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 في ليبيا بين األطفال نتشار سموك العنفاوأثرىا في  المرئي لغة اإلعالم
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 :الممخص

تأثيرىا السمبي عمى  نا، بعد أف سجمناباىتماملغة اإلعالـ حظيت 
انعكاس في مالحظة ف يالباحث وقد سبقنا بعضالمتمقيف لبرامجيا المختمفة. 

، إلى درجة بشكؿ عاـ عمى سموؾ المشاىديفالمضاميف اإلعالمية المعروضة 
أف ىذه المضاميف، خمقت نظرة خاطئة ومختمفة عف حقيقة العالـ الذي يعيشوف 

جديدة لـ يكف يعيدىا اإلنساف قبؿ انتشار ىذه التقنية. وأكثر  اً فيو، وبمورت أفكار 
األمر  الميبية؛ ، مشاىد العنؼ المعروضة عبر وسائؿ اإلعالـناما لفت انتباى

بيف  أسباب تفشي ظواىر العنؼ المختمفة بدراسة ناالذي أدى إلى اىتمام
وأي نوع مف  ؟، وكيفية تقبؿ المشاىديف ليذه المشاىد المؤثرةاألطفاؿ في ليبيا

وخاصة لدى  ؟التأثير تتركو المشاىد السمبية في نفوسيـ بعد التعرض ليا
 مييا بحثنا. األطفاؿ؛ وىو ما نراه أىمية بالغة الشدة يجب أف يركز ع

وال يمكف تصور أف اإلعالـ يخاطب الناس بغير لغتيـ التي يتفاعموف 
بواسطتيا، ويقضوف حاجاتيـ بيا ومنيا المعرفة، ومف ىنا تأتي أىمية المغة 
المستخدمة مف حيث مطابقتيا لمعايير التربية. ىذه األخيرة، كثيرًا ما يقع فييا 

لمعرفة لممتمقي عبر وسائمو المتعددة الخمؿ، عندما ييدؼ اإلعالـ إلى توفير ا
ومنيا التمفاز. وذلؾ وفؽ توجيو الذي يضبط منيجو ويحقؽ أىدافو، واألداة 
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المستعممة في توصيؿ ىذه المعرفة ىي المغة بشكؿ أساسي، وتأتي الصورة 
لتصديقيا والتدليؿ عمييا. حيث يقوؿ الدكتور أحمد الرشراش في ىذا الصدد: " 

ذا كانت المغة م ف أىـ وسائؿ االتصاؿ، فإف سمطانيا أزداد وقوتيا تضاعفت وا 
 ."في أداء وظيفة االتصاؿ عف طريؽ اإلعالـ

 .عنؼ يمارس، تأثير سمبي، محاكاة األطفاؿلغة اإلعالـ،  الكممات المفتاحية:

Abstract: 

The Language of Media and its impact on the prevalence of 

violence bahaviour among children in Libya. 

FARAG EMHEMED DARDOUR / University of Tripoli faculty of 

Arts. 

Information Media have received great interest from researchers, due 

to their evidently negative effect on the audience. Researchers have 

noted that media significations are reflected on the audiences' behavior 

to the extent that such significations contributed to creating a different 

and false view of the real world in which they live, and crystallized 

new thoughts that were not conventional to man prior to the 

emergence of this technology.  

What mostly drew researchers' attention were the scenes of violence 

presented through media channels. They plainly motivated scientists 

to examine the causes behind the dissemination of various aspects of 

violence, how viewers would receive such pathetic and effectual 

scenes, and the type of passive effect left in children minds after 

exposure. 

It would not be rationally conceivable that the media would address 

people in language other than their own through which they interact 

and fulfil their needs; hence comes the importance of language utilized 

in information media that ought to correspond with Education 

standards and norms. The latter is often flawed when the information 
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media are aimed to provide knowledge to recipients through its 

various means like T.V's. whose approachs govern the used methods 

and help achieve the planned objectives, with language as the mere 

available tool used to communicate knowledge. Such picture comes to 

be believed and demonstrated in ccompatibility with what A. Al-

Rashrash says: "If language is one of the most prominent means of 

communication, its ascendancy has vividly increased and its power 

has multiplied as to performing communication function via media". 

Key words: Media language - simulating children - negative influence - 

violence practiced. 

 ةالمحث األول اإلطار المنيجي لمدراس

 مقدمة: 

% 98 نسبة ف اإلنساف العادي يتحصؿ عمىأذىبت بعض الدراسات إلى 
مف معارفو عف طريؽ حاستي السمع والبصر، ويأتي في مقدمة ىذه الوسائؿ مف 

صؿ نسبة توفره في المنازؿ إلى تالذي  ،حيث االنتشار واالستعماؿ جياز التمفاز
 1واليابانييف. % وفؽ بعض الدراسات التي أجريت عمى األمريكييف واإلنجميز89

ليست مف إنتاج  ،وعمى الرغـ مف أف مشاىد العنؼ وما يصاحبيا مف لغة
القنوات اإلعالمية نفسيا، إال أنيا تقوـ بنشرىا وتعميميا عمى كؿ غافؿ عنيا، 
وتعيد تكرارىا لمف يحاوؿ نسيانيا، في الوقت الذي يجب أف يكوف دورىا األساسي 

تيسير بف سعد بف راشد: "طفمة  الباحث يقوؿ إذ ؛مساىمًا في التقميؿ مف أثارىا
معينًا وأوصتو بشرائو، فمر اليوـ األوؿ والثاني  صغيرة طمبت مف والدىا كتاباً 

والثالث وىي تكرر عميو الطمب ولـ يحضر الكتاب المطموب، فانزعجت مف ذلؾ 
 . وىذا المفظ الذي2وضاؽ صدرىا، فما كاف منيا إال أف قالت لوالدىا: طّمقني!!"
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صدر عف الطفمة في غير سياقو، إنما أطمقتو محاكاة لما شاىدتو مف مسمسالت 
تمفزيونية، وقد كاف أثر ىذه المسمسالت واضحًا في نفسيتيا، فجاءت لحظة 

 الغضب لتكشؼ عف ىذا التأثر.

