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إّن التحليالت والتوصيات بشأن السياسات الواردة يف هذا التقرير، ال تعّب بالرضورة عن آراء برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
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أوًلا: اإلطار العام للدراسة

لماذا هذه الدراسة؟	- 
شكل الخطاب الديني يف اآلونة األخرية مادة أساسية يف النقاشات اإلعالمية والعامة، عىل اعتبار أنه خطاب حساس، 
وإذا ما أيسء استخدامه بإمكانه أن يلعب دورًا أساسيًّا يف نرش ثقافة العنف عىل حساب ثقافة السالم. وقد برزت 
دعوات عديدة لقيادات روحية الستعادة الخطاب الديني من املتشددين وأصحاب األجندات الهّدامة و»اإلرهابية«.

وظهرت معطيات كثرية يف املشهد اإلعالمي الديني تؤكد أن بعض خطاب وسائل اإلعالم الديني ال تتوافق مع مبادئ 
السلم األهيل يف املجتمعات القامئة عىل التنوع الثقايف والديني واملذهبي.

أمام  خيار  ال  وبالتايل  واجتامعية،  تاريخية  ثقافية  يشكالن حقائق  بكل طوائفها  واملسيحّية  مذاهبه  بكل  فاإلسالم 
الجميع إال اإلعرتاف بهذا الوجود املتنوع واملتعدد. من هنا تبز أهمية الخطاب يف وسائل اإلعالم الدينية التي عليها 
إنتاج خطاب يعّزز من صالبة املجتمعات التي تنترش فيها بدل إنتاج التوتر واألزمات بني هذه املكّونات، السيام وأنه 

كثريًا ما يتداخل الخطاب الديني بالسيايس واإلجتامعي والثقايف تحت عناوين مختلفة.

من هنا برزت الحاجة إىل توسيع إطار »ميثاق الرشف اإلعالمي لتعزيز السلم األهيل« الذي أصدره برنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ عام 2013 برعاية وزير اإلعالم والذي يهدف اىل إرشاك وسائل اإلعالم يف لبنان يف عملية بناء السلم 
السياسية، ليشمل  األهيل، والذي شارك يف وضعه 34 مسؤواًل يف مؤسسات إعالمية متنوعة تبث األخبار والبامج 
وسائل اإلعالم اململوكة من املؤسسات الدينية وهي تشمل ركائز إعالمية متنوعة: محطات تلفزة، إذاعات، منشورات 

ومواقع إلكرتونية. 

هذا وقد سعت الدراسة االوىل التي صدرت بعنوان »اإلعالم الديني يف لبنان« اىل اإلحاطة بوسائل اإلعالم الدينية 
املحلية من خالل عملية مسح وتحديد لها، والتعرف إىل واقعها القانوين والقيمني عليها، واهدافها، وتأيت هذه الدراسة 
الثانية بعنوان »خطاب وسائل اإلعالم الديني ومطابقته ملبادئ السلم األهيل« لتسلط الضوء عىل الدور الذي يلعبه 
ومدى  وغريها،  واإلجتامعية  والدينية  السياسية  الرسائل  خالل  من  الدينية  املؤسسات  من  اململوك  الديني  اإلعالم 

تطابقها مع متطلبات السلم األهيل.
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أهمية الدراسة:	- 
يعلن جون لوك يف كتابه »رسالة التسامح عام 1689« »أن التسامح جاء كرد فعل عىل الرصاعات الدينية املتفجرة 
يف أوروبا، ومل يكن مبتناول مفّكري اإلصالح الديني يف هذه املرحلة التاريخية إال الدعوة واملناداة بالتسامح املتبادل 

واإلعرتاف باإلختالف واإلعتقاد«.

الرصاعات  تختلط  حيث  أدق  بشكل  األوسط  الرشق  منطقة  ويف  العامل  يف  الديني  اإلعالم  وسائل  أهمية  تبز  هنا 
السياسية بالعقائد الدينية، وحيث أن دراسة الدور الوظيفي واملعريف لهذه الوسائل من خالل خطابها الذي يتداخل 
مع كل مفردات الحياة اليومية لإلنسان. هذا الخطاب الذي يستند إىل مرجعيات دينية متعددة املبادئ واألسس 
التي تدعو إىل تأطري مفاهيم وسلوكيات وأفكار وتوجهات املواطن باتجاهات متعددة من خالل مقاربات ايديولوجية 
)باملعنى العقيدي( تجعل من املتلقي أسري لعبة اإلنجذاب إىل اإلغراءات الناتجة عن الوعود »اإللهية« والخوف من 

»غضب اآللهة« إذا خرج عن هذه التوجهات. 

مشكلة الدراسة	- 
إن وسائل اإلعالم الديني متثل إىل حّد ما املرجعيات الرسمية وغري الرسمية التي ينساق إىل خطابها املتلقي مبنطق 

»اإلنسان املؤمن«.

وتكمن أهمية الخطاب الديني لهذه املؤسسات يف سياق البحث عن مرتكزات السلم األهيل توصيًفا لتحّول هام يف 
املشهد اإلعالمي حيث أصبح اإلعالم الديني ميثل ما يقارب 10 % من مجموع ما تنقله أجهزة اإلستقبال يف كل منزل 
)تلفزيون( وأضعاف هذا العدد من أجهزة الراديو، حيث سعت كل دولة عربية وكل مؤسسة دينية رسمية وغري 

رسمية، إىل إنشاء قنواتها التلفزيونية واإلذاعية ومجالتها ومواقعها اإللكرتونية من أجل »فهمها الوطني« للدين.1

إن تعددية املؤسسات اإلعالمية الدينية وما تنتجه من مقاربات مختلفة حول املوضوعات املطروحة عىل الساحة 
اللبنانية واإلقليمية والدولية، مستندًة بذلك إىل منطلقات فكرية وعقائدية وثقافية ترتبط مبارشًة مبرجعيات دينية 
ومذهبية ، تطرح أسئلة عدة حول مدى مساهمة إنتاج هذه املؤسسات )برامج( يف تعزيز أو تفكيك الوحدة الوطنية 

وبالتايل تهديد السلم األهيل يف ظل الرصاعات الكبى، الدينية والعقائدية، التي تعصف مبنطقة الرشق األوسط.

 1 تقرير البث الفضايئ العريب لعام 2014 الصادر عن اتحاد اذاعات الدول العربية.

http://www.asbu.net/medias/NewMedia_2015/text/ASBU_annual_report_2014.pdf
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وميكن حرص مشكلة الدراسة الحالية بالسؤال التايل:

إىل أي مدى تساهم الرسائل التي تبثها وسائل اإلعالم الديني يف تعزيز مسرية السلم األهيل؟
ويتفّرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

ما هي أنواع املرسالت التي تبثها مؤسسات اإلعالم الديني ) سياسية، دينية، إجتامعية...الخ(. ـ 
كيف تتم مقاربة املواضيع التي تبثها وخاصة تلك املرتبطة بالشأن العام؟ـ 
 ما هي اإلتجاهات الدينية واإلجتامعية والسياسية لبامج هذه املؤسسات؟ ـ 
ما مدى مطابقتها ملتطلبات السلم األهيل؟ـ 

منهجية الدراسة:	- 
إنطالقا من الحلقة الحوارية حول »االعالم الديني يف لبنان: الواقع واإلطار التنظيمي« التي نظمتها مؤسسة مهارات 
بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، وجمعت القّيمني عىل وسائل اإلعالم الديني وذلك بتاريخ 20 نيسان 2017 
وما خلصت إليه من مؤرشات ومنطلقات للبحث والتحليل يف مضمون الخطاب الديني وإستكاماًل للدراسة املسحّية 
التعريفية األوىل لإلعالم الديني يف لبنان، تنتمي هذه الدراسة الثانية إىل البحوث الوصفية التحليلية التي تعتمد منهج 

التحليل الكمي والنوعي للبيانات ومعلومات موضوع الدراسة تبًعا للنقاط التالية:

بغية اإلجابة عىل إشكالية هذه الدراسة، اعتمدت املنهجية عىل رصد وتحليل النقاط اآلتية:

شبكات برامج محطات اإلذاعة والتلفزيون: إّن تحليل الشبكات يبنّي أنواع البامج والجمهور املستهدف واملحاور ـ 
الرئيسية التي تركز عليها هذه املؤسسات.

البامج الحوارية التي تستضيف قادة رأي: ما يسمح مبعرفة مدى التنوع يف الضيوف واتجاهات هؤالء والقضايا ـ 
التي توليها هذه الوسائل إهتاممها الرئييس.

نرشات أخبار محطات التلفزيون واإلذاعة: ما يسمح مبعرفة القضايا التي تتناولها وكيفية مقاربتها، فضاًل عن ـ 
خطابها السيايس املوازي للخطاب الديني.

البامج الحوارية مع املستمعني: وهي تسمح مبعرفة إهتاممات الجمهور الخاص بكل وسيلة فضاًل عن التعاليم ـ 
واإلرشادات املقدمة لهذا الجمهور.

البامج الشبابية: بالنظر إىل أهمية الفئة الشبابية، فإن معرفة الخطاب املوجه إليها غالبًا ما يحمل بعًدا تربويًّا ـ 
وثقافيًّا ذا مدلوالت كثرية.
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تعريفات إجرائية	- 
سنورد  لذلك  فيها.  يتمظهر  التي  املجاالت  لتعدد  وذلك  بالخطاب،  املرتبطة  التعريفات  يف  وفرة  هناك  الخطاب: 
املرتبطة  لاليديولوجيات  أو محيك  نّص مكتوب  تعبري  املختصني:»إنه  أوساط  واسًعا يف  قبواًل  يلقى  الذي  التعريف 

باملواقع اإلجتامعية لألفراد.«2

ونظرًا لتداخل مفهوم الخطاب السيايس بالخطاب الديني يف العديد من البامج اإلعالمية، ميكننا حرص التعريف يف 
اتجاهني: األول لنورمن ماركلوف الذي يرى أن مفهوم الخطاب ميكن أن يحيلنا إىل مجمل املامرسات اإلجتامعية التي 
تبني املعنى، أو اإلستعامل التفاعيل والسياقي للكالم أو لرتابط اإلستعامل باملامرسة.3 والثاين مليشيل فوكو الذي يراه 

تعبريًا عن جدٍل أو عقٍل أو نظام.4

وبعد تبيان نتائج الرصد والتحليل ستتم مقارنتها باألهداف املعلنة للمؤسسة اإلعالمية ملعرفة مدى مطابقة األهداف 
املعلنة للمؤسسة مع خطابها الفعيل. إن هذه املنهجية تتيح التعرف إىل املضامني التي تبثها هذه املؤسسات وتالًيا 

مدى مالءمتها ملتطلبات السلم األهيل .

