




ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ن�ضع بني يديك تقريرًا خمت�ضرًا عن واحدة من جمموعات الإف�ضاد الف�ضائي وهي 

جمموعة  )ام بي �ضي( واملكونة من خم�س قنوات ف�ضائية تلفزيونية وحمطتني 

ب�ضي  اإل  التقرير  هذا  ي�ضملها  مل  والتي  العربية  قناة  اإىل  بالإ�ضافة  اإذاعيتني 

اأربعًا  تبث  القنوات  وهذه   ، عنها  م�ضتقل  بتقرير  اهلل  باإذن  و�ضنفردها  ي�ضري 

وع�ضرين �ضاعة، علمًا باأن هذا التقرير ل ميثل اإل جزًا ي�ضريًا من حقيقة هذه 

خمتلفة  لنحرافات  الرتويج  على  ب�ضيطة  اأمثلة  ويعطي  الإف�ضادية  املجموعة 

تقارير  من  اجلمع  اأ�ضلوب  التقرير  هذا  يف  ا�ضتخدم  وقد  واأخالقية،  عقدية 

وتغطيات ال�ضحف وبع�س املواقع الإخبارية ، ولعل هذا التقرير يعطي انطباعًا 

للغيورين يف هذه الأمة من علماء وطلبة علم وولة اأمر والبعيدين عن مثل هذه 

امل�ضتنقعات الآ�ضنة وما يحدث فيها من ماآ�ضي، للقيام بالدور املطلوب ملواجهة هذه 

احلملة ال�ضر�ضة التي ت�ضتهدف دين واأخالق وقيم اأمتنا الإ�ضالمية.

     �ضائلني املوىل عز وجل اأن يجعلنا واإياكم مفاتيح للخري مغاليق لل�ضر
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ماذا ت�ضم جمموعة MBC ومن ميتلكها ؟

 mbc4 و ، mbc3 و ، mbc2 و ، mbc1 :اليوم خم�س قنوات تلفزيونية هـي mbc ت�ضم جمموعة

 fm للمو�ضيقى اخلليجية(، وبانوراما( mbc FM :وحمطتـني اإذاعيتني هما ، MBC Action و ،

بالربامج  �ضة  املتخ�ضّ الإنتاج  )وحدة  للإنتاج   O3 �ضركة  اإىل  بالإ�ضافة  ؛  احلديثة(  العربية  )للأغاين 

عن  تنبثـق  كما  الأخبار(.  جمع  )وكالة   MEN ”الأو�ضط ال�ضرق  “اأخبار  و�ضركة  الوثائقية(،  والأفلم 

www. و  ،www.mbc.net :املجموعة عدة مواقع اإلكرتونية رائدة على �ضبكة الإنرتنت تت�ضمن

alarabiya.net ، و www.alaswaq.net. وهي مملوكة للوليد الإبراهيم.

 MBC ن�ضاأة تلفزيون ال�ضرق الأو�ضط

  بداأ مركز تلفزيون ال�ضرق الأو�ضط MBC بث اإر�ضاله من لندن يف 18 �ضبتمر 1991م كاأول قناة عربية م�ضتقلة مملوكة من قبل القطاع اخلا�س بني 

املحطات التلفزيونية العربية التي تبث اإر�ضالها عرب الأقمار ال�ضناعية ، وكان راأ�س مال مركز تلفزيون ال�ضرق الأو�ضط عند اإن�ضائه قرابة 300 مليون 

دولر، وميزانيته ال�ضنوية قرابة 60 مليون دولر.

 MBC“ وتعد جمموعة “اآرا” الدولية التي متتلك –اأي�ضًا- وكالة اأنباء يونايتدبر�س، وراديو “ يبكرتوم” من لندن الذي يبث باللغة العربية، وراديو  

FM” املوجه للجزيرة العربية، و�ضركة اآرا للكيبل التلفزيوين؛ ال�ضركة الأم للمركز.
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يف يوم ال�ضبت 29 جمادى الآخرة عام 1428هـ املوافق 13 يوليو عام 2007م بداأت اأ�ضجل القنوات حمل الدرا�ضة لأحلل م�ضمونها واأدر�س حمتواها، 

فاأ�ضاأل اهلل الإخل�س والتوفيق والعون يف هذه الدرا�ضة.

ت�ضاوؤلت الدرا�ضة:

جتيب هذه الدرا�ضة عن ت�ضاوؤلني اثنني هما :

1. هل لهذه القنوات اجتاه فكري و�ضيا�ضي حمدد؟

2. هل يف برامج هذه القنوات حماربة للتدين ومظاهره ؟

القنوات حمل الدرا�ضة:

اأجريت هذه الدرا�ضة على ثلث قنوات من هذه املجموعة هي: mbc2 و mbc4 و MBC Actionواخرتت هذه القنوات لتقاربها يف الو�ضيلة 

MBC3 فالأوىل تعتمد على الربامج والأفلم العربية، والثانية   ،MBC1 والطريقة فكلها قنوات مرتجمة عن برامج واأفلم اأجنبية، اأما قناتي 

متخ�ض�ضة بربامج الأطفال، فلهما جمال بحث اآخر، ومت ت�ضجيل ثمان �ضاعات متوا�ضلة لكل قناة ب�ضكل ع�ضوائي ، واخرتت ثمان �ضاعات لأ�ضتنتج ما 

يدور يف ثلث اليوم الواحد باأ�ضلوب علمي منهجي ، والثلث كثري

MBC درا�ضة عن الدور امل�ضبوه لقنوات
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الدرا�ضة بالأرقام:

�ضاأ�ضع نتائج الدرا�ضة يف ثلث جداول يحتوي كل منها على نتائج الدرا�ضة لـ 8 �ضاعات ، ثم اأحدد النتيجة التقريبية لكل بند يف اليوم والأ�ضبوع وال�ضهر 

وال�ضنة.