ذا ركزنا عمى زمف األزمات والحروب الذي تزداد فيو القنوات التمفزيونية  وا 
تقيد بالضوابط المينية. حيث تدعـ ىذه القنوات ػػ في الغالب ػػ انتشارًا، نالحظ قمة ال

سياسة مموليا الذي أسسيا لخدمة أىدافو الخاصة وتمبي توجو الفئة السياسية أو 
االعتقاد األيديولوجي الذي ينتمي إليو، والتي قد تتعارض مع حاجة المجتمع 

التمفزيونية  القنوات ىذه فإف المعرفية والثقافية المجردة مف ىذه التوجيات. وىكذا
الخشنة، فتساىـ  تعمؿ عمى ربط الصورة البشعة بالمغة وىي تخدـ أغراض مموليا،

ولتعزيز ىذا الخطاب تستعمؿ األلفاظ القاسية  في نشر خطاب الكراىية بالمجتمع.
فتكتمؿ الرسالة السيئة لتصؿ إلى المتمقي مشوىة والعنيفة وقد تكوف مخمة باألدب، 

يتشبع بمفرداتيا أطفالنا في وقت مبكر، مما يؤثر في سموكيـ مستقباًل. الداللة، ف
عمى المجتمع أسموبًا تربويًا عنيفًا غير مرغوب فيو،  تفرض ىذه الفضائياتوبيذا 

خطاب  بنشر التي تبدأ ،تأجيج الصراع والحرب األىمية وىي تعمؿ عمى فتيدد أمنو
ليب )التعبوية والشعبوية(، التي باألسا ، وتدعموالكراىية والتحريض عمى العنؼ

 . 3تستيدؼ الطبقة غير المثقفة بالدرجة األولى"

 مشكمة الدراسة:

تركز الدراسة عمى األثر السمبي ػػ في الغالب غير المقصود ػػ الذي تتركو 
لغة اإلعالـ عندما ترسخ بعض المفردات المرتبطة بسموؾ العنؼ في ذاكرة 
األطفاؿ، ىذه المفردات تكوف جاىزة لالستحضار في أي وقت يحتاجيا الطفؿ 

ورة التي تنقميا استجابة لسموؾ العنؼ، ومف جية أخرى ربط الخطاب نفسو بالص
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التمفزيونات مف ساحات المعارؾ، اعتقادا منيا بأنيا تنقؿ الحقيقة كما ىي وتدلؿ 
عمييا بالصورة لجمب ثقة المتمقي. ىذا األثر سوؼ تمتد انعكاساتو الى سنوات 
طويمة إذا لـ يتـ تداركو وفؽ معايير التربية وعمـ النفس التي يجب أف تضبط 

  أسموب الخطاب اإلعالمي. 

 تساؤالت الدراسة:

 -تطرح الدراسة التساؤالت التالية: 

س: إلى أي مدى تؤثر لغة اإلعالـ في انتشار سموؾ العنؼ بيف األطفاؿ في 
 ليبيا؟

 س: ىؿ استطاعت القوانيف الدولية والمحمية الحد مف الظاىرة؟

 س: ما ىو أثر سموؾ العنؼ المدعوـ بمغة تسبقو، عمى استقرار المجتمع؟

ا تترؾ حرية اختيار األطفاؿ أللعابيـ في مواسـ األعياد، لماذا يميموف س: عندم
 إلى شراء األسمحة المصنعة لمعب؟

س: كيؼ يتـ تحسيف لغة المحاكاة اليومية لدى األطفاؿ المتأثريف بمغة اإلعالـ  
 زمف الحروب؟

 أىداف الدراسة:

التمفزيونية مف ػػ اثبات ارتباط بعض مف سموؾ العنؼ لدى األطفاؿ بالمشاىد  1
 خالؿ المحاكاة.
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 ػػ التعرؼ عمى أسباب زيادة انتشار سموؾ العنؼ بيف األطفاؿ. 2

 ػػ تحديد المسؤولية التي تقع عمى وسائؿ اإلعالـ.   3

ػػ حث وسائؿ اإلعالـ عمى تبني سياسة االنضباط بالحد األدنى مف قواعد  4
 التربية وعمـ النفس.

مية االستثمار في التربية والتعميـ كمنظومة تدرب ػػ احاطة مؤسسات الدولة بأى 5
 النشء عمى تيذيب الخطاب. 

 أىمية الدراسة:

لما كانت المغة اإلعالمية تتسبب في أضرار تربوية جسيمة عند األطفاؿ، 
كسبب ثانوي ال يقصده العامميف في مجاؿ الخطاب اإلعالمي، الذيف ال يتذكروف 

توجيو خطابيـ، كاف واجبنا التنبيو عف ىذه األثر السيء عمى فئة األطفاؿ وقت 
الظاىرة، ولف يكوف الكالـ حوليا مجديا دوف دراستيا في سياؽ البحث العممي 

 المجرد مف العواطؼ والتحميالت الظنية.

 المنيج المستخدم في الدراسة:

استخدـ الباحث المنيج الوصفي، والتحميمي مف خالؿ تحميؿ الظاىرة 
 بيئة الدراسة. مباشرة، وذلؾ مف واقع
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 أدوات جمع الدراسة:

المالحظة المباشرة، وتتبع لغة االعالـ زمف الحرب وأثرىا السمبي عمى 
 األطفاؿ.

 عينة الدراسة:

 مشاىدة القنوات التمفزيونية الميبية. – 1

مالحظة أطفاؿ ليبيا مف مختمؼ المراحؿ العمرية مف الذيف يتأثروف  – 2 
 بالظاىرة.

 لمفكر ووسيمة لمتعبير:المغة مخزون 

تضعيا في مجاليا الطبيعي وىو االستعماؿ وأثره في  ،النظرة الحديثة لمغة
التربية، فنحف نربي الطفؿ بكممات تحدد سموكو فيما بعد، فما قدمناه لو وخزنو في 
ذاكرتو الدائمة، ىو ما سيرجعو لنا عندما يتعرض لموقؼ معيف، وبناء عمى ىذه 

ذا ك  . و 4المفردات سيتصرؼ ولـ يتـ  إعالمية، بر أحدىـ وصار يعمؿ في قناةا 
تعديؿ سموكو مينيًا بطريقة صحيحة، سوؼ تؤثر لغتو بشكؿ سمبي عمى المجتمع 

 ، ألنو يخاطب جميورًا كبيرًا عبر ىذه التقنية المنتشرة في كؿ بيت.بأكممو

حيث ال نستعمؿ الصوت )الكالـ( إال إذا  ،وباختصار فإننا نفكر بالمغة
مثاًل،  دنا مخاطبة غيرنا، أما عندما نسير في الطريؽ ونحف لوحدنا في السيارةأر 

لشخص وصمتؾ  اً ومف ذلؾ: إذا كنت تقصد مكان. 5فإننا نتحدث مع أنفسنا بالفكر
يكوف ، حيث يحدد ردة فعمؾسمعمومة بأنو أساء إليؾ، فإف مخزوف المغة ىو مف 
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، والتخطيط لإليقاع بو ولربما ضربوعميو  كيفية االعتداء عمىمنصبًا تفكيرؾ 
عندما يكوف محصولؾ المغوي عنيفًا، ىذا المخزوف ىو الذي أسس لطريقة تفكيرؾ. 