وسائل اإلعالم الديني: يقصد بوسائل اإلعالم الديني، املؤسسات التي تخصص جّل برامجها للرتويج للعقيدة الدينية 
وتتضمن شبكة برامجها رشح وتفسري النصوص الدينية وتقدم للجمهور رؤيًة ألمور الدين والدنيا من منظور ديني. 

وتجدر اإلشارة اىل أن دراستي اإلعالم الديني يف لبنان السابقة والراهنة شملت فقط وسائل اإلعالم الدينية التي تبث 
من لبنان والتي تتبع مرجعية دينية يف لبنان. ومل يشمل الرصد وسائل اإلعالم اإللكرتونية التي تبث مضامني دينية أو 
وسائل اإلعالم التلفزيونية أو اإلذاعية املرخصة التي تتبع أحزاًبا سياسية وتبث مضامني دينية وبعضها مشمول وموقع 
عىل»ميثاق الرشف اإلعالمي لتعزيز السلم األهيل« الذي أصدره برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عام 2013 وقد شملتها 

الدراسات العديدة الصادرة يف إطار هذا املرشوع.

2 Bonnafous,Simone,tournier,Maurice,1995, analyse du discours …com et politique langages no 117,p.67-81.

3 Farclough,N,Media discours.)London.24.Ed word.Arnold,1995(.p.18.

4 د.الزواوي بغورة ، مفهوم الخطاب يف فلسفة فوكو- املجلس األعىل للثقافة – مرص -2000 ص99.
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 عينة الدراسة 	- 
شملت عينة الدراسة املؤسسات اإلعالمية التالية:

محطات تلفزة فضائية: تييل لوميار Tele Lumiere، Charity TV ، قناة االميان.

إذاعات: طريق اإلرتقاء، صوت املحبة، راديو السالم، إذاعة القرآن الكريم، إذاعة البشائر، إذاعة الفجر، إذاعة التوحيد.

تم التعاون مع وسائل اإلعالم املرصودة لتزويد الباحثني بشبكة البامج العامة للقنوات واإلذاعات، إضافًة إىل بعض 
البامج املسجلة وقد توىل فريق الرصد مراجعة عينات أخرى منوعة مرصودة ومختارة من شبكة البامج. 

وقد تّم دراسة البامج وفق الجدول التايل:

تلفزيون االميان: »ورك شوب« – بال إطار – منب الوعي – حديث العقيدة - ما وراء املشهد – ظواهر ليست من . 1
الدين - فقه الرشيعة.

2 ..Live @ Five - قيمتي مش بقامتي - Whatsapp jesus - تلفزيون املحبة: َع هوا املحبة

تييل لوميار: أخبار – حديث الساعة - ألو ريتا – حديث الحدث – stress – بني األمس واليوم .. 3

إذاعة البشائر: حيك مسؤول - َع هوا الشباب - يسألونك عن الحياة.. 4

إذاعة التوحيد: شامليات – يف رحاب الرشيعة – لعلهم يتفكرون – دور العلامء يف التنمية – حقائق فلسطينية . 5
– ِعب الكلامت.

إذاعة القرآن الكريم: أخبار - صباحكم ريان - أحكام الدين.. 6

إذاعة الفجر: يف أروقة السياسة - ميكرو شباب - بيني وبينك – رشفتونا – أخبار.. 7

إذاعة صوت املحبة: هّونها بتهون - عنا فكرة - نعم علحلوة واملرة – أخبار.. 8

إذاعة طريق اإلرتقاء: امللف - طرابلس اليوم- يف رحاب الرشيعة.. 9

10 ..2oula راديو السالم: لغتنا – كلمتك
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ثانًيا: وسائل اإلعالم الديني في لبنان
ترتكز هذه الدراسة حول مضامني وسائل اإلعالم الديني الذي يبث من لبنان والذي تديره مؤسسات دينية لبنانية، 
اللبناين يعبق بوسائل إعالم دينية عابرة للحدود من متلفزة وإذاعية وعب »شبكة اإلنرتنت«  الفضاء  عىل رغم أن 
أو  املحيل  اإلعالم  عىل  وتوزعه  الوسائل  لهذه  املواكب  الجمهور  نسب  معرفة  أيًضا  يصعب  كام  حرصها.  يصعب 

الخارجي يف غياب دراسات دقيقة. 

 Tele( وتتوزع وسائل اإلعالم الدينية املحلية موضع هذه الدراسة عىل محطات فضائية تلفزيونية وهي: تييل لوميار
Lumiere(، تلفزيون املحبة )Charity TV(، قناة االميان. ومحطات إذاعية: إذاعة طريق اإلرتقاء، إذاعة البشائر، 
راديو الّسالم، صوت الحق إذاعة التوحيد اإلسالمي، إذاعة القرآن الكريم، إذاعة الفجر يف لبنان، إذاعة صوت املحبة. 
إستثنت الدراسة الراهنة »إذاعة نداء املعرفة« التابعة لجمعية املشاريع الخريية اإلسالمية بطلب من القّيمني عليها.

وقد  الديني.  الخطاب  مضمون  حول  الدراسة  هذه  نطاق  خارج  فهي  اإلنرتنت  ومواقع  واملنشورات  املجالت،  أما 
تطرقت الدراسة االوىل حول اإلعالم الديني يف لبنان اىل بعض املطبوعات الصحافية التي تصدر عن مرجعيات أو 

مؤسسات دينية.

تقديم املؤسسات موضوع الدراسة
نستعرض يف ما ييل املؤسسات اإلعالمية الدينية يف لبنان املشمولة بالدراسة والتعريف بها. وتستند املعلومات الواردة 

إىل املقابالت التي أجرتها الدراسة مع القّيمني عىل هذه املؤسسات.

محطات التلفزيون: . 1

تييل لوميار
تييل لوميار: تقدم نفسها عىل أنها أول محطة تلفزيونية مسيحية يف لبنان والعامل العريب. تأسست يف سنة 1991 
يضم  مجلس  يديرها  لبنان.  يف  الكاثوليك  واألساقفة  البطاركة  مجلس  بإرشاف  تعمل  وهي  نور.  األخ  رائدها  وكان 
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مسؤولني دينيني من مختلف الطوائف املسيحية، إىل جانب علامنيني وينظم العالقة بني السلطة الكنسية والتلفزيون 
»بروتوكول تعاون«. مركزها يف بريوت- الدورة.

هدفت املحطة عند إنشائها بعد الحرب »إىل بناء جسور السالم بني الطوائف وتقّبل اآلخر. إضافة إىل بناء اإلنسان 
املسيحي روحيًّا وبناء ثقافة دينية إجتامعية«. ومنذ سنة 2003 تبث برامجها الفضائية يف جميع أنحاء العامل تحت 

اسم نورسات. وقد تحولت إىل شبكة محطات تعمل عىل التوجه إىل مختلف الرشائح اإلجتامعية والعمرية.

التي تضم 14  نورسات  باتت جزًءا من شبكة  الفضايئ بدل األريض عام 2004،  البث  إىل  لوميار  تييل  وبعد تحّول 
محطة متنوعة مثل محطة الشباب، مريم، Kids، الساهرة )تتوجه لذوي اإلحتياجات الخاصة(، وNews، ونور العرب 

وغريها. وبعض املحطات تبث بشكل فضايئ واآلخر يبث عب اإلنرتنت.

فيام يخص انتشار املحطة، ليس هناك سوى أرقام مواقع التواصل اإلجتامعي اذ بلغ عدد متابعي صفحة املحطة عىل 
فايسبوك 500 ألف5.

تلفزيون املحبة
تأسست محطة تلفزيون املحبة يف العام 2009، وبدأ البث عب اإلنرتنت، ثم انتقل إىل البث عب الكابل. ويف عام 2016 
انتقلت إىل البث الفضايئ عىل قمر نايل سات. وتتبع املحطة ملجلس املطارنة املوارنة، فيام تعود إدارتها إىل جمعية 
املرسلني اللبنانيني املوارنة )وهي مؤسسة رهبانية تتبع مبارشًة للبطريركية املارونية(، ويقع مركزها يف جونية- شارع 

فؤاد شهاب قرب املدرسة املركزية.

تستهدف املحطة فئة الشباب »لبنائهم ثقافيًّا وروحيًّا وأخالقيًّا«6، لذلك ميكن مالحظة أن جميع البامج ذات طابع 
شبايب.

تلفزيون قناة االميان 
محطة تابعة لسامحة املرجع السيد محمد حسني فضل الله، مركزها بريوت7. تأسست لتكون قناة تلفزيونية دينية 

http://www.noursat.tv/ar/programs.php 5 ميكن االطالع عىل شبكة البامج من خالل الرابط التايل

http://www.kreimmediacenter.org/krmc_pages/schedule_tv.php 6 ميكن االطالع عىل شبكة البامج عب الرابط

7 املعلومات عب البيد االلكرتوين من مديرة العالقات العامة يف املحطة اكرام زرقط.
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تربوية ثقافية عامة ، تقدم اإلسالم بصورة إعالمية حديثة ومرشقة وبلغة شائقة ومؤثرة تجمع بني األصالة واملعارصة 
بعيدة عن منطية الطرح التقليدي للامدة الدينية، وترتكز إىل قيم الحق واإلنفتاح والحوار والعدل والعزة والحرية 

والوحدة.

ُتعنى قناة اإلميان الفضائية بتقديم الثقافة الدينية والرتيوية واإلجتامعية والعلمية، وتقارب الثقافة السياسّية من 
عدة زوايا، كام أنها تعمل عىل تكثيف البامج ضمن املواسم الدينية الرئيسية )شهر رمضان املبارك، محرّم الحرام، 

موسم الحج، وأسبوع الوحدة اإلسالمّية...(. 

تهدف إىل الريادة يف مجال اإلنتاج التلفزيوين الذي يقدم اإلسالم املتنور األصيل وفقاً ملعايري جودة عالية، وبالتطابق 
مع متطلبات نظام إدارة الجودة )أيزو(. وانطالقاً من هذه التوجهات ال ترّكز القناة بشكل أسايس عىل »الرايتنغ« 
مع أهميته يف العمل اإلعالمي، بقدر ما تكثف الجهود لتقديم املواد اإلعالمية الدينية والثقافية البّناءة واملوضوعية. 