وطلبًا للخت�ضار �ضاأترك التعليق على حمتوى هذه النتائج العددية للقارئ الكرمي.

MBC تابع .. درا�ضة عن الدور امل�ضبوه لقنوات
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نتائج الدرا�ضة:

من خلل التاأمل باأرقام كل بند نرى خطورة هذا النوع من القنوات، ون�ضتطيع اأن جنيب على ت�ضاوؤيل الدرا�ضة مبا يلي:

1. هل لهذه القنوات اجتاه فكري و�ضيا�ضي حمدد؟

يت�ضح اأن هذه القنوات حمل الدرا�ضة اأمريكية ال�ضنع واملن�ضاأ، وهي تريد تلميع املجتمعات الأمريكية، ون�ضر القيم الأمريكية يف املجتمعات امل�ضلمة، 

يف �ضنة واحد “كلمة اأمريكا اأو اأحد مدنها” �ضتتكرر يف  mbc2 )14040( مرة، ويف mbc4 )39960( مرة، ويف mbc action )20520( مرة، 

وراجع بقية البنود املتعلقة باأمريكا جتد اأنها تعرب عن واقع خطري لهذه القنوات.

2. هل يف برامج هذه القنوات حماربة للتدين ومظاهره ؟

الدينية، انطلقًا من ت�ضليط ال�ضوء على جمتمع يغلب عليه  القيم والعتقادات  القنوات تدعو للحرية والتفلت عن  اأن هذه  ال�ضابقة  تظهر الأرقام 

النحلل اخللقي، ففي �ضنة واحد قد ن�ضاهد “ اخلمر” يف �ضور متعددة )44280( مرة يف mbc2، و“املراق�س الليلية” �ضرتى )31320( مرة يف 

نف�س القناة، وتاأمل يف بقية البنود ذات ال�ضلة جتد اأنها حرب على الدين ومظاهر التدين يف املجتمع امل�ضلم.

وبعد هذا الإجمال يف الإجابة عن ت�ضاوؤلت الدرا�ضة، �ضاأحتدث عن ثلث حماور هي:

اأوًل: عقائد فا�ضدة:

حتتوي قنوات mbc حمل الدرا�ضة على عدد من النحرافات العقيدة ومن اأبرزها:

MBC تابع .. درا�ضة عن الدور امل�ضبوه لقنوات
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تقدي�س ال�ضليب، واللجوء له يف اأحلك الظروف، فذلك اجلندي الذي يطلب منه التقدم يف اأر�س املعركة ويف نقطة قتل فيها كثري من اأ�ضدقائه يقبل 

ال�ضليب ثم ينجو من موت حمقق، اإن املظاهر الن�ضرانية وا�ضحة يف هذه القنوات من خلل اإظهار كنائ�ضهم وتوديعهم ملوتاهم ومقابرهم التي ينت�ضر 

فيها ال�ضليب، ففي فيلم City hall يظهر العمدة وهو يقبل تابوت ال�ضغري الذي قتل اأثناء تبادل لإطلق النار بني اجلندي واأحد املجرمني، ثم 

يفعل اإ�ضارة ال�ضلة الن�ضرانية )با�ضم الآب والبن وروح القد�س (.فالدعوة للن�ضرانية دعوة خفية تبثها هذه القنوات وهي اأخطر من الف�ضائيات 

فيلم  للم�ضاركة يف  اإعلن  وال�ضحر ففي  للكهانة  الدعوة  القنوات  �ضاهدتها يف هذه  التي  الأفكار  ب�ضكل مبا�ضر.ومن  توجه خطابها  التي  التن�ضريية 

Harry Potter هذا الفيلم يحتوي على دعوة �ضريحة لل�ضحر وال�ضعوذة وتعلمها ولننظر لن�س الإعلن:

اف(”   “فائزان حمظوظان ي�ضافران )للأردن( يقيمان يف فندق فاخر �ضيزوران موقع الت�ضوير واللتقاء باأبطال الفيلم .. لل�ضرتاك اأر�ضل كلمة )عرَّ
ثم تعلن اأرقام لكثري من دول منها ال�ضعودية.  ومن الأفكار التي بثتها هذه القنوات تعظيم الأ�ضنام وعبادتها والعكوف عندها واعتقاد اأنها هي التي 

 The Triumph of love ت�ضرف الكون كما يف فيلم

بل جند اأن الدعوة لإنكار اخلالق �ضبحانه وتعاىل نلم�ضه يف بع�س الأفلم كفلم Quanfum Leap جاء يف مقدمة الفيلم قولهم : “ وت�ضري قوة 

جمهولة لتغري التاريخ نحو الأح�ضن”.

ثانيًا: اأمركة املجتمع :

1. كل الأفلم التي مت ر�ضدها هي اأفلم اأمريكية وت�ضور حال املجتمع الأمريكي، وحتاول من خلل ن�ضر هذه الأفلم ن�ضر القيم والأخلق الأمريكية، 

نفو�س  النف�ضية يف  الهزمية  ي�ضبب حالة من  والنجاح  الأزمات  الإجناز وجتاوز  واخليالية على  الفائقة  وقدرته  الأمريكي  لل�ضرطي  تعظيمها  اأن  كما 

امل�ضلمني، وهنا اأت�ضاأل هل اأ�ضبحت قنوات الـ MBC اأداة اإعلمية يحركها البنتاغون ؟!