تفكيرؾ في اتجاه  ينصبإذا كاف محصوؿ لغتؾ متوازنًا معداًل بالثقافة، فسوؼ  أما
ر، التفكي نمطالمغة السابقة دورًا ميمًا في تحديد مخزوف معب يوىنا  .الموـ والعتاب

فإذا ما كاف متسامحًا سيؤدي إلى المصالحة، أما إذا كاف عنيفًا سيؤدي إلى 
. وىذا يوضح أف العالقة بيف المغة والفكر عالقة تالحـ االعتداء بالضرب أحياناً 

فإف اإلعالـ يمعب الدور األكبر في ترسيخ ىذه المغة في أذىاف  دوترابط، وبالتأكي
 6النشء.

 :وأثره في تقويض حركة المجتمع بأنواعوالعنف 

 .7ابف منظور: الخرؽ باألمر، وقمة الرفؽ بو، وىو ضد الرفؽالعنؼ لغة وفؽ   
ومنيج اإلسالـ يقوـ عمى الرفؽ  .فيو الشدة والقسوة ضد الرفؽ :االصطالحفي و 

 .8والميف ال عمى العنؼ والشدة والغمظة
تعبير وقد عرؼ عمماء العصر الحديث العنؼ تعريفات مختمفة منيا: أنو 

أو ضد أي شخص آخر بصورة  ،عف القوة الجسدية التي تصدر ضد النفس
نتيجة لشعوره باأللـ بسبب ما تعرض  ،أو إرغاـ الفرد عمى إتياف ىذا الفعؿ ،متعمدة

بًا فيزيقيًا )ماديًا( حيث تتخذ أسمو  ،ويعبر العنؼ عف القوة الظاىرة .9لو مف أذى
أو يأخذ صورة أخرى  ،بقصد إدالؿ الضحية ،مثؿ الضرب، أو الضغط النفسي

 .10تمثؿ الضغط االجتماعي

بأنو االعتداء المغوي أو الجسدي  :التعريفات السابقة لمعنؼ إلىأضيؼ و 
الذي يمحؽ األذى باآلخريف أو ممتمكاتيـ أو العبث بالمؤسسات العامة. وقد يشمؿ 

إجبار الضحية عمى ترديد أقواؿ تسيء ألدميتو. وال وجود ألي دليؿ عممي العنؼ 
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: )ىذا شعب أصيؿ وذاؾ غير أصيؿ(، ألف األصالة تكوف في فرضيةيثبت 
مف مشروعيتو ستمد العنؼ يالتربية، وىي نسبية حتى في أحسف الظروؼ. و 

الحاسـ  ويمعب أسموب الخطاب الدور .اعتراؼ المجتمع بو، كالمستخدـ ضد النساء
 في نوعية وحجـ العنؼ بشكؿ عاـ.

 ،عمى الرغـ مف أف نصوص القانوف اإلنساني الدولي وحقوؽ اإلنسافو 
إجبار ظاىرة  مفدائمًا يحذر تكفؿ حماية خاصة لألطفاؿ، فإف الصميب األحمر 
، ألف ىذه الظاىرة ال تتقيد األطفاؿ عمى المشاركة في خضـ الصراع المسمح

أو جرحوا في سياؽ  ،يسقط اآلالؼ مف الضحايا الذيف قتموا. وكؿ يوـ بالقوانيف
 وأكثر مف نصؼ ىؤالء الضحايا األبرياء ىـ مف األطفاؿ.  ،الصراعات المسمحة

دراميًا، عندما كاف معظـ  وقد شكمت الحرب العالمية الثانية منعطفاً 
طفاؿ، وىو ما عميو معظـ الصراعات التي يكوف أغمب ضحاياىا مف النساء واأل

فقًا و يذه الصراعات. و بضحاياىا مف المدنييف، ويتأثر األطفاؿ بشكؿ خاص 
لصندوؽ األمـ المتحدة لمطفولة )اليونيسيؼ(، فإف مميوني طفؿ قتموا، وستة مالييف 

ماضية، اثني عشر مميوف أصيبوا أو شوىوا في السنوات العشر الو  ،فقدوا منازليـ
أضؼ إلى ذلؾ مشاركة األطفاؿ في أعماؿ القتاؿ بالصراعات المختمفة. ناىيؾ 

 .11عف تأثر الكثيريف منيـ بأعماؿ العنؼ

وما نالحظو اليـو مف ممارسة العنؼ أو التحريض عميو مف قبؿ بعض 
سنوات،  7الناس، ما ىو إال انعكاسًا لتربيتيـ القاسية التي تعرضوا ليا ما قبؿ سف 

عمى  وف، ويحرضات عميا في المجاالت المختمفةمف يحمؿ شيادميؿ قد يوجد والدل
عمى درجة عالية مف العمـ والمعرفة،  ـبو، عمى الرغـ مف أني وفالعنؼ أو يقوم
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، كمما استيقظت فطرتيـ األولى ـتربيتي وا يحاكوفوبق ـبعممي واومع ذلؾ لـ يتأثر 
 .أسرىـ وىؤالء تجدىـ في الغالب يمارسوف العنؼ حتى مع

وقد أولى الديف اإلسالمي اىتمامًا كبيرًا بتربية النشء، عمى ىدي القرآف 
الكريـ والسنة النبوية، حتى يكوف اإلنساف مستقيمًا صالحًا ألسرتو ومجتمعو. قاؿ 
م ى م   ا تعالى: ﴿ ي ا ُبن يَّ أ ِقـِ الصَّالة  و ْأُمْر ِباْلم ْعُروِؼ و اْنو  ع ِف اْلُمنك ِر و اْصِبْر ع 

ْزـِ اأُلُمور ﴾ اب ؾ  ِإفَّ ذ ِلؾ  ِمْف ع   .12أ ص 

ت كؿ السبؿ التي أوقد اىتمت الدوؿ المتقدمة بالتربية المبكرة، حيث ىي
سف الحضانة، ورياض في تساعد عمى توفير رعاية كافية لألطفاؿ وخصوصًا 

