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وسائُل التواصل االجتماعي آية من آيات اهللا تعالى في هذا 
الَعصر.. ونِعمة من نعم اهللا فاحَذر أن تجعلها نِقمة..

فقد انتشر استخدام تلك الوسائل.. كالفيسبوك والواتساب.. 
وتويتــر وغيرهــا.. وطغــت علــى عقــول النــاس.. كبيرهم 

وصغيرهم.. وحّولت العاَلَم إلى قرية صغيرة..

فلقد صار بإمكان الشاب أو الفتاة أن يراسل من يشاء.. ولو 
أراد أن ُيســمع صوَته.. فليس أكثر من ضغطــة على األيقونة 

المخصصة لذلك..

ولو أحــب أن تكون المكالمة فيديــو.. فضغطٌة أيًضا على 
األيقونة التي بجوارهــا.. فيصبح كأنه أمامــك.. ولو كان في 

أقصى األرض!.

ولو خطر ببالك التجوال في ميادين المواقع االلكترونية.. 
وفتحَت موقًعا مشهوًرا كاليوتيوب مثالً.. فستجُد نفسك داخل 

مـقـــدمـة
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سوق ضخم.. فيه ملياراٌت من المواد المرئية.. ومقاطع التالوة و

المبكيــة.. والمواعظ المؤثــرة.. كل ذلك إلى جــوار مقاطع 
الفحش والفجور!..

وال تكاد تجد أمــًرا إال وله آفٌة.. وَمْن عرَف الشــر اتقاه.. 
وَمن جهَلُه وقَع فيه من حيث ال يدري.

ولهذا انقسم الناس حولها إلى فريقين:
عت اإلدراك وزادت من الوعي.. ونقلت  فريق يراها أنها وس
البشــر في ســنوات معدودات إلــى عالمٍ لم يكــن باإلمكان 

الوصول إليه بوسائل االتصال التقليدية..
وفريــق آخر يــرى أنها أحد أســباب االنفــالت األخالقي 
واالجتماعي الحاصل.. وضررها قد تجاوز منافعها بمراحل كثيرة!..

فمع َمن نقف؟
م اإليجابيات؟.. أم مع الطرف  مع الطرف األول الذي ضخ

م السلبيات؟(١) الثاني الذي ضخ
وال شــك بأن اُهللا تعالى أنعَم علينا في هــذا العصر بتلك 
بــت البعيد..  لت نقَل المعلومات.. وقرالوســائلِ.. التي ســه

رت المسافات.. وقص

أ. علي الغامدي: شبكات التواصل االجتماعي ما لها وما عليها.  (١)
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مـ وأغلبها  االســتخدام..  االجتماعي سهلة  التواصل  ووسائل 
متاح للجميع.. من دون مقابل مالي.

 وقد عملــْت علــى تحويل المســتخدم لها مــن متلق
للمعلومات.. إلى منتجٍ لها ومشارٍك فيها.

ووفرْت مساحات كبيرة للتعبير بحرية عن وجهات النظر.. 
وســمحت للمحادثة الحرة وتفريــغ الشــحنات.. إضافة إلى 

استخدامها في األخبار والتعليم.. والدعوة إلى كل سبيل..

وقد أصبح اســتخدامها من أبرز سمات حياتنا اليومية.. 
إذ يقوم معظم الناس باســتخدام واحدٍ أو أكثر من وســائل 
التواصــل.. كالفيســبوك وتويتــر واالنســتجرام وغيرها.. 
وفيديوهات..  صــورًا  ومعارفهــم  أصدقاءهــم  ليشــاركوا 

ومنشوراٍت وتعليقات..

وهي بال شك سالح ذو حدين..

فمن الناس من يستخدمها فيما ينفعه.. فيصْل بها رحًما.. 
أو يعّلم جاهًال..

ينشر نصيحًة أو موعظة.. أو ُيشيع معلومًة مفيدة.. فرسائله 
وتغريداته ال تكاد تخلو من فائدة أو تأثير..

ولكن بعَض الناس ـ ولألسف الشديد ـ أساء استخدامها..
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فترى البيوت قد صمتت.. وكأنها خالية من أهلها.. والناس و

في البيوت كٌل في زاوية منعــزالً بمفرده.. في ناحية من أنحاء 
البيت!..

أين هي الضوضــاء التي كانت تخرج مــن بيوت األجداد 
والجدات في آخر األسبوع؟.. حيث اجتماع األوالد واألحفاد.. 

أين األحاديث واألسمار.. بل أين الضحكات واأللعاب؟..

