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جحّدياث الزمت وألا:ثقـــافتنا

 

. 2جامعت محمد بن أحمد ـ وهران / طالب دكتىراه / بن الحاج جلىل لسرق

جامعت عبد الحميد بن باديس ـ مستغاهم ـ /بن جّديت محمد . د.أ:بإشراف

 

 :ملخص

ذ الخالش لٕضو  ًخّشك مجخمّنا الجضائشي ٣٠ل اإلاجخمّاث النامُت في الٜى

مه ٜىي ؤظنبُت  ِّ ٞ وم٢شٚ، جذ
ّ
شاك وؤهذاٗ  (ٔشبُت باألخق)زٝافي مخذ٘ أٔل

اجه ظملت من ألا٣٘اس جخّاسك  ُّ اٜخفادًت وزٝاُ٘ت،رل٤ ؤن هزا الٕضو ًدمل في و

اجه . مْ مّٝىماث وزىابذ مجخمّنا ٘من ظهت ج٢من ّٜىة هزا الىا٘ذ الشٝافي في مٍٕش

ٞ منها، هزاومن 
ّ
ُٝت من خال٥ وظائىه الخ٢نىلىظُت الّتي جخذ٘ ناـشه الدؽٍى ِو

ي له ودهؽخه منه،من ظهت ؤخشي،مما ان٢ّغ ظلبا  ّٝ انبهاس ؤ٘شاد اإلاجخمْ اإلاخل

ُلت ن .ِلى شخفُت اإلاجخمْ وزٝا٘خه ألـا ٍش
ّ
ومن هنا ١ان لشوسي ِلى اإلا٢ٙ

وألا١ادًمُحن والباخشحن جىلُذ الشئٍت الصخُدت وجبُان خعناث هزا الٕضو 

ت  ُت الخماٍس لى الخفـى وظِئاجه وجإزحراجه ِلى خُاة اإلاجخمْ وألا٘شاد ِو

لؤلمت؛خّتى ًدعنى للمجخمْ الخّامل مّه بّٝالنُت وهذوء، بدُض ًم٢ن له ؤن 

ُلت . ًازشهى بذوسه في ـناِت هزه الشٝا٘ت الّاإلاُت من خال٥ زٝا٘خه ألـا

ؤصمت الشٝا٘ت في مجخمّنا :ظخدناو٥ هزه الىسٜت اإلاخىالّت بّن النٝاه منها

ذ  ت ِلى ألاٜل في الٜى وجدذًاتها وبّن اإلاٝترخاث الّملُت التي جشاها لشوٍس

. الشاهن لخجاوص هزه الخدّذًاث

 

. زٝا٘ت؛ جدذًاث؛ِىإلات؛ جشبُت:فتاحيتالمكلماث ال
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I -أزمت ثقافتنا: 

:  مفهىم الثقافت

جىّشٛ ال٢شحر من الّلماء وألا١ادًمُحن والخبراء والباخشحن بلى مٙهىم الشٝا٘ت ١ل 

ا راٟ الزي  ت، ولّّل ؤٜذم حٍّشٚ للشٝا٘ت وألا٠ثر ؼُِى خعب مشظُّخه ال٢ٍٙش

ىاني بدواسد جاًلىسللِـ  الشٝا٘ت ؤوالخماسة بمّناها : ّٜذمه الّالل البًر

شاُ٘الىاظْ،هي رل٤ ال٣ل اإلاش٠ب،الزي ًخممن اإلاّاٗس واإلاّخٝذاث :"ؤلازنٔى

شاٗ،و١ل اإلاٝىماث ألاخشي التي ٢ًدعبها ؤلانعان  والٙنىن وألاخالٛ والٝانىن وألِا

 (1)".الّمى في اإلاجخمْ

ّّش٘ها خعحن مانغ ي، نابْ ِن البِئت، :"َو
ّ
الشٝا٘ت زمشة ١ّل نؽاه بنعاني مدل

( 2).."مّّبر ِنها ؤومىاـل لخٝالُذها في هزا اإلاُذان ؤو راٟ

، ؤن الشٝا٘ت هي ما انبشٞ ِنه ال٢ٙش ؤلانعاني من ببذاُ وجىّىس  من هنا نذٟس

ت)وجمّذن، ظاهل في ـبٖ اإلاجخمْ بفبٕت ، مّحزجه ِن ٔحره من اإلاجخمّاث، (هٍى

خذاء واإلاعاط  ٕاس ِليها من الِا ذاْ٘ ِنها وَُ ِخه الّتي ٌّتّز بها، ٍو ٘مندخه خفـى

