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� عىل� سالم عاشور و الحافظ النويىى�

دراسات

عالم الجديد اال�
� ترسيخ قيم المواطنة ودوره ىڡ�

أكرث  أحد  املواطنة  مصطلح  يعترب 
واسع،  بشكل  املتداولة  املصطلحات 
السيايس  الصعيدين  ــىل  ع الســيــام 
تتشابك  املفهوم  هذا  أن  إذ  واإلعالمي، 
السياسية  العنارص  عديد  تكوينه  يف 
والثقافية،  واالقتصادية  واالجتامعية 
مصطلح  فهو  أيضاً،  القانونية  وحتى 
تتشارك يف تكوينه عالقات الفرد بالدولة 

وانتامء وحقوق كل عنرص لألخر.
بالقيم  املواطنة  ربط  عملية  أن  كام 
لبناء  األساسية  اللبنات  أهم  بني  من 
من  املواطنة  أصبحت  لذا  املجتمعات، 
القضايا التي تطرح عند معالجة أي بعد 
ومشاريع  البرشية،  التنمية  أبعاد  من 
عام،  بشكل  الشاملة  والتطوير  االصالح 
محددات  أهم  من  القيم  تعد  حيث 
التي  املكونات  ومن  االنساين،  السلوك 
األفراد  بني  مع  والتفاعل  التعامل  تسهل 
نتاج   – القيم   – أنها  إذ  والجامعات، 
وخاصية  ومجتمعه  الفرد  بني  للتفاعل 
يتميز بها عن غريه من الكائنات الحية، 
وغرسها  بالقيم  االهــتــامم  فــإن  لهذا 
أهم  احدى  هي  وترسيخها  وتوجيهها 

للرتبية  الرئيسية  ــداف  واأله املهامت 
مراحل  خــالل  االجتامعية  والتنشئة 
البناء  أعمدة  مبثابة  القيم  أن  إذ  الحياة، 
يف  وســـارت  صلحت  ــإن  ف للمجتمع، 
وسادت  النشء  صلح  الصحيح  االتجاه 
يف  واالعتدال  واالستقرار  الثبات  معاين 

املجتمع.
أحدث  نعيشه،  الذي  العرص  أن  كام 
اطاره  يف  تظهر  بدأت  إذ  جديًد،  تحوالً 
ارهاصات جديدة للمواطنة، حيث برزت 
يف  تعمل  التي  املتغريات  من  مجموعة 
حدودها  من  املواطنة  تحرير  اتجاه 
القومية، وفك االرتباط بني املواطنة وبني 
الدولة القومية، والسعي باتجاه مواطنة 
تدريجياً  سنابكها  من  تسقط  عاملية 
الضيقة،  املحلية  القومية  االنتامءات 
ومواطنة  وشامالً  عاماً  انتامء  ليتولد 
هذا  يكون  وقد  وشاملة.  عامة  إنسانية 
أن  غري  محدوداً،  جنينياً  اآلن  التحول 
الرهيب  التكنولوجي  التقني  التقدم 
والرسيع يف عامل وسائل االتصال واإلعالم، 
والرئيس  الكبري  الدور  له  يكون  سوف 
وسائل  سيام  هذه1،  التحول  عملية  يف 
بحدود  تعرتف  ال  والتي  الجديد  اإلعالم 

املكان والزمان.

البحثية  الــورقــة  هــذه  فــإن  لهذا   
ميكن  التي  األدوار  عىل  الضوء  تسلط 
لإلعالم الجديد أن تؤديها يف ترسيخ قيم 
املواطنة، وقد قسمت هذه الورقة لثالثة 
اإلطار  األول:  املبحث  يتناول  مباحث، 
إشكالية  يضم  والذي  للدراسة،  املنهجي 
أهدافها،  ــم  وأه وأهميتها  الــدراســة 
الجديد  «اإلعــالم  الثاين:  املبحث  أمــا 
حيث  املفاهيم)»،  يف  (دراسة  واملواطنة 
اإلعالم  األول:  املطلب  مطلبني،  يشمل 
أما  والخصائص،  املفهوم  دراسة  الجديد: 
الحقوق  بني   : املواطنة  الثاين:  املطلب 

والوجبات».
فيام خصص املبحث الثالث واألخري: 
املواطنة،  قيم  وترسيخ  الجديد  اإلعالم 
األول:  املطلب  ملطلبني:  قسم  ــذي  وال
عالقة اإلعالم باملواطنة، ويتناول املطلب 
خدمة  يف  الجديد  اإلعالم  أدوار  الثاين: 

املواطنة.

مواردها  عىل  الــدول  كل  تعتمد 
البرشية باعتبارها األداة الفاعلة، والقوية 
لدفع جهودها نحو التقدم واالرتقاء بها 
وتشكل  املتقدمة،  الشعوب  مصاف  إىل 
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من  أساسياً  متطلباً  الصالحة  املواطنة 
متطلبات تنمية كل املجتمعات، لتُعينها 
عىل السري نحو تحقيق غاياتها املنشودة 
ومتامسك  ــوي،  ق مــدين  مجتمع  لبناء 
وتسوده  وتتطور،  الحريات  فيه  تنمو 
العدل  أساس  عىل  املبني  الحوار  أجواء 
التعددية،  واحرتام  والتكافؤ  واملساواة 
االهتامم  ــة  درج عــىل  ذلــك  ويتوقف 
مختلف  بني  التعاون  وتعزيز  بأفراده 
تكنولوجيا  من  واالستفادة  مؤسساته، 
مشاركتهم  لتوسيع  الحديثة  االتصال 
إزاء  املسؤولية  تحمل  عىل  وتشجيعهم 
مستقبل وطنهم مبا يحقق التطور داخل 
بعملية  قام  فاإلنسان  املجتمع،  منظومة 
القيم  عىل  لــألفــراد  اجتامعي  تطبيع 
واألخالقيات التي يؤمن بها، كانت هذه 
برتبية  العملية تسمى يف األدب الرتبوي 
العملية  تلك  من  والهدف  املواطنة، 
قدميا وحديثا إعداد الفرد ليكون مواطناً 
سليمة  املواطنة  تكون  وعندما  صالحا، 
يتجه املجتمع نحو التقدم وينعم بالرخاء 
بني  املواطنة  تضعف  وعندما  واالستقرار 
أفراد املجتمع، يصبح كيانه هشا تزعزعه 

شوائب الدهر.
هي  ما  حقيقتها  يف  املواطنة  أن  كام 
الفرد  به  يقوم  حضاري،  تطوعي  سلوك 
لصالح وطنه، أو املكان الذي يعيش فيه، 
أو حتى املنظمة التي يعمل بها، ومعنى 

من  أكرث  وأخالقي  ديني  التزام  أنها  هذا 
بنظام  يرتبط  أو  يخضع  سلوكاً  كونها 
رسمي أو لوائح أو مكافآت مبارشة، فهي 
السوي  اإلنسان  ومبادئ  قيم  عىل  مبنية 
تصبح  حيث  ومجتمعه،  وطنه  تجاه 
يومية  مامرسة  عن  عبارة  لديه  املواطنة 
من  جزءاً  تشكل  بل  وضمريه،  حياته  يف 

شخصيته وتكوينه.2
لكافة  األساس  حجر  املواطنة  تشكل 
يف  األفراد  وطموحات  وحاجات  مطالب 
قلنا:  لو  نبالغ  وال  الحديثة،  املجتمعات 
وملجتمع  تتأسس  أن  لدولة  ميكن  ال  أنه 
ولحضارة  تتحقق  أن  وتنمية  يستقر  أن 
مدنية أن تتجسد عىل أرض الواقع دون 
متارس  وفاعلة  صالحة  مواطنة  وجود 
مقياس  طريق  فعن  حقيقي،  بشكل 
الناجحة،  األنظمة  عىل  نستدل  املواطنة 
والحكومات الرشيدة واملجتمعات الحية 

برزت  وقد  صحيح،  والعكس  الخالقة 
لالهتامم  األخــرية  السنوات  يف  الحاجة 
عاملية  ملتغريات  نتيجة  املواطنة  مبفهوم 
القرار  صناعة  آليات  أربكت  كبرية، 
السيايس يف الكثري من البلدان، وصدمت 
واملنشغلة  واملفكرة  املتأملة  الخربات 
مواجهة  من  فالبد  مجتمعاتها،  مبستقبل 
وتفكك  والفئوية  اإلرهــاب  تحديات 
الهويات، بوسيلة تعزز من روح االنتامء 
للوطن، وتحمي وحدته ومتاسكه، فليس 
أفضل  وفاعلة  مناسبة  وسيلة  من  هناك 
من املواطنة يف تحقيق األمن واالستقرار 
بني  فيام  املشرتك  والتعايش  والسالم 
عن  النظر  بغض  والجامعات  ــراد  األف

متايزهم واختالف طوائفهم.
يتطلب  املواطنة  قيم  ترسيخ  كان  ملا 
تثقيف وتوجيه وتزويد األفراد باملعارف 
استعدادهم  يف  تؤثر  التي  واملــهــارات 
عىل  وتساعدهم  العامة،  للمشاركة 

1 - إبراهيم نارص: املواطنة، ط1، عامن، دار مكتبة الرائد العلمية، ٢٠٠٢ ص 22.
2 - محمد إبراهيم الحسان: املواطنة وتطبيقاتها يف اململكة العربية السعودية، ط1، الرياض، دار الشبل، 1999م، ص 145.

الهوامش
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من  أساسياً  متطلباً  الصالحة  املواطنة 
متطلبات تنمية كل املجتمعات، لتُعينها 
عىل السري نحو تحقيق غاياتها املنشودة 
ومتامسك  ــوي،  ق مــدين  مجتمع  لبناء 
وتسوده  وتتطور،  الحريات  فيه  تنمو 
العدل  أساس  عىل  املبني  الحوار  أجواء 
التعددية،  واحرتام  والتكافؤ  واملساواة 
االهتامم  ــة  درج عــىل  ذلــك  ويتوقف 
مختلف  بني  التعاون  وتعزيز  بأفراده 
تكنولوجيا  من  واالستفادة  مؤسساته، 
مشاركتهم  لتوسيع  الحديثة  االتصال 
إزاء  املسؤولية  تحمل  عىل  وتشجيعهم 
مستقبل وطنهم مبا يحقق التطور داخل 
بعملية  قام  فاإلنسان  املجتمع،  منظومة 
القيم  عىل  لــألفــراد  اجتامعي  تطبيع 
واألخالقيات التي يؤمن بها، كانت هذه 
برتبية  العملية تسمى يف األدب الرتبوي 
العملية  تلك  من  والهدف  املواطنة، 
قدميا وحديثا إعداد الفرد ليكون مواطناً 
سليمة  املواطنة  تكون  وعندما  صالحا، 
يتجه املجتمع نحو التقدم وينعم بالرخاء 
بني  املواطنة  تضعف  وعندما  واالستقرار 
أفراد املجتمع، يصبح كيانه هشا تزعزعه 

شوائب الدهر.
هي  ما  حقيقتها  يف  املواطنة  أن  كام 
الفرد  به  يقوم  حضاري،  تطوعي  سلوك 
لصالح وطنه، أو املكان الذي يعيش فيه، 
أو حتى املنظمة التي يعمل بها، ومعنى 

من  أكرث  وأخالقي  ديني  التزام  أنها  هذا 
بنظام  يرتبط  أو  يخضع  سلوكاً  كونها 
رسمي أو لوائح أو مكافآت مبارشة، فهي 
السوي  اإلنسان  ومبادئ  قيم  عىل  مبنية 
تصبح  حيث  ومجتمعه،  وطنه  تجاه 
يومية  مامرسة  عن  عبارة  لديه  املواطنة 
من  جزءاً  تشكل  بل  وضمريه،  حياته  يف 

شخصيته وتكوينه.2
لكافة  األساس  حجر  املواطنة  تشكل 
يف  األفراد  وطموحات  وحاجات  مطالب 
قلنا:  لو  نبالغ  وال  الحديثة،  املجتمعات 
وملجتمع  تتأسس  أن  لدولة  ميكن  ال  أنه 
ولحضارة  تتحقق  أن  وتنمية  يستقر  أن 
مدنية أن تتجسد عىل أرض الواقع دون 
متارس  وفاعلة  صالحة  مواطنة  وجود 
مقياس  طريق  فعن  حقيقي،  بشكل 
الناجحة،  األنظمة  عىل  نستدل  املواطنة 
والحكومات الرشيدة واملجتمعات الحية 