MBC تابع .. درا�ضة عن الدور امل�ضبوه لقنوات
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اأقول هنا )كلمة( دون  CIA واملباحث وال�ضرطة الفيدرالية،  اأحد مدنها، وكلمة  اأو  اأمريكا  2. نلحظ يف النتائج تكرار العلم الأمريكي، و)كلمة( 

اأعلم مل�ضلحة من يتم هذا  املوؤ�ض�ضات الأمنية الأمريكية وت�ضخيم دورها، ول  �ضور اجلنود ورجال الأمن الأمريكي، وهذا دليل وا�ضح على تعظيم 

التعظيم؟! 

3. ماذا لو افتتحت قناة اإ�ضلمية خم�ض�ضة لبث اأفلم املعارك الإ�ضلمية يف القدمي فهل يقال اإنها جمرد اأفلم تعرب عن واقع اأم ت�ضعها اأمريكا 

على قائمة الإرهاب واأحد قنوات حمور ال�ضر؟! اإن ما تقوم به قنوات الـ MBC من ن�ضر القتل والرعب وا�ضتهانتها بروح الإن�ضان لي�ضتحق من كل 

م�ضوؤول وويل اأمر اأن يقف معها وقفة �ضادقة، فاإذا اأردت اأن حتبب القتل لأبنائك وجتعلهم ي�ضت�ضيغونه وي�ضت�ضهلونه فما عليك اإل اأن تعر�ضهم لقنوات 

الـ MBC مدة اأ�ضبوع واحد �ضتلحظ الروح العدوانية التي اكت�ضبوها من هذه الأفلم . فمن الإرهابي؟ ناهيك عن الرعب الذي ينتاب اأطفالنا اثناء 

م�ضاهدة الأفلم املخيفة واملرعبة، فاأين موؤ�ض�ضات حقوق الطفل عن هذه الو�ضيلة املدمرة؟! .

ثالثًا: ن�ضر الفاح�ضة وال�ضهوات:

راأينا تلك الأرقام املخيفة التي تو�ضلت لها هذه الدرا�ضة ول اأريد اإعادتها هنا طلبًا للخت�ضار، اإمنا اأريد اأن اأوؤكد على اأن هدف اإثارة ال�ضهوات الكامنة 

ون�ضر الفاح�ضة والدعوة ال�ضريحة للزنا وا�ضح يف هذه القنوات و�ضاأعر�س بع�س الأمثلة هنا:

ففي فيلم Jake in progress حث على الزنا ال�ضريح واإقامة العلقات املحرمة ،حتى املراأة احلامل لكي ياأتيها )الطلق( عليها اأن تعا�ضر �ضخ�ضًا 

غري زوجها، اإن تلك ال�ضورة التي جتمع تلك املراأة احلامل مع ذلك ال�ضاب الذي دعته، وقد اأقاما علقة حمرمة تثري ال�ضمئزاز وتدعو للفح�س والعهر.

ويف فيلم Popular �ضباب وفتيات يتناف�ضون على ال�ضداقة والعلقة املحرمة.

MBC تابع .. درا�ضة عن الدور امل�ضبوه لقنوات
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ويف فيلم Star Raving mad دعوة �ضريحة للفاح�ضة –اأي�ضًا-، تقول الفتاة يف ملب�ضها الفاتنة لذلك الرجل قوي البنية :“اإذا �ُضمح لك بارتكاب 

خطيئة غري اأخلقية وغري ح�ضارية، ويف اليوم التايل لن يذكر اأحد ذلك فماذا �ضتفعل؟! ”، كيف حال ال�ضباب والفتيات وهم ي�ضاهدون مثل هذه 

املواقف املثرية لهم ؟!

والفكرة الأ�ضا�ضية لفيلم The Triumph of love مبنية على اأن احلب يغري كل �ضيء، فن�ضاهد الأمرية اجلميلة التي اأخذت تبحث عن حبيبها 

حتى تقم�ضت �ضخ�ضية �ضاب و�ضيم فاأغرت الكاهنة باحلب، ثم توجهت اإىل الكاهن فتعرف على �ضخ�ضيتها احلقيقية حتى اأغرته باحلب، اإىل اأن 

و�ضلت اإىل حبيبها الذي تبحث عنه، وقالت الفتاة حينها: “ ي�ضتطيع احلب اأن ي�ضو�س عقل اأي اإن�ضان كان حتى عقل عقلين �ضهري ”

ويف نظرة فاح�ضة للإعلنات التجارية جند اأنها ت�ضوق املواد الإعلنية عن طريق اإثارة �ضهوات اجلمهور، واإل ما �ضاأن م�ضروب “البيب�ضي” بذلك 

الرق�س املثري من ال�ضباب والفتيات، وما الرابط بني اإعلن ملكيف وبني عار�ضة الأزياء، بل راأينا يف اإعلن )�ضفن اأب( امراأة �ضبه عارية م�ضطجعة 

على ماء ال�ضلل الراكد وبجوارها �ضرير اآخر ياأتي �ضخ�ضية “�ضفن اأب” وي�ضطجع بجوارها يف منظر ميتلئ بالإثارة اجلن�ضية.

اإننا اأمام حملة فكرية �ضهوانية مدمرة حتتاج منا اإىل وعي وعمل جاد للوقوف اأمام هذا ال�ضيل اجلارف من الإف�ضاد يف الأر�س.