هزه الخماسة التي ًا٠ذ ِليها ال٢شحر من . بها،وظاِذجه ِلى حؽ٢ُل خماسجه

. الباخشحن ِلى ؤجها نخاط الابخذاُ الشٝافي الزي ّٜذمه مجخمْ ما

با، ًفّب 
ّ
الن مش٠

ّ
وهنا ًخذاخل اإلاٙهىمان مّا؛ الخماسة والشٝا٘ت، ِ٘ؽ٢

ل 
ّ
الٙفل بحن ؤظضاءه،ألجهما بن صّح الخّبحر وظهان لّملت واخذة؛ؤخذهما ًمش

. (ؤي الشٝافي)وآلاخش الىظه الُٝمي واإلاّنىي (الخماسي )الىظه اإلااّدي

ما ٌِّؽه مجخمّنا الُىم من جفاُس للخُاساث العُاظُت، جناٜمذ ُ٘ه اإلافالح 

ٝت ِلى معخىي ألاشخاؿ والخ٢خالث الخضبُت والنّشاث  ُّ الم

ظاهل ٠شحرا في ...("مضابي"ؤو " ٜباًلي"وألاخش " ؼاوي "،وراٟ "ِشبي"هزا)الّفبُت؛

بت ِن هزا اإلاجخمْ ُت؛ ٍٔش . ولىط زٝا٘اث ٔشبُت وؼٜش

بزاسة النّشاث والخجارباث :"٘ةرا ١انذ الشٝا٘ت الّاإلاُت حّني ُ٘ما حّني

ُت والىائُٙت والٝبلُت داخل الذولت الىاخذة ؛٘هي (3)"والاظخٝىاباث الّٜش

٠زل٢تهذٗ بلى جدىُل وجهب واظخٕال٥ خماسجنا وزىابدنا،٘دّىلذ اإلاجخمْ بلى 

ٝخه وبلى  ت ِاإلاُت ١ّل ًنهب ِلى وٍش خلبت من الخىّشٗ والّنٚ وبلى ظٛى ٘ىلٍى

ْ في الصخفُت؛ خاـت لذي ؼبابنا، وما اإلاٍاهش  ُّ اندال٥ في ألاخالٛ وجم
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دت الؽّش  ٝت اللباط وحعٍش لت في بّن العلى١اجلهاالء،٠ىٍش
ّ
الُىمُتاإلاّاؼتاإلاخمش

ذ اإلاىاْٜ ؤلاباخُت ِبر ؼب٣اث  ّٙ وؤظلىب ال٢الم وؤلادمان ِلى اإلاخذساث وجف

 ماؼشاث ِلى ما ر٠ش آنٙا
ّ

ولّّل هزا الىلْ الشٝافي اإلاخإصم ظاهمذ . الانترنِذ، بال

: ُ٘ه ٠زل٤ ِىامل ؤخشي منها

 الاستعمار: 

ت  لّب الاظخّماس دوسا هاّما في بلّاٗ مّٝىماث الصخفُت الجضائٍش

بالٝهشوالّنٚ؛ اللزان ماسظهما ِلى ؤ٘شاد اإلاجخمْ، وجدىُل ١ل ما له ـلت 

وبّذ . بدماسة ألامت وجشاثها الّشبي ؤلاظالمي، وصُس الٙتن والخفىماث بحن ؤ٘شاده

اث؛  بظالءه جٟش اإلاجخمْ في خالت من الهؽاؼت ِلى ظمُْ اإلاعخٍى

ت، مما ؤظبره بلى الّخبُّت،وبذؤث من خُنها ..العُاظُت،الاٜخفادًت،الشٝاُ٘توالتربٍى

ُلت  .الٙجىة جٍهش بحن اإلاجخمْ وزٝا٘خه ألـا

 التىجهاث السياسيت غداة الاستقالل: 

ت، التي وٙذ  خخمُت الاخخُاس للخىظه العُاس ي ٔذاة الاظخٝاللىالفشاِاث الجهٍى

ُاب الشئٍت  ِلى ظىذ ألاخذار آنزاٟ،وؤلاخباواث التي ِاؼها ال٢ٙشالجضائشي ٔو

ذ مدلها النٍشة آلانُت، ١لها،ؤنخجذ جشا٠ماث ١ان ؤزشها 
ّ
اإلاعخٝبلُت التي خل

واضخا في الّٝىد ألاخحرة، خُض الٝلُل من اإلا٢دعباث التي ١انذ بدىصجنا رهبذ 

ه الؽش١اث اإلاخّذّدة الجنعُاث،وم٢عب 
ّ
ذ مدل

ّ
ؤدساط الّشٍاح، ٘خإمُل الثرواث خل

خه الّامُت ؤوالذاسظت اإلامضوظت باللٕاث ألاظنبُت
ّ
ٕت الّشبُت ٘خد

ّ
الٙشنعُت ِلى )الل

،واإلازهب الّذًني الجامْ لؤلمت صاخمخه مزاهب ؤخشي؛ ٘هزا ظلٙي ، (ألاخق

ي من اإلاٙشوك ؤن .. وراٟ ؼُعي، وآخش ج٢ٙحري،
ّ
خ الشىسة اإلاباس٠ت الز وخّتى جاٍس

٣ىن الٝاظل اإلاؽتٟر بحن ١ل ؤ٘شاده؛ ل٣ىن  ًىّخذ بحن ؤ٘شاد ١ل اإلاجخمْ، ٍو

حرمباؼش في ـنْ ملخمخه؛ؤـبذ ِشلت  ٔالبُت الؽّبؽاس٠خبؽ٣ل مباؼشؤٔو

للفشاِاث الصخفُت من سّواد الشىسة،بّذما ّ٘جشوا الٝنابل لذ 

لخٍت وألاخشي ٜنابل لذ بّمهل البّن بّذ 
ّ
اإلاعخّمش،ؤـبدىا ًّٙجشون بحن ال

ؤ٠ثر من خمعحن ظنت من الاظخٝال٥، ١ل هزا وؤ٠ثر ٘خذ اإلاجا٥ ؤمام هزا الىا٘ذ 

ذ الزي ؤـاب اإلاجخمْ
ّ
. الشٝافي الٕشبي ؤن ًنؽش ؤ٣٘اسه ٠بذائل لهزا الدؽد
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 ف
ّ
 :التربيت و املثق

