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 لة الهوية الثقافية في المجتمع الجزائريأمساإلعالم الجديد و 
 .دراسة ميدانية عمى عينة من مستخدمي الفيسبوك في الجزائر

 سهام بقموفأ. 
 جامعة الجزائر   

 مقدمة 
 االجصمىاع،، ومنيا عمى  اخصىص موا ىل الصوا ىلالجديد، أحدثت وسائل اإلعالم 

اخشىىىىىىىصاص  عميقىىىىىىىل ةىىىىىىى، عمميىىىىىىىل االص ىىىىىىىال والصوا ىىىىىىىل االجصمىىىىىىىاع،  ىىىىىىىينصغيىىىىىىرات 
يمت ة، صغيير الكثير من السموكيات والص رةات، وعممت سأوالمجموعات ال شريل، و 

عم  إحداث صغييرات ة، منظومل القيم والصقاليد والعىادات داصىل المجصمعىات العر يىل، 
لىم صسىصطل شىعو يا مقاومىل مىا يجرةىو صيىار العولمىل الزاحىق ع ىر موا ىل صوا ىل  الص،

اجصماع، ذات طا ل عالم، كوك ،، ال صقيده حدود، وال صحكمو  ىيم وال م ىاد ، رىانىو 
ىىىىىو االنصشىىىىار والصوسىىىىل ونشىىىىر أةكىىىىار ومعمومىىىىات ذات طىىىىا ل   نىىىى، واسىىىىصيالك، ةىىىى، 

والصقنيىىىىل  المصسىىىىارعل صىىىىم انصقىىىىال  ثىىىىر ىىىىىده الصطىىىىورات الصكنولوجيىىىىلأوعمىىىى   (1)غال يىىىىا،
المنصجات المعرةيل  ين المجصمعات الص، صعد إحدى أىىم وسىائل االنصشىار الثقىاة، ةى، 
المجصمعات اإلنسانيل نصيجل ص نى،  عىض القىيم لجوانىو سىموكيل سىم يل وايجا يىل شى نيا 
ش ن أي من القيم االجصماعيل اخصىرى ةى، المجصمىل ةصىودي وسىائل االص ىال الحديثىل 

نيىىا صعمىىل عمىى  نقىىل اخنمىىاط الحياصيىىل لممجصمعىىات ذ أا المجىىال، إذلىىدور اخىىىم ةىى، ىىىا
  (2)الغر يل...

عمى   تةى، الو ىت الحىال، طغى اتاع، أىىم منصجىصعد ش كات الصوا ىل االجصمى   
السىىىاحل الصكنولوجيىىىل مىىىن حيىىىث كثىىىر  االسىىىصصدام، ىىىىدا مىىىا يسىىىصدع،  ىىىرور  الدراسىىىل 

وا ل  ين الثقاةات المصصمفل صماما والمص اينل ة، والصمحيص ص و ا ةيما يصعمق  الص
ا ذغم مىىن أن ظيىىور مثىىل ىىىأغم يىىا مىىل وجىىود  عىىض الصقار ىىات عمىى  اصصالةيىىا، ة ىىالر 
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النصىىىاج الصقنىىى، لىىىم يصجىىىاوز  عىىىد العقىىىدين مىىىن الىىىزمن إال أنىىىو صمىىىق أثىىىارا عمىىى  مصصمىىىق 
الصوا ىل اخ عد  مست مصصمق الجوانو سواء من ناحيىل إيجا يىل صظيىر مىن صىالل 

لغاء الصزامنيل وذو ان الحواجز الجغرا ن أةيل  ين المسصصدمين، ة، حين نجد الفعال وا 
ويثيىىىر مسىىىائل  اً لكىىىل جانىىىو مشىىىرق  صىىىر سىىىم ، غال ىىىا مىىىا يكىىىون محىىىل جىىىدال واسىىىع

شىىىىكاليات عىىىىد  لعىىىىل أ رزىىىىىا إشىىىىكاليل اليويىىىىل عامىىىىل  واليويىىىىل الثقاةيىىىىل عمىىىى  وجىىىىو  وا 
 الص وص.

 اإلشكالية:
ةىى، ظىىل الصطىىور المصنىىام، لظىىاىر  العولمىىل وظيىىور عىىالم اةصرا ىى، مىىوازي ةىى،   

ص ائ ىىو وصجمعاصىىو لمعىىالم الىىوا ع،، أىىىم مىىا يميىىزه الص ىىادل الحىىر واالص ىىال الم اشىىر 
وغير الم اشر  ين مصصمق الدول والعوالم الص، كانىت منىد زمىن غيىر  عيىد ةقىط  عيىد  

 ريىل كونيىل  ىغير  حسىو  ىول مارشىال  جدا لكن  فعل الصكنولوجيا جعمىت مىن العىالم
ماكموىىىىان ةىىىى، حديثىىىو عىىىىن الحصميىىىىل الصكنولوجيىىىل الصىىىى، ةصحىىىىت الحىىىدود  ىىىىين مصصمىىىىق 
الشىعوو والثقاةىىات ةانفصحىت كىىل ثقاةىل ةىى، اخصىرى  مصصطيىىل  ىدلر الحىىدود الجغراةيىىل 

ا االنسىىىياو شىىىكل أحىىىد أصطىىىر أنىىىواع االنسىىىالخ الىىىذي مىىىس ذكانيىىىل، ىىىىانيىىىل والموالزم
ثقاةيىىل المشىىكمل لميويىىل  فعىل القىىو  اليائمىىل لمصقنيىىل عمى  ة ىىل المكىىان عىىن المنظومىل ال

يم سىألحواجز الجغراةيل واصساعيا ممىا اليويل وصزاوج الحدود الثقاةيل ة، ظل  ذو ان ا
عاق الشىىعور  االنصمىىاء ةىى، إ ىىعاق حىىس االنصمىىاء إلىى  حيىىز معىىين، نجىىم عنىىو إ ىى

ت اةصرا ىىيل مصماشىىيل مىىل اليىىدق ه الصكنولوجيىىا عممىىت عمىى  إنصىىاج ىويىىاذالمحمىى،، ةيىى
الىىذي أنشىىئت مىىن أجمىىو ةصواجىىدىا االةصرا ىى، وارص اطيىىا  الف ىىاء االةصرا ىى، جعميىىىا 
غيىىىر مرص طىىىل ال  ىىىزمن وال  ثقاةىىىل وال  ىىىدين وال حصىىى   مكىىىان،  ىىىل نحىىىن ةىىى، طريقنىىىا 
لصشكيل ىويل موحد  صجعل جميل ىويات العالم ة،  وثقل واحد  صصدم أىىداق محىدد  

ا الغىىزو الثقىىاة، ذيير ال صمىىد   ىىمل الىى  مجصمعنىىا، ةيىىموعىىل مىىن المعىىاصن نىى، عمىى  مج
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ار الف اء االةصرا ، ال راق إنما يحمل ة، طياصىو  ىوادر االنىدراج  ىمن ذوالعولم، 
مىىى لوق ةىىىى،  ىويىىىل دصيمىىىل عمىىى  مجصمعنىىىا صحمىىىىل مىىىن القىىىيم والمعىىىايير مىىىىا ىىىىو غيىىىر

