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CHALLENGES OF MEDIA EDUCATION ON CITIZENSHIP
THE ALGERIAN MODEL

حتدايت الرتبية االعالمية على ادلواطنة
اجلزائر أمنوذجاً

د .آمال عمريات  /د .عواطف زراري
–جامعة اجلزائر - 3
Amirat Amel / Zerari Aouatef

ادللخص
أصبحت ادلواطنة تشكل مطلبا أساسيا للمواطن والدولة على حد سواء السيما يف ظل انتشار تكنولوجيات
اإلعبلـ واالتصاؿ اليت ديكن أف ربمل رسائل صرحية وضمنية لتكريس روح ادلواطنة دبواجهة سلتلف ادلعوقات اليت
تعرقل الًتبية على ادلواطنة بشكل فعاؿ ،خاصة مع وجود اضلراؼ يف سياسات وشلارسات تطبيق ىذه الًتبية
اإلعبلمية على ادلواطنة يف معظم الدوؿ العربية ومنها اجلزائر ،نظرا لعدة معوقات ربوؿ دوف ذلك يف سلتلف
اجملاالت منها االجتماعية الثقافية ،السياسية ،والًتبوية ،فقد اكتسى مفهوـ ادلواطنة أمهية ابلغة من الناحية العلمية
والعملية وحىت اإلعبلمية ،وابلنظر إذل عادلنا ادلعاصر يف البلداف العربية .
الكلمات ادلفتاحية :تربية اعبلمية  ،مواطنة.

Abstract
As it is mentioned on the title of the article,we are going to discuss media education and its
challenges on citizenship.This latter has become the major fundamental requirement for both
citizens and the state,especially in the light of the spread of information and communication
technologies,which can carry implicit and explicit messages to effectively enshrine the spirit of
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citizenship.And in particular as there is a bias in the policies and practices of applying this media
education on citizenship in most Arab countries,in addition to many obstacles that prevent this
in different social,political,cultural and educational fields.Thus,the concept of citizenship has
acquired a great importance in scientific,practical and even in media terms,given our
contemporary world in Arab countries,it is experiencing many challenges,as a result of many
changes that live this region,especially in this decade where citizenship has become a decisive
factor in the future of states is determined either on the positive or negative side,and the most
factor in this regard is the media and communication technologies,because of the influence of
.media messages and theirs effectiveness in devoting themselves
Key words: media education,citizenship.

: ادلدخل
تشهد ادلنطقة العربية ربدايت مجة نتيجة عدة ربوالت تعرفها خاصة يف السنوات األخَتة حيث أصبحت
ادلواطنة عامبل حامسا يف ربديد مسار مستقبل الدوؿ إما يف اجلانب االجيايب أو السليب ولعل أىم فاعل يف ىذا
الصدد ىي وسائل اإلعبلـ واالتصاؿ وتكنولوجياهتا حبكم أتثَت الرسائل اإلعبلمية وفعاليتها يف تكريس روح ادلواطنة
: وعليو نطرح السؤاؿ اجلوىري التارل،إذا أحسن استخدامها وخطط لذلك بشكل علمي وإعبلمي مدروس
ما أمهية الرتبية اإلعالمية على ادلواطنة خاصة يف عصر الوسائط اجلديدة؟ وفيما تتمثل ادلقاربة اجلزائرية
للمواطنة واىم قضاايىا وحتدايهتا؟
: األىداف:تتمثل أىداؼ البحث فيما أييت
.  إبراز أمهية دور مفهوـ ادلواطنة يف تشكيل السلوؾ القومي لدى أفراد اجملتمع. ربديد العبلقة بُت الًتبية وادلواطنة تسليط الضوء على دور اإلعبلـ يف تعزيز القيم الوطنية وترسيخها؟-

: تعريف ادلواطنة-1

يعترب مفهوـ ادلواطنة واحد من أىم ادلفاىيم ادلكونة للفكر السياسي و االجتماعي ادلعاصر؛ حيث يعرب عن

 فتعريف ادلواطنة يعد أمرا معقدا، و بُت الفرد و اجملتمع من انحية أخرى،تلك العبلقة بُت الفرد و الدولة من جهة
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شأنو شأف معظم ادلصطلحات السياسية و االجتماعية ادلتداولة يف الفكر السياسي و ذلك لتأثره دبختلف
التغَتات.

 -1-1لغة:
إف مفهوـ ادلواطنة – اترخييا -مرتبط ابلتطور الذي حدث دلفهوـ" دولة ادلدينة " يف العادل القدمي عند

اإلغريق ويف روما ،لذا فاألصل البلتيٍت لكلمة مواطن يوضح بصورة كبَتة ادلقصود بكلمة" ادلواطنة".
إف لفظ " "citizenاالصلليزية ولفظ " "citoyenالفرنسية اشتقاؽ من األصل البلتيٍت ""civitos
الذي يشَت إذل ادلواطن ساكن ادلدينة– عند اليوانف و الروماف قدديا (محدي مهران ،2012 ،ص .)62
أما األصل العريب للمصطلح فهو ترمجة لكلمة "  " citizenshipاالصلليزية وكلمة ""citoyenneté
الفرنسية دبعٌت "ادلواطنة" (صونيا العيدي ،2008 ،ص.)05
تنسب ادلواطنة يف اللغة العربية إذل الوطن ،وىو ادلكاف الذي يقيم فيو اإلنساف ،واجلمع أوطاف ،ويقاؿ
وطن ابدلكاف وأوطن بو أي أقاـ ،وأوطنو ازبذه وطناً ،وأوطن فبلف ارض كذا أي ازبذىا زلبلً ومسكناً يقيم فيو

(سامر مؤيد عبد اللطيف ،2011 ،ص.)94
 -2-1اصطالحا:

يرى أفبلطوف أف البشرية خلقت سلتلفة ،هبا فئة خلقت لتكوف حاكمة  ،وأخرى خلقت لتكوف زلكومة،
حيث قاؿ ” أف احلقيقة اليت أقرهتا الطبيعة ىي أف ادلريض سواء كاف غنيا أو فقَتا ينبغي عليو أف ينتظر على ابب
الطبيب ،واف كل إنساف حيتاج أف يكوف زلكوما جيب أف ينتظر على ابب القادر على احلكم" (يوسف كرم،
 ،2012ص . )55
أما أرسطو فهو يرى فكرة ادلواطنة بنظرة سلتلفة سباما حيث عرؼ ادلواطن انطبلقا من شلارس ىذه ادلواطنة،
وحصر شلارستها يف الرجل ادلمتاز بُت الرجاؿ األحرار ،ادلشارؾ يف سياسة الدولة مشاركة فعلية فهو جندي يف
شبابو ،حاكم يف كهولتو كاىن يف شيخوختو فهو متفرغ طواؿ حياتو خلدمة الوطن (ماراي لويزا ،1997 ،ص
.)28
تعرؼ ادلوسوعة العربية العادلية ادلواطنة أبهنا اصطبلح يشَت إذل االنتماء إذل أمة أو وطن ،أما قاموس علم

