة الثانيــة جــاء االهتمــام بالنشــطاء السياســيني،
وذلــك بواقــع ( ،)%20.8أمــا املرتبــة الثالثــة فكانــت مــن نصيــب الشــخصيات احلكوميــة الرمسيــة ،وذلــك بواقــع (.)%8.4
أمــا بالنســبة ملوقــع املنــر اإلســامي ،فقــد أشــارت نتائــج الدراســة إىل أن أبــرز الشــخصيات الــي مت اســتضافتها كانــت
الشــخصيات السياســية واحلزبيــة واجملتمعيــة العامــة ،وبواقــع ( ،)%60.4ويف املرتبــة الثانيــة ،جــاءت الشــخصيات
احلكوميــة الرمسيــة ،وذلــك بواقــع ( )%39.9مــن إمجــايل الشــخصيات احملوريــة يف أخبــار وموضوعــات مواقــع الدراســة
حمــل التحليــل.
 فئــات احلريــات واحلقــوق املعلنــة والــي طالــب هبــا ،وركــز علــى عرضهــا موقــع الوفــاق الوطــي ضمــن ســردهلألحــداث يف البحريــن كانــت احلــق يف املســاواة والعدالــة االجتماعيــة ،احلــق يف احلريــة واألمــان الشــخصي ،احلــق يف
تنفيــذ املطالــب الشــعبية ،وأخ ـرًا احلــق يف العمل،أمــا بالنســبة ملوقــع املنــر اإلســامي ،فقــد تعــرض جلميــع احلقــوق
ســالفة الذكــر علــى قــدم املســاواة وبالقــدر نفســه مــن االهتمــام.
 غالبيــة إن مل يكــن كل املعلومــات الــي مت تداوهلــا عــر موقــع الوفــاق الوطــي حــول األزمــة بالبحرين كانــت معلوماتســلبية بنســبة  ،%100حيــث تعــرض املوقــع بالنقــد واالدعــاء يف كثــر مــن مواقفــه مــن القضايــا الــي تعرضت هلــا اململكة،
فضـ ًـا عــن توظيفــه للنعــرات الطائفيــة القائمــة علــى أســاس ديــي لتأجيــج الصــراع بالبحريــن ،ويف املقابــل أظهــرت
أســاليب معاجلــة موضوعــات وقضايــا موقــع املنــر اإلســامي اجتــاه إجيابيًــا بشــأن األزمــة الــي مــرت هبــا البحريــن.
 أهــم املعلومــات املتداولــة عــر موقــع الوفــاق الوطــي كانــت موزعــة بالتســاوي بــن كل مــن دعــم ومســاندة وتأييــداملعارضــة البحرينيــة ،والتحذيــر مــن جتاهــل حقــوق املعارضــة أو تعريضهــم للمخاطــر مبــا يهــدد البــاد بشــكل عــام،
واهلــدف األخــر كان هد ًفــا دعائيًــا باألســاس ،وهــو هــدف طبيعــي ومنطقــي يف أي صــراع أيديولوجــي بــن توجهــن
خمتلفــن ومصلحتــن متعارضتــن ،أمــا موقــع املنــر اإلســامي ،فقــد عــرض بشــكل متســاو أيضًــا لــكل مــن الســخرية
والنقــد مــن االدعــاءات واألكاذيــب الــي رددهتــا الكثــر مــن القنــوات اإلعالميــة املغرضــة والطامعــة ،فضـ ًـا عــن دعــم
وتأييــد ومســاندة احلكومــة يف مســاعيها اجلــادة واحلثيثــة للــم الشــمل يف البحريــن ،وإيقــاف نزيــف األزمــة ،مث حتذيــر
املعارضــة مــن العبــث بأمــور البــاد ،وحتذيــر األطــراف األخــرى ســواء دول اجلــوار الطامعــة أو غريهــم مــن التدخــل يف
شــئون البحريــن الداخليــة والعمــل علــى إثــارة القالقــل هبــا ،فضـ ًـا عــن القيــام بالوظائــف التقليديــة للوســائل اإلعالميــة
بشــكل عــام مــن اإلخبــار والتفســر.
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ـال إن واقــع اخلطــاب الديــي يف الفضائيــات
وبعــد العــرض التفصيلــي الســابق لنتائــج الدراســة ،ميكــن القــول إمجـ ً
واملواقــع اإللكترونيــة قــد متيــز بــاآليت:
1 .1جعــل املشــاهدين يفقــدون القــدرة علــى إدراك واقــع النزاعــات املســلحة يف املنطقــة العربيــة ،فالعالمــات والرمــوز
الــي يرســخها اخلطــاب املذكــور حتــدد انتماءهــم ،وتشــكل ثقافتهــم السياســية ،وتعــزز نفورهــم ،وحــى مقاومتهــم
للخطــاب الــذي يتعــارض مــع آرائهــم .
2 .2تفســر الصــراع املســلح اجلــاري يف أكثــر مــن دولــة عربيــة ومســلمة بأحــداث جــرت قبــل  14قرنًــا ،ومنــح املــررات
التارخييــة والدينيــة الســتمراره ،وترســيخ أيديولوجيــة اســتبعاد التقــارب والعيــش املشــترك بــن خمتلــف الطوائــف
الدينيــة والعرقيــة والثقافيــة يف املنطقــة العربيــة ،والقضــاء علــى مبــدأ حســن اجلــوار.
3 .3منــح الشــرعية الدينيــة للحــركات اإلرهابيــة الــي أصبحــت هتــدد الســلم واألمــن يف العــامل ،والتزكيــة الضمنيــة للقــوى
االقتصاديــة والسياســية األجنبيــة املتســترة الــي تدعمــه.
4 .4أســر التفكــر يف عمليــة بنــاء اهلويــة الطائفيــة وحتصينهــا ،وعــدم القبــول بشــرعية اهلويتــن الســنية والشــيعية يف
املنطقــة العربيــة واإلســامية ،وتأجيــل النقــاش والعمــل مــن أجــل بنــاء املواطنــة يف املنطقــة العربيــة واإلســامية أو
إلغائهمــا.
5 .5إذا اســتمر اخلطــاب الديــي الطائفــي يف مغاالتــه وتطرفــه ،فإنــه يقضــي علــى أهــم مكتســب يف املنطقــة العربيــة،
واملتمثــل يف تغليــب أبنــاء املنطقــة العربيــة النتمائهــم الوطــي علــى انتمائهــم للطائفــة الدينيــة ،وهــذا مــا جتلــى
بوضــوح يف حــرب اخلليــج األوىل :احلــرب العراقيــة اإليرانيــة .فهــل يــؤدي هــذا اخلطــاب إىل تعزيــز الــوالء الطائفــي
علــى حســاب الــوالء للوطــن؟ إن القضــاء علــى هــذا املكتســب ال يهــدد الــدول فقــط ،بــل يهــدد اجملتمعــات العربيــة
واإلســامية يف متاســك نســيجها االجتماعــي والثقــايف.
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ثانيا :مقترحات الدراسة:
ً