يأتي اآلن كل واحد منهم يتأبط جهازه.. فيســّلمون على 
بعض.. ثم يتخذ كل واحد منهــم كبيرًا كان أم صغيرًا.. ذكرًا 
أو أنثى.. زاوية من زوايا الغرفة أو المنزل.. فيعيش بجســده 
مع أهله.. وأمــا روحه وعقله فمع َمْن يحــادث في جهازه.. 
حتى إنه لُيَكلم فال يسمع.. وُيسأل فال يجيب.. ال يتحرك من 
مكانه إال إذا تبرع أحُدهم بهــّزهِ.. أو حال بين عينيه وجهازه 

الذي بين يديه!!..

وربما غضب من ذلك.. فإن كان قد ُدعي إلى عشاٍء رفَضه 
غضبًا وهو جائع..

وكم عِطَش جالٌس على الجوال.. وما علَِم أنه عطشان..

أنه جائع.. ونال البرُد مْن جســده ما نال..  وجاَع ولم يدرِ 
ولم يعلم ما يدور حولــه من أحداث.. فهو ســادٌر في جهازه 

ال نائٌم وال يقظان..



٩

ـة
دم

ــ
قـ

مـ ويكون الولد مع أمه أو أبيه.. ال يشــاركه في مجلسه أحٌد 
غيره.. حتى إذا مضى وقت قليل على جلوســه.. أخرج جهازه 
ليشــاركه معه في أمه وأبيه.. فيحادث أمه أو أباه تارة.. وينظر 

في جهازه تارة أخرى(١)

وصدق مــن قــال: «إن شــبكات التواُصــل قــد َقَطَعْت 
التواُصل».. حتى أن البعض أطلق عليها اسم «وسائل التقاطع 
َب البعيد.. أصبحت عند كثيٍر  االجتماعي».. فبدالً من أن تقــر

من الناس ُتبِعُد القريب!..

بْت هذه الوســائل الرجاَل من النســاء.. والشباَب من  وقد قر
الفتيات.. فأوقعت في عدد من البيوت الريبة والشكوك.. وأوصلت 
عددًا من األزواج والزوجات إلى عتبة الطالق بعد خصام وشقاق..

وكم من رجل ُفتن في دينه بسبب هذه الوسائل.. فوقع في 
الفيس  البدايــة بتعاُرف على  امرأة.. وكانت  مة مع  عالقة محر

بوك أو غيره..

وقد يضحك الشاُب على الفتاة بجميلِ كالمٍ.. وإظهار حبٍ 
واهتمام.. فتريه صورها ليبتزها بعد ذلك بها ويتلف أعصابها.. 

وفي البيوت مآسٍ ال يعلمها إال اهللا.

د. إبراهيم بن محمد الحقيــل: أجهزة التواصل االجتماعــي.. ظواهر مؤذية   (١)
ومظاهر مؤلمة.. شبكة األلوكة.. (بتصرف)
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وهكذا أصبح البعض من تلك الوسائل سالًحا فتاًكا.. تمخر و

أخالق الشــباب.. وتزيحهم عن فطرتهم التي فَطــَر اهللا الناَس 
فْت تلك الوسائل في نشر فاحشةٍ.. وأخبارٍ كاذبة..  عليها.. فُوظ

أو لتشهيٍر بالناس.. وتناحٍر بين األفراد..
وصــار اإلنترنت ـ عنــد البعض ـ وســيلة لمشــاهدة صورِ 
الخالعة والمجون.. وسماع األغاني الساقطة.. أو متابعة األفالم 
اإلباحية.. وقد نهى اإلســالُم عــن ذلك، وألقى على اإلنســان 

 ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :مسؤوليَة حفظ الحواس؛ قال تعالى
Ñ ﴾ [اإلسراء: ٣٦].  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

ُج  ومن الناس من يســتعملها فيما يضــره وال ينفعه.. فيرو
إشاعة.. أو يشيع فاحشة..

يدعو إلى منكر.. أو يرمي بريئًا بما ُيشينه..
ينتهك خصوصيَته.. فيصّور ما يعيبه.. ويخفي محاسنه..

الناس.. بال هدف سوى ضحكٍ  فصار كالراصد لعورات 
«يا َمْعَشَر  أو فكاهة(١).. وهو ال يدري حديث رســول اهللا ژ 
َمن أسلم بلسانِه ولم َيْدُخلِ اإليماُن قلَبه، ال ُتْؤُذوا المسلميَن، 
وال ُتَعيُروهم، وال َتتبُِعوا َعْوراتِِهــم، فإنه َمن َتَتبَع َعْوَرَة أَِخيه 

أ. عبد الواحد المســقاد: وســائل االتصــال الحديثة: إيجابيات وســلبيات   (١)
(بتصرف).
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مـ المسلمِ، َيَتَتبعِ اُهللا َعْوَرَته وَمن َيَتَتبعِ اُهللا َعْوَرَته َيْفَضْحُه ولو في 
جوِف بيتِه»(١).

