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خالصة البحث:

يهدف هذا البحث إىل حتديد مفهوم اهلوية الوطنية من

األمن الفكري وتعزيز اهلوية
الوطنية يف إعالم الطفل
احلفاظ على اهلوية الوطنية يتطلب محاية أربعة مكوانت
من خطر أربع آفات من خالل أربع ركائز

خالل بيان أربعة مكوانت .ويسلط الضوء على أربع
آفات ميكن أن تؤثر سلباً يف تلك القواسم املشرتكة للهوية

الوطنية .وأخرياً ،حتدث البحث عن الركائز األساسية اليت

تعزز وتعني على تشكيل هوية الطفل الوطنية ومحايته من
املؤثرات اإلعالمية.
د .فهد بن عبد العزيز الغفيلي

مقدمة
يلعب اإلعالم دورا رئيسياً يف تشكيل هوية اجملتمعات البشرية ،ويبدأ هذا التدخل يف سن مبكر
جداً .حىت صارت الوسيلة اإلعالمية تلعب دوراً رئيسياً يف تشكيلة شخصية الطفل .ذلك يعود إىل
إن الطفل صار يتعامل مع وسائل التقنية يف سن مبكرة جداً حىت قبل أن يتعلم كيف خياطب من
حوله .وألمهية الوسيلة اإلعالمية ودورها الذي قد يكون بناء فيخرج أجياالً واعية قادرة على النهوض

ابحمليط االجتماعي وما بعده .وقد يكون غري ذلك فيؤدي رسالة سلبية تضر ابلطفل وتنذر مبستقل
غري مرغوب .وهذه الورقة سرتكز على بعض اجلوانب اليت ميكن لإلعالم من خالهلا أن يؤثر على
هوية الطفل الوطنية فيعززها ويسمو هبا أو خالف ذلك ،حبسب من يقود دفة الوسيلة اإلعالمية،
وحبسب قدرة احملاضن الرتبوية األخرى ومدى فاعليتها يف هذا اجلانب .اإلعالم قد يكون املريب
الوحيد يف بعض الظروف ،ولكنه ابلتأكيد ليس وحده يف كل األحوال ،فهناك جهات تربوية أقوى
منه بكثري .على رأس هذه اجلهات املنزل ،مث املدرسة ،مث املسجد ابإلضافة إىل األنظمة والتشريعات
اليت تسنها الدولة حلماية هويتها .فهذه كلها متلك أدوات أتثري على الطفل أقوى بكثري من وسائل
اإلعالم .لكن ،كيفية إدارة تلك املؤسسات وكيفية تعاملها مع الطفل وكيفية بثها للرسالة اإلعالمية
املوجهة إىل الطفل كل هذا حيدد مدى قدرة تلك احملاضن الرتبوية على توجيه الطفل بطريقة تكفل
حتصينه فكرايً وتعزيز هويته الوطنية .فاهلوية الوطنية عبارة عن قاسم مشرتك جلماعة من الناس تشرتك

يف أمور خمتلفة منها؛ الدين ،واللغة ،واألرض ،والقيم ،والعادات ،والتقاليد ،وغريها .ليس ابلضرورة

أن جيتمع الناس كلهم على مجيع تلك القواسم ،فبعض البلدان جتمعها القيم واألرض فقط .وبعضها
يشكل الدين واللغة والتقاليد شيئا أساسيا من هويتها الوطنية .معرفة هذه القواسم املشرتكة يساعد
يف فهم املؤثرات اخلارجية اليت تؤثر عليها وابلتايل تعزز اهلوية الوطنية أو تضعفها .وهلذا ،يهدف هذا
البحث إىل تسليط الضوء على بعض املؤثرات اإلعالمية اليت ميكن أن تؤثر إجيااب أو سلباً يف تلك

القواسم املشرتكة للهوية الوطنية .وأخرياً ،سعت هذه املقدمة إىل إبراز ثالثة جوانب رئيسية هلذه
الورقة :األول ،املقصود ابهلوية الوطنية ،الثاين ،أشكال املؤثرات اإلعالمية ودورها جتاه اهلوية الوطنية
للطفل ،الثالث ،الركائز األساسية اليت تعزز تعني على تشكيل هوية الطفل الوطنية ومحايته من

املؤثرات اإلعالمية.
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املبحث األول
مكوانت اهلوية الوطنية
يشري ألكس ماكشيللي 1إىل إن حتديد اهلوية سواء للمجتمع أو الفرد يتطلب الرجوع إىل جمموعة من
العناصر منها املادي ،والتارخيي ،والنفسي الثقايف ،والنفسي االجتماعي ،وكل تلك العناصر تشمل،
االسم واملسكن وامللبس .والقوى االقتصادية والعقلية واالنتماء االجتماعي ،واألسالف ،واألقارب،
والرتبية ،والتنشئة االجتماعية ،والعقائد والعادات والتقاليد .وهذا يؤكد على إن حتديد اهلوية يعتمد
على عناصر كثرية جداً ختتلف من جمتمع آلخر ومن فرد آلخر ومن مرحلة عمرية ألخرى .ابإلضافة

إىل إن املؤثرات على تكوين اهلوية هي األخرى كثرية وتدخل منها الرتبية والتنشئة االجتماعية والدين
وهو ما يظهر الدور الذي تلعبه مؤسسات التنشئة االجتماعية يف تكوين هوية الفرد وتشكيلها.

وقد قام أريك أريكسون )Erick Erickson( 2بوضع نظرية لنمو الطفل من السنة األوىل حىت
فردا يف عائلة ،واالنتماء
سن الثامنة عشر حيث يذكر أن الطفل يف سنواته األوىل يتعلم كيف يصبح ً
العائلي هو النواه األوىل لالنتماء الوطين .كما يتعلم اإلنسان اللغة ويبدأ يف فهمها واستخدامها،
واللغة متثل هوية وطنية يف كثري من البلدان .ويف نفس هذه املراحل املبكرة يبدأ التمييز بني الصواب
واخلطأ ،ابإلضافة إىل احرتام القوانني .وهذه مهمة لكوهنا تعود الطفل على احرتام مصادر التشريع
كالدين واألعراف والتقاليد ونظام األسرة .كل هذه السلوكيات وغريها كثري يتعلمها الطفل يف سن
مبكرة وقبل دخوله املدرسة .ويشري أريكسون إىل إن الطفل يف مراحل دراسته األوىل وحتديداً املرحلة

االبتدائية ،يتعلم كيف يشارك اآلخرين املسؤولية وكيف أيخذ ويعطي ،وهذه تدرب الطفل على أمور
كثرية من أمهها مشاركته اآلخرين هوية وطنية واحدة جيب عليهم مجيعاً املسامهة يف حفظها والدفاع

عنها واالعتزاز هبا ،وهذه اهلوية مثلما أتخذ من الفرد فهي تعطيه ،مبعىن يف هذه املرحلة جيب على

الطفل أن يرتىب على معرفة احلقوق والواجبات جتاه حميطه ومنها هويته الوطنية وما جيب أن يقدم
هلا ،وما الذي سوف تقدمه له كفرد وكجماعة .مث تتطور الشعور ابملسؤولية بعد ذلك ليصل إىل
 1أليكس مكشيللي ،اهلوية ،ترمجة علي وطفة1993 ،م ،دار النشر الفرنسية.
 2أريك أريكسون ،الطفولة واجملتمع1993 ،م ،شركة نورتن.
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البدء يف تعلم املهنة واالستعداد هلا ،وهذا امتداداً ملسؤولية الفرد جتاه وطنه ،حبيث تعزز االنتماء وحب

العمل والبذل يف سبيل هذا الوطن وعدم االعتماد على احمليط سواء داخل األسرة أو العمالة أو حىت
زمالء العمل يف املستقبل .مث بعد ذلك يبدأ ابالستعداد للزواج وبناء أسرة ،وهذا يقود ابلتايل إىل
مرحلة أخرى من بناء شخصية اإلنسان جتاه حميطه يتمثل يف اإليثار من خالل اهتمامه ابحمليط أكثر
من اهتمامه بنفسه .وهبذا فحني يصل الفرد سن الثامنة عشر تكون جمموعة من القيم األساسية
لتدعيم اهلوية الوطنية قد نضجت لديه .ولكن من املهم جداً اإلسهام يف بناء هذه القيم فإن مل يكن

ملؤسسات التنشئة االجتماعية وعلى رأسها األسرة واملدرسة واملسجد والوسيلة اإلعالمية دور بناء يف
هذا األمر وإال فسيتأثر الطفل حبسب الدور الذي تؤدي تلك املؤسسات .كما ال تغفل األنظمة

والتشريعات كركيزة أساسية تعزز وحتمي اهلوية الوطنية ابإلضافة إىل األسرة واملدرسة واملسجد.
يذكر اجلراري 3أن اهلُوية ،بضم اهلاء وبكسر الواو ،هي الذات وما يالزم هذه الذات ويَلزمها ،إذ به

