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 على الهوية الثقافية للشباب العربيوأثرها التكنولوجيا 

 د/ سمير بن عياش
 .الجزائر –أستاذ محاضر، كلية الحقوق، جامعة بومرداس 

 : الملخص

أهمية متزايدة يف عاملنا املعاصر، وتزداد هذه األهمية مع ما متليه  التكنولوجيا سألة متكتسي 

تطرح هذه  العربيةالعوملة من فرض وتكريس ملعامل النموذج احلضاري الغربي، ويف احلالة 

اهليمنة توازيا مع هوية متر بأزمة زادت من حتدياتها العوملة، وجعلتها مصدر تهديد، سواء يف 

لألمة أو يف التعامل مع العناصر الثابتة أو تلك املتغرية يف تشكيل  الثقافيةالتعامل مع احملددات 

بشكل اجيابي دون تأثري اهلوية، فاللغة والدين يعدان من الثوابت بينما العادات ميكن تغيريها 

تستدعي االستفادة من إجيابياتها دون تذويب الثقافة  التكنولوجياحاسم على اهلوية، فتحديات 

احمللية وفقا للقيم الغربية، كما ينبغي كذلك االهتمام أكثر بالرهان اللغوي والثقايف احمللي وكذا 

يتوجب احملافظة على اخلصوصية  وتأثرياتها التكنولوجياباالندماج االجتماعي، فالتعامل مع 

شاكل املاحمللية دون االنعزال واالنطواء على النفس ومسايرة متطلبات العصر بإجياد حلول جلميع 

 .العالقة

 : الكلمات المفتاحية

  .، اهلوية ، مشروع جمتمعالتكنولوجيا، الثقافة

Abstract:  
The question of technology takes more and more an increasing importance in our 
contemporary world, and this importance increases with the obligation and 
consecration of occidental cultural identity features dictated the by the globalization. 
However in the Arab case this hegemony posed in the same time with a cultural 
identity suffers from a crisis which the globalization aggravated its challenges and 
made it a source of threat. Either in our dealings with its fixed determinants or with 
its changing determinants that contribute in the formation of this identity, language 
and religion are considered such as constant components while mores and customs 
can be positively changed without any decisive effects on the identity. It is possible 
to benefit from the challenges of technology with a positive way without the 
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dissolution of the local culture according to the cultural values of occident. And it 
should give an ascending interest to the local cultural and linguistic composites and 
social integration. Then it is necessary deal with the technology and its influence by 
preserving our national and local particularity without isolation and introversion and 
keep up with the requirements of our days to find a solution to all outstanding 
problems. 
Key words: culture, technology, identity, project community. 

  :مقدمة

مرتبطـا تناول موضوع  التكنولوجيا اليوم مل يعد مرتبطا مبدى تقبلها أو رفضها بقدر ما أصبح   

 الثوراتالتحديات اليت تفرضها، حيـث تغيـرت معـامل احلياة البشرية بفعل  بكيفيـة التعامل مع

للتكنولوجيا يف  توظيفهااألمم يقاس مبدى  ، وأصـبح تطـوراملتتاليةواإلجنازات التكنولوجية 

ميكن ذكر الثورة التكنولوجية وما ارتبط بها من  احلياة اليومية للمواطنني، كما  خمتلف جماالت

ثورة يف االتصاالت، وما عرفته من تسميات كالعوملة، واليت ارتبطت باهلويات والثقافات وأثرت 

"صدام احلضارات وإعادة  بعنوان: 1996فيها، واعترب "صامويل هانتكتون" يف كتابه املشهور عام 

بناء النظام العاملي" أن املعايري الثقافية مصدر مسيطر للنزاعات، وترتبط هذه النزاعات مع ما 

 هيمنة ورواج هوية ثقافية معينة، كما أصبحت الصناعات التكنولوجيا احلديثة منمتليه 

ة مركزية يف حياة اخلاصة باجلوانب الثقافية واالتصالية حتتل مكان التكنولوجية احلديثة

األفراد، سواء بصفة فردية أو مجاعية، من خالل شركات اإلنتاج والنشر، فهي تتوجه حنو األفراد 

أكثر من اجلماعات واملؤسسات، وتساهم يف بناء وتقوية اهلويات املختلفة، وتنتج روابط معقدة 

ضيع املرتبطة بالتكنلوجيا بني القيم واملصاحل، وبالنظر لكل هذه املستويات يظهر مدى تعقد املوا

وصعوبة التعامل مع كل ما يرتتب عنها من عالقات وتفاعالت، وكذلك صعوبة حتدياتها 

فبفضل الصناعات السالفة الذكر ميكن اخرتاق الثقافات احمللية والعمل على توجيه أعضائها 

ملثال على ذلك بصفة فردية أو مجاعية حنو أمناط من السلوك قد ختدم أجندة الدول الغربية، وا

 . 2011الدور األجنيب وتأثري شبكات التواصل االجتماعي على الشباب العربي بعد 

القنوات الفضائية  التكنولوجيا احلديثة من خالل  يتأثر الشباب يف عصرنا احلاضر مبا تقدمه

قلد كل ما ومن خالل اهلواتف احملمولة من خمتلف الربامج، كما أنه أصبح ي ،ومواقع األنرتنت

يشاهده عرب الوسائط من سلوكيات وعادات وتقاليد سواء كانت مفيدة أو مضرة، وذلك حتت شعار 

، وما نشاهده اليوم يف واقعنا من احنالل التكنولوجيةتطورات الالتفتح على اآلخر ومواكبة 

طر لألخالق وانتشار للجرمية والعنف واالغتصاب والغش والرشوة واملخدرات، دليل على خما

وسلبيات القنوات الفضائية وشبكة األنرتنت واهلواتف احملمولة وغريها من الوسائط 
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احلديثة، فقد ساهمت هذه الوسائل باإلضافة ألسباب أخرى  يف كون الشباب  التكنولوجية

العربي يعيش يف عامل ال يدرك ماذا يفعل فيه وعيشه يف عامل خيالي بعيدا عن جمتمعه 

 تكنولوجياملطروح بشدة حاليا يتمثل يف كيفية  التعامل مع وضع  وأسرته، لذلك فالتحدي

آالف القنوات التلفزيونية وماليني املواقع االلكرتونية الغربية تبث وتنفث مسومها بكل  توجهه

مشكلة تهديدا حقيقيا على اهلوية الثقافية للشباب العربي  ،سهولة للشباب العربي دون رقيب

ة، والقيم األخالقية(، فهو يعيش حالة من االدمان من حمتوى هذه وباألخص على )الدين، اللغ

القنوات واملواقع فهي جتعله مبرور الوقت مقتنعا بالفكر الغربي وأسلوب احلياة الغربية، وهذا 

االنبهار حتول إىل تبعية ثقافية وتقليد لكل ما يأتي من الدول الغربية ولو كان مناقضا للقيم 

 .ربيةواهلوية الثقافية الع

 : المشكلة البحثية

تناول هذا املوضوع املهم سيتم بالرتكيز على األقطار العربية اليت أصبحت يف معظمها تتأثر 

ذه التكنولوجيات، وسيتم هسلبيا بالتكنولوجيات ويعاني شبابها ما ميكم وصفه باإلدمان جتاه 

الرتكيز على فئة الشباب لكونها أكثر عرضة هلا من جهة، وأكثر قدرة لتوظيف إجيابياتها 

خلدمة اهلوية الثقافية من جهة أخرى، ففي احلالة العربية تطرح تكنلوجيات تأتي من خارج 

ه، ورمبا جعلته هذه األقطار لتصطدم بشباب متر هويته الثقافية بأزمة، فتزيد بذلك من مشاكل

مصدر تهديد هلذه األقطار، لذلك سنتساءل كإشكالية: ما مدى قدرة اهلوية الثقافية العربية 

 حاليا لتوظيف التكنلوجيا بصفة اجيابية بدل االدمان عليها ؟

 :ولإلجابة على هذه اإلشكالية قسمنا هذا البحث إىل أربعة حماور رئيسية هي كالتالي

  :ملتغرية لتشكيل اهلوية الثقافية العربيةاحملددات الثابتة وا:1-

  :التكنلوجيا وحتدياتها الثقافية:2-

  :على الفرد العربي يف ظل أزمة اهلوية ةالتكنلوجي التحديات :3-

  :كيفية التعامل مع التكنلوجيا وتأثرياتها:4-

 أهمية البحث:

، وإظهار اخلطر احملدق على والتكنولوجيايهدف هذا العمل إلبراز أهمية مواضيع الثقافة     

على مسخ  ومساهمتهااحلديثة،  التكنولوجيةوسائل التوظيف السيئ للالشباب العربي بفعل 

على هويته العربية، حيث تتزايد ثقافته وهويته وجعله يف خدمة أجندة أجنبية دخيلة 

ة املتأزمة، وتوضيح املخاطر على األمة العربية يوما بعد يوم يف ظل املتغريات العاملية واالقليمي

، األسرة ة اجلميع: املواطن العربي،يهي مسؤول من هذه التكنولوجيا االستفادة االجيابيةأن مهمة  

، الدولة مبؤسساتها الرمسية، وكل مشاريع العمل واجملتمع املدني وسائل االعالماملدرسة واجلامعة، 

 ،...إخل.العربي املشرتك
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 منهجية البحث:

موعة من جمل -القطريةو اإلقليمية  من العاملية إىل-حيتاج هذا البحث حبكم تعقده واتساع جماله 

دراسة متغرياته وتقديم فهمه ومن الباحث  وكذا أدوات البحث اليت متكناملناهج واالقرتابات 

 :ما يلينتائجه، فطبيعة موضوع البحث استلزم استخدام 

، مع التوضيح وظيف هذا املنهج للنظر يف خمتلف احلاالت القطرية املدروسةمت تاملنهج املقارن: -

املنهج املقارن يتجاوز استخدامه مجيع العلوم اإلنسانية بتوظيف تقنيات حبث عديدة سواء  أن

على املستويات الفرعية املتخصصة أو مستويات البحث العامة،

1

كما أن املقارنة شيء أساسي للفكر  

على أنها جوهر املنهج العلمي فمقارنة ماضي  أمتنا وحاضرها ومقارنة جتاربنا البشري، عالوة 

بتجارب األمم األخرى يعمق من رؤيتنا ملؤسساتنا اخلاصة ويتيح لنا تفحص سياسات اجملتمعات 

األخرى برؤية أوسع مدى للبدائل السياسية ويلقي الضوء على اجيابيات حياتنا السياسية 

وعيوبها،

2

واحدة فقط بل قطرية معينة أو دولة تارخيية صرف فقط ملرحلة ينال  ثالبح ا هذف 

وأحيانا  كما يتجاوز احلضارات والثقافات املختلفة واملتباينة، قارن بينها،يتجاوز املراحل والدول وي

تتم املقارنات داخل القطر الواحد نتيجة للتعدد اللغوي واالثين والديين، لذلك مت استخدام املنهج 

 ن.املقار

عتمد على االقرتاب القانوني، الذي ي فالبحث املقارنهج إضافة إىل املناالقرتاب القانوني:  -

بفضله ميكن معاينة ما إذا كانت التشريعات والتنظيمات تطبق بصورة صحيحة، فهو يركز على 

ور "النشاط القانوني لإلدارة العامة وما يرتبط به من احلقوق وااللتزامات اليت يفرضها الدست

 والقوانني واللوائح، وهنا تركيز على اجلانب القانوني لإلدارة العامة"،

3

سيساهم هذا االقرتاب على  

يف  التكنولوجياالهتمام بالبعد خبصوص   تتبع مدى االلتزام بالتشريعات والنصوص القانونية

 خمتلف التشريعات القطرية العربية ومدى تطبيق ذلك على ارض الواقع.

وهنا يتم البحث يف البعد الثقايف وعالقته مبخرجات خمتلف األنظمة االقرتاب النسقي: -

تم إال ضمن بيئة اجتماعية يكون فيها صانع تال  خمرجات هذه األنظمةولكون  السياسية،

القرار يف عالقة مع حميطه، لذلك ففي هذه الدراسة سيتم االعتماد على االقرتاب النسقي، 

االقرتاب "تأتي الطلبات والتأييد إىل النظام السياسي من البيئة الداخلية واخلارجية ووفق هذا 

من خالل فتحة املدخالت، فتقوم أجهزته الداخلية مبعاجلتها ودراستها وتصنيفها، ثم بعد ذلك 

حتوهلا إىل خمرجات يف شكل أجوبة تتخذ صفة القرارات والسياسات واألقوال واألفعال املختلفة، 

املخرجات املتجهة إىل البيئة الداخلية أو اخلارجية أو إليهما معا جتعل البيئة تنتج ردود هذه 

أفعال تتخذ صفة الطلبات أو التأييد، تتجه مرة أخرى إىل النظام السياسي عرب املدخالت، وهكذا 

 ،يظل النظام السياسي يف حالة حركة مستمرة"

4

يسمح لنا االقرتاب على فهم طبيعة ومصدر س 

لألنظمة السياسية العربية وكيفية توجيهها  توظيف التكنولوجياالثقافية ومطالب ملطالب ا

 ، ومدى االستجابة للمطالب السالفة الذكر.مبختلف أقطارها



 على الهوية الثقافية للشباب العربيوأثرها التكنولوجيا     
 

 

1348 

 مصطلحات البحث:

  :"الثقافة"-أوال

املركب املتجانس من الذكريات والتصورات والقيم والرموز : "" هي ذلك حممد عابد اجلابريحسب "

والتعبريات واإلبداعات والتطلعات اليت حتتفظ جلماعة بشرية بهويتها احلضارية، يف إطار ما 

املعرب األصيل وتعرفه من تطورات بفعل ديناميتها الداخلية وقابليتها للتواصل واألخذ والعطاء، 

األمم، عن نظرة هذه األمة إىل الكون واحلياة واملوت واإلنسان  عن اخلصوصية التارخيية ألمة من

هناك ثقافة عاملية  ، فليستومهامه وقدراته وحدوده، وما ينبغي أن يعمل وما ال ينبغي أن يأمل"

لحفاظ على كيانها لواحدة، وإمنا ثقافات متعددة متنوعة تعمل كل منها بصورة تلقائية، 

قافات ما مييل إىل االنغالق واالنكماش، ومنها ما يسعى إىل ومقوماتها اخلاصة، من هذه الث

االنتشار والتوسع، ومنها ما ينعزل حينا وينتشر حينا آخر،

5

فهذا التعريف ينطوي على مجيع  

 العناصر املكونة للثقافة، وتوضيح لدينامية وحركية املفهوم، وآثاره على مجيع املستويات.

" للثقافة أهميتها يف عامل ما بعد احلرب الباردة  واهلوية فقد بني أن " صامويل هنتنجتون" أما

الثقافية هي االكثر أهمية بالنسبة ملعظم الناس"،

6

ن الثقافة تعرف فكان يرى أ "مالك بن نيب" أما 

جمموعة من الصفات اخللقية والقيم االجتماعية اليت تؤثر يف الفرد  بصورة عملية على أنها:"

شعوريا العالقة اليت تربط سلوكه بأسلوب احلياة يف الوسط الذي ولد فيه،  صبح المنذ والدته وت

وهذا التعريف الشامل للثقافة هو الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته،"  فهي احمليط الذي

حيدد مفهومها، فهي احمليط الذي يعكس حضارة معينة، والذي يتحرك فيه االنسان املتحضر، 

فلسفة االنسان وفلسفة اجلماعة، أي مقومات اإلنسان ومقومات اجملتمع، مع يضم بني دفتيه و

االخذ بعني االعتبار ضرورة انسجام هذه املقومات مجيعا يف كيان واحد، حتدثه عملية الرتكيب 

،اليت جتريها الشرارة الروحية، عندما يؤذن فجر إحدى احلضارات

7

فالتعاريف متنوعة احملتوى  

 عقد املفهوم وأهميته جلميع الشعوب ويف مجيع االزمنة.ولكنها جتمع على ت

  :الهوية الثقافية  -ثانيا

تشري إىل إحساس الفرد بنفسه عضوا وجزء يف مجاعة حمددة، ومع أّن املصطلح قد يستعمل 

أحيانا لإلشارة ببساطة إىل ما يلصقه الفرد على نفسه من مواصفات أو ما يدعيه من ارتباط 

ه يعين اإلحساس بالقيم املشرتكة، واالجتاهات حنو اجلماعة والعناصر املشرتكة جبماعة ما، إاّل أّن

،األخرى اجلامعة للثقافة كالقرابة ومكان الوالدة والتنشئة

8

فهذا اإلحساس هو الذي سيساهم يف  

 ضروري التارخيي الرتاكم " فإن "الرزاز منري" توجيه سلوك هذا الفرد، وحتديد اختياراته،  وحسب
 نتيجة البشرية اجملموعات بلغته الذي املستوى الناضج النهاية يف ألنها الثقافية اهلوية لصنع
 فيما نسجت بها، واليت مرت التارخيية اليت الظروف وبني أفرادها بني طويلة قرون تفاعل
 اللغوي االختالف كان وإن والثقافة اهلوية فمفهوم  "واللغة الدين رابطة مشرتكة بينها
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 السوسيولوجية الدراسات أثبتته ما يفرقهما، وحسب تعريفا جند ال قد فإننا واضحا بينهما
 اخلصائص من هلا أمة، أو إىل مجاعة باالنتماء اإلحساس هي اهلوية فإن واألنثروبولوجية

 كيان نسيج أو عن تعرب اليت والتارخيية واملعيشية والنفسية والثقافية االجتماعية واملميزات
 تلك وطأة حتت ومتفاعلني منسجمني يصبحون وبذلك بأكملها، مجاعة بوتقته يف يندمج

اخلصائص واملميزات،

9

سأحاول توضيح طبيعة هذه الروابط واخلصائص يف  البحث ومن خالل هذا 

 .، والسيما لدى الشباب، وتبيان آثار العوملة على هذا النسيجالعربيةاحلالة 

 التكنولوجيا:مفهوم  -ثالثا 

إن املفهوم الشائع ملصطلح التكنولوجيا هو استعمال الكمبيوتر واألجهزة احلديثة، وهذه النظرة    

حمدودة الرؤية؛ فالكمبيوتر نتيجة من نتائج التكنولوجيا، بينما التكنولوجيا اليت يقصدها هذا 

ىل املصطلح هي طريقة للتفكري، وحل املشكالت، وهي أسلوب التفكري الذي يصل به الفرد إ

النتائج املرجوة، أي أنها وسيلة وليست نتيجة، كما أنها طريقة التفكري يف استخدام املعارف، 

واملعلومات، واملهارات بهدف الوصول إىل نتائج إلشباع حاجة اإلنسان وزيادة قدراته، وهلذا فإن 

إلنسان التكنولوجيا تعين االستخدام األمثل للمعرفة العلمية وتطبيقاتها وتطويعها خلدمة ا

ورفاهيته،

10

فهنا ينبغي التفرقة بني التكنولوجيا وما ختلفه من نتائج، وبهذه الطريقة ميكن 

التوظيف اجليد لطرق التفكري احلديثة مبا خيدم األمة العربية، وتفادي سلبيات وسائل ونتائج 

 التكنولوجيا.  

 :فية العربيةالمحور األول: المحددات الثابتة والمتغيرة لتشكيل الهوية الثقا-

 واللغة فالدين تغيريها مع مرور الوقت واألجيال، ميكن وأخرى عناصرا ثابتة اهلوية تتضمن    
 العديد من يفوالعمل بعناصر اهلوية الثابتة تفرض الفصل   هوية، ألي الثابتة الثوابت من

وأحيانا -والتطاحنالقضايا الثقافية الشائكة بدل تركها  للسياسيني واالعالميني كمادة للصراع  

بالتشكيك يف  املقومات احلضارية والثقافية لألمة، مما -جندة خارجيةيون مفتعال خلدمة أ

ما وهناك من العادات  األجانب أكثر مما خيدم هويتنا الثقافية، -أحيانا–جيعل نشاطهم خيدم 

  ميكن تغيريها بشكل اجيابي دون تأثري على اهلوية.

 العربية.ثابتة للهوية الثقافية : المحددات الاألولالفرع 

  الدين:اللغة و -أوال 

فإن "Anthony" Giddens تعد اللغة من أهم ركائز اهلوية  لألمم املختلفة، وحسب أنتوني جيدنز:

اللغة تنقل املعاني العامة اليت تتضمن )التقاليد، واملؤسسات، واملعايري األخالقية وآداب 
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السلوك،

11

:"أن  1989" احلاصل على جائزة نوبل يف األدب لعام سيال جوزي كاميلووبني االسباني "

أكثر اللغات ستنسحب من ساحة التعامل الكوني وستتقلص إىل أحجام حملية ضيقة، ولن يبقى 

من اللغات البشرية إال أربع لغات قادرة على احلضور العاملي، وعلى التداول االنساني: االجنليزية، 

نية، االسبانية، العربية، الصي

12

 :الرسم التالي يوضح لنا انتشار اللغات يف العاملو 

 

 

: ترتيب لغات العامل من حيث االنتشاراملصدر

 

.

13.   

إن اللغات األكثر انتشارا اليوم يف العامل هي االنكليزية والصينية، مما يفرض على القائمني على 

، والعلميةتدريس هذه اللغات آخذين بعني االعتبار املصاحل االقتصادية لغوية ل برامجوضع 

، وال تكون هذه الربامج على الذي حتمله هذه اللغات والعلمي وأهمية االستفادة من الثراء احلضاري

 حساب اللغة العربية.

ولكنها تعاني  نني،تعد اللغة العربية من أهم ركائز هوية  األمة العربية، فهي لغتها منذ آالف الس

فقد أدى التوسع يف استخدام  ،من حتديات كبرية الوسائل التكنولوجية احلديثةيف ظل 

االجنليزية عامليا إىل اقصاء جزئي للغة العربية يف وسائل االتصال املختلفة، مثل االتصال 

ية  اجملتمعات العرباجلماهريي واالتصال التعليمي األكادميي، واالتصال االقتصادي يف

على اللغة العربية سلبية، إذ أن اجلهود اليت  التكنولوجيةتأثريات ال، ولكن مل تكن كل واالسالمية

لغة تبذهلا اجملامع اللغوية العربية يف ترمجة املصطلحات وتعريبها متثل إثراء ملفردات ال

العربية،

14

كما أن العديد من اهليئات وحتى االشخاص من خمتلف االقطار العربية وضفت  

يف تطوير الربامج لتعليم العربية يف مجيع االطوار الدراسية، كما  التكنولوجيةالوسائل 

ازدهرت صناعة الرتمجة من العربية وإليها ويف مجيع التخصصات، كما ساهم الكثري من خالل 

تخصصة نقل الرسالة العربية للعامل امجع، والكثري من هذه اجلهود حتتاج املواقع اإللكرتونية امل

 للتنظيم والتمويل لتحقيق أهدافها.

بعضمهم  ما اصلح عليهومن املظاهر املعاصرة ذات األثر السليب على اللغة العربية نذكر 

ابة باألحرف للتعريف بظاهرة للكت -الدمج بني العربي والالتيين -أو العربيزي بالعربتيين

باالتصال عرب اهلواتف  مرتبطةالالتينية يف الرسائل الرقمية ويف احلوارات االلكرتونية، وهي 

ومنهم الطلبة الدارسني يف املدارس اجلوالة واحلواسيب، وخباصة بني الشباب وصغار السن، 

اللكرتونية واجلامعات، وتهدف إىل سرعة التخاطب كتابة، وكانت يف البداية بسبب أن األجهزة ا
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وتعد هذه الظاهرة نوعا من التباهي مل تكن شاشاتها وأحرفها معربة يف بداية انطالقها، 

العصري لدى البعض، أو رمبا االحياء بأنه يتحدث لغة أجنبية باستخدامه األحرف الالتينية،

15

إن  

عنها هذه الوسيلة سيجعل العربي ال يعرف لغته وينفصل واإلدمان على االستخدام املفرط 

، وبذلك تفقد ا، وقد يؤدي إىل عم االعتزاز بها،  ويضعف التحدث بها واتقان مهاراتهرجييادت

اللغة العربية متيزها وتضعف  أكثر امام باقي اللغات، فهي ظاهرة غريبة وهلا آثار سلبية على 

والنتائج  اللغة العربية، وحباجة ألخذها بعني االعتبار بالدراسة املسحية ملعرفة مدى انتشارها

املرتتبة عنها على التحصيل العلمي للتالميذ والطلبة وحتكمهم يف اللغة العربية، فمثل هذه 

 تها والتحكم فيها ستشكل خطرا على اللغة العربية.جلالظواهر عن مل يتم معا

 :       أما خبصوص الدين، فاخلريطة التالية تبني نسب انتشار املسلمني يف خمتلف قارات العامل   

 

: خريطة العامل االسالمي.املصدر

16  

تكنولوجية الوسائل فالينتشر يف كل ارجاء العامل تقريبا،   كما تبينه اخلريطة فاإلسالم      

سهلة للتواصل االجتماعي بني خمتلف اجملتمعات وشعوب البشرية ستصبح يف خدمة هذا امل

الفضاء مبا يشتمله من تنوع جغرايف الدين، ذلك أن البحث يف اهلوية الثقافية يف مثل هذا 

وحضاري جيعل اإلنسان أكثر تفتحا على ثقافات اآلخرين املختلفة، انطالقا من املستوى احمللي 

مع التعايش مع  "القرية" إىل املستوى الوطين "الدولة" وصوال للمستوى العاملي "احلضارة اإلنسانية"

 األديان االخرى مثل ما كان االسالم يف بدايته.

 : التاريخ-ثانيا

 فالتاريخ أساسية، هوية عن يعرب عنصرا ما أو لشعب لألفراد املشرتك واملاضي التاريخ ميثل
 اهلوية، عناصر بني هو من والتاريخ الثقافية، العوملة يف املتجدد االستعمار حقيقة يبني

 إىل والتطلع احلاضر لبناء الدول إليه وتستند احلقائق، على ويقف املاضي يدرس باعتباره



 على الهوية الثقافية للشباب العربيوأثرها التكنولوجيا     
 

 

1352 

،لاملستقب

17

تركات ثقيلة، من  الغربي االستيطانيو يالستعمارللمد ا كان  العربيةففي احلالة  

والتأثري وتوريث احلدود املفخخة بني خمتلف االقطار العربية، ، احلاليةبينها فرض شكل الدولة 

، وظهور انقسامات على أساس لألمة وللوطن مبختلف االقطار العربية على مسألة االنتماء والوالء

سلبا وأحيانا على أسس طائفية ومذهبية، كما انعكس ديين ولغوي وثقايف يف القطر الواحد ، 

الدول، فالوسائل التكنولوجيا تساعد على ابراز هذا الثراء من هذه  دولةعلى الوحدة الوطنية لكل 

حلقائق وتسهيل تلقيها من وكشف ما حياك ضد األمة من مؤامرات، كما تضمن سرعة نشر هذه ا

 .قبل املواطنني العرب. 

  العربية.: المحددات المتغيرة للهوية الثقافية الفرع الثاني

 دينامية الهوية الثقافية:  -أوال

 الشكل يف للتغري قابلة التفكري وطرق والقيم كالعادات أخرى للهوية الثقافية مكونات توجد
الثقافية،  اخلصوصية على اخلارجي، واحملافظة وتفاعله اجملتمعحركية  حتدده الذي االجيابي

اليوم، وهذا  ممكنا يعد مل هذا االنغالق مثل الثقافات، ألن بقية أمام االنغالق يعين ال وهذا

املادية، املتطلبات يف دون ذوبان

18

فهوية أي شعب هي حصيلة الدين واللغة والفكر والتاريخ  

والقيم والعادات واألخالق والوجدان ومعايري العقل والسلوك، وغريها من والفنون واآلداب والرتاث 

مقومات اليت تتمايز بها األمم والشعوب واجملتمعات، وليست كل هذه املكونات ثابتة بل بعضها 

يتغري حسب املستجدات اإلنسانية واحلضارية،

19

 صميم من واألعراف والتقاليد العادات وتعد 
 العادات تنظمها لثقافة وفقا والتعامل والتصرف معينة سلوكات إتباع لخال من اجملتمعات هوية

فاهلوية الثقافية ألي دولة وإن كانت خمتلفة عن هوية وهي يف تغري دائم، ، واألعراف والتقاليد

بقية الدول، إال أنها تتأثر بها بطريقة اجيابية أو سلبية، وتساهم يف تطورها وانتشارها، فلم 

غري مرئية  ، واليت وضعت  حدودا أخرىالوسائل التكنولوجيةتعد احلدود الوطنية هلا معنى أمام 

 . بفضل االنرتنت والقنوات الفضائية

 العقد االجتماعي:  -ثانيا

فهو خيتلف من قطر آلخر، يبني األسس العامة اليت حتكم الدولة االجتماعي،  العقد أما عن

فهنا تستدعي احلاجة التأسيس والتشريع ملا يوحد  ،االدولة وهويته ثوابتحتدد فيه وواجملتمع، 

اختلفت التوجهات االيديولوجية أبناء القطر الواحد وما جيمع األمة وليس ما يفرقها، مهما 

وتعارضت مع ايديولوجيات األنظمة العربية، فهذه األوطان هي ما جيمع املواطنني حتت غطاء 

قانوني واحد، فهذا الغطاء البد أن يستوعب اجلميع، وبهذه الطريقة سيشاركون يف تنمية 

خل حدود القطر أو وتطور الوطن وليس يف ختريبه مهما زادت مطالب التحريض له سواء من دا

      خارجه.
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أن املؤسسات السياسية  قد أدركوا نياملختصأن  "الثقة"يف كتابه:  "فرنسيس فوكوياما"أوضح   

واالقتصادية الليربالية تعتمد يف وجودها على جمتمع مدني معافى ومفعم باحليوية، ويعتمد 

ويكتسب اخلربات بدوره على األسرة، األداة الرئيسية اليت جتعل الفرد يتواصل مع ثقافته 

ارث قيم اجملتمع واملهارات الضرورية اليت تؤهله للعيش يف كنف اجملتمع األوسع، فضال عن تو

،ومعارفه وبثها عرب األجيال

20

والدول العربية ايضا حباجة لالهتمام أكثر باجملتمع املدني  

وباألسرة يف إجناح مهام التنشئة االجتماعية وإيصال الرسالة الثقافية للمواطنني، ويف تعاضد 

 .  لوجية املمكنةبتوظيف خمتلف الوسائل التكنو أبناء اجملتمع الواحد مهما اختلفت ثقافاتهم

 : الثقافية وتحدياتها التكنلوجياالمحور الثاني: -

فاسترياد مناذج ثقافية جاهزة من على عناصر الثقافة احمللية، هناك ضرورة ملحة للحفاظ 

 .  املستوردتذويبها وفقا للنظام اخلارج سيؤدي ل

 ظل غياب مشروع مجتمعي توافقي. جاهزة في تكنولوجية: استيراد نماذج األولالفرع 

 : الظروف الداخلية -أوال

 ومن كافية، استعدادات دون من التحديث التكنولوجي إىل الدفع يف خمتلفة عوامل ساهمت
تزامن توظيف  وهلذااجلديدة،  واملخاطر التحديات مع للتعامل أو وطنية عربية أجندة دون

 املبادرة هامش قلصت من ،يف مجيع اجملاالتمتزايدة  ضغوطالتقنيات التكنولوجية التعرض ل
وساهم -السياسية النظم أزمة تصدع وتفاقمزيادة   على وعملت ،العربية املشرتكة وكذا القطرية

باسم التحرر – والسياسية االقتصادية وأشاعت الفوضى  -ضعفها وهوانها للنجاح هذه املخططات

 األسري والتفكك والبطالة الفقر ظواهر انتشار وزادت من-والدميقراطية واالنعتاق من الشمولية
 فتخلت ،العربية املشرتكة العالقات نظام يف كبري تراجع ذلك حصل ومبوازاة االجتماعي،

الطائفية  العالقة حلساب الوطنية القومية العربية والقومية رابطة عن -أو كادت -اجملتمعات

 اهلوية أزمة تعميق إىل واخلارجية الداخلية الضغوط دفعت الثقايف الصعيد ، وعلى والعشائرية
 الثقافية التبعية موجة املقابل يف وازدادت الوطنية، بناء الثقافات سياسة عن والرتاجع

 احلداثة تتحولل ،األجنيب ةوالثقاف واسترياد مناذج احلياة االستهالكية للثقافة ألسواق املفرطة
أنصار  بني املستقطب فئات اجملتمع بني شرخا حدثتأو أزمة إىل بالدول العربية جديد من

 .دخيلةال اتثقافدعاة الو عربيةال ثقافةال
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 :االستغالل الخارجي للمشاكل الداخلية-ثانيا

 مبشروع مرتبطا يكون أن دون من أي مضمون، وال هدف وال رؤية دون من التحديثيقود  
والنفسي،  الفكري التشتت وتعميق الثقافية البنية تفكك إىل للتنمية وواع واضح جمتمعي

يف البلد األصلي،  آفاق ألي تفتقر اليت والعلمية الكفاءات الثقافية هجرة نفسه بالقدر وازدادت

 اجملتمعات أزمة تعميق إىل خارجية، فهو يقود ضغوط عن الراهن التفكك  ينجم ما وبقدر
التدخالت اخلارجية لعالج ما بوتزداد يف مثل هذه املطالبة  حنو الفوضى، متزايد بشكل ودفعها

،التدخل اخلارجيه أفسد

21

" أنطونيو كاسيسيففي القانون الدولي بات الناس يعتربون برأي " 

بأنهم: خاضعني لسيطرة الدول احلصرية، فقد جرى حترير االفراد من القبضة االدارية احلصرية 

(، 1948)املي حلقوق االنساناالعالن الع(، 1946جلرائم احلرب) نورمنربغللدول، من خالل حمكمة 

(، وتنطلق املواثيق الدولية من 1966)مواثيق االمم املتحدة حلقوق االنسان(، 1949)اتفاقيات جنيف

افرتاض وجود أسرة انسانية أعضاؤها ملزمون باحرتام بعضهم بعضا بوصفهم بشرا حتى ان 

ة، أو من حيث العرق، اللغة، كانوا منفصلني وخمتلفني كل منهم عن اآلخر من حيث املواطنة القومي

الدين، االيديولوجية السياسية،

22

وهذه الشعارات الرنانة ختفي وراءها مصاحل استعمارية  

الستغالل ثروات الدول واستنزاف خرياتها واستعباد شعوبها، أما اإلحلاح يف طلب التدخالت 

 الدول جيعل املعاصرة، وهذا املبدأالدولية  العالقات الذي حيكم القوة توازناخلارجية خيضع ملبدا 
فهذه  والتجارية ، واملالية العظمى ومصاحلها الصناعية حتت رمحة القوى العاملية الصغرية

فهناك  لالستفادة من محايتها ، جمموعة من  هذه القوى خلف االحتماء إىل الظروف تضطرها

اخل املنطقة العربية زاعات دللتعاون العربي املشرتك حلل النضرورة ملحة يف الفرتة احلالية 

بدل القبول بكل ما  العربيةيتوافق واهلوية  يلتجسيد مشروع جمتمعوالضرورة  ،بدل تدويلها

 يأتي من اخلارج مهما كانت مرجعيته الثقافية وخطورته على اهلوية.

 : فرض الهوية الشمولية.الثانيالفرع 

  االستعمار الجديد:-أوال

تتعدد مصادر التحديات اليت تواجه اهلوية بقدر ما تضعف املناعة لدى الفرد واجملتمع، ولكن 

املصدر األساسي الذي يأتي منه التحدي األكرب هلوية األمم والشعوب كافة يكمن يف السياسة 

االستعمارية اجلديدة اليت تسود العامل اليوم وترمى إىل تنميط البشر والقيم واملفاهيم وفق 

معايريها اجلديدة، والسعي إىل صياغة هوية مشولية تفرضها يف الواقع اإلنساني يف إطار 

مزيف من التوافق القسري واإلمجاع املفروض بالقوة، واخلطورة يف هذا األمر أن قوة اإلبهار اليت 

ذه تطرح بها هذه اهلوية الشمولية ذات املنشأ الغربي، واألمريكي حتديدًا، تؤدى إىل توهم أن ه

اهلوية املغشوشة هي اهلوية العصرية والكونية، هوية التحديث واملدنية، اهلوية اليت ينبغي أن 

تسود وتقود، أما كونها هوية عصرية، فهذا صحيح من بعض الوجوه، ألنها مفروضة على هذا 

ق العصر بقوة اهليمنة والسيطرة والغلبة، وأما كونها هوية كونية، فهذا أبعد ما يكون عن حقائ



 
 
 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

1355 

األشياء ألن يف العامل هويات متعددة، بقدر ما فيه من ثقافات وحضارات، أما أنها هوية التحديث 

واملدنية، فينبغي أن نفهم جيدًا أن للحداثة دالالت ومفاهيم ومستويات، فمنها حداثة مادية، 

وضعية، مقطوعة الصلة بالدين، ومنها حداثة أخالقية، إنسانية بانية لإلنسان بعناصره 

املتكاملة وللحضارة يف أبعادها املادية والروحية،

23

نشر التكنلوجيا وربطه بالتدخل والتخوف من  

يتجاوز الدول الضعيفة فحتى األوروبية أيضا تتخوف منه، اخلارجي

24

فالبد من متحيص ما يأتي  

من الغرب يف خمتلف اجملاالت فهناك تزييف كبري للحقائق واملعلومات لتسهيل نشرها وإقناع 

الناس بها، وهذا بعد انبهارهم بها، واستغالل الظروف االجتماعية واملعيشية اليت تشهده الدول 

ينبغي االهتمام بإظهار البؤس الروحي الغربي ونقله للرؤية املادية جلميع دول  املستهدفة، وهنا

أبعادها صحيحة للعامل ككل بثراء االسالمية بالرؤية الو العربية العامل، يف حني تزخر اهلوية

، فاملالحظ نقص االهتمام يف إظهار الثراء الثقايف املادية والروحية بعيدا عن الغلو والتطرف

العربي واالسالمي ذو البعد العاملي، املتميز باألخالق الراقية حنو االنسان والبيئة والطبيعة دون 

األقطار العربية عدوانية وال فساد يف األرض، وهذا النقض ميكن مالحظته بسهولة يف خمتلف 

 .   وكذلك بالنسبة للعمل العربي املشرتك

 على ثقافة األقليات:  تأثير الوسائل التكنولوجية خطر -ثانيا 

فهي  -أكثر منها موضوعية -نقاشات عاطفية يتولد عنه قد  تأثريات على الثقافةالكما أن حبث 

كان من الصعب الوصول إليها  من جهة تفتح اجملال حنو إمكانية النشر والوصول لثقافات أخرى،

سابقا، ومن جهة أخرى فإن اإلمكانيات املتفاوتة لالنتشار، تزيد من خماطر زوال ثقافات 

األقليات،

25

والثقايف  بخصوص التعدد الثقايف وأثاره، فليس بالضرورة أن يكون للتعدد اإلثينف 

يف جمتمع ما دخل يف خلق الصراع، فنمط العالقات وما يرتتب عليها من تفاوت يف الثروة 

قد يكون احملرك األساسي للتوترات الصراعية، -ورمبا اسباب أخرى والسلطة

26

فأزمة اهلوية  

والتناقضات والتعدد الثقايف حباجة لنقاش أكادميي موضوعي، ولعمل ومساهمة مستمرة جلميع 

فئات دون إقصاء إلجياد احللول املناسبة للمشاكل املرتتبة عن التعدد واالختالف الثقايف، ال

والبحث األكادميي سيتناول هذا االختالف وجيعله يف خدمة الدولة الوطنية وتنميتها، 

فبخصوص اجلانب الديين مثال فالرسم التالي يتضمن نسب أتباع الديانات على املستوى العاملي، 

 ى التباين املوجود يف هذا الشأن:ويبني مد
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: اتباع الديانات.املصدر

27.  

يظهر لنا الرسم البياني مدى التباين االنساني الكبري يف اتباع األديان، فرغم كل هذا التباين 

على املستوى العاملي، إال أن عالقات التعاون متتد للعامل ككل مثل ما تعرفه حاالت الصراع، والشيء 

ض نفسه على املستوى احمللي، كما نالحظ وجود املسيحيني يف املرتبة األوىل ويليهم نفسه يفر

املسلمون، وهذا يبني قوة حضور املسلمني واحلاجة إلظهار دينهم املتسم بالتسامح وروح األخالق 

، وتوظيف كل الوسائل التكنلوجية املمكنة يف حالة واإلخاء يف ظل الصراع احلضاري العاملي

من ذبح وتقتيل وحرق -الروهينغا -وجودهم كأقلية مثل ما تعرفه حاليا األقلية املسلمة

ألكواخهم وتهجري من قبل قوات بورما، مما سيسمح من حتريك اجملتمع الدولي حلمايتهم 

راري لنساء وأطفال من هذه الطائفة من ، والصورة التالية توضح اهلروب االضطوإجياد حل ألزمتهم

 التقتيل واحلرق لقوات بورما:

 

 .(رويرتز) جمهول مستقبل إىل املذابح من يفرون الروهينغا مسلمو املصدر:

هذه التجاوزات، وحتويل الرأي العام  فمن خالل النشر يف خمتلف الشبكات والقنوات ميكن كشف   

   العاملي حنو هذه القضية اليت متثل جرمية ضد االنسانية.  
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 في ظل أزمة الهوية: العربيعلى الفرد  التكنولوجيةتحديات الالمحور الثالث: -

على االندماج مل حتسم بعد اختالفات اللغة والثقافات احمللية وما ينجر عن ذلك من خماطر   

  خاصة مع وجود قوالب ثقافية جاهزة لتعويض هذا اخللل.، االجتماعي

  .التقنية والهوية: التحديات األولالفرع 

   أزمة الهوية: -أوال 

بتحديات كربى ترتقي إىل وجود أزمة هوية ثقافية،  اإلسالميةالعربية ومتر الثقافة واهلوية 

االقتصادي وارتفاع مستوى التعليم والتقدم وميكن القول بأن التأثريات الثقافية للتحديث 

التكنولوجي قوية جدًا ومؤثرة، إن واحدًا من حمتويات مشكلة اهلوية الثقافية هو التحضر، 

، أدت إىل خلخلة التضامن التقليدي، واحملتوى اهلام اآلخر سريعهافعملية التحضر املبالغ يف ت

انهيار نظم القيم السائدة يف اجملتمع،  للمشكلة هو اإلهمال والتغريب، وهو إهمال ناتج عن

والتفاعالت غري املتسقة للفئات واجلماعات، ينشأ من انهيار التقاليد السائدة، ومن األعباء 

لتوجهات اجملتمع، ومن أهم أوجه عدم االتساق وجود  االواقعة على نظم غري مالئمة ثقافي

النخب اليت تنتهج مناهج وسطية  مشكلة تصادم بني ما تنتهجه مجاعات من عامة الناس وبني

ال غلو فيها لتبين احلداثة عن طريق تسهيل ربط احلداثة باحلقائق الثقافية للمجتمع، 

والوسطية بني القديم واحلديث، واحلد من فكر اإلقصاء،

28

فالنشاط الرمسي يف هذا الشأن مل  

أما عن ربي املشرتك، اجلهد العسواء من حيث املساهمات القطرية أو يرتق للمستوى املأمول، 

املساهمات الفردية وعمل اجملتمع املدني فأحيانا تصطدم بالرقابة والرفض لكل جتديد ولكل ما 

إنه دور النخب العربية املثقفة واليت  -يف حاالت أخرى-، وهناك دور غائب أو مغيبهو جديد

مشاكله وال  ارتقت إىل مستويات عليا وفصلت نفسها عن الشعوب، فهذه النخب ال تعرب عن

مة، فبعضها يعمل وفقا خلدمة يف حل املعضالت اليت تواجه األ -عادة –تنقلها، وال تشارك 

، ومع صمتهم تزداد مصائب االمة ض اآلخر خياف من فقدان امتيازاتهمصاحله ورغباته، والبع

  ن يشارك فيها اجلميع دون استثناء.  أوتبتعد عن حل مشاكلها الثقافية اليت جيب 

  األبعاد الروحية:-اثاني

 لإلنسان، جزئية اسرتاتيجية الوسائل التكنولوجية احلديثة تفرضف الروحي املستوى علىأما 
 بإخالل التوازن للفرد، واجلسدي املادي اجلانب بإبقاء اجلسد الروح من ونزع مسخ تريد فهي

الذي الروحي  اجلانب على بالقضاء احليواني املادي تنتج اإلنسانف الشخصية، يف والتكامل

 وهذاتبينه وكأنه مجلة من التقاليد اخلرافية اليت ال معنى من العمل بها يف الوقت الراهن،  
 تتأسس الثقافة حبيث، الفكرية ومفاهيمه أخالقه جديد وتغيري من اإلنسان صياغة بإعادة
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 والتبعية املادي للفكر والوالء للفرد املعامل الشخصية والفردانية، وبتحقري الذات حب على املبنية
لإلنسانية، وزنا تقيم ال اليت للثقافة الغربية،

29

من خالل  التفكري السابق الذكريظهر خطر  

عمل دعاتها لتذويب الثقافات احمللية وختريب أسس اجملتمعات الدينية واألخالقية، فرباجمهم 

النفسية واالقتصادية لظروف ا استغالليف  طورة اخلفهنا تكمن بتشكل خطرا على الدين 

 ، الثقافية،احلضارية اتنتيجة األزمبالدول العربية  واالجتماعية اليت قد مير بها األفراد

ويتم توظيف ذلك للقضاء على  ، االمنية سواء داخل األقطار أو مع أنظمة أخرى،االقتصادية

ء أفراد والسيما بنامسخ روح االنسان واإلرث احلضاري للعرب وسلبهم انتماءهم الروحي بهدف  

ملطالب املادية اآلنية الي االشباب عبارة عن أجساد ال هم هلا إال الغرائز وال تعمل إال لتحقيق 

 الثقافية اهلويةو على حساب القيم االخالقيةولو كانت   ،تصورها وسائل االعالم الغربية

 .الغربية

 : التحديات االجتماعية واالقتصادية:الثانيالفرع 

  :تهيئة الثقافة لألفراد -أوال 

األفكار واملعتقدات والقيم وأمناط احلياة  على نشر وسائل تكنولوجيا االتصال احلديثةتعين  

واألذواق ذات الصبغة الغربية على الصعيد العاملي، عن طريق االنفتاح بني الثقافات العاملية 

ت، ألن الثقافة هي اليت تهيأ بفعل وسائل االتصال احلديثة، واالنتقال احلر لألفكار واملعلوما

األذهان والنفوس لقبول تلك األنواع األخرى، وهي تشمل العادات والتقاليد، واملعتقدات والقيم، 

وسائلها ومضامينها،  فللتكنولوجياوأمناط احلياة املختلفة، والفنون واآلداب وحقوق اإلنسان 

مضامينها وحمتواها فهي الربامج فوسائلها هي اآلالت واألدوات واألجهزة التكنولوجية أما 

الفكرية والتصورات األدبية والفنية، ومنط احلياة، والتقاليد االجتماعية يف املأكل وامللبس 

واملشرب، فهي ليست نظاما اقتصاديا فحسب بل ترتبط ارتباطا عضويا مع وسائل االتصال 

خاصة  –لثقافة الغربية تعميم منوذج ابتعين  فهي احلديثة اليت تنشر فكرا وثقافة معينة، 

وأمناطها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على العامل كله، وأشار  –األمريكية 

واملنظر للعوملة األمريكية يف كتابه )صراع احلضارات( إىل أن ” صمويل هنتكتون“الكاتب األمريكي 

ية هي احلدود الثقافية بني العامل يتوجه حنو حرب حضارية تكون فيها القيم الثقافية الرمز

احلضارات، وكل من ينتمي إىل هذه اهلوية املكونة من الدين واللغة والتاريخ والرتاث الثقايف،

30

 

افية القوية سينجح فساحات املعارك احلالية واملستقبلية هي الثقافة، ومن يضع التحصينات الثق

ورات اليت تبثها وسائل العوملة، يف رد الغزاة، ويتحقق ذلك بالتصدي للربامج الفكرية والتص

والتعامل حبذر خبصوص أمناط احلياة احلالية، كما ينبغي التفريق بني ما هو مفروض حبكم 

 النظام االقتصادي وما ميكن حتقيقه على املستوى العربي ومبا متليه الثقافة احمللية. 
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 : التقنيالتخلف الحصول على التكنولوجيات الحديثة والتخلص من  -ثانيا

للثورة التكنولوجية وتداعياتها على بقية االقتصاد العاملي، غريت التكنولوجيات  وبالنسبة 

احلديثة املصاحل الدولية، وفرضت مستوى عال من املعرفة، مستعملة تقنيات متقدمة، وهي اليت 

ئل تعرف حاليا منوا كبريا، فمن أجل إجناح منوها االقتصادي جيب على الدول تقديم الوسا

ضرورية هلذا القطاع إلجناحه يف جمال املنافسة، مما يفرض االهتمام واالستثمار أكثر يف 

ميادين: الرتبية، التكوين ونشر املعرفة،

من التخلف  الدول العربيةوإضافة هلذا اجلانب تعاني  31

 فلم تتخلص من التبعية االقتصادية للدول  -باستثناء بعض التجارب الناجحة حاليا–التقين 

اليت استعمرتها باألمس، وأضافت هلا تبعية جديدة هي التبعية التقنية، فلم تتمكن هذه الدول 

من إجياد الطريق املناسب لبناء قاعدة اإلبداع التقين، وهذا ما تبينه خمتلف تقارير األمم املتحدة 

،ة املنظمات اإلقليمية ذات الصلةوبقي

32

السيما ما -فالكثري من الدول العربية وجهت استثماراتها 

حنو بناء املرافق والبنايات دون الرتكيز على التكنلوجيا والبحث  -كان نابعا من الريع البرتولي

العلمي، هذا ما وفر بنية حتتية  دون أسس علمية وفكرية ميكن حتقيق االقالع االقتصادي بها، 

حالة جمزأة ينقصها الرتابط داخل االقتصاد الوطين للقطر فمعظم هذه املشاريع  توجد يف 

الداخلية  اتوتأثرت أكثر بانتشار الفساد واألزمالواحد أو العمل العربي واإلقليمي املشرتك، 

واإلقليمية،  مما جعل هذه الظروف جمتمعة تشكل تهديدات تزيد من صعوبة التعامل مع كل 

 منها.      

  تغير الهويات:-ثالثا

حت نظريات ما بعد البنوية أن هويات الشعوب هلا مظاهر خمتلفة ومتعددة، تتغري اقرت

باستمرار وقد حتتوي على تباينات كبرية، وعليه فإن األشخاص ينشطون يف وضع هوياتهم 

اخلاصة، ومل تعد اهلويات خمتزلة فقط يف اجملموعات االجتماعية اليت ينتسب هلا األفراد ألن 

د من االختيارات بشأن اجلماعات اليت يودون االرتباط بها، وهم إزاء املظاهر األفراد لديهم العدي

 اجلديدة ميكنهم أن يقرروا أو حتى يغريوا هوياتهم، فيما يرى بعض الباحثني أن غالبية األفراد

هوية مستقرة وثابتة، ألن هوياتهم متيل إىل التجزئة على  يف اجملتمعات املعاصرة مل تعد هلم

الدوام،

33

ما أصبحت الصناعات اخلاصة باجلوانب الثقافية واالتصالية حتتل مكانة مركزية يف ك 

مجاعية، من خالل شركات اإلنتاج والنشر، فهي تتوجه حنو  حياة األفراد، سواء بصفة فردية أو

األفراد أكثر من اجلماعات واملؤسسات، وتساهم يف بناء وتقوية اهلويات املختلفة، وتنتج روابط 

 القيم واملصاحل، فال تنوع ثقايف دون صناعات وطنية ثقافية)صحافة، نشر، أفالم، معقدة بني

تلفزيون، إذاعة، مسرح،...إخل(،

34

وبالنظر لكل هذه املستويات يظهر مدى تعقد املواضيع املرتبطة  

وصعوبة التعامل مع كل ما يرتتب عنها من عالقات وتفاعالت، وكذلك  بالتكنلوجيا احلديثة

صعوبة حتدياتها فبفضل الصناعات السالفة الذكر ميكن اخرتاق الثقافات احمللية والعمل على 
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توجيه أعضائها بصفة فردية أو مجاعية حنو أمناط من السلوك قد ختدم أجندة الدول الغربية، 

 2011نيب وتأثري شبكات التواصل االجتماعي على الشباب العربي بعد واملثال على ذلك الدور األج

 قطارها. أوحدوث الثورات العربية بالكثري من 

 وتأثيراتها: التكنلوجيا لتعامل مع ا كيفيةالمحور الرابع: -

احملافظة على اخلصوصية الثقافية ال تعين االنطواء على الذات، فهناك حاجة ملسايرة  ضرورة

 املشاكل الثقافية العالقة. األزمات ولبات العصر، وحل مجيع متط

 الفرع األول: مستوى التكنولوجيا واالتصاالت:

 انتشار األفكار االستهالكية: وسائل االتصال و -أوال

لنموذج جتاري مادي يركز على  الوسائل التكنلوجية احلديثة السيما يف جمال االتصالتروج    

أصبح اإلنتاج الفين والفكري وجماالت اإلبداع اإلنساني هي االستهالك من مأكل ولباس وترفيه 

األخرى ختضع ملستلزمات العوملة، وال تأبه للقيم واألخالق واحرتام الدين، حبيث تراجعت الكتب 

هالكية، كما أن أكرب إعالم يف العامل وهو اهلادفة، لتغزو ثقافة الالشيء املتمثلة يف األفكار االست

على حتويل الوظيفة اإلعالمية خلدمة اسرتاتيجيته األمريكي يركز دائما من خالل قنواته 

املبنية على اهليمنة والسيطرة على اآلخر، وتشويه احلقائق املتصلة باألديان واحلضارات، 

لى املوجات اهلوائية، مثل ما كانت والرتويج ملنظومة قيمية مشوهة عن طريق إحكام السيطرة ع

يكن فقط بفعل  لسابق، ففرض النموذج األمريكي ملاململكة املتحدة تسيطر على البحار يف ا

السيطرة العسكرية واالقتصادية والتكنولوجية أي القوة املادية، بل كان أيضا بواسطة القوة 

 100الناعمة بالتحكم يف صناعة املعلومات واحتكارها وتوزيعها، ولتجسيد ذلك تستخدم حوالي 

سليط الضوء قمرا آخر ذو أغراض مدنية، كما أن الربامج اإلعالمية وت 150قمر صناعي عسكري و

 فيها يكون على نوعية معينة من املشاكل، فحقوق اإلنسان تثار عندما يكون الفرد األمريكي أو

مثال فإن وسائل  -أو العرب واملسلمني-األوروبي موضوعا هلا، بينما إذا ما تعلق بالفلسطينيني

جعل الضحية اإلعالم العاملية تعترب ذلك مبثابة الالحدث، بل األمر يتعدى ذلك ليذهب إىل 

جالدا يف إشارة إىل جرائم الكيان اإلسرائيلي جتاه الشعب الفلسطيين،

35

فيجب التعامل جبدية  

االتصال التكنولوجية احلديثة واليت تفصل البشر عن هويتم احمللية وتقفز  وسائلوحذر مع 

االنتساب فوق احلدود االقليمية دون رقيب، فمع مرور الوقت أضعفت املشاعر الوطنية والقومية و

للوطن وغريتها بوطنية عاملية غامضة، كما ان  احلقائق املعتمدة على الصور والرموز املثرية 

الكثري منه تنقصه املوضوعية وميثل الدعاية ألجندة الشركات املتعددة اجلنسيات وخيدم 

 تعود أثار الوسائل التكنولوجية احلديثة مصاحلها ومصاحل األنظمة اليت تقف وراءها، فصعوبة 

فما لولوجها إىل أبسط تفاصيل احلياة اليومية لألفراد، وصوال الختياراتهم الفكرية املصريية، 

تبثه وسائل اإلعالم الغربية حباجة للتمحيص، فهي ختدم أجندة دوهلا ومصاحلها، أما 
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اليت يتحدث عنها الغربيون فهي جمرد شعارات ال تطبقها عمليا عندما  وعدم التحيز املوضوعية

 صدم مبصاحلهم ومصاحل حلفائهم.ت

خاصة بالدول املتقدمة مثل  هذه الوسائلفالبد من االستفادة من التجارب الناجحة للتعامل مع 

األمريكية، يستدعي ذلك  االنفراد  الوسائلالتوجهات األوروبية يف ختوفها وتعاملها احلذر مع 

العربية واإلسالمية،  والثقافيةعتمد على القدرات العربية وعلى البنى الفكرية تبربامج جديدة 

من تقنيات رقمية ووسائل تكنلوجية  التكنولوجياكما ميكن يف هذا االطار استغالل ما تتيحه 

حديثة يسهل احلصول عليها وتوظيفها خلدمة الثقافة العربية ونشرها يف كل دول العامل، 

يم العربية واإلسالمية ذات الطابع اإلنساني والقائمة على أخالق االحرتام وبالتالي إظهار الق

لتحسني صورتها اليت حياول اعالم العوملة تشويها أمام  واإلخاء والعدل واملساواة والسلموالتسامح 

تتيح لنا أيضا نشر قيمنا احلضارية عرب العامل، السيما تصحيح ما يبثه  فهي البشرية مجعاء،

 ليس بالضرورة أن نكون مستهلكني للقيم الغربية.   فملنتمون لإلسالم أو من غريهم، االفراد ا

   تقليد اآلخر:-نياثا

يتأثر الشباب يف عصرنا احلاضر مبا تقدمه القنوات الفضائية ومواقع االنرتنت ومن خالل 

ائط من اهلواتف احملمولة من خمتلف الربامج، كما أنه أصبح يقلد كل ما يشاهده عرب الوس

سلوكيات وعادات وتقاليد سواء كانت مفيدة أو مضرة، وذلك حتت شعار التفتح على اآلخر ومواكبة 

تطورات العصر، وما نشاهده اليوم يف واقعنا من احنالل لألخالق وانتشار للجرمية والعنف 

 واالغتصاب والغش والرشوة واملخدرات، دليل على خماطر وسلبيات القنوات الفضائية وشبكة

االنرتنت واهلواتف احملمولة وغريها من الوسائط اإلعالمية احلديثة، فقد ساهمت هذه الوسائل 

وعيشه  يعيش يف عامل ال يدرك ماذا يفعل فيه العربيباإلضافة ألسباب أخرى  يف كون الشباب 

الي يف عامل خيالي بعيدا عن جمتمعه وأسرته، يفكرا دوما يف حماولة الوصول إىل هذا العامل املث

الذي صورته وسائط اإلعالم واالتصال، مما ولد لديه اإلحباط واليأس من واقعه املعاش وحماولة 

اهلجرة حنو اخلارج،

36

لذلك فالتحدي املطروح بشدة حاليا يتمثل يف كيفية  التعامل مع وضع  

فث اعالمي حتتكره آالف القنوات التلفزيونية وماليني املواقع االلكرتونية الغربية تبث وتن

مسومها بكل سهولة للشباب العربي دون رقيب مشكلة تهديدا حقيقيا على اهلوية الثقافية 

للشباب العربي وباألخص على )الدين، اللغة، والقيم األخالقية(، فهو يعيش حالة من االنبهار من 

حمتوى هذه القنوات واملواقع فهي جتعله مبرور الوقت مقتنعا بالفكر الغربي وأسلوب احلياة 

النبهار حتول إىل تبعية ثقافية وتقليد لكل ما يأتي من الدول الغربية ولو كان االغربية، وهذا 

العربية،  فالبد من  اهتمام الفواعل احلكومية القيم واهلوية الثقافية العربية، مع متناقضا

وفعاليات اجملتمع املدني بالشأن الثقايف والعلمي والرتبوي، وعدم  والربامج العربية املشرتكة

ترك الشباب ضحية للقوالب الثقافية اجلاهزة، بتوفري البيئة املناسبة لنموهم واحتكاكهم 

باحمليط، وفق ما يتناسب والقيم الثقافية للمجتمع، ومتابعة ومراقبة نشاطاتهم لتفادي وقوعهم 
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كما يضاف لذلك مساهمة: األسرة، املدرسة  رتفيه والتقنية الغربيةضحايا لوسائل اإلعالم وال

 واجلامعة، مراكز البحث، االعالم،...،إخل.  

 الفرع الثاني: المستوى الشخصي، االجتماعي واإلنساني:

 : التناقض الوجداني -أوال

قدمه بعد االصطدام مبا ت -غالبا ما يظهر التناقض الوجداني يف سياق العالقات االجتماعية

كالعالقات األسرية والعالقات اليت متيز النسق    -وسائل االتصال احلديثة من جتارب اآلخرين

االجتماعي التقليدي القائمة أساسا على رابطة القرابة والدم والشبكات االجتماعية التقليدية 

والء، املهيمنة، وبالفعل فإن العيش حتت ثقل معايري النسق االجتماعي التقليدي)اخلضوع، ال

االنصياع، اهلشاشة وحمو الذات وإنكارها، ...( من شأنه أن يولد التناقض الوجداني ويعزز بروز 

هويات متناقضة يف الذات الفردية، ويظهر هذا على وجه اخلصوص يف إشكالية اللغة ومظاهرها 

الرمسي  عند االستخدام والتواصل االجتماعيني، والدين وتطويعه لألهواء وتناقضاتها، والتاريخ

وتغيبه ألبعاد االنتماء واهلوية، وبالتالي النظر للفردي)الذاتية، الكفاءات الفردية،...( كنقيض 

لالجتماعي)املعايري، القيم، البنيات االجتماعية، وكأن الفرد و"الواقع االجتماعي" يشكالن كيانني 

مستقلني،

37

، بإظهار املشاكل االجتماعية اليت البناء مثل هذه املواضيع حباجة للنقاش األكادميي 

الساسة واملثقفني نتيجة أخطاء يرتكبها  العربيةثقافة التؤثر على الشباب وتنفرهم عن 

، العربية م اخلاطئ للعادات والتقاليدهفبسبب ال االخطاءوتعود مثل هذه  واالعالميني، وغريهم،

دفعهم حلل مشاكلهم باهلروب واليت تؤدي أحيانا ملشاكل أخرى تبعد الشباب عن هويتهم، وت

فالنقاش البد أن يصل  تقدمها الوسائل االعالمية كحلول جاهزة،  هلويات أخرى غريبة عنهم،

حسب البيئة  هلااملناسبة جلميع املشاكل االجتماعية اليت يتعرض هلا الشباب، وإجياد احللول 

 .       اليت يعيشون فيها ووفقا هلويتهم الثقافية

 اج االجتماعي: االندم -ثانيا

من ابرز املعيقات املتعلقة بتحقيق االندماج االجتماعي حتصني األمن اهلوياتي، فرغم أن قضايا 

، إال أن الدول العربيةاهلوية والثقافة واملشروع اجملتمعي ومصادر تهديدها ظلت قائمة يف 

تهديد، فغياب ارتباطها يف الوقت احلاضر بتأثريات العوملة جيعل من هذه املكونات مصدر 

املشروع اجملتمعي ميثل حتديا حقيقيا لألمن االجتماعي والثقايف وبالتالي ينعكس سلبا على 

بناء ممارسة سياسية متوازنة وفعالة،

38

فاحلاجة يف الفرتة املعاصرة للتوافق مع مشروع جمتمع  

ة، بل ينبثق  من عناصر اهلوية العربية، وليس بالضرورة باحللول الدستورية والقانوني

مبساهمة اجلميع يف إبعاد التناقضات الثقافية للمجتمع عن الصراع السياسي، ويستفيد هذا 

املشروع مبا تزخر يه هذه اهلوية من ثراء تربزه اللغة العربية  والدين االسالمي  واإلرث العربي 

الواحد من  التارخيي املشرتك، كما ينبغي ابعاد عناصر اهلوية املشرتكة بني مجيع أفراد القطر 



 
 
 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

1363 

االستخدام السياسي الذي يبعدا عن أهدافها احلقيقية، واالبتعاد عن التعامل السليب مع هذه 

العناصر الثقافية  مما يضمن بقدر كبري إجناح املشروع اجملتمعي املنشود، والذي من خالله ميكن 

 بلورة التكامل واالندماج االجتماعي العربي بهدف حتديث شعوبه.

 : المستوى التربوي:الفرع الثالث

  التجديد الثقافي:-أوال 

إن حاجتنا إىل جتديد ثقافتنا وإغناء هويتنا والدفاع عن خصوصيتنا، ومقاومة الغزو الذي 

ميارسه املالكون للعلم والتقانة على املستوى عاملي، ال تقل عن حاجتنا إىل اكتساب األسس 

سة التحديث ودخول عصر العلم والتقانة،واألدوات الرتبوية والعلمية اليت ال بد منها ملمار

39

 

على مستوى األسرة كبري مبختلف الدول العربية تتجلى أهمية هذا اجلانب يف وجود ضعف 

، حيث العربية الثقافةوفق مبادئ واملدرسة وإغفاهلما لدورهما احلاسم يف التنشئة االجتماعية 

الكيان الثقايف واألخالقي للفرد وما مل تعد األسرة هي املؤسسة االجتماعية الرائدة يف تكوين 

يطبع ذلك من قيم رفيعة، إضافة لضعف دور املدرسة باعتبارها مكمل لدور األسرة الرتبوي 

وغرس األبعاد احلضارية لألمة يف كيان  العربية وكأداة مهمة تعمل على ترسيخ أسس الثقافة

ي وتليب احلاجات املعرفية والعلمية الفرد، فالنظام التعليمي والسياسات الرتبوية كلها ركائز تنم

 ومكوناتها التارخيية والدينية واللغوية. العربيةوالرتبوية لألفراد يف إطار املبادئ 

نتيجة لضعف دور املؤسسات واالجتماعية والنفسية –يتجه األفراد إىل إشباع رغباتهم الثقافية 

بسهولة، وهي سريعة  تقنيات احلديثةالمن مصادر أخرى تتيحها  -الرتبوية واالجتماعية 

التأثري كوسائل اإلعالم احلديثة ووسائل االتصال، حتى حتولت هذه الوسائل إىل منط اقتصادي 

استهالكي يتميز بالسطحية والذوبان يف القيم املادية،

40

فالفراغ الذي تركته املؤسسات املعنية  

خرى ألثقافة العربية مسح ألطراف مبادئ ا األطفال والشباببالتنشئة االجتماعية وتلقني 

جيال، وكانت النتيجة هي أجندتها وختريب العقول العربية منذ أاملساهمة بكل سهولة يف تنفيذ 

خرى، أالتطرف والغلو من جهة، واالحنالل واملسخ النهائي بعيدا عن الثقافة العربية من جهة 

العسكرية، فعدم ترك اجملال للوسائل  فأعداء االمة رحبوا املعركة يف ساحاتها الثقافية وليس 

كما تشاء ليست مهمة الدول العربية فقط، فهناك أدوار معطلة  الغربية لنفث مسومها  الثقافية

 ...،إخل. ،األسرة ،اجلامعة ،املدرسةلكل من 

مثل دراسة توصلت العديد من الدراسات ) اضطراب النسق القيمي للشباب: -ثانيا  

عام   (Maytonوميتون )، 1992وآخرين عام  Levitanليفتانو ، و 1992(" عام Theilhemerثيلهمر)"

إىل اضطراب النسق القيمي تعود  إىل أن الكثري من املشكالت اليت يعاني منها شباب اليوم  (1990

لديه، حيث حيدث الصراع بني ما تربى ونشأ عليه من قيم تدعو إىل الرتاحم والتواد واإليثار 

نة والقناعة، وبني ما يراه ويسمعه يومًيا يف تعامالته، من أساليب وآراء تدعو إىل والصدق واألما
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اعتناق القيم السلبية مثل األثرة واملنفعة الشخصية وحب الذات واحلصول على احلقوق دون أداء 

 الواجبات، فاملؤثرات املادية والنفعية اليت تسود يف ظل العوملة، تؤثر يف املراهق والشاب وجتعله

يقع يف حرية بني متسكه مبا نشأ وتربي عليه، وما يتماشى مع معتقداته وقيمه، وبني 

االنسياق مع األوضاع اليت يتعايش معها يومًيا، هذا الصراع يؤدي بالشباب إىل اضطراب هويته 

ويفقده اإلحساس باهلوية ويصبح مضطرًبا مما يؤثر على طريقة سلوكه وأفكاره، وهذا ما 

مرهون باملقام األول بوجوده الثقايف  العربيعديد من الدراسات، فوجود الشباب توصلت إليه ال

يف الوقت الذي أصبحت اجملتمعات الغربية تروج لثقافاتها وقيمها وأمناطها السلوكية املتناقضة 

، واليت أصبحت العربيةمع ثقافاتنا احمللية واليت باتت تهدد اخلصوصية الثقافية واحلضارية 

تبعية من خالل ما أفرزته العوملة،تعيش حالة 

41

يف ظلها إىل مواطن  العربيفقد يتحول الفرد  

مغرتب عن ذاته وعن وطنه وعن قيمه األصيلة اليت توارثها لقرون سابقة، وهذا ما جيب تداركه 

 القطرية والنزاعات واالبتعاد عن الصراعاتعلى مجيع املستويات، ومن طرف خمتلف الفواعل، 

ستغل االختالف الثقايف كبديل لفقدانها لربامج سياسية بناءة مما ساهم يف الضيقة اليت ت

 ، وحتوهلا من عناصر قوة إىل عناصر ضعف.العربية متزيق واحنالل عناصر اهلوية الثقافية

الذي تقوم على أساسه العالقات الدولية منذ   -األمة -مفهوم الدولة التشكيك يف املسلمات:-ثانيا

عميق، ومل تتم فقط إعادة النظر يف دور ومهام الدولة بل مت  لأكثر من أربعة قرون تغري بشك

حصرها يف يف اجملال االقتصادي واالجتماعي والثقايف، دون أن تكون متأكدة من قدرتها على 

اإلعالم واالتصال اجلديدة اليت أزالت احلواجز  تكنولوجياتدية، كما أن العودة إىل مهامها التقلي

تشكل وسيلة فعالة لرتقية احلوار بني احلضارات والثقافات، ومن مثة جيب  واحلدود بني الدول

 استغالهلا يف خدمة هذه املسألة احلامسة يف تاريخ البشرية،

42

فالبد من العودة إىل  الذات  

ببساطة العودة للتأصيل والتمسك باملقومات احلضارية من دين ولغة احلضارية وهذا يعين 

وتاريخ وتراث دون االنغالق أو الالتفتح على الغري،

43

أزالت  فالوسائل التكنلوجية احلديثة 

يضا احلواجز بني احلضارات والثقافات وزادت من أاحلواجز واحلدود الرتابية بني الدول، كما أزالت 

بينها، والشعوب املنتصرة يف هذه احلروب هي من تتمسك بثقافتها  ساحات الصراع واحلروب

، وال تسمح لشبابها وأفرادها الرضوخ واالستكانة للثقافات األخرى، بل تستفيد  اوتتدافع عنه

ى التحديات علها يف مستومن القوى اليت تتيحها التكنولوجيات احلديثة لتحديث هويتها وج

، عليها التقيد مببادئ ثقافتها وإرث دينها تفرض  مة العربيةلألفالرسالة احلضارية الراهنة، 

 هانجاحلوسائل العوملة يتيح فرصا أكرب لاالستخدام اجليد كما أن وتبيان هذه املبادئ السامية، 

 .  يف هذه املهمة

 :خاتـمة

اعي مع التطور السريع لوسائل اإلعالم واالتصال اجلماهريي، اجلم الفرتة املعاصرةتزامنت 

والفردي، التقليدي واإللكرتوني أو الرقمي، وكذلك التطور املتسارع لنطاق التدفق احلر للمعلومات 

متجاوزا احلدود اجلغرافية واملعوقات التقنية واإلدارية والسياسية والثقافية، اليت غالبا ما تعيق 

ت العامل إىل شبكة التداول احلر للمعلومة حتت التأثري البالغ لتكنولوجيا االتصال اليت حول
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واحدة، وجعلته قرية متناهية يف الصغر بسرعة تدفق املعلومات وتداوهلا على نطاق واسع،  

 نهباحرية اإلنسان حسبما ما هو معلن، بل تشكل  -بالضرورة -ال ختدمفالثورة التكنلوجية 

وسيلة للهيمنة الثقافية وفرض منط العيش جديدا وتبعية أخرى لالستعمار، وجتعل منه 

فراد ومظهرهم كما سلبت هذه التكنولوجيات وقت األوواالستهالك وامللبس والسلوك والتفكري، 

 وتفكريهم ولغتهم، رمبا ستنجح يف طمس دينهم وروحهم.  

 ليه حتىمنفتحا ع وأ العامل منعزال عن إما جمتمع عدم التعامل معها بإجيابية قد جيعل أيو
مبؤسساته  العربياجملتمع  يدفع، وهذا ما مستقبله يكلفه مما وتنصهر عناصر هويته تذوب

وإن  خصوصيته، وتبيان وهويته ثقافتهعلى  للمحافظةالرمسية ومبجتمعه املدني، وجبامعاته 

 اإلرث إلبراز لدفاع املستميتا فينبغي مفروضا بسبب العوملة، األخرى الثقافات مع التعامل كان
 تكنولوجياتالسائل والو  من أن تستفيدمة العربية وعلى األ ،خصوصياتهبكل  العربيالثقايف 

وميكن   ،العربية املستدامة وجعلها يف خدمة التنمية وغريه واالتصالاإلعالم  احلديثة يف 

االهتمام بهذا املوضوع لضمان نوع من التوازن واالنسجام بني لألنظمة السياسية القطرية 

سالح ذو حدين  فهياحلاجة للتقنية واحلفاظ على اهلوية الثقافية وما يتعلق بالقيم الروحية، 

 قد حيي اهلوية الثقافية أو يساهم يف طمس معاملها احلضارية.
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