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Abstract: 

The study dealt with the phenomenon of alienation and its relationship to cultural identity, 

and the study aimed to shed light on social media and its impact on alienation and the 

Palestinian national and cultural identity. 

The researchers concluded that the Palestinian society, like other societies, is affected by 

everything new in the world through social networking sites, but it tries to preserve its 

national and cultural identity and contributes to spreading and supporting its cause despite 

the continuous Israeli occupation attempt to obliterate this identity with many tools such as 

fighting Palestinian content, removing tags and deleting accounts. Palestinians on social 

networking sites. 

The researchers recommend making official and unofficial efforts to preserve the national 

identity through national initiatives and official and unofficial media channels, and to 

promote the Palestinian identity with its main components such as language, heritage, 

religion and historical memory through the curricula in schools and universities.       
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إب ي ظل وسائل إلتوإصل إإلجتماعي  إإلغتر
 
 وإلهوية إلثقافية إلفلسطينية ف

 

 ديانا كرسوع

 تونس ، جإمعة قرطإج ،د 

  أسامة دمحم عبدهللا 

 فلسطي   ، جإمعة إلنجإج إلوطنية، د 

 

 :إلملخص

إب وعالقتهإ بإلهوية تنإولت إلدرإسة ظإهرة  عالم إلدرإسة ؤىل تسليط إلضوء عىل إؤل  إلثقإفية، وهدفتإإلغتر

ه عىل  إإلجتمإعي  إبوتأثت  ي لوصف  إإلغتر
وإلهوية إلوطنية وإلثقإفية إلفلسطينية وإستخدم إلبإحثإن إلمنهج إلوصف 

إب وتوضيح مفهوم  ه عليهإ.  إإلغتر   وإلهوية إلوطنية وإلثقإفية وبيإن إلعالقة بينهمإ وتحليل إلوإقع إلرقمي وتأثت 

ي كغ
 عتر موإقع وتوصل إلبإحثإن أن إلمجتمع إلفلسطين 

ً
ه من إلمجتمعإت يتأثر بكل مإ هو جديد عإلميإ ت 

ي نشر ودعم قضيته عىل إلرغم من  إلتوإصل 
إإلجتمإعي ولكنه يحإول إلمحإفظة عىل هويته إلوطنية وإلثقإفية ويسإهم ف 

، و إإلحتالل إؤل  إولة مح ي
ة كمحإربة إلمحتوى إلفلسطين  إزإلة إألوسمة رسإئيىلي إلمستمرة لطمس هذه إلهوية بأدوإت كثت 

.  وحذف    إلحسإبإت إلفلسطينية عىل موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي

طنية عتر إلمبإدرإت إلو ية للمحإفظة عىل إلهوية إلوطنية ويوصي إلبإحثإن ببذل إلجهود إلرسمية وغت  إلرسم

إث وإلدين وإلذإكرة عالمية إلرسمية وغت  إلرسمية، وتعزيز إلهوية إلفلسطينية بمكونإتهإ إلرئيسية كإإؤل  وإلقنوإت  للغة وإلتر

ي إلمدإرس وإلجإمعإت إلتإريخية 
 . عتر إلمنإهج إلدرإسية ف 

إب: إلكلمات إلمفتاحية  . ، إلهوية إلثقإفية، موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي إإلغتر
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 إلمقدمة: 

إت إإلجتمإعية وإلثقإفية  تشهد إلمجتعإت إلعربية إلمعإرصة بشكل عإم وإلمجتمع بشكل خإص إلعديد من إلمتغت 

هإ تحمل معهإ مإ هو جديد يحتم عىل تلك إلمجتمعإت إلتعإمل معهإ بشكل مإ لم تألفهإ بعد، وحنر تعتإدهإ  ي تغت 
وف 

ي وجوده وأهدإفه كمإ يعيش مشإعر وأحإسيس نفسه يعيش مشإعر إليأس وفق إؤلنسإنوتصبح جزء منهإ، يجد 
دإن معإن 

ي وإقعه إلذي يعيشه، فيشعر 
بإختالل إلهوية  إؤلنسإنمتنإقضة بي   إإلنتمإء لمجتمعه وعإلم يمأله مإ هو غت  مألوف ف 

إت يطلق عليهإ  إبوفقدإنهإ، هذه إلمؤرسر  .إإلغتر

إبتعتتر ظإهرة  ي منهإ إلعص  إإلغتر
ي يعإن 

ي إلكثت   من أكتر إألمرإض إلنر
إلحديث ويتنإولهإ إلبإحثون وإلدإرسون ف 

ي 
ي ظل إلتطور إلشي    ع ف 

ي تتكبدهإ إلمجتمعإت وإل سيمإ إلعربية منهإ، وخإصة ف 
ة إلنر من كتإبإتهم ودرإسإتهم آلثإرهإ إلكثت 

ة، ومن أهم تلك إألدوإت هي موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي كون ي إلذي جعل إلعإلم قرية صغت   إألكتر هإ إلجإنب إلتكنولوجر

إضية يتفإعل إلمستخدمون متعددوإ إلثقإفإت وإألفكإر ليتشكل   لدى فئة إلشبإب، ودإخل إلمجتمعإت إإلفتر
ً
إستخدإمإ

حيث أظهر تقرير إإلتحإد إلدوىلي لالتصإإلت لدى إلبعض هوية جديدة، أو إلتمسك بإلهوية إلوطنية وإلثقإفية إلذإتية، 

نتلم يستخدمون مليون شإب حول إلعإ 031أن  7102للعإم ي 01بمإ يمثل  إؤلنتر
ي  011% من إلشبإب ف 

بلدإن، فف 

إوح أعمإرهم بي   
ي 03%، مقإبل 31سنة حوإىلي  71-01إلبلدإن إلنإمية تصل نسبة إستخدإم إلشبإب إلذين تتر

% ف 

 لنفس إلفئة. 73إلبلدإن إلمتقدمة و 
ً
 % عإلميإ

ي خرق إلمجتمعإت إلعربية وزعزعة إلمنظومة فكل مإ يتم تدإوله وتبثه موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي تسإه
م ف 

ي وتكوين رأي عإم ألي قضية كإنت محلية   إلشإب إلعرنر
إإلخالقية وإلثقإفية وإلوطنية عتر بث إلسموم وإإلنحرإفإت بي  

 أو دولية. 

إبلذلك سيتم إلحديث هذه إلورقة عن ظإهرة  ي ظل موإقع إلت إإلغتر
وإصل وعالقتهإ بإلهوية إلثقإفية وإلوطنية ف 

 . ي فلسطي  
 إإلجتمإعي ف 

 

 مشكلة إلبحث: 

ي إلمستمر
ي وإلتقن  ي ظل إلتقدم إلعلمي وإلتكنولوجر

ي ظهور وسإئل إلتوإصل إإلجتمإعي كإلفيس  ف 
إلذي سإهم ف 

 
ً
ي إلقت روإجإ

، إلتيك توك.....( وإلنر ي إلدول  بوك، إإلنستغرإم، إلتويتر
 لدى مستخدميهإ وخإصة ف 

ً
إ  كبت 

ً
وإستخدإمإ

ي إلذي يعيشه إلفرد، أو بي   إلدول بشكل عإم  ي إلمتقدم وإلوإقع إلعرنر  إلوإقع إلغرنر
إلعربية، ممإ زإد من حإإلت إلمقإرنة بي  

ي إألجو 
ي توإجههإ كإلفقر وإلبطإلة وتدن 

ة إلنر ي ظل إلمشكالت إلكبت 
حسإس إلفرد ؤ من ةإلر ....إلخ، ممإ أدى ؤىل ظهور حف 

 
ا
 عن إلتعبت  عن هويته إلحقيقية ومحإول

ً
قنإع ؤ بكونه غريب عن وإقعه ومجتمعة وإل ينتمي ؤليه، فأصبح إلفرد عإجزإ

ي تصنعهإ 
فيهية وإؤل  نفسه بإلهوية إلنر إمج إلتر  إألفالم وإلتر

ً
 ووسإئل إلتوإصل إإلجتمإعي حديثإ

ً
عالنإت وإلفيديو كليب قديمإ

هإ. وظهور مإ يسم   إليوتيوبرز وإلتيكتوكرز وغت 

إبوممإ سبق، ظهرت فكرة درإسة  .  إإلغتر ي ظل وسإئل إلتوإصل إإلجتمإعي
 وإلهوية إلثقإفية ف 
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 أسئلة إلبحث: 

ي تعزيز حإلة 
إبكيف تسإهم وسإئل إلتوإصل إإلجتمإعي ف   وضيإع إلهوية إلثقإفية إلفلسطينية ؟ إإلغتر