يتحقق هلا الوجود ،ابعتبارها جمموع املقومات واخلصوصيات اليت هبا تتأكد املاهية ،ألن كلمة املاهية
نفسها ،كما تقول املعاجم املتخصصة ،مشتقة من حرف "ما" ،وكان ينبغي أن ينسب إليها "مائية"،
وقلبت اهلمزة هاء حىت ال تشتبه اللفظة ابلنسبة إىل املاء .ولعلها مشتقة من السؤال "ما هو؟" أو "
ما هي؟" .ويضيف اجلراري أبن اهلوية تتشكل من أربعة مكوانت :األول :الوطن يف جانبيه الطبيعي
والبشري .الثاين :اللغة ابعتبارها أداة تواصل بني سكان هذا الوطن ،وابعتبارها بوتقة فكرهم ورمز
وجودهم وعنصر التحامهم .الثالث :الرتاث ببعديه الثقايف واحلضاري ،ويف سياقه املدرسي والشعيب،
مما أبدعته األجيال املتعاقبة ،سواء على مستوى املعرفة واخلربة ،أو على صعيد العقل والروح ،أو على

نطاق العاطفة والذوق .الرابع :الدين والتفاعل مع روحه ،مباله من أتثري يف النظم اليت تتحكم يف سري
الوطن وأبنائه ،وكذا يف الفكر والسلوك ،بدءا مما حتدده شرائع هذا الدين ،وبدءا كذلك مما ترسبه
عقيدته يف املفاهيم والتصورات .ويؤكد اجلراري أن املتأمل يف اهلوية اإلسالمية سيجد أهنا تكتسي
هذه الصفة "اإلسالمية" يف مجيع املقومات املكونة هلا :فاألرض هي اليت انتشر فيها اإلسالم .واللغة

 3عباس اجلراري ،هويتنا والعوملة2000 ،م.
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هي اللسان الذي نزل به كتاب اإلسالم .والرتاث هو ما أنتج من ثقافة وحضارة بروح اإلسالم
وبلسان قرآنه .والدين هو احملور والعنصر الفاعل.
يؤكد شهال ورفاقه على أمهية تنشئة الفرد منذ مرحلة الطفولة على االعتزاز ابهلوية الوطنية ،فيتعلم
4

حقوق الوطن عليه وكيف يؤديها .ويشري شهال إىل إن كثري من املواطنني العرب يعانون من تغليب
املصاحل الفردية والقبلية على املصلحة الوطنية ،وال ميكن معاجلة ذلك إال من خالل الرتبية .ويشري
هيشان 5أبن التحدي احلقيقي للنظام الرتبوي العريب اليوم يتمثل يف احملافظة على هويته الوطنية بعيداً
عن أتثريات الثقافة الغربية اليت متكن من الوصول إىل الفرد العريب من خالل وسائل اإلعالم املختلفة،
وهذا تسبب يف تقليص أو حتجيم الدور الرتبوي لألسرة واملدرسة ،مما نتج عنه حدوث نوع من
االنفصال بني الطفل العريب وبيئته .وحيذر هيشان من أن هذه القطيعة بني مؤسسات التنشئة
االجتماعية والطفل قد هتدد بتغيري سلوكيات الطفل واجتاهاته متجاوزة جذوره ومرجعياته الثقافية.

املبحث الثاين

 4شهال جورج ،ورفاقه ،الوعي الرتبوي ومستقبل البالد العربية1982 ،م ،دار العلم للماليني.
 5صباح عدامه هيشان ،أساليب الرتبية العربية االسالمية يف مواجهة العنف ،رؤية منهجية1424 ،هـ (2003م).
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اآلفات املؤثرة على اهلوية الوطنية
رمبا وصل احلال ابلثقافة الغربية اليت يعرضها اإلعالم ،خاصة عرب الشاشات أو يف دور السينما ،إىل
مشاهد تشري إىل ضعف العالقة بني اآلابء وأوالدهم .حيث يقوم القانون حبماية الولد من والده.
وهذه املشاهد متكررة ويراد هلا أن ترسخ يف ذهن املشاهد خاصة صغار السن منهم .ويتمثل السبب
يف رغبة بعض النافذين من أصحاب األهواء الذين ال حيكمهم دين أبن ال يكون لألسرة وال للمدرسة
دور فاعل يف العملية الرتبوية وتنمية القيم .بل العكس فما يريده بعض النافذين يف صناعة اإلعالم
من أصحاب األهواء أن يتلقى الطفل قيمه ويرتىب عليها حبسب ما يرونه هم مع حتييد أي سلطات
تربوية أخرى .ومع قوة النفوذ والتسلط على مفاصل الدول من خالل التحكم يف اإلعالم والسلطات
التشريعية ،يتمكن أصحاب األهواء من حتييد دور األسرة واملدرسة وحىت املسجد .واألهم من ذلك
تعليم الطفل من خالل وسائل اإلعالم أن له احلق يف رفض وصاية األسرة والدخول يف مشاكسات
مع املدرسة .فيصبح الطفل يرى الرفض واملشاكسة والعيش الفوضوي من األمور اليت تكفلها األنظمة
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والقوانني .وهلذا كان لزاما على األسرة وضع رقابة كافية على كل ما يشاهده أعضائها خاصة يف
مرحلة الطفولة ،فهذه اآللية وإن كانت مكلفة إىل حد ما وحتتاج من األسرة إىل تقدمي بعض التنازالت
وبذل مزيد من اجلهد ،إال إهنا ستعني يف محاية الطفل واألسرة وحىت اجملتمع من الكثري من السلبيات
اليت قد تنتج عن الرتاخي يف معاجلة هذا األمر.
أوالً :أتثري اإلعالم املستورد على هوية الطفل الوطنية:
تلعب املادة اإلعالمية املستوردة من خارج البالد دوراً كبرياً يف تشكيل ثقافة اجملتمع .خاصة حني
تتسم تلك املواد ابجلاذبية ودغدغة العواطف .وأتيت األفالم السينمائية والكرتونية على رأس تلك

القائمة .وتشري الدراسات أبن مشاهدة الطفل املستمرة لتلك األفالم هلا سلبيات كثرية .ومن ذلك
حبث بيكنغهام ورفاقه ،حيث حصروا جمموعة كبرية من التأثريات السلبية لإلعالم على الطفل وصلت
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 6القصييب ،غازي عبد الرمحن ،العوملة واهلوية الوطنية1423 ،هـ (2002م) ،مكتبة العبيكان ،الرايض.
 7ديفد بكنغهام ،واناتشا ومتان ،ربيكا ولت ،أندريو برن ،أتثري وسائل اإلعالم على األطفال والشباب خاصة األلعاب الرقمية واإلنرتنت،
(2007م) ،مركز دراسات األطفال والشباب واإلعالم ،جامعة لندن.
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إىل أربعة عشر سلبية ومنها فقدان الطفل لتقدير الذات ونشوء اضطراب جتاه اهلوية الوطنية وشعور
ابلغربة .يقول جوزيف  :قال كولن ابول وزير خارجية الوالايت املتحدة األمريكية األسبق ،يف إجابته
8

لسؤال أحد احلضور يف املنرب االقتصادي العاملي دافوس بسويسرا ،عن أسباب تركيز الوالايت املتحدة
على قوهتا الصلبة دون القوة الناعمة .إن بالده اضطرت الستخدام قوة السالح يف احلربني العامليتني،
أما بعدمها فقد ركزت على اإلعالم كقوة انعمة من خالل خطة مارشال .ويشري جوزيف أبن القوة
الناعمة األمريكية املتمثلة يف اإلعالم والسينما قد متكنت من هدم سور برلني قبل أن يقوم األملان
أبنفسهم ويهدمونه.
وتتباين آراء الكثريين حول السينما بني مؤيد ومعارض .فبينما يرى املؤيد أن السينما جمرد وسيلة
ترفيه كأي وسيلة أخرى ،يراها املعارضون كوسيلة تغريب تتعارض مع تعاليم الدين اإلسالمي .حيتج
املؤيدون أبن السينما سيجعلنا نعيش كبقية اجملتمعات البشرية لديها وسيلة ترفيه مجاعية بريئة تشغل
وقت الفراغ ،ويرد املعارضون أبن لدينا املنتزهات واحلدائق كبديل .يقول أحد مؤيدي السماح بفتح
دور السينما أبن صديقه أو جاره امللتزم (ملتحي وثوب قصري) حيضر السينما خارج اململكة بل
ولديه مكان جمهز يف بيته ملشاهدة أحدث األفالم األمريكية .فريد عليه املعارض للسينما أبن هذا
الشخص حالة شاذة والشاذ ال يعتد به ومن ظاهره االلتزام ال يعين إملامه ابحلكم الشرعي والبعد
الثقايف .يطول النقاش ويؤذن لصالة الفجر ومل يقنع أحدمها صاحبه ،ومتضي السنون وما يزال اجلدل
مستمرا ونفس احلجج تطرح ومل يتغري شيء .ولو نظران إىل كال الطرفني لوجدان أبن كالمها حمق يف
طرحه ،ولكن تبقى نقطة ،قد تكون مهمة ،تتمثل يف إغفال كل طرف لطريقة نظر صاحبه إىل
املوضوع .فالسينما عبارة عن وعاء مادي ال يضر وال ينفع مثل بقية األوعية يف عصران احلديث؛
كالثالجة والسيارة واهلاتف اجلوال .فعلى سبيل املثال لو أن اثنني اشرتكا يف منزل وأراد أحدمها أن
يقتين ثالجة يضع فيها مخراً وقال اآلخر ال ميكن أن أمسح هبذه الثالجة إطالقاً .فبدأ الطرف األول

