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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ادلقدمة
احلمد هللا رب العادلني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق وادلرسلني ،دمحم صلى هللا عليو
وعلى آلو وصحبو الطاىرين ،وعلى من اىتدى هبديو إىل يوم الدين ،أما بعد:
فإنو من ادلعلوم أن على ادلسلم أن يغتنم فراغو قبل شغلو وؽلؤل وقتو ابلطاعات ويشغل
نفسو مبا ينفعو ديناً ودنيا ،ولكن فئة الأبس هبا من الناس تعترب مشاىدة األفالم وادلسلسالت
إحدى أىم وسائل الَبفيو ،متجاىلني ما يَبافق مع ىذا الَبفيو من أضرار تؤثر يف نواح عدة من
فضال عن أتثريىا اخلطري يف األسرة ادلسلمة.
السلوك اإلنساٍل عموماًً ،
وبسبب ىذا التأثري الكبريُ ،كتبت مقاالت ،وأعدت دراسات للبحث يف ىذه الظاىرة
الٍب غزت اجملتمعات عموماً ،واألسرية منها خصوصاً؛ كوهنا تتعارض مع تعاليم ديننا احلنيف،
حيث قامت كثري من الشبكات ادلنتجة لؤلفالم وخاصة شبكة نتفلكس ( )Netflixبضم
مشاىد وإعداد برامج تدعو إىل الشذوذ اجلنسي ،وعبادة الشيطان ،واإلحلاد ،وعبادة الذات،
شلا يؤدي بدوره إىل إبعاد ادلسلمني عن ىويتهم اإلسالمية وزعزعة إؽلاهنم اب﵁ تعاىل ورسولو
الكرَل ملسو هيلع هللا ىلص.
فكان البد من تركيز البحث وتكثيف اجلهود يف دراسة ىذه الظاىرة وأتثرياهتا يف اجملتمع
ادلسلم.
أمهية البحث:
تكمن أعلية البحث يف تسليط الضوء على شبكة نتفلكس خاصة من خالل التعريف هبا
و بتأثريىا ادلباشر والبعيد يف األسرة ادلسلمة بناء على ما تقدمو من أفكار ومبادئ ى ّدامة يف
أفالمها ومسلسالهتا.
سبب اختيار البحث:
إن السبب الرئيس يف ذلك ىو قصور البحث يف ىذا اجملال  ،مع شعوري بتزايد أعلية
التوعية ادلتعلقة مبشاىدة نتفلكس وما يَبتب عبها من أضرار أسرية  ،ابإلضافة إىل كوٍل أماً
ألربعة أطفال ،وىذا يستدعي مين احلرص الدائم على التعرف على ما فيو مصلحة ذلم خلقاً
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وديناً ،وعلا أمران متالزمان ال ينبغي أن ينفصال عن بعضهما ،وحتقيق ذلك من أوائل واجبات
األم ،ففي احلديث الشريف..." :وادلرأة يف بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها"((.))1
مشكلة البحث:

تكمن مشكلة ىذا البحث يف ضرورة حصر أضرار اإلدمان على متابعة شبكة نتفلكس
على األسرة ادلسلمة ونشر الوعي حول ذلك  ،خاصةً أهنا تقدم ىذا ا﵀توى -الذي ال يتعارض
فقط مع تعاليم اإلسالم ،بل مع تعاليم غريه من األداين كادلسيحية مثالً الٍب حترم الزان والشذوذ
اجلنسي ،-ومع ذلك فإهنا تلقى قَبوالً يف اجملتمعات اإلسالمية وغري اإلسالمية.
أسئلة البحث:

-1
-2
-3
-4

ما شبكة نتفلكس؟
ما القيم الٍب تبثها ىذه الشبكة؟
ما األضرار الٍب تنجم عن متابعة ىذه الشبكة؟
كيف ضلمي بيوتنا؟

اجلهود السابقة:
كانت اجلهود يف ىذا ادلضمار يف األغلب تَبكز يف مشاىدة التلفاز وادلسلسالت بشكل
عام ،وأىم ىذه اجلهود كانت على النحو اآليت:
القيم يف ادلسلسالت التلفازية ،أتليف مساعد بن عبد هللا ادلـُحيَّا ،دار
-1
العاصمة ،الطبعة األوىل1441 ،ه ،السعودية.
أثر ادلسلسالت الَبكية ادلدبلجة على سلوك ادلراىقات من الناحية االجتماعية
-2
والعاطفية والدراسية ،إعداد رىف شويل ،حبث مقدم لنيل درجة ادلاجستري،
جامعة النجاح الوطنية2018 ،م ،فلسطني.
أتثري التعرض للدراما األجنبية يف التلفزيون على إدراك الشباب للواقع
-3
االجتماعي ،ابرعة محزة شقري ،دار الصحوة للنشر والتوزيع1999 ،م.

( )))1رواه البخاري يف صحيحو ،كتاب الوصااي ،ابب أتويل قول هللا تعاىل" :من بعد وصية يوصي هبا أو دين"
[النساء ،]11 :رقم ( ،)2751من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
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-4

عالقة ادلراىقني ابلقنوات الفضائية/دراسة تطبيقية يف احلضر والريف اليمين،
نصر سفيان الروحاٍل ،رسالة مقدمة لنيل درجة ادلاجستري ،جامعة القاىرة،
كلية اإلعالم2005 ،م ،مصر.

اجلديد الذي يقدمه البحث:
إن اجلديد الذي يقدمو ىذا البحث ىو ختصيص البحث فيما يتعلق بشبكة نتفلكس،
حيث مل أجد على حد علمي القاصر حبثاً متكامالً يتحدث عن ىذه الشبكة وأتثريىا يف
عموما.
األسرة ادلسلمة ،فالدراسات السابقة كانت يف األغلب عن األفالم وادلسلسالت ً
صعوابت البحث:

تكمن صعوابت البحث يف متابعة ما حتتويو شبكة نتفلكس وحتليلو فيما ؼلص ىذه
الدراسة ،السيما يف تتبع أمور تسيء ألخالق ادلسلم وتدعو ألفكار سلالفة للشرع  ،إال أن من
الواجب على الباحث دراسة ادلشكلة البحثية من كافة جوانبها ،إلغلاد احللول ادلناسبة ذلا.
منهج البحث:

إن ادلنهج ادلتبع يف ىذا البحث ىو ادلنهج الوصفي التحليلي ،فمن ٍ
جهة يتم طرح ما
تقدمو ىذه الشبكة  ،ومن مث حتليلو واستخالص ما حتتويو من مسائل وأفكار شلا ؼلالف شرعنا
احلنيف عقيدة وسلوكاً.
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خطة البحث:
اشتملت اخلطة على مقدمة وثالثة مباحث وخادتة:
مقدمة
ادلبحث األول :شبكة نتفلكس
ادلطلب األول :التعريف بشبكة نتفلكس
ادلطلب الثاٍل :نشأة واتريخ شبكة نتفلكس
ادلبحث الثاٍل :القيم ادلمنهجة الٍب تبثها الشبكة
ادلطلب األول :الشذوذ اجلنسي
ادلطلب الثاٍل :اإلحلاد
ادلطلب الثالث :الدعاية الصهيونية
ادلبحث الثالث :كيف ضلمي بيوتنا؟
ادلطلب األول :أتثري شبكة نتفلكس يف األسرة ادلسلمة
ادلطلب الثاٍل :أساليب الوقاية من أخطار شبكة نتفلكس
خادتة وتوصيات
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ادلبحث األول :شبكة نتفلكس
ادلطلب األول :التعريف بشبكة نتفلكس
ادلطلب الثاٍل :نشأة واتريخ شبكة نتفلكس