 فرعية إلتإلية: ويتفرع من إلسؤإل إلمركزي إألسئلة إل

إبمإ هو  -  ؟ ومإ هو مفهوم إلهوية إلثقإفية إلفلسطينية ؟إإلغتر

إبمإ هي إلعالقة بي    -  وإلهوية إلثقإفية؟ إإلغتر

إبمإ هي آثإر  - ؟ إإلغتر ي ظل وسإئل إلتوإصل إإلجتمإعي
 وإنعكإسه عىل إلهوية إلثقإفية ف 

إبكيف يمكن إلتصدي لمظإهر  -  وإختالل إلهوية إلثقإفية ؟ إإلغتر

 

 أهدإف إلبحث: 

 تنبع أهدإف إلبحث من كونهإ: 

ي تعزيز مفهوم إلهوية إلثقإفية.  -
 تسليط إلضوء عىل دور إؤلعالم إؤلجتمإعي ف 

-  . ي ي ظل إإلنفتإح عىل إلعإلم إلغرنر
 رفع إلتوعية بي   أفرإد إلمجتمع وإل سيمإ فئة إلشبإب ف 

 

 أهمية إلبحث: 

 :تنبع أهمية إلبحث من كونه

ي وخإصة فئة إلشبإب. يتنإول موضوع مهم ومعق - ي ظل إإلنفتإح عىل إلعإلم إلغرنر
 د ف 

ي أن تكون قإعدة ينطلق منهإ إلبإحثون إآلخرون للوصول ؤىل حقإئق ومعلومإت جديدة.  ةتسإعد هذه إلدرإس -
 ف 

 تزويد إلمكتبإت إلعربية بجهد بسيط ومتوإضع.  -

 

 منهج إلبحث: 

ي بحثهمإ 
إب-سيستخدم إلبإحثإن ف  : وإلهوية إلثقإفي إإلغتر ي ظل وسإئل إلتوإصل إإلجتمإعي

 ة ف 

: لبيإن إلوصف إلشإمل لمفهوم  ي
إبإلمنهج إلوصف   ، ومفهوم إلهوية إلثقإفية وتوضيح إلعالقة بينهمإ.  إإلغتر

 

 إلدرإسات إلسابقة: 

ي بحثه )
إبتنإول إلبإحث جديدي زليخة ف  ( مفهوم إلظإهرة كونهإ نفسيه إجتمإعية عإمة لهإ أبعإد متعددة  إإلغتر

، إلالهدإف، إلالمعيإرية،  إبتتكون من إلعجز، إلالمعن  ،  إإلغتر إبإإلجتمإعي ، ويحدث  إإلغتر ي
إبإلثقإف  ي كإفة  إإلغتر

ف 

إب عتر توفت  جو من إأللف مجإإلت إلحيإة، ويمكن إلتصدي
تمإم خرين، وإإلهوإلتفهم وإلثقة بإلذإت وبإآل  ةلالغتر

بوي وإلروجي لل   .(7107)زليخة،  نسإن بإلجإنب إلتر
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ي بحثهم )
ي تشكيل هوية إألبناء بير  إلهوية أمإ إلبإحثإن سإجي عىلي و آمإل كزيز فقد تحدوثوإ ف 

 
تأثتر إلفيسبوك ف

إضية   أحد موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي إألكتر  ( عنإلوإقعية وإلهوية إإلفتر
ً
لدى فئة إلشبإب أإل وهو إلفيس بوك   إستخدإمإ

  إألكتر كونه 
ا
ي  تفإعل

إص  صلية أو بنإء أو إلمحإفظة عىل إلهوية إأل ، وإلذي يسإعد عىل تشكيل هوية إأل دإخل إلمجتمع إإلفتر

إب ، عتر تروي    ج قيم ورموز ونمإذج ثقإفي إإلغتر ي
إص  و أمعهإ ممإ يشكل لديهم أزمة هوية، ة يتم إلتفإعل لهذإ إلمجإل إإلفتر

 .(7102)عىلي و كزيز ، بي   إلهوية إلفيسبوكية وإلهوية إلوإقعية لهم  ةهوية مشتت

ي 
ي ولطيفه صإلح إلزهرإن 

ؤىل كشف إلعالقة إإلرتبإطية بي    وهدفت درإسة إلبإحثإن عىلي بن مستور إلزهرإن 

إبإلتمإسك إإلجتمإعي وكل من  ي وأزمة إلهوية وإلقيم إإلخالفية، وتكونت عينة إلدرإسة من ) إإلغتر
 770إلثقإف 

ً
 ( طإلبإ

، وأشإرت نتإئح إلبحث ؤىل وجود عالقة إرتبإطية موجبة بي    ي
ي مدينة جدة، بشكل عشوإن 

ي إلمرحلة إلثإنوية ف 
وطإلبة ف 

إبإلجتمإعي وكل من إلقيم إإلخالقية وأزمة إلهوية و إلتمإسك إ ، كمإ بينت إلنتإئج ؤىل عدم وجود فروق بي    إإلغتر ي
إلثقإف 

، إلطالب وإلطإلبإت عىل مقيإس إلتمإسك إإلجتمإعي  ي
ي و إلزهرإن 

 .(7102)إلزهرإن 

ي كإنت تحت عنوإن 
درإسة –إقع إلتوإصل إإلجتماعي عىل إلهوية إلثقافية تأثتر مو أمإ درإسة غروبة سلم وإلنر

ي إلجزإئر مهددة بفقد بينت أن إله -تحليلية لمستخدمي إلفايسبوك
فرإزإت موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي من إوية إلثقإفية ف 

ي تمت   إلج
ي ظل حإلة إإلنغالق إلنر

 عن إإلستفإدة من آمإعإت وإتجإههم للتعصب وإلتمسك بجهة ف 
ً
يجإبيإت ؤرإئهم بعيدإ

ي ظل تعدد إأل
بفعل إنسالخ إلمجتمع عن قيمة وتأثره بكل مإ يتلقإه عتر موإقع  أخرىفكإر وتنوعهإ، ومن جهة إلتفإعلية ف 

 .(7102)سلم، إلتوإصل إإلجتمإعي 

ي  عنوإن تأثتر موإقع إلتوإصل إإلجتماعي عىل إلهوية إلثقافيةتحت  أخرىوهدفت درإسة 
 
دإرسة ف

)
ً
، ؤىل تبيإن إألثر إلذي تحدثه موإقع إلتوإصل إإلستعماإلت وإإلشباعات لطلبة طاهري دمحم بشار )إلفايسبوك نموذجا

ي إإلجتمإعي عىل إلهوية إلثقإفية للشبإب وخإصة طلبة إلجإمعإت بإلتعرض ألهم إلدوإفع إإلجتمإ
عية وإلنفسية إلنر

ي إلجزإئر ومإ يعكسه عىل إلهوية  إألكتر خإصة إلفيسبوك كونه قبإل عىل هذه إلموإقع و تدفعهم ؤىل إؤل
 ف 
ا
 وتفإعل

ً
إستخدإمإ

إلثقإفية للفرد سوإء عىل إللغة إو إلدين أو إلمكإسب إلوطنية، وخلصت إلدرإسة غىل أن إلهوية إلثقإفية إلجزإئرية تتأثر 

ت، لذلك فؤن إلشبإب إلجزإئري بشكل عميق بإستخدإمإت موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي من حيث إإلشبإع وإلحإجإ

ي من جهة ويحإولون موإكبة إلتطورإت وإلتقدم من جهة 
. أخرىيعيشون حإلة من إلتحدي بي   هويتهم وموروثهم إلثقإف 

ة إلتعرض لموإقع إلتوإصل إإلجتمإعي عىل إلهوية إلثقإفية  كإإلبتعإد عن إلدين وطمس إللغة  وتم إلحديث عن سلبيإت كتر

ي ظل تعددهإ وتن
ي ف 

 .(7100)إيمإن و عبد هللا ، وعهإ ؤضإفة ؤىل غيإب إلتعبت  عن إلتإري    خ إلوطن 

إت شبكإت إلتوإصل إإلجتمإعي عىل إلهوية إلوطنية  أمإ درإسة عبد إلسالم نمر إلعوإمرة هدفت ؤىل توضيح تأثت 

ي إلجإمعة إألردنية
، وإعتمدت إلدرإسة منهج إلدرإسإت إلوصفية إلتحليلية وتكون وإلثقإفية لدى طلبة إلدرإسإت إلعليإ ف 

 وطإلبة وتم توزي    ع أدإة إلدرإسة عىل عينة عشوإئية مكونه من )0227مجتمع إلدرإسة من )
ً
( من طلبة كلية 710( طإلبإ

