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There is no doubt that the image that we have about ourselves is taking many 

shapes as a result of the contribution of many channels, including no doubt the 

media means. This image may not mean the reality, it does not express it, 

especially if this means actually create an image of the composition is consistent 

with the goals of those who made it. Actually, the real image is what we can call it 

the concept of " Identity " regardless the accompanying formulas: national or 

religious identity, etc. The national identity that we want and which is our present 

subject is that the citizen has to know his homeland first and this is the super 

national, super ethnic, super religious, and super confessional identity, as well as it 

combines all these qualities in the name of "Citizenship". Citizenship means a 

source of the identity, in other words, be a citizen is to be involved with others 

whether in the city or in the country or in the state, and thus you are involved in the 

new identity and affiliation confirming the strength and promotion of the country 

that we are part of it. In this study, we try to identify the features of new media 

speech that contributes in strengthening the sense of the national identity of the 

Arab youth in Arab countries since they are the main support in their societies and 

at the same time declining the idea of the last national identity of ego, sectarian and 

ethnic ones. 

This research is divided into several topics: the first is dealing with the concept of 

speech and media speech, the second is dealing with the concept of culture and the 

political culture, the third is including the national identity that we want, the fourth 

is involving the identification of young, and the fifth is identified the features of 

media speech in present and in the future. 
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 امللخص

، ومنها بال شك وسائل اإلعالم ما يعين تتبلور نتيجة إسهام أقنية عديدة ال شك إن الصورة اليت منتلكها عن أنفسنا
صورة من تكوينها تنسجم أن هذه الصورة قد ال تعين واقعنا وال تعرب عنه، سيما وإن هذه الوسائل ختلق يف الواقع 

 -"ُهَو" ، وهذا ما ميكن أن نطلق عليه مفهوم "اهلُوية لوأهداف القائمني عليها، لذا فإن الصورة احلقيقية لنا هي ا
Identityأما اهلوية الوطنية ، ...اخل"ما يصاحبها من صفات " هوية وطنية، هوية قومية، هوية دينية" بغض النظر ع ،

، وفوق عرقية، وفوق وطنه أواًل أي هي هوية فوق قوميةحبثنا هذا فهي أن يعِرف املرء نفسه باليت نريد وهي موضوع 
ات حتت مسمًى واحد هو "املواطنة"، ألهنا أي املواطنة ، فضال عن أهنا جتمع كل هذه الصفدينية، وفوق مذهبية

، ولةك يف مدينة أم يف بلد أم يف د، فأْن تكون مواطنًا فذلك يعين أن تشرتك مع آخرين سواء أكان ذلمصدر اهلوية
 .وبذا نضمن الوصول إىل هوية جديدة وانتماء رصني يؤكد قوة ورُقي الوطن الذي حنن جزٌء منه

يف هذا البحث حناول أن حندد مالمح خطاب إعالمي جديد من شأنه إذا ما أحسن االلتزام بفقراته أن يسهم يف 
العريب يف أي من البلدان العربية كوهنم الركيزة األساسية يف بناء اجملتمع، تعزيز الشعور ابهلوية الوطنية عند الشباب 

متجاوزين يف ذلك مضامني اخلطاب اإلعالمي املاضي الذي يظهر ومبا ال يقبل الشك ضعفا واضحا يف تراجع فكرة 
 .اهلوية الوطنية يف الوقت الذي تتقدم فيه فكرة األان احلزبية والطائفية والعرقية

وتضمن الثاين مفهوم  األول مفهوم اخلطاب واخلطاب اإلعالمي، بحثتناول امل مباحثالبحث إىل عدة  وقد قسم
حددان فيه من هم الشباب، ويف  الرابع فقد بحثاهلوية الوطنية اليت نريد، أما املالثقافة والثقافة السياسية، ومشل الثالث 

 ملستقبل.اخلامس حددان مالمح اخلطاب اإلعالمي للحاضر وا بحثامل
 

 االطار النظري :املبحث االول
 اخلطاب واخلطاب اإلعالمي اوال: 

يعد أفالطون أول من قدم حماولة جادة هتدف إىل ضبط حدود مفهوم اخلطاب من منظور فلسفي وشحنه بداللته 
من التطرق إىل مفهوم اخلطاب بشكل عام لننطلق منه يف  اً ، لذا ال بد لنا بد(1)اخلاصة استنادا إىل قواعد عقلية حمددة