عرفها على أهنا مكانة أو عبلقة اجتماعية تقوـ بُت فرد طبيعي ورلتمع سياسي) دولة( ،ومن خبلؿ
االجتماع فقد ّ
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ىذه العبلقة يقدـ الطرؼ األوؿ الوالء ،ويتوذل الطرؼ الثاين احلماية ،وتتحدد ىذه العبلقة بُت الفرد والدولة عن
طريق القانوف (معجم الوسيط ،2004 ،ص.)470
عرؼ معجم “لونغمان” " " Longmanاإلصلليزي ادلواطنة أبهنا “تلك احلالة اليت يعد فيها الفرد
مواطنا،كونو يعيش يف رحاب دولة معينة ينتمي إليها وخيلص ذلا ومن مث حيظى حبمايتها ،ويتمتع بعضويتها سواء
أكاف ذلك حبكم ادلولد أو ابكتساب اجلنسية.
نبلحظ أف معجم "لونغمان" كاف أكثر دقة يف تعريفو للمواطنة حيث وصفها أبهنا "حالة" ،دبعٌت أف
طريف ادلواطنة موجوداف أساسا (الفرد،الدولة) لكن جيب توفر شروط معينة حىت ترتقي ىذه العبلقة الرابطة بينهما
إذل حالة مواطنة ،فمن ابرز الشروط اليت أشار إليها ادلعجم العيش يف رحاب الدولة ،االنتماء ذلا قيميا و
اإلخبلص ذلا  ،يف ادلقابل على الدولة توفَت احلماية لو واالعًتاؼ بعضويتو فيها ،وما ينتج عن ىذا االعًتاؼ من
حقوؽ ذلذا الفرد ادلواطن (طارق عبد الرؤوف عامر ،2012 ،ص.)15
يتضح شلا سبق أ ّف ادلواطنة ىي عبلقة بُت فرد ودولة كما حيددىا قانوف تلك الدولة ،وما يتولد عنها من
مسؤوليات متضمنة حقوقا وواجبات أي عبلقة اجتماعية تقوـ بُت فرد طبيعي ورلتمع سياسي ،ومن خبلؿ ىذه
العبلقة يقدـ ادلواطن الوالء ،ويتوذل اجملتمع احلماية ،وتتحدد ىذه العبلقة بُت الفرد والدولة عن طريق أنظمة احلكم
القائمة (فيصل قريشي ،2015 ،ص .)71

ديكن اختصار مفهوـ ادلواطنة وحقوؽ وواجبات ادلواطن ذباه الدولة يف النموذج التارل(:)1
ادلواطنة

ضع القانوين

االعتقادات وادلشاعر

احلقوق والواجبات

(ادلواقف والسلوك)

احلقوق

احلقوق

احلقوق

ادلدنية

السياسية

االجتماعية

اذلوية
اجلنسية+االنتماء

احلقوق القانونية
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ادلناقب احلضارية
ادلواطن الصاحل
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مسؤوليات ادلواطنة

حقوق ادلواطنة

ادلواطنة

منوذج يوضح حقوق وواجبات ادلواطن جتاه الدولة (علي خليفة الكواري ،2004 ،ص )32

 -2قيم ادلواطنة وأنواعها:
تعرؼ القيم أبهنا “رلموعة من ادلقاييس اليت ذبعل فردا ما أو مجاعة يصدر حكما ضلو موضوع معُت أو
ّ
شيء ما أبنو مرغوب أو غَت مرغوب فيو ،وذلك يف ضوء تقدير الفرد أو اجلماعة هبذه األشياء أو ادلوضوعات وفق
ما يتلقاه من معارؼ وخربات ومبادئ وما يؤمن بو من مثل يف اإلطار الذي يعيش فيو" (حممود عقل،2001 ،
ص .)14

تتعدد قيم ادلواطنة إذل:

 -1-2ادلساواة :سبثل قيمة ادلساواة جوىر ادلواطنة  ،ىذه القيمة اليت تعترب أصل الدديقراطية ،اندت هبا كافة
األدايف السماوية  ،كما أكدت وطالبت هبا كافة ادلواثيق الدولية ادلقررة حلقوؽ اإلنساف ،واألحكاـ والدساتَت
الوضعية الداعية إذل الدديقراطية ،وسبس ىذه القيمة عدة جوانب يف حياة الفرد واجلماعة واليت من صورىا :ادلساواة
أماـ القانوف ،ادلساواة يف احلقوؽ والواجبات ،ادلساواة يف تورل الوظائف العامة (علي خليفة الكواري،2001 ،
ص .)113
 -2-2العدل :العدالة قيمة ضرورية يف ادلواطنة ألنو ابلعدالة والعدؿ فقط ديكن أف تكوف ىناؾ مساواة بُت
ادلواطنُت يف مجيع جوانبها كما أف العدؿ يضمن احلفاظ على احلقوؽ وأداء الواجبات من طرؼ ادلواطنُت ،وبوجود
العدؿ حيس ادلواطنُت ابدلساواة وتكافؤ الفرص ،ما حيفز روح ادلواطنة فيهم ،19كلما انتشرت العدالة االجتماعية

ازداد انتماء األفراد لوطنهم وذبذرت وطنيتهم أكثر (أماين غازي جرار.)42 ،2001 ،
 -3-2االلتزام (ادلسؤولية) :يقصد بو مدى خضوع مجيع أطراؼ ادلواطنة (ادلواطن ،اجملتمع ،الدولة) للقوانُت
وانصياعهم ذلا ،ىذا اخلضوع ينتج عنو التزاما منتظما أو ذاتيا يهدؼ للقياـ ابألعماؿ وادلسؤوليات ادللقاة على
عاتق كل طرؼ من موقعو وأدائو لدوره على أكمل وجو شلا يشجع روح ادلواطنة (طارق عبد الرؤوف عامر،
ـ ،س ،ذ ،ص .)82
 -4-2الوالء واالنتماء :إف قيمة الوالء ىي احملرؾ احلقيقي للمواطنة وىو نتيجة هنائية واليت تتبلور يف شكل ما
يسمى الوطنية  ،فالوالء األساس األوؿ الذي خيوؿ للفرد ادلطالبة حبقوقو  ،كما يدفعو إذل أداء واجباتو ضمن إطار
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قيم ادلواطنة ،كما أف قيمة الوالء تدفع إذل بروز ما يسمى ابذلوية ادلوحدة اليت تعرب عن رابطة معنوية بُت الفرد
ودوائر رلتمعو ادلختلفة ،والوالء من دعائم ثبوت ادلشروعية لسلطة ال ربظى بوالء مواطنيها ،أما االنتماء فهو احلالة
اليت تضمن تواجد الفرد ضمن مجاعة بعد إثبات والئو لتلك اجلماعة  ،فبل انتماء دوف والء (عبد هللا بن سعيد
بن حممود العبود ،2011 ،ص .)88

فاالنتماء ىو حاجة أساسية يف أعماؽ الفرد وقيمة مكتسبة تتضمن حركة نشطة ومتشابكة يتفاعل فيها الفرد
مع البيئة اليت يعيش فيها فتدفعو للدخوؿ يف إطار اجتماعي فكري معُت تتمثل يف االنتساب احلقيقي للدين
والوطن واألسرة ،والعمل الدؤوب ادلخلص من أجل الدين والوطن والصاحل العاـ فكرا وروحا وعمبل وتضحية

والتزاما وثباات ابدلعايَت والقوانُت والقيم ادلوجبة اليت تعلي من شأنو وتنهض بو.
 -5-2الوعي السياسي :وىو معرفة وإدراؾ التبلميذ للواقع السياسي واالجتماعي والتنظيمات السياسية
واألحداث اجلارية على ادلستوى احمللي والعادلي وحقوقهم وواجباهتم السياسية ،دبا يدفعهم للتأثَت وادلشاركة الفعالة
يف احلياة السياسية جملتمعهم على ضلو يسهم يف ظهور فكرة ادلواطنة ادلسؤولة وحيمي اجملتمع من اذلزات الداخلية
وحيقق االستقرار اجملتمعي.
 -6-2التسامح :ويعٍت احًتاـ الفرد لآلخرين وآرائهم بغض النظر عن اجلنس أو الدين أو اللغة والفكر أو
األيديولوجية أو االذباه السياسي وادلكانة االجتماعية وقبوؿ األخر وتفهمو سواء كاف موافقا أو سلالفا دلواقفنا وىو
يعٍت كذلك العفو والتصاحل والصفح وادلسازلة.

