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 المثاقفة ودورها في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب العربي
 

 مرسي مشري
 الجزائر -أستاذ مساعد/ قسم العلوم السياسية/ جامعة الشلف

     
 البحث مستخلص

مفهددوا التثدداقل كالتايددل الثمددافي  مددا بدديا المفدداهيا السوسدديوثمافية الحديثددة  يعددد
لتدي تعرفهدا الممتمعدا  المعا،درق  وقدد لتفسير دينامياية الشدعوب  ومختلدل التريدرا  ا

ادداا للشددعوب العربيددة بميددادق شددبابها ن،دديبا مددا حملددة التثدداقل العالميددة التددي تعمدد  
العولمة على نملها إلى ا  أنحاء العالا  حاملة معها قيا الديممراطية والحرية والعدالدة  

ي نمدا  الثدورا  الحا،  في الممتمعا  العربية فد كالتثاقل  قد ساها التايل الثمافيو 
العربية والمضاء على األنظمة الدياتاتوريدة والتحدو  السدلمي نحدو الديممراطيدة فدي اد  
ما تونس وم،ر  إال انه يحم  في طياته انعااسدا  سدلبية تسدتهدل باألسداس ترييدر 
المنظومددة الميميددة والفاريددة والحضددارية للممتمعددا  العربيددة  وتمضددي علددى الممانعددة 

اطا العربددي وتمعلدده عرضددة ل ختددراي الثمددافي واالسددتتبا  الحضدداري الثمافيددة لدددى المددو 
 لما تهدل إليه العولمة. للحضارق الرربية وفما  

 
 ممدمة 
مفهدددوم التثددداقف فالتثيدددف الثبدددافيف مدددا سددديا المفددداهيم السوسددديوثبافية  يعدددد

الشدددعو م ومفتلدددف التايدددرار التدددي تعرفهدددا  حرثيدددة الشدددعو  الحديثدددة لتفسدددير
اسدددتفاد هدددذا المفهدددوم مدددا التةدددورار الحاصدددلة فدددي  إذصدددر م المجتمعدددار المعا

وسائل االتصال واإلعالم فاصة تلك التي ال تفضد  لرقاسدة الدولدة ثشدسثار 
مددا اجددل نبددل مفتلددف ( Twitter) و (face book)التواصددل االجتمدداعي مددا 

األفثددار والبدديمم وتعسئددة األفددراد والجماعددارم فاصددة فددي وسددة الشددسا  الددذيا 
 التعرف على مفتلف الثبافار والحضارار.يتوقوا إلى 
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وقد ثاا للشعو  العرسية سبياد  شساسها نصديسا مدا حملدة التثداقف العالميدة 
التددددي تعمددددل العولمددددة علددددى نبلهددددا إلددددى ثددددل أنحددددا  العددددالمم حاملددددة معهددددا قدددديم 

اسددتالر حدداجتيا لدددا الشددسا  العرسددي ثدداا  إذالديمبراةيددة والحريددة والعدالددةم 
ما وهما: حاجدة العديع علدى الةريبدة الارسيدة مدا فدالل دائما يسعى إلشساعه

إشساع ثل رغسار الفرد دوا قيد أفالقي أو دينيم وهذا ما تجسده الموضار 
ار الشددددسا  العرسدددديم أمددددا الحاجددددة الثانيددددة فهددددي الددددتفل  مددددا نيددددر يوسددددلوث

زمنيدة  لمددالعسودية واالضةهاد الذي مارسته عليه األنظمة العرسية المستسد  
 ةويلة.
التثيدددف الثبدددافي الحاصدددل فدددي المجتمعدددار العرسيدددة فدددي نجدددا   أسدددهمبدددد ل

الثدددورار العرسيدددة والبضدددا  علدددى األنظمدددة الديثتاتوريدددة والتحدددول السدددلمي نحدددو 
الديمبراةيددة فددي ثددل مددا تددون  ومصددرم إال اندده يحمددل فددي ةياتدده انعثاسددار 
سدددددلسية تسدددددتهدف ساألسدددددا  تاييدددددر المنظومدددددة البيميدددددة والفثريدددددة والحضدددددارية 

جتمعدددار العرسيدددةم وتبضدددي علدددى الممانعدددة الثبافيدددة لددددا المدددواةا العرسدددي للم
 وتجعله عرضة لالفتراق الثبافي واالستتساع الحضاري للحضدار  الارسيدة وفبدا  

 لما تهدف إليه العولمة.
شددثاليته  التثدداقف  مثانددة المتمحددور  حددولمددا هنددا تنسدد  أهميددة الموضددوع وا 
ومددا ثددم دفعدده إلددى  مواةا العرسدديودوره فددي تنميددة الددوعي السياسددي لدددا المدد

سددددددلمية حضددددددارية دوا اللجددددددو  إلدددددددى  سةرائددددددقتحبيددددددق التايددددددر الددددددديمبراةي 
االنبالسددددار العسددددثريةم فددددي ظددددل االنعثاسددددار والمفدددداةر التددددي يشددددثلها هددددذا 

هدد  يماددا للتثدداقل أا ياددوا المفهددوم علددى الهويددة العرسيددة اإلسددالميةم أي: 
ما الهوية  ئادوا أا يرير شي لدو  العربيةفي امحرك التحو  الديممراطي 

الحضارية العربية اإلسد مية  أا أا رهداا الديممراطيدة يتطلدب التخلدي عدا 
 قيمنا وحضارتنا ما ام  تحميي التريير المطلوب 
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 األخرى: اإلطار المفاهيمي للتثاقل وع قته ببعض المفاهيا أوال  
 
 مفهوا التثاقل -1

ومفتلفددددة فددددي  متشدددداسهة أحيانددددا  هنددداك تعدددداريف ثثيددددر  لمصددددةل  المثاقفدددةم 
 نميز اتجاهاا في تعريف المصةل : إذسياقار أفرام 

 
 االتماه األو 

وهددددو االتجدددداه الددددذي ينظددددر إلددددى المفهددددوم ثوندددده ظدددداهر  سددددلسية تدددد ثر فددددي  
 ف مفهوم التثاقفعرسي -انجليزيعرف قامو  المورد ف إذالثبافار الضعيفةم 
Acculturation  تلدددك و  مفتلفدددةم وفاصدددة سددديا شدددع ثبدددافيسأنددده: اتسدددادل

 متةرأ على ثبافة سدائية نتيجة الحتثاثها سمجتم  أثثر تبدمااالتي تعديالر ال
للمصدددددةل  يبدددددوم علدددددى فثدددددر  االحتثددددداك والتفاعدددددل  ياألصدددددل االنثروسولدددددوجف

يمثلددده  يا ثددداا التبددددم هندددا يدددتم عسدددر مثيدددر فدددارجا  قددداةر  التبددددمم و  سحسدددسانه
 المجتم  ااألثثر تبدماا. 

مثاقفدددة تفيدددد تدددأثير ثبافدددة قويدددة أو مسدددتبوية وغازيدددة آفدددر فالوفدددي تعريدددف 
حدال الثبافدة هدي وقاهر  على ثبافدة ضدعيفة أو مستضدعفة ومادزو  ومبهدور م و 

الارسية االستعمارية في سلداا الشمال على الثبافار البومية والوةنية المحلية 
 فدددي سلدددداا الجندددو 

التدددي . وفدددي تعريدددف ثالدددة المثاقفدددة تعندددي نلدددك العمليدددة (1)
تسددم  للفددرد دافددل أو مددا سدديا الجماعددار ستسدديير التفدداور الثبددافيم التددي قددد 

يعتسدر المهداجروا أثثدر الندا  عرضدة  إذيواجهها فدي حالدة تالقدي الثبافدارم 
مددا  واالقتسددا تعنددي األفددذ فالمثاقفددة عنددد ةدده حسدديا أمددا . (2) لهددذه الظدداهر 

التعلدديم الحديثدة إلددى ثددل  ةرائددقسددد ا  مدا  مالحضدار  المتفوقددة وثمارهدا الثبافيددة
وأمدا وسديلة  مأشثال التعسير األدسي الجديد  علينا ثالرواية والمسرحية والمبالدة

المتدديا سالحضددار  األوروسيددة فددي جميدد   االتصددالالمثاقفددة فهددي تنحصددر فددي 
 مجاالر الحيا 

(3). 
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 االتماه الثاني
حضدار  نظر أنصاره إلى المصةل  نظر  ايجاسية سحسسانه محرثا لتبدم ال 

مدا  ولعدل تعريدف موسدوعة ويثيسيدديا يبرسندا ثثيدرا   اإلنسانية سمفتلف ثبافاتهدام
هي اثتسا  ثبافة ماداير  للثبافدة األصدلية للفدرد  إذالمعنى المبصود للمثاقفةم 

أو الجماعدددةم وهدددي هندددا تشدددير إلدددى الثبافدددة األجنسيدددة التدددي يضددديفها الفدددرد أو 
 إذنظدددر مسدددتبسل تلدددك الثبافدددةم الجماعدددة للثبافدددة األصدددليةم وذلدددك مدددا وجهدددة 

تضاف الثبافة الجديد  إلى أو تفتلة سثبافة الفرد أو الجماعة المثتسسة محليا 
 مندذ المديالد

وهنداك مددا يدرسة التثداقف سحدوار الثبافددار ويجعلده رافددا  مهمددا   .(4)
تسدددعى ثدددل أمدددة  مدددا فاللددده إلدددى معرفدددة امفدددر واسدددتثمار مدددا لديددده مدددا قددديم 

لدى تنميدة ثيانهدا الثبدافي سشدثل  فدالق وغيددر ومعةيدار إنسدانية وحضدا ريةم وا 
مددددا هددددذا المنةلددددق ي عددددد احددددوار و  .مضددددر سمبومددددار الهويددددة البوميددددة وثواستهددددا

الثبافددارام أي المثاقفددةم ضددرور  حيويددة لمفتلددف الشددعو  والحضددارارم وهددذا 
ما يتأثدد حديا ننظدر إلدى مسدار الحضدار  العرسيدة اإلسدالميةم إذ أنهدا لدم تسلد  

رهدددا إال عنددددما نجحدددر فدددي التفاعدددل والتثددداقف مددد  سبيدددة الحضدددارار أوج ازدها
أهميدددة التعدددارف سددديا مفتلدددف  التدددي انفتحدددر عليهدددام وقدددد أثدددد البدددرآا الثدددريم

  :قولددددددددده تعدددددددددالىالشدددددددددعو  فدددددددددي                            
                                              

        [13]الحجرار 
وهذا التعريف يعني أّا التثاقف فالمثاقفدةف هدو تدأّثر الثبافدار سعضدها سدسع م 
نتيجددة االّتصدددال سددديا الشدددعو  والمجتمعدددارم مهمدددا ثاندددر ةسيعدددة هدددذا االّتصدددال 

