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 ص:  ستخلامل
ان قضية االرهاب تعد من أهم القضايا المطروحة اعالميًا على الساحة المحلية  

القضيةوالدو  هذه  نتناول  عندما  ونحن  المتعددة،   لية  االعالم  وسائل  خالل   من 
 مخاطبة الطفل.  فات الىنخاطب دائما الكبار، دون االلت

  لماذا ال يجود لدينًا اعالمًا موجها للطفل؟؟!!
متفتح   عالم  يعيش وسط  االمس ألنه  واطالعًا عن طفل  ذكاًء  اكثر  اليوم  طفل 

بالتكن دائما  اتصااًل  الحصمتصل  اراد  فإذا  واالنترنت.  أى ولوجيا  على  ول 
ثواناً  يجدها في  لذلك وجب علي معلومات  يدية  بين  ن معدودة  ان  أبناءنا  نا  شارك 

الحوار والنقاش في معظم قضايا العصر وخاصة قضية االرهاب. بما يتالءم مع  
الفئة العمرية وهى مرحلة االنتقال من الطفولة الى مرحلة المراهقة   ، طبيعة هذه 

بعدم  ي والتربية  النفس  علماء  وانصح  االسرة  داخل  العنصرية  الهتمام  ممارسة 
ل جيدة  بيئة  وخلق  االديان  لحوار  بالصغار  واحترام  بالنفس  االعتزاز  قيم  وغرس 

لدى  التطرف  ميل  اكتشاف  ان  الباحثون  يؤكد  عليه.  والحفاظ  الوطن  وحب 
مت طاقة  الصغار  ألن  المتطرفة  التنظيمات  يستهدف  يستهويهم  األطفال  دفقة 

المألوف   عن  االخروج  في  االطفال  حماس  استغالل،  بالعمليات  ويمكن  قناعهم 
داخل هذه التنظيمات، وينساق الطفل إلى تنفيذ أى شيء     جنيدهماالنتحارية وت

ارهابية داخل خلية  ان يصبح فردًا  إلى  منه.  له  ، حيث  يطلب  دورًا  إن لإلعالم 
يت فالطفل  الطفل  كبيرًا على  وثقافته من وسائلتأثيرا  االعالم    لقى معظم معارفه 

يك  ان  يجب  لذلك  المؤسساالمختلفة  جميع  بين  تضافر  هناك  اإلعالمية  ت  ون 
 لتقديم رسالة للطفل تتفق مع لغة الطفل وتحترم ذكاءه.  
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يقدم االعالم توعية للطفل من خالل انتاج اعمال فنية مثل حدوده قصيرة او فيلم  
يعر  وطنية  اغنية  او  وماكرتون  الوطن  قيمة  الطفل  خاللها  من  كلمة    ف  معنى 
قافية تحاكى الطفل  ث   ونحافظ عليه، ايضا تقديم برامج إرهاب وكيف نحمى الوطن

ويعرف من خاللها قيمة القوات المسلحة التى تحمى البالد، وايضا تقديم برامج  
برا االعالم  يقدم  وأن  األبناء،  مع  التعامل  وكيفية  واالمهات  االباء  مج  لثقافة 

الشب وزارة  مع  بالتعاون  األلرياضية  في  االطفال  لجزب  والرياضة  عاب اب 
الرياضية وذلك ل ايجابية تعمل  طر والمسابقات  السلبية واستبدالها بطاقة  الطاقة  د 

 على البناء والتقدم.  
البدددد مدددن تضدددافر كدددل المؤسسدددات اإلعالميدددة لتقدددديم إعالمدددًا موجهدددًا للطفدددل      

يتناسدب مدع تكوينده الفكدرى  وسياسديًا ودينيدًا واجتماعيدًا بمدا لحمايتده ورعايتده ثقافيداً 
هويدددة اإلرهددداب فالوقايدددة خيدددر مدددن فدددي العقلدددى للحفددداظ عليددده مدددن السدددقو   وإدراكددده
 حفظ هللا أوالدنا وحفظ هللا مصر لتظل شامخة على مر العصور.، العالج

 الكلمات المفتاحية: 
 اإلعالم، اإلرهاب، األطفال.