يتحدث عن مزااي الثالجة وبدأ الثاين يتحدث عن مساؤها ،ونسي أن يوصل للطرف األول أن
املشكلة ليست يف ذات الثالجة ولكن فيما سوف حتتويه النتهت املشكلة .ونفس الشيء ينطبق
على فكرة السينما فليس من املقبول أن يقبل جمتمع ذو ثقافة وحضارة عريقتني جبلب وسيلة يقوم

 8جوزيف ين ،القوة الناعمة وسيلة النجاح يف السياسات الدولية ،ترمجة د .حممد البجريمي1428 ،هـ (2007م) ،مكتبة العبيكان ،الرايض.
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من خالهلا منافسه احلضاري بتلقني أفراد جمتمعه ،بعد أن مجعهم يف مكان واحد وهو السينما،
ويلقنهم دروساً مشوقة جداً ،على مدار الساعة ،تدور حول أن جمتمعه أفضل اجملتمعات وأن حضارته

أكثر عراقة ويف مناسبات يرسل رسائل مباشرة أو غري مباشرة يعرض بدينهم ويتهمه ابلتحريض على

العنف واإلرهاب .هذه مشكلة وإن كان هناك من قبل على مضض ما يطرح على شاشات القنوات
الفضائية فيؤثر يف األفراد فينشأ الواحد منهم ولديه شعور ابلدونية ،فإن املشاهدة اجلماعية ضررها
أكرب وتقود إىل قبول كل ما يطرح يف تلك الوسيلة وهذا يقود إىل اإلعجاب مث إىل االنصهار وابلتايل
االنداثر ،وهو انداثر أو اختفاء الثقافة احمللية املستمدة من تعاليم الدين احلنيف .وملزيد من التوضيح،
فمن لديه بركة ماء صافيه فليقم بسكب قليل من احلرب األسود يف هذه الربكة لريى النتيجة بنفسه.
وهلذا فاحلل سهل جداً ويتمثل يف السماح بفتح دور السينما يف كل مكان ولكن قبلها جيب إجياد

صناعة سينمائية منضبطة تدار وفق أسس ”شرعية“ قادرة على معاجلة ما يدور يف اجملتمع احمللي
وتصحيحه مع الوقت ونشر الوعي وغرس العزة يف األنفس وتعزيز االنتماء الوطين والديين .ولكن

يبقى السؤال هل هناك رغبة لدى مجيع األطراف لتحقيق ذلك؟
ومن أهم السلبيات املرتتبة على دخول التقنية وانتشارها يف اجملتمعات البشرية ،تغلغلها يف كافة
األعمار حىت وصلت إىل مراحل مبكرة جداً .وتربز صعوبة األمر حني يكون هذا اخلطر دون وعي

من األسرة ،بل إن األسرة يف الغالب هي من يدفع الطفل ويشجعه على استخدام األجهزة الذكية

بغرض إشغاله .وكثري من األسر قد ال تدرك أن هلذه البداايت املبكرة يف التعامل مع التقنية سلبيات
كثرية أييت على رأسها أتخر الطفل يف تعلم اللغة اليت تشكل العالمة األوىل للهوية الوطنية .كما إن
نشوء الطفل مع تلك األجهزة سيؤدي إىل خلق صعوابت يف التعاطي مع اللغة سواء يف التحدث
أو الكتابة أو القراءة .وتشري إحدى الدراسات 9إىل إن  %73من األسر تستخدم األجهزة الذكية
كوسيلة إلشغال أطفاهلم بينما يقومون هم أبداء مهام أخرى .وتؤكد الدراسة على إن أكثر من ثلث
األطفال دون سنة يستخدمون األجهزة الذكية كاهلاتف واآليباد حىت قبل أن يتعلموا املشي والنطق.
وأن واحد من كل سبعة أطفال دون السنة الواحدة يستخدم تلك األجهزة على األقل ساعة يومياً.
 9هيلدا كاابيل ،األطفال يف سن ستة أشهر يستخدمون األجهزة الذكية2015 ،م ،ميكن الوصول إليها عرب هذا الرابط
https://goo.gl/Og96v7
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وحتذر األكادميية األمريكية لطب األطفال من جعل األجهزة التقنية وسيلة ترفيه لألطفال دون
السنتني من العمر .وتقول الباحثة هيلدا كاابيل إن معظم األطفال حني يبلغون السنة الثانية من
10

العمر يكونون ممن هلم جتارب مع األجهزة الذكية .وتؤكد كاابيل :أبهنا مل تكن تتوقع أبدا أن هناك
أطفاال يستخدمون تلك األجهزة يف الستة أشهر األوىل من العمر ،وأن بعضهم قد ميضي أكثر من
نصف ساعة مستخدماً تلك األجهزة.
وتشري إحدى الدراسات العلمية إىل إن قيام املراهقني بكتابة الرسائل النصية القصرية عرب اهلواتف
الذكية يؤثر سلبا على إمكانيتهم اللغوية .وتشري الدراسة إىل إن هذه الطريقة يف التعاطي مع اهلواتف
الذكية تسبب أتخرا يف مهارات التحدث والتعلم بشكل كبري .ويؤكد الباحثون أبن املراهقني الذين
يستخدمون الرسائل النصية يف التواصل مع أقراهنم بشكل دائم يرتكبون أخطاء لغوية كثرية ابإلضافة
إىل اعتمادهم على اللغة العامية والكلمات املختصرة واألرقام بدال من احلروف يف أغلب الرسائل.
ومن األشياء اليت متس ابهلوية الوطنية ،تعليم األطفال تصرفات وسلوكيات منافية للفطرة السوية
والدينية اليت متثل هوية وطنية يسعى اجملتمع إىل احلفاظ عليها ويستميت يف الدفاع عنها .ولكن
بعض املواد اإلعالمية قد هتدم ذلك أو بعضه لدى فئات من الشباب وصغار السن .يذكر الكاتب
ابرترك هورجين أبنه كان يف اخلامسة عشر من العمر حني شاهد فيلماً يعرض مشاهد لشذوذ جنسي.

تلك املشاهد قادته إىل البحث عن رجل ليطبق ما رآه يف ذلك الفيلم .ويعلق الكاتب أبن للمادة
11

اإلعالمية أتثري على املتلقي قد جتعله ينخرط يف الدور دون أن يشعر وقد حياكي ما شاهده .وكدليل
على قوة اإلعالم وأنه قد حيول الثقافة اجلمعية بكاملها إىل ثقافة شاذة ،ما حدث لقوم لوط فهم قد
بدلوا خلقة هللا وأصروا على ارتكاب الفاحشة بشكل مجاعي وعلين .واستبدلوا سلوكا شاذا ابلسلوك
اح َشةَ ما سبـ َق ُكم ِهبا ِمن أ ٍ ِ
ال لَِقوِم ِه أ ََأتْتُو َن الْ َف ِ
ِ
ِ
ني).
َحد م َن الْ َعالَم َ
َ ََ
َ ْ َ
(ولُوطًا إ ْذ قَ َ ْ
السوي ،يقول هللا تعاىلَ :
وهلذا فإن حتول الشخص من احلالة السوية اليت متثل اهلوية الوطنية والفطرة اإلنسانية إىل حالة الشذوذ

12

تعد تقليداً مستجداً وال يفطر عليه من ابتلوا هبذا الشذوذ .وهو ما حياول بعض علماء النفس تفسري
 10املصدر السابق.
 11سكب داين ينغ ،السينما وعلم النفس عالقة ال تنتهي ،ترمجة سامح مسري فرج2015 ،م ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.
 12األعراف آية ()80

8
لتسجيل البحث كمرجع:
الغفيلي ،فهد عبد العزيز2017( ،م) ،األمن الفكري وتعزيز الهوية الوطنية في إعالم الطفل ،جامعة األمير نورة بنت
عبد الرحمن ،الرياض.
د .فهد بن عبد العزيز الغفيلي fahdghofi@yahoo.com www.hahona.com

الشذوذ من خالله .ولو كان بعض البشر ميكن أن يولد يف جيناته ميل إىل الشذوذ ملا خلت البشرية
كلها من أي سلوك شاذ ،حىت جاء قوم لوط فارتكبوا تلك الفاحشة ومل يسبقهم إليها أحد من
العاملني .ولكن هذه من سلبيات اإلعالم الذي قد يستطيع تزيني األفعال السيئة وتصويرها بطريقة
جذابة فينخدع هبا صغار السن والشباب.
اثنياً :التلقي غري املنضبط:
التلقي سواء من خالل السماع أو املشاهدة أو القراءة هو الذي يبين شخصية وثقافة اإلنسان .وهلذا
كان من املهم ضبط مسألة التلقي وعدم التهاون يف هذه املسألة .ولكن الغريب ،أنه وبينما حيتاط
كثري من الناس ملا قد يصيب مالبسهم فيتسبب يف اتساخها ،وبشكل أقل حرصا يتعاملون مع ما
يدخل أبداهنم من مأكوالت ومشروابت ،إال إن بعضهم قد ال يتوقف كثرياً عند مصدر ونوع املادة

