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  رؤية تحليلية. – والهوية الثقافية لدى الشباب المصري التفاعلية

   داليا أشرف 

  المقدمة:
أول جيل ينشأ في البيئة الرقمية الجديدة، وهو  م)٢٠٠٠-١٩٨٠يعد الجيل الذي ولد بين عامي (

علومات را في مصادر المالثورة التكنولوجية الحديثة تغيإذ أحدثت  ؛يتمتع بخصائص مختلفة عن أسالفه
 والمعرفة لدى الشباب في العالم كله، ومن ثم أصبحت محركات البحث على شبكة االنترنت مرجعيتهم؛

الشباب  هذا التقدم أدى إلى تغيير أنماط تفكير جيل بأكمله في جميع أنحاء العالم، وبدأ يلقي بظالله على قيم
  ومفاهيمه وعاداته وتقاليده. العربي

فد الثقافة؛ فهو األداة الناقلة للثقافات بين الشعوب، ولكن ما يحدث اآلن يعد اإلعالم أحد أهم رواو
من تبدل سريع في المشهد وتطور البيئة اإلعالمية الجديدة التي تتمتع بقوة تدفق فائقة للمعلومات، سواء 
كانت من مصادر معلومة أو مجهولة، يجعلنا نطرح في هذا المقال قضية مهمة هي: "الوضع الثقافي 

شباب في ظل تطور سريع ال يعرف حواجز زمنية أو مكانية"، وسنتحدث عن المناخ العام الذي أدى إلى لل
المستمدة من -ي طرأت على ثقافتنا المصرية تالتصدر اإلعالم الجديد المشهد بين الشباب، ومراحل التغير 

نتائج في المستقبل، قد تؤدي من خالل هذا المجتمع الرقمي، وما يمكن أن تؤول إليه من  -انتمائها العربى
  إلى فقدان هويتنا الثقاقية المصرية العربية األصيلة.

  إلى خمسة محاور:الطرح  موضوعوينقسم     

  : انحسار العالم الواقعي فى تأثيره على الشباب.المحور األول

  فتراضي البديل.الثاني: تعاظم استخدام المجتمع االالمحور 

  الى لثقافة الشباب المصرى. الثالث: الواقع الحالمحور 

  مستقبل الهوية العربية فى شخصية الشباب المصرى.الرابع: المحور 

  مفاتيح العودة إلى التوازن وسد الثغرات لحماية الهوية. خامسا: المحور 
                                                   

  ،باحثة وإعالمية مصريةداليا أشرف.  
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 أوال: انحسار العالم الواقعي فى تأثيره على الشباب:

لعلوم والفنون ومصدرة لرائدة كانت إذ  ؛الف السنينتملك مصر تاريخًا وحضارة عظيمة منذ آ
للثقافات علي مر العصور، ولكن ما حدث في السنوات األخيرة من تجريف للثقافة في مصر؛ يجعل البحث 

أتى من بين أهم تلك األسباب تراجع دور المصادر يعن األسباب والعوامل التي أدت إلى ذلك ضرورة،  و
المعلم، والمؤسسات المجتمعية التثقيفية؛ إضافة لتراجع دور الحكومة التربوية والثقافية التقليدية، كاألسرة، و

من هيئات ومؤسسات، وجاء كنتيجة  ملكتبما  ،في مهمتها الموكلة إلى وزارات الثقافة، والتعليم، والشباب
سريعة لهذا الغياب، تدهور جودة التعليم، وتهميش دور المثقفين والمفكرين، وتدني المضمون واللغة 

  يقدم من فنون.  مية ومستوى مااإلعال

مستوى ثقافة الشباب المصري، البد أن نبين الحالة في  وقبل أن نتحدث عن اإلعالم الجديد وتأثيره
  التي وصل إليها واقعنا الثقافي المعاصر من خالل عرض األسباب التى أدت إليه.

