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ال��ن��م��وذج ال���ذي �أق����ام عليها بع�ض التعميمات اخلا�صة
مب�ضمون الكتاب ،وه��ذا ما يجعل من كثري من النتائج
التي �أوردها امل�ؤلف غري دقيقة فهناك �سيولة يف املحطات
وهي حمطات ذات مرجعيات خمتلفة وهناك �شبه تو�سع
كبري للمحطات ال�سلفية ،التي تبني التدين مبنظوره
متاما لكل الر�ؤى التي يريد ت�أكيدها.
ال�سلفي املناق�ض ً
الدعاة والإ�سالميون اجلدد رواد �إ�سالم ال�سوق
يقوم الكتاب على ا�ستعرا�ض الكثري من الدعاة اجل��دد،
بيد �أن �أغلبهم -كما يقول -قد خرجوا من حتت عباءة
الإ�سالم ال�سيا�سي ويذكر منهم عمرو خالد وجمن�ستيار،
بيد �أنّه يغفل الكثري من الدعاة بخلفيات لي�ست لها �صلة
بالإ�سالم ال�سيا�سي .ويقول �إن الدعاة اجلدد قاموا بك�سر
ال��ك��ث�ير م��ن ق��واع��د ال��دع��وة ب�صورتها الكال�سيكية من
خالل� :أنهم �صغار ال�سن ،بدون حلية ،وا�ستعملوا اللغة
العامية مكان الف�صحى ،ثم ارت���دوا ال��زي ال��ع��ادي ،بد ًال
من الزي التقليدي الذي يرتبط بالدعاة عادة .كما �أنّهم
مل يعتمدوا على امل�سجد فح�سب ب��ل ا�ستعملوا و�سائط
حديثة ،وو�سائل الإعالم املختلفة.
ومبقابل ما يراه جناحاً للدعاة اجلدد يقول� :إنّ ال�سلفية
مل ت�ستطع �أن تظهر باملظهر ال�لائ��ق للمناف�سة .لكن
الت�سا�ؤل هنا هو عن الت�أثري يف عمق املجتمع وميكن �أن
يثار ال�س�ؤال على ال�شكل التايل :كيف ا�ستطاع الإ�سالم
ال�سلفي �أن ي��ت��م��دد خ���ارج �إط����ار ه���ذه امل���ؤ���س�����س��ات وخ���ارج
�إ���س�لام ال�سوق ،وكيف ا�ستطاع دع��اة ال�سلفية �أن يجدوا
لهم من الأت��ب��اع يف خمتلف الأم��اك��ن ،مبا يتفوق �أحياناً
على النماذج التي �سردها؟ �إن �إجابته املفرت�ضة على هذا
ال�س�ؤال كانت �ستقود حتماً �إىل البحث يف جتليات �أخرى
تتجاوز امل�ستوى الذي ا�شتغل عليه ور�صد نتائجه.
وي�ضع امل���ؤل��ف الأ���س��ا���س ال��ذي انطلق منه ه���ؤالء الدعاة
والإ�سالميون اجلدد �إذ يبني ت�أثر الكثري منهم باملنجمنت
الأم���ري���ك���ي ف����ب����د�أوا ب���ال���دع���وة ن��ح��و ال��ت��ن��ظ��ي��م الإداري
وااللتزام الإيجابي للفرد يف املجتمع ،حيث در�سوا بداية
هذا العلم يف �أمريكا ثم اجتهوا نحو �أ�سلمته واال�ستفادة
منه يف الدعوة .ويقدم الكتاب الكثري من رموز احلركة
الإ�سالمية اجلديدة ومن �ضمنهم ي�ضع خريت ال�شاطر
بو�صفه واح�� ًدا من هذه النماذج التي ت�أثرت باملنجمنت.
وه��ن��ا ينبغي ال��ت��وق��ف ،وم��راج��ع��ة �سري ه��ذه ال�شخ�صية،
وخا�صة منذ  ،2011وم��ا بعدها� ،إذ ن��رى خ�يرت ال�شاطر
ومعه الكثري من الرموز التي قدمها على �أنّها تخلت عن
�أط��ر الإ�سالم ال�سيا�سي ودخلت يف �إ�سالم ال�سوق ،يتبني
�أنها عادت ملبادئها القدمية التي قال �إنها كانت قد تركتها
ل�صالح التوجه اجلديد.