 حتديد مفهوم اخلطاب التلفزيوين.   
 .(2) فعلية اتصالية" يعرف )فرديناد دي سوسري( اخلطاب أبنه "أنشطة وممارسات

                                                           

59، ص1993آذار، عبد هللا إبراهيم، إشكالية املصطلح النقدي: اخلطاب والنص، جملة آفاق عربية، بغداد، السنة الثامنة عشرة،   (1)  
70( ص1998عبد الستار جواد، اللغة اإلعالمية، دراسة يف صناعة النصوص اإلعالمية وحتليلها )عمان: منشورات دار اهلالل للرتمجة،   (2)  
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ة أو ووصف )ميشيل فوكو( اخلطاب أبنه "النصوص واألقوال كما تعطي مبجموع كلماهتا ونظام بنائها وبنيتها املنطقي
 .(3)البنائي" تنظيمها

ورأى )روبرت شولرت( إن اخلطاب هو "تلك اجلوانب التقوميية والتقديرية أو االقناعية يف نص ما، وهي تسمى أو 
 .(4)تشخص أو تنقل فقط"

عنها وينظر اجلابري إىل اخلطاب بعَده مقول الكاتب أو أقاويله وهو بناء من األفكار إذا تعلق األمر بوجهة نظر يعرب 
، وإال فهو أحاسيس ومشاعر، فن أو شعر حيمل وجهة نظر، أو هو هذه الوجهة من النظر مصوغة يف تعبريا استداللياً 

بناء استداليل، أي بشكل مقدمات ونتائج، فاخلطاب إذا كان يعرب عن فكرة صاحبه فهو يعكس مدى قدرته على 
على أداء وظيفته، فان اخلطاب  لقواعد معينة جتعله قادراً بناء األفكار، وبعبارة أخرى انه ملا كان كل بناء خيضع 

يعكس كذلك مدى قدرة صاحبه على احرتام تلك القواعد، أي مدى استثماره هلا لتقدمي وجهة نظره إىل املتلقي 
 .(5)ابلصورة اليت جتعله يؤدي مهمته لدى هذا األخري، وهي اإلخبار واإلقناع...اخل

عن فكر ما نعين منتجات هذا الفكر ونقصد بذلك جمموعة من النصوص، والنص وعلى هذا فإننا عندما نتحدث 
رسالة من الكاتب إىل املتلقي فهو خطاب، واالتصال بني الكاتب واملتلقي إمنا يتم عرب النص، لذا يسهم املتلقي 

الكاتب واملتلقي يف آن  يف حتقيق االتصال الكتايب عرب النص، واملعىن الذي حيمله النص هو من إنتاج ضروريً  إسهاماً 
أو  واحد، فالكاتب يريد أن يقدم فكرة أو وجهة نظر معينة يف موضوع معني، وهذا خطاب، واملتلقي يتلقى الفكرة

وجهة النظر كما يستخلصها هو من النص وابلطريقة اليت خيتارها بفعل العادة او بوعي وإرادة، وهذا أتويل للخطاب 
 .(6)يكوانن اخلطاب ما يقوله الكاتب وما يقرأه املتلقيوقراءة له، إذاً هناك جانبان 

 (7)وللخطاب عدة خصائص هي:
 إن اخلطاب تركيب من اجلمل املنظومة على وفق نسق خمصوص من التأليف. .1
 إن هدف اخلطاب اإلفهام والتأثري، من خالل إيصال رسالة واضحة املرمى ومؤثرة يف املتلقي سواء كان فرداً  .2

 أم مجاعة.
إذا فهم املتلقي املقصد الذي ينطوي عليه، وإذا متثل الرسالة الداللية اليت تكمن  اخلطاب يكون انجحاً إن  .3

 االتصال. فيه، وذلك لكي تكتمل دائرة

                                                           

31( ص1987)الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب،  2ميشيل فوكو، حفريت املعرفة، ترمجة: سامل يفوت، ط   (3( 
 48( ص1993روبرت شولرت: السيمياء والتأويل، ترمجة: سعيد الغامني )بريوت: املركز الثقايف،  (4)

