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ملخص
يه ددض ام ددي ان أ دداس م ددي لل د اؾ ددـ انضان ددت نل و ددت انوؾني ددت ،و ته ددضه ل ددظ انوعق ددت انبد ي ددت ئل د انكش د ن ددي
مسخلد امل اعؾدداث انالػمدت نخدأيددم لمددي زأافخنددا وخ ايددت لو دنددا انوؾنيددت مددي اندشددو ا وانخ ييددو ،ونئلحابددت ن د
ئشد دداانيت انضعاؾد ددت واملخ لد ددت سد د ويليد ددت جدأيد ددم امد ددي ان أد دداس وان و د ددت انوؾنيد ددت ،جد د اؾد ددخسضج املد ددن انوضد ددل
وانخدلي  .جوضلذ انضعاؾت ئل لن ملإؾؿداث املتجخ دو بدازخاله متجااتهدا صوع سد خ ايدت ان و دت انوؾنيدت ،نكدغا ملدا
ج اعؾا مي نشاؾاث تهضه ئل جغؾيش ان أافت انوؾنيت ،وخ ايتها مي اندشو ا.
الكلمات املفحاحية امي؛ ان أافت؛ ان و ت؛ املإؾؿاث املتجخ هيت.
Abstract:

Cultural security is one of the foundations supporting the national identity,
and this paper aims to reveal the various practices necessary to achieve the
security of our culture and protect our national identity from distortion. To
answer the study's problem " how to achieve cultural security and national
identity", the descriptive and analytical approach was used. The study found
that community institutions in all their fields have a role in protecting the
national identity, due to their activities aimed at consolidating the national
culture and protecting it from distortion.
Keywords: Security; the culture; Identity; Community institutions.
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مقذمة

حهغه املتجخ هاث انهغبيت وًيرلا مي املتجخ هاث إلانؿانيت جدواث ؾغيهت س مسخل مياصيي الحياة
انؿياؾيت والاحخ انيت والاقخطاصيت وان أافيت س قل اننكاج انهانمي الجضيض وما جلغغا انهوملت مي جدضياث،
امغ انظي يخؿلب انخهامل مو لظا انوغو وازظ بانخضابير وانؿياؾاث انتي حؿانض املتجخ هاث انهغبيت ن
املواءمت وانخكي مو لظ انخدواث انهامليت مي ح ت ،وبين قضعة إلافغاص ن اؾديهاب انخًيير ،وباألزظ انخًيير
ان أاس مي ح ت زانيت.
ضاع مي انػغوعي املدافكت ن ان و ت انوؾنيت والاعجأاء بانلكغ وانؿلوك إلانؿان س املتجخ و
انهغب ملواح ت انًؼو وان ي نت ان أافيت انتي حؿتهضه املتجخ و وجلأض انأضعة ن انشهوع باألمان والاؾخأغاع.
ئن امي ان أاس نل تجخ و لضبذ غغوع ا لح ايت ان و ت انوؾنيت وانترار الحػاعي وانأي وانهاصاث
وانخأانيض انتي ج ل لل انغكاةؼ انتي يأوج ن لؾاؾ ا املتجخ و انهغب  ،و ا يهض امي ان أاس وظنك صنامت
لؾاؾيت نخدأيم امي انأوم انهغب س قل انخًيراث انهامليت املهاضغة.
وؾبأا نظنك ي كي ؾغح إلاشاانيت انخانيت :وي
انوؾنيت؟  ،وجنضعج غ ي لظ إلاشاانيت ح لت مي اندؿاؤاث:

يؿال امي ان أاس س املدافكت ن ان و ت

 ما ه مهايير امي ان أاس  ،وما م ضصاجا؟ ما انضوع انظي جلهبا مإؾؿاث املتجخ و س جدأيم امي ان أاس واملدافكت ن ان و ت ؟فغغياث انضعاؾت:
نئلحابت ن لظ إلاشاانيت يخ وغو انلغغياث انخانيت:
يؿال امي ان أاس س املدافكت ن ان و ت انوؾنيت مي زالل انضوع انخونوي انظي جأوج با
مسخل املإؾؿاث املتجخ هيت.
 .1مفهىم ألامن الثقافي وأهميحه:
قبل انخؿغق ملل وج امي ان أاس  ،جتجضع إلاشاعة ئل مل وج امي وان أافت كل ن خضا.
أ .جعزيف ألامن
يشير امي ن وما ئل الح ايت مي انأوى املهاصيت ،لو يياب انػغع لو الخؿغ( ،كاألمي انًظات ،
املإؾؿاث آلامنت ،زـ لاج آمي ،لو زليت آمنت) ،لو ودانت طلنيت( ،ن ؾبيل امل ال ،امي انهاؾل  ،وامي
َ
َ ُ َ
َ
َ
هيش س أ ْمن :
ان أاس ) (و كيبيضيا ،)2021 ،وقض وعص س املعج انوؾيـ لن أمن  :لو اؾ مطضع ل ِم َي ،أ َم َن مثا (ي
س ُؾ َ ْأ َ
نين ٍت َو ُي ْؿ ٍغ) وأمان ،لي اؾ ئنان مي بهض زوه ،و ا بين منتجض انلًت لن امي مي لمي لمنا -ولمانا لي اؾ أن
ف و ِآمي ولمين ،وامان :انؿ أنينت والح ايت وؾاون انألبُ ،ويشير املطباح املنير ئل امي فيأال“ :آمنخا نليا
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بانكؿغ وج نخا نليا ف و لمين ،ولمي انبلض اؾ أن با لللا ف و آمي ولمين ،وآمنذ باهلل ئي انا لؾل ذ نا ،وآمنذ
اؾير ّ
باملض لي لنؿيخا امان”( .املهان )2010 ،
ْ
ال ْئب َغالي ُ َع ّب ْ
وئط َق َ
اح َه ْل
و ا وعص طوغ امي س آياث و يرة مي انأغآن انكغ  ،منها :قونا حهال ":
ِ
ِ
َ ْ
َ َ
َ َُ ّ ْ َ
ْ
َلظا َبلضا ِآمنا ( "...ؾوعة انبأغة ،آيت  ، )126وقونا ليػا  ":ان ِظي لؾ َه َ ُ ِّمي ُح ٍوم وآمنه ِمي زو ٍه" ( ؾوعة
قغيش ،آيت )14
بين ا يهخبر امي مي انناخيت الاضؿالخيت مل وما شامال ،ئط يش ل لبهاصا نضيضة؛ لمنيت واحخ انيت
واقخطاصيت ،جخطل بدأوق إلانؿان وانخنوم ان أاس نخدأيم لضه مشترك س املتجخ و ،و ا يهغه امي ن لنا:
ّ
نغغا لو لي
ننلؿا ِ
"لو متج ونت مي انخضابير وانأوانين انتي يدبه ا إلانؿان نخدأيم الح ايت ِ
ومانا وم خلااجا لو ِ
ش يء ز ين يساه نليا" (انضو ااث ،)2018 ،خطيلت متج ونت مي إلاحغاءاث وانخضابير انتربو ت وانوقاةيت
وانهأابيت ،انتي جخسظلا انؿلؿت نطيانخا واؾخدبابا ،انؿالقا مي املباصب انتي جضيي بها امت وا جخهاعع لو
جدناقؼ مو املأاضض واملطالح املهخبرة".
ُي ل امي متج ونت إلاحغاءاث واننك انتي جدأم انؿالمت وانؿ أنينت والح ايت والحغ ت وييرلا
نللغص واملتجخ و مها ،و ظلب انبهؼ ئل لن امي ي ل انخضابير انكليلت بدلل اننكاج انؿاةغ ن ؾنن هللا
وغبـ انهالقت بين انناؽ ن ندو ناصل ومخواػن ،ختى ينسغؽ املواؾنون ح يها س زضمت الضاه وانًاياث
املشتروت صون ج بيـ لو ئػناج.