الفكرية أو حىت املعلوماتية اليت يتلقاها .فعلى سبيل ،رغم أن الشارع احلكيم حذر من الشائعات
ِ
ِ
ِ
ات ِأبَن ُف ِس ِه ْم َخْيـًرا َوقَالُوا َه َذا إِفْك ُّمبِني 13.وبقوله
بقوله :لَّْوَال إِ ْذ َمس ْعتُ ُموهُ ظَ َّن الْ ُم ْؤمنُو َن َوالْ ُم ْؤمنَ ُ
اَّللِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ند َّ
س لَ ُكم بِِه ِع ْلم َوَْحت َسبُونَهُ َهيِنًا َوُه َو ِع َ
تعاىل :إ ْذ تَـلَق َّْونَهُ أبَلْسنَت ُك ْم َوتَـ ُقولُو َن أبَفْـ َواه ُكم َّما لَْي َ
َع ِظيم 14.وهذا حتذير من الشائعات سواء عند التلقي أو التثبت قبل إعادة النشر .إال إن بعض
األشخاص ال يلتفت إىل تلك التحذيرات وال يعريها االهتمام الكايف ،ورمبا تصرف بطريقة خمالفة
متاماً ملا اشتملت عليه من تعاليم وتوجيهات رابنية .وهذه من املسائل املهمة اليت جيب تربية الصغار
عليها خاصة يف زمن انتشار وسائل التواصل اليت ال تتيح لبعض األشخاص فرصة االنتظار والتثبت

من صحة ما يصله.
كما صارت بعض وسائل اإلعالم ختوض بكل شيء بغض النظر عن الفئة املتلقية هلذا البث .فاملهم
ابلنسبة لتلك الفئات حتقيق الربح فقط ،إن مل يكن اهلدف أبعد من ذلك .فبعض تلك الوسائل
تبث ما فيه تطاول على الذات اإلهلية أو على األنبياء واألداين أو تبث ما خيالف الثوابت الشرعية
بغرض زعزعة اإلميان يف أنفس املتلقني .واملشكلة أن بعض الناس قد يفتح قلبه حبجة الفضول يف
 13سورة النور اآلية رقم (.)12
 14سورة النور اآلية رقم (.)15
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معرفة ما حتمله تلك الرسالة من مادة وما تريد الوصول إليه .وهذا فيه خمالفة شرعية خطرية ،حيث
هنى هللا سبحانه وتعاىل عن تلقي ما فيه استهزاء أو سخرية من الدين ويدخل يف ذلك التطاول على
اب أَ ْن إِ َذا َِمسعتُم آاي ِ
الثوابت .يقول هللا سبحانه وتعاىل :وقَ ْد نَـَّزَل َعلَْي ُكم ِيف الْ ِكتَ ِ
اَّللِ يُ ْك َف ُر ِهبَا
ت َّ
ْْ َ
ْ
َ
ِِ
يث َغ ِريهِ إِنَّ ُكم إِذًا ِمثْـلُهم إِ َّن َّ ِ
ويستَـهزأُ ِهبا فَ َال تَـ ْقع ُدوا معهم ح َّىت َخيُوضوا ِيف ح ِد ٍ
ني
ُ
اَّللَ َجام ُع الْ ُمنَافق َ
ْ
َُ ْ َْ َ
َ
ُ ََُ ْ َ
ُْ
ْ
والْ َكافِ ِرين ِيف جهنَّم َِ
مج ًيعا .فاهلل سبحانه وتعاىل هنا ينهى عن التلقي غري املنضبط ويبني أن من
َ
َ ََ َ
15

يتساهل يف ذلك فهو يدخل يف دائرة النفاق ،واملستهزئ يدخل يف دائرة الكفر .وهللا سبحانه يتوعد
كال الطرفني بعذاب النار ،وسوف يبدأ ابملنافق املتهاون يف هذه املسألة.
وظهور بوادر التشكك يف الدين وحقيقة وجود اخلالق وغريها من األفكار اإلحلادية اليت ظهرت لدى
بعض الشباب واملراهقني نتيجة للتساهل يف مسألة التلقي .فمن يتلقى بغري ضوابط شرعية ،فهو
يفتح على نفسه شرور التأثر مبا يتلقى حىت لو ادعى قدرته على التمييز ،ما مل يكن شخصاً متخصصاً
يهدف من وراء اطالعه إىل الرد على ما يطرح يف جمال بعينه .أما من يتلقى جملرد الفضول فبالتأكيد
ستصيبه لوثه ما قرأ وسوف تضطره إىل التشكك والتساؤل حول صحة ما كان يؤمن أبنه مسلمات
ال تقبل الشك ابلنسبة له .فحىت لو مسع اإلنسان من يقذف أعز الناس إليه ،فإنه مساعه مرة بعد
األخرى سيقوده حىت لو مل يقبل ما قيل يف حمبوبه إىل خلق نظرة جديدة حتيط هبا عالمات االستفهام.
وهذا ما يريده من يطرح تلك األفكار حول العقيدة وحقيقة وجود اخلالق سبحانه من خالل خلق
األسئلة اليت هتيئ لقبول مزيد من األسئلة ينشأ عنها مزيد من التشكك يف العقيدة ،حىت يصري بعض
األشخاص غري مبالني بتعاليم الدين ويستحضرون ما تلقوه من أفكار يف كل مسألة .وهلذا فمن املهم
تربية النشء على جتنب كل مادة إعالمية تتطاول أو ال حترتم ما له قداسه يف نفسه.
اثلثاً :الوسائل اإلعالمية املوجهة:
تعد الوسائل اإلعالمية املوجهة من أكثر الوسائل اإلعالمية أتثرياً على النشء وصرفه عن االنتماء

الوطين إىل االنتماء إىل أشياء أخرى بديلة كالتعصب املناطقي ،والقبلي ،والطائفي ،والعرقي

والرايضي .وما يؤسف له أن كثرياً من أولياء األمور ،خاصة األبوين ،ال يعلمان ما يتلقاه أوالدهم
 15سورة النساء اآلية رقم (.)140
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عرب وسائل اإلعالم املختلفة .وهذا ما تظهره ،كمؤشر ،دراسة ميدانية ،أجريتها ،مشلت مئة أسرة،
كل واحدة منها تتألف من أحد الوالدين ،وأحد األبناء أو البنات ،ممن يدرسون يف إحدى املرحلتني
املتوسطة أو الثانوية .حيث قمت بعمل استطالع موجه إىل (االبن/البنت) وآخر موجه إىل أحد
الوالدين .حيث كنت أخذ كل واحد منهما على حدة ،مث أطلب منه اإلجابة على األسئلة ،اليت
كنت أطرحها مباشرة بنظام املقابلة ،حبيث أحصل على اإلجابة الدقيقة ،وأضمن ،يف نفس الوقت،
أبن الوالد ال ميكنه معرفة اجاابت ولده ،وال االستفادة منها.
حيث أوضحت النتائج أن معظم اآلابء واألمهات ال يعرفون الكثري عن ميول أبنائهم وبناهتم الرتفيهية
فال نوعية القنوات التلفزيونية اليت يشاهدها األوالد معلومة لكث ٍري من اآلابء ،وال مواقع اإلنرتنت اليت
يتم تصفحها ،ونفس الشيء ينطبق على اهلواتف الذكية ،واأللعاب الرقمية .أما أكثر ما أسفت له،
فيتعلق ابإلجابة على السؤال املوجه إىل اآلابء ،الذي يسعى للتحقق من وجود قنوات فضائية موجهة
إىل األطفال هتدف إىل التأثري سلباً على قيمهم وثقافتهم اإلسالمية والعربية .حيث يرى  %53من

اآلابء (أب ،أم) ،ممن يشاهد أوالدهم قناة (إم يب سي) الثالثة ،املوجة إىل األطفال واملراهقني،

وتستأثر بـ  %72ممن مشلتهم الدراسة ،أهنم شاهدوا أو مسعوا ما يدل على خطر تلك القناة على
القيم اإلسالمية ،وابلتايل على اهلوية الوطنية ،وهو ما ميثل  %33بينما يرى  %18منهم عدم وجود
قنوات تشكل خطراً على القيم اإلسالمية ،مقابل  %29منهم قالوا أبهنم ال يعلمون أو غري متأكدين
من وجود اخلطر ومع ذلك فإم يب سي الثالثة هي القناة املفضلة ألوالدهم.