ادلبحث األول :شبكة نتفلكس

ادلطلب األول :التعريف بشبكة نتفلكس
NETFLIX
بث تعتمد على االشَباك وتتيح لؤلعضاء مشاىدة
نتفلكس  Netflixىي خدمة ّ
أي إعالانت على جهاز متصل ابإلنَبنت ،مع إمكانية تنزيل
العروض التلفزيونية واألفالم دون ّ
العروض التلفزيونية واألفالم على األجهزة الٍب تعمل أبحد أنظمة التشغيل ادلعروفة ومشاىدهتا
دون اتصال ابإلنَبنت.
ؼلتلف زلتوى  Netflixادلتوفر من منطقة إىل أخرى ،وقد يتغري مبرور الوقت.
أي جهاز متصل ابإلنَبنت ومثبّت بو تطبيق
وؽلكن مشاىدة زلتوى  Netflixعلى ّ
Netflix؛ مثل :أجهزة التلفزيون الذكية أو أجهزة التحكم ابأللعاب أو ُمشغِّالت بث
أيضا
الوسائط أو أجهزة االستقبال أو اذلواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية .وؽلكن ً
()1
مشاىدة زلتوى  Netflixعلى جهاز كمبيوتر ابستخدام متصفح اإلنَبنت.
كيف تعمل Netflix؟

 تعطي خدمة  Netflixدخول دلشاىدة عدد الزلدود من العروض التلفزيونيةواألفالم بسعر شهري سلفض.
 ابستخدام تطبيق  ،Netflixؽلكن للشخص مشاىدة فورية للكم الذي يريده منادلسلسالت التلفزيونية واألفالم يف الوقت الذي يريد وبعدد ادلرات الٍب يرغب هبا.
( )1ما ىي Netflıx؟ ،مركز خدمة العمالء ،موقع نتفلكس الرمسي
https://help.netflix.com/ar/node/412
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 إبمكانو استعراض اجملموعة ادلتزايدة من آالف العناوين واحللقات اجلديدة الٍب تضافتباعا ،مع إمكانية البحث عن عناوين معينة وتقييم العروض.
ً
()1
 إمكانية البدء ابدلشاىدة على جهاز ،واالستئناف من جهاز آخر.وبذلك صلد أن ىذه الشبكة توفر دلستخدميها ميزات مغرية وعلى الوسائط ادلتداولة
بسهولة وأبسعار يف متناول األيدي مع توافر كم ىائل من العروض احلديثة الٍب جتذب ادلشاىد
ابستمرار دون انقطاع.

ادلطلب الثاين :نشأة واتريخ شبكة نتفلكس
أسست شركة نتفلكس يف  29آب  ،1997يف وادي السيليكون ،كاليفورنيا( )2من قبل
مارك راندولف وريد ىاستنغز.
يف عام  ،2013توسعت شركة نتفلكس إبنتاج األفالم والربامج التلفزيونية ،وتوزيع
اعتبارا من  ،2017اختذت شركة نتفلكس مدينة لوس غاتوس،
الفيديو عرب اإلنَبنت .و ً
مقرا ذلا.
كاليفورنيا ً
عملت شركة نتفلكس يف البداية بتقدَل خدمة بيع وأتجري األقراص ادلدرلة (دي يف دي
 ،DVDوبلو راي  ،)Blu-rayوبعد عام من أتسيس الشركة قرر ىاستنغز إيقاف مبيعات

( ،Netflix )1موقع مايكروسوفت الرمسي
https://www.microsoft.com/arsa/p/netflix/9wzdncrfj3tj#activetab=pivot:overviewtab
(How (And When) To Take A Risk: Graduation Wisdom From )2
 4 ،Rob Asghar ،Netflix Co-Founder Marc Randolphحزيران  ،2013موقع فوربس
الرمسيhttps://www.forbes.com/sites/robasghar/2013/06/04/how-and-when- :
to-take-a-risk-graduation-wisdom-from-netflix-co-founder-marcrandolph/?sh=7d9164292076
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األقراص ادلدرلة للَبكيز على خدمة التأجري عرب الربيد .يف عام  ،2007وسعت الشركة أعماذلا
البث عرب اإلنَبنت ،مع إبقاء خدمة أتجري األقراص ادلدرلة(.)1
بتقدَل خدمة ّ
توسعت الشركة عادليًا لتوفر خدماهتا يف كندا يف عام  2010واستمرت بتوسيع خدماهتا
عادليًا؛ يف كانون الثاٍل عام  ،2016حٌب ابتت الشركة توفر خدماهتا حول العامل يف أكثر من
 190دولة.
تتوفر خدمة نتفلكس يف الوطن العريب (ما عدا سوراي بسبب العقوابت األمريكية)
بواجهة مستخدم عربية مع إمكانية تشغيل الَبمجة العربية لؤلفالم وادلسلسالت.
يف عام  ،2013اجتو نتفلكس ضلو رلال صناعة األفالم وادلسلسالت ،والربامج الواثئقية.
أعلنت شركة نتفلكس يف شهر أكتوبر من عام  2018عن زايدة عدد مشَبكني اخلدمة
ليصل إىل  137مليون مشَبك من مجيع أضلاء العامل ،من ضمنهم  58مليون مشَبك يف
()2
الوالايت ادلتحدة.
يف أكتوبر  2020ابت نتفلكس يدعم  30لغة ألغراض ادلستخدمني وخدمات دعم
()3
ادلشَبكني ومنها اللغة العربية.

( )1نيتفليكس ،التوزيع على اإلنَبنت وىيمنة عادلية؟،إد ىاريس 15 ،نيسان  ،2014على موقع الويبو ،ادلنظمة
العادلية للحقوق الفكريةhttps://www.wipo.int/pressroom/ar/stories/netflix.html :
( )2نتفليكس ،موقع ويكيبيداي ادلوسوعة احلرة :
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%84%D
9%8A%D9%83%D8%B3#%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9
(Netflix, From Wikipedia, the free encyclopedia )3
من موقع ويكيبيداي ابللغة االصلليزية
https://en.wikipedia.org/wiki/Netflix
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ادلبحث الثاٍل :القيم ادلمنهجة الٍب تبثها الشبكة
ادلطلب األول :الشذوذ اجلنسي
ادلطلب الثاٍل :اإلحلاد
ادلطلب الثالث :الدعاية الصهيونية

ادلبحث الثاين :القيم ادلمنهجة اليت تبثها الشبكة
مقدمة:

برامج نتفلكس األصلية ىي برامج أنتجتها نتفلكس ابالشَباك مع شركات أخرى ،أو
امتلكت حقوق التوزيع احلصرية ذلا عرب خدماهتا .ودتول نتفليكس برارلها بصورة سلتلفة عن
مقدما.
الشركات أو القنوات االخرى إذ تقدم األموال ً
لكن ىذه الربامج زلملة جبملة من القيم ادلوجهة الٍب نُظمت للتأثري ادلباشر يف الفئات
ادلستهدفة من األطفال وادلراىقني والبالغني.
ومن أىم وأخطر ىذه األفكار الٍب تبثها شبكة نتفلكس من خالل برارلها:
 -1الشذوذ اجلنسي
 -2اإلحلاد
 -3الدعاية الصهيونية