 -7-2الرتبية البيئية :وىي عملية هتدؼ إذل إكساب التلميذ القيم واالذباىات وادلهارات وادلدركات لفهم
العبلقات القائمة بُت اإلنساف وبيئتو أببعادىا ادلختلفة وما ينتج عن ذلك من قضااي ومشكبلت بيئية حبيث تكوف

لديو القدرة على ازباذ القرارات ضلو احلفاظ عليها ،وحل مشكبلهتا وحسن استغبلذلا حفاظا على حياتو ورفعا
دلستوى معيشتو.
 -8-2التفكري الناقد :عملية مًتابطة متداخلة زبضع لقواعد وتشتمل على ادلعطيات العقلية واالسًتاذبيات اليت
يستخدمها التلميذ ليصدر أحكاما ويتخذ قرارات تؤدي إذل التفسَت والتحليل والتقييم واالستدالؿ والشرح وتنظيم

الذات (دمحم تركو ،2016 ،ص .)178
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 -3أبعاد ادلواطنة:
مفهوـ ادلواطنة لو أبعاد متعددة ،زبتلف تبعا للزاوية اليت يتم تناوذلا  ،ومن ىذه األبعاد ما يلي:
 البعد ادلعريف والثقايف :حيتاج ادلواطن إذل العلم وادلعرفة كوسيلة يستخدمها لبناء مهاراتو وكفاءاتو اليت حيتاجها.كما أف الًتبية الوطنية تنطلق من ثقافة الناس مع األخذ بعُت االعتبار اخلصوصيات النفسية االجتماعية والثقافية
للمجتمع .
 البعد ادلهارايت :يقصد ابدلهارات مثل :التفكَت الناقد،والتحليل ،وحل ادلشكبلت ...وغَتىا ،فالفرد الذي يتمتعابدلهارات السالفة الذكر فإنو يتمكن من سبييز األمور ويكوف تفكَته أكثر عقبلنية ومنطقية وابلتارل تنعكس على
سلوكاتو يف احلياة االجتماعية اليومية.
 البعد االجتماعي :يقصد بو القدرة على التفاعل االجتماعي السليم و بكفاءة ،مع إعطاء أمهية للنسقاالجتماعي الذي يعيش فيو ويدعم استقراره وتقدمو يف شىت اجملاالت.

 البعد القيّمي :يشمل البعد الديٍت ادلتمثل يف سلتلف ادلبادئ اليت يقرىا الدين السائد يف اجملتمع ،إضافة إذلسلتلف القيم مثل :العدالة وادلساواة والتسامح واحلرية والشورى...،اخل.
 البعد ادلكاين :يقصد بو البيئة احمللية اليت يعيش فيها الفرد ويتفاعل ضمنها مع األفراد احمليطُت بو (فوزيميهويب وسعد الدين بوطبال ،2014 ،ص .)74
 البعد القانوين :إف احلديث عن البعد القانوين للمواطنة يؤدي بنا إذل دراسة ىذا ادلفهوـ يف جانبو القانوينالبحت وفقا لتطوره التارخيي ،والذي يظهر فيما يسمى ابجلنسية ،فالبعد القانوين للمواطنة ظهر يف كل التشريعات
ما قبل اإلسبلـ(اليوانف والروماف) ويف دار اإلسبلـ وانتهاء بتطورات القوانُت الوضعية منذ القرف 16ميبلدي.
يظهر البعد القانوين للمواطنة من خبلؿ ادلعاجلة القانونية لكل ما يتعلق ابدلواطن سواء من جهة احلقوؽ
والواجبات ،ومن جهة أخرى مساواة مجيع األفراد أماـ القانوف دوف سبييز ألحد دوف األخر ،وتكوف ىذه ادلساواة
على مستوى النصوص القانونية وادلمارسة العملية لتطبيق القانوف أي ادلساواة يف القانوف وأماـ القانوف (مهدي
حيي وآخرون. )28 ،2015 ،

 -4دور وسائل اإلعالم يف الرتبية على ادلواطنة:
إف ترسيخ مفهوـ ادلواطنة كسلوؾ شلارس حيتاج إذل أدوات ووسائل ،إضافة إذل تلك الوسائل ادلؤسسية من
مدرسة ومنزؿ ومسجد وغَتىا ،ولعل من بُت ىذه األدوات ادلهمة اإلعبلـ ووسائلو ادلتنوعة ،فيمكن لوسائل
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اإلعبلـ أف تقوـ بدورىا الفعاؿ يف مناقشة مجيع القضااي وادلشكبلت اليت تواجو اجملتمع ،وتؤثر تبعا لذلك على
استقراره ( دمحم صقر.)www.alwatan.com ،

تشكل وسائل اإلعبلـ ابلنسبة للفرد وخصوصا البصرية منها ،مصدر تلقي للمعلومات ومناذج من السلوؾ

والقيم السائدة يف بيئتو وزليطو وخارجها أيضا ،وتسهم وسائل اإلعبلـ يف تشكيل ذىن الفرد وتطلعاتو وأمناط
سلوكو ،سواء كانت زبصو كفرد ،أو يف عبلقتو مع اآلخرين ،فادلواد اليت تقدمها وسائل اإلعبلـ تصبح ذات أثر
فعلي حينما يتم االقتداء دبا تتضمنو من شخصيات وقيم ورموز ،ومن مث فإف ىذه الوسائل تشكل عامبل مهما
ومساعدا على تربية ادلواطنة الصاحلة أو عائقا للًتبية على حقوؽ اإلنساف ،ونظرا النتشارىا الواسع ،وللتعامل
اليومي وادلباشر معها ،ولسرعة أثرىا ادلرئي ،فإف وسائل اإلعبلـ سبلك أكرب األثر على األذىاف والسلوكيات؛ شلا
يلزـ استحضارىا ابعتبارىا مصدرا رئيسيا للًتبية ،والبد من أف تنسجم مع ابقي مصادر الًتبية األخرى ،فدور
اإلعبلـ ال يقل خطورة عن دور األسرة وادلدرسة ،حبكم امتداد رلالو إذل أوسع شرائح اجملتمع ،وحبكم انتشاره بُت
مجيع فئات اجملتمع ،وما شهده ىذا اجملاؿ من ربوالت جذرية يسرت انتقاؿ ادلعلومات وتبادؿ اخلربات.
فجورج جريبنر ( )George Gerpnerيعتقد أف ادلشاىدة ادلكثفة للوسيلة اجلماىَتية تفضي إذل غرس