برزت  وقد  صحيح،  والعكس  الخالقة 
لالهتامم  األخــرية  السنوات  يف  الحاجة 
عاملية  ملتغريات  نتيجة  املواطنة  مبفهوم 
القرار  صناعة  آليات  أربكت  كبرية، 
السيايس يف الكثري من البلدان، وصدمت 
واملنشغلة  واملفكرة  املتأملة  الخربات 
مواجهة  من  فالبد  مجتمعاتها،  مبستقبل 
وتفكك  والفئوية  اإلرهــاب  تحديات 
الهويات، بوسيلة تعزز من روح االنتامء 
للوطن، وتحمي وحدته ومتاسكه، فليس 
أفضل  وفاعلة  مناسبة  وسيلة  من  هناك 
من املواطنة يف تحقيق األمن واالستقرار 
بني  فيام  املشرتك  والتعايش  والسالم 
عن  النظر  بغض  والجامعات  ــراد  األف

متايزهم واختالف طوائفهم.
يتطلب  املواطنة  قيم  ترسيخ  كان  ملا 
تثقيف وتوجيه وتزويد األفراد باملعارف 
استعدادهم  يف  تؤثر  التي  واملــهــارات 
عىل  وتساعدهم  العامة،  للمشاركة 

1 - إبراهيم نارص: املواطنة، ط1، عامن، دار مكتبة الرائد العلمية، ٢٠٠٢ ص 22.
2 - محمد إبراهيم الحسان: املواطنة وتطبيقاتها يف اململكة العربية السعودية، ط1، الرياض، دار الشبل، 1999م، ص 145.
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ومواجهة  املــتــغــريات  مــع  التكيف 
التحديات، فإن تعليم قيم املواطنة يقع 
عادة يف صلب عملية املواطنني املهارات 
الالزمة إلنجاح العملية الدميقراطية، علام 
بأن الدميقراطية لن تتوطد يف املجتمعات 
العربية، إال يف ظل ثقافة حقوق االنسان 
بحرية،  يفكر  كيف  املواطن  تعلم  التي 
النظر  وجهات  ويحرتم  التنوع  ويقبل 
املختلفة، ويسعى إىل املشاركة ويتحّمل 
العامل  وان  سيام  ويشجعها،  املعارضة 
اجمع عىل اعتبار حقوق االنسان رشوطا 
أنه  إذ  املواطنة؛  قيم  لرتسيخ  موضوعية 
البد من أن تصبح املساواة بني املواطنني 
اجتامعية  قيمة  والواجبات  الحقوق  يف 
عن  تعرب  سلوكية،  ومامرسة  وأخالقية 
قدم  عــىل  املواطنني  جميع  معاملة 
املساواة، دون متييز بينهم بسبب الدين 

أو املذهب أو العرق أو الجنس.3
مميزة  ظاهرة  الجديد  اإلعالم  يعترب 
ومتميزة جاءت بها التطورات الهائلة يف 
اإلعالم  أن  كام  والعرشين،  الواحد  القرن 
الدعائم  أحد  إال  هو  ما  ذاتــه  حد  يف 
التنمية  مشاريع  لبناء  االسرتاتيجية 
والحضارية  واالجتامعية  االقتصادية 
الــدول  فجل  لهذا  املجتمعات،  لكل 
يف  اإلعالم  وسائل  تستخدم  والحكومات 
روح  وتنمية  السيايس،  الوعي  عمليات 
لتصل  ملواطنيها،  واملواطنة  الوطنية 
جميع  يف  املتقدمة  ــدول  ال مصايف  إىل 
املجاالت، ألن الفرد إذا أحب وطنه قوالً 
وفعالً سيعمل جاهداً ليكون هذا الوطن 
إشكالية  تحدد  هنا  من  األوطان.  أفضل 
هذه الدراسة يف التساؤل الرئيس اآليت: ما 

األدوار التي ميكن لوسائل إلعالم الجديد 
أن تؤديها يف ترسيخ قيم املواطنة؟

تتأيت أهمية هذه الدراسة يف أهمية 
مبا  املواطنة  موضوع  وهو  موضوعها، 
تحمله هذه الكلمة من واجبات وحقوق، 
موضوع  تتناول  الورقة  هذه  أن  كام 
اإلعالم الجديد، وما يتميز به من تفاعلية 
ورسعة يف التوصيل واالقناع، دون وصول 
املقص الرقيب الذي كان لعقود يسيطر 
أهمية  فإن  لهذا  اإلعالمية،  الرسائل  عىل 
ربط  يف  بوضوح  تتجىل  الدراسة  هذه 
وإمكانية  املواطنة  بقيم  الجديد  اإلعالم 
ستتوصل  التي  النتائج  من  االستفادة 
التوعية  عمليات  يف  الدراسة  هذه  إليها 
والتثقيف املجتمعي بأهمية ترسيخ قيم 

املواطنة داخل املجتمع.
الجديد،  اإلعـــالم  عــىل  التعرف   -

ومعرفة أهم وسائله .
- تبيان ماهية املواطنة وتحديد أهم 

قيمها. 
لإلعالم  ميكن  التي  األدوار  معرفة   -
املواطنة  ترسيخ  يف  بها  يقوم  أن  الجديد 

داخل املجتمع.

عالم الجديد والمواطنة اال�

اإلعالم الجديد: املفهوم والخصائص

السامت  يف  الجوهرية  التغيريات  إن 
العامة للحياة اإلنسانية التي كانت ورائها 
تطورات متسارعة يف تكنلوجيا االتصاالت 

غري  تاريخية  دفعة  مثلَْت  واملعلومات، 
مستوى  عىل  البرشية  تاريخ  يف  مسبوقة 
حجم التغريات وآثارها فضالً عن رسعتها 
حاالت  أحدَث  الذي  األمر  وتراكامتها4، 
من الذهول واالرتباك يف آليات االستعداد 
كام  تكنلوجيا  مع  االنساين  واالندماج 
سهلَْت الحياة االنسانية، فقد أضفْت من 
حولها عدداً كبرياً من األسئلة التي تكمن 
اجتامعية  ملعضالت  حلوالً  اجابتها  يف 
ونفسية وتربوية خلَفها االستخدام الهائل 
واالنتشار  الحديثة  لالتصاالت  واملفرط 
مستخدميها  ألعــداد  واملتزايد  الواسع 

حول العامل.
الرسيعة  التطورات  هذه  جاءت  قد 
باإلعالم  عليه  أصطلح  مبا  واملتالحقة 
الجديد، الذي أطلق لتمييزه عن اإلعالم 
اإلعالم  عرف  حيث  التقليدي «القديم»، 
التي  التعريفات  من  بالعديد  الجديد 
فقد  الوضوح،  من  بيشء  معامله  رسمت 
الحواسيب  بني  «االندماج  بأنه:  عرف 
والــوســائــط  الكمبيوتر  وشــبــكــات 
املتعددة»، كام يشار اىل اإلعالم الجديد 
القامئة  التواصل  «أشكال  بأنه:  أيضا 
عىل  واملشتملة  الرقمي،  العامل  عىل 
املضغوطة،  األقــراص  خالل  من  النرش 
وباالعتامد  اإلنرتنت،  الرقمي  والفيديو 
والشبكات  الحواسيب  استعامل  عىل 

الالسلكية».5
عرص  ــالم  إع هــو  بأنه  يعرف  كــام 
لتزاوج  ولــيــداً  كــان  فقد  املعلومات، 
العرص  هذا  بهام  عرف  بارزتني  ظاهرتني 
وظاهرة  املعلومات  تفجر  ظــاهــرة 

63
مجلـة رهانـات

عـدد مــزدوج  46/45 - 2018

الباحث  ويعرفه  بعد.6  عن  االتصاالت 
عىل  يعتمد  الــذي  ــالم  اإلع ذلــك  بأنه: 
والهواتف  -الحاسوب  الحديثة  التقنيات 
والتخزين  اإلنتاج  عمليات  يف  الذكية- 
للمستقبل،  املعلومات  وتوزيع  وارسال 
برسعة  منخفض،  وبسعر  ميرس  بأسلوب 

فائقة وفاعلية مبارشة.
«الجدة»  أن  إىل  اإلشــارة  املهم  من 
اإلعالم  من  النوع  هذا  بها  يتسم  التي 
يكون  رمبا  أنه  مبعنى  نسبية،  جدة  هي 
الغد،  يف  جديًدا  يكون  وال  اليوم،  جديًدا 
كان  اليوم  جديد  غري  نراه  ما  أن  مثلام 
جديًدا باألمس، إذ أن التطور والتحديث 
تطور  يف  االتصال  تقنيات  تشهده  الذي 
حتى  نالحظه  ما  وهذا  ورسيع،  مستمر 
مواقع  خصائص  من  بعضاً  تحديث  يف 

التواصل االجتامعي املختلفة.

 تتعدد وسائل اإلعالم الجديد وتتباين 
تحسني  يف  تتطور  التي  اختصاصاتها  يف 
بشكل  للمستخدمني  خدماتها  جــودة 
اإلعالم  وسائل  وتشمل  وملحوظ،  رسيع 

الجديد كل من: 
االجتامعي  الــتــواصــل  مــواقــع   .1

وتطبيقاتها: الفيس بوك - تويرت - يوتيوب 
- واتساب - انستغرام ........وغريها.

2. املدونات بأنواعها.
تلك  سواء   ) اإللكرتونية  الصحافة   .3
التي لها أصل ورقي أو تلك التي ليس لها 

أصل ورقي).
وقنوات  اإللكرتونية  اإلذاعـــات   .4

التلفزة.
-باختصار-  نوضح  أن  ميكن  أنه  كام 
الجديد  اإلعالم  بني  الجوهرية  الفروق 
الكثري  يتفق  حيث  التقليدي،  واإلعــالم 
اإلعالم  مييز  ما  أهم  أن  الباحثني  من 
عىل  والــقــدرة  التفاعلية  هو  الجديد 
ومعالجتها  اإلعالمية  املحتويات  دمج 
وتخزينها  واستقبالها  وإرسالها  وتنسيقها 
يف  جوانب  عدة  وهناك  عالية.  مبرونة 
القديم  اإلعالم  عن  متيزه  الجديد  اإلعالم 
وتجعله منافساً قوياً وبديل له يف الكثري 
يف  تتلخص  أن  ميكن  والتي  األحيان  من 

النقاط التالية:
1. من حيث القوة والنفود: 

عن  الجديد  اإلعــالم  يختلف  إذ   
وأقل  انفتاحاً  أكرث  بأنه  التقليدي  اإلعالم 
احتكاراً، فتمكني الوصول لإلعالم الجديد 

التقليدي،  اإلعالم  يف  منه  وأرسع  أسهل 
من  تتدفق  ال  فيه  املعلومات  أن  كام 
أعىل  من  وال  األطــراف،  إىل  واحد  مركز 
يف  املعلومات  فحركة  فقط،  أسفل  إىل 
اإلعالم الجديد تصدر من عدة اتجاهات، 
وتستقبل يف عدة اتجاهات أيضاً، كام أنه 
تتحكم  ال  الحكومات  أن  املعروف  من 
وال  الجديد،  اإلعالم  ووسائل  باإلنرتنت 
بنفس  واألنظمة  الترشيعات  لها  تضع 
الجامهريي  لإلعالم  تضعه  الذي  القدر 

التقليدي7.
االجتامعي  التالحم  حيث  من   .2

والهوية الثقافية: 
الجديد  اإلعالم  الستخدامات  نظراً   
املستخدمني  يف  الكبري  والتنوع  املتنوعة، 
تواجدهم  وأماكن  هوياتهم  حيث  من 
وثقافاتهم املتعددة، فإنه ميكن االستنتاج 
إىل  يؤدي  الجديد  واإلعالم  اإلنرتنت  بأن 
االجتامعي،  والتشتت  التفكك  يف  زيادة 
الجديد  اإلعــالم  فــإن  باملقابل  ولكن 
العالقات  من  جديدة  أنواع  ظهور  يتيح 
تشكيل  عىل  ويساعد  االجتامعية8، 
الذين  ــراد  األف من  وشبكات  جامعات 
مشرتكة  وأهــداف  اهتاممات  تربطهم 
ففي  املايض،  يف  متوفرة  تكن  مل  بطريقة 

3 - عيل خليفة الكواري: مفهوم املواطنة يف الدولة الدميقراطية، ، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، مجلة املستقبل العريب، ع264، ٢٠٠١، ص-ص ١٠8
4 - سمرية شيخاين: اإلعالم الجديد يف عرص املعلومات، دمشق، جامعة دمشق، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مجلة جامعة دمشق، ع26، 2010م، ص 152.

5 - سعود صالح كاتب : اإلعالم القديم واإلعالم الجديد، جدة، مكتبة الرشوق، 2003م، ص 36. 
6 - سعود بن صالح كاتب: اإلعالم القديم واإلعالم الجديد (هل الصحافة املطبوعة يف طريقها لالنقراض)، ط1، الرياض، د.ن، 2002م، ص 66.