املحطات اإلذاعية. 2

إذاعة طريق اإلرتقاء
إذاعة طريق اإلرتقاء إذاعة حوارية تخصصية انطلقت يف لبنان يف نيسان 2012، أسسها الشيخ خالد زعرور، مركزها 
طرابلس وتشمل تغطيتها كل أنحاء لبنان. تبث عىل املوجات اآلتية: البقاع والجنوب 96.5، بريوت 87.5، طرابلس 
 S1تتبع اإلذاعة تجاريًّا إىل رشكة /http://www.irtiqaaway.com :96.3 و98.5. وهي تبث عب اإلنرتنت عىل الرابط

العقارية وهي غري حاصلة عىل ترخيص.

 ويرشح الشيخ زعرور »ان اإلذاعة ذات صبغة دعوية إسالمية وشعارها »الحوار مع اآلخر«، وهي ال متلك ترخيًصا 
بالرغم من تقديم أحد األشخاص المتياز له، كام أن الدولة غري مكرتثة لالمر«. وترسو عىل اإلذاعة رضيبة وضع أعمدة 
البث )املرسالت( التي تقارب 25 مليون لرية عىل كل مرسل بحسب زعرور، واإلذاعة متلك 12 مرساًل منترًشا عىل 
ا يضاف إليها التكلفة الشهرية لإلذاعة التي تقارب 60 ألف دوالر شهريًّا من  األرايض اللبنانية وهي تكلفة عالية جدًّ

أجور موظفني وصيانة وبث.
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»تهدف اإلذاعة إىل فتح قنوات التواصل والحوار مع اآلخر بكل مهنية واحرتافية وشفافية، من خالل كوادر إعالمية 
مؤهلة، وبأسلوب مميز كفيل بتصحيح املفاهيم التقليدية الخاطئة. كان الهدف إنشاء مؤسسة إعالمية رائدة عىل 
مستوى الوطن وخارجه من أجل املساهمة يف ترسيخ مفاهيم الدعوة إىل الله عىل منهاج الكتاب والسّنة وبفهم 
سلف األمة، والسعي لتطوير هذه املؤسسة بحيث تواكب العرص ومتكن املجتمع من إرساء قواعد سليمة ومتينة 
لحياة إنسانية قوامها الحوار والتفاهم والكرامة واإلنسجام التام والعمل عىل تحقيق مفاهيم اإلرتقاء باملجتمع نحو 
تطبيق اإلسالم ومفاهيمه األصيلة بعيداً عن البدع والخرافات والتشنجات العصبية التي رانت عىل قلوب املسلمني 

وأبعدتهم عن منهل اإلسالم الصايف )...(«.

إذاعة البشائر
والعيش  لبنان  وحدة  عىل  وحفاظاً  الحّقة،  واملواطنية  الرشعية  املسؤولية  س  تحسُّ »بدافع  اإلذاعة  انطلقت 
املوقف  ووحدة  املذاهب،  بني  والتقريب  األديان،  بني  والهادف  الهادئ  للحوار  وإرساًء  أبنائه،  بني  املشرتك 
املرجع  سامحة  من  مببادرة  الصهيوين«،  العدو  وجه  يف  وتحديًداً  بلبنان،  املحدقة  األخطار  وجه  يف 
تبث  وكانت  اإلميان«،  »صوت  أطلق  الذي   ،1987 عام  يف  وتحديداً  الله،  فضل  حسني  محمد   السيد 
خطبة الجمعة من عىل منب مسجد اإلمام الرضا يف برئ العبد. إىل أن حملت اإلذاعة إسم إذاعة البشائر، مبوجب 
ترخيص رسمي صادر عن مجلس الوزراء، بتاريخ 1996/12/20 كإذاعة ثقافية شبابية من الفئة الثانية. »فهي بشائر 
اإلميان واملحبة والهداية والتآخي وتهذيب الذات«. تقوم رسالتها عىل »نرش الثقافة اإلنسانية الرسالية الواعية املنفتحة 
عىل الحياة واإلنسان، من خالل إنتاج وتقديم برامج إذاعية هادفة، تستهدف كافة رشائح املجتمع، وال سيام الشباب، 

يف لبنان عىل موجة أف أم، والعامل عب شبكة اإلنرتنت«.

»إذاعة البشائر ترتجم مشاعر الجميع ببامج هادفة ثقافية ودينية واجتامعية ورياضية، وتيضء دامئاً عىل كل مشاكل 
واملسؤولة  الدامئة  بحواراتها  معالجتها  وتحاول جاهدة  والرتبوية،  والصحية  واإلقتصادية  املعيشية  املواطن  وهموم 

إليجاد الحلول لها مع أصحاب الشأن والخبة«8.

ُيغّطى بثها كافة األرايض اللبنانية عب الرتددات التالية: 95.3 و 95.5 و 95.7 ميغاهرتز )أف.أم(. كام وأنها تغطي شامل 
فلسطني املحتلة، وجنوب سوريا ومدينة دمشق، ومحافظة ريف دمشق والساحل السوري. وُيلتقط بثها إلكرتونيًّاً عب 

اإلنرتنت عىل املوقع التايل www.albachaer.com كام أنها تبث فضائيًّاً عىل القمر الصناعي »نايل سات«.

http://www.albachaer.com/ListingPrograms.aspx?id=137 8 ميكن االطالع عىل البامج
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 صوت الحق )إذاعة التوحيد اإلسالمي(
تقع اإلذاعة يف منطقة أبو سمرا - طرابلس- لبنان. وقد »لعبت اإلذاعة منذ اليوم األول لنشأتها دورًاً نشًطاً وفاعاًل 

ومؤثرًاً يف عملية تشكيل وعي ديني وسيايس يف الساحة اإلسالمية«. 

»نشأت يف فرتة اإلجتياح اإلرسائييل للبنان عام 1982، كإذاعة رفض وتغيري لواقع اإلنهزام واليأس الذي ساد بني الناس 
السيام عقب اإلجتياح االرسائييل للبنان )...( فكانت إذاعة التوحيد اإلسالمي خري مواكب لحالة اإلستنهاض يف الساحة 
اإلسالمية واللبنانية عىل أساس إسالمي حريك وكانت بال شك الصوت املدّوي للمقاومة اإلسالمية يف لبنان وللحركة 

اإلسالمية العاملية وحركات التحرر والجهاد«.

»مرت اإلذاعة مبراحل عديدة تطورت من خاللها البامج ووسعت نطاق البث وزادت ساعات اإلرسال لتصبح  24 
عىل  للحصول  رسمي  بطلب  اإلذاعة  تقدمت  والجنوب.  والجبل  بريوت  العاصمة  إىل  بثها  وليصل  متواصلة  ساعة 
ترخيص قانوين باسم رشكة البالغ وقد نالته يف عهد حكومة الرئيس سليم الحص التي وافقت عىل ذلك الرتخيص يف 

آخر جلسة لها يف صيف 2000«.

إذاعة القرآن الكريم 
تابعة لدار الفتوى يف الجمهورية اللبنانية، وتعمل تحت مظلتها وبإرشافها وبهدي من اإلسرتاتيجية التي وضعها مفتي 

الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان. مركزها بريوت، عائشة بكار مبنى دار الفتوى.

»أبرصت النور، أواسط العام 1997. تعتمد أسلوب التوجيه غري املبارش، بالحكمة واملوعظة الحسنة، لتلبية حاجات 
ة إىل معرفة دينهم، واإلستامع إىل قرآنهم الذي يتىل آناء الليل وأطراف النهار. تجاوز بثها مساحة لبنان،  املسلمني امللحَّ

لتبلغ الساحل الشاميّل السورّي، والشاميّل الفلسطينّي، حتى منطقة العريش املرصّية، وبعًضاً من الداخل السوري. 

ووسعت  املستمعني،  رشائح  ملختلف  برامج  من  تقدميه  تستطيع  ما  أفضل  لتقديم  الكريم  القرآن  إذاعة  »سعت 
انتشارها عب النت لتصبح مسموعة يف كلِّ مكان من العامل. كام عملت عىل إنتاج برامج متنوعة منها ما يختص 
بتفسري القرآن، ومنها ما يهتم بالفقه وقواعده، ومنها ما له عالقة بالفتاوى، ومنها ما يثقف يف مجال الصحة والتغذية 
والبيئة، ومنها ما يعرض املستجدات عىل الساحة العربية واإلسالمية، مع تأكيد حكم الدين فيها، إضافة إىل برامج 
تهتم باملرأة خصوًصاً واألرسة عموًماً، وبرامج ُتهدى لإلذاعة من أخواتها ودعاة مشهورين، من دون أن تهمل البامج 

الرتفيهية والتثقيفية واألدبية والدراما اإلذاعية الهادفة، واملسابقات«9.

http://www.quranradio.com.lb 9 املوقع عىل اإلنرتنت
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إذاعة الـفـجــر فــي لـبـنـان
اللبناين مبوجب القرار رقم )658( بتاريخ  الفئة األوىل من مجلس الوزراء  »حصلت إذاعة الفجر عىل ترخيص من 
2007/8/30، وانطلقت بشكل رسمي يف 2008/10/10. وهي رشكة مستقلة، ميلك قساًمً كبريًاً من أسهمها أفراد يف 
الجامعة اإلسالمية. تبث من بريوت، وتغطي األرايض اللبنانية وجزًءاً من شامل فلسطني ومركزها يف عائشة بكار- 

بريوت10.

»تعّب إذاعة الفجر عن املرشوع الذي تحمله الجامعة اإلسالمية يف لبنان. لكنها يف خطابها العام تتجنب الخطاب 
الحزيب، وترتجم هذا اإلنفتاح من خالل سياستها التحريرية يف برامجها املتنوعة وأخبارها وضيوفها. وهي أيضاً ليست 
تبث  منّوعة  إذاعة  بل  واملحارضات،  واملدائح  القرآنية  التالوات  تقترص عىل  ال  فبامجها  األزهري(،  )باملعنى  دينية 
والفنية... وتعمل بضوابط  والثقافية  والرياضية  السياسية والدينية واإلجتامعية والرتفيهية  البامج  مختلف أصناف 

رشعية.

»تسعى إذاعة الفجر أن تكون نبض الناس، فتسلط الضوء عىل مشاكلهم وقضاياهم املطلبية اإلجتامعية واملعيشية 
والرتبوية... الخ، وتجتهد يف التخفيف عنهم وتقديم الخدمة لهم«.