اليويل الموحد  لمجصمل واحد يم ة، انسالخ  عض اخجزاء من مجصمعاصنا العر يل ةصس
وص عنا ال محالل مل االسصيالر غير الواع، ة، صانل الىدةاع الجمىاع، عىن اليويىل 
االةصرا ىىىيل الموحىىىد  الصىىى، صفر ىىىيا الصقنيىىىل  صطوراصيىىىا المصسىىىارعل ةالعىىىام االةصرا ىىى، 

( سىىنوات وا عيىىل حسىىو الىىزمن الميىىدياصيك، عمىى  حىىد صع يىىر ع ىىد ا  04يعىىادل أر ىىل )
نظومل المجصمعىات الصى، صعىيش ةالمجصمل الجزائري اليوم  من م (3)،الحيدري
، والصقىىىدم  ىىىمن سىىىياق الصغيىىىر الىىىدائم والصفاعىىىل المسىىىصمر، إال أن مىىىا رالصطىىو 

زه  ىىروز الجانىىو الصقنىى، كعالمىىل ةار ىىل ليىىذا الصغيىىر، وكىىان ليىىذا الف ىىاء يىىيم
أثىىىره الك يىىىر عمىىى  الصىىىرا ط اليويىىىاص، االجصمىىىاع، والثقىىىاة،، وىىىىذا اخثىىىر كىىىان 

الصىىى، عمىىى  جىىىان ين محمىىى، وعىىىالم،، ة غفىىىال الجانىىىو السىىىم ، ليىىىذه الشىىى كات 
ةيىىل ىىى، أمىىرا غيىىر م ىىرر، عمىى  اعص ىىار أن اليويىىل الثقا أحىىدثت صغيىىرات نسىى يل

اخساس الذي ي ن  عميو المجصمل، ةقد أ ى   المسىصصدم اليىوم يعىد مجصمعىو 
االةصرا ىىىى، مىىىىن  ىىىىمن اىصماماصىىىىو ور مىىىىا طغىىىى  عمىىىى  الجانىىىىو االجصمىىىىاع، 

يعد م طم  "المجصمل االةصرا ،" من المفاىيم الصى  صسىصو ق  الوا ع،، ةمم
يومىىا االنص ىىاه عنىىد سىىماعو، إذ أ ىى   ذا عموميىىل وانصشىىار، حيىىث أ ىى   مف

نركىز ةى، مصداوال عند العديد من المسصصدمين لش كات الصوا ىل االجصمىاع،، 
ىىىىده الور ىىىل ال حثيىىىل عمىىى   مو ىىىوع اليويىىىل الثقاةيىىىل ةىىى، ظىىىل انفصىىىاح العىىىالم إعالميىىىا 
وثقاةيا  حيث يظىل الصسىاول المطىروح دائمىا ىىو شىكل اليويىات الثقاةيىل ةى، المسىصق ل 

صشىكل صيديىدا م اشىرا لصمىر اليويىات الثقاةيىل   عد أن صحولت المعىارق إلى  سىمل ثقاةيىل
ودلر مىن صىالل شىقين مصىوازيين إمىا ص ىدعيا أو صمصينيىا وصعزيىز االنصمىاء إلى  ىويىل 
ثقاةيل موحد  ة، ظل صمازج الثقاةات المصصمفل والمش عل  القيم الدصيمل عمى  مجصمعنىا 
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لفىرد  فعىل  ىدر  ة، ظل غزو اإلعالم الجديد،  ما يممكو من صقنيات االسصحواذ عمى  ا
شىىغمت   ىىيل اليويىىل الثقاةيىىل  ىىال الصكنولوجيىىا عمىى  ة ىىل المكىىان عىىن اليويىىل، ةقىىد 

المفكرين والعمماء والمثقفين والقاد  ةى، دول العىالم، صا ىل ةى، ع ىر العولمىل الىذي 
ا ال ىىدد نحىىاول ص يىىين اخثىىر ذةىى، ىى (4)صىرر أثىىارا نفسىىيل نىىصت عنيىا صحىىول ةىى، اليويىىل،

جا ل عمى  طىرح الصسىاول الرئيسى، الصىال،: مىا ىىو صى ثير اإلعىالم ميدانيا من صالل اإل
ا الطىرح  سىمنا ذولإلجا ل عم  ىالجديد عم  اليويل الثقاةيل لدى ش ا نا ة، الجزائر؟ 

 محاور رئيسيل: لىده الور ل ال حثيل إل  ثالث
وإلسقاط الدراسل ميدانيا ال د لنا من الص سىيس لدراسىل الصى ثير  مىن صىالل الجانىو  

النظري من أجل اإلجا ل عم  الطرح اإلشكال، السا ق انطال ا من المفىاىيم المصعمقىل 
 اليويىىل الثقاةيىىل، اإلعىىالم الجديىىد، مسىىصصدم، شىى كات الصوا ىىل االجصمىىاع،، ونصىىص 
 الىىىىىذكر الفيسىىىىى ور كىىىىى نموذج  نينىىىىىا عميىىىىىو الدراسىىىىىل الميدانيىىىىىل، مصصىىىىىذين ةئىىىىىل الشىىىىى او 

مفىىىرد ، مىىىن صىىىالل إرسىىىال اسىىىص يان  250المسىىىصصدم لمفيسىىى ور كعينىىىل  حىىىث  واميىىىا 
 محاور، محور اليويل، محور المغل، محور الدين. 4الكصرون، ي م 

 المفاهيمي لمصطمحات الدراسة: / اإلطار1
يذىو جون  اةمور ة، صعريفو لإلعالم الجديد ة،  ولو:  اإلعالم الجديد: -1-1

ه ذصطور ىإن المشيد الصاص  صكنولوجيات اإلعالم الجديد  يصغير  مثل سرعل 
الصكنولوجيات، وى، صحدث صغييرا راديكاليا ة، كل ما يصعمق  الطريقل الص، نصوا ل 
 يا واخشصاص الدين نصوا ل معيم، كما أنيا صغير كاةل أوجو الحيا  الص، نعيشيا 
من  ناء العال ات الشص يل إل  صمق الم ادر الماليل والرعايل ال حيل 

 (5)وغيرىا".
اإلعىىالم الجديىد إلى  منظومىىل صوا ىميل جديىىد  مصصمفىل ةىى،  ا النحىىو يحيىلذوعمى  ىى

طىىىرق اشىىىصغاليا عىىىن منظومىىىل الصوا ىىىل الموسسىىىاص، أو منظومىىىل الصوا ىىىل الجمعىىى، 
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صقىىىوم ىىىىده المنظومىىىل عمىىى  نظىىىام محىىىدد  ىىىين  ذإعىىىالم الىىىنحن، إعىىىالم الجمىىىاىير(، إ)
 ةىىى، حىىىين يىىىذىو جىىىونس ةىىى، صعريفىىىو لإلعىىىالم الجديىىىد عمىىى  انىىىو (6)الفىىىاعمين داصميىىىا.