ويف ختام هذه الدرا�ضة اأدعو القائمني على قنوات الـ mbc اأن يتقوا اهلل يف امل�ضلمني ويف عقيدتهم واأخلقهم، فيكفي كل ما م�ضى من الإ�ضلل عن 

منهج اهلل تعاىل، واإن يف العمر ملت�ضع للتوبة والإنابة وت�ضحيح اخلطاأ الذي لن ين�ضاه التاريخ و�ضتحفظ الأجيال القادمة اأن هذه القنوات حربة امل�ضتعمر 

ِحيمًا } الن�ضاء: 110  َغفُورًا رَّ
َ
 َيِجِد اهلل

َ
ْو َيظِلْم َنْف�َضُه ُثمَّ َي�ضَتغِفِر اهلل

َ
الإعلمية التي طعنت الأمة من اخللف، يقول اهلل تعاىل { َوَمن َيعَمْل �ُضوًءا اأ

MBC تابع .. درا�ضة عن الدور امل�ضبوه لقنوات
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واأدعو – اأي�ضًا- دعاتنا وم�ضايخنا الذين اجتهدوا يف الدخول يف قنوات الـ mbc اأن يدر�ضوا هذه القنوات بعناية واأن يبادروا يف م�ضروع لإ�ضلح 

اخلطر العميق لهذه القنوات، واأدعو اهلل تعاىل اأن يكونوا مفاتيح للخري مغاليق لل�ضر، واأل يكون يف ظهورهم م�ضاهمة يف ا�ضتقطاب جمهور جديد لها، 

ول اأن حت�ضل على ال�ضرعية من خلل ظهورهم.

ثم اأدعو احلكومات الإ�ضلمية اأن تقف اأمام هذا النحراف اخلطري الذي تخطط له وتنفذه هذه القنوات، فهي قد جتاوزت حكوماتها وو�ضعت يدها 

مع املحتل ودعت �ضراحة اإىل اأمركة املجتمعات امل�ضلمة، ولدى احلكومات من الو�ضائل ما ميكنها من اإيقاف اأو تخفيف هذا اخلطر الكبري الناجم عن 

قنوات الـ MBC وغريها ممن �ضار على نهجها اأو قريب منه.

ومل�ضنا من خلل الدرا�ضة تعليم هذه القنوات لل�ضباب على الإخلل بالأمن ومواجهة رجال ال�ضرطة، وتهوين القتل واخلطف وال�ضرقة والعتداء على 

الآخرين فاإننا اأمام و�ضيلة مدمرة وخملة لأمن البلد امل�ضتقرة فعلى املعنيني بالأمن اأن يلتفتوا بجدية لها ويدر�ضوا خطورتها على اأمن املجتمعات 

امل�ضلمة.

اأمتنى اأن تكون هذه الدرا�ضة قد اأعطت �ضورة حقيقية لواقع قنوات MBC بعيدًا عن الظنون والتوقعات ، واأ�ضاأل املوىل القدير اأن يبارك يف اأثرها 

واأن يجعلها خال�ضة لوجهة الكرمي.

 انتهى تقرير عبدالكرمي العبد املنعم

MBC تابع .. درا�ضة عن الدور امل�ضبوه لقنوات
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         مذيعة ام بي �ضي اف ام وال�ضخرية بحديث الر�ضول عليه ال�ضالة وال�ضالم

اأم�س الأول  mbc fm   رنا القا�ضم هذه املرة مدّوية وذلك حني تفاجاأ م�ضتمعو الإذاعة مبا جاء على ل�ضانها م�ضاء    جاءت �ضقطة مذيعة 

وقد  الكلم �ضطحي  »اإن هذا  قالت  و�ضخرية حني  بكل بلده  القا�ضم  لرتد  الن�ضاء  الكرمي عن  الر�ضول  املت�ضلني بحديث  اأحد  اأن ا�ضت�ضهد  بعد 

وبالذات  الكرمي  الر�ضول  بحديث  رنا  ا�ضتخفاف  يف  ال�ضتفهام  من  الكثري  ذلك امل�ضتمعون  بعد  منه» لي�ضع  �ضبعنا 

بن�ضر �ضور “كاريكاتري”  قامت �ضحافة بلدهم  اأن  بعد  الدمنارك  امل�ضلمني �ضد  فيه جميع  يقف  الذي  يف الوقت 

الكرمي.  للر�ضول   م�ضيئة 

�ضبق  �ضحيفة   : امل�ضدر 

ال�ضتهزاء بالدين واأهله من خالل م�ضل�ضل طا�س ما طا�س 

الدائمة  اللجنة  فتوى  اأبرزها  فتاوى  عدة  فيه  و�ضدرت  ال�ضعودية  قناة  عرب  يبث  كان  الذي  الهابط  امل�ضل�ضل  هذا 

الإف�ضاد  وبث  واأهلة  و�ضعائره  بالدين  ال�ضتهزاء  ليكون  امل�ضل�ضل  هذا  بث  حقوق  �ضي  بي  اأم  جمموعة  ا�ضرتت 

امل�ضل�ضل.... يبث من خلل هذا  ملا  الأ�ضا�ضي  املحور  هو  املنافق  الليربايل  للفكر  والرتويج 

مرا�ضل العربية ي�ضتهزئ بر�ضول اهلل عليه ال�ضالة وال�ضالم و بجربيل عليه ال�ضالم

فقد ذكر هذا اخلبيث املجرم يف مقطع موثق حديث مكذوب ملفق ي�ضتهزئ فيه بالر�ضول عليه ال�ضلة وال�ضلم وبجربيل 

عليه ال�ضلم اإذ قال اأن هناك حديث عن الر�ضول عليه ال�ضلة وال�ضلم باأن من اأطعم اإخوانه �ضلت عليه امللئكة اإل 

جربيل ظل واقفًا ينتظر ال�ضاي ، عياذًا باهلل !!