ب .جعزيف الثقافة
ان أافت ه ؾلوك احخ اع ومهياع موحوص س املتجخ هاث انبشغ ت (و كيبيضيا ،)2021 ،وقض حاء س
ٌ
وعحل زأ لي ضاع خاطقا فؿنا ،لي ؾغيو انخهل  ،و ا يشير
نؿان انهغب :زأ انص يء وزأافت ،لي خظقا
املنتجض س انلًت ئل لن ان أافت مي زأ َ ُ
وزأ زألا وزأافت ،لي ضاع خاطقا ،وان أافت مي اننؿاء انلؿنت
ِ
وانظكاء ،وان أافت ه انخ كي مي انهلوج وآلاصاب وانلنون.
ُ َ
و ا وعص س املعج انوؾيـ “زأ انص يء” لي لقاج املهوج منا وؾوا  ،وز ِأ إلانؿان لي لصبا
والحظ ُق فيها.
نل ا ولظبا ،وان أافت ه انهلوج واملهاعه وانلنون انتي يؿلب انهل بها
ِ
بين ا ضيًذ ملالي نضيضة مي انناخيت الاضؿالخيت ملل وج ان أافت ،خيث ُيشير ئل كوجها" :وؾاةل
الحياة املسخللت انتي جوضل ئنيها إلانؿان نبر جاع سا انؿو ل ،انكالغ منها واملخػ ي “انهأ وانالنأ ” انتي
جوحض س وقذ مهين ،وانتي جغشض وجوحا ؾلوك افغاص س املتجخ و ،ولناك مي يغى لن ان أافت ه " :متج ل
انهاصاث وانخأانيض وامل اعؾاث ،امل اعاث ،واملهاعه ،وانأوانض واملهايير وامل نوناث والاؾتراجيتجياث واملهخأضاث
وافااع وانأي واؾاؾير وانؿأوؽ انتي حؿخ غ مي حيل ئل آزغ ،وجخوانض صازل كل فغص نخنخج انخهأيض
الاحخ اع وجتجضص "(موعان ،ص.ؽ.ن ،ص .)77.ولظا ما يهني لن ان أافاث م ا كانذ شضيضة الازخاله يبأى
لؾاؾ ا واخضا.
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و ا نغفذ ان أافت بأجها" :لن اؽ واضحت مي انؿلوك يدطل نليها إلانؿان وجنخأل ئنيا ني ؾغ م
عموػ جخاون مي إلانتجاػاث امل يزة نلج اناث إلانؿانيت ،فان أافت ؾلوك مخهل منأول احخ انيا زاص
باإلنؿان" (ناص ي  ،2010ص )269.لي لنا يلترع لن جاون ان أافت مؿخوخاة مي املتجخ و انظي نهيش فيا،
وه " :زالضت انهلوج وانختجاعب انبشغ ت وانضينيت انتي جوحا انلغص انوح ت انصحيدت ،بين ا يأطغلا انبهؼ
آلازغ ن تهظيب املوالب باملهغفت وانخ غؽ بانترازاث انلكغ ت واصبيت وانلنيت ،م ّ ا يإصي ئل ينى فكغي واؾو
يؿ ذ نلهأل انبشغي لن ينؿم و وخض بين ان أافاث"(نليوي )2016 ،فهي ن ليت مختجضصة صاة ت ا جنخهي لبضا،
وا حهنى ئؾالقا لن ئنؿانا لو متجخ ها مهينا قض خطل مي املهاعه وانهلوج وانأي ما يتجهلا ن ق ت ُ
انؿل
ُ
ان أاس  ،لو لنا وضل ئل انًايت انأطوى ،وئن ا صااث انتهظيب وانخأو حهنى انختجضص انظاح  ،لي جكغاع انتهظيب
ومغاحهت انظاث وجأو ا وئضالح انوحاح ا.
ت .جعزيف ألامن الثقافي
ئن مطؿلح امي ان أاس مغجبـ باألمي انهاج ،ف و امخضاص نؤلمي انؿياس ي وامي الاقخطاصي وامي
انهؿكغي ولمي امليا ،وييرلا ،فانهالقت مترابؿت بين ح يو لنوام امي ،وا ي كي انلطل بينها ،ألن جوفغ لخضل ا
مغجبـ بخوفغ آلازغ ،و غاص بال ت امي جدأيم قضع ما مي املنلهت وانأوة نخدأيم نوم مي انؿ أنينت.
فانهالقت جغابؿيت بين كل لشاال امي ،ألن جدأيم امي الاقخطاصي يخؿلب جدأيم انخن يت
الاقخطاصيت وانخاامل الاقخطاصي ،ولظا يدخاج ئل متجخ و مؿخأغ يهيش امي انؿياس ي ،وجدأيم امي انؿياس ي
مأغون ب تجخ و جخدأم فيا خغ ت انغلي انخهبير ،شغ ؿت لن ج اعؽ لظ الحغ ت وفم اؾـ انأوميت وانوؾنيت
(بلأؼیؼ.)2009 ،
ُ
فاألمي ان أاس يهض نونا مي لنوام امي انظي يدافل ن انظاجيت ان أافيت س مواح ت ان ي نت ن
انصخطيت انأوميت ،وظنك الحلاف نليها مي انخياعاث ان أافيت املسخللت ،مو خ ايت ح يو املإؾؿاث ان أافيت
مي الانتجغاه مو ان أافاث ازغى ،و ا ُيشير مل وج امي ان أاس ئل املدافكت ن مأوماث ان أافت وجأضيل ا
وجؿو غلا ندؿايغ مؿختجضاث انهطغ وجدواجا ،ختى ي كننا طنك مي الحواع امل غ والخالق واملبضم مو آلازغ .و ا
يشير ئل " :شهوع انلغص والج انت بااؾ ئنان ن لو ته  ،وئخؿاؾ باألمان نليها مي الخؿغ وان جوج وانتهضيض
ّ
واملدو واندشو ا" (باوع)2019 ،
و ا ُيهغه امي ان أاس ن لنا :انشهوع انظاح باانخ اء انأوم  ،وانظي يسلم اؾ ئنانا نلوحوص
نضى افغاص املنخ ين ئل لمت واخضة ،ف و ُي َ كي س املدافكت ن ان و ت وانضفام غض مي يداول ػنؼنت زأافت
امت (نؼاعي  ،2011ص.)52.
ث.أهمية ألامن الثقافي
يهض امي ان أاس غغوعة نلحلاف ن مؿخو اث ان أافت س لبهاصلا ومتجااتها ومكالغلا املخهضصة،
وانوقوه غض انخياعاث ان ضامت انتي جإصى ئل جظبظب افااع ،وئناقت ن ليت انخن يت س املتجخ و.
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س قل نطغ املهلوماث واملهغفت ،جخ اػج املهاعه وافااع وان أافاث ،خيث يطبذ نؼاما ن انلغص
انتزوص بامل اعاث واملهلوماث واملهاعه وانؿلووياث انتي ج كنا مي انخهايش إلايتجاب مو جدضياث انأغن الحاصي
وانهشغ ي ،فالبض لن ياون وانيا بدػاعجا ،وقاصعا ن اننكغة املوغونيت جتجا ان أافاث ازغى ،ولن ياون
قاصعا ن الج و بين اضانت واملهاضغة مهتزا ب أافخا ،مخ ؿاا بهو خا ،ولن يه ل ن جن يتها وجؿو غلا ،و اون
قاصعا ن جوحيا الخ اماجا ندو املشكالث انتي جواح ا ،ختى يشاعك س لمي زأافخا ،و خؿلب طنك إلانضاص الجيض
نؤلفغاص نياونوا قاصع ي ن اؾديهاب الانلتجاع املهغس  ،وانخ كي مي املهلوماث وانخاامل مه ا ،وطنك باجلاق
ن لياث ضنانت املهغفت ،وجونيضلا بؿغنت وبضقت ،ختى ياونوا قاصع ي ن الحياة س نطغ وخػاعة املهلوماث.