دراكهم ور األسرة، كذا عدم إ* السبب األول: الذي يعد أحد الركائز األساسية للتغير هو تراجع د
أهمية نقل جذور وأصول الهوية العربية ألبنائهم، بل إن األمر تحول إلى دفع األبناء لالهتمام بثقافات 
الغرب وتعلم عاداتهم ولغاتهم قبل أن يمنحوهم جرعات أولية من الثقافة العربية التى تحصنهم من االمتزاج 

  التام مع الثقافات الخارجية.

الثاني: هو تراجع التعليم في مصر؛ فبعد أن كانت مصر مقصد التعليم للطالب من دول  السبب *
السنوي وعالميا في الكفاءة والجودة، ففي التقرير  العالم المختلفة؛ أصبحت اآلن تحتل مركزا متأخرا عربيا

) دولة عالمیًا، ١٣٩خیر من بین () وھو قبل األ١٣٨م) حصلت مصر على المركز (٢٠١٦العالمي لتكنولوجیا المعلومات لعام (

 -  باعتراف المسئولين عن التعليم - من أبرز األمثلة أيضا التي توضح لنا واقع التعليم المصري المؤسف و
) من بين جامعات العالم، وفق تقرير ٥٠١هو تصنيف جامعة القاهرة عالميا وحصولها على المرتبة (

) ٨٠٠وف بالتصنيف اإلنجليزي حول ترتيب أفضل (م) المعر٢٠١٦(QS  التصنيف العالمى للجامعات
  جامعة حول العالم. 

 ١٧ اومنهقصرا،  ٩٩* السبب الثالث: هو تدهور حال قصور الثقافة المصرية، التي يبلغ عددها 
يمارس من  ال ى حين تحول الباقى إلى مجرد مبانقصرا مغلقا وفق تصريحات وزير الثقافة الحالي، ف

 فيلما في العام ١٥٠لسينما كانت مصر تنتج فى سنوات سابقة لوبالنسبة ، أو تثقيفىخاللها أى دور توعوى 
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سنوات  ٣عدد األفالم التى تم إنتاجها على مدار  لم يتخطولكن حاليا  - فترة الستينيات والسبعينياتفي  -
هاز الجم، وفق إحصائيات تقرير ٢٠١٤فيلما فى عام  ٤١فيلما منهم  ٨٥م عدد ٢٠١٤إلى  ٢٠١٢من 

 ٤١م ٢٠١٤فكشف التقرير أن عدد المسرحيات التى تم إنتاجها فى  ،اإلحصاءالمركزي للتعبئة العامة و
ولم يخرج عن هذا  ال يرتقى بالذوق العام، اهابط يايقدم محتوى فن مسرحية فقط، ناهيك عن أن معظمها

واألعمال  فزيونية واألغانىأغلب ما يتم تقديمه من المنتجات الفنية فى الدراما التلي يءالمستوى الرد
ففى الغناء دخلت أنماط جديدة أطلق عليها "أغانى المهرجانات"، وفى األعمال المسرحية سيطر  ؛المسرحية

  . -ندر إال ما - المسرح التجارى التليفزيونى، وفى الدراما غابت الدراما التاريخية والروائية عن الساحة

نتقاله بقوة إلى عصر الفضائيات اري، والذى رغم * السبب الرابع: هو واقع اإلعالم المص
متالكه كما هائال من القنوات الفضائية، إضافة إلى المحطات اإلذاعية والصحف، إال أن المضامين او

رتقاء بالذوق العام وال بعقلية المشاهد، ال من حيث لم تسهم فى االاإلعالمية التي تقدمها معظم البرامج، 
تخدمة، وكل هذه العوامل أدت بدورها إلى عدم وجود إطار ثقافى واضح لخلق الشكل، وال اللغة المس

وإطالق طاقات إبداعية حقيقية تعمل على الحفاظ على تراثنا وحضارتنا العريقة المصرية  ،عقول مستنيرة
  وتواكب العالم في تقدمه التكنولوجي. والعربية،

 ثانيا: تعاظم استخدام المجتمع االفتراضي البديل: 

زامن التراجع فى دور منافذ الثقافة النمطية المعتادة وفشلها فى التواصل مع معطيات التغير فى ت
انتشار اإلنترنت وبداية ظهور وسائل اإلعالم الجديدة، فوجد الشباب في هذه الوسائل بديال سهال و العالم،