وه���و مل ي��ق��دم ت��ل��ك ع��ل��ى �أن���ه���ا من����اذج مم��ث��ل��ة ف��ق��ط ،بل
ي�����س��ت�����ش��ه��د ب��خ��ط��اب��ات��ه��ا م���داف���ع���اً ع����ن ق���ي���م اجل���م���اع���ات
الإ���س�لام��ي��ة بتوجهها اجل��دي��د� ،إذ ي��ق��دم خ��ط��اب ع�صام
العريان ومفهومه للحرية عرب و�ضع �سقف حمدد لها،
وب��و���ص��ف ه���ذا امل��ف��ه��وم ك��م��ا ي���رى امل����ؤل���ف م��ف��ه��وم �إ���س�لام
ال�سوق للحرية (على ل�سان العريان) ،ويبدو من خالل

ه��ذا التوليف �أن دع��م �أم��ري��ك��ا ل�ل�إخ��وان امل�سلمني بعد
 2011ك���ان ق��ائ��م��اً ع��ل��ى �أ���س��ا���س م��ن ه���ذه ال���ر�ؤي���ة ال��ت��ي
ترى �أن هذا الإ�سالم هو القادر على التوافق مع القيم
العلمانية.
حتول مفهوم احل�شمة
وي��و���ض��ح امل���ؤل��ف ظ��ه��ور ا�ستهالكية احل�شمة يف حت��ول
وظيفة احلجاب ،الذي بد�أ على عالقة وثيقة بالإ�سالم
ال�����س��ي��ا���س��ي ،ث���م ج�����اءت م��رح��ل��ة اح�ت�راف���ي���ة م���ع دخ���ول
احلجاب مرحلة العالمات التجارية ،و�أ�صبح غري م�ؤد
لوظيفة احل�شمة -بالدرجة الرئي�سية -بل بالتناف�س
بالعالمات التجارية العاملية و�أن ا�ستهالك احل�شمة
لي�س ناجتا عن الأ�سلمة بقدر ما هو ن��اجت عن الر�ؤية
الأمريكية للربجوازية الإ�سالمية� .إنّ هذا الأم��ر على
ما فيه من حتول عميق يف الوظيفة الأ�سا�سية للحجاب
ف إ�نّه مع ذلك مل ي�شر �إىل ارتباطه بالعادات والتقاليد،
يف الكثري م��ن ب��ل��دان ال��ع��امل الإ���س�لام��ي مب��ا ي��ت��ج��اوز -
�أحياناً  -وظيفته الدينية ،بل وهناك حتول احلجاب من
كونه ح�شمة ودالل��ة دينية �إىل كونه مظهراً اجتماعياً
ال �أك�ثر .وميكن القول �أي�ضاً� :إذا كان هناك من حتول
ال�ستهالك احل�شمة وحتول احلجاب للمو�ضة ف�إنّ هناك
باملقابل توظيفاً للدين وا�ستغ ً
الال للعامل الديني من
�أجل زيادة اال�ستهالك.
العالمات التجارية وحروب الكوال
ويف �إط�����ار �إث���ب���ات �أط���روح���ات���ه ي��ق��دم امل����ؤل���ف ع�����دداً من
ال�شواهد التي ت�أخذ البعد الديني ك�إطار عام ثم تت�ضمن
البعد ال��ت��ج��اري اال�ستهالكي م��ن ذل��ك مث ً
ال ظهور ما
ي�سمى بالهجرة العك�سية من �أوروب��ا �إىل بالد امل�سلمني
بحكم �أنها ديار الإ�سالم ولكن الهدف الأ�سا�سي جتاري
ا�ستثماري بالدرجة الأوىل.
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وكذلك ب��روز ما ي�سميه حرب الكوال ،وحماولة �إ�صباغ
دالالت دينية من خالل �إن�شاء �شركات كوال جديدة ذات
م�سميات �إ���س�لام��ي��ة :مكة ك��وال ،زم��زم ك��وال ،ع��رب ك��وال.