ادلطلب األول  :الشذوذ اجلنسي
الشذوذ اجلنسي خروج عن الفطرة الٍب فطر هللا الناس عليها وىو ما يطلق عليو أيضاً
"ادلثلية اجلنسية" وتكون على أحد صورتني  :اللواط والسحاق،
فاللِّواط لغة :مصدر الط ،يقال :الط الرجل والوط :أي عمل عمل قوم لوط(.)1
( )1الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،أبو نصر اجلوىري ،مادة [لوط]
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واصطالحاً :إيالج ذكر يف دبر ذكر أو أنثى(.)1
والسحاق وادلساحقة لغة واصطالحاً :أن تفعل ادلرأة ابدلرأة مثل صورة ما يفعل هبا
الرجل(.)2
وقد اتفق الفقهاء على أن اللواط زلرم ألنو من أغلظ الفواحش(.)3
َُ ً ۡ َ َ
وطا إِذ كال
وقد ذمو هللا تعاىل يف كتابو الكرَل وعاب على فعلو فقال تعاىل﴿ :ول
َ ۡ َ َ ّ َ ۡ َ َٰ َ
َ ۡ ِ ٓ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ َ َ ُ
َ
حشث نا ستلكم ةِها نِو أحد نِو ٱلعل ِهين ()80
ل ِلونًِۦ أتأتون ٱلف ِ
َّ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ّ َ َ َ
ّ َ ٓ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ُّ ۡ ُ َ
ُ
ّ
ۡ
َ
ون ٱلنِسا ِء ةل أىتم كوم نس ِرفون(﴾)81
لرجال شهوة نِو د ِ
إِىكم لتأتون ٱ ِ
َ َ ۡ ُ َ ُّ ۡ َ َ َ ۡ َ َٰ َ
َََُ َ
َ
[سورة األعراف] .وقال تعاىل﴿ :أتأتون ٱلذنران نِو ٱلعل ِهين ( )165وتذرون
َ َ َ َ َ ُ ۡ َ ُّ ُ ّ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ٌ َ ُ َ
جكم ةل أىتم كوم عادون ([ ﴾)166سورة
نا خلق لكم ربكم نِو أزو ِ
الشعراء].
وقد ذمو الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بقولو« :لعن هللا من عمل عمل قوم لوط ،ولعن هللا من عمل عمل
قوم لوط ،ولعن هللا من عمل عمل قوم لوط»(. )4
كما أنو ال خالف بني الفقهاء يف أن السحاق حرام لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :السحاق زٌل
النساء بينهن»( ،)5وقد عده ابن حجر من الكبائر(.)6
( )1حاشية البجريمي على اخلطيب = حتفة احلبيب على شرح اخلطيب ،البجريمي  ، 225/1صحيح فقو السنة
وأدلتو وتوضيح مذاىب األئمة ،كمال ابن السيد سامل  ،46/4ادلوسوعة الفقهية الكويتية .339/35
( )2لسان العرب والقاموس ا﵀يط ،مادة [سحق] ،والشرح الكبري مع حاشية الدسوقي  ،316 / 4كشاف
القناع ،البهويت  ،143 / 1الزواجر عن اقَباف الكبائر ،ابن حجر اذليتمي  ،119 / 2ادلوسوعة الفقهية الكويتية
.251/24
( )3إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،ابن دقيق العيد  ،124 / 4واإلفصاح عن معاٍل الصحاح ،ابن ىبرية
الشيباٍل  ،238 / 2واألم ،الشافعي ،183 / 7 ،وادلبسوط ،السرخسي ،77 / 9 ،وادلغين البن قدامة ،187 / 8
وكشاف القناع عن مًب اإلقناع ،البهويت ،94 / 6 ،والكايف البن عبد الرب .1073 / 2
( )4أخرجو أمحد ( )309 / 1واحلاكم ( )356 / 4من حديث ابن عباس ،وصححو احلاكم ووافقو الذىيب.
( )5أخرجو اخلطيب البغدادي يف اتريخ بغداد ( - 30 / 9ط السعادة) من حديث واثلة بن األسقع وأنس بن
مالك ،مث أسند عن ابن معني والنسائي أهنما ضعفا أحد رواتو.
( )6الزواجر عن اقَباف الكبائر ،ابن حجر اذليتمي .119 / 2
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ومنذ سنوات ،وخصوصاً مع بداية ظهور ادلنصات الَبفيهية الرقمية مثل «نتفلكس»
وغريىا ،وضلن نشاىد كمية كبرية من الشذوذ ادلمنهج ،الذي تقوده مثل ىذه ادلنصات للَبويج
دلثل ىذه األفكار ،والغريب يف األمر أن أغلب من يتابع ىذه ادلنصات ابت يرى أن ىناك
تعمداً إلقحام وحشو مثل ىذا األمر يف السياق الدرامي ،وأبن ىناك زلاولة شلنهجة لتخصيص
أعمال درامية وسينمائية لتناول ىذه األمور بشكل صريح ومباشر.
ومل يعد الشذوذ كما كان مبفاىيمو السابقة ،بل تطور األمر ،مثل تشجيع الفتيات
سلالف جلميع القوانني
والفتيان (حتت السن القانوٍل) على مفاىيم جنسية رغم أن ىذا األمر
ٌ
واألعراف الدولية ،إال أن ىذه ادلنصات دتضي يف سياقها لنشر مجيع أنواع الشذوذ وتربره
وتدافع عنو وتتكسب منو أيضاً.
وعلى سبيل ادلثال وليس احلصر ،عرضت منصة نتفليكس مسلسل ثالثة عشر سبباً
) (13 reasons whyوىو عمل درامي للمراىقني ويتكون من أربعة مواسم تدور قصتو
حول انتحار تلميذة ابدلرحلة الثانوية بسبب تعرضها للتنمر من زمالئها ،وػلاول أصدقاؤىا
طوال حلقات ادلوسم االول من ادلسلسل الدفاع عن ىذه الفتاة ووضعها يف صورة الضحية.
وواجو ادلسلسل سيالً من االنتقادات من بعض ادلنظمات ادلدنية أبمريكا خوفاً على
أبنائهم من التأثري السلىب للفكرة الٍب يعرضها ادلسلسل ،كما أن ادلسلسل يصدر بشكل غري
مباشر فكرة تقبل ادلثلية اجلنسية أو الشذوذ اجلنسي ،وأن اآلابء واألمهات البد من أن يشجعوا
أبناءىم على تقبل ميوذلم اجلنسية ويعلنوا عنها بدون خجل وأن مثلي اجلنس ىو شخص مظلوم
ومقهور وغلب أن ينتصر يف النهاية وأن انتصاره ىذا ىو أمسى معاٌل اإلنسانية.
ىذا وقد أحدث فيلم "لطيفات" ( )Cutiesموجة عارمة من الغضب ضد شركة
نتفلكس ،بسبب استغالل األطفال يف مشاىد جنسية والَبويج ذلا ،بدعوى الكشف عن
الضغوط الٍب يعانيها األطفال وادلراىقون من ذويهم(.)1

( )1االستغالل اجلنسي لؤلطفال ..اهتام جديد لنتفليكس ومحلة ضخمة إللغاء االشَباك ،مرَل ابراىيم 13 ،أيلول
 ،2020على موقع اجلزيرة:
https://www.aljazeera.net/news/arts/2020/9/13/%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9
%83%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-
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يصور ادلعاانة فحسب ولكنو استخدم البطلة السنغالية كسلعة جنسية ،وىو ما
الفيلم مل ّ
رفضو ادلشاىدون ودفع سيناتوراً ابلكونغرس األمريكي دلطالبة وزارة العدل بتجرَل مثل ىذه
العروض.
يروي الفيلم قصة "إؽلي" الٍب تبلغ من العمر  11عاما -وتلعب دورىا السنغالية فتحية
يوسف عبد احلي -وتعيش يف ابريس ،وتنضم إىل فرقة رقص شكلتها  3فتيات أخرايت من
حيها ىراب من قيود احلياة العائلية.
حاز الفيلم على جائزة اإلخراج يف مهرجان صندانس السينمائي ،إال أنو فور عرضو على
منصة نتفليكس للجمهور تصدرت وسوم مثل" :إلغاء نتفليكس" ()#CancelNetflix
نتفليكس"
و"قاطعوا
()#NetflixPedofilo
بيدوفيليا"
و"نتفليكس
( )#BoycottNetflixوسائل التواصل االجتماعي ،بسبب ما ػلتويو الفيلم من مشاىد
غري الئقة وإػلاءات جنسية من ادلمثلة الطفلة بطلة العمل ،والٍب ظهرت يف مشاىد راقصة مع
الفرقة حتاكي فيها راقصات التعري ،ومشهد آخر ظهرت فيو وىي تقوم بتصوير نفسها يف
أوضاع جنسية وتقوم بنشرىا على مواقع التواصل.
تلك ادلشاىد تنتهك بشكل واضح قوانني حقوق الطفل الٍب دتنع تصوير األطفال يف
مشاىد سللة أو استغالذلم جنسياً ،وىو ما دعا ادلنظمات احلقوقية وأعضاء الكونغرس األمريكي
للتصدي لتلك ادلشاىد والوقوف مع وسوم ادلقاطعة.
وىذا كلو يقودان إىل أننا فعالً أمام عملية شلنهجة لتقبل الشذوذ وإدخالو يف مجيع
اجملتمعات ،األمر الذي يستوجب أن تكون لدينا خطةٌ دفاعية ﵀اربة مثل ىذه ادلفاىيم الدخيلة
()1
على رلتمعاتنا.