بالدين وال�ضتهزاء   MBC
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 MBC4 اأوبرا ترفع ال�ضليب على ف�ضائية

اأغنى واأ�ضهر اإعلمية اأمريكية عاملية باتت تنفق ب�ضخاء على م�ضاريع التن�ضري وتاأ�ضي�س 

املدار�س للإر�ضاليات يف اأفريقيا وحول العامل، الذي ل نفهمه هو اإ�ضرار امل�ضوؤولني على 

قنوات الإعلم العربية اأو قل امل�ضتعربة يف ف�ضاء التفاهات، مع تناف�ضهم يف ن�ضر الإباحية 

والعهر والف�ضق بني �ضباب امل�ضلمني، اأن ي�ضمحوا فوق كل هذا لأوبرا ولغريها بالتطاول 

على الإ�ضلم والرتويج ملوؤ�ض�ضاتهم التن�ضريية يف منطقتنا وعلى العرب �ضات والنيل �ضات 

وباأموال خليجية ورعاية �ضركات من بلد احلرمني واخلليج؟؟ 

طفل �ضعودي يحفر ال�ضليب على يده

�ضليبًا طويًل ومل  املطبخ  ب�ضكني  ذراعه  ابتدائي حفر على  الثالث  ال�ضف  �ضعودي يف  لطفل  �ضورة  هذه 

يكتفي بهذا بل قام بر�ضم ب�ضعة �ضلباٍن على قمي�ضه كنت اأجترع غ�ض�س الأمل واأنا اأ�ضاأل نف�ضي كيف جتراأ 

هذا الطفل على حتمل اأمل حفر ال�ضليب على ذراعه والدماء تنزف منه يف م�ضهٍد مهوٍل مل يفعله روؤو�س 

الن�ضارى من الرهبان والق�ضاو�ضة !؟ لي�ضل اإىل هذه القناعة التامة بو�ضم يده بال�ضليب الن�ضراين الذي 

يحمل م�ضامني عقدية خطريٍة ل تخفى على م�ضلٍم عاقٍل  عندما �ضاأله املحاور كيف تعلمت ر�ضم ال�ضليب 

رد عليه الطفل من قناة mbc 2  القناة التي ت�ضتهر بعر�ضها للأفلم الأجنبية 

وال�ضعــــوذة وال�ضـــحر  والتن�ضـــــــــــري   MBC
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MBC3 فيلم كرتوين يعلم اأطفال امل�ضلمني �ضالة الن�ضارى يف قناة

الدمام )�ضبق(: طالب عدد من متابعي جمموعة قنوات الـ mbc باإعادة النظر يف براجمها ، وبالذات اخلا�ضة بالأطفال و التي حتظى بن�ضبة 

م�ضاهدة عالية يف دول اخلليج . وخ�س متابعو املجموعة م�ضل�ضل كرتوين �ضهري يذاع على قناة mbc3 با�ضم ) يوغي ( بالنقد ، مو�ضحني اأن 

امل�ضل�ضل يظهر ال�ضليب كثريا و �ضخ�ضياته تعلم املتابعني �ضلة الن�ضارى ، وتزعم اأن هذه ال�ضلة ت�ضاعد على النت�ضار يف اأي �ضي و اأن “ قوة 

ال�ضليب تعرف الإن�ضان ما يدور يف عقل �ضديقه”.

م�ضل�ضل لن�ضر ال�ضحر وال�ضعوذة على قناة ام بي �ضي اآك�ضن

تقول ام بي �ضي عن هذا امل�ضل�ضل ويف موقعها الر�ضمي » تدور اأحداث امل�ضل�ضل حول كري�ض�س اجنل الذي يتخذ من ال�ضحر و�ضيلة 

للرتفيه والت�ضلية ،اإنه ي�ضعى ليجعل ال�ضحر جزءا من حياتنا اليومية ؛ويخطط اإجنل لتغيري ذلك املفهوم من خلل احليل الفذة 

ال�ضارع  النا�س يف  واأن يجعل  الو�ضائل،  و�ضيلة من  باأي  نف�ضه  يقي  اأن  ثانية دون   46 بنف�ضه ملدة  النريان  ي�ضعل  اأن  والبارعة، مثل 

يطريون من اأماكنهم يف حتد �ضارخ للجاذبية الأر�ضية ويقوم بالعديد من حركات خفة اليد.. ويعتقد اإجنل اأن ال�ضحرة قد اأ�ضبحوا 

عتيقي الطراز ومل يعد لهم اأي �ضلة باملجتمع »فانتازيا/�ضحر«.

وتقول احد التقارير عن هذا امل�ضل�ضل “ انتظروا املزيد مما مل تن�ضره قناة الم بي �ضي يف موقعها عن حقيقة هذا الدجال 

الأمريكي ودعوته لعبادة ال�ضيطان با�ضم امل�ضيح عليه ال�ضلم مما �ضجلته مواقع ن�ضرانية قليلة يف اأمريكا �ضده وحتدث عنه 

الأمريكان اأنف�ضهم  بينما كتمته عن م�ضاهديها هذه القناة” 

�ضورة ال�ضليب

تتكرر كثريا يف م�ضل�ضل »يوغا«

من اأبطال امل�ضل�ضل وهو يوؤدي ال�ضالة

بطريقة الن�ضارى

يعرف ما بعقل زميله

عندما و�ضع ال�ضليب على راأ�ضه

وال�ضعــــوذة وال�ضـــحر  والتن�ضـــــــــــري   MBC .. تابع
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ام بي �ضي تعر�س فيلمًا جن�ضيًا ملدة ربع �ضاعة

تخللت  الفيلم على م�ضاهد جن�ضية حمظورة  بعنوان. The Specialist واحتوى  فيلمًا مرتجمًا  قناة MBC 2 الف�ضائية  عر�ضت 

فقرات الفيلم والتي امتدت اىل اكرث من ع�ضر دقائق. و�ضاهد املتابعون للقناة م�ضاهد فا�ضحة مل يتعود امل�ضاهد العربي على روؤيتها 

من خلل قنوات املجموعة الإعلمية وا�ضعة النت�ضار. ياأتي ذلك بعد �ضل�ضلة من النتقادات وجهت لإدارة القناة التي حتظى مبتابعة 

من افراد العائلة العربية والطفال حتديدًا عندما طالب اأولياء اأمور وتربويون ب�ضرورة اإيقاف القناة اأو احلد من عر�س امل�ضاهد 

) ال�ضاخنة ( يف اأفلمها.ومن املتوقع اأن يتم اتخاذ اإجراء عقابي بحق القناة بعد هذه احلادثة اأ�ضوة بقناة اجنبية عامة عر�ضت 

م�ضاهد مماثلة ومت اإيقافها وا�ضتبدلت بقناة وثائقية. 