10( ص1999)بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 6حممد عابد اجلابري، اخلطاب العريب املعاصر: دراسة حتليلية نقدية،ط  (5( 
10املصدر نفسه، ص  (6( 

62عبد هللا إبراهيم، مصدر سابق، ص  (7( 
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واخلطاب اإلعالمي مضمون معني يف شكل مجل متوالية موجهة من مرسل إىل مستقبل بقصد االتصال به، وإقناعه 
، وال يكتفي اخلطاب اإلعالمي بنشر (8)ما، وهو تفاعل مباشر بني طريف االتصالمبضمون رسالة أو إبالغه بشيء 

متلق،  رسالة فقط، وإمنا يسهم يف تشكيل الواقع، ألنه يصدر ممن ميلك تغيري الواقع، وينتج عن متحدث قاصداً 
قيق أهدافه، مما يتطلب ، ويلجأ إىل استثارة الرموز يف عقول ونفوس املشاهدين ليتمكن من حتويكون املقصد اتصالياً 

ختتلف عن تلك اليت يتسم هبا مرسل أي خطاب آخر، وكذا احلال  إعالمياً  توافر مسات معينة فيمن يعد خطاابً 
ابلنسبة للرسالة، إذ جيب أن تتوافر فيها مسات اجلمال والفاعلية والوضوح، ويسري ذلك أيضا على اجلمهور الذي 

 ينبغي أن يكون على قدر من الثقافة يؤهله لفهم املعىن املقصود من اخلطاب. 
عن إن له دوافع تتمثل  ئيس يف اخلطاب اإلعالمي تتمثل فيما يريده جلمهوره، فضالً وعلى هذا فأن اهلدف مقصد ر  

ميثل رد فعل هلا، وانه وليد املناسبة أو السبب، وهو يبث ليحقق  ، كما إن هناك أسباابً (9)فيما يريد اجنازه لنفسه
 .مصاحل اتصالية على وفق املواقف املختلفة

عملية تقنيع الواقع وتصوره وفق إدراك مسبق ملا جيب أن يكون، ويتم متثله يف  إذاً فاخلطاب اإلعالمي بشكل عام هو
نظام من املفاهيم والتصورات واملقرتحات واملقوالت اليت تتميز مبنطق داخلي حيكمها بغض النظر عن طبيعته، هدفه 

 طورية.اإلقناع واالستجابة السلوكية ملا يقوله ويتسم بطقوس معينة وله خصائصه وأبعاده األس
وتربز أمهية اخلطاب اإلعالمي ملا يتميز به العصر احلديث من ميل إىل منح وسائل االتصال الدور األساس يف اختيار 
القضاي اليت يدور بشأهنا نقاش الوسط السياسي، فاحلياة السياسية تدور اليوم يف وسائل االتصال على صفحات 

 .(10)تلفزيون، وليس يف الربملان والساحات السياسية اخلاصةاجلرائد والقنوات اإلذاعية ويف استوديوهات ال
إن أمهية اخلطاب اإلعالمي ابلنسبة للمواطنني يف اجملتمعات املعاصرة تبدو واضحة لكوهنم يتعرضون اليوم وعلى نطاق 
 واسع ومستمر لفقرات ومضامني وتعليقات هلا طابع سياسي حتملها إليهم خمتلف قنوات االتصال اجلماهريي،

فاخلطاب اإلعالمي اتصال هادف أي انه حمدد بغايت مرسومة وأهداف مقصودة، إذ يتضمن األثر املقصود من 
، والتثقيف السياسي، والتأثري يف االجتاهات، والتسويق السياسي، وتدعيم (11)الرسالة وظيفة التأثري يف الرأي العام

 .(12)عالقة الوالء والتأييد بني املرسل واملستقبل
 (13)م مسات اخلطاب اإلعالمي املعاصر ما أييت:ومن أه

                                                           

04( ص2005حممود عكاشة، لغة اخلطاب السياسي: دراسة لغوية تطبيقية يف ضوء نظرية االتصال )القاهرة: دار النشر للجامعات،   (8( 
 )9) 27( ص1997هادي نعمان إهلييت، االتصال اجلماهريي: املنظور اجلديد) بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة،      

