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ملخص:
يهحبررألا نمررن اي لررامي مررن اررم ا واغرريو الايويررة ايلررو هؿشخاررا واكررو ايررذوٌ ،وو ر ن رراس نررن امحررذاد ي مررن ايلرروم
والاكحطراد وايهعرىش وايعياير و‘ يلذويرة ،نرةو نلر ثدرذ اي روس ا هلوماثيرة وثرذام ا هلومرات ايلرو ف جهرش
خذود ئكليمية همىن يلذوية سكابتها او غ ؿاا .وثداوٌ ازه ايذساظة ثدذهذ مفاوم نمن اي لرامي وثييراأ اميحر
مرري ا دااكررة نلر اياويررة واللطوضررية الاػرراسية ،وخماهتهررا مررن نوامررم غررهف اي ررهوس باف حمررا ف ظرريما مرري قررم
الا فحاح وايحهامم مو اي لااات نخشى.
اليلماث املفخاحُت :نمن اي لامي؛ اي لااة؛ نمن.
Abstract:
Cultural security considered as one of the most important vital issues of the states,
because it is an extension of the states national, economic, military and political
security. In addition to the information revolution challenge witch make the
information follow without respect the regional boundaries that the state can
control. This study attempts to define the concept of the cultural security and show
its importance in preserving cultural identity and protecting it from factors
weakening the sense of belonging especially in light of openness and dealing with
other cultures.
Keywords: cultural security; cultures; security.
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ملذمت:

شاذت ايعاخة ايذويية بهذ الاشب اي اسد جغيألاات حزسية نل معحوى ا فاايم ،وقاشت ثدوفت
نل ايهذهذ من نضهذ ظياظيا ،اكحطادها ،اححمانيا وخلى رلاايا ميزت ا جحمو ايذولي ا هاضش.
خيث جغيألات ؾ يهة ايتهذهذات وا خاؾش من ؾابهاا ا دلي ايذاخلي ئل ايهايمو ،خيث ض دد
ايتهذهذات نابش يلاذود ،و ض دد بزيً ايذوية غيألا كادس نل خماهة ملومات اويتها وئ حاحاا اي لامي ،ومن
انا قاش مطؿلح نمن اي لامي.
ونلي ااأ ازه ايذساظة تهذ ئل ثدذهذ مفاوم نمن اي لامي وريً ا ؿةكا من مفاوم نمن رم
نمن إلانعان ينطم ئل نمن اي لامي همكاش من مكااش ازا نخيألا ،هما ظنحؿشق ئل امية ثدليم نمن
اي لامي و ام ا لومات ايلو هلوم نليها.
و هالجة ا وغوم ثم ثلعيم ئل :
 ملاسبة مهشاية مفاايمية يكااش نمن.
 ا ػاميأ الجذهذ ي من.
 مااية نمن اي لامي.
 .1ملاسبت معشفُت مفاَمُت لظاَشة ألامً:
نل ايشغم من ا جاودات ايهذهذ وا زوية من ؾش ايهذهذ من اي اخ يأ من حم ئنؿا جهشيف
ّ
موخذ ي من ،ئف ماصاٌ لاذ آلاأ غيألا واضح باينع ة ي هؼ نخذاذ ايلو ثلو مي نايم اييوم ،يذسحة أ وم
واخذ هوقف للذمة مطالا اللاضة.
ونلي ااو ييغ من ا فاايم ايعام جهشيفاا ،بانح اس أ مدحواه ا هشمي م لم بايليم وا ذيوفت
حهم غلب مفىش ايهةكات ايذويية مي ميذاأ ايذساظات نمنية هلشوأ بأأ مفاوم نمن غامؼ ومهلذ ،ااو "
ييغ من ا فاايم ا حفم نليها بطوس نامة ،و من ايطهب ئنؿا جهشيف مدذد ا جهني ولمة نمن ،شأجها
مي ريً شأأ ه يألا من اييلمات ا حذاوية ايلو ثفحلش ئل جهشيف مدذد ياا همىن ثلذهشه ب يم كاؾو"(الاشب
 ،2008ص)9 .