األطفاؿ. فقد بمغت المصروفات عمى الطفؿ الواحد في مرحمة الحضانة بفرنسا 
ألؼ دينار سنويًا، توفر مف خالؿ ىذا المبمغ كؿ المستمزمات  25مثاًل، ما يعادؿ 

المطموبة لمتربية العصرية، أضؼ إلى ذلؾ اىتماـ الدوؿ ببرامج التوعية األسرية 
  .13التي تتابعيـ حتى في بيوتيـ

وىذا االىتماـ يعكس رغبة ىذه الدوؿ في اإلشراؼ التربوي المباشر عمى 
سف مبكرة عف طريؽ كوادرىا التربوية المدربة. ىذا اإلشراؼ التربوي األطفاؿ منذ 

ف المعمميف إال بؿ  ؛تـ إىمالو ػػ إلى حد كبير ػػ مف قبؿ مؤسسات الدولة الميبية
أنفسيـ يمارسوف العنؼ ولو بشكؿ لغوي مف خالؿ بعض األلفاظ التي ييدؼ مف 

بيـ ألعماؿ عنؼ، وقد تكوف خالليا المعمـ معاقبة المتعمميف، أحيانًا بسب ارتكا
استخداـ العنؼ  ،طرائؽ التدريس في المؤسسات التعميمية تعتمد بشكؿ غير رسمي

 14.كأسموب لمتربية، رغـ إنكار مديري ىذه المؤسسات
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 :في انتشار سموك العنف االنفالت التربوي وأثره

سموؾ العنؼ الذي يبدأ منذ الطفولة ويستمر مع مراحؿ عمر اإلنساف 
تصرفاتو التي تؤثر سمبًا في مجتمعو، مرده غياب ثقافة الحوار الناتجة مف ويعكس 

وفؽ منيج عممي يتغذى مف مراكز البحوث العممية  ،عدـ اقتراف التعميـ بالتربية
التي تعمؿ مؤسسات الدولة تحت شروطيا ومنيا اإلعالـ. وفي ظؿ وجود  ،التربوية

ربية وعمـ النفس، ومصحوبة بمغة عنيفة، تربية منفمتة ال تتقيد بالقواعد العممية لمت
فإف الديكتاتورية تبدأ مف األسرة، حيث أف العالقة األسرية في الغالب تخضع 
ألسموب األوامر والطاعات، ويتحكـ فييا مزاج األفراد عند تربية األبناء، إما عاطفة 
ما عقاب لدرجة السادية. ىذا النوع مف العالقات المضطربة نتيجة  مفرطة، وا 

، يعكس سموؾ العنؼ المنتشر ػػػػ إلى حد كبير ػػػ عند بعض الناس التربية المنفمتة
الميبييف حتى المتعمميف منيـ، وىو ما يفسر غياب مبادرات حقيقية  كثير مفبيف 

تيدؼ لممصالحة الوطنية. وتظؿ األنانية واالنتصار لمذات، وتقديـ المصالح 
في  ع الذي يحكـ العممية السياسيةالخاصة عمى مصمحة الوطف، ىي الشكؿ البش

 ليبيا.

ولعؿ ما يحدث اليوـ مف انفالت تربوي، ىو جزء مف حصاد عصر 
االنحطاط الفكري واالنحراؼ السموكي الذي تراكمت مقوماتو عبر عصور امتدت 
منذ انييار الدولة العباسية إلى يومنا ىذا، والذي يعبر عنو بعض العمماء بنياية 

ممي. ىذا الرأي يعكس الحالة العممية التي اختزلت الفكر في عصر االستشياد الع
عقوؿ أىؿ السمؼ، وأعقبو تصحر ثقافي عبر عنو سموؾ العنؼ، الذي ىو نتيجة 

في  التفكيرطبيعية لالنييار العممي والمعرفي الذي تمر بو األمة، حتى صار 
خير مثاؿ ، وما يحدث اليوـ ىو التراث القديـيعني التمرد عمى تجديد الخطاب 
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بقولو: "ليس مف نافمة   وليد حسني زىرة، الذي عبر عنو الباحث ليذا الوصؼ
القوؿ التأكيد عمى أف الخطاب الديني لمحركات اإلسالمية، والخطاب السياسي 
لألنظمة العربية الرسمية قد شكؿ الحاضنة الخصبة لتنامي خطاب الكراىية في 

ربيع العربي" وىذه حقيقة بدت ػػ لألسؼ ػػػ السنوات األخيرة وخاصة ما بعد سنوات "ال
 .15أكثر مف حقيقة واقعة تمشي عمى األرض"

فمـ يكف أحدًا يتوقع أف تتحوؿ ليبيا مف بمد يسوده األمف والسالـ نتيجة 
أف تفاجأ الجميع بظيور  إلىسياسة االعتداؿ المنيجي الذي عميو أغمب الميبييف، 

وىي تعتمد وتنتج العنؼ بمختمؼ أشكالو،  ،الجماعات التي تمارس اإلرىاب الفكري
الذي يبرر تكفير  والتطرؼ في الغمو تستند عمييا غير محمية، مصادر اجتياد عمى

، بمغة الوعيد وبيانات التيديد. وقد ساىمت وسائؿ اإلعالـ الدولة شعبًا ومؤسسات  
المختمفة في نشر ىذا السموؾ وما يحتويو مف مشاىد عنؼ، حتى صار االنحراؼ 
في المسمؾ ىو العنواف العريض الذي يسوس بو الناس. فتحولت الحياة بمختمؼ 
مظاىرىا إلى جحيـ ال يطاؽ، يدفع بالناس إلى التفكير في اليجرة ىربًا مف واقع 
غير مألوؼ اختمط فيو الحابؿ بالنابؿ، تساؽ فيو األمور في غير مساراتيا، وتسمى 

 .16فيو األشياء بعيدًا عف صفاتيا

 سموك العنف بين األطفال:انتشار  ودورىا في التمفزيونية القنوات

حيث ، العربي أحدثت القنوات الفضائية تغييرات جوىرية في المجتمع
 ، ال بؿ صارت مفلتنشئة الصغار ميماً  لثقافة الكبار ورافداً  أساسياً  كونت مصدراً 

. ففي ىذا الصدد يقوؿ التربويةالتي تؤثر في العممية  الحديثةأىـ وسائؿ االتصاؿ 
في مشاىدة القنوات  انفالتياً  يعيش البيت العربي وضعاً : "سعادة خميؿالباحث 