7 - سمرية شيخاين : املرجع السابق، ص 154.
8 - بسيوين حامدة: دراسات يف اإلعالم وتكنولوجيا االتصال والراي العام، ط1، القاهرة، عامل الكتب، 2008م، ص 159.
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الباحث  ويعرفه  بعد.6  عن  االتصاالت 
عىل  يعتمد  الــذي  ــالم  اإلع ذلــك  بأنه: 
والهواتف  -الحاسوب  الحديثة  التقنيات 
والتخزين  اإلنتاج  عمليات  يف  الذكية- 
للمستقبل،  املعلومات  وتوزيع  وارسال 
برسعة  منخفض،  وبسعر  ميرس  بأسلوب 

فائقة وفاعلية مبارشة.
«الجدة»  أن  إىل  اإلشــارة  املهم  من 
اإلعالم  من  النوع  هذا  بها  يتسم  التي 
يكون  رمبا  أنه  مبعنى  نسبية،  جدة  هي 
الغد،  يف  جديًدا  يكون  وال  اليوم،  جديًدا 
كان  اليوم  جديد  غري  نراه  ما  أن  مثلام 
جديًدا باألمس، إذ أن التطور والتحديث 
تطور  يف  االتصال  تقنيات  تشهده  الذي 
حتى  نالحظه  ما  وهذا  ورسيع،  مستمر 
مواقع  خصائص  من  بعضاً  تحديث  يف 

التواصل االجتامعي املختلفة.

 تتعدد وسائل اإلعالم الجديد وتتباين 
تحسني  يف  تتطور  التي  اختصاصاتها  يف 
بشكل  للمستخدمني  خدماتها  جــودة 
اإلعالم  وسائل  وتشمل  وملحوظ،  رسيع 

الجديد كل من: 
االجتامعي  الــتــواصــل  مــواقــع   .1

وتطبيقاتها: الفيس بوك - تويرت - يوتيوب 
- واتساب - انستغرام ........وغريها.

2. املدونات بأنواعها.
تلك  سواء   ) اإللكرتونية  الصحافة   .3
التي لها أصل ورقي أو تلك التي ليس لها 

أصل ورقي).
وقنوات  اإللكرتونية  اإلذاعـــات   .4

التلفزة.
-باختصار-  نوضح  أن  ميكن  أنه  كام 
الجديد  اإلعالم  بني  الجوهرية  الفروق 
الكثري  يتفق  حيث  التقليدي،  واإلعــالم 
اإلعالم  مييز  ما  أهم  أن  الباحثني  من 
عىل  والــقــدرة  التفاعلية  هو  الجديد 
ومعالجتها  اإلعالمية  املحتويات  دمج 
وتخزينها  واستقبالها  وإرسالها  وتنسيقها 
يف  جوانب  عدة  وهناك  عالية.  مبرونة 
القديم  اإلعالم  عن  متيزه  الجديد  اإلعالم 
وتجعله منافساً قوياً وبديل له يف الكثري 
يف  تتلخص  أن  ميكن  والتي  األحيان  من 

النقاط التالية:
1. من حيث القوة والنفود: 

عن  الجديد  اإلعــالم  يختلف  إذ   
وأقل  انفتاحاً  أكرث  بأنه  التقليدي  اإلعالم 
احتكاراً، فتمكني الوصول لإلعالم الجديد 

التقليدي،  اإلعالم  يف  منه  وأرسع  أسهل 
من  تتدفق  ال  فيه  املعلومات  أن  كام 
أعىل  من  وال  األطــراف،  إىل  واحد  مركز 
يف  املعلومات  فحركة  فقط،  أسفل  إىل 
اإلعالم الجديد تصدر من عدة اتجاهات، 
وتستقبل يف عدة اتجاهات أيضاً، كام أنه 
تتحكم  ال  الحكومات  أن  املعروف  من 
وال  الجديد،  اإلعالم  ووسائل  باإلنرتنت 
بنفس  واألنظمة  الترشيعات  لها  تضع 
الجامهريي  لإلعالم  تضعه  الذي  القدر 

التقليدي7.
االجتامعي  التالحم  حيث  من   .2

والهوية الثقافية: 
الجديد  اإلعالم  الستخدامات  نظراً   
املستخدمني  يف  الكبري  والتنوع  املتنوعة، 
تواجدهم  وأماكن  هوياتهم  حيث  من 
وثقافاتهم املتعددة، فإنه ميكن االستنتاج 
إىل  يؤدي  الجديد  واإلعالم  اإلنرتنت  بأن 
االجتامعي،  والتشتت  التفكك  يف  زيادة 
الجديد  اإلعــالم  فــإن  باملقابل  ولكن 
العالقات  من  جديدة  أنواع  ظهور  يتيح 
تشكيل  عىل  ويساعد  االجتامعية8، 
الذين  ــراد  األف من  وشبكات  جامعات 
مشرتكة  وأهــداف  اهتاممات  تربطهم 
ففي  املايض،  يف  متوفرة  تكن  مل  بطريقة 

3 - عيل خليفة الكواري: مفهوم املواطنة يف الدولة الدميقراطية، ، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، مجلة املستقبل العريب، ع264، ٢٠٠١، ص-ص ١٠8
4 - سمرية شيخاين: اإلعالم الجديد يف عرص املعلومات، دمشق، جامعة دمشق، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مجلة جامعة دمشق، ع26، 2010م، ص 152.

5 - سعود صالح كاتب : اإلعالم القديم واإلعالم الجديد، جدة، مكتبة الرشوق، 2003م، ص 36. 
6 - سعود بن صالح كاتب: اإلعالم القديم واإلعالم الجديد (هل الصحافة املطبوعة يف طريقها لالنقراض)، ط1، الرياض، د.ن، 2002م، ص 66.

7 - سمرية شيخاين : املرجع السابق، ص 154.
8 - بسيوين حامدة: دراسات يف اإلعالم وتكنولوجيا االتصال والراي العام، ط1، القاهرة، عامل الكتب، 2008م، ص 159.
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يخاطب  التقليدي  اإلعالم  كان  السابق 
وتعزيز  االجتامعي،  للتالحم  الحاجة 
الهوية من خالل منظور الدولة الواحدة، 
نطاق  يحدها  التي  الواحدة  القومية  أو 
يحدد  عنرص  أهم  فكان  محدد،  جغرايف 
يف  أمــا  الجغرايف،  املوقع  هو  الهوية 
واالهتامم  فالهوية  الجديد  اإلعالم  عرص 
الواحدة  الدولة  حدود  يتجاوز  الثقايف 

بسهولة.
إحداث  عىل  القدرة  حيث  من   .3
يف  واملساهمة  االجتامعية  التغريات 

مشاريع التنمية: 
حمالت  التقليدية،  النظر  زاوية  من   
إىل  تحتاج  االجتامعي  والتغيري  التنمية 
تخطيط مركزي وتنظيم ذو اتجاه واحد 
ومجهودات جامعية مركزية، باإلضافة إىل 
ميزانيات ضخمة يف أغلب األحيان، هذه 
الخصائص غري موجودة يف اإلعالم الجديد، 
الالمركزية  طابع  عليه  يغلب  حيث 
الفردية  املجهودات  عىل  كثرياً  وتعتمد 
أدوات  ولكن  املصغرة9،  الجامعية  أو 
يف  تتفوق  قد  الجديد  اإلعالم  ومضامني 
هذا املجال نظراً لتنوعها وجاذبيتها لدى 
أن  كام  التفاعلية،  وخواصها  الجمهور 
الجمهور يتفاعل معها بطريقة اختيارية 
أو تطوعية وهي طريقة أكرث فاعلية من 

طريقة اإللقاء من طرف واحد10.
املكانية  الـــحـــدود  تــخــطــي   .4

والزمانية:
املكان  حواجز  بتخطي  يتعلق  فيام   
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والقطارات  السيارات  مثل  سبقته  التي 
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بلد  إىل  والحضاري  والثقايف  التاريخي 
معني والشعور بالتعلق به أكرث من غريه؛ 
إىل تضمن أبعاد جديدة تتضمن الحقوق 
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أما يف االصطالح فتعرف بأنها: الحالة 
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بحكم  عليها  يحصل  التي  والحقوق 
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الرابطة االجتامعية والقانونية بني األفراد 
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وهي  الدميقراطي،  السيايس  ومجتمعهم 
األفراد  تربط  التي  الرئيسية  املؤسسة 
ذوي الحقوق مبؤسسات الحامية للدولة. 
للدميقراطية،  رئييس  عنرص  فهي  وعليه 
ومسؤوليات  واجبات  تستلزم  ثم  ومن 
عن  عاجزة  الدميقراطية  تصبح  مهمة 
 : الــواجــبــات  تلك  وتتضمن  ــا.  ــه دون
القوات  يف  والخدمة  الــرضائــب،  دفــع 
املسلحة، وإظهار الوالء للمجتمع للنظام 
املدنية  الحياة  يف  واملشاركة  السيايس، 

والسياسية. 
املتخصصة  األدبيات  اختلقت  قد 
مكوناتها  تعداد  يف  املواطنة  مبوضوع 
ومقوماتها، حيث تحرصها بعض األدبيات 
يف مقومات ثالث «مقوم نفيس - مقوم 
تحرصها  بينام  قانوين»،  مقوم   - سيايس 
أدبيات أخرى يف خمس عنارص أساسية، 
هي : اإلحساس بالهوية - التمتع بحقوق 
وواجبات  مبسؤوليات  االلتزام   - معينة 
أداء  يف  املواطن  مسؤولية   - محددة 

قيم  قبول   - العامة  الشؤون  يف  ما  دور 
اجتامعية أساسية.15

بني  «عالقة  بأنها:  املواطنة  تعرف 
تلك  قانون  يحددها  كام  والدولة  الفرد 
من  العالقة  تلك  تتضمنه  ومبا  الدولة، 
ضمناً  تدل  واملواطنة  وحقوق،  واجبات 
عىل مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من 
مسؤوليات، وهي عىل وجه العموم تسبغ 
عىل املواطنة حقوقاً سياسية»16. وتعرف 
والقانوين  االجتامعي  االرتــبــاط  بأنها 
الفرد  مبوجبه  يلتزم  الذي  ــراد،  األف بني 
الفردية  بني  بالجمع  وقانونياً  اجتامعياً 
إذا  مواطناً  الفرد  ويكون  والدميقراطية، 
القواعد  واتباع  القانون  باحرتام  التزم  ما 
أموال  عىل  واملحافظة  الرضائب  ودفع 
الدولة وأداء الخدمة العسكرية واإلسهام 
يف نهضة املجتمع املحيل وتحسني نوعية 
كام  للدولة17.  واملدنية  السياسية  الحياة 
مكانة  أو  وضعية  متثل  أنها  عىل  تعرف 

ومبا  مواطناً،  باعتباره  املجتمع  يف  الفرد 
من  مبجموعة  متتعه  من  ذلك  يستتبع 
التي  والهويات  والواجبات،  الحقوق، 
تربط املواطنني بالدولة القومية التابعني 

لها18.
واالرتباط  االنتساب  أيضاً:  بها  يقصد 
والسلويك  والفكري  والوجداين  العاطفي 
مايض  بكل  االلتزام  خالل  من  بالوطن 
شأنه أن يحفظ استقراره ورقيه وازدهاره 
يف كافة مجاالت الحياة، واالستعداد التام 
والدائم للتضحية عن ترابه وسمعته وقيم 
جوانب  جميع  وإظهار  أهله،  وعادات 
يعيشون  من  مع  اإليجابية  التفاعالت 

عىل أرضه واالهتامم بأمورهم19.
باعتبارها  املواطنة  بأن  القول  ميكن 
طابع  ذات  منائية  اجتامعية  ظاهرة 
مدى  عىل  بــرزت  عنارص  ثالثة  ارتقايئ 
عدة قرون من الزمن، فالجوانب واألبعاد 
املدنية للمواطنة التي برزت عىل السطح 

9 - محمد عبد الحميد: املدونات ( اإلعالم البديل)، ط1، القاهرة، عامل الكتب، 2009م، ص 56.
10 - املرجع السابق، ص 57.

11 - عباس مصطفى صادق: اإلعالم الجديد ( املفاهيم والوسائل والتطبيقات)، ط1، عامن، دار الرشوق للنرش والتوزيع، 2008م، ص78. 
12 - حمزة خرضي: املواطنة اسرتاتيجية للوقاية من الفساد املايل واإلداري، الجزائر، جامعة بسكرة، مجلة العلوم االنسانية، س4، ع45، 2010م، ص 41.

13 - أيب الفضل جامل الدين ابن منظور، لسان العرب، ط3، مج 5، لبنان، 1994م، ص 152.
14 - الرس أحمد العمرايب: املواطنة والنشء( السودان منوذجاً)، القاهرة، املجلس العريب للطفولة والتنمية ، مجلة الطفولة والتنمية، مج5، ع18، 2011م، ص 193.

15 - عثامن العامر : املواطنة يف الفكر الغريب املعارص( دراسة نقدية من منظور إسالمي ، دمشق ،جامعة دمشق، مجلة جامعة دمشق، مج19 ، ع1 ، 2003 ، ص233.
16 - حمزة خرضي: مرجع سابق، ص 18. 