وصقل قيم بعينها لدى ادلتلقي .وىذا جيعلنا على يقُت بقوة وسائل اإلعبلـ يف احملافظة على قيم اجملتمع إذا ما
شعرت الدوؿ بعدـ استقرار تلك القيم (دمحم زين العابدين عبد الفتاح.)www.masress.com ،
كما أف وسائل اإلعبلـ ىي اليت تستطيع خلق رلتمع متجانس ،وأكثر ترابطا ،ىذا الدور الذي يقوـ بو
اإلعبلـ ،وتلك احلاجة يشكبلف ركٍت الوظيفة اإلعبلمية يف محل الرسالة إذل ادلواطن ،فإذا سبكن اإلعبلـ من القياـ
برسالتو يف اجملتمع يكوف قد ساىم إذل حد كبَت يف توفَت االستقرار االجتماعي الذي ينشده ادلواطنوف كافة،
وابلتارل ديكن القوؿ أبف ادلواطنة مرتبطة إذل حد كبَت دبقدرة ادلواطن على استيعاب معطياتو ومتطلباتو وادلشاركة يف
توفَتىا ،ىذه مؤىبلت تنمو مع منو الشخصية واحلس الوطٍت وابلتارل ادلواطنة احلقيقية.
إف الًتبية السياسية يف أمة من األمم ىي زلصلة النظاـ الًتبوي يف اتصالو بتنمية الشعور ابالنتماء إذل الوطن
وترابو ،وتراثو ،وابدلسؤولية الوطنية للفرد واجلماعة على السواء .ولذلك تعترب وسائل اإلعبلـ رلاالً ثراي لتزويد اجملتمع
بكم من ادلعارؼ وادلدركات ،وذلك من خبلؿ الربامج اليت تبث بشكل يومي ،فهذه الربامج تعترب دبثابة ادلوجهات
الستثارة قدرة اجملتمع ادلعرفية ،بل وتدعم لديو القدرة على التفاعل االجتماعي وخلق ادلواطنة الصاحلة ،إذف
فاإلعبلـ أساسي لتكوين وتشكيل ادلواطنة ،ذلك أف احًتاـ ادلواطن لوسائل اإلعبلـ ينعكس على اذباىاتو ضلوىا،
واحًتاـ اإلعبلـ لوعي ادلواطن وعقلو ينعكس على اىتمامو بتطوير ادلهنية.
إف طبيعة العبلقة بُت الًتبية واإلعبلـ جد معقدة وسبتاز ابلنسبية والتغَت ادلستمر ،حيث تسعى األوذل إذل
تقومي وتوجيو سلوؾ اإلنساف ،بينما تسعى الثانية إذل تزويده ابدلعارؼ واألفكار ادلختلفة عن طريق وسائل إعبلـ
معروفة وحديثة.
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ويف عصران الراىن الذي يتميز ابلتغَت ادلستمر والتطور السريع يف سلتلف جوانب احلياة ،دبا يف ذلك ادلعارؼ
واحلقائق العلمية اليت تتغَت وتتطور بسرعة مذىلة ذلك نتيجة االنفجار ادلعريف واالكتشافات احلديثة ادلتبلحقة
والتكنولوجيا ادلتقدمة ،شلا أثر بدوره يف سلتلف األنشطة احلياتية.
فقد أصبح اإلعبلـ زلور من زلاور العملية التعليمية ،والتطور التكنولوجي فرض مظهرا مهما من مظاىر
التكامل بُت الًتبية واإلعبلـ ،فقد مت إدراج اإلعبلـ الًتبوي ضمن التخصصات الًتبوية ادلنتشرة يف ادلؤسسات
الًتبوية.
ورسالة الًتبية يف ىذا كلو ىي التنمية اليت تزود كل الفرد ابلقوتُت معا ،القوة العلمية بزايدة حصيلة من العلم
ومن ادلهارة التكنولوجية والقوة الروحية بزايدة إديانو وإكسابو الصبلبة اليت ال أتيت إال من سباسك الروح واإلدياف
وصدؽ التوكل على هللا.

 -5الشبكات االجتماعية كفضاء عمومي جديد دلمارسة ادلواطنة:
يشهد اإلعبلـ اليوـ طفرة واسعة وتقدما ملحوظا من خبلؿ التطورات ادلتسارعة يف رلاؿ االتصاالت
وادلعلوماتية والثورة التكنولوجية احلديثة ومع تطور الشبكة العنكبوتية؛ فقد اتسعت دائرة اإلعبلـ يف ىذا العصر،
وتنوعت وسائلو ،ومنها :ادلرئية وادلسموعة وادلقرؤة فضبل عما تقدمو الشبكة العنكبوتية من وسائل ووسائط تفوؽ
اخلياؿ؛ ىذا التوسع الشامل والتطور ادلتسارع م ّكن القائمُت من تقدمي ادلضامُت اليت يريدوف ووفق ما يشاءوف ،ويف

ادلقابل أاتح اجملاؿ أماـ أفراد اجلمهور أف يتعرضوا دلا يشاءوف من الوسائل؛ سواء أكانت فضائيات مرئية أـ زلطات
إذاعية مسموعة ،أـ مواد مكتوبة أو منشورة يف ادلواقع اإللكًتونية ادلختلفة ،إضافة على شبكات التواصل
االجتماعي اليت فاقت يف قدراهتا وخدماهتا ابقي الوسائل ،وأصبح الفرد أماـ خيارات واسعة فلو أف يتعرض دلا
يشتهي منها وأف خيتار من ادلضامُت ما يناسب رغباتو ويشبع حاجاتو(.)2كما ابتت الشبكات االجتماعية اليوـ
دبثابة الفضاء العمومي الرقمي اجلديد ابمتياز ،ابعتباره تعبَتا عن تصاعد مد الدديقراطية الرقمية ،وذباوز الفضاء
ادلادي الذي أطر" ادللعب السياسي "طيلة األزمنة السابقة لظهور الشبكة ،وىي شكل جديد من العبلقات
االجتماعية اليت تعتمد على العادل االفًتاضي كأساس ومهد لقيامها ،كما أف ثنائية الفضاء اخلاص والعاـ قد
غدت يف طريقها للتجاوز ،بعدما سباىت مستوايهتا ،ومت سبييع احلدود الفاصلة فيما بُت مكوانهتا ،فبات الويب
بعدا جديدا من أبعاد الفضاء العاـ كما اخلاص ،وأضحى األفراد كما اجلماعات كما ادلؤسسات ،مطالبُت إبعادة
سبوقعهم ،وىو ما يستوجب من الفاعلُت تكوينا علميا ومعرفيا عاليا ،لئلفادة من ذلك .ابلتارل فاحلديث عن
ادلواطنة الرقمية يقوـ يف األساس على االستفادة من مزااي التكنولوجيا احلديثة يف أتسيس عبلقات اجتماعية
سياسية اقتصادية جديدة يكوف فيها التحكم يف أدوات االتصاؿ أمرا حتميا ومن ىنا تربز ادلواطنة الرقمية اليت
تعتمد على الوسائط االلكًتونية (دمحم أمحد حسن رابيعة وآخرون.)191 ،2018 ،
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نظرا النتشار شبكات التواصل االجتماعي وتعدد نوافذىا وتطبيقاهتإ ،وإقباؿ الناس عليها على سلتلف
أعمارىم وثقافاهتم ومستوايهتم ،والسيما الشباب منهم ،فإنو جيب وضع رؤية واضحة الستثمار شليزات ىذه
الوسيلة من حيث التواصل مع ىؤالء الشباب وادلستخدمُت ذلذه الشبكات حىت يتم توجيههم ضلو األىداؼ اليت
تعزز مفهوـ االنتماء الوطٍت لديهم وتقدمي ادلساعدة وادلشورة يف حاؿ االحتياج إليها ،وربصينهم ضد االستهداؼ
أو االختطاؼ اخلارجي ،وبنائهم بناء زلكما جيعلهم مستمسكُت دبقوماهتم وقادرين على الدفاع عنها وتعرية دعاة
الفتنة مدعي النصح واإلصبلح.
وعليو يتوجب يف ظل ىذه التغَتات:
 -1إنشاء مواقع اجتماعية وطنية يكوف اذلدؼ منها التواصل مع كافة فئات الشباب وذلك من أجل تنشئة
الشباب على احلفاظ على كل ادلكاسب وادلنجزات الوطنية وذلك من خبلؿ مشاركتهم عرب تلك الشبكات،
ٕوإشراكهم يف نشر التوعية الًتاثية وثقافة احلوار وتقبل اآلخر إذل جانب تصحيح ادلفاىيم ادلغلوطة اليت قد تنتشر
عرب تلك الشبكات شلا يؤثر بشكل مباشر على شبابنا.
 تدريب فرؽ واسعة من الناشئة وتوجيههم إذل االستثمار األمثل ذلذه الوسائل ،وتبصَتىم بدورىم وواجبهم
جذباه دينهم وأمتهم وذباه بلدىم بشكل خاص.مث حثهم على دخوؿ عادل اإلعبلـ اجلديد بتطبيقاتو الواسعة
وىم حيملوف ىذه ادلبادئ ليتولوا ىم أبنفسهم تبنيها وبثها والدفاع عنها .وديكن تقسيم ىذه الفرؽ إذل فرؽ
كل منهم على مهاـ معينة ،من ذلك :إنشاء منتدايت وساحات للحوار والنقاش؛
متخصصة وتدريب ّ
يشرؼ عليها فريق سلتص مدرب ومؤىل ،وتجعٌت ىذه النوافذ دبناقشة قضااي تعزز من التمسك ابلقيم
الوطنية.
 إنشاء مواقع إلكًتونية يعرض من خبلذلا األعضاء ادلشاركوف مزااي ىذا الوطن ٕواصلازاتو احلضارية والواقعية،
كل ما من شأنو تعزيز القيم الوطنية يف نفوس اجليل.
ويجعٌت بنشر ّ
 إنشاء صفحات على مواقع التواصل االجتماعي (الفايسبوؾ والتويًت وغَتىا) تتوذل طرح األفكار وادلبادئ
ٕوإدارة النقاش حوذلا بسعة صدر وحوار عميق مؤصل ومبٍت وفق اسًتاتيجيات االتصاؿ اإلقناعي.
 إنتاج مقاطع فيديو تكوف قصَتة وجاذبة لتحقيق نسبة مشاىدة عالية ،تعرض على موقع (اليوتيوب) يتم
الًتكيز فيها على تناوؿ قضااي هتم الوطن وادلواطن ،مثبل :تقدمي مناذج عن ادلواطن الصاحل (ادلنتمي لوطنو،
حريص على دراستو ،زلافظا على مقومات بلده ،غَت متهور يف قيادتو ،غَت مفرط يف مالو ،غَت مقلد
تقليدا أعمى للمنحرفُت فكراي وسلوكيا وغَتىا .)...
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عرؼ ببلدؾ "أو" أان أحب وطٍت "وغَتىا
 -2ذبميع الشباب حوؿ مشروع وطٍت واحد مثل " اعرؼ بلدؾ " أو" ّ

