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 بئ  فهئً ذلئ،، كئان وإذا العالمئا،، وتوالئد المعئانً النفتئا  تهٌئ  افتتاحٌة الثقافة، عن حدٌثنا معرض فً

 فهئو أمكئن وإذا المطلئ،، فئً تعرٌفهئا الممكئن غٌئر مئن لثقافئة تعرٌئ  إلٌجاد أولى، سوسٌولوجٌة لحظة تكون

 هئً الثقافئة أن معتبئرا عشئر، التاسئ  القئرن سبعٌنٌا، منذ وتفرع ساد الذي ذا، هو فائدة أقل ولعل مفٌد، غٌر

 أحئد،، رإٌئة هنئا،. مئا مجتمئ  فئً كعضئو اإلنسئان ٌكتسئبها التئً والتطبٌقا،، والقابلٌا، المعار  مجموعة

 .ٌنسجها التً الدالال، شبكة فً معلقا اإلنسان ترى تعرٌفا لٌس، وهً

 التحلٌل من نوعا توج  أن ٌمكن" فٌبر ماكس" عن" غٌرتز" استحضره ما نوع من هً التً الصورة هذه

 .جمٌعا للناس الثقافة تكون أن اإلغراء وأول إغراءاتها، من للحد أمكن ما إذا للثقافة، التفهمً أو التؤوٌلً

 صئئورة تبقئئى وبهئئا، فٌهئئا، ٌنتجهئئا التئئً الداللئئة عبئئر بثقافتئئ  اإلنسئئان لعالقئئة الجمٌلئئة الصئئورة هئئذه إن ثئئ 

 إلى ٌحٌل الثقافً الخطاب أن باعتبار المتغٌر، االجتماعً الواق  إلى مشدودة تكن ل  إذا تحلٌلٌة، غٌر مجازٌة،

 (1).ٌنتجها التً الداللة عبر الواق  هذا

 تعئاطً صئٌ  ٌطئر  أوسئ ، مشروع ضمن الثقافة لموضوع مقاربتنا إطارها فً لندرج أردناها، افتتاحٌة

 القئئوى بصئئعود كاملئئة تارٌخٌئئة مرحلئئة خئئالل ارتبطئئ، والتئئً الوافئئدة،/ المزدوجئئة الثقافئئة مئئ  العربئئً الشئئباب

 .علٌها مهٌمن وأخرى مهٌمنة، ثقافة وظهور األوربٌة

 ٌٌئرى مئا وراء تئرى أن كلهئا، معانٌهئا ولتصئفٌ  السوسٌولوجٌة، للمغامرة ٌكفً ما الصورتٌن هاتٌن بٌن

 (2).ٌنتظر ال حٌ، المعنى لتجد( تقنٌة وهذه) ٌرى ال ما فٌ  ترى وأن ،(القراءة مبدأ وهذا)

 واإلعئال  والحداثئة، الهوٌئة، عئن للحئدٌ، المزدوجئة والثقافئة الشئباب عئن حئدٌثنا معرض فً نتحول كؤن

 مذهلة واسعة لثقافة تقاطعا، وفٌ  للتناص، ٌتس  متموج متحر،، ونص اجتماعً كعال  والشارع االستهالكً،

 التمئاٌز لعبئة هئو ثان، هو وما تارٌخٌا، أول، هو ما تطر  بلٌغة سوسٌولوجٌة دالال، ذا، وتفرعها، بترامٌها

 ثقافئا، بئٌن القئائ  الرهئان ذلئ، تولٌئدا" وٌسئمى مئا، وضئعٌة ظئل فً تجم  لكل الثقافٌة االختالفا، تنتج  التً

 كئل بئٌن والتجاذب التداف  وذل، والرفض، اخل،والتد والتدافعا،، والتآلفا،، والصراعا، النزاعا، تل، العال 

 (3)".للتوق  قابل وغٌر أبعد مدى لها محصلة ذو ولكن  امتزاج، باختصار هو العال ، ثقافا،

                                                           
(1)

 11، ص 2009تىنش،  ، انجًعٍح انعرتٍح نعهى اإلجتًاع عذد  ،هجلت الوقدهتعنف انهىٌح،  انطاهر نثٍة، 

(2)
 13انًرجع انضاتق، ص  

(3)
 33، ص 2009، انذار انعرتٍح نهكتاب، تىنش التعبيراث االحتجاجيت والوجال االجتواعييحضن تىعزٌزي،  
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 كئذل، تعئد لئ  عربٌّة، ثقافة عن تحدثنا ما إذا خاصة، الثقافا، فٌها تتداخل ثقافة لمعانً استثارة لحظة إنها

 مئن هوٌئا، إفئرا  علئى عجٌبئة وقدرة امتدادا لها وجد، وافدة، بثقافا، وتشبعها مضمونها عن إنزٌاحها بفعل

 .والدالال، للمعنى فاقدة أخرى إنتاج ومن ودالالتها، معناها

 عنئد وإٌابئا ذهابئا طئوٌال التوقئ  دون مئن نظرٌئة مراجئ  وجهتئ  ٌجعئل مئن المشئروع هئذا فً ٌخط  قد

 بئالمعنى كتابئة األقئل علئى" بئار، روالن" عنئد هئذه ألن ؛"تطبٌقاتئ " نقئول وال كتاباتئ  نقول كتابات ، محطا،

 فٌمئا الشئقو، إحئدا، السوسئٌولوجٌا هئد  ملتئذة، صئٌاغة وفٌهئا المفتو ، عن البح، دقة فٌها للكلمة، الجمالً