ا  ثاندددر معظدددم درا سدددار االتصدددال الثبدددافي رّثدددزر سالدرجدددة األولدددىم وأهدافدددهم وا 
علددى نددوع معددّيا مددا عمليددار التاييددرم وهددو التاييددر االجتمدداعي أو تاييددر الحيددا  

 االجتماعيةم وانعثا  ذلك التايير على الثبافة
(5)  . 
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أمدددا تعريدددف لجندددة مجلددد  السحدددة االجتمددداعي فيدددرا أا: االتثددداقف يشدددمل 
اشدددر والمسدددتمّرم سددديا جمددداعتيا مدددا الظدددواهر التدددي تدددنجم عدددا االحتثددداك المس

األفدددراد مفتلفتددديا فدددي الثبافدددةم مددد  مدددا تجدددّره  هدددذه الظدددواهر مدددا تاّيدددرار فدددي 
 الثبافددددة األصددددليةم لددددددا إحدددددا المجمددددوعتيا أو ثلتيهمددددداا

والمثاقفددددة فدددددي  .ف6ف
سديا  يدةاألصل تفاعل فيداري ةدوعي ومساشدر ال يدتم وال يثمدر إال سرغسدة تسادل

البهددددددري النددددددات  عددددددا الحددددددرو   االفددددددتالةر وهددددددي فددددددي حدددددداال مالمتثدددددداقفيا
وتثدددوا نتيجدددة اإلفدددتالة النددداجم عدددا ذلدددك  مال يمثدددا أا تتحبدددق واالسدددتعمار

اتشدددوهار ثبافيددددةا ال يمثددددا أا تتدددرك نتددددائ  تأصدددديلية تتمتددد  سددددأي سددددمة مددددا 
  .المثاقفة

 وعلدددى الدددرغم مدددا أا المثاقفدددة مصدددةل  حددددية
م يدددوحي ترثيسددده اللادددوي ف7ف

ثاكم والتمازج و التفاعل والتسادل والدتالق  واالتصدال سمعاني التالقي و االحت
المثمددرم لثندده يعسددر عددا معنددى قددديم جدددا واثدد  اإلنسدداا منددذ أزمدداا سددحيبةم 

عدا ميدل عميدق فدي ذاتده نحدو التواصدل مد  امفدريا لمعرفدة مدا  وثاا تعسيدرا  
لددديهمم واالةددالع علددى أنمدداة تفثيددرهم وأسددالي  حيدداتهمم واستثددار السددسل التددي 

مددا تحبيددق ذلددك ثددم االسددتفاد  منده مددا فددالل تةعدديم فثددره  وواقعدده سمددا  تمثنده
 ارعمليددد عدددا م وعليددده فالمثاقفدددة ال تعددددو أا تثدددوا تعسيدددرا  ومفيددددا   يجدددده نافعدددا  

ةدددرأ حددديا تددددفل جماعدددار مدددا الندددا  أو ت تددديالتاييدددر أو التةدددور الثبدددافي ال
 مفاعددلفددي اتصددال وت أو أثثددر تنتمددي إلددى ثبددافتيا مفتلفتدديا سأثملهدداشددعو  

الثبافيددددة األصددددلية السددددائد  فددددي  األنمدددداةيترتدددد  عليهمددددا حدددددوة تايددددرار فددددي 
. ومددا الةسيعددي أا تجددري المثاقفددة فددي جددو مددا الجماعددار ثلهددا أو سعضددها

الحريدددة و المسدددادر  الذاتيدددة التدددي تعسدددر عدددا رغسدددة تلدددك الشدددعو  فدددي التبدددار  
ال تحولدددر إلدددى اسدددتال  فثدددري وغدددزو ثبدددافي مفددد رو  والحدددوار والتثددداقفم وا 

لحاقددده وفدددر  التسعيدددة الرغسدددةيتضدددما فدددي ةياتددده   عليدددهم فدددي محدددو امفدددر وا 
 عدوانيددددة متاةرسددددة فوقيددددةومعاملتدددده سنظددددر  

وقددددد أصددددس  مفهددددوم التثدددداقف  .ف8ف
واألقليدار الثبافيدة  لتفسير مفتلف الظواهر المتعلبة ساالثنيار مهما   مصةلحا  
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ديدة سالتعدديدة الثبافيدة مثل الهجر  الدوليةم العولمةم الصراعار السياسدية المنا
للمجتمعددارم ثمدددا أنددده ال يشددمل التحدددوالر علدددى المسددتوا الفدددردي أو النفسدددي 
حسدد  سددل ثددذلك علددى المسددتوا السوسدديوثبافيم فالتحليددل السنددائي يهددتم ثثيددرا 

 ستدددأثير التايدددرار االجتماعيدددة والسيئيدددة علدددى قددديم الفدددردم معتبداتدددهم سدددلوثه
. ف9ف

 وثيبا  سالعوامل والمتايرار امتية عملية المثاقفة ارتساةا   ترتسةو 
 :ف01ف

 :م التبنيدددةأي إلدددى حدددد تفتلدددف فيددده الثبافدددار فدددي  درمدددة التبدددايا الثمدددافي
والبديمم والسندا  االجتمداعي وغيرهدا ممدا يسدهم سددور سدال  األهميدة  والعبيد 

 في عملية التثاقف. 
 :ي إذ يثوا االتصال عدائيا  أو وديا م وقدد ينةدو  ظرول االت،ا  واثافته

وهدذه المتايدرار قدد م على اتصال مثثف أو يثوا فدي ظدروف اسدتعمارية
ضددوئها فسددوف  وفددي تتايددر علددى مدددا الددزمام وعندددما تمتددد االتصدداالر

 يتنوع التثاقف ويتسايا. 

 :فبدد تثدوا الثبافدة متثافئدةم ولثدا تتفدذ إحدداها  مواقل السيطرق والتبعيدة
الضداوة االقتصددادية وضد  التسعيددة لىفدرا السددتفدام البهدر السددافرم أو 

 المالوسة على أمرها.  الثقافةالتاس  و المجتمعأو ارتفاع المثانة سالنظر إلى 

 ا سهددذا يلبددائملجتماعيددة االمثانددة الهددل  ويبصددد سهددا االت،ددا :ب المددائميا
مرتفعدددة أم منففضدددةم ومدددنهم مدددثال  المصدددلحوا والتجدددار  أهدددياالتصدددال 

وال شددددك فددددي أا هددددذه المتايددددرار تعتمددددد علددددى  موالموظفددددوا الحثوميددددوا
 . عنصر ظروف االتصال وثثافته

 إذ هددل يسددير سدديل االستددداعار النددات  مددا التثدداقف  تمدداه المددد التدد ثيري:ا
في اتجاه واحد أم يسدير فدي اتجاهدار متعددد  ومتسادلدةم فساالعتمداد علدى 
هددذا المدددم يمثددا أا تحدددة عمليددار تثاقفيددة عديددد م منهددا مدداهو صددحيم 
ومنهدددا مددداهو سددديه. ومدددا هدددذه العمليدددار علدددى سدددسيل المثدددال: التثيدددفم 

  والتوفيبيةم والتفثك الثبافيم واألصالة والرف . والتعوي م

 ويميز الم رفوا سيا نوعيا ما المثبافة
 :ف00ف

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=11470&vid=25
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5364&vid=25
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 :وتندددرج فدددي إةددار التالقحددار الناتجددة عددا الحدددرو   المثاقفددة التلمائيددة
الناجمدددة عدددا الرغسدددة فدددي الحصدددول علدددى العسيدددد أو االتصددداالر السدددلمية 

الحددالي للواليددار المتحددد  سواسددةة التجددار  ثمددا هددو الشددأا سثندددا والشددمال 
 األمريثية.

 :وتدتم عسدر سديةر  األوروسيديا سصدفة مساشدر  وسدالبو   المثمافة المفروضة
على الهنود مثالم وذلك سعد هضم حبوقهم االقتصادية والسياسدية والمد  
سشعائرهم الدينيةم وهدذا مدا حددة سالفعدل سثدل مدا المثسديك والسيدرو غددا  

 .االثتشافار الجارافية الثسرا
 مسارها ونتائجها فتنبسم المثاقفة إلى مستوييا إذما ما أ   

 :ف02ف

ويتميدددز ساقتسدددا  الدددنمة المحلدددي لعناصدددر أجنسيدددة دوا أا  نمدددط الددددم : 
اهو  فدددفبسائدددل الن ميدد دي ذلدددك إلدددى تاييدددر ثسيدددر فددي قددديم الثبافدددة المحليدددة

(Navahos) م والتددي ثدداا سددثانها نصددف رحددلم ثانددر تعتمددد فددي عيشددها
وااللتبداةم وقدد دفعهدا احتثاثهدا واتصدالها سمراثدز االسدتيةاا على الصيد 

لثنهدا عدادر ثانيدة إلدى مزاولددة  ماإلسدساني إلدى االسدتبرار واعتمداد الفالحددة
ترسية الماشية والماعز سعد أا اندمجر سبسائل أفرا ليصس  نمة عيشدها 

سشددمال  الموجددود  (Kwakiutl)أمددا قسائددل الثواثيوتيددل  مالترحددال مددا جديددد
المثسدددديكم فثانددددر ترسةهددددا وساسددددتمرار عالقددددار سددددلمية وتجاريددددة  غددددر 

ها لفددرو ميسدداألوروسييام وثانددر تحصددل علددى السددل  األوروسيددة مباسددل تبددد
ثعال  الما . وقد أدا األمر إلى انتشار ظاهرتي المنافسة والمزايد  على 
جماال ال ت دي هدذه التاييدرار إلدى  حسا  التسادل دافل النمة الهنديم وا 

 ر الثبافة المحلية.انهيا

ويعني أا تشر  ثبافة الهنود لعناصر الثبافة الارسية يوازيه  نمط التمث : 
 البضا  على التباليد المحلية واالنبياد لبيم المجتم  المسيةر.