17 - عيد الحسبان: املقاربات القانونية ملبدأ املواطنة يف املنظومة الترشيعية األردنية ودالالت املامرسات السياسية، وقائع الندوة الفكرية «املواطنة بني املنظور 
الحقوقي واشكاليات الواقع» تحرير: محمد يعقوب ومحمد فضيالت، عامن: املركز الوطني لحقوق االنسان، 2011م، ص27. 

18 - ابراهيم بن محمود الصبحي: املواطنة بني املنظور والتطبيق، ط1، سلطنة عامن، مؤسسة عامن للصحافة والنرش واإلعالن، 2008م، ص 52.
19 - املرجع السابق، ص 55. 

الهوامش

� ترسيخ قيم المواطنة عالم الجديد ودوره ىڡ� دراسة : اال�

6 اإلعالم الجديد ودوره في ترسيخ قيم المواطنة



65
مجلـة رهانـات

عـدد مــزدوج  46/45 - 2018

وهي  الدميقراطي،  السيايس  ومجتمعهم 
األفراد  تربط  التي  الرئيسية  املؤسسة 
ذوي الحقوق مبؤسسات الحامية للدولة. 
للدميقراطية،  رئييس  عنرص  فهي  وعليه 
ومسؤوليات  واجبات  تستلزم  ثم  ومن 
عن  عاجزة  الدميقراطية  تصبح  مهمة 
 : الــواجــبــات  تلك  وتتضمن  ــا.  ــه دون
القوات  يف  والخدمة  الــرضائــب،  دفــع 
املسلحة، وإظهار الوالء للمجتمع للنظام 
املدنية  الحياة  يف  واملشاركة  السيايس، 

والسياسية. 
املتخصصة  األدبيات  اختلقت  قد 
مكوناتها  تعداد  يف  املواطنة  مبوضوع 
ومقوماتها، حيث تحرصها بعض األدبيات 
يف مقومات ثالث «مقوم نفيس - مقوم 
تحرصها  بينام  قانوين»،  مقوم   - سيايس 
أدبيات أخرى يف خمس عنارص أساسية، 
هي : اإلحساس بالهوية - التمتع بحقوق 
وواجبات  مبسؤوليات  االلتزام   - معينة 
أداء  يف  املواطن  مسؤولية   - محددة 
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اجتامعية أساسية.15
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9 - محمد عبد الحميد: املدونات ( اإلعالم البديل)، ط1، القاهرة، عامل الكتب، 2009م، ص 56.
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11 - عباس مصطفى صادق: اإلعالم الجديد ( املفاهيم والوسائل والتطبيقات)، ط1، عامن، دار الرشوق للنرش والتوزيع، 2008م، ص78. 
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يف إنجلرتا خالل القرن الثامن عرش تزود 
حرية  مثل:  الفردية،  بالحقوق  املواطنني 
التعبري عن الرأي، وحق امللكية، والعدالة 

واملساواة أمام القانون.
الذي  للمواطنة  السيايس  البعد  أما 
التاسع  القرن  خالل  األوىل  للمرة  برز 
الفرص  كافة  املواطنني  فيمنح  عرش 
السلطة  ملامرسة  الالزمة  واإلمكانيات 
السياسية املتاحة لهم، من خالل املشاركة 
وأما  املجتمع.  يف  السياسية  العملية  يف 
ظهر  الذي  للمواطنة  االجتامعي  البعد 
العرشين  القرن  خــالل  األوىل  للمرة 
الخدمات  بكافة  املــواطــنــني  فــيــزود 
الرفاهية  وخدمات  والتعليمية  الصحية 
يف  كامل  بشكل  للمشاركة  لهم،  الالزمة 
مجتمعاتهم الثقافية، فضالً عن املشاركة 

يف ثقافاتهم املدنية الوطنية20.
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ملبادئ  طبقاً  تلتزم  فالدولة  الــدولــة، 
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وحقيقي  واقعي  تطبيق  ووجود  الفرع، 
تطبيقاً  هناك  أن  يعني  املواطنة،  ملبادئ 
أن  بيد  اإلنسان،  حقوق  ملبادئ  كامالً 
ادعاء دولة ما بأنها تطبق مبادئ حقوق 
اإلنسان، عىل فرض صحة هذا االدعاء ال 
أداء  استكملت  قد  أنها  بالرضورة  يعني 
مهامها كدولة متلك سلطة الحكم، بالرغم 
العاملي  السيايس  الخطاب  له  يروج  ما 
اإلنسان  حقوق  ملصطلح  تفضيل  من 
عىل مصطلح املواطنة، فاملواطنة مصدر 
الحقوق، ومناط الواجبات واملسؤوليات، 
املشاركة  معاين  سائر  تحمل  وهــي 
الفاعلة يف الحياة السياسية واالجتامعية 

واالقتصادية والثقافية.
من  قريب  أخر  مصطلح  هناك  لعل 
االنتامء  مصطلح  هو  املواطنة،  مصطلح 
حيث  املواطنة،  أسس  أحد  يعد  الذي 
بالحب  مدعم  ايجايب  اتجاه  بأنه:  يعرف 
موكداً  وطنه،  تجاه  الفرد  يستشعره 
وجود ارتباط وانتساب نحو هذا الوطن 
نحوه  ويشعر  فيه-  عضواَ  -باعتباره 
وتوحده  بهويته  ويعتز  والوالء،  بالفخر 
معه، وينشغل بقضاياه، ويهتم مبشاكله، 
التي  والقوانني  واملعايري  بالقيم  ويلتزم 
مصالحه  عىل  ويحافظ  شأنه،  من  تعيل 
الجامعية،  األعامل  يف  ويسهم  وثرواته، 
أشــد  يف  كـــان  ولـــو  عــنــه  يتخىل  وال 

األزمات.

67
مجلـة رهانـات

عـدد مــزدوج  46/45 - 2018

بأن  الهوية  عن  املواطنة  تختلف 
االنتساب  بعنرص  تتشبث  املواطنة 
الهوية  بينام  معينة  أرض  إىل  الجغرايف 
إىل  الثقايف  االنتساب  بعنرص  تتشبث 
أما  معينة23.  ومعايري  وقيم  معتقدات 
فيمكن  الجنسية  عن  املواطنة  اختالف 
اختصاره يف أن الجنسية تضمن باإلضافة 
الحامية  مثل  أخرى  حقوقاً  املواطنة  إىل 
الوطنية  مصطلح  أما  البلد.24  خــارج 
فيتميز عن املواطنة يف أن الوطنية هي 
اإلطار الفكري النظري للمواطنة، مبعنى 
واملواطنة  فكرية  عملية  الوطنية  أن 

عملية  تعد  لهذا  عملية25.  مامرسة 
ترسيخ قيم املواطنة هدفاً أساسياً تسعى 
والنظم  الحكومات  جميع  تحقيقه  إىل 
إذ  املختلفة26،  العامل  دول  يف  السياسية 
أن مسألة تعليم وترسيخ املواطنة هدفاً 

مرغوباً يساعد اإلفراد عىل:
- أن يكونوا مواطنني مطلعني وعميقي 
ومدركني  باملسؤولية،  يتحلون  التفكري 

لحقوقهم وواجباتهم.
والقيام  املشاركة  مهارات  تطوير   -

بأنشطة ايجابية مسؤولة.

- تشجيعهم عىل لعب دور ايجايب يف 
مجتمعهم.27

 
الذي  املنهج  وفق  الحكم  يكون  أن   -
يرتضيه الشعب، وهو بالنسبة للمجتمع 
مبا  والحكم  الله  رشيعة  تطبيق  املغريب 

أنزل يف وحيه.
وعدم  الرعية  أفراد  لجميع  النصح   -
غشهم بأي صورة من صور الغش الثقايف 

أو االجتامعي.
- تحقيق القيم التي يضمنها الدستور 

كالعدل واملساواة لجميع املواطنني.
أعداء  مواجهة  يف  املسئولية  تحمل   -

الوطن.
الشعب  ـــراد  ألف الــفــرص  تهيئة   -
أمور  يف  واملشاركة  آرائهم  عن  للتعبري 

مجتمعهم.
- النظرة اإلنسانية لآلخرين يف كرامتهم 
(الدينية-  أخوتهم  عن  فضالً  األولية، 

اللغوية- القومية...)

20 - سميح محمود الكراسنة وأخرون: دور الجامعة يف بناء الشخصية الجامعية القادرة عيل تعظيم االنتامء الوطني من خالل املدخل األخالقي ومدخل ثقافة الحوار، 
اإلسكندرية، جامعة اإلسكندرية، كلية الرتبية، مجلة كلية الرتبية، مج19، ع 2، ج1، 2009م، ص 29.

21 - عيىس الشامس: املجتمع املدين ( املواطنة والدميقراطية)، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سلسلة الدراسات رقم (18)، 2008م، ص-ص 97-96.
22 - ابراهيم بن محمود الصبحي: مرجع سابق، ص 225.

23 - سعاد محمد الصباح: حقوق اإلنسان يف العامل املعارص، ط2، الكويت، دار سعاد الصباح للنرش والتوزيع، 1997م، ص 67. 
24 - عبد الرزاق عيد : الثقافة الوطنية ( الحداثة وإشكاليات الهوية) حلب، دار الصداقة، سلسلة دراسات فكرية، ١٩٩٦م، ص١٧.

25 - عيىس الشامس: مرجع سابق، ص 88.
26 - خالد بن عبد العزيز الرشيدة : صنعة املواطنة يف عامل متغري ،، وقائع اللقاء السنوي الثالث عرش لقادة العمل الرتبوي ، اململكة العربية السعودية، الباحة، 

2005م، ص 7. كذلك أنظر: http://www.aljabriabed.net/nation-citoyen2.htm / تاريخ الزيارة، 12/10/2016م. 
27 - منر منصور فريحه: الرتبية الوطنية ( مناهجها وطرق تدريسه)، سلطنة عامن، مسقط، وزارة الرتبية والتعليم، 2006م، ص78.
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وأعراضاً  دماًء  الناس  حقوق  صيانة   -
وأمواالً.

واملنافع  العامة  املمتلكات  حفظ   -
املشرتكة من التدمري أو اإلتالف.

العامة  املجتمعية  املصالح  تحقيق   -
لجميع املواطنني.

وتطبيق  والشورى،  العدالة  تحقيق   -
الرشيعة والقانون يف شؤون الحياة.

 
بني  تعاهداً  متثل  وهــي  البيعة:   -
الحق  يقيم  أن  عىل  وحاكمهم  املواطنني 

والعدل عىل الجميع.
- الوفاء: وهي أن يكونوا أوفياء للوطن 
تتبناها  التي  العامة  املصلحة  مغلبني 
الذاتية  الجزئية  املصالح  عىل  الدولة 

الشخصية.
من  للدولة  العمل  يف  اإلخــالص   -
املجتمع  مؤسسات  أو  مؤسساتها  خالل 

املدين.
- املساهمة يف بناء وتنمية الوطن.

بالطرق  لإلصالح  والسعي  النصح   -
السليمة التي ال تهز استقرار الوطن.
- الدفاع عن الوطن ضد أعدائه.

واملجتمع  للدولة  الجيد  التمثيل   -
خارج الحدود.