ئن امي ان أاس يتجهل انلغص مشاعكا وئيتجابيا وفهاا ،وقاصعا ن مواح ت انخًيراث انتي جؿغل ن
املتجخ و ،ومخابها ناافت انخؿوعاث انهل يت وانخكنونوحيت ،وقاصعا ن انخكي مو متجخ ها وخاحاجا وؾ وخاجا،
و كنا مي انأضعة ن جوقي لفااع ن ندو فهال يأوص ندو جدأيم لفػل مؿخو اث امي وانغفاليت
وانخأضج نوؾنا.
ئن لل يت امي ان أاس جك ي س الجوانب انخانيت (فغي ،ان و ت:)2015 ،
 الحلاف ن انظاجيت ان أافيت مي زالل جغؾيش انأي واملهايير انتي جديـ باملتجخ و وجػ ي اؾخأغاع وج يزني باق املتجخ هاث ازغى.
 جدأيم امي ان أاس ُيؿ س بناء املواؾي انطالح ،و د يا مي كل انخياعاث انوافضة وافااع ان ضامت ،وميانخؿغه وإلاعلاب وانهن انؿياس ي ،و تجهلا قاصعا ن املشاعوت انلهانت س جن يت املتجخ و.
 جدأيم امي ان أاس يأح ن علؽ انهوامل انتي جدمى انلغص مي انؿلوك الاحخ اع يير املغيوب فيا م ل (لفالج الجغ ت -انهن  -الجنـ ويير طنك) ،ووظنك انؿلووياث انًغ بت انلاؾضة وان ضامت.
 يإصى جدأيم امي ان أاس ئل خ ايت ناصاجنا وجأانيضنا املخواعزت نبر انأغون املاغيت ،وانتي ج خض بضوعلا ئلانأي إلانؿانيت طاث انؿابو انضيني والاحخ اع .
 يؿخؿيو انلغص مي زالل امي ان أاس لن يضعك انك ير مي امللالي انواعصة مي ان أافاث ازغى ،ويه ل نالاعجأاء بها ب ا يدناؾب مو املتجخ و وقغوفا س غوء اننكاج انهانمي الجضيض.
 جدأيم امي ان أاس ُيؿ س جدأيم انخن يت الاقخطاصيت نل تجخ و ،فانلغص انواع يصجو اؾخسضاج إلانخاجاملد بضا مي انترو ج نلطناناث انًغبيت انتي حؿبب ئغغاعا بااقخطاص املد .
 .2معاًير ألامن الثقافي:
حهخ امي ان أاس بخوفير ان أافت انطالحت نلناؽ ختى يخ كنوا مي نيش خياته بشال ؾلي وئيتجاب  ،ولو يهني
بناء قوة انوحوص ان أاس انظاجيت انتي ا جأوى ن املأاومت وانط وص فدؿب ،وئن ا ن الانضفام واملالخأت وانلهل
املإزغ ،ونخدأيم طنك يتجب لن يهخ ض امي ان أاس ن ننطغ ي لؾاؾيين:
أ .الاعتزاس بالذات الثقافية الحضارية
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حهض انظاث ان أافيت ب ابت إلاؾاع انظي يؿخونب منخوج امل أ  ،وانظي ينبغ لن ينؿلم مي الخؿوؽ انهغ ػت
وعوح ان أافت انظاجيت ،ب ا ج ل مي عموػ ولفااع وقي  ،والانتزاػ بان أافت انظاجيت ا يهني يلم ابواب ن ما لو
نيـ س ايضي وجخدك با قوى زاعحيت ،وئن ا يهني لنا س انبضايت ينبغ جدأيم انظاث ان أافيت والحػاع ت،
وحهل ا خاغغة س الحغوت الاحخ انيت وان أافيت ،ف شالخنا املهاضغة نيؿذ س ان أافاث ازغى بل س امل اعؾاث
انتي جسنم انظاث ان أافيت وجػيم نليها ،ونختجاوػ آلازاع انؿيئت نل أافاث انًاػ ت ملتج هاجنا س لن نهؿ الحغ ت
ن أافخنا انظاجيت بأن حهبر ني نلؿ ا بأي ؾغ أت شاءث (مدلوف.)2006 ،
ب .الانفحاح والحىار مع الثقافات املعاصزة:
ب ا لن ان أافت نباعة ني ن ليت مؿخ غة ا جخوق ننض خض لصنى جكخل بخوفير نلناؽ ،و ئن ا ه جيهئ اعغيت
نه ليت انؿالق زأاس جأزظ مي املوعور ان أاس والانلخاح ن ان أافت املهاضغة نأؿتي انؿالق واعجااػ س ح ضلا
ان أاس انغالي .فاألمي ان أاس ا يهني انغغور نل اض ي وانبهض ني ان أافت املهاضغة ،بل يهني الانتزاػ بانظاث
الحػاع ت مو لػ مهؿياث آلازغ الحػاعي ،ألن الانؿواء والانًالق ني انهطغ وزأافخا ومنتجؼاجا لو ئفأاع
نلوحوص انظاح  ،بديث نطبذ ووأننا نهيش س انأغون انوؾؿى ،بهيضون كل انبهض ني ئنتجاػاث إلانؿان املهاضغ
وآزاع انهل وخؿناجا ،وبانخال فان لي متجخ و ا يخ كي مي ضيانت لمنا ان أاس واؾخ غاع ت فهلا الج اع ئا
باانتزاػ بانظاث املوضول باانلخاح ن منتجؼاث انهطغ ،وكل لظ اموع جدلؼنا نلبدث ني انظاث ان أافيت،
وئبغاػ مػامينها وجؿلهاتها ،وجغبيت املواؾي ن غوئها ولضالا ،وبظنك ي كننا الحطول ن الحض اصنى مي امي
ان أاس املؿلوب س نطغ جكنونوحيا الاجطااث (مدلوف.)2006 ،
 .3مهذدات ألامن الثقافي وأثزها على الهىية الىطنية
حشال ان و ت ان أافيت ألي متجخ و إلاؾا َع اننلس ي وانلكغي انهاج انظي يهبر ني وحوص الاحخ اع  ،فلال لمت
زوابذ ج ل انأانضة اؾاؾيت نبنائها ،وس ؾليهت لظ ان وابذ جأح ان و ت بانخباعلا املدوع انظي جخ غوؼ خونا
بأيت ان وابذ ،ومي لنا جأح لل يت صوع انتربيت س حهؼ ؼ ان و ت ان أافيت والاحخ انيت ،مي لحل مواح ت ما
جلغغا انهوملت زاضت س شأ ا ان أاس مي جدضياث نؤلمت (فغي  ،ان و ت ،)2015 ،فان و ت مي لل انؿ اث
امل يزة نل تجخ و ،فهي جتجؿض انؿ وخاث املؿخأبليت س املتجخ و وجبرػ نوان انخؿوع س ؾلوك افغاص وئنتجاػاته
س املتجااث املسخللت ،ون غوء طنك فان و ت ان أافيت ملتجخ و ما ابض ولن حؿدنض ئل لضول حؿخ ض منها قوتها
وئل مهايير قي يت ومباصب لزالقيت وغوابـ احخ انيت وياياث ؾاميت جتجهل ا مغوؼا نالؾخأؿاب انهانمي
وإلانؿان .
ئن لبغػ انضوافو ندو جأويض ان و ت انوؾنيت وانهغبيت وإلاؾالميت ،لو ما يش ض نان انيوج املخًير س و ير مي
لخضازا ،واملخ ل س الانلخاح وانن و وانخأضج انخكنونوج  ،انظي عب ا ياون نا جأزيراث ن ان و ت ان أافيت
نل تجخ و ،وم ا ا شك فيا لن انهوملت ان أافيت لضبدذ جباشغ جأزيرلا ن احيال الجضيضة مي لبناء املتجخ و،
وؾغبذ ملالي وملغصاث يغ بت ن نًخنا انهغبيت ،وضاع انشباب انهغب يغصصلا و ضافو ننها ،بل ضاع مك ي
الخؿوعة يخ ل في ا ي كي لن جخهغع نا قي الانخ اء والانتزاػ بانوؾي وانهغوبت وإلاؾالج مي تهضيض ،ولضبذ
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مي انواحب ن مإؾؿاث انتربيت وانخهلي لن جخد ل مؿإونياتها اؾخهاصة انخواػن امللأوص وانضفام ني لو دنا
وزأافخنا.