 (4).وترعاه المشتر، الحس ٌرعاها رمزٌة أنسا، من المجتم  وٌتبناه ٌبنٌ 

 العالقئا، ضئمن فرعٌئا نظامئا بوصئف  الثقافئة مجئال هئو والتحلٌئل وجلٌا، واضحا المعاٌنة مجال هنا ٌبدو

 عئئنه  تعبئئر ثالثئئة، نعئئالج مئئا إلئئى بالنسئئبة هئئ  اجتمئئاعٌٌن فئئاعلٌن نئئزاع محئئط باعتبئئاره العامئئة، االجتماعٌئئة

 األسئئوا، واسئتراتٌجٌة الثقافٌئة، األسئوا، واسئتراتٌجٌة الثقافٌئئة، السٌاسئة اسئتراتٌجٌة هئً: ثئال، اسئتراتٌجٌا،

 ومسئتوٌا، أصئول مئن عدٌئدة فئئا، تتبناهئا التئً الشئبابٌة الثقافئة ضئمنها ومئن الثقئافٌٌن، االجتماعٌن الفاعلٌن

 غٌئر عالقئا، دومئا تكئون التئً االجتماعٌئة العالقئا، عئن بمعزل لٌس، هً ثقافا، ظل فً مختلفة، اجتماعٌة

 .متساوٌة

 والثقافٌئة العربٌئة، الثقافئة بئٌن نئراو  أن حاصئل تحصئٌل هئو مئا إلئى العئود التقئدٌ  هئذا غئرض من لٌس

 لتعئاطً الخفٌئة الجوانئب إلئى الولئوج منهئا الغئرض وإنمئا كثٌئرة، وهئً وعثرا، مطبا، وإٌابا، ذهابا الغربٌة

 البلٌغئة، السوسئٌولوجٌة الئدالال، ذا، والسئلوكا، بئالتعبٌرا،، ٌزخئر ثرٌئا مجاال تمثل التً الثقافة م  الشباب

 للشئباب مقاربئة ضئمن مزدوجئة ثقافة إطار فً والعالمً المحلً، واقعها م  الشابة الفئا، علتفا تعكس والتً

 . العربً

1

 الثقافت الوسدوجت: هراوحت بين الوحلي والىافد -أ

 االجتمئاعً، التماسئ، فئً الضئعٌفة الحلقئة هئو الشئباب أن" مئوران إدغار" الفرنسً االجتماع عال  اعتبر

 فئئة ذاتئ  حئد فئً ٌمثئل ال الشئباب أن علئى الشئباب، اجتماع عل  فً المختصٌن أوساط فً إجماع شب  وهنال،

 ألوضئئاع مقٌاسئا تمثئئل فهئً هنئئا، ومئن. فٌئئ  تعئٌ  الئئذي المحئٌط بإشئئكالٌا، تتئؤثر فئئئا، هئو مئئا بقئدر إشئكالٌة

 .المجتمعا، بها تتطور التً الكٌفٌة بمعرفة ودراستها بها، االهتما  وٌسمح المجتم 

                                                           
(4)

 16، يرجع صاتق، ص انهىٌح وانعنفانطاهر نثٍة،  
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 اإلثبئا، بعد  متؤثرة اجتماعٌة وضعٌة لٌصبح العمرٌة، الفئة حدود ٌتجاوز الشباب فإن الوجهة، هذه ومن

 البطالئة أمئد وطئول العائلئة، عن االنفصال سن وتؤخر الدراسة، مدة طول عن الناج  النضج وبعد  االجتماعً

 سئئن لخلئئ، المشئئرع لئئدى نزعئئة وجئئود رغئئ  ومنتشئئرة، قئئارة أصئئبح، أوضئئاع كلهئئا وهئئً الئئوقتً، الشئئغل أو

 (5).والمدنً والرشد المسإولٌة سن بتخفٌض وذل، مفصلٌة،

 علئئ  فئئً الكالسئئٌكٌة المفئئاهٌ  مئئن باعتبئئاره الشئئباب، ثقافئئة مفهئئو  عئئن الحئئدٌ، ٌبئئرز المنطلئئ،، هئئذا مئئن

" بارسئونز تالكو،" ٌعرفها العشرٌن، القرن من األول النص  من األمرٌكً االجتماع عل  وبخاصة االجتماع

 الكهول، ثقافة م  ومتناقضة مضادة هً الثقافة هذه أن فٌرى والمراهقة، الطفولة بٌن للحدود ضبط  خالل من

 المسإولة، ثقافة أنها على تعر  مراهقة ثقافة فهً اإلنا،؛ وأدوار الذكور أدوار بٌن عمٌ، فصل على وٌقو 

 .الحٌاة ملذا، على باإلقبال تتمٌز

 أهمٌئة تئدر، الشئباب بموضئوع اعتنئ، التئً االجتماعٌئة العلئو  فئً التخصصا، أغلب أن هنا والمالحظ

 والمفئاهٌ  الشئباب مفهئو  تحدٌئد فئً واالجتمئاعً االقتصئادي اإلدمئاج أنسئا، وتغٌر الحٌاة، دورة تمدد ظاهرة

 كئالجنو ، السئلوكا،، مئن العدٌئد لتفسئٌر والتهمئٌ  االجتمئاعً اإلقصئاء ظئاهرة علئى تركز كما ب ، المتصلة

 بالصئم،؛ الٌئؤس عئن تعبٌئرا، أو ورافضئة، مضئادة تغٌئرا، تبئدو التئً الجدٌئدة الثقافٌئة والتغٌئرا، والعن ،

 االنكفئاء ٌصئبح معئ  التواصئل ٌمكئن ال وأنئ  وعئدوانً، وبعٌئد غئامض الكهئول مجتم  أن الشاب ٌشعر فحٌن