أما أشكال املواطنة ، فتتلخص أبرزها 
يف اآليت:

 - (الصالحة  االيجابية  املواطنة   .1
الفرد  فيها  يشعر  التي  وهي   : الحقة) 

بكامل  ويقوم  الوطني،  انتامءه  بقوة 
وفعالً....  قوالً  الوطن  هذا  تجاه  واجبه 
الحكومات  كــل  تسعى  التي  ــي  وه

لرتسيخها لدى املواطنني فيها.
شعور  وهي   : السلبية  املواطنة   .2
الفرد بانتامئه لوطنه، ولكنه يتوقف عند 
يفعل  ال  فرتاه  يحدث،  ملا  السلبي  نقده 

أي عمل ايجايب إلعالء شأنه وطنه. 
3. املواطنة الزائفة : وهي أن يظهر 
فقط،  ظاهرية  لشعارات  حامال  الفرد 
بينام هو يف واقع األمر ال يشعر بانتامء 
لهذا  خدمة  يشء  أي  يفعل  وال  لوطنه 
النوع  هــذا  يسمى  ما  ــادة  وع الوطن 

مبواطنة املصالح.28

قيم املواطنة

واخالقيات  قناعات  القيم  تعترب 
الدين،  من  األصل  يف  مستمدة  ومبادئ 
املجتمع،  وثرات  وتقاليد  عادات  من  ثم 
ألقــوال  سلوك  مقاييس  تشكل  حيث 
أطلق  لهذا  وسلوكهم،  األفــراد  وأفعال 
عليها منظومة القيم - سلم القيم، وهي 
داخل  الحياة  تطور  مع  للتطور  قابلة 

املجتمع29. 
مــن  القــيم  مفهــوم  يعــد  كام   
مــن  الكثيــر  القــت  التــي  املفــاهيم 
مختلــف  فــي  البــاحثني  اهتمــام 
االقتصــاد  كالفلســفة،  املجــاالت، 
العلــوم  حتــى  االجتمــاع  وعلــم 
السياســية وغريهــا مــن التخصصــات 

فتعددت  ــرى،  ـــ ـــ األخ العلميــة 
حول  واآلراء  النظر  وجهات  واختلفت 

املفهوم.
قيمة  بأنها:  اللغة  يف  القيم  تُعرف   
قيمة  يــعــادلــه،  الــذي  الثمن  الــيشء 
أي  تقييام  الــيشء  قيم  قــدره  اإلنسان، 
مبعنى  أيضاً  القيمة  واستخدمت  قدره، 
تعرف  واصطالحاً  واالعتدال.  االستقامة 
والقواعـد  املبـادئ  كل  بأنها:  القيم 
سـلوك  وتوجـه  تـنظم  التـي  واملعـايري 
للدين  وفقـا  املجتمـع  داخـل  األفـراد 
السـائدة،  واألخـــالق  وللمعتقـدات 
االجتامعيـة  املؤسسـات  طريـق  عــن 
املختلفـة، ألنهـا اللبنــة األساسية لتثبيت 

بنية الثقافة والحضارة.30

 
تصنف القيم بشكل عام إىل العديد 
من األنواع والتصنيفات، ومن أهم هذه 

التصنيفات ما ييل: 
الصدق  مثل:  األخالقية،  القيم   -

واألمانة والنزاهة واإلخالص.
التعاون  مثل:  املجتمعية،  القيم   -

والعمل التطوعي واملساعدة.
الفضول  مثل: حب  الفكرية،  القيم   -

والرتوي والعقالنية.
- القيم السياسية، مثل: إيثار املصلحة 

العامة واملواطنة.31
القيم  يصنف  آخر  تصنيف  وهناك 

كام يأيت: 
مثل:  اإلنسانية،  األخالقية  القيم   -
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واملساواة  والنزاهة  واألمــانــة  الصدق 
واملحافظة  والحرية  والتسامح  والعدالة 

عىل البيئة.
التعاون  مثل:  االجتامعية،  القيم   -
وتحمل  واالحرتام  والتعاطف  واملساعدة 

املسؤولية.
العقلية،  أو  املعرفية  القيم   -
والــدقــة  والعقالنية  الفضول  مــثــل: 

واملوضوعية.
املواطنة  مثل:  السياسية،  القيم   -

الصالحة والتضحية يف سبيل الوطن.
- القيم الشخصية، مثل: الصرب والثقة 

بالنفس والشجاعة.
- القيم الجاملية، مثل: امليل إىل الفن 

واإلبداع والتناسق.32
مجموعات  سّت  إىل  أيضاً  وتصنف 
السياسية  القيم  الدينية،  القيم  هي: 
والقيم االجتامعية، والقيم النظرية والقيم 

االقتصاديّة والقيم الجاملية.33
ما يخصنا من هذه التصنيفات جميعاً 
حرصها  ميكن  والتي  املواطنة  قيم  هي 
من  املتشكلة  القيم  من  مجموعة  يف 
وتعليمه،  وتقاليده،  وعاداته،  الفرد،  دين 
الجديد  السيام  املختلفة،  اإلعالم  ووسائل 

منه.

 
تعددت التعريفات التي اطلقت لقيم 
واألجنبية،  العربية  األدبيات  يف  املواطنة 
الباحث-  نظر  وجهة  -بحسب  لكنها 
والحقوقية  السياسية  القيم  من  خليط 
لكن  واالجتامعية،  والدينية  واألخالقية 
أغلب التعريفات ال يخرج عن التعريف 
مجموعة  هي  املواطنة:  بأن  يقول  الذي 
املواطن  واعــداد  ببناء  الخاصة  املعايري 
والشورى،  بالدميقراطية،  يؤمن  الذي 
باالنتامء  وااللتزام  اآلخر،  الرأي  واحرتام 

للوطن والدفاع عنه،34 واملساهمة الفعلية 
يف بناء مجتمعه باتخاذ قرارات عقالنية، 
مع  التعايش  عىل  القدرة  الفرد  وامتالك 

حضارة العرص يف مجتمعه35.
أن  ميكن  املواطنة  قيم  أبــرز  لكن 

يخترص يف اآليت:
 - املشاركة السياسية

الفرد  يقوم  التي  العملية  وهــي 
السياسية  الحياة  يف  دوراً  خاللها  من 
واختياري،  تطوعي  بشكل  للمجتمع، 
بطاقة  عىل  الفرد  يحصل  طريقها  وعن 
انتخابه للرتشيح، أو اإلدالء بصوته الختيار 
حكامه وممثلني يف املؤسسات الترشيعية 
والنقابية واألهلية، واالشرتاك واملساهمة 
يف املناقشة لكافة املوضوعات املطروحة، 
ويف األنشطة املختلفة للدولة، وذلك عن 
حكومية  هيئة  أو  لحزب  انتامئه  طريق 
أو أهلية أو نقابية، وال تتحقق املشاركة 

28 - مارس ناريان: تعليم القيم اإلنسانية واملواطنة، أعامل ورشة العمل :املواطنة يف املنهج املدريس، سلطنة عامن، مسقط، وزارة الرتبية والتعليم، 4-12-2004 م، 
ص12. 

وبناء  الرتبية   : العلمية  الندوة  أعامل  الرتبية،  البحرين، كلية  جامعة  البحرين،   ، واالنتامء  املواطنة  قيم  وطنية لتنمية  اسرتاتيجية  نحو  السويدي:  سند  جامل   - 29
املواطنة، 2.4. 2001م، ص 18.

30 - منر منصور فريحة: قيم لبناء املواطن العامين كام وردت يف كلامت جاللة قابوس وأعامله، سلطنة عامن، وزارة الرتبية والتعليم، مجلة رسالة الرتبية، ع17، 
2007م، ص 143. 

31 - عبد الرزاق محمد الدليمي: وسائل اإلعالم والطفل، عامن، دار املرسة، 2012م، ص19.
32 - عبد امللك الناشف: القيم وطرائق تعليمها وتعلمها، األردن، عامن، دائرة الرتبية والتعليم بوكالة الغوث،1981م، ص 88.

33 - منر منصور فريحة: قيم لبناء املواطن العامين كام وردت يف كلامت جاللة قابوس وأعامله، مرجع سابق، ص 150. 
34 - عبد املالك الناشف: املرجع السابق، ص 89. 

35 - ياسني عبد الرحمن قنديل ومندور عبد السالم فتح الله: فاعلية استخدام بعض مداخل الرتبية القيمية لتقديم املوضوعات املرتبطة بقضايا العلم والتكنولوجيا 
واملجتمع يف تنمية التحصيل الدرايس وقيم املواطنة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، أعامل املؤمتر العلمي الخامس: الرتبية العلمية واملواطنة، جامعة عني شمس، 

كلية الرتبيةـ، مج1، 2001م، ص212. 
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واملساواة  والنزاهة  واألمــانــة  الصدق 
واملحافظة  والحرية  والتسامح  والعدالة 

عىل البيئة.
التعاون  مثل:  االجتامعية،  القيم   -
وتحمل  واالحرتام  والتعاطف  واملساعدة 

املسؤولية.
العقلية،  أو  املعرفية  القيم   -
والــدقــة  والعقالنية  الفضول  مــثــل: 

واملوضوعية.
املواطنة  مثل:  السياسية،  القيم   -

الصالحة والتضحية يف سبيل الوطن.
- القيم الشخصية، مثل: الصرب والثقة 

بالنفس والشجاعة.
- القيم الجاملية، مثل: امليل إىل الفن 

واإلبداع والتناسق.32
مجموعات  سّت  إىل  أيضاً  وتصنف 
السياسية  القيم  الدينية،  القيم  هي: 
والقيم االجتامعية، والقيم النظرية والقيم 

االقتصاديّة والقيم الجاملية.33
ما يخصنا من هذه التصنيفات جميعاً 
حرصها  ميكن  والتي  املواطنة  قيم  هي 
من  املتشكلة  القيم  من  مجموعة  يف 
وتعليمه،  وتقاليده،  وعاداته،  الفرد،  دين 
الجديد  السيام  املختلفة،  اإلعالم  ووسائل 

منه.

 
تعددت التعريفات التي اطلقت لقيم 
واألجنبية،  العربية  األدبيات  يف  املواطنة 
الباحث-  نظر  وجهة  -بحسب  لكنها 
والحقوقية  السياسية  القيم  من  خليط 
لكن  واالجتامعية،  والدينية  واألخالقية 
أغلب التعريفات ال يخرج عن التعريف 
مجموعة  هي  املواطنة:  بأن  يقول  الذي 
املواطن  واعــداد  ببناء  الخاصة  املعايري 
والشورى،  بالدميقراطية،  يؤمن  الذي 
باالنتامء  وااللتزام  اآلخر،  الرأي  واحرتام 

للوطن والدفاع عنه،34 واملساهمة الفعلية 
يف بناء مجتمعه باتخاذ قرارات عقالنية، 
مع  التعايش  عىل  القدرة  الفرد  وامتالك 

حضارة العرص يف مجتمعه35.
أن  ميكن  املواطنة  قيم  أبــرز  لكن 

يخترص يف اآليت:
 - املشاركة السياسية

الفرد  يقوم  التي  العملية  وهــي 
السياسية  الحياة  يف  دوراً  خاللها  من 
واختياري،  تطوعي  بشكل  للمجتمع، 
بطاقة  عىل  الفرد  يحصل  طريقها  وعن 
انتخابه للرتشيح، أو اإلدالء بصوته الختيار 
حكامه وممثلني يف املؤسسات الترشيعية 
والنقابية واألهلية، واالشرتاك واملساهمة 
يف املناقشة لكافة املوضوعات املطروحة، 
ويف األنشطة املختلفة للدولة، وذلك عن 
حكومية  هيئة  أو  لحزب  انتامئه  طريق 
أو أهلية أو نقابية، وال تتحقق املشاركة 

28 - مارس ناريان: تعليم القيم اإلنسانية واملواطنة، أعامل ورشة العمل :املواطنة يف املنهج املدريس، سلطنة عامن، مسقط، وزارة الرتبية والتعليم، 4-12-2004 م، 
ص12. 

وبناء  الرتبية   : العلمية  الندوة  أعامل  الرتبية،  البحرين، كلية  جامعة  البحرين،   ، واالنتامء  املواطنة  قيم  وطنية لتنمية  اسرتاتيجية  نحو  السويدي:  سند  جامل   - 29
املواطنة، 2.4. 2001م، ص 18.

30 - منر منصور فريحة: قيم لبناء املواطن العامين كام وردت يف كلامت جاللة قابوس وأعامله، سلطنة عامن، وزارة الرتبية والتعليم، مجلة رسالة الرتبية، ع17، 
2007م، ص 143. 

31 - عبد الرزاق محمد الدليمي: وسائل اإلعالم والطفل، عامن، دار املرسة، 2012م، ص19.
32 - عبد امللك الناشف: القيم وطرائق تعليمها وتعلمها، األردن، عامن، دائرة الرتبية والتعليم بوكالة الغوث،1981م، ص 88.

33 - منر منصور فريحة: قيم لبناء املواطن العامين كام وردت يف كلامت جاللة قابوس وأعامله، مرجع سابق، ص 150. 
34 - عبد املالك الناشف: املرجع السابق، ص 89. 