ي إلجإمعة إإلردنية. وبينت إلدرإسة وجود 
بوية )إلدرإسإت إلعليإ إلمإجستت  وإلدكتورإة( ف 

إت مرتفعة  إلعلوم إلتر درجة تأثت 

ي لمتإبعة شبكإت إلتوإصل إإلجتمإعي عىل إلهوية إلوطنية وإلثقإفية إإلردنية من وجهة نظر طلب
ة إلدرإسإت إلعليإ ف 

ي تأثت  موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي عىل إلهوية إلثقإفية تعزى لمتغت  درجة إلجإمعة إأل
 ف 
ً
ردنية، ووجود فروق دإلة إحصإئيإ

، فيمإ أظإلمتإبعة لموإقع  ي إتجإهإت إلطلبة نحو تأثت  ؤهرت إلدرإسة عدم وجود فروق دإلة إلتوإصل إإلجتمإعي
 ف 
ً
حصإئيإ
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، إلسنة إلدرإسية(، إموإقع إلتوإصل إإلجتم عي عىل إلهوية إلثقإفية وإلوطنية تعزى لمتغت  )إلجنس، إلمستوى إلدرإسي

ي تديرهإ إلجإمعة إألإل ويوصي إلبإحث بقيإم إلجإمعة بتفعيل عمل موإقع إلتوإصل إ
ردنية من خالل نشر جتمإعي إلنر

ي تعزز وعي إلطلبة إلهوية وإلوطنية وإلثقإفية إأل 
)إلعوإمرة، خبإر وإألحدإث إلسيإسيسة ونشر إلمفإهيم إلسيإسية إلنر

7171).  
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إب وإلهوية إلثقافية  إلمحور إألول: إؤلطار إلنظري لإلغتر

إب  :إإلغتر

إبيعد   ةتوإفرت إلعوإمل وإألسبإب إلممهد متعددة إألبعإد وتزدإد حدتهإ وإنتشإرهإ كلمإ  ؤنسإنيةظإهرة  إإلغتر

إبللشعور ب ، لذلك ف إإلغتر
ً
 ووجوديإ

ً
 وسيإسيإ

ً
 وإجتمإعيإ

ً
إبنفسيإ قضية بإلغة إألهمية لكونهإ سمة من سمإت  إإلغتر

ون بقلة تفإؤلهم  إؤلنسإن إلمعإرص، وخإصة لدى فئة إلشبإب إلذين يعإنون من عدم إإلستقرإر وإلضيإع وإلقلق، ويتمت  

 تجإه تحقيق طموحإتهم. 

إبيعرف  ء مإ ؤىللغة بإإل  إإلغتر ي
ي نقل ملكية سر

ي  بتعإد عن إلوطن أو إإلبتعإد عن إألهل، كمإ يعن 
آخر أو يعن 

إع أو إؤلزإل إب شخ  آخر وإلتعلق به، وتوجي كلمة ، أو إإلنتمإء ؤىلةإإلنتر  ي فهي عكس إلنمو،  إإلغتر
بإلضعف وإلتالسر

 بال سند أو قرإبة ينتمي لهإ، لذلك فؤن 
ً
إبفإلغريب يصبح ضعيفإ  (171، 7100)موإلي مرتبط بإلضعف  إإلغتر

 فيتم تعريفه حسب إلمفكرين وإلبإحثي   إلذين 
ً
تنإولوه من مختلف إلجوإنب إلسيإسية وإإلجتمإعية أمإ إصطالحإ

ي تسيطر عىل إلفرد سيطرة تإم وإإلقتصإدية وإلنفسية، فيعرف حسب علم إإلجتمإع بأنه إلحإلة
تجعله يحس بأنه  ةإلنر

، ويرى هيجل أن  إبغريب وبعيد عن بعض نوإجي وإقعه إإلجتمإعي ي وتوحده عن إستقالله إلذإ إؤلنسإنهو تنإزل  إإلغتر
نر

 ، ى أن أمع إلجوهر إإلجتمإعي إبمإ علم إلنفس فت  نفصإله عن ذإته بإلتإىلي فقدإن هو إلتعبت  عمإ يعإنية إلفرد جرإء إ إإلغتر

حسإس بإلوجود إلفعإل نتيجة إلنفصإله عن مشإعره ورغبإته ومعتقدإته، ويرى إلبعض بأنه إضطرإب نفسي يعتر عن إؤل 

إب إلذإت عن هويتهإ وبعدهإ وإنفصإله جوهرهإ إلروح وإلعقل، وكل مإ يمس هذه  ةكينون  إؤلنسإنإ عن إلمجتمع، فإغتر

إبإألبعإد إألسإسية لجوهر إلشخصية يدفعهإ ؤىل حإلة  إبوإإلستالب، ف إإلغتر ي ينإل فيهإ إلقهر  إإلغتر
هو إلوضعية إلنر

ي تتعرض فيهإ أ، وهي إؤلنسإنوإلتسلط وإلعبودية من جوهر 
غتصإب وإإلعتدإء أو عقله لال  إؤلنسإنرإدة ؤيضإ إلحإلة إلنر

 .(310، 7107)زليخة وإلتشويه 

إبومن هذه إلتعإريف فقط توصل إلبإحثإن ؤىل أن  هو حإلة من إلضعف وإلعجز تسيطر عىل إلشخصية  إإلغتر

ي مجتمعة وتسلخه عن ثقإفته وهويته. 
 بفعل أدوإت تعيق تطوره ونموه ف 

إبظاهرة  ، 7171)بركإت فإنها متعددة إألنوإع نذكرها بإيجاز  اؤلنسانإل تربط بمكان أو زمان كونها وطيدة ب إإلغتر

 :(317–312، 7107)زليخة  (23–027

إب :  إإلغتر ي
 
 إلثقاف

ي ذلك إلمجتمع، 
ي تتألف من عإدإت وتقإليد وقيم سإئدة ف 

وهو إبتعإد إلفرد عن إلثقإفة إلخإصة بمجتمعه إلنر

ي  م بهإ، ويفضل كل مإ هو غريب وأجننر ي تضبط سلوك إفرإده، فإلفرد يرفض كل هذه إلعنإرص وإل يلتر 
ومخإلفة إلمعإيت  إلنر

إبية فرضتهإ أدوإت إلعولمة إلثقإفية إلمتمثلة بإؤلعالم ووسإئل عنهإ، وحدثت هذه إلظإهرة نتيجة صدمة ثقإف ية إغتر

ي غرفة نومه. 
ي بيته وف 

ي وإلرقمي إلهإئل إلذي يتعرض له إلفرد وهو ف   إلتوإصل إإلجتمإعي بفعل إلتطور إلعلمي وإلتكنولوجر

إب :  إإلغتر  إإلجتماعي

إبط مع إآلخرين وقلة أو ضعف إإلحسإس وهو شعور إلفرد بعدم إلتفإعل بي   ذإته وإآلخرين، أي ضعف إلرو 

 بإلمودة وإأللفة إإلجتمإعية معهم، وبإلتإىلي إلشعور بإلعزلة إإلجتمإعية وإلعجز عن ممإرسة إلسلوك إإلجتمإعي إلعإدي. 
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إب  إإلقتصادي:  إإلغتر

ي يتحول فيهإ 
عبد ويصبح بقوة  إؤلنسإنمفهوم أسسه كإرل مإركس بوصفه إلعملية إلنر

َ
ؤىل حإلة تشيؤ حيث ُيست

ي إألسوإق، فإلعمل يخلق 
ي إلوقت نفسه كل قوإه ويستعبده، فتنشأ  إؤلنسإنعمله سلعة بتإع ف 

ويطوره ولكنه يمت  ف 

ي مقر عمله وذلك إإلحسإس يولد لديه 
مشإعر إإلنفصإل عن إلعمل لدى إلعإمل بإلرغم من وجوده كفرد أو كجسم ف 

 و إلعجز وإلملل وإلخوف من إلمستقبل وأن إلمإدة هي إلغإية من إلحيإة وليست إلوسيلة. مشإعر إإلنفصإل 

إب :  إإلغتر  إلسياسي

ي إتخإذ إلقرإرإت إلسيإسية، وعدم إلرضإ وعدم إإلرتيإح للقيإدة إلسيإسية 
وهو شعور إلفرد بإلعجز ؤزإء إلمشإركة ف 

ي إإلبتعإد عنهإ، وعن إلتوجهإت إلسيإسية، وشع
. وإلرغبه ف 

ً
 وره بأنه ليس جزء من إلعملية إلسيإسية وغت  مؤثر سيإسيإ

إب :  إإلغتر ي
 إلدين 

ي إؤل إإلنفصإل وإإلبتعإد عن إلذإت إآل هو 
إبسالم يأخذ لهية وف  ي إإلبتعإد عن هللا إإلغتر

 إلمفهوم ذإته، ويعن 

إب :  إإلغتر  إلنفسي

وعدم تحديد إلهدف إلرئيسي للحيإة،   هو عدم إلشعور بتحقيق إلهوية ومإ يرتبط معهإ بفقدإن إإلحسإس بإألمن

ي ظل حإل نسإنيةإؤل كمإ يمكن تعريفه بأنه إضطرإب نفسي يشت  ؤىل إلنمو إلمشوه للشخصية 
من إإلنشطإر وإلضعف  ةف 

 وإإلنهيإر. 