Abstract: 
    The issue of terrorism is one of the most important cases 

discussed in the media locally and internationally. When we 

discuss this issue through the media, we always address the 

adults without addressing children. Why don’t we have 

media directed to the children?? The child today is smarter 

because he lives in the world of technology and 

communications, Psychologist’s advice against practicing 

racism within the family. They advise us to take care of the 

children, to creat a good environment for discussion, to Instill 

the values of self-respect, and the child may carry out 
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anything required of him until he becomes an individual 

within a terrorist cell. The media has a great role that affects 

the child as the child gains most of his knowledge and culture 

from various media, so there must be cooperation between all 

the media institutions to present a message to the child that 

matches his language and respects his intelligence. So that 

the child knows the value of the homeland, what is the 

meaning of the word "terrorism" and how to protect his 

country. It also has to show the value of the armed forces that 

protect the country, to provide cultural programs for parents 

on how to deal with children, all media institutions must 

cooperate to provide information directed to children to 

protect them culturally, religiously and politically, in what is 

appropriate with their ideas and mind to keep them from 

terrorism. Prevention is better than cure.  

Key words:  

Media, terrorism, children.                 

 مقدمة: 
  متخصصا يوجه لألطفال لطرح قضايا اإلرهاب؟  هل لدينا اعالما  

االولى       القضية  االرهاب هي  ان قضية  الع  والشك  المطروحة على في  الم 
االعالم   وسائل  خالل  من  القضية  هذه  نناقش  ونحن  العالم.  في  اآلن  الساحة 

و نتناسى انهم جزء  ونجنب دائما األطفال وننسى االمختلفة نخاطب دائما الكبار،  
جدا من المجتمع، وخوفًا منا على مشاعر أطفالنا ال نحاول ان نخوض في  مهم  

   طرح قضية االرهاب معهم.
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ويسمع        ويبحث  حوله  ما  كل  على  منفتح  عالم  في  يعيش  اليوم  طفل  ان 
ل على  ويعرف كل شيء من خالل االنترنت. بمعنى أن الطفل يستطيع ان يحص

ثو  في  معلومات  مخأى  اليوم  طفل  معدودة  أكثر  ان  فهو  االمس.  طفل  عن  تلفا 
 ذكاًء ويعشق البحث عن المعلومات.

ابنائنا       نشارك  ال  العصر  الصغار  لماذا  قضايا  معظم  في  والنقاش  الحوار 
حيث   من  العمرية  الفئة  طبيعة  مع  يتناسب  بما  وذلك  االرهاب؟  قضية  خاصة 

 لجسدى واالدراك. الذكاء العقلى والنمو ا
اطفال      تسليح  من  من البد  والمعلومات  والمعرفة  والثقافة  السليمة  باألفكار  نا 

 مصادر موثق بها.  

 صصا ألطفالنا لمخاطبة عقولهم ؟  ما  متخلماذا ال نوجه اعال
 موضوع البحث: 

بأبعاد         والعالمية  المحلية  أبعادها  بكافة  االرهاب  قضية  يتناول  االعالم  إن 
وثوطرق   علمية  ود متعددة  وفكرية  واقافية  لبعضها  ينية  مكمل  وكلها  جتماعية 

اب  واالره  البعض في علمية مواجهة االرهاب والفكر المتطرف والسلوك العدوانى
 بمعناه األشمل.  

وعندما يقدم االعالم نقاًل واضحًا لألحداث اإلرهابية، ويكشف واقع االحداث      
لمقاالت.  البرامج أو ااالخبار و   لك من خاللوتطوراتها ونتائجها المدمرة، ويكون ذ 

ان   االطفال  مخاطبة  إلى  االلتفات  دون  الشعب  افراد  من  الكبار  يخاطب  دائما 
اليوم يدافع عن كل    هو رجل  طفل  الذى سوف  يبنى ويعمر هو  الذى  الغد هو 
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شبر في ارض الوطن اذن البد من وجود ثقافة اعالمية تقدم للطفل لحمايته من  
 لعالج.  ية خيرا من اهاب فالوقاهوية االر  االنزالق في

عصر        في  التكنولوجيا  عالم  وسط  الزمنية  الحقبة  هذه  في  الطفل  يعيش 
ل على دراية واسعة بكل ما يحدث حوله داخل بلده او في بح الطفاالنترنت، واص

بالد العالم المختلفة الطفل يسمع ويرى معظم االحداث التى تطرح على الساحة  
وب ذ   الرغماالعالمية.  نح من  ان  نخشى  نحن  ما لك  لهم  نوضح  او  اطفالنا  اور 