الديــن يف أصلــه خطــاب مُوجّــه إىل الفــرد يف مســتوى أبعــاده الروحانيــة ،حبيــث ينطــق مــن الداخــل إىل اخلــارج،
ومــن الفــرد إىل اجلماعــة .ومــن مث ،فهــو خطــاب يقبــل مــن حيــث املبــدأ واقعــة اخلــاف كمــا يقبــل هُويّــة االختــاف،
ألنــه خمططــه األويل فــرداين روحــاين بالضــرورة ،ال يضــره التنــوع مهمــا كان مســتوى التبايــن الــذي يُمايــز بــن فصائــل
املتدينــن .ومــن هنــا ،فالطائفيــة ليســت ضــرورة دينيــة ،بقــدر مــا هــي حقيقــة اجتماعيــة واقعيــة ،ال يســتطيع الفــرد إبان
جتــاوزه لوجــود الفــردي جتاهــل هــذه احلقيقــة وال تلــك الضــرورة الــي هــي مــن طبيعــة وجــوده االجتماعــي واإلنســاين.
إذن ،ليــس التــأزم يف العالقــات اإلنســانية بــن أفــراد اجملتمــع نابــع مــن االختــاف الروحــاين دينيًــا ومذهبيًــا
وطائفيًــا ،وإمنــا هــو نابــع مــن اخلطــوة الالحقــة ،أي مــن تســييس هــذا االختــاف ،وذلــك عــن طريــق فرضــه كمُوّجــه
سياســي ،ســواء يف مســتوى الفعــل العيــي املباشــر (أي كدافــع ،وحيــدث هــذا بطبيعــة احلــال بواســطة التكامــل مــع دوافــع
أخــرى) ،أو يف مســتوى مقاربــة الفعــل الــذي يتجلــى يف جممــل حمــاوالت احملللــن واملفســرين واملربريــن.
وهكــذا فــأن مــا نــراه يبــدو كصــراع بــن طوائــف دينيــة هــو يف جوهــر دوافعــه صــراع بــن أطيــاف سياســية ،قــد تتوســل
باملفــردة الطائفيــة إىل غاياهتــا ،ولكنهــا ال تتحــرك بقــوة دفعهــا ،وال تعدهــا الغايــة القصــوى ،وال الغــرض األمســى ،إال
يف مســتوى الشــعار املعلــن ،الشــعار الصاخــب الــذي يُخفــي أكثــر ممــا يعلــن ،ألنــه ال يهــدف إال إىل احلشــد والتجييــش
142
و(تكثــر الســواد) ولــو جبماهــر الغوغــاء.
ويشــر الكثــر مــن اخلــراء ســواء يف اجملــال اإلعالمــي أو األكادميــي إىل أن الرؤيــة الــي جيــب التركيــز عليهــا يف
مضامــن اخلطــاب الديــي اجلديــد كمــا ينبغــي أن تكــون هــي (النســبية) يف القــول ،واالنتبــاه إىل أمهيــة عــدم التعميــم،
مبعــى أن الفتــوى هــي ليســت (رأي الديــن) إمنــا رأي يف الديــن ،أي أهنــا خاضعــة للزمــان واملــكان والظــرف املوضوعــي،
فليــس ألحــد الــرأي النهائــي والصحيــح يف أيــة مســألة هلــا عالقــة بتفســر الديــن .مــن هنــا فــأن رأي الشــخص هــو
نســي ،وجيــب أن يقــال للعامــة إنــه نســي ورؤيــة شــخص ال رؤيــة الديــن ،ألن التفاســر كثــرة ،حــى الســلف الصــاحل
مل يقــل إن مــا يفســره هــو اإلســام إمنــا (اجتهــاد) يف اإلســام ،لذلــك حنــن لدينــا اآلن فقــه مالــك وفقــه أبــو حنيفــة
وفقــه الشــافعي أو فقــه امحــد بــن حنبــل ،أو فقــه حممــد بــن عبــد الوهــاب أو فقــه حممــد عبــده إىل آخــره ..ومل يــدع
أحــد منهــم أن مــا يقولــه هــو اإلســام ،نســب اجتهــاده إليــه ،ونســب املعاصــرون لــه االجتهــاد إليــه ،ومل ينســبه أحــد إىل
اإلســام ،وهنــا موضــوع النســبية الــي حيكمهــا الظــرف واملــكان والعصــر .شــيخنا ابــن القيــم لــه رأي مشــهور يف ذلــك
(تتغــر الفتــوى حســب األزمنــة واألمكنــة) كمــا غــر الشــافعي بعــض رؤيتــه ملــا انتقــل مــن احلجــاز إىل العــراق إىل مصــر،
وهــو أمــر معــروف لــدى املتابعــن(.)143
 -142احتاد اإلذاعات العربية ،البث الفضائي العريب ،تونس ،التقرير السنوي  ،2013-2012ص 24.
 -143عبد اهلل الغذامي( .)2011الفقيه الفضائي :حتول اخلطاب الديين من املنرب إىل الشاشة (املركز الثقايف العريب ،بريوت) ،ص 12.
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ويشــر آخــرون مــن العاملــن واملهتمــن باجملــال اإلعالمــي ،وذلــك املضمــون املرتبــط باخلطــاب الديــي علــى وجــه
التحديــد إىل جمموعــة مــن التوصيــات بشــأن جتديــد اخلطــاب الديــي ،واالبتعــاد بــه عــن الطائفيــة والتحشــيد منهــا
علــى ســبيل املثــال:
■

■يتجــه اجلمهــور اليــوم يف مجيــع مشــاهداهتم للعمــل املتقــن ،واملعلومــة الصحيحــة ،والفكــر املعتــدل ،والبعــد عــن الغلــو
والتطــرف ،وأســلوب الوجبــات الســريعة يف تلقــي املعلومــات والتشــريعات وعلــوم الدين.

■

■يريد اجلمهور أن يرى العنصر الوطين ماثال يف هذه الربامج إعدادا وتقدميا.

■

■يريد اجلمهور أن يرى ديكورا مبدعا هلذه الربامج ميزج اجلديد بالقدمي األصيل.

■

■يريد اجلمهور خطابا فكريا حاضرا وفتاوى معاصرة هتم الناس اجلدد يف عصر جديد.

■

■يريــد اجلمهــور أن يــرى اخلطــاب الديــي املعتــدل الــذي يعكــس ثقافــة أهــل البحريــن األصيلــة مــن حيــث الســماحة
والتــوازن واالعتــدال.

■

■يريد اجلمهور أن يرى خروجا عن املألوف يف إعداد وإنتاج وتقدمي الربامج الدينية.

■

■يريد اجلمهور أن يكون اخلطاب موجه جلميع الفئات يف اجملتمع.

■

■يريــد اجلمهــور أن تعطــى الفتــرات الغاليــة وســاعات الــذروة ملثــل تلــك الربامــج الدينيــة املؤثــرة لكــي يكــون البنــاء
النفســي والروحــي مصاحبــا للبنــاء املماثــل الــذي تتبنــاه بقيــة املؤسســات التربويــة يف اجملتمــع.144

ويبقــي التنــوع مصــدر ثــراء معــريف واجتماعــي يف معظــم البيئــات الــي تزدهــر مبثــل هــذا التنــوع املمتــد يف العمــق
ملئــات الســنني ،حيــث تعايشــت معظــم هــذه الطوائــف بســام علــى امتــداد تارخيهــا الطويــل ،والصــراع الــذي حــدث يف
بعــض األحيــان ،مل يكــن بســبب هــذا التنــوع ،إذ أنــه قــد وقــع مــا يتجاوزهــا خطــورة بــن أبنــاء الطائفــة الواحــدة ،مــا
يعــي أن االختــاف الطائفــي مل يكــن يف حقيقتــه املصــدر احلقيقــي للصــراع ،مــع أن الرايــات املرفوعــة يف الصــراع كانــت
طائفيــة بامتيــاز.

 -144مــن بــاب الدقــة ،ميكــن القــول :إن بعــض املســتثمرين وبعــض تيــارات اإلســام السياســي كانــت تنشــئ قنــوات تلفزيونيــة للمنوعــات مث حتوِّهلــا إىل قنــوات دينيــة ،أل َّن إدارة
املنطقــة احلــرة يف مصــر كانــت ترفــض منــح تراخيــص البــث للقنــوات الدينيــة ،بــل حـدَّدت ســقف الربامــج الدينيــة يف القنــوات العامــة بــــ % 20مــن جممــل براجمهــا إبَّــان
حكــم الرئيــس املصــري املخلــوع حســي مبــارك .لكــن بعــض الباحثــن أكــدوا أن قنــايت :النــاس واخلليجيــة ،علــى ســبيل املثــال ،حتولتــا إىل قناتــن دينيتــن ألســباب جتاريــة.
فــكان شــعار قنــاة النــاس قبــل « 2006قنــاة النــاس لــكل النــاس» ،وأصبــح بعــد هــذا التاريــخ «القنــاة الــي تأخــذك إىل اجلنــة» .انظر:ســليم عــزوز(« .)2010إغــاق قنــاة النــاس:
اذبــح يــا زكــي قــدرة» ،القــدس العــريب 15 ،أكتوبر/تشــرين األول.
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مراجع الدراسة
أول :املصادر
ً

--1القرآن الكرمي ،سورة اإلسراء :اآلية 88

ثانيا :املراجع باللغة العربية:
ً

أ -رسائل علمية غري منشورة:
-1 -1إميــان عبــد احلافــظ هــزاع ،اســتخدامات اجلمهــور اليمــي للقنــوات الفضائيــة اإلســامية ،وعالقتهــا مبســتوى
املعرفــة الدينيــة لديــه ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة (جامعــة عــن مشــس ،كليــة اآلداب ،شــعبة اإلعــام2008 ،م).