35 - ياسني عبد الرحمن قنديل ومندور عبد السالم فتح الله: فاعلية استخدام بعض مداخل الرتبية القيمية لتقديم املوضوعات املرتبطة بقضايا العلم والتكنولوجيا 
واملجتمع يف تنمية التحصيل الدرايس وقيم املواطنة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، أعامل املؤمتر العلمي الخامس: الرتبية العلمية واملواطنة، جامعة عني شمس، 

كلية الرتبيةـ، مج1، 2001م، ص212. 
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الدميقراطي  الحق  بإعطاء  إال  السياسية 
البالغني  املجتمع  أفراد  لكافة  الدستوري 
يف  منظمة  بصورة  االشرتاك  يف  العاقلني 
صنع القرارات السياسية ملامرسة الحقوق 
الدستورية يف إطار الشعور بحرية الفكر 
بقصد  الرأي  عن  التعبري  وحرية  والعمل 
ــداف  واأله الشاملة  التنمية  تحقيق 

العامة للمجتمع.36 
أن  ميكن  املشاركة  من خالل  أنه  إذ   
السياسية  الحياة  يف  بدور  الفرد  يقوم 
ملجتمعه،  واالقتصادية  واالجتامعية 
الشاملة،  التنمية  أهداف  تحقيق  بقصد 
مواطن  لكل  الفرصة  تتاح  أن  عــىل 
األهـــداف  ــذه  ه ــع  وض يف  يسهم  يك 
وتحديدها، والتعرف إىل أفضل األساليب 
يكون  أن  وعىل  لتحقيقها37،  والوسائل 
اشرتاك املواطنني يف تلك الجهود بناًء عىل 
دون  الدور  بهذا  القيام  يف  منهم  رغبة 
السلطات38،  جانب  من  إجبار  أو  ضغط 
لهذا فإن املشاركة ترتجم شعور املواطنني 
مجتمعهم،  تجاه  االجتامعية  باملسئولية 
تواجههم  التي  املشرتكة  واملشكالت 
والرغبة يف تحويل األهداف التي يريدون 

بلوغها إىل واقع ملموس. 
أســايس  مــبــدأ  املــشــاركــة  أن  كــام   
فالتنمية  املجتمع،  تنمية  مبادئ  من 
ــدون  ب تتم  ال  الناجحة  الحقيقية 
أفضل  تعد  املشاركة  أن  كذلك  مشاركة، 
الدميقراطية،  الشخصية  لتدعيم  وسيلة 
والجامعة  الفرد  مستوى  عىل  وتنميتها 

واملجتمع.
 تختلف املشاركة السياسية لكل من 

اإلمكانيات  ملستوى  تبعاً  والرجل  املرأة 
والوسائل املادية واالجتامعية املتاحة يف 
وتبعاً  املرأة  لوضع  تبعاً  كذلك  املجتمع، 
لنوع العمل سواًء كان هذا العمل خارج 
املنزل أو داخله، وال ميكن تفسري العالقة 
بني عاملة املرأة واملشاركة السياسية دون 
والثقافية  التاريخية  للخلفية  الرجوع 
التي أهلت املرأة يف الوقت الحارض لهذه 

املشاركة.39
 - التفكري الدميقراطي

مدلولها  يف  الدميقراطية  تعني 
بواسطته  الـــذي  الــنــظــام  الــســيــايس، 
نفسه  ويحكم  مصريه،  الشعب  يقرر 
النظام  أن  واضحا  يبدوا  وبالتايل  بنفسه، 
يستطيع  الذي  النظام  هو  الدميقراطي 
قائم  ملجتمع  واملساواة  الحرية  ضامن 
من  سيادتها  تستمد  دولة  وجود  عىل 
ميارسها  السيادة  وهذه  الشعب،  سيادة 
أن  غري  املنتخبني  نوابه  بواسطة  الشعب 
هيئة  إال  ليست  هيئة  أو  مؤسسة  أي 
آخر  يف  مرشوعيتها  ترجع  بحيث  مؤقتة 

املطاف إىل الشعب كله.40
من  عدد  الدميقراطية  الحياة  تشمل 
الحزبية  التعددية  أهمها:  لعل  الصور 
والحرية   - والتعبري  الـــرأي  حرية   -
الفكرية - التداول السلمي عىل السلطة 
 - الرسي  باالقرتاع  الحرة  االنتخابات   -
مساءلة الحكومة والوزارات املختلفة..... 

وغريها من الصور.
يعد اإلعالم أحد الضامنات األساسية 
الذي يكفل سالمة العملية الدميقراطية، 
لصالحيتها  سلطة  كل  تجاوز  ــدم  وع

االنتخابات،  تزوير  وعدم  لها،  املمنوحة 
والتي يتم من خاللها أيضا إيصال صوت 
متثل  بذلك  فهي  الحكام،  إىل  املحكومني 
والجامهري..  النخبة  بني  اتصال  قنوات 
املشاركة  عملية  يف  بالتايل  وتسهم 
عىل  املتلقي  يعتمد  حيث  السياسية، 
كجرس  اساسية  بصورة  اإلعــالم  وسائل 

يربطه بصانعي القرار السيايس.41
سلطة  -باعتباره  اإلعــالم  أن  كام 
السلطات  سري  يراقب  الذي  هو  رابعة- 
سلطة  كل  كانت  فإذا  األخــرى،  الثالث 
مبجال  فقط  تختص  السلطات  تلك  من 
جميعا،  بها  يرتبط  اإلعــالم  فان  واحــد، 
السلطات،  باقي  إىل  نفوذه بالتايل  وميتد 
وانطالقا من هذا املبدأ ينظر إىل اإلعالم 
عىل انه حلقة مهمة من حلقات العملية 

الدميقراطية.42
 - التضحية

ينبع  «سلوك  بأنها:  التضحية  تعرف 
الذات  تبلغ  حيث  الحياة،  أسلوب  من 
ذاتاً  لتكون  اإلنسانية،  مراتب  أعىل  فيه 
فعالة خالقة ألن تتخطى عقبات الحيات 

وظروفها».43
هو  الوطن  حب  أن  فيه  شك  ال  مام 
األسمى واألعّز ملا يحمله من معاين كبرية 
الفرد  فيه  يرتىب  حيث  باالنتامء،  وشعور 
ويتلقى تعليمه أيضاً، حتى أصبح الوطن 
واحرتامه  وحبه  والعدل،  الكرامة  هو 
عنه،  للدفاع  لنا  الدافع  هو  له  والــوالء 

واإلخالص والتفوق من أجله.
أجله  من  والتضحية  الوطن  فحب 
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هو واقع يستحق أن نعمل بحب وتفان 
من أجل املحافظة عليه ألنه أمثن ما يف 
التاريخ  هو  فالوطن  وانتامئنا،  وجودنا 
سكن  الــذي  وهو  ــرتاث،  وال والحضارة 
أجله  ومن  والعقول،  والقلوب  األجساد 
نحتاج  العصيبة  الفرتة  هذه  يف  وخاصة 
الوطن  ألن  مقابل،  دون  من  العمل  إىل 

فوق كل يشء.
تنبع  ال  التضحية  هذه  الحقيقة  يف 
بأن  داخلية  قناعة  من  بل  فــراغ  من 
الوطن فوق كل الطموحات أو األغراض 
الوطن  أمن  أن  إىل  باإلضافة  الشخصية، 
وأن  واملــال،  بالروح  تضحية  إىل  يحتاج 
واحــدة  يــداً  فيه  املواطنني  كل  يكون 
أمنه  تواجه  مخاطر  أي  مواجهة  يف 

واستقراره.
- الحرية

قيم  من  مهمة  قيمة  الحرية  تعترب 
الذي  الحايل  الوقت  يف  السيام  املواطنة، 

األشخاص  حريات  انتهاك  فيه  كــرثت 
أردنا  ما  وإذا  الدول،  وحتى  والجامعات 
تحديد معنى الحرية يف املجال السيايس 
استبداد  عدم  تعني  أنها  جلياً  لنا  لتضح 
الحاكمني باملحكومني ، وحتي املحكومني 
يف املشاركة يف إدارة شئونهم العامة بغري 
قيود سوي ما تستلزمه مصلحة الجامعة، 
فإنه يندر أن يبقي هذا املعني عىل هذه 
الباحثون  ويقسم  الوضوح،  من  الدرجة 
يف الفقه الدستوري الحديث الحرية إيل 
شعب عديدة، فهناك حرية الرأي، وحرية 
والتعليم،  املعرفة  وحرية  العقيدة، 
وحرية امللكية، والحرية الشخصية، وقد 
تنقسم بعض هذه الشعب إيل أقسام أو 
بالنسبة  الحال  هو  كام  متعددة،  فروع 
حرية  تشمل  التي  الشخصية  للحرية 
التنقل وحق األمن وحرية املسكن، ولعل 
حرية الرأي هي األصل يف هذه الشعب 
حال  أي  عيل  وهي  جميعا،  واألقسام 
السيايس  بالنظام  الحريات  هذه  ألصق 

للدولة.43

يف هذا اإلطار، تحتاج الحرية، ضمن 
إطار  إيل  ــالــرضورة،  ب إليه  تحتاج  ما 
احرتامها  ويصون  نصا،  يقرها  دستوري 
موسوم  الدستور  أن  وحيث  تطبيقا، 
نيطت  فقد  والعلوية،  بالسمو  بطبيعته 
وظيفة  الدميقراطية،  التجارب  كل  يف  به 
وجامعات  ـــراداً  أف الجميع،  إخــضــاع 
كام  ومقتضياته،  ألحكامه  ومؤسسات، 
مبدأ  يضمن  حني  تتحقق  الحرية  أن 
صعيد  عيل  ويحرتم  السلطات  فصل 
املامرسة، علام أن دميقراطية الدساتري ال 
والحريات  للحقوق  إقرارها  مبدي  تقاس 
فحسب، بل تتحدد أيضا بدرجة حرصها 
أي  الدستورية،  الرشعية  تأكيد  عيل 
الحقوق  باب  يف  مــدرج  هو  ما  جعل 
التطبيق  صعيد  عيل  محرتما  والحريات، 

واملامرسة.45
الفرد  قيمة  عىل  التأكيد  أن  كام 
ذوبان  وعدم  بالحرية  متتعه  ورضورة 
عن  الدفاع  عن  فضال  األغلبية،  يف  الفرد 

36 - إبراهيم نارص: املواطنة، ط1، عامن، دار مكتبة الرائد، 2002م، ص 93.
37 - محمد سيد عرتان: دور االتصال يف عملية املشاركة السياسية واالجتامعية واالقتصادية: دراسة تطبيقية عىل قريتني مرصيتني، (رسالة دكتوراه غري منشورة)، 

جامعة القاهرة، كلية اإلعالم،1991م، ص 111.
38 - عبد الهادي الجوهري : املشاركة الشعبية (دراسة يف علم االجتامعي السيايس)، القاهرة، مكتبة النهضة املرصية، 1984م، ص6.

39 - إسامعيل سعد: املجتمع والسياسة، ط1، اإلسكندرية، دار املعرفة الجامعية ،1983م، 87.
40 - سامية خرض صالح : التنشئة السياسية للنشء ( دراسة تطبيقية عىل تالميذ الصف الثاين اإلعدادي)، ط1، القاهرة، دار العدد لخدمات الطباعة، 1989م، ص 125.

41 - مدونة الباحث عىل الرابط : http://bohoti.blogspot.com/2013/11/blog-post_4989.html : تاريخ الزيارة 10/11/2016م الساعة 11 ليالً. 
42 - عيل سامل عاشور: دور وسائل اإلعالم يف تعزيز الدميقراطية، أعامل الندوة الوطنية : اإلعالم وحقوق اإلنسان، تحت شعار دور اإلعالم يف املالحظة املحايدة 

لالنتخابات وتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان، سطات املغربية، 4/6/2016-5م، ص 14.
43 - املرجع السابق، ص 9.

44 - مدونة الركن األخرض http://www.grenc.com/articiles_main.cfm / تاريخ الزيارة 12/12/2016م، 1 صباحاً.
45 - محمد سليم العوا : يف النظام السيايس للدولة اإلسالمية ، القاهرة : دار الرشوق،1989م، ص 211. 
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هو واقع يستحق أن نعمل بحب وتفان 
من أجل املحافظة عليه ألنه أمثن ما يف 
التاريخ  هو  فالوطن  وانتامئنا،  وجودنا 
سكن  الــذي  وهو  ــرتاث،  وال والحضارة 
أجله  ومن  والعقول،  والقلوب  األجساد 
نحتاج  العصيبة  الفرتة  هذه  يف  وخاصة 
الوطن  ألن  مقابل،  دون  من  العمل  إىل 

فوق كل يشء.
تنبع  ال  التضحية  هذه  الحقيقة  يف 
بأن  داخلية  قناعة  من  بل  فــراغ  من 
الوطن فوق كل الطموحات أو األغراض 
الوطن  أمن  أن  إىل  باإلضافة  الشخصية، 
وأن  واملــال،  بالروح  تضحية  إىل  يحتاج 
واحــدة  يــداً  فيه  املواطنني  كل  يكون 
أمنه  تواجه  مخاطر  أي  مواجهة  يف 

واستقراره.
- الحرية

قيم  من  مهمة  قيمة  الحرية  تعترب 
الذي  الحايل  الوقت  يف  السيام  املواطنة، 

األشخاص  حريات  انتهاك  فيه  كــرثت 
أردنا  ما  وإذا  الدول،  وحتى  والجامعات 
تحديد معنى الحرية يف املجال السيايس 
استبداد  عدم  تعني  أنها  جلياً  لنا  لتضح 
الحاكمني باملحكومني ، وحتي املحكومني 
يف املشاركة يف إدارة شئونهم العامة بغري 
قيود سوي ما تستلزمه مصلحة الجامعة، 
فإنه يندر أن يبقي هذا املعني عىل هذه 
الباحثون  ويقسم  الوضوح،  من  الدرجة 
يف الفقه الدستوري الحديث الحرية إيل 
شعب عديدة، فهناك حرية الرأي، وحرية 
والتعليم،  املعرفة  وحرية  العقيدة، 
وحرية امللكية، والحرية الشخصية، وقد 
تنقسم بعض هذه الشعب إيل أقسام أو 
بالنسبة  الحال  هو  كام  متعددة،  فروع 
حرية  تشمل  التي  الشخصية  للحرية 
التنقل وحق األمن وحرية املسكن، ولعل 
حرية الرأي هي األصل يف هذه الشعب 
حال  أي  عيل  وهي  جميعا،  واألقسام 
السيايس  بالنظام  الحريات  هذه  ألصق 