ومي خطوص ريً هشى باسي بىصان Barry Buzanبأأ نمن مفاوم مهلذ يلغاهة ،وبغية جهشيف
هحوحب نل اي اخ يأ إلاخاؾة ب ةذ موس ظاظية نل نكم وهي :اي ذ مي ايعياق ايعياي و يلمفاوم ،ودساظة
نبهاد ا خحلفة ي  ،وضوف ئل ايغموع والاخحة ايز هشث ـ ننذ ثؿ يل مي ميذاأ ايهةكات ايذويية
(الاشب  ،2008ص)10 .
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ومي ايهموم ي يألا مفاوم نمن ئل  ":ايحدشس من الذاأ ش و غشوس يل لا وايشااه" ،ويمىن أ هدذ
ً
واظها و غيلا خعب ا واغيو ايلو هشاد مننتها (بوظؿيلة  ،2013ص )11.ومي جهشيف
ازا ايحهشيف ثؿ يلا
ايػيم ،ي يألا نمن ئل  ":من ايذوية ايلومية من هجوم معلح" (بوظؿيلة  ،2013ص.)11 .
ُوي ّ
هش وولتر لُبمان  Walther Lippmannنمن نل ظاط  ":او أ نمة مي وغو آمن ئل الاذ
ايز ف ثيوأ اي نشغة للؿش ايحضاية بايليم نظاظية ئرا وا د ثشغب بحفاد وكوم الاشب وث لى كادس يو
جهشغد يلحدذ نل ضوأ ايليم نن ؾشيم ا حطاساا مي خشب هازه" (بليغ وظميث  ،2004ص)414.
ّ
ئف ما هإخز نل ازا ايحهشيف ،ثشهيزه نل اي م ايهعىش يلذوية واحاة خؿش حهذد ايليم
ا شهضية يلذوية.
و ّما بىر ووٍلش Booth and Wheeleااجهما ّ
يهشااأ نمن نل ظاط  ":ف همىن ي اشاد
ّ
وا جمونات ثدليم نمن ا عحلش ئف ئرا امحنهوا نن خشماأ آلاخشين من ويحدلم ريً ئرا كش ئل نمن نل
نملية ثدشس" (بليغ وظميث  ،2004ص.)414 .
غيألا

ما هةخل نل ازا ايحهشيف

اكحطش نل غشوس ايحدشس من اللو  ،و امم الجوا ب

نخشى.
مي خيأ ُي ّ
هش سوبشث ماهىماسا نمن نل ظاط  ":ييغ من ا هذات ايهعىشية وئأ واأ
هحػمنها ،ونمن ييغ ايلو ايهعىشية ،وئأ واأ ي ملاا ونمن ييغ اين اؽ ايهعىش ايحلليذ وئأ هنؿو
نلي  ،أ نمن او ايحنمية" (اللضسجي  ،2009ص.)322 .
مما هةخل نل ازا ايحهشيف

يم هشهض نل اي هذ ايهعىش وئ ما سهض نل اي هذ ايحنمو ي من.

ومن بشص ايحهشيفات الاذه ة ي من ايلو قاشت مي اتألا ما بهذ الاشب اي اسد جذ ايحهشيف ايز جى
ّ
يهشا نل ظاط  ":ايهمم نل ايحدشس من ايتهذهذ" (بن ننتألا ،2005ص.)13 .
ب باسي بىصان وايز
ّ
يهش نمن نل ظاط  ":كذس ايذوٌ وا جحمهات نل الافاف
ومي ظياق اينكام ايذولي اا
ى
نل هياجها ا عحلم وثماظىاا ايوقيف غذ كو ايحغييألا ايلو جهحبألااا مهادهة" (بن ننتألا ،2005ص)13 .
ما نمن ايلوم ااو مي س ه  ":كذس ايذوٌ نل الافاف نل اويتها ا عحللة ووخذتها ايوقيفية"،
ونمن ايلوم مفاوم مداال أل هحهلم بايذوٌ ا وحود (بن ننتألا  ،2005ص.)13 .