-2 -2جيهــان ســيد حيــي ،معاجلــة قضايــا األســرة يف الربامــج الدينيــة بالفضائيــات العربيــة ودورهــا يف تشــكيل معــارف
اجلمهــور واجتاهاتــه حنوهــا ،رســالة دكتــوراه غــر منشــورة (جامعــة األزهــر ،كليــة الدراســات اإلســامية والعربيــة،
شــعبة الصحافــة واإلعــام2011 ،م).
-3 -3زينــب حممــد حامــد .تأثــر االعتمــاد علــى الفتــاوى الدينيــة املقدمــة يف الفضائيــات العربية علــى معارف وســلوكيات
اجلمهــور املصــري ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،جامعــة القاهــرة ،كليــة اإلعــام ،قســم اإلذاعــة والتليفزيــون،
2012م.
-4 -4ضيــاء مصطفــى ناصــر ،املضامــن السياســية للربامــج التلفزيونيــة الســاخرة ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،جامعــة
بغــداد ،كليــة اإلعــام،2009 ،
-5 -5علــي العمــاري عبــد احلفيــظ ،القنــوات الفضائيــة الدينيــة واجتاهــات أئمــة املســاجد يف ليبيــا حنوهــا ،رســالة
ماجســتري غــر منشــورة (طرابلــس ،أكادمييــة الدراســات العليــا ،قســم اإلعــام2009 ،م)
-6 -6مليــاء مســر (« ،)2007تأثــر التعــرض لألخبــار والربامــج اإلخباريــة بالقنــوات الفضائيــة علــى املســتوى املعــريف
للجمهــور املصــري» ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،قســم اإلذاعــة والتليفزيــون :كليــة اإلعــام ،جامعــة القاهــرة.
-7 -7حممــد مصطفــى رفعــت ،اعتمــاد الشــباب املصــري علــى املواقــع اإلســامية العربيــة دراســة مســحية وكيفيــة ،رســالة
ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة اإلعــام ،جامعــة القاهــرة.2013 ،
-8 -8ناصــر بــن عبــد الرمحــن اهلــزاين :التعــرض لربامــج اإلفتــاء يف القنــوات الفضائيــة العربيــة وإشــباعاهتا  -دراســة
ميدانيــة علــى عينــة مــن اجلمهــور الســعودي بالريــاض ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة (الريــاض ،جامعــة اإلمــام
حممــد بــن ســعود اإلســامية ،كليــة الدعــوة واإلعــام2009 ،م)
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-9 -9هنلــة مظفــر أبــو رشــيد ( .)2005املعاجلــة اإلخباريــة لقضايــا الــدول الناميــة يف الفضائيــات العربيــة ،رســالة دكتــوراه
غــر منشــورة ،كليــة اإلعــام ،جامعــة القاهــرة.
ب -كتب عربية
-1 -1أمحــد زايــد ،صــور مــن اخلطــاب الديــي املعاصــر (القاهــرة ،اهليئــة املصريــة العامــة للكتاب ،مكتبــة األســرة2007 ،م)
ص .18-17
-2 -2أرمانــدو ســالفاتوري ،اجملــال العــام :احلداثــة الليرباليــة والكاثوليكيــة واإلســام ،ترمجــة :أمحــد زايــد (القاهــرة:
املركزالقومــي للترمجــة.2012 ،
-3 -3أشرف منصور،النقد املعاصر للفكر السياسي الليربايل) القاهرة :اجمللس األعلى للثقافة.)2003 ،

-4 -4توفيق احلمد ( .)2001الشقيقان والسنوات الصعبة (البحرين :مركز اإلبداع العلمي).

-5 -5جابر عصفور ،جتديد اخلطاب الديين ،جريدة األهرام (القاهرة ،العدد 2003 ،42637م)

-6 -6جعفر عبد السالم ،التجديد يف الفكر اإلسالمي (القاهرة ،رابطة اجلامعات اإلسالمية2008 ،م).

-7 -7حســن حنفــي ،حتليــل اخلطــاب :حتليــل اخلطــاب العــريب( ،األردن :منشــورات جامعــة فيالدلفيــا ،كليــة اآلداب،
.)1988
-8 -8حسن عماد مكاوي ،نظريات اإلعالم( ،القاهرة ،الدار العربية للنشر والتوزيع.)2012 ،

-9 -9حسن عماد مكاوي .اإلعالم ومعاجلة األزمات( .القاهرة :الدار املصرية اللبنانية.)2005 ،

--10خليــل العنــاين ،دور الديــن يف جملــال العــام يف مصــر بعــد ثــورة  25ينايــر (الدوحــة :املركزالعربيلألحباثودراسةالســي
اســات ،مــارس201 (،

--11سامي طايع .حبوث اإلعالم (القاهرة :دار النهضة العربية.)2001 ،

--12سعيد إمساعيل علي ،اخلطاب اإلسالمي التربوي( ،القاهرة :كتاب األمة ،ربيع األول

--13علــي ليلــة ،رضــوى صــاح ،اجتاهــات اجلــدول جــول جتديــد اخلطــاب الديــي يف مصــر ،مركــز البحــوث والدراســات
السياســية ،القاهــرة.
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--14مثــى حــارث الضــاري ،طــه أمحــد اليزيــد ،اإلعــام اإلســامي :الواقــع والطمــوح ،حبــوث وأوراق عمــل لعــدة مؤلفــن،
ط( ،1العــراق :بغــداد :دار الفجــر للنشــر والتوزيــع.2007 ،
--15حممد عابد اجلابري ..املسألة الثقافية يف الوطن العريب( .بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية .ط.)1992 ،2

--16حممد عبد احلميد .نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري( ،القاهرة :عامل الكتب.)1997 ،

--17حممــد عمــارة ،اخلطــاب الديــي بــن التجديــد اإلســامي والتبديــد األمريكــي ،القاهــرة :مكتبــة الشــروق الدوليــة،
 2004ط.1
--18حممد منري حجاب ،اإلعالم اإلسالمي :املبادئ النظرية والتطبيق (القاهرة :دار الفجر للنشر.)2002 ،

--19حممد موسى الرب ،اإلعالم اإلسالمي :دراسة تأصيلية( ،القاهرة :دار النشر للجامعات.)2010،

--20مصطفى القلعي ..التيار اإلخواين يف تونس :اللعب بالدين والعنف (دار صامد .ط .1أكتوبر .)2013

--21مصطفى حجازي .اإلنسان املهدور :دراسة حتليلية نفسية اجتماعية( .القاهرة :املركز الثقايف العريب .ط.( 2006.2
--22يوسف القرضاوي .خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة( ،القاهرة :دار الشروق.)2004 ،

ج -املجالت العلمية:

-1 -1ســعيد مــراد ،اخلطــاب اإلســامي املعاصــر ومقوماتــه .يف اإلســام وتطويــر اخلطــاب الديــي ،رابطــة اجلامعــات
اإلســامية ،سلســلة فكــر املواجهــة.
-2 -2عبــد العزيــز أمنــرات :الصحــوة وضــرورة العلــم باألفقــاه الدعويــة ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وزارة العــدل واألوقاف،
جملــة منــار اإلســام ،العــدد ( )6ســبتمرب . 2001
-3 -3عبــد امللــك منصــور .خصائــص اخلطــاب اإلســامي املعاصــر رابطــة اجلامعــات اإلســامية ،سلســلة فكــر املواجهــة،
 ،3ط.2002 1
-4 -4عبــد امللــك منصــور ،خصائــص اخلطــاب اإلســامي املعاصــر ،سلســة فكــر املواجهــة (القاهــرة ،جامعــة األزهــر،
العــدد 2002 ،3م).
-5 -5عبــد امللــك منصــور ،خصائــص اخلطــاب اإلســامي املعاصــر ،سلســة فكــر املواجهــة (القاهــرة ،جامعــة األزهــر،
العــدد 2002 ،3م).
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-6 -6علي ليلة ،رأساملااللديين ...والقيمةاملضافةللفعالإلنساين،جملةالدميقراطية،العدد (.2007 ،)26