كما جند �أن امل�ؤلف يف �أكرث من مو�ضع يبدو مدافعاً عن
ظهور عالمات جتارية للأزياء حتت م�سميات و�شعارات
ذات بعد ديني �إ�سالمي وا�ضح ،راف�ضاً �أن يطلق على ذلك
جت��ارة بالدين ،بالقول �إنّ هذا �إع��ادة بناء من��وذج الفخر
ال��ف��رداين للم�سلم اجل��دي��د .بحكم �أن ه��ذا الأم���ر يبدو
طبيعياً وج���زءاً م��ن �سيا�سة �إ���س�لام ال�����س��وق ،ال��ذي يكون
فيه الديني م��وازي��اً لالقت�صادي �أو متلب�ساً ب��ه .وميكن
للقارئ هنا �أن يت�ساءل �أال ميكن القول� :إن املنتج الذي ال
يرتدي ال�شعار الديني ميكن �أن ي�ؤدي الغر�ض ذاته ،وملاذا
�إل�صاق ال��رداء الديني ال��ذي �سي�ؤثر على الدين ذات��ه يف
حال ف�شله؟ ف�إثبات املكانة الفردية للم�سلم لي�س ب�إ�صباغ
ال�شعار الديني عليه بل من خالل التجلي للفرد امل�سلم،
�إن فكرة ا�ستغالل الديني ت�ؤثر �سلباً على الدين ذات��ه،
ذلك �أن الديني يفرت�ض به الثبات يف حني �أنّ االقت�صاد
متحرك يتعر�ض لل�صعود والهبوط ،وكما تكون الأزي��اء
عر�ضة لتحوالت املو�ضة �صعود ماركات وهبوط �أخ��رى،
ف�إن الدين يف تلك احلالة �سيكون مقا�ساً عليها.
�إ�سالم ال�سوق والنموذج الأمريكي
وي�ؤكد امل�ؤلف على �أن �إعادة الأ�سلمة ب�صورتها اجلديدة
تلتقي م��ع ال��ن��م��وذج الأم��ري��ك��ي اجل��دي��د ال���ذي يربط
بني الدميقراطية امل�ؤ�س�ساتية ،وال�ضغط �ضد تعددية
�أمن�����اط احل���ي���اة .وي��ع��ق��د م��ق��ارن��ة ب�ي�ن �إ����س�ل�ام ال�����س��وق
وال��ن��م��وذج الأم��ري��ك��ي وي��رى �أنهما يتقا�سمان الطموح
نف�سه من خالل امل�شرتكات التالية� :سلطة بعيدة و�أقل
ت��دخ��ل��ي��ة ،وت��ث��م�ين ح��ري��ة امل���ؤ���س�����س��ة وال��ن��ج��اح ال��ف��ردي،
وال��دف��اع ع��ن القيم العائلية ،و�إدان����ة الفقر والفقراء
بو�صفه مثلثاً ملعوناً.
ويحكم �أخرياً يف خامتته ب�أن �إ�سالم ال�سوق �شريك لأمريكا
يف ال�شرق الأو�سط ب�صراعه مع احلداثة والتنوير .وميكن
ه��ن��ا ال��ق��ول ب����أن ه���ذا احل��ك��م اخل��ت��ام��ي ي��ع��زز ال��رب��ط بني
�آراء باتريك هايني ور�ؤي��ة الكثري من �صانعي ال�سيا�سة
الأم��ري��ك��ي�ين ال��ذي��ن ح��اول��وا جت�سيد ه��ذه ال��ن��ظ��ري��ة من
خ�لال التعاون م��ع الإ���س�لام ب�صورته اجل��دي��دة الإ���س�لام
ال�سيا�سي قدميا و(�إ���س�لام ال�سوق) حديثاً ،لكن ما بعد
 2011ت�صبح الكثري من هذه النظريات غري قابلة لتحقق
م��ع ك��ل تلك التحوالت التي �أ�صابت الإ���س�لام ال�سيا�سي
ب�شكل عام وبدء حركة النزوح باجتاه القيم القدمية.
.............................
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�إ�سالم ال�سوق
حممد املحفلي*
�أثار كتاب �إ�سالم ال�سوق مل�ؤلفه ال�سوي�سري باتريك هايني ،اجلدل منذ �صدوره بداية بطبعته الفرن�سية ،وظل حام ًال لهذا اجلدل؛ بل و�أ�ضاف
�إليه جد ًال جديد ًا بعد �صدور ترجمته العربية ،بداية هذا العام 2015م ،التي امتازت بعدد من املقدمات املتعلقة ب�صلب حمتواه ،ومنها ما
و�ضعه امل�ؤلف للطبعة العربية ،مدافع ًا فيها عن �أطروحاته املوجودة داخل هذا الكتاب ،وحماو ًال ا�ستغالل التحوالت التي �شهدتها املنطقة
العربية ،لتدعم االفرتا�ضات والأحكام التي �أوردها.