12( ص2005) لبنان: دار النهضة العربية للنشر،  2االتصال والدميقراطية: الفضائيات واحلرب اإلعالمية، طمي العبد هللا السنو،   (10( 
19(  ص1997مد بن سعود البشر، مقدمة يف االتصال السياسي )الريض: مكتبة العبيكان،حم  (11( 

 )12)  27-26( ص1997بسيوين إبراهيم محادة، وسائل اإلعالم والسياسة: دراسة يف ترتيب األولويت )القاهرة: زهراء الشرق، 
50، ص2000، اإلعالم، قسم اآلدابجامعة بغداد، كلية اسية الدولية، اطروحة دكتوراه، السي اإلعالميوإدارةاألزمةجليل وادي محود، اخلطاب   (13( 
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إن اخلطاب اإلعالمي يتكون من تشكيالت ونصوص داللية لغوية وغري لغوية تصاغ على شكل رسالة  .1
 تؤدي إىل وظيفة.

يسعى اخلطاب اإلعالمي إىل إيصال رسالة أبكرب قدر من الفاعلية لتحقيق ما يصبو إليه القائم على ذلك  .2
 اخلطاب.

م ابملضمون يف اخلطاب اإلعالمي ال يعين إمهال اجلوانب الشكلية، ذلك إن لغة اخلطاب إن االهتما .3
اإلعالمي ال تقتصر على إيصال املضمون فحسب، بل هي غاية يف ذاهتا، إذ إن الشكل جزء ال يتجزأ من 

 املضمون، ميكن من خالله لفت انتباه اجلمهور وجعله يتواصل مع اخلطاب.
 ...اخل. أو مقاالً  صحفية عديدة إليصال مضمونه، فهو قد يكون تصرحياً  فنوانً  يتخذ اخلطاب اإلعالمي .4
 للخطاب اإلعالمي قصدية مباشرة، ذلك إن مضمونه ينطوي على أهداف خمتلفة. .5
اخلطاب اإلعالمي غري منغلق على نفسه، بل منفتح على غريه من اخلطاابت، فهو إنتاج وإعادة إنتاج  .6

 خلطاابت أخرى.
 اإلعالمي يتسم بعدم احليادية يف اللغة كونه صادر عن جهة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.اخلطاب  .7
اخلطاب اإلعالمي رسالة أعدت بشكل مسبق ويف إطار حمدد خضعت خالهلا لصياغة استداللية منطقية  .8

قته على وفق قواعد معينة، ترتب على ضوئها حجج منطق اخلطاب، مع األخذ ابحلسبان وضوح النص ود
 يف التعبري عن الصياغة اخلطابية.

إن اجلمهور ال بد أن يستشف اهلدف الذي ينطوي عليه اخلطاب اإلعالمي من خالل حتليل رسالته الداللية  .9
  هبدف اكتمال عملية االتصال.

 مبا أن اخلطاب اإلعالمي يتخذ من وسائل اإلعالم وسيلة للنشر فهو خطاب مقروء ومشاهد ومسموع. .10
 ( 14)ارة إىل نوعني رئيسني من اخلطاب اإلعالمي ومها:وميكن اإلش 

اخلطاب اإلعالمي املوضوعي، ويركز اهتمامه على إجياد  احلقائق كما هي دون تضليل ابلتضخيم أو  .1
التحريف أو التشويه، وهناك عالقة تناسبية بني اخلطاب اإلعالمي املوضوعي وطبيعة احلدث تؤثر بصورة أو 

 طبقا لرؤية القائم ابخلطاب واثر ذلك على مصاحله.  أخرى على إبراز احلقيقة
اخلطاب اإلعالمي التضليلي، وتنصب غايته على صرف االنتباه عن عنصر احلقيقة يف موضوع معني أو  .2

 إخفائها عن اجلمهور، ووسائله هي التلوين والرمز أو التقومي أو االجتزاء يف نقل املعلومات عن احلدث، وعن
دائما بل هو إعالم مناسبايت متليه  زمين حمدد، وهذا النوع من اخلطاب ليس إعالماً سياسة معينة يف ظرف 

                                                           

  69-68( ص2002)عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، 2تطبيقي، ط –محدان املصاحلة، االتصال السياسي: مقرتب نظريحممد (14) 
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ماتربز احلاجة إليه إابن األزمات السياسية ويف أوقات  ، وغالباً اثبتاً  احلاجات والظروف أكثر من كونه منهجاً 
 احلروب الداخلية أو الدولية.