 %D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84 -%D9%83%D8%B3%D9%84%D8%B9

( )1الشذوذ ادلمنهج ،د .يوسف الشريف ،مقالة نشرت بتاريخ  21آذار  2021على موقع جريدة البيان
اإلماراتية https://www.albayan.ae/opinions/articles/2021-03-21-1.4120805 :
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ادلطلب الثاين  :اإلحلاد

اإلحلاد يف اللغة :ادليل والعدول عن الشيء(.)1
ويف االصطالح :ادللحد :ىو من مال عن الشرع القوَل إىل جهة من جهات الكفر.
ومن اإلحلاد الطعن يف الدين مع ادعاء اإلسالم ،أو التأويل يف ضرورات الدين إلجراء
األىواء(.)2
والصلة بني الكفر واإلحلاد :أن اإلحلاد قد يكون نوعاً من الكفر.
َُ ۡ
َّ ّ
()3
ٱلش ۡر َك لظل ٌم َع ِظيم﴾
والكفر حرام وىو أعظم الذنوب  ،قال هللا تعاىل﴿ :إِن ِ
[سورة لقمان ،]13 :ويف احلديث أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال« :أال أنبئكم أبكرب الكبائر؟ اإلشراك
اب﵁ ،وعقوق الوالدين»(.)4
وأما جزاء الكافر يف اآلخرة والدنيا(:)5
َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َٰ َ ٓ
فجزاؤه يف اآلخرة اخللود يف النار لقول هللا تعاىل﴿ :وٱلذِيو كفروا وكذةوا ةٔ ِاٰتِيا
ُ ْ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ َّ َ َٰ َ َ َ ۡ َ ۡ
ُ
َ
أو َٰٓلئِم أصحب ٱلنارِ خلِدِيو فِيهاۖ وبِئس ٱله ِصير﴾ [سورة التغابن.]10 :
وأما يف الدنيا فيختلف حكم الكافر يف حالة العهد عنو يف غري حالة العهد:
ففي غري حالة العهد غلوز قتل ادلقاتلني من الكفار ،ألن كل من يقاتل غلوز قتلو ،وأما
يف حالة العهد فيعصم دم الكافر ومالو(.)6
إذا كانت شبكة "نتفلكس" األمريكية تقحم الكثري من مشاىد ادلثلية اجلنسية مؤخراً يف
أفالمها ومسلسالهتا ،فإهنا تتطرق أيضاً ألمر عظيم اخلطورة وىو موضوع اإلحلاد والتعرض
( )1لسان العرب ،ادلصباح ادلنري ،مادة [حلد].
( )2حاشية ابن عابدين  ،296 / 3وغريب القرآن لؤلصفهاٍل ،وتفسري القرطيب  ،366 / 15ادلوسوعة الفقهية
الكويتية 351/24
( )3ادلستصفى ،أبو حامد الغزايل ،99 / 1 ،والزواجر البن حجر  ،24 / 1والفواكو الدواٍل ،النفراوي/ 1 ،
.91
( )4أخرجو البخاري يف فتح الباري  ،405 / 10ومسلم  91 / 1من حديث أيب بكرة.
( )5ادلوسوعة الفقهية الكويتية .15/35
( )6ادلوسوعة الفقهية الكويتية .16/35
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للدايانت السماوية ،حيث عرضت فيلماً ساخراً أنتجتو رلموعة كوميدية برازيلية يف
ديسمرب/كانون األول  ،2019وعنوانو ""،The First Temptation of Christ
ويعين "اإلغواء األول للمسيح"(.)1
صور الفيلم الذي تبلغ مدتو  46دقيقة سيدان عيسى عليو السالم على أنو مثلي اجلنس،
ّ
وأظهر والدتو السيدة العذراء كمدمنة للحشيش ،ما دفع مليوٍل برازيلي إىل توقيع عريضة
إلكَبونية تطالب "نتفلكس" حبذفو ،قائلني :إنو يسيء للمسيحيني ،كما دعا كثريون إىل
مقاطعة ادلنصة ،وبينهم سياسيون زلافظون.
وعشية احتفاالت عيد ادليالد  ،2019ألقيت قنابل مولوتوف على مقر رلموعة
الكوميديني الربازيليني " ،Porta dos Fundosيف مدينة ريو دي جانريو .وأدت ىذه
االحتجاجات إىل إصدار أمر غلرب منصة "نتفلكس" على سحب الفيلم الساخر لتهدئة غضب
ادلعَبضني.
لكن ا﵀كمة العليا يف الربازيل ،ألغت يف  9يناير/كانون الثاٍل  ،2020حكم منع
البث ،بعد أن استأنف زلامو "نتفليكس" عليو ،وقالوا :إن "قرار ا﵀كمة يهدف إىل إسكات
اجملموعة الكوميدية من خالل اخلوف والَبىيب".
مل يغضب الفيلم مسيحيني فقط وإظلا رفضو معتنقو دايانت ومذاىب فكرية سلتلفة ،فقد
رفض بعضهم ادلساس بصورة ادلسيح والسيدة العذراء ورفض البعض اآلخر "السخرية من كل
مق ّدس" وادلساس ابدلعتقدات الدينية يف ادلطلق(.)2
فيلم "اإلغواء األول للمسيح" وقبلو أفالم أخرى مثل "اخلُمار األخري" وىو زلاكاة لقصة
عرضوا شبكة نتفلكس ذلجوم كبري عرب مواقع التواصل االجتماعي.
"العشاء األخري"ّ ،
( )1نتفليكس ..دلاذا حترص على إقحام ادلثلية اجلنسية يف أعماذلا؟،خالد كريزم ،تقرير مت نشره بتاريخ  26كانون
الثاٍل  2020على موقع صحيفة االستقالل https://www.alestiklal.net/ar/view/3686/dep- :
news-1579350223
( )2نتفليكس" :اإلغواء األول للمسيح" يثري جدال حول حدود التعامل الفين مع ادلقدسات ،أمرية مهذيب ،مقالة
نشرت بتاريخ  16كانون األول  2019على موقع : BBC
https://www.bbc.com/arabic/trending-50807582
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وألغى عدد من متابعي نتفلكس اشَباكاهتم الشهرية وشنوا محلة لدعوة الناس لوقف
"دتويل نتفلكس".
وتتعمد
تتعمد ادلساس ابدلق ّدسات ّ
وقال غاضبون من ا﵀توى الذي تق ّدمو الشبكة إهنا ّ
"نشر اإلحلاد والشذوذ" وطالبوا إبغالقها.
كما أاثرت نتفلكس غضب الكثريين بعد عرضها مسلسل "ادلسيح" ( )Messiahأو
رجل ادلعجزات مطلع العام ادلاضي ،حيث تصدرت محالت للمطالبة مبنع عرضو ،ووقعت أكثر
من  3500عريضة للمطالبة بوقفو مع وصفو أبنو دعاية سيئة وشريرة ضد اإلسالم.
ولكن يبدو أن نتفلكس ال تلقي ابالً للغضب واالستياء اجلماىريي الذي يواجو بعضاً
من زلتواىا ادلثري للجدل ،سواء تعلق األمر ابلعقائد واألداين ،أو العادات والثقافات
االجتماعية(.)1