  وطاقاتهم بحرية ودون قيود.  ومتاحا، ووسيلة لتفريغ شحناتهم

م، أن مصر ٢٠١٦تصاالت وتكنولوجيا المعلومات عن العام در عن وزارة االكشف تقرير صا
على المستوى العالمي، فى استخدام مواطنيها  ١٤ تحتل  المرتبة األولى على مستوى العالم العربي والـ

  "فيسبوك".  للـ

، م١٩٩٢، مع دخول اإلنترنت مصر عام اعام ١٤ وقد كانت نقطة البداية قبل ذلك التقرير بـ
لكنه وقتها كان محدود االنتشار والتأثير، حتى جاءت االنطالقة الثانية بظهور مواقع التواصل االجتماعي 

م، وكان تأثيره أيضا محدودا للغاية خالل مرحلة البداية، ثم تطور تأثيره ٢٠٠٦مثل "فيس بوك" فى 
سياسية الشبابية التى وجدت تدريجيا بالتزامن مع حالة الحراك السياسي واالجتماعي وظهور الحركات ال
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فى هذا الفضاء مجاال متاحا لالنتشار، والوصول إلى قطاعات كبيرة من الشباب، للتعبير عن أنفسهم من 
خالل إنشاء صفحات على مواقع التواصل االجتماعى، والتي أخذت فى التنامى حتى وصلت ذروتها مع 

  كانت الثمرة األولى الحقيقية لهذه الوسائل.م، والتى ٢٠١١يناير  ٢٥انطالق الشرارة األولى لثورة 

وفى هذا السياق أكدت دراسة بحثية بعنوان: "الثقافة االفتراضية وتحوالت المجال العام السياسي"، 
تزايد الدور الذي أدته الشبكات االجتماعية االفتراضية في تشكيل الثقافات الخاصة ببعض فئات وشرائح 

التي اعتمدت على إحصائيات لشركة "كوم سكور" المتخصصة في  -المجتمعات، كما ذكرت الدراسة 
أن هناك تصاعدا ملحوظًا في استخدام هذه الشبكات داخل المناطق التي تحكمها األنظمة  -ت شئون اإلنترن

منطقة الباسفيك السياسية التي تتسم بدرجة ما من السلطوية مثل: أمريكا الالتينية، والشرق األوسط، و
ما رجحت الدراسة أن السبب وراء ذلك هو تزايد حجم القيود المفروضة على الحقوق، ك، سيويةاآل

والحريات العامة في هذه البلدان، باإلضافة إلى استمرار تآكل دور األحزاب السياسية ومؤسسات الدولة 
  الرسمية. 

بل عام هم فى انتشار هذه الوسائل الجديدة معاناة الشباب قسأ -  على وجه الخصوص –وفى مصر 
التى شهدت تهميشا لقدرات وطاقات وأفكار هؤالء الشباب، الذين يمثلون قطاعا كبيرا من و ،م٢٠١١

رائهم ومواقفهم عبر صفحات التواصل االجتماعى استبعادهم آا زاد من لجوئهم إلى التعبير عن الشعب، كم
قتصاديا وثقافيا؛ فاستخدموا تلك او  وسياسيا جتماعياان المشاركة الفعالة والبناءة في مختلف مناحي الحياة م

  النوافذ كبديل لواقعهم المنغلق. 

ته مواقع التواصل االجتماعي في أحداث ثورة يناير إلى ارتفاع شدة أدوأدى الدور الكبير الذى 
إلى  ٤.٣م فزاد عدد الوافدين من الشباب المصري على "فيس بوك" من ٢٠١١فاعليتها بشكل حاد بعد 

ذكره  م، وفق ما٢٠١١م إلى األول من مارس ٢٠١٠نوفمبر  ١٥خالل الفترة من  مليون شاب ٥.٦٥
أي أن عدد المستخدمين زاد بأكثر من مليون شاب في ثالثة أشهر  ،م"٢٠١٢"تقرير الشباب العربى لعام 