-7 -7حممــد فتــح اهلل الزيــادي :اخلطــاب اإلســامي  -مميزاتــه والتحديــات الــي تواجهــه ،جملــة الدعــوة اإلســامية
(طرابلــس ،كليــة الدعــوة اإلســامية ،العــدد 2009 ،26م).
-8 -8حممــد فتــح اهلل الزيــادي ،اخلطــاب اإلســامي :مميزاتــه والتحديــات الــي تواجهــه ،جملــة الدعــوة اإلســامية
(طرابلــس ،كليــة الدعــوة اإلســامية ،العــدد 2009 ،26م).،
-9 -9حممــد فتــح اهلل الزيــادي ،اخلطــاب اإلســامي :مميزاتــه والتحديــات الــي تواجهــه ،جملــة الدعــوة اإلســامية
(طرابلــس ،كليــة الدعــوة اإلســامية ،العــدد2009 ،26م).
--10حممــد كمــال إمــام :مرتكــزات اخلطــاب الديــي يف جتديــد اخلطــاب الديــي -ملــاذا وكيــف...؟ سلســلة قضايــا
إســامية (القاهــرة ،اجمللــس األعلــى للشــؤون اإلســامية ،العــدد 2003 ،100م).،
--11حممــود محــدي زقــزوق .جتديــد اخلطــاب الديــي ملــاذا؟ وكيــف؟ (وزارة األوقــاف اجمللــس األعلــى للشــئون
اإلســامية) سلســلة قضايــا إســامية ،العــدد (.2003 ،)100
--12مصطفــي الفقــي اخلطــاب الديــي ومواجهــة التحديــات املعاصــرة (وزارة األوقــاف :اجمللــس األعلــى للشــئون
اإلســامية ،سلســلة قضايــا إســامية ،العــدد  ،100ط .)2003 ،2
--13نبيــل الســمالوطي ،اٌإلســام والقضايــا االجتماعيـــة املعاصــرة ،سلســلة قضايــا إســامية (القاهــرة ،وزارة األوقــاف،
اجمللــس األعلــى للشــؤون اإلســامية ،العــدد 2009 ،172م).
--14نبيــل الســمالوطي ،اٌإلســام والقضايــا االجتماعيـــة املعاصــرة ،سلســلة قضايــا إســامية (القاهــرة ،وزارة األوقــاف،
اجمللــس األعلــى للشــؤون اإلســامية ،العــدد 2009 ،172م).
--15نصــر الديــن لعياضــي ( .)2015اخلطــاب الطائفــي يف الفضائيــات الدينيــة :كلفــة اخلطــاب وتداعياتــه ،دراســات
إعالميــة ،مركــز اجلزيــرة للدراســات
--16هشــام إبراهيــم توفيــق :الوســطية يف اإلســام ،جملــة اجلامعــة األمسريــة (ليبيــا ،اجلامعــة األمسريــة ،العــدد ،3
2002م).
--17هشــام عطيــة عبــد املقصــود ،حمــددات تشــكيل بنيــة اخلطــاب الديــي يف الصحــف اليومية :دراســة حتليليــة ملضمون
وتوجهــات الصفحــة الدينيــة جلريــديت األهــرام والوفــد  ،2002-2001اجمللــة املصريــة لبحــوث اإلعــام ،العــدد،21
نوفمــر -ديســمرب .2003
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د -املؤمترات والندوات العلمية:
-1 -1جعفــر عبــد الســام ،احلفــاظ علــى اهلويــة اإلســامية يف إطــار التجديــد .حبــث مقــدم إىل املؤمتــر العــام الـــ 13
للمجلــس األعلــى للشــئون اإلســامية» التجديــد يف الفكــر اإلســامي» احملــور الثالــث :التجديــد يف جمــال الدعــوة
واإلعــام (القاهــرة اجمللــس األعلــى للشــئون اإلســامية 5/31 ،إىل .)2001/6/3
-2 -2ســامية قــدري :اإلصــاح االجتماعــي يف اخلطــاب الديــي املوجــه للشــباب ،ورقــة مقدمــة إىل مؤمتــر الشــباب
وحتديــات القــرن احلــادي والعشــرين ،كليــة البنــات قســم االجتمــاع ،جامعــة عــن مشــس.2005 ،
-3 -3ســامية قــدري ،اإلصــاح االجتماعــي يف اخلطــاب الديــي املوجــه للشــباب ،ورقــة مقدمــة إىل مؤمتــر الشــباب
وحتديــات القــرن احلــادي والعشــرين (القاهــرة :جامعــة عــن مشــس2005 ،م).
-4 -4ســعيد إمساعيــل علــي .اخلطــاب اإلســامي التربــوي القاهــرة رابطــة اجلامعــات اإلســامية نــدوة اإلســامية وتطوير
اخلطــاب الديــي ،سلســلة فكر املواجهــة.2002 ،
-5 -5عبــد القــادر طــاش .اإلعــام اإلســامي يف عــامل متغــر ،ورقــة مقدمــة للمؤمتــر الثالــث عشــر للمجلــس األعلــى
للشــئون اإلســامية بعنــوان جتديــد الفكــر اإلســامي (القاهــرة :وزارة األوقــاف ،اجمللــس األعلى للشــئون اإلســامية)
مايــو .2001
-6 -6حممــد علــي اجلــوزو ،التجديــد بــن الدعــوة واإلعــام ،حبــث مقــدم إىل املؤمتــر الـــ  13للمجلــس األعلــى للشــئون
اإلســامية «التجديــد يف الفكــر اإلســامي».
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ثالًثا :املراجع باللغة األجنبية:

a. Books:

1- Habermas, J. The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society,
)Translated by: Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, vol. 1, 1981
2- James Lull, (1995). media, communication culture: a global approach )USA: politypress
Cambridge).
B. Magazines & Reports:
Ali Mahmud Al-Omari, The Reality of the Islamic Channels in the Arab World, International
Journal of West Asian Studies, Vol. 3 No 2.

1-

Gimmler, A. Deliberative Democracy, Public Sphere and the Internet, Philosophy & Social
Criticism, vol. 27, No. 4 (2001).

2-

James B. Weaver et al, (1984). Patterns in foreign news coverage on US. network TV A10, year
analysis, Journalism Quarterly, Vol.61, no.2.

3-

رابعا :شبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت):
ً

-1 -1إبراهيــم اهليضــي ،انتصــار الدولــة علــى اإلســام :صناعــة ديــن الدولــة لتمكــن الدولــة احلديثــة يف مصــر ،مؤمنــون
بــا حــدود ،يوليــو .2014
-2 -2حممدالغيــاين( .)2013اخلطــاب الديــي يف القنــوات الفضائيــة العربيــة :دراســة وحتليــل للمضمــون ،متــاح علــى:
 ، http://www.mominoun.com/arabic/ar-sa/articlesمت الدخــول للموقــع يف2014-8-1 :
-3 -3إدريــس لكريــي ،التيــارات اإلســامية وحتــوالت احلــراك يف املنطقــة ،مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود ،2013 ،متــاح
علــى ، http://www.mominoun.com/arabic/ar-sa/articles/ :مت دخــول املوقــع بتاريــخ .2014-9-12
-4 -4إبراهيــم ونــزار ،اإلعــام الديــي والسياســي وصناعــة الــرأي يف ظــل احلــراك العــريب ،مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود،
متــاح علــىhttp://www.mominoun.com/arabic/ar-sa/articles :
-5 -5حممود محدي زقزوق ،التركيز يف الدعوة على خماطبة العقل  ..مقال ،صحيفة األهرام.23/5/2002 ،
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-6 -6صــاحل السنوســي ،الثــورات العربيــة بــن املســاجد وســاحات التحريــر ،2011،متــاح علــى: http://www.aljazeera.
net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/b2ee40c9-582e-4fbe-90057e406f6567e4
-7 -7خبــاب احلمــد ،اإلعــام اإلســامي :مشــكالت يف خــط املواجهــة ،)2010( ،متــاح علــىhttp://ar.islamway. :
 ،com/article/5774مت الدخــول للموقــع يف12-9-2014 :
-8 -8هشــام تســمارت ،الفضائيــات الدينيــة :رســالة إعــام هادفــة أم حتريــض طائفــي علــى الكراهيــة ،جريدة هســريس
اإللكترونيــة ،2013 ،متــاح علــى ،http://www.hespress.com/societe/73187.html :مت الدخــول للموقــع يف
1-10-2014
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ملحق رقم ()1
 -1استمارة حتليل مضمون املواقع اإللكترونية
أول :البيانات األساسية عن املوقع:
ً

 -1عنوان املوقع  : URLكل شيء بعد:http://

...............................................................................................................................................................................................................................................