  
 التثاقل وبعض المفاهيا األخرى -2
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 التثاقل واالست ب -أ
فددي فةاسنددا  ال  وتددداو  يعددد مفهددوم االسددتال  مددا المفدداهيم األثثددر اسددتعماال  

ولفدظ  مالعرسي المعاصر لتوصيف عالقدة المثاقفدة الواصدلة سينندا وسديا الادر 
فاصة ما قسل االتجاه الناقد لتبليد الار م  ماالستال  دال مفهومي يستعمل

 وذلددك للداللددة علددى حالددة التسعيددة الثبافيددة ونبدددها
م وهندداك مددا يةلددق علددى ف01ف

 جددددددددددددداك الدددددددددددددول تعريدددددددددددددفحسددددددددددددد   وهدددددددددددددونسدددددددددددددال  هدددددددددددددذه الظددددددددددددداهر  ساال
(1994-1912) Jacques Elulle  انسدددال   أي آفدددرا   شفصدددا  تصدددس   أاهدددو

فددي حالددة فددرم آسشددف   وحتددى متمددثال االشددف  عددا نفسدده ليصددس  فاضددع
وهندا ينةسدق مفهدوم  .نفسية تجعل الفرد يستعد وينسذ ثبافتده لصدال  ثبافدة وافدد 

وسدديلة يصددس  التثدداقف  إذاالسددتال  علددى مفهددوم التثدداقف فددي شددبه السددلسيم 
لتحبيدددق هدددذا االنسدددال  الحضددداري عدددا الثبافدددة األصدددليةم ويصدددس  االسدددتال  
أقصددى درجددار التثدداقفم ثوندده يبتلدد  اإلنسدداا مددا جددذوره الحضددارية ليارسدده 

 في سيئة حضارية أفرا.
 
 يعابالتثاقل واالست -ب

أو  الفددددردإذ يتفلددددى م التثدددداقف هددددو شددددثل مددددا أشددددثال االسددددتيعا  الثبددددافي
هدو و   ممجموعة جديدد قيم لتسني األصلية ثبافته على اماتم فاللها المجموعة

االسدتيعا  المرحلدة النهائيدة  يعددثمدا م التثاقف لعمليةممثنة ال مراحلال إحدا
 لعملية التثاقفم التي تنتهي ساستسادل الفرد ثبافته وقيمه سثبافة وقيم أفرا.

 
 (Transculturation) والمناقلة الثمافيةالتثاقل  -ج

آفدددددددر مدددددددرادف لثلمدددددددة فالمثاقفدددددددةف وهدددددددو المناقلدددددددة الثبافيدددددددة  ثمدددددددّة مفهدددددددوم
(Transculturation)  أي مجموعة التحوالر المسدتمر  الفالقدة التدي ال تنتهدي

أسددددا وال رجعدددة فيهدددام وهدددي العمليدددة التدددي مدددا فاللهدددا نبددددم أشددديا  فدددي مباسدددل 
األشيا  التي نتلباهام وهنا يحصل تعديل وتةور لةرفي المعادلةم وينت  عا 
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نما ظاهر  جديد  تمامام أصلية ه ذه العملية حبيبة جديد  ليسر فسيفسائيةم وا 
 ومسددتبلة

 Ortiz  (1881- 1191).  ويددرا الساحددة الثددوسي فرناندددو أورتيددزف01ف
 لسدددأا ثلمدددة المناقلدددة الثبافيدددة تعّسدددر سشدددثل أفضدددل مدددا مراحدددل سدددياق االنتبدددا

يشتمل علدى اثتسدا   المفتلفة ما ثبافة إلى ثبافة أفرام ألّا هذا السياق ال
ثبافة أفرام سل يتضّما أيضدا  سالضدرور م فبدداا مبددار مدا مدا ثبافدة سداسبةم 

ف Deculturationأي االنتزاع منهدام وهدو مدا يمثدا تعريفده: فسالتجريدد الثبدافي 
أضف إلى ذلكم أّنه يبدود إلدى فثدر  ظداهر  نشدأ  ثبافدة جديدد م وهدو مدا يمثدا 

 تسميته االتثبيف الجديدا

والمناقلة الثبافية على الرغم ما أنها تد دي إلدى . (15)
مددددا الثبافددددة  سددددأجزا التفلددددي عددددا سعدددد  أجددددزا  الثبافددددة األصددددلية واسددددتسدالها 

 .   في سنا  نمة ثبافي جديد أثثر تةورا   تسهمالمثتسسة إال أنها 
 
 والنسبية الثمافية التثاقل  -د

 اذميد  السشدرم شداملة لج قديميعني مصةل  فالنسدسية الثبافيدةف عددمج وجدود 
عا الشعو  واألمدم التدي تد ما سهدام وتسدرم   ثل ثبافة تعسر تعسيرا متميزا أا

اي التمددادي فددي هددذا االتجدداه قددد أفضددى  سددلوثجها وفددق معاييرهددا ومعةياتهددام وا 
فددرد لدده فسراتدده الشفصددية  ثددل أاسدسع  غددال  فالنسددسية الثبافيددةف إلددى البددول: 

اي مدا حبده أا يدرا األشديا  المتميز  التي اثتسسها ما تجْنِشئجتِ  ِه االجتماعيدةم وا 
 ويحثم عليها ما أ ف ِق تلك الفسر 

  .ف06ف
م ثبافدة هدي ثبافدة وحيدد  ونوعيدة أا ثدل (1142-1858)ويرا فرانز سدوا  

ثدل  اّ أ يعددألنده  فثاا أول ما اهتم سدراسة الثبافار الفاصة سشدثل مسدتبلم
لو ا فدا  يتضد  مدا فدالل اللادة ثل ثبافة لها اأسو  مثبافة تمّثل ثال  فريدا  

وهددددذا األسددددلو  هددددو ارو ا م والمعتبدددددار واألعددددراف والفددددا أيضددددا  وغيددددر ذلددددك
علدددى ضدددرور  شددددد سدددوا   لهدددذا سدددلوك األفدددراد. فدددييفددد  ثدددل ثبافدددة ويددد ثر 

عةا احترام النسسية الثبافية  ساالحترام والتسام  إزا   اثل ثبافة ونادلقيمة  وا 
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ثل ثبافة تعّسر سشثل فا  عا ثوا اإلنساا  وةالما أام الثبافار المفتلفة
 إنسانا  فيج  احترامها وحمايتها إذا ثاا يتهددها فةر معيا

(11).  
وعلدى الدرغم مددا االحتثداك الدددائم سديا مفتلددف الثبافدار والددذي تسدعى مددا 
فاللددده جماعدددة سشدددرية مدددا ذار الثبافدددة الاالسدددة فدددر  تصدددورها الثبدددافي علدددى 

فاضعة لا تثوا سالضرور  ثبافة ماترسدة وتاسعدة م فإا الثبافة الأفراجماعة 
تمامددا م فهددي ثبافددة لددم تسددتة  عسددر تةورهددام أفددذ الثبافددة المهيمنددة فوالعثدد  

ا ثاا سدرجة أقلف  م لثنها تستةي  إلدى حدد مدام في الحسسااصحي  أيضا  وا 
مباومة الفدر  الثبدافي المهديمام وعالقدار الهيمندة الثبافيدةم ثمدا يفسدرها ثدل 

م فالثبافدة المهيمندة التسدتةي  (1181) رينيوا وجاا ثلدود ساسدرواما ثلود غ
فدددر  نفسدددها أسددددا  علدددى ثبافدددة فاضدددعة ثمدددا تفدددر  مجموعدددة نفسدددها علدددى 
مجموعة أفرا أضعف منهام فالهيمنة الثبافية التثوا أسددا  شداملة وال تتحبدق 
سشدددثل نهدددائيم ولدددذلك فهدددي تترافدددق دائمدددا  سعمدددل تلبيندددي ال تثدددوا آثددداره دائمدددا  
وحيددد  الجاندد م وتثددوا هددذه امثددار أحيانددا  اآثددارا  حضدداريةا مفالفددة لتوقعددار 

 المهيمنيام ألا التعر  للهيمنة ال يعني دائما  البسول سها.
ولهذا فمفهوم النسسية الثبافية هو المسدأ األقر  لتفسير عملية التثاقف سيا 

علددددى فم مفتلددددف الجماعددددار السشددددريةم وهددددو يتفددددق والر يددددة االيجاسيددددة للتثدددداق
أا الثبافددار وعلددى الددرغم مددا هيمنددة سعضددها علددى سعدد  إال أا هددذه  أسددا 

الهيمنة اليمثا أا تثوا شاملةم سل تحافظ الثبافار المالوسة على شي  مدا 
اسدددتباللها الثبدددافيم ثمدددا أا الثبافدددة المهيمندددة ال يمثدددا أا تثدددوا سمندددأا عدددا 

 لثونية.التأثر سبيم الثبافة المالوسةم وهذه هي سنة التثاقف ا
 

 : شباا  التوا،  االمتماعية وفرص التحو  الديممراطي ثانيا  
درجددة التةدددور  إذمددا  يالعدددالم فدددي مدد فر  الترتيدد تددأتى المنةبددة العرسيددة 

نتنجتددوا و الددديمبراةيم فددالثور  العالميددة الديمبراةيددة التددي أسددماها صددامويل ه
ا سددداسبتيا والتدددي جدددا ر عبددد  مدددوجتي سددددالموجة الثالثدددة للتحدددول الدددديمبراةيم
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 -1129 مددددا سدددديا المددددد فددددي والثانيددددة  1129 -1828فاألولددددى ثانددددر مددددا سدددديا 

هدددذه الثدددور  لدددم تصددد  الدددوةا العرسدددي إال سشدددثل جزئدددي فدددي أفضدددل  فم1115
تمفضر عا تجار  االنتبال إلى التعددية السياسية فدي الدوةا  إذ األحوالم

ييددر فددي العرسددي فددي عديددد مددا الحدداالر تاييددر شددثل النظددام السياسددي دوا تا
وةسيعدددة السدددلةة ونمدددة ممارسدددة الحثدددمم وذلدددك ألا  جددوهر العمليدددة السياسدددية

النظم الحاثمة تعاملر م  التعددية السياسية سمنةق فةو  لىمام وفةو  أو 
مددا الدددول سددالجمود  فةددوتيا للفلددفم ممددا أصددا  الحيددا  السياسددية فددي عديددد

جملددة مددا البيددود والددتثل م ثمددا أا نظمددا عديددد  أحاةددر التعدديددة السياسددية س
السياسددية واألمنيددة واإلداريددة التددي أفرغتهددا مددا مضددامينها الحبيبيددةم وجعلتهددا 

وفددى المحصددلةم فددإا عمليددة االنتبددال  .تعدديددة شددثلية فددي ثثيددر مددا الحدداالر
إلددى التعدديددة السياسددية لددم تفدد  إلددى تحددول ديمبراةددي حبيبدديم وثددل مددا نجددم 

الدسع  أا  يعددوالم ولدذا عنها هو هامع ديمبراةي محددود فدي أفضدل األحد
هو سمثاسدة عمليدة تحددية للتسدلةية غايتهدا تثدري  قددر   -ويحدة -ما حدة

 جدددداد  ديمبراةيددددةالددددنظم الحاثمددددة علددددى االسددددتمرار أثثددددر مددددا ثونهددددا عمليددددة 
النظم التسلةية أو شسه التسلةية هي الشائعة في الوةا  تعدوحبيبيةم ولذلك 

شديوع ظداهر  : شدرار عديدد  مثدلالعرسيم وهو ما تعثسه سوضو  مظداهر وم  
التأسيددددد فددددي السددددلةة وغيددددا  التددددداول السددددلمي لهددددام وتعدددددد مظدددداهر وأشددددثال 
انتهاثددار حبددوق اإلنسدداام رغددم التحسددا الددذي لحددق سسددجالر سعدد  الدددول 
سهذا الفصو م ألسسا  وضداوة فارجيدة أثثدر مدا ثونهدا دافليدةم وافتبدار 

ة إلددددى النزاهددددة والشددددفافيةم العمليددددار االنتفاسيددددة فددددي عديددددد مددددا الدددددول العرسيدددد
وغيدددددا  التدددددوازا سددددديا السدددددلةار لصدددددال  السدددددلةة التنفيذيدددددةم وضدددددعف دور 
منظمدددار المجتمددد  المددددنيم وغيدددا  أو ضدددعف اسدددتبالل السدددلةة البضدددائيةم 

الحاصددلة فددي  الددسع  أا الثددور  ويددرا .وتعدددد مظدداهر انتهدداك سددياد  البددانوا
 الم المجتمعيددة الرقميددةوسددائل اإلعددالم واالتصددالم وعلددى رأسددها وسددائل اإلعدد

يمثددا أا تسدددهم فدددي تفثيدددك األفثدددار والسندددي السياسدددية واالجتماعيدددة المرتسةدددة 
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سالتسددلةية مددا ناحيددةم ودعددم عمليددة التحددول الددديمبراةي فددي المنةبددة العرسيددة 
 امتيةإلى المتايرار  ما ناحية أفرام وذلك استنادا  

  :ف08ف
  الدددوعي السياسدددي لددددا إنهدددا  احتثدددار الدددنظم الحاثمدددة للمعلومدددار ونشدددر

ثور  المعلومار واالتصاالر مصادر متعددد  ومسدتبلة  توفر إذ المواةنيا
للمعلومدددار فدددارج دائدددر  سددديةر  وتوجيهددددار الدددنظم الحاثمدددةم ممدددا ينهددددى 

للمعلومددارم أو علددى األقددل  -سأجهزتهددا المفتلفددة - احتثددار هددذه الددنظم
الحاثمددة  يبلدد  مددا قدددرتها علددى ذلددكم ومددا المعددروف أا احتثددار الددنظم

أحددددد المرتثددددزار األساسددددية لتثددددري  ةاسعهددددا وال يددددزال للمعلومددددار شددددثل 
 .التسلةي

  ثمددا أا هددذه الثددور  تحددد مددا قدددر  الددنظم الحاثمددة علددى إففددا  ممارسدداتها
التسددلةية واالسددتسدادية مثلمددا ثانددر تفعددل فددي السدداسقم وهددذا فددي حددد ذاتدده 

ار وسفاصددة يضدد  قيدددا علددى قدددرتها علددى التوسدد  فددي مثددل هددذه الممارسدد
تتحسد  الحتمدال أا الثشدف عدا  إذفيما يتعلق سمسدألة حبدوق اإلنسداام 

االنتهاثدددددار التدددددي تمارسدددددها فدددددي هدددددذا الشدددددأا سدددددوف يددددددف  العديدددددد مدددددا 
المنظمددار الدوليددة غيددر الحثوميددة المعنيددة سهددذا الموضددوعم ورسمددا سعدد  
الددددددول لشدددددا حمدددددالر دوليدددددة ضددددددها. وهثدددددذا أسدددددهمر ثدددددور  المعلومدددددار 

لدددم تعدددد  إذي عولمدددة قضدددايا الحريدددار وحبدددوق اإلنسددداام واالتصددداالر فددد
 .سمعنى ما المعاني شأنا دافليا ثما ثاا يحدة في الساسق

 مدامواةني الددول العرسيدة أو قةاعدار مدنهم  مثنر المواق  االجتماعية 
معرفددددة تجددددار  وفسددددرار دول أفددددرا فددددي مجدددداالر التنميددددة والديمبراةيددددة 

لهددم فرصددة  وأتاحددرارسددة الفسددادم والمشددارثة واحتددرام حبددوق اإلنسدداا ومح
تشدهده سلددانهم. وثدل ذلدك  يجرا في هدذه الددول وسديا مدا المبارنة سيا ما

وغيدددددره يسدددددهم فدددددي تعزيدددددز الدددددوعي السياسدددددي لدددددديهمم فضدددددال عدددددا تاذيدددددة 
السياسدي  ةموحاتهم وتةلعاتهمم وتةوير أنماة مةالسهم سشدأا اإلصدال 

 .والديمبراةي
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 في تعزيدز دور أحدزا  وقدوا  الرقميةالمواق  االجتماعية  يمثا أا تسهم
لبوا المعارضة استفدام وسائل وأسدالي   فهي تتي المعارضة السياسيةم 

جديددد  لنشددر أفثارهددا وسرامجهددام وممارسددة أنشددةتهام واسددتبةا  أعضددا  
ذا ثددداا  فدددي  مهمدددا قدددد لعددد  دورا  شدددرية التسدددجيلجدددددا فدددي صدددفوفها. وا 

وفتحدددر السدددا  أمدددام تأسدددي  الثدددور  اإليرانيدددة التدددي أةاحدددر سحثدددم الشددداهم 
 الفمينيجمهورية إسالمية في إيراام وذلك ما فالل نشر فة  اإلمام 

فدددي صدددفوف اإليدددرانييام فدددإا قدددوا المعارضدددة اليدددوم تسدددتةي  أا توظدددف 
فدددي فضددد  ممارسدددار الدددنظم الحاثمدددة ونشدددر  مواقددد  اإلعدددالم االجتماعيدددة

ومدددا  .أفثارهدددا فدددي صدددفوف المدددواةنيام وحشدددد التأييدددد الشدددعسي لصدددالحها
المالحظ أا قوا المعارضة المحظور  دافل سع  الددول العرسيدةم والتدي 

اسددتفادر مددا األسددالي  الحديثددة  مددا تمددار  المعارضددة مددا الفددارج ثثيددرا  
 .في االتصاالر والمعلومار في التواصل م  المواةنيا دافل أوةانها

 لهددا ا قدددر  الددنظم الحاثمددة علددى مراقسددة األسددالي  الحديثددة لهددذه الثددور  إ
حددددودم سدددل إنهدددا تت ثدددل سسدددرعة مددد  مدددرور الوقدددرم فدددإذا ثاندددر األجهدددز  
المعنية في هذه الدولة أو تلك تستةي  من  دفول ثت  أو مةسوعدار أو 
مجدددالر أو شدددرائة إلدددى أراضددديها مدددا فدددالل نبددداة التفتددديع فدددي منافدددذها 

شدسثار التواصدل السحرية والسرية والجويدةم فثيدف تسدتةي  مند  أو مراقسدة 
ذا ثانددددددر هددددددذه األجهددددددز  تسددددددتةي  أا تصددددددادر صددددددحيفة  اعيماالجتمدددددد وا 

معارضدددة أو تمنددد  مبددداالر أو ثتسدددا ال تدددروق لهدددا عدددا الصددددورم فثيدددف 
تسدددتةي  مندددد  اإلعدددالم اإللثترونددددي العددداسر لحدددددود الددددولم والثتدددد  التددددي 
ا  تصدددر سشددثل إلثترونددي فالنشددر اإللثتروندديف علددى شددسثة اإلنترنددرم وا 

أا تراقد  شدسثة اإلنترندر سشدثل جزئدي  ثانر سع  الدنظم تسدتةي  اما
تتدددفل تبنيددا لحجدد  سعدد  المواقدد  غيددر المرغددو  فيهددام فددإا هندداك  أاسدد

 .سشأا قدرتها على االستمرار في هذا المسلك في المستبسل شثوثا  
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وهثددذام فددإا ثددور  المعلومددار واالتصدداالر تددوفر وسددائل تسددم  سالسددة 
عددددا  د الدددددول سعيدددددا  اإلعالمددددي والتدددددفق المعلومدددداتى المساشددددر عسددددر حدددددو 

سدديةر  الحثومددارم ممددا يتددي  ألحددزا  وقددوا المعارضددة مجدداال لممارسددة 
 .عا ضاوة النظم الحاثمة جان  ما أنشةتها ساالستباللية سعيدا  

 
 شددباا  التوا،دد  االمتماعيددة وت ثيرهددا فددي هويددة المددواطا: ا  لثددثا

 العربي      
عبائدددد والمفددداهيم مجمدددوع األفثدددار وال علدددى أنهدددا عسدددار  عددداالثبافدددة تعدددرف 

ال  أنهداو  مواألعراف واألفالق التي تفص  األمة وتعسدر عدا هويتهدا البوميدة
نمددا تنشددأ عسددر االرتسدداة سددالظروف التاريفيددة المحدددود    تتشددثل دفعددة واحددد  وا 

 مددةأوالملموسددة ألي شددع  أو 
م ولمددا ثانددر المعلوماتيددة واالنترنددر تشددثل ف09ف

فدي صدبل مواهد  الشدسا  العرسديم  تسدهممدا هدذه الظدروفم فبدد ساتدر  جز ا  
وتلبينهم قيما وعادار تتال م والعصر الذي يعيشوا فيده فدي إةدار مدا يعدرف 

يسير الشسا  العرسي نحو االنسدال  عدا البديم والعدادار البديمدة  إذسالحداثةم 
ار حديثدددددة تدددددتال م وعصدددددر يوالتمدددددرد عليهدددددا مدددددا اجدددددل اعتنددددداق قددددديم وسدددددلوث

مثددددا مالحظددددة ذلددددك مددددا فددددالل تاييددددر المعلوماتيددددة الددددذي يعيشددددوا فيددددهم وي
مظهرهمم إذ أصسحوا مهووسيا ساللسا  الارسي وسنمة الحالقة والتحدةم ثما 
سندددوا ألنفسدددهم عالمدددا علدددى شددداثلة العدددالم األورسددديم فهدددم يسدددتمعوا للموسددديبى 
الارسية ويواثسوا ثل أفسدار المشداهيرم ولدم يبتصدر هدذا التايدر فدي شفصدية 

م سدددل أصدددس  يددد ما حسددد مدددور المظهريدددة المدددواةا العرسدددي الشدددا  علدددى األ
سبدراته في التايير والتمرد على ثل البيود التبليدية التي تحد ما حريته سداية 
مددا األسددر  وصددوال إلددى سددلةة الدولددةم فصددار يعسددر عددا آالمدده وآمالدده سثدددل 
جمو  دوا رادع يردعهم وهذا راج  سشثل أساسي إلى تأثير وسائل التواصل 

 االجتماعيدددة الرقميدددة
سدددم  االحتثددداك سدددامفر الحضددداري إلدددى تاييدددر  إذم ف21ف
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النمة الفثري لدا الشا  العرسي السسية فصارر وسال اإلعدالم االجتماعيدة 
احددد العوامددل المتدفلددة فددي تثددويا التنشددئة السياسددية للمددواةا العرسدديم سعدددما 
ثانددر تبتصددر علددى األسددر  والمدرسددة ووسددائل اإلعددالم الوةنيددة المحتثددر  مددا 

ام الددديثتاتوري العرسدديم وشددثلر مواقدد  التواصددل االجتمدداعي متنفسددا قسددل النظدد
للشسا  العرسي يعسر ما فاللها عا مشاثله ويجد حلوال لها ما فالل مواق  
الدردشدددة والتواصدددل االجتمددداعيم ثمدددا سدددمحر لددده سمحاثدددا  تجدددار  امفدددريا 

المددواةا والتشدس  سبديم الحريدة والعدالددة والديمبراةيدة والمشدارثة التددي يدنعم سهدا 
 الارسي.

ولعسدددر السيئدددة الدوليدددة الحاليدددة دور فدددي انتشدددار الشدددسثار االجتماعيدددة فدددي 
وسددة الشددسا  العددالمي عامددة والعرسددي فاصددةم سددوا  أثدداا مددا وجهددة نظددر 
اجتماعيددة أو تثنولوجيددة معددام فسددوق االنترنددر هددي فددي توسدد  مسددتمر تسددم  

نعديع اعية فنحا للمستثمريا سإقامة مشاري  جديد م أما ما وجهة نظر اجتم
فددي مجتمددد  فاالسدددتهالك الدددذاتيف أيدددا ي ثددد األفدددراد علدددى فدددردانيتهم مدددا فدددالل 
شفصددنة أشدديا هم اليوميددةم رنددار هددواتفهمم أو أحددذيتهمم وهددذا مددا ي ثددده عددالم 

لبدد انتبلندا مدا مجتمد   « سبوله: Michel Maffesoliاالجتماع ميشال مافيزولي 
  التميز عدا امفدريا وأفدذ فياراتده جماعي إلى مجتم  فردانيم وتوثيد ضرور 

سنفسددده هدددي المعيدددار... األندددا ليسدددر محتبدددر م فدددالفرد يظهدددر نفسددده دوا فجدددلم 
سددددنة أصددددسحر الصددددور  22يسدددتعر  نفسدددده فصوصددددا فددددي الصدددورم ففددددالل 
 الذاتية ذار أهمية ثسير  فاصة م  غزو الرقمنة

 . »ف20ف
 هديددددا  ومدددا هدددذا المنةلدددق أصدددسحر شدددسثار التواصدددل االجتماعيدددة تمثدددل ت
مدا  للهوية العرسية اإلسالمية للمدواةا العرسديم فهدي تمنحده هويدة رقميدة سددال  

المسددتفدم االلثتروندديم ويشددال وقتدده  سددماسيسددتسدل اسددمه  إذهويتدده األصددلية 
ساإلسحار عسر الشدسثة عدازال نفسده عدا أصددقائه وأقرسائده ومجتمعده األصدليم 
فينشأ عالمه الفا  الذي يمنحه الشعور سالوجود واألهميةم هذا العدالم الدذي 

عددددا الواقدددد  المجتمعددددي فيهمددددل واجساتدددده المدرسددددية أو  وسعيدددددا   يسبددددى افتراضدددديا  
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جري ورا  األوهدددام التدددي يوفرهدددا لددده الموقددد  االجتمددداعيم المهنيدددة وينشدددال سدددال
وعليددددده يمثدددددا البدددددول أا والد  الفدددددرد االلثتروندددددي هدددددي سمثاسدددددة انتحدددددار للفدددددرد 

م نفسدده الحبيبدديم إذ ال يمثددا لشفصدديتيا متناقضددتيا أا تتعايشددا فددي الجسددد
لذا يصس  الفرد أمام فيار التفلي عا إحدا الشفصديتيا وتبمد  األفدرام 

أا يفتددددار الفدددددرد الشفصددددية الرقميددددة التدددددي تددددوفر لدددده األمددددداا ومددددا المددددرج  
واالحتدرام وتلسددي رغساتده النفسدديةم مدا فددالل سيئدة تنسدديه الحبيبدة الباسددية التددي 
يعيشها في العالم الحبيبي ما فبر وسةالة وتددني مسدتوا المعيشدة والظدروف 
االجتماعيددددة الصدددددعسةم والشددددعور سعددددددم األمددددداا واالسددددتبرار نتيجدددددة الظدددددروف 

 ياسددية غيددر المسددتبر  فددي العددالم العرسدديم فتشددثل المواقدد  االجتماعيددة سددديال  الس
 ما الواق  الصع . امثل يلجأ إليه المواةا العرسي هروسا  

إال اندددده علددددى الددددرغم مددددا المسدددداود التددددي تنجددددر عددددا االسددددتفدام المفددددرة 
لشددسثار التواصددل االجتماعيددة مددا تفثددك الرسدداة االجتمدداعيم وتمددرد الشددسا  

ى العدددادار والبددديم العرسيدددة اإلسدددالمية متبمصدددا قيمدددا غرسيدددةم فدددإا العرسدددي علددد
الشدددددسثار االجتماعيدددددة زادر مدددددا نمدددددو الدددددوعي السياسدددددي للشدددددسا  العرسددددديم 
وسشددعوره سحبوقدده السياسددية واالقتصدداديةم ثمددا فلصددته مددا البيددود التددي ثانددر 

العرسيدةم ومددر جسدور  الشدرةةتفرضها عليه العادار البديمة وسدلةة الدولدة 
نزعر عنده  إذارف الحضاري والحوار م  أقرانه ما الحضارار األفرام التع

ثدددل األفثدددار المتةرفدددة المالوةدددة التدددي ثددداا يحملهدددا عدددا الشدددعو  األفدددرا 
فاصة الارسية منهام والتي ثانر حرثار جهاديدة تدروج لهدام إذ مثنتده مواقد  

ديدده التواصددل االجتماعيددة مددا اعتندداق قدديم التسددام  والبسددول سددامفرم وفلبددر ل
 فضوال في معرفة امفر واالةالع على نمة معيشته وأس  حضارته.

يمثددا اإلشددار  إلددي مجموعددة مددا التددأثيرار المتسادلددة سدديا االنترنددر وعليدده 
والثبافددة فددي وةننددا العرسددي التددي فلبددر فليةددا  جديدددا  مددا الثبافددة أ ةلددق عليدده 

 يأتياثبافة دور ثومام أهمها ما 
  :ف22ف
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  التنشدددئة التبليديدددة فدددي تشدددثيل ثبافدددة الشدددسا م اضدددمحالل دور م سسدددار
أوقدددار الشدددسا  فدددي تصدددف  مواقددد   وذلدددك سفعدددل ضدددياع جدددز  ثسيدددر مدددا

االنترندددر والمشدددارثة فدددي المجمعدددار الحواريدددة ومجموعدددار الفدددي  سدددوكم 
على نحدو أفبدد هدذه الم سسدار جدز ا  ثسيدرا  مدا قددرتها علدى الرقاسدة علدى 

االحتثددداك مددد  العدددالم الفدددارجيم األنمددداة السدددلوثية الجديدددد  الناتجدددة عدددا 
وتددرك ذلددك مليددار التصددحي  الددذاتي الددذي يبددوم سهددا ثددل شددا  علددى حددد  
اعتمددادا  علددى تجرستدده الشفصددية. وتددزاما ذلددك مدد  اتجدداه سعدد  الشددسا  

االنعددزال عددا مجتمعدداتهمم واالنثفددا  فلددف جهدداز حاسدد  آلددي يمثددل  إلددى
 .م الفارجيأدا  االتصال األساسية إا لم تثا الوحيد  م  العال

  تراج  استفدام اللاة العرسية الفصحى لصال  اللاة العاميدةم سدل واالتجداه
نحددو اسددتفدام مددزي  مددا الحددروف واألرقددام اإلنجليزيددة سدددل مددا الحددروف 

وتفاوتر تفسيرار  مالعرسية فاصة على مواق  المحادثة وشسثار التعارف
صددال   م ففددي حدديا أرجدد  د. علددىحددول انتشددار هددذه الظدداهر  المفتصدديا

شدددعور الشدددسا   إلدددىم لدددف دراسدددة اثبافدددة الشدددسا  العرسددديا ذلدددك   محمدددود
سدداالغترا  والرغسددة فددي التمددرد علددى قيددود امسددا م رأا د. صددفور العدددالم 
أستاذ اإلعالم سجامعة الباهر  أا تثرر معدالر ظهدور لادار جديدد  سديا 

فرام وأا االنترنر لي  وحده الشسا  هو أمر ةسيعي يحدة ما مد  أل
اسددتفدام اللاددة األجنسيددة ثلاددة تعامددل  إذو المسددئول عددا تلددك الظدداهر م هدد

 .في سع  أماثا العمل وتردي التعليم
 ثأحدد أهدم مصدادر تشدثيل ثبافدة   تضا ل دور الثتدا  والصدحف الورقيدة

الشسا  لصال  المواقد  االلثترونيدة والبديم المثتسدسة مدا فدالل االنترندرم 
لمية إلي إصدار ةسعار الثترونيدة وهو ما دف  دور النشر والصحف العا

لهدددام ورسمدددا سشدددثل مفتلدددف عدددا النسدددفة الورقيدددةم وهدددو االتجددداه الحدددالي 
ا ثاا لم يصل  ة تبدديم جددر  إلدىلمعظم دور النشر والصحافة العرسيةم وا 

  .نسخ مااير  لما هو منشور ورقيا  
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  تعميددق شددعور الحيددر  مددا سدديا المحلددي والعددالميم فنتيجددة لالنفتددا  الهائددل
البادمددددة والتدددددفق  التبنيددددةوسددددائل االتصددددال الحديثددددة والتفاعددددل مدددد   علددددى

ظهدرر مجموعددار شدساسية مناصدر  إلدمداج البدديم  ماإلعالمدي والمعلومداتي
الارسيددة فددي المجتمعددار العرسيددة مددا أجددل اإلسددراع فددي فةددى التبدددم سهددام 

الحديثددة وحمايددة  التبنيددةومجموعددار أفددرا تةالدد  سدداالنعزال عددا وسددائل 
رسيددة مددا البدديم الارسيددة الدفيلددة علددى المجتمعددار العرسيددة. وسدديا الهويدة الع

هذيا االتجداهيام ظهدر تيدار الوسدةية الدذي يدرا أهميدة دمد  االتجداهيا 
  .سما ينعث  في النهاية على عملية التحدية والتبدم في الوةا العرسي

وساإلضددافة لهددذه التددأثيرار السددلسية لالنترنددر علددى ثبافددة الشددسا  العرسدديم 
هنددداك مجموعدددة مدددا العناصدددر اإليجاسيدددة التدددي أدر إليهدددا التايدددرار ا إفددد

 يأتيالمتسارعة في مجال الفضا  االلثترونيم وما أهمها ما 
 :ف21ف

 مثسر احتثار مجموعار شساسية معينة للعمل الشدساسي فدي الددول العرسيدة 
أو  مإما لصالتهم مد  المسدئوليا عدا األجهدز  الحثوميدة المعنيدة سالشدسا 

سياسدددية أو ةائفيدددة منعدددر دمجهدددم ثمشدددارك ثامدددل فدددي صدددن   العتسدددارار
البددرارار الشددساسية واتفاذهددا. وتددم ذلددك عددا ةريددق إتاحددة االنترنددر لمنافددذ 

 يددتم التعسيددر عددا اذجديددد  للتعسيددر يصددع  احتثارهددا والسدديةر  عليهددام وسدد
 .جمي  أصوار الشسا  في إةار ديمبراةي

  وسدددوا  من  البددرارارمشددارك فددي صدد إلددىتايددر النظددر  للشددسا  مددا متلبددي
التايددرم إال أنددده مدددا المالحددظ حدددر  غالسيدددة  التضددفيم فدددي نسددسة هدددذا
التعليدق علدى  ثترونيدة اإلفساريدة علدى فدت  فاصديةالصدحف والمواقد  االل

سوصددددفهم غالسيددددة  -جميدددد  محتوياتهددددام وهددددو مددددا أتددددا  الفرصددددة للشددددسا 
ة للدددفول سبددو  فددي هددذا المجددال والتعسيددر عددا وجهدد -مسددتفدمي اإلنترنددر
 الحثومي معها. وةريبة التعامل المثار نظرهم تجاه البضايا 

 سك الشددساسي العرسددي مددا فددالل تثددويا تجمعددار شددساسية عدداسر  ازيدداد  التشدد
وسددددالرغم مددددا أندددده ال يوجددددد حصددددر واضدددد  سددددأهم هددددذه  مللحدددددود الوةنيددددة

المجموعدددار ونةاقدددار عملهدددا والمعوقدددار التدددي تواجههدددام إال أنددده يمثدددا 
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وعار شساسية نشةة في هذا المجال منها مجموعة الحدية عا عد  مجم
م ومجموعدة تواصدل للتنميدة الشدساسيةم وم سسدتي نسدي  "اشسا  سال حددود

  .واقتدار للعمل الشساسي
  سددد  االنفتددا  علددى الشددسثار الدوليددة النشددةة فددي مجددال الشددسا م وأهمهددا

ذلدك فدي توضدي  سعد  المواقدف  واسهم مالشسثة األورومتوسةية للشسا 
وقداد هدذا التحدرك  ملهداحو سية واألس  الثبافيدة واالجتماعيدة المفتلدف العر 

النفسدددة الشدددساسية العرسيدددة التدددي تتدددوافر لهدددا مبومدددار التنددداف  العدددالمي مدددا 
 ميدانية وتعليمية متميز . فسرار

 : التحددو  الددديممراطي مددا خدد   مواقددت شددباا  التوا،دد  االمتمدداعيرابعددا  
 أنموذماالتمربة الم،رية والتونسية       

سرهنر حرثار شسا  الثور  في ثدل مدا تدون  ومصدر عدا الددور الفعدال 
الذي يمثا أا تلعسه وسائل التواصل االجتماعي الرقميةم في إيصال صدور 
الثور  إلى ثل أرجا  العالمم وحشدد الددعم لهدا مدا اجدل الوصدول إلدى التحدول 

ة فضدل فدي الديمبراةي المةلو  وسشثل سلميم ثما ثداا للمواقد  االجتماعيد
تعسئة الرأي العالم الشعسي الشساسي سشثل فا م ما اجل تنظديم المظداهرار 

التدي فرضدتها السدلةة السياسدية  األمنيدةواالعتصامارم متجاوز  سذلك الرقاسة 
علدددى ثددددل وسددددائل اإلعددددالم واالتصددددال التبليديددددةم ويمثددددا الوقددددوف علددددى دور 

 :امتيتياالشسثار االجتماعية ما فالل التجرستيا 
االنترنيدددر سصدددفة عامدددة والمواقددد  االجتماعيدددة  لعددد  التمربدددة الم،دددرية: -1

اسدددددتفدام قددددددر  إذفدددددي حيدددددا  الشدددددسا  المصدددددريم  مهمدددددافاصدددددةم حيدددددزا 
تتددوافر اإلنترنددر لدددا م ثمددا 2228مليددوا عددام  8.9المصددرييا لتنترنددر 

تةددور دور اإلنترنددر سددوا  مددا فددالل المواقدد  م وقددد مدا المصددرييا 12%
الحثومددددددة إلددددددى التصددددددادم مدددددد  سعدددددد  س أدا الددددددذي أو المدددددددونار األمددددددر

 %21 م و2225عدام  %18سلار نسسة النمو فدى المددونار م إذ المدونيا
 المصدددرية إلدددى الحثومدددةس م وهدددذا مدددا دفددد 2007عدددام  %31م 2229عدددام 
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م نتيجدددة تمثدددا حجددد  سعددد  مواقددد  اإلنترندددر دوا إسددددا  مسدددررار لدددذلك
 مالعدام الدرأياهتمام  فلق فضا  الثتروني تدويني استبة المدونار ما 

لجماعدددار المشدددارثة التنفدددي  عدددا ل وسدددم مثنددده مدددا لعددد  دور ضددداغة 
 ثستها السياسي واالجتماعي

(24).  
وفددددي   الدددددور الدددذي اضدددةلعر سدددده فئدددة الشدددسا  أثنددددا  الثدددور  ويمثدددا فهدددم

مدا يسدميه المد ر  الهنددي مدا فدالل  وموقدف رمدوز النظدام منهدام اأعباسه
 االتحيددز النفسددويا Ranajit Guha راناجيددر جوهددا

تجاهددل يفسددر  إذم ف22ف
مدا فدالل ر يدة نائ  الرئي  الساسق عمر سليماا مةالد  المتظداهريام 

ال يمتلثددوا أّي ثبافددة أو وعددي سياسدديم وال يعدددو  أا المتظدداهريا فحواهددا
تحددددرثهم التلبددددائي سددددوا اسددددتاالل لهددددم مددددا قددددو  منّظمددددة تّتفددددذهم سددددتارا  

م وسدددديثوا حددددّل المشددددثلة هددددو ياوهددددي حرثددددة اإلفددددواا المسددددلمألهدددددافها 
التعامدددل مددد  تلدددك البدددو  ولدددي  االسدددتجاسة لمةالددد  المتظددداهريا. وي ّثدددد 

يسددتلهم الفسددرار الارسيددة فددي الحرثددة  النفسددويراناجيددر جوهددا أّا الّتحيددز 
 ففدددي المثدددال الهندددديالسياسددديةم ويبفدددز فدددوق فصوصدددية الواقددد  المحلّددديم 

سبيدددادار محليدددة واعيدددةم لدددم  المسدددادرار الفالحيدددة للثدددور  السياسددديةارتسةدددر 
يثا أّي منها يحثم سيةرته على العناصر الثورية ثافةم سل اّتحدر هدذه 
العناصدددددر البياديدددددة علدددددى األر م سصدددددور  تفتلدددددف عدددددا السدددددلةة التدددددي 

م وهذا ما تجسد فالل الثور  يمارسها التنظيم أو الحز  السياسي الحدية
وعددار الشددساسية التددي المجم المصددرية فثانددر البيددادار الثوريددة مشددثلة مددا

 مأسريددل وحرثدة ثفايددة 6حملدر الثدور  المصددرية علدى أثتافهددام مثدل حرثدة 
وحرثددة االشددتراثييا  موالحملددة الوةنيددة لدددعم السرادعددي موشددسا  اإلفددواا

ومجموعدددار االفدددي  سدددوكا فمثدددل مجموعدددة اثلندددا فالدددد سدددعيدا  مالثدددورييا
م التنددوع يةهددذه المجموعددار الشددساسومددا أسددرز سددمار  ومجموعددة الرصدددف.

االفدددتالف الهائدددل فدددي  ذلدددك نتيجدددةالشدددديد فدددي شدددثل وأسدددلو  الحرثدددةم و 
الفلفيدددة الفثريدددة والتنظيميدددة للمجموعدددار الشدددساسيةم وتتسدددم أيضدددا  سالبددددر  
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لحرثددة الهائلددة علددى التواصددل عْسددر االمتددداد الشددسثيم وهددو مددا ال يجعددل 
نظدرا  مرهامرثزا  يمثا شل فاعليته أو قياد  يمثدا استئصدال عناصد الثور 

التنسدددددديق والعمددددددل التنظيمددددددي والحرثددددددي المشددددددترك  للبدددددددر  الفائبددددددة علددددددى
لمجموعددار الشددساسيةم مثلمددا اّتضدد  مددا إةددالق فثددر  النددزول إلددى الشددارع ل

 مصر ثل أنحا في  فجانفيف 25 الموافق لدفي يوم عيد الشرةة 
 .ف26ف

ر فددي المظداهرا انددلعر الثددور  فدي تددون  سسلسدلة مددا التمربدة التونسددية: -2
سعددد  المنددداةق الدافليدددة إلدددى أا اتسدددعر رقعدددة تلدددك االحتجاجدددار إلدددى 

أهميدة األحدداةم إال أا مدا رغم ال م وعلىمفتلف مناةق السالد التونسية
و  مه االحتجاجدار سدالتعتيم عمدا يحددةذقاسل هاإلعالم الرسمي التونسي 

ذلك سالتضييق على الصحافييا التونسدييا واألجاند  ومدنعهم مدا تاةيدة 
ديسدمسر وأول  11فدي الفتدر  الفاصدلة سديا وثداا ذلدك يجري فدي الدسالد  ما

تلددددك األحددددداة سأعمددددال إرهددددا  وتفريدددد  مددددا قسددددل  رصددددفو  إذ مجددددانفي
البم  و التضييق اإلعالمي الذي ثداا يعيشده  . ونتيجةمجموعار املثمة

قدددددد  التواصددددددل االتونسدددددديوا ثدددددداا السددددددديل شددددددسثة اإلنترنددددددر وسالتحديددددددد مو 
الددذي تمثدددا مددا فاللدده التونسددديوا االلتفدداف علدددى  facbook االجتمدداعي

حثم سدا علدي  اسااأجهز  الحثومة  نهجرفبد اإلعالمي.  الرقاسة والتعتيم
يلي موشدددا ر مثدددل الددددانترندددمواقددد  اإلمدددا سياسدددة الحجددد  علدددى العديدددد 

Dailymotion  عمليددددددة موقدددددد  التواصددددددل الثمددددددا شددددددملر هددددددذه  مواليوتددددددو
ليعود للعمل  2228 )أور(شهر  وجيز  في لمد  "facebook"االجتماعي 

فعمليددددة الحجدددد  م اإفتراضدددديةا عددددا منعدددده احتجاجددددارسبددددرار رئاسددددي سعددددد 
تعدددددد مدددددا أول ا 424الحثدددددومي أو مدددددا يعدددددرف سالرقيددددد  الشدددددهير اعمدددددار 

االحتجاجددار ااالفتراضدديةا عسددر المدددونار والمجموعددار المناهضددة لهددذا 
صددفحة "م "الحجدد  اإللثترونددي عسددر الفايسددسوك مثددل : انهددار علددى عمددار

ذلددك صددفحار اسددي  صددال  يددا  اعبسددرنهددارام  للدددعا  علددى عمددار ليددل
 عمارا

 .ف27ف
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يبار الهادفة لتاةية الحبائق الميدانيدة فبدد يثل هذه التضما رغم وعلى ال
مثددل صددفحة اأفسددار تددون ام  facebook شددثلر مجموعددار و صددفحار علددى

ر لسددر مددا ايوميددار األحددداة فددي سدديدي سوزيدددام اأحددرار تددون ام ااستسددم أندد
سدددديدي سوزيدددددام هددددذه الصددددفحار تحولددددر إلددددى وثدددداالر أنسددددا  تددددورد تباريرهددددا 

على أجهز  و وسائل التثنولوجيا ما تناقل الوقائ   سالصور والصور  اعتمادا  
وسائل اإلعالم العرسية واألجنسية مدا أسرزهدا قندا  الجزيدر  فصارر  مواألحداة
مبداة  فيددديو علددى تونسدية فدي تاةيددة أحدداة االنتفاضددة ال تعتمددد 24 وفرنسدا
منعددتهم السددلةار  االتددي عوضددر المراسددليا اإلفسددارييا الددذي facebookمددا 

 التونسية ما تاةية االحتجاجار وضيبر عليهم إعالميا
 .ف28ف

  دأيام االنتفاضة التونسية ثداا الدرسة سديا وسدائل اإلعدالم االجديدوفالل 
"facebook  فددي  حاسددما   ة عددامال  ونيددالفضددائي عسددر البنددوار التلفزي واإلعددالم

لعسددر شددسثة التلفزيددوا  إذ مالحفدداظ علددى زفددم النضددال مددا اجددل تحبيددق الثددور 
فدددي نبدددل المعلومدددارم األحدددداةم الصدددور  مهمدددا   ا دورا  24الجزيدددر ا و افرنسدددا "

الدذي ال يدتبا اسدتعمال  والفيديوهار إلى أثسر شريحة ما المجتمد  فصوصدا  
لى العالم سوجه الفصو اإل الموق  االجتماعي  يثما أا مستفدم منترنر وا 

facebook  ذاعيةثانوا ممدا م يتسادلوا فيما سينهم تسجيالر لسرام  تلفزيونية وا 
سالمعلومدددار التدددي يمثدددا أا يتحصدددل عليهدددا  وثريدددا   حدددرا   يددوفر فضدددا  إعالميدددا  

 .سسهولة وحينية وستثلفة قليلة facebookمستعمل 
إعالمددي متحددرر مددا البيددود وثنتيجددة لددذلكك تمثددا الفددرد مددا إيجدداد فضددا  

ثمدا أنده أصدس   مالتي ثانر مفروضة على اإلعالم ما قسل السدلةة الحاثمدة
تصدددس   إذمدددا الممثدددا اليدددوم إنتددداج المعلومدددة ونشدددرها وثدددذلك التعليدددق عليهدددا 

فر  في هذا الفضا  محدل نبداع وتحليدل مدا ةدرف مسدتفدمي االمعلومة المتو 
 .هذه الشسثة
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فددددي  ثسيددددرا   دورا   لمحليددددة والعرسيددددة سدددداسبا  مثلمددددا لعسددددر سعدددد  اإلذاعددددار او 
حرثار التحرر ما االستعمار في البرا الماضيم ترس  اليوم موق  التواصدل 

 .على عرع وسائل اإلعالم facebookاالجتماعي 
 

 

 خ ،ة 
إذا فالتثددداقف هدددو العمليدددة التدددي يثتسددد  الفدددرد أو الجماعدددة عدددا ةريبهدددا 

تصددددال المساشددددرم أو هددددي فصددددائ  ثبافددددة أفددددرام مددددا فددددالل التفاعددددل واال
اثتسدددا  الثبافدددة سالمشدددارثة واالتصدددالم أو هدددي عمليدددة التايدددر الثبدددافي الدددذي 

أمدددا المثاقفدددة يدددنجم عدددا االتصدددال المسدددتمر سددديا جمددداعتيا متمدددايزتيا ثبافيدددا. 
acculturation  ةددرفيا علددى  أو الفعددل الثبددافي سدديا الثبافددةفهددي تسددادل تددأثير

األقددلم فددالتمّثا مددا العلددوم والفنددوا وامدا  سالنسددسة إلددى األفددراد والجماعددار 
اليمثا حدوثه إال ما فالل التفاعل م  امفرم وما فالل عمليدة التواصدل 

والتددي تجعلددده أثثدددر مددا المعدددارف والمهدددارار  ةيدددف واسددد التددي تثسددد  الفددرد 
وقددد حذاقددة وفةنددةم وأثثددر سددرعة فددي فهمدده لىشدديا  والحددوادة المحيةددة سدده. 

فدي العدالم العرسدي حدول الددور الدذي يلعسده  واسعا   أثار مصةل  التثاقف جدال  
فددي تنميددة ثبافددة الفددرد والمجتمدد م فددالسع  يددرا اندده غددزو ثبددافيم وأندده نتدداج 

سلة مبهددور م والددسع  امفددر يددرا أا تددأثير ثبافددة غازيددة قدداهر  فددي ثبافددة مسددتب
التثددداقف عسدددار  عدددا لبدددا  وتالقددد م ولثدددا مدددا نرمدددي إليددده سالمثاقفدددة هندددا هدددو: 
التحاور والمبارنة سيا ثبافدة جديدد  يدنم اثتسداسها افتياريدام وسديا ثبافدة أصدلية 
لدددا الفددرد أو الجماعددةم تدد دي مددا هددذا المنةلددق إلددى حدددوة تايددر مددام نددات  

سدديا حضددارتيا أو ثبددافتيام ولددي  فضددوع ثبافددة لثبافددة عددا المددزج أو الحددوار 
 أفرا.

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5364&vid=25
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وعلددى الددرغم مددا أا عمليددة التثدداقف فددي الماضددي ثانددر ال تددتم إال عندددما 
ينتبل أفدراد مدا مجدتمعهم األصدلي لالسدتبرار فدي مجتمد  أفدر مفتلدف عدنهم 

انتبدال م إال انه وم  تةور وسائل اإلعالم واالتصال وسدهولة وحضاريا   ثبافيا  
ا  العددالمم أصددسحر عمليددة التثدداقف تددتم عددا سعددد ثددار والبدديم إلددى ثافددة أنحدداألف

وهددددددو مايسددددددميه الددددددسع  التثدددددداقف االفتراضددددددي الددددددذي ينشددددددأ عددددددا االحتثدددددداك 
الحضدارية االفتراضي ال الفعلي سيا األفراد والجماعار ما مفتلف المشار  

أهددم  لينمددوا ثبددافتهم ويثددروا ثبافددة أفددرا علددى حددد سددوا م وتمثددل تبنيددة االتصددال
الوسدددائل التثاقفيدددة منهدددا البندددوار الفضدددائية واالنترنيدددرم ويدددأتي فدددي مبدمدددة هدددذه 

ومدددونارم  الوسددائل مواقدد  التواصددل االجتمدداعي سثددل أنواعهددا فمواقدد  دردشددةم
سدددددمحر للمدددددواةا العرسدددددي السسدددددية  إذومنصدددددار تسدددددادل فيدددددديوهار وصدددددورف 

حياتيددة وتسددادل سالتواصددل مدد  أقراندده مددا الجنسدديار األفددرا وتسددادل الفسددرار ال
امرا  حول مفتلف البضايا العلمية والثبافية والسياسيةم نت  عنده تنميدة الدوعي 
الدددذاتي للفدددرد العرسدددي سثدددل حبوقددده المهضدددومةم وحرياتددده المصدددادر م وسدددم  لددده 
سددالتحثم سددأهم وسدديلة ثدداا لهددا الفضددل فددي نجددا  الثددورار الشددساسية العرسيددةم إذ 

الددرأي العدام المحلددي والعرسديم وتجنيددده  تمثدا مدا فددالل وسدائل التواصددل تعسئدة
 األمنيددةللبيدام ساحتجاجددار ومظدداهرار سددلمية منظمدة سةريبددة غالةددر األنظمددة 

العرسيددة التددي افتلةددر عليهددا األمددورم نتيجددة ضددساسية البيدداد  التددي تميددزر سهددا 
الثدددور م واالعتبددداد التبليددددي السدددائد لددددا النفددد  العرسيدددة أا التحرثدددار الشدددعسية 

يمثدددا أا تبدددوم إال إذا أةرتهدددا قيدددادار سياسدددية معارضدددةم يددد دي المعارضدددة ال
وسدائل اإلعدالم االجتماعيدة  أسهمرالبضا  عليها إلى إفماد نيراا الثور م ثما 

فددي نبدددل أفسدددار الثددور  ومفتلدددف الممارسدددار التعسددفية والبمعيدددة التدددي اسدددتعملها 
مدة العرسيدةم النظامم وما ثم ثسرر التعتيم اإلعالمي الذي ثانر تمارسه األنظ