تصر الشبكة على استفزاز اجلميع؟ ،حسام فهمي ،مقالة نشرت بتاريخ  5كانون
(" )1إلغاء نتفليكس" ..دلاذا ّ
الثاٍل  2020على موقع اجلزيرة :
 https://www.aljazeera.net/news/arts/2020/1/5/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1 %D9%86%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89
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ادلطلب الثالث  :الدعاية الصهيونية
أولت احلركة الصهيونية الدعاية اىتماماً خاصاً ،وأفردت ذلا إمكانيات أدبية وبشرية ومالية
ىائلة؛ وبرزت الدعاية الصهيونية أظلوذجاً فريداً من حيث بنية اخلطاب الدعائي ،الذي يتغري
ويتطور تبعاً للمتغريات ا﵀يطة بو ،مع احتفاظو دائماً جبذوره ومرجعيتو ادلرتبطة مبنابع الفكر
الصهيوٍل؛ ومبا يف ىذا الفكر من مسوغات اترؼلية ودينية وسياسية وثقافية واقتصادية.
وقد عرب وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق ،موشيو داين ( ،)Moshe Dayanعن ىذه
الرؤية ابلقول" :إن إسرائيل تستهلك الكثري من السالح والذخرية لتدمري مدفع واحد من مدافع
العدو العريب ...أليس من األجدى واألرخص أن تستعمل الدعاية واحلرب النفسية لشل
األايدي ،الٍب تضغط على زاند تلك ادلدافع"(.)1
واىتمت احلركة الصهيونية ببناء جهازىا الدعائي على أسس نظرية وعلمية واقتبست من
سلتلف النظرايت والنتائج ا﵀ققة يف شٌب العلوم اإلنسانية ،مثل علمي االجتماع والنفس.
كما سعت الدعاية الصهيونية إىل توفري كافة اإلمكانيات ادلادية والبشرية والفنية من أجل
حشد الرأي العام العادلي وراء ادلشروع الصهيوٍل ،وإقناع العامل بضرورة إصلاز الوطن القومي
لليهود يف فلسطني ومسؤوليتو عن حتقيق ذلك.
وقد ىدفت ادلنظمات الصهيونية بذلك ،إىل حتويل الرأي العام العادلي من رلرد مجهور
متعاطف إىل قوى ضغط على مراكز القرار السياسي(.)2
ويتخذ اخلطاب الدعائي الصهيوٍل الكثري من األشكال والصيغ ،متدفقاً عرب آالف
الرسائل اإلعالمية ،وعلى امتداد اخلارطة الواسعة لوسائل اإلعالم والتواصل التقليدية واجلديدة.
وألجل ترويج مضامينها الدعائية ،ركزت ادلنظمات الصهيونية بشكل واضح على
منصات التليفزيون الرقمية ،مثل "إتش يب أو " ( )Home Box Office - HBOو
"نتفلكس" (  ،) Netflixبوصفها منصات أمريكية واسعة االنتشار عادلياً.

(" )1قوانني احلرب النفسية وأساليبها" ،دمحم مصطفى مياسة ،رللة اسَباتيجيا ،السنة األوىل ،العدد ، 5مارس/آذار
، 1982ص 79
( )2فلسفة الدعاية اإلسرائيلية ،حامد ربيع39 ،

16

وقد عرضت منصات تليفزيون االشَباك والطلب األمريكية ،ما يزيد عن  20عمالً من
اإلنتاجات اإلسرائيلية (أفالم ،مسلسالت ،واثئقيات) خالل السنوات اخلمس ادلنصرمة ،مثل
مسلسل "عندما ػللق األبطال" الذي أنتج يف  2018ويتحدث عن  4زلاربني إسرائيليني
أصيبوا بصدمة بعد حرب  2006يف لبنان.
وفيلم نتفلكس "منتجع البحر األمحر" الذي يروي تفاصيل عملية جهاز ادلخابرات
اخلارجية اإلسرائيلي "ادلوساد" لَبحيل يهود إثيوبيا إىل إسرائيل عرب السودان ،ومسلسل نتفلكس
ادلكون من  6أجزاء بعنوان "اجلاسوس" الذي يتناول قصة عميل ادلوساد الشهري إيلي كوىني
( )Eli Cohenالذي أعدم يف دمشق عام  ، 1965وقدمت نتفلكس خالل العامني
 2018و 2019فيلمني بعنوان "ادلالك" و"اجلاسوس الذي سقط على األرض" ،ويرواين
قصة ادلصري ،أشرف مروان ،صهر الرئيس الراحل ،مجال عبد الناصر وأييت الفلمان على خلفية
تضارب ادلعلومات حول مروان الذي تويف بعد سقوطو من الطابق اخلامس يف لندن يوم 27
يونيو/حزيران  ،2007إذ يؤكد ادلصريون أنو بطل قومي خدع أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية
لصاحل مصر ،ويف ادلقابل يقول اإلسرائيليون أنو كان عميالً للموساد.
ويظل مسلسل "فوضى"  -قصة ضابط إسرائيلي متقاعد يعود للعمل ضمن فرقة
"مستعربني" للقبض على مقاوم فلسطيين كان يعتقد أنو صلح يف تصفيتو قبل التقاعد  -أكثر
ادلسلسالت اإلسرائيلية الٍب أاثرت جدالً بني ادلعجبني وادلستنكرين بعد عرضها ضمن زلتوايت
منصة نتفلكس(.)1

( )1إسرائيل و"نتفليكس" :منصة عادلية لـ"ىاسبارا" الدعائية :حتليل دلضمون ادلسلسل التليفزيوٍل اإلسرائيلي
"فوضى" ،د .نواف التميمي 20 ،دتوز  ،2020مركز اجلزيرة للدراسات ،ص 9
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ادلبحث الثالث :كيف ضلمي بيوتنا؟
ادلطلب األول :أتثري شبكة نتفلكس يف األسرة ادلسلمة
ادلطلب الثاٍل :أساليب الوقاية من أخطار شبكة نتفلكس

ادلبحث الثالث :كيف حنمي بيوتنا؟

ادلطلب األول :أتثري شبكة نتفلكس يف األسرة ادلسلمة
إن مسلسالت نتفلكس تتميز بوجود فرق عمل كبرية ومتنوعة اجتماعيًّا ،مع ارتباط
ا﵀توى ابلقضااي االجتماعية والسياسية أو ما يعرف ابدلعايري العادلية ،وعرض الرواايت ادلعقدة
أبساليب سرد قصصي مثرية وجذابة وغري شللة.
وخلص األكادؽلي نصر الدين لعياضي ،أستاذ اإلعالم واالتصال جبامعة اجلزائر ،مكامن
قوة أتثري منصات البث التليفزيوٍل اجلديدة يف اجلوانب التقنية الٍب توافرت ذلذه ادلنصات؛ مثل
عدم اكتفاء ادلنصات مبجرد بث ادلواد الدرامية وإظلا االشَباك يف إنتاجها؛ واحتكار الَباث
السينمائي األمريكي؛ وخصوصية ظلوذجها التجاري وعالقتو ادلرنة مع اجلمهور؛ وحتررىا من
القيود القانونية الٍب تكبل القنوات التليفزيونية األوروبية(.)1
وينقل الباحث لعياضي عن نتايل سوانك ،أستاذة علوم اإلعالم واالتصال جبامعة
السوربون الفرنسية ،أتكيدىا أن "صلاح نتفلكس ال يكمن يف استعداده ادلبكر للتكيُّف مع
التحوالت الٍب طرأت على سلوك مشاىدي ادلادة السمعية-البصرية فحسب ،بل يف خوارزمياتو
الٍب تغربل وتنتقي وحتلل بشكل تفصيلي عادات كل مشاىد ذلذه ادلواد عرب شبكة اإلنَبنت:
ماذا يشاىد من أفالم ومسلسالت؟ ومٌب يشاىدىا؟ ومٌب يتوقف عن مشاىدهتا؟ وما مقاطع

( )1التخوف من ”نتفليكس“ ،نصر الدين لعياضي ،مدونة نصر الدين لعياضي 16 ،سبتمرب/أيلول : 2019
https://nlayadi.com/2019/09/16/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d9%88%
d9%81-%d9%85%d9%86/%d9%86%d8%aa%d9%81%d9%84%d9%8a%d9%83%d8%b3
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األفالم الطويلة الٍب يعيد مشاىدهتا؟ وما حجم الصوت الذي يفضلو دلتابعة األفالم؟ وغريىا
من التفاصيل الٍب غليب عنها  900مهندس يعملون يف ىذه الشركة(.)1
ويظهر أتثري متابعة شبكة نتفلكس يف األسرة ادلسلمة جلياً على األطفال وادلراىقني
وكذلك على العالقة بني الزوجني ،وسنتطرق فيا يلي ألىم وأخطر التأثريات ادللحوظة بناءً على
دراسات عديدة جرت يف ىذ ادليدان:

