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 !؟ماذا يشاهد أطفالنا ..
 لينة خالد آل معينا

 التطبيع يف اإلعالم عندما كنت طالبة يف جمال وسائل االتصال، درست مصطلح
Normalizationواجتاهها مع ما  ، وهو تغيري ظاهرة ما، حبيث تتفق يف بنيتها وشكلها

شاذا ، وال يتفق مع  ، ومن مث فإن التطبيع هو إزالة ما يعده املطبع«طبيعيا  »يعده البعض 
اإلسرائيلية تطبيع العالقات  الطبيعي، وقد اشتهر مصطلح التطبيع يف السبعينات يف اإلشارة إىل

 .العربية جلعلها عالقات طبيعية
اإلعالمي فهناك العديد من الدراسات على سبيل املثال ال احلصر دراسة من  بالنسبة للتطبيع

 ميشيغان للربوفيسور رويل هومسن يشرح فيها بأن التعرض ملشاهد عدائية مثال  يف فئة جامعة
 .كربالصغار يؤدي إىل سلوكيات عنيفة تؤثر عليهم يف ال

واملسلسالت واإلعالنات واللقطات الغنائية وحىت الرسوم املتحركة  جند اآلن يف خمتلف األفالم
، وجند ترويج أفالم «طبيعية»الغرامية بني األوالد والبنات وخاصة صغار السن  أن العالقات
 كتب أوهاي سكول ميوزيكال وأدواته الرتوجيية متأل مكاتبنا وحمالتنا سواء أفالم أو   وشخصيات

 .مالبس أو أدوات مكتبية
ولكن ملاذا ال يوجد منتجون  ال حيق لنا أن نلوم اإلعالم الغريب إن كانت هذه ثقافتهم،

 .وخمرجون ألفالم متثل ثقافتنا االجتماعية والدينية
املرئي  أطفالنا يتجهون هلذه األفالم ألن فيها إخراجا  وجذبا  لالنتباه، بينما يظل إعالمنا إن
 .ق وال جيذب االنتباهغري شي

املعروفة مادونا، واليت هومجت أشد اهلجوم  وإن أغرب ما مسعت يف هذا اجملال أن املغنية
الغريب، ال تسمح ألطفاهلا مبشاهدة التلفزيون، وقد صرحت  لسلوكياهتا الال أخالقية من اإلعالم

 .األمريكية هبذا يف وسائل اإلعالم
موفق احلارثي  ، والذي كلف صاحبه الشريف«األنبياءحممد خامت »تذكرت الفيلم املتحرك 

واحد من أكرب خمرجي ديزين،  مليون دوالر يف حماولة منه إلثراء الرسوم املتحركة متعاونا  مع 11
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الفيلم املتحرك يف بلدنا ومل يتمكن  دون جتسيد للرسول صلى اهلل عليه وسلم، مل يعرض هذا
 .عقوهلم وتتخيله أذهاهنم وعبهأطفالنا من رؤية جتسيد قصة نبيهم لتست

تنافس القصص اخليالية املرئية، وهذا ما  إن القدوة لألطفال من ختيُّل القراءة، ال تستطيع أن
بأخذ « بالل بن رباح»فيلم متحرك عن حياة  قاله األخ أمين مجال الذي هو يف مرحلة إخراج

ه متخصص يف الرسم التاريخ، وقد رمس مرجعا  لكتب 11 -8وصفه اجلسدي والسلوكي من 
 .الدقة % من22 -88اجلنائي حيث تصل دقة الوصف والرسم إىل 

اهلل  ، مستمد من أمساء وصفاتThe 99  مث أتى جمهود آخر من الكويت، فيلم متحرك
مع أروج  التسع والتسعني، وخلقه لشخصيات عربية وشرقية حتارب الشر واحتاد هذه الشخصيات

تقريب احلضارات،  عروفة لدينا أمثال سوبرمان وبات مان بدافعالشخصيات الغربية العاملية امل
 .وأيضا  مل يلق تروجيا  من جمتمعنا

متاما  عن هذا اجليل، مل أكن أشاهد يوميا  سوى برامج القناة  لقد نشأت يف جيل خمتلف
افتح يا مسسم، الذي أوقف هو اآلخر عن تلفزيوننا السعودي، إنين أؤمن  جيل –األوىل والثانية 
دعم وترويج إعالم مرئي لفئة األطفال ليتأثروا بشخصيات وبرامج تتماشى مع  أنه جيب علينا

 .وهويتنا الدينية ثقافتنا
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