الفضائية التي اقتحمت البيوت دوف استئذاف وشاركت األسرة في خصوصياتيا وفي 



تصدر عه جامعة مجلة علمية محكمة  –0202يوويو -11العدد -6السىة  –مجلة كلية الفىون واإلعالم 

 ) 272X)-ISSN  2523Online Faculty of Arts and Media Journalمصراته 

 

527 

 

 أدؽ عالقاتيا االجتماعية. وبدأت العالقة بيف أفراد األسرة تأخذ شكال مغايراً 
لألسرة والمدرسة في  فأصبحت القنوات الفضائية شريكاً  ،لتقميديةلممفاىيـ األسرية ا

لما تتمتع بو مف  وذلؾ. 17"في ىذا السياؽ ىإف لـ تكف ىي األول ،تربية النشء
مكان ، حيث صار التمفاز ىو الضيؼ ات ال تتوفر في وسائؿ أخرىيخصائص وا 

ف كاف رب البيت خارجو. إذ  في ىذا  وؿيقالمقيـ الذي ال يغادر البيت حتى وا 
"ويرتبط بقضية التكنولوجيا قضية أخرى  محي الديف عبد الحميـ: السياؽ الباحث

فرضت نفسيا مؤخرًا عمى الساحة اإلعالمية، وىي إشكالية البث المباشر عبر 
 .18األقمار الصناعية، لكي تشكؿ غزوًا جديدًا لف تفمح الرقابة والمنع في مواجيتو"

درت عف المركز الميبي لحرية الصحافة في حيث أظيرت أحد النتائج التي ص
تقريرىا المعموماتي والتحميمي بعنواف: )رصد خطاب الكراىية في القنوات 

 في عممية الرصد،تـ قد التمفزيونية(، الدور السمبي لوسائؿ اإلعالـ الميبية، و 
اعتبر التقرير بأنيا األكثر تأثيرًا في الصراع  فضائية،قنوات  8التركيز عمى 

 ، وجاءت النتائج كما ىو في الشكؿ التالي:اسي والعسكري واألمني القائـ حالياً السي
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 المركز الميبي لحرية الصحافة

وعمى الرغـ مف أف ىذه العينة غير محدثة، ولـ تضبط بدراسات مشابية 
عمى ىذه القنوات التي بعضيا توقؼ بثيا، ولـ يتـ التحقؽ مف دقنيا بدراسات 

ف تمت  تراكمية، فإنيا تكشؼ عف وجود الظاىرة التي وجب الوقوؼ عندىا، حتى وا 
 في ظروؼ غير ثابتة.

بعض القنوات الميبية تبث مشاىد الرعب والقتؿ والدمار وتقرنيا بمغة إف 
مف الطرؼ الذي  اً ال بؿ تصفو بالعمؿ البطولي كونو صادر  ؛تبرر سموؾ العنؼ

، وىي تغرس األطفاؿية ترب عمىدوف مراعاة ألثر ما تعرضو شاشاتيا  ،تروج لو
عندما أرجع أسباب تعدد  ،محمد شموؼ الباحث وىذا ما يؤكده .فييـ سموؾ العنؼ

طفاؿ إلى عدة عوامؿ منيا: "مشاىدة الصور والمجازر األ دالسموؾ العدواني عن
القتؿ والضرب واالعتقاؿ أثناء  مف مشاىدالمروعة التي تعرضيا الفضائيات 
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تحدثيا التكنولوجيا العسكرية، كما  تيوالحروب المدمرة التغطيتيا لساحات القتاؿ، 
 . 19يحدث اليـو في ليبيا والعراؽ وسوريا واليمف وفمسطيف"

وقد ظير ىذا األثر واضحًا بالفترة األخيرة في سموؾ بعض األطفاؿ الذيف 
بتفضيميـ اقتناء األسمحة وذلؾ ، في ليبيا صاروا يحاكوف مشاىد العنؼ

الخشبية عند اختيارىـ لمعبيـ. وىؤالء سوؼ يحمموف السالح )البالستيكية( أو 
عندما يكونوا قادريف عمى حممو، وىو ما يعد مؤشرًا خطيرًا تظير انعكاساتو السمبية 
الحقًا، حيث سترتفع وثيرة انتشار سموؾ العنؼ داخؿ المجتمع الميبي، ويزداد معدؿ 

وىذه إحدى  .الوقت المناسب؛ إذا لـ تتـ معالجة الظاىرة في الجريمة في البالد
 الصور الممتقطة مف المشيد الميبي:

 
 صورة متداولة عبر مواقع التواصؿ االجتماعي
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عمى المجتمع  تفرض ولعؿ مف أىـ سمبيات القنوات الفضائية الميبية، أنيا
الميبي أسموبًا تربويًا ىدَّامًا، سيؤدي في وقت الحؽ، إلى انتشار الجريمة عمى نطاؽ 

وفي ىذا الصدد يقوؿ  .يجة تأثر النشء بمشاىد القتؿ واستعماؿ السالحواسع، نت
أنور الجندي: "وبذلؾ كانت الصحافة مف أكبر العوامؿ في ىدـ مقومات الباحث 

جياؿ الجديدة )إلى جوار األسرة وتمزيقيا وتدمير وحدتيا بالخطأ واالنحراؼ عمى األ
  .20تأثير السينما والمسرح واإلذاعة والتمفزيوف("

ومما زاد الطيُف ب مَّة، فإف ىذه القنوات تخمط بيف المفاىيـ؛ عندما تضع 
السموؾ المستقيـ والسقيـ في سمة واحدة. فيي تسمي المجرميف بغير مسمياتيـ، 

ف يتحركوف ي، األمر الذي جعؿ المجرمتدعموالذي  الطرؼلمجرد أنيـ يساندوف 
ىذه ، وبيذا تشترؾ كريةأمني ينسب إلى أجيزة أمنية وعستحت مسمى  ،بحرية

عندما تغطي عمى مرتكبييا؛ فتزيد مف معاناة الناس، نتيجة  ،في الجريمةالقنوات 
وغيرىا، ولعؿ المقابر الجماعية المكتشفة  الضرر الذي يمحقيـ، مف قتؿ وخطؼ

مؤخرا في مدينة ترىونة تمثؿ بشاعة المشيد الذي يعكس سموؾ المجرميف في 
 التمفاز وسيمة لتبرير جرائميـ.ترىونة الذيف اتخذوا مف 