إبط ةصلهإ عن بعضهإ إلبعض، فهي متكإملومن إلجدير ذكره أن هذه إإلنوإع إل يمكن ف ي  ةومتر
وكل منهإ يؤثر ف 

إبإآلخر، ف عىل إإلنسجإم مع وإقع إلحيإة وخإصة مع إلمجتمع، وغت  مهتم  إؤلنسإنمفهوم ينشأ من عدم قدرة  إإلغتر

بإلروإبط إلحقيقية، فيشعر بإلغربة وعدم إإلنتمإء وفقدإن إلهوية ممإ يتحول إألمر ؤىل عدم إلقدرة عىل إلعيش مع 

إلضطرإبإت إلنفسية كإلقلق وإلخوف وإإلحسإس بوجود فرإغ صإبة بإدي ؤىل إختالل إلصحة إلنفسية وإؤل ممإ يؤ   إآلخرين،

 .  دإخىلي كبت 

 

 :إلهوية

كت   
تعتتر إلهوية أحد إألبعإد إألسإسية وإلحسإسة ألي مجتمع قإئم بذإته محإفظ عىل خصوصيته من خالل إلتر

ي تمتلك قوة دينية بإعتبإرهإ تمثل إلقإعدة إأل عىل فكرة إلهوية إلثقإفية وإل
سإسية للصمود وموإجهة تحديإت إلعولمة، إلنر

خإصة تستطيع فرض نفسهإ عىل إلحيإة إلمعإرصة عىل إلعديد من إلمستويإت إلسيإسية وإإلقتصإدية وإلفكرية وإلعلمية 

بوية وإلتعليمية.  ي إلنقإشإت لدى جميع إلنخب إلعوإلثقإفية وإلتر
 ف 
ً
 هإمإ

ً
إ ربية إلسيإسية وتحتل مسألة إلهوية إليوم حت  

ي  إؤل وإإلجتمإعية وإلفكرية و 
 شنر ف 

ً
عالمية وإألكإديمية، فهي قضية إلعص وموضوع إللحظة، وتأخذ هذه إلقضية أبعإدإ

ي من 
ي إلنصف إلثإن 

ي فهي تحتل مكإنة بإرزة، فقد تزإيد إإلهتمإم بموضوع إلهوية ف  ي إلعإلم إلعرنر
كإفة أرجإء إلعإلم، أمإ ف 

ين، وسإهم  ، وموإجهة إلتبعية، ومتطلبإت تصفيإلقرن إلعشر ي
ة صعود إلوعي إلقومي وإلثوري وحركإت إلتحرر إلوطن 

ي تزإيد إإلهتمإم بهذه إلقضية، وبدأ ظهور مإ يعرف بخطإب إلهوية، إلذي إإلستعمإر، وإنتشإر إلحركإت إؤل 
سالمية، ف 

 من كإفة إلتشكيالت دإخل إلمجتمعإت إلعربية للهوية إلوط
ً
 خإصإ

ً
ي ينخرط إلجميع تحت يشكل تصورإ

نية إلجإمعة، إلنر
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ي معإركهإ لبنإء إلدولة إلحديثة وتحقيق 
ي إلمجتمعإت إلعربية ف 

عية للنضإل إلسيإسي وإإلجتمإعي ف  ي تعطي إلشر
لوإئهإ وإلنر

 .(56, 8107)إلجرف إلتنمية وإلحدإثة 

ء مع شخ  أو شخ  آخر، وهذإ  ي
إك بأي خإصية لشخ  أو لسر وتعرف إلهوية لغة بإلتفرد ، وعدم إإلشتر

إت خإصة به  ه بمت    عن غت 
ً
إ ء (56, 8107)إلجرف إلتفرد وإلتمت   هو إلذي يجعل صإحبه متمت   ي

ي جوهر إلسر
، كمإ  تعن 

ه وحقيقته، ؤنهإ كإلبصمة للنسإن يتمت   بهإ عن "إلهوية مثل أرض إلوطن بإلنسبة للشعب أو  ، (017، 7100)دمحم غت 

ي إلتفريط بجزء منهإ وإل يصح إلتنإزل عنهإ " 
، 7100)دمحم إألمة ، هي ملك مشإع للمجتمع ولكن إل يملك أحد إلحق ف 

ي يعيش ،(712
ّ   فإلهوية مصطلح ُيعتر إلشخ  فيه عن ذإته وعالقته بإلجمإعة إلنر فيهإ ويمكن أن تكون شخصية تمت 

كة لجمإعة معينة من  إت مشتر ية إلمتجإنس معهإ أو هوية وطنية وقومية تعتر عن ممت   إلشخ  وسط إلجمإعة إلبشر

 وهي قإبلة للتأثت  وإلتأثر خرىإلبشر تجعلهم منفردين عن إلجمإعإت إأل 
ً
 ونهإئيإ

ً
 جإهزإ

ً
. فإلهوية كيإن متطور وليست قإلبإ

ي إإل عل إؤلعال بف
ي آخذ ف 

 نتشإر مع إنفجإر إلتقنيإت إلتكنولوجية وإلعلمية وإإلتصإلية. م كوإقع كون 

ي عمقهإ 
، وإل تستند ؤىل خلفية ثقإفية، وإلثقإفة ف  ي

، فال هوية بدون منظور ثقإف 
ً
إلهوية وإلثقإفة متصالن معإ

ي تنطلق منهإ، وتخضع لهإ جميع 
وجوهرهإ هوية قإئمة بإلذإت، ولكل مجتمع ثقإفة ولكل ثقإفة هويتهإ إلخإصة إلنر

 ن أو إلمذإهب إلمختلفة وتتغلغل بكل أجزإئهإ. وإإلجتمإعية إلنإبعة عن إلدي نسإنيةإؤل نتإئجهإ، كإلقيم 

 

 إلهوية إلثقافية

ي يتمت   بهإ مجتمع مإ مع إإلخذ بعي   إإلعتبإر إلخصوصية إلتإريخية 
فإلهوية إلثفإقية عبإرة عن  نظإم من إلقيم إلنر

هإ وهي كيإن يتطور  ه عن غت  ية ينتمي ؤىل ثقإفة متمت   ه من وإلحضإرية، وكل شعب من إلشعوب إلبشر بإستمرإر ويتأثر بغت 

ية تربط بينهم  .(8, 8106) نصار خرىإلهويإت إلثقإفية إأل  ي مجموعة خصإئ  لجمإعة بشر
وتتجىل إلهوية إلثقإفية ف 

 أوإرص عدة. 

ف كنإعة بأنهإ إلقإسم  ك إلذي يجمع بي   إألفرإد ويحقق لهم إلتفإعل وإلتفإهم ضمن حدود وعرفهإ رسر
إلمشتر

 .(307–300، 7100)كنإعة إلمجتمع بشكل أكتر سهولة ويعزز من إستمرإرية هويته إلموحدة وإلحفإظ عليهإ

ي تشكل خصوصية مجتمع معي   أو بأ ويمكن تعريف إلهوية إلثقإفية
نهإ مجموعة من  إلعإدإت وإلتقإليد وإلقيم إلنر

وري للحفإظ عىل خصوصيإت كل  مجموعة معينة من إلنإس ومن خاللهإ يشعر إألشخإص بإإلنتمإء وإلوإلء، وهو أمر رص 

 .أمة

 

 إلهوية إلثقافية وإلوطنية إلفلسطينية

 " ، وأمي لم تكن ؤإل أمي إلهوية إلفلسطينية عتر عنهإ إلشإعر محمود درويش حينمإ قإل: " كل إلشعوب تزوجت أمي

ي إستوعبت كل إألشكإل إلحضإرية 
فإألم هنإ إألرض إلفلسطينية، وإلشعوب هم إلغزإة إلذين إحتلوإ فلسطي   إلنر

يتهإ دون أن تتأثر بثقإفة إآلخرين، وبمعن  آخر فؤن وإلثقإفية، هم رحلوإ وبقيت فلسطي   محإفظة عىل كينونتهإ وهو 