وعلى اجلانب األخر ،فإن ثبوت تصفح األوالد ملواقع حتتوي على مشاهد غري مقبولة ،رمبا يدل على
ارتباطهم بصحبة غري جيدة ،قد تستغلهم .وهذا ميكن تفاديه لو أن األبوين كاان جادين يف متابعة
األوالد ،قبل أن ينخرطوا يف صحبة غري موثوقة ،قد يراها الولد بديالً عن أسرته .وما يدعو لألسى،
أن كثرياً ممن جنح أوالدهم ،كانوا قد الحظوا بعض ما يريبهم يف تصرفاهتم ،خالل فرتة كافية إلعادة

توجيههم ،ولكنهم مل يكلفوا أنفسهم عناء البحث والتقصي خلف تلك التغريات .ولو كان اآلابء قد
آل حال بعضهم إىل ما انتهوا إليه.
اهتموا قليالً بتحصني أوالدهم ،ملا َ
ابإلضافة إىل خطر بعض القنوات العربية املوجهة واليت تبث مادة تغريبية تؤثر يف هوية الطفل وانتمائه
الوطين ،أتيت الوسائل اإلعالمية اليت حترض على التعصب القبلي وتكرسه على حساب االنتماء
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الوطين .يظهر ذلك جليا من خالل حتقيق نشرته صحيفة الرايض 16يقول أحد الطالب إنه الحظ
انتشار النعرة القبلية بني الطالب وأن سببه يعود إىل ما تبثه القنوات الفضائية القبلية من فخر واعتزاز
ابلقبيلة مقابل التقليل من قيمة اآلخرين .ويقول أحد املعلمني إن الطالب يشاهدون ما تبثه تلك
القنوات مث أيتون إىل املدرسة فيتصارعون كل يدافع عن قبيلته وقد يصل األمر إىل التناحر والتشاجر
وإحلاق األذى ببعضهم ومبقتنياهتم حيث سجلت حاالت اعتداء على سيارات بعض الطالب بسبب
خالفات منشأها قبلي .ويف هذا التحقيق يشري د .عبد الرمحن املديفر ،استشاري الطبيب النفسي
واملعاجل األسري ،إىل إن ظاهرة التعصب القبلي ظاهرة اجتماعية تنشأ بسبب ضعف اهلوية الوطنية،
وال ميكن القضاء على اهلوايت األخرى إال بتعزيز اهلوية الوطنية .وتشري إحدى الدراسات إىل إن
17

الشريط املتحرك الذي تستخدمه بعض القنوات الفضائية القبلية وتتيح من خالل للمشاهدين فرصة
كتابة ما يشاؤون حول قبيلتهم أو القبيلة األخرى هبدف الكسب املادي ،يؤثر أتثرياً سلبياً يف تعزيز

التعصب القبلي لدى الصغار والكبار .وتؤكد نفس الدراسة على إن ما يبثه اإلعالم املوجه ملصلحة
القبيلة يذكي النزعة القبلية لدى الصغار ويظهر ذلك جلياً يف العديد من األوجه منها على سبيل

املثال :جتمعات وتكتالت قبلية داخل بعض املدارس وخارجها ،التقليل من قيمة اآلخرين وجتاهلهم
ألسباب متعلقة ابلقبيلة ،تفضيل ابن القبيلة على غريه ،عدم املشاركة يف األنشطة املدرسية .وتشري
الدراسة إىل إن أهم العوامل املؤدية إىل التعصب القبلي لدى الشباب ،مرتبطة ببعض األسر اليت
صارت ترسخ القبلية لدى أفرادها ،إضافة إىل كثرة حديث كبار السن يف جماسهم عن القبيلة وأجمادها،
كما تلعب وسائل اإلعالم دوراً يف تغذية التعصب القبلي لدى الشباب مبا تبثه من برامج متنوعة
كاملسابقات الشعرية املعتمدة على التصويت ،وكذلك الشريط املتحرك الذي يتيح للمشاهدين قول

ما يشاؤون مبقابل مادي ترتبح منه القناة ،ابإلضافة إىل ضعف الدور التوعوي الذي تقوم به املدرسة.
رابعاً :الصور النمطية السلبية:
 16حتقيق بعنوان :جيل األلفية يعود إىل الوراء حبثاً عن "اهلوية"" ..التعصب القبلي" يف املدارس يهدد وحدتنا الوطنية ،صحيفة الرايض العدد
()14541ميكن الوصول إليه عرب الرابط التايل. https://goo.gl/Zha9WR :
 17الشثري ،عبد العزيز محود ،مظاهر ومشكالت التعصب القبلي واإلقليمي بني طالب التعليم العام ،كرسي األمري انيف لدراسات الوحدة
الوطنية1433 ،هـ.
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تستطيع الرسالة اإلعالمية املكثفة خلق شعور لدى املتلقي بصحتها .فتكرر بعث الرسالة اإلعالمية
خيلق صورة منطية ،قد تكون إجيابية ،وقد تكون سلبية ،حبسب توجه معد الرسالة .ويعد القائد
األملاين النازي ،أدولف هتلر ،أحد البارعني يف استخدام اإلعالم ،للتأثري يف نفسيات املتلقني .وكان
هتلر يؤمن مبقولة مفادها" :كلما كانت الكذبة أكرب كلما كانت أقرب للتصديق ".18واإلشكال
هنا ،أن انتشار الوسيلة اإلعالمية وتوافرها بيد الغالبية العظمى من الناس ،ساعد على انتشار تلك
الرسائل وزاد من قبوهلا لدى بعض املتلقني ،خاصة صغار السن .وما يالحظ هنا ،أن هناك محالت
إعالمية تدار بشكل احرتايف ضد بلد أو جمتمع ،فتصوره بطريقة سلبية .بعضها ينشر على شكل
دراسات علمية ومهية ،وبعضها على شكل طرف ،ظاهرها التسلية ،وابطنها خلق صورة منطية سلبية.
واحملزن حقاً ،حني تصل درجة الغفلة أبفراد اجملتمع ،إىل درجة قيامهم إبعادة مترير تلك الرسائل ،من

ابب التسلية ،دون أن يدركوا ،أن تلك الرسائل تسعى إىل إحلاق األذى هبم .وتتمثل خطورة تلك
الرسائل ،أبن أتثريها السليب ال يظهر مباشرة ،بل قد حيتاج إىل عدة سنوات ،وبعضها قد ال يؤتى
أكله إال يف اجليل التايل .فعلى سبيل املثال ،الطفل الذي نشأ على تلقي رسائل سلبية عن جمتمعه

على شكل نكات وطرائف ،سوف تتحول تلك الرسائل اإلعالمية إىل قناعات متغلغلة يف وجدانه.
وسوف يصبح من الصعب تغيريها .وحىت لو مت تغيريها ،وهذا صعب ،كما أشرت ،إال إهنا ستبقى
مالزمة له وقد يتم تعيري أفراد هذا اجملتمع هبا.
وعلى اجلانب اآلخر ،يسعى العدو خللق صورة منطية عن نفسه ،بطرق غري مباشرة .ومنه ،إعادة
نشر دعاية األعداء ،اليت تؤكد على تفوقهم وتقدمهم ،مقارنة بتخلف وتقهقر اجملتمع املستهدف.
ويف هذا الصدد يذكر اهلمص وشلدان 19واحلارثي :20إن جزء من االسرتاتيجية اإلسرائيلية يف حرهبا
مع العرب تعتمد على بث اليأس وخلق السلبية يف نفوسهم ،من خالل إظهار تفوق اجلندي
اإلسرائيلي ،وختلف اجلندي العريب .وحتليل خطاابت السياسيني اإلسرائيليني ،توضح أهنا كانت
تعتمد على زرع اليأس يف أنفس العرب ،واستحالة قدرهتم على التصدي للجيش اإلسرائيلي ،ويف
 18كول ،ن .ج ،.وكولربيت ،د .وولش ،د .الدعاية وإقناع اجلماهري( ،إي يب سي ،سيو) ،سانتاابربرا2003 ،م.
 19اهلمص ،عبد الفتاح ،وشلدان ،فايز ،)2009( ،األبعاد النفسية واالجتماعية يف ترويج اإلشاعات عرب وسائل اإلعالم وسبل عالجها من
منظور إسالمي ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة متوافر على الرابطhttps://goo.gl/kzRWWl :
 20احلارثي ،ساعد ،) 2001( ،اإلسالم والشائعة ،حبث منشور يف ندوة أساليب مواجهة الشائعات ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية،
الرايض.
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نفس الوقت بث إحياءات سلبية تنم عن رغبة عارمة لدى اجلماهري العربية يف عقد صلح دائم مع
الكيان اإلسرائيلي .ويشري طنطاوي :21إىل إن املغول كانوا من أبرع من استخدم الشائعة يف بث
الرعب يف نفوس أعدائهم ،وحتطيم الروح املعنوية لديهم .وكانوا يفعلون ذلك بطرق خمتلفة ،منها
إرسال اجلواسيس للتهويل من قوة اجليش املغويل ،وأهنم إذا جاعوا أيكلون األشجار ،فإن مل جيدوها
أكلوا حلوم البشر.
ويذكر الشميمري :22أبن القولبة وتصنيع الصورة النمطية السلبية ليست مشكلة معرفية بسبب،
نقص املعلومات ،بل هي عدوان معنوي متعمد وخمطط له يتم ابلطريقة اآلتية:
)1

تتم عملية القولبة والتنميط وتصنيع الصورة النمطية السلبية إبلصاق وتعميم جمموعة من
السمات السلبية ،والصور الكريهة ،واألوصاف املنفرة على املستهدف.