وهل فكرَت يومًا لماذا مواقع التواصل مجانية؟!..
البضاعة..  ـ : عندما ال تدفع ثمَن  والجواب: ـ كما يقولون 

فأعلم أنك أنت (البضاعة)..!
 وقد يكون الجــوال من أخف األشــياء حمــَال ووزنًا في 
الدنيا.. ولكن قد يكون من أثقلها وزرًا في اآلخرة!.. فلنحسن 

استخدامه..
ح الفيس  وسْل نفسك من حين آلخر: كم من الوقت تتصف

بوك واإلنستجرام وتويتر؟!
وكم من الوقت تقلُب أوراَق المصحف الشريف؟

والحقيقة المّرة عند كثير من الناس.. أنه ال يمر بهم يوم إال 
حون الفيس بــوك أو تويتر على ســبيل المثال..، فهل  ويتصف
ال يمر بك يوم إال وتفتح المصحف.. وتقــرأ ولو صفحة من 

كتاب اهللا تعالى؟!
وسائْل نفســك مرة بعد مرة: هل نويت أن تجعل األوقات 

التي تقضيها على مواقع التواصل في ميزان حسناتك؟

صحيح الجامع ٧٩٨٥.  (١)
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هل نشــرَت من خالل هذه الوسائل ســنة نبيك محمد ژ و

وتعاليم دينك؟

ر قبل أن َتكتب كلمــة على مواقــع التواُصل قوَل اهللا  تذك
فاكتــب  [ق: ١٨]،   ﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿ تعالــى: 

ك في القيامة أن تراه(١). ما ي سر

كبيرة..  االجتماعي جاذبية  التواصل  لمواقع  أن  وال شــك 
وفيهــا الصالــح والطالــح.. فلنتعامــل معها بحــذر.. يقول 
البروفيسور «كاري كوبر» أستاذ علم النفس في جامعة النكستر: 
«نحن حالًيا خدم للتكنولوجيــا. ويجب أن نتولى زمام األمور 

ونصبح السادة».

وال شــك أن كثيرًا من أمة إقرأ ال يقرأون.. وبعد انتشــار 
االنترنت والجوال.. ومواقــع التواصل واأللعاب اإللكترونية.. 

ازداد األمر سوءًا على سوء..

�	�و���� �

١ ـ حافظ على وقتك.. وحدد وقتًا معينًا الســتخدام تلك 
الوسائل.. اكتب أوقات استخدامها.. وراقب كمية الوقت الذي 

أ. ســعيد القاضي: وســائل التواصل اإلجتماعــي بين اإلفــراط والتفريط.   (١)
(بتصرف).
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مـ وقتــه.. وتجنب كل  فاإلنســان محاســٌب على  فيها..  تقضيه 
ما يقضي على الوقت بغير فائدة..

بة.. والمعلوَمة المفيدة..  ٢ ـ احرص على َنشر الكلمة الطي
فإن نشــر غير المفيد تضييــٌع ألوقات النــاس الثمينة فيما 

ال ينفع..

٣ ـ تجنب إرســال الصور والمقاطــع المحرمة.. والنكات 
التي تستهزئ بالدين والشعوب..

ألسنتهم..  أناس وتتحدث على  تنتحل شــخصيات  ال  ـ   ٤
لكن ال مانع من إنشــاء حسابات باســم من مات من العلماء 

لنشر علمهم وتراثهم العظيم..

٥ ـ ال تعتقد أن المنشور سيختفي بطريقة سحرية.. فتوخى 
الحذر عند كتابة المنشــور أو وضع الصور.. وذلك ألنك إذا 
قمَت بإضافة صورة أو منشور يسيء إلى صورتك العامة أمام 
الناس.. فســيكون من الصعب جدًا إزالتــه.. فهذه الصور أو 
الكلمات قد تصل إلى مئات الماليين من المستخدمين خالل 

ثوان معدودات..

٦ ـ ال تكتب منشــورًا أو تعليقًا وأنت تشــعر بالغضب.. 
التواصل.. أو إبداء  التعبير عن غضبك على صفحات  وتجنب 

رأيك بخبر أثار مشاعر الغضب عندك..
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٧ ـ ال توّجه أي نوع من اإلســاءة للناس: إياك أن تقع في و

مصيدة اإلســاءة لآلخريــن.. فتصبح أحد أولئك األشــخاص 
المكروهين.. الذين ال يهتمون بالمشاعر والقيم.. وال تقم بالرد 

على أمثال هؤالء األشخاص أيضًا..
وكل ما عليك فعله هو تجاهلهم أو حجبهم.. وأكمل حياتك 

بسالم ووئام..
تجنب وضع النكت التي تســيئ لآلخريــن.. أو تقلل من 

احترام األديان والمعتقدات.
٨ ـ تجنب الوقوع باألخطاء التي قد تســيء إلى صورتك 

أمام اهللا تعالى أوالً.. ثم أمام أصدقائك ومعارفك..
٩ ـ ال تبالغ في نشر تفاصيل حياتك الشخصية على وسائل 