اإلسالمي  املرشوع  فيها شيطنة  تجري  التي  املرحلة  الكبرية يف هذه  املسؤولية  نستشعر  الفجر  إذاعة  أننا يف  »كام 
العاملني له. وهذا يدعونا ألن نعرض اإلسالم بصورته املرشقة، ونؤكد أن اإللتزام بتعاليم اإلسالم ال  وتشويه صورة 
يعني العنف أو اإلرهاب، وأن اإلسالم دين سمح يحب الخري للجميع، ويدعو لحب الوطن واإلندماج اإليجايب فيه، 
ويشّدد عىل قيمة اإلنسان والحريات والعدل، وأننا كملتزمني دينيًّا نلتزم قوانني الدولة التي نعيش فيها ومؤسساتها، 

العسكرية والسياسية واإلجتامعية...«.

»الرشيحة املستهدفة بالدرجة األوىل إلذاعة الفجر هي »املسلمون السّنة« يف لبنان، مبلتزميهم وغري امللتزمني، ويأيت 
الثانية مختلف أطياف وتنوعات الساحة اإلسالمية. لكننا نحرص من خالل خططنا البامجية أن نكرس  يف الدرجة 
هذه التصنيفات، فنتناول عناوين عامة إجتامعية وإنسانية وثقافية وأرسية، تهّم مختلف رشائح املجتمع، مبذاهبهم 

وطوائفهم املختلفة«.

10 موقع عىل اإلنرتنت: www.fajrradio.com تبث اإلذاعة online عب موقعها عىل اإلنرتنت
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 إذاعة صوت املحبة 
»تأسست إذاعة صوت املحبة يف العام 1984 بشكل غري مرخص، وهي تبث يف كل لبنان عب 105.9 و106.1 و 106.3، 
وهي تابعة ملجلس املطارنة املورانة يف بكريك، وإدارتها تعود لجمعية املرسلني اللبنانيني، ويقع مركزها يف جونية- 

شارع فؤاد شهاب قرب املدرسة املركزية.

»أما عن رؤية اإلذاعة فهي تثبيت املسيحيني يف أرضهم، إضافة إىل حامية وحدتهم والتعايش مع اآلخر. كام أن لها 
رسالة تبشريية وروحية. واإلذاعة تستهدف املسيحيني بشكل عام وبرامجها تركز عىل مختلف الفئات من األطفال إىل 

الشباب والنساء وكبار السن.

»ال إحصاءات عن نسب اإلستامع، لكن هناك تطبيق لإلذاعة عىل الهواتف الذكية تم تحميله من أكرث من 100 الف 
شخص. كام أن اإلذاعة تبث عب اإلنرتنت. فيام يخص اإلطار القانوين لصوت املحبة، فهي مسجلة كرشكة بإسم »صوت 

املحبة« يف العام 1996. بعد أن تّم ترخيصها من مجلس الوزراء عب القرار 96/33.« 11

راديوالسالم
محطة إذاعية تابعة ملطرانية عكار األرثوذكسّية، أطلقها املرتوبوليت باسيليوس منصور يف العرشين من كانون األّول 
عام 2011 ومقرّها يف املطرانية12. ميكن تلّقي إرسال اإلذاعة عب املوجتني العاملتني يف شامل لبنان )90.3 و95.1( أف أم.

»تسعى اإلذاعة إىل نرش الرتاتيل األرثوذكسّية والرتاث املرشقي بشكل خاص مع انفتاحها عىل املوروث الغريّب واألغاين 
الهادفة. برامجها تركز عىل التعليم األرثوذكيس وهويته املنفتحة عىل كل الناس، وتحايك األنشطة الثقافية واإلجتامعّية 

واإلمنائّية يف عّكار«.

أما فيام يتعلق بالوضع القانوين فاإلذاعة تعمل من دون ترخيص منذ إنشائها. متلك اإلذاعة تطبيًقا عىل الهواتف 
الذكية تم تحميله من 1300 شخص.

http://www.kreimmediacenter.org/krmc_pages/schedule.php 11 هناك شبكة برامج متكاملة لإلذاعة ميكن االطالع عليها عب الرابط

.)alsalamradio( وكذلك عب تطبيق الهواتف الّذكيّة  www.alsalamradio.com 12 ميكن متابعتها عب املوقع االلكرتوين
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ثالثا: تحليل خطاب اإلعالم الديني

برامج اإلعالم الديني. 1
يف هذا القسم سنحاول اإلجابة عن السؤال التايل:

ما هي أنواع املرسالت التي يبثها هذا اإلعالم وتنوعها بني مضامني سياسية ودينية واجتامعية وما يتفرع عنها من 
موضوعات؟

توزيع نوع الربامج التي تبثها وسائل االعالم الدينية

)جدول رقم 1(

يظهر الجدول رقم واحد الذي يتناول بالتحليل 315 برنامًجا مرصوًدا يف محطات اإلذاعة والتلفزة موضوع الدراسة أن 
البامج الدينية الرصفة، مبعنى التي تعتمد عىل النص واألحاديث الدينية والرشوحات والتوجهات املرتكزة عىل أصل 
العقيدة عند اإلسالم واملسيحية، تشكل 63 % من مجموع البامج. وهذا يعود لطبيعة هذه املؤسسات ومالكيها 

ووظيفتها وتوجهاتها.
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أما البامج اإلجتامعية التي تأيت عىل شكل توجيه للسلوكيات فقد احتلت 11 % من مجموع البامج يليها املعلومات 
العامة واألخبار وبرامج الشباب.

هذا ال يعني بالرضورة أن تكون املقاربات يف البامج غري الدينية )أي التي ال تعالج مبارشة أصل العقيدة( ال ترتكز 
إىل التوجهات العامة للعقيدة وسيظهر ذلك الحقا يف التحليل النوعي لهذه البامج.

باملقابل ال تشكل برامج الرتفيه والرياضة نسبًة ذات داللة )1 %( وهذا يعود لطبيعة هذه املؤسسات ذات النهج 
املتحفظ.

موضوعات الربامج الدينية	. 
تشكل املجلة الدينية أحد أبرز الفقرات التي تبثها وسائل اإلعالم الدينية وهي تشكل 58 % من مجموع الفقرات 
املبثوثة )198 فقرة( وهي عبارة عن منوعات يف القضايا الدينية املرتبطة بالنصوص وقضايا إجتامعية يتم مقاربتها 

من منظور مطابقتها للنص الديني أو تفسرياته )جدول رقم 2(. 

موضوع الربامج الدينية املرصودة

)جدول رقم 2(
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وتأيت الرتاتيل الدينية والتالوات القرآنية يف املرتبة الثانية 13 % و11 % وهي يف الغالب تبث يف فرتات الصباح واملساء.

كام تعمد برامج املحطات إىل بناء الذاكرة الدينية تاريخيًّا عب القصص والروايات واملسلسالت الدينية التي شكلت 
أصحاب  يحرص  التي  الدينية  اإلحتفاالت  يليها  واحد  أسبوع  خالل  املرصودة  الدينية  البامج  فقرات  من   %  9.5

املؤسسات اإلعالمية الدينية عىل نقلها مبارشة وإعادة بثها مسجلة يف أوقات أخرى.

وإلظهار حجم الضخ اإلعالمي للبامج الدينية للوسائل اإلعالمية املرصودة )12إذاعة وتلفزيون( تم رصد عينة من 
يوم واحد لنوعية البامج التي تبثها هذه الوسائل من الساعة السابعة صباًحا وحتى العارشة لياًل، حيث بلغ الوقت 
املخصص لهذه البامج 119 ساعة من أصل 147 ساعة ) الجدول رقم 3( أي ما نسبته 81 % من العينة التي بلغت 

8830 دقيقة .

حجم الربامج الدينية اليومية نسبة للربامج االخرى 

)جدول رقم 3(
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ا وذات تأثري إذا صح متابعتها من قبل »املؤمنني« و»املخلصني« و»األوفياء« للنهج  ان هذه النسبة تعتب كبرية جدًّ
الذي متثله هذه املحطات.

أما الـ 19 % الباقية فهي متثل الفقرات اإلجتامعية ذات الطابع الشبايب بشكل عام.

توقيت الربامج	. 
تركز وسائل اإلعالم الدينية عىل فرتيت الصباح )7 – 11( والظهرية ) 11 – 16( لتبث معظم أخبارها وبرامجها الدينية 

واإلجتامعية ) جدول رقم 4(.

توزيع تركّز توقيت الربامج اليومية

)جدول رقم 4(

وتعتب فرتة الصباح من أفضل األوقات للمؤسسة اإلعالمية الدينية ليك تبث برامجها الدينية ذات الطابع التوجيهي 
املعطوف عىل الوعد بالخري والتوفيق للذين يتبعون موجبات الدين والسلوكيات التي تدعوه إليها.

إضافة إىل ذلك تشكل املعلومة )األخبار( التي تبث صباًحا أداة معرفة ليك يتمكن »املؤمن« من اإلحاطة مبا يجري 
يف مجتمعه واملجتمعات املامثلة. أي املجتمعات التي تسري عىل مبادئه ذاتها من داخل الخط الديني أو املذهبي 

الذي يتبعه.
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الظهرية نظرًا لكونها تتوجه لألرسة بشكل عام. هذه  الصباحية وفرتة  البامج  أيًضا مكانتها يف  وللبامج اإلجتامعية 
البامج تحمل غالًبا صفة التوجيه واإلصالح.

مصادر الربامج الدينية	. 
يشكل مصدر البنامج الديني أهمية قصوى لدى املرشفني عىل وسائل اإلعالم تحت الدراسة ويعتب مصدر البنامج 
مؤرًشا عىل توجهاته وما ميكن أن تحمله الرسائل اإلعالمية من مضامني تدعو إىل املحبة والتسامح والكراهية والتحريض 

وعدم قبول اآلخر.

ويظهر الجدول ) رقم5( أن 88 % من البامج الدينية املرصودة )315 برنامًجا( مصدرها محيل أي أن املسؤول عنها ، 
أكانت مؤسسة دينية أو رجل دين أو أشخاصا آخرين، معروفني لدى املجتمع املحيل ما يساعد يف تقوية عامل الثقة 

وتعزيز الروابط بني املتلقي واملؤسسة اإلعالمية الدينية.

مصدر الربامج التي تبثها وسائل االعالم الدينية 

)جدول رقم 5(
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الغالب ذات طابع عقيدي. وهذا ما يظهره  تتجاوز نسبتها 12 % وهي يف  اإلقليمي فال  املصدر  البامج ذات  أما 
إقليميًّا هي عبارة عن فقرات دينية )فقهية، عقيدية...(  املنتجة  الفقرات  إذ يدل عىل أن معظم  الجدول رقم 6، 
ووثائقيات ذات طابع تاريخي عن حياة الرسل واألنبياء واألولياء والصالحني والقديسني..الخ إضافة إىل بعض األخبار.