ويػيف بىصان ويلوٌ أ :نمن ي خاضيلو ايحهليذ وايتألاهيب ااو مفاوم – واظو– و– غيم– مي
آأ واخذ ،هيوأ ً
ً
وواظها ننذما يهالج مخحلف ايلػاها
غيلا ننذما هحم خطشه مي الجوا ب ايهعىشية الـ،
ا حهللة بافظحلشاس ايعياي و والاكحطاد والاححماعي يلذوية مي مديؿاا ايذاخلي واللاسجي" (بن ننتألا ،2005
ص.)13 .
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مي خيأ ّ
يهش أسهىلذ ولفشص  Arnod Walfersنمن نل ظاط  ":من وحاة اينكش ا وغونية
نذم وحود تهذهذ يلليم ا ىخع ة ،ما من وحاة اينكش ايزاثية ايهنو نذم وحود مخاو من جهشع ازه ايليم
.
يللـ س"
ّ
يهحبألا جهشيف ولفشص خعن جهشيف ّ
كذم لاسبة نمن ئف أ جهشيف" بىصان" و"ولفشص" ه يألااأ
مجمونة من نظئلة:
_ ما هي ازه ايليم ا شهضية ايلو هحهيأ خماهتها :اي لا ايذوفج  ،الاظحلةٌ ايوؾنو ،ايوخذ ايتألاابية ،ايشااه
الاكحطاد  ،اياوية اي لااية ،الاشيات نظاظية؟ (بن ننتألا  ،2005ص.)14 .
_ وما او موغوم نمن؟ ام هي ايذوية ،إلانعا ية ،ايفشد
_ وما هي ايتهذهذات ايلو هجب نل ايوخذ ا شحهية أ ثدمو فعاا منها يػماأ بلائها؟ ام ازه ايتهذهذات
ً
موغونيا م راثيا؟ ونبألا نملية ظياظية و خؿاب هط ذ ايتهذهذ ساا ا منيا؟ إلاحابات نل ازه
موحود
ايخعاؤفت ثخحلف باخحة ا لاسبات وايلو همىن ثلليطاا مي ثطوسين :ايحطوس نوٌ ثلليذ واكعي وايز
هحخز من ايذوٌ ايوخذ ا شحهية نظاظية ي من ،واي ان لذ كش موظهة ي من وايز هلش بوحود وخذات
مشحهية غيألا ايذوية.
ئرأ ومن خةٌ ما ظ م رهشه مي ايحهاسيف هخ يأ أ اي اخ يأ يم هدذدوا وم نبهاد ايلو ثحػمنها
ايكااش نمنية ،ئ ما اكحطشوا نل بهذ واخذ واو الجا ب ايهعىش الـ فظيما من مي اتألا ما ك م جهاهة
الاشب اي اسد  ،وايواكو أ جهذد ايحهاسيف ئ ما يهىغ جهليذ ايكااش نمنية وضهوبة ايحوضم ئل مجمونة من
نبهاد ايلو ثنذسج اي وايهةكة ايما بينها.
يلذ ثوظو مفاوم نمن يي مم بهاد خشى بهذ أ واأ مدطوسا مي حا ايهعىش الـ خعب
ايؿشح ايواكعي ،ومن خةٌ ما حا ب "سوبشث مىىماسا" -وصيش ايذاام نمشيي نظ م مي هحاب "حواش نمن"-
بحهشيف نمن بأ يهنو " ايحؿوس وايحنمية ظوا منها الاكحطادهة و الاححمانية و ايعياظية مي قم خماهة
مػمو ة" وبايحالي ض دد انان كش شمويية ي من ،واىزا وظو ازا ا فاوم يي مم الجوا ب ايهعىشية،
ايعياظية ،الاكحطادهة ،الاححمانية واي لااية.
_ نمن اي يئو :ويلطذ ب خلم ايعياظات وآلاييات وايلوا يأ ايلو ثذسج منؿلاا ايخعييألا ايهلةن غشوس
خماهة اي يئة من ايحلوذ ه شؽ ظاي و فظحمشاس الايا (بوكوق_ .)http://berkouk-mhand.yolasit.com ،
نمن ايطحي :ويهنو" ثمىيأ إلانعاأ من ايهيش مي بيئح ثإمن من نمشاع ،هما ثواش ي الام مي ايحذاو ومي
الاظخ فا ومي ايوكاهة منها"(بشكوق.)http://berkouk-mhand.yolasit.com ،
_ نمن ايغزات  :ويلطذ ب ثوايألا ايغزا اييامي وضةخية ايهلاكيألا
مموٌ من ؾش ّ
_ نمن الاكحطاد  :ويحهلم بػماأ دخم دنى نن ؾشيم ايهمم و نن ؾشيم كام سناهة ّ
ايذوية
(منطوس  ،2014ص.)75 .