 محاكاة األطفال لمشاىد العنف والتطرف التي تعرضيا التمفزيونات:

تبث مشاىد العنؼ والقتؿ واستعماؿ الميبية القنوات التمفزيونية بعض 
تنشر ىذه المشاىد  وىيالسالح عمى شاشاتيا، دوف مراعاة ألدنى قيود المينة، 

يحرضوف عمى ممارسة  محمميف سياسييفؼ بؿ تستضي ال ؛المؤسفة بيف الناس
التحريضية، ىذه الخطابات  ويستخدموف لغة التيديد والوعيد في خطاباتيـ ،العنؼ

تتحوؿ ػػ أحيانًا ػػ إلى رسائؿ توجو أفعاؿ بعض المعجبيف. وىنا تؤكد الباحثة 
"الفعؿ متعمؽ بإنجاز  21)كاتريف كربرات(، عمى ارتباط األفعاؿ بالكالـ حيث تقوؿ:
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الكالـ، باعتبار أف المغة ال تتجمى في كونيا تمثياًل لمعالـ؛ بؿ ىي نشاط عممي 
يسعى لتحويؿ العناصر المغوية مف إصدارات صوتية إلى أفعاؿ ليا وظيفتيا 

 ". 22 االجتماعية: فالكالـ بدوف شؾ تبادؿ لممعمومات ولكنو أيضًا تحقيؽ ألفعاؿ.

 بيانات المتطرفيففضائيات تعرض مف ال اً كثير  أفومما زاد األمر تعقيدًا، 
التي ييدد أصحابيا بارتكاب أعماؿ عنؼ بشعة، كالتي تقوـ بيا  المقروءة

المنظمات اإلرىابية. وىذه الصورة التي تحاكي مشاىد العنؼ، تؤكد تأثر ىؤالء 
 األطفاؿ بما تبثو القنوات التمفزيونية مف ىذه البيانات:

 
 االجتماعيصورة متداولة عبر مواقع التواصؿ 

مف ليبيا بالمجموعات شريحة كبيرة  وبسبب الحاجة الى األمف ارتبطت
التي مف المفترض أنيا منتجة  ةدااألبعض ىذه المجموعات مف ، فتحولت المسمحة
كثير  عندإلى آلة عنيفة تعبر عف رغبة جامحة في اشباع سموؾ العنؼ  لألمف،

 .مف الميبييف
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ليس  ،مف الميبييف بالجيشبعض رتبط ي ،اليوـ وبنفس الطريقة تقريباً و 
نما كأداة منتجة لمعنؼ بحكـ التخصص،  كمؤسسة عسكرية تقوـ بواجب ميني، وا 

تربيتيـ األولى، أو أنيـ بأثر إما  ،ىذه المؤسسة يمكف أف تشبع رغبة المعنفيف
شاىدوا مواقؼ عنيفة أثرت في  أنيـ ، أوالمسمحيف تعرضوا لمتعنيؼ مف قبؿ

رحمة مف مراحؿ حياتيـ. ىؤالء لدييـ رغبة جامحة في االنتقاـ مبأية نفسياتيـ 
الجيش. ىذه األخيرة لعب  ةوالتشفي، وبعضيـ مف السادية حتى أنو تعمؽ بقياف

العسكرييف، فركزوا عمى ارتداء أفخر المالبس العسكرية، عمى بعض عمى وترىا 
بينيـ وبيف محبييـ، الرغـ مف أنيـ ال يقاتموف، وذلؾ ألجؿ توطيد العالقة العاطفية 

عمى كؿ مف ال يخصص بعض مف وقتو لالحتفاء لغويًا الذيف صاروا يتيجموف 
وىـ في ذلؾ يقمدوف لغة اإلعالـ ويحاكوف تصرفات ما يعرض عمى  بالجيش،
، وىو الجسـ الذي يوفر )محاربة اإلرىاب(مف خالؿ خمؽ عدو دائـ سمي  شاشاتو

بسبب عدـ اختالؼ الميبييف عمى ضرورة ، البيئة المالئمة لتبرير أعماؿ العنؼ
يتقمصوف ىذا الدور الذي  المجموعات المسمحة محاربتو، مما جعؿ كثيرًا مف

ولعؿ  .صورتو بعض القنوات الفضائية، بأف )سيئاتو تضاؼ إلى ميزاف حسناتو(
مف أىـ مظاىر ىذا الدور االجرامي ليذه المجموعات ىو ممارسة العنؼ في 

سر عمى خمفيات عرقية واجتماعية، حيث تـ اختطاؼ أقصى درجاتو ضد األ
الرجاؿ مف أماـ أطفاليـ ونسائيـ، مما جعؿ أسرىـ تعاني مف مأساة مستمرة 
بفقدانيـ، إلى درجة أف األطفاؿ يطالبوف بتحديد مصير أباءىـ، وفي الجانب األخر 
، اكتشاؼ مقابر جماعية، يمكف أف تأوي احداىا  يشاىدوف عبر التمفاز كؿ يـو

في حالة نفسية  ووىجثاميف أباءىـ، مثمما حدث مع ىذا الطفؿ مف مدينة ترىونة، 
 رجاؿ، ىـ أباه وأعمامو، ولـ يعرؼ مصيرىـ. 7، حيث فقد عدد سيئة
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 :أثر التمفاز عمى تدني مستوى التحصيل بين األطفال

برامجو مف تنوع  تحتويولما  ًا،تطمب وقتتمف المعروؼ أف مشاىدة التمفاز 
توجو القناة  البرامج المختمفة التي تحمؿ فرضتو الحاجة التجارية كأفالـ الرعب أو

وما تنتجو ىذه التوجيات مف حروب اثبات الوجود، وما  ،اسي أو األيديولوجييالس
ىذا  .يصاحبيا مف مشاىد العنؼ المختمفة، أو قصص عاطفية أو إجرامية مثيرة

لف يقتصر األمر الذي  المكوث أماـ شاشات التمفزيونات،التنوع يزيد مف ساعات 
ال بؿ يتجاوزه إلى التأثر بيذه المشاىد، ولربما محاكاتيا في  ؛أثره عمى سرقة الوقت

 . واقع الحياة اليومية لمطفؿ

المقامة حوؿ )التمفزيوف والطفؿ(، تأثر  الدراسات البحثيةأكدت بعض  حيث
ويشاىدونو مف صورة عبر شاشات التمفاز.  ،سموؾ األطفاؿ بما يسمعونو مف لغة