ومي املالخل لن انلغص يبضل س ئصعاك لو خا س ؾي مبكغة ،فأض لزبدذ ئخضى انضعاؾاث لن انؿي انؿبيع
إلصعاك انؿلل ن و خا انأوميت جبضل ببلويا مي  6ئل  7ؾنواث و ؼصاص ئصعاوا بخأضج ن غ  ،وبانخال فانا ي كي
ئوؿاب انلغص الاجتجالاث إلايتجابيت ندو انواء نلوؾي س ؾي مبكغة.
ومي لنا لضبدذ املإؾؿاث مؿانبت بالحلاف ن زأافت املواؾنين املهغغت نلخضلوع والانضزاع ولن حه ل ن
انخأويض ن ان و ت ان أافيت نل تجخ و ولنا يشير ؾهض انضيي ئبغالي ئل صوع انخهلي س جضني ان و ت بأونا":مي
امللترع لن جأوج املضعؾت بضوع يهخض با س بث وجن يت انوع وان و ت نضى انؿلل انهغب  ،فل عخابها يخهل
اؾلال نًته انهغبيت وخابت وقغاءة و كدؿبون قوانضلا و كدشلون وقاةل ا انخهبيريت ،اؾي ا مي زالل
اناشيض وانأطظ وصعوؽ انأغاءة واملواص الاحخ انيت انتي جضن ان و ت.
ونهل مي لبغػ ئعلاضاث اػماث انتربو ت لو ئشاانيت ان و ت س نطغ انهوملت ،بديث لشاعث بهؼ انضعاؾاث ئل
مساؾغ انهوملت انتي تهضص ان و ت ان أافيت ،وقض حاءث س لظا إلاؾاع صعاؾت "لخ ض انهؿوي نخإوض ن لظ اػمت
انتي حهيش ا ان و ت ان أافيت ،فأشاعث ئل وحوص متج ونت مي انهوامل لصث ئل فأضان وغه ان و ت ان أافيت
انهغبيت .امغ انظي لصى ئل وحوص لظ اػمت انتي يهانيها انشباب انهغب س لو خا ان أافيت( ،موس ى ،ص .ؽ .ن)
ولو إلاشاال انظي مي شأنا لن يهؿل لي ئعاصة متجخ هيت ندو انخأضج وانبناء انظاح .
وج خلك ان و ت ان أافيت انهغبيت إلاؾالميت متج ونت مي انهناضغ انتي جتجهل ا مخ يزة ني ييرلا مي ان و اث
ازغى ،ومي لبغػ جلك انهناضغ :انلًت ،انضيي ،انخاع ش  ،...وقض حهغغذ ان و ت ان أافيت انهغبيت ألػمت ،وم ا
ؾانض ن احؿام لظ اػمت ح وص ان أافاث نضى انشهوب انهغبيت وفأضان خيو تها وفهانيتها ،وجتجالل
املتجخ هاث انهغبيت غغوعة جتجضيض زأافتها نخإلل ا نلحواع وانخلانل مو ان أافاث ازغى ،باإلغافت ئل لن ان وعة
املهلوماجيت ازخطذ ب تجخ هاث بهينها ،وننض انخأال جأزيراث لظ ان وعة ئل املتجخ هاث انهغبيت انخألذ مه ا
زأافت متجخ ه ا ولن اؽ مهيشتها وؾلووياته امغ انظي نخج ننا جبهيت زأافيت وؾياؾيت واقخطاصيت نكغا نهضج
انخاافإ بين املتجخ هاث انأو ت وبين املتجخ هاث انػهيلت ،ولظا لو خال ام انػهيلت انتي ا ج لك خاغغا
موضوا ب اغيها ،ولنا حؿلك لخض ؾغ أين ئما لن جلؼم ندو ماغيها مخ ؿكت با وصانيت ئل م اعؾت خياة ن
لؾاؽ منا ،وئما اؾخهاعة خاغغ ييرلا وم اعؾت الحياة ن لؾاؽ منا ،وننضةظ يبضل انطغام بين انأضي
والجضيض ،بل ؾيداول انبهؼ انبدث ني ؾنض حضيض مي انأضي  ،ولظا انخوفيم قض يسل مي خضة انطغام،
ونكي ني يكؿب امت خاغغا جطنها ه  ،بل ؾخكل حؿخهير خاغغ ييرلا ،وجبني نا لؾاؾا واليا مي جغاثها،
ولظا لو مغوؼ اػمت انتي حهانيها ان و ت ان أافيت انهغبيت (موس ى ،ص .ؽ .ن)
ن ظا حهخبر انهنايت بانأي لمغا لؾاؾيا س الحلاف ن ان و ت ان أافيت نؤلم  ،ويهض يغؽ انأي املنب أت مي
زأافت املتجخ و س نلوؽ انناشئت مي لل انهوامل انضان ت نخهؼ ؼ إلاخؿاؽ باانخ اء نؤلمت ونلوؾي ،ألن
الخطوضيت ان أافيت ماون لؾاس ي ن و ت امت ،ومي لنا مي انػغوعي جػ ين انأي س املناه انخهلي يت
بأبهاصلا ولشاان ا املسخللت ،خؿب مؿخو اث كل مغخلت حهلي يت ،وجنؿلم ن ليت يغؽ انأي مي انخ اص
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فلؿلت جغبو ت منب أت مي زأافت امت ،وازخياع مناه جغبو ت حهكـ عوح جلك انللؿلت ،وازخياع املدخو اث
واملػامين جدؿ بانًنى انأيمي جدلل نؤلمت زطوضياتها ان أافيت (اضبح .)2010 ،
وقض لشاع مد ض خؿنين ليال ئل واقو لػمت ان و ت خين قال :ئن انهان انهغب فأض إلاخؿاؽ بهو خا وج خلكا
نؼناث انأباةل املخداعبت ،ونديتجت نظنك فأض غام منا حامها املشترك ومواقلا املشتروت ولضفا املشترك ،امغ
انظي لصى ئل ما نغا انيوج مي جلكك وغه وجسل س املتجخ هاث انهغبيت ،نضعحت لجها ن حهض جخسظ قغاعا
واخضا فيا اجلاق م ا حهل مؿه ا نآلزغ ي ،ون يهض ن جأزير يظوغ ن انؿاخت انضونيت ،ولظا ما نغا واضحا
س و ير مي انأػايا انتي ته انهغب واملؿل ين ،ومي لبغػ لظ انأػايا قػيت فلؿؿين املدخلت والحطاع
املؿخ غ ،صون لن يخدغك انهغب لو ام املخدضة ،ا نص يء ئا ألن انهغب ا وػن ن ن انؿاخت انضونيت،
ونظنك ابض مي مالخكت لن ؾإال ان و ت يؿغح نلؿا بشضة مو اننألت اننونيت نل تجخ و إلانؿان ضوب
املهلوماث واملهغفت ،وباننؿبت ننا وهغب يتجب جناول ان و ت و ؿلب لؾاس ي نال املتجخ هاث انهغبيت نلحاق
بانغوب املهلوماح  ،ولظ اػمت انتي حهغغذ ن ا ان و ت ان أافيت انهغبيت ن جأث مي فغاى بل نديتجت متج ونت
مي انهوامل نهل لبغػلا:
أ ـ الحبعية الثقافية :
نيؿذ انخبهيت ونيضة انيوج ،بل ئجها نخاج مداواث مخكغعة نبر ؾنواث ؾو لت ،خيث كان املؿخه غ حهضه ئل
انأػاء ن انغموػ اؾاؾيت نل أافاث ،وزاضت ان أافت انهغبيت ب ا ج خلكا مي ميرار ضخ  ،وطنك باخضار
حًييراث س انخنكي الاحخ اع  ،وج لذ لبغػ لظ انخًييراث س مداونت ئقنام انبالص انهغبيت بأن الحل انوخيض
اندشان مي انخسل لو ئجبام انن ـ اوعوب بال ما فيا نلوضول ئل انخأضج ،فاانذ اننديتجت ،انؿأوؽ س
بئر انخبهيت نلًغب ون أافخا ،وكانذ اننديتجت ،لػمت س انلكغ جبهتها لػمت س ان و ت ان أافيت ،ومي لبغػ نناضغ
انخبهيت ان أافيت( :اضبح :2010 ،
 ن ليت إلانخاج ان أاس انتي حشو ان أافت انوؾنيت وجضفو ئل انخأقل وانخهايش مو واقو انخبهيت. مشاعوت انشغكاث الاخخااع ت س نشغ انلكغ انختجاعي الاؾتهالك وئنخاج زأافت انخبهيت. نشغ لح ؼة انشؿت ان أافيت ملتج ونت مي انأناناث واملباصب وانأي انتي جضفو ئل جأبل انخن يت انغلؾ انيتانًغبيت ،وجبرػلا ووأجها مالة ت نواقهنا ،بل وئل الاقخنام بأن الاؾخهانت بالخبراث واملؿانضاث انًغبيت )املانيت
وانخكنونوحيت( ه شغوؽ اعجااػ ت نختجاوػ انخسل .