 -2تاريخ دخول املوقع ومتابعته (يوم  /شهر  /سنة) :MM-DD-YY:Date Accessed
...............................................................................................................................................................................................................................................

 -3وقت الدخول إىل املوقع (ساعة/دقيقة /ثانية) :Time Accessed
...............................................................................................................................................................................................................................................

 -4أخر تاريخ لتحديث بيانات املوقع (Last updated dateيوم  /شهر /سنة):
...............................................................................................................................................................................................................................................

 -5لغة املوقع:

املوقع
لغة املوقع
 -1العربية
 -2اإلجنليزية
 -3الفرنسية

الوفاق
يوجد ال يوجد

 -6من السهل الوصول للموقع من خالل حمرك البحث جوجل:
                                 املوقع
سهولة الوصول للموقع
 -1نعم
 -2ال
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الوفاق

املنرب
يوجد ال يوجد

املنرب

 -7تصنيف املوقع مِن حيث املضمون:Type of Site

املوقع

الوفاق

املنرب

 -8تصنيف املوقع مِن حيث اجلمهور املستهدف :Type of Site
       املوقع الوفاق
مضمون املوقع
 -1عام
 -2متخصص

املنرب

مضمون املوقع
 -1عام
 -2متخصص

-9فئة اإلصدارات اإللكترونية عرب املواقع إلكترونية حمل التحليل:
الوفاق
املوقع
ال يوجد
يوجد
اإلصدار اإللكتروين
 -1التعريف باملوقع
 -2أخبار
 -3متابعات وحوارات
 -4مقاالت إلكترونية
 -5تقارير شهرية أو سنوية
 -6نتائج حبوث ودراسات
 -7أدلة مؤمترات وملخص جللساهتا
 -8بيانات صحفية
-9ألبومات صور وفيديوهات
 -10أخرى (تذكر)

2017

املنرب
يوجد ال يوجد
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ثانيا :مدى حتقق متغري الشفافية:
ً

 -10البيانات األساسية اخلاصة مبصدر رسائل املوقع :Contact Information
الوفاق
املوقع
نعم ال
البيانات اخلاصة مبصدر رسائل املوقع
 -1يفصح القائمون على املوقع عن هويتهم
 -2يفصــح القائمــون علــى املوقــع عــن هويــة اجلهــات الداعمــة
واملمولــة هلــم
 -3يُفصح القائمون على املوقع عن أهداف املوقع وغاياته

املنرب
نعم ال

ثالًثا :التفاعلية:

 -11سهولة التفاعل مع القائمني على املوقع وبني زواره:

الوفاق
املوقع
نعم ال

إمكانية التفاعل مع القائمني على املوقع وبني زواره
 -1يوفر املوقع عنوانا بريديا إلكترونيا ملراسلة مسئويل املوقع أو
مؤسسيه
رابطا ثابتا لالستفسارات الشائعة وتساؤالت اجلمهور
 -2يوفر املوقع ً
املتكررةinquiries
 -3يوفر املوقع جماال للمنتديات وحلقات النقاش حول املوضوعات
والقضايا املطروحة

املنرب
نعم ال

 -12فئة التقنيات املستخدمة لتداول املعلومات يف املواقع اإللكترونية حمل التحليل:
املنرب
الوفاق
املوقع
يوجد ال يوجد يوجد ال يوجد
العناصر
 -1نصوص فائقة (صور ورسوم)
 -2شعار محالت
 -3نصوص متحركة
 -4ملفات صوت وصورة
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 -5نص عادي
-6مواقع وشبكات تواصل اجتماعي
-7خدمة RSS
-8أرشيف املوقع
-9استطالعات رأي
 -13جودة املوقع:

الوفاق
املوقع
يوجد ال يوجد
جودة املوقع
 -1يوفــر املوقــع تنويهــات أو وســائل إبــراز جلديــد األحــداث
اخلاصــة باملوقــع
 -2حيوي املوقع إعالنات
 -3مــدى تناســق شــكل وطريقــة عــرض مضمــون املوقــع وأجزائه
املختلفة
 -4توفــر الصفحــة الرئيســية للموقــع ملخصــا يفســر هــدف
إنشــاء املوقــع
 -5يوفــر املوقــع روابــط تســهل الرجــوع للصفحــة الرئيســية عنــد
االنتقــال ألحــد الروابــط الفرعيــة
 -6توجد أخطاء فنية /حنوية أو إمالئية مبضمون املوقع
 -7خلفيــة املوقــع أو اإلعالنــات -إن وجــدت -تشــوش أو تعــوق
ســهولة تصفــح املوقــع ووضــوح مضمونــه
 -8حيتــاج تصفــح املوقــع إىل وجــود برامــج معينــة (الريــال
باليــر ،الشــوك ويــف ،كويــك تــامي ،فــاش)
 -9يوفــر املوقــع خدمــة تقــدمي اإلجابــات علــى األســئلة الشــائعة
مــن خــال زوار املوقــع
 -10يوفــر املوقــع امللفــات القابلــة للتحميــل /أرشــيف صــويت/
أرشــيف صــور فوتوغرافيــة /أرشــيف فيديــو
 -11يوفــر املوقــع روابــط خاصــة بالصحفيــن واملهتمــن مــن
وســائل اإلعــام التقليديــة

2017

املنرب
يوجد ال يوجد
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رابعا :اخلصائص املوضوعية للموقع( :فئات حمتوى املواد املنشورة):
ً

 -14فئة القضايا املتداولة عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل:
الوفاق
املوقع
يوجد ال يوجد
القضية
 -1احلريات العامة والسياسية
 -2العدالة االجتماعية
 -3حق املواطنني يف الكرامة اإلنسانية
 -4إسقاط احلكم امللكي
 -5التفاوض واحلوار مع النظام
 -6تدخل أطراف خارجية
 -7حرية اإلعالم وانتهاكاته
 -8التغيري يف البحرين
-9العنف ضد الصحفيني واملتظاهرين
 -10رصد انتهاكات قوات الشرطة
-11قضايا املشاركة السياسية للمرأة
 -12أعمال العنف والشغب
 -13التنديد باخلصوم
-14االنفالت األمين
 -15الترشيح /مقاطعة االنتخابات
 -16أخرى
 -15فئة الشخصيات احملورية عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل:
الوفاق
املوقع
ال يوجد
يوجد
الشخصيات
 -1شخصيات حكومية (رمسية)
 -2شخصيات سياسية وحزبية وجمتمعية
 -3نشطاء
 -4إعالميون
 -5أخرى
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املنرب
يوجد ال يوجد

املنرب
يوجد ال يوجد

 -16فئة الشعارات واملصطلحات املتداولة عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل:
الوفاق
املوقع
يوجد ال يوجد
الشخصيات
 -1الدميوقراطية هي احلل
 -2أحبك يا وطين
 -3أخرى تضاف أثناء التحليل

املنرب
يوجد ال يوجد

 -17فئــة احلريــات واحلقــوق (املطالــب املعلنــة) الــي تتضمنهــا املعلومــات املتداولــة عــر املواقــع اإللكترونيــة حمــل
التحليــل:
املنرب
الوفاق
املوقع
يوجد ال يوجد يوجد ال يوجد
احلقوق
 -1احلق يف انتخابات حرة
 -2احلق يف املساواة والعدالة االجتماعية
 -3حرية تأسيس أحزاب سياسية
 -4احلق يف التجمع السلمي واإلضراب والتظاهر
 -5احلرية واألمان الشخصي
 -6احلق يف العمل
 -7احلق يف اجلنسية البحرينية
 -8احلق يف السكن
-9حرية تداول املعلومات
 -10حرية الرأي والتعبري
-11احلق يف تنفيذ املطالب الشعبية
 -12أخرى