م ىىىىطم  يسىىىىصصدم لو ىىىىق أشىىىىكال مىىىىن أنىىىىواع االص ىىىىال االلكصرونىىىى، أ ىىىى   ممكنىىىىا 
 اسىىصصدام الكوم يىىىوصر كمقا ىىل لإلعىىىالم  القىىديم الصىىى، صشىىمل ال ىىىحاةل المكصو ىىل  مىىىن 
جرائىىد ومجىىالت..، وغيرىىىا مىىن الوسىىائل السىىاكنل، ويصميىىز اإلعىىالم الجديىىد عىىن القىىديم 

لىىر ةىى ن الفوا ىىل ذصق ميا، ومىىل ن،  ىىاحو الرسىالل ومسىى صا ىيل الحىىوار  ىىين الطىىرةي
ن القىديم نفسىو أعيىد صكوينىو وصحسىينو ومراجعصىو اإلعىالم الجديىد والقىديم ذا ىت، خ  ين

 (7)ليمصق، مل الجديد ة،  عض جوان و.
مىىن صىىالل الصعىىاريق السىىا قل نجىىد أن اإلعىىالم الجديىىد ىىىو مجموعىىل الصكنولوجيىىات 

الصقميديىىىىىل لإلعىىىىىالم، الط اعىىىىىل الصىىىىى، صولىىىىىدت مىىىىىن الصىىىىىزاوج  ىىىىىين الكم يىىىىىوصر والوسىىىىىائل 
  (8)والص وير الفوصوغراة، وال وت وال ور .

ىا مىن أن اإلعىالم الجديىد و  ن الجد  ة، اإلعالم يمكىن اسىصقرايمكن اإلجماع  ا ذل
يشىىىير إلىىىى  حالىىىل مىىىىن الصنىىىىوع ةىىى، اخشىىىىكال والصكنولوجيىىىىا والص ىىىائص الصىىىى، حممصيىىىىا 

يصعمىىىىىىق  ىىىىىى عالء حالىىىىىىل الفرديىىىىىىل الوسىىىىىىائل المسىىىىىىصحدثل عىىىىىىن الصقميديىىىىىىل صا ىىىىىىل ةيمىىىىىىا 
  (9)والصص يص وىما ص صيان كنصيجل لميز  رئيسيل ى، الصفاعميل.

 مواقع التواصل االجتماعي:  -1-2
صعىىىرق عمىىى  أنيىىىا منظومىىىل مىىىن الشىىى كات االلكصرونيىىىل الصىىى، صسىىىم  لممشىىىصرر ةييىىىا 
  نشىىىاء مو ىىىل صىىىاص  ىىىو، ومىىىن ثىىىم ر طىىىو مىىىن صىىىالل نظىىىام اجصمىىىاع، الكصرونىىى، مىىىل 

لدييم االىصمامات واليوايات نفسيا أو جمعو مل أ ىد اء الجامعىل أو أع اء  صرين 
ى، موا ل م نيل عم  ةكر  الش كات االجصماعيل ة، حين نجد أنيا صعن،  (10)الثانويل.

الصقميديىىىىل حيىىىىث صصوا ىىىىل مىىىىل أةىىىىراد جىىىىدد ال صعىىىىرةيم عىىىىن طريىىىىق أةىىىىراد صعىىىىرةيم مثىىىىل 
(FaceBook  وMySpace.)((11  لر صىىم ص ىىنيق ىىىده الموا ىىل مىىن حيىىث عىىدد ذلىى
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مسىىصصدمييا إلىى   سىىمين رئيسىىيين، يصمحىىور القسىىم اخول عمىى  أنيىىا ع ىىار  عىىن موا ىىل 
صحصوي أةراد  و مجموعىات صىر طيم م ىمحل مشىصركل صا ىل  مجموعىل محىدد  يمكىن 

لىر نجىد ذم  لغيىر اخع ىاء  ىدلر، ةى، مقا ىل لممسصصدمين ةقط الدصول إلييىا وال يسى
الثىىان،: أنيىا ع ىىار  عىىن موا ىل مصاحىىل لجميىىل مسىصصدم، االنصرنىىت، صمكىىنيم ةى، القسىىم 

من االن مام إل  أي  ىفحل أو مجموعىل كمىا صصىوةر لىدييم حريىل اصصيىار اخ ىد اء 
وصعىىرق أي ىىا   نيىىا : شىى كات اجصماعيىىل صفاعميىىل صصىىي  الصوا ىىل  (12)مثىىل الفيسىى ور.

ظيىىرت عمىى  شىى كل لم، لمسىىصصدمييا ةىى، أي و ىىت يشىىاءون و ةىى، أي مكىىان مىىن العىىا
ت منذ سنوات وصمكنيم أي ا من الصوا ىل المرئى، و ال ىوص، وص ىادل ال ىور االنصرن

 (13)و غيرىا من اإلمكانات الص، صوطد العال ل االجصماعيل  ينيم.
 (14)مميزات وخصائص شبكات التواصل االجتماعي: -1-3

 ينمىىا صصمىىايز  ع ىىيا عىىن  صشىىصرر الشىى كات االجصماعيىىل ةىى، ص ىىائص أساسىىيل
 :أ رز صمر الص ائص .اخصرى  مميزات صفر يا ط يعل الش كل ومسصصدمييا

 :( Profile Page )الممفات الشخصية / الصفحات الشخصية  .1
ومىىىىن صىىىىالل الممفىىىىات الشص ىىىىيل يمكنىىىىر الصعىىىىرق عمىىىى  اسىىىىم الشىىىىصص ومعرةىىىىل  

 ، االىصمامىات وال ىور مثىل الجىنس ، صىاريل المىيالد، ال مىد اخساسيل عنو المعمومات
 الشص يل  اإل اةل إل  غيرىا من المعمومات.و يعد الممق الشص ،  وا ل الدصول
 لعالم الشصص، ةمن صالل ال فحل الرئيسيل لمممق الشص ، يمكنر مشاىد  نشاط

ذلىر  الشصص موصرًا، من ىم أ د اءه وما ى، ال ور الجديد  الص، رةعيا إل  غير
 .من النشاطات

 (:( Friends/ Connectionsاألصدقاء / العالقات  .2
 وىىم  مثا ىل اخشىصاص الىذين يصعىرق عمىييم الشىصص لغىرض معىين ةالشى كات 

 ينمىا  االجصماعيل ُصطمق مسم   ديق عم  ىذا الشصص الم اق لقائمل أ ىد ائر
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أو  صطمىىق  عىىض موا ىىل الشىى كات االجصماعيىىل الصا ىىل  ىىالمحصرةين مسىىم  " اص ىىال
 .عال ل " عم  ىذا الشصص الم اق لقائمصر

 سال الرسائل:إر   .3
سواء كان ة،  ائمىل  وصصي  ىذه الصا يل إمكانيل إرسال رسالل م اشر  لمشصص، 

 اخ د اء لدير أو ال
صصي  الش كات االجصماعيل لمسىصصدمييا إنشىاء عىدد ال نيىائ،  ألبومات الصور: .4

صاحىل مشىاركل ىىذه ال ىور مىل اخ ىد اء  مىن اخل ومىات ورةىل مئىات ال ىور ةييىا وا 
 .حوليا والصعميقلالطالع 

االجصماعيىىىل صا ىىىيل إنشىىىاء  تصصىىىي  كثيىىىر مىىىن موا ىىىل الشىىى كا لمجموعاااات:ا .5
وأىىداق محىدد  ويىوةر  إنشىاء مجموعىل  مسىم  معىينمجموعل اىصمام، حيث يمكنىر 

