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 مقدمة  

تحت  الشباب البلدان النامية أسرع شرائح سكان العالم نمواً، كما يشكلفي  الشباب يمثل

سن الخامسة والعشرين أكثر من نصف سكان البلدان النامية البالغ عددهم خمسة 

ال يمثلون المستقبل فحسب، بل هم الحاضر أيضاً،  الشباب باليين نسمة، ومن ثّم، فإن

ونتيجة للعولمة والتقدم التكنولوجي، ازداد التواصل فيما بين شباب اليوم كثيراً عن ذي 

يق قبل، وأصبح صوتهم مؤثراً على نحو أكبر، فهم يشكلون مصدراً لم يستغل بعد لتحق

يكمن في كيفية قضاء  الشباب أن التحدي األكبر الذي يواجههالتنمية والتغير والتقدم و

االوضاع الراهنة واالرهاب التي تواجهه البلدان أوقات الفراغ بشكل منتج في ظل 

في ظل  0202لعربي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة التحرك ا اطاروفي ،  العربية 

ظروف صعبة تعيشها االمة العربية من ارهارب يعرقل مسيرة التنمية بكل دولة 

وصراعات ونزاعات وحروب دمرت البنية التحتية بالكثير من الدول العربية وفي كل 

وتحقيقا  0202هذا وذاك يمثل تحديات جسام تقف امام تنفيذ اهدف التنمية المستدامة 

 العولمةبهذه الورقة استعرض معكم التحديات التي احدثتها  المناسب بالشكلالهدافها 

وما أخرجته من أدوات واثرت بها علي الثقافة العربية خاصة لدي الشباب ، ان العولمة 

األسبق بالتعاطي مع هذه العولمة متنوعة من وسائل االتصال الحديثة يعد الشباب هم 

 –االنستجرام  –تويتر  –ممثلة في مواقع التواصل االجتماعي " الفيس بوك    وأدواتها

ألجيال الشباب، موجهه بالدرجة األولي  األدواتتعتبر هذه   اليوتيوب وغيرها " حيث 

ألنهم األقدر على االستجابة والتقبّل السريع ألي مفاهيم جديدة خارجة عن المألوف، 

نظرة باهرة وبطرق تقنية تؤثر في نفوسهم ، وبخاصة إذا كانت تقدم لهم بوسائل 

عن المشاركة في قضايا  الشباب سريعة على واقع شبابنا اليوم تكشف لنا مدى عزوف

اشراكهم  عدمالمجتمع، واالبتعاد عن النشاطات السياسية واالجتماعية، وهذا ناتج عن 

ً عن الحقيقة،  اإلعالم فشبابنا اليوم يسعى خلف، لذا الحياة العامة  في الخارجي باحثا

التي بدأ يشك في صدقها في إعالمه الرسمي، متصّوراً أنه سيجدها عند اآلخر، وهذا 

قافي وفقد الثقة في ثقافته والقائمين على تسيير شئونه، ومؤشر إلى بداية االنسالخ الث

سهولة السقوط تحت تأثير أي إعالم معاد له ولوطنه وتراثه الثقافي والحضاري، 

وسنرتكب أخطاء أكثر فأكثر إن نحن تصّورنا أن بإمكاننا االستمرار في إبعاد 

في عالمنا عن المشاركة الكاملة في إدارة شئون حياته ورسم مستقبله،  الشباب جيل

لن يتمكنوا من ضبط إيقاع الحياة  الشباب فالكبار في عصر يقوده

ومشاركتهم الكاملة، وقد دلت الدراسات واألبحاث الحديثة على أن  الشباب دون

المجتمعات، التي تتعرض للتغير التقني السريع ال يعود اآلباء فيها يملكون ما يقدّمونه 

صبحت العالقة بين ألبنائهم، ألن معارفهم تفقد مالءمتها للواقع الجديد والمستجد، وأ

ومع التطورات العلمية والتقنية الهائلة، التقنية الجديدة حوارا ال تلقينا ، الطرفين بسبب 

وثورة االتصاالت واإلنترنت والفضائيات، ودخول العالم في مرحلة العولمة، كمنظومة 

 اجتماعية، واقتصادية وسياسية وثقافية 
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 االتصال الحديثة وتأثيرها الثقافي وسائل
 

مة الثقافية تؤثر سلباً ومن هذه التأثيرات: التأثير في الهوية العول أن أبحاثعدة  أثبتت

اإلسالمية للشباب، كغياب االلتزام بتعاليم الدين، وتشويه اللغة العربية كذلك  العربية و

مخاطرها   أثبتتتمثل تحديا فكريا وثقافيا ولغويا، وسلوكيا خصوصا على الشباب وقد 

د البعد الثقافي للعولمة من أخطر أبعادها، فهي وبالتالي يع ،  على الجوانب الثقافية

تعني إشاعة قيم ومبادئ ومعايير ثقافة واحدة وإحاللها محل الثقافات األخرى، مما يعني 

تالشي القيم والثقافات القومية وإحالل القيم الثقافية للبالد األكثر تقدما محلها، وخاصة 

 . لهوية الثقافية للشباب العربي  أمريكا وأوربا، األمر الذي قد ينعكس سلبا على ا

والعولمة ببعدها الثقافي والذي يعني ثقافة بحدود ثقافية معينة من خالل انتشار    

األفكار والمعتقدات والقيم والقناعات وأنماط الحياة واألذواق ذات الصبغة الغربية على 

ئل االتصال الحديثة، الصعيد العالمي، عن طريق االنفتاح بين الثقافات العالمية بفعل وسا

ت االقتصادية اوبالتالي فهي أصل العولم النتقال الحر لألفكار والمعلومات ، وا

واالجتماعية والسياسية واألخالقية، ألن الثقافة هي التي تهيئ األذهان والنفوس لقبول 

تلك األنواع األخرى، فالثقافة عنصر أساسي في حياة كل فرد وكل مجتمع، وهي تشمل 

ت والتقاليد، والمعتقدات والقيم، وأنماط الحياة المختلفة، والفنون واآلداب وحقوق العادا

اإلنسان وللعولمة الثقافية وسائلها ومضامينها، فوسائلها هي اآلالت واألدوات 

واألجهزة التكنولوجية أما مضامينها ومحتواها فهي البرامج الفكرية والتصورات 

، واآلراء اإليديولوجية، ووجهات النظر السياسية، األدبية والفنية والمذاهب النقدية

ونمط الحياة، والتقاليد االجتماعية في المأكل والملبس والمشرب والبرامج التمثيلية 

الغنائية والموسيقية وما شابه ذلك ومن هنا نجد أن العولمة ليست نظاما اقتصاديا 

لتي تنشر فكرا معينا فحسب بل ترتبط ارتباطا عضويا مع وسائل االتصال الحديثة ا

 وثقافة معينة.

 

 

http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%88%d9%84%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%8a/


 

4 

وأنماطها السياسية  – فالعولمة التي تعني تعميم نموذج الحضارة الغربية   

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على العالم كله، يمكن اعتبار الجانب الثقافي أهم أثر 

يد جعل العالم من آثارها، ويمكن إرجاع السبب في ذلك إلى ظهور تيار العولمة الذي ير

قرية صغيرة، األمر الذي أحدث اتصاال وتبادال للثقافات بين الدول، وقد شكل هذا 

للهوية الثقافية وما يرتبط بها من أخالق ومبادئ يشكل الدين، واللغة  االتصال تهديدا 

 . أساسا لها

الحدود دورا أساسيا في إحداث هذا التأثير الثقافي، فبدال من   و تلعب ثورة االتصاالت

غير مرئية ترسمها   الثقافية الوطنية والقومية تطرح إيديولوجيا العولمة حدودا أخرى

الشبكة العنكبوتية والقنوات الفضائية بفرض الهيمنة على األذواق والفكر والسلوك، 

فأكثر ما يلفت االنتباه في ظواهر العولمة في المجال الثقافي هو المدى الذي بلغته 

األمريكية من االنتشار والسيطرة على أذواق الناس في العالم، فقد  الثقافة الشعبية

أصبحت الموسيقى والبرامج التلفزيونية والمسلسالت، واألفالم السينمائية األمريكية 

منتشرة في أرجاء العالم، كما أن النمط األمريكي في اللباس، واألطعمة السريعة، 

كية انتشرت على نطاق واسع، ويبدوا والمشروبات، وغيرها من السلوكيات االستهال

 أنها تعتمد في نشر نمطها الثقافي على تفوقها التقني وهيمنتها السياسية والعسكرية.

ما تقدمه له القنوات الفضائية محاصرين بقد أصبح شبابنا في عصرنا الحاضر و  

ل ما ومواقع االنترنت والهواتف المحمولة من برامج ومحتويات، كما أنه أصبح يقلد ك

يشاهده عبر هذه الوسائط، من سلوكيات وعادات وتقاليد سواء كانت مفيدة أم مضرة 

بالنسبة له، وذلك تحت شعار الموضة والتفتح على اآلخر ومواكبة تطورات العصر، 

وما نشاهده اليوم في واقعنا من انتشار للجريمة والعنف واالغتصاب والغش والرشوة 

ل على مخاطر وسلبيات القنوات الفضائية وشبكة والمخدرات بين الشباب خير دلي

والهواتف المحمولة وغيرها من ومواقع التواصل االجتماعي المختلفة االنترنت 

الوسائط اإلعالمية الحديثة، لقد جعلت هذه الوسائط الشاب العربي يعيش في عالم ال 

أسرته، يفكرا يدرك ماذا يفعل فيه حيث جعلته يعيش في عالم خيالي بعيدا عن مجتمعه و

دوما في محاولة الوصول إلى هذا العالم المثالي الذي صورته وزرعته له وسائط 
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اإلعالم واالتصال في مخيلته، مما ولد لدى شبابنا مرض اإلحباط والقنوط واليأس من 

 واقعه المعاش ومحاولة ركوب أمواج البحر.

 يبعضهاةً سريعة َالتغيِّر والتّأثر ال نستطيع أن ننكر أنَّ العالم قد أصبَح اليوم قريةً كوني

البعض، فالوقوُف على طبيعة التحديات التي تواجهُ جيل الشباب تمنُحنا معرفةً كافية عن 

تفرضه علينا معطيات العولمة من   واقعنا الحالي وكيف نتجه نحو المستقبل وما الذي

إذا استطعنا أن نسلَحُهم   عبء التوجهات نحو الشباب الذين هم حصوُن أمتنا المنيعة

لثقافِة الكافية لمواجهة هذه التحديات التي تجلنا نقوَل إنَّ جيَل بالوعي والمعرفة وا

وصنعِ مستقبٍل  ضد قوي الظالملعالم العربي في صراعه المصيري ل هو السالحالشباِب 

فهو صاحُب هذا المستقبل غيَر أنَّ الظروف التي تضع العالَم العربيَّ على نقطة    ”أفضل

التي تضع الشباب في )أزمة(، فهْم األمل ومصدر  تحوٍل حاسمٍة في تاريخه، هي نفسها

أن الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية أصبح  اريولهذا ، الخطر في وقٍت واحد 

التحدي المطروح علينا بشدة في عصر السماوات المفتوحة التي تكتظ باألقمار 

ا تنطوي عليه من الصناعية التي تحمل مئات القنوات التلفزيونية من كل أنحاء العالم بم

تأثيرات مختلفة تشكل الفكر والوجدان للشباب على حد السواء، فاإلحساس بالخطر 

فالمؤثرات المادية ،  يستلزم البحث عن الهوية و االنتماء حتى ال نتعرض للصراع

والنفعية التي تسود في ظل العولمة، تؤثر في المراهق والشاب وتجعله يقع في حيرة 

وتربي عليه، وما يتمشى مع معتقداته وقيمه وبين االنسياق مع  بين تمسكه بما نشأ

األوضاع الجديدة التي يتعايش معها يوميًا. هذا الصراع يؤدي بالشباب إلى اضطراب 

هويته ويفقده اإلحساس بالهوية ويصبح مضطربًا وجدانيًا مما يؤثر على طريقة سلوكه 

دث الصراع بين ما تربى ونشأ ويصل به ألي حالة من االضطراب ، حيث يح وأفكاره

عليه من قيم تدعو إلى التراحم والتواد واإليثار والصدق واألمانة والقناعة، وبين ما 

يراه ويسمعه يوميًا في تعامالته من أساليب وآراء تدعو إلى اعتناق القيم السلبية مثل 

 إن  تالعنف والمنفعة الشخصية وحب الذات والحصول على الحقوق دون أداء الواجبا

عربي في التاريخ والجغرافيا مرهون بالمقام األول بوجودنا الثقافي في الشباب وجود  ال

الوقت الذي أصبحت المجتمعات الغربية تروج لثقافاتها وقيمها وأنماطها السلوكية 

المتناقضة مع ثقافاتنا المحلية والتي باتت تهدد الخصوصيات الثقافية والحضارية 
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لتي أصبحت تعيش حالة تبعية ثقافية من خالل ما أفرزته العولمة لبلداننا وأوطاننا ا

 والتكنولوجيا.

 

  

تأكيد على أهمية العمل الجاد الهادف إلى تحقيق مناعة علينا الومما سبق   

إعالمية تخدم األمن الثقافي العربي لشبابنا وتحافظ على لغته األم اللغة العربية 

زازه بمقومات هويته الثقافية وأصالته التي ،كما تحفظ عليه دينه ، وقيمه واعت

مل إحباط وشعور بالدونية تصبح عامل بناء وتطوير وإبداع بدل أن تكون عا

 والنقص . 
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. إلى جانب وسائل واألعالممع دخول االنترنت طرأ تغيير جوهري على خارطة االتصال 

ديدة ومتطورة، ال صاحبة تكنولوجيا ج إعالميةاالتصال التقليدية قامت وتأسست منظمة 

هناك تخبط وتردد كبيرين  األخيرةالقوانين. في السنوات  أوتنطبق عليها قواعد الرقابة 

  مختلفة يتم تنفيذها عبر االنترنت أعمالفي العالم حول كيفية فرض قواعد قضائية على 

اً تشكل عائق أنهاهذه التكنولوجيا توفر ايجابية كبيرة لوسائل االتصال، إال  أنومع ، 

في الشبكة العنكبوتية ال يوجد فوصعوبة كبيرة في مراقبة ومتابعة المعلومة التي تظهر 

رقابة على المضامين قبل نشرها وبما انه ال يوجد اي تقييد لذلك ال يوجد اهتمام بحقوق 

 اهتمام إثارة في كثيرا  اإلعالم وسائل تطور أسهامرغم و، دولة الاو الشخص، 

 وسائل وتكاد األفراد سلوكيات في اثر كما ، المطروحة مشكالتوال بالقضايا الجمهور

 واالقتصادية السياسية جوانبها بكافة الحياة عصب تصبح الحديثة واإلعالم االتصال

 لها يكون اإلعالم وسائل أن مفادها نتيجة إلى يقود األمر وهذا والعلمية، واالجتماعية

 له حدود ال وانتشار فائقة بسرعة األحداثو والوقائع والخبر المعلومة نشر في كبير اثر

 مثل اإلعالم لوسائل االلكتروني الوعاء ومنها التقليدية غير اإلعالم وسائل ظهور مع

 ومواقع االلكتروني والبريد االلكترونية والصحافة )االنترنت( الدولية المعلومات شبكة

 الحديثة الوسائل نإ اإلعالم في المختصين بعض ويرى المختلفة االجتماعي التواصل

 مجاال وتحقق المشهدية المنظومة عن تختلف جديدة منظومة تعد واإلعالم لالتصال

 العوالم فيه وتنصهر والتلقي اإلرسال موقعي مابين باستمرار الفرد فيه يتحول شبكيا

 النموذج وهذا إنتاجه في المستخدمون يشترك جماعيا فضاءً  الويب شبكة وتمثل الفردية

 مركزي غير ألنه االنترنت وبخاصة لإلعالم الحديثة التكنولوجيا فيه تسهم ذيال الجديد

 اإلعالم اثر أن نجد لذلك ، االتصال في والمشاركة الخطاب إنتاج إمكانيات لإلفراد يسير

 في اإلنسان حق على تأثيراته من وخوفا والخاصة العامة الحياة في ويؤثر جدا كبير

 وسمعته وجسده هعرض وصيانة الهانئة والحياة الكرامة في حقه وحماية الخاصة حياته

 من الخاصة الحياة وحرمة الحريات لحماية التشريعات اتجهت واالهانه الخدش من

 تكون التي األدوات لسعة ونظرا ، واالتصال اإلعالم وسائل عبر تحصل التي االنتهاكات

 لقصوره أو التشريع قدمتل اأم تستوعبها لم التشريعات بعض فان اإلعالم وسائل من

  .  التقني للتطور السريع اإليقاع مواكبة عن

 علي المختلفة الحديثة االتصال لوسائل كبيرا تأثيرا الماضية الخمس السنوات وشهدت

 أدت  تأثيرات ،  العربية بدولنا واالجتماعية واالقتصادية السياسية و الثقافية الساحة

 بكافة االجتماعي التواصل مواقع  فيها مةمستخد عربية دول أنظمة في التحكم ألي

 هدفا العربي الشباب والزال ، المشهد رأس علي كانوا الشباب أن وشهدنا أنواعها

 أصبح فقد ،  والمتطرفة اإلرهابية الجماعات من  الحديثة االتصال وسائل عبر للجذب

 وسائل فيها متستخد العربية الدول من بالكثير تشتعل حرب لنار  وقودا العربي الشباب
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 سلوكياتهم علي والتأثير أذهانهم اختراق علي والعمل إليهم للوصول الحديثة االتصال

 . المتطرف بالفكر عقولهم ومسخ اإلرهابية لألعمال واستقطابهم

  ولالحل إيجاد علي العمل العربية البرلمانات و الحكومات من الكثير جعل ما وهذا

 نشر من للحد االجتماعي التواصل مواقع علي قابةر وضع لتامين المناسبة التشريعية

 البرلمانية، اللجان تشكيل  من االنتهاء ومع مصر ففي ، التحريضي و المتطرف الفكر

 بين من وكان اللجان، تشكيل انتظار في عالقة كانت قضايا لطرح النواب من عدد عاود

 ، االجتماعي لالتواص مواقع يضبط تشريع لسن النواب بعض اقتراح القضايا تلك

 االتصال فلجنة ، وتوتير بوك الفيس رأسها وعلي المواقع تلك لعمل ضوابط ووضع

 التواصل مواقع ومتابعة لمراقبة تشريع إصدار أهمية للمناقشة تطرح النواب بمجلس

 علي التحريض دعوات أو المتطرفة لألفكار ألمروجه الصفحات لرصد االجتماعي

  .  للدولة القومي األمن علي الحفاظ ويضمن العام الصالح يحقق بما  والفوضى اإلرهاب

 يوم العرب العدل وزراء لمجلس األخير االجتماع عنه خرج ما ألي اإلشارة وتجدر

 التعاون تعزيز  رأسها علي جاء توصيات من 0212 / 5 / 11  الموافق األربعاء

 لمكافحة العربية قيةاالتفا تنفيذ وآليات اإلرهاب، مكافحة مجال في والدولي العربي

 العربية القوانين إعداد آلية مشروع خالل من العربية التشريعات وتوحيد اإلرهاب،

 وضع تقنن عربية تشريعات وضع أهمية علي نؤكد يجعلنا مما  وتحديثها االسترشادية

 التحريضية للصفحات والمتابعة بالمراقبة تأثيرها من وتحد الحديثة االتصال وسائل

  . ةواإلرهابي

 توصيات

  -: بالتالي  نوصي عرضه تم ما خالل ومن

 بالشكل  توظيفه ثم وتكييفه قراءته إلعادة اإلسالمي العربي التراث إلى االلتفات .1

 تحمي قوة نقطة بجعله الحاصلة، الثقافية العولمة ظل في منه نستفيد يجعلنا الذي

 ضعف. نقاط يسل و عناصرها، من هاما عنصرا وباعتباره الثقافية الهوية

 ورفع والتحصين والتثقيف والتدريب بالتعليم  الحديثة االتصال وسائل مواجهة .0

 . األمية معدالت وخفض الجهل ومحاربة  للشباب االقتصادي الدعم وزيادة الكفاءة

 مسلسالت من الدراماو لبرامجل قانونية اطر وضعل الالزمة التشريعات إصدار .0

 الهوية على تأثير من لها لما التلفزيونية، القنوات على القائمين قبل من المعدة فالمالوا
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 أخرى ثقافات من المستوردة الكرتون وأفالم البرامج بث من الحد على والعمل الثقافية،

 . العربية ثقافتنا لتناسب وتهذيبها

 تدريسها طرق حيث من التعليمية بالمناهج العربية اللغة وضع يقنن تشريع وضع .4

 ، الثقافية وهويته المجتمع لروح الحامية باعتبارها والشباب للناشئة ناولهتت وما

 وتحبيبها تدريسها وتسهيل التعليم ومناهج اإلعالم وسائل في بها العنايةب واالهتمام

 التعلق من والتقليص والترجمة التعريب تفعيل العربية باللغة العناية ومن للطالب،

 الالزمة. حاجةال حدود في إال األخرى باللغات

 في العربي الشباب ارتباط تقوية تخدم وإعالمية وتعليمية تربوية برامج إعداد .2

 الثقافية. هويته أبعاد و بعناصر المجتمع

 العولمة ظاهرة بخصوص القطعية واآلراء المواقف اتخاذ عند التأني ضرورة .2

 .موضوعية كظاهرة معها للتعامل السبل أسلم عن بالبحث واالنشغال

 تتيح تشريعات  بوضع  االجتماعي التواصل مواقع حول العربية التشريعات توحيد .8

 . والمتطرفة  واإلرهابية التحريضية للصفحات والحد الرقابة

 جميع من بالجدران محاطا منزلي يكون أن أريد ال ”:غاندي المهاتما بقول واختتم

 وبكل منزلي بمحاذاة رضاأل كل ثقافات تهب أن أريد مسدودة، ونوافذي الجوانب

 ”منها. واحدة أي بهبوب أنلقب أن أرفض لكني حرية، 