2017
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 -18فئة اجتاه املعلومات املتداولة عن القضايا السياسية بالبحرين عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل:
املوقع
املنرب
الوفاق
االجتاه
 -1إجيايب
 -2سليب
 -3حمايد
 -19فئة أهدف املعلومات املتداولة عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل:
املوقع
الوفاق
األهداف
 -1السخرية والنقد
 -2الدعم واملساندة والتأييد
 -3حتذيري
 -4دعائي
 -5تفسريي
 -6إخباري
-7أخرى
 -20مصادر املادة اإلعالمية املتداولة عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل:
املوقع
الوفاق
يوجد ال يوجد
املصادر
 -1مسامهات قراء
 -2مراسلون ومندوبون
 -3مواقع وشبكات تواصل اجتماعي
 -4مدونات إلكترونية
 -5صحف أجنبية
 -6كتاب متخصصون
-7وكاالت أجنبية
-8جمهولة املصدر
-9أخرى
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املنرب

املنرب
يوجد ال يوجد

 -2استمارة حتليل مضمون القنوات الفضائية
أول :خصائص الربامج املعنية بعرض القضايا السياسية
ً
م

()1
اسم
الربنامج

()2
القناة

()3
زمن الربنامج

ث

د

()4
دورية الربنامج

صباحية
12-6

غري
س يومي أسبوعي شهري حمدد

ثانيا :الضيوف املشاركون يف عرض ومناقشة القضايا السياسية
ً
()7
()8
إعادة املستوى اللغوي
الربنامج
للربنامج

()11
شكل مشاركة
الضيوف

()13
جنسيات الضيوف

()12
عدد الضيوف

حديث
مباشر
جيمع بني
االثنتني
عامية
فصحى
ال يعاد
يعاد

مقابلة
داخل /خارج
االستديو

حديث مباشر+
مقابلة داخل
االستديو

مناظرة

أخرى

ذكور

إناث

عرب اهلاتف
(خارج االستديو)
االثنني معًا

داخل االستوديو

ضيفني
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ثالثة
ضيوف

ضيف واحد

أكثر من ذلك

عريب
(حيدد)

2017

()9
القالب الرباجمي

()5
فترة عرض الربنامج
ظهرية مساء سهرة
ممتدة مباشر مسجل
6-2 2-10 10-5 5-12

أجنيب
(حيدد)

م

()10
نوع الضيوف

()6
نوع البث

()15
عالقة الضيوف مبوضوع
الربنامج

()14
صفة الضيوف املشاركني

()16
()17
اجلمهور
مشاركةالربنامج نوع اجلمهور املشارك
يف

مسؤول مسؤول خبري أكادميي برملاين إعالمي ناشط قانوين ممثل    أخرى عالقة عالقة غري ال عالقة يشارك ال ذكر أنثى االثنني
م رمسي حزيب (خمتص)
(جمتمع مدين)
منظمة
مباشرة مباشرة هلم
يشارك
معًا

ثالًثا :طبيعة مشاركة اجلمهور يف عرض القضايا السياسية
()18
جهة املشاركة للجمهور

()20
أسلوب مشاركة اجلمهور

()19
وسائل مشاركة اجلمهور يف الربنامج

م
اتصال
دول دول
عربية أوروبية أمريكا أخرى تليفوين

مجهور
رسالة رسالة
نصية إلكترونية فاكس استديو
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أخرى

إبداء الرأي

تقدمي
معلومات

طرح أسئلة واستفسارات

أخرى

رابعا :طبيعة عرض القضايا السياسية
ً
م

()21
موضوع
احللقة

()22
()23
اهلدف الصريح/الظاهر للقضايا السياسية الكلمات /املفاهيم األكثر ورودا وارتباطً ا بالقضية
اليت تتضمنها احللقة
السياسية املطروحة يف احللقة

خامسا :أطراف القضايا السياسية كما عربت عنها الربامج حمل التحليل
ً
م

2017

()24
طبيعة األطراف الواردة يف احللقة
دولة /دول
عربية

دولة /دول أوروبية دولة /دول أسيوية

دولة /دول
أفريقية

امريكا

منظمة دولية

مجعية/
منظمة حملية

منظمة
إقليمية
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سادسا :املوضوعات املطروحة للنقاش ضمن القضايا السياسية واملفاهيم الواردة ضمن هذا الطرح
ً
()25
استراتيجيات التناول االعالمي لقضية احللقة من زاوية األنا واآلخر(طريف القضية)
م عرض موقف الطرف اآلخر من القضية وتفنيده العرض اجملرد من الرأي
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التهكم من موقف الطرف اآلخر يف القضية

أخرى

()26
أساليب اإلقناع املستخدمة يف الربنامج
منطقية(عقالنية)

م
نسب
وإحصاءات

2017

شواهد
تارخيية

تصرحيات
مسؤول

قرارات

حاالت
معاصرة

أخرى

نصوص
دينية

أمثال
وحكم

الترغيب
(مثال:
مصلحة
الوطن العليا)

عاطفية
الترهيب
(التخويف)
(مثال:التردي ألحوال
مشاهبة يف دول
اجلوار)

التعاطف

اإلثارة
واملبالغة

معهد البحرين للتنمية السياسية

أخرى

131

- 3ملحق جداول الفصل الثالث
 -خصائص مضمون الربامج التلفزيونية حمل التحليل (كيف قيل):
جدول ()22
موضوع احللقة
قناة العامل
القناة قناة البحرين
املوضوع
%
ك
%
ك
- %78.43 40
االستعدادات لالنتخابات النيابية والبلدية
%4.60 4
املعارضة :الشعب البحريين وحدة سياسية غري مسبوقة
%4.60 4
املعارضة البحرينية :جتاهل توصيات األمم املتحدة
%4.60 4
يف الطريق إىل االنتخابات :األزمة السياسية تتعقد
- %7.84 4
جمريات االنتخابات البلدية والنيابية
%4.60 4
مدامهات ما قبل الفجر
%2.30 2
إسقاط احلصانة :خطوة أويل أم أخرية؟
%2.30 2
إىل مىت يستمر احلل السياسي مغيبًا؟
%2.30 2
استفتاء شعيب على وقع مشاركة واسعة
%2.30 2
اعتقال الكلمة يف البحرين
%2.30 2
االنتخابات :مقاطعة واسعة وأزمة سياسية متفاقمة
%2.30 2
البحرين بني االستفتاء الشعيب وانتخابات بال اتفاق
%2.30 2
البحرين بني انتهاكات متزايدة وانسحاب متواصل للمرشحني
%2.30 2
البحرين ،مدامهات متهد النتخابات
%2.30 2
املعارضة  :إهناء االستفراد السياسي وإشراك الشعب
%2.30 2
املعارضة البحرينية :الدوائر االنتخابية حجر الزاوية يف االستبداد -
%2.30 2
املعارضة البحرينية :بناء الدولة باملواطنة ال بالقبيلة
%2.30 2
املعارضة البحرينية :ال قيمة النتخابات بال معارضة
%2.30 2
املعارضة :اتفاق سياسي واستفتاء شعيب
%2.30 2
املعارضة :استهداف احلريات الدينية خمالف حلقوق اإلنسان
%2.30 2
املعارضة :احلكم يسد أفق احلل السياسي
%2.30 2
املعارضة :تزخيم احلراك حىت حتقيق املطالب
%2.30 2
املعارضة :تصاعد االنتهاكات وسياسة اإلفالت من العقاب
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اإلمجايل
%
ك
%28.99 40
%2.90 4
%2.90 4
%2.90 4
%2.90 4
%2.90 4
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2