كالم نواعم على الم بي �ضي والعادة ال�ضرية عند البنات

كان  امل�ضلمة.  وغري  امل�ضلمة  العربية  وغري  العربية  بالبيوت  يليق  يكن  ومل  خوا�ضن،  حتى  اأو  نواعم  كلم  يكن  مل  اأبدًا 

.».....« بيوت  هي  بالتاأكيد  املق�ضودة  البيوت  وكانت  التعليق،  عن  الل�ضان  يعف  بحيث  القول  و�ضقط  الفح�س  من   الكلم 

ومن الوا�ضح اأننا بتنا مبنا�ضبة البيوت ل نفرق بني املثري والقبيح باعتبار اأن �ضدنة الف�ضائيات يريدون اأن تتحول حياتنا كلها ولي�س 

تلفزيوناتنا وطربنا ومواويلنا اإىل فيديو كليب وعندها تكون اأمة العرب قد و�ضعت بالفعل النقط فوق احلروف. هكذا جاءت حلقة 

كلم فواح�س عن »العادة ال�ضرية عند الن�ضاء« لتوؤكد حتمية تغيري م�ضميات الربامج بحيث تت�ضق مع ر�ضالتها. ومن الوا�ضح اأن احللقة 

مل تاأت اعتباطا اأو م�ضادفة، اإذ �ضبقتها حلقة اأخرى ت�ضاءلت فيها كبرية املقدمات عن كيفية تعليم البنت كل �ضيء عن العيب ونحن 

الإباحية والأفالم  اجلـــــن�ضي  وال�ضعار   MBC
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نف�ضلها عن الرجل. واحلق اأن اأحدًا من اجلال�ضني املتابعني للحلقة مل ي�ضتطع تكملتها، ولأنهم ولأننا ولأنكم قد ان�ضرفنا وان�ضرفتم 

فقد كرثت التوقعات اخلا�ضة ببقية احللقة، فمن قائل اإنها امتدت للتقنية، ومن قائل اإنها ربطت بني ممار�ضتها وبقية املمار�ضات 

الدميوقراطية باعتبارها حقًا ثابتًا من حقوق املراأة ال�ضاعية لتكوين »بيت« هادئ.. اأي امراأة؟ واأي بيت؟ هّن اأعلم.)جريدة الوطن (

http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-11-16/writers/writers12.htm

مت�ضلة باأحد برامج اإم بي �ضي تزعم باأن : اأكرث من 99% من الطالبات ال�ضعوديات �ضاذات جن�ضيًا

ومل  الدنيا  واأقام  ال�ضعودي  ال�ضارع  و�ضط  ال mbc �ضجة كبرية  قناة  �ضعد على  يقدمه حممود  الذي  ال�ضابع«  »اليوم  برنامج  اإحدى حلقات  اأثارت 

يقعدها.. احللقة كان مو�ضوعها ال�ضذوذ اجلن�ضي، وكان النقا�س ي�ضري على ما يرام، اإىل اأن ات�ضلت اإحدى املدر�ضات ال�ضعوديات لتفجر قنبلة غري 

متوقعة !!  

املراأة املت�ضلة قالت اأنها مدر�ضة �ضعودية، واأنها متزوجة وعندها اأولد .. وقالت اأنها متيل للن�ضاء اأكرث من الذكور، كما اأكدت اأنها متار�س اأفعال 

�ضاذة مع طالباتها والعجيب اأنها ذكرت اأن 99% من الطالبات عندها �ضاذات جن�ضيا!!!!!! 

http://www.ajialnet.com/modules/xoopstube/singlevideo.php?cid=6&lid=8

الإباحية والأفالم  اجلـــــن�ضي  وال�ضعار   MBC
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�ضماحة مفتي عام اململكة اعترب اأي حمطة تذيعه م�ضاركة يف حرب على اهلل ور�ضوله امل�ضل�ضل الرتكي موؤذ ومف�ضد 

وخبيث فال ت�ضاهدوه

حممد  بن  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  ال�ضيخ  �ضماحة  والإفتاء  العلمية  البحوث  واإدارة  العلماء  كبار  هيئة  رئي�س  للمملكة  العام  املفتي  �ضن 

 .  » خبيث  و  ومف�ضد  موؤذ   « لأنه  م�ضاهدته  بعدم  مو�ضيا   ، القنوات  اإحدى  على  حاليا  يعر�س  تركي  م�ضل�ضل  على  حادا  هجوما  ال�ضيخ   اآل 

امل�ضل�ضل  »هذا  قائًل  امل�ضل�ضل  بهذا  الكثريين  تعلق  حول  الريا�س  ربوة  مبلتقى  حما�ضرة  اإلقائه  بعد  ورده  �ضوؤال  على  �ضماحته  ورد 

ميكن  ل  فيلم   ، مف�ضد  موؤذ  �ضار  �ضال  خبيث  اإجرامي  فيلم  اأنه  و�ضمعنا  قراأنا  ما  ح�ضب  وعلى   ، تف�ضيلية  قراءة  اللجنة  يف  عنه  قراأنا 