وننض الحضيث ني انخبهيت فأض ُيسلـ انبهؼ بين انخبهيت ب هنالا انؿلبي ،وبين مل وج الانلخاح ن زأافاث
آلازغ ي والاؾخلاصة مي مواعص انأوة انتي حؿال س جأو ت ننطغ ان و ت نضى املتجخ هاث ،فيشهغ انظلي انبشغي
بأنا ينخمي ن ظا انهان مي حانب ،وبأنا يغ ب ننا مي حانب آزغ ،ولظا ما ينؿبم ن خانخنا وبشغ ،ئط ندي
ب ابت لبناء اناون ويغباء ننا (موعان ،ص.ؽ.ن ،ص ، )52.وقض جتجؿضث انخبهيت انتربو ت س ئخالل قي وناصاث
حضيضة مدل انأي وانهاصاث إلاؾالميت وانهغبيت ،وانه ل ن حشو ا انخاع ش انهغب وإلاؾالم  ،بل وئغهاه
انلًت انهغبيت واننيل منها.
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ب .العىملة الثقافية:
يهض انبهض ان أاس والاحخ اع نلهوملت مي لزؿغ لبهاصلا ،فهي حهني ئشانت قي ومباصب ومهايير زأافت واخضة
وئخالن ا مدل ان أافاث ازغى م ا يهني جالش ي انأي وان أافاث انأوميت ،وئخالل انأي ان أافيت نلبالص اورر
جأضما مدل ا ،وزاضت لمغ اا ولوعوبا ،ولكظا باث واضحا لن مساؾغ انهوملت ج ـ بشال مباشغ ميضان ان أافت
والحػاعة ،بل ي كي لن جختجا ندو ضغام الحػاعاث ،فانؿع ئل فغع لي نت زأافت واخضة جاون نديتجخا ئما
انتهاء ان أافت اغه وطوباجها ،لو جأوقه ا خول نلؿ ا ،لو جلتجيرلا وجلخيتها نطالح ح اناث صازليت لو
زاعحيت ،امغ انظي لصى ئل انأؿاماث نغقيت وؾاةليت ،ز ضغام ان أافاث س اننهايت ،وبانخال انخأزير ؾلبا ن
ان و ت ان أافيت نل تجخ و.
فانهوملت حؿتهضه قي اضانت والانخ اء ،وانه ل ن جظو ب ان و ت انهغبيت إلاؾالميت وض غلا بان و ت انًغبيت،
و ا ضاعث انهوملت جخػ ي مداونت حه ي ن وطج مًايغ ملل وج املواؾنت وملهان إلاخؿاؽ با ،والحض مي خغ ت
انضول س ئجبام ؾياؾاث وؾنيت مؿخألت ،ومي شأن انهوملت ان أافيت انخأزير س ان و ت ان أافيت نل تجخ و وصن
إلاخؿاؽ بانضونيت وانخبهيت وغه انواء والانخ اء (موس ى ،ص .ؽ .ن).
و ا ضاعث انلًت انهغبيت جخهغع نلته يش نكغا نؿًيان انلًت احنبيت وزاضت إلانتجليزيت ،خيث ج خلك انواياث
ُ
املخدضة امغ كيت جكنونوحيا املهلوماث والاجطال ،فدوال  %65مي متج وم الاجطااث املهالجت ئنكترونيا جسغج
منها ،فأض لضبدذ انلًت الانتجليزيت ه نًت الاجطااث انهامليت ،ولضبذ حهل ا غغوعة ملواوبت انهطغ  ،امغ
انظي لصى ئل ئل ال انلًت انهغبيت مي قبل انشباب ونضج ئجأاجها ،وانترويز ن الانتجليزيت ،م ا لصى ئل غه
قي انواء والانخ اء نضحه  ،ونضج ج ؿك بهو ته ان أافيت انهغبيت وإلاؾالميت(موس ى ،ص .ؽ .ن).
و إوض انواقو بأن منكغي انهوملت وحضوا فيها ن وطحا يغبيا نلحياة ،وانخبروا لظا انن وطج ؾلهت يخ انترو ج ن ا
بين انشهوب وام املؿخػهلت ،وانلكغة اؾاؾيت انتي جأوج نليها ن ليت انخًغ ب املنك لن الحػاعة انغالنت
"الحػاعة انًغبيت" ني جدأم ان ي نت وانخأضج ئا مي زالل جبني آلازغ ي ن ا ،وليا كانذ انبوانث ن نشغ
انهوملت ن وطحا خياجيا فهي س اننهايت مداونت ننشغ الحػاعة انًغبيت س مسخل لعحاء انهان ( ،فغي )2015 ،
ووفأا لجون حغاي حهض انهوملت ازتزالا نلخًيراث ان أافيت انتي جج ء ننضما جطبذ املتجخ هاث مغجبؿت باألؾواق
انهامليت ومهخ ضة نليها بضعحاث مخلاوجت ،و ا لن مأضج انخكنونوحيا الحضي ت نل هلوماث والاجطااث ،كان يهني
ٌّ
لن جأزغ لشاال الحياة ان أافيت ببهػ ا لضبذ لورر ن أا مي طي قبل ،وزل ما نلهوملت مي املهان كل ا جوحض
فكغة لؾاؾيت واخضة ي كي لن حؿمى ؾ ـ الخطاةظ املدليت ،واقخالم انشؿت وانهالقاث مي لضون ا
وزأافاتها املدليت ،و ا حهني صفو لنشؿت كانذ مدليت ختى وقذ قغ ب ئل شبااث انهالقاث انبهيضة لو انهامليت
اننؿاق(حغاي  ،2000ص.ص)83-82
وجتجضع إلاشاعة ئل لن اػمت انتي حهانيها ان و ت ان أافيت انهغبيت جك غ مي زالل متج ونت مي املكالغ املغجبؿت
ليػا بكالغة انهوملت ان أافيت وانتي منها (موس ى ،ص .ؽ .ن):
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 عجؼ ان أافت انهغبيت انغالنت ني انخكي إلايتجاب الخالق مو املخًيراث انهامليت وإلاقلي يت واملدليت ،وه لػمتوشلذ ني ح وص املتجخ هاث انهغبيت املهاضغة ،وعجؼ قياصاتها ني إلابضام بل وفشل ا س ئجاخت انلغضت نلخنوم
انلكغي وإلابضاناث ان أافيت.
 ما ج غ با ان و ت ان أافيت مي قؿغ وق غ وئحباع جغوج نا قوى انهوملت ،وجأوص انواياث املخدضة امغ كيت ميخيث مداونت حهل انلًت إلانتجليزيت ه انلًت املشتروت نلهان  ،ومداونت فغع مهايير مشتروت ويانبا ؾخاون ما
جغجػيا لمغ اا.