من احلمبلت اذلادفة ،من خبلؿ توظيف شبكات التواصل االجتماعي وذلك لتعزيز االنتماء الوطٍت ألبناء الوطن
وربطهم يف الداخل واخلارج ببلدىم (نور الدين مبين ،عائشة لصلج ،2015 ،ص ص .)338-337

 -6ادلواطنة الرقمية وأمهية الرتبية اإلعالمية الرقمية:
ادلواطن الرقمي مصطلح جديد ظهر حديثاً .ويعٍت ىذا ادلصطلح قدرة ادلواطن على استخداـ التكنولوجيات
احلديثة الرقمية يف إصلاز أعمالو .وبشكل خاص قدرة ادلواطن على تطبيق فكرة التعامبلت االلكًتونية،عرفت دائرة
ادلعارؼ الربيطانية على أهنا عبلقة بُت الفرد و الدولة و دبا تتضمنو تلك العبلقة من واجبات و حقوؽ فيها.
و عرفتها موسوعة العلوـ االجتماعية على أهنا ادلشاركة العضوية الكاملة يف دولة ذلا حدود إقليمية أما
ادلواطن فهو فرد من اجملتمع و عضو كامل احلقوؽ و الواجبات يف الدولة.
أما ادلواطنة الرقمية فهي مواطنة من نوع آخر إقليمية و رقعتو اجلغرافية ىي مواقع التواصل االجتماعي على
اختبلفها.
ال ينبغي أف نفهم من معٌت ادلواطنة الرقمية أهنا هتدؼ إذل نصب احلدود والعراقيل من أجل التحكم
وادلراقبة ،دبعٌت التحكم من أجل التحكم ،الشيء الذي يصل أحياان إذل القمع واالستبداد ضد ادلستخدمُت دبا
يتناىف مع قيم احلرية والعدالة االجتماعية وحقوؽ اإلنساف .فادلواطنة الرقمية إمنا هتدؼ إذل إجياد الطريق الصحيح
لتوجيو ومحاية مجيع ادلستخدمُت خصوصا منهم األطفاؿ وادلراىقُت ،وذلك بتشجيع السلوكيات ادلرغوبة وزلاربة
السلوكيات ادلنبوذة يف التعامبلت الرقمية ،من أجل مواطن رقمي حيب وطنو وجيتهد من أجل تقدمو.
لذلك ضلن يف حاجة إذل سياسات توعية و وقاية و ربفيز و توعية أبنائنا و تعريفهم ابلطرؽ ادلثلى
الستخدامات التكنولوجيا واالستفادة من اجيابيات ليصبحوا مواطنُت فاعلُت و مؤثرين اجيابيا يف اجملتمع و وقايتهم
من آاثرىا السلبية و أخطارىا على حياهتم ادلستقبلية و من ىنا برز مصطلح و مفهوـ عادلي جديد تكرسو الًتبية
اإلعبلمية امسو ادلواطنة الرقمية.
فادلواطنة الرقمية ىي :رلموع القواعد و الضوابط و ادلعايَت و األعراؼ و األفكار وادلبادئ ادلتبعة يف
االستخداـ األمثل و القومي للتكنولوجيا و اليت حيتاجها ادلواطنوف صغارا و كبارا من أجل ادلسامهة يف رقي الوطن
فهي قواعد السلوؾ ادلعتمدة يف استخدامات التكنولوجيا ادلتعددة ،مثل استخدامها من أجل التبادؿ اإللكًتوين
للمعلومات ،وادلشاركة اإللكًتونية الكاملة يف اجملتمع ،وشراء وبيع البضائع عن طريق اإلنًتنت ،وغَت ذلك .وتعرؼ
أيضا أبهنا القدرة على ادلشاركة يف اجملتمع عرب شبكة اإلنًتنت ،كما أف ادلواطن الرقمي ىو ادلواطن الذي يستخدـ
اإلنًتنت بشكل منتظم وفعاؿ.
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ادلواطنة الرقمية اليت تكرسها الًتبية اإلعبلمية ىي العمل ضلو توفَت احلقوؽ الرقمية ادلتساوية ودعم الوصوؿ
اإللكًتوين ،ومن مث فإف اإلقصاء اإللكًتوين جيعل من العسَت ربقيق النمو واالزدىار حيث أف اجملتمع يستخدـ
ىذه األدوات التك نولوجية بزايدة مستمرة .وينبغي أف يكوف ىدؼ ادلواطن الرقمي ىو العمل على توفَت وتوسيع
الوصوؿ التكنولوجي أماـ مجيع األفراد .والبد أف يتنبو ادلستخدموف إذل أف الوصوؿ اإللكًتوين قد يكوف زلدودا
عند بعض األفراد ،ومن مث ال بد من توفَت موارد أخرى .وحىت نصبح مواطنُت منتجُت ،ال بد أف نتحلى اباللتزاـ
من أجل ضماف توفَت آليات وتقنيات الوصوؿ الرقمي إذل اجلميع ببل استثناء.
وعليو فاف األمن الرقمي أصبح مطلبا ملحا يف عصر التكنولوجيات وادلواطنة الرقمية كإجراءات ضماف
ومحاية من ىذا الطوفاف الرقمي فبل خيلو أي رلتمع من أفراد ديارسوف سرقة ،أو تشويو أو حىت تعطيل اآلخرين.
ينطبق ىذا سباما على اجملتمع الرقمي .فبل يكفي رلرد الثقة بباقي أعضاء اجملتمع الرقمي لضماف الوقاية واحلماية
واألماف .وال بد من ازباذ كافة التدابَت البلزمة هبذا اخلصوص ،فنحن نضع أجهزة اإلنذار لتوفَت مستوى معُت من
احلماية يف البيوت فبل بد من تطبيق نفس أنظمة األمن واحلماية يف اجملتمع الرقمي كذلك ابلًتبية اإلعبلمية:
كربامج احلماية من الفَتوسات ،وعمل نسخ احتياطية من البياانت ،وتوفَت معدات وآليات التحكم ادلوجو
والتحلي بروح ادلسؤولية وادلواطنة ،و محاية ادلعلومات من أي قوة خارجية من شأهنا أف تقوـ بتخريب أو تدمَت
ىذه ادلعلومات .لقد أصبح ادلواطن الرقمي حيمل مدلولُت حقيقي وافًتاضي ويعيش يف جغرافيتُت قريبة وبعيدة
وينتمي لوطنُت زللي وعادلي.
*فرض الفضاء السايبَتي أو الرقمي نوعا جديدا من ادلواطن شكبل ومضموان ذباوز احلدود الضيقة والثقافة
احملدودة.
*انتقل من شلارسات ضيقة متقوقعة إذل إطار افًتاضي واسع ومن التمثل الطبيعي اإلنساين إذل التمثل اآلرل الرقمي.
*أصبح مصطلح "ادلواطن"مرتبط ابلتغَتات االجتماعية الناذبة عن التفاعل الرقمي ليشمل ادلواطن االفًتاضي الذي
يتوحد مع عصر ادلعلومات واالتصاالت والفضائيات حيث أصبح ادلواطن اخلارؽ للحدود ادلشًتؾ مع نظَته
الرقمي بكل تفاصيل حياتو اليومية.
*انكماش على صعيد ادلكاف والزماف.اقتصاد عادلي واحد.نظاـ سياسي عادلي واحد.رلتمع عادلي واحد .ثقافة
عادلية واحدة ومواطن رقمي مشًتؾ يف اللغة والثقافة والتفكَت.
 اقتصاداي ...نتج عن التحوالت االقتصادية سلعنة الفرد وحصر اىتماماتو دبا تنتجو الشركات العادلية غَت ادلباليةابألخبلؽ والق يم اإلنسانية واخلصوصيات الثقافية ادلهتمة ابلعبلقات السلعية والرحبية والنفعية.اقتصاد عادلي ببل
حدود .حرية تداوؿ السلع ورأس ادلاؿ وادلعلومات .
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 ثقافيا ...نتج عن تكوين ادلواطن الرقمي أو االفًتاضي العودلة الثقافية االستهبلكية واإلعبلنية واإلعبلمية بلغتمرحلة احلرية الكاملة يف نقل االذباىات والقيم واألذواؽ على الصعيد العادلي ،فكل البشر أصبحوا موحدين
يتابعوف نفس األحداث العادلية يف الوقت نفسو ..حروب مهرجاانت .كأس العادل ...إنتقاؿ الوعي من احمللي إذل
العادلي وبذلك برزت اذلوية وادلواطنة العادلية اليت حلت تدرجييا زلل الو الءات واالنتماءات الوطنية.
 تكنولوجيا ...حدثت نقلة نوعية يف عادل التكنولوجيا سامهت بشكل مباشر يف تشكيل ادلواطن الرقمي.فاالنًتنت وادلواصبلت الرقمية وادلعلوماتية أدت إذل امتزاج الثقافات البشرية وزواؿ احلدود اجلغرافية والدخوؿ للعادل
االفًتاضي و ذوابف الشكل والنوع وادلعٌت أي ال لغة ال أرض وال ثقافة ...
 سياسيا...تشكلت حكومة عادلية وانتقاؿ القرارات والتشريعات من احمللي إذل العادلي ،دل تعد الدولة مركزالسياسة بل جزء من كل سياسي فهي مرتبطة ابلسياسة العادلية اليت توجو ادلواطن الرقمي االفًتاضي.
 اجتماعيا...يشارؾ ادلواطنوف الرقميوف بعضهم البعض احلياة الرقمية ادلشًتكة هبدؼ التسلية أو التعارؼ أو ادلتعةفمثبل ابلرغم من أف عمر الفايسبوؾ ال يتجاوز بضع سنوات إال أنو ربوؿ إذل رلتمع زللي يشًتؾ فيو أكثر من
مليار شخص حوؿ العادل مخسوف ابدلئة يدخلوف لو بشكل يومي وديضوف 700بليون دقيقة يف الشهر .يشارؾ