ونصف الشهر، كما استمر هذا التزايد مع تطور األحداث وزيادة التأثير، وهذا يشير إلى ما استطاعت أن 
مثله تلك الشبكات االجتماعية من آلية جديدة الحتضان الشباب وضمان حرية التعبير والرأي، فقد وجد ت

  ألفكارهم، ومناخا أكثر فاعلية وأمنا. لخلق مجالالشباب فيها مساحة جديدة الستيعابهم وأعطتهم الفرصة 

علة لتغيير الواقع وفق كما أسهمت هذه األدوات اإلعالمية الجديدة في منحهم شعورا بأنهم قوة فا
شكاليات السياسية واالجتماعية رؤيتهم من خالل العالم االفتراضي، والذي بات يشكل لهم حال تقنيا لإل
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حيث  ؛والثقافية، وساعدت هذه الحلول البديلة فى ترسيخ ثقافات جديدة، وهذا ما أكدته دراسات بحثية عديدة
م للتعبير عن جوانب شخصية غير مستكشفة، ويخلق خلص الباحثون إلى أن اإلنترنت عادة ما يستخد

قالت الباحثة األمريكية "شيري توركل" المتخصصة في علوم ذاته، السياق  فيشخصية افتراضية، و
 اإلجتماع والتكنولوجيا: "نستطيع أن نستخدم العالم االفتراضي للتعبير عن الواقعي". 

  :ثالثا: الواقع الحالى لثقافة الشباب المصرى

لقت األشكال الجديدة واألنماط المستحدثة لثقافة الشباب المصرى إلى آفاق وأبعاد جديدة، بدأت انط
جة زتالفضائية" ليخلق ثقافة مهجنة وممبتغير محتوى اإلعالم التقليدى عبر وسائله المعروفة "القنوات 

مع دخول التكنولوجيا بثقافات أخرى لم تكن متاحة ومعروضة بنفس الكم من قبل، ثم تعمقت تلك التغيرات 
الرقمية والتطبيقات الجديدة للتواصل عبر الفضاء اإللكترونى واإلنترنت، ومع انتشارها وتعمق أثرها 
تحولت أنماط الثقافة عند أعداد كبيرة من الشباب إلى المجال االفتراضى، وظهرت نتيجة لهذه التطورات 

طن"، والذى أصبح يمتلك من الوسائل ما يجلعه "المواطن الصحفى" أو "صحافة الموا ما اصطلح عليه بـ
  ليس فقط مستقبال أو ناقال للثقافة، بل صانعا لها فى أحيان كثيرة.

 الثقافة المهجنة: (أ) 

كانت بداية دخول الهوية الثقافية المصرية إلى مرحلة التهجين عبر وسائل اإلعالم التقليدي، التي 
التسعينيات من القرن الماضى تبني أفكارا جديدة تتماشى  صبغت بشكل كبير بصبغة تجارية، وبدأت في

مع المتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية، التي فرضها عصر العولمة، وظهر ذلك وقتها في تقليد 
"فاست فوود" أو  نتشار الـا، والشباب لموضة الغرب، وسماع الموسيقى الغربية، ومشاهدة األفالم األجنبية

  فى هذه األشكال.  Global Citizenshipع، وبدأ انتشار مفهوم المواطنة العالميةاألكل السري

ورصدت دراسات عديدة أن ثقافة الشباب العربي أصبحت ثقافة مهجنة نوعا ما، وأن هذا التهجين 
والمؤسسات  خلق صراعا جديدا أطلق عليه صراع األجيال، حيث قلص هذا التغير الثقافي من تأثير اآلباء

بوية والثقافية التقليدية، وأدى إلى زيادة تأثير األصدقاء والثقافات الخارجة عن إطار المجتمع، حتى أن التر
على سبيل -هذا النمط الثقافى الجديد وصل في تأثيره إلى مناطق كانت وقتها من المحظورات، فتغيرت 

، الذين استطاعوا أن يغيروا صورة رجال الدين، وأدى إلى ظهور ما أطلق عليهم "الدعاة الجدد" -المثال
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شكل وأسلوب الداعية النمطى وواكبوا الثقافة الجديدة للشباب في المظهر، وأسلوب الخطاب، وطريقة 
  التفكير. 