التواصل..
فال تبالغ بوضع صورك الشخصية.. وال تضع تعليقات عن 
مدى شــعورك بالملل من عملك.. أو صــورًا لوجبات الطعام 
التي تتناولها يوميًا.. فكثير من الناس مبتلى بأزمات ونكبات.. 
وليس من الضروري أن تشــارك معارفك بأدق التفاصيل التي 

ال معنى لها على صفحتك الشخصية..
١٠ ـ ال تصبح مهووســًا بجمع أكبر عدد مــن اإلعجابات 

Likes.. وال تتملق لآلخرين ليبدوا إعجابهم بها..
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مـ التواصل  الواردة من وسائل  ـ أوقف تشغيل اإلشعارات   ١١
الُمختلفة.. فهذه اإلشعارات تشــجعك على فتح هذه الوسائل 
واســتخدامها. وحاول قدر اإلمكان إلغاء الحســابات الخاصة 

على وسائل التواُصل..

١٢ ـ حاول أن تعثر على اهتمامات جديدة ومفيدة.. واتباع 
نمط حياة صحي.. فال تجلس لســاعات وســاعات.... مارس 

الرياضة وتمتع بحياة صحية سليمة بإذن اهللا..

العائلية.. وخصصوا  ـ أبعدوا األجهزة عن جلساتكم   ١٣
أوقاتًا محددة من اليوم تبتعدون فيها عن الشاشات..

التواصل  اســتخدام مواقــع  فــي  أن االعتدال  وال شــك 
االجتماعي هو الحل األمثل للتصدي ألضرارها..

...��و���� "!�� ال��� �� ز�� اإل��

إن جوجل والفيس بوك.. وتويتر وواتساب.. وجميع برامج 
التواصل.. بحٌر عميق ضاعت فيه أخالُق رجال..! وسقطْت فيه 

عقول!

منهم الشاب والفتاة.. ومنهم ذو الشيبة..

وابتلعت أمواُجه حياءَ العذارى..

وهلك فيه خلٌق كثير..
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فاحذر من التوغل فيه.. وكن فيه كالنحلة.. ال تقف إال على و

الطيب من الصفحات.. لتنفع بها نفســك أوالً.. ثم ينتفع بها 
اآلخرون!..

ال تكن كالذباب يقــف على كّل شــيئ.. خبيث وطيب.. 
فينقل األمراض من دون أن يشعر..

يا بنّي!.. قبل أن تعّلق أو تشارك.. فّكْر إن كان ذلك يرضي 
اهللا تعالى أو يغضبه.. وإياك أن تنشــر رأيًا قبــل أن تتأكد من 

صحة مصدرك..
يا بني! ال تتنازل عن أخالقك على الفيس أو الواتس وغيرها 
أبدًا.. وإن كان اسمك مستعارًا.. وشخصيتك غير معروفة.. فإن 

اهللا تعالى يعلم السر وأخفى...
يا بني!.. ال تجرح َمْن جرحك.. فأنت تمّثل نفسك.. وهو 

يمثل نفسه...
يا بني!.. انتقِ ما تكتب.. فأنت تكتب والمالئكة يسجلون.. 

واهللا تعالى من فوق سبع سماوات يراقب ويحاسْب..
فال تنــس وأنت تخط الســطور.. موقفك بيــن يدي جبار 

السموات.. في يوم الحسرة والندامة...
يا بني!.. إن أخوف ما أخافه عليــك في بحر اإلنترنت 
الفجــور  ولقطــات  الحــرام..  مشــاهدة  هــو  الرهيــب.. 
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مـ إال من  تخّطيها  واالنحراف.. وهي عقبة كؤود ال يســتطيع 
أوتي حظًا عظيما.

فإن وجدَت نفســك قد تخطيت هذه المحرمات.. فاستفد 
من هذا النت في خدمة نفســك أوالً.. وَمْن تســتطيع أن ُتفيد 
بــإذن اهللا.. فالتواصــل مع مجتمعك واســع في نشــر دينك 

وعقيدتك..

وإن رأيَت نفســك متمّرغًا في أوحال المحرمات.. فاهرب 
من دنيا النت هروبك من حيوان مفترس.. فالنار ستكون مثواك 
وســيكون خصمك غدًا موالك... وعاهــد اهللا تعالى على أال 

تقترب من معاصيه...

وال تنس الهدف الذي خلقنا اهللا تعالى من أجله.. وأعلم أنه 
ال توجد بعد هذه الحياة محطة غير الجنة والنار..