ي وإجهتهإ وإل تتعإرض فيهإ إلمكونإت إلثقإفية مع خصإئصهإ 
هإ مع كل إلتحديإت إلنر إلهوية إلفلسطينية حإفظت عىل تمت  
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كة وإلتدإخل بي   إلوطنية. ف
لعربية وإؤلسالمية، ؤإل أن إلهوية إلفلسطينية وإلهوية إ إلهوية إلوطنية رغم إلقوإسم إلمشتر

 
ً
ي طويل صإحب حإلة إإلحتالل، بدءإ

ي سيإق تإريخ 
 ف 
ً
ت بسمإت خإصة إكتسبتهإ ترإكميإ إلوطنية إلفلسطينية تمت  

ي 
يطإن  كإت إلدين وإللغة وإلتإري    خ وإلعإدإت وإلثقإفة  بإإلستعمإر إلتر ، فقد تجإوزت مشتر ومن ثم بإإلحتالل إإلرسإئيىلي

جوء وروح إلتضحية وإلمقإومة وإلسعي نحو تحقيق أهدإف إلشعب وإلبقعة إلجغرإفية ؤىل إؤلحسإس إلجمعي بمرإرة إلل

ي بزوإل
ي ربإح بأن إلهوية إلفلسطينية هي (68–65, 8181)زقوت   .وتحقيق إلمصت   إإلحتالل إلفلسطين 

. وترى أمإن 

ي كل مرحلة من مرإحل تطوره، و 
ي عن ذإته ف 

هي نتإج كل هذه إلمرإحل من إلتصور إلذي يكونه ويبنيه إلمجتمع إلفلسطين 

ي إلمجتمع إعمل و 
ه رغم محإولة إإلحتالل نف  نجإزإت وتحوإلت يصنعهإ هو ويتأثر بمحيطه ولكن يتمت   بهإ عن غت 

ي يسعهإ لتحقيق إستقالل
ي ووطنيته وهويته إلنر

 .(70, 8180)رباح هإإلفلسطين 

ي  إث إلشعنر
فإلهوية إلوطنية إلفلسطينية هي إألرض بكل مإ تحمله من منظومة إلقيم وإلعإدإت وإلتقإليد وإلتر

ي إلمحإفظة عليهإ بكإفة أشكإل إلنضإل وإلمقإومة ويتوإرثهإ وإآلدإب وإلفنون وإللغة وإلتإري    خ ، يحإول إلشعب إ
لفلسطين 

 إألبنإء عن إآلبإء. 

ه من إلقيم وإلعإدإت وإلتقإليد وإللغة  يرى إلبإحثإن أن إلهوية إلثقإفية وإلوطنية إلفلسطينية هي مجموعة متمت  

ي إلمنإضل وإلمجبوله ب
ي ذإكرة إلشعب إلفلسطين 

ي سبيل تحرير وإلتإري    خ وإلثقإفة إلرإسخة ف 
روح إلمقإومة وإلتضجية ف 

ه.  ي تقرير مصت 
 إألرض إلفلسطينية وإلحق ف 

 

 :خالصة إلمحور إألول

إب وإلهوية همإ مصطلحإن كتر إلحديث عنهم لدى إلمفكرين وإلبإحثي   بمخلتف مجإإلتهم كونهم  إإلغتر

إبمصطلحإت مرتبطة بإلعولمة وأدوإتهإ وأحد نتإئجهإ، ف هو أحد إألسبإب إلمؤدية ؤىل غيإب إلهوية سوإء للفرد أو  إإلغتر

ي مجتمعإتنإ إلمحلية أو إؤلقليمية، لذلك فهي عىل عالقة عكسية مع إلهوية، فكلمإ زإدت مظإهر 
إبإلجمإعة ف    إإلغتر

وإلتيه وتبدد إلصخي مع إإلخرين فيحدث إلضيإع  إإلندمإجكإإلنعزإل وإلالمبإإلة وإإلضمحالل قل إلشعور بإإلنتمإء وعدم 

وتكون نإضجة من خالل إستمرإر نموه إلنفسي وإإلجتمإعي  إؤلنسإنإلهوية وإرتبإكهإ وخإصة إلثقإفية منهإ، فتتشكل هوية 

، ومن ثم إنتمإئه للمجتمع ، فهنإك ترإبط بي   إؤلنتمإء وإلهوية، فؤنسإن هذإ إلعص غت  منتٍم وإل يستطيع أن  إلصخي

إبإلذي قل بسبب سيطرة مشإعر  مإجإإلنديشكل هويته، لعدم وجود  ي وطنه ومجتمعه وبيته  إإلغتر
عليه وهو وف 

 .(8188)معاش 
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: تأثتر وسائل إلتوإصل إإلجتماعي عىل إلشعور ب ي
إبإلمحور إلثان   وإنعكاساته عىل إلهوية إلثقافية وإلوطنية.  اإلغتر

ي نظم 
، أوجدت ثورة هإئلة ف  ي

ي وإلتقن  ي إلمجإل إلتكنولوجر
ون تطورإت وقفزة نوعية ف  شهد إلقرن إلوإحد وإلعشر

ة بفعل رسعة وحجم إنتشإر  نتإإلتصإل وإلمعلومإت، فإلعإلم أصبح قرية صغت  ي إلعإلم ووصولهإ ؤىل جميع أنحإء  إؤلنتر
ف 

كشف تقرير حديث حمل عنوإن ، حيث  أخرىة وإعالمية إلكرة إألرضية دون سوإء، لم تشهدهإ أي وسيلة إتصإلي

"، أن سكإن إلعإلم قضوإ 7177"إلرقمية  نتتريليون سإعة عىل  07.1: إلمشهد إلعإلمي ،  7170عإم  إؤلنتر

نتمستخدمو  قفز  كمإ ي إلعإلم ؤىل  إؤلنتر
ي بدإية عإم  1.21ف 

نت وبلغ معدل إنتشإر 7177مليإر ف  صدإر ؤوقت   إؤلنتر

ي إلمئة من ؤجمإىلي سكإن إلعإلم 57.1إلتقرير حوإىلي  
 (KEMP 2022).ف 

 

 

ونية  تسمح للمستخدم أن  ينسر  حسإب يمكنه عىل أنهإ منظومة من إلشبكإت إؤل تعرف موإقع إلتوإصل إإلجتماعي  لكتر

نتمن إلتوإصل عتر شبكة    إؤلنتر
ً
ونيإ ه من إألشخإص ؤلكتر لديهم إإلهتمإمإت وإلهوإيإت نفسهإ؛ لمشإركة  مع غت 

ي وإلملفإت 
ي وإلصونر

هإ من إلمحتوى إلمكتوب وإلمرن  , 8181)سامية و إلدين إلمعلومإت وإألفكإر وإآلرإء وإلرسإئل وغت 

ي أي وقت يشإؤون، (77
ي أي مكإن من . كمإ تعرف بأنهإ "شبكإت إجتمإعية تفإعلية تتيج إلتوإصل لمستخدميهإ ف 

وف 

ي توطد إلعالقة إإلجتمإعية 
هإ من إؤلمكإنإت إلنر ي وتبإدل إلصور وغت 

ي وإلصونر
إلعإلم، وتمكنهم من إلتوإصل إلمرن 

 و Instagram و Snapchat و Twitter و Facebook ، من أمثلة هذه إلمنصإت(78, 8181)سامية و إلدين بينهم"

WhatsApp وYouTube ،TikTok ي مثل
، وقد تدخل من ضمنهإ LinkedIn ومنهإ كذلك مإ يكون له جإنب مهن 

 .Blogger و  WordPress إلمدونإت مثل

 :(81, 8181)سامية و إلدين وتستخدم موإقع إلتوإصل إإلجتماعي لألغرإض إلتالية

إلجإمعة أو إلعمل أو بنإء عالقإت مع أفرإد أو جمإعإت من مختلف أرجإء  ؤىل وإلتوإصل: سوإء مع إألصدقإءتصإل إإل  -0

 إلعإلم. 
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ونية أو إلمقإإلت ر وإلفيديوهإت أو تبإدل إلكتب إؤلرسإل إلرسإئل أو تبإدل إلملفإت وإلصو ؤتبإدل إلمعلومإت: أي  -7 لكتر

ي موإضيع متنوعة . 
هإ ف   إلعلمية ونشر

  وإإلستعالم: إؤلعالم  -3
ً
تتيح هذه إلموإقع رصد إألخبإر وإآلرإء ومنإقشة إألمور حول موإضيع متنوعة، ممإ يشكل جوإ

ي كل إلميإدين. 
 مشإبه للوإقع، ولكن أكتر مرونة ومتعة وحرية وتجعلهإ وسيلة إتصإل فعإلة ف 