 
 : من الثقافة إىل الثقافة السياسية اثنيا

حندد مفهوم الثقافة السياسية نشري إىل مفهوم الثقافة مبعناها العام فقد وصفها اتيلور أبهنا "ذلك الكل املركب قبل أن 
الذي يشمل املعارف والعقائد والفنون واألخالق والقوانني والعادات وأية خصال يكتسبها اإلنسان نتيجة وجوده  

رج عن هذا اإلطار، إذ تنظر دائرة املعارف الدولية للعلوم ، ومفهوم الثقافة السياسية ال خي(15)كعضو يف اجملتمع"
االجتماعية إىل الثقافة السياسية على إهنا "جمموعة االجتاهات واملعتقدات والقيم اليت تنظم وتعطي معىن للنظام 

زه عن ، وهي اصطالح يقصد به "جمموعة القيم واملعتقدات السياسية األساسية يف أي جمتمع واليت متي(16)السياسي"
من املالءمة السياسية  ، ويف كل نظام سياسي هناك إطار من القيم السياسية اليت تفرض نوعاً (17)غريه من اجملتمعات"

أم حمكومني، وهذه القيم أتيت نتيجة التفاعل بني اخلربة االجتماعية  واالجتماعية على سلوك األفراد سواء كانوا حكاماً 
واخلربة الفردية، وتنتقل من جيل إىل آخر عن طريق عملية التنشئة السياسية، وبذا فان التنشئة السياسية تتضمن الثقافة 

 .(18)السياسية على أساس إن هذه األخرية متثل مضمون وجوهر عملية التنشئة السياسية
ا يعين إن الثقافة السياسية السائدة يف جمتمع ما حتدد اجتاهات التنشئة السياسية يف ذلك اجملتمع، كما إن التنشئة وهذ

السياسية يف جمتمع معني تسهم يف حتديد أبعاد الثقافة السياسية اليت تسود ذلك اجملتمع، والثقافة السياسية ألي جمتمع 
ح أية ثقافة سياسية مبجرد اإلتيان أبفكار جديدة أو ظهور قائد جديد ال تتسم ابجلمود ومن املمكن تغيري مالم

وعوامل أخرى كثرية، ولكن استمرار الثقافة السياسية السائدة رغم هذا العوامل دليل فعالية العملية اليت تنتقل من 
 فاعلة يف هذه العملية. ، ووسائل االتصال تعد واحدة من أهم االقنية ال(19)خالهلا الثقافة السياسية من جيل إىل آخر

 
 
 

                                                           

 )15) حممد منري حجاب، املوسوعة اإلعالمية، اجمللد الثالث )القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 2003( ص902 
(16) Political culture, In: International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 13, P.210 

(17 ) Pye, Lucian, Political culture and Political Development, In: Pye, Lucian and Verba, eds, Political culture and 

Political Development, (New Jersey, Prineeton Univ, Press, 1965, P,7. 

(18) Ibid, P.7       
لسياسي إريك روى، مقدمة يف دراسة السلوك واملؤسسات، ترمجة وتعليق: عبد اهلادي اجلوهري، يف: عبد اهلادي اجلوهري، دراسات يف علم االجتماع ا

 )19)  33،34( ص 1985)القاهرة: مكتبة هنضة الشرق،
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 (20)القيم األساسية اليت تشكل مضمون الثقافة السياسية مبا أييت: (Verba)وحيدد فرياب 

الشعور ابهلوية القومية، وهو أهم املعتقدات السياسية على وجه اإلطالق كونه يتعدى البعد املادي إىل  .1
العنصر احلاسم يف بناء األمة، أي إن بناء الدولة املعنوي والعاطفي، لذا فان اإلحساس ابهلوية القومية هو 

 القومية جيب أن يسبقه شعور لدى أفراد األمة ابلوالء لرموز سياسية معينة.
املنطلقات احلكومية، وتعين كيفية أداء النظام السياسي، أي توقعات األفراد خبصوص القرارات احلكومية،  .2

يف صنع القرارات سادت يف اجملتمع  سلطويً  صفها جهازاً فكلما اتسع مدى االعتقاد يف شرعية احلكومة بو 
 قيم تؤكد االمتثال للقرارات الصادرة منها والعكس صحيح.