 ابخهاص شبابنا ني لو ته ان أافيت انهغبيت وإلاؾالميت ني ح ل ،وصون ئصعاك لخؿوعة ما يلهلون س خملنلؿ  ،بخاانبه ن حهل انلًت إلانتجليزيت وحهل ا نًته اؾاؾيت ،واعجضاء الجينز ،وانتهافذ ن ماوضونانضػ،
وموؾيأى الجاػ ون املؿلؿالث وافالج انتي جنشغ لفااعا ولزالقياث وملالي بهيضة كل انبهض ني مهخأضاجنا
وجأانيضنا ،وا يضعك لإاء بأن ما يلهلونا لو الخؿواث اول ندو انهوملت ان أافيت.
 مي لوبر مكالغ لػمت ان و ت ان أافيت ،انبهاع و ير مي انتربو ين باننخاج انتربوي نلًغب وجؿبيأا ن انواقوانهغب عي ازخاله انبيئخين انهغبيت وانًغبيت ،ومي ز ازخاله مخؿلباتها م ا حهل انؿ ت انغةيؿيت نللكغ
انتربوي انهغب بشال ناج ه الاؾخًغاب ،خيث ا يااص يوحض فكغ جغبوي نغب ئؾالم لضيل ،بل لناك نكغ اث
ُ
جغبو ت يغ بت يغؾذ س ليلب انبيئاث انهغبيت ،م ا ؾال س حهل ان و ت ان أافيت انهغبيت يير واضحت املهان .
 جك غ لػمت ان و ت ان أافيت بوغوح مي زالل ؾيؿغة اننكاج انؿ ع انبطغي نلهوملت ان أافيت ،واملخ ل سنشغاث إلامبراؾوع اث إلانالميت انتي جبث ماليين انطوع يوميا ،فيؿخأبل ا مئاث املاليين مي امل ألين س ؾاةغ
لنداء امله وعة ،ويؿتهلاوجها بوضل ا املاصة ان أافيت اؾاؾيت انتي يتجغي حؿو أ ا ن نؿاق واؾو ،ولظا
املهغوع نيـ متجغص ضوعة فأـ لو جأنيت فأـ ،بل لو ويليت حضيضة نوع انهان  ،ف ظا اننكاج ان أاس
الجضيض نيـ متجغص وؾيلت بل لو لورر مي طنك ،ف و ؾغ أت مهينت إلصعاك انهان وانخهبير ننا ،ومطضع حضيض
إلنخاج انأي وانغموػ وضنانت انوحضان وانظوق وحشكيل انوع  ،امغ انظي حهل انشباب س خيرة مي لمغل ،
ويهيشون لػمت فكغ ت يهبرون ننها مي زالل انهضيض مي ؾلووياته  ،ئما س شال انسحاب وايتراب ني انهان ،
وئما س خانت نن وتهضيض ملتجخ ه .
 .4دور املؤلسات املجحمعية في الحفاظ على الهىية وثحقيق ألامن الثقافي
جأوج املإؾؿاث املتجخ هيت ب ت الحلاف ن امي ان أاس وان و ت انوؾنيت ،وؾنأوج بهغع لصواع كل مي
اؾغة واملإؾؿاث انتربو ت وإلانالج ومإؾؿاث املتجخ و املضن وانضونت وان يئاث انغقابيت ،س الحلاف ن لمننا
ان أاس ولو دنا انوؾنيت.
أ .دور ألالزة في الحفاظ على الهىية وثحقيق ألامن الثقافي
نؤلؾغة صوع لاج س جن يت وجأضيل انأي ازالقيت س مغاخل ن و انلغص املسخللت ،ؾيخ اؾخهغاغا مي زالل
اننأاؽ انخانيت( :خؿين)2010 ،
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 جن يت وجأضيل انأي ازالقيت س مغاخل ن و انلغص املسخللت وزاضت س مغخلت انشباب ،فاألؾغة بطلتلؾاؾيت ه املؿإونت ني جلأين ازالق واملباصب ازالقيت ،ونأل انأي ازالقيت ئل لبنائها منظ ضًغل  ،وطنك
ني ؾغ م جلأين املباصب ازالقيت بأؾانيب لمغ ت وجدظيغاث زؿابيت ،وطوغ لنوام انلػاةل ازالقيت ولنوام
املدغماث وانغطاةل ،لي جاو ي الحـ ازالق نضى انلغص انظي يؿخؿيو انخ ييز بين الخير وانشغ.
 نؤلؾغة صوع لاج س خ ايت انشباب مي انًؼو انلكغي وانخطضي نؤلفااع ان ضامت وانهأاةض انلاؾضة وخ الثاندشكيك انتي حؿتهضه ػنؼنت انهأيضة س نلوؾ  ،وطنك مي زالل انخونيت انضينيت انؿلي ت ،وئمضاصل
بانأضع املناؾب م ي ان أافت انضينيت املخوؾؿت انؿلي ت انتي جدأم ن لمي زأاس صيني قاصع ن مواح ت
انخدضياث انهامليت املهاضغة.
 اؾغة و إؾؿت اقخطاصيت حؿال س جن يت انوع الاقخطاصي نضى ابناء وزاضت س مغخلت انشباب باألنغاهوانخأانيض الاقخطاصيت ووظنك انه ل ن حصجيه ن انه ل وإلانخاج ،وئوؿاب انشباب مباصب عبـ انخهلي
بؿوق انه ل ،مو الانتزاج بانؿلووياث ازالقيت س املهامالث الاقخطاصيت ختى ا جإزغ ن مؿيرة انخن يت س
املتجخ و.
ب .دور املؤلسات التربىية والحعليمية في الحفاظ على الهىية وألامن الثقافي
حهض انتربيت ن ليت جؿبيو احخ اع تهضه ئل ئوؿاب انلغص طاجا احخ انيت جخ يز بها ني ؾاةغ انااةناث ازغى س
ح يو مؿخو اتها انخؿوع ت ،فهي انتي جتجهل مي انلغص نػوا نامال س الج انت خيث يخؿبو انلغص بؿبام
الج انت املديؿت با ،ون ليت انخؿبو لظ جدضر س ئؾاع زأاس مهين جسخل مي متجخ و ئل متجخ و آزغ.
)2016
(نليوي،
ئط ابض لن يخ انخسؿيـ انتربوي س غوء انخسؿيـ انشامل نل تجخ و نا يدناؾب مو اخخياحاجا وخاحاث
لفغاص وؾبيهت انهطغ  ،و خدأم طنك مي زالل آلاح ( :خؿين)2010 ،
 ئناصة ضيايت صوع انضونت واملإؾؿاث املهنيت بانغقابت ن ن ليت جط ي املناه بديث ا جدناقؼ مو مباصبانتربيت انؿلي ت واملطلحت الاحخ اع .
 انؿع ندو حه يم الانخ اء الحػاعي انوؾني ونلشغيهت إلاؾالميت مي زالل اننضواث وانلأاءاث انتي ي كي لنجنك ا املإؾؿاث انتربو ت املسخللت ،ولن ياون ان ضه لو جدضيض ما ي كي قبونا وما ي كي عفػا مي زأافت
آلازغ ي.
 الالخ اج بخأو ت املإؾؿاث انتربو ت نا جأوج بضوعلا الحػاعي ،مي زالل فخذ قنواث خواع ت بين املإؾؿاثانتربو ت واملإؾؿاث امنيت يخ مي زالن ا نغع املشكالث ان أافيت انتي جواحا متجخ هنا وويليت انخهامل مه ا.
 انتربيت انشوع ت ،وه زياع ا مناص منا س نطغ انهوملت وجضفم املهلوماث واحؿام شبكت الاجطال ،ومي زابض لن جخالش ى كل مكالغ انتربيت اندؿلؿيت ،ولن جطبذ انهالقت صازل مإؾؿدنا انخهلي يت قاة ت ن انخأضيغ
والاختراج والحواع.