ت�أتي �أهمية �صدور الكتاب ،و�إخ��راج��ه للقارئ العربي،
من كونه ي�شكل حماولة فهم حلالة التحوالت الدينية،
بطابعها ال�����س��ي��ا���س��ي واالج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����ص��ادي ،وم��ن
منظور خ��ارج��ي ،ات�سم بالبانورامية �أح��ي��ان��اً ،وبامل�سح
ال��ر�أ���س��ي امل��ت��غ��ل��غ��ل يف ال��ع��م��ق �أح��ي��ان��اً �أخ�����رى .ويف وق��ت
الزال����ت امل��ن��ط��ق��ة تعي�ش ح��ال��ة ه���ذه ال��ت��ح��والت ال��ت��ي ال
ميكن التنب�ؤ مب�آالتها؛ نتيجة ل�ضبابية حتديد املعطيات
القائمة ،وع��دم فهم طبيعة امل�شكلة ب�شكل وا���ض��ح .كما
�أنّ الكثري من الأطروحات التي و�ضعها امل�ؤلف ،وزعمه
�أن الربيع العربي ج��اء ليثبت �صحة تلك النتائج التي
تو�صل �إليها يجعل القارئ يت�ساءل عن مدى �صحة هذا
الطرح الذي �أكده يف مقدمته للطبعة العربية ،ومن ثم
نحن مطالبون بفح�ص تلك الإثباتات التي يقدمها ،يف
الوقت نف�سه ال��ذي نبحث عن �صحة ما ج��اء يف الكتاب
ب�صورته الكلية.
وعلى الرغم من �أن امل�ؤلف قد اعتمد على نقاط مركزية
حمددة لتو�صيل فكرته الكلية ،ف�إنّه قد ق�سم الكتاب على
�أرب��ع��ة ف�صول وم��ن ثم يناق�ش تلك النقاط املركزية يف
كل ف�صل ولكن من زوايا خمتلفة ،هذه النقاط املركزية
هي :م�س�ألة التحول الذي طر�أ على احلركة الإ�سالمية
من طابعها املركزي امل�ؤ�س�سي باجتاه العمل الفردي ،وما
�صاحبها م��ن حت���والت منها م��ا يتعلق ب��اجل��ان��ب الفني
�أو االجتماعي ،وحركة ال�سوق ،مثل احلجاب والأزي���اء،
و���ص��و ًال �إىل ما ي�سميه الإ���س�لام بامل�شاريع ال��ذي يتو�سع
من �أجل حتجيم دور الدولة يف املجتمع .كل هذه النقاط
املركزية ،يناق�شها يف �أربعة ف�صول �إ�ضافة �إىل مقدمتني،
الأوىل :خا�صة بالرتجمة العربية ،والأخ���رى مقدمة
ال��ك��ت��اب ،وك��ذل��ك اخل��امت��ة وامل��ل��ح��ق .ح��ي��ث ات��خ��ذت كلها
ع��ن��اوي��ن دال���ة ع��ل��ى حم��ت��واه��ا :م��ق��دم��ة امل���ؤل��ف للطبعة
ال��ع��رب��ي��ة ب��ع��ن��وان� :إ���س�لام ال�����س��وق ب��ع��د ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي،
والف�صل الأول :جت��اوز الإ�سالموية ،والف�صل الثاين:
ت��دي��ن حت��رك��ه ق���وى ال�����س��وق ،وال��ف�����ص��ل ال��ث��ال��ث� :إ���س�لام
ال�سوق �إ�صالح للذوات الدينية ،والف�صل الرابع :فاعلون
لتحجيم ال��دول��ة ،واخل��امت��ة :حم��ور الف�ضيلة ،وكذلك
امللحق بعنوان� :أ�سلمة املنجمنت.