اإىل  يدعو   ، عليم  به  اهلل  الف�ضائل  وحماربة  الأخلق  وهدم  والبلء  ال�ضر  من  فيه  فهو  م�ضاهدته  ول  اإليه  النظر  ُيجيز  اأن  لأحد 

 .  » احلياء  انتزاع  بدليل  باهلل  والعياذ  حية  ترى  كمادة  اجلرمية  وي�ضور  اأ�ضبابها  وين�ضر  ويوؤيدها  وين�ضرها  ويحبذها   الرذيلة 

اإبلي�س  وجنود  ال�ضيطان  دعاة  ال�ضلل  يف  متخ�ض�ضون  الإجرام  يف  متخ�ض�ضون  الفيلم  هذا  اإعداد  على  يقوم   « املفتي  وتابع 

حرًبا  اأعلنت  قد  تكون  املجرم  الفيلم  هذا  تن�ضر  حمطة  اأي   .. ور�ضوله  هلل  حماربة  هي  فاإمنا  تن�ضره  حمطة  اأي  امل�ضل�ضل  فهذا   ،

خبيث  فيلم   ، هذا  عن  يرتفعون  وثنيتهم  يف  العرب  حتى  بل  الإجرام  من  غاية  يف  عنه  قراأنا  عما  فيلم  فهو  ور�ضوله  اهلل  على 

 .  » الأفلم  اأ�ضواء  من  احلقيقة  يف  فهو  ورجال  ن�ضاء  من  جمرمة  فئة  عليه  ويقوم  �ضيئة  وحركات  دعوة  فيه  انحطاطي   انحليل 

ديننا  ي�ضتهدفون  الذين  الأعداء  من  وحذر  الأمم  �ضائر  عن  بها  امتازت  مقومات  بها  و  وعقيدة  خري  بلد  اململكة  بان  كلمته  �ضماحته  وختم 

وطماأنينتنا  وا�ضتقرارنا 

http://www.sabq.org/inf/news-action-show-id-7743.htm

امل�ضل�ضالت الرتكية و�ضيلة MBC الإف�ضادية اجلديدة
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امل�ضل�ضالت الرتكية والرتويج للدياثة

بالإ�ضافة اإيل ما حتتويه هذه امل�ضل�ضلت من عهر وتعري للن�ضاء و�ضرب للخمور وقبلت وغريها فانه يركز على الرتويج للدياثة وقتل الغرية من خلل النقاط التالية:

تتقبل �ضخ�ضيات امل�ضل�ضل اأن يكون هناك  ع�ضيق لأمه اأو لأخته اأو لبنته  بل ويحّرم عليه اأن ُيحا�ضب على ذلك. 1 .

ي�ضتقبل الرجل يف هذا امل�ضل�ضل اأمر حمل اأخته الغري �ضرعي بكل رحابة �ضدر.  2 .

. 3 يعترب الإجها�س يف هذه امل�ضل�ضلت حًل طبيعيًا مقبوًل مل�ضكلة. 

ن�ضاء امل�ضلمني �ضاذ  يقبل الولد غري ال�ضرعي للفتاة ولل�ضاب يف العائلة وي�ضتقبل بالأرز والورود وي�ضبح طفلهم املدلل ! بطل امل�ضل�ضل الرتكي الذي ميثل رمز لكثري من . 4

جن�ضيًا

يعترب جنم م�ضل�ضل نور مهند من اأكرب جنوم جملت اإباحية تروج للمثلية اجلن�ضية وتزاوج الذكور يف ما بينهم حيث ت�ضدر اأكرب هذه املجلت يف باري�س واأوروبا وبعدها 

التحق مهند باإحدى وكالت عر�س الأزياء املعروفة باخرتاعها للملب�س املثرية جن�ضيا وا�ضمها »�ضاك�ض�س« بفرن�ضا بعد اأن تو�ضطت له اأمه لللتحاق بها، وبعدها حاز على 

اللقب العاملي اأح�ضن عار�س اأزياء بالعامل ومير هذا اللقب، كما هو معروف، بعدة تنازلت، منها العرتاف باملثلية اجلن�ضية و�ضرعية العلقات بني الرجال، وبعدها اختطفه 

اأحد م�ضوؤويل قناة تركية ا�ضمها.. دي.. وقدمه للجمهور كم�ضروع ممثل، حيث �ضارك يف م�ضل�ضلني ثم اأم�ضى عقدا لدور بطولة يف م�ضل�ضل »نور« الذي اأثار ومازال يثري �ضجة 

يف العامل العربي وتعلق امل�ضاهدين باأبطاله ن�ضاء ورجال، خا�ضة مهند الذي �ضحر قلوب املراهقات، ويبقى م�ضل�ضل »نور« »الأحدث« يف تركيا ومل يلق الرواج الذي حققه يف 

العامل العربي ل�ضبب تاريخ مهند املرتبط بالف�ضائح وال�ضور الإباحية التي كانت تن�ضر على املجلت الوروبية ويعتربون يف تركيا هذه الفئة من املمثلني الدرجة الثالثة.  

تاأثري امل�ضل�ضل الرتكي على املجتمعات الإ�ضالمية

ويعر�س على اإحدى قنوات  • �ضبق : متادت بع�س القنوات وال�ضحف العربية يف تقدمي املمثل الرتكي والذي يقوم بدور مهند يف امل�ضل�ضل ) نور( 	

 mbcعلى اأنه اأحدث اأزمة يف كل بيت �ضعودي، بل �ضورت تلك الو�ضائل الإعلمية ال�ضعوديات على اأنهن “�ضاذجات و منحلت وواقعات 

 يف حبه”عندما ا�ضتخدمت عناوين براقة مثل “ مهند ع�ضق ال�ضعوديات” او “ مهند .. عهد جديد من الرجولة يف عيون ال�ضعوديات”.