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 جغبيت إلانضاص نلحياة ،ف ي ؾ اث اننكاج انتربوي انناجح لن يهض انلغص نلخأقل وانخكي مو املخًيراث ان أافيتوالاحخ انيت ،وانظي يؼوص لفغاص م اعاث انخلكير املنك  ،ولؾانيب ف املشكالث املتجخ هيت ونالح ا.
 جغبيت إلابضام ،ئط لن ان وعة املهاضغة ه زوعة مهلوماث وحهخ ض ن انهأول انبشغ ت املخلوقت انتي حؿخؿيو لنجونض املهلوماث خول شإون الحياة ،وصون عنايت لظ انهأول وجدؿينها ا نؿخؿيو مواوبت انخؿوعاث انهامليت
وما ينخج ننها مي يؼو زأاس ملتجخ هنا.
ئن انهالقت بين انتربيت وان أافت ،نالقت صيناميكيت ومخلانلت ومؿخ غة ،ئيتجابيت وجتجضيضيت ،حؿع صوما ئل نأل
ان أافت بطوعتها انصحيدت ئل انشهوب وانهوان بؿغ أت خػاع ت ،مهخ ضة ن وؾاةل جغبو ت مخؿوعة ياون
ان ضه اؾمى منها نشغ ان أافت وحهؼ ؼلا وبأائها ،وجخ ل ضوع حهؼ ؼ لظ انهالقت س اننأاؽ انخانيت:
 جسؿ ان اؽ انخهلي يت انخأليضيت املغوؼة ن املناه اننكغ ت ،وابخااع لؾانيب لورر جلانليت كاملؿغخياثواملهاعع ان أافيت انغاميت نلحلاف ن لو ت وجغار انشهب لو إلاقلي  ،ئغافت ئل جنكي انغخالث املضعؾيت،
وانخهغ بهو ت وجغار اماوي انتي ج ػ اعتها ،ومؿانبت انؿالب بكخابت جأاع غ خون ا ونغغ ا لماج ػمالئه .
 نأل ان أافت وج يل ا ن املؿخوى "اممي" انهانمي نبر نأض املإج غاث انؿنو ت انضان ت ملل وج ان أافت،نبلض ما ،م ا يهؼػ مل وج
وخياوتها
بشال نلمي يطوع انلًت وانترار وانهاصاث وانخأانيض والحػاعة انهغ أت ٍ
ٍ
انواء والانخ اء نلوؾي.
 حهؼ ؼ الانسجاج وانخناي بين اعع وإلانؿان وبين ان و ت وانترار ،وحشكيل ما يهغه بانخؿبيو انتربويان أاس  ،ما يهني جغؾيش ان أافت س نأول لبناةنا ،ويغؽ عوح املؿإونيت نضحه نلحلاف ن جغار انوؾي ولو خا
مي الانضزاع والانط اع وؾ ـ الحأاةم وجؼ ي ٍ املهان .
 ئنشاء مغاوؼ وصوع نلنشغ ان أاس تهخ بان أافت بهضه جونيت املواؾنين س ويليت الحلاف ن لو اته وناصاتهوجأانيضل مي الاجهياع والانط اع وانخباعلا حؼءا لؾاؾيا مي املاض ي انأضي ويغؾ ا س نلوؽ لبنائه .
 جدليز ؾالب الجامهاث وامللكغ ي وانباخ ين نالعجأاء بان أافت ،بانخنؿيم مو انوػاعاث واملإؾؿاث طاثانهالقت بانشأن.
ت .دور ولائل لاعالم
ا يؿخؿيو اخض ئنااع صوع وؾاةل إلانالج س بث انوع ان أاس واملتجخ ع وجأضيل مل وج ان و ت انوؾنيت نضحه
وطنك مي زالل:
 جػافغ انصحافت ووؾاةل إلانالج ازغى كاملؿغح وانؿين ا مو اؾغة واملضعؾت واملسجض س ئعؾاء انأيازالقيت س نلوؽ انشباب ني ؾغ م انأضوة الحؿنت والانتزاج ختى ا يغى انلغص مي ضوع انلهل ما يناس
خأاةم ما يخلأا ني انضيي وحهاني ا ،وما اودؿبا مي قي لزالقيت (بويغاؽ.)2016 ،
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 جلهب وؾاةل إلانالج املسخللت -زطوضا انخللاػ وقنواجا وشبااث إلانترنذ – صوعا باعػا س جضني خواعان أافاث ،ف ي زالل الخ ام ا بنشغ انأي وازالق ،ونشغ انخهاون وانؿالج ونبظ انهن وانخؿغه وإلاعلاب،
وحه يم مباصب انهضل واندؿامذ س قل انًؼو إلانالم وان أاس ( .ئؾ انيل  ،2014ص)21.
 ئزػام وؾاةل إلانالج املسخللت نلغقابت الجاصة مي قبل وػاعة ان أافت ،مي خيث مدخوالا وكل اتها وعؾوم اوؾغ أت ئزغاح ا وجطو غلا ولصائها س ئؾاع مي الانتزاج ازالق بديث ا جخؿغق نئلؾاءة ئل املشانغ لو التزاػ
املباصب وانأي ازالقيت (بويغاؽ.)2016 ،
ث .دور املجحمع املذني:
يخ ل صوع املتجخ و املضن س الحلاف ن ان و ت ان أافيت س زالزت لبهاص:
البعذ الذًني :جلهب مإؾؿاث املتجخ و املضن كانخنكي اث الاحخ انيت والج هياث انضوع انغةيس ي املنشوص منها
بديث ج كي انشباب مي انخ ؿك بانهأيضة انضينيت انغاسخت نضحه مي زالل نأض اننضواث واملإج غاث انتي
جضنو ملواح ت انتهضيضاث املسخللت املوح ت نلشباب ومأاومت افااع املخؿغفت نضحه وصنوته ئل خب انوؾي.
(الجباع ،2011ص)245.
البعذ السياس ي :بث نشغاث ئنالميت حصجو انشباب ن املشاعوت انؿياؾيت واملواؾنت انلهانت س املتجخ و
واملؿال ت باألنػاء س خػوع الاحخ اناث انبرملانيت لو املدليت ،بديث يشهغ انشباب بأل يت مشاعوخا
انؿياؾيت س ن ليت ضنو اجساط انأغاع انؿياس ي وانأػايا انهامت ازغى( .الخؼعج  ،2004ص.ص)114-113
لاج س جن يت انوع الاقخطاصي مي زالل حهغ
البعذ الاقحصادي جأوج مإؾؿاث املتجخ و املضن
ٍ
بضوع ٍ
انشباب باملشغوناث الاقخطاصيت انكبرى ،وبغنامج إلاضالح الاقخطاصي انتي جأوج بها انضونت وصوعلا س جدأيم
مؿخأبل لفػل نؤلحيال انأاصمت م ا يؿ س انتزاػ انشباب بهو ته وزأافته .
ج .دور الحنشئة السيالية
حهض انخنشئت انؿياؾيت ،ن ليت مي ن لياث انخنشئت الاحخ انيت ،انتي جأوج فيها قنواث ومطاصع انخنشئت
انؿياؾيت بؼعم انأي واملباصب انؿياؾيت انؿاةضة س املتجخ و نضى انلغص نا يطبذ مواؾنا ضالحا مترح ا نخلك
انأي واملباصب ،ئل ؾلوك يوم يؿانض مي زالنا ن جن يت املتجخ و انظي يهيش فيا ،مدافكا ن ئؾاع
انؿياس ي( ،انؿبيب ،2007 ،ص )161.ون املهخأضاث انؿياؾيت وانخ الث انغمؼ ت نلضونت( .بغو ،1998
ص)127.
نلخنشئت انؿياؾيت صوع وبير س ئناصة حشكيل وع املواؾي خول قػايا الحك وانؿلؿت وانأانون ب ا يػ ي
جل املواؾي نؿبيهت صونخا ونكاج الحك فيها وئصماحا س انه ليت انؿياؾيت ،و كي جدأيم طنك مي زالل:
(الخؼعج  ،2004 ،ص)128
ألالزة انه ل ن جن يت انوع وانخلكير انؿياس ي نضى ابناء مي زالل املهلوماث انؿياؾيت ني نكاج الحك
واختراج انؿلؿت وئؾانت انأوانين ف ظا يه ل ن حشكيل انظاث انؿياؾيت منظ انؿلونت.