ما �إ�سالم ال�سوق؟
قبل عر�ض ومناق�شة حمتوى هذا الكتاب ينبغي معرفة
م�ضمونه ب�صورة مكثفة ،خا�صة ما يتعلق ب�أبعاد العنوان،
�إذ يقول م�ؤلفه عن مفهوم �إ�سالم ال�سوق ب�أنّه :مزيج من



النزعة الفردانية املتعوملة ،ون��زع للقدا�سة عن االلتزام
التنظيمي ،مبا يت�ضمنه ذلك من التخلي عن ال�شعارات
الكربى التي كانت تدعو �إىل �أن الإ�سالم هو احلل ،و�إعادة
ال��ن��ظ��ر يف ف��ك��رة ���ش��م��ول��ي��ة الإ����س�ل�ام ل��ك��ل م��ن��اح��ي احل��ي��اة
والتدين ال��ورع الذي ال يويل الدولة والثقافة املرتبطة
بالطبقة االجتماعية اهتمامه ،وهو حافز لالنفتاح على
العامل ،وهو لي�س جماعة �أو حزباً �أو تياراً وال ميثل مدر�سة
معينة ،بل حالة قادرة على التوغل والت�أثري يف كل حقائق
الإ�سالم املعا�صر ،ويف خمتلف القارات والدول .ويبني� :أنّ
م�صطلح �إ�سالم ال�سوق م�صطلح حتليلي ي�ستند �إىل فكرة
الربط بني �أمناط معينة من التدين الإ�سالمي والأ�س�س
ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة ل��ل�����س��وق م��ث��ل ال��ن��زع��ة ال��ف��ردان��ي��ة واالن��ف��ت��اح
و�أولوية ال�ش�أن اخلا�ص على العام املرتبط بالدولة كما
ي�ؤكد على �أنّه ال يتكلم عن الدين ولكن عن �أمناط معينة
من التدين .ويو�ضح �أن �إ���س�لام ال�سوق لي�س بدي ً
ال عن
الإ�سالم ال�سيا�سي لكنه ميثل �شك ً
ال جديداً من التدين
تبدو كحالة احتجاج داخلية هادئة على بع�ض النماذج يف
ال�صحوة الإ�سالمية املعا�صرة.
بني �إ�سالم ال�سوق ،والإ�سالم ال�سيا�سي.
�إ���س�لام ال�سوق �إذًا بالن�سبة �إىل امل���ؤل��ف لي�س م�صطلحاً
ناجتاً عن م�سح بحثي تو�صل �إليه ،بل هو �أي�ضاً م�شروع
ور�ؤية يراها جيدة لتقدمي حلول ناجعة لأغلب امل�شكالت
التي ُيعانيها العامل الإ�سالمي .وهو يرى �أن التحوالت
احلا�صلة كانت نتيجة �أن احلركة الإ�سالموية املعتمدة
ع��ل��ى ال�����س��ردي��ة الإ����س�ل�ام���ي���ة وم���رك���زي���ة امل���ك���ون ال��دي��ن��ي
الكربى كبديل للح�ضارة فقدت نف�سها الطويل مقابل
حركة الربجزة التي دخلت حركة الأ�سلمة ،وهذا ال يعني
التناق�ض ولكن لوجود ثالثة �أ�سباب هي :نزع القدا�سة
عن التنظيمات الإ�سالمية ،ونزع املبادئ من املطلق �إىل
الن�سبي ،وظ��ه��ور �أمن���اط ج��دي��دة م��ن ال��ت��دي��ن .كما يرى
الكاتب �أنّ حركة الإخوان بد�أت تت�آكل م�صداقيتها يف نظر
نا�شطيها .وي�سرد �أهم الأ�سباب التي يرى �أنّها ال�سبب يف
ب���روز م��ا ي�سميه �إ���س�لام ال�����س��وق وه���ي :ال��ت��دي��ن ال��ف��ردي،
بن�ضالية �أق���ل ول��ك��ن �أك�ث�ر م��ع��ا���ص��رة ،وت���راج���ع ال��دي��ن��ي
ال�����س��ي��ا���س��ي و���ص��ع��ود ال��دي��ن��ي االق��ت�����ص��ادي ،وت���أك��ي��د روح
امل�ؤ�س�سة داخل املجتمع الديني .كل هذا عمل على �إعادة
ت�سيي�س الديني على �أ�س�س نيو ليربالية� ،إذ �إنّ الهدف
لي�س تطبيق ال�شريعة ب��ق��در م��ا ه��و �إع���ادة ب��ن��اء املجتمع
احلديث املتما�شي مع العامل.

