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إن التغيرات السريعة التي شملت مناحي الحياة االجتماعية أحددتدت 
انقالبا جذريا في القواعد و الدقدوانديدن و الدقديددف مدمدا دفد  الدنداس 
بالعودة إلى الدين لما له من تأتير فعال في سدلدوكد ددف أفدكدار دد و 
تعامالت د اليومية. خاصة أن النظد االجدتدمداعديدة الدمدخدتدلد دة الدتدي 
تشكل البناء االجتماعي للمجتم  ترتبط بالقيد الدينية الدتدي تدعدتدبدر 
محورا  اما و جو ريا في توجيه و ضبط سلوك األفراد و التدخدطديدط 
لتنمية المجتم  من خالل العالقة االرتباطية بين الدديدن و الدقديدد.و 
حتى تصل المؤسسة الدينية لنقل  ذه القيد لألفراد و الجماعاتف و 
دفع د لاللتزاد بالمبادئ الروحية في عالقات د كان لزامدا تدوجديد د دا 
ضمن خطاب ديني يتميز بال عالية و التأتيدر لديدضدمدن جدذب الد درد 
أل داف التنشئة االجتماعية التي يريد تحقيق ا. كما يجب أن يرتبط 
الخطاب الديني بقضايا الحياة المعاصرة الدتدي لد دا صدلدة جدو دريدة 
بحياة األمة و األوضاع التي تعيش ا تقافيا و اقتصاديا و سديداسديدا 
باإلضافة إلى تناوله المشكالت التي تواج  ا األمة و الدتدي تسدا دد 
معالجت ا في الن وض بواقع ا و ترقية وعي ا بدذاتد داف ندحدو األخدذ 
بأسلوب التقدد و دفع ا إلى المشاركة االيجابيدة مدن خدالل اإلقدبدال 
على اإلنتاج المعرفي.  ذه األخيرة الدتدي تدبدايدندت إشدكداالتد دا بديدن 
انشغاالت المجتم  التاريخية فودينامديدكديدة الدتدغديديدر السدريد  الدذي 
يعيشه المجدتدمد  الدجدزائدري مد  ازديداد فدردانديدة الد درد الدجدزائدري ف 
باإلضافة إلدى الدمدندافسدة االجدتدمداعديدة مدن قدبدل مدؤسدسدات أخدر  
للتنشئة االجتماعية حيث أصبحت التكنولوجيات الحدديدتدة لدالتصدال 
مصدرا رئيسيا آخرا من مصادر التنشئة االجدتدمداعديدة تسدتدطديد  أن 
تشكل فردا فعاال في المجتم  يسا د فدي بدندائده كدمدا تسدتدطديد  أن 
تشكل فردا منحرفا متطرفا متعصبا في المجدتدمد  خداصدة أنده لديدس 
بمقدور أي بلد اليود أن يعيش بمعزل عن  ذا الدتدقدارب االتصدالدي 
الذي شكل نظاما عالميا يعتمد على ان تاح إعالمي ال تدتدحدكدد فديده 

 األنظمة.

كما أصبح محتو  المواق  االلكترونية الدينية عالما مشاب ا لدمدا 
يحدث في الواق  المعديدش ف فد دو صدورة مدكدتدوبدة و مددوندة و 
مصاغة لجملدة اإليدديدولدوجديدات فدي الدواقد  الد دكدري الدعدربدي و 
اإلسالمي ف فأضحت  ذه المواق  تشكل  اجسا لكل المجدتدمدعدات 
حيث تنشر المغاالة في الدين في ظل غياب تشدريدعدات قداندونديدة 
تحدد بوضوح طريقة التعامل م  متل  ذه المدواقد . و لدقدد بدات 
واضحا أن مواج ة الغلدو الدمدندتدشدر بديدن الشدبداب بدحداجدة إلدى 
إستراتيجية شاملة خصوصا فيما يتعلق بما يدندشدر عدلدى مدواقد  
االنترنيت و المنتديات الجوارية من محتويات تدعو إلى التطدرف 
و الغلو.  ذا ما يؤكد أن المجتم  الجزائري لد يبقدى عدلدى غدرار 
مجتمدعدات الدعدالدد فدي مدعدزل عدن تدلدك الدتدورة الدتدي أحددتدتد دا 
تكنولوجيات االتصال الحديتة التي اخترقت األبعاد و المدسدافداتف 
و لددد تددكدتدد دي بدتددجدداوز الددحددود السديدداسديددة و الددجدغددرافديددة بدديددن 
المجتمعاتف و إنمدا تدعددت إلدى الدحددود الدتدقدافديدة والدمدعدتدقددات 

 الدينية.  

كل ا تحديات تجعل من الدخدطداب الدديدندي آلديدة تدواصدل مدحددود 
ال عالية و التأتيرف خاصة بعد أن أصبح الواق  المحيط بده أكدتدر 
إر ابا و أكتر عن ا . و أصبحت المؤسسدة الدديدنديدة مد دددة مدن 
الداخل و من الخارج حتى تغديدر مدن مدواقد د داف فدعدنددمدا يدرتد د  
الت ديد يتغير الموقفف و عندما تتغديدر لدغدة الدتد دديدد يدجدب أن 
تتغير لغة الردع لهف و من تد يجب مضاع ة الج ود لدتدحدصديدن 
الجيل من الدتدعدتديددف و احدتدضدان الدمدؤسدسدات مدن خدالل بدنداء 
شخصية تقود على مقومين أساسيين و ما اإلعالد و التربديدة و 

 التعليد.
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