 (6).اإلجابة أشكال أنج  هو الصم، أو الذا،، على

 الواقئئ  بمعطٌئئا، عالقتهئئا فئئً الثقافٌئئة والتعبٌئئرا، الرمزٌئئة، البنئئاءا، فئئً التفكٌئئر هئئو إذن، البحئئ، مجئئال

 .تمثلها فً معٌشة هً كما المجتم  هوٌة فً بح، هو الثقافة فً البح، أن أساس وعلى االجتماعً،

 ال اللغة حٌ، ومن المحتوى، حٌ، من العربٌة فالثقافة المعٌشة،: أهمها من عدٌدة، عوامل فً البح، عند

 (7).الحضارا، تل، إلى تمتد جذورها إن بل الجاهلٌة، مرحلة من كلٌا تبدأ أنها الجز  ٌمكن

 الخطئر وهئو الجها،، مختل  فً بٌنهما الصراع وٌحتد  موجود، هذا والغربٌة العربٌة الثقافتٌن وتناقض

 ثقافئة ولئٌس عربٌئة ثقافئا، وجئود عئن السٌاسئٌة الئدواف  ذو المنفعئل الكئال  ولٌس العربٌة، الثقافة ٌواج  الذي

 .واحدة عربٌة

                                                           
(5)

 68، ص 2002انعرتٍح وانشثاب، انذار انًصرٌح انهثنانٍح، انقاهرج،  عهً نٍهح، انثقافح 

)6)
 Béji (Hélé), Désenchantement national: essai sur la décolonisation, François Maspero, Paris, p. 124 

(7)
 101، ص 2005األونى،  ، انًركز انثقافً انعرتً، انًغرب، انطثعحسؤال الثقافت العربيت في عالن هتحىلعهً أويهٍم،  
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 الثقافئة مئ  العربئً التعئاطً مسئؤلة وبقئوة ٌطئر  أوسئ ، مشئروع ضئمن الموضئوع لهئذا مقاربتنئا تنئدرج

 فئً تهدٌئداتها وتحقئ، األوربٌئة، القئوة بصئعود كاملئة تارٌخٌة مرحلة خالل ارتبط، التً الحداثة، وم  الوافدة

 فئً بالخصئوص تجسئم، ثقافٌئة تحئوال، مئن السئٌرورة تلئ، واكب وما المباشرة، االستعمارٌة السٌطرة شكل

 بتحئئوال، تسئئمٌت  علئئى اصئئطلح مئئا أو والسٌاسئئً، والئئدٌنً والئئدنٌوي، الئئدٌنً بئئٌن للتمفصئئل الجدٌئئدة الصئئٌ 

 (8).المقدس

 والعئال  اإلسئالمً العئال  بئٌن للعالقئة التئارٌخً للمسئار أشئمل رإٌة ضمن إشكالٌتنا ننزل أن الممكن ومن

 واألبعئاد، األطئوار متعئددة مواجهئة بوصئفها قرنئا، عشئر أربعئة نحئو طٌلئة الغربئً وتالٌئا األوربً، المسٌحً

 القوة لبناء مشروعٌن بٌن التصاد  بل بالتوتر، والبشر واألراضً الثروا،، على السٌطرة غاٌا، فٌها اختلط،

 .المعنى صراع براهٌن أي للعال ؛ وسعٌتٌنت مركزٌتٌن ورإٌتٌن الثقافة، وإنتاج

 اسئتٌعاب مصئداقٌتها تشئترط مقارنئة، مئن تنتجئ  فٌمئا موضئوعنا إلئى بالنسبة المقترحا، هذه أهمٌة تكمن

 منهئا جانب فً تعود المعضال، من جملة طر  اإلسال  لعال  الحداثة فاقتحا  التارٌخٌة؛ المسارا، خصوصٌة

 كحتمٌئئة كلئئ  ٌإخئئذ ومتضئئامن؛ متكامئئل ككئئل نفسئئ  ٌقئئد  ومادٌئئا رمزٌئئا عالمئئا تشئئكل الوافئئدة الحضئئارة أن إلئئى

 المنطئ، هئذا وضئ  حٌئ، مقاومتها، عن فضال بتجنبها مجتم  ألي قبل ال كونً نزوع ذا، وظاهرة تارٌخٌة،

 واإلنسئان للكئون ورإٌتهئا الغالبئة الحضئارة فئً بالئذوبان االنتحئار إمئا: خٌئارٌن أما  اإلسالمٌة العربٌة الثقافة

 .والتالشً بالهامشٌة محكو  تقلٌد بكلٌة والتشب، الذا، على االنطواء نتٌجة البطًء المو، وإما والتارٌخ،

 للثقافئا، تحئدٌا تمثئل ولكنهئا فٌئ ، رجعئة ال كمسئار بالعولمئة أساسئا مرتبطئة الثقافٌة المسؤلة فإن وإجماال،

 المتجئاوز الثقئافً للمنئتج الجماهٌرٌئة العولمئة مظئاهر أقوى من هً الثقافة فعولمة والقومٌة؛ والوطنٌة المحلٌة

 .للحدود عابرة شبكا، عبر وتسوٌق  المنتج، هذا وتنمٌط والحدود، القٌود

 العئال ، مسئتوى علئى مسئتهلكٌن مئن هائلئة أعئدادا تسئتهد  منمطة، بضاعة إلى الثقافة العولمة حول، لقد

 فٌهئا تئتحك  شئبكا، عبئر وتسئوٌقها الثقافٌئة للبضئاعة تنمٌط فهنا، واالستهال،؛ اإلنتاج لضرورة منمطة وهً