أوالً :أثرها يف األطفال وادلراهقني :

 -1التشوه الفكري  :إن ا﵀توى الذي تقدمو شبكة نتفلكس خطراً يهدد االطفال
وادلراىقني يف رلتمعاتنا العربية بعد أن أصبحت تنشر أفالماً ومسلسالت ذات زلتوى غري
أخالقي مثل ا﵀توايت الٍب تدعو إىل االضلرافات اجلنسية كالشذوذ اجلنسي وادلثلية اجلنسية وزان
ا﵀ارم واالعتداءات اجلنسية ادلختلفة والدعوة إىل التحرر وانتزاع أي روابط ذلا عالقة ابلدين.
والكارثة أن ىذه االفكار تصل لعقول ادلراىقني بشكل تدرغلي ِّ
يعرض جيالً كامالً للتشوه
الفكري ،ولذا غلب أن ينتبو أولياء األمور دلا يتعرض لو أبناؤىم من أفالم ومسلسالت تبدو يف
ظاىرىا بريئة ،لكنها يف حقيقة االمر دتثل خطراً البد من مواجهتو قبل فوات األوان.
 -2الشراىة واإلدمان على ادلتابعة  :يف دراسة مقدمة يف مؤدتر "إعالم القاىرة"
بعنوان "إدارة قضااي احلرايت يف منصات اإلعالم التقليدي والرقمي" ،أعدهتا الدكتورة ثراي
البدوي ،األستاذة بكلية اإلعالم جامعة القاىرة ،والدكتورة بسنت عطية ادلدرس ابألكادؽلية
العريب للنقل البحري ،كشفت عن ارتفاع مستوى ادلشاىدة الشرىة دلسلسالت نتفليكس لدى
شباب اجملتمعني ادلصري والسعودي يف مقابل اطلفاض تعرضهما للمسلسالت عرب قنوات
التليفزيون التقليدية ،كما تظهر الدراسة حدود دور ادلنصات اإلعالمية التقليدية والرقمية ،يف
تشكيل رؤى الشباب حول قضااي احلرايت(.)2

( )1نفس ادلرجع السابق.
استخداما ،زلمود
( )2دراسات مؤدتر «إعالم القاىرة»« :نتفليكس» تستقطب الشباب ..و«فيسبوك» األكثر
ً
سعد 12 ،دتوز  ،2021على موقع بوابة األىرام :
https://gate.ahram.org.eg/News//2863875.aspx

19

 -3التقليد وا﵀اكاة  :إن تشـابو األحداث والشـخصيات مـع الواقـع الفعلي
لؤلطفال وادلراىقني تعد مـن أىـم دوافـع وأسـباب ادلشاىدة ادلستمرة ذلذه ادلسلسالت ،كمـا تبـني
أن األطفال وادلراىقني يتعلمـون ويقلـدون كثيـراً شلـا يشـاىدوه يف ىـذه ادلسلسالت يف حياهتم
الفعليـة.
 -4أتثر عالقتهم ابآلخرين  :أتثرت عالقة األطفال وادلراىقني ابآلخرين مـن حوذلم
بـما شـاىدوه يف ادلسلسالت عـرب نتفلكس ،سـواء كانت عالقتهم مـع أسـرىم ،أو مجاعـات
األصدقاء ،أو مـع ادلدرسني يف مدارسـهم ،كمـا أقـر عـدد كبيـر مـن ادلبحوثني إبحساسهم ابلرغبة
يف اجللوس وحدىـم لفتـرات طويلـة ،وعـدم ادللل مـن االنعزالية الـٍب فرضوىـا علـى أنفسـهم،
فأصبحـوا يعيشـون يف فقاعـة خاصـة هبم يف معـزل عمـا ػليط هبم مـن أحـداث(.)1
مشاكل دراسية ونفسية  :اتضـح ارتفـاع معدالت التعـرض بـني ادلراىقني
-5
دلسلسالت نتفلكس الٍب قـد تصـل إىل حـد اإلدمان حيـث ؽلكنهم متابعـة أجـزاء كاملـة مـن
ادلسلسالت يف فتـرات زمنيـة قصرية جداً ،األمر الـذي قـد يؤثـر علـى مسـتوى التحصيـل الدراسي
لديهـم ،كمـا قـد يسـبب العديـد مـن ادلشاكل الصحيـة والنفسـية ،مـن الرغبـة يف الوحـدة
واالنعزال ،والبعـد عـن عمليـات التفاعـل االجتماعي الفعليـة واالكتفاء ابلتفاعل االفَباضي.
كذلـك قدمـت مسلسالت نتفلكس العنـف واجلرؽلة بشـكل مبهـر للمراىقني ادلشاىدين،
مـا عـرب عنـو بعـض مـن عينـة الدراسـة أبهنم تعلمـوا كيفيـة القتـل واذلروب مـن االهتام بـذكاء.
ابإلضافة إىل ما تؤدي إليو من نزع الفطرة السليمة ،وغرس العقائد الفاسدة ،وزعزعة
اجلانب اخللقي ،واضطراب اجلانب اللغوي عند األطفال وادلراىقني.

( )1()1أتثري مشاىدة ادلسلسالت ادلقدمة على منصة نيتفليكس على النسق القيمي للمراىقني ،د .داليا عثمان،
دراسة نشرت يف اجمللة العربية لبحوث اإلعالم واالتصال ،العدد  ،31أكتوبر/ديسمرب  ،2020ص 191-190
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اثنياً  :أثرها يف العالقة بني الزوجني :

يتحدث العديد من ادلستشارين األسريني ومنهم الدكتور جاسم ادلطوع( )1عن ازدايد نسبة
اخلالفات الزوجية والٍب تؤدي يف كثري من األحيان إىل وقوع الطالق ،وذلك ضمن حاالت
واستشارات يتعرضون ذلا مراراً وقد تكون حاالت يومية إن صح التعبري.
ىذا يعين ازدايد خطورة اإلدمان على مشاىدة شبكة نتفلكس حٌب بني البالغني وما
يعرض فيها من مشاىد جنسية وإابحية تؤثر على العالقة الزوجية إىل حد كبري.

ادلطلب الثاين :أساليب الوقاية من أخطار شبكة نتفلكس
-1

-2

إن اآلابء يف حاجـة ماسـة دلتابعة أبنائهـم ومـا يشـاىدوه عبـر منصـة نتفلكس
وغريىـا مـن ادلنصات الرقميـة ،والتأكيـد علـى أعلية الَببية اإلعالمية لآلابء واألبناء
يف ظـل السـيل اجلارف مـن القيـم واألفكار الغريبـة الـى اجتاحـت رلتمعنا مـن
خـالل ىـذا اإلعالم اجلديد ووسـائلو وتطبيقاتـو ادلختلفة ،فاآلابء يف ظـل انشغاذلم
مبتاعب احلياة وضرورايهتا أعللـوا الـدور الرقايب والَببوي يف متابعـة األبناء.
جلماعـات األصدقاء دور ىام يف حيـاة ادلراىقني يف اختاذ العديـد مـن القـرارات،
فـكل فـرد يسـعى للحصـول علـى رضـا أقرانـو ،وابلتايل يسـعى للتشـبو هبم قـدر
اإلمكان ،ومن أىـم أسـباب االشَباك يف منصـة نتفلكس ىـو ترشـيح األصدقاء،
وزلاولة إغلاد نقـاط للنقـاش ادلشَبك بينهـم ،ويف ىـذه احلالة كانـت مناقشـة
أحـداث ادلسلسالت ىي نقطـة االلتقاء.