االرهاب؟   وك  معنى  االرهاب؟  مخاطر  هى  ما  االرهاب؟  اسباب  هى  يف وما 
 م االرهاب؟  نقاو 

اذا  خاصة  جدًا  هام  االرهاب  مواجهة  في  لإلعالم  التنويرى  الدور  ان  الشك 
   سرة.مع االتضافرت جهود االعالم مع كل المؤسسات التعليمية والثقافية و 

 : االعالم واالسرة
على       وجب  لذا  سليمة  تنشئة  الطفل  تنشئة  في  االول  الدور  لها  االسرة  ان 

تقديم   تاالعالم  نفسية  برامج  اسس  على  واالمهات،  االباء  لتثقيف  أسرية  ربوية 
 سليمة بطرق التربية الحديثة فال بد من خلق حوار من جانب االبوين مع الطفل.  

في        الطفل  يكمراحأن  المختلفة  نموه  والتفكير  ل  االدراك  على  قادر  ون 
ار  عمل حو   المحسوس ويعتمد على حواسه في ادراك الحقائق والمعرفة ويستطيع

وسؤال وجواب في مرحلة الطفولة االولى يكون الطفل كثير االسئلة ولديه رغبة  
ثه  ت تحفي معرفة ما يدور حوله وهنا يأتى دور االبوين في امداد الطفل بمعلوما

بالده وال بأنفسهم  على حب  ابائنا  ان يعرف معنى كلمة وطن وكيف ضحى  بد 
والبد ان يعرف ما هو الدور رواحهم  للحفاظ على البالد وكيف ضحى الشهداء بأ
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الذى تقويه القوات المسلحة في حماية الشعب والبالد وذلك يكون بسرد حكايات  
كيف فل معنى كلمة وطن و الط  عن التاريخ السابق واالنتصارات والبد ان يعرف

 نحافظ على وطننا على مر العصور. 
 
 

 االعالم والمؤسسات التعليمية:  
رسة في رفع التنمية الثقافية لدى الطفل، فالبد ان  ور المد ايضا ال ننسى د      

االخرى   والعقائد  االديان  احترام  ويتعلم  واالخالقية  االنسانية  القيم  الطفل  يدرس 
تضافر جهود االعالم مع المدرسة لتقديم  والبد ان ت   وقيمة الوطنوالتسامح الدينى  

ثقافية اعالمية لتنوير االطفال ومعرفتهم اهم ا  في البالد، وتقديم  الماكن  رحالت 
واالخبار   الوعى  لنشر  المدارس  داخل  اخبارية  ونشرات  وفنية  مسرحية  انشطة 

 الصحيحة دون تضليل.  
 .دور االعالم وتأثيره على الطفل

ه تأثيرًا كبيرًا على الطفل حيث يتلقى الطفل معظم  كون لان دور االعالم ي      
وعة واذا لم تكن وسائل االعالم  والمسم  معارفه وثقافته من وسائل االعالم المرئية

يلجأ   تقدم سوف  التى  المعلومات  امنًا، ويمكن االعتماد عليه في صحة  مصدرا 
التى    لومات قومون بتقديم المعالطفل للحصول على المعلومات الى اشخاص قد ي

قد تكون غير صحيحة في الغالب مما يكون له اثرا سيئا على تفكير الطفل وقد  
 ة معينة النعرف ثقافتهم واتجاهاتهم التى قد تكون لها تأثيراالى فئ  ينساق الطفل

على شخصيته مما يؤدى الى خطورة الموقف وإلى تنفيذ أى شيء يطلب را  ضا
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يق يؤدى الى تدميره وتدمير بالده  في طر خاطره ويسر الطفل منه دون ان يدرى م
 التطرف. رهاب و ويصبح فردًا في مجموعة منحرفة تميل الى التدمير وصناعة اال 

مبسط   بشكل  االرهاب  قضية  وطرح  اوالدنا  مع  إيجابى  حوار  اقامة  من  بد  فال 
طفولة الى  يتناسب مع هذه المرحلة العمرية واهم مرحلة هى مرحلة االنتقال من ال

قة أى من عمر  اثنى عشر عام الى اربعة عشر عاما، فهى مرحلة  لمراهمرحلة ا
ن والخبراء ان في هذه المرحلة تكون لدى  الباحثو هامة جدا في حياة االبناء يقول  