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_ نمن ا جحمعي(اي لامي) :ويلطذ ب كم ايليم اي لااية ا جحمهية وظةمة ا جحمو فع
_ نمن ايعياي و :هشث ـ نمن من ازه ايضاوية باألاياس وآلاسا وايهنف بيأ ايذوٌ ،واينزانات غيألا ايهنيفة ،وخشية
ايحه يألا .ااو يهنو " :ثمىيأ ا واؾنيأ من خلوكام ا ذ ية وايعياظية مي كام دهملشاؾ م اسواج " (منطوس
 ،2014ص)75 .
_ نمن ايطحي :ويلطذ ب  ":ثمىيأ إلانعاأ من ايهيش مي بيئة ثإمن من نمشاع ،هما ثواش ي الام مي
ايحذاو ومي الاظخ فا ومي ايوكاهة.
ئرا ومن خةٌ ما ظ م همىن ايلوٌ ئأ ازه نبهاد متألاابؿة ومحياملة ايما بينها وثإرش مي بهػاا
.

اي هؼ

-2املظامين الجذًذة لألمً:
قاشت ازه ا ػاميأ الجذهذ ي من يلتهذهذات ايلو اشصتها الاشب اي اسد وايفلش وايهجش غيألا اي شنية
ونمشاع واييواسذ ايؿ يهية وايلو دت ئل بلوست مفاايم حذهذ ي من.
أ_ ألامً إلاوساوي:
ي يم مفاوم نمن إلانعان ؾشخا حذهذا مي ايذساظات نمنية مي نايم ما بهذ الاشب اي اسد  ،سبـ
بيأ خلوق إلانعاأ وخاحاث نظاظية من حا ب ،ومعاةم الاظحلشاس ،ايهذاية ،ايحنمية وايحمىيأ من حا ب
آخش ،وكذ سهض نل ايفشد وييغ ايذوية ووخذ ظياظية ،و هذ نل أ هة ظياظة منية هجب أ هيوأ اياذ
منها ثدليم من ايفشد بجا ب من ايذوية .وكذ قاش ازا ا فاوم من خةٌ بش امج نمم ا حدذ يلحنمية مي
ثلشيشه ايطادس نام  ،1994وكذ حا اي الجمو بيأ محغيألا ايحدشس من اللو وايحدشس من الااحة(Gouda .
and Crowley 2008, p.p.9-10).
هلطذ بايحدشس من اللو دس ششوؽ ايلاش ،ايلمو ،اللو ووم اي شوؽ ا وغونية ايلو ثجهم
خيا إلانعاأ مليئة با خاؾش وايتهذهذات ،ظوا وا د من ؾ يهة ظياظية و اححمانية و كا و ية و مادهة و
رلااية(United Nations Development Programme 2000, p. 35) .
ما ايحدشس من الااحة ااو يهنو ظاط بخلم ششوؽ هشامة إلانعاأ من خةٌ ثوايألا اشص ايحهليم،
ايهمم ،ايحمىيأ من خشية ا هحلذ وخشية ايحه يألا ،ا عاوا اي لااية وايفىشية وايلغوية ،وهزيً ثوايألا وم
اي شوؽ ايلو ثمىن إلانعاأ من خيا ايشااه والاظحلشاس )(Alger 1998. p. 188
ويحفشم نمن إلانعان ئل نذ اشوم اماا ( :ضاس  ،2011ص)50 .
_ من ئنعان اكحطاد واححماعي :ي مم نمن ايغزات وحميو شياٌ الاماهة من اي ؿاية والجوم وا شع.
_ من ئنعان مذن وظياي و :ي مم حميو خلوق إلانعاأ ا ذ ية وايعياظية ايلو ثػمن ي اي هوس باألمن.
_ من ئنعان خيو  :وريً نن ؾشيم غماأ بيئة كيفة.