للدولة.43

يف هذا اإلطار، تحتاج الحرية، ضمن 
إطار  إيل  ــالــرضورة،  ب إليه  تحتاج  ما 
احرتامها  ويصون  نصا،  يقرها  دستوري 
موسوم  الدستور  أن  وحيث  تطبيقا، 
نيطت  فقد  والعلوية،  بالسمو  بطبيعته 
وظيفة  الدميقراطية،  التجارب  كل  يف  به 
وجامعات  ـــراداً  أف الجميع،  إخــضــاع 
كام  ومقتضياته،  ألحكامه  ومؤسسات، 
مبدأ  يضمن  حني  تتحقق  الحرية  أن 
صعيد  عيل  ويحرتم  السلطات  فصل 
املامرسة، علام أن دميقراطية الدساتري ال 
والحريات  للحقوق  إقرارها  مبدي  تقاس 
فحسب، بل تتحدد أيضا بدرجة حرصها 
أي  الدستورية،  الرشعية  تأكيد  عيل 
الحقوق  باب  يف  مــدرج  هو  ما  جعل 
التطبيق  صعيد  عيل  محرتما  والحريات، 

واملامرسة.45
الفرد  قيمة  عىل  التأكيد  أن  كام 
ذوبان  وعدم  بالحرية  متتعه  ورضورة 
عن  الدفاع  عن  فضال  األغلبية،  يف  الفرد 

36 - إبراهيم نارص: املواطنة، ط1، عامن، دار مكتبة الرائد، 2002م، ص 93.
37 - محمد سيد عرتان: دور االتصال يف عملية املشاركة السياسية واالجتامعية واالقتصادية: دراسة تطبيقية عىل قريتني مرصيتني، (رسالة دكتوراه غري منشورة)، 
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مصالح الجميع مبا فيها األقلية، فالحرية 
ألكرب عدد، ال يجب أن تطيح بأي شكل 
بحق  يعترب  فمل  وكرامته،  الفرد  بحرية 
أهم من دافع عن الحرية الفردية وبصفة 
وإبداء  والعقيدة  التفكري  حرية  خاصة 
مفهوم  عىل  اعتمد  بذلك  وهو  الــرأي، 
تسعى  والتي  الحقة  للمواطنة  واســع 

لتحقيقها كل الدول والحكومات.
 - املساواة والعدالة

املواطنة  جوهر  أن  مــن  انطالقاً 
كل  واعتبار  القانون،  أمام  املساواة  هو 
بشكل  الدولة  حامية  تحت  املواطنني 
هذه  فمضمون  للقانون;  طبقا  متساو 
اكتساب  كيفية  حول  يــدور  املواطنة 
ومعنى  مامرستها46،  وكيفية  الحقوق 
ملجتمع  املكونني  األفراد  يكون  أن  ذلك 
والحريات  الحقوق  يف  متساوين  ما 
والتكاليف والواجبات العامة، وأال يكون 
بسبب  بينهم  بها  التمتع  يف  متييز  هناك 
العقيدة،  أو  اللغة  أو  األصل  أو  الجنس 
«مساواة  هي  املــســاواة  هــذه  أن  غري 
قانونية وليست مساواة فعلية»، مساواة 
الذين  ــراد  األف يخضع  بحيث  قانونية 
تتامثل ظروفهم للقواعد نفسها يف شأن 
وليست  العامة،  والحقوق  الحريات 
مساواة فعلية بحيث تطبق القواعد ذاتها 
عىل جميع األفراد مهام تباينت الظروف 
التي يخضع لها كل منهم، أو دون نظر 
إذ  الــظــروف،  هــذه  اختالف  مــدى  إىل 
مببدأ  املتامثلني  بني  التفرقة  تخل  كام 
املتامثلني  غري  بني  التسوية  فإن  املساواة 
املبدأ،  بهذا  وأخطر  أكرب  إخالال  تتضمن 

أمام  املساواة  مببدأ  املبدأ  يسمي  ولذلك 
القانون.47

املواطنة  تكتمل  ال  ذلك،  عىل  بناء 
الحقوق  يف  املساواة  رشط  تحقق  إذا  إال 
والواجبات بني املواطنني دون متييز ألي 
العملية  املامرسة  واقع  فإن   ; كان  سبب 
أن  يجب  ما  بني  فجوة  وجود  إىل  يشري 
يكون وما هو كائن، األمر الذي تشهده 
كل املجتمعات، وإن كان بنسب متباينة 
يف درجة اتساع هذه الفجوة، وقد تكمن 
أو  التعليم،  نظم  يف  الالمساواة  جذور 
منط  يف  أو  القانونية،  النصوص  بعض  يف 

الثقافة السائدة.
مطابق  فتعنى  العدالة  مفهوم  أما 
اإلرادة  أو  الشعبية  اإلرادة  أي  القانون، 
نصوص  شكل  يف  تبلورت  قد  الحاكمة 
معلنة هي عالمة الحق وما هو عدل،48 
العدالة  إلدارة  مهمة  القوانني  أن  كام 
حتى يكون هناك إمكانية لحامية حقوق 
ودفاعه  لوك  جون  تحليل  ففي  األفراد، 
يوضح  األساسية  وحقوقهم  األفراد  عن 
أهمية القوانني يف الدولة، فهي مهمة ال 
تطبيقها  ألن  ولكن  ذاتها،  حد  يف  كغاية 
طريق  عن  ميكن  املجتمع،  عىل  قيد 
يف  دوره  فرد  لكل  يكون  أن  تحقيقه 
عملها  عن  القوانني  كفت  فإذا  املجتمع، 
عدم  مع  فويض  حالة  يف  األفــراد  يصبح 
رؤية،  وضوح  أو  رابطة  أو  نظام  وجود 
للعدالة  إدارة  هناك  تصبح  ال  وبالتايل 
هناك  توجد  وال  األفراد،  حقوق  لحامية 
عيل  واملحافظة  األفراد  لحامية  إمكانية 

حرياتهم الطبيعية.49

تلك هي املواطنة الفعالة يف املجتمع، 
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واملجتمعية
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وخصوصية  حرية  واحــرتم  القانون، 
وتدرك  الواجبات،  من  وغريها  اآلخرين، 
املسئولية االجتامعية باعتبارها مسئولية 
وتقاليده  أعرافه  تحددها  املجتمع،  أمام 
بجانب  عادة  تتصل  وهي  واحتياجاته، 
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تؤدي  التي  األدوار  وهــي  املجتمع، 
املجتمع،  بناء  لصالح  أساسية  وظائف 
العقاب  به  الوفاء  عدم  يستوجب  حيث 
الذي  العقاب  وهو  املجتمع،  قبل  من 
إنزال  إيل  وينتهي  كاللوم،  مخففا  يبدأ 

العقاب املادي بالشخص.
بنية  االجتامعية  املسئولية  تعد  لذا 
السلوك  تحدد  والحقوق  الواجبات  من 
تجاه  الفرد  يطرقه  أن  ينبغي  ــذي  ال
-املجتمع-  األخري  هذا  أن  إذ  املجتمع، 
يشكل اإلطار الشامل الذي تسعي كافة 
االجتامعية  مسئولياتها  األداء  األطراف 

بهدف تأكيد بقائه واستقراره.50
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عالم الجديد وترسيخ قيم  اال�
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عالقة وسائل اإلعالم باملواطنة

الجديد  -خاصة  اإلعالم  وسائل  تعترب 
منها- من أقوى وسائل التنشئة السياسية 
الكبار  عىل  لتأثريها  وذلــك  واملدنية، 
تصاحب  حيت  السواء،  عىل  والصغار 
تقريباً،  الثالثة  سنته  يبلغ  أن  منذ  الفرد 
تقوم  حيث  حياته،  يف  يوم  أخر  وحتى 
وسائل اإلعالم بدور كبري يف تنمية وزيادة 
من  وتزيد  للمواطنني،  السيايس  الوعي 

واألهم  السياسية،  الحياة  مع  تفاعلهم 
تكوين  بعملية  تقوم  فإنها  ذلك  من 
املختلفة،  القضايا  حــول  االتجاهات 
وليس هذا فحسب، بل وتقوم بتعديلها 

وتغريها.
فإن  الباحث،  نظر  وجهة  بحسب 
األوىل  املعنية  هي  اإلعالمية  املؤسسات 
باملعرفة  والجامهري  األفـــراد  بتزويد 
والقيم  واملبادئ  واملفاهيم  السياسية 
إىل  يدخلوا  أن  قبل  من  وذلك  املدنية، 
املدرسة، عندها يكون دور هذه األخرية 
-املدرسة- معالجــة تلك املفاهيم والقيم 
واملبادئ، ومساعدة األطفال عىل تكوين 

أراء واتجاهات خاصة بهم.

اإلعالمية  املــؤســســات  فــإن  لــدا 
حيت  دولة،  أي  يف  مهامً  ومكوناً  أداًة 
املؤسسات  هــذه  الــدولــة  تستخدمها 
املعارف  وبث  لفلسفتها،  الرتويج  يف 
بقائها،  عىل  بالحفاظ  الكفيلة  واملبادئ 

ودعم وجودها وتحصني رشعيتها.
تربط  التي  العالقة  ذكرنا  ما  وإذا 
املواطنة بوسائل اإلعالم لوجدنا أنهام عىل 
عالقة دامئة إذا ما أحسن الدمج بينهام، 
وذلك أن وسائل اإلعالم -خاصة الجديد- 
ترسيخ  عمليات  يف  فاعل  بشكل  تساهم 
بأن  نؤكد  أن  عىل  املواطنة،  قيم  وتنمية 
يتاح  ما  كل  بعرض  الوسائل  هذه  تقوم 
وحيادية  شفافية  بكل  أخبار،  من  لها 
وعقالنية، دون تهميش أو تظليل لبعض 
تلك األخبار أو محاولة اللعب بصياغتها 
ال  أخرى  وبعبارة  والنرش،  التقديم  يف 
أن  اإلعالمية  الوسائل  من  لوسيلة  يحق 
تفرض نفسها وصيًة عىل عقوق ورغبات 
باختيار  وذلك  الجمهور،  واحتياجات 
أخرى  مضامني  وحجب  معينة  مضامني 
تقديم  عليها  ولكن  كانت،  حجة  وبأي 
 ، موضوعية  بكل  واملضامني  األخبار  كل 
للجمهور  واالختيار  الحكم  مسالة  وترتك 

املتلقي.
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الصحافة اإللكرتونية، مبا أنها تعرب عن 
حرية الرأي والتعبري يجب أن تنرش كل 
اآلراء وتدعم الوعي السيايس، واملشاركة 
رصاعــات  يف  الولوج  دون  السياسية، 
مراقبة  مهامها  بني  من  بل  فكرية، 
اإلصالح،  بهدف  لنقدها  الدولة  أجهزة 
املجتمع  داخل  املواطنني  تنبيه  كذلك 
الدولة  جانب  من  للقوانني  خرق  ألي 

ومؤسساتها.
التلفزيون  فيه  مبا  التلفزيون  أما   
رجال  يعتربه  التي  الوسيلة  فهو  الرقمي، 
واملهم  األكرب  الفاعل  والسياسة،  اإلعالم 
والسياسية،  املدنية  الرتبية  عملية  يف 
خاصة  برامج  وعرض  إنتاج  خالل  من 
كل  خصوصية  يراعي  بشكل  معدة 
لتعليم  العربية  املجتمعات  من  مجتمع 
املواطنة  أساسيات  والصغار  الكبار 
ومسؤوليات  والحقوق  والدميقراطية، 

مواطن تجاه الوطن واملوطنني.
أما وسائل اإلعالم الجديد، فال تساهم 
بقيم  اإلنسان  وتثقيف  تعليم  يف  فقط 
الحرية،  مثل  املواطنة  وأبعاد  ومنــاذج 
اآلخر،  واحــرتام  االجتامعية،  املسؤولية 
السياسية......  واملشاركة  والتضحية، 
بعض  عوملة  يف  ومساهمتها  بل  وغريها، 
للفرد  ميكن  حيت  أيضاً،  والنامذج  القيم 
متابعة الشؤون العلمية والثقافية، والتي 
املحلية،  الثقافة  يف  تؤثر  أن  شانها  من 
آخرين  أفراد  مع  األفراد  بتواصل  وذلك 
مختلفة  أخــرى  ثقافات  إىل  ينتمون 
النظم  يف  السيام  ثقافتهم،  مع  ومتباينة 
األخرى،  الدول  تتبعها  التي  السياسية 

والسلوكيات واألفعال التي تحث يف تلك 
الدول.