إلييىا مسىاحل أشى و مىا صكىون  مو ىل الشى كل االجصماعيىل لمالىر المجموعىل والمن ىمين
صا ىىيل صنسىىيق االجصماعىىات  صصىىي  منصىىدى حىىوار م ىىغر وأل ىىوم  ىىور م ىىغر كمىىا 

صمىىر المجموعىل لىىو  أو اخحىىداث ودعىو  أع ىاء Events عىن طريىق مىىا يعىرق  ىىى
 .ومعرةل عدد الحا رين من عدد غير الحا رين

 الصفحات:  .6
صعمىىل  ا صىدعت ىىىذه الفكىىر  الفيسىى ور ، واسىىصصدمصيا صجاريىىاً   طريقىىل ةع الىىل حيىىث 

يىىل  الصجاريىىل أو  صصىىي  خ ىىحاو المنصجىىاتحاليىىاً  عمىى  إنشىىاء حمىىالت إعالنيىىل موج 
ظيارىا لفئل يحددونيا من المسىصصدمين وصقىوم الفيسى ور  الفعاليات صوجيو  فحاصيم وا 

  ىل أي مسىصصدم  ىام  ىالنقر عمى    اسصقطاع م مغ عن كىل نقىر  يىصم الو ىول ليىا مىن
يىىصم ةييىىا و ىىل معمومىىات عىىن  اإلعىىالن ، صقىىوم ةكىىر  ال ىىفحات عمىى  إنشىىاء  ىىفحل

ذلىر  ص ىف  صمىر ال ىفحات  ن  عىدو شص يل أو الحدث ويقوم المسىصصدمو الالمنصت أ
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ال ىفحل يقومىون    ىاةصيا  عن طريىق صقسىيمات محىدد  ثىم إن وجىدوا اىصمامىاً   صمىر
 .إل  ممفيم الشص ،

 (15)كما نجد  عض الص ائص اخصرى أىميا:
ويق ىد  ىذلر زيىاد  وصعىدد   (media fragmentationتفتيات الجمااهير   .7

الصيىارات أمىام مسىصيمك، وسىائل اإلعىالم والىذين أ ى   و ىصيم موزعىًا  ىين العديىد مىىن 
الوسىىىائل مثىىىل الموا ىىىل اإللكصرونيىىىل وشىىى كات الصوا ىىىل االجصماعيىىىل واليواصىىىق الذكيىىىل 

ذاعل وصمفزيون.  وألعاو الفيديو االلكصرونيل  جانو الوسائل الصقميديل من  حق وا 
ويق ىىد  يىىا عىىدم الحاجىىل لوجىىود المرسىىل والمصمقىى، ةىى، نفىىس  زامنيااة:غياااا الت .8

 الو ت، ةالمصمق،   مكانو الح ول عم  المحصوى ة، أي و ت يريده.
ويق ىىد  االنصشىىار شىىيوعو وو ىىولو إلىى  جميىىل  االنتشااار وعالميااة التواصاال: .9

 شرائ  المجصمل صقري ا، إ اةل إل  عالميصو و درصو عم  صجاوز الحدود الجغراةيل.
  ىىرق النظىىر عىىن موا ىىفات ومقىىاييس المنشىى   والتفاعاال قابميااة التواصاال .10

لممحصوى، صحدث عن ص ائص اإلعالم الجديد  اإلرص اط  عنا ر العمميل اإلعالميل 
 االسصجا ل -المصمق،  -الوسيمل  -الرسالل  -اخساسيل: الم در 

اخولى  عمى  يعص ر أشىير شى كل اجصماعيىل ةى، العىالم إذ يحصىل المرص ىل الفيسبوك: 
مسىىصوى الشىى كات االجصماعيىىل،  ىىدأ كفكىىر   سىىيطل خحىىد طم ىىل ىىىارةرد، وصمكىىن "مىىارر 

، و مىىل انطىىالق المو ىىل 2004زوكير يىىرج"  ىىاحو الفكىىر  مىىن صجسىىيدىا ةىى، ةيفىىري 
حقق نجاحا ك يرا ة، غ ون أس وعين ةىىىىقط، و  ىدأ ن ىق طم ىل  وسىطن  المطال ىل 

يعىىد أك ىىر  (16)ص ىىرا عمىى  طم ىىل ىىىارةرد ةقىىط، االن ىىمام لممو ىىل خن الىىدصول كىىان مق
 السىو يل عاليىل ،  يمصىومن ناحيل سرعل االنصشار والصوسىل موا ل الش كات االجصماعيل

الفيسىى ور ىىى، "  ، نقطىىل القىىو  اخساسىىيل ةىى،وصصنىىاةس عمىى   ىىمو ك يىىرات الشىىركات
ل أنحىىاء العىىالم   رمجىى الصط يقىات " الصىى، أصاحىىت الشىى كل ةييىىا لمم ىىرمجين مىىن مصصمىىق
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ن ةىىى، الفىىىيس  ىىىور و العىىىامم . سىىىي للمصصمفىىىل وا  ىىىاةصيا لممو ىىىل اخساسىىى،صط يقىىىاصيم ا
صصص ىر الكثيىر عمىييم  – أكىواد  رمجيىل مسىاعد  - API الميمىل لمم ىرمجين   نشىاء

ويىرى مصصىرع  (17).منىو وصساعدىم ة، الو ول لممفر الشص ، و ناء صط يىق صسىصفيد
  Social Movementالفيسى ور مىارر زوكري ىرج أن ةيسى ور ىىو حركىل اجصماعيىل 

وليس مجرد أدا  أو وسيمل لمصوا ل، وأنو سوق يزي  ال ريد االلكصرون، ويحل محمو، 
وسوق يسيطر عم  كل نواح، النشاط ال شري عم  الش كل العنك وصيل. و الصال، ة ن 

" وأنىىو مو ىل يصىىي  ل ةىىراد العىاديين أن ي ىىنعوا مىىن يو ىق  كونىىو "دليىىل سىكان العىىالم
أنفسىىىيم كيىىىان عىىىام مىىىن صىىىالل اإلدالء والمشىىىاركل  مىىىا يريىىىدون مىىىن معمومىىىات حىىىول 
أنفسىىيم واىصمامىىاصيم ومشىىاعرىم و ىىورىم الشص ىىيل ولقطىىات الفيىىديو الصا ىىل  يىىم، 

  (18)ولذلر ة ن اليدق من ىذا االصصراع ىو جعل العالم مكانًا أكثر انفصاحًا. 
 /المفاهيم المتعمقة  بالهوية الثقافية: 2

ةاليويىىىىىل مىىىىىن أىىىىىىم السىىىىىمات المميىىىىىز  لممجصمىىىىىل ، ةيىىىىى، الصىىىىى، صجسىىىىىد الطموحىىىىىات 
نجىىىازاصيم ةىىى،  المسىىىصق ميل ةىىى، المجصمىىىل ، وص ىىىرز معىىىالم الصطىىىور ةىىى، سىىىمور اخةىىىراد وا 
المجاالت المصصمفل ،  ل صنطىوي عمى، الم ىاد  والقىيم الصى، صىدةل اإلنسىان إلى، صحقيىق 