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_ من ئنعان رلامي :ي مم خماهة اي لااات ا حهذد وخم وم مواؾن مي ايحمحو بها وخل مي ايحهلم ،وظنداوٌ
مي ايهنطش ا والي ايحهمم مي ازا ايهنطش.
 _3ماَُت ألامً الثلافي:
هشثىض نمن اي لامي نل مهاهيألا الانتزاص باياوية الاػاسية ووجها ايونا ا عحونب نحوج اي هب
اي لامي ،مو الا فحاح والاواس مو اي لااات نخشى بايحهاؾ وايحواضم الاهجاب مو كػاها اي لااات إلانعا ية
نخشى من منؿلم مشحعي وخػاس  ،ويخناوٌ ازا ا دوس ثيياأ مااية نمن اي لامي و اميح مي امن ايذوٌ.
أ_ حعشٍف ألامً الثلافي:
نمن اي لامي او مفاوم ئهجاب وثفانلي يعمذ بحأظيغ سؤية حذهذ ي من ،خيأ هتألااد مو
اي لااة ،خيث هحم اظحخذام يحوايألا اخحياحات ا جحمو ويىفم خشية ايش وايش نخش ،ويدفل خلوق ايذوٌ
وناشاد نل خذ ظوا  ،وبايحالي او مفاوم حذهذ يلحهامم الاػاس ايلاةم نل الاختألاام وايحلذهش بيأ نمم.
وَعشف الذهخىس عاص ي حمىد ألامً الثلافي بأههَ ” :ى الطشٍم لصذ الغضو الثلافي أو عملُت
الحصاهت طذ الغضو الثلافي الزي كذ ًىجه طذ بلذ ما“ ( الخظيري)https://zainabalkhudairi.com ،
"الافاف نل ا يو ات اي لااية نضلية مي مواحاة
ومن خةٌ ريً ااألمن اي لامي يهش نل
ايحياسات اي لااية ايوااذ و نحنيية ا واة" ،واو بهزا ا هنى خماهة وثدطيأ يلاوية اي لااية من الاختألااق
من اللاسج.
ويهش نمن اي لامي هزيً بأ ساو خؿش اللو من الذاأ ايليم اي لااية وايشمضية ايلو ثجيب
نن مؿايب ا جحمو( بوظهذهة وخمود ،2017ص..)380 .
"ا دااكة نل ملومات اي لااة وثأضيلاا وثؿويشاا يخعاهش
هما همىن جهشيف نمن اي لامي نل
معحجذات ايهطش وثدوفث  ،خلى حمىن من الاواس ا مش واللةق وا ذم مو آلاخش" (بوغذهش  ،2018ص.
)128
ونلي ااألمن اي لامي او مجمونة إلاحشا ات ايلو تهذ ئل خلم قشو كابلة يحنمية وثؿويش اي لااة
لاماهة فعاا وايحىيف مو ا حغيألاات.
وبايحالي ااأ مطؿلح نمن اي لامي هديم ئل شهوس ايفشد و الجمانة بافؾمئناأ نل اويتهم،
واخعاظام باألماأ نليها من خؿش و تهذهذ .وجهمم ايذوية بمإظعاتها نل الافاف نل نمن اي لامي
يلجمانة من خةٌ ظياظاتها الاماةية ايلو ثلوم نل غشط الانتزاص باي لااة.
ب -الخمُيز بين مفهىم ألامً الثلافي وبعع املفاَُم املشابهت:
-ألامً الثلافي والثلافت ألامىُت:
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جهحبألا اي لااة نمنية مجمونة من نن ؿة ايلو جعتهذ خلم ايوعي نمنو مي شلى مجافت نمن،
ا هي نملية جهليم وجهلم ا فاايم نمنية واللبألاات يلمواؾنيأ ،يحدليم نمن ايوؾنو وخماهة ا واسد ايؿ يهية،
وملاومة ايشرهلة وإلامشاع الاححمانية ،وهي ثشبية منية يل شؾ وا واؾن بديث ثجهلاما سحة واخذا(مش يش
 ،2017ص )343 .ما نمن اي لامي ااو بياأ نظغ وايلوانذ ا حواش مي رلااة ما نو الاختألااق اي لامي وايغضو
ايفىش .