المألوف وعن روتين االسرة   الخروج عن  ويستهويهم حب  متدفقة  االطفال طاقة 
ت االرهابية  منظماوهنا يأتى دور ال  ويفضل الطفل البحث عن كل ما هو جديد 

المتطرفة التى تستطيع جذب االطفال وضمها اليهم بكل سهولة خاصة اذا كان  
ل دليه الطفل  المجتمع   يس  هذا  في  االنخرا   من  تحميه  معرفة  او  ثقافة  أى 

 اإلرهابى.  
وزيادة   االسرة  داخل  العنصرية  ممارسة  بعدم  والتربية  النفس  علماء  وينصح 

ب بيئة  االهتمام  وخلق  وحب  جيدة  الصغار  المختلفة  واالجناس  االخر  واحترام 
 .  الوطن وغرس قيم االعزاز بالنفس والنصيحة من اجل الوطن

من تنمية حب القراءة واالطالع على كل ما هو جديد وكل ما هو مطروح    البد 
التفكير   القدرة على  لديه  االفق  نجعله طفل متسع  الساحة اإلعالمية حتى  على 

لشر ونشجعه على ان يكون شخص إيجابى صالح  ر و اوالتميز بين الخي  السليم
 للمجتمع.  

قا البالد في  التيعلم ويبنى ويعمر حتى تسير  التقدم فلة  يواكب  الذى  قدم والرقى 
 العالمى. 
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 :الخاتمة 
مما سبق نستخلص اهمية وجود اعالم موجه للطفل يخاطب الطفل بما يتناسب 

لتوصيات التى يكون لها  استخلص هذه ااستطيع ان  مع تكوينه العقلى والجسدى و 
 نتائج مثمرة في نطاق حماية اطفالنا من االرهاب.  

فية متخصصة لتوعية االطفال ضد االرهاب دون أن امج ثقايقدم االعالم بر .  1
السيء على   االثر  بالغ  لها  يكون  التى  والهلع  والرعب  العنف  نماذج  إليهم  نبث 

 نفوسهم.  
انتاج.  2 من  شيقة  البد  فنية  عمل  تقدم    اعمال  صورة  في  مباشرة  غير  رسالة 

)قصة   والتر   -درامى  النفس  علماء  من  متخصصون  اشراف  تحت  بية.  حدوده( 
تاج افالم كرتونية للطفل بطريقة شيقة تتناول قصة عن االرهاب بشكل مبسط  ان

وتكون بعيدة كل البعد عن العنف والكراهية وتكون عنصر جذب لألطفال يتعلم  
 الحب والعطاء االنسانى. لخير و خاللها االمان وامن 
مرح.  3 من  وخاصة  المختلفة  النمو  مراحل  مع  يتناسب  بما  االعمال  لة  تقدم 

 ولة الى مرحلة المراهقة وهى مرحلة مهمة جدًا في مراحل النمو.  الطف
تقديم نشر اخبارية اعالمية متخصصة للطفل بشكل أسبوعى على االقل لسد .  4

لى ان تكون لغة الرسالة االعالمية متفقة  الى المعرفة والثقافة عحاجات الطفل  
 مع لغة الطفل وتحترم ذكائه وتطوره الطبيعى. 

تال .  5 من  الثقافية  بد  الدولة  ومؤسسات  الحكومية  الجهات  مع  االعالم  عاون 
والتعليمية من اجل التصدى للعنف ضد االطفال وتقديم كل ما هو إيجابى يساهم  

ا والتوعية ايضا من خالل قصور الثقافة  افيسليمة جسديا ونفسيا وثقفي التنشئة ال
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ب الوعى  لنشر  اعالمية  حمالت  وتنظيم  الشباب  المد ومراكز  والنوادى ين  ارس 
 وقصور الثقافة. 

وتاريخ    .6 تاريخهم  ابناءنا  لتعريف  التاريخية  لألماكن  ترفيهية  رحالت  تنظيم 
 الوطن. اجدادنا، وكيف ضحى األجداد بأرواحهم لحماية

مجلة  .  7 اخبار خاصة  طباعة  خالل  من  الوعى  لنشر  بثقافته  تعتنى  بالطفل 
قة مبسطة، حتى يستطيع الطفل ية بطريوصور ملونة جميلة لواقع األحداث الجار 
 معرفة االحداث المطروحة على الساحة.