)2

تقوم وسائل اإلعالم ابلتأكيد على هذه السمات واملبالغة فيها ،وتكرارها ،وتوضيحها،
وترسيخها ،حىت تتالشى أي جوانب إجيابية أخرى يف صورة املستهدف.

)3

تقوم وسائل اإلعالم ابلبحث عن أي شواهد ،أو أحداث أو ممارسات ،مهما كانت
اندرة ،لتأكيد الصورة النمطية السلبية وترسيخها.

)4

يتم إحكام عملية القولبة والتنميط مبرور الوقت ،وتتابع الزمن ،والتكرار املستمر ،والعمل
الدؤوب يف إبراز الصورة النمطية السلبية ،وتنوع أساليب عرضها ،واختالف طرق

معاجلتها ،واستخدام وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية واألفالم السينمائية أيضاً.
ودالالت جناح الصورة النمطية تتمثل يف ردود أفعال اآلخرين ومشاعرهم جتاه الشخصية أو اجلهة
املستهدفة .حيث قد تكون مشاعر كراهية ،أو امشئزاز ،أو سخرية ،أو خوف ،وغريها من املشاعر.
واألسوأ من ذلك كله حني ختلق لدى الشخص أو اجملتمع صورة سلبية عن ذاته ،وتفقده الثقة بنفسه
وهبويته الوطنية .وقد تصل نتائج القولبة اإلجيابية عن العدو إىل املبالغة يف احرتامه ،وتقليده ،ورمبا
قادت إىل االنبهار بثقافته ،مما يؤدي إىل انصهار الثقافتني ،مث انداثر الثقافة األم ونسياهنا.

املبحث الثالث
 21طنطاوي ،حممد ،)2001( ،اإلشاعات الكاذبة وكيف حارهبا اإلسالم( ،دار الشروق ،القاهرة).
 22الشميمري ،فهد عبد الرمحن ،الرتبية اإلعالمية ،كيف نتعامل مع اإلعالم؟1431 ،هـ (2010م).
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احملاضن الرتبوية ودورها يف تشكيل هوية الطفل
أوالً :دور األسرة يف تعزيز ومحاية اهلوية الوطنية:
تعد األسرة النواة األوىل اليت من خالهلا يتم حتصني الطفل من املؤثرات اخلارجية اليت قد تؤثر سلباً
على اهلوية الوطنية .وأتيت أمهية األسرة يف التنشئة إىل كوهنا أوىل مؤسسات التنشئة اليت يتعلم منها
الطفل السلوكيات واألخالق والقيم يف وقت مبكر جداً .ويذكر اهلندي  :إن تدخل األسرة يف الرتبية
23

والتعليم يف سن مبكرة تساعد على بقاء ورسوخ ما مت تعليمه للطفل .كما إن الطفل يرى يف والديه

قدوة تفوق أي أشخاص آخرين وهلذا فهو يسعى حملاكاهتما وتشرب أو اعتناق ميوهلما واجتاهاهتما.
ويضيف اهلندي أبن مرحلة ما قبل املدرسة ينمو خالهلا الضمري اإلنساين وهي تساعد على تثبيت
القيم .ومن هذا املنطلق كان لزاماً على األسرة أن تقوم ابألمور التالية مما قد يعزز اهلوية الوطنية لدى
النشء:

 )1استشعار رب األسرة نظرة أطفاله إليه وأنه قدوة حتاكى معظم حركاته وسكناته وقد ترتسخ يف
أذهانه أطفاله ،وهلذا فتصرفات األب واألم أشبه ما تكون برسائل إعالمية إجيابية أو سلبية يعتنقها
الطفل ويطبقها يف املستقبل.
 )2جتنيب األطفال لوسائل التقنية الذكية وعدم استخدامها كملهيات إلشغاهلم عن الوالدين ،فتلك
األجهزة لن تكون جمرد أداة تسلية بل ستكون مريب حيتمل أن يكون أقوى يف أتثريه من األسرة
اليت ختلت عن طفلها يف أهم فرتات عمره.
 )3تعويد الطفل على القراءة ومناقشته فيما يقرأ ،وهذا سوف حيقق ثالثة أمور :أوهلا :إشعار الطفل
أبمهيته حني يناقش حول ما يقرأ ،واثنيها :مساعدته على فهم ما يقرأ وتبسيط بعض املعاين مما
يساعده يف املستقبل على قراءة ما هو أعمق وأكثر تعقيد ،واثلثها :أن هذا االهتمام من األسرة
والفهم الذي يكتسبه سوف يزيده حباً يف القراءة ،وهذا سيقود إىل إخراج جيل حيمل وعيا

وإدراكا  ،هذا الوعي قد يكون الرافد األساس لتعزيز اهلوية الوطنية لدى الفرد ومحايته من أي
مؤثرات خارجية.
 23اهلندي ،سهيل أمحد ،دور املعلم يف تنمية بعض القيم االجتماعية لدى طلبة الصف الثاين عشر مبحافظات غزة من وجهة نظرهم،
2001م.
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 )4من املهم أن يعود الطفل على القراءة املنضبطة وأن يرىب على كيفية التمييز بني ما هو انفع وما
هو ضار ،فاملادة اإلعالمية سواء مطبوعة أو مسموعة أو مرئية اليت حتمل يف طياهتا ما فيه تطاول
على أي من مكوانت اهلوية الوطنية جيب التوقف عنها فوراً ،وأن يؤكد على الطفل أو املراهق أنه
ليس من املناسب االطالع ،من ابب الفضول ،ملعرفة ما يقال مما فيه ازدراء للهوية الوطنية أو أي

من مكوانهتا.
 )5أمهية التأكيد على األسرة مبراقبة قنوات األطفال ومتابعتها أبنفسهم أو القراءة عنها قبل إاتحتها
ألطفاهلم ،فبعض القنوات تبث مادة إعالمية بطرق ممنهجة ومقصودة وأبشكال احرتافية سعياً
للتأثري يف ثقافة الطفل ،ولديها ابقات تلفزيونية متكاملة كل قناة منها موجهة إىل فئة عمرية
حمددة ،فتبدأ ابألطفال مث املراهقني مث القنوات املوجهة للشباب وما حتويه من مواد مناقضة متاماً
لثقافة البلد وتنتهي ابلقنوات السياسية املتخصصة اليت حتلل بطريقة تالئم ما خيدم سياساهتا
وسياسات من يقف خلفها ويقدم هلا الدعم.

اثنياً :دور املدرسة يف تعزيز ومحاية اهلوية الوطنية:
تتحمل املدرسة شطراً كبرياً من مسئولية تعزيز اهلوية الوطنية ،فعلى كاهل املعلم تقع مهمة الرتبية أوالً
مث التعليم .الرتبية تشمل تعويده على األخالقيات والسلوكيات اإلسالمية واالبتعاد عن كل ما من
شأنه املساس ابهلوية الوطنية .والتعليم يقوم بتكريس مكوانت اهلوية الوطنية ابستخدام أسس علمية.
ويؤكد عامر على إن املأمول من املؤسسات التعليمية أن تعرف طالهبا مبفهوم السلطة وحقوق
24

اإلنسان ،واالنتماء الوطين ،والوحدة الوطين .وميكن للمدرسة أن تغرس حمبة مكوانت اهلوية الوطنية
من خالل استخدام بعض األساليب احملببة واجلاذبة من جهة ،واإللزامية من جهة أخرى .ومن أبرز
املهام اليت جيدر ابملدرسة القيام هبا لتعزيز اهلوية الوطنية ما يلي:
 )1من املهم أن تشتمل املقررات الدراسية ،وبشكل مكثف ،على معاين خمتلفة تعزز اهلوية
الوطنية.
 )2جتنب وضع مقررات مستقلة خاصة ابهلوية الوطنية أو الوطن أو األمن الفكري ،فكل هذه
املعاين سيكون وقعها وتقبلها أكرب لو ضمنت املناهج ودرست بطرق غري مباشرة ،كما إن
 24عامر ،مصباح ،التنشئة االجتماعية والسلوك االحنرايف لتلميذ املدرسة الثانوية2003 ،م ،دار األمة ،اجلزائر.
17
لتسجيل البحث كمرجع:
الغفيلي ،فهد عبد العزيز2017( ،م) ،األمن الفكري وتعزيز الهوية الوطنية في إعالم الطفل ،جامعة األمير نورة بنت
عبد الرحمن ،الرياض.
د .فهد بن عبد العزيز الغفيلي fahdghofi@yahoo.com www.hahona.com