وثشددف ممارسدداتها الالإنسددانية أمددام الددرأي العددام العددالميم ممددا اسددتوج  تحرثددا 
لدددعم ثددور  الشددعو  العرسيددةم ومثلمددا لعسددر البنددوار اإلذاعيددة والتلفزيونيددة  دوليددا  

دورا مهمدددا فدددي التدددروي  لبضدددايا التحدددرر العرسدددي ثإذاعدددة صدددور العدددر م ثددداا 
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يددة الددوعي السياسددي للمددواةا العرسدديم لوسددائل اإلعددالم المجتمعيددة دور فددي تنم
ومددا ثمددة إلددى دفعدده للبيددام سثددورار ناجحددة اسددتةاعر أا تحبددق مددا لددم تحببددده 

 ثالة موجار ديمبراةية شهدها العالم.
إال أا هددذه التحددوالر التثاقفيددة االيجاسيددة التددي ةددرأر علددى عبليددة وسددلوك 

الفدرد العرسدي الفرد العرسدي ثداا لهدا نظيرهدا مدا التحدوالر السدلسيةم إذ تفلد  
مددا ثددل البيددود التبليديددة البانونيددة واألفالقيددة التددي ثانددر توجدده تصددرفاته فددي 
الحيا  اليوميدةم وأضدحى دوا قواعدد يسدير عليهدام فاضدعا لهدواه ونزواتده فدي 
تصدددور األمدددور علدددى شددداثلة المدددواةا األورسددديم وهدددو مايهددددد ستفثدددك الرسددداة 

 ه العرسية اإلسالمية.لهويت االجتماعي للمجتمعار العرسيةم وتهديدا  
 

Acculturation and its role in development of political 

awareness among Arab youth 
 

Mursi Mashri 
Assiistant Professor –Department of political science  

University of chlef -Algeria 
 

Abstract 
The concept of acculturation (cultural adaptation) is considered 

from the modern social -cultural concepts in the interpretation of a 

dynamic people, and the various changes that have defined 

contemporary societies, the Arab nations led by their  youth took part 

of the global acculturation campaign that globalization operates on a 

transfer to all parts of the world, carrying with it the values of 

democracy, freedom and justice, and cultural adaptation 

(acculturation) made in the Arab communities contributed in the 

success of the Arabic revolutions and the elimination of dictatorships 

and the peaceful transition to democracy in both Tunisia and Egypt, 

but it carries with it negative consequences primarily aims to change 

the Arab societies moral, intellectual and cultural system, and 
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eliminate the cultural objection of the Arab citizen and make him 

vulnerable to the cultural penetration and civilizational Entailment of 

Western civilization, according to the aims of globalization. 
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http://faculty.ksu.edu.sa 

 (9) Kevin.M.Chun, Pamela Balls Organista, Gerardo Marin, Acculturation, 

american psychological association, washington, 2000, P20. 

 ency.com-www.arab   لمثاقفو لمفيفعوب لة   و ب (10)

  ب فالوب ن فرةبعب ب فقع ساءلوب لمثاقفوإل لب لسةهلل نا ب (11)

http://www.aljabriabed.net/n16_03saadani.htm 

 نفسب لم جع. (12)

ب تابد  تب فهفتب  ي    لط  ب فع ة ب (13)
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/05D73901-3069-40D3-B8CC-

C5F863E751B4.htm  ،25/07/2007 .  

(14) Groupe interdisciplinaire de recherché sur les Ameriques, Acculturation et 

hybridité culturelle, www.gira.info/fr/qui-sommes-nous/ problematique-et-

notions-cles/transculturation-et-hybridite-culturelle. 

 .110 ع سلب ل ما  ب  جعبيا اب لذل .بص (15)

  ب فالوب ن فرةب مفقع لنسب وب لثفات وعبهلل ل   )ب  ار ب (16)

http://almoslim.net/node/112726  

 بت جمدددويبقايددد)ب لمفدددهلل د بد  دددايب تحدددادب فهدددفتب لثفاتدددوبتددداب لةلدددفتب  ج ماع دددودلندددابلدددف  ب (17) 
 .27ب بص2002  ل  ا ب لة   

حسددددن "بتفت دددداب  دددد    ) برددددفرةب لمةلف دددداتبل ل طددددفرب لددددهلل مف   ابتدددداب لةددددال)ب لة  ددددا بل  يدددداتب (18)
 ب  لدددددددد ب   دددددددد  تبللهللر يدددددددداتب لس ايدددددددد وب2004  131  لةددددددددهللد  14 ت   و ب لم لددددددددهلل يدددددددد   

ببببل  يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ت   و ب فالددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوب  احددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوبعبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/SB2K23.HTM 

 بلرقدوب فهلل دوبتداب  دارب   ب لهف وب لف ن وبل لفف  دوبلط فدا دلرب لمةلف ات وبتابتةتارلقبقهفجاب (11)
  لمل فلب ل   ف ب لسنف ب لسا عبل لة  لنبله ئوب ل هللر  ب لم ل  وب لةل ابلط ئعب لبةد، بد  دا 

 ي آلتا ب  احبعب ب ل   يب2006

habet.com/print_page140.htmlhttp://www.thenewalp 

 ل ابت ل ب (applications)  فصهللب  ب اتب ل ف  لب  ج ماع وب  ن  ن  ب لمبن وبعللب ل طب فات (20)
علدددلب نددداءبادددب اتب ج ماع دددوبألبع قددداتب ج ماع دددوب ددد "ب لب ددد بذل ب    ما ددداتب لم ددد  لو بألب

http://faculty.ksu.edu.sa/
http://faculty.ksu.edu.sa/
http://www.arab-ency.com/
http://www.aljabriabed.net/n16_03saadani.htm
http://www.aljabriabed.net/n16_03saadani.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/05D73901-3069-40D3-B8CC-C5F863E751B4.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/05D73901-3069-40D3-B8CC-C5F863E751B4.htm
http://www.gira.info/fr/qui-sommes-nous/%20problematique-et-notions-cles/transculturation-et-hybridite-culturelle
http://www.gira.info/fr/qui-sommes-nous/%20problematique-et-notions-cles/transculturation-et-hybridite-culturelle
http://almoslim.net/node/112726
http://almoslim.net/node/112726
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/SB2K23.HTM
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/SB2K23.HTM
http://www.thenewalphabet.com/print_page140.html
http://www.thenewalphabet.com/print_page140.html
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يايدابعلدلب ل مث دلبل دلب سد خهللتبي لد ب لن ا اتب لم   لو بلتة مهللب ف قدعب  عد تب  ج ماع دوبأ
تسمحبللمس خهلل  "ب  باد ب لف )بل كت ار بب ذللذلتبإهلل اتب  ةهللدةبأإ ى بب profile اخصا

 لن ا ات ب كحهلل ث ب    ما اتبتاب  ارباب اته)ب ل خص و بتض بع"بتفي عب  داربتطب فداته)ب
  لتددف    Facebook بفك دد"بإدد  بت   ددهللبتددير   )بتدداب لم  مددعبل لح ف ددو بلتةددهللب ف قددعبتا سدد

Twitter يبا س ل ا  My Space.(بأ )ب ف قعب ل ب اتب  ج ماع وبرل جابتاب لةال
 (21) Philippe Torloting, Enjeux et perspectives des réseaux sociaux, mémoire de 

master en marketing, management et technologies de l’information, 

institut superieur du commerce de Paris, 2006, P2. 

 ب ةهدهللب لدف رلبللهللر يداتبرفاتدوب ل دبا ب د "بتحدهلل اتب  ن  ن د بلع د ب لهللللدو فيد بلرد ندا ب (22)
   نسان و 

52-02-02-05-03-2009-19/76-56-01-26-02-http://www.alwaref.org/arabic/2009 

ب لم جعبنفسه. (23)
 لمهلللنات بب- لمن هلل اتبب-أر ب ل فن اتب  تصال وب لحهلل ثوبي لمف قعأا لبج  بحس"ب حمهلل ب (24)

علدلبت دد  لب لد أ ب لةدداتب لم  مدعب لة  دداب..بدر يدوبت خ صدد وب فارندوبتدداب دفءب ددهللإلب  عدد تب
  ب فالوب ن فرةبعب ب فقع لبهلل ل

http://www.sudanja.net/articles.php?action=show&id=87 

لت م"ب لنخبف وب نابتابأّنبتةبئوب لف ح "بلتن  مه)بللف اتب ثفرةب د ته"ب فجدفدبق دادةبلارو  دوبألب (25)
 لسددائهللةبعدد"ب لف حدد "ب دداب ت فددار )ب ل ا ددلبألببتن دد )بي ايددابألب بفددوبقائددهللة بذلددتبأنب لصددفرة

ابهب ل ا لبللدفعابل ل ن د )ب لس ايد  " ب ّمداب ند  بعد"ب له ئداتب لف ح دوبأّ ب دا عبي ايدا ب دلب
  ةلهابتح لاتبعفف وبألبتلفائ و بل فب  ت اهب لذ بيد ط بعلدلبن د ةب لمدنرإ "ب لهندفدبلثدفر تب

ب لف ح "ب هللب لح )ب  ي ةمار ب لب  طانا.
 ب فالدوب ن دفرةبعبد ب فقدعب لم لد ب لة  دابلط حداثب د لوب لنضدا ب ل دبا اب ل هلل دهلل حمهللب فار ب (26)

 www.dohainstitute.comلدر يوب لس ايات ب

"ب ب فالددوب نففلددوبعدددلرب فقددعب ل ف  ددلب  ج مدداعابتا سددبفكبتدداب لثددفرةب ل فنسدد ويددةفدب لمددفلل ب (27)
 أيماءب "بجبارة ب  احوبعب 

post_7842.html-http://saoudelmawla.blogspot.com/2011/07/blog 

 نفسب لم جع. (28)

 ضاب  تبدوبليدطلب د "ب لممانةوب اب   نا بع"ب ف جهوب لةهللل بلع"ب ل طف بلفةلب اب  غبه بل ابأ (21)
ب  ف جهوبقهللبتنفل ب للب  ا هوب ف فحو؛بل  "بح  ي س تحبللةهللل.

http://www.alwaref.org/arabic/2009-02-26-01-56-19/76-2009-03-05-02-02-52
http://www.alwaref.org/arabic/2009-02-26-01-56-19/76-2009-03-05-02-02-52
http://www.sudanja.net/articles.php?action=show&id=87
http://www.sudanja.net/articles.php?action=show&id=87
http://www.dohainstitute.com/
http://saoudelmawla.blogspot.com/2011/07/blog-post_7842.html
http://saoudelmawla.blogspot.com/2011/07/blog-post_7842.html
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