ً
 إجتمإعيإ

 
ً
ي  ولالستفإدة من هذه إلمنصإت بإلشكل إألمثل، وخصوصإ

ي إلجإنب إلمهن 
، يجب ؤدرإك مزإيإ تلك إلمنصإت ف 

 .وتجنب سلبيإتهإ

 :(12–12، 7171)إسمإعيل من ؤيجابيات موإقع إلتوإصل إإلجتماعي 

 ي ظل موإقع إلتعبتر عن إألفكار وإآلرإء
ة حيث : أصبح إلعإلم ف  إلتوإصل إإلجتمإعي وإلمدونإت متصل بدرجة كبت 

إآلرإء معهم وإلتعبت  عنهإ  يسهل عىل أي شخ  إلتعبت  عن أفكإره وجمع إلمهتمي   لهإ من كل أنحإء إلعإلم، وتبإدل

 له.  إؤلنسإن، وهي تحرر ةبحري
ً
 وتمنحه سلطة وتشكل إمتدإدإ

 عد موإقع إلتوإصل وسيلة لتشكيل رأي عام فّعال
ُ
إإلجتمإعي بمإ تؤمنه من تفإعل وإسع بي   إلمجموعإت وسيلة : ت

ي بعض منإجي إلحيإة. 
ي ف   لتشكيل رأي عإم مسإند لبعض إلقضإيإ، وهو إألمر إلذي ينتج عنه تغيت  ؤيجإنر

 تشت  بعض إألبحإث ؤىل أن مجرد مشإركة إلشخ  لمشإكله وإلتعبت  عنهإ  :إلحصول عىل إلدعم وإلمشاركة

إتهم حول نفس إلمشكلة وكيفية حلهإ يسهل عىل إلشخ  تخطي إلتجربة وإلحصول عىل دعم إ آلخرين أو سمإع ختر

إت إآلخرين وإلتطلع ؤىل إفكإرهم.   بشكل أفضل، ممإ يفتح إلمجإل لالستفإدة من ختر

 ة لألفكار إلرإئدة ي  :فتح آفاق جديدة وكبتر
تعتتر موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي ؤحدى أهم وسإئل إلتسويق إلنر

ى وإلشبإب وأصحإب إألفكإر إلجديدة لتسويق منتجإتهم وخدمإتهم، وهمإ مإ يسم بإلتسويق تستخد كإت إلكتر مهإ إلشر

ي عتر موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي 
ون   .إؤللكتر

 ي يستطيع إلقيإم   :خلق فرص عمل وظهور مسارإت مهنية جديدة
، وإلنر ي

أصبح هنإك فرص للعمل إلكإمل أو إلجزن 

، مصمم جرإفيك  بهإ إلعديد من إلشبإب، ي إلتسويق منصإت إلتوإصل إإلجتمإعي
، أخصإن  ي

مثل: كإتب إلمحتوى إلتسويفر

 .متخص  لتصميم ؤعالنإت إلمنتجإت عىل منصإت إلتوإصل إإلجتمإعي 

 ي حإلة وجود   :إإلتصال إلدإئم بالعالم
ي لم يكن لدينإ إلفرصة للبقإء عىل إتصإل دإئم مع إألصدقإء وإلعإئلة ف 

ي إلمإص 
ف 

ي دولة أو مدينة كل منه
ي أي مكإن. وهذإ يفتح فضإءإت  أخرىم ف 

، ولكن إآلن أصبح إألمر سهل للتوإصل مع أي شخ  ف 

ة للعمل وألخذ إلمعلومإت من كل مكإن  .كثت 

  :ي وسهل إإلستخدإم إ قلة إلتكلفة وسهولة إإلستخدإم
متالك حسإب عىل موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي هو مجإن 

 ة. ومالئم لكل إللغإت إلمختلف

 

 :(51–51، 7171)إسمإعيل من سلبيات موإقع إلتوإصل إإلجتماعي 

  :ي مجلةحسب ؤحصإئية تم إؤلشإرة ؤليهإ  إؤلدمان وإضاعة إلوقت
أن كثت  من إألفرإد، وخإصة  Business Insider ف 

، يقضون مإ بي      2سنة حوإىلي  00و 03إلمرإهقي  
ً
. وذلك أكتر من  سإعإت يوميإ ي إستخدإم موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي
ف 
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هإ من إألنشطة! حنر يصل إلبعض ؤىل أنه إل يستطيع قضإء سإعة كإملة بدون  إب وغت  سإعإت إلنوم وإلطعإم وإلشر

ي عىل جوإنب إلحيإة إأل  . ويؤثر ذلك بشكل كبت  وسلنر ، حيث أنه يتم قضإء خرىتصفح منصإت إلتوإصل إإلجتمإعي

ي إستخدإم 
نتإلوقت ف  عىل حسإب أوقإت إلعإئلة وإلعمل وإلدرإسة بال شعور. وإؤلدمإن عىل إستخدإم هذه  إؤلنتر

نإ بشكل عإم ويسبب تشتت إلتفكت    .إلمنصإت يؤثر كذلك عىل تركت  

  ي
إض  ونية ؤل لجأ إلعديد من أفرإد إل  :إلعزلة إإلجتماعية ووهم إلتوإصل إإلفتر شبإع مجتمع ؤىل إلشبكإت إإللكتر

 ، ي وغيإب شبه تإم عن إلوإقع إلمجتمعي
إص  ي إلعإلم إإلفتر

قد يصل إألمر ؤىل أن نجد إلحإجإت ونتج عن ذلك حضور ف 

ي بيت وإحد تتوإصل من خالل وسإئل إلتوإصل إإل 
ي إستخدإم عإئلة ف 

ي أفرإدهإ سإعإت ف 
، أو أن تجد عوإئل يقض  جتمإعي

. وقد تؤدي مثل هذه إلممإرسإت ؤىل ضعف  ي
إص  ي إلجميع بإلتوإصل إإلفتر

إلهوإتف دون أي توإصل شخضي فعإل، ويكتف 

 
ً
  تطور إلشخ  إجتمإعيإ

ً
ي وإلطبيعي مع جوإنب إلحيإة إلمختلفة ومهنيإ  .بسبب عدم قدرته عىل إلتفإعل إؤليجإنر

 تؤثر موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي عىل منظومة إلعإدإت إلذي يؤثر بدوره عىل  خالفة منظومة إلعادإت وإلتقاليد: م

إلمجتمع ككّل، فقد يؤدي إإلنفتإح إلزإئد إلذي تؤمنه هذه إلموإقع ؤىل نشر قيم جديدة مخإلفة لمإ إعتإد عليه إلمجتمع 

ل هويته. 
ّ
 من عإدإت وتقإليد تشك

  فمرإقبة أحوإل إآل ي وإلمثإىلي فقط عىل وسإئل  :خرين وإلنظر ؤىل مظاهر إلتر ي ؤظهإر إلجإنب إؤليجإنر
يتعمد إلبعض ف 

ة تتبع إلمشإهت  وإلمؤثرين وأخبإرهم
؛ ممإ يسبب إؤلحبإط وإليأس للبعض من كتر  .إلتوإصل إإلجتمإعي

  :ي موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي حيث يقوم إلمستخدم بإلبوح إلخصوصية
بفإئض من إلمعلومإت  تنعدم إلخصوصية ف 

ي يمكن أن تتعرض ؤىل إإل إلش
وسإت إؤل عتدإء عىلخصية وإلنر هإ عىل نطإق وإسع إلبيإنإت إلشخصية بإلفت  ونية ونشر لكتر

 ممإ يؤدي ؤىل ؤيذإء صإحبهإ. 

إت إل ننكر أن لم ة فهي ؤوإقع إلتوإصل إإلجتمإعي تأثت  ، أيجإبية كثت  إبط إإلجتمإعي وتبإدل دوإت لتسهيل إلتوإصل وإلتر

ي إلمجإإلت إلمختلفة ولكنهإ بنفس إلوقت 
إلمعإرف وإألفكإر وإلتعرف عىل إلثقإفإت، وتكوين روإبط إجتمإعية مختلفة ف 

ي ينغمس فيه، ويتم إلتفإعل مع لهإ آثإر سل
إص  إضيي   بإؤل أبية فهي مجتمع إفتر

إد وعدم دمإن إإلفر ؤضإفة ؤىل فرإد إفتر

 .إستغالل إلوقت بشكل سليم
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مليإر مستخدم، وهذإ إلرقم  1.57، فقد بلغ عدد مستخدمي موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي حوإىلي رىأخمن جهة 

ي إلمئة من ؤجمإىلي سكإن إلعإلم، وهو أعىل  10.1يسإوي 
ه إلتقرير عإم  0.10مرة من إلرقم  3.0ف  . 7107مليإر إلذي نشر

ي أن مستخدمي تلك إلوسإئل زإدوإ بمعدل نمو سنوي مركب قدره 
، ؤذ بدأ  07وهذإ يعن  ي

ي إلمئة عىل مدإر إلعقد إلمإص 
ف 

ي إلمتوسط أكتر من مليون 7170مليون مستخدم جديد رحلتهم عىل وسإئل إلتوإصل خالل عإم  171
، أي مإ يعإدل ف 

، أو مإ يقرب من 
ً
ي إلصورة رقم ) 03مستخدم جديد يوميإ

 كل ثإنية، كمإ هو موضح ف 
ً
 جديدإ

ً
 (0مستخدمإ

         (KEMP 2022). 