بنيتي.. إن أخوف ما أخافه علــى البنت في عالم الفيس 
الرجال  ومراســالت  الطائشــين..  الشــبان  مداهمــات  هو 
الجائعيــن.. فكوني منهم علــى حذر.. وإيــاك أن تطمئني 
لوعودهم.. أو تركني لكالمهم الملطخ بالعسل.. فربنا يقول 

º ﴾ [البقرة: ١٨٩].  ¹  ¸  ¶ ﴿

وليس أغلى عند الفتاة من شرفها.. أال تريَن الفاسَق يتوسُل 
أول األمــر.. ويتباكى لمجرد اللقاء بالبنت.. فــإذا ما نال منها 
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مراده.. صــارت هي التي تتوســل وتبكي.. كي يســتر عليها و

عرضها.. وصار يتهرب منها ويختفي في عالم المجهول!..

وأخيرًا..

إنوِ النيُة الخالصُة بقصدِ فعل الخير واجعلها في طاعة اهللا..

القول  البذيِء من  الطيبة.. وتجّنْب  الكلمة  احرْص على 
والفعل..

بروحِ  الُمتِســمِ  والهادِف..  الهادک  الحوارِ  على  احرص 
التسامح..

احذف الرسائل التي تؤذيك..

ابتعد عمن تكره.. ال ترفض كبرياًء.. وال تجامْل كذبًا..

ر أّن اهللا ُيراقب أعمالنا كاّفة على الدوام.. تذك

وإياك والَمساس بحقوق الناس أو تتبع عوراتهم..

ابتعد عن الشتائم واإلهانات.. وتجنب األلفاظ البذيئة..

ُتدمر األخالق  التي  إياك واالقتراب من المواقع اإلباحّيــة 
وتنشُر الفتنة..

المعلومات.. واحترم  تحّلى بالصدق  واألمانة في نشــر 
خصوصّيات الناس..
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مـ احترم وتقبل الرأَي اآلخر.. وإياك والتزمت في الرأي..

تأّكد من الخبر َقبل َنْشره.. وتحر الصّحة فيه..

كن واقعّيًا في استخدام وســائل التواُصل.. وال تضيع فيها 
الكثير من وقتك..

ولســوف نتنــاول في هــذا الكتــاب الحديث عــن تلك 
الوسائل.. إيجابّياتها وسلبّياتها.. خيرها وشرها.. فإن وفقنا إلى 

ذلك فلله الحمد والمنة..

واهللا نســأل أن يجعل فيــه النفــع والخير لقارئه وناشــره 
وكاتبيه..

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين..
جدة ٢٠٢٠/٣/٢٥م

د. حسان شمسي باشا
د. ماجد حسان شمسي باشا

❀ ❀ ❀





٢١

ل
ص

وا
لت

ل ا
سائ

بو
ف 

ري
تع

تعريف بوسائل التواصل

يُعود تاريخ الهاتف المحمول إلى عام ١٩٤٧م عندما بدأت 
التجارَِب في معاملها بنيوجرسي..  شركة «لوست تكنولوجي» 
ولكنها لم تكن صاحبة أول هاتف جّوال.. بل كان صاحب هذا 
اإلنجاز األمريكي (مارتن كوبر).. الباحث في شركة موتوروال 
لالتصاالت في شــيكاغو.. حيث أجــرى أول مكالمة به في 

٣ إبريل عام ١٩٧٣م..
وكانت هناك هواتف محمولة في بداية الثمانينيات.. لكنها 
كانت كبيرة الحجــم وثقيلَة الوزن.. ثم تتابعــت الهواتف في 

التطور مع تقليص حجمها.. نتيجة اإلقبال عليها في األسواق.
ففي عام ١٩٨٤م أطلقت شركة نوكيا أول هاتف سيارة نّقال 

في العالم..
وفــي التســعينيات اختلف األمــر عما ســبق.. وتعددت 
استخدامات الهواتف المحمولة.. حيث الصوت.. ثم الصورة.. 

ثم البلوتوث.. وأخيًرا اإلنترنت..
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ومنذ سنوات ظهرت األجيال الحديثة من الهواتف الذكية.. و

وتعددت فيها اإلمكانات واألنظمة التي فاقتِ الخيال(١).
الذكي وســيلة من وسائل إسعادنا  الهاتف  وال شك أن 

ب المسافات.. ويختصر الزمان.. وراحتنا.. يقر

وبه يقضي اإلنساُن حاجاته بأيسِر التكاليف..
به ُتوَصل األرحام.. وبه ُينشر العلم والخير بين الناس..

وفيه العديُد من التقنيات المفيدة لإلنســان.. إن هو أحسن 
استخدامها..

وقت..  أي  وفــي  واألزمــات..  الطوارئ  في  يســعفك 
وأي مكان..

ولكن ـ ولألسف الشديد ـ طرأت أموٌر تتنافى مع ُشكر 
هذه النعمة.. فحّولْتها عند البعض من كونها نعمة إلى نقمة.. 
عادة والطمأنينة إل ى أحد أسباب التعاسة  ومن كونها سبًبا للس

قاء.. والش
وكما قيل:

عمإذا كنَت في نعمٍة فاْرَعها فإن المعاصي تزيُل الن

أ. عثمــان عطية محســب: الهاتــف المحمول (نشــأته ـ تطــوره ـ فوائده)   (١)
(بتصرف).
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التواُصل في اللغــة العربّية مصدر (َتواَصــَل).. وتعني: 
االجتماع واالتفاق..