هذه املعاين السامية خاصة اهلوية الوطين واالنتماء الوطين جيب أن ال تعزل عما يطرح يف
املناهج الدراسية ،حبيث توضع املناهج بطريقة تضمن االستشهاد من املنهج نفسه مبا يعزز
اهلوية الوطنية.
 )3إشراك الطالب والطالبات يف إعداد وتنفيذ الربامج املخصصة لتعزيز اهلوية الوطنية.
 )4تشجيع الطالب والطالبات على اإلبالغ عن أي خمالفات ترتكب داخل املدرسة أو خارجها
مما له مساس ابهلوية الوطنية.
 )5تعويد الطالب على املشاركة يف العمل التطوعي ،فما من نشاط ميكن أن يعزز االنتماء
الوطين ويكرس اهلوية الوطنية أكثر من العمل التطوعي ،خاصة حني يبذل الشباب يف سبيل
الوطن دون انتظار املقابل املادي.
 )6إقامة األنشطة اإلعالمية كاإلذاعة املدرسة واملسابقات اخلطابية والشعرية بطرق مبتكرة بعيداً
عن التقليدية وتضمينها معاين تعزز اهلوية الوطنية.
 )7استحداث حصص حرة غري منهجية ميكن خالهلا القيام مبناقشة بعض املواد اإلعالمية اليت
تنشر يف وسائل اإلعالم املختلفة مما هلا مساس ابلوطن ومناقشتها مع الطالب وتدريبهم
على كيفية التعاطي مع الوسيلة اإلعالمية وتنمية ملكة حتليل ونقد املادة اإلعالمية بطريقة
تكفل حتصينهم من املواد اإلعالمية املغرضة اليت تسعى لزعزعة االنتماء الوطين.

اثلثاً :دور املسجد يف تعزيز ومحاية اهلوية الوطنية:

تسعى دور العبادة يف شىت بقاع األرض إىل استقطاب مجيع املنتمني إليها ،وحترص خاصة على
استقطاب صغار السن والشباب .حيث يرى القائمون على تلك الدور أن تربية الشاب على
األخالقيات والعادات والتعاليم اليت حيض عليها الدين كفيلة بتكريس انتماء اإلنسان إىل هذه
اجلماعة سواء كانت صغرية فتمثل أقلية تسعى للحفاظ على هويتها كي ال تنصهر ابألكثرية مث تندثر
مبرور الوقت ،أو حىت تكون أكثرية فتسعى إىل تعزيز هوية أفرادها الوطنية كي ال تتأثر ابلثقافات
األخرى املختلفة .ويؤدي املسجد يف الثقافة اإلسالمية دوراً مهماً يف تكريس اهلوية الوطنية ومحايتها

من أي أتثريات سلبية قد تطاهلا .حيث يريب املسجد الفرد املسلم على التآخي ونبذ العنصرية ،حيث
قد يؤم مجاعة املصلني وفيهم الغين وصاحب اجلاه ،شخص فقري غري معروف .وهذا الفعل يزرع يف
أنفس األطفال نبذ العنصرية بكافة أشكاهلا .وهلذا كان لزاماً على اجملتمع أن يؤكد على ما يلي:
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 )1تعويد الشباب على حضور اجلماعات ،فمشاهدة اإلجيابيات الناجتة عن التجمع للصالة
مخس مرات يف اليوم كفيلة برتبية صغار السن وتعزيز الوطنية لديهم.
 )2من املهم أن ينقل الرجال صغار وكبار ما يدور يف املساجد من أمور إجيابية إىل بقية أعضاء
األسرة سواء من النساء أو الصغار وغريهم من ذوي األعذار ،حيث أن نقل تلك الصور
اإلجيابية يعزز اهلوية الوطنية ويقوي االرتباط واالنتماء إليها.
 )3من املهم على املساجد أن يناقش يف املساجد كل ما يهم اجملتمع ويعزز هويته ،وأن تطرح
السلبيات وتناقش من قبل مجاعة املسجد.

 )4االستعانة ببعض املختصني للمساعدة يف إجياد احللول لبعض املشكالت املؤثرة على هوية
اجملتمع واليت ال ميكن لغري املختصني فهمها وتفسريها واملساعدة يف إجياد احللول هلا.
 )5من املهم زايدة تفعيل الدور الذي تقوم به املصليات يف مدارس تعليم البنات من خالل
االستعانة ببعض الطالبات يف معرفة وفهم بعض السلوكيات السلبية اليت تؤثر على اهلوية
الوطنية واالستعانة ببعض املختصات للمساعدة يف فهمها ومناقشتها بطرق سهلة ويسرة
ومن مث إيصال الرسائل الرتبوية املطلوبة.

رابعاً :دور األنظمة والتشريعات يف تعزيز ومحاية اهلوية الوطنية:
تعكس األنظمة والتشريعات الوطنية حقيقة اهلوية الوطنية لكل بلد .فالقوانني واألنظمة األساسية
عادة ما تنص على ما يكرس اهلوية الوطنية للبلد ويؤكد على محاية كافة جوانب اهلوية الوطنية من
أي آفات أو مهددات هلذه اهلوية .واملتمعن يف النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية
الصادر ابألمر امللكي رقم أ 90/بتاريخ 1412/8/27هـ يالحظ أن كثري من مواده الـ 83بينت
مكوانت اهلوية الوطنية للمملكة العربية السعودية وأكدت على احرتامها .فاملادة األوىل أكدت على
أن اململكة العربية السعودية دولة تدين ابإلسالم ولغتها الرمسية اللغة العربية .املادة الثانية أكدت على
أن أعيادها الفطر واألضحى وهذا يشكل اهلوية يف جانبيه الديين والثقايف .كما نصت على أن
تقوميها هو التقومي اهلجري وهذا جزء من املوروث الثقايف الذي يشكل هوية البلد .وأكدت املادة
السادسة على أن تكون البيعة على الكتاب والسنة .واملادة الثامنة نصت على أن الكتاب والسنة
مها احلاكمان على مجيع أنظمة الدولة .وأكدت املادة الثانية عشر على الوحدة الوطنية وأهنا واجبة
ومتنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة واالنقسام .أما املادة الرابعة عشر فتحدثت عن الثروات املودعة يف
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ابطن األرض وظاهرها يف الرب والبحر وأهنا ملك للدولة ،وهذا يلزم معه التأكيد على معرفة حدود
الوطن ورسم املناطق اليت تقع حتت سيادته سواء يف الرب أو البحر .املادة الثالثة والعشرون أكدت
على التزام الدولة حبماية عقيدة اإلسالم .املادة التاسعة والعشرون أكدت التزام الدولة بصيانة املوروث
الثقايف اإلسالمي والعريب .املادة الثالثة والثالثون أكدت على أن القوات املسلحة أنشئت للدفاع عن
العقيدة والوطن .ونصت املادة التاسعة والثالثون على "تلتزم وسائل اإلعالم والنشر ومجيع وسائل
التعبري ابلكلمة الطيبة ،وأبنظمة الدولة ،وتُسهم يف تثقيف األمة ودعم ِ
وحيظر ما يؤدي إىل
وحدهتاُ ،
الفتنة ،أو االنقسام ،أو ميس أبمن الدولة وعالقاهتا العامة ،أو يُسيء إىل كرامة اإلنسان وحقوقه،

وتبني األنظمة كيفية ذلك" .كما أكدت املادة احلادية واألربعون ،على أن يراعي املقيمون يف اململكة
ُ
العربية السعودية قيم اجملتمع السعودي واحرتام تقاليده ومشاعره .وأكدت املادة الثانية والستون ،على
إن للملك أن يتخذ من اإلجراءات السريعة ما يكفل مواجهة أي خطر يُهدد سالمة اململكة ،أو
وحدة أراضيها .وهناك الكثري من املواد األخرى اليت أكدت على محاية هذه العناصر اليت حددهتا

هذا البحث كمكوانت للهوية الوطنية.
وهناك نظام محاية الطفل الصادر ابملرسوم امللكي رقم م 14/بتاريخ 1436/2/3هـ ،حيث حددت
الفقرة األوىل من املادة األوىل من النظام أبن الطفل هو كل إنسان مل يتجاوز سن الثامنة عشر .أما
الفقرة العاشرة من املادة الثالثة فقد أكدت على أن من إيذاء الطفل أو إمهاله تعريضه ملشاهد خملة
ابألدب ،أو إجرامية ،أو غري مناسبة لسنة .أما املادة الرابعة فقد أكدت فقرتيها اخلامسة والسادسة
على إن الطفل يعد معرضا لالحنراف يف حال تردد على أماكن مشبوهة أخالقيا واجتماعياً ،وقيامه

أبعمال تتصل ابلدعارة أو الفسق أو املخدرات .كما شددت املادة الثانية عشر على حظر انتاج
ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يزين له سلوكاً
خمالفاً ألحكام الشريعة اإلسالمية أو النظام العام أو اآلداب العامة ،أو يكون من شأنه تشجيعه

على االحنراف.