يىىات معينىىل ، وعمىى،  ىىوء ذلىىر ةاليويىىل الثقاةيىىل لمجصمىىل مىىا ال ىىد وأن صسىىصند إلىى، غا
ل، معىايير  يميىل وم ىاد  أصال يىل و ىوا ط  اجصماعيىل  أ ول صسصمد منيا  وصيا ، وا 

 (19)وغايات ساميل صجعميا مركزا لالسصقطاو العالم، واإلنسان،.
عال صو  اآلصرين، عمى  : صعن، اليويل صمكن الفرد من ةيم .  مفهوم الهوية 1.2

جان ين شص ، ونفس،، و د ص ل إل  الجانو االجصماع،، ة ي صفاعىل أو مشىاركل 
، ةىىى، حىىىين نجىىىد الجىىىا ري محمىىىد عا ىىىد: يعص ىىىر 20صعنىىى، االنصسىىىاو إلىىى  ىويىىىل معينىىىل،

اليويل الم در اخساس، الىذي يعصمىد عميىو اخةىراد ةيمىا يقدمونىو مىن معىان، ل شىياء 
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أشىىار عميىىو محمىىود العىىالم ةىى، حديثىىو عىىن أىميىىل اليويىىل ةىى، ىىىدا مىىا  (21)واخحىىداث،
 (22)صشكيل الشص يل الفرديل والمجصمعيل،

جىىىاء ةىىى، الصطىىىل الشىىىاممل العر يىىىل : أن الثقاةىىىل  ىىىالمعن  . مفهاااوم الثقافاااة:  2.2
العر ، اخ يل لمكممل صعن، سرعل الصعميم والحذق والفطنل وث ات المعرةل  ما يحصاج 

 (23)المرء إليو".
ىى24) . العالقااة بااين اله ويااة والثقافااة:3.2 ا العال ىىل  ىىين الُيويىىل والثقاةىىل، ة نيىىا أم 

صعنىى، عال ىىل الىىذات  اإلنصىىاج الثقىىاة،، وال شىىر أن أي إنصىىاج ثقىىاة، ال يىىصم ةىى، غيىىاو 
ذات مفكىر ، دون الصىىوض ةىى، الجىدال الىىذي يىىذىو إلىى  أسى قيل الىىذات عمىى  مو ىىوع 

ن كل مىا ةى، االصجاه العقالن، المثال،، أو الذي  يجعل المو وع أس ق من الذات، وا 
الذىن ىو نصيجل مىا صحممىو الحىواس وصصطىو عمى  صمىر ال ىفحل )ذىىن اإلنسىان( كمىا 

 .يذىو لور، واالصجاه الصجري ،  شكل عام
الصال ل أن الذات المفكر  صقوم  دور ك يىر ةى، إنصىاج الثقاةىل، وصحديىد نوعيىا     

ان، وةى، كىل ع ىر مىن الع ىور، و نىاء عمى  وأىداةيا وىويصيا ةى، كىل مجصمىل إنسى
مىىا سىى ق ة نىىو ي ىىعو أن نجىىد صعريفىىًا جامعىىًا مانعىىًا لمفيىىوم الُيويىىل الثقاةيىىل، ةالُيويىىل 
الثقاةيل صصصمق من مجصمل إل   صر ومىن ع ىر إلى  ع ىر، كمىا صصصمىق  ىاصصالق 

  .الصوجيات الفكريل واخيديولوجيل لمنصج، الثقاةل
يشىىير مفيىىوم اليويىىل الثقاةيىىل إلىى  العىىدد الثا ىىت . مفهااوم الهويااة الثقافيااة:  4.2

والجىىىوىري المشىىىصرر مىىىن السىىىمات والقسىىىمات العامىىىل الصىىى، صميىىىز ح ىىىار  اخمىىىل عىىىن 
غيرىىىا مىىن الح ىىارات، والصىى، صجعىىل لمشص ىىيل الوطنيىىل أو القوميىىل طا عىىا صصميىىز  ىىو 

ا مىا أكىد عميىو " عا ىد الجىا ري " وىىذ (25)عن الشص ىيات الوطنيىل والقوميىل اخصىرى.
حىىىىين رأي أنىىىىو " ال صكصمىىىىل اليويىىىىل الثقاةيىىىىل وال ص ىىىىرز ص و ىىىىيصيا، وال صغىىىىدو ىويىىىىل  
ممصمئىىل  ىىادر  عمىى، نشىىدان العالميىىل إال إذا صجسىىدت مرجعصييىىا ةىى، كيىىان صصطىىا ق ةيىىو 
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 ثالثل عنا ر: الوطن )الجغراةيل والصاريل(،  الدولل )الصجسيد القىانون، لوحىد  الىوطن
   (26)واخمل( ، واخمل ) النسو الروح، الذي صنسجو الثقاةل المشصركل"

 . مالمح الهوية الثقافية والعناصر المشكمة لها: 5.2
ع ىىر عنيىىا ال احىىث أحمىىد أ ىىو زيىىد ةىى، كصا ىىو ىويىىل الثقاةىىل المغااة العربيااة:   .1

اليويىل العر يل حيث اسص عد انف اليا عن المغل اخم ةي، صعد أىم مقوم من مقومىات 
الثقاةيل خنيا  مثا ل الوعاء الذي صصشىكل ةيىو اليويىل وصحىدد كيانىو الثقىاة، والح ىاري 

صشكل لغل الفكر والصالحم  ين   (27)الذي يميزه عن سائر القوميات واليويات اخصرى،
 .الشعوو عم  اصصالق مواطنيا وصعدد ليجاصيا، وصنوعيا

اإلسىىالم، صكصسىىو اليويىىل الثقاةيىىل  ىىيغصيا اخساسىىيل مىىن الاادين اإلسااالمي:  .2
نمىىىا كانىىىت   ائىىىل وعشىىىائره اخمىىىل كيىىىان  ىىىائذةق ىىىل اإلسىىىالم لىىىم يكىىىن ليىىى ال  م الىىىذات وا 

صجمعيىىا عقيىىد  وال يوحىىدىا إيمىىان، إال أن جىىاء اإلسىىالم الىىذي لىىم يكىىن مجىىرد شىىريعل 
نمىىا كىىان ومىىا يىىزال منيىىاج حيىىا   كىى ل ة ىىوليا والصىى، نظمىىت المجصمىىل العر ىى، دينيىىا، وا 

ن الكىريم م ىدر اخسىاس لميويىل  قىاة، جىزء منيىا، وعميىو يعص ىر القىر يعص ر الجانو الث
الثقاةيىىىل العر يىىىل، نظىىىرا لمىىىا ورد ةيىىىو مىىىن صعىىىاليم دينيىىىل وأصال يىىىل واجصماعيىىىل، وكونىىىو 

 (28)ا لمصطم ات كل ع ر ومسصجداصو. الحا لكل زمان ومكان ومسايرً 
 المصمحة المشتركة: .3
المفيىىوم عمىىى  مكونىىات اليويىىل الثقاةيىىل مىىىن القىىيم الماديىىل والمعنويىىىل  اذينطىىوي ىىى 

والص، صص ناىا اخمل والص، صولق جىزءا مىن أجىزاء ال نىاء القىوم،، كمىا صعمىل الم ىمحل 
المشىىىصركل عمىىىى  اسىىىىصقرار اليويىىىىل الثقاةيىىىىل و الصىىىال، صحريىىىىر اخمىىىىل سياسىىىىيا وا ص ىىىىاديا 

مجصمل ح اري مسصقر ومزدىر  ىائم  واجصماعيا،  ما ص يفو من مساوا  وعدل و ناء
 (29)عم  مجموعل القيم الص، صمصاز  يا اخمل.
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 . خصائص الهوية الثقافية العربية:  6.2
 (30 تتسم الهوية الثقافية العربية بخاصيتين أساسيتين هما:

ةيما يصعمق  الم ادر القطعيل والعنا ر الثا صل ة، صكوينيىا والمسىصقا  الثبوت:  . أ
 وصشريعات و يم ومناىت.من عقائد 

ويصجمىىىى  أساسىىىىا ةىىىى، اجصيىىىىادات العىىىىرو القا مىىىىل لمصطىىىى  وال ىىىىواو  التغيياااار: . و
 و الصال، لالصصالق. 

 لر نجد: ذإ اةل إل  
: حيىىث نممىىس صعىىدد  نيىىات اليويىىل وأىميىىل اليويىىل الواحىىد  التعاادد واالخااتالف . ت

ثقاةىىل أصىىرى صكمىىن ةىى، العنا ىىر المشىىكمل ليىىا، وال صصشىىكل ىىىده العنا ىىر إال  وجىىود 
مغىىاير  ةىى ذا لىىم ينظىىر إلىى  ىىىده االصصالةىىات  منظىىار الصنىىوع ومىىن جانىىو يثىىري اليويىىل 

 ة نيا ال محالل صودي إل  صنا  ات صف ، إل  عنق و راعات.
ال ىىىد لميويىىىل أن صص سىىىس  ىىىمن سىىىياق  الساااياقات االجتماعياااة والتاريخياااة: . ث

ىيكمصىىىو والعال ىىىات اجصمىىىاع، صىىىاريص، محىىىدد و مىىىا أن الزمىىىان يصعا ىىىو والمكىىىان يعىىىاد 
صصغيىىر، ةىىان اسىىصجا ات النىىاس وص ىىراصيم صصىىراكم وصطىىور وعىىييم مىىا يىىودي إلىى  صشىىعو 

  (31)ص وراصيم ومساراصيم.
 تأثير اإلعالم الجديد عمى الهوية الثقافية:  

، والمصمثىىىىل ةىىىى، االنفصىىىىاح والنمىىىىو والصقىىىىدم أن مىىىىا يشىىىىيده عىىىىالم اليىىىىوم المصغيىىىىر    
ة الرغم من  (32)ص ثيراصو عم، اليويل الثقاةيل لممجصمل، الصكنولوج، الذي ر ما يكون لو

صاحل الصوا ل الفعال وسرعل الح ول عم  المعمومل والقدر  عم   صقريو المساةات وا 
، ل ى، حجر الزاويل ة، صكىوين اخمىمالصعرق عم  ثقاةات العالم  رمصو ةاليويل الثقاةي

ن شىقيا السىم ، أاليجىا ، غيىر ان يا اا ة، جذى (33)خنيا نصيجل صراكم صاريص، طويل،
ي ال يمكىىن الصن ىىل منىىو أو إغفالىىو ىىىو أن صكىىون ليىىا القىىدر  عمىى  طمىىس معىىالم ذوالىى
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ىويىىات الىىدول المصىى صر  صكنولوجيىىا، و الصىىال، صحطىىيم ثقاةىىات الىىدول المصصمفىىل ل ىىىال  
الىىىىدول المصمركىىىىز  عمىىىى  ال ىىىىعيد الصكنولىىىىوج،، ةىىىىال يمكننىىىىا النظىىىىر لمثىىىىور  الر ميىىىىل او 

ا ذلثقاةىل الغر يىل وال صمصنىا  ىمل  يىلجديىد عمى  أنىو ظىاىر  اسىصثنائيل أنج صىو ااإلعىالم ا
ص ىىىىطدم المولىىىود المىىىىصمصض عىىىن الثىىىىور  الر ميىىىىل  مىىىا صحويىىىىو مىىىىن انصقائيىىىل ومعىىىىايير 

ه السىىم يل عمىى   عىىد دينىى، وثقىىاة، وةكىىري، وىىىو مىىا ذ يويىىات أصىىرى،  حيىىث صنطىىوي ىىى
لم وىمى، غيىر منىصت،  ىل يسىصيمر ينط ق عم  الفيس ور الذي يجعل الفىرد مىرص ط  عىا

لر أ ىى حت ذو ىى (34)طا اصىىو ويفقىىده ىويصىىو الحقيقيىىل ةىى، ظىىل ا ىىطناع الشص ىىيات،
العولمىىىل الثقاةيىىىل ص اشىىىر ص ثيرىىىىا عمىىى، اخجيىىىال الجديىىىد  مىىىن أ نىىىاء المجصمىىىل ، وسىىىرت 

، و ىىار الشىىى او العر ىى، يرددىىىىا ومفىىىردات غر يىىل عمىىى، لغصنىىا العر يىىىلمفىىاىيم جديىىد  
 ل  ار مكمن الصطور  يصمثل ةيما يمكىن أن صصعىرض لىو  ىيم االنصمىاء ويداةل عنيا، 

  (35)واالعصزاز  الوطن والعرو ل واإلسالم من صيديد.
ة ذا كانت اليويل الثقاةيل صعن، الصفرد  كل ما صحممو من عادات  و يم ، سمور    

منظومل ثقاةيىل ونظر  إل  الكون والحيا ، ةان اإلعالم الجديد يزعم صحويل العالم إل  
واحد  وىويل موحد  والصالص ى، طمس اليويات المصنوعل حيىث صقطىل ال ىمل  ىين 

ه الصكنولوجيىىىىا مىىىىن صنمىىىىيط نقىىىىيض ذل وصسىىىىم يم ص و ىىىىيصيم،  مىىىىا صحققىىىىو ىىىىىاخجيىىىىا
 (36)الصفرد.

لقىىىد  ىىىات الحفىىىاظ عمىىى  اليويىىىل الح ىىىاريل خي أمىىىل إحىىىدى الصحىىىديات المطروحىىىل 
الصىىى، شىىىكمت المجصمعىىىات االةصرا ىىىيل)مجصمعات  شىىىكل مصنىىىام، ةىىى، ظىىىل الصطىىىورات 

شى كات الصوا ىل االجصمىاع،(، مىىن صى ثيرات مصصمفىل صشىكل الفكىىر والوجىدان عمى  حىىد 
  (37)السواء.
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 اإلسقاط الميداني لمتأصيل النظري:
، أن عىىىىدد مسىىىىصصدم، الفيسىىىى ور 2016صشىىىىير اإلح ىىىىائيات لسىىىىنل  تمهيااااد:

ا  ىىىنق الفيسىىى ور ةىىى، ذشىىىيريا، و يىىىلسىىىصمائل وصسىىىعل مسىىىصصدم صجىىىاوز المميىىىار وا
ا ذىىىى (38)الصرصيىىىو العىىىالم، لمشىىى كات اخول عالميىىىا مىىىن حيىىىث عىىىدد المسىىىصصدمين،

االسصحواذ عم  الفئل الالمصناىيل من المسىصصدمين يجعىل مىن الفىرد معر ىا لشىص  
أنىىواع االسىىصالو ةمىىم يعىىد لىىو القىىدر  عمىى  الحفىىاظ عمىى  مىىا يممكىىو مىىن مىىدصر ةكىىري 

االصصراق المصعدد اخوجو، والدي يمس كل عنا ر اليويل الثقاةيل ثقاة،، ة، ظل 
 (39).لمش او حسو مو ل أر ام ديجيصال

 اإلسقاط الميداني:
 4ةى، ىىده الدراسىل الميدانيىل  منىا  ص ىىميم اسىصمار  الكصرونيىل مصاحىل صحصىوي عمىى  

محىىىاور أساسىىىيل ةىىى، محاولىىىل منىىىا  لر ىىىد صىىى ثيرا اسىىىصصدام الفيسىىى ور كنصىىىاج لإلعىىىالم 
الجديىىىىد عمىىىى  اليويىىىىل الثقاةيىىىىل لىىىىدى شىىىى ا نا الجزائىىىىري المسىىىىصصدم لشىىىى كات الصوا ىىىىل 
االجصماع،،  منا   صاحل را ط  االسص يان االلكصرونى، عمى   ىفحات الفيسى ور وعمى  

إلىىى   2015ديسىىىم ر  20المجموعىىىات وعمىىى  ال ىىىفحات ةىىى، الفصىىىر  الممصىىىد  مىىىا  ىىىين 
 18اسىصمار  ، صىم اسىص عاد  268، حيىث صمىت اإلجا ىل عمى  2016جانف،  28غايل 

اسىىىصمار  لعىىىدم اسىىىصيفائيا جميىىىل الشىىىروط وعىىىدم إجا ىىىل الم حىىىوثين عمىىى  كىىىل اخسىىىئمل، 
مفرد ، نحاول ىنا صحميل الجداول الص، صو منا  250ةكانت العينل عشوائيل صقدر  ىى: 

ةييا إل  مجموعل من النصائت ص ين ص ثير الفيس ور عم  اليويل الثقاةيل لدى مجموعل 
 لش او الجزائري المسصصدم لمش كل.من ا
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 يبين طبيعة هوية  المستخدمين حقيقية ام مستعارة . -1-الجدول رقم 
 النس ل الصكرار المصغيرات

 %18 45 اليويل حقيقيل
 %82 205 اليويل مسصعار 

 %100 250 المجموع
  ال ىىالغ مىىن صىىالل القىىراء  اإلح ىىائيل أعىىاله يص ىىين لنىىا أن أغمىىو أةىىراد العينىىل

، يف ىىمون اسىىصصدام ىويىىل مسىىصعار  %82ومىىا يشىىكل نسىى ل  ينمسىىصصدم 205عىىددىم 
، مىىىىن المسىىىىصصدمين %18ع ىىىىر حسىىىىا ات الفيسىىىى ور، ةىىىى، حىىىىين نجىىىىد أن مىىىىا نسىىىى صو 

ا الىصحفظ ةى، اسىصصدام اليويىل الحقيقيىل ذيف مون اسىصصدام ىىويصيم الحقيقيىل، ويعىود ىى
ل ةىى، الصعامىىل والصصفىى، الحريىىحسىىو الىى عض أن اليويىىل المسىىصعار  صشىىكل جانىىو مىىن 

ا ةىى، ذ، رغ ىىل مىىنيم ةىى، مسىىصق ل يرجونىىو، ىىىاليرو يىىل مىىن الوا ىىل الحقيقىى أوصجسىىيد م ىىد
الشىىىىكل الظىىىىاىري لكىىىىن ةىىىى، طيىىىىات ىىىىىدا الصصفىىىى، وراء ىويىىىىل مسىىىىصعار  يشىىىىكل  دايىىىىل 
االنسالخ من أول  مقومات اليويل الذاصيل ل ةراد وص ثيرىا عمى  شص ىياصيم ولىو  عىد 

 حين.
يبااين ماادث تااأثير اسااتخدام الفيساابوك عمااى المغااة  كمقااوم  2-2رقاام الجاادول 

 لمهوية الثقافية:
 النس ل الصكرار المصغيرات
 %14 35 ل الف ح المغل العر ي  

 %28 70 المغل االجن يل
 %58 145 جن يل معر لألغل 

 %100 250 المجموع
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  المسىىصصدمين مىىن صىىالل القىىراء  اإلح ىىائيل لمجىىدول أعىىاله ص ىىين لنىىا أن عىىدد
الدين يسىصصدمون المغىل اخجن يىل المعر ىل احصمىت أك ىر نسى ل ع ىر حسىا ات الفيسى ور 

، ةىىىىى، حىىىىىين نجىىىىىد أن %28، صمييىىىىىا اسىىىىىصصدام المغىىىىىل اخجن يىىىىىل  نسىىىىى ل %58 نسىىىىى ل 
، إن ظيىور لغىىل  ديمىىل %14مسىصصدم، الفيسىى ور  المغىل العر يىىل الف ىىح  مىا نسىى صو 

ل الصصاطىىىىو، مىىىىل إ ىىىىاةل  عىىىىض الرمىىىىوز ىجينىىىىل  فعىىىىل مىىىىا صمفصىىىىو الصكنولوجيىىىىا صسىىىىي
ا الصىىزاوج  ىىين المغىىل العر يىىل، واخجن يىىل ذرات الصىى، ال يفيميىىا إال الىى عض، ىىىوالمصص ىى

ىىى، نسىى ل صجىىاوزت الن ىىق  وةىى،  %58ن نسىى ل ةىى،  وصيىىا خ يشىىكل صيديىىدا صطيىىراً 
ا إن دل ة نىىو يىىدل عمىى  أن ذوىىى (40)ارصفىىاع ك يىىر أو مىىا يطمىىق عميىىو  ىىراع المغىىات،

ارز   لممحادثىىىات والدردشىىىل ع ىىىر موا ىىىل الصوا ىىىل االجصمىىىاع، ىىىى، الصىىىزاوج السىىىمل ال ىىى
المغوي  ين ما ىو أ يل ونق د  و المغل العر يل و ين ما ىو دصيل ونق د  و المغل 
اخجن يىىل و عىىىض الرمىىىوز المصداولىىل، ىىىىدا الصمىىىازج يىىىودي مىىل االسىىىصصدام المصزايىىىد إلىىى  

وىىدا مىىا ين ى   ىىدق نىا وس الصطىىر   (41) ىياع المغىل العر يىىل المشىكمل ليويىىل الشى او.
والصصىوق مىن انسىالخ المغىل العر يىل وصرسىل لغىل غري ىل  ىين جيىل االنصرنىت ال ىىاعد، 

 و الصال،  ياع أىم محدد لميويل الثقاةيل والح اريل ل مل العر يل.
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 يبين أثر استخدام الفيسبوك عمى الدين.  -3-الجدول رقم 
 النس ل الصكرار الصغيرات

مصا عىىىىىىل  ىىىىىىفحات صىىىىىىدعوا لمىىىىىىدين 
 اإلسالم،

148 59.2% 

مصا عىىىىل  ىىىىفحات أجن يىىىىل صنىىىىادي 
  الصن ير

21 8.4% 

صسىىىىىىىىصند لممرجعيىىىىىىىىل الدينيىىىىىىىىل ةىىىىىىىى، 
 عال اصر

79 31.6% 

زيىىىىار   عىىىىض ال ىىىىفحات المناةيىىىىل 
 ل صالق

02 0.8% 

 %100 250 المجموع
 مىىىن صىىىىالل القىىىىراء  اإلح ىىىىائيل لمجىىىىدول أعىىىىاله نالحىىىىظ أن أك ىىىىر نسىىىى ل مىىىىن 

، صمجىىىد  ىىىفحات الىىىدعو  لمىىىدين اإلسىىىالم،، مىىىن %59.2المسىىىصصدمين والمقىىىدر   ىىىى: 
صالل مشاركل الروا ط الصا ل  ن ر  المسممين ةى،  قىاع اخرض كاةىل مثىل  ىفحل 
"ن ىىىر  محمىىىد"،  عىىىد انصشىىىار الرسىىىوم المسىىىيئل لشىىىصص ن ينىىىا الكىىىريم ةقىىىد شىىىكمت ىىىىده 

نون مىن الغىرو مىل المسىممين، الق يل الرأي العام العر ى، اإلسىالم، وحصى  المص ىام
، مىىن مصىىا ع،  ىفحات الصن ىىير مىن الشىى او،  قىىول %8.4ةى، حىىين نجىد مىىا نسى صو 

اخغم يىىىل مىىىنيم لمجىىىرد الصعىىىرق عمىىى  صعىىىاليم الديانىىىل الن ىىىرانيل ك سىىىموو صرغيىىىو مىىىن 
طىىرق ممىىول، ىىىده ال ىىفحات إ ىىاةل لإلغىىراءات الماديىىل مقا ىىل الصن ىىل مىىن الىىدين 

يانات اخصىىىرى، ىىىىدا النىىىوع مىىىن االسىىىصالو مفىىىاده صجريىىىد اإلسىىىالم،  والىىىدصول ةىىى، الىىىد
الش او المسمم   فل جزئيل من مقوماصو اخساسيل وزرع  يم ديانات دصيمىل ال يظيىر 
منيىىا إال الجانىىو الم ىى،ء أمىىا ةىى، طياصيىىا ةيىى، صحمىىل  ىىوادر االن ىىيار ةىى،  وثقىىل 
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مم دون كيا المسىىالديانىل الموحىىد  واليويىل الموحىىد  الصى، يحكميىىا الغىرو المنىىصت ويسىصيم
االسىصناد لمرجعيصىو  ا مىا يىودي  ىو ال عىد شىيئا ةشىيئا عىنذو إدرار، ىىأوع، أو صحميل 

ا اليدق مىن إنقىاص النسى ل، ةى، ذ، صسصند لممرجعيل وى%31.6ن نس ل أالدينيل ولو 
، صقىىوم  زيىىار   ىىفحات مناةيىىل ل صىىالق دون  ىىوا ط رادعىىل %0.8حىىين نجىىد نسىى ل 

ا مىا ينىدر   مكانيىل  مىو ذصدام الفىردي ليىده الحسىا ات، ىىسىصنصيجل غياو الر يو واال
ن  عىض المسىصصدمين يسىصصدمون  عىض و و رو الدين ة، مقوماصو وأسسو خالنس

الىىىروا ط ةىىى، شىىىكميا الظىىىاىري صىىىدعو لمىىىدين وةىىى،  اطنيىىىا صصفىىى،  ىىىرو القىىىيم الدينيىىىل 
 وزعزعصيا.

 أهم نتائج الدراسة الميدانية:
 من صالل إسقاط الدراسل النظريل ميدانيا صو منا إل  النصائت الصاليل:    
  اسىىصصدام الشىى او الجزائىىري لشىى كل الصوا ىىل االجصمىىاع، الفيسىى ور لىىو صىى ثير

م اشر عم  اليويل الثقاةيىل   شىكال مصعىدد  نصيجىل غيىاو الر ا ىل عمى  االسىصصدام  إذ 
الىىذي اصصىىذه كف ىىاء لصشىىكل  أ ىى   ال يسىىصغن، عىىن الف ىىاء المسىىصحدث االةصرا ىى،

الىىذات حسىىو ال ىىادق الحمىىام،، ةصشىىكل الىىذات االةصرا ىىيل ص ىىي  مقومىىات وىويىىات 
دصيمل ةر صيا العولمل  صجمياصيا المصصمفل ة دءا   ىم أساس ين ن، عميو المجصمل وما 
يشىىكل إيديولوجيصىىو ومذى ىىىو وىىىو الىىدين كمقىىىوم أساسىى، لميويىىل ومحاولىىىل صجريىىده مىىىن 

وصحريفو وسحو الش او من االسصناد إل  مرجعياصو المصصمفل، و وال  معانيو الساميل
صعىىىدد الحسىىىا ات عمىىى  إلىىى  المغىىىل اليجينىىىل واليويىىىل المسىىىصعار  والشص ىىىيات الوىميىىىل و 

 ا شىكل نوعىا مىن االغصىراو عىن العىالم الىوا ع، نصيجىل اسىصالو مقىومذالفيس ور كل ىى
مىىن طىىرق ل لمر ا ىىل سىىواء ه المسىىصحدثات ال صص ىىذالمغىىل العر يىىل مىىن ىويصىىو، كىىل ىىى
ا مىا شىكل مسىاحل مطمقىل لمحريىل ةى، االسىصصدام دون ذسمطات ال  ط ةى، الدولىل، ىى

ا االسىصصدام، إ ىاةل إلى  أن اإلعىالم الجديىد ذصناد إل  أي  يم أو م اد  صحكم ىىاالس
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يم  شىىكل ك يىىر ةىى، إ ىىعاق الشىىعور  ىىالوالء ل مىىل العر يىىل والرغ ىىل ةىى، االنسىىياو سىىأ
يىىل اخصىىرى، و الصىىال، إ ىىعاق االنصمىىاء الىىوطن، وصعمىىل عمىى  صرسىىيل ةىى، اخمىىم الغر 

ىويات دصيمل اةصرا يل موحد  وغير مرص طل ال  مكان وال  زمان، كما أننا نسير من 
ثقاةيىل  الحصميل الصكنولوجيل لمارشال ماكموىان والقريل الكونيل إلى  حصميىل إنصىاج ىويىل

االةصرا ىىيل المص اعىىد  والغيىىر مصشىىا يل والصىى، ه القريىىل الكونيىىل  ف ىىاءاصيا ذموحىىد  ليىى
، يل داصل المجصمعىات كمرجعيىل الىدينصفصقر لممقومات اخساسيل الص، صقوم عمييا اليو 

لر وجىو عمينىا ذمفيىوم االصصىراق الثقىاة، لميويىل لىوالمغل، صشكل صيديىدا صطيىرا يجسىد 
صيديىىىىىدا  ا االصصىىىىىراق الطىىىىىاغ، الىىىىىذي يشىىىىىكلذطىىىىىر ومحاولىىىىىل ردع ىىىىىىا الصذاالنص ىىىىىاه ليىىىىى

لمنظومصنىىا الثقاةيىىىل واليوياصيىىىل  ىىار ا ةىىى، أعمىىىاق مقوماصيىىىا ةىى، ظىىىل الصسىىىارع الصقنىىى، 
 الذي نمر  و ة، أوج الثورات الر ميل الحاليل.
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