لكن ميكن ال��ق��ول �إنّ الق�صور يف مثل ه��ذه التحليالت
خا�صة ح�ين يتعلق الأم���ر ب�صياغة ر�ؤي���ة �شاملة لتوجه
ع��ام ي�سود املنطقة ،هو ه��ذه النظرة التي ت��رى يف حركة
الإ�سالم ال�سيا�سي بو�صفها اخللفية امل�س�ؤولة عن التحول
�إىل مرحلة �أح���دث ،مبعنى �أن ر�ؤي���ة امل���ؤل��ف جل��ذور هذا
التحول قد انطلقت من بحث وحتليل (بع�ض) جوانب
اخلطاب جلماعة الإخ��وان امل�سلمني ،وحتى حني يتناول
خ��ط��اب رواد م��ا ي�سميه �إ���س�لام ال�سوق ف���إ ّن��ه يف �أغلبه ال
ي��خ��رج ع��ن ع��ب��اءة الإخ����وان امل�سلمني و�إن ك��ان��وا باملظهر
اجلديد كما يرى .وهو ما يطرح العديد من الت�سا�ؤالت
عن �سبب تغييب الكتاب للعديد من احلركات الإ�سالمية
امل�ؤثرة يف العامل الإ�سالمي وعلى نطاق وا�سع ،مع �أن لها
ت���أث�يرات مبا�شرة وب��ق��وة ،وه��ذا يجعلنا الآن بعد �سنوات
ما ي�سمى بالربيع العربي نعيد طرح ال�س�ؤال على امل�ؤلف
عن �سبب تغييب هذه اجلماعات الإ�سالمية التي ت�سهم
ب�شكل مبا�شر يف ت�شكيل العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية
والفكرية للعامل الإ�سالمي اليوم ،واقت�صار بحثه املخل
منهجياً على جماعة واحدة.
الإنتاج الفني والإعالمي و�إ�سالم ال�سوق
يرى م�ؤلف الكتاب �أن التحول يف الإنتاج الفني الإ�سالمي
ال ي�ستهدف املتدينني فقط ،على عك�س الإن��ت��اج ال�سابق
ال��ذي كان ي�ستهدف فئة معينة من املتدينني ،حيث بد�أ
االن��ك�����س��ار يف مفهوم الأن��ا���ش��ي��د الدينية م��ع ب���روز حركة
املقاومة ،وذلك من خالل تقدمي امل�ضامني على طريقة
ال��ت��ع��ب�ير ،وه���ذا خلخل ال��ك��ث�ير م��ن ال��ث��واب��ت ال��ت��ي كانت
تفر�ضها احلركات الدينية على الغناء .وبد�أ ظهور جيل
ج��دي��د م��ن ال��ف��ن��ان�ين ب��ت��وج��ه �إ���س�لام��ي خمتلف وبثقافة
متنوعة ،ا�ستطاعوا �أن ي�صلوا بالأغنية الإ�سالمية �إىل
م�����س��اح��ة �أك�ب�ر ع��ل��ى م�����س��ت��وى اال���س��ت��ه�لاك ،ال ت��ق��ف عند
املتدينني فقط ،ومن ه�ؤالء مثال :الفنان الربيطاين من
�أ�صول �أذرية� :سامي يو�سف.
ويف ج��ان��ب الإن��ت��اج الإع�لام��ي ال���ذي ي��رى �أ ّن���ه ه��و الآخ��ر
قد مر بحالة من التحوالت فقد �أ�شار �إىل ت�أثري الديني
ح��ت��ى يف امل��ح��ط��ات ال��ف�����ض��ائ��ي��ة ال��ع��ل��م��ان��ي��ة ال��ت��ي و���ض��ع��ت
�ضمن براجمها برامج دينية ،ت�أكيداً للهوية و�إن ابتعدت
ع���ن ال��ت��زم��ت وال�����س��ي��ا���س��ة� ،إذ ي��ت��م ال��ت�����ض��ح��ي��ة ب��ال��ع��ام��ل
الأيديولوجي وتقدمي العر�ض الديني يف �سبيل الربح.
وقد �أ�شار يف بحثه �إىل حمطات ف�ضائية �إ�سالمية معينة:
ه��ي اق���ر�أ وامل��ن��ار وامل��ج��د ،بو�صف ه��ذه امل��ح��ط��ات الثالث