كما تؤكد الفقرة األوىل والثالثة من املادة اخلامسة من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية ،الصادر
ابملرسوم امللكي رقم :م  17 /واتريخ 1428 / 3 / 8 :هـ ،على أن يعاقب ابلسجن مدة ال تزيد
على مخس سنوات وبغرامة ال تزيد على ثالثة ماليني رايل ،أو إبحدى هاتني العقوبتني كل شخص
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يقوم إبنتاج ما من شأنه املساس ابلقيم الدينية ،أو اآلداب العامة ،أو إنشاء املواد والبياانت املتعلقة
ابلشبكة اإلابحية ،أو أنشطة امليسر املخلة ابآلداب العامة أو نشرها أو تروجيها .وهذا فيه محاية
للهوية الوطنية يف مكونيها الديين والثقايف .وشددت الفقرة الثالثة من املادة الثامنة من هذا النظام
على أال تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها األعلى إذا اقرتنت اجلرمية ببعض احلاالت
منها التغرير ابلقصر ومن يف حكمهم ،واستغالهلم .كما اشتملت وثيقة ضوابط استخدام اإلنرتنت
يف اململكة واليتُ أعدت من قبل جلنة اإلنرتنت األمنية الدائمة واليت مت تشكيلها مبوجب قرار جملس
الوزراء رقم  163واتريخ1417/10/24هـ على التزام كل مستخدمي اإلنرتنت ابململكة العربية
السعودية ابالمتناع عن نشر أو الوصول إىل املعلومات اليت حتتوي جمموعة من املخالفات ومنها كل
ما خيالف أصالً وشرعاً أو ميس قداسة اإلسالم وشريعته أو خيدش اآلداب العامة .الدعوة إىل املبادئ
اهلدامة أو زعزعة الطمأنينة العامة أو بث التفرقة بني املواطنني .كما أكدت الوثيقة على أمهية املراقبة
األسرية لصغار السن واملراهقني عند استخدامهم اإلنرتنت .وهذا يؤكد على الدور الذي جيب أن
تقوم به األسرة يف محاية أفرادها من كل ما من شأنه املساس هبويتهم الوطنية خاصة عرب ما يبث يف
وسائل اإلعالم املختلفة.
كما إن نظام املطبوعات والنشر الصادر ابملرسوم امللكي رقم م 32/بتاريخ 1421 / 9 / 3هـ قد
اشتملت مادته الثانية على تسمية تسعة عشر نشاطا إعالميا خاضعاً هلذا النظام منها :املطبوعات،
واملكتبات ،والتصوير الفوتوغرايف ،واسترياد األفالم وأشرطة الفيديو أو بيعِها أو أتج ِريها ،والتسجيالت

الصوتية واالسطواانت ،واإلنتاج الفين اإلذاعي أو التلِفزيوين أو السينمائي أو املسرحي،
ومر ِاسلوها ،والدعاية
واالستوديوهات التلفزيونية واإلذاعية ،ومكاتب وسائل اإلعالم األجنبية ُ
واإلعالن ،واخلدمات الصحفية ،وإنتاج برامج احلاسب اآليل أو بيعِها أو أتج ِريها ،والدراسات
واالستشارات اإلعالمية .وأكدت مادته الثالثة على أن يكون من أهداف املطبوعات والنشر الدعوة
إىل الدين احلنيف ومكارم األخالق واإلرشاد إىل كل ما فيه اخلري والصالح .كما أكدت املادة
التاسعة من نفس النظام عند إجازة املطبوعة أن تتوافر هبا شروط منها :أالَّ ُختالف أحكام الشريعة
اإلسالمية ،وأالَّ تؤدي إىل إاثرة النعرات وبث ال ُفرقة بني املواطنني .وأكدت املادة الثامنة عشر على

أن ُجتاز املطبوعات اخلارجية إذا خلت من كل ما يسيء إىل اإلسالم أو خيدش اآلداب العامة ويُنايف
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األخالق .وبينت املادة السادسة والثالثون أن لوزارة الثقافة واإلعالم سحب أي عدد من أعداد
الصحيفة دون تعويض ،إذا تضمن ما ُخيالف أحكام الشريعة اإلسالمية .وابإلضافة إىل قواعد تنظيم

لوحات الدعاية واإلعالن ،الصادر ابملرسوم امللكي رقم م 35/بتاريخ 1412 / 12 / 28هـ ،الذي
أكدت مادته اخلامسة عشر على وجوب أن يكون اإلعالن منسجماً مع عادات وتقاليد البالد،

وأن تتالءم مادة اإلعالن مع الذوق السليم ،مع مراعاة أن تكون الصور والكتاابت يف إطار اآلداب
اإلسالمية ،وأن تراعى قواعد اللغة العربية الفصحى يف نص اإلعالن .وهناك جمموعة من األنظمة
األخرى اليت تؤكد على تعزيز ومحاية اهلوية الوطنية من خالل محاية مكوانهتا األربعة حمل البحث

كتنظيم هيئة االذاعة والتلفزيون ،وتنظيم اهليئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع ،ونظام اإلذاعة
األساسي.
وهناك بعض املقرتحات اليت يرى البحث أمهية طرحها لزايدة تفعيل هذه األنظمة اليت سنت العتبارات
عديدة منها احلفاظ على هوية البلد الوطنية:
 )1من املهم توعية مجيع املواطنني واملقيمني هبذه األنظمة والتشريعات والعقوابت املقررة على
كل من خيالفها.
 )2يالحظ هتاون كثري من الناس وحىت بعض اجلهات احلكومية ابستخدام التقومي اهلجري
واستخدام مفردات غري عربية أو تقدمي عروض بغري اللغة العربية وهذا فيه جتاوز كبري على
اللغة العربية وسيقود إىل نشوء جيل قد ال يدرك أن اللغة والتقومي والدين من مكوانت اهلوية
الوطنية .وهلذا فمن املهم عدم التهاون يف مثل هذه األمور والقيام ابلتوعية من جهة واختاذ
اإلجراءات النظامية حبق املخالفني ،خاصة وأن اهلوية ليست خياراً شخصياً بل هي مسألة
وطنية يشرتك هبا اجلميع.
خامتة:
ومن املهم األخذ بعني االعتبار ،اخلطورة املتأتية من وسائل اإلعالم املختلفة ،وآاثرها السلبية على
الفكر اجملتمعي ،خاصة حني توجه إىل فئات ليس لديها القدرة الكافية للتمييز بني الغث والسمني،
وبني ما هو صحيح وما هو خطأ .ولذلك فقد يتسبب البث اإلعالمي ،بسبب تركيزه وكثافته ،إىل
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تغيري حيل بتلك الفئات ،قد يصل هبم إىل االنسالخ الكامل من قيم وأعراف وتقاليد ورمبا معتقدات
هذا اجملتمع .وحينها قد يصعب معاجلة احلالة .وستكون كلفة املعاجلة عالية جداً ،ورمبا قد ال تؤيت

أكلها .ومن هنا فإين أختم ببعض املقرتحات العامة بعد أن خصصت لكل ركيزة من ركائز دعم

اهلوية مقرتحات خاصة هبا ،واليت أرجو أن تفيد املعنيني هبذا املوضوع ،وهم :األسرة ،واملدرسة،
واجلهات احلكومية واألهلية ذات العالقة:
 .1تعزيز اهلوية الوطنية لدى األطفال وصغار السن منذ سن مبكرة.
 .2إشراك املدرسة واجلهات املعنية ابلتعليم واطالعهم على آخر وأحدث املستجدات اليت متثل
خطراً على اهلوية الوطنية ،ووض ـ ـ ـ ـ ــع الربامج التحص ـ ـ ـ ـ ــينية الالزمة حلماية اهلوية الوطنية وكافة

مكوانهتا.

 .3توعية األس ـ ـ ـ ـ ـ ــرة وحثها على بذل جهود مض ـ ـ ـ ـ ـ ــاعفة ،يف تعزيز اهلوية الوطنية لدى األطفال
واملراهقني ،ومعرفة كيف ميض ـ ـ ـ ـ ـ ــون أوقات فراغهم ،وماهية املواد اإلعالمية اليت يتلقوهنا من
خالل وسائل التقنية الرقمية املتاحة بني أيديهم.
 .4التواصـ ـ ــل مع القائمني على الوسـ ـ ــائل اإلعالمية ،والتأكيد على أمهية اسـ ـ ــتشـ ـ ــعار األخطار
املتأتية من إس ـ ــاءة اس ـ ــتخدام وس ـ ــائل التقنية ،وحثهم على القيام بدورهم التوعوي يف تعزيز
اهلويــة الوطنيــة ،مع مالحظــة طبيعــة املواد املقــدمــة من قبــل كــل وس ـ ـ ـ ـ ـ ــيلــة إعالميــة وطنيــة،
وأتثريات ما تبثه من مواد وبرامج على النشء واجملتمع ،واإلسهام يف تقومي وإصالح اخللل.
 .5التأكيد على املس ـ ـ ــئولني وأص ـ ـ ــحاب القرار أبمهية تثقيف وتوعية األطفال والش ـ ـ ــباب وتعزيز
اهلوية الوطنية لديهم.
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