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املذرلة انخ أي انؿياس ي انظي جأوج با املضعؾت مي زالل مواص مهينت كانتربيت انوؾنيت وانخاع ش وجسطيظ
و اوبر مي انضعحاث نخلك املواص.
ألاحشاب :حؿ اخؼاب انؿياؾيت س جن يت وع افغاص انضيني وبناء شخطيت املواؾي ني ؾغ م ئوؿابا
املهلوماث واملهاعه وانأي انضينيت نبر مغاخل ،فخنمي انوع نضى انشباب بسؿوعة انأػايا انتي يخهغغون ئنيها
وانتي تهضص لمنه انهاج وان أاس ن وحا الخطوص.
ج .املؤلسات الثقافية والامتجحماعية:
حؿ انضيت واملكخباث انهامت س ئناصة عؾ وحشكيل جلكير املواؾي وزأافخا نظا وحب انخضزل مي انضونت
ؾغيها س ئضضاع لوامغ نخلك ان يئاث واملإؾؿاث إلناصة غبـ آنياث حهامل ا مو املواؾنين ،وجك ي صوعلا س
الحلاف ن ان أافت انوؾنيت مي زالل اننضواث والاخخلااث انتي حؿخػي وباع انهل اء وعحال انضيي
وانؿاؾت ،والخبراء س كافت املتجالث مي احل فخذ قنواث خواع بينه وبين املواؾي ب ا يؿانض س ئناصة جغؾيش
فكغة املواؾنت وان و ت وان أافت انأوميت نضى املواؾي( .وؿبا  ،2013ص)94.
الخاثمة
ئن قػيت املدافكت ن امي ان أاس وان و ت انوؾنيت نيؿذ باملؿخدضزت س متجخ هاجنا انهغبيت ،وا حهني
الانؼواء والانأؿام ني انخؿوعاث انهامليت والاؾخلاصة مي منتجؼاث الحػاعة املهاضغة ،ونكنها حهني مشاعوت
وجلانل الحػاعاث وان أافاث مو بهػ ا انبهؼ ،بديث جأزظ كل خػاعة مي ازغى ما يخوافم مو مباصئها
وقي ا وناصاتها وجأانيضلا.
ئن مؿأنت امي ان أاس نيؿذ ب ؿأنت ح ت بهينها لو مإؾؿت بدض طاتها ،ونكنها قػيت متجخ هيت حش ل كل
اؾغاه انتي جدب لوؾاجها وخػاعتها ،وجغ ض ن ا الخير وانخأضج والاػصلاع والاؾخأغاع س كل املياصيي.
الحىصيات
 -1الالخ اج باألمي ان أاس ملا نا مي لل يت س الحلاف ن ان و ت انوؾنيت.
 -2جلهيل مإؾؿاث انضونت انغؾ يت س ويليت املدافكت ن املوعور الحػاعي نؤلمت مي زالل انأياج باألياج
انخدؿيؿيت وجنكي امللخأياث واننضواث خول لل يت املدافكت ن ان و ت انوؾنيت.
 -3قياج مإؾؿاث املتجخ و املضن ب سخل

لؾياف ا س انخدؿيـ بأل يت جدطين ان و ت انوؾنيت.

 -4جلهيل صوع انضونت انغقاب مي زالل مغاقبت ما يبث نبر وؾاةل إلانالج ومواقو انخواضل الاحخ اع مي بغامج
جإزغ ن ان و ت انوؾنيت.
قائمة املزامتجع
 ئبغالي ئؾ انيل .)2014( .إلانالج املهاضغ :وؾاةلا ،م اعاجا ،جأزيراجا ،لزالقياجا .قؿغ :وػاعة ان أافت وانلنون وانترار. -الجباع حاص انكغ  .)2011( .املتجخ و املضن لو ت الازخاله .صمشم :اننايا نلضعاؾاث.
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 الخؼعج جامغ كامل .)2004 ( .اننك انؿياؾيت الحضي ت وانؿياؾاث انهامت .ن ان :صاع متجضاوي.امي ،ج الاؾترصاص )2021 ،26،02( :مي
امي ( )2018 ،10 ،6حهغ
 انضو ااث ؾناء  -حهغhttps://mawdoo3.com/
 انؿبيب مونوص ػايض .)2007( .نل الاحخ ام انؿياس ي .نيبيا :حامهت انؿابو لفغ ل. بغو فيليب .)1998( .نل الاحخ ام انؿياس ي ،جغح ت :مد ض نغب ضاضيال .نبنان :املإؾؿت الجامهيت نلضعاؾاث. بلأؼیؼ نبض إلانا .)2009( .س مل وج امي ان أاس .)1530( . بويغاؽ ئػانت .)2016 , 11 ,28( .جضبير انخنوم ان أاس س انهطغ انغقمي :صوع إلانالج واملتجخ و املضن  .مغوؼ انضعاؾاثوالابدار انهل انيت س انهان انهغب  :ج الاؾترصاص مي r&http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=539512
 حغاي حون .)2000( .انلتجغ انااطب:لولاج انغلؾ انيت انهامليت ،جغح ت  :لخ ض فإاص بلبذ  .ن ان :املتجلـ ان نل أافت.،مي
الاؾترصاص
ج
إلانؿانيت.
ان أافاث
جاع ش).
(بال
لخ ض.
خؿين
id_article=38&http://alma3raka.net/spip.php?page=article
 ناص ي خؿين خ وص ،ؾ اص ناصل لخ ض .)2010 ,09, 23( .لزغ ان أافت املوح ت نمى لمي ولو ت املتجخ و انهغاق  .متج وانلغاليضي .269 ،
 نليوي مهاط .)2016 ,7, 9( .انهالقت بين انتربيت وان أافت :ئشاانيت امل اعؾت وانخؿبيم .ج الاؾترصاص 25,02,2021 :مي/https://www.alukah.net/culture/0/105250
 فغي لاعون .)2015,09,14( .لبهاص امي ان أاس نضى انشباب ،املغوؼ انضي أغاؾ انهغب ( ، .انووت) ج الاؾترصاص: 25,02,2021ميhttp://www.uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/118295 :
 فغي لاعون .)14,09,2015( .انتربيت ن ان و ت س نطغ انهوملت .املغوؼ انضي أغاؾ انهغب ( .انووت) ج الاؾترصاص: 25,02,2021مي http://www.alukah.net/social/0/91803/#ixzz3yfXO1AQ1
 وؿبا قضعي فػل .)2013( .منك اث املتجخ و املضن وصوعلا س حهؼ ؼ مل وج املواؾنت س فلؿؿين( .،مظوغة ننيل ش اصةاملاحؿخير س انخسؿيـ وانخن يت انؿياؾيت ،املسغج) حامهت اننتجاح انوؾنيت ،نابلـ ،فلؿؿين.
 مدلوف مد ض .)2006( .س مهنى امي ان أاس  .حغیضة انغیاع (.)59 معج املهان ( .)2010انكامي  .ج الاؾترصاص  2021 ,02 ,25مي https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar موعان ئصياع( .ص.ؽ.ن) .انن "ئنؿانيت انبشغ ت لو ت انبشغ ت"  .لبو قبي :املتج و ان أاس  ،ليئت لبوقبي نل أافت وانترار. موس ى لان مد ض يونـ ( .ص .ؽ .ن) .صوع انتربيت س الحلاف ن ان و ت ان أافيت نل تجخ و انهغب  .انأليوبيت :كليت انتربيتحامهت بنها.
 نؼاعي ضليت .)2011( .امي ان أاس ملنؿأت املًغب انهغب س قل جنام انهوملت :صعاؾت مأاعنت لحااث جونـ -الجؼاةغ -املًغب .حامهت باجنت .1
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