القناة قناة البحرين
املوضوع
%
ك
املعارضة :رفض االنتخابات وتأييد االستفتاء
املعارضة :مقاطعة االنتخابات والتمسك باملطالب
املعارضة البحرينية :االنتخابات معركة جزئية
اهليئة الوطنية لالستفتاء الشعيب :ترحيب باملراقبة الدولية واحمللية -
إيقاف نشاط الوفاق تصفية للحساب؟
بني انتهاك احلرية الدينية ومنع التعبري عن الرأي
بني منع التظاهر والدعوات إلطالق املعتقلني
محلة البحرين تقاطع
دهم واعتقاالت وأحكام على طريق االنتخابات
ضجيج االنتخابات يغطي فضيحة التجسس
عاشوراء البحرين :جتديد العهد والوعد
ال لالنتخابات الصورية نعم لالستفتاء الشعيب
ماذا بعد قرار إيقاف الوفاق؟
حماوالت منع إحياء مراسم عاشوراء
مشروع تقرير املصري عرب االستفتاء
مطالبات حملية ودولية بإطالق سراح نبيل رجب
نار املقاطعة الشعبية والسياسية حترق االنتخابات
%1.96 1
أسرار وكواليس احلمالت االنتخابية
%1.96 1
أمن دول جملس التعاون اخلليجي
اعتقال أحد مشايخ الشيعة (علي سلمان)
%1.96 1
االنتخابات النيابية والبلدية
%1.96 1
االنتخابات طريق البحرين للمستقبل
البحرين بني االستفتاء الشعيب ومقاطعة االنتخابات النيابية
البحرين واالستفتاء الشعيب لتقرير املصري
%1.96 1
الدعاية االنتخابية :القانون والتجاوزات وكيفية الوصول للناخب
%1.96 1
محالت املرشحني االنتخابية
%1.96 1
قدرات وخلفيات املرشحني لالنتخابات النيابية والبلدية

2017

قناة العامل
%
ك
%2.30 2
%2.30 2
%2.30 2
%2.30 2
%2.30 2
%2.30 2
%2.30 2
%2.30 2
%2.30 2
%2.30 2
%2.30 2
%2.30 2
%2.30 2
%2.30 2
%2.30 2
%2.30 2
%2.30 2
%1.15 1
%1.15 1
%1.15 1
-

اإلمجايل
%
ك
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%1.45 2
%0.72 1
%0.72 1
%0.72 1
%0.72 1
%0.72 1
%0.72 1
%0.72 1
%0.72 1
%0.72 1
%0.72 1
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 اهلدف الظاهر للحلقةجدول ()23
اهلدف الظاهر للحلقة
اهلدف

                                                                             القناة

تعريفي
االعتقال يف صفوف املعارضة
إبراز معاناة املعارضة البحرينية
إصرار املعارضة على إجراء استفتاء شعيب
احتاد املعارضة على رفض االنتخابات
األزمة البحرينية تتصاعد
تعقد املشهد السياسي البحريين
مصادرة العمل احلزيب األهلي
أصداء قرار املعارضة باملقاطعة
أضواء على فضائح النظام احلاكم
أعمال ختريب ممنهجة يف ذكري عاشوراء
إبراز أخطاء أعضاء األسرة احلاكمة يف اخلارج
إبراز أن االنتخابات مفروضة بالقوة
إبراز أن حل األزمة بيد احلكومة وليس املعارضة
إبراز االنتخابات بال ظهري شعيب
إبراز انصراف الشعب عن االنتخابات املزمعة
إبراز حيثيات قرار املعارضة مبقاطعة االنتخابات
إبراز خيار االنتخابات كخيار السلطة وخيار االستفتاء كخيار
الشعب البحريين
إبراز مناذج للتضييق على املعارضة
إصرار املعارضة على مقاطعة االنتخابات
إصرار النظام على تغييب احلل األمين
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قناة البحرين
%
ك
%90.38 47
-

اإلمجايل

قناة العامل
%
ك
%5.75
5
%4.60
4
%4.60
4
%4.60
4
%4.60
4
%4.60
4
%4.60
4
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2

ك
47
5
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

%
%33.81
%3.60
%2.88
%2.88
%2.88
%2.88
%2.88
%2.88
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44

-

-

2

%2.30

2

%1.44

-

-

2
2
2

%2.30
%2.30
%2.30

2
2
2

%1.44
%1.44
%1.44

اهلدف

                                                                             القناة

احتماالت تطور املشهد البحريين
اعتقال املعارضني
االستفتاء مطلب شعيب
االعتداء على املعزين بكربالء
املعارضة ماضية على طريق االستفتاء الشعيب
انتخابات بال ناخبني
انتهاكات النظام حبق املعارضة
بيان تأثري املقاطعة على أحزاب املواالة
تأكيد الرفض الشعيب لالنتخابات
تقدمي الطرح السياسي البديل للمعارضة البحرينية
تقييد مظاهر إحياء ذكرى عاشوراء
هتديد احلريات الدينية لشعب البحرين
ضعف قيمة االنتخابات يف غيبة املعارضة
عدم إمكانية إجراء االنتخابات يف ظل وجود معتقلني
عدم متثيل املعارضة للشعب البحريين
مسئولية نظام احلكم عن تطورات األزمة يف البحرين
توعوي
التشجيع على التصويت
بيان أن ترشح أشخاص غريبو األطوار يف أي عملية انتخابية
ظاهرة عاملية ومعروفة
حث مواطين البحرين على املشاركة يف االنتخابات بكثافة

2017

قناة البحرين
%
ك
%3.85
2
%1.92
1

قناة العامل
%
ك
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
-

اإلمجايل

ك
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

%
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%0.72

1

%1.92

-

-

1

%0.72

1

%1.92

-

-

1

%0.72
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وارتباطا بالقضية السياسية املطروحة يف احللقة:
ورودا ً
الكلمات /املفاهيم األكثر ً

جدول ()24
وارتباطا بالقضية السياسية املطروحة يف احللقة
الكلمات /املفاهيم األكثر ورودا ً

الكلمات الدالة

القناة

االنتخابات -أمهية التصويت
املعارضة -املقاطعة
اغتيال حرية املعارضة
االنتخابات -األزمة
املعارضة -الوحدة
املقاطعة
النظام -التصعيد
النظام -التضييق
قمع -مصادرة
االنتخابات -خطورة املقاطعة
األسرة احلاكمة -رفع احلصانة
االستفتاء الشعيب -املراقبة الدولية
االنتخابات املفروضة -االستفتاء الشعيب
االنتخابات -االنتهاكات
االنتخابات -الدعاية
االنتخابات -تعميق األزمة
احلمالت االنتخابية
الدعم واالنتخابات
املعارضة -االنتخابات
املعارضة -املواطنة
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قناة البحرين
%
ك
%78.85
41
%5.77
3
%3.85
2
%3.85
2
-

قناة العامل
%
ك
%9.20
8
%5.75
5
%4.60
4
%4.60
4
%4.60
4
%4.60
4
%4.60
4
%4.60
4
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2

ك
41
8
5
4
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

اإلمجايل

%
%29.50
%5.76
%3.60
%2.88
%2.88
%2.88
%2.88
%2.88
%2.88
%2.16
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44

الكلمات الدالة
املعارضة -النظام
املعتقلني
املقاطعة -اخليار الشعيب
النظام -اعتماد احلل األمين
النظام -االنتهاكات
النظام -التجنيس
النظام -الضغوط
النظام -املعارضة
النظام -قمع احلريات
انتهاك احلريات
تقرير املصري -االستفتاء
خيارات الشعب -قرارات السلطة
رفض االنتخابات وتأييد االستفتاء
عاشوراء -القيود
عاشوراء -انتهاكات
غياب املعارضة -حضور االنتخابات
هدم اجلسور
التصويت
الثورات العربية -املؤامرة
االنتخابات النيابية والبلدية -املعاقل
االنتخابات النيابية والبلدية -الناخب

2017

القناة

قناة البحرين
%
ك
%1.92
1
%1.92
1
%1.92
1
%1.92
1

قناة العامل
%
ك
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
%2.30
2
-

ك
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

اإلمجايل

%
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%1.44
%0.72
%0.72
%0.72
%0.72
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 فئة اإلصدارات اإللكترونية عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل:جدول ()25
فئة اإلصدارات اإللكترونية عرب املواقع اإللكترونية
الوفاق
                                 املوقع
اإلصدار اإللكتروين
%
ك
%0.02
1
التعريف باملوقع
%96.73
3240
أخبار
متابعات وحوارات
%0.1
4
املقاالت اإللكترونية
تقارير شهرية أو سنوية
نتائج حبوث ودراسات
أدلة مؤمترات وملخص جللساهتا
بيانات صحفية
ألبومات صور
%0.02
1
فيديوهات
%3.13
105
خطب سياسية
%100
3351
اإلمجايل
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ك
1
18
4
8
16
8
7
62