مف  827ومف ىذه البحوث، الدراسة البريطانية التي أجريت عمى عينة عددىا 
األطفاؿ الذيف تراوحت أعمارىـ بيف سف العاشرة والرابعة عشرة، ىذه الدراسة شممت 
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مواضيع مختمفة تتمحور حوؿ العالقة بيف الطفؿ والتمفزيوف، ومف النتائج التي 
وصمت إلييا ىذه الدراسة: "أف األطفاؿ الذيف ال يشاىدوف التمفزيوف يفوقوف ت

وأف األطفاؿ يشاىدوف التمفزيوف  ؛األطفاؿ المشاىديف في مستوى األداء المدرسي
وأف أكثرية األطفاؿ يشاىدوف التمفزيوف في المساء  ؛ساعة أسبوعياً  15إلى  13مف 

باء وتوجيييـ فيما يتعمؽ بمشاىدة مع ذوييـ، وتبيف الدراسة ضعؼ مراقبة اآل
ولربما لو أجريت مثؿ ىذه الدراسة عمى الواقع العربي  .23أطفاليـ لبرامج التمفزيوف"

لكانت النتائج أسوأ، وذلؾ ألف المواطف العربي يعتمد عمى السماع والمشاىدة أكثر 
 مف القراءة.

 بعض التوصيات المقترحة لمتقميل من المؤثرات السمبية لإلعالم:

لعؿ مف أىـ القرارات الناجحة التي يمكف أف تتخذىا األسرة، ىي محاولة 
السيطرة عمى وقت أطفاليا وضبطو وتوزيعو عمى نشاطات ىادفة مختمفة مع 
المراقبة المستمرة، حتى تتأكد بأف أطفاليا يقوموف بالنشاطات دوف المجوء لمعنؼ 

 . حيث يقوؿ الباحث تيسيرالذي مف الممكف أنيـ تأثروا بمشاىده في مراحؿ سابقة
عدة تدابير وقائية مباشرة لمحد مف ، في معرض سرده لحيمد بف سعد بف راشد أبو

نظاـ وقتي لممشاىدة يطبقو األوالد بإشراؼ الوالديف : " وضع خطورة التمفزيوف
مثؿ  ،برقابة ذاتية منيـ، وييدؼ إلى تقميؿ تأثير التمفزيوف عمى نشاطاتيـ األخرىو 

 .24"راءة والزيارات والواجبات الدراسية والنـو المبكرالصالة والق

بضرورة عدـ وضع جياز التمفاز في " ظبية الظاىري: وقد أوصت الباحثة
غرفة الطفؿ، وعدـ السماح لو بمشاىدتو أثناء تأديتو لواجباتو، مع أىمية إخراج 

آلباء وأف يكوف ا النفس،الطفؿ في نياية األسبوع لممارسة الرياضة والترويح عف 
توصيات وجاء ضمف  .25"قدوة ألطفاليـ مف خالؿ عدـ مشاىدة الكثير مف البرامج
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فرط في : "شاىد التمفاز مع طفمؾ وتحاور معو حوؿ ما يشاىده، وال تُ البحث أيضاً 
ترؾ لو الفرصة لمترفيو المراقب أجعؿ الطفؿ يشاىد األفالـ التعميمية فقط، و 

مع ضرورة حجب أو تشفير  الفيديو،فرط في شراء أفالـ تُ  أالعمى  والمدروس،
 26القنوات غير المالئمة لألطفاؿ".

وُأضيؼ مف جانبي أمثمة استجمبت بعضيا مف دراسة سابقة كانت جزءًا 
مف بحثي في رسالة الدكتوراه. ىذه األمثمة التي يمكف البناء عمييا في تحسيف لغة 

ة الستعماليا في المواقؼ المختمفة، األطفاؿ التي سوؼ يستحضرونيا عند الحاج
فتكوف بدياًل وقائيًا عف استخداـ العنؼ الذي قد يعوض الفراغ الناتج مف افتقار 

 المفردات المغوية في ذاكرتيـ.

 برامج المحاكاة اإللكترونية ودورىا في تحسين سموك األطفال:

عبر برامج تعد البرامج االلكترونية سواء المنتشرة عبر مواقع االنترنت، أو 
الكمبيوتر، أو المخزنة باليواتؼ النقالة، مف أىـ الوسائؿ المساعدة في العممية 
ُسف اختيارىا مف حيث اليدؼ ومالءمتيا لعمر الطفؿ.  التربوية والتعممية، ىذا إذا ح 
مع مالحظة أف استخداـ مثؿ ىذه البرامج عبر االنترنت الذي يطرح كؿ يـو 

ة شديدة، ألف عالـ االنترنت مفتوح عمى كؿ البرامج الجديد، يجب أف يخضع لمراقب
النافعة والضارة، والطفؿ غير قادر عمى اختيار األجود منيا دوف مساعدة الكبار. 
وبرامج المحاكاة تطرح نشاطات مختمفة، ومنيا برامج التدريب المغوي التي تنتقي 

ا يساعد عمى إضافة مف األلفاظ أجودىا وأكثرىا تيذيبًا، وقبواًل لدي المجتمع. وىذ
مفردات مرغوبة في ذاكرة الطفؿ. مف ىذه البرامج عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 

 البرنامج التالي:
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 برنامج محاكاة إليكتروني، رسالة دكتوراه د. فرج دردور

مثؿ ىذه البرامج مفيدة لألطفاؿ، وخصوصًا أنيا تساعدىـ عمى الخروج 
االعتبار عدـ اإلفراط في استعماليا، ال بؿ مف دائرة العنؼ، ولكف يجب األخذ في 

 يجب اخضاعيا لجدوؿ توزيع الوقت الذي تقـو بو األسرة كي تنظـ أياـ أطفاليا.

 :مسموكلاء لمفكر وميذبة ذالقراءة غ

القراءة أساس تكويف الحضارات اإلنسانية بمختمؼ ألوانيا، والرابط الوثيؽ 
فال  .عالمو الخاص بو بيف كتبوفي عيش لمالقارئ  يمجأبيف مختمؼ الثقافات، لذلؾ 

يحـر األسموب  ىذا ألفعمى ما ينشر بمواقع التواصؿ االجتماعي،  القراءةتحصر 
 بمتعتيا إال عند قراءة الكتب اليادفة. يحسمف الفائدة التي ال القارئ 

 ؟وتزيد من محصولو المغوي كيف تنمي ممكة القراءة عند طفمك

أف يدخموا عادات جديدة في ب ، وذلؾبمفتات بسيطةيمكف لموالديف القياـ 
حياتيـ، ومنيا تعزيز حب القراءة لدى األطفاؿ، حتى ولو كانوا ىـ أنفسيـ يعانوف 

توفير بعض الكتب والمجالت والصحؼ، ؛ ويكوف ىذا بمف صعوبات في القراءة
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لممساعدة في خمؽ بيئة مناسبة تشجع عمى القراءة، ثـ حث األطفاؿ عمى 
تشجيع القراءة كنشاط شخصي واليدؼ ىو  .لالطالعزمف قصير يومي تخصيص 
 أو عائمي. 