دور الباعث والمؤسس لما جاء بعده، وترك أرضا خصبة وجاهزة أداء  استمر هذا المتغير فىكذا 
لم تستغلها النوافذ الثقافية التقليدية، حتى جاءت  ر حدة وانتشارا وعمقا، وفتح سماءالستقبال متغيرات أكث

تضمنته من مواقع  مرحلة "اإلعالم الجديد"، الذى انطلق من ساحة الشبكة العنكبوتية "اإلنترنت"، وما
التغير  وتطبيقات خلقت مساحة ضخمة من التفاعل والتواصل، فكسرت حاجز المسافة والزمن، وعمقت هذا

  الثقافى بشكل ملحوظ وفي وقت قياسي. 

 (ب) الثقافة التكنولوجية أو الثقافة االفتراضية: 

بدأ اإلعالم الجديد عبر تقنياته الحديثة في تشكيل مفهوم حديث لالتصال والعالقات االجتماعية، 
الشباب، وزاد من وخلق مصادر معرفية وثقافية مختلفة، تخترق الحدود الجغرافية بسهولة وفاعلية لدى 

من عدد السكان، وفق تصريحات رئيس  %٦٠ى وصلت لنسبة توالتساع رقعة الشباب فى مصر، اتأثيره 
وكشفت أن من تقع أعمارهم بين  ،الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، والتى فصلتها تقارير الجهاز

 %٧٥عاما تبلغ  ٤٠أعمارهم تحت مليون، وأن نسبة من تقع ٢٤.٥فقط يصل عددهم إلى  اعام ٣٥:  ١٨
  من نسبة السكان بما فيهم سن الطفولة.

وقد أدت مميزات وخصائص وسائل اإلعالم الجديد إلى اعتماد معظم هؤالء الشباب على 
فى صورها المختلفة  (Facebook, Twitter, YouTube, Google)المعلومات واألخبار من تطبيقات 

  ات. من فيديوهات ورسائل نصية وتدوين

زدياد عدد الشباب الذين يعتمدون على اإلنترنت إلى ام ٢٠١٢وكشف تقرير الشباب العربى لعام 
مليون شاب مصري، ويستخدمونه يوميا بشكل أساسى كمصدر لمعلوماتهم، وكوسيلة للتواصل،  ٢١.٧

د إلى "فيس بوك" زاد العد لـلمليون، وبالنسبة  ١٣.٧إذ كان عددهم  ؛م٢٠١٠/٢٠١١وذلك مقارنة بـ
مليون شاب، وهذا يشير إلى أن نسبة  ٥.٥٦م يبلغ ٢٠١٠/٢٠١١مليون، بعد أن كان عددهم في  ١٠.٧

  فى عام واحد.  %١٠٠االنتشار زادت بما يقارب 

غالبية الشباب المصري أصبح يعتمد على وسائل اإلعالم الجديد أن وإذا تأملنا هذه األرقام سنجد 
ت الذى تدهور فيه دور المصادر المعلوماتية، والتعليمية، والتثقيفية فى تشكيل معرفته وثقافته، فى الوق
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حتياجات الشباب االمحلية األخرى، التي قد تتسم بالثقة ودقة المعلومات، إال أنها ابتعدت بخصائصها عن 
  وتطورات العصر.

 (ج) ثقافة المواطن الصحفي: 

ا ومهما بين البدائل رئيس فرض نفسه منافساتشير التقارير واألرقام السابقة إلى أن اإلعالم الجديد 
تتوفر فى اإلعالم التقليدى، فإذا ما كان  األخرى، بل وتصدر المشهد بما يملكه من مقومات وخصائص ال

اإلعالم الجماهيري واإلعالم الواسع النطاق هو إعالم القرن العشرين؛ فإن اإلعالم الشخصي والفردي هو 
  إعالم القرن الجديد. 