 

ي إلعالم0صورة  
 
 : عدد مستخدمي وسائل إلتوإصل إإلجتماعي ف

 

:  إلفيسبوك حيث بلغ عدد  ي إلعإلم هي
كمإ أشإر إلتقرير أن إكتر موإقع وتطبيقإت إلتوإصل إإلجتمإعي إستخدإمإ  ف 

 0.120مليإر وإإلنستغرإم  7مليإر مستخدم ، وإلوإتس إب  7.157مليإر مستخدم،  ويليه إليوتيوب  7.201مستخدميه 

مليإر مستخدم، كمإ تشإهدون  0رتبة إلسإدسه إلتيك توك ب  مليإر مستخدم ، وبإلم 0.753مليإر مستخدم  ووي تشإت 

 .(KEMP 2022)( 7بإلصورة رقم )

 

 : مستويات إستخدإم موإقع إلتوإصل إإلجتماعي 8صورة  
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نتحصإئيإت أن ؤسبق من  نالحظ ممإ ي يحتوي عىل ثروة معلومإتية هإئلة،  إؤلنتر
إص  أدى ؤىل خلق فضإء إفتر

إت جوهرة مست جميع مجإإلت إلحيإة وبدأت آثإرهإ تحدث ي ؤحدإث تغيت 
تغيت   فموإقع إلتوإصل إؤلجتمإعي  أسهمت ف 

، حيث شكلت  عىل مستوى إلجمإعإت وإألفرإد ليس عىل إلمستوى إلمحىلي فقط بل تعدى ذلك ؤىل إلمستوى إلعإلمي

إضية وشبكإت إلتوإصل إإلجتمإعي أرضية خصبة لتنإمي نوع جديد من إلهويإت أطلق عليه إلهوية إلمجتمعإت إإل فتر

إضية، حيث عززت موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي للفرد تصورإت وممإرسإت ورموز ثقإفية جديدة مختلفة  إلرقمية أو إإلفتر

 نسإخ هويإت متعددة. مكإنية تعويض إلهوية إلحقيقة وإستؤعن إلوإقع إلذي يعيشه فأتإحت له 

ي إألحدإث إليومية بحيث أتإحت لجميع أفرإد 
أصبحت وسإئل إلتوإصل إإلجتمإعي وسيلة إإلتصإل إلمؤثرة ف 

ي نقله متجإوزين إلحدود إلطبيعية ؤىل 
إلمجتمع مختلف فئإته لنقل أفكإرهم ومنإقشة قضإيإهم إلمختلفة ومإ يرغبون ف 

إلجتمإعي تؤثر بشكل كبت  عىل هوية إألفرإد، فهي ذإت طبيعة تفإعلية فضإءإت جديدة إل رقيب فموإقع إلتوإصل إ

إضية يتعرض فيهإ إألفرإد لقيم ومبإديء ورموز ثقإفية جديدة مختلفه عن وإقعه، حيث أدى إستخدإم موإقع  إفتر

ي إإلوسإط إلشبإبية بكل إلمجتمعإت، كلغة إلتخإطب وإلل
بإس وإلعإدإت إلتوإصل إإلجتمإعي ؤىل بروز سلوكيإت جديدة ف 

وإلتقإليد وأسإليب إلتفكت  وأنمإط إلحيإة من خالل مإ تحمله هذه إلموإقع إلفرد من رسإئل وعالمإت مشبعة بقيم 

 أة للمجتمعإت إلمحلية، تحمل معهإ ومضإمي   متنوعة ومغإير 
ا
  بطإل

ً
زيإء ونجوم كرة إلقدم جديدة كعإرضإت إأل ورموزإ

 
ا
يسم بإلمؤثرين عىل إلتيك توك وإإلنستغرإم وإليوتيوب ويعرفون بإلتيكتوكرز  ؤىل مإ  ورموز إلفن وإلسينمإ ووصول

وإإلجتمإعية كأنمإط إلزوإج إلمختلفة وإلصدإقة  نسإنيةإؤل وإليوتيوبر، إلذين يسوقون ألنمإط سلوك جديدة للعالقإت 

 من إ
ً
ي وإلوإقع  حدإث مقإرنإت بي   ؤلتقليد وإلمحإكإة، ممإ تعمل عىل وإلرغبة بإلتغيت  إنطالقإ

إص  ي إلوسط إإلفتر
مإ يرإه ف 

 إلذي يعيشه إلفرد فتتشكل لدى إلفرد هوية جديدة أو تشتت هوية إلفرد وقلقلتهإ. 

 
ً
حسب بيإنإت  7177مليون نسمة للعإم  1.35فؤن عدد سكإن إلضفة إلغربية وقطإع غزة حوإىلي  أما فلسطينيا

ي إلجهإز إلمركزي لل 
إت رئيسية حصإء إلفلسطين  ي  -)مؤرسر

، وقد بلغت نسبة (7177إلحهإز إلمركزي للحصإء إلفلسطين 

نتإنتشإر  نتوهنإك زيإدة إنتشإر إستخدإم  7170% للعإم 25بي   إألرس إلفلسطينية حوإىلي  إؤلنتر % مقإرنة 1حوإىلي  إؤلنتر

ىلي أثنإء جإئحة كورونإ  ويعزى ذلك 7102مع إلعإم 
ي للحجر إلمت  

 .(2، 7170)إلوإقع إلرقمي إلفلسطين 

ي فلسطي   بدإية إلعإم 
% ،  51.0م  حوإىلي 7170وقد بلغت نسبة  إستخدإم موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي  ف 

ي إلصورة رقم )15.3مقإبل  % ذكور 13.0
 ف 
ً
ي ( 3%  ؤنإث، وكإن إإلستخدإم إلشهري موضحإ

)إلوإقع إلرقمي إلفلسطين 

8180 ,00): 
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ي فلسطير  : نسبة إإلستخدإم إلشهري لموإقع 6صورة  
 
 إلتوإصل إإلجتماعي ف

ي تقرير 1أمإ دوإفع إستخدإم موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي فكإنت حسب مإ هو موضح بإلصورة رقم )
(كمإ ورد ف 

 م. 7170إلوإقع إلرقمي لفلسطي   للعإم 

 

ي فلسطير  4صورة  
 
 : دوإفع إستخدإم موإقع إلتوإصل إإلجتماعي ف

% من إلحمالت إلرقمية عىل موإقع إلتوإصل 20.1أن  7170حيث بي   تقرير إلوإقع إلرقمي لفلسطي   عإم 

ي حي   يعتقد 
% أن إلحمالت إؤلعالمية أثرت 21.0إإلجتمإعي سإهمت بنشر إلوعي وإلتأثت  حول إلقضية إلفلسطينية، ف 

ي جي إلشيخ جرإج / إلقدس 
ي خالل إلموإجهإت ف 

% بأن هنإك مسإهمة 01.7، ويعتقد 7170عإم عىل إلشإرع إلفلسطين 

حقيقية ودور لمشإهت  شبكإت إلتوإصل إإلجتمإعي بفضح جرإئم إإلحتالل كمإ فعل إألخوين دمحم ومن  إلكرد أبنإء جي 

ي إلقدس، ويعتقد 
ي عىل أرضه 02.0إلشيح جرإح ف 

% أن إلحمالت وإألدوإت إلرقمية عززت من صمود إلموإطن إلفلسطين 

ي 
 .(50–51, 8180)إلوإقع إلرقمي إلفلسطين 

ي يفرض عليه محتوى رقمي مختلف عن إلدول 
ويرى إلبإحثإن أن هذإ إلوإقع إلذي يعيشة إلموإطن إلفلسطين 

ي ظل إإلنتهإكإت وإإل إؤلنتمإء للوطن وزإدت مشإعر إلوطنإلعربية وإؤلقليمية ممإ عزز 
ي يمإرسهإ ية للموإطن ف 

