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تلخي�ص

يهدف هذا الكتاب اإىل حتديد مفهوم الهوية الوطنية 
من خ���ال بيان اأربع مكون���ات. وي�ضلط ال�ض���وء على اأربع 
اآفات ميكن اأن توؤثر �ضلبًا يف تلك القوا�ضم امل�ضرتكة للهوية 
الوطني���ة. واأخريًا، حتدث الكتاب عن الركائز الأ�ضا�ض���ية 
التي تعزز وتعني على ت�ضكيل هوية الطفل الوطنية وحمايته 

من املوؤثرات الإعامية.

د. فهد بن عبد العزيز الغفيلي

www.hahona.com
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مقدمة

يلعب الإعام دورا رئي�ضيًا يف ت�ضكيل هوية املجتمعات 
الب�ض���رية، ويب���داأ هذا التدخل يف �ض���ن مبكر ج���دًا. حتى 
�ضارت الو�ضيل���ة الإعامية تلع���ب دورًا رئي�ضيًا يف ت�ضكيلة 
�ضخ�ضية الطفل. ذلك يعود اإىل اإن الطفل �ضار يتعامل مع 
و�ضائل التقنية يف �ضن مبكرة جدًا حتى قبل اأن يتعلم كيف 
يخاط���ب من حوله. ولأهمي���ة الو�ضيل���ة الإعامية ودورها 
ال���ذي ق���د يكون بن���اء فيخ���رج اأجي���اًل واعية ق���ادرة على 
النهو����ض باملحي���ط الجتماعي وما بعده. وق���د يكون غري 
ذلك فيوؤدي ر�ضالة �ضلبية ت�ضر بالطفل وتنذر مب�ضتقل غري 
مرغوب. وهذا الكت���اب ي�ضلط ال�ضوء على بع�ض اجلوانب 
الت���ي ميكن لاإعام من خالها اأن يوؤثر على هوية الطفل 
الوطنية فيعززها وي�ضم���و بها اأو خاف ذلك، بح�ضب من 
يقود دف���ة الو�ضيلة الإعامي���ة، وبح�ضب ق���درة املحا�ضن 
الرتبوية الأخرى ومدى فاعليتها يف هذا اجلانب. الإعام 
قد يكون املربي الوحيد يف بع�ض الظروف، ولكنه بالتاأكيد 
لي�ض وحده يف كل الأحوال، فهناك جهات تربوية اأقوى منه 
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بكث���ري. على راأ�ض ه���ذه اجلهات املنزل، ث���م املدر�ضة، ثم 
امل�ضج���د بالإ�ضافة اإىل الأنظمة والت�ضريع���ات التي ت�ضنها 
الدول���ة حلماية هويتها. فهذه كلها متلك اأدوات تاأثري على 
الطف���ل اأقوى بكثري من و�ضائل الإعام. لكن، كيفية اإدارة 
تل���ك املوؤ�ض�ض���ات وكيفية تعامله���ا مع الطف���ل وكيفية بثها 
للر�ضالة الإعامية املوجهة اإىل الطفل كل هذا يحدد مدى 
ق���درة تلك املحا�ضن الرتبوية عل���ى توجيه الطفل بطريقة 
تكف���ل حت�ضين���ه فكريًا وتعزي���ز هويته الوطني���ة. فالهوية 
الوطني���ة عب���ارة عن قا�ض���م م�ضرتك جلماعة م���ن النا�ض 
ت�ض���رتك يف اأمور خمتلفة منها؛ الدي���ن، واللغة، والأر�ض، 
والقي���م، والع���ادات، والتقاليد، وغريها. لي����ض بال�ضرورة 
اأن يجتم���ع النا�ض كلهم على جميع تل���ك القوا�ضم، فبع�ض 
البل���دان جتمعها القي���م والأر����ض فقط. وبع�ضه���ا ي�ضكل 
الدي���ن واللغة والتقاليد �ضيئا اأ�ضا�ضيا من هويتها الوطنية. 
معرف���ة ه���ذه القوا�ضم امل�ضرتكة ي�ضاع���د يف فهم املوؤثرات 
اخلارجي���ة التي توؤثر عليها وبالت���ايل تعزز الهوية الوطنية 
اأو ت�ضعفها. ولهذا، يهدف هذا الكتاب اإىل ت�ضليط ال�ضوء 
على بع�ض املوؤثرات الإعامية التي ميكن اأن توؤثر اإيجابا اأو 
�ضلبًا يف تلك القوا�ض���م امل�ضرتكة للهوية الوطنية. واأخريًا، 
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�ضعت ه���ذه املقدمة اإىل اإبراز ثاثة جوان���ب رئي�ضية لهذا 
الكت���اب: الأول، املق�ضود بالهوية الوطنية، الثاين، اأ�ضكال 
املوؤث���رات الإعامية ودورها جت���اه الهوية الوطنية للطفل، 
الثال���ث، الركائ���ز الأ�ضا�ضية التي تعزز تع���ني على ت�ضكيل 

هوية الطفل الوطنية وحمايته من املوؤثرات الإعامية. 





11 تعزيز الهوية الوطنية يف إعالم الطفل

الفصل األول

مكونات الهوية الوطنية
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الفصل األول
مكونات الهوية الوطنية

ي�ض���ري األك����ض ماك�ضيلل���ي))) اإىل اإن حتدي���د الهوي���ة 
�ض���واء للمجتم���ع اأو الف���رد يتطل���ب الرج���وع اإىل جمموعة 
من العنا�ضر منها امل���ادي، والتاريخي، والنف�ضي الثقايف، 
والنف�ض���ي الجتماع���ي، وكل تلك العنا�ض���ر ت�ضمل، ال�ضم 
وامل�ضكن وامللب�ض. والق���وى القت�ضادية والعقلية والنتماء 
الجتماع���ي، والأ�ض���اف، والأقارب، والرتبي���ة، والتن�ضئة 
الجتماعي���ة، والعقائ���د، والعادات والتقالي���د. وهذا يوؤكد 
عل���ى اإن حتدي���د الهوي���ة يعتمد عل���ى عنا�ضر كث���رية جدًا 
تختلف من جمتمع لآخر ومن فرد لآخر ومن مرحلة عمرية 
لأخ���رى. بالإ�ضافة اإىل اإن املوؤثرات على تكوين الهوية هي 
الأخرى كثرية وتدخل منه���ا الرتبية والتن�ضئة الجتماعية 
والدي���ن وهو ما يظهر الدور الذي تلعبه موؤ�ض�ضات التن�ضئة 

الجتماعية يف تكوين هوية الفرد وت�ضكيلها.

)))  األيك����ض مك�ضيلل���ي، الهوية، ترجم���ة علي وطف���ة، 993)م، دار الن�ضر 
الفرن�ضية.
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 (Erick Erickson( (((وق���د ق���ام اأري���ك اأريك�ض���ون
بو�ض���ع نظري���ة لنم���و الطفل م���ن ال�ضن���ة الأوىل حتى �ضن 
الثامنة ع�ضر حيث يذكر اأن الطفل يف �ضنواته الأوىل يتعلم 
كي���ف ي�ضبح ف���رًدا يف عائلة، والنتم���اء العائلي هو النواه 
الأوىل لانتماء الوطني. كما يتعلم الإن�ضان اللغة ويبداأ يف 
فهمه���ا وا�ضتخدامها، واللغة متثل هوية وطنية يف كثري من 
البل���دان. ويف نف�ض هذه املراحل املبك���رة يبداأ التمييز بني 
ال�ضواب واخلطاأ، بالإ�ضاف���ة اإىل احرتام القوانني. وهذه 
مهمة لكونها تع���ود الطفل على احرتام م�ض���ادر الت�ضريع 
كالدي���ن والأع���راف والتقالي���د ونظ���ام الأ�ض���رة. كل هذه 
ال�ضلوكي���ات وغريها كث���ري يتعلمها الطف���ل يف �ضن مبكرة 
وقب���ل دخوله املدر�ض���ة. وي�ض���ري اأريك�ض���ون اإىل اإن الطفل 
يف مراح���ل درا�ضت���ه الأوىل وحتديدًا املرحل���ة البتدائية، 
يتعل���م كي���ف ي�ض���ارك الآخري���ن امل�ضوؤولي���ة وكي���ف ياأخذ 
ويعط���ي، وهذه ت���درب الطفل على اأمور كث���رية من اأهمها 
م�ضاركته الآخرين هوية وطنية واحدة يجب عليهم جميعًا 
امل�ضاهم���ة يف حفظها والدفاع عنه���ا والعتزاز بها، وهذه 
الهوي���ة مثلما تاأخذ من الف���رد فهي تعطيه، مبعنى يف هذه 

)))   اأريك اأريك�ضون، الطفولة واملجتمع، 993)م، �ضركة نورتن.
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املرحلة يج���ب على الطفل اأن يرتبى عل���ى معرفة احلقوق 
والواجب���ات جتاه حميطه ومنها هويت���ه الوطنية وما يجب 
اأن يقدم لها، وما ال���ذي �ضوف تقدمه له كفرد وكجماعة. 
ثم تتطور ال�ضعور بامل�ضوؤولية بعد ذلك لي�ضل اإىل البدء يف 
تعل���م املهنة وال�ضتعداد لها، وهذا امتدادًا مل�ضوؤولية الفرد 
جتاه وطن���ه، بحيث تعزز النتماء وح���ب العمل والبذل يف 
�ضبيل هذا الوطن وعدم العتماد على املحيط �ضواء داخل 
الأ�ض���رة اأو العمالة اأو حتى زماء العم���ل يف امل�ضتقبل. ثم 
بع���د ذلك يبداأ بال�ضتعداد للزواج وبناء اأ�ضرة، وهذا يقود 
بالتايل اإىل مرحلة اأخرى من بناء �ضخ�ضية الإن�ضان جتاه 
حميط���ه يتمث���ل يف الإيث���ار من خ���ال اهتمام���ه باملحيط 
اأكرث م���ن اهتمامه بنف�ضه. وبهذا فح���ني ي�ضل الفرد �ضن 
الثامنة ع�ضر تك���ون جمموعة من القيم الأ�ضا�ضية لتدعيم 
الهوي���ة الوطني���ة قد ن�ضجت لدي���ه. ولكن م���ن املهم جدًا 
الإ�ضهام يف بناء هذه القيم فاإن مل يكن ملوؤ�ض�ضات التن�ضئة 
الجتماعي���ة وعل���ى راأ�ضه���ا الأ�ض���رة واملدر�ض���ة وامل�ضج���د 
والو�ضيل���ة الإعامية دور بناء يف هذا الأم���ر واإل ف�ضيتاأثر 
الطف���ل بح�ضب ال���دور الذي توؤدي تل���ك املوؤ�ض�ضات. كما ل 
تغفل الأنظم���ة والت�ضريعات كركيزة اأ�ضا�ضية تعزز وحتمي 
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الهوية الوطنية بالإ�ضافة اإىل الأ�ضرة واملدر�ضة وامل�ضجد.
يذكر اجلراري))) اأن الُهوية، ب�ضم الهاء وبك�ضر الواو، 
هي ال���ذات وما يازم هذه الذات وَيلزمه���ا، اإذ به يتحقق 
لها الوجود، باعتبارها جمم���وع املقومات واخل�ضو�ضيات 
الت���ي بها تتاأكد املاهية، لأن كلمة املاهية نف�ضها، كما تقول 
املعاجم املتخ�ض�ضة، م�ضتقة من حرف »ما«، وكان ينبغي 
اأن ين�ض���ب اإليها »مائية«، وقلبت الهمزة هاء حتى ل ت�ضتبه 
اللفظ���ة بالن�ضبة اإىل املاء. ولعله���ا م�ضتقة من ال�ضوؤال »ما 
ه���و؟« اأو » ما هي؟«. وي�ضي���ف اجلراري باأن الهوية تت�ضكل 
م���ن اأربعة مكون���ات: الأول: الوط���ن يف جانبي���ه الطبيعي 
والب�ض���ري. الثاين: اللغة باعتبارها اأداة توا�ضل بني �ضكان 
ه���ذا الوط���ن، وباعتباره���ا بوتقة فكرهم ورم���ز وجودهم 
وعن�ض���ر التحامه���م. الثال���ث: ال���رتاث ببعدي���ه الثق���ايف 
واحل�ض���اري، ويف �ضياقه املدر�ض���ي وال�ضعبي، مما اأبدعته 
الأجي���ال املتعاقبة، �ضواء على م�ضتوى املعرفة واخلربة، اأو 
عل���ى �ضعيد العقل والروح، اأو على نطاق العاطفة والذوق. 
الراب���ع: الدي���ن والتفاع���ل مع روح���ه، مباله م���ن تاأثري يف 