عملية صنع القرار: ففي بعض اجملتمعات قد ال يكرتث األفراد مبعرفة قواعد وأساليب إعداد القرار، إذ  .3
ويف هذه احلالة تكون املشاركة السياسية يرتكز اهتمامهم على ما سيرتكه القرار عليهم من نفع أو ضرر، 

إلفراد اجملتمع مفقودة، ويف جمتمعات أخرى تؤكد املعتقدات السياسية على ضرورة املشاركة السياسية للفرد 
 يف عملية صنع القرار، وليس على جمرد اإلذعان له بعد صدوره.

 (21)أما مصدر الثقافة السياسية فقد حددها فرياب مبصدرين أساسيني مها:

اخلربات غري السياسية وأثرها يف السلوك السياسي للفرد، وهذه متمثلة ابألسرة واملدرسة ومجاعات  .1
 الرفاق وغريها من التنظيمات اليت مير هبا الفرد يف خمتلف مراحل حياته.

اثر اخلربات السياسية اليت تتجمع لدى الفرد نتيجة تعامله مع املشهد السياسي عرب وسائل اإلعالم  .2
 ثقافته السياسية.على 

 
 : اهلوية الوطنية اليت نريداثلثا

، نعرف هوية شخص ما نسأل ما امسه ؟من وجهة نظر نفسية انه عندما نريد أن نربهن أو  "Identity" تعين اهلوية
، أما اهلوية الشخصية فتعين أكثر من ذلك ألهنا تتضمن ه يف اجلماعة اليت ينتمي إليها ؟ما املوقع الذي يشغل

، اترخيية والتاريخ هو الذي يشكلها، وهوية األمة هي هوية (22)اإلحساس الذايت ابلوجود املستمر والذاكرة املتماسكة
ن ، وأي فرد ال يستطيع ان يستقل عوحدها متلك اهلوية وهذا يعين أال وجود للهوية خارج اجملتمع والتاريخ ، فاألمة

س إبمكانه أن تكون له هوية ، ألنه ليإىل هوية جتمعه مع آخرين ه حباجة، أي اناجلماعة "األمة" يف هذا اإلطار

                                                           
(20 ) Sidney Verba, Comparative Political culture, In: Pye, Lucian and Verba, eds, Op. Cit, P.529-542    

(21) Ibid, P.551-553 

(22) Identity in: International Encyclopedia of the Social Sciences، vol.7, p61.    
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، واهلوية من الناس دون اختيار حر من طرفهم، كما انه ليس إبمكان أية قوة أن تفرض هوية ما على جمموعة لوحده
 . (23)هبذا املعىن مثل "ارض الوطن" ابلنسبة للشعب أو األمة 

، أي الشعور ابالنتماء إىل مجاعة أو إطار إنساين ية على املستوى الفرديفهناك اهلو ، وهناك ثالثة مستويت للهوية
، وهي هبذا املعىن حقيقة فردية نفسية ترتبط ابلثقافة السائدة  مة من القيم واملشاعر واالجتاهاتاكرب يشاركه يف منظو 

ة يف شكل تنظيمات وأحزاب ، وهو التعبري السياسي اجلمعي عن هذه اهلويالتنشئة، وهناك املستوى الثاين وبعملية
، أما املستوى الثالث فهو تبلور وجتسد هذه اهلوية يف مؤسسات وأبنية على يد احلكومات وهيئات شعبية

 (25)، وتتوقف موضوعة اهلوية على عناصر أبرزها:(24)واألنظمة

وحتقيق اجنازات ال تقل عن ، وإمكانية أن يسهموا أبنفسهم يف بناء حضارة أفراد اجملتمع برتاثهم وحضارهتم أ. ثقة
 حضارهتم وجمدهم السابق .
، وإمنا تتكامل أنشطتهم يف سبيل ماعات ميثلون جزرا صغرية منعزلة، فال يظل األفراد واجلب. اتساع وعمق املشاركة

 حتقيق األهداف املشرتكة اليت ارتضوها .
فمعاجلة أزمة اهلوية رهن بتخطي هذه املظاهر  ،حالة التمزق بني املاضي واحلاضر ، أولقيمي وصراع القيماج. الفراغ 
 وجتاوزها . 