ألامً الثلافي والغضو الثلافي:حهذ ايغضو اي لامي ئل اينيم من اياوية بؿمغ ايشلطية ومطادس الا حما  ،ويحدلم ريً
باظحخذام وظاةم إلانةم وايحهاوأ ايحهليمو واي لامي ،ما نمن اي لامي ايىمن مي ا دااكة نل اياوية وخماهتها
من نوامم غهف اي هوس باف حما مي قم الا فحاح وايحهامم مو اي لااات نخشى من منؿلم ايلو ( ضاس
 ،2011ص)57 .
ج_ أَمُت جحلُم ألامً الثلافي:
ثحجل امية ثدليم نمن اي لامي مي ( :ضاس  ،2011ص)59 .
 الافاف نل ايزاثية اي لااية من خةٌ ايليم وا هاهيألا ايلو ثديـ با جحمو واظحلشاسه وثميزه نن باقي
ا جحمهات.
 بنا ا واؾن ايطالح ،هيوأ مدمو من وم ايحياسات وناياس اياذامة وايحؿش وإلاسااب وايهنف ،ويجهل
كادسا نل ا اسهة ايفهاية مي ثنمية ا جحمو.
 خماهة ايهادات وايحلاييذ ا حواسرة نبألا نحياٌ وايلو ثمحذ بذوساا ئل ايليم إلانعا ية رات ايؿابو ايذهنو
والاححماعي.
 ثدليم ايحنمية الاكحطادهة يلمجحمو وريً بحيوين ا واؾن ا حمعً بوؾنيح الاكحطادهة ،ومن يهمم
يلتألاويج يلوؾنو دوأ نحنبو خذمة فكحطاد بلذه.
 بنا رلااة راثية ثدمو فعاا بنفعاا وثطمذ مام ا إرشات اللاسحية ويي هحدلم ريً رهش نظحار
مدمذ ا دفوف أ انان ننطشين ظاظييأ اما :الانتزاص بايزات اي لااية  ,والا فحاح والاواس مو
اي لااات ا هاضش .
د_ ملىماث ألامً الثلافي:
إرا واهذ الثلافت هي رلً اليل املشهب املخىىن مً املعشفت والعلائذ والفً وألاخالق والعشف
وول اللذساث والعاداث ألاخشي التي ًىدسبها إلاوسان باعخباسٍ عظىا في املجخمع ،فان ألامً الثلافي ًخىىن
مً عىاصش أساسُت جخمثل أَمها في ما ًلي:
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_ اللغت :حعخبر اللغت صىسة لثلافت الشعىب ومً أَم مظاَش الاخخالف بين الثلافاث املخعذدة وبزلً فهي
حعبر عً َىٍت الجماعاث الثلافُت وأسلىب للخىاصل والاحخيان بُنها ،نل انح اس جها كام يلحواضم بيأ
ايناط وثدليم ايحهاوأ ايما بنهم ،وايلغة ثم م اوية ناشاد واي هوب ،وبزيً ااأ ثطذم ايلغة ي يم خؿش
نل اياوية( .وايب وخمود  ،2017ص.)381 .
_ الذًًَ :ى جنزًل الهي ًفشض على الجماعاث الخظىع ملبادئه ،وَى اسمىذ املجخمع هىهه ٌعمل على جىظُم
واملحافظت على الشوابط الاجخماعُت ،ويهحبألا من ام ملومات اي لااة و خذ الجوا ب نظاظية هكم نن ؿة
اينكامية مي ا جحمو ،اايذهن هم م ايلانذ نظاظية ايلو ثمىن ايفشد وا جحمو من ايعيألا بث ات ،واو بزيً
يهحبألا ا لنأ نوٌ يلليم وا هاهيألا الاححمانية( .بوغذهش  ،2018ص)129 .
_ الخاسٍخ :ايحاسيخ او راهش اي هوب ونمم اي لااية ،ويوسذ ي حياٌ ا حةخلة نل الالاةم ا حهللة بميو ات
اياوية وايشلطية ،ي نا الااغش وا عحل م بانح اس اأ ايحاسيخ او ا وح .