( )1نتفلكس يف بيوتنا ،د .جاسم ادلطوع ،مقطع فيديو مت نشره على الصفحة الرمسية اخلاصة ابلدكتور على منصة
الفيسبوك بتاريخ  19حزيران : 2021
/https://www.facebook.com/drjasemcom/videos/795664334673437
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-3

رفع الوعي والَببية الدينية لدى الوالدين واألبناء والعمل على تعميق اإلؽلان يف
قلوهبم ،مع تقدَل النموذج القدوة لؤلجيال ادلتوالية وذلك يف سبيل صرفهم عن
التعلق ابلشخصيات الدرامية ادلوجهة من قبل الشبكات العادلية .

اخلامتة والتوصيات
اخلامتة :
من أىم النتائج الٍب توصل إليها البحث ما يلي:
 -1شبكة نتفلكس ىي منصة بث موجهة ولديها أجندة معينة تسري وفقها.
-2
-3
-4

-5

تتعمد الشبكة إقحام األفكار الشاذة وادلخالفة لؤلعراف واألداين هبدف تغيري
ظلط حياة الشعوب.
الدعوات ادلخالفة شديدة اخلطورة ومنها  :الشذوذ اجلنسي واإلحلاد والدعاية
الصهيونية.
أدى اإلدمان على متابعة أفالم نتفلكس ومسلسالهتا إىل التأثر ابألفكار ادلخالفة
واالصلراف وراءىا من قبل فئات سلتلفة من أبناء اجملتمع ادلسلم حٌب تغري جوىر
ذلك ادلسلم ومل يبق منو إال صورتو وىويتو.
العودة لشرع هللا ،والوعي ابدلخططات العادلية الٍب تستهدف اجملتمعات ادللتزمة
أسلم سبيل لدرء اخلطر الذي يهدد أبناءىا.
دينياً وأخالقياً علا ُ

التوصيات :
البد مـن خطـوات واضحـة دلواجهة التأثـرات ا﵀تملة دلشاىدة تلـك ادلسلسالت ،ؽلكـن
تلخيصهـا يف النقـاط التاليـة:
 -1السعي ضلو استغالل اإلمكانيات ادلتاحة لتطويـر إعالم متطور يواكب اإلعالم
العادلي ،ويصـل للمشاىدين مـن خالل الوسـائط التكنولوجيـة الٍب يستخدموهنا،
وليـس مـن خالل الوسـائط التقليديـة.
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-2

-3
-4
-5
-6

توعيـة ادلشاىدين بنشـر ثقافـة االنتقاء واالختيار دلا يتناسـب مـع قيمنـا وديننـا
وأخالقياتنا القوؽلـة ،واحلذر مـن ادلضامني الـٍب حتوى أفـكاراً غريبـة علـى رلتمعنا
ادلسلم.
االنفتاح علـى الثقافـات ادلختلفة بطريقـة آمنـة ،مـن خـالل الَبويج لثقافتنـا الذاتيـة
وليـس فقـط تبجيـل كل مـا ىـو أجنيب أو وافـد.
رفـع مسـتوى الوعـي لـدى اآلابء عـن سلاطر تعامـل أبنائهـم مـع اإلنَبنت ومنصـات
ادلشاىدة الرقميـة بكثافـة وبـدون تقنيـن أو متابعـة.
التوسـع يف حبوث أتثريات اإلعالم اجلديد علـى ادلشاىدين من كافة األعمار،
وخاصـة أتثريات منصـات ادلشاىدة الرقميـة ومـا تقدمـو مـن زلتوى درامي وبرارلي.
االىتمام اب﵀توى اإلعالمي ادلوجو لكافة األجيال يف اجملتمع ادلسلم والذي يراعي
التنوع واالختالف ،مع العمل على التطوير الدائم للتقنيات ادلستخدمة ليواكب
اإلعالم العادلي وغلذب كافة فئات اجملتمع.

واحلمد ﵁ رب العادلني
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ادلراجع وادلصادر
ادلراجع :
-1
-2

-3

-4

-5

-6

-7

إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ادلؤلف :ابن دقيق العيد الناشر :مطبعة
السنة ا﵀مدية الطبعة :بدون طبعة وبدون اتريخ عدد األجزاء2 :
إسرائيل و"نتفليكس" :منصة عادلية لـ"ىاسبارا" الدعائية :حتليل دلضمون ادلسلسل
التليفزيوٍل اإلسرائيلي "فوضى" ،د .نواف التميمي 20 ،دتوز  ،2020مركز
اجلزيرة للدراسات
(ىبَـْيـَرة بن) دمحم بن ىبرية الذىلي
اإلفصاح عن معاٍل الصحاح ادلؤلف :ػلىي بن ُ
الشيباٍلّ ،أبو ادلظفر ،عون الدين (ادلتوىف560 :ىـ) ا﵀قق :فؤاد عبد ادلنعم أمحد
الناشر :دار الوطن سنة النشر1417 :ىـ عدد األجزاء8 :
األم ادلؤلف :الشافعي أبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع
بن عبد ادلطلب بن عبد مناف ادلطليب القرشي ادلكي (ادلتوىف204 :ىـ) الناشر:
دار ادلعرفة  -بريوت الطبعة :بدون طبعة سنة النشر1410 :ىـ1990/م عدد
األجزاء8 :
أتثري مشاىدة ادلسلسالت ادلقدمة على منصة نيتفليكس على النسق القيمي
للمراىقني ،د .داليا عثمان ،دراسة نشرت يف اجمللة العربية لبحوث اإلعالم
واالتصال ،العدد  ،31أكتوبر/ديسمرب 2020
اتريخ بغداد ادلؤلف :أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي
اخلطيب البغدادي (ادلتوىف463 :ىـ) ا﵀قق :الدكتور بشار عواد معروف الناشر:
دار الغرب اإلسالمي  -بريوت الطبعة :األوىل1422 ،ىـ  2002 -م عدد
األجزاء16 :
حتفة احلبيب على شرح اخلطيب = حاشية البجريمي على اخلطيب ادلؤلف:
سليمان بن دمحم بن عمر البُ َجْيـَرِم ّي ادلصري الشافعي (ادلتوىف1221 :ىـ) الناشر:
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دار الفكر الطبعة :بدون طبعة اتريخ النشر1415 :ىـ 1995 -م عدد
األجزاء4:
اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأايمو = صحيح
البخاري ادلؤلف :دمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ا﵀قق :دمحم زىري
بن انصر الناصر الناشر :دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم
ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي) الطبعة :األوىل1422 ،ىـ عدد األجزاء9 :
اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب ادلؤلف :أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن
أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب (ادلتوىف671 :ىـ)
حتقيق :أمحد الربدوٍل وإبراىيم أطفيش الناشر :دار الكتب ادلصرية  -القاىرة
الطبعة :الثانية1384 ،ىـ  1964 -م عدد األجزاء 20 :جزءا (يف 10
رللدات)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ادلؤلف :دمحم بن أمحد بن عرفة الدسوقي
ادلالكي (ادلتوىف1230 :ىـ) الناشر :دار الفكر الطبعة :بدون طبعة وبدون اتريخ
عدد األجزاء4:
رد ا﵀تار على الدر ادلختار ادلؤلف :ابن عابدين ،دمحم أمني بن عمر بن عبد
العزيز عابدين الدمشقي احلنفي (ادلتوىف1252 :ىـ) الناشر :دار الفكر-بريوت
الطبعة :الثانية1412 ،ىـ 1992 -م عدد األجزاء6 :
الزواجر عن اقَباف الكبائر ادلؤلف :أمحد بن دمحم بن علي بن حجر اذليتمي
السعدي األنصاري ،شهاب الدين شيخ اإلسالم ،أبو العباس (ادلتوىف974 :ىـ)
الناشر :دار الفكر الطبعة :األوىل1407 ،ىـ 1987 -م عدد األجزاء2 :
الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ادلؤلف :أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوىري
الفارايب (ادلتوىف393 :ىـ) حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار الناشر :دار العلم
للماليني  -بريوت الطبعة :الرابعة  1407ىـ  1987 -م عدد األجزاء6 :
صحيح فقو السنة وأدلتو وتوضيح مذاىب األئمة ادلؤلف :أبو مالك كمال بن
السيد سامل مع تعليقات فقهية معاصرة :فضيلة الشيخ /انصر الدين األلباٍل
25