املنرب

%
%1.6
%29
%6.5
%12.9
%25.8
%12.9
%11.3
%100

 البيانات األساسية اخلاصة مبصدر رسائل املوقع :Contact Informationجدول ()26
البيانات األساسية اخلاصة مبصدر رسائل املوقع
الوفاق
املوقع
%
ك
البيانات األساسية اخلاصة مبصدر رسائل املوقع
%50 1
يفصح القائمون على املوقع عن هويتهم
يفصح القائمون على املوقع عن هوية اجلهات الداعمة واملمولة هلم
%50 1
يُفصح القائمون على املوقع عن أهداف املوقع وغاياته

ك
1
1

املنرب

%
%50
%50

 سهولة التفاعل مع القائمني على املوقع وبني زواره:جدول ()27
إمكانية التفاعل مع القائمني على املوقع وبني زواره
املوقع
إمكانية التفاعل مع القائمني على املوقع وبني زواره
 -1يوفر املوقع عنوانا بريديا إلكترونيا ملراسلة مسئويل املوقع أو مؤسسيه
 -2يوفر املوقع رابطً ا ثابتًا لالستفسارات الشائعة وتساؤالت اجلمهور املتكررة
 -3يوفر املوقع جماال للمنتديات وحلقات النقاش حول املوضوعات والقضايا
املطروحة

2017

املنرب

الوفاق
ك

%

ك

%

1
-

%100
-

1
-

%100
-

-

-

-

-

معهد البحرين للتنمية السياسية

139

 فئة التقنيات املستخدمة لتداول املعلومات يف املواقع اإللكترونية حمل التحليل:جدول ()28
فئة التقنيات املستخدمة لتداول املعلومات يف املواقع اإللكترونية
املنرب
الوفاق
املوقع
الفئات املستخدمة
%
ك
%
ك
%11.1
1
%7.7
1
نصوص فائقة Hypertext
%7.7
1
شعار محالت
%7.7
1
نصوص متحركة
%11.1
1
ملفات صوت وصورة
%11.1
1
%7.7
1
نص عادي
%33.3
3
%53.8
7
مواقع وشبكات تواصل اجتماعي
%11.1
1
%7.7
1
خدمة RSS
%11.1
1
%7.7
1
أرشيف املوقع
%11.1
1
استطالعات رأي
%100
9
%100
13
اإلمجايل
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 جودة املوقع:جدول ()29
جودة املوقع
املوقع
الوفاق
جودة املوقع
%
ك
يوفر املوقع تنويهات أو وسائل إبراز جلديد األحداث اخلاصة %25 1
مدى تناسق شكل وطريقة عرض مضمون املوقع وأجزائه
%25 1
يوفر املوقع روابط تسهل الرجوع للصفحة الرئيسية عند
%25 1
االنتقال ألحد الروابط الفرعية
يوفر املوقع امللفات القابلة للتحميل /أرشيف
فيديوصويت /أرشيف %25 1
صور فوتوغرافية /أرشيف

املنرب
ك %
%25 1
%25 1
1

%25

1

%25

 فئة الشعارات واملصطلحات املتداولة عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل:جدول ()30
الشعارات واملصطلحات املتداولة عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل
املوقع
املنرب
الوفاق
الشعارات واملصطلحات
%
ك
%
ك
الدميقراطية هي احلل
100
1
أحبك يا وطين
%100
1
-

2017
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 فئــة احلريــات واحلقــوق (املطالــب املعلنــة) الــي تتضمنهــا املعلومــات املتداولــة عــر املواقــع اإللكترونيــة حمــلالتحليــل:
جدول ()31
فئة احلريات واحلقوق (املطالب املعلنة) اليت تتضمنها املعلومات املتداولة عرب املواقع اإللكترونية
املنرب
الوفاق
                                                  املوقع
احلريات واحلقوق
%
ك
%
ك
%10
1
احلق يف انتخابات حرة
%10
1
%20 1
احلق يف املساواة والعدالة االجتماعية
%10
1
حرية تأسيس أحزاب سياسية
%10
1
احلق يف التجمع السلمي واإلضراب والتظاهر
%10
1
%20 1
احلرية واألمان الشخصي
%10
1
%20 1
احلق يف العمل
%10
1
احلق يف اجلنسية البحرينية
%10
1
%20 1
احلق يف السكن
%10
1
حرية تداول املعلومات
%10
1
حرية الرأي والتعبري
%20 1
احلق يف تنفيذ املطالب الشعبية
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 فئة اجتاه املعلومات املتداولة عن القضايا السياسية بالبحرين عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل:جدول ()32
فئة اجتاه املعلومات املتداولة عن القضايا السياسية بالبحرين
املنرب
الوفاق
                                             املوقع
اجتاه املعلومات املتداولة
%
ك
%
ك
%100
1
إجيايب
%100
1
سليب
 فئة أهداف املعلومات املتداولة عرب املواقع اإللكترونية حمل التحليل:جدول ()33
أهداف املعلومات املتداولة عرب املواقع اإللكترونية
الوفاق
                            املوقع
أهداف املعلومات املتداولة
%
ك
السخرية والنقد
%33
1
الدعم واملساندة والتأييد
%33
1
حتذيري
%33
1
دعائي
تفسريي
إخباري

ك
1
1
1
1
1
1

املنرب

%
%17
%17
%17
%17
%17
%17

•نصر الدين لعياضي ،مرجع سابق ،ص .3
•حممــد بــن علــي احملمــود ( .)2013الطائفيــة ..مــن اخلطــاب الديــي إىل اخلطــاب السياســي ،صحيفــة الرياض،
اخلميــس  18شــعبان  1434هـــ 27 -يونيــة  ،2013العدد .16439
•مقابلــة الباحثــة مــع الدكتــور حممــد غــامن الرميحــي أســتاذ علــم االجتمــاع السياســي بدولــة الكويــت وكاتــب
بصحيفــة الشــرق األوســط 30،مــارس.
•مقابلــة الباحثــة مــع فضيلــة الشــيخ إبراهيــم احلــادي ،معّــد ومقــدم برامــج دينيــة يف إذاعــة وتلفزيــون مملكــة
البحريــن7 ،ينايــر2015
2017

معهد البحرين للتنمية السياسية

143

 144اخلطاب الديين والوعي السياسي يف مملكة البحرين ،جتاذب أم تنافر ؟

آخر إصداراتنا

المدني والدولة
المجتمع
ّ
الديمقراطي
والتحول
ّ
ّ

حق السؤال البرلماني
(دراسة مقارنة)

دور التلفزيون في ترتيب أولويات القضايا
السياسية لدى الجمهور البحريني

ومفاهيمي
نظري
إطار
ّ
ّ

سلسـلـة كتيبات برلمانية  -الطبعة الثانية 2017

سلسـلـة دراسات 2017
مريم اليامي

سلسلة دراسات 2017
أ .د .إيمـان حسـن

bipd.org
معهد البحرين للتنمية السياسية

2017

محمد فوزي شهاب الدين

bipd.org
A

اختالف المعرفة المكتسبة
من وسائل اإلعالم بين الجمهور البحريني

الدبلوماسية البرلمانية :األهداف واآلليات واألدوار

السياسية
اإلعالم العربي والتنمية
ّ

دراسة حالة مجلس النواب البحريني

ميثاق العمل الوطني نموذج ًا

سلسـلـة دراسات 2017

سلسلة دراسات 2017

سلسـلـة دراسات 2017
نوّ اف أحمد عبداهلل

راشد أحمد الرشيد

د .علياء العزي

bipd.org

2017

معهد البحرين للتنمية السياسية

1

دور السلطة التشريعية
في تحليل واعتماد
الميزانية العامة للدولة
بمملكة البحرين

دليل التخطيط
للحمالت االنتخابية

قانون حقوق اإلنسان
على المستويين الدولي والوطني

دليلك خطوة بخطوة للفوز باالنتخابات

سلسلة دراسات 2016
سلسـلـة كتب 2016

د .إسماعيل عبدالرحمن

2016

2017

معهد البحرين للتنمية السياسية

د .أحمد الخزاعي

1

سلسـلـة كتيبات برلمانية 2017

د .أحمد إبراهيم البلوشي
أ .أحــمــد جــاســم فــراج

bipd.org

bipd.org

معهد البحرين للتنمية السياسية

145

@bipdbh
 146اخلطاب الديين والوعي السياسي يف مملكة البحرين ،جتاذب أم تنافر ؟