يف موقع الفيس بوؾ  213دولة يف العادل حيث وـ أ يف ادلرتبة األوذل مث الربازيل الثانية مث اذلند الثالثة مث أندنوسيا
الرابعة ويف ادلرتبة اخلامسة العادل العريب .

منحت الدولة االفًتاضية الرقمية دولة دلن ال دولة ذلم دوف اعتبار احلدود التقليدية فخلقت قاعدة فكرية
مشًتكة للجماعة ...مثل رلموعات "..ال للشيتة والشياتُت" ".اجليش االلكًتوين اجلزائري" ".كردستاف واب"
".كردستاف ميداي" ...
أصبح ادلواطن الرقمي االفًتاضي يف خضم الدولة االفًتاضية يرتكز قوامو على التواصل ال على اإلقليم
األرضي بل على الوجود االلكًتوين.
يف ظل ىذه ادلواطنة الرقمية اليت ذبلت على كافة األصعدة تقلصت اذلوية الوطنية خاصة مع سيادة القيم
الفردية لدى ادلواطن الرقمي:
اذلوية الوطنية تعٍت ميزات مشًتكة أساسية جملموعة من البشر كونتهم ىذه ادليزات فجمعتهم مثل األرض و
اللغة و التاريخ والثقافة وادلصاحل ادلشًتكة  ...ىي خصائص سبيز الفرد عن اآلخر تعطي للمجتمع صورة ومعٌت .
يف خضم ىذا العادل الكوين برزت اذلوية الكونية واذلوية الرقمية  DEGITAL IDENTITYىوية غامضة
معقدة ،ال حدود ذلا.متفاعلة مع ادلواطنُت الرقميُت انطبلقا من خلفيات عديدة مثل اإلطار االفًتاضي للشخصية
والذايت .وعليو :
*الشخصية الرقمية ديكن أف تتمثل يف شخصيات مزيفة أو أف تبدذلا كما تشاء شلا يزيد اذلوية الرقمية تعقيدا.
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*ديكن مبلحظة مضموف اذلوية الرقمية من خبلؿ التفاعل النصي أو الصويت أو رسومات تعرب عن أفكار
ومواقف.
*يؤمن ىذا التفاعل الرقمي للمواطن الرقمي الثقة والراحة ألنو تواصل غَت مباشر ال يؤمنو التواصل احلقيقي كما
يؤمن التعبَت بشكل حر وصريح الف ادلواطن الرقمي ديكنو االختباء وراء القناع االفًتاضي ادلتمثل يف استخداـ
شخصية رقمية أي . AVATAR
تتكوف ىذه الشخصية الرقمية من أمساء مستعارة ملفتة لبلنتباه أو مضحكة إلبراز احلضور لدى األصدقاء
الرقميُت .قد يشوب ىذه الشخصيات الكذب فيما يتعلق ابجلنس أو العمر أو الوظيفة أو ادلكانة االجتماعية
...فهي فرصة إلثبات الذات ادلثالية حىت ولو افًتاضيا ابإلضافة إذل يسر االندماج االجتماعي االفًتاضي خاصة
للفئات اليت تعاين عقدا اجتماعية فالفضاء االفًتاضي أصبح وطنا واسعا ومثاليا للعيش أفضل من الوطن احلقيقي
شلا نتج عنو ذات  CYBORGأي كائن حي مهجن من اآللة واألعضاء احلية يقوـ إبعادة إنتاج الذات احلقيقية
يف قالب افًتاضي ج ديد يتمثل عرب احلاسوب ابألسلوب ادلراد وىي فرصة إنسانية لتحقيق الذات ينتج عنو
شعور ادلواطن الرقمي ابالنتماء دلوطنو العادلي الذي حيرره من القيود االجتماعية والثقافية ...فما قضاء عدة
ساعات يف ىذا العادل االفًتاضي إال مؤشر على أف ىذا العادل الرقمي حقق للمواطن الرقمي حضن الوطن الذي
يتمناه ويستهويو وىو ما يؤدي إذل احلديث عن العقل اجلمعي االلكًتوين الذي يتكوف من تفاعبلت العقوؿ
البشرية والعقوؿ اآللية عرب االنًتنت فهو ذو طبيعة آلية الكًتونية مادية زلضة وافًتاضي عادلي يؤدي إذل بروز
الشخصية الكونية للمواطن الرقمي من خبلؿ شخصية العقل اجلمعي االلكًتوين اليت قد تتمثل يف ادلنظمات
والشركات أو إبداعات األفراد وصفحاهتم عرب سلتلف ادلواقع االلكًتونية.
نتج عن اذلوية الرقمية شلارسات رقمية جديدة منها :
*التكنوقراطية اآللية :تستخدـ اللغة االصلليزية يف مفرداهتا واختصاراهتا ودالالهتا كثقافة لغوية مشًتكة للمواطن
الرقمي وشيوع لغة الدردشة أو الدردشية .مع أف اللغة ىي الرسالة الفكرية والثقافية للمجتمع تشكل اخلصوصية
الثقافية وىي مؤشر رئيسي لتحديد ىوية اجملتمع (كمال عبد اللطيف ،2012 ،ص .)21
*االيدولوجيا االلكًتونية :ذات القدرة العالية يف تسويق الفكر السياسي واالجتماعي والثقايف وربقيق األدجلة
االلكًتونية يف عملية التغَت االجتماعي للمجتمعات أحسن مثاؿ على ذلك الثورات العربية اليت كاف شعار فاعليها
االفًتاضيُت ."..من ال يرقمن ال يعلم" فحىت احلرية اليت يعتقد ادلواطن الرقمي أف الفضاء السايبَتي حيققها لو أكثر
من واقعو احلقيقي ىي حرية مقيدة ألف ادلواطن الرقمي ربت ادلراقبة وزلاصر جملرد حيازتو على حساب خاص
الكًتوين على الشبكة وىو ما جيعلو منكشف على العادل فأصبح بفعل احلواسيب الذكية مواطنا كونيا مراقبا
ومنكشفا ابمتياز وحاضر يف الفضاء السايبَتي العادلي.
114