غ  ّٙ ٚ، بها ٌعخىُْ الخن حّخبرالشٝا٘ت ؤ٠سجحن اإلاجخمْ بن صّح هزا الـى

ق من اخخناٜاث ألاصماث والؽذائذ
ّ
ولعّذ الٙشآ الشٝافي الزي ٌِّؽه .والخخل

ُت 
ّ
مجخمّنا ندُجت الخناٜماث والفشاِاث،ِلُنا بخُاء وجُّٙل دوس الشٝا٘ت اإلادل

. ؤوالىونُت ؤمام الشٝا٘ت الذخُلت

نذ خذًصنا ِن زٝا٘ت اإلاجخمْ، ًجب ِلُنا سبىها بمىلُى التربُت اسجباوا  ِو

٘التربُت لشوسة مدّذدة لذي ؤلانعان؛ رل٤ لّذم وظىد بشنامج وساسي "وزُٝا، 

ِملي لذي ال٣ائن البؽشي ًشؼذ جفّش٘ه، ٠ما ؤن الاخخال٘اث الشٝاُ٘ت الٝائمت 

ت ت،ًم٢ن جٙعحرها باخخالٗ ألانعاٛ التربٍى اث البؽٍش . (4)"بحن اإلاجمِى

 بٙلعٙت 
ً
٘الشٝا٘ت برن هي ؤلاواس الزي ًدخىي ؤظغ التربُت والخّلُل، بذءا

ل  التربُت بلى اإلانهاط والىظائل زّل ألاظالُب، ووـىال بلى ِملُت الخُُٝل والخٍٝى

همها  إلاخشظاث هزه التربُت، ٘بالتربُت والخّلُل ٌعخىُْ الٙشد ؤن ٌعي زٝا٘خه ٘و

ت والاٜخفادًت والعُاظُت . بلخ....واظخخالؿ مّانيها الاظخماُِت وال٢ٍٙش

اه باألمُت والجهل 
ّ

وال ًم٢ن للشٝا٘ت ؤن جخىّىس في ؤي مجخمْ ؤظىائه مٕؽ

ل ُ٘ه ألاظُا٥ زٝا٘تها ىِـ
ْٙ ٚ؛ ٘التربُت والخّلُمهما اإلاهذ الزي ُج

ّ
وبنٍشة . والخخل

ّت ِلى خا٥ الخّلُل في بالدنا، نجذه ٜذ ٜىْ ؤؼىاوا مّخبرة من خُض  ظَش

 ُٚ ملُاث الخٌى لذ في البناًاث وهُا١ل الذساظت، ِو
ّ
الؽ٣ل واإلاٍهش الخاسجي، جمش

ْ من نعبت الخمذسط ؤٜل من )اإلاباؼشة والاسججالُت، وخٙن نعبت الشظىب وال٘ش

ه نجذ( ظنت16
ّ
ن وولبت ٔحر مبالحن ، ل٢ن مٝابل هزا ١ل ٍض ّٙ اإلاذّسظحن ٔحر ُمد

، ْ اجاإلاناهج ال جخماؼىىاإلاناهج الخذًشت و الخّلل الزاحي ٔحر ُمصجَّ ٠ما ؤننا ومدخٍى

جي  نلمغ من ظهت ؤخشي جذهىسا من خُض اسجٙاُ نعبت البىالت لذي خٍش

ذم ج٣ا٘ا الٙشؿ ألصخاب الؽهاداث . الجامّاث واإلاّاهذ،ِو

 الخّلُلوبذؤث مٍاهش الّىإلات جٙشك نٙعها ِلى ِملُتي التربُتوفي هزه الٍشوٗ 

، دون اظخّذاد ؤو وعي مّنا للخّامل مّها، واجطح رل٤ من خال٥ لالظدشماس ٘يهما 

احعاُ دائشة خصخفت الخّلُل، واِخماد اإلاذاسط ألاظنبُت وجىظه اإلاىاونحن 

ْ من معخىاهل الّٙني،ؤي بّباسة  لخّلُل ؤبناءهل في هزا النُى من الخّلُل، لل٘ش

ذاد الجُذ لعٛى الّمل  وجىخُذ اإلاّلىمت ونؽش .ؤخشي و بلٕت الّىإلات؛ ؤلِا

ُت
ّ
. الشٝا٘ت الىاخذة بةصالت الخذود ِن الشٝاُ٘ت اإلادل
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وفي ٌل هزه البذائل اإلاٙشولت ِلُنا، ًنخابنا الؽّىس من ظهت ؤخشي،بتراظْ 

ٚ الجضائشي، ّ٘ىك ؤن ٣ًىن ِىنا لشٝا٘خه، ومنالال من ؤظلها،  ّٝ دوساإلاش

ًنبغي ِلى : " ... وخاسظا ؤمُنا ِليها، ٠ما ظاء ِلى لعان الباخض ِلي ؤوملُل

ٙحن خاملي الخذازت ؤن ًناللىا من ؤظل خّشٍت الشٝا٘ت، وخّشٍت ببذاء الشؤي،  ّٝ اإلاش

وبٜامت نٍام دًمٝشاوي؛ ١ي ًدعنى لهل مماسظت دوسهل في ال٢خابت والنٝذ 

اًت من ؤخذ ؤو جىظُه ًدّشٗ معاس  وؤلابذاُ، ٠ما ًنبغي ؤن ٣ًىن، دون ـو

ٙا واظخجذاء لهزا الىٗش ؤو راٟ من ؤسباب 
ّ
ٜناِاتهل وخُٝٝت مىاٜٙهل جضل

ٚ ماّدا ًذه للشٝا٘اث ألاخشي، جخ٢ّشم ِلُه (5)."العلىت والخ٢ل ّٝ ؤـبذ هزا اإلاش

ه بها ٍٕش وختى ال نٍلل .بإ٣٘اس بُّذة ِن واْٜ ؤّمخه وهمىمها، ًنٝلها بلى مجخمّه َو

زاس خُنا، ٜذ ٣ًىن خّحز ؤلابذاُ والخ٢ٙحر واإلابادسة  ٚ، ونلمغ له ألِا ّٝ هزا اإلاش