دِيَقــانِ.. أي َواَصــَل أََحُدُهما اآلَخَر فِي  ُيقال: تَواَصَل الص
اتَفاقٍ َووَِئامٍ.. واْجَتَمعا واِتَفقا.. وكاَن فالن َعَلى اِتَصالٍ َدائِمٍ بِهِ.. 

أي َدائَِم اللَقاِء بِهِ(١).
والتواصــل االجتماعــي قد يكــون لفظًيــا أو كتابًيا أو 
إلكترونًيــا.. كمــا أن التواصــل ال يتوقف حتــى في قلب 
تأويل  ينتهز  السجن  فهذا يوسف ‰ في غياهب  المحنة!.. 
األحالم لصاحبيه في السجن.. موجًها رسالته لكل السجناء.. 

بل لألمة جمعاء..

و��+% ا��'ا�% اال*�(�)�

ُتعّرف وسائل التواصل االجتماعي بأنها تلك المواقع التي 
للُمستخدمين  وُتتيح  العالمية..  اإلنترنت  شــبكة  على  توجد 
إنشاء حسابات شــخصّية.. وتكوين عالقات مع ُمستخدمين 
آخرين للمواقع نفسها.. ويتم من خاللها تفاُعل الُمستخدِمين 
مع بعضهم البعض.. وتواُصلهم مع أصدقائهم وعائالتهم أو 

حتى زمالئهم..

معجم المعاني.  (١)
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وال ينحصــر اســتخدام هــذه الوســائل أو المواقع على و

االستخدام الشخصي واالجتماعي فقط.. بل تستخدم ألهداف 
تجارية.. فقد أصبحت هدفًا للذين يسعون إلى جلب المزيد من 

الزبائن والُعمالء.. 

المواقــع فــي شــعبيتها ورواجها بين  وتتفاوت هــذه 
الُمستخدمين.. إال أن الفيسبوك هو أكثر هذه المواقع شعبية 

على اإلطالق.

وسـواء علينا أحببناهــا أم كرهناهـا.. تظـل جزًءا هـامًا 
مــن يومنـا.. حتـى ولـو حـاولـنــا االبتعـاد عنهـا.. فقـد 
أصبحت جزًءا مـن نمــط حيـاتنا.. وعندما نعـلم أن عــدد 
البشــر المتصلين باإلنترنت في هـذا العام الواحد أكثر من 
التواصل  انسان.. وأن عـدد مســتخدمي مواقع  أربع مليار 
االجتماعي بلـغ أكـثر مـن ثالثـة مليارات مـن البشر نـدرك 

حقيقة الواقع!

وال شــك أنها غيــرت الكثير مــن طــرق التواُصل بين 
الناس.. وطريقــة ُممارســتهم ألعمالهم.. أو حتــى طريقـة 

ُمتابعتهم لألخبار..

وكما أن لهذه الوسائل إيجابيات.. فإنها كذلك ال تخلو من 
السلبيات.. شأنها في ذلك شأن أي شيء آخر في الحياة.
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وهي األكثر استخدامًا من قَِبل الناس ُمقارنًة بغيرها.. ومن 
أمثلتها موقعا: فيسبوك، وتويتر.

 (Facebook) ك'
6�� 

كان هذا الموقع حكرًا علــى طلبة جامعة هارفارد.. إلى أن 
جعله مــارك زوكربيــرغ واحدًا من أشــهر وســائل التواُصل 
االجتماعّية في العاَلــم.. وأكثرها انتشــارًا.. حيث وصل عدد 
الُمستخدمين النِشطين له إلى أكثر من ملياري ُمستخدِم شهرّيًا..
وقد أنشئ موقع فيسبوك عام ٢٠٠٤ بواسطة مارك زوكربرغ 
في جامعة هارفــارد.. وكان الموقع في البدايــة متاحًا لطالب 
جامعة هارفارد فقط.. ثم افتتح لطلبة الجامعات.. وبعدها لطلبة 
الثانوية وعدد من الشركات.. وأخيرًا تمت إتاحته ألي شخص 

يرغب في فتح حساب به..
الذي  «الدليل»  إلى إســم   Facebook الموقع  ويرجع تسمية 
ه بعض الجامعات األمريكية لطالبها المستجّدين.. وفيه  تُســلم
أســماء وصور زمالئهم القدامى.. ومعلومــات مختصرة عنهم 

حتى ال يشعر المستجدّون باالغتراب..
الُمستخدِمون لفيس بوك معًا من خالل إنشاء  ويتواصل 
َملفٍّ شــخصّي.. وإضافة الُمســتخدمين اآلخرين.. وتباُدل 
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الحوارات والدردشــات معهم.. كما تســتخدمه العديد من و

سات والشركات للترويج واإلعالن للُمنَتجات.. الُمؤس

(Twitter) ��'7 

التواصل االجتماعي وأكثرها  ويعتبر واحدا من أهم مواقع 
شيوعا حول العالم..