توزيع مصدر انتا	 الربامج تبثها وسائل االعالم الدينية

)جدول رقم 6(

يشكل البنامج الديني املحيل بحسب الجدول رقم 6 حوايل 87 % من مجمل البامج الدينية، هذا يعني أن إمكانية 
ضبط محتوى البنامج الديني متاحة ومعروفة املصدر، ما يقلل من مخاطر التحريض وبث الكراهية وتهديد السلم 

األهيل، عىل اعتبار أنه يف حال وقوع مساءلة أومالحقة قانونية فإن املسؤولية تقع عىل عاتق املؤسسة واملنتج.

للمتلقي، فإن  الدينية املوجهة  الخطاب والرسائل  البامج ومنتجها يقلل من مخاطر  وإذا كان معرفة مصدر هذه 
طريقة بثها أيًضا ميكن أن تساهم يف ضبط ومراقبة هذا الخطاب.
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فالجدول ) رقم 7( يظهر أن 75 %من البامج التي يتلقاها املواطن مسجلة، وهذا يعني أن هذه البامج تخضع 
ملراجعة ورقابة صارمة من القيمني عىل وسائل اإلعالم الديني تحت الدراسة ما يساعد يف ضبط الخطاب املرسل من 

املؤسسة اإلعالمية وتلك الوافدة عب البامج الحوارية والتفاعلية داخل االستديو. 

توزيع نوع البث لربامج وسائل االعالم الدينية 

)جدول رقم 7(

باملقابل فان نسبة الـ 25 % من البامج التي تبث مبارشة عىل الهواء، فهي متثل نرشات األخبار حيث وجدت يف 
املؤسسات اإلعالمية تحت الدراسة، إضافة إىل النقل الخارجي لإلحتفاالت واملناسبات الدينية وبعض البامج الشبابية 

واإلجتامعية التي تبث مبارشة عىل الهواء وتعتمد عىل مشاركة املتلقي.

اإلطار التأثريي للربامج د. 
إن النتائج السابقة تدل عىل غلبة البنامج الديني عىل شبكة البامج األسبوعية للمؤسسات اإلعالمية الدينية اإلذاعية 
والتلفزيونية موضوع الدراسة وهذا يحدد إطارًا موجًها لطبيعة هذه البامج، حيث يشكل التلقني حوايل 37 % من 
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املجموع العام . هذا األمر مرّده إىل أن مقدمي هذه البامج غالًبا ما يكونون من رجال الدين وهم يوجهون رسائلهم 
عىل اعتبارها حقائق قامئة عىل العقيدة وبالتايل ال بد من قبولها كام هي »تقّرًبا إىل الله« ومتاثاًل »باألنبياء واألولياء 

والقديسني والصالحني«.

والتلقني هنا هو نقل تعليم أصول الدين والعقيدة للمتلقي. 

توزيع االطار التاثريي لربامج وسائل االعالم الدينية 

)جدول رقم 8(

مع شخصيات  املؤسسة  استديوهات  داخل  يقوم عىل حوارات  أيًضا  وهو  الثانية  املرتبة  يف  الحواري  البنامج  يأيت 
»مؤمنة« حققت نجاحات، ويتضمن دعوًة للتامثل معها.

أو  مبنّية  وعملية  سلوكية  توجهات  يتضمن  ما  غالًبا  اذ  التلقيني  للبنامج  كمساعد  يأيت  التوجيهي  البنامج  بدوره 
مستوحاة من النص الديني.

املحيل  املجتمع  األوىل  بالدرجة  تستهدف  املرصودة  اإلعالم  وسائل  يف  الدينية  البامج  أّن  عىل  الدراسة  دلت  وقد 
والعريب، إذ ُيظهر الجدول رقم 9 أّن 97 % من البامج تبث باللغة العربية مقابل 3 % بلغات أخرى وهي تستهدف 

الجاليات األجنبية املوجودة يف لبنان والعامل العريب.
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توزيع لغة برامج وسائل االعالم الدينية 

)جدول رقم 9(

الخطا	 الديني ومتطلبات السلم األهيل. 2
يف هذا القسم سنحاول اإلجابة عىل سؤالني أساسيني هام:

ما هي مضامني الرسائل التي تبثها وسائل اإلعالم الديني؟ـ 
كيف تقارب هذه الوسائل املواضيع التي تطرحها ومدى تطابق مضامينها مع متطلبات السلم األهيل؟ـ 

وتسهياًل لعملية فهم الخطاب الذي تتضمنه هذه البامج سنقسم املوضوعات إىل املحاور التالية:

البنامج الديني.أ. 
البنامج اإلجتامعي.ب. 
البنامج الشبايب.ج. 
البنامج اإلخباري.د. 

مع التأكيد عىل تداخل الخطاب الديني واإلجتامعي والسيايس والشبايب يف البامج املذكورة.
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الربنامج الديني	. 
عىل  تركز  وهي  البامج  شبكة  من  ا  هامًّ حّيزًا  والتلفزيونية  اإلذاعية  اإلعالمية  املؤسسات  يف  الدينية  البامج  تحتل 
بناء ثقافة دينية لدى املتلقي عب دعوته للعودة إىل »األصول« من خالل اتباع التعاليم املنصوص عليها يف الكتب 

الساموية.

لذا نالحظ استخدام املفردات ذاتها يف هذه القنوات التلفزيونية ومحطات اإلذاعة، برصف النظر عن انتامئها الطائفي، 
فتتقاطع املفردات الداعية إىل املحبة والتسامح والتآخي وحرية املعتقد والحب واملغفرة والعدل... كام الدعوة إىل 

اإللتزام بالتعاليم الدينية أو التأكيد عىل املرجعيات الدينية ودورها، الخ.

إال أن اإلختالف يتم عب تأويل هذه املفردات والذي يستند إىل نصوص وأحاديث ومراجع دينية مختلفة، وهذا ما 
يشكل التاميز يف الخطاب الديني لهذه املؤسسات ويقوم بعملية البناء الثقايف واإلجتامعي للمعنى.

 وهذا ما يؤدي إىل الدعوة غري املبارشة إىل إقامة عالقات إجتامعية ترتكز إىل بنية ثقافية دينية تعزز الرتاص الطائفي 
واملذهبي وتغّذيه من خالل النص الديني »املوّحد«من جهة وتدعو إىل قبول »اآلخر« من جهة أخرى. ذلك أن البامج 

الدينية املرصودة تطرح حرية اإلعتقاد بشكل مبارش، وهذه الحرية هي يف صلب العملية اإلميانية .

فبنامج )فقه الرشيعة – تلفزيون االميان( يدعو إىل »الفهم املتجدد للنص الديني« مبعنى ربطه باملتغريات اإلجتامعية 
ومواكبة العرص، إضافًة إىل »رضورة التعرّف إىل الديانة املسيحّية«، ويطرح املشرتكات بني اإلسالم واملسيحية، إضافة 
إىل دعوة املتلقي إىل اإلستدالل عىل وجود الله بالعقل واإلبتعاد عن الفهم الغرائزي للدين، وكل ذلك استناًدا إىل مبدأ 

»حرية اإلعتقاد يف اإلسالم«.

دور الدين يف التطور يبز كمحور أسايس يف برامج تييل لوميار )برنامج بني األمس واليوم - الدين والدنيا( حيث 
الرتكيز عىل كيفية التوفيق بني الدين والدنيا من خالل تفسريات للنصوص الدينية يف مختلف األديان، إضافة إىل طرح 
موضوعات مشرتكة عند املسلمني واملسيحيني، كالعدل من الناحية الحقوقية والدينية واملسلكّية، وانتقاد الحروب 

باسم الدين، والدعوة إىل السالم من خالل تعاليم الله يف كل الديانات.

وللتثقيف الديني الرصف مكانته من خالل برامج خاصة )منب الوعي – تلفزيون االميان( حيث هناك رشح لفلسفة 
الحكم يف اإلسالم واملفاهيم املرتبطة بعاشوراء والصوم والحج وكل األمور املرتبطة باملناسبات الدينية.
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وربطها  الدينية  األمثال  وتفسري  املقدس ورشح  اإلنجيل  حلقات حول  عرض  يتم  باألمثال«  »وكّلمنا  عنوان  وتحت 
بالحياة الواقعية اليومية. 

ويبز رفع مستوى الوعي القائم عىل الرتبية والثقافة الدينية يف برامج تلفزيون املحبة )عهوا املحبة( حيث يتم نقل 
محارضات عن الظهور واللقاء املسكوين والتعريف بالجامعات الدينية املسيحية )الطريق الجديدة التي تدعو لوحدة 

الكنائس(.

رحاب  »يف  برنامج  ففي  والتثقيف.  التعبئة  من  أكب  بجرعات  يتمّيز  اإلذاعات  يف  الديني  البنامج  فان  املقابل  يف 
الرشيعة« )إذاعة التوحيد( هناك دعوة واضحة للعودة إىل األصول وهذا ما يتناقض بشكل واضح مع الدعوة إىل 

»الفهم املتجدد للنص الديني« ) فقه الرشيعة – تلفزيون االميان( . 

ويف اإلذاعة ذاتها هناك دعوة »لعدم وضع حواجز« بني املذاهب )برنامج دور العلامء يف التنمية(.

ويف الوقت عينه يقدم هذا البنامج وعًدا مستقبليًّا لكل مستمعيه يقوم عىل أن العامل سيتحول إىل اإلسالم ويقدم 
منوذًجا إحصائيًّا يقول بأنه يف العام 2050 سيصبح نصف عدد سكان أملانيا مسلمني وعام 2075 سيصبحون الثلثني.

»يسألونك عن  فبنامج  الديني.  والتثقيف  بالتعبئة  الدينية  اإلعالمية  املؤسسات  من  كغريها  تشرتك  البشائر  إذاعة 
اإلنسان والحياة« يبدأ بنصوص وآيات قرآنية ثم يتوىل رجل دين )مقدم البنامج( اإلجابة عن أسئلة املستمعني التي 
تبدأ من »صحة الصداقة بني الرجل واملرأة إىل رتابة الحياة الزوجية والطالق والزواج والصالة ودور بيت مال املسلمني 

والصيام وتعّدد الزوجات ومدرسة أهل البيت...«الخ

التي يقّدمها البنامج باإلستناد إىل فتاوى ورشوحات ذات طابع توجيهي إجتامعي إستناًدا إىل  وتأيت كل اإلجابات 
تأويالت النصوص والتفسريات .