)))  عبا�ض اجلراري، هويتنا والعوملة، 2000م.
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النظم التي تتحكم يف �ضري الوطن واأبنائه، وكذا يف الفكر 
وال�ضل���وك، بدءا مم���ا حت���دده �ضرائع هذا الدي���ن، وبدءا 
كذل���ك مم���ا تر�ضب���ه عقيدت���ه يف املفاهي���م والت�ضورات. 
ويوؤك���د اجل���راري اأن املتاأمل يف الهوي���ة الإ�ضامية �ضيجد 
اأنه���ا تكت�ضي هذه ال�ضف���ة »الإ�ضامية« يف جميع املقومات 
املكونة لها: فالأر�ض هي التي انت�ضر فيها الإ�ضام. واللغة 
ه���ي الل�ضان الذي نزل به كتاب الإ�ض���ام. والرتاث هو ما 
اأنتج م���ن ثقافة وح�ضارة ب���روح الإ�ضام وبل�ض���ان قراآنه. 

والدين هو املحور والعن�ضر الفاعل.
يوؤكد �ضه���ا))) ورفاقه على اأهمي���ة تن�ضئة الفرد منذ 
مرحل���ة الطفولة عل���ى العتزاز بالهوي���ة الوطنية، فيتعلم 
حق���وق الوط���ن عليه وكي���ف يوؤديها. وي�ضري �ضه���ا اإىل اإن 
كثري م���ن املواطن���ني العرب يعان���ون من تغلي���ب امل�ضالح 
الفردي���ة والقبلي���ة عل���ى امل�ضلح���ة الوطني���ة، ول ميك���ن 
معاجل���ة ذلك اإل من خال الرتبية. وي�ضري هي�ضان)2) باأن 

)))  �ضه���ا ج���ورج، ورفاقه، الوع���ي الرتب���وي وم�ضتقبل الب���اد العربية، 
982)م، دار العلم للمايني.�ض

)2)  �ضباح عدامه هي�ضان، اأ�ضاليب الرتبية العربية ال�ضامية يف مواجهة 
العنف، روؤية منهجية، 424)ه� )2003م).  
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التح���دي احلقيقي للنظام الرتبوي العربي اليوم يتمثل يف 
املحافظ���ة على هويته الوطنية بعي���دًا عن تاأثريات الثقافة 
الغربي���ة الت���ي متكن من الو�ض���ول اإىل الف���رد العربي من 
خال و�ضائ���ل الإعام املختلفة، وه���ذا ت�ضبب يف تقلي�ض 
اأو حتجي���م ال���دور الرتبوي لاأ�ض���رة واملدر�ض���ة، مما نتج 
عنه حدوث نوع من النف�ض���ال بني الطفل العربي وبيئته. 
ويحذر هي�ضان من اأن هذه القطيعة بني موؤ�ض�ضات التن�ضئة 
الجتماعي���ة والطف���ل قد ته���دد بتغيري �ضلوكي���ات الطفل 

واجتاهاته متجاوزة جذوره ومرجعياته الثقافية.
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الفصل الثاني

الآفات املوؤثرة على الهوية الوطنية
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الفصل الثاني
الآفات املوؤثرة على الهوية الوطنية

رمبا و�ض���ل احل���ال بالثقاف���ة الغربية الت���ي يعر�ضها 
الإع���ام، خا�ضة ع���رب ال�ضا�ض���ات اأو يف دور ال�ضينما، اإىل 
م�ضاه���د ت�ضري اإىل �ضع���ف العاقة بني الآب���اء واأولدهم. 
حيث يقوم القانون بحماية الولد من والده. وهذه امل�ضاهد 
متكررة ويراد لها اأن تر�ّضخ يف ذهن امل�ضاهد خا�ضة �ضغار 
ال�ض���ن منهم. ويتمثل ال�ضب���ب يف رغبة بع�ض النافذين من 
اأ�ضح���اب الأه���واء الذي���ن ل يحكمه���م دين ب���اأن ل يكون 
لاأ�ضرة ول للمدر�ضة دور فاعل يف العملية الرتبوية وتنمية 
القي���م. بل العك����ض فما يريده بع����ض النافذين يف �ضناعة 
الإعام من اأ�ضحاب الأهواء اأن يتلقى الطفل قيمه ويرتبى 
عليه���ا بح�ضب ما يرونه هم مع حتيي���د اأي �ضلطات تربوية 
اأخ���رى. ومع قوة النفوذ والت�ضل���ط على مفا�ضل الدول من 
خ���ال التحكم يف الإعام وال�ضلط���ات الت�ضريعية، يتمكن 
اأ�ضح���اب الأهواء من حتييد دور الأ�ض���رة واملدر�ضة وحتى 
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امل�ضج���د. والأهم من ذلك تعلي���م الطفل من خال و�ضائل 
الإع���ام اأن له احلق يف رف�ض و�ضاية الأ�ضرة والدخول يف 
م�ضاك�ضات م���ع املدر�ضة.))) في�ضب���ح الطفل يرى الرف�ض 
وامل�ضاك�ض���ة والعي����ض الفو�ض���وي م���ن الأمور الت���ي تكفلها 
الأنظم���ة والقوانني. وله���ذا كان لزاما عل���ى الأ�ضرة و�ضع 
رقاب���ة كافي���ة على كل م���ا ي�ضاه���ده اأع�ضائه���ا خا�ضة يف 
مرحل���ة الطفول���ة، فهذه الآلي���ة واإن كانت مكلف���ة اإىل حد 
م���ا وحتتاج م���ن الأ�ضرة اإىل تقدمي بع����ض التنازلت وبذل 
مزيد من اجلهد، اإل اإنها �ضتعني يف حماية الطفل والأ�ضرة 
وحتى املجتمع من الكثري م���ن ال�ضلبيات التي قد تنتج عن 

الرتاخي يف معاجلة هذا الأمر.
اأوًل: تاأثري الإعالم امل�ستورد على هوية الطفل الوطنية:
تلع���ب امل���ادة الإعامي���ة امل�ضتوردة من خ���ارج الباد 
دورًا كب���ريًا يف ت�ضكي���ل ثقافة املجتم���ع. خا�ضة حني تت�ضم 
تلك امل���واد باجلاذبية ودغدغة العواط���ف. وتاأتي الأفام 
ال�ضينمائي���ة والكرتوني���ة عل���ى راأ�ض تل���ك القائمة. وت�ضري 
الدرا�ضات باأن م�ضاهدة الطفل امل�ضتمرة لتلك الأفام لها 

)))  الق�ضيب���ي، غازي عبد الرحم���ن، العوملة والهوي���ة الوطنية، 423)ه� 
)2002م)، مكتبة العبيكان، الريا�ض.
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�ضلبيات كثرية. ومن ذلك بحث بيكنغهام))) ورفاقه، حيث 
ح�ض���روا جمموعة كبرية من التاأث���ريات ال�ضلبية لاإعام 
عل���ى الطفل و�ضل���ت اإىل اأربعة ع�ضر �ضلبي���ة ومنها فقدان 
الطفل لتقدير الذات ون�ضوء ا�ضطراب جتاه الهوية الوطنية 
و�ضع���ور بالغربة. يق���ول جوزيف)2): قال كول���ن باول وزير 
خارجية الولي���ات املتحدة الأمريكي���ة الأ�ضبق، يف اإجابته 
ل�ض���وؤال اأحد احل�ضور يف املنرب القت�ضادي العاملي دافو�ض 
ب�ضوي�ض���را، عن اأ�ضباب تركيز الوليات املتحدة على قوتها 
ال�ضلبة دون القوة الناعمة. اإن باده ا�ضطرت ل�ضتخدام 
قوة ال�ضاح يف احلربني العامليتني، اأما بعدهما فقد ركزت 
على الإعام كقوة ناعمة من خال خطة مار�ضال. وي�ضري 
جوزيف باأن القوة الناعم���ة الأمريكية املتمثلة يف الإعام 
وال�ضينم���ا ق���د متكنت من ه���دم �ضور برلني قب���ل اأن يقوم 

الأملان باأنف�ضهم ويهدمونه.

)))  ديف���د بكنغهام، وناتا�ضا ومتان، ربيكا ولت، اأندريو برن، تاأثري و�ضائل 
الإع���ام على الأطف���ال وال�ضباب خا�ضة الألع���اب الرقمية والإنرتنت، 
)2007م)، مركز درا�ضات الأطفال وال�ضباب والإعام، جامعة لندن.
)2)  جوزي���ف ين، الق���وة الناعمة و�ضيل���ة النجاح يف ال�ضيا�ض���ات الدولية، 
ترجم���ة د. حممد البجريم���ي، 428)ه���� )2007م)، مكتبة العبيكان، 