تحاكى    .8 الشأن  هذا  في  متخصصين  قبل  من  االنترنت  على  مواقع  تصميم 
 لة العمرية له.ع المرحللمعرفة التى تتالءم م الطفل واحتياجاته

لغة  اعداد وتقديم برامج متخصصة تعليمية تحت اشراف مجموعة من علماء ال.  9
 دين للحفاظ على الهوية العربية واللغة العربية. وال
اعداد وتقديم برامج للطفل من خالل قناة متخصصة للطفل يتم من خالله  .  10

الدينية والثقافة  الوعى  ال  نشر  طاء ونبذ حب والخير والعالصحيحة ونشر مبادئ 
 العنف والدمار الذى يؤدى الى االرهاب.

الشباب والرياضة ببرامج ومسابقات رياضية    ع وزارةيقوم االعالم بالتعاون م.  11
ولذلك  اشكالها  بكل  الرياضية  المسابقات  في  المشاركة  في  االطفال  لجذب 

 ء والتقدم.  بطاقة ايجابية في البناللتخلص من الطاقة السلبية واستبدلها 
ا.  12 اشراف  يقدم  تحت  واالمهات  االباء  ولثقافة  لألسرة  برامج  العالم 

ربية االبناء وخلق حوار مع االبناء واصدقائهم وابعادهم  كيفية تمتخصصين في  
عن كل شيء سيء وبث روح التعلم والثقافة وحمايتهم من البحث عن المعلومات 



 

 285 

 تقبل العلوم االجتماعيةمجلة مس

Journal Future of social siences  2021  إبريل الخامسالعدد 

 جرامية.  النخرا  في االعمال االوال تبنى وتدفعهم الى االكاذبة التى تهدم 
اصو .  13 لتعليمهم  لألطفال  متخصصة  دينية  برامج  االعالم  الدين يوجه    ل 

 وتعاليمه السليمة دون تضليل تحت اشراف علماء الدين. 
الوعى  .  14 نشر  على  وتعمل  الحماس  روح  تبث  وطنية  برامج  وتقديم  اعداد 

علومة عن الوطن وبناءه وعن  ل، يقدم من خاللها كل مالوطنى والثقافى لدى الطف
ي  مسلحة فنتصارات العظيمة وعن التضحية من اجل الوطن وعن دور قواتنا الاال

 حماية البالد الغالية.  
واخيرا وليس اخر ان أطفال اليوم هم  رجال الغد هم من سيقومون بناء وحماية  

وتبقى مصر شامخة على    الوطن هم امانه، فال بد ان نحفظهم ليحفظوا مصر
 ر العصور. م

 : المراجع 
 مجلة عالم الطفل مقال )كيف تتحدث مع االطفال عن االرهاب(  ●

التربية  كية كتاتصرفات سلو   ● النفس كلية  ب د. سيد صبحى استاذ علم 
  .جامعة عين شمس

المدرسة في مقاومة اإلرهاب والعنف والتطرف كتاب د. عبدهللا بن   ● دو 
ع استاذ  والجريمعبدالعزيز.  االجتماع  محمد  ف  ة لم  اإلمام  جامعة  ي 
 بن سعود اإلسالمية.  

ة نيوز( مروة )البوابدور المؤسسات التعليمية في مكافحة اإلرهاب مقال    ●
 حافظ 

صبحى   ● كتاب (  1988) سيد  المبتكرون  كلية    اطفالنا  النفس  علم  ستاذ 



 

 286 

 تقبل العلوم االجتماعيةمجلة مس

Journal Future of social siences  2021  إبريل الخامسالعدد 

 التربية جامعة عين شمس  

العين  مقال )االخير واالخطر    تجنيد االطفال. سالح التنظيمات االرهابية  ●
 االخبارية( داليا عريان  

 (.2006استراتيجية االمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب )عام    ●

افر )اش ● االوسط(  بال  الشرق  )جريدة  مقال  السطر.  أول  من  ارهاب  يقيا( 
  .وليد عبد الرحمن

  .رحلة تجنيد االطفال مقال )بوابة االهرام( مصطفى عيد زكى  ●

علم النفس كلية التربية جامعة  ذ  استامو النفسى لإلنسان  الن:  سيد صبحى ●
 . عين شمس

 