 .الشمال بلدان إلى الغالب فً تنتمً عالمٌة، شركا،

 ثئئورة قبئئل أي قلٌلئئة؛ عقئئود منئئذ عنهئئا نفسئئ  الحئئدٌ، هئئو ٌكئئون أن ٌمكئئن ال اآلن الثقافئئة عئئن حئئدٌ، وأي

 فً بما االستهال،، تنمٌط منها التً بخصائصها العولمة نحو العال  واتجاه السو،، اقتصاد وانتصار االتصال،

 ضئغط تحئ، واقعئة النامً العال  إلى المنتمٌة األم  ثقافا، أصبح، لذل،، ونتٌجة. الثقافٌة البضاعة تنمٌط ذل،

 الهئئام  إلئئى تلقئئً العولمئئة ألن الهوٌئئة، باسئئ  نفسئئها عئئن بالئئدفاع الفعئئل رد فتحئئاول المعولمئئة، الغربٌئئة الثقافئئة

                                                           
(8)

 130، ص 2007آرار،  -ترجًح ينٍر انضعٍذانً، يركز دراصاخ انىحذج انعرتٍح، تٍروخ، يارس هفهىم الثقافت في العلىم واالجتواعيتدنٍش كىط:  
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 المتحكمئة المتقدمئة المجتمعئا، عولمئة جهة، من عولمة هنا، فٌكون تفتٌتها، على وتعمل وثقافا،، بمجتمعا،

  (9).وعرقً طائفً ودٌنً ثقافً تفتٌ، أخرى جهة ومن وتواصلها، مصالحها وشبكا، مراكزها فً

 فئئئة فٌئئ  تمثئئل هئئ  عربئئً لواقئئ  ممكنئئة والقئئراءا، اإلشئئكاال،، مئئن العدٌئئد إلئئى ٌفضئئً الطئئر  هئئذا مثئئل

 ظئل فئً بقئوة الهوٌئة مسئؤلة بئذل، لٌتطئر  لألقئوى، فٌها الغلبة ثقافٌة تجاذبا، ٌعٌ  فهو هشاشة؛ أكثر الشباب

 .اإلعالمً التصاعد تؤثٌر

  الشباب العربي والهىيت: التعايش الوهتس -ب

 تمٌٌئزا، دون حئال ممئا مٌتافٌزٌقٌئة، مقولئة تكون تكاد متجوهرة أنها على الغالب فً إلٌها منظور الهوٌة

 هوٌئا، بئٌن أٌضئا ولكن بالهوٌة، واإلحساس الهوٌة وبٌن واالنتماء، الهوٌة بٌن بالتمٌٌز بدءا دقٌقة، وتكوٌنا،

 أي فعن. (10)إسقاطٌ  أو مفروضة وأخرى ذاتٌة، أو مقولة هوٌا، وبٌن واجهٌة، أو فانتازمٌة وهوٌا، واقعٌة،

 نتحد،؟ أن ٌمكننا هوٌة

 جئرا  هئً الهوٌة جرا  فإن الزمن، عبر ذاتها، هً بؤنها لإلحساس حماٌة القطٌعة، تخشى الهوٌة أن بما

 ٌمكئن... الئوطنً الئذا، بجئر  األمئر ٌتعلئ، عنئدما" أنئ  مئن" رٌكور بول" رآه مما هذا ٌقترب. أٌضا الذاكرة

 (11)".دائما مواجهت  إلى المجروحة الذاكرة تضطر ما هً الخسارة أن ذل،،. ضائ  حب موضوع عن الحدٌ،

 وكانئئ، قئئوته  للعئئرب كانئئ، عنئئدما ٌقئئال ٌكئئن لئئ  الٌئئو ، اإلسئئالمٌة أو العربٌئئة الهوٌئئة أزمئئة عئئن ٌقئئال مئئا

 غٌئئر متعئئددا، اآلخئئر إلئئى ٌنظئئرون متؤكئئدة، هئئوٌته  فكانئئ، متوسئئعة، مسئئتقرة وثقئئافته  مئئدها، فئئً حضئئارته 

 إلئى: إلٌئ  آلئ، مئا إلئى بهوٌته  ٌإول أن التارٌخ شاء. عن  آخذٌن اختالف ، قابلٌن ب ، معترفٌن من ، متوجسٌن

 ومنئ  الموضئوعً منئ  ٌغٌئب، ال دائئ  خطئر مواجهئة وفئً ولّئى، مئاض عئن للدفاع دائ  استنفار فً تهتز، أن

 إنهئا" مونتسئكٌو" عنهئا قئال التئً الجمٌلئة المئرأة كتلئ، أصبح، اآلخر، نظرة تتحمل تعد ل  هشاشتها. الوهمً

 رغبتهئا موضئوع فقئد الئذاكرة، مجروحئة هوٌئة فهئً سابقا، قٌل ما استحضرنا وإذا إلٌها، أحد نظر كلما تعرج

 .واستبطان  الحداد تحمل فً وفشل، نرجسٌتها، وأسس

 والهوٌئة، االنتمئاء المركئزي موضئوع  بالثقئافً السٌاسئً فٌئ  ٌلتح  كبٌر جدال إلى تحول الجدل هذا مثل

 .العربً الوطن جغرافٌت 

                                                           
)9)

 Jean Baudrillard, La société de consommation, Denoël, France, 1970, p 14 

(10)
 11وانعنف، يرجع صاتق، ص  انطاهر نثٍة، انهىٌح 

(11)
 13انًرجع انضاتق، ص  
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 خطاب فإن مستقبال، الفعل على القادرة وقوت  الوطن، لهذا الصلبة النواة هً الشبابٌة الشرٌحة كان، ولما

 تكنولوجٌئة ثئورة ظئل فئً ومستقبلً آنً، عربً واق  استقراء من ٌمكننا مفصلً، خطاب لدٌ  وتشكلها الهوٌة

 .وحداثة قٌ  من وافد هو فٌما وتصهرها هوٌت  تهدد ومعلوماتٌة

: همئا   واالسئتمرارٌة، بالتواصل ٌحظٌان االنتماء من مستوٌٌن ـ المبح، هذا فً نتناولها كما ـ للهوٌة إن

 إن:" قئائال العربٌئة، اللغئة أهمٌئة علئى شئدد" بئار، جئا،" والمستشئر، االجتمئاع عئال  أن حتئى والدٌن، اللغة،

 المقئو  باإلسئال  ٌتعلئ، فٌمئا أمئا". اإلنسئان عئال  إلئى تنتمئً  تكئاد ال العربٌئة اللغئة" وأن ،"مئوطن هئو الشر،

 قاعئدة وأعطئاه  وّحئده ، الئذي وهئو العئرب، مئن العظمئى الغالبٌة دٌن فهو العربٌة، الهوٌة فً انًالث الرئٌس

 والقرآن ،"الجابري عابد محمد" تعٌٌر حد على أساسا العرب دٌن وهو (12)دولة، كونوا وب  وأٌدٌولوجٌة فكرٌة

 .العرب بلغة جاء المقدس كتاب 

 مردهئا الثقافٌئة، االزدواجٌئة مئن نوعئا ٌعئٌ  الئذي العربئً وطننا فً مستعصٌا ٌبدو أمر الهوٌة قٌاس إن

 الهوٌئة، بؤزمئة ٌعئر  مئا أحئدث، والتئً واإلعالمٌئة، التكنولوجٌئة والثئورا، المتئواترة، االستعمارٌة المراحل

 ثورا، ظل فً والتفك، االنبناء بٌن متؤرجحة أصال هً هوٌة عن الباح، الشباب فئة خاصة منها ٌعانً أزمة

 مسؤلة نطر  ٌجعلنا ما وهو للشباب، االجتماعٌة والتنشئة للمجتم  الجماعً الوعً تشكٌل على عملت إعالمٌة

 .والحدود االمتدادا، بٌن اإلعالمٌة المنظومة م  الشباب تعاطً

2 

 قئدرة بعئد  اعتقئادا نجئد العربئً، لإلنسئان القٌمئً المصئٌر علئى اإلعالمٌة العولمة نجا  من الخو  بقدر

 إلئئى تسئئعى التئئً الدعاٌئئة موجئئا، بوجئئ  والوقئئو  اإلعالمئئً، الغئئزو مواجهئئة علئئى تحدٌئئدا( الشئئاب) اإلنسئئان

 اإلعالمٌئة العولمئة تسئتهدف  الئذي فالشئاب ؛"السئلو، وأنمئاط والجمالٌة االستهالكٌة والقٌ  الذو،، على الهٌمنة

 وسلبٌا، استهالكٌا موقف  لذل، تبعا فٌكون ذات ، ٌحصن أن وعلى اإلعالمً، الغزو هذا مواجهة على قادر غٌر

 اإلعالمٌئة المضئامٌن خصئائص مئ  ٌئتالء  بمئا سئلوك  أنمئاط تغٌٌئر إلئى وربمئا االسئتكانة إلى ب  ٌدف  قد مما

(13).المستهلكة
 

                                                           
(12)

 20، ص 2009، هجلت الوقدهتصانى األتٍض، انهىٌح وانعنف،  

(13)
 12، ص 1999، تىنش، 4، عذد هجلت اتحاد إذاعاث الدول العربيتانًنصف وناس، يقال انعىنًح اإلعاليٍح وانًجتًع انعرتً،  
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 من األول الجزء م  المعنى بهذا تتطاب، وهً المسافا،، الختزال للتكنولوجٌا تسخٌر هً اإلعال  فعولمة

 أن" غئدنز وٌعتبئر (14)".العالمٌئة علئى وتفتح اإلنسانٌة األجزاء كل اتصال" بؤنها" موران إدغار" لدى تعرٌفها

 ".محدد مكان إلى واالنتساب االنتماء مشاعر من التقلٌل على قدرة اإلعالمٌة للعولمة

 الجدٌدة، اللٌبرالٌة أصحاب قبل من والملكٌة المستهل،، مصطلح بإضافة اإلعال  عولمة مفهو  بنا وٌكتمل

 ٌنبنئً أساسئها علئى التئً اإلجمالٌة األجوبة ومن النسقً النشاط من كنمط االستهال،" بودرٌار جون" وٌتناول

 فقط تختزل ال التً الٌومٌة الحٌاة هً" بودرٌار" عند االستهال، أماكن فإن وعلٌ ،. للمجتم  الثقافً النظا  كل

 ".التؤوٌل من نظا " باألحرى هً بل والتكرار، االبتذال وفً الٌومٌة، ا،والحرك األفعال، مجموع فً

 بهئا التئً الطرٌقة فهً نفس ؛ عن المعاصر المجتم  كال  إنها أسطورة، االستهال، اعتبار إلى هذا ٌفضً

 مئئن المزٌئئد علئئى أساسئئا قائمئئة اإلعالمٌئئة العولمئئة فئئإن وعلٌئئ ،. االسئئتهال، مجتمئئ  إنئئ  وٌفكئئر، المجتمئئ  ٌئئتكل 

 .المستهلكٌن أما  جدٌدة فرص وخل، اإلعال  وسائل ملكٌة فً التركٌز

 الئوعً مسئتوى علئى مالئمئة أرضئٌة توفر، العربً، الوطن شمل والذي اإلعالمً، المد هذا من انطالقا

 جٌئل إلئى جٌئل مئن توارثهئا ثئ  االجتماعٌئة، ونماذجئ  قٌم  وامتصاص ـ األوربً ـ اآلخر عن لألخذ الجماعً

 وأسئهم، اآلخئر، خصوصئٌة فئً الئذوبان فئً رغبت  اإلعالمٌة العولمة عمق، الذي الحالً الجٌل إلى وصوال

 .العائلة داخل عالقات  تغٌٌر فً

 الئوطن، هئذا مئن كجئزء التونسئً المجتمئ  داخل نجده لما مماثال كان العربً، الوطن فً المشهد هذا مثل

 التً التحدٌ، سٌاسة وأن خاصة العال ، فً االتصالً المشهد تغٌر م  مواز بشكل الثقافً المشهد شمل  والذي

 للمجتمئئ  التقلٌدٌئئة المنظومئئة تقئئوٌض إلئئى وجهئئ، بورقٌبئئة قبئئل مئئن وتحدٌئئدا أنئئذا،، الحكومئئة قبئئل مئئن اتبعئئ،

 بتارٌخ بورقٌبة صر  فقد األوربً، اآلخر نموذج م  بالقٌاس تطوره، إلمكانٌة معرقلة اعتبر، التً التونسً،

 القئرن مئن الثئانً النصئ  فئً نعٌ  بؤننا نغفل أن ٌمكننا ال ذل،، وم ... عرب أننا ٌفوتنا ال" ;:<6 أفرٌل =

 أحئد هئو تئونس فتحئدٌ،". عصئرنا نواكئب كً الحضارة مسٌرة فً المشاركة على حرٌصون وأننا العشرٌن،

 هوٌئة التونسئٌة الشخصئٌة ٌعطئً أن أراد بورقٌبئة أن لالنتبئاه والالفئ، البورقٌبٌة، الفترة فً األساسٌة الثواب،

 بنئاء بمحاولئة التونسئٌة الشخصئٌة ارتبط، فقد المشرقً؛ وخاصة العربً السٌا، عن متباعدة قطرٌة، وطنٌة،

 الئوطنً: متكاملئة أبعئاد علئى االسئتقالل مرحلئة فئً الشخصئٌة سئترتكز ولئذل، الوطنٌئة، الئذا، وتؤكٌئد الوطن

 (15).واإلسالمً والعربً

                                                           
)14)

 Edgar Morin, Une politique de civilisation, Edition seuil, p     

(15)
 13، ص 1999هطثاعح واننشر، تىنش، شهادج عهى عصر، عالياخ ن ـ سيرة زعينانطاهر تهخىجح، انحثٍة تىرقٍثح ـ  
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 ذكورا ـ المجتم  هذا شباب  انفتا  أهمها من خصوصٌا،، ل  مجتم  تشكٌل فً سهم،أ العوامل هذه كل

 ٌنفئً ال هئذا لكئن واألصئالة، الحداثئة بئٌن تجمئ  محافظئة، بلٌبرالٌئة الحٌئاة علئى متطلعٌن اآلخر، على ـ وإناثا

 وأن السئٌما. األخٌرة العشرٌة فً خاصة والممارسا،، القٌ  على واإلعالمٌة التكنولوجٌة الثورا، تؤثٌر قطعا

 العالقئئا، وتحدٌئئدا االجتماعٌئئة، العالقئئا، مسئئتوى علئئى والفوضئئى القلئئ، أدخلئئ، الجدٌئئدة االتصئئالٌة المنظومئئة

 .الشباب فئة داخل وخاصة واألبناء اآلباء بٌن أو الزوجٌن، بن سواء األسرٌة،

 سئواء العائلئة، فئً األدوار تمئس التئً والفوضئى االهتئزازا، علئى" الثمانٌنا، منذ االجتماع عل  أكد وقد

 وافدة ثقافة وبٌن وقٌمها، ضوابطها لها محلٌة ثقافة بٌن تجاذبا، نتٌجة والمراهقٌن، اآلباء بٌن أو الزوجٌن بٌن

 .وإغراءاتها معاٌٌرها لها

 حرٌئة هوام  بقلة ٌضٌقون أصبحوا حٌ، بآبائه ، الشباب عالقة تحول، المزدوجة، الثقافة هذه ظل وفً

 اآلبئئاء احتئئرا  قئئٌ  فؤخئئذ، للسئئٌطرة، مرادفئئا اآلبئئاء قبئئل مئئن والتوجٌئئ  النصئئح وأصئئبح عئئائالته ، فئئً التعبٌئئر

 الغربٌئة اإلعالمٌئة المضئامٌن مسئ، حٌئ، تهتئز، التقلٌدٌئة ـئ التونسئٌة العائلئة مالمح وبدأ، تتراج ، وطاعته 

 وسلوكٌات ، مجتمع  قٌ  باكتساب الفرد فٌها ٌبدأ التً األولى المإسسة العائلة، مإسسة فً االجتماعٌة العالقا،

 التطئاب، عئن العربئً الئوطن شئباب كسئائر التونسئً الشئباب ٌبح، نماذج الغربً ـ اآلخر ـ قٌ  أصبح، حٌ،

 طوفئان ظئل فً أكثر الصمود على تقوى تعد ل  التً والقٌ  الهوٌا، تضٌ  التطاب، عن البح، هذا وفً. معها

 .الحٌاتٌة مستوٌات  جمٌ  مس واهن وضع  عربٌة انتكاسة وق  على خاصة العولمة،

 العئا ، الئرأي صئناعة فئً مئإثر دور عصئرنا فئً ة والمقئروء والسئمعٌة المرئٌة اإلعال  ألجهزة با، لقد

 العامئة السٌاسئا، مختلئ  فئً التئؤثٌر بئل السٌاسئً، القرار صناعة فً والتؤثٌر للناس، السلوكٌة األنماط ورس 

 اإلعئال  مكئن والئذي المختلفئة، االتصال ووسائل اإلعال  أجهزة فً والسرٌ  المذهل التطور بفعل وذل، للبلد،

 تكئوٌن فئً والفعالئة التفكٌئر علئى المهٌمنة القوة هً أصبح، حٌ، التؤثٌر، عالٌة وقدرا، إمكانا، امتال، من

 (16).السلو، نمط

 خئالل مئن الوافئدة الثقافئة وتبنئً السئتٌعاب غٌئره  من تهٌإا   أكثر ـ المراهقة مرحلة فً السٌما ـ فالشباب

 بدوره ٌصبح الذي المتلقً ذهن فً والقناعا، األفكار، من مجموعة لغرس ٌسعى الذي الغربً اإلعالمً المد

 داخئئل وصئئهره السئئتقطاب  ممنهجئئة وسٌاسئئة معئئٌن لئئنمط والخاضئئعة المنتجئئة للمئئادة ومسئئتهلكا سئئلبٌا، متلقٌئئا

 .منظومت 

                                                           
(16)

 147، تىنش، ص 2010، وحذج انثحث فً تكنىنىجٍاخ اإلعالو واالتصال، أشغال يهتقى الشباب واالتصال والويديا، يؤنف جًاعً 
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 هامشئئٌة، ثقافئة ٌعتبرهئئا مئن فهنالئئ، الشئبابٌة؛ الثقافئئة هئذه مئئن المواقئ  اخئئتال  فئً هنئئا تكمئن والمفارقئة

 فئً ٌبصر من وهنال، عابرة، موضوعا، ومجرد االستهالكً اإلعال  لتؤثٌرا، انعكاسا فٌها ٌرى من وهنال،

 االجتماعٌئئة التحئئوال، ضئئوء فئئً نفسئئ  الشئئامل المجتمئئ  بحركئئة ٌتصئئل وحضئئارٌا اجتماعٌئئا عمقئئا األمئئر

 .الٌو  العولمة واق  ٌفرضها التً الواحد البعد ذا، المتسارعة والثقافٌة واالقتصادٌة

3

. منطقهئا ندر، أن دون لكن فتخترقنا ٌومٌا، فٌها نتحر، التً والدالال، العالما، من نسٌجا الشارع ٌمثل

 السٌاسئئٌة الظرفٌئئا، وحسئئب والنئئاس، األنمئئاط بتبئئدل متبئئدل حئئً هئئو بئئل أبئئدا، سئئاكنا فضئئاء لئئٌس والشئئارع

 إلئئى تتئئذرر كبئئرى عالمئئة هئئو بئئل ،"بٌئئرس" عبئئارة حسئئب بالعالمئئا، ملئئًء عئئال  إنئئ  والثقافٌئئة، واالجتماعٌئئة

(17).األضداد فٌ  تلتح  نس، وف، متناهٌة غٌر عالما،
 

 ومن الخاصة، عالمات  جٌل ولكل جدران ، على المرتسمة التارٌخ أحدا، أغلب على شاهد إذن، فالشارع

 نصئا وٌكئون ٌومٌئا، فٌ  نتحر، الذي الجغرافً المجال لهذا سٌمٌولوجٌة قراءة من نتمكن العالما، هذه خالل

 .ثقافت  وٌصن  عالم  وٌبنً اإلنسان، فٌ  ٌتحر، الذي الرمزي النسٌج هذا وتفسٌر لفه  أي للقراءة؛ قابال

 مئا منهئا الخفٌئة، الجوانئب إلئى والولئوج شئبابٌة، ثقافئة تقاطعئا، إلئى ننفذ أن الورقة هذه خالل من نحاول

 السوسئئٌولوجٌة الئئدالال، ذا، والسئئلوكٌا، بئئالتعبٌرا،، ٌزخئئر ثرٌئئا مجئئاال تمثئئل التئئً الشئئارع بثقافئئة ٌعئئر 

 .والعالمً المحلً واقعها م  الشابة الفئا، تفاعل تعكس والتً البلٌغة،

 الموازٌئئة الثقافئئة أي ؛"الظئئل ثقافئئة" نسئئمٌ  مئئا علئئى للتعئئر  فرصئئة الشئئارع ثقافئئة علئئى اإلطاللئئة وتمثئئل

 وسئاحة التنشئئة، مجئاال، مئن ومجئاال االجتماعٌة، العالقا، طبٌعة فٌ  تتجلى فضاء الشارع باعتبار والخفٌة،

 .الدرس من حظها تنل ل  مازال، ثقافٌة

 ٌكئون أن بإمكانئ  إذ التناقضئا،، فضئاء هئو ومؤلو ، ومجهول، وجذاب، ومخٌ ، مثٌر، فضاء فالشارع

 والخاص، العا  بٌن التقاط  نقطة إن  صراع، ساحة إلى ٌتحول أن بإمكان  كما احتفالٌة، فنٌة لعروض مسرحا

 العامئة، الذهنٌئة لئدى سئلبً بتمثئل ٌئرتبط مئا وغالبا متباٌنة، دالال، ٌحمل فهو هنا ومن والخارج، الداخل بٌن

 للشئئعور مصئئدر هئئو أخئئرى جهئة ومئئن. والمنحرفئئون والمتشئئردون السئوقة بهئئ  وٌقصئئد" الشئئارع أوالد" فنجئد

 .باآلخرٌن واالختالط للتنقل مسلكا باعتباره بالخطر،

                                                           
(17)