_ الترار :او ا خضوأ اي لامي وا هشمي وييم مة ثشاثها الاػاس واي لامي ايز هم م راهشتها ايحاسيخية ،وينحلم
ايتألااذ بايحهليم مي شيم نلاةذ ويغة ونلوم وآداب وانوأ وثلاييذ.
_ الاهخماء :واو يهبألا نن شهوس ئهجاب يعخ هشه ايفشد ثجاه وؾن  ،ويعخ هش دوه بايفخش وايوف  ،وييوأ ملتزم
با هاهيألا وايلوا يأ وايليم وايحلاييذ ايلو جعاام مي ثؿوس بلذه.
_ املىاطىت :جهبألا نن دسحة الاسث اؽ بيأ ايفشد ووؾن ومواؾني  ،ازا الاسث اؽ هيوأ من خةٌ نةكات وسوابـ
يغوية ،رلااية ،اححمانية ،اكحطادهة وظياظية ،ونل ظاظاا ثكاش دسحة معاامة ايفشد مي بنا وؾن .
(بوغذهش  ،2018ص)129 .
ٌ-مؤسساث الحفاظ على ألامً الثلافي:
ويهم ايخ وه اي لامي هذاو ال اي دث نن ايعييم ايز هػمن يل لااة الافاف نل خطوضيتها
ً
و منها من ايهجوم واياذم وا دو وإلارابة ،وبهيذا نن موكف الانغةق نل ايزات وشيؿنة ايهو ة ،وحب
الاذهث نن ا نانة ايلو ثملىاا اي لااة مي مواحاة تهذهذ ايهو ة وخؿشاا؛ ازه ا نانة ايلو ف همىن أ ثيوأ
ئف بوحود ظياظات رلااية هلوم نليها خشاط اي لااة هيوأ اذااا خماهة اياوية من ا وت ،.ومي ازا الاؾاس
همىن سضذ مجمونة من ا إظعات ا حذخلة مي نملية الافاف نل الامن اي لامي واياوية ايوؾنية ثحم م ظاظا
مي ما هلي:
.1دوس ألاسشة:
ي ظش دوس اام مي ثنمية وثأضيم ايليم اي لااية مي مشاخم مو ايفشد ا خحلفة ،اهو ا عإوية نن
ثلليأ نخةق وا ادب نخةكية ي بنا منز ضغشام ،هما جهمم نل خماهة اي اب من ايغضو ايفىش
وايحطذ ي اياس اياذامة وايهلاةذ ايفاظذ وخمةت ايخ ىيً ايلو جعتهذ صنضنة ايهليذ مي فوظام ،وريً
من خةٌ ايحونية ايذهنية ايعليمة ،وئمذادام بايلذس ا ناظب من اي لااة ايذهنية ا حوظؿة ايعليمة ايلو
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ثدلم يام من رلامي دهنو كادس نل مواحاة ايحدذهات ايها ية ،هما جغشط ايهم سوح ايهمم وإلا حاج يحدليم
ايحنمية (.خعيأ) https://democraticac.de/?p=55670 ،
.2دوس املؤسساث التربىٍت والخعلُمُت:
ويحجل ريً من خةٌ ايععي يحهميم الا حما الاػاس ايوؾنو وايح ليف ايعياي و ايز ثلوم ب
من خةٌ مواد ايتألابية ايوؾنية و ايحاسيخ  ،وئنذاد ايفشد يلحأكلم وايحىيف مو ا حغيألاات اي لااية والاححمانية
بتزويذه بأظاييب اام ا ىةت ا جحمهية ونةحاا ،وثنمية سوح إلابذام اي لللم رلااة محفوكة واحاة ايغضو
اي لامي.
.3دوس الخيشئت السُاسُت:
يلحن ئة ايعياظة دوس ه يألا مي ئناد ج ىيم وع ا واؾن خوٌ كػاها الاىم وايعلؿة وايلا وأ بما
هػمن ثفام ا واؾن يؿ يهة دويح و كام الاىم ايها وئدماح مي ايهملية ايعياظية خلى في هش بيو محلل
والـ يللشاسات ايعياظية ويي هحدوٌ ال م اسن م ضياغة ثلً ايلشاسات ا إظعات اي لااية والاححمانية (.