، لذا ينبغي ان (26)يقول ادوارد سعيد إن "أزمة اهلوية ال تظهر إال يف اجملتمعات اليت تدخل يف ديناميكية احلداثة"
الق هي تلك تكون هويتنا متوافقة مع هويت اآلخرين ال أن ترفضها أو هتددها ابإللغاء الن اخطر اهلويت على اإلط

، ما يعين ضمنًا وجود مجاعات أخرى ، مع اإلقرار أبن االنتماء إىل مجاعة(27)اليت تتحقق على أنقاض هويت أخرى

                                                           

، بريوت، مركز دراسات الوحدة 1983، تشرين الثاين 57العدد املستقبل العريب، السنة السادسة،، جملة عفيف ألبوين، يف اهلوية القومية العربية(23) 
  6، صالعربية

6،7املرجع نفسه ، ص  (24( 
( 1985، الرأي العام املصري وقضاي الدميقراطية واهلوية: دراسة ميدانية استطالعية )القاهرة:مكتبة هنضة الشرق ، كرام بدر الدين، عبد الغفار رشادإ

40،41ص  (25( 
الدين، عبد الغفار رشاد ، الرأي العام املصري وقضاي الدميقراطية واهلوية: دراسة ميدانية استطالعية )القاهرة: مكتبة هنضة الشرق ، إكرام بدر (26) 
 40،41( ص1985
)  بالطاهر لبيرير: ، حتاآلخر العريب انظرا ومنظورا اليه، يف: صورة ي: سوسيولوجية االختالف والتعصبعلي ، صورة اآلخر املختلفة فكر  إبراهيمحيدر 

115( ص1999،وت: مركز دراسات الوحدة العربيةبري   (27( 
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، ومع إن اهلوية وحدة اجتماعية نفسية متكاملة (28)أي إن وجود هوية مجاعية معينة ال ميكن إال بوجود هويت أخرى
 (29)البعض يضعها يف أربع مسميات بدرجة متفاوتة من التأكيد هي:، فان ال تقبل التجزئة والتوزع والتفتت

 أ. هوية قومية .
 ب. هوية دينية .
 ج. هوية وطنية .

 د. هوية شخصية .
، غري أهنا تتجاوز ذلك عندما تكون معربة عن الضمري احلي الذي ميثل كل قطري ورغم إن اهلوية الوطنية تعريف

، وغري ذلك من اخلصائص والسمات اليت متثل الفسيفساء لقومية والدينيةب الدميغرافية واخصائص ومسات الشعو 
 الذي تفتخر به تلك الشعوب كوهنا استطاعت أن تعرب عنه مبفهوم واحد هو اهلوية الوطنية.

 
 املبحث الثاين: االطار االجرائي

 : من هم الشباب؟اوال
ميثلون أمهية استثنائية يف حركة  - أي الشباب -ألهنم  واالسرتاتيجيةيعد إعداد الشباب من املهام الشاقة و املعقدة 

اجملتمع و تنبع هذه األمهية االستثنائية األمهية الكربى اليت ميثلها الشباب يف جممل احلياة العامة للمجتمع ملا يتميز به 
والذهنية إنكار الذات، وكذلك للسمات السيكولوجية فاع واحلماس والتضحية واألقدام و هذا القطاع من االند

التييتمتع هبا الشباب بوصفهم فئة متميزة يف مرحلة التطور والنضج، لذا ال ميكن أن جيري االهتمام ابلشباب يف إطار 
عملية االهتمام العامة اليت جتري لعموم اجملتمع بل جيب أن يكون هناك إعداد خاص هلم من خالل هتيئة الضوابط 

يت تتوازن مع خصائص منو الفرد وحاجاته األولية، فضاًل عن تسهيل مهمة اليت تعتمد العلم قاعدة أساسية هلا وال
، فوسائل اإلعالم املختلفة تساعد يف ترشيد السلوك اإلنساين للشباب د مع تطور جمتمعه وثقافتهوأهدافهتكييف الفر 