الريا�ض.
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وتتباي���ن اآراء الكثريي���ن ح���ول ال�ضينم���ا ب���ني موؤي���د 
ومعار����ض. فبينما يرى املوؤي���د اأن ال�ضينما جم���رد و�ضيلة 
ترفيه كاأي و�ضيلة اأخرى، يراها املعار�ضون كو�ضيلة تغريب 
تتعار����ض م���ع تعالي���م الدي���ن الإ�ضامي. يحت���ج املوؤيدون 
ب���اأن ال�ضينما �ضيجعلن���ا نعي�ض كبقية املجتمع���ات الب�ضرية 
لديه���ا و�ضيلة ترفي���ه جماعي���ة بريئة ت�ضغل وق���ت الفراغ، 
وي���رد املعار�ضون باأن لدينا املنتزه���ات واحلدائق كبديل. 
يقول اأحد موؤيدي ال�ضماح بفت���ح دور ال�ضينما باأن �ضديقه 
اأو ج���اره امللت���زم )ملتحي وثوب ق�ض���ري) يح�ضر ال�ضينما 
خ���ارج اململك���ة بل ولدي���ه مكان جمه���ز يف بيت���ه مل�ضاهدة 
اأحدث الأفام الأمريكية. فريد عليه املعار�ض لل�ضينما باأن 
هذا ال�ضخ�ض حالة �ض���اذة وال�ضاذ ل يعتد به ومن ظاهره 
اللت���زام ل يعني اإملامه باحلكم ال�ضرع���ي والبعد الثقايف. 
يط���ول النقا�ض ويوؤذن ل�ض���اة الفجر ومل يقن���ع اأحدهما 
�ضاحب���ه، ومت�ض���ي ال�ضن���ون وم���ا ي���زال اجل���دل م�ضتمرا 
ونف����ض احلج���ج تط���رح ومل يتغري �ض���يء. ول���و نظرنا اإىل 
كا الطرف���ني لوجدنا ب���اأن كاهما حمق يف طرحه، ولكن 
تبق���ى نقطة، قد تك���ون مهمة، تتمث���ل يف اإغفال كل طرف 
لطريق���ة نظر �ضاحبه اإىل املو�ض���وع. فال�ضينما عبارة عن 
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وعاء مادي ل ي�ض���ر ول ينفع مثل بقية الأوعية يف ع�ضرنا 
احلدي���ث؛ كالثاج���ة وال�ضي���ارة والهاتف اجل���وال. فعلى 
�ضبيل املث���ال لو اأن اثنني ا�ضرتكا يف من���زل واأراد اأحدهما 
اأن يقتن���ي ثاجة ي�ضع فيه���ا خمرًا وقال الآخر ل ميكن اأن 
اأ�ضمح بهذه الثاجة اإطاق���ًا. فبداأ الطرف الأول يتحدث 
عن مزايا الثاجة وبداأ الثاين يتحدث عن م�ضاوؤها، ون�ضي 
اأن يو�ضل للطرف الأول اأن امل�ضكلة لي�ضت يف ذات الثاجة 
ولك���ن فيما �ض���وف حتتويه لنتهت امل�ضكل���ة. ونف�ض ال�ضيء 
ينطب���ق عل���ى فك���رة ال�ضينما فلي����ض من املقب���ول اأن يقبل 
جمتم���ع ذو ثقافة وح�ض���ارة عريقتني بجل���ب و�ضيلة يقوم 
من خالها مناف�ضه احل�ضاري بتلقني اأفراد جمتمعه، بعد 
اأن جمعه���م يف مكان واحد وه���و ال�ضينما، ويلقنهم درو�ضًا 
م�ضوق���ة ج���دًا، على مدار ال�ضاعة، ت���دور حول اأن جمتمعه 
اأف�ضل املجتمعات واأن ح�ضارته اأكرث عراقة ويف منا�ضبات 
ير�ض���ل ر�ضائ���ل مبا�ضرة اأو غ���ري مبا�ضرة يعر����ض بدينهم 
ويتهمه بالتحري�ض على العنف والإرهاب. هذه م�ضكلة واإن 
كان هن���اك من قب���ل على م�ض�ض ما يط���رح على �ضا�ضات 
القنوات الف�ضائية فيوؤث���ر يف الأفراد فين�ضاأ الواحد منهم 
ولديه �ضع���ور بالدونية، فاإن امل�ضاه���دة اجلماعية �ضررها 



تعزيز الهوية الوطنية يف إعالم الطفل26

اأك���رب وتقود اإىل قبول كل ما يط���رح يف تلك الو�ضيلة وهذا 
يق���ود اإىل الإعج���اب ثم اإىل الن�ضه���ار وبالتايل الندثار، 
وه���و اندثار اأو اختفاء الثقافة املحلية امل�ضتمدة من تعاليم 
الدي���ن احلني���ف. وملزيد م���ن التو�ضيح، فم���ن لديه بركة 
م���اء �ضافيه فليقم ب�ضكب قليل م���ن احلرب الأ�ضود يف هذه 
الربك���ة لريى النتيج���ة بنف�ض���ه. ولهذا فاحل���ل �ضهل جدًا 
ويتمث���ل يف ال�ضم���اح بفتح دور ال�ضينم���ا يف كل مكان ولكن 
قبلها يج���ب اإيجاد �ضناعة �ضينمائي���ة من�ضبطة تدار وفق 
اأ�ض�ض ”�ضرعية“ ق���ادرة على معاجلة ما يدور يف املجتمع 
املحل���ي وت�ضحيحه مع الوقت ون�ضر الوع���ي وغر�ض العزة 
يف الأنف����ض وتعزيز النتماء الوطن���ي والديني. ولكن يبقى 
ال�ض���وؤال هل هن���اك رغبة ل���دى جميع الأط���راف لتحقيق 

ذلك؟
وم���ن اأه���م ال�ضلبي���ات املرتتب���ة عل���ى دخ���ول التقنية 
وانت�ضارها يف املجتمعات الب�ضرية، تغلغلها يف كافة الأعمار 
حتى و�ضل���ت اإىل مراحل مبكرة جدًا. وتربز �ضعوبة الأمر 
حني يكون هذا اخلطر دون وعي من الأ�ضرة، بل اإن الأ�ضرة 
يف الغال���ب هي م���ن يدفع الطفل وي�ضجع���ه على ا�ضتخدام 
الأجه���زة الذكية بغر����ض اإ�ضغاله. وكثري م���ن الأ�ضر قد ل 
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ت���درك اأن لهذه البداي���ات املبكرة يف التعام���ل مع التقنية 
�ضلبيات كثرية ياأتي على راأ�ضها تاأخر الطفل يف تعلم اللغة 
الت���ي ت�ضكل العامة الأوىل للهوي���ة الوطنية. كما اإن ن�ضوء 
الطف���ل مع تل���ك الأجهزة �ضي���وؤدي اإىل خل���ق �ضعوبات يف 
التعاط���ي مع اللغة �ضواء يف التحدث اأو الكتابة اأو القراءة. 
وت�ضري اإحدى الدرا�ضات))) اإىل اأن 73% من الأ�ضر ت�ضتخدم 
الأجه���زة الذكية كو�ضيلة لإ�ضغ���ال اأطفالهم بينما يقومون 
هم ب���اأداء مه���ام اأخ���رى. وتوؤك���د الدرا�ضة عل���ى اأن اأكرث 
م���ن ثلث الأطف���ال دون �ضنة ي�ضتخدم���ون الأجهزة الذكية 
كالهات���ف والآيباد حتى قبل اأن يتعلموا امل�ضي والنطق. واأن 
واح���د من كل �ضبعة اأطفال دون ال�ضن���ة الواحدة ي�ضتخدم 
تل���ك الأجهزة على الأقل �ضاعة يومي���ًا. وحتذر الأكادميية 
الأمريكي���ة لطب الأطفال من جعل الأجهزة التقنية و�ضيلة 
ترفي���ه لاأطف���ال دون ال�ضنتني من العم���ر. وتقول الباحثة 
هيل���دا كاب���ايل)2) اإن معظ���م الأطفال حني يبلغ���ون ال�ضنة 
الثاني���ة م���ن العمر يكونون ممن لهم جت���ارب مع الأجهزة 

الأجهزة  ي�ضتخدمون  اأ�ضهر  �ضتة  �ضن  يف  الأط��ف��ال  كابايل،  هيلدا    (((
ال���راب���ط ه����ذا  ع���رب  اإل��ي��ه��ا  ال���و����ض���ول  مي��ك��ن  5)20م،   ال���ذك���ي���ة، 

 https://goo.gl/Og96v7 
)2)  امل�ضدر ال�ضابق.
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الذكية. وتوؤكد كاب���ايل: باأنها مل تكن تتوقع اأبدا اأن هناك 
اأطفال ي�ضتخدم���ون تلك الأجهزة يف ال�ضت���ة اأ�ضهر الأوىل 
من العمر، واأن بع�ضه���م قد مي�ضي اأكرث من ن�ضف �ضاعة 

م�ضتخدمًا تلك الأجهزة. 
وت�ضري اإحدى الدرا�ضات العلمية اإىل اإن قيام املراهقني 
بكتاب���ة الر�ضائل الن�ضية الق�ضرية ع���رب الهواتف الذكية 
يوؤث���ر �ضلبا عل���ى اإمكانيتهم اللغوية. وت�ض���ري الدرا�ضة اإىل 
اإن ه���ذه الطريقة يف التعاطي مع الهوات���ف الذكية ت�ضبب 
تاأخ���را يف مه���ارات التح���دث والتعلم ب�ضكل كب���ري. ويوؤكد 
الباحث���ون ب���اأن املراهق���ني الذي���ن ي�ضتخدم���ون الر�ضائل 
الن�ضي���ة يف التوا�ض���ل م���ع اأقرانهم ب�ضكل دائ���م يرتكبون 
اأخط���اء لغوية كث���رية بالإ�ضاف���ة اإىل اعتمادهم على اللغة 
العامي���ة والكلمات املخت�ض���رة والأرقام بدل من احلروف 

يف اأغلب الر�ضائل.  
وم���ن الأ�ضي���اء التي مت����ض بالهوي���ة الوطني���ة، تعليم 
الأطف���ال ت�ضرف���ات و�ضلوكي���ات منافية للفط���رة ال�ضوية 
والديني���ة الت���ي متث���ل هوي���ة وطنية ي�ضع���ى املجتم���ع اإىل 
احلف���اظ عليه���ا وي�ضتمي���ت يف الدفاع عنه���ا. ولكن بع�ض 
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امل���واد الإعامية قد ته���دم ذلك اأو بع�ضه ل���دى فئات من 
ال�ضباب و�ضغار ال�ضن. يذكر الكاتب بارترك هوريجن باأنه 
كان يف اخلام�ضة ع�ضر من العمر حني �ضاهد فيلمًا يعر�ض 
م�ضاه���د ل�ض���ذوذ جن�ضي. تلك امل�ضاه���د قادته اإىل البحث 
عن رج���ل ليطبق ما راآه يف ذلك الفيل���م. ويعلق الكاتب))) 
باأن للمادة الإعامية تاأثري على املتلقي قد جتعله ينخرط 
يف ال���دور دون اأن ي�ضع���ر وقد يحاكي ما �ضاه���ده. وكدليل 
على قوة الإعام واأنه ق���د يحول الثقافة اجلمعية بكاملها 
اإىل ثقافة �ض���اذة، ما حدث لقوم لوط فهم قد بدلوا خلقة 
اهلل واأ�ضروا على ارتكاب الفاح�ضة ب�ضكل جماعي وعلني. 
وا�ضتبدلوا �ضلوكا �ضاذا بال�ضلوك ال�ضوي، يقول اهلل تعاىل: 

ۅ   ۋ     ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ      ۇ   ڭ   ڭ   چ 
ۅ  ۉ  چ)2) وله���ذا ف���اإن حتول ال�ضخ����ض من احلالة 
ال�ضوية التي متثل الهوي���ة الوطنية والفطرة الإن�ضانية اإىل 
حالة ال�ضذوذ تعد تقليدًا م�ضتجدًا ول ٌيفطر عليه من ابتلوا 
به���ذا ال�ضذوذ. وهو ما يحاول بع����ض علماء النف�ض تف�ضري 

)))  �ضكب داين ينغ، ال�ضينما وعلم النف�ض عاقة ل تنتهي، ترجمة �ضامح 
�ضمري فرج، 5)20م، موؤ�ض�ضة هنداوي للتعليم والثقافة.