اأثارت بع�س الت�ضاوؤلت ،حيث راأى كاتب يومي يف �ضحيفة  «مهند« عدد من كتاب ال�ضحف ، وهي خطوة  لـ ودخل على خط الدعاية 
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�ضعودية اأن مهند يعترب فتح للن�ضاء ال�ضعوديات بالذات ، ورغم اأنه حاول اأن يربط مقاله ذلك باحلرب الدائرة بني الفتيات وال�ضبان 

يف ال�ضعودية عندما قال «وجدت الفتيات ال�ضعوديات يف مهند ردًا على عهود من �ضحق ال�ضباب ال�ضعودي للفتاة ال�ضعودية« ، اإل اأن 

الدعاية املنظمة «ملهند«. وال�ضعوديات حول هذه  ال�ضعوديني  من  العديد  بخلد  تدور  التي  الت�ضاوؤلت  يلغي  ل  ذلك 

•ملي�س ونور يت�ضدران اأ�ضماء الإناث مبواليد جدة ر�ضميًا 	

 mbc اأكد م�ضوؤول يف م�ضلحة الأحوال املدنية تزايد ن�ضبة ت�ضمية الآباء والأمهات لأبنائهم باأ�ضماء اأبطال امل�ضل�ضلت الرتكية التي تعر�ضها قنوات

ولقت رواجا كبريا. وبالرغم من اأن هذه اجلهات عزت ارتفاع ن�ضبة هذه الأ�ضماء لتاأثر املجتمع بامل�ضل�ضلت الرتكية التي ظهرت موؤخرا على �ضا�ضات 

 القنوات الف�ضائية، اإل اأنها اأكدت عدم قدرتها على العرتا�س على هذه الأ�ضماء كونها ل تندرج حتت الأ�ضماء التي يرف�ضها نظام الأحوال املدنية.

وذكر مدير عام الأحوال املدنية مبنطقة مكة املكرمة تركي امللفخ اأن مكتب املواليد لحظ تزايد ن�ضبة ت�ضمية املواطنني ملواليدهم يف الأ�ضهر 

الثلثة الأخرية باأ�ضماء رموز امل�ضل�ضلت الرتكية ب�ضكل كبري مثل ملي�س ويحيى ومهند ونور.

واأ�ضاف اأن ال�ضم الأول زادت ت�ضميته بني الإناث بن�ضبة فاقت 50% تقريبا، وبعده الأ�ضماء الثلثة الأخرى، واأن ق�ضم املواليد ل ميكنه العرتا�س 

على مثل هذه الأ�ضماء كونها اأ�ضماء �ضريحة وعادية ل تتطلب العرتا�س عليها من قبل الأحوال املدنية.                             )جريدة الوطن ( 

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2857&id=63795

•  �ضراخ وبكاء بني الفتيات  عند ا�ضتقبال مهند	

 واحت�ضد ع�ضاق جنوم امل�ضل�ضل من اجلن�ضني اأمام مبنى mbc للح�ضول على �ضور تذكارية خا�ضة بذيلها توقيع جنوم امل�ضل�ضل، فيما 

�ضرت موجة من ال�ضراخ والبكاء بني الفتيات لدى روؤيتهن بطل امل�ضل�ضل املمثل كيفانت�س تاتليتوغ “مهند” يرتجل من �ضيارته اأمام مبنى 

القناة.
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اأوًل:  اجلهات والهيئات التي مل ت�ضع ال�ضوابط والأنظمة التي حتد من هذا الإف�ضاد اأو تت�ضاهل وتتغا�ضى 

عن تطبيق اأنظمة قائمة وهي :

1- جمل�س وزراء الإعلم العرب : وهي اجلهة امل�ضوؤلة عن و�ضع �ضيا�ضات وتنظيم البث الف�ضائي العربي.

2- منظمة عرب�ضات : وهي اجلهة التي تقوم بالدور الفني للبث الف�ضائي للكثري من القنوات العربية وهي مملوكة للدول العربية 

بح�ض�س خمتلفة ومتتلك اململكة العربية ال�ضعودية ممثلة ب�ضركة الت�ضالت ال�ضعودية 37% منها.

القنوات  لكثري من  رافدا مهما  تعترب  التي  الق�ضرية  الر�ضائل  ل�ضركات  والتي ترخ�س   : املعلومات  وتقنية  الت�ضالت  3- هيئة 

الف�ضائية وتقدم عرب هذه الر�ضائل على قناة ام بي �ضي خدمات امل�ضاركات الهاتفية الهابطة عن طريق الإذاعات الغنائية اأو 

الربامج التلفزيونية والت�ضويت للربامج وامل�ضابقات التي تعتمد على القمار واملي�ضر كم�ضابقة »حلم« على اإذاعة ام بي �ضي، مع 

العلم اأن �ضوابط الرتخي�س متنع تقدمي هذا النوع من اخلدمات كما هو موجود يف موقع هيئة الت�ضالت.

ثانيًا: �ضركات الت�ضالت التي تقوم ببث هذه القنوات عن طريق خدمة اجليل الثالث وكذلك تقدمي خدمات 

 SMS الت�ضويت وامل�ضابقات وامل�ضاركات عن طريق خدمة الر�ضائل الق�ضرية

ثالثًا: التجار وال�ضركات واملنتجات التي تعلن على هذه القنوات او تقوم برعاية براجمها.

رابعًا: امل�ضاهد لهذه القنوات وامل�ضارك يف براجمها بالت�ضال اأو اإر�ضال ر�ضائل مدفوعة لهذه القنوات 

بالت�ضويت او امل�ضاركة يف الربامج وامل�ضابقات.

�ضــركـــاء الإفـ�ضــــاد
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