هوض مبسؤولياهتم كاملة وإشباع حاجاهتم والعمل على تنمية حوافزهم املعنوية واملادية بصورة جتعلهم قادرين على الن
يف تكوين آرائهم جتاه  جتاه اجملتمع، كما تساعد يف رعايتهم واالنتقال هبم إىل مرحلة النضج االجتماعي والفكري و

يف توطيد ثقتهم أبنفسهم وحتريرها من الضياع والتسيب والفوضى وإمناء روح اجملتمع واحلياة يف خمتلف مراحل حياهتم و 
 إلجيايب.املسؤولية والتفاعل ا

                                                           

، حترير: الطاهر اآلخر العريب انظرا ومنظورا إليه، يف: صورة يف إسرائيل ، اآلخر العريب واآلخر الفلسطيين واآلخر اإلسرائيلي يف نظر الفلسطينينيعزيز حيدر
701( ص1999،وت: مركز دراسات الوحدة العربيةلبيب ) بري   (28( 

بريوت: الطاهر لبيب )، حترير: اآلخر العريب انظرا ومنظورا إليه، يف: صورة راك الذات املركز واآلخر اجلواين، الذات العربية املتضخمة: إدسامل ساري(29)  
  378،379( ص1999مركز دراسات الوحدة العربية ،
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 : اخلطاب اإلعالمي للحاضر واملستقبلاثنيا
مبا أن اخلطاب اإلعالمي للدول يعرب ابلضرورة عن فكرها وفلسفتها وأيديولوجيتها، فانه سبيل اجلماهري إىل معرفة ما 

 اقياداهتولة ودرجة تطورها واجتاهات عن إن هذا اخلطاب يعكس وضعية أية د يدور داخل احللقة السياسية، فضالً 
ورؤيتهم ملتطلبات متاسك الدولة وارتقائها، لذا جيب أن تتحدد مالمح اخلطاب اإلعالمي يف أي من البلدان العربية  

 للحاضر واملستقبل جبملة مبادئ من شأهنا أن تعزز الشعور ابهلوية الوطنية عند الشباب العريب وهي:
وسائل اإلعالم مبهمة كبرية يف التنمية، وذلك بتزويد دعم التنمية الوطنية واالقتصادية واالجتماعية، إذ تقوم  .1

 الشباب ابملعلومات عن املستجدات يف اجملاالت كافة.
التنمية السياسية من خالل إفراد مساحات جيدة ختصصها وسائل اإلعالم للتثقيف السياسي والتنشئة  .2

طبيقي، واإلقليمي والعاملي، السياسية واإلعالم السياسي ذات الطابع الشمويل على املستوى النظري والت
 وذلك هبدف حث الشباب على املشاركة السياسية.

التوعية الوطنية، من وظائف اخلطاب اإلعالمي احلديثة قيامه بدور يعتد به يف اجتاه تعزيز الوعي الوطين عند  .3
 الشباب.

 التأثري على اجتاهات الرأي العام احمللي واإلقليمي والعاملي. .4
 ومات إىل الشباب.نقل األفكار واملعل .5
يشرف اخلطاب اإلعالمي احلديث يف جانب كبري منه على عملية الرتبية الفكرية السليمة للشباب وتدريبهم  .6

 العقلي على إصدار األحكام السليمة يف املواقف اليت تتطلب ذلك.
 إن يعمل اخلطاب اإلعالمي على الرتويج للخطاب السياسي املعتدل. .7
خلق رأي عام وإمداده ابلقدرة على ذلك من خالل عرض احلقائق كافة أمام الشباب وتزويده ابملعلومات  .8

واألخبار الصحيحة والدقيقة، وبذلك نضمن قدرة الشباب على تكوين رأي عام صائب جتاه املوضوعات 
 والقضاي املثارة واملطروحة. 

هذا موضوع يف غاية األمهية من موضوعات السياسة حث الشباب على االنتماء الوطين والوالء القومي، و  .9
 اإلعالمية على املستوى القومي.

مالحقة التطورات السياسية والتكيف معها، فضال عن التطور يف املعتقدات ويرتبط التحديث ببناء األمة   .10
 سياسي احلديث.كوظيفة للسياسة العامة، هذا البناء جزء من عملية التغيري للوصول يف النهاية إىل اجملتمع ال
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