-15

-16
-17

-18

-19
-20

فضيلة الشيخ /عبد العزيز بن ابز فضيلة الشيخ /دمحم بن صاحل العثيمني الناشر:
ادلكتبة التوفيقية ،القاىرة  -مصر عام النشر 2003 :م عدد األجزاء4 :
فتح الباري شرح صحيح البخاري ادلؤلف :أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل
العسقالٍل الشافعي الناشر :دار ادلعرفة  -بريوت 1379 ،رقم كتبو وأبوابو
وأحاديثو :دمحم فؤاد عبد الباقي قام إبخراجو وصححو وأشرف على طبعو :زلب
الدين اخلطيب عليو تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز عدد
األجزاء13 :
فلسفة الدعاية اإلسرائيلية ،حامد ربيع ،الناشر :بريوت :منظمة التحرير
الفلسطينية ،مركز األحباث1970 ،
الفواكو الدواٍل على رسالة ابن أيب زيد القريواٍل ادلؤلف :أمحد بن غاًل (أو غنيم)
بن سامل ابن مهنا ،شهاب الدين النفراوي األزىري ادلالكي (ادلتوىف1126 :ىـ)
الناشر :دار الفكر الطبعة :بدون طبعة اتريخ النشر1415 :ىـ 1995 -م عدد
األجزاء2 :
القاموس ا﵀يط ادلؤلف :رلد الدين أبو طاىر دمحم بن يعقوب الفريوزآابدى
(ادلتوىف817 :ىـ) حتقيق :مكتب حتقيق الَباث يف مؤسسة الرسالة إبشراف :دمحم
العرقسوسي الناشر :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت -
نعيم
ُ
لبنان الطبعة :الثامنة 1426 ،ىـ  2005 -م عدد األجزاء1 :
قوانني احلرب النفسية وأساليبها ،دمحم مصطفى مياسة ،رللة اسَباتيجيا ،السنة
األوىل ،العدد ، 5مارس/آذار 1982
الكايف يف فقو أىل ادلدينة ادلؤلف :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد
الرب بن عاصم النمري القرطيب (ادلتوىف463 :ىـ) ا﵀قق :دمحم دمحم أحيد ولد
ماديك ادلوريتاٍل الناشر :مكتبة الرايض احلديثة ،الرايض ،ادلملكة العربية
السعودية الطبعة :الثانية1400 ،ىـ1980/م عدد األجزاء2 :
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كشاف القناع عن مًب اإلقناع ادلؤلف :منصور بن يونس بن صالح الدين ابن
حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى (ادلتوىف1051 :ىـ) الناشر :دار الكتب
العلمية عدد األجزاء6:
لسان العرب ادلؤلف :دمحم بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور
األنصاري الرويفعى اإلفريقى (ادلتوىف711 :ىـ) الناشر :دار صادر  -بريوت
الطبعة :الثالثة  1414 -ىـ عدد األجزاء15 :
دلستدرك على الصحيحني ادلؤلف :أبو عبد هللا احلاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن
محدويو بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماٍل النيسابوري ادلعروف اببن البيع
(ادلتوىف405 :ىـ) حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا الناشر :دار الكتب العلمية
 بريوت الطبعة :األوىل 1990 - 1411 ،عدد األجزاء4 :ادلبسوط ادلؤلف :دمحم بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي (ادلتوىف:
483ىـ) الناشر :دار ادلعرفة  -بريوت الطبعة :بدون طبعة اتريخ النشر:
1414ىـ 1993 -م عدد األجزاء30 :
ادلستصفى ادلؤلف :أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي (ادلتوىف505 :ىـ)
حتقيق :دمحم عبد السالم عبد الشايف الناشر :دار الكتب العلمية الطبعة :األوىل،
1413ىـ 1993 -م عدد األجزاء1:
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ادلؤلف :أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل بن
ىالل بن أسد الشيباٍل (ادلتوىف241 :ىـ) ا﵀قق :أمحد دمحم شاكر الناشر :دار
احلديث  -القاىرة الطبعة :األوىل 1416 ،ىـ  1995 -م عدد األجزاء8 :
ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ادلؤلف:
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (ادلتوىف261 :ىـ) ا﵀قق :دمحم
فؤاد عبد الباقي الناشر :دار إحياء الَباث العريب  -بريوت عدد األجزاء5 :
ادلصباح ادلنري يف غريب الشرح الكبري ادلؤلف :أمحد بن دمحم بن علي الفيومي مث
احلموي ،أبو العباس (ادلتوىف :ضلو 770ىـ) الناشر :ادلكتبة العلمية  -بريوت
عدد األجزاء2 :
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 -29ادلغين البن قدامة ادلؤلف :أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن دمحم بن قدامة
اجلماعيلي ادلقدسي مث الدمشقي احلنبلي ،الشهري اببن قدامة ادلقدسي (ادلتوىف:
620ىـ) الناشر :مكتبة القاىرة الطبعة :بدون طبعة عدد األجزاء 10 :اتريخ
النشر1388 :ىـ 1968 -م
 -30ادلفردات يف غريب القرآن ادلؤلف :أبو القاسم احلسني بن دمحم ادلعروف ابلراغب
األصفهاٌل (ادلتوىف502 :ىـ) ا﵀قق :صفوان عدانن الداودي الناشر :دار القلم ،الدار الشامية
 دمشق بريوت الطبعة :األوىل  1412 -ىـ -31ادلوسوعة الفقهية الكويتية صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -
الكويت عدد األجزاء 45 :جزءا الطبعة( :من  1427 - 1404ىـ)
..األجزاء  :23 - 1الطبعة الثانية ،دارالسالسل  -الكويت ..األجزاء - 24
 :38الطبعة األوىل ،مطابع دار الصفوة  -مصر ..األجزاء  :45 - 39الطبعة
الثانية ،طبع الوزارة
ادلصادر اإللكرتونية :
 -1موقع نتفلكس الرمسي
https://help.netflix.com/ar/node/412
 -2موقع مايكروسوفت الرمسي
https://www.microsoft.com/arsa/p/netflix/9wzdncrfj3tj#activetab=pivot:overviewtab
-3

موقع فوربس الرمسي:
https://www.forbes.com/sites/robasghar/2013/06/0
4/how-and-when-to-take-a-risk-graduation28

wisdom-from-netflix-co-founder-marcrandolph/?sh=7d9164292076
: ادلنظمة العادلية للحقوق الفكرية، موقع الويبو-4
https://www.wipo.int/pressroom/ar/stories/netflix.
html
:  موقع ويكيبيداي ادلوسوعة احلرة-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D9%
81%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3#%D9%85%D8%
B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9
 موقع ويكيبيداي ابللغة االصلليزية-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Netflix
: موقع اجلزيرة-7
https://www.aljazeera.net/news/arts/2020/9/13/%D9%8
6%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3
-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF
%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%
D9%84-%D9%83%D8%B3%D9%84%D8%B9
https://www.aljazeera.net/news/arts/2020/1/5/%D8%A5
%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A129

%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%83%
D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89
: موقع جريدة البيان اإلماراتية
https://www.albayan.ae/opinions/articles/202103-21-1.4120805

-8

:  موقع صحيفة االستقالل-9
https://www.alestiklal.net/ar/view/3686/dep-news1579350223
: BBC  موقع-10
https://www.bbc.com/arabic/trending-50807582
:  مدونة نصر الدين لعياضي-11
https://nlayadi.com/2019/09/16/%d8%a7%d9%84%d8%
aa%d8%ae%d9%88%d9%81-%d9%85%d9%86%d9%86%d8%aa%d9%81%d9%84%d9%8a%d9%83%d8%b3
/
:  موقع بوابة األىرام-12
https://gate.ahram.org.eg/News//2863875.aspx
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 -13الصفحة الرمسية اخلاصة ابلدكتور على منصة الفيس بوك
https://www.facebook.com/drjasemcom/videos/795664
/334673437
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