ل مواقع التواصل االجتماعي حالة من التنوع في الشكل والنمط والخصائص، خاصة فيما وتحم
هي: (التفاعلية)، والتى تسمح للفرد العادي ، ةيتعلق بتعظيم حالة الفردية، والتخصيص، كنتيجة لميزة رئيس

على إلى بتوصيل رسالته إلى من يريد في الوقت الذي يريده، وبطريقة واسعة االتجاهات، وليس من أ
، كل هذه المعطيات أثرت بشكل كبير فى تشكيل واقع ثقافى جديد أسفل وفق نماذج االتصال التقليدية

حيث لم يعد مجرد مستقبل للمحتوي اإلعالمى والثقافى،  ؛خصائصه مشاركة المواطن فى صناعته تعزز
  بل تحول لمنتج فى أحيان كثيرة.

 :شباب المصرىرابعا: مستقبل الهوية العربية فى شخصية ال

شكّلت حالة التنوع والتعدد في مصادر المعرفة، والتغير الذي أحدثته أشكال االتصال واإلعالم  
فرض علينا البحث عن مستقبل الطابع العربى  ماهية الثقافة المصرية وطابعها العربى؛ وهو ما، الجديدة

التصاعد من حيث انتشارها  فى شخصية الشباب المصرى، خاصة أن تلك األنماط الجديدة مستمرة فى
ة التي تميز هويتنا العربية، فمع األهمية المتزايدة الرموز الرئيس وعليه فإن اللغة العربية هي أهم؛ وتأثيرها

هتمام بكل ما هو مكتوب في هذا العالم للمحتوى الرقمي في عالم اليوم، تأتي الحاجة إلى ضرورة اال
، في حين تبلغ نسبة مستخدمي اإلنترنت من %٣ال تتجاوز نسبته الـ التكنولوجي باللغة العربية، فنجد أنه

مليون ناطق باللغة العربية، وهي نسبة  ٣٠٠مليون شخص من أصل  ٤١، أي ما يعادل %١٤.٢العرب 
قليلة إذا ما قورنت بنسبة المحتوى الرقمي باللغات األخرى، وذلك طبقا لتقرير صادر عن جامعة الدول 
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نتشار كتابة (الفرانكو ا، ولعل أبرز مثال على فقدان اللغة قيمتها نسبيا بين الشباب؛ هو م٢٠١٦العربية عام 
  جتماعى والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.راب) التى ولدت على صفحات التواصل االأ

% أيدوا ضرورة  ٨٥أن إلى م، ٢٠١١وبالنسبة إلى مصر يشير تقرير الشباب العربى لعام 
أيدوا استعدادهم الستيعاب أفكار حديثة، وفى تقرير أحدث صدر فى  %١٥عربية، بينما هتمام بقيمنا الاال

، بينما تناقصت نسبة الشباب %٤٣حتضان عادات وتقاليد جديدة إلى ام قفزت نسبة من يرغبون في ٢٠١٤
  . %٥٧المدرك ألهمية االحتفاظ بالقيم العربية إلى 

ثقافتنا وهويتنا العربية في المستقبل، وهى إشكالية  وكل هذه األرقام تمثل مؤشرا لما ستؤول إليه
تحتاج إلى رصد أوسع وأشمل من كل الجهات المسؤولة والمعنية بالحفاظ على الهوية المصرية العربية، 
بما يضمن استمرار التواصل مع كل معطيات العصر فى إطار يحفظ ثوابت الثقافة التى تمثل عنصرا 

  ل والحفاظ على مستقبلها.أساسيا فى بناء حضارات الدو

   :: مفاتيح العودة إلى التوازن وسد الثغرات لحماية الهويةخامساً

األسرة والمناخ المنزلى دورا أساسيا وأوليا فى تكوين تصورات الفرد، وأفكاره، ومهاراته،  ؤديت
كال وطرق وهى المسؤول األول عن تعزيز عالقات األبناء بتاريخهم، وثقافتهم، وهويتهم، من خالل أش

قها عدم بينها وبين أبنائها عم االتربية الحديثة التى تتالفى عيوب وأخطاء أجيال صنعت حوائط وأسوار
 يحميهم من سلبيات االنفتاح الثقافى اإللكترونى. إدراكهم لخطورة تركهم دون راعٍ

يام بدورهما ولذا لزم الق ؛في تكوين أسس بناء شخصية الطالبالمدرسة والمعلم مدخالن أساسيان 
بحيث يستطيعون أن يتعاملوا  ،كاملًا من خالل االهتمام بالطالب والحرص على تكوين الرؤية النقدية لديهم

 مع المؤثرات الخارجية كوسائل اإلعالم الجديد بأسلوب يجنبهم الوقوع في االنحراف الفكري والسلوكي. 