عتقإإلت إلنر

95.16% 

81.05% 

63.28% 
26.14% 

81.53% 

27.70% 

36.68% 

 نسب االستخدام الشهري لمواقع التواصل االجتماعي في فلسطين 

 فيس بوك 

 واتساب 

 انستغرام 

 تويتر 

 يوتيوب

 تيك توك 

 سناب شات
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ي 
ة عىل موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي ف  إإلحتالل إؤلرسإئيىلي عىل إألرض إلفلسطينية. نشر محتوى بسيط أو رسإلة صغت 

ي حمالت وطنية وشعبي
إلفجر إلعظيم وإلدعوإت ة كحملة فلسطي   كفيلة بتجييش عدد كبت  من إلشبإب للمشإركة ف 

إب و  ي إلفلسطينية وتقبل إلمجموعإت إلمقإومة كمجموعة عرين إألسود ومتإبعة إللرص 
ي إألرإص 

عالن إلنفت  إلعإم ف 

 خبإرهإ وإلتفإعل مع مبإدرإتهإ. أتوإصل إإلجتمإعي إلمختلفة وتتبع صفحإتهإ عتر موإقع إل

ي ولكن عىل إلرغم من كل مإ سبق فؤن إلوإقع إل
ي من محإربة إلمحتوى إلرقمي إلفلسطين 

ي يعإن 
رقمي إلفلسطين 

ة تحإول كتم صوت فلسطي   أية ؤىل إلتضييق وإلتهميش، فهنإك وتتعرض إلروإية إلفلسطين لتتمإه مع إلروإية  طرإف كثت 

ة إلوإقعة مإ بي    111رسإئيلية،  حيث وثق وإلمصإلح إؤل 
أيإر للعإم  02-5 إنتهإك للحقوق إلرقمية إلفلسطينية خالل إلفتر

 مختلفة من إإلنتهإكإت كؤزإلة إلمحتوى، حذف إلحسإب، ؤزإلة إألوسمة، ؤضإفة ؤىل  7170
ً
وتضمنت إلحإإلت أنوإعإ

تقليل إلوصولية ؤىل إلمحتوى نفسه، وحذف إلمحتوى إلمؤرشف، وتقييد  إلوصول، بلغت نسبة إإلنتهإكإت عىل موقع 

ي % 3% لموقع تيك توك، 0% لموقع تويتر و00% مقإبل 31 % وإلفيس بوك حوإىلي 11إإلنستغرإم حوإىلي  )إلمركز إلعرن 

 , ي فلسطي   وخإصة "ميتإ" من أكتر ، ؤن (6, ص 8180لتطوير إؤلعالم إؤلجتماعي
كإت منصإت إلتوإصل إإلجتمإعي ف  رسر

 
ً
، خصوصإ ي

ي ترإقب إلمحتوى إلفلسطين 
كإت إلنر   إلشر

ً
لحق  إلسيإسي إلذي ينتقد ممإرسإت إإلحتالل، مإ يشكل إنتهإكإ

 
ً
ي تمكن شعبإ

ي إلتعبت  عن رأيه، وإلتشبيك وإلتوإصل، وتعزيز روإيتهم، ألن هذه إلوسيلة إلوحيدة إلنر
  شعبنإ ف 

ا
 محتل

ي إؤلرسإئيىلي 
رب إلرقمية تتعدى إلح كمإ أن  .ؤيصإل صوته من خاللهإ، وبإلمقإبل إل يوجد رقإبة عىل إلمحتوى إلتحريض 

، لتصل ؤىل إلمالحقة إلميدإنية حيث يتم إعتقإل ومالحقة من ينشر عىل موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي تحت  إلفضإء إلرقمي

ي إلجيش إؤلرسإئيىلي ومهمتهإ ؤرسإئيل، كمإ تم ؤإلتحريض وإلعنف وإإلرهإب ضد أمن مسم 
ي ف 
إن  نشإء وحدة إألمن إلسيتر

كة ميتإ  ؤلزإلتهإ، حيث إرتفع عدد طلبإت ؤزإلة إلمحتوى إلمقدمة من إلوحدة رصد تلك إلحإإلت وتقديمهإ ؤ ىل رسر

إنية بجيش إإلحتالل إؤلرسإئيىلي بنسبة  )إلشيخ  7177% منهإ بإلفعل عىل "فيس بوك" عإم 02٪، وتم ؤزإلة 011إلسيتر

7177) . 

 

 : ي
 خالصة إلمحور إلثان 

ي كثت  من إألحيإن لمبإدرإت منظمة عىل مستوى تقوم موإقع إلتوإصل 
إإلجتمإعي عتر مبإدرإت فردية تتحول ف 

ي ؤبرإز إلهوية إلوطنية إلفلسطينية وإيصإل رسإلة للعإلم عن إلوضع إلذي يعيشه إلموإطن 
إلوطن بدور قوي وفعإل ف 

ي ظل إإلحتالل إؤلرسإئيىلي لألرض إلفلسطينية بإؤلضإفة ؤىل إإلحتالل
ي ف 
ي إلذي إلرقمي وإلتمي إلفلسطين 

ت   إلعنصي إلفضإن 

 ؤتمإرسه 
ً
ي إبرإز هويتهإ إلوطنية وإلثقإفية عإلميإ

. إو  رسإئيل ضد فلسطي   وجهودهإ ف 
ً
 قليميإ

فإلعولمة إلثقإفية أو إألمركة كمإ يسميهإ بعض إلبإحثي   وإلمفكرين بأن تقوم دوله وإحدة قوية )أمريكإ( إلسيطرة 

ويجهإ ثقإفة إإلنحالل وإلسلوك أبسط سيطرتهإ وغرز  وثقإفتهإ عتر  عىل دول إلعإلم ي حيإة إلشعوب بتر
نيإبهإ ف 

ي إلعالقإت إإلجتمإعية إل تمت بوإقع إلشعوب بصله، فإبتدعت 
إإلستهالكية غت  إلمنتجة وغرز عإدإت وممإرسإت ف 

ي لهإ، فتستهدف إلشب
إبإب لعيش حإلة من مرإسم زوإج ولبإس وأكل...بإؤلضإفة ؤىل تروي    ج إلتطور إلعلمي وإلتقن   إإلغتر

ي بلده ومإ تروج له إلدول إلمتقدمة عىل مختلف إألصعدة 
له وبي   مجتمعه، فيقإرن بي   مإ هو متوفر ف   

ي مت 
وهو ف 

 وإلمجإإلت. 
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 فإألمر مخ
ً
إلضغوط برإز هويتنإ إلوطنية وإلثقإفية رغم إلقيود و تلف ، نسع بكل إلطرق وإلوسإئل ؤل ولكن فلسطينإ

ي يمإرسهإ إ
إث إلحتالل إؤل إلنر رسإئيىلي من تهويد وهدم وتزوير وتشويه للهوية إلوطنية وإلثقإفية إلفلسطينية، ورسقة إلتر

 . ي
 إلفلسطين 

 

 :إلنتائج

ي ليعيش حإلة  .0 وي    ج للثقإفة إلغربية وللتطور إلعلمي وإلتكنولوجر موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي تستهدف فئة إلشبإب بإلتر

إبمن  ي وطنة وبي    إإلغتر
 ومجتمعة .  هلهأوهو ف 

ي كثت  من إألحيإن ؤىل مبإدرإت منظمة عىل .7
مستوى  تقوم موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي عتر مبإدرإت فردية تتحول ف 

ي 
ي و ؤإلوطن بدور قوي وفعإل ف 

ي . إبرإز إلصوت إلفلسطين 
 يصإل رسإلة للعإلم عن إلوضع إلذي يعيشه إلموإطن إلفلسطين 

مع وإقع إلحيإة إلفلسطينية  ة أفرز مصطلحإت جديدة غت  متجإنسمإعي إإلعتمإد إلكبت  عىل شكبإت إلتوإصل إإلجت .3

 وطبيعتهإ إلسيإسية. 

ي أدى ؤىل خلق أفرإد منعزلي   عن وإقعهم  إإلندمإج .1
ي عن وضعه إلمعيسر

ي غت  إلرإص 
إلكبت  لدى إلشبإب إلفلسطين 

 وثقإفتهم إلوطنية . 

 

 إلتوصيات: 

عالمية  إلمبإدرإت إلوطنية وإلقنوإت إؤل عتر إلهوية إلوطنية ية للمحإفظة عىل بذل إلجهود إلرسمية وغت  إلرسم .0

 إلرسمية وغت  إلرسمية

ي  .7
إث وإلدين وإلذإكرة إلتإريخية عتر إلمنإهج إلدرإسية ف 

تعزيز إلهوية إلفلسطينية بمكونإتهإ إلرئيسية كإللغة وإلتر

 إلمدإرس وإلجإمعإت. 
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