كيف ال.. وِمْن َرِحمِ هذا الموقع نشأ مفهوم «الهاشتاق» 
أو «الوســم».. الذي اســتعارته الحقــًا كثيٌر مــن المواقع 
ذات  للمنشــورات  والوصول  التفاعل..  لتعزيز  والتطبيقات 

النوع الواحد.

تأســس الموقع في عام ٢٠٠٦ على يد أربعـة شــبان هم 
جاك دورســي ونوح غالس وبيز ســتون وإيفان ويليامز.. 
والذين لم يكونوا يعرفون على وجه اليقين كيف ســيكون 
شكل الموقـع.. هل سيكـون مدونـة؟ أم شبكة اجتماعية؟ 

أم ماذا؟..

البوابة  تويتــر  وأصبح  رؤيتهم..  ما اتضحت  وســرعان 
ر األهم لألخبار العاجلة  األولى للتدوين المصغر.. والمصد
في العالم.. حيث يمكن ألي مســتخدم متابعة أي قضية أو 
مؤتمر بشــكل آني.. عبر متابعة ما ينشره المستخدمون في 

مكان الحدث.
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بعضهم من خالل تدويــن وتبادل «تغريــدات» Tweets بحيث 
كانت ال تتعّدى ١٤٠ حرفًا.. إّال أّنه تّم تطوير اإلعدادات لتسمح 

اآلن بكتابة رسائل أطول.

أداة تواصل شــخصي بين  ولم يعد موقــع تويتر مجــرد 
السياســيين  نافذة يطل منها مشــاهير  األصدقاء.. بل أصبــح 
والرياضييــن وغيرهم مع جماهيرهــم.. كما أصبح  والكّتاب 
منصة إعالمية يتسابق من خاللها الصحفيون مع المدونين في 
تسجيل السبق اإلخباري.. ومنصة تســويقية تحقق الكثير لمن 

يعرف كيف يستخدمها بشكل سليم.

(WhatsApp) وا�67ب 

وهو تطبيــق للهواتف الذكّية (Smartphones) والحواســيب 
الُمستخدمين  ُمحاَدثات مع  إنشاء  لُمستخدميه  وُيتيح  وغيرها.. 
ور والصوتّيات.. ومقاطع  اآلخرين.. وُيمّكنهم من إرســال الص

الفيديو والملّفات.. وقد أُصدِر عام ٢٠١٠م..

ويعتبــر واحدًا من أهــم تطبيقات التراســل الفوري حول 
العالم.. إذ له أكثر من مليار ونصف ُمســتخدِم شــهريًا حول 
العالــم.. وقــد أدى اســتخدامه إلــى تقليل أرباح شــركات 

.«SMS» االتصاالت من خدمة التراسل
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وُيعــّد أكبر موقع تواصــل اجتماعّي بأكثر مــن مليار زائر 
ص بمقاطع الفيديو.. أُنِشئ عام ٢٠٠٥م. شهرّيًا.. وهو ُمتخص

الفيديو والتســجيالت  َملّفــات  َرفــع  وُيتيح للُمســتخدِم 
المرئّية.. ومشاركتها مع اآلخرين.

ويعتبر الفيديو المرفوع مــن قبل «جاود كريم» بعنوان: «أنا 
في حديقة الحيوان»، أول فيديو تم رفعه على موقع اليوتيوب، 

بتاريخ ٢٣ ( إبريل / نيسان) ٢٠٠٥م.. وبلغت مدته ١٨ ثانية.

(Skype) 9��!� 

هو أحد أشــهر خدمات الدردشــة الصوتية والمرئية حول 
العالم.. تأسس سكايب في عام ٢٠٠٣.

ويستطيع مستخدموه االتصال هاتفيًا وصوتيًا بشكل مجاني 
عبر اإلنترنت..

المؤتمرات  فــي  بْعد  المتحدثيــن عن  اســتضافة  ماتتم  وكثيرًا 
الدولية.. واجتماعات العمل ل لفَرقِ المهنية التي تعمل عبر االنترنت.

(Instagram) ام إ�#�6

الصور  للمســتخدمين بمشاركة  وهو تطبيق مجانّي يسمح 
ثّم  الصــور.. ومن  الخاصة على  والمؤّثــرات  والفيديوهات.. 
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تع مشاركتها مع مجموعة متنّوعة من مواقع الشبكات االجتماعّية.. 

أنشئ في عام ٢٠١٠م.