عال في غرز األسس الدينية الصحيحة، أداء دور ف االمؤسسات الدينية كالمساجد، والكنائس، عليه
وذلك لحماية أبنائنا من الوقوع في فخ التطرف الفكري  ؛بإعادة التفكير في شكل ومضمون الخطاب الديني

  واإلرهابي.

المؤسسات اإلعالمية من خالل تقديم خدمة إعالمية راقية ومضامين هادفة تحافظ على قيم 
 نحراف، والتحلل، وتفتح أبواب الحرية والشفافية.المجتمع، وتحد من انتشار الجريمة، واال
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في الحفاظ على الهوية  ابد من تفعيل دورهالدولة ممثلة فى وزارات الثقافة، والشباب، والتعليم، ال
المصرية والعربية، من خالل المدارس، وقصور الثقافة، والمسارح، والندوات، واألهم خلق طرق تواصل 

ا نفس وسائلهم الحديثة ليصلوا إليه بنفس الطرق التى وصلت بها إليهم جديدة مع الشباب تستخدم فيه
 الثقافات األخرى.

أغانٍ، عليهم االرتقاء بالذوق العام، واالبتعاد عن اإلسفاف،  صناع اإلبداع سواء سينما أو دراما أو
ية، وتفعيل دور واللغة المتدنية، والفن الهابط السطحي، وتقديم رسالة هادفة من خالل أعمالهم اإلبداع

المثقفين، والمفكرين، والمبدعين الحقيقيين، ودخول رجال األعمال والمجتمع المدنى طرفا داعما للدولة 
 وللمثقفين فى ذلك.

ألنها الوعاء الدائم لتراثنا وهويتنا العربية األصيلة، ورغم أن ذلك  ؛هتمام باللغة العربيةأخيرا؛ اال
 ،دورها فى ذلك ؤديإن هناك عوامل أخرى البد أن تفولوجية شاملة، لن يأتى إال بنهضة صناعية وتكن

باء الذين يتحلمون مثل: مناهج التعليم التى البد أن تعيد للغة العربية هيبتها فى عقول الطالب، وكذلك اآل
وسائل اإلعالم المعتادة التى يجب أن تعيد باإلضافة إلى مسؤولية زرع حب اللغة العربية فى أبنائهم، 

 ياغة بعض مفرداتها إلى العربية.ص

  :الخاتمة

الثقافة هي المحرك األساسي للفعل اإلنساني، فمقياس تحضر األمم ورقيها مرتبط بتقدمها الثقافي 
الشباب، فإن الحفاظ على  يأعمدة بناء األمم ه، وألن من معان بكل ما يشمله اللفظ من دالالت وما يحتويه

  جديدة يعتمد فى نجاحه على مدى استيعاب وإيمان الشباب بتلك الثقافة.الثقافة ونقلها إلى األجيال ال

وفى ظل سيطرة وسائل اإلعالم الجديد على الشباب تأتى أهمية البحث والتحليل لدور هذه 
الوسائل، وتأثيرها، ومعالجة سلبياتها، وتدخل المعنيين بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية العربية 

قة الشباب بتلك الوسائل؛ لضمان عدم انقراض المالمح األساسية والخصائص األولية كطرف فاعل فى عال
لثقافتنا، مع الحفاظ على المكتسبات اإليجابية من دخولنا عصر اإلعالم الجديد الذى سمحت جوانبه 

أن تحافظ في يتمثل ، اكبير ياطالع الشباب على ثقافات العالم المتقدم، كما يضع أمام الجميع تحدإاإليجابية ب
  على ثراء التبادل الثقافي، وأن تكتسب منه الجيد دون إفراط أو تفريط.
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