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(10); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(10); November 2019
فادلعرفة تتجسد يف البعد العملي الًتبوي واألخبلقي بتوظيف القيم واألخبلؽ يف ىذا العادل االفًتاضي ألف
توظيف القيم واألخبلؽ وإعطاء قيمة للوقت بتوظيفو فيما ينفع ىو من يبٍت احلضارة وىي عوامل جوىرية تسهم
يف بقائها ومنائها  .فوراء كل تقدـ ومدنية قيم أخبلقية وروحية ذبعل القواـ متماسك وربفظو من االضلراؼ.

 -7ادلقاربة اجلزائرية للمواطنة واىم قضاايىا وحتدايهتا:
تطرح زلاوالت تكريس مبدأ ادلواطنة وذبسيد رلموعة من القضااي واإلشكاليات اليت يعد اخلوض فيها
ضروراي لفهم اقرب لواقع ادلواطنة يف اجلزائر.
*االستعمار وادلواطنة يف اجلزائر  :من بُت أىم الًتكات الثقيلة للمحتل حيث:
 فرض شكل الدولة الوطنية احلديثة شلا شكل تشويش يف ادلواطنة واالنتماء. إرساء عبلقة احلاكم والرعااي واعتبار ادلواطنُت اجلزائريُت رعااي يف دولة البلقانوف وإلغاء ثقافة ادلواطنة. تكريس بعض اآلاثر النفسية كتحدي الصعاب واحلق ذباه الوطن وخوض ادلخاطر والتحدايت. خلق االنقسامات والتمايزات بُت ادلواطنُت شلن يتكلموف الفرنسية وخصومهم ادلتكلمُت ابلعربية حيث ربظىاألوذل ابمتيازات أكثر واكرب.
اضطهاد ادلهاجرين اجلزائريُت العتبارات اترخيية حىت بعد حصوذلم على اجلنسية الفرنسية وىو ما تؤكده تقاريراذليئات ادلهتمة ابلعدالة ومكافحة التمييز بفرنسا .
 نتائج سياسات فرؽ تسد لتثبيت عوامل ضد ادلواطنة كاالثنية والطائفية وتنازع اللغات يف مستعمراهتا كاجلزائرولبناف..
 مضموف قوانُت اجلنسية :نظرا للوضع االستعماري اخلاص للجزائر من طرؼ احملتل الفرنسي ،اثر ذلك علىقوانُت اجلنسية للجزائر ادلستقلة اليت تقوـ أكثر على روابط الدـ للتخلص من رواسب احملتل االستيطاين وشلن
تعاملوا معو ودعموه ووقفوا ضد استقبللو وشاركوا يف اضطهاده (منري مباركية ،2013 ،ص .)200
* االقتصاد الريعي.النفط وادلواطنة يف اجلزائر :تعاقبت خطط التنمية ومشاريعها يف اجلزائر منذ االستقبلؿ ودل تنجح
إذل اليوـ يف تنويع ىيكل االقتصاد الوطٍت الذي الزاؿ يعتمد بصفة شبو كلية على احملروقات شلا جيعل قضية النفط
وادلواطنة يف صلب قضااي ادلواطنة يف اجلزائر.
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*اذلجرة وادلواطنة يف اجلزائر :واليت سببها معادلة احلقوؽ والواجبات عموما وعبلقة ادلهاجرين بشركائهم يف ادلواطنة
وبلداف ادلهجر من جهة أخرى شلا حيوذلم إذل مواطنُت من حالة خاصة وديكن حصر مبلمح اذلجرة وادلواطنة يف
اجلزائر كاأليت:
 مواطنة ادلهاجر اجلزائري  :من التهميش إذل التمييز وىو مايشتكيو اغلب ادلهاجروف اجلزائريوف سواء يف بلدىماألصلي أو بلد الوجهة.
 أي مواطنة ألحفاد ادلهاجرين؟ :وىي نتيجة امتداد موجات اذلجرة االقامية على مدى عقود وخباصة إذل فرنساشلا أدى إذل ظهور جيل من أبناء ادلهاجرين الذين يكادوف فاقدين للصلة بوطنهم األصلي .وأصبحت مواطنتهم
أكثر ارتباطا ابلبلد ادلضيف الذي ولدوا ونشئوا فيو.
 مواطنة مزدوجي اجلنسية :الذين حيملوف اجلنسية اجلزائرية وجنسية دولة أخرى فنظراي تثَت ازدواجية اجلنسية عدةربفظات على صعيد ادلواطنة ما جيعل الدوؿ والقوانُت غَت متسازلة معها أىم ىذه التحفظات :تعدد الوالءات
واالعتبارات األمنية للدولة  .إعاقة االندماج  .تنازع الثقافات واللغات  .إشكالية اخلدمة العسكرية .االزدواجية
مصدر لعدـ ادلساواة وفرص أكثر مقارنة أبصحاب اجلنسية الواحدة.
 مواطنة الكفاءات ادلهاجرة :تعدىا اجلزائر جحودا وإخبلال ابلواجبات ذباه الوطن بعدما استوفت اغلبحقوقها منو كحق التعليم اجملاين.ابدلقابل ربس ىذه الفئة أف حقوقها منتقصة وىجرهتا ىي حبث عن ادلواطنة
الكاملة.
*مواطنة اجلزائريُت يف زمٍت اإلرىاب وادلصاحلة :يف خضم الصراع على السلطة الذي دل حيسم بشكل هنائي دخلت
اجلزائر دوامة أمنية ألكثر من عشرية وبدأت تتجاوز ذلك بفعل مشاريع ادلصاحلة الوطنية والتسوية وكاف ذلذه
ادلرحلتُت اثر ابلغ يف مواطنة اجلزائريُت فكاف ذلا دور يف ذباوز اإلرىاب وتكريس ادلصاحلة وبدأت ادلواطنة ادلهتزة
تستعاد شيئا فشيئا.
* اخلدمة العسكرية الوطنية وادلواطنة يف اجلزائر :اعتربت أىم واجبات والتزامات ادلواطنة يف سلتلف البلداف خاصة
يف بعدىا االلزامي والًتبوي لكنها ربولت مؤخرا لقضية جدلية تتخذ فيها اليوـ قرارات حامسة بعد دخوؿ ما يسمى
االحًتافية العسكرية خاصة بعدما ربولت جملاؿ للتمييز والبلمساواة مثلما تثَتىا يف اجلزائر نتيجة  :عدـ ادلساواة
نتيجة .فوائض التجنيد اليت تعفي البعض وتلزـ البعض  .اإلعفاءات العشوائية وادلسيّسة وكنتيجة لذلك انتشار
التهرب من اداء الواجب خاصة ابنتشار الفساد ادلارل االقتصادي والسياسي والرشوة واحملسوبية الذي ينذر
ابىتزاز ادلواطنة وقيمها اليت تعترب لقانوف وااللتزاـ بو احد شروطها ومقوماهتا.
تعرؼ اجلزائر ربدايت لبناء ادلواطنة اليت عرفت اىتزازات عدة (منري مباركية ،ـ ،س،ذ:)215 ،
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 ظاىرة اجلهوية او ادلناطقية :ابلرغم من أف الدستور حارب ىذه الظاىرة ولعل شساعة اجلزائر واحتوائها على 48والية ىو مازاد األمر صعوبة والتحدي أصعب.