املوضوعات نفسها يتم مقاربتها يف إذاعة صوت املحبة. فبنامج »نعم عالحلوة واملرة« الذي يقدمه أيًضا رجل دين 
مسيحي يطرح الحلول للقضايا الحياتية التي تأيت عب أسئلة من املستمعني حول القضايا الزوجية والحب والزواج 

واإلتكالّية..الخ

ويختتم البنامج بخطاب توجيهي يوضح أن »الرب رشيك يف الزواج« و»الحب ورغبة القداسة أساس الزواج« وأن 
عىل املرأة أن تتزوج »من الرجل الذي يحب يسوع املسيح«.
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األرسة والرحمة والصالة والصداقات والسهر واملسلسالت ومواضيع رشعية هي عناوين برنامج »رحاب الرشيعة« يف 
إذاعة طريق اإلرتقاء ، حيث يتم التوجيه عب املشايخ والعلامء الذين يستضيفهم البنامج.

إال أن املالحظ أّن الخطاب الديني يختلط مع السيايس يف هذه اإلذاعة، حيث يتم تعبئة املستمعني باتجاه »قضايا 
األمة«. واملقصود هنا األمة اإلسالمية، اذ عىل املؤمنني »ربط قلوبهم بقضايا األمة« ويف الطليعة قضية فلسطني.

برنامج »أحكام الدين – إذاعة القرآن الكريم« أيًضا يقارب املوضوعات املرتبطة باملامرسة الدينية مثل الصوم والصالة 
وحلف اليمني واملغفرة .. إىل قضايا أخرى مثل العادة الرسية وقص األظافر..الخ

الربنامج اإلجتامعي	. 
صحيح أّن البنامج اإلجتامعي يف وسائل اإلعالم الدينية يشّكل امتداًدا لعملية البناء املعريف للبنامج الديني، إال أنه 

يتعّداه إىل توجيه السلوكيات وفق القواعد األخالقية املستمدة من الدين.

ففي برنامج »بال إطار« الذي يقدمه السيد جعفر فضل الله عىل تلفزيون االميان، تطرح مسألة التحديات املعارصة 
لرتبية األبناء والزواج ووجود الشيطان يف واقعنا والحرية والعوملة واستعباد اإلنسان والعدالة اإللهية واإلسالموفوبيا 

إىل مسألة الدين ومواجهة العرص وصواًل إىل إمكانية املشاركة باألعياد غري اإلسالمية.

إن معظم التوجيهات السلوكية التي يعرضها مقدم البنامج تقوم عىل مبدأ أن الحل يف »الدين وروايات األمئة« وهي 
تشجع عىل التقارب والتعايش عىل اعتبار أن »الشعوب خلقت لتتداخل وتتعارف« بحسب مقدم البنامج.

إال أن الالفت يف الحلقة التي عرضت ملسألة مشاركة املسلمني باألعياد غري اإلسالمية، مل يقدم أي إجابة مبارشة )نعم 
أم ال( بحيث كان الجواب »ميكن اإلحتفال بطريقة ال تجعل من املسيح إلًها«.

وهذا ما يدل عىل أن التشابه يف إرشاد وتوجيه سلوكيات املشاهدين واملستمعني لدى معظم محطات اإلعالم الديني 
ترتكز عىل مبدأ األخالقيات العامة وعندما يصل األمر إىل ما يعتبه البعض »أصل العقيدة« نلمس توجيهات غامضة 

أو ديبلوماسية.

ويف برنامج »ظواهر ليست من الدين« نلمس توجيًها واضًحا ملكافحة ظواهر سلبية مثل الثأر وقضايا الرشف وتحقري 
املرأة وزواج القارص وقتل املرتد والتكفري والتنجيم وتقديس علامء الدين وشيطنة الدين.
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بعض هذه املوضوعات تتكرر يف برنامج “Live @ Five” عىل تلفزيون املحبة ) املرأة ودورها يف املجتمع ، اإلعتداء، 
ومشاركة  املسيحيني  للقديسني  تاريخية  قصص  خالل  من  يأيت  والتوجيه  اإلرشاد  أن  الفارق  أن  إال  الهجرة..الخ(. 

املشاهدين من خالل اتصاالتهم، وهنا يأخذ التوجيه بعده االمياين ليتحول إىل سلوكيات اميانية.

الدعوة إىل قبول اآلخر املختلف وأصحاب الحاجات الخاصة تأيت عب برنامج »قيمتي مش بقامتي« الذي تقدمه األخت 
مرياي شاكر من جامعة »رسالة حياة«. يقدم هذا البنامج شهادات »تشيد بنور املسيح« من أشخاص »مختلفني«، كام 
يستضيف أشخاًصا من طوائف متعددة تحت عنوان »وحدتنا هي شهادتنا«. موضوعات البنامج عامة ذات طابع 

إرشادي توجيهي باتجاه العلم واإللتزام وااليجابية يف الحياة..الخ. 

»لعلهم  فبنامج  سابقاتها.  عن  تختلف  ال  اإلجتامعية  برامجها  وأهداف  مضامينها  فإن  اإلذاعية  البامج  ناحية  من 
يتفكرون« الذي تعرضه إذاعة التوحيد – صوت الحق فإن الضيف هو دامئًا رجل دين، يدعو إىل ضبط اإلنفعاالت 
بأن  ويقّر  الحرية  ملفهوم  نقدية  قراءة  عب  التفكري  حرية  غرس  إىل  يدعو  كام   ، إدراك«  إىل  اإلحساس  و»تحويل 

»اإلختالف فيه مشاركة« ألن »اختالف العقول جيد«. لكن تبقى فكرة التقرب إىل الله موضع تجاذب عقائدي.

املستعصية  كاألمراض  ويناقش موضوعات طبية  اللبناين  الشامل  البلدية يف  القضايا  برنامج »شامليات«  يطرح  كام 
ويسلط الضوء عىل »اإلبداعات واإلخرتاعات يف مدينة طرابلس« ويعرّف ببعض تاريخ املدينة ) ساحة التل – ساحة 
امليدان ..الخ( إضافة إىل تنظيم لقاء حول قانون العنف األرسي ورشح موقف اإلسالم من حرية املرأة مدافًعا عن 
هي  )للرجل(  املرأة  وطاعة  والواجبات«  الحقوق  يف  التساوي  لعدم  هو  التوازن  »عدم  ألن  املساواة  عدم  مسألة 

»كالجهاد« »تدخلها الجنة«.

هذا املوقف والتوجيه املحكوم ب»تأويل بعض املفاهيم الدينية« وهو ال ميكن أن يقرب املفاهيم اإلجتامعية حول 
املرأة وسواها يف املجتمعات املتنوعة كلبنان.

الحرية  بني  والعالقة  واملطالعة  املراهقة  أقوال يف  وإرشادات عب  توجيهات  تقدم  السالم  راديو  إذاعة  »لغتنا« عب 
والقراءة إضافة إىل رشح بعض املفردات. ويتضمن البنامج طرح مواضيع ومشاريع للمجمع املقدس.

بدورها إذاعة صوت املحبة تدعو إىل خدمة املجتمع عب برنامج »هونها بتهون«. ويدعو البنامج إىل التعامل »بنفس 
ايجايب – امياين« و »استمداد القوة من الرب يف كل أمور حياتنا« حتى تصبح »الحياة أفضل«. ويتوسع البنامج ليطال 

العامل األجانب يف لبنان ويطرح قضاياهم ومشكالتهم تحت عنوان »سوا بنعمل الفرق«.
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إذاعة طريق اإلرتقاء تطرح املواضيع اإلجتامعية عب برنامج »طرابلس اليوم« الذي يطرح ملفات املدينة البلدية، 
األناشيد  عب  البنامج  يرافق  الديني  الجو  لكن   . والبيئة..الخ  والتعليم  والصحة  التكنولوجيا  عن  تثقيفية  وفقرات 

الدينية.

برنامج »صباحكم ريان« يحايك القضايا اإلجتامعية عب إذاعة القرآن الكريم ويطرح املوضوعات الرتبوية القامئة عىل 
»الرتبية اإلسالمية الصحيحة« كام يدعو إىل النظافة والحفاظ عىل البيئة مثال من »خالل اإلستعانة بالنصوص الدينية 
الدالة عىل هذا السلوك: »وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها«. هنا أيًضا التوجيه السلويك يتعدى البعد األخالقي إىل 

البعد اإلمياين.

الربامج الشبابية والتفاعلية	. 
التأثري فيهم تشّكل توّسًعا  أّن نجاح عملية  اعتبار  الشباب هدًفا أساسيًّا ألي وسيلة إعالمية، عىل  تعتب فئة 
إجتامعيًّا لألفكار والسلوكيات املراد تسويقها داخل املجتمع، لذا تتوسع املواضيع املطروحة يف هذه البامج إىل 

أبعد الحدود ويركز معّدوها عىل املشاركة الفاعلة لعنرص الشباب داخل األستديو أو خارجه.

فبنامج »وورك شوب« الذي يعرض عىل شاشة تلفزيون اإلميان يعلن عن نفسه من خالل اإلسم باللغة األجنبية 
أّواًل وهو يطرح مواضيع ذات طابع تعليمي تثقيفي كمهارات التواصل الفعال وفن الكتابة اإلبداعية وماذا 
تقرأ؟ والرتبية الذكية وقيادة الرأي وتقدير الذات وإدارة املشاعر السلبية من الشباب وكيفية اختيار الصديق 

والذكاءات املتعددة إضافة إىل التفكري العقائدي.

وتشكل العناوين عنرص اهتامم وجذب لدى معظم الشباب وهي ذات أبعاد تصب يف مفهوم التنمية البرشية.

ويعتمد البنامج عىل حضور الشباب عىل املرسح ويقوم عىل قواعد أخالقية عب رسد قصص تاريخية ذات صلة 
باملوضوع املطروح. ويتوىل مقدم البنامج إدارة عملية التثقيف. وتكون املشاركة عب تقديم تجربة »ناجحة 

من أحد الحضور« )يعتقد أنها معدة ومراقبة سلًفا(.

باملقابل فان برنامج »ألو ريتا« الذي يقدم ضمن فرتة »كيدز تايم« عىل تييل لوميار يركز عىل سلوكيات السيد 
املسيح ويدعو األطفال والشبيبة إىل »التامثل بالسيد املسيح«. ويتم التفاعل عب أسئلة عن حياة القديسني 

داخل األستديو أو عب الهاتف.
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وتبز الرتبية الشبابية بشكل أوضح يف برنامج »سرتيس«، اذ يتم عرض املواضيع مبشاركة الشباب مع »ضيف 
مميز« يشكل حافزًا لهم من خالل تجربته الشخصية . 

األستديو  داخل  الشباب  يطرح  عليها،  السيطرة  وكيفية  الشباب  عند  النفيس  الضغط  أنواع  مناقشة  فعند 
الضغوطات التي يتعرضون لها ويناقشونها مع الضيف )املمثل( الذي يروي تجربته الخاصة إضافة إىل تأييد 

من مقدم البنامج.

موضوعات شبابية أخرى مثل النقص العاطفي والعمل وغريها يتم معالجتها بنفس الطريقة.

التنافس بني فريقني من  املحبة وهو تفاعيل يقوم عىل  تلفزيون  برنامج شبايب عىل شاشة  Whatsapp jesus هو 
جمعيات مسيحية حول املعلومات العامة وأسئلة من العهد القديم والجديد. يهدف البنامج إىل زيادة الروابط بني 

الشبيبة املسيحية إضافة إىل تدعيم الثقافة الدينية.

البعد الديني الذي يحرك البامج الشبابية والتفاعلية يتالقى أيًضا مع برنامج »هوا الشباب« الذي يبث عىل إذاعة 
البشائر، اذ ال تخلو حلقاته من ضيوف يحملون صفة )الحاج أو الباحث اإلسالمي(.

والبنامج ذاته يتطرق إىل موضوعات عدة مثل املرسح ودوره يف بناء الثقافة وزرعها يف األجيال الجديدة. وهو يعرض 
ملرسحية »هيدا نحنا« املستقاة من »مدرسة االمام عيل«، اذ يحاول البنامج أن يتناول موضوع الحرية الفردية ويشري 

إىل أن مخرجة هذه املرسحية »غري محجبة« كام يستضيف فناًنا من الطائفة املسيحية.

الثانية منه( يدعو مبارشًة إىل  تبدو هذه املشاركات واإلرشادات شكلية إذ أن البنامج ويف الحلقة نفسها )الفقرة 
أوالد  للولد« ويجب »تأسيس  الديني مهم  الحديث عن أهمية األرسة »فالوازع  الديني يف معرض  التعليم  رضورة 
مستقلني بعد زرع القيم...« و»الدرس الديني يزيد التقوى والتعلق بالله«. والالفت أن الفقرة تنتهي بنقد للمرسح 

الذي يحتوي عىل الرقص والغناء.

مشاركة الشباب تأيت ضمن فقرة »بصمة شباب« حيث يفسح يف املجال لتقديم مواهب شبابية وعرض إنتاجاتهم 
ودعوة إىل الحب مقابل نزعة العنف وإىل عالقات قامئة عىل اإلحرتام.

التأطري الديني واألخالقي كثري الوضوح يف هذه البامج. هذا األمر تدل عليه برامج شبابية تعرض عىل إذاعة الفجر 
الحرية، عىل  اختالف مفهوم  الذي يعرتض بشدة، من خالل مقاربته ملوضوع  الشباب«  »بيني وبينك« و »ميكرو 
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واملثلية  والطالق  والخيانة  والغرام  والحب  الرتفيه  وبرامج  والجنسية(  الخالعية   (« الالئقة  غري  »املناظر  أي  الجرأة 
الجنسية. والبنامج يذهب إىل حد املطالبة بالتحرك وعدم االكتفاء باإلستنكار إضافة إىل تقديم »النموذج الصح«.

»النموذج الصح« هو ما تعرضه كل وسيلة عىل أنه املثل اإلجتامعي واألخالقي والسلويك والثقايف والديني والسيايس 
الذي يجب اعتامده. هذا النموذج يتكون من خالل الوسيلة اإلعالمية الدينية بعالقتها مع جمهورها من دون أن 

يشكل إطارًا جامًعا لرشائح املجتمع اللبناين والعريب حتى الساعة.

وبرنامج  وأطفال  شبايب  برنامج  وهو  فكرة«  »عنا  شبابّيني هام  برنامجني  يبثان  السالم  وراديو  املحبة  إذاعة صوت 
»كلمتك أوىل« بلغة »شات«.

البنامج األول هو برنامج مسابقات ومعلومات عامة وروحية. أما البنامج الثاين فهو تفاعيل مع الناس خارج األستديو 
إذ تتم مناقشة أمور وأسئلة حول الخوف ودور األرسة بجذب األوالد للكنيسة ودعوة إىل الصالة يف إطار روحاين.

والفوز،  النجاح،  إدراك  مثل  مسائل  وتطرح  الكلامت«  »عب  للشباب  برنامًجا  تقدم  الكريم  القرآن  إذاعة  بدورها 
والشجاعة، والعزم واإلرصار، وال يشء دون مثن، واملسؤولية، والنشاط، والظهور عىل الساحة، وبناء السمعة الطيبة، 
الشباب  هواجس  تحايك  مواضيع  هي  الوضع.  وتغيري  الظروف،  وتقبل  واإلرادة،  داخلهم،  من  يصنعون  واألبطال 

وطموحاتهم وتعالج خيبات األمل لديهم يف إطار ثقايف قائم عىل عرض تجارب من التاريخ والحارض.

الربنامج اإلخباري والسيايسد. 
املعروف أن البنامج اإلخباري ال يعرض عىل كل محطات اإلعالم الديني وحيث وجد هذا البنامج )األخبار( يركز 
واإلجتامعية  السياسية  للقضايا  يعرض  االميان  قناة  املشهد« عىل  وراء  »ما  فبنامج  الدينية.  واألنشطة  األخبار  عىل 
واإلقتصادية »وفًقا لدرجة أهميتها وارتباطها برؤية القناة وتوجهها«، مثل مواضيع اللجوء السوري، األمن املايئ، األكراد 
وحلم اإلستقالل، الغاز والحرب الدافئة، البحرين يف لعبة الرصاع الخارجي، اإلسالموفوبيا، اليمن، السعودية وايران 

وغريها. ويقوم البنامج بحشد املواقف املؤيدة لتوجهاته عب استضافة متخصصني ورجال دين من كل الطوائف .

باملقابل يستضيف برنامج »حديث الساعة« عىل تييل لوميار ضيوًفا يف موضوع اإلنتخابات وأزمة قطر وغريها. كام 
تعرض نرشتها اإلخبارية لألنشطة الكنسّية واملسيحّية بشكل عام.

يف اإلذاعة يختلط اإلخباري بالسيايس والديني عىل السواء. فبنامج »املحرراإلسالمي« )الثقايف البيئي( يف إذاعة البشائر 



31

يركز عىل أخبار املسلمني يف أوروبا ويقدم تطبيقات دينية ملسلمي فرنسا والسنغال ويعرض ملسألة حظر الحجاب يف 
هولندا وبصورة عامة »ملعاناة املرأة املسلمة يف الغرب«.

ويدعو البنامج لثقافة دينية ويعرض ألخبار منظامت البيئة )السيارة الخرضاء يف قطر( ويدعو املواطنني ملشاركة أكب 
يف الحفاظ عىل البيئة ويشيد بالدور الرائد لهيئات املجتمع املدين التي تهتم بالبيئة. إضافة إىل بث األخبار الثقافية 

والرتاثية والفنون واإلصدارات واملواعيد الثقافية.

ويف»برنامج بال قيود« ميتزج السيايس بالديني. ففي حلقة عن عيد املقاومة والتحرير يقدم البنامج من خالل آية 
الله عزيز حكيم«. فالتوجه  الله، ان  الله إال برشى ولتطمنئ به قلوبكم وما النرص إال من عند  قرآنية »وما جعله 
السيايس هنا يختلط بالتفسري القرآين للنص حيث يتم نقد املواقف املحلية »واإلعالم املأجور« الذي ال يتوافق مع 

هذه النظرة مع اتصاالت من الكونغو وضيف يف األستديو ورصد للمواقف عىل الفيس بوك واتصال من فلسطني.

قضية فلسطني حارضة أيًضا عب برنامج »حقائق فلسطينية« الذي يبث من إذاعة صوت الحق. ويدعو البنامج إىل 
تعبئة إسالمية »لهزمية املرشوع اليهودي« وإن هناك برشى ربانية يف هذا الصدد.

»إذاعة الفجر« عب برنامج » تبعات فلسطني« وّسعت اإلطار السيايس الديني. فالتبع إضافة إىل أنه »فعل خري« فانه 
يحتسب من املنظار الديني »التبع يدخل يف ميزان حسنات«. أما برنامج »يف أروقة السياسة« فانه يذهب بعيًدا يف 
التعرض لقضايا املنطقة ويتحدث عن »ظلم الشعب السوري« و»استشهاد« الشيخ البلغويس يف السويداء والنفوذ 

االيراين والتغيري الدميوغرايف يف سوريا.

أما محليًّا فيدعو البنامج إىل الحوار بني األطراف السياسية لحل األزمات ويتحدث عن الفجوة بني املواطن والسياسة 
وقانون اإلنتخاب والفساد واملحاصصة واملنظومة الطائفية واملوازنة واألمن يف مخيم عني الحلوة.

أما راديو السالم فيكتفي يف نرشاته اإلخبارية بعرض أخبار الكنيسة دوليًّا ومحليًّا وأخبار املجمع االنطايك واألبرشيات 
إىل بعض األمور اإلجتامعية والرتبوية .

باملقابل فإن إذاعة القرآن الكريم تركز عىل أخبار العامل اإلسالمي وتشيد بدور الكويت ومسعاها كوسيط من دون 
أن تنىس القضية الفلسطينية واملجاعة يف اليمن.
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خامتة
من خالل هذه الدراسة ميكن التوصل إىل مجموعة من الخالصات ننطلق منها لبناء مجموعة توصيات.

خالصات . 1
إن مراقبة ومتابعة وتحليل مئات ساعات البث اليومي لوسائل اإلعالم الديني اللبنانية موضوع هذه الدراسة تظهر 
بالفكر  املرتبطة  يقابله متايزًا عند طرح األمور  العامة  املهني عند طرح املوضوعات  األداء  بشكل واضح تشابًها يف 
كل  تستهدف  التي  والتثقيف  والتعبئة  واإلرشاد  والتوجيه  السلوك  عىل  وانعكاساتها  واملذهب  وبالدين  العقائدي 

رشائح املجتمع. وميكننا تحديد بعض مرتكزات الخطاب الديني املرصود عىل الشكل التايل:

يغلب عىل مقدمي البامج يف وسائل اإلعالم صفة رجل الدين أو الخبري يف الشؤون الدينية )اإلسالمية واملسيحية( أ. 
أو »الحاج« و»األخت« إضافة إىل رضورة حضور رجل الدين كضيف للخطاب يف معظم البامج التي تبثها هذه 
الوسائل. وبدا واضًحا من خالل التحليل أن الخطاب الديني يعتمد عىل السلطة الدينية التي متثلها النصوص 
املتلقي، ذلك أن هذا  الجمهور  الدينية لخطابهم لدى  الدين ويستعان بهم ملنح الرشعية  واملرجعيات ورجال 
الخطاب يستند إىل الهالة الدينية والقوة اللسانية )الفقهية(. لذلك كان من امللفت أن القدرة عىل التفاعل أو 
الحوار املتكافئ بني ضيوف البامج الحوارية والتفاعلية )شبابية أو عامة( كانت ضعيفة، اذ ال قدرة للمشاهد 
أو املستمع العادي او املحاور املوجود داخل االستديو أو عب الهاتف عىل مقارعة هؤالء لسببني أساسيني: األول 
يرجع للصفة التمثيلية لهؤالء. والثاين عدم امتالك القوة املعرفية السيام للنصوص الدينية. لذا غلب عىل معظم 

البامج صفة التوجيه والتعبئة واإلرشاد.

ان معظم الرسائل اإلعالمية التي بثتها وسائل اإلعالم الدينية موضوع الدراسة تستند إىل املعتقدات والقيم التي ب. 
تتقاسمها وسائل اإلعالم الدينية مع الطائفة التي تتحدث باسمها. وهنا كان من السهل مالحظة درجات القبول 
بأي يشء يقال وخاصًة يف برامج الحوار التي يرشك فيها جمهور داخل االستديو أو خارجه، ذلك أن رجل الدين 
)الحارض دامئًا يف وسائل اإلعالم الديني( ميتلك حق اإلمتياز يف الحديث عن الدين وتفسرياته وتطبيقاته يف الحياة 
»األمر  يتضمن طريقة  الخطاب  كان هذا  لذا  اليومية.  الحياة  مناحي  واإلقتصادية وكل  والسياسية  اإلجتامعية 
والنهي« أكرث من اإلقناع ، ألن »الوصول إىل رضا الله« أو التامثل مع األنبياء والقديسني يقيض بتقبل ما يقال من 

دون نقاش.
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ان الوصول إىل التعايش اإلجتامعي بسالم وتعاون ومحبة يقتيض أن تبنى النظرة والعالقة مع اآلخر إىل قواسم ج. 
ثقافية وفكرية واجتامعية وتربوية. إال أن املالحظ أن البامج التي تقدمها وسائل اإلعالم الديني املدروسة تقوم 
عىل بناء رسدي للهوية الدينية واملذهبية بدًءا من الطفل. فالهوية بالنسبة لهذه املؤسسات هي الوعي املتجدد 

للذات وهي تتجسد عب التجربة اإلجتامعية والواقع املعاش

إن تشخيص اآلخر »كمختلف« والدعوة إىل قبول هذا اإلختالف الذي حسب كل البامج هو من أصول الدين 
اإلسالمي واملسيحي ال يكفي إذا كانت البامج تعرض لإلختالف والتاميز العقيدي والفكري والثقايف والعادات 
والسلوكيات اإلجتامعية وصواًل إىل إمكانية املشاركة يف األعياد للطوائف األخرى. واملنطلق يكون دوًما الطائفة 

التي ينتمي إليها اآلخر فيام يغيب اإلنتامء الوطني الجامع.

ان الرسد التاريخي الذي غالًبا ما استعانت به البامج الدينية واإلجتامعية يساعد يف تشكيل هوية طائفية وبناء د. 
»اإلنسان املؤمن«. إال أنها يف الواقع تفصل األنا عن اآلخر باعتباره مختلًفا فكريًّا وثقافيًّا وهذا ما أثار جداًل يف 
الندوة التمهيدية التي عقدتها مؤسسة مهارات بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ لعرض املؤرشات األولية 
لهذه الدراسة، اذ بّينت أن اإلعالم الديني ميكن أن يؤدي إىل بناء جدران فكرية وثقافية أمام أبناء املجتمع الواحد 

وذلك عب تأكيد الخصوصية الطائفية واملذهبية التي تتشكل عند تعزيز الثقافات التاريخية.

وعىل سبيل املثال بني مفهوم األمة والوطن هناك تناقض، فمفهوم األمة يدعو ضمًنا إىل نقل اهتامم املواطن 
إىل خارج املجتمع الذي يعيش وإعطائه األولوية عىل حساب املصلحة املجتمعية وأحياًنا منظومة السلم األهيل 

برمته، وأكب دليل عىل ذلك الجامعات اإلسالمية التي برزت مؤخرًا.

ا وان كان يدّل 	.  ان الخطاب الديني واإلجتامعي الذي تبثه وسائل اإلعالم الديني يحمل منطًقا ايديولوجيًّا خاصًّ
عىل املشاركة بني األديان واملذاهب والطوائف. ان استخدام التاريخ الديني لألنبياء واملرسلني والقديسني واألولياء 
والصالحني كام هو حاصل يف معظم البامج التي تم رصدها لبناء ذاكرة جامعية من خالل إضافة الطابع األسطوري 
)برامج األطفال – الرسوم املتحركة( يدفع املتلقي إىل اإلنجذاب والتقليد. وهذا اإلستخدام يقوم عىل غربلة وجمع 

ونقل ومحو بعض األحداث ليعاد تشكيلها حسب الحاجات اآلتية ومتطلبات البوح مبا هو مكتوب.13 

بدا واضًحا التأطري الديني لألحداث السياسية املحلية واإلقليمية والدولية، اذ تم تحليل وتقديم األحداث السياسية و. 
واإلجتامعية واألمنية وفق اإلنتامء الديني – السيايس لبعض املؤسسات اإلعالمية املدروسة.

13 Veyrat-Masson, Isabelle. Entre mémoire et histoire: la seconde guerre mondiale à la TV. p.151-169-1990, Hermes.
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ان البامج التي تبثها وسائل اإلعالم الدينية متنوعة ترتكز إىل العقيدة وتفرعاتها بشكل مبارش وغري مبارش. ان ز. 
معظم هذه البامج ركزت عىل انتقاد الحروب باسم الدين ورشحت موقف األديان منها. كام أنها دعت إىل السالم 
والتعايش من خالل تعاليم الله يف كل الديانات وهذه الدعوة تتشارك فيها وسائل اإلعالم املسيحية واإلسالمية. 

وقد انطلقت من مسلامت دينية مثل:

االنسان الصالح هو اإلنسان املؤمن.ـ 
العدالة من خالل النص الديني.ـ 
املساواة من خالل النص الديني.ـ 

هذه املنطلقات تساهم يف بناء انسان مؤدلج دينيًّا ومذهبيًّا وطائفيًّا بشكل كامل. هذا اإلنسان ميكن الركون إىل 
سلوكياته األخالقية الدينية لتدعيم السلم األهيل من جهة. إال أن الخوف يأيت من عملية اإلستثامر السيايس لهذا البناء 

االيديولوجي يف منطقة تشتعل فيها الرصاعات الدينية واملذهبية وتختلط بالسياسات املحلية واإلقليمية والدولية .

توصيات. 2
إنطالًقا من هذه الخالصات نرى رضورة:

الديني، ألن من شأن ذلك أن يعزز بناء »اإلنسان  - ايجاد مساحات للخطاب املدين ولقيم املواطنة داخل اإلعالم 
املواطن« وليس فقط »اإلنسان املؤمن«. ان هذا األمر رضوري يف بلد تعّددي لضامن السلم األهيل وتعزيز القيم 

املشرتكة عند املواطنني.

- العمل عىل تعزيز الرتبية املدنية عىل الصعيد الوطني بشكل عام ألن الرتبية الدينية التي تسّوقها وسائل اإلعالم 
الديني غري كافية لبناء قيم مشرتكة أساسية تضمن بناء مواطنية صحيحة ورسم قواسم مشرتكة يلتقي عليها أبناء 

الوطن الواحد.

تجعل من  التي  الجامعة،  الحالة  إىل  لكل مؤسسة  الفردية  الحالة  من  وإخراجه  الديني  اإلعتدال  تعزيز خطاب   -
املؤسسات اإلعالمية الدينية مجتمعة، مرجعية عامة يف بناء ثقافة السلم األهيل املؤثرة يف سلوك األفراد واملجتمعات.

- العمل عىل إبعاد الثقافة الدينية عن دائرة اإلستغالل يف التعبئة الخاطئة التي تهدد السلم األهيل واإلستقرار من 
خالل الثقافة املضادة التي تزرعها الجامعات املتطرفة.
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- تنظيم دورات تدريبية لإلعالميني العاملني يف مؤسسات اإلعالم الديني بهدف تأهيل وتصحيح املفاهيم واملصطلحات 
التي تحايك ثقافة الحوار واإلنفتاح عىل اآلخر. 

- ال بّد أخريًا من دراسات معمقة أخرى لخطاب وسائل اإلعالم الديني لتبيان أوجه االلتقاء بينها وأوجه التعارض ألن 
من شأن ذلك أن يساهم يف معالجة التناقضات والعمل عىل أن تساهم وسائل اإلعالم الديني يف بناء السلم األهيل.



36

الفهرس
	واًل: اإلطار العام للدراسة

ملاذا هذه الدراسة؟. 1

أهمية الدراسة. 2

مشكلة الدراسة. 3

منهجية الدراسة. 4

تعريفات إجرائية. 5

عينة الدراسة . 6

ثانًيا: وسائل اإلعالم الديني يف لبنان

محطات التلفزيون . 1

اإلذاعات. 2

ثالًثا: تحليل خطا	 اإلعالم الديني

برامج اإلعالم الديني. 1

موضوعات البامج الدينيةأ. 

توقيت البامج الدينيةب. 

مصادر البامج الدينيةج. 

اإلطار التأثريي للبامجد. 

الخطاب الديني ومتطلبات السلم األهيل. 2

البنامج الدينيأ. 

البنامج اإلجتامعيب. 

البامج الشبابية والتفاعليةج. 

البنامج اإلخباري والسيايسد. 

خامتة

خالصات . 1

توصيات. 2





ملزيد من املعلومات

مرشوع بناء السالم يف لبنان التابع لبنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

مبنى البنك العريب - الطابق السادس

شارع رياض الصلح

النجمة، بريوت - لبنان
هاتف: 980583 - 01 / 119160 - 70

www.lb.undp.org

�شعوب متمكنة.

�أمم �شامدة.