 :حتى ولو كان الطفل صغيرًا يمكنو أن يتعمق بالكتاب

الطفؿ يحب النظر في الشكؿ وتسمية الصور وتقميب الصفحات مف الورؽ 
المقوى، والتي تـ تكييفيا وفقًا لقدرات األطفاؿ الصغار. فمثؿ ىذا التدريب يجعمو 

 الصغر.يرتبط بالكتاب منذ 

 
 مف مواقع )الويب( كيؼ تنمي ممكة القراءة عند األطفاؿ؟صورة 
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 سنوات. 5-0من االىتمام بالقراءة في سن مبكرة 

مثؿ في )التغذية، والنظافة، والتعميـ...(، ولكف ليس ىذا تإف رعاية الطفؿ ت
فحسب، حيث يمكنؾ توفير فرصة رائعة لتحفيز طفمؾ بالتحدث معو مباشرة، 
كتسمية األشياء مف حولو، وأجزاء مف جسده، واأللواف المحيطة بو، وكذلؾ الغناء 

 لو عمى وزف القوافي.

مرة  يدوء في القراءة، وأخذ فترات راحة الستئناؼ القراءةالتدرج بتلماذا ال 
ومف ىنا  ،؟ خاصة إذا كاف الطفؿ يشعر بالقمؽ، الذي قد يؤثر عمى تركيزهأخرى

 .27يمكف إعادة تنشيط الخاليا العصبية

 حتى تزيد من محصولو المغوي: تحدث لطفمك

 السميـ،مخزوف الطفؿ المغوي سيجعمو أكثر قدرة عمى التفكير  زيادةإف 
 بسرعة جديد كؿ ويتعمـ ، وقضاء الحاجات بشكؿ منظـ،والتعبير بطريقة أفضؿ

التي توسع المدارؾ  القراءة فيالتقدـ يساعد عمى التحفيز و  أضؼ إلى ذلؾ أكثر؛
 ؿ.وتمني الذاكرة، وتجعؿ الطفؿ أكثر قدرة عمى االستنباط والتحمي

 .(التركيز عمى تعمم القراءة الحرة في )المرحمة االبتدائية

 عمىمساعدتو و ويكوف ذلؾ بتخصيص وقت مناسب وبيئة ىادئة لمطفؿ، 
اختيار الكتاب الذي يمكف االستفادة منو، مع تجنب توجييو نحو قراءة الكتب التي 

 28مف القراءة. ينفررىؽ عقمو وبالتالي يتحتاج إلى تحميؿ واستنتاج، حتى ال 

كما يؤمؿ مف القنوات التمفزيونية التحمي بروح المسؤولية مف خالؿ تدريب 
عناصرىا عمى استخداـ الخطاب الموزوف الذي يراعي متطمبات المجمع مف التربية 
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التي تبدأ منذ الطفولة، وكذلؾ مساعدة األطفاؿ المتأثريف بمشاىد العنؼ، عمى 
 ة في فوائدىا.الخروج إلى بيئة السالـ المتنوع

وفي نياية المطاؼ، فإف أي عمؿ ييدؼ إلى تعديؿ سموؾ األطفاؿ يجب 
أف يأخذ في اعتباره خروجيـ مف بيئة العنؼ التي وضعوا فييا دوف اختيارىـ، إلى 

ىذا الخروج  .بيئة تتناسب مع براءتيـ، وتزرع في نفوسيـ األمؿ في مستقبؿ زاىر
 .مف بيئة العنؼ تجسده الصورة التالية

 
 الصورة مف مواقع )الويب(

 الخاتمـــة:

مف خالؿ  األطفاؿفي تشكيؿ شخصية  ميماً البث الفضائي يمعب دورًا 
يؤدي بشكؿ نسبي إلى انحراؼ سموؾ الوقت نفس في و ، اليادفةالبرامج التربوية 

تتعارض مع قواعد التربية وعمـ النفس، البرامج التي  بعض مف خالؿاألطفاؿ 
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البث الفضائي عندما تحتوي نشراتو اإلخبارية عمى مشاىد عنؼ وتزداد خطورة 
األمر الذي يعرقؿ دور المؤسسات التربوية في توجيو سموؾ األطفاؿ  وقتؿ حقيقية.

مف مصادر متنوعة المصنوعة تزاحـ البرامج توجييًا سميمًا، أضؼ إلى ذلؾ، 
مف ىنا و  ، والتي ال تراعي خصوصيات كؿ مجتمع عمى حده.وثقافات مختمفة

 تإذا استخدمف .حديف اذ اً سالحتعد  ة،الفضائييمكف القوؿ إف برامج القنوات 
البرامج التربوية مدروس ومحكـ بمناىج البحث العممي، وذلؾ عف طريؽ بشكؿ 

تشكيؿ شخصية الطفؿ بصورة إلحداث تنشئة تيدؼ إلى الموجية  والتوعوية
تبث برامجيا دوف االىتماـ بالجانب  لقنوات الفضائيةُتركت اأما إذا  .إيجابية

البرامج  اختيارفي األسرة  التربوي والتأثير النفسي لما تبثو عمى شاشاتيا، وفشمت
تربية األطفاؿ، فإف ذلؾ سيؤدي إلى نتائج سمبية تؤثر في  لتعديؿ السموؾ، المالئمة

  .والذي سيظير أثارًا سمبية في المجتمع بشكؿ عاـ في وقت الحؽ

الحروب والصراعات، تبدأ بحرب لغوية تحريضية تدعميا وىكذا ىي 
الصورة، وتتحوؿ إلى أفعاؿ تمارس عمى أرض الواقع، وتنتيي بمصالحة لغوية، 

توقؼ ببنودىا أعماؿ العنؼ. فبعد أف كانت المغة أداة حرب، تصير أداة حوار ت
 .ومصالحة، تؤدي في نياية المطاؼ لوقؼ الحروب
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