)2)  الأعراف اآية )80)
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ال�ضذوذ م���ن خاله. ولو كان بع�ض الب�ض���ر ميكن اأن يولد 
يف جيناته مي���ل اإىل ال�ضذوذ ملا خلت الب�ضرية كلها من اأي 
�ضلوك �ض���اذ، حتى جاء قوم لوط فارتكب���وا تلك الفاح�ضة 
ومل ي�ضبقهم اإليها اأحد من العاملني. ولكن هذه من �ضلبيات 
الإعام الذي قد ي�ضتطيع تزيني الأفعال ال�ضيئة وت�ضويرها 

بطريقة جذابة فينخدع بها �ضغار ال�ضن وال�ضباب.
ثانيًا: التلقي غري املن�سبط:

التلق���ي �ض���واء م���ن خ���ال ال�ضم���اع اأو امل�ضاه���دة اأو 
القراءة ه���و الذي يبني �ضخ�ضية وثقاف���ة الإن�ضان. ولهذا 
كان م���ن امله���م �ضب���ط م�ضاألة التلق���ي وع���دم التهاون يف 
هذه امل�ضاأل���ة. ولكن الغريب، اأنه وبينم���ا يحتاط كثري من 
النا����ض ملا قد ي�ضي���ب ماب�ضه���م فيت�ضب���ب يف ات�ضاخها، 
وب�ض���كل اأق���ل حر�ضا يتعامل���ون مع ما يدخ���ل اأبدانهم من 
ماأك���ولت وم�ضروب���ات، اإل اإن بع�ضهم ق���د ل يتوقف كثريًا 
عند م�ض���در ونوع املادة الفكرية اأو حت���ى املعلوماتية التي 
يتلقاه���ا. فعلى �ضبي���ل، رغم اأن ال�ض���ارع احلكيم حذر من 

ال�ضائعات بقول���ه: چ ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  
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ں  ڻ   تع���اىل:چ  وبقول���ه  چ)))  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  
ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ   ھ  
ھ  ے  ے  چ)2) وه���ذا حتذي���ر من ال�ضائع���ات �ضواء عند 
التلقي اأو التثبت قبل اإعادة الن�ضر. اإل اإن بع�ض الأ�ضخا�ض 
ل يلتفت اإىل تلك التحذيرات ول يعريها الهتمام الكايف، 
ورمبا ت�ضرف بطريقة خمالفة متامًا ملا ا�ضتملت عليه من 
تعالي���م وتوجيه���ات ربانية. وهذه من امل�ضائ���ل املهمة التي 
يج���ب تربية ال�ضغار عليها خا�ض���ة يف زمن انت�ضار و�ضائل 
التوا�ض���ل التي ل تتيح لبع�ض الأ�ضخا����ض فر�ضة النتظار 

والتثبت من �ضحة ما ي�ضله. 
كما �ض���ارت بع�ض و�ضائل الإع���ام تخو�ض بكل �ضيء 
بغ����ض النظر عن الفئة املتلقية لهذا البث. فاملهم بالن�ضبة 
لتلك الفئات حتقيق الرب���ح فقط، اإن مل يكن الهدف اأبعد 
م���ن ذلك. فبع�ض تل���ك الو�ضائل تبث ما في���ه تطاول على 
ال���ذات الإلهية اأو على الأنبي���اء والأديان اأو تبث ما يخالف 
الثواب���ت ال�ضرعي���ة بغر����ض زعزع���ة الإمي���ان يف اأنف����ض 
املتلق���ني. وامل�ضكل���ة اأن بع�ض النا�ض قد يفت���ح قلبه بحجة 

)))  �ضورة النور الآية رقم )2)).

)2)  �ضورة النور الآية رقم )5)).
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الف�ض���ول يف معرفة ما حتمله تل���ك الر�ضالة من مادة وما 
تري���د الو�ضول اإلي���ه. وهذا فيه خمالف���ة �ضرعية خطرية، 
حيث نهى اهلل �ضبحانه وتعاىل عن تلقي ما فيه ا�ضتهزاء اأو 
�ضخري���ة من الدين ويدخل يف ذلك التطاول على الثوابت. 

يقول اهلل �ضبحانه وتع���اىل:چ ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  
ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ     ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ  
خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   یجئ    ی   ی   ىئی   ىئ  
مب  ىب   چ))) فاهلل �ضبحانه وتعاىل هنا ينهى عن التلقي 
غ���ري املن�ضبط ويب���ني اأن من يت�ضاه���ل يف ذلك فهو يدخل 
يف دائ���رة النفاق، وامل�ضتهزئ يدخل يف دائرة الكفر. واهلل 
�ضبحان���ه يتوع���د كا الطرفني بعذاب الن���ار، و�ضوف يبداأ 

باملنافق املتهاون يف هذه امل�ضاألة. 
وظهور بوادر الت�ضكك يف الدين وحقيقة وجود اخلالق 
وغريه���ا من الأف���كار الإحلادي���ة التي ظهرت ل���دى بع�ض 
ال�ضباب واملراهقني نتيجة للت�ضاهل يف م�ضاألة التلقي. فمن 
يتلقى بغ���ري �ضوابط �ضرعية، فهو يفت���ح على نف�ضه �ضرور 
التاأث���ر مب���ا يتلقى حتى ل���و ادعى قدرته عل���ى التمييز، ما 

)))  �ضورة الن�ضاء الآية رقم )40)).
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مل يك���ن �ضخ�ضًا متخ�ض�ضًا يه���دف من وراء اطاعه اإىل 
ال���رد على ما يطرح يف جمال بعين���ه. اأما من يتلقى ملجرد 
الف�ضول فبالتاأكيد �ضت�ضيب���ه لوثه ما قراأ و�ضوف ت�ضطره 
اإىل الت�ض���كك والت�ض���اوؤل ح���ول �ضحة م���ا كان يوؤم���ن باأنه 
م�ضلمات ل تقبل ال�ضك بالن�ضبة له. فحتى لو �ضمع الإن�ضان 
من يقذف اأعز النا�ض اإليه، فاإنه �ضماعه مرة بعد الأخرى 
�ضيقوده حتى لو مل يقبل ما قيل يف حمبوبه اإىل خلق نظرة 
جديدة حتيط بها عامات ال�ضتفهام. وهذا ما يريده من 
يط���رح تلك الأفكار ح���ول العقيدة وحقيق���ة وجود اخلالق 
�ضبحان���ه من خال خل���ق الأ�ضئلة التي تهي���ئ لقبول مزيد 
م���ن الأ�ضئل���ة ين�ضاأ عنه���ا مزيد من الت�ض���كك يف العقيدة، 
حت���ى ي�ضري بع�ض الأ�ضخا�ض غري مبال���ني بتعاليم الدين 
وي�ضتح�ضرون ما تلقوه من اأفكار يف كل م�ضاألة. ولهذا فمن 
املهم تربية الن�ضء على جتنب كل مادة اإعامية تتطاول اأو 

ل حترتم ما له قدا�ضه يف نف�ضه.
ثالثًا: الو�سائل الإعالمية املوجهة:

تع���د الو�ضائل الإعامي���ة املوجهة من اأك���رث الو�ضائل 
الإعامية تاأثريًا على الن�ضء و�ضرفه عن النتماء الوطني 
اإىل النتم���اء اإىل اأ�ضياء اأخرى بديلة كالتع�ضب املناطقي، 



تعزيز الهوية الوطنية يف إعالم الطفل34

والقبلي، والطائفي، والعرقي والريا�ضي. وما يوؤ�ضف له اأن 
كثريًا من اأولياء الأمور، خا�ضة الأبوين، ل يعلمان ما يتلقاه 
اأولده���م عرب و�ضائل الإعام املختلف���ة. وهذا ما تظهره، 
كموؤ�ضر، درا�ض���ة ميدانية، اأجريتها، �ضملت مئة اأ�ضرة، كل 
واح���دة منه���ا تتاألف من اأح���د الوالدين، واأح���د الأبناء اأو 
البنات، مم���ن يدر�ضون يف اإحدى املرحلت���ني املتو�ضطة اأو 
الثانوية. حي���ث قمت بعمل ا�ضتطاع موج���ه اإىل )البن/
البنت) واآخر موجه اإىل اأحد الوالدين. حيث كنت اأخذ كل 
واحد منهما على حدة، ثم اأطلب منه الإجابة على الأ�ضئلة، 
التي كنت اأطرحها مبا�ضرة بنظام املقابلة، بحيث اأح�ضل 
على الإجابة الدقيقة، واأ�ضمن، يف نف�ض الوقت، باأن الوالد 

ل ميكنه معرفة اجابات ولده، ول ال�ضتفادة منها.
حيث اأو�ضح���ت النتائج اأن معظم الآب���اء والأمهات ل 
يعرف���ون الكثري عن ميول اأبنائه���م وبناتهم الرتفيهية فا 
نوعية القن���وات التلفزيونية التي ي�ضاهدها الأولد معلومة 
لكث���رٍي من الآباء، ول مواق���ع الإنرتنت التي يتم ت�ضفحها، 
ونف����ض ال�ض���يء ينطب���ق على الهوات���ف الذكي���ة، والألعاب 
الرقمي���ة. اأما اأك���رث ما اأ�ضفت ل���ه، فيتعل���ق بالإجابة على 
ال�ض���وؤال املوجه اإىل الآباء، ال���ذي ي�ضعى للتحقق من وجود 
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قن���وات ف�ضائية موجه���ة اإىل الأطفال ته���دف اإىل التاأثري 
�ضلبًا على قيمهم وثقافتهم الإ�ضامية والعربية. حيث يرى 
53% من الآباء )اأب، اأم)، ممن ي�ضاهد اأولدهم قناة )اإم 
بي �ضي) الثالثة، املوجة اإىل الأطفال واملراهقني، وت�ضتاأثر 
ب� 72% مم���ن �ضملتهم الدرا�ضة، اأنهم �ضاه���دوا اأو �ضمعوا 
م���ا يدل عل���ى خطر تل���ك القناة عل���ى القي���م الإ�ضامية، 
وبالت���ايل عل���ى الهوية الوطني���ة، وهو ما ميث���ل 33% بينما 
يرى 8)% منهم عدم وجود قنوات ت�ضكل خطرًا على القيم 
الإ�ضامية، مقابل 29% منهم قالوا باأنهم ل يعلمون اأو غري 
متاأكدي���ن من وجود اخلطر ومع ذلك ف���اإم بي �ضي الثالثة 

هي القناة املف�ضلة لأولدهم.
وعلى اجلان���ب الأخر، فاإن ثبوت ت�ضفح الأولد ملواقع 
حتتوي على م�ضاهد غري مقبولة، رمبا يدل على ارتباطهم 
ب�ضحب���ة غري جيدة، قد ت�ضتغله���م.  وهذا ميكن تفاديه لو 
اأن الأبوين كانا جادين يف متابعة الأولد، قبل اأن ينخرطوا 
يف �ضحب���ة غري موثوقة، قد يراها الولد بديًا عن اأ�ضرته. 
وم���ا يدع���و لاأ�ضى، اأن كث���ريًا ممن جن���ح اأولدهم، كانوا 
ق���د لحظوا بع�ض ما يريبه���م يف ت�ضرفاتهم، خال فرتة 
كافي���ة لإعادة توجيههم، ولكنه���م مل يكلفوا اأنف�ضهم عناء 
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البح���ث والتق�ضي خلف تلك التغ���ريات. ولو كان الآباء قد 
اهتم���وا قليًا بتح�ضني اأولدهم، مل���ا اآَل حال بع�ضهم اإىل 

ما انتهوا اإليه.
بالإ�ضاف���ة اإىل خطر بع�ض القن���وات العربية املوجهة 
والت���ي تبث م���ادة تغريبي���ة توؤثر يف هوية الطف���ل وانتمائه 
الوطن���ي، تاأت���ي الو�ضائ���ل الإعامي���ة الت���ي حتر����ض على 
التع�ضب القبل���ي وتكر�ضه على ح�ض���اب النتماء الوطني. 
يظه���ر ذل���ك جلي���ا م���ن خ���ال حتقي���ق ن�ضرت���ه �ضحيفة 
الريا�ض))) يق���ول اأحد الطاب اإنه لح���ظ انت�ضار النعرة 
القبلي���ة بني الطاب واأن �ضببه يع���ود اإىل ما تبثه القنوات 
الف�ضائية القبلية من فخر واعتزاز بالقبيلة مقابل التقليل 
م���ن قيم���ة الآخري���ن. ويق���ول اأح���د املعلم���ني اإن الطاب 
ي�ضاه���دون ما تبث���ه تلك القن���وات ثم ياأت���ون اإىل املدر�ضة 
فيت�ضارع���ون كل يدافع ع���ن قبيلته وقد ي�ض���ل الأمر اإىل 
التناح���ر والت�ضاجر واإحل���اق الأذى ببع�ضهم ومبقتنياتهم 