 3، ص 2000أطروحح دكتىراه قضى عهى االجتًاع، كهٍح انعهىو اإلنضانٍح واالجتًاعٍح تتىنش،  الشارع نصا،يحضن تىعزٌزي،  
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 (18)بالشباب؟ صلتها وما" الشارع ثقافة" عن الحدٌ، ٌمكن فكٌ  

 بظهور تتمٌز مختلفة، اجتماعٌة ومستوٌا، أصول من عدٌدة فئا، تتبناها تلقائٌة ثقافة الشارع ثقافة تعتبر

 لمئا متقبئل وموقئ  أخالقٌا، تفسخا ٌعتبرون  لما رافض موق : موقفٌن الكهول لدى وتالقً المجتم ، فً جلً

 .الشباب بمرحلة مرتبطة زائلة مظاهر ٌعتبرون 

 نسئق  مئن ٌكتسئب  مئا بحسئب الفئرد لدى األساسٌة الشخصٌة سما، تتحدد األمرٌكٌة، الثقافٌة للمقاربة وفقا

 نمطئا وٌخلئ  بالتربٌئة الطفئل فئً ٌترسخ ثقافً نموذج حصٌلتها متالزمة، ثنائٌة والشخصٌة فالثقافة التربوي؛

 (19).المهٌمنة الشخصٌة من

 الثقافئة أو الشئارع، ثقافة أبعاد على التعر  محاولة إلى الدراسة هذه فً االهتما  ٌتج  المنطلقا، هذه من

 الحدٌثة اإلعال  وسائل نفوذ عبر بالعالمً المحلً تداخل بفعل وذل، التونسً، الشباب تستقطب التً الحضرٌة

 والمدرسة األسرة) االجتماعً الضبط سلطة وضع  التقلٌدٌة، التنشئة آلٌا، تراج  وبسبب المتنامً، وتؤثٌرها

 (.األخرى المعنٌة والمإسسا،

 تعر  ما وهً الحدود، عبر المتس  التؤثٌر ذا، عالمٌة شبابٌة ثقافٌة نماذج تباعا تطر  الدراسة هذه مثل

 خاصة وبقوة طف، والتً السلفٌة، الدٌنٌة التٌارا، موجة وكذل، ،"الراب"و" الوس "و ،"الهوب ـ الهٌب" بثقافة

 التئً الشئبابٌة الثقافئة قئاع فئً والغئوص ،"التحتئً بئالمجتم " ٌعر  ما إلى والنفاذ العربً، الربٌ  ثورا، بعد

 ".الكامن فً بحثا" "باشالر غاستون" ٌسمٌ  ما وهو أبعادها، نعر  ال ولكننا تجلٌاتها، نشاهد

 هنئا والفكئرة الالمعٌارٌئة، فٌئ  تتكث  بانورامً مشهد فً شارع لثقافة تإسس والتجاذبا، النماذج هذه كل

 (20)".االجتماعً وانحالل المجتم  فكرة تفك،" ٌفترض حٌ، ،"توران آالن" عن  تحد، ما تالمس

 هئذه وتتلئذذ والتشئظً، والتئدمٌر، النفئً، فئً ومغاالتهئا الحداثئة بعئد مئا موجئة علئى الحالئة هئذه وتنسحب

 الحداثئة بعئد مئا لثقافئة نتئاج كلهئا وهئً والالتشئاب ، والالنظئا ، والالعقل،" الالءا،" وحل فً بالتمر  الموجة

 .والمدرسة كالعائلة، التقلٌدٌة مإسسات  وانكما  االجتماعً، الضمور عن أسفر، والتً الهشة،

 تعوٌمئ  ت  أن بعد أنساق ، وانقباض االجتماعً بوهن األولى تتعل،: النص هذا مسار تحكمان إذن فكرتان

 الثانٌئة، أمئا. المؤلوفئة أنسئاقها وتفكئ، الحٌاة، لنمنمة نتٌجة االجتماعٌة الحركا، تقلص إلى أفضى مما بالكثرة،

                                                           
(18)

 8، تىنش، ص 2007يركز اننشر انجايعً ، ثقافت الشارعانًنجً انزٌذي،  

(19)
 84، يرجع صاتق، ص التعبيراث االحتجاجيت والوجال االجتواعييحضن تىعزٌزي،  

)20)
 Alain Touraine, Un nouveau paradigme, pour comprendre le monde d’aujourd’hui, Paris 2  5, p     



 

11 

 

 هئوة وخلئ، وتقالٌئده، وعادات  بقٌم  المجتم  على والتفك، االنقباض هذا بتؤثٌر تتعل، فإنها األولى، تسند وهً

 على القدرة بعد  إحساسه  ذل، وٌصاحب مختلفون، أبناءه  بؤن األولٌاء ٌشعر ما وكثٌرا األجٌال، بٌن شاسعة

 معهئودة غٌئر ومواقئ  والتعبٌر، السلو، فً جدٌدة بؤنماط ٌو  كل فً ٌفاجإون إنه  التغٌٌر، هذا ومواكبة فه 

 كسئلطة ٌلجئإون وقئد أخئرى، أحٌانئا بئالعجز وإحسئاس أحٌانئا، بئالقل، شعور ٌنتابه  هنا ومن منتظرة، غٌر أو

 ردود كلهئا وهئً األخالقئً، واالنحئالل والتهئور، بئالطٌ ، الجاهزة األخالقٌة األحكا  إلى وتربوٌة، اجتماعٌة

 جٌل هو أو الضائ ، الجٌل هو لذل، الدخٌلة؛ وثقافت  فدللوا المستبطنة الجدٌد الجٌل  ثقافة على بالمسإولٌة تلقً

 ".المعاناة"
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