تراجع ادلؤسساتية وتغوؿ بعض ادلؤسسات وانتشار ثقافة القائد الواحد وادلرجعية الواحدة القائمة على شخصنةالسلطة والعسكرة وىو ما يتناىف مع مبادئ ادلواطنة وقيمها وسبثل ربداي حقيقيا نظرا لصعوبة تطبيق القانوف شلا
يزرع اليأس وعدـ الثقة إذ جيذ ادلواطن نفسو يتعامل مع مزاج أشخاص ال مؤسسات.
روح البلمسؤولية لدى اجليل الصاعد :خاصة بعد الدور الًتبوي لؤلسرة وادلدرسة والربح السريع واألاننية والفرديةوذباىل القانوف واإلخبلؿ ابآلداب العامة وادلطالبة ابحلق وذباىل الواجب والتطاوؿ على الدولة ورموزىا ...
وعليو فاف الًتبية اإلعبلمية الرقمية أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى خاصة مع جيل الوسائط
اجلديدة الذي حيتاج لًتسخ قيم ادلواطنة لديو عرب ىذه الوسائط ابدلشاركة احلقيقية يف شؤوف الوطن ،إذ ال مواطن
إال دبشاركة حقيقية وفعالة يف وطنو الذي جيب أف يشعر ابالنتماء إليو من أجل الوالء لو ومحايتو وادلسامهة االجيابية
فيو ،وال يوجد أحسن وأفضل وأكثر فعالية من الوسائط اجلديدة لًتويج ىذه الًتبية اإلعبلمية على القيم اخلاصة
ابدلواطنة ذلذا اجليل الرقمي .
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 اخلالصة و التوصيات:أصبحت ادلواطنة يف ظل انتشار الوسائط اجلديدة رىينة ذلذه ادلواطنة الرقمية شلا جعل للًتبية اإلعبلمية
والرقمية أمهية ابلغة يف اجملتمعات ألهنا تسمح ابدلشاركة احلقيقية يف شؤوف الوطن احلقيقي إذ ال مواطن إال دبشاركة
حقيقية وفعالة يف وطنو الذي جيب أف يشعر ابالنتماء إليو.
لعلو اكرب ربدي يواجو رلاؿ الًتبية اإلعبلمية والرقمية يف عصر التكنولوجيات والرقمنة وادلكاشفة ويف
خضم ىذا الفضاء االفًتاضي على الًتبية اإلعبلمية والرقمية أف تعد ىذا ادلواطن لفهم ثقافتو وربطو هبا وإشعاره
ابالنتماء ذلا وللوطن وتوعيتو من أجل حسن اختيار وانتقاء ادلضامُت الرقمية ادلختلفة والتعامل معها بوعي وإدراؾ
وعقبلنية وادلشاركة بفعالية من خبلؿ التقيد أبخبلقيات التعامل مع الوسيلة ومضامينها وىنا تكمن ادلهارة يف
التعامل .إذ أف الًتبية دبفهومها الواسع غايتها احلضارة.
فالًتبية مرتبطة ابإلنساف كمحور للعملية احلضارية حيث:
*ربوؿ الًتبية اإلعبلمية ادلواطن من طاقة سالبة إذل طاقة موجبة شلا ديكنو من إعادة صياغة نفسيتو وبناء شخصو
ليكوف مواطنا متحضرا بتوظيف األخبلقيات عند التعامل مع ادلضامُت الرقمية.
*كما تربطو بلغتو حيث تكمن قيمة اللغة يف سياقها الثقايف وامتدادىا التارخيي ومرجعيتها الفكرية فهي الصورة
الناطقة ابسم متكلميها واألداة ادلعربة عن الوعي واإلدراؾ والتطلعات احلضارية.
إف تدىور العبلقات االجتماعية احلقيقية يف زمن الرقمنة وادلكاشفة يؤدي إذل اهنيار البنياف االجتماعي
وانتشار الغريزة وىو مؤذف بسقوط اجملتمع لذلك على ادلواطن الرقمي أف يوازف بُت الروح وادلادة وال ينساؽ وراء
العبلقات ادلزيفة والغريزة اليت ديكن أف يكرسها الفضاء السايبَتي بقوة .
فاخللل ال يكمن يف التكنولوجيا الرقمية بل يف سوء االستخداـ فعلى ادلواطن الرقمي االىتماـ أكثر ابدلعرفة
عرب ىذا الفضاء االفًتاضي كهدؼ أساسي لبلستخداـ وال جيب أف تنقطع ىذه ادلعرفة عن اخللق على مستوى
الفكر واالجتماع والسياسة واحلضارة واالبستمولوجيا .
فادلعرفة تتجسد يف البعد العملي الًتبوي واألخبلقي بتوظيف القيم واألخبلؽ يف ىذا العادل االفًتاضي ألف
توظيف القيم واألخبلؽ وإعطاء قيمة للوقت بتوظيفو فيما ينفع ىو من يبٍت احلضارة وىي عوامل جوىرية تسهم
يف بقائها ومنائها .
فوراء كل تقدـ ومدنية قيم أخبلقية وروحية ذبعل القواـ متماسك وربفظو من االضلراؼ .لذلك:
 ضرورة االلتفات إذل القيم الوطنية وتوظيف اإلعبلـ بوسائلو وتطبيقاتو ادلختلفة لغرسها وتعزيزىا لدى أبناءالوطن واألمة.
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 ضرورة زايدة مساحة ادلواد اإلعبلمية ذات ادلضامُت احلاملة للقيم الوطنية ،والعناية ابدلقاطع والفيوديوىاتالقصَتة ،وااللتفات للدراما واالستفادة من قوة أتثَتىا يف غرس ىذه القيم.
 توظيف الوسائط اجلديدة من أجل إعداد والتخطيط إلصلاز محبلت إعبلمية الكًتونية هتتم بتعزيز قيم ادلواطنةمن خبلؿ االعتماد على أسس علمية وعملية مدروسة ومنتقاة وفق معايَت دقيقة عند تصميم ىذه احلمبلت
تساعد يف بلوغ األىداؼ ادلنشودة اليت وضعها القائمُت عليها.
 ضرورة إجراء دراسة دقيقة للوضع القائم حاليا وكيف كاف يف ادلاضي وما ىي التوقعات ادلستقبلية ادلبنية علىالبحوث واإلحصاءات والدراسات تساعد على معرفة ما مدى سبسك ادلواطنُت بعقيدهتم ومبادئهم الوطنية.
 ولتفعيل الًتبية على ادلواطنة على الًتبية اإلعبلمية الرقمية أف تساىم يف القضاء على العوائق االجتماعية الثقافيةبتشجيع قيم التواصل والتضامن و اإلبداع وتشجيع سلتلف النشاطات االجتماعية التضامنية عرب سلتلف مضامينها
ووسائطها وكذا مكافحة العوائق السياسية بًتسيخ وترويج قيم التحرر والتقدـ والتنمية وبناء دولة القانوف
وادلؤسسات ،إذل جانب مواجهة العوائق الًتبوية بتكريس مدرسة للمواطنة بتعميم وتوسيع تنشئة مواطنة متشبعة
بقيم االنتماء و ادلدنية والتحضر .
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