خعيأ) https://democraticac.de/?p=55670 ،
.4دوس وسائل إلاعالم :
ف يعحؿيو اخذ ئ ياس دوس وظاةم إلانةم م بث ايوعي اي لامي وا جحمعي مش خشى يذى اي اب
وثأضيم مفاوم اياوية ايوؾنية يذحهم وريً من خةٌ الااحمام بن ش ايليم ونخةق ،ون ش ايحهاوأ وايعةم
و ز ايهنف وايحؿش وإلاسااب ،وجهميم م ادب ايهذٌ وايخعامذ مي قم ايغضو إلانةم واي لامي
.5دوس املجخمع املذوي:
هحم م دوس ا جحمو ا ذن مي الافاف نل اياوية اي لااية مي رةرة بهاد؛ اي هذ نوٌ ايحونية
بايلػاها ايذهنية ومداسبة ناياس ا حؿشاة واي هذ اي ان ايحونية بايلػاها ايعياظية وئششاه مي نملية ضنو
ايلشاس مي ايلػاها ايهامة واي هذ اي ايث ايحونية بايلػاها الاكحطادهة)https://democraticac.de/?p=55670(.
واىزا؛ هن غي لاما اي لااة ّ
وخشاظاا أ يهملوا نل ساو الانتزاص يذى الجمانة من خةٌ سبـ
نحياٌ الااغش وايةخلة بيم ما همد يل لااة بطلة ،وييوأ ريً نبألا كنوات ايحهليم ونظش وإلانةم،
ايخنفغ ايؿفم اوا اياوية وثتألاسخ مي ران ووحذا ووني ضوس اي لااة وكو الا حما ايلو ثحغزى بأشيا
ً
ً
ه يألا محذاخلة ف همىن اطلاا ،بانح اساا هة محيامة ،مو غشوس الا فحاح نل ما هموس مي ايهايم ،وجعحؿيو
اي لااة أ ثماسط نملية ايغشبلة نل ما او دخيم نليها مما ف هةةم خطوضيتها ،واخحػاأ ايليم إلانعا ية
ايلو ف ثحهاسع مو ايليم ا دلية  -ئرا ثواشت ياا ا نانة اييااية ايواكية.
خاجمت:
ي يألا مطؿلح نمن اي لامي ئل شهوس ايفشد والجمانة بافؾمئناأ نل اويتهم ،وئخعاظام باألماأ
نليها من اللؿش واي هجوم وايتهذهذ وا دو وايخ وي  ،ومن ازه ايغاهة هىخعب مفاوم نمن اي لامي اميح
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ً
ً
وخؿوسث ك ًشا فسث اؾ باي لااة ايلو ّ
جهذ ميو ا سةيعيا من ميو ات ايوحود؛ ريً أ من ف اوية ي ف وحود
ً
ي  ،وئأ ثضيا بض الاػاس رلااة ،ويغة ،وظلووا.
هما يهحبألا نمن اي لامي من بشص بهاد نمن ايلوم أل بلذ ومن ام نناضشه ايذاخلية غيألا ا شةية
ايلو هخ يم منها ،نل ايشغم من وحود ميو ات ونناضش خشى ي من ايلوم  ،وين أ نمن اي لامي من شهوس
الااحة ايفشدهة والاححمانية ،والااحة ئل الاؾمئناأ يذوام اياوية اي لااية وايكشو وا عاسات اي لااية ر
ُ
الاححمانية مي ثلً اي يئة .ومن وحاة كش منية منهجية ،ثفعش اي لااة نل اجها ميوأ من ميو ات ايلو
ايوؾنية و جها كام اشعي داخم اينكام نظاي و .وبنا نلي  ،هأج نمن اي لامي بمهنى من حض من مجموم
بنا اييم؛ بنا نمة (اي هب) ،بنا اي لااة ،وبنا ايذوية.
ونلي جهذ كػية الافاف نل نمن اي لامي واياوية ايوؾنية من ا عاةم الايوية يلمجحمهات ،واو
ف يهنى الا ضوا والا لؿام نن مواه ة ايهطش والاظحفاد من منجضات الاػاس الاذه ة ويىن يهنى م اسهة
وثفانم الاػاسات مو بهػاا بديث ثأخز وم خػاس من نخشى ما هحواام مو م ادئها وكيماا
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