ت الىظائل اإلامنىخت بلُه، مٝابل ّٜىة وآلُاث العلىت من 
ّ
ٝا بعبب ٜل ُّ لذًه ل

ذم الاسجٝاء بم٣انت اإلا٢ٙشوالباخض  ظهت، ؤو لّٚ محزانُت البدض الّلمي ِو

ها ِىامل ظّلذ اإلاشٝٚ الجضائشي ًٙٝذ سوح اإلإامشة وؤلاٜذام
ّ
. وألا١ادًمي، ١ل

II. التحّدياث الّتي جىاجه ثقافتنا :

ت حِّؽها ١ل اإلاجخمّاث، بما ٘يها مجخمّنا خال٥ الّٝىد ألاخحرة  جىّىساث مدعاِس

ن بلى ًىمنا هزا، نخج ِنها نٍام ظذًذ ومجخمْ بنعاني ظذًذ  من الٝشن الّؽٍش

٠زل٤، هزا الناجج هى ما ؤـبذ ًىلٞ ِلُه الّىإلات، ـاخبذ هزه الٍاهشة زىسة 

هائلت في نٍل الاجفا٥ واإلاّلىماث والخىىساث الخٝنُت، ١ان لها ألازش ال٢بحر في 

ّها  شلذ ِلى ألامل اإلاخخلٙت ج٢نىلىظُا، و١ان ٜو
ُ
بلىسة جدّذًاث من نُى آخش، ٘

م٢ن ؤن نؽحر بلى هزه الخدّذًاث في بّن الّناـش : ِلى ِامل الشٝا٘ت ؤؼّذ، ٍو

: الثىرة التكنىلىجيت الهائلت.1

ّت جش٠ذ ؤزاسا ٌاهشة  ومما الؼ٤ ُ٘ه ؤن ج٢نىلىظُت الاجفاالث واإلاّلىمت العَش

ِلى ؤبناءنا، وؤـبدىا ًدملىن لشٝا٘ت دخلذ  (هائلت)للُّان وحٕحراث خىحرة 

ٚ، ٘إسب٢ذ ظُل الشاؼذًن من آلاباء  بُىجنا بذون اظدئزان بن صّح هزا الـى

ٝىن بحن ما ًدملىن 
ّ
محن، وؤـبدىا في خحرة من ؤمشهل؛ بر ٠ُٚ ً٘ى

ّ
واإلاّل

نؽئىا ِليها وبحن هزا الىا٘ذ الجذًذ ِلى ؤبناءهل 
ُ
ّخٝذون في زٝا٘تهل التي ؤ َو

،ومن هنا بذؤ ما ٌعمى بمؽ٣لت ـشاُ ألاظُا٥، وندن ٠مجخمْ لهشىابذ زٝاُ٘ت 
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١اللٕت، الّذًن، الىخذة الترابُت )حؽّبْ بها آلاباء، ونّفذ ِليها دظاجحر الذولت،