)))  حتقي���ق بعنوان: جي���ل الألفية يع���ود اإىل الوراء بحثًا ع���ن "الهوية"..  
"التع�ض���ب القبل���ي" يف املدار����ض يه���دد وحدتن���ا الوطني���ة، �ضحيفة 
الريا����ض الع���دد ))454))ميكن الو�ض���ول اإليه ع���رب الرابط التايل: 

. https://goo.gl/Zha9WR
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حي���ث �ضجلت حالت اعتداء عل���ى �ضيارات بع�ض الطاب 
ب�ضب���ب خافات من�ضاأه���ا قبلي. ويف ه���ذا التحقيق ي�ضري 
د. عب���د الرحم���ن املديف���ر، ا�ضت�ض���اري الطبي���ب النف�ضي 
واملعال���ج الأ�ضري، اإىل اإن ظاهرة التع�ضب القبلي ظاهرة 
اجتماعية تن�ض���اأ ب�ضبب �ضعف الهوي���ة الوطنية، ول ميكن 
الق�ضاء عل���ى الهويات الأخرى اإل بتعزيز الهوية الوطنية. 
وت�ضري اإحدى الدرا�ضات))) اإىل اإن ال�ضريط املتحرك الذي 
ت�ضتخدم���ه بع����ض القن���وات الف�ضائية القبلي���ة وتتيح من 
خال للم�ضاهدين فر�ضة كتاب���ة ما ي�ضاوؤون حول قبيلتهم 
اأو القبيلة الأخرى بهدف الك�ضب املادي، يوؤثر تاأثريًا �ضلبيًا 
يف تعزي���ز التع�ض���ب القبلي لدى ال�ضغ���ار والكبار. وتوؤكد 
نف����ض الدرا�ضة على اإن م���ا يبثه الإع���ام املوجه مل�ضلحة 
القبيل���ة يذكي النزع���ة القبلية لدى ال�ضغ���ار ويظهر ذلك 
جليًا يف العديد من الأوجه منها على �ضبيل املثال: جتمعات 
وتكت���ات قبلية داخ���ل بع�ض املدار�ض وخارجه���ا، التقليل 
م���ن قيمة الآخري���ن وجتاهلهم لأ�ضباب متعلق���ة بالقبيلة، 

)))  ال�ض���رثي، عبد العزي���ز حمود، مظاه���ر وم�ضكات التع�ض���ب القبلي 
والإقليم���ي ب���ني طاب التعليم الع���ام، كر�ضي الأمري ناي���ف لدرا�ضات 

الوحدة الوطنية، 433)ه�.
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تف�ضيل ابن القبيلة على غريه، عدم امل�ضاركة يف الأن�ضطة 
املدر�ضي���ة. وت�ضري الدرا�ض���ة اإىل اإن اأه���م العوامل املوؤدية 
اإىل التع�ض���ب القبلي لدى ال�ضباب، مرتبطة ببع�ض الأ�ضر 
التي �ضارت تر�ضخ القبلية لدى اأفرادها، اإ�ضافة اإىل كرثة 
حديث كبار ال�ضن يف جمال�ضهم عن القبيلة واأجمادها، كما 
تلعب و�ضائ���ل الإعام دورًا يف تغذية التع�ضب القبلي لدى 
ال�ضباب مبا تبثه م���ن برامج متنوعة كامل�ضابقات ال�ضعرية 
املعتمدة على الت�ضوي���ت، وكذلك ال�ضريط املتحرك الذي 
يتيح للم�ضاهدين قول ما ي�ضاوؤون مبقابل مادي ترتبح منه 
القناة، بالإ�ضافة اإىل �ضعف الدور التوعوي الذي تقوم به 

املدر�ضة.
رابعًا: ال�سور النمطية ال�سلبية:

ت�ضتطي���ع الر�ضالة الإعامية املكثف���ة خلق �ضعور لدى 
املتلق���ي ب�ضحتها. فتك���رر بعث الر�ضال���ة الإعامية يخلق 
�ض���ورة منطي���ة، ق���د تك���ون اإيجابية، وق���د تك���ون �ضلبية، 
بح�ضب توجه معد الر�ضال���ة. ويعد القائد الأملاين النازي، 
اأدولف هتلر، اأحد البارعني يف ا�ضتخدام الإعام، للتاأثري 
يف نف�ضي���ات املتلق���ني. وكان هتل���ر يوؤمن مبقول���ة مفادها: 
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»كلم���ا كانت الكذبة اأكرب كلما كان���ت اأقرب للت�ضديق))).« 
والإ�ض���كال هنا، اأن انت�ض���ار الو�ضيلة الإعامي���ة وتوافرها 
بي���د الغالبية العظمى من النا����ض، �ضاعد على انت�ضار تلك 
الر�ضائل وزاد من قبولها لدى بع�ض املتلقني، خا�ضة �ضغار 
ال�ض���ن. وما ياحظ هن���ا، اأن هناك حمات اإعامية تدار 
ب�ض���كل اح���رتايف �ضد بل���د اأو جمتم���ع، فت�ض���وره بطريقة 
�ضلبي���ة. بع�ضها ين�ض���ر على �ضكل درا�ض���ات علمية وهمية، 
وبع�ضه���ا على �ض���كل ط���رف، ظاهرها الت�ضلي���ة، وباطنها 
خلق �ضورة منطية �ضلبية. واملحزن حقًا، حني ت�ضل درجة 
الغفل���ة باأفراد املجتمع، اإىل درج���ة قيامهم باإعادة مترير 
تل���ك الر�ضائل، من باب الت�ضلي���ة، دون اأن يدركوا، اأن تلك 
الر�ضائل ت�ضعى اإىل اإحلاق الأذى بهم. وتتمثل خطورة تلك 
الر�ضائ���ل، ب���اأن تاأثريها ال�ضلبي ل يظه���ر مبا�ضرة، بل قد 
يحت���اج اإىل عدة �ضن���وات، وبع�ضها قد ل يوؤت���ى اأكله اإل يف 
اجلي���ل التايل. فعل���ى �ضبيل املثال، الطف���ل الذي ن�ضاأ على 
تلقي ر�ضائل �ضلبية عن جمتمعه على �ضكل نكات وطرائف، 
�ضوف تتحول تلك الر�ضائل الإعامية اإىل قناعات متغلغلة 

)))  كول، ن. ج.، وكولربيت، د. وول�ض، د. الدعاية واإقناع اجلماهري، )اإي 
بي �ضي، �ضيو)، �ضانتاباربرا، 2003م.
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يف وجدان���ه. و�ض���وف ي�ضبح من ال�ضع���ب تغيريها. وحتى 
ل���و مت تغيريها، وهذا �ضعب، كما اأ�ض���رت، اإل اإنها �ضتبقى 

مازمة له وقد يتم تعيري اأفراد هذا املجتمع بها. 
وعلى اجلانب الآخر، ي�ضعى العدو خللق �ضورة منطية 
ع���ن نف�ضه، بطرق غري مبا�ض���رة. ومنه، اإعادة ن�ضر دعاية 
الأعداء، التي توؤكد على تفوقهم وتقدمهم، مقارنة بتخلف 
وتقهقر املجتمع امل�ضتهدف. ويف هذا ال�ضدد يذكر الهم�ض 
و�ضل���دان))) واحلارث���ي)2): اإن ج���زء م���ن ال�ضرتاتيجي���ة 
الإ�ضرائيلي���ة يف حربه���ا مع العرب تعتمد عل���ى بث الياأ�ض 
وخلق ال�ضلبية يف نفو�ضهم، من خال اإظهار تفوق اجلندي 
الإ�ضرائيل���ي، وتخل���ف اجلندي العرب���ي. وحتليل خطابات 
ال�ضيا�ضيني الإ�ضرائيليني، تو�ضح اأنها كانت تعتمد على زرع 
الياأ����ض يف اأنف�ض العرب، وا�ضتحالة قدرتهم على الت�ضدي 

)))  الهم����ض، عبد الفت���اح، و�ضلدان، فاي���ز، )2009)، الأبع���اد النف�ضية 
والجتماعية يف تروي���ج الإ�ضاعات عرب و�ضائل الإعام و�ضبل عاجها 
م���ن منظور اإ�ضامي، اجلامع���ة الإ�ضامية، غزة متوافر على الرابط: 

https://goo.gl/kzRWWl
)2)  احلارثي، �ضاعد، ))200)، الإ�ضام وال�ضائعة، بحث من�ضور يف ندوة 
اأ�ضالي���ب مواجهة ال�ضائع���ات، جامعة ناي���ف العربية للعل���وم الأمنية، 

الريا�ض.
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للجي�ض الإ�ضرائيل���ي، ويف نف�ض الوقت بث اإيحاءات �ضلبية 
تنم عن رغبة عارمة لدى اجلماهري العربية يف عقد �ضلح 
دائ���م مع الكيان الإ�ضرائيلي. وي�ض���ري طنطاوي))): اإىل اإن 
املغ���ول كانوا من اأبرع من ا�ضتخدم ال�ضائعة يف بث الرعب 
يف نفو�ض اأعدائهم، وحتطيم الروح املعنوية لديهم. وكانوا 
يفعل���ون ذلك بط���رق خمتلفة، منه���ا اإر�ض���ال اجلوا�ضي�ض 
للتهويل من ق���وة اجلي�ض املغويل، واأنهم اإذا جاعوا ياأكلون 

الأ�ضجار، فاإن مل يجدوها اأكلوا حلوم الب�ضر.
ويذك���ر ال�ضميمري)2): باأن القولب���ة وت�ضنيع ال�ضورة 
النمطي���ة ال�ضلبي���ة لي�ضت م�ضكل���ة معرفي���ة ب�ضبب، نق�ض 
املعلوم���ات، بل هي عدوان معن���وي متعمد وخمطط له يتم 

بالطريقة الآتية:
تت���م عملية القولب���ة والتنميط وت�ضني���ع ال�ضورة . )

النمطي���ة ال�ضلبية باإل�ض���اق وتعميم جمموعة من 
ال�ضم���ات ال�ضلبية، وال�ض���ور الكريهة، والأو�ضاف 

املنفرة على امل�ضتهدف.

)))  طنط���اوي، حمم���د، ))200)، الإ�ضاع���ات الكاذب���ة وكي���ف حاربه���ا 
الإ�ضام، )دار ال�ضروق، القاهرة).

)2)  ال�ضميم���ري، فهد عبد الرحمن، الرتبي���ة الإعامية، كيف نتعامل مع 
الإعام؟، )43)ه� )0)20م).
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تقوم و�ضائل الإع���ام بالتاأكيد على هذه ال�ضمات . 2
واملبالغة فيها، وتكرارها، وتو�ضيحها، وتر�ضيخها، 
حتى تتا�ضى اأي جوانب اإيجابية اأخرى يف �ضورة 

امل�ضتهدف.
تقوم و�ضائل الإع���ام بالبحث عن اأي �ضواهد، اأو . 3

اأحداث اأو ممار�ض���ات، مهما كانت نادرة، لتاأكيد 
ال�ضورة النمطية ال�ضلبية وتر�ضيخها.

يتم اإحكام عملية القولبة والتنميط مبرور الوقت، . 4
وتتاب���ع الزمن، والتكرار امل�ضتمر، والعمل الدوؤوب 
يف اإبراز ال�ضورة النمطية ال�ضلبية، وتنوع اأ�ضاليب 
عر�ضها، واختاف ط���رق معاجلتها، وا�ضتخدام 
و�ضائ���ل الإع���ام املق���روءة وامل�ضموع���ة واملرئي���ة 

والأفام ال�ضينمائية اأي�ضًا.
تتمث���ل يف ردود  النمطي���ة  ال�ض���ورة  ودللت جن���اح 
اأفع���ال الآخرين وم�ضاعره���م جتاه ال�ضخ�ضي���ة اأو اجلهة 
امل�ضتهدف���ة. حيث قد تكون م�ضاع���ر كراهية، اأو ا�ضمئزاز، 
اأو �ضخري���ة، اأو خ���وف، وغريها من امل�ضاع���ر. والأ�ضواأ من 
ذلك كله حني تخلق لدى ال�ضخ�ض اأو املجتمع �ضورة �ضلبية 



43 تعزيز الهوية الوطنية يف إعالم الطفل

عن ذاته، وتفقده الثقة بنف�ضه وبهويته الوطنية. وقد ت�ضل 
نتائج القولبة الإيجابية عن العدو اإىل املبالغة يف احرتامه، 
وتقلي���ده، ورمبا قادت اإىل النبهار بثقافته، مما يوؤدي اإىل 

ان�ضهار الثقافتني، ثم اندثار الثقافة الأم ون�ضيانها.
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الفصل الثالث

املحا�سن الرتبوية ودورها يف ت�سكيل 
هوية الطفل
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الفصل الثالث
املحا�سن الرتبوية ودورها يف ت�سكيل هوية الطفل

اأوًل: دور الأ�سرة يف تعزيز وحماية الهوية الوطنية:
تع���د الأ�ض���رة الن���واة الأوىل الت���ي م���ن خاله���ا يت���م 
حت�ضني الطفل من املوؤثرات اخلارجية التي قد توؤثر �ضلبًا 
عل���ى الهوية الوطنية. وتاأتي اأهمية الأ�ضرة يف التن�ضئة اإىل 
كونه���ا اأوىل موؤ�ض�ض���ات التن�ضئ���ة التي يتعل���م منها الطفل 
ال�ضلوكي���ات والأخاق والقيم يف وقت مبك���ر جدًا. ويذكر 
الهن���دي))): اإن تدخل الأ�ض���رة يف الرتبية والتعليم يف �ضن 
مبك���رة ت�ضاعد على بقاء ور�ضوخ ما مت تعليمه للطفل. كما 
اإن الطفل ي���رى يف والديه قدوة تفوق اأي اأ�ضخا�ض اآخرين 
ولهذا فه���و ي�ضعى ملحاكاتهما وت�ض���رب اأو اعتناق ميولهما 
واجتاهاتهما. وي�ضيف الهندي باأن مرحلة ما قبل املدر�ضة 

)))  الهن���دي، �ضهي���ل اأحمد، دور املعلم يف تنمية بع����ض القيم الجتماعية 
ل���دى طلبة ال�ض���ف الثاين ع�ضر مبحافظات غزة م���ن وجهة نظرهم، 

)200م.
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ينمو خاله���ا ال�ضمري الإن�ضاين وه���ي ت�ضاعد على تثبيت 
القيم. ومن هذا املنطل���ق كان لزامًا على الأ�ضرة اأن تقوم 

بالأمور التالية مما قد يعزز الهوية الوطنية لدى الن�ضء:
ا�ضت�ضع���ار رب الأ�ض���رة نظ���رة اأطفاله اإلي���ه واأنه . )

قدوة حتاكى معظم حركاته و�ضكناته وقد ترت�ضخ 
يف اأذهانه اأطفاله، وله���ذا فت�ضرفات الأب والأم 
اأ�ضبه ما تكون بر�ضائل اإعامية اإيجابية اأو �ضلبية 

يعتنقها الطفل ويطبقها يف امل�ضتقبل.
جتني���ب الأطفال لو�ضائ���ل التقني���ة الذكية وعدم . 2

ا�ضتخدامه���ا كملهي���ات لإ�ضغالهم ع���ن الوالدين، 
فتل���ك الأجه���زة لن تك���ون جم���رد اأداة ت�ضلية بل 
�ضتك���ون مرب���ي يحتم���ل اأن يكون اأق���وى يف تاأثريه 
م���ن الأ�ضرة التي تخلت عن طفلها يف اأهم فرتات 

عمره.
تعويد الطفل على الق���راءة ومناق�ضته فيما يقراأ، . 3

وه���ذا �ض���وف يحقق ثاث���ة اأم���ور: اأوله���ا: اإ�ضعار 
الطف���ل باأهميت���ه ح���ني يناق����ض ح���ول م���ا يقراأ، 
وثانيه���ا: م�ضاعدته عل���ى فهم ما يق���راأ وتب�ضيط 
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بع����ض املع���اين مم���ا ي�ضاع���ده يف امل�ضتقب���ل على 
ق���راءة ما هو اأعمق واأكرث تعقيد، وثالثها: اأن هذا 
الهتم���ام من الأ�ضرة والفهم الذي يكت�ضبه �ضوف 
يزي���ده حبًا يف القراءة، وه���ذا �ضيقود اإىل اإخراج 
جي���ل يحمل وعي���ا واإدراكا، هذا الوع���ي قد يكون 
الرافد الأ�ضا�ض لتعزيز الهوية الوطنية لدى الفرد 

وحمايته من اأي موؤثرات خارجية.
من املهم اأن يع���ود الطفل على القراءة املن�ضبطة . 4

واأن يرب���ى عل���ى كيفي���ة التميي���ز بني ما ه���و نافع 
وم���ا هو �ض���ار، فاملادة الإعامية �ض���واء مطبوعة 
اأو م�ضموع���ة اأو مرئي���ة التي حتم���ل يف طياتها ما 
فيه تط���اول على اأي من مكون���ات الهوية الوطنية 
يجب التوقف عنها فورًا، واأن يوؤكد على الطفل اأو 
املراه���ق اأنه لي�ض م���ن املنا�ضب الطاع، من باب 
الف�ضول، ملعرفة ما يقال مم���ا فيه ازدراء للهوية 

الوطنية اأو اأي من مكوناتها.
اأهمي���ة التاأكي���د عل���ى الأ�ض���رة مبراقب���ة قن���وات . 5

الأطفال ومتابعتها باأنف�ضهم اأو القراءة عنها قبل 
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اإتاحته���ا لأطفاله���م، فبع�ض القن���وات تبث مادة 
اإعامي���ة بطرق ممنهج���ة ومق�ض���ودة وباأ�ضكال 
احرتافي���ة �ضعيًا للتاأثري يف ثقاف���ة الطفل، ولديها 
باقات تلفزيونية متكاملة كل قناة منها موجهة اإىل 
فئة عمرية حمددة، فتبداأ بالأطفال ثم املراهقني 
ثم القن���وات املوجهة لل�ضباب وما حتويه من مواد 
مناق�ض���ة متام���ًا لثقاف���ة البلد وتنته���ي بالقنوات 
ال�ضيا�ضي���ة املتخ�ض�ضة التي حتلل بطريقة تائم 
ما يخ���دم �ضيا�ضاتها و�ضيا�ضات م���ن يقف خلفها 

ويقدم لها الدعم.
ثانيًا: دور املدر�سة يف تعزيز وحماية الهوية الوطنية:
تتحم���ل املدر�ض���ة �ضطرًا كب���ريًا من م�ضئولي���ة تعزيز 
الهوية الوطنية، فعلى كاهل املعلم تقع مهمة الرتبية اأوًل ثم 
التعليم. الرتبية ت�ضمل تعويده على الأخاقيات وال�ضلوكيات 
الإ�ضامية والبتعاد عن كل م���ا من �ضاأنه امل�ضا�ض بالهوية 
الوطنية. والتعليم يق���وم بتكري�ض مكونات الهوية الوطنية 
با�ضتخ���دام اأ�ض�ض علمية. ويوؤكد عام���ر))) على اإن املاأمول 

)))  عام���ر، م�ضب���اح، التن�ضئ���ة الجتماعي���ة وال�ضلوك النح���رايف لتلميذ 
املدر�ضة الثانوية، 2003م، دار الأمة، اجلزائر.
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من املوؤ�ض�ضات التعليمية اأن تعرف طابها مبفهوم ال�ضلطة 
وحق���وق الإن�ضان، والنتم���اء الوطني، والوح���دة الوطني. 
وميكن للمدر�ض���ة اأن تغر�ض حمبة مكونات الهوية الوطنية 
من خال ا�ضتخدام بع�ض الأ�ضاليب املحببة واجلاذبة من 
جه���ة، والإلزامية م���ن جهة اأخرى. ومن اأب���رز املهام التي 
يجدر باملدر�ضة القيام بها لتعزيز الهوية الوطنية ما يلي:

 من امله���م اأن ت�ضتمل املقررات الدرا�ضية، وب�ضكل ). 
مكثف، على معاين خمتلفة تعزز الهوية الوطنية.

جتن���ب و�ضع مق���ررات م�ضتقل���ة خا�ض���ة بالهوية . 2
الوطني���ة اأو الوط���ن اأو الأمن الفك���ري، فكل هذه 
املع���اين �ضيك���ون وقعه���ا وتقبلها اأكرب ل���و �ضمنت 
املناهج ودر�ضت بطرق غري مبا�ضرة، كما اإن هذه 
املعاين ال�ضامي���ة خا�ضة الهوية الوطنية والنتماء 
الوطن���ي يجب اأن ل تعزل عما يط���رح يف املناهج 
الدرا�ضية، بحيث تو�ض���ع املناهج بطريقة ت�ضمن 
ال�ضت�ضه���اد م���ن املنهج نف�ض���ه مبا يع���زز الهوية 

الوطنية.
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اإ�ض���راك الط���اب والطالب���ات يف اإع���داد وتنفيذ . 3
الربامج املخ�ض�ضة لتعزيز الهوية الوطنية.

ت�ضجي���ع الطاب والطالبات عل���ى الإباغ عن اأي . 4
خمالفات ترتك���ب داخل املدر�ضة اأو خارجها مما 

له م�ضا�ض بالهوية الوطنية.
تعويد الطاب على امل�ضاركة يف العمل التطوعي، . 5

فم���ا من ن�ضاط ميك���ن اأن يعزز النتم���اء الوطني 
ويكر�ض الهوية الوطنية اأكرث من العمل التطوعي، 
خا�ض���ة حني يبذل ال�ضب���اب يف �ضبيل الوطن دون 

انتظار املقابل املادي.
اإقام���ة الأن�ضط���ة الإعامي���ة كالإذاع���ة املدر�ضة . 6

وامل�ضابق���ات اخلطابية وال�ضعري���ة بطرق مبتكرة 
بعيدًا عن التقليدية وت�ضمينها معاين تعزز الهوية 

الوطنية.
ا�ضتح���داث ح�ض����ض ح���رة غري منهجي���ة ميكن . 7

خالها القي���ام مبناق�ضة بع�ض امل���واد الإعامية 
الت���ي تن�ض���ر يف و�ضائل الإع���ام املختلفة مما لها 
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م�ضا�ض بالوطن ومناق�ضتها مع الطاب وتدريبهم 
على كيفية التعاطي مع الو�ضيلة الإعامية وتنمية 
ملكة حتليل ونقد امل���ادة الإعامية بطريقة تكفل 
حت�ضينه���م من امل���واد الإعامي���ة املغر�ضة التي 

ت�ضعى لزعزعة النتماء الوطني.
ثالثًا: دور امل�سجد يف تعزيز وحماية الهوية الوطنية: 
ت�ضعى دور العبادة يف �ضتى بقاع الأر�ض اإىل ا�ضتقطاب 
جمي���ع املنتم���ني اإليها، وحتر����ض خا�ضة عل���ى ا�ضتقطاب 
�ضغار ال�ضن وال�ضباب. حيث يرى القائمون على تلك الدور 
اأن تربية ال�ضاب على الأخاقيات والعادات والتعاليم التي 
يح����ض عليه���ا الدين كفيل���ة بتكري�ض انتم���اء الإن�ضان اإىل 
ه���ذه اجلماع���ة �ضواء كان���ت �ضغ���رية فتمثل اأقلي���ة ت�ضعى 
للحف���اظ على هويتها ك���ي ل تن�ضهر بالأكرثي���ة ثم تندثر 
مب���رور الوق���ت، اأو حتى تك���ون اأكثرية فت�ضع���ى اإىل تعزيز 
هوي���ة اأفراده���ا الوطنية ك���ي ل تتاأثر بالثقاف���ات الأخرى 
املختلف���ة. ويوؤدي امل�ضجد يف الثقافة الإ�ضامية دورًا مهمًا 
يف تكري����ض الهوي���ة الوطني���ة وحمايته���ا م���ن اأي تاأثريات 
�ضلبي���ة قد تطالها. حيث يربي امل�ضج���د الفرد امل�ضلم على 
التاآخ���ي ونبذ العن�ضري���ة، حيث قد ي���وؤم جماعة امل�ضلني 
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وفيه���م الغني و�ضاحب اجلاه، �ضخ�ض فقري غري معروف. 
وهذا الفعل ي���زرع يف اأنف�ض الأطفال نبذ العن�ضرية بكافة 
اأ�ضكاله���ا. ولهذا كان لزامًا عل���ى املجتمع اأن يوؤكد على ما 

يلي:
تعويد ال�ضباب على ح�ضور اجلماعات، فم�ضاهدة . )

الإيجابي���ات الناجتة عن التجم���ع لل�ضاة خم�ض 
م���رات يف اليوم كفيلة برتبية �ضغار ال�ضن وتعزيز 

الوطنية لديهم.
من امله���م اأن ينقل الرجال �ضغ���ار وكبار ما يدور . 2

يف امل�ضاج���د من اأم���ور اإيجابي���ة اإىل بقية اأع�ضاء 
الأ�ض���رة �ضواء من الن�ضاء اأو ال�ضغار وغريهم من 
ذوي الأعذار، حيث اأن نقل تلك ال�ضور الإيجابية 
يعزز الهوي���ة الوطنية ويقوي الرتب���اط والنتماء 

اإليها.
من املهم على امل�ضاجد اأن يناق�ض يف امل�ضاجد كل . 3

ما يهم املجتمع ويعزز هويته، واأن تطرح ال�ضلبيات 
وتناق�ض من قبل جماعة امل�ضجد. 
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ال�ضتعانة ببع����ض املخت�ضني للم�ضاعدة يف اإيجاد . 4
احلل���ول لبع����ض امل�ض���كات املوؤث���رة عل���ى هوي���ة 
املجتم���ع والت���ي ل ميك���ن لغري املخت�ض���ني فهمها 

وتف�ضريها وامل�ضاعدة يف اإيجاد احللول لها.
م���ن امله���م زي���ادة تفعي���ل ال���دور الذي تق���وم به . 5

امل�ضلي���ات يف مدار����ض تعلي���م البن���ات من خال 
ال�ضتعان���ة ببع����ض الطالب���ات يف معرف���ة وفه���م 
بع����ض ال�ضلوكيات ال�ضلبية الت���ي توؤثر على الهوية 
الوطنية وال�ضتعانة ببع�ض املخت�ضات للم�ضاعدة 
يف فهمها ومناق�ضتها بطرق �ضهلة وي�ضرة ومن ثم 

اإي�ضال الر�ضائل الرتبوية املطلوبة.
رابعًا: دور الأنظمة والت�سريعات يف تعزيز وحماية 

الهوية الوطنية:
تعك�ض الأنظم���ة والت�ضريعات الوطني���ة حقيقة الهوية 
الوطني���ة لكل بلد. فالقوان���ني والأنظمة الأ�ضا�ضية عادة ما 
تن�ض على ما يكر�ض الهوية الوطنية للبلد ويوؤكد على حماية 
كافة جوانب الهوية الوطنية من اأي اآفات اأو مهددات لهذه 
الهوي���ة. واملتمع���ن يف النظام الأ�ضا�ض���ي للحكم يف اململكة 
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العربية ال�ضعودية ال�ضادر بالأمر امللكي رقم اأ/90 بتاريخ 
2/8/27)4)ه���� ياح���ظ اأن كثري من م���واده ال�83 بينت 
مكونات الهوية الوطنية للمملكة العربية ال�ضعودية واأكدت 
عل���ى احرتامه���ا. فامل���ادة الأوىل اأك���دت عل���ى اأن اململكة 
العربي���ة ال�ضعودي���ة دولة تدين بالإ�ض���ام ولغتها الر�ضمية 
اللغ���ة العربية. املادة الثانية اأكدت على اأن اأعيادها الفطر 
والأ�ضح���ى وهذا ي�ضكل الهوية يف جانبيه الديني والثقايف. 
كما ن�ضت على اأن تقوميها هو التقومي الهجري وهذا جزء 
م���ن املوروث الثقايف الذي ي�ضكل هوية البلد. واأكدت املادة 
ال�ضاد�ضة على اأن تكون البيعة على الكتاب وال�ضنة. واملادة 
الثامن���ة ن�ض���ت عل���ى اأن الكت���اب وال�ضنة هم���ا احلاكمان 
عل���ى جمي���ع اأنظمة الدول���ة. واأك���دت امل���ادة الثانية ع�ضر 
عل���ى الوح���دة الوطنية واأنه���ا واجبة ومتن���ع الدولة كل ما 
يوؤدي للفرقة والنق�ضام. اأما املادة الرابعة ع�ضر فتحدثت 
عن ال���رثوات املودعة يف باطن الأر����ض وظاهرها يف الرب 
والبح���ر واأنها مل���ك للدولة، وهذا يلزم مع���ه التاأكيد على 
معرفة حدود الوطن ور�ضم املناطق التي تقع حتت �ضيادته 
�ض���واء يف ال���رب اأو البحر. امل���ادة الثالثة والع�ض���رون اأكدت 
على التزام الدولة بحماية عقيدة الإ�ضام. املادة التا�ضعة 
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والع�ض���رون اأكدت التزام الدولة ب�ضيان���ة املوروث الثقايف 
الإ�ضام���ي والعربي. امل���ادة الثالثة والثاث���ون اأكدت على 
اأن الق���وات امل�ضلحة اأن�ضئت للدفاع ع���ن العقيدة والوطن. 
ون�ض���ت امل���ادة التا�ضع���ة والثاثون عل���ى »تلت���زم و�ضائل 
الإع���ام والن�ضر وجمي���ع و�ضائل التعب���ري بالكلمة الطيبة، 
وباأنظم���ة الدولة، وُت�ضهم يف تثقي���ف الأمة ودعم وحدِتها، 
وُيحظ���ر ما يوؤدي اإىل الفتن���ة، اأو النق�ضام، اأو مي�ض باأمن 
الدول���ة وعاقاتها العام���ة، اأو ُي�ضيء اإىل كرام���ة الإن�ضان 
وحقوق���ه، وتبني الأنظم���ة كيفية ذلك«. كم���ا اأكدت املادة 
احلادي���ة والأربعون، عل���ى اأن يراعي املُقيم���ون يف اململكة 
العربية ال�ضعودية قيم املجتمع ال�ضعودي واحرتام تقاليده 
وم�ضاعره. واأكدت املادة الثانية وال�ضتون، على اإن للملك اأن 
يتخذ من الإج���راءات ال�ضريعة ما يكفل مواجهة اأي خطر 
ُيه���دد �ضام���ة اململكة، اأو وحدة اأرا�ضيه���ا. وهناك الكثري 
م���ن املواد الأخ���رى التي اأكدت على حماي���ة هذه العنا�ضر 

التي حددها هذا الكتاب كمكونات للهوية الوطنية.
وهناك نظام حماي���ة الطفل ال�ضادر باملر�ضوم امللكي 
رق���م م/4) بتاري���خ 436/2/3)ه�، حيث ح���ددت الفقرة 
الأوىل م���ن امل���ادة الأوىل م���ن النظام ب���اأن الطفل هو كل 
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اإن�ضان مل يتجاوز �ضن الثامن���ة ع�ضر. اأما الفقرة العا�ضرة 
م���ن امل���ادة الثالثة فق���د اأكدت عل���ى اأن من اإي���ذاء الطفل 
اأو اإهمال���ه تعري�ضه مل�ضاه���د خملة ب���الأدب، اأو اإجرامية، 
اأو غ���ري منا�ضب���ة ل�ضن���ة. اأم���ا امل���ادة الرابعة فق���د اأكدت 
فقرتيها اخلام�ض���ة وال�ضاد�ضة على اإن الطفل يعد معر�ضا 
لانح���راف يف حال تردد عل���ى اأماكن م�ضبوه���ة اأخاقيا 
واجتماعيًا، وقيامه باأعم���ال تت�ضل بالدعارة اأو الف�ضق اأو 
املخدرات. كما �ضددت املادة الثانية ع�ضر على حظر انتاج 
ون�ضر وعر�ض وتداول وحيازة اأي م�ضنف مطبوع اأو مرئي 
اأو م�ضم���وع موج���ه للطفل يزين له �ضل���وكًا خمالفًا لأحكام 
ال�ضريعة الإ�ضامي���ة اأو النظام العام اأو الآداب العامة، اأو 

يكون من �ضاأنه ت�ضجيعه على النحراف.
كم���ا توؤكد الفق���رة الأوىل والثالثة من املادة اخلام�ضة 
من نظام مكافحة جرائ���م املعلوماتية، ال�ضادر باملر�ضوم 
امللك���ي رق���م: م / 7) وتاري���خ: 8 / 3 / 428) ه�، على اأن 
يعاقب بال�ضجن مدة ل تزيد على خم�ض �ضنوات وبغرامة ل 
تزيد عل���ى ثاثة مايني ريال، اأو باإحدى هاتني العقوبتني 
كل �ضخ����ض يق���وم باإنتاج م���ا من �ضاأن���ه امل�ضا����ض بالقيم 
الديني���ة، اأو الآداب العام���ة، اأو اإن�ض���اء امل���واد والبيان���ات 



59 تعزيز الهوية الوطنية يف إعالم الطفل

املتعلق���ة بال�ضبك���ة الإباحي���ة، اأو اأن�ضط���ة املي�ض���ر املخل���ة 
ب���الآداب العام���ة اأو ن�ضرها اأو ترويجها. وه���ذا فيه حماية 
للهوي���ة الوطني���ة يف مكونيه���ا الديني والثق���ايف. و�ضددت 
الفق���رة الثالثة من املادة الثامن���ة من هذا النظام على األ 
تقل عقوبة ال�ضجن اأو الغرامة عن ن�ضف حدها الأعلى اإذا 
اقرتن���ت اجلرمية ببع�ض احلالت منه���ا التغرير بالق�ضر 
ومن يف حكمهم، وا�ضتغالهم. كما ا�ضتملت وثيقة �ضوابط 
ا�ضتخدام الإنرتن���ت يف اململكة والتي ُاأعدت من قبل جلنة 
الإنرتنت الأمنية الدائم���ة والتي مت ت�ضكيلها مبوجب قرار 
جمل����ض ال���وزراء رق���م 63) وتاريخ0/24)/7)4)ه� على 
التزام كل م�ضتخدمي الإنرتنت باململكة العربية ال�ضعودية 
بالمتن���اع عن ن�ضر اأو الو�ض���ول اإىل املعلومات التي حتتوي 
جمموعة من املخالفات ومنها كل ما يخالف اأ�ضًا و�ضرعًا 
اأو مي����ض قدا�ض���ة الإ�ض���ام و�ضريعت���ه اأو يخد����ض الآداب 
العام���ة. الدعوة اإىل املبادئ الهدامة اأو زعزعة الطماأنينة 
العام���ة اأو ب���ث التفرقة بني املواطنني. كم���ا اأكدت الوثيقة 
على اأهمية املراقبة الأ�ضرية ل�ضغار ال�ضن واملراهقني عند 
ا�ضتخدامه���م الإنرتنت. وهذا يوؤكد على الدور الذي يجب 
اأن تقوم به الأ�ضرة يف حماية اأفرادها من كل ما من �ضاأنه 



تعزيز الهوية الوطنية يف إعالم الطفل60

امل�ضا����ض بهويتهم الوطنية خا�ضة عرب م���ا يبث يف و�ضائل 
الإعام املختلفة.

كما اإن نظ���ام املطبوعات والن�ضر ال�ض���ادر باملر�ضوم 
امللكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / )42)ه� قد ا�ضتملت مادته 
الثاني���ة على ت�ضمية ت�ضع���ة ع�ضر ن�ضاط���ا اإعاميا خا�ضعًا 
له���ذا النظام منه���ا: املطبوع���ات، واملكتب���ات، والت�ضوير 
الفوتوغ���رايف، وا�ضت���رياد الأف���ام واأ�ضرط���ة الفيدي���و اأو 
بيِعها اأو تاأجرِيه���ا، والت�ضجيات ال�ضوتية وال�ضطوانات، 
والإنت���اج الفن���ي الإذاع���ي اأو التِلفزي���وين اأو ال�ضينمائي اأو 
امل�ضرحي، وال�ضتوديوهات التلفزيونية والإذاعية، ومكاتب 
و�ضائل الإعام الأجنبية وُمرا�ِضلوها، والدعاية والإعان، 
واخلدم���ات ال�ضحفي���ة، واإنتاج برامج احلا�ض���ب الآيل اأو 
بيِعها اأو تاأجرِيها، والدرا�ض���ات وال�ضت�ضارات الإعامية. 
واأكدت مادته الثالثة على اأن يكون من اأهداف املطبوعات 
والن�ض���ر الدع���وة اإىل الدي���ن احلني���ف وم���كارم الأخاق 
والإر�ضاد اإىل كل ما فيه اخلري وال�ضاح. كما اأكدت املادة 
التا�ضعة من نف����ض النظام عند اإجازة املطبوعة اأن تتوافر 
بها �ضروط منها: األَّ ُتخالف اأح���كام ال�ضريعة الإ�ضامية، 
واألَّ ت���وؤدي اإىل اإثارة النعرات وب���ث الُفرقة بني املواطنني. 
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واأك���دت امل���ادة الثامن���ة ع�ضر عل���ى اأن جُت���از املطبوعات 
اخلارجي���ة اإذا خل���ت م���ن كل ما ي�ض���يء اإىل الإ�ض���ام اأو 
يخد����ض الآداب العام���ة وُين���ايف الأخ���اق. وبين���ت املادة 
ال�ضاد�ض���ة والثاثون اأن ل���وزارة الثقاف���ة والإعام �ضحب 
اأي ع���دد من اأعداد ال�ضحيفة دون تعوي�ض، اإذا ت�ضمن ما 
ُيخالف اأحكام ال�ضريعة الإ�ضامية. وبالإ�ضافة اإىل قواعد 
تنظي���م لوح���ات الدعاي���ة والإع���ان، ال�ض���ادر باملر�ضوم 
امللك���ي رق���م م/35 بتاري���خ 28 / 2) / 2)4)ه����، ال���ذي 
اأك���دت مادته اخلام�ضة ع�ضر على وجوب اأن يكون الإعان 
من�ضجم���ًا مع ع���ادات وتقاليد الب���اد، واأن تت���اءم مادة 
الإع���ان مع ال���ذوق ال�ضليم، مع مراع���اة اأن تكون ال�ضور 
والكتابات يف اإط���ار الآداب الإ�ضامية، واأن تراعى قواعد 
اللغة العربية الف�ضحى يف ن�ض الإعان. وهناك جمموعة 
م���ن الأنظمة الأخرى التي توؤكد على تعزيز وحماية الهوية 
الوطنية من خال حماية مكوناتها الأربعة؛ كتنظيم هيئة 
الذاعة والتلفزيون، وتنظيم الهيئة العامة لاإعام املرئي 

وامل�ضموع، ونظام الإذاعة الأ�ضا�ضي. 
وهن���اك بع����ض املقرتحات الت���ي اأرى اأهمي���ة طرحها 
لزي���ادة تفعيل هذه الأنظمة الت���ي �ضنت لعتبارات عديدة 
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منها احلفاظ على هوية البلد الوطنية:
م���ن املهم توعية جميع املواطن���ني واملقيمني بهذه . )

الأنظمة والت�ضريع���ات والعقوبات املقررة على كل 
من يخالفها.

ياح���ظ ته���اون كث���ري م���ن النا����ض وحت���ى بع�ض . 2
اجله���ات احلكومية با�ضتخ���دام التقومي الهجري 
وا�ضتخدام مفردات غري عربية اأو تقدمي عرو�ض 
بغ���ري اللغ���ة العربية وه���ذا فيه جت���اوز كبري على 
اللغ���ة العربية و�ضيقود اإىل ن�ضوء جيل قد ل يدرك 
اأن اللغ���ة والتق���ومي والدي���ن من مكون���ات الهوية 
الوطني���ة. ولهذا فمن املهم ع���دم التهاون يف مثل 
هذه الأم���ور والقي���ام بالتوعية من جه���ة واتخاذ 
الإج���راءات النظامي���ة بح���ق املخالف���ني، خا�ضة 
واأن الهوي���ة لي�ضت خي���ارًا �ضخ�ضيًا بل هي م�ضاألة 

وطنية ي�ضرتك بها اجلميع.
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خامتة

وم���ن امله���م الأخذ بعني العتب���ار، اخلط���ورة املتاأتية 
من و�ضائل الإعام املختلف���ة، واآثارها ال�ضلبية على الفكر 
املجتمع���ي، خا�ضة حني توجه اإىل فئات لي�ض لديها القدرة 
الكافي���ة للتمييز ب���ني الغث وال�ضمني، وب���ني ما هو �ضحيح 
وما هو خطاأ. ولذلك فق���د يت�ضبب البث الإعامي، ب�ضبب 
تركيزه وكثافت���ه، اإىل تغيري يحل بتل���ك الفئات، قد ي�ضل 
به���م اإىل الن�ضاخ الكامل من قيم واأعراف وتقاليد ورمبا 
معتقدات هذا املجتمع. وحينها قد ي�ضعب معاجلة احلالة. 
و�ضتكون كلفة املعاجلة عالية جدًا، ورمبا قد ل توؤتي اأكلها. 
وم���ن هنا ف���اإين اأختم ببع����ض املقرتحات العام���ة بعد اأن 
خ�ض�ض���ت لكل ركي���زة من ركائز دع���م الهوية مقرتحات 
خا�ض���ة بها، والت���ي اأرجو اأن تفيد املعني���ني بهذا املو�ضوع، 
وه���م: الأ�ضرة، واملدر�ض���ة، واجلهات احلكومي���ة والأهلية 

ذات العاقة:   
تعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال و�ضغار ال�ضن منذ . )

�ضن مبكرة.
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اإ�ضراك املدر�ضة واجلهات املعنية بالتعليم واطاعهم . 2
على اآخ���ر واأحدث امل�ضتجدات الت���ي متثل خطرًا على 
الهوية الوطنية، وو�ض���ع الربامج التح�ضينية الازمة 

حلماية الهوية الوطنية وكافة مكوناتها.
توعي���ة الأ�ضرة وحثه���ا على بذل جه���ود م�ضاعفة، يف . 3

تعزي���ز الهوي���ة الوطني���ة ل���دى الأطف���ال واملراهقني، 
ومعرف���ة كيف مي�ضون اأوق���ات فراغهم، وماهية املواد 
الإعامي���ة الت���ي يتلقونها م���ن خال و�ضائ���ل التقنية 

الرقمية املتاحة بني اأيديهم.
التوا�ضل مع القائمني على الو�ضائل الإعامية، والتاأكيد . 4

عل����ى اأهمي����ة ا�ضت�ضع����ار الأخط����ار املتاأتي����ة م����ن اإ�ضاءة 
ا�ضتخدام و�ضائ����ل التقنية، وحثهم على القيام بدورهم 
التوع����وي يف تعزي����ز الهوي����ة الوطني����ة، م����ع ماحظ����ة 
طبيع����ة امل����واد املقدم����ة م����ن قب����ل كل و�ضيل����ة اإعامية 
وطني����ة، وتاأثريات ما تبثه من مواد وبرامج على الن�ضء 

واملجتمع، والإ�ضهام يف تقومي واإ�ضاح اخللل.
التاأكيد على امل�ضئولني واأ�ضحاب القرار باأهمية تثقيف . 5

وتوعي���ة الأطف���ال وال�ضب���اب وتعزيز الهوي���ة الوطنية 
لديهم. 
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• كتاب: �سبع طرق مثالية لتنمية مفرداتك االإجنليزية. 	
• كت���اب: 500 كلمة م���ن اأكرث املفردات االإجنليزية �سيوعاً وا�ستخداماً. 	

)اأحد اأف�سل الكتب مبيعاً(.
• كتاب: حوار مع االإرهاب. 	
• كتاب: هكذا اأفكر. 	
• كتاب: كما و�سلتني، 300 ر�سالة من بريدي اخلا�س. 	
• كتاب: االألعاب االإلكرتونية، خطر غفلنا عنه يهدد االأ�سرة واملجتمع. 	
• كت���اب: التغر االجتماع���ي.. مظاهر التغر يف املجتم���ع ال�سعودي.. 	

املظاهر املادية والثقافية.
• كتاب: 50 من اأ�سرار حمرتيف كرة القدم الناجحني.	
• كتاب: االإعالم الرقمي اأ�سكاله ووظائفه و�سبل تفعيله.	

بع�س اأن�سطته
• امل�سارك����ة يف العدي����د م����ن امللتقي����ات العلمي����ة يف الداخ����ل واخل����ارج، واإلقاء 	

املحا�سرات التدريبية والتوعوية يف جماالت متنوعة، وامل�ساركة يف برامج 
توعوية اإذاعية وتلفزيونية وعرب �سبكات التوا�سل االجتماعي املختلفة.

• معد ومقدم برنامج ثمن التقنية )اإذاعة الريا�س( �سابقاً.	