املتعددة  بوسائله  إلعالم  فإن  لهذا 
واملختلفة دور مهم وفعال يف تنمية قيم 
املواطنة داخل املجتمع، خاصة وأن تلك 
الوسائل متواجدة ولو البعض منها يف كل 
لهذا  والصغري،  الكبري  لها  ويتعرض  بيت، 
اإلعالم  بني  وطيدة  عالقة  هناك  أن  نجد 
وقيمها  واملواطنة  املختلفة  بوسائله 

املتنوعة واملتداخلة.51

أدوار اإلعالم الجديد
يف خدمة املواطنة

الصالحة  املواطنة  قيم  ترسيخ  ميكن 
املجتمع  أفــراد  نفوس  يف  وتعزيزها 
اإلعالم  وسائل  خالل  من  سلوكهم،  ويف 
الجديد، الذي يتميز بالرسعة والتفاعلية 
واالقتصاد والكثافة يف االستخدام، السيام 
الذين  واملراهقني،  الشباب  أواسط  بني 
ألي  والحقيقية  الفعلية  القوة  ميثلون 

دولة.
 وانطالقاً من أن وسائل اإلعالم بشكل 
تؤدي  تحديداً-  الجديد  -واإلعــالم  عام 
والتوجيه  كالتوعية  مهمة  جد  وظائف 
واإلخبار والتعليم والتثقيف املستخدمني، 
بشكل  تؤدي  الوظائف  هذه  مييز  وما 

اختياري من قبل املستخدمني. 
الجديد  اإلعالم  لوسائل  ميكن  لهذا   
خدمة  األدوار  مــن  بعدد  تقوم  أن 
لرتسيخ قيم املواطنة بني أفراد املجتمع، 

ميكن  حيث  واملراهقني،  الشباب  السيام 
باألدوار  القيام  الجديد  اإلعالم  لوسائل 

األتية: 
بالقيم  التمسك  عىل  التنشئة   -
والربط  املجتمع،  ــل  داخ الوطنية 
والتوعية  الوطنية،  الهوية  وبني  بينها 
لهم،  الــوطــنــي  الــثــقــايف  بــاملــخــزون 
اإلعالمية  املــضــامــني  بــربــط  وذلـــك 
للشخصية  واملادية  الروحية  باملقومات 

الوطنية.
واملراهقني  الشباب  تعليم   -  
تعزيز  عرب  ــامء،  ــت واالن الوطن  حب 
والعمل  االنتامء،  هذا  برشف  الشعور 
إىل  والدعوة  وتقدمه،  رقيه  أجل  من 
خدمة  أجل  من  للعمل  النفس  إعداد 
والحفاظ  عنه،  الــرضر  ودفــع  الوطن 
يف  الفاعلة  واملشاركة  مكاسبه،  عىل 
واالقتصادية  االجتامعية  تنميته  خطط 

والثقافية.
 - نرش القيم األخالقية التي تشجع 
النفس  وصيانة  األخالقية،  الطهارة  عىل 
ــراض  واألهـــل والــوطــن مــن كــل األم
وحثه  الذميمة،  واألخالقية  االجتامعية 
عىل التحيل بأخالقيات املواطن الواعي 

ودنياه. دينه  بأمور 
بنقل  الوطنية  الثقافة  تعزيز   -  
كل  إىل  ونرشها  الوطنية  املفاهيم 
املستخدمني، وبث الوعي فيهم بتاريخ 
باألهمية  وتثقيفهم  وإنجازاته،  وطنهم 

للوطن. واالقتصادية  الجغرافية 
املستخدمني  إدراك  عىل  العمل   -  
«العلم»،  لها  يرمز  التي  للمعاين 
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الوسائط  عرب  وذلك  الوطني،  والنشيد 
ــددة كــالــصــور  ــع ــت ــة امل ــي ــرتون ــك االل
فيام  وتبادلها  املختلفة،  والفيديوهات 

بينهم. 
بني  الــحــقــوقــي  ــوعــي  ال نــرش   -  
وتنشئتهم  شؤونهم  وتسري  املواطنني، 
والعمل  بالنظام  التقيد  حب  عىل 

به.
الجديد  اإلعــالم  وسائل  تعمل   -  
الفرد  سلوك  وتهذيب  تربية  عىل  أيضاً 
اآلخرين  حب  عىل  وتربيته  وأخالقه، 
بني  األخـــوة  وعــىل  لهم،  واإلحــســان 
أجل  من  السعي  وحــب  املواطنني، 
من  والعمل  املواطنني  حاجات  قضاء 
مشاكلهم  وحل  مصالحهم  متابعة  أجل 
مقابل....  دون  ومن  ذلك،  أمكن  ما 
التي  اليابان  يف  الفيديوهات  مثل 
االجتامعي  التواصل  مواقع  يف  انترشت 

سنوات. منذ 
العمل  حب  عىل  األفراد  تعويد   -  
عىل  اإلنفاق  وحب  املشرتك،  الجامعي 
والتعاون  التفاهم  وحب  املحتاجني، 
املستويات  كافة  بني  واأللفة  والتكافل 

الوطن. يف  االقتصادية 
الوطنية  املناسبات  حب  نرش   -  
الهادفة واملشاركة فيها والتفاعل معها، 
املؤسسات  نشاطات  يف  واملشاركة 

املجتمع  خدمة  يف  وإسهاماتها  املدنية 
تكرس  التي  املناسبات  يف  باملشاركة 

املجتمع. أفراد  كافة  تعاون 
اإلعالم  وسائل  خالل  من  العمل   -  
لكل  التصدي  حب  تعزيز  عىل  الجديد 
بالقلم  عنه  والدفاع  الوطن،  عىل  معتد 

والسالح. واللسان 
 - تقديم يد العون للفئات املعوزة 
وغرس  املواطنني،  من  الحاجات  وذوي 

الخريية.  باألعامل  املبادرة  روح 
األخر،  مع  االختالف  ثقافة  نرش   -  
ومحاربة  اآلراء،  ــداء  اب يف  والحرية 
دون  املجتمع،  يف  الهدافة  الظواهر 
القانون  واحرتام  تعصب،  أو  خوف  أي 

عليه. ينص  مبا  والعمل 

اإلعالم  دور  حول  اإلضاءة  هذه  بعد 
املواطنة،  قيم  ترسيخ  عملية  يف  الجديد 
التوصيات،  من  عــدداً  الباحثان  يقدم 
النقاط  يف  أهمها  تلخيص  ميكن  والتي 

التالية: 
1. العمل عىل ادماج مادة اإلعالم 
الجديد وتطبيقاتها املختلفة بني املناهج 
االبتدايئ  التعليم  ملراحل  التعليمية 
واالعدادي والثانوي، وذلك بغية تربية 

التعامل  كيفية  عىل  القادمة  األجيال 
مع تقنيات االتصال الحديثة، وامكانية 
االستفادة من حسناتها وتحصينهم من 

سلبياتها. 
2.  تأسيس مركز تدريب متخصص 
يقوم عىل تدريب املراهقني والشباب 
تقنيات  مــع  التعامل  كيفية  عــىل 
وتعليمهم  الجديد،  اإلعالم  ومضامني 
عىل كيفية التأكد من صحة ومصداقية 

وموضوعية مضامينها.
ادارتــني  انــشــاء  عــىل  العمل   .3
والتعليم  الرتبية  بوزاريت  متخصصتني 
العلمي  والبحث  العايل  والتعليم 
يختصان بالتخطيط لربامج ومرشوعات 
لدى  املواطنة  قيم  وترسيخ  تنمية 
عىل  واإلرشاف  والــطــالب  التالميذ 

تنفيذها. 
وسائل  بني  التنسيق  رضورة   .4
اإلعالم التقليدي (الصحافة املكتوبة - 
واملواقع  والتلفزة)،   - مسموعة  إذاعة 
عىل شبكة املعلومات الدولية والناشطني 
عىل مواقع التواصل االجتامعي بأهمية 
من  للمواطن  الوطني  االنتامء  نرش 
خالل املقاالت والربامج اإلذاعية والصور 

ومقاطع الفيديو القصرية. 

51 - صحيفة وطني الليبية، العدد 79، 8 / 2/ 2015م، ص 16.
الهوامش

� ترسيخ قيم المواطنة عالم الجديد ودوره ىڡ� دراسة : اال�

16 اإلعالم الجديد ودوره في ترسيخ قيم المواطنة



75
مجلـة رهانـات
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الوسائط  عرب  وذلك  الوطني،  والنشيد 
ــددة كــالــصــور  ــع ــت ــة امل ــي ــرتون ــك االل
فيام  وتبادلها  املختلفة،  والفيديوهات 

بينهم. 
بني  الــحــقــوقــي  ــوعــي  ال نــرش   -  
وتنشئتهم  شؤونهم  وتسري  املواطنني، 
والعمل  بالنظام  التقيد  حب  عىل 

به.
الجديد  اإلعــالم  وسائل  تعمل   -  
الفرد  سلوك  وتهذيب  تربية  عىل  أيضاً 
اآلخرين  حب  عىل  وتربيته  وأخالقه، 
بني  األخـــوة  وعــىل  لهم،  واإلحــســان 
أجل  من  السعي  وحــب  املواطنني، 
من  والعمل  املواطنني  حاجات  قضاء 
مشاكلهم  وحل  مصالحهم  متابعة  أجل 
مقابل....  دون  ومن  ذلك،  أمكن  ما 
التي  اليابان  يف  الفيديوهات  مثل 
االجتامعي  التواصل  مواقع  يف  انترشت 

سنوات. منذ 
العمل  حب  عىل  األفراد  تعويد   -  
عىل  اإلنفاق  وحب  املشرتك،  الجامعي 
والتعاون  التفاهم  وحب  املحتاجني، 
املستويات  كافة  بني  واأللفة  والتكافل 

الوطن. يف  االقتصادية 
الوطنية  املناسبات  حب  نرش   -  
الهادفة واملشاركة فيها والتفاعل معها، 
املؤسسات  نشاطات  يف  واملشاركة 

املجتمع  خدمة  يف  وإسهاماتها  املدنية 
تكرس  التي  املناسبات  يف  باملشاركة 

املجتمع. أفراد  كافة  تعاون 
اإلعالم  وسائل  خالل  من  العمل   -  
لكل  التصدي  حب  تعزيز  عىل  الجديد 
بالقلم  عنه  والدفاع  الوطن،  عىل  معتد 

والسالح. واللسان 
 - تقديم يد العون للفئات املعوزة 
وغرس  املواطنني،  من  الحاجات  وذوي 

الخريية.  باألعامل  املبادرة  روح 
األخر،  مع  االختالف  ثقافة  نرش   -  
ومحاربة  اآلراء،  ــداء  اب يف  والحرية 
دون  املجتمع،  يف  الهدافة  الظواهر 
القانون  واحرتام  تعصب،  أو  خوف  أي 

عليه. ينص  مبا  والعمل 

اإلعالم  دور  حول  اإلضاءة  هذه  بعد 
املواطنة،  قيم  ترسيخ  عملية  يف  الجديد 
التوصيات،  من  عــدداً  الباحثان  يقدم 
النقاط  يف  أهمها  تلخيص  ميكن  والتي 

التالية: 
1. العمل عىل ادماج مادة اإلعالم 
الجديد وتطبيقاتها املختلفة بني املناهج 
االبتدايئ  التعليم  ملراحل  التعليمية 
واالعدادي والثانوي، وذلك بغية تربية 

التعامل  كيفية  عىل  القادمة  األجيال 
مع تقنيات االتصال الحديثة، وامكانية 
االستفادة من حسناتها وتحصينهم من 

سلبياتها. 
2.  تأسيس مركز تدريب متخصص 
يقوم عىل تدريب املراهقني والشباب 
تقنيات  مــع  التعامل  كيفية  عــىل 
وتعليمهم  الجديد،  اإلعالم  ومضامني 
عىل كيفية التأكد من صحة ومصداقية 

وموضوعية مضامينها.
ادارتــني  انــشــاء  عــىل  العمل   .3
والتعليم  الرتبية  بوزاريت  متخصصتني 
العلمي  والبحث  العايل  والتعليم 
يختصان بالتخطيط لربامج ومرشوعات 
لدى  املواطنة  قيم  وترسيخ  تنمية 
عىل  واإلرشاف  والــطــالب  التالميذ 

تنفيذها. 
وسائل  بني  التنسيق  رضورة   .4
اإلعالم التقليدي (الصحافة املكتوبة - 
واملواقع  والتلفزة)،   - مسموعة  إذاعة 
عىل شبكة املعلومات الدولية والناشطني 
عىل مواقع التواصل االجتامعي بأهمية 
من  للمواطن  الوطني  االنتامء  نرش 
خالل املقاالت والربامج اإلذاعية والصور 

ومقاطع الفيديو القصرية. 
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