شاٗ والخٝالُذ وألاخالٛ  ؛ هي مّٝذظاث وخىىه خمشاء ال ًم٢ن (وبّن ألِا

ججاوصها، خاـت ِلى اإلاعخىي ألاخالقي،بر ٌّخبر ما هى مناُ٘ا لؤلخالٛ ِنذنا 

ت . مباخا ِنذ آلاخش،ؤو ال٢ّغ ٠ما ؤن الخٝفحر ؤوالنٝق في ا٠دعاب مّ٘ش

اإلاّلىماث واٜخفاسها ِلى الخىاـل والخخاوب و الٙشظت؛ ظاِذ ٠شحرا في بسباٟ 

مىن )الّالٜت اإلاىظىدة بحن اإلاشّبي
ّ
ى رل٤ في بّن  (آلاباء واإلاّل

ّ
واإلاترّبي، وججل

ٝت ألا١ل،  باط ووٍش
ّ
ٝت الل العلى١اث التي ٘شلذ نٙعها ِلى اإلاجخمْ ٠ىٍش

وجناو٥ اإلاخذساث وؤنىاُ اإلاؽشوباث ال٢دىلُت ِنذ اإلاشاهٝحن من باب اإلاىلت، 

وخذػ الخُاء ببّن الخفّش٘اث اإلاناُ٘ت لؤلخالٛ في ألاما٠ن الّامت؛ ١الخذائٞ 

اث النٝل
ّ
حرها؛ ججّلنا نُّذ ...الّمىمُت وفي الؽىاوئ ومدى ،هزه اإلاخٕحراث ٔو

النٍش في هزه الشٝا٘ت الىا٘ذة ِلُنا من خال٥ وظائي الاجفا٥ الخذًشت 

ا٥،) ّٝ .  (..الباسبى٥، ألانترنِذ ، الهاجٚ الن

ل ؤ٠بر جدّذي لشٝا٘خنا،
ّ
٘ندن ؤمام جُاس ١اسح "هزا الّمالٛ اإلاّشفي ؤـبذ ًمش

ٍٝت، ألننا ال نمخل٤   الخّامل مّه بد٢مت ٍو
ّ
ظاٗس منذْ٘ ال نمل٤ بصاءه بال

ؼشوه اإلاىاظهت مّه، ولل نتهُإ إلاىاظهخه؛ ٘منٍىماجنا الشٝاُ٘ت التي نداو٥ 

ت ؤلانخاط  خماًتها لِعذ ؼِئا واضخا وملمىظا، بل هالمُت الؽ٣ل، نخبٍى

لمُت  والاظتهالٟ، ٜائمت ِلى بنُت لٍُٙت ؤو بُانُت ؤ٠ثر منها ِملُت ِو

 ٘ةما ؤننا نش٠ن ل٣ي ًلتهمنا ؤوننهن إلاىاظهخه مّخمذًن ِلى هللا (6)."مدعىظت

ت التي ال جٝبل الخُٕحر ل٢نها ٜابلت الخخىاء  لى وزىابدنا الخماٍس لى ؤنٙعنا ِو ِو

لىمه، وؤهل هزه الشىابذ هى جشازنا ؤلاظالمي الّشبي  خه ِو آلاخش بشٝا٘خه ومّ٘ش

بذ ِلىم  غي، ولخ٢ن نٝىت الانىالٛ في هزا لٕخنا الّشبُت، ١ىجها لٕت اظخِى ألاماَص

خ  سر زٝافي، والخاٍس ّذمتها لئلنعانُت ٠دماسة واِـ الخماساث الٝذًمت وجشظمتها ٜو

. ٌؽهذ ِلى رل٤

: التحدياث الثقافيت التي جىاجه اللغت العربيت.2

ه، بّٙل ما 
ّ
ت ِلى مشؤي ومعمْ الّالل ١ل ؤضخذ آلان ٜماًا اإلاجخمّاث م٢ؽ٘ى

 ٞ
ّ
ٌعمى بٍاهشة الّىإلات، خُض صالذ الخىاظض الجٕشاُ٘ت بحن الذو٥ وحعاُس جذ٘

انترنِذ، ٘مائُاث، ُ٘ذًىهاث، هىاجٚ )اإلاّلىماث ِبر وظائي ؤ٠ثر ج٢نىلىظُت 

ُت الشٝاُ٘ت للذولت (...مدمىلت، ، وانٙخذ الّالل ِلى نٙعه، وبذؤث الخفـى
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الىونُت في التراخي، مما نخج ِنه اإلاجادالث الٙلعُٙت والعُاظُت بحن نخب 

ذ وسا٘ن ومخدَٙ، ول٣ّل حججه الّذالت ِلى الخإًُذ ؤو  اإلاجخمْ، مابحن مٍا

ن، وبن ١ان ٘ال ًم٢ن ألي ِاٜل ؤن ًدذر الٝىُّت مْ ٌاهشة الّىإلات،ألجها  ال٘ش

ؤـبدذ واّٜا مٙشولا ال مناؿ منه، ٘االن٢ٙاء والّضلت للمجخمّاث الفٕحرة 

ذها بال جشاظّا، بل انذزاسا مْ  في ظّى الخىىس الخ٢نىلىجي الهائل ال ًٍض

ٞ بمّٝىماتها الشٝاُ٘ت
ّ
ذ،خاـت ما حّل ٘ةرا ١انذ الّىإلات الخالُت جدىي ."مشوسالٜى

احي ِلى خذ ٜى٥ ظىن لى ( 7)"خىشا ٘هى باألخشي خىشا الن٢ٙاءوالانٕالٛ ؤلهٍى

(. Jean- loup Amselle)ؤمعُل 

ولّّل ؤبشص ِنفش من مّٝىماث الصخفُت الشٝاُ٘ت في ؤي مجخمْ هى اللٕت 

ٝالنِخه ِن ظائش  الىاخذة، الّتي جمّحز الٙشد بمذنِخه واظخماُِخه وج٢ٙحره ِو

اث ألاخشي،  ٘هي ِنفش من ِناـش الشٝا٘ت، بر ؤن الٙشد ٢ًعب زٝا٘ت "اإلاخلٜى

خه بىاظىت اللٕت ِلى وظه الخفىؿ  ٠ماظاء ِلى لعان بدواسد (8)".مجمِى

٘هي ؤي اللٕت الخبل الزي ًشبي بحن ؤ٘شاد اإلاجخمْ ٠الما . (Edward Sapir)ظابحر

ذ ٘يهل و بُنهل الؽّىس بالخأخي والخأصس والانجزاب 
ّ
هما وجٝاسبا،مما ًىل ت ٘و وسمٍض

مىن 
ّ
ت في مجخمْ ًخ٣ل ذ ال نجذ مشل هزه الفٙاث الخٍُى ندى بّمهل البّن، ٜو

ؤ٘شاده ِّذة لٕاث مخخلٙت،بر ؤن هزا الخأخي و الخأصس في خّذ راجه ِنفش ؤظاس ي 

خها اإلاؽتٟر ؤو  ن ألاظشة زّل اإلاجخمْ زّل ألامت، وال جٝاط ؤـى٥ ألامل بخاٍس لخ٣ٍى

بخّذادها ؤو بجزوسها ٘ٝي، بل بالؽّىس اإلاىّخذ وال٢ٙش الجامْ والّمل وؤلاسادة، 

ها مّاًحر لىخذة ألامت ولبناث لبناء مجخمْ واخذ،هزه اللبناث ال ًدذر 
ّ
و١ل

ٕت
ّ
ومن بحن ؤهل هزه .الخماظ٤ بُنها بال برا ظمّذ بُنها ؤداة للخىاـل ؤال و هي الل

تي جىاظه لٕخنا الّشبُت ٠ما هى مّاػ آلان
ّ
 :الخدّذًاث ال

  ِض٥ اللٕت الّشبُت ِن الاظخّما٥ في الخُاة الُىمُت واظدبذالها باللهجاث

الم الّمىمُت و )الّامُت في اإلااظعاث الشظمُت  اإلاذسظت، وظائل ؤلِا

،بل ؤ٠ثر من هزا نجذ اللٕت الٙشنعُت ؤـبدذ لٕت الشظمُحن ِنذنا (..الخاـت،

مي اإلاىاد التي جذّسط 
ّ
ٙي ؤلاداساث،وخّتى مّل من وصساء وسئظاء خ٣ىماث ومٌى

زًن من اإلاٙشوك ؤن ٣ًىنىا من اإلاذاّ٘حن ِن اللٕت الّشبُت 
ّ
باللٕت الّشبُت وال

نجذهل ًخدّذزىن داخل ؤٜعام الذساظت بالذاسظت ؤو خلُي من الٙفحى و 

 .الّامُت
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  ت والخىاباث الم واإلاشاظالث ؤلاداٍس صخٚ اللٕاث ألاظنبُت في وظائل ؤلِا

 ...العُاظُت والنذواث الّلمُت والاؼهاساث

  اإلاشخلت )في اإلاشاخل ألاولى من خُاة الخلمُز  (الٙشنعُت)بدساط اللٕت ألاظنبُت

ؾ ِلى اللٕت الّشبُت وبظهاد الخلمُز في جدفُل لٕخه (الابخذائُت  .للدؽَى

  ِذم جُُٝل ال٢خب اإلاذسظُت، والتراخي اججاه ؤهذاٗ اللٕت الّشبُت في

 .اإلااظعاث الخّلُمُت

  زًن ًخدّذزىن اللٕت الّشبُت
ّ
النٍشة الذونُت لبّن ؤ٘شاد اإلاجخمْ اججاه ال

خّاملىن بها . ٍو

: عىملت الثقافت.3

الخدّذي الشالشلشٝا٘خنا،جل٤ الخىّىساث الخٝنُت التي ؤـبدذ ؤداة للّىإلات والُذ 

التي جبىؾ بها ِلى ٔحرها من المّٙاء، وبذون هزه  الخ٢نىلىظُت اإلاخىىسة ال 

ب ١ل  ٞ هذ٘ها ألاظاط وهى جزٍو ّٝ لخةلُه ؤو جد ًم٢ن ؤن جفل الّىإلات بلى ما ـو

وفي هزا  (ِىإلات الشٝا٘ت)الشٝا٘اث الىونُت في منٍىمت زٝاُ٘ت ِاإلاُت واخذة

اوي  جخّذد مفادس الخدّذًاث التي جىاظه زٝا٘خنا مما :" الفذد ًٝى٥ ؤخمذ بٜش

ى في 
ّ
ؤلّٚ اإلاناِت لذي الٙشد واإلاجخمْ، ل٢ّن الخدّذي ألا٠بر لهزه الشٝا٘ت ًخجل

ت الجذًذة التي حعىد الّالل الُىم، والتي جشمي بلى  جل٤ العُاظت الاظخّماٍس

ٞ مّاًحرها الجذًذة، والّععي بلى ـُأت هّىٍت ظذًذة  جنمُي البؽش والُٝل ٘و

ٚ من الخىا٘ٞ ؤلٝعشي وؤلاظماُ  جٙشلها في الىاْٜ ؤلانعاني، وفي بواس مضٍّ

،خاـت براِلمنا ؤن مجخمّنا معتهذٗ اٜخفادًا وظُاظُا (9)"اإلاٙشوك بالّٝىة

من وٗش الٝىي الٍّمى، ولّّل الىاْٜ ٢ٌّغ ما ر٠شناه آنٙا، بدُض نلخَ ِلى 

ظبُل اإلاشا٥ ال الخفش، رل٤ الخفاس اإلامشوب ِلى زٝا٘خنا في اإلادا٘ل الذولُت، 

هى : ٘اإلاٝفىد برن من ِىإلات الشٝا٘ت ؤو ما ٌعمى بالّىإلات من اإلانٍىس الشٝافي

مداولت الخٝاسب بحن زٝا٘اث الؽّىب،وبصالت الٙىاٛس الشٝاُ٘ت ودمج ١ل 

الشٝا٘اث في زٝا٘ت واخذة راث مالمذ وخفائق مؽتر٠ت، وبهزا الٝفذ لّىإلات 

الشٝا٘ت، ًخطح ؤن هناٟ اججاه ٌّني هُمنت الشٝا٘ت ألاٜىي ِلى الشٝا٘اث 

المُّٙت بما بالخٙاِل الشٝافي ؤو الامتزاط الشٝافي و رل٤ في خالت جالش ي الخذود 

ا  ال٢ٙش )الجٕشاُ٘ت، ٠ما ؤن الّىإلات الشٝاُ٘ت هي مداولت ٜىلبت الؽّىب ٢ٍ٘ش

٣ي  باظخّما٥ وظائي ١األٜماس الفناُِت، الانترنِذ، الصخا٘ت،  (الشٝافي ألامٍش
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حرها ولشوسي هنا ؤن نّٙشٛ بحن الّىإلات الشٝاُ٘ت اإلاٙشولت والانٙخاح .العِنما، ٔو

ُمنا بٝفذ الاظخٙادة  اإلاىلىب ِلى زٝا٘اث الٕشب والؽٛش بما ًخٙٞ ومبادئنا ٜو

شها زي ًإحي جدذ ٌّل ما ٌعمى .والبدض وجنمُت زٝا٘خنا وجىٍى
ّ
هزا الانٙخاح ال

ونجذ الّاإلاُت في اإلاجا٥ الشٝافي، ٠ما في ٔحره من بالّاإلاُت ولِغ بالّىإلات ، 

اإلاجاالث، ومىح مؽشوُ، وسٔبت في ألاخز والّىاء،في الخّاٗس والخىاس والخالٜذ، 

 ٞ ٙه ؤنا زانُت » بجها وٍش ٝها بلى ظّل ؤلاًشاس «ألانا للخّامل مْ آلاخش بـى ، وٍش

وظلبه « آلاخش » ًدل مدل ألازشة، ؤما الّىإلات ٘هي ومىح، بل بسادة الختراٛ 

ِخه وبالخالي نُٙه من ت الشٝاُ٘ت،ؤما «الّالل » خفـى ٔناء للهٍى ، والّاإلاُت اِـ

 (10).الّىإلات ٘هي اختراٛ لها وجمُُْ

: النظام الدولي الجديد.4

ُتي، نعخىُْ الٝى٥ ؤن الّالل  بّذ انتهاء الخشب الباسدة واجهُاس الاجداد الع٘ى

ل ٠نهاًت  ٘ٝذ جىاصنه، وؤـبذ ًشج٢ض ِلى ٜاِذة واخذة، و٠ثرث ألاٜاٍو

شاُ الخماساث، خ،ـو هشث ..الخاٍس ١ّل هزا ّٔحر من وبُّت الّالٜاث الذولُت ٌو

مُت ،زٝا٘ت الفىسة،)زٝا٘اث ظذًذة  ١ان الهذٗ منها والصا٥ هى  (..الشٝا٘ت الٜش

جشظُخ ُٜل الشٝا٘ت الٕشبُت وسخٞ ؤوبصالت الشٝا٘اث ألاخشي لخٕلُب النمي 

ومما ًاخز ِلى الّىإلات جنمُىها لؤلخالٛ ."الٕشبي ِلى النمي الّشبي ؤلاظالمي

ن خماسة مادًت ٢ًّشط هُمنت ألاوشاٗ  مائها ِلى زٝا٘اث الّالل لفالح ج٣ٍى ٜو

ت وظُىشتها ( 11)".الٝىٍّ

: التحدياث التي جىاجه إعالمنا.5

الم لمشب ال٢ٙش الّشبي بفىسة  ١انذ الذو٥ الٕشبُت ر٠ُت خُنما اظخّملذ ؤلِا

ِامت،بإن اخخ٢شجه بعلّتها الشٝاُ٘ت وهُإجه لخٍٕشب هزا ال٢ٙش،٘الىظائي 

شاء  ت وب٣ل هذوء وسصانت الجفا٘ه باإٔل المُت ؤـبدذ جلّب دوس ألاظلخت الناٍس ؤلِا

ٞ والجاربُت ىاء والدؽٍى  :ومن هزه الخدذًاث. وؤلٔا

  اإلائاث من ألا٘الم اإلاعِئت ؤو 
ّ

ىن في بض ُٚ العِنما والخلٍٙض جٌى

ىهت لخماسجنا الّشبُت وؤلاظالمُت ونّتها اإلاعلمحن والّشب بالخخلٚ 
ّ

اإلاؽ

 .وؤلاسهاب والّنٚ

 ه ـىسة الّشبي واإلاعلل  .جدٙحز ال٢شحر من ال٢ّخاب لل٢خابت من ؤظل حؽٍى
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  بؼاِت الخالٗ بحن اإلازاهب ؤلاظالمُت زّل بؼهاسها ِلى الٝنىاث

.. الٙمائُت ِلى ؼ٣ل مناٌشاث ؤو جٙجحراث

 

 

: بعض آثار الاهفتاح إلاعالمي على التربيت

ىن لذي ألاوٙا٥  في دساظت ؤظشتها الُىنع٣ى خى٥ مّّذالث الخّّشك للخلٍٙض

ىن 18والفبُت، جبّحن منها ؤن الىٙل ٜبل ؤن ًبلٖ   72 ظنت ًٝض ي ؤمام الخلٙحًز

 ؤلٚ ظاِت في ٜاِت 14ؤلٚ ظاِت في خحن ؤنه في هزه اإلاشخلت من الّمش ًٝض ي 

 (12).الذسط

الم اإلانٙخذ ِلى ظبُل اإلاشا٥؛ ٜذ جفل بالٙشد بلى جمل٤  ومن آزاس هزا ؤلِا

ب في  ٔش ت مشظُّت ما،ال ًنخمي بليها بُّذ ٍو ُل خاـت بمجمِى واظدبىان مّاًحر ٜو

تي ٌعميها. الانذماط ٘يها
ّ
: بالخنؽئت الاظدباُٜت (Robert King Merton)وال

الىظائل الخذًشت ظّلذ ألاولُاء واإلاذسظت ًٙٝذان اإلاشاٜبت ِلى ألابناء ُ٘ما  .1

ؽاهذون  ٝشئون َو . ٌعمّىن ٍو

ت للىٙل،  .2 مٍش ُّ ِذم جماش ي ما ٌّشك في هزه الىظائل من مٙاهُل واإلاشخلت ال

 ٘الّالٜاث

ؤوؤ٘الم .الخمُمُت بحن الشظل واإلاشؤة ٜذ ًشاها وٙل في ظن الخامعت ؤو العادظت

الناث الهابىت التي جشحر الٕشائض الجنعُت ِنذ اإلاشاهٞ  .الّنٚ وؤلازاسة وؤلِا

، جشسخ في ؤرهان (ـىجا و ـىسة)هناٟ ِشوك ومىاٜٚ جّٝذم بؽ٣ل مازش .3

ت ؤو مخُٙت ؤو  ألاوٙا٥ وجمؤل خُالهل، ٜذ ج٣ىن هزه اإلاىاٜٚ ٘اظذة ؤومِٙض

مجّذدة للّنٚ والخذمحر والخٝخُل مما جىبْ في نٙىط ألاوٙا٥ الٝلٞ والخٗى 

 .بذ٥ الصجاِت والٝىة

ِنذما جىغى الفىسة ِلى خُا٥ الىٙل، ٘ةن سوح الخجذًذ والّملُاث  .4

الزهنُت ٜذ جفاب بالٙخىس،خخىإنالىٙل ال ٌعخىُْ خّل ِملُت خعابُت بعُىت 

لل جىء بلى وسٜت ٜو
ّ
 .١الجمْ ؤوالىشح دون الاظخّانت باآللت الخاظبت ؤو الل
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عٝي الىٙل ؤواإلاشاهٞ  بّن اإلاىاٜٚ التي ؼاهذها في ؤ٘الم ؤو ِشوك  .5 ٌُ ٜذ 

ؤو بِالناث ِلى ؤسك الىاْٜ خاـت برا ١انذ هزه اإلاىاٜٚ حؽحر بلى الّنٚ ؤو 

ت  . مما ًفّب مّالجتها.. العٜش

ابت ِلى معخىي ألاظشة ؤواإلااظعاث الشظمُت والتراخي في جدمل  .6 لّٚ الٜش

ت، ٘خذ الباب ِلى مفشاُِه لهزه الىظائل  اإلاعئىلُت الذًنُت والشٝاُ٘ت والتربٍى

ومن وسائها لدؽ٢ُل مدخىي هزه اإلاؽاهذ،التي اظخىاِذ ؤن جضسُ ِاداث 

ِخنا الشٝاُ٘ت ت جدنافى و خفـى أذ مٙاهُل جشبٍى لذ لشٝا٘اث ـو ـّ  .وجٝالُذ وؤ

 .٠ثرة اإلاىالب اإلااّدًت من وٗش ألابناء .7

١اخخُاسهل البِذ ؤو نُى : جىظُه ألابناء لآلباء ُ٘ما ًخق بّن ظىانب الخُاة .8

اسة ؤو ألازار ؤو م٣ان ٜماء الّىلت  ُّ  ..الع

بت في الّذساظت .9 ذم الٔش  .سوح الخخار٥ و الخ٣اظل ِو

ذم  ألاخز بخبراث ال٢باس .10 عاُ الٙجىة بحن ج٢ٙحر آلاباء وج٢ٙحر ألابناء، ِو
ّ
. اح

: جحّدياث داخليت.5

ُت واإلازهبُت والخضبُت؛هزه الجزاِاث : ًم٢ن بًجاصها في ماًلي الجزاِاث الّٜش

ظّلذ اإلاجخمْ الجضائشي ِلى ٜلىب ؼتّى، ٘لل ٌعخىُْ الخٙاً ِلى 

الها مشة بذِىي خٝٛى  زٝا٘خه،٘اظدعأها آلاخش لٝمت ظهلت بّذ ج٤ُ٢ٙ ؤـو

ل من ؤن هزه  ت والدعامذ وؤخشي بدىاس الشٝا٘اث بالٔش ؤلانعان ومشة بُٝل الخٍش

بت؛٘ال خٝٛى ؤلانعان  ُّ  ؤّن النخائج ١انذ مخ
ّ
الذِاوي هي ؤـُلت في زٝا٘خنا،بال

ت منؽىدة مىسظذ، بل اظدبذ٥ الدعامذ بالّنٚ  ٝذ وال خٍش ّٝ جد

،والذِىة للخالخل والىخذة بالذِىة للخىاخن والانٝعام، مما صاد  والخىٗش

. جٝهٝشا لذوس الشٝا٘ت في بالدنا

III. املقترحاث :

مُت لبناء زٝا٘ت ظذًذة جىا٠ب اإلاعخجذاث، هزه  .1 الخىّظه ندى الشٝا٘ت الٜش

ت، خاـت برا ِلمنا ؤن مىاّٜنا ِلى  الشٝا٘ت التي جٝىم ِلى زٝا٘ت الّلل واإلاّ٘ش

ؼب٢ت الانترنِذ وبن وظذث، ٌٕلب ِليها ِمىما لّٚ اإلادخىي والعزاظت في 

 .الّىاء، ناه٤ُ ِن ُٔاب اللٕت الّشبُت ِن نىا٘ز اإلاىاْٜ الّاإلاُت

ؤن ننٙخذ ِلى الشٝا٘اث ألاخشي، ٘ةرا ١ان الانىىاء والان٢ٙاء والان٢ماػ ال  .2

ن من  ذ بال الخإخش والتراظْ والّخخلٚ بعبب ِذم الانخٙاُ بما ِنذ آلاخٍش
ّ
ًىل
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ُذ زٝافي وخماسي، ٘ةن الانٙخاح ِلى زٝا٘اث الٕحر والخالخٞ بدماساتهل  ـس

ق جل٤ الٙجىة اإلاىظىدة بحن زٝا٘خنا وزٝا٘ت آلاخش،خاـت برا اِخمذنا ِلى 
ّ
ًٝل

ِنفش الترظمت ٠جعش جالخٞ بحن الشٝا٘اث ووظُلت ؤظاظُت لئلواُل ِلى زٝا٘ت 

ن  .آلاخٍش

ش الشٝا٘ت  .3 ت ال٢ٙش والشؤي من ؼإجها جىٍى ت وخٍش ّٝ بن ؤظىاء الذًمٝشاوُت الخ

ل خىاظض 
ّ
ْ من ُٜمتها، ألّن مشل هزه ألاظىاء ججّل ال٢ٙش ًخدّشس و ًدى وال٘ش

ت زهب بُّذا في ِالل اإلاّ٘ش  .الخٗى والٝلٞ ٍو

 .النٝذ الزاحي البّناء من ؤظباب الخجذًذ ندى ألا٘مل .4

ؤن نّخٝذ ظاصمحن بإن زٝا٘ت هزا اإلاجخمْ ال جممدل وال جنذزش، ٘مهما  .5

. ؤـابها من الن٢باث ٘ةجها ظٗى جنهن من ظذًذ
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