(Snapchat) ب <�ت��� 

ُيتيــح للُمســتخدمين إمكانّية إرســال مقاطع  وهو تطبيق 
نة (قّصتي) الخاّصة  الفيديو والصور إلى األصدقاء.. أو إلى ُمدو
بهم.. علمًا بأّن هــذا التطبيق يتمّيز بأّن الصــور والفيديوهات 
ُمِضي ٢٤ ســاعة من ُمشــاهدتها. ويعين  الُمضافة تختفي بعد 
المســتخدمون مهلة زمنيــة للقطاتهم مــن ثانيــة واحدة إلى 
١٠ ثوانٍ.. وبعد إرسالها تبقى مدة ٢٤ ساعة فقط.. ثم تختفي من 

الجهاز المستلم.

(LinkedIn) إن @!��� 

المهني  التواصل  أكبر شبكة اجتماعية متخصصة في  ويعتبر 
حول العالم.. تأسســت عــام ٢٠٠٢ على يد رائــد األعمال ريد 
هوفمان.. ويستخدمه ذوو الخبرات في األعمال بكثرةٍ.. للتواُصل 

مع الشركات األخرى.. أو مع من يبحثون عن وظائف(١)(٢).
❀ ❀ ❀

مراد الشوابكة: تعريف وسائل التواصل االجتماعي (بتصرف).  (١)
أ. محمد الخالدي: مواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي األكثر اســتخداًما   (٢)

حول العالم (بتصرف).
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اسالم ديُن التواُصل

ال َشــك أن اإلســالم ديُن التواُصل بامتيــاز.. فقد قال اهللا 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿ تعالى: 
Z ﴾ [الحجرات: ١٣]..   Y  X  W  VU  T  S  R  Q  PO
ومهمة التبليــغ التي تقلدهــا النبي ژ تعتمد علــى التواُصل 

 -  , اإليجابي مع المدُعوين.. كمــا قال اهللا تعالى: ﴿ + 
1 ﴾ [األحزاب: ٤٥].  0  /  .

وال شك أن استثمار وســائل التواصل اإللكتروني بصورة 
شرعية صحيحة تسهل على ماليين المسلمين في أنحاء العالم 
التعرف على الدين الصحيح.. والرجوع إلى مصادره األصلية..

ومهما أنفق المســلمون في هذا المجــال.. فإن ذلك قليل 
بالمقارنة مع الفوائد الحاصلة..

األرحام واألقارب واجب على كل مسلم  والتواصل مع 
ومســلمة حتى لو لم يصلوه.. عمالً بقول النبي ! : «ليَس 
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ا الواِصــُل بالُمكافِگ، وَلِكنِ الواِصُل الــذي إذا ُقِطَعْت َرِحُمُه 
وَصَله»(١).

فالتواصل الفعال بين الناس.. يثمر حبًا عجيًبا في ُسمّوه 
وديمومته.. وهو ما يسمى «الحب في اهللا».

العلماء  مــع  التواصــل  التقــي  المســلم  ومــن ســمات 
والصالحين.. والتقرب إليهم مهما بلــغ من علّو منزلته ورفعة 
مكانته.. وعلى الداعية الذي يريد أن َيسمع اآلخرون كلماته.. 
ويهتدوا بأفكاره وأقواله.. أن يختار الوقت والمكان المناسبين 

للدعوة.. وهذه هي عين الحكمة(٢).

ومن الواجبــات التواصلية عيادة المرضى.. وهي ليســت 
تفضالً أو تطوًعا.. بل إن المســلم ليتواصل مع أخيه المريض 
بزيارته وتفقد أحواله عمالً بأمر رسول اهللا ژ «أَْطِعُموا اْلَجائَِع، 

وا اْلَعانِي» (العاني: يعني األسير)(٣). َوُعوُدوا اْلَمِريَض، َوُفك

وليس هذا فحســب فإن في عيادة المريض أجــرًا كبيرًا.. 
فالرسول ! يقول: «ِإن اْلُمْسلَِم ِإَذا َعاَد أََخاُه اْلُمْسلَِم َلْم َيَزْل فِي 

رواه البخاري.  (١)
أ. ماجد رجب العبد ســكر: التواصل اإلجتماعي: أنواعه ـ ضوابطه ـ وآثاره،   (٢)

رسالة ماجستير في التفسير وعلوم القرأن، الجامعة اإلسالمية، غزة، ٢٠١١.
رواه البخاري.  (٣)
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ُخْرَفةِ اْلَجنةِ َحتى َيْرجَِع»، قِيَل: َيا َرُسوَل اهللاِ: َوَما ُخْرَفُة اْلَجنةِ؟، و

َقاَل: «َجَناَها»(١) (أي أنه يجني من ثمار الجنة مدة دوامه جالسًا 
عند هذا المريض)(٢).

فإذا كان المريض بعيدًا عنك وال تســتطيع زيارته.. فعسى 
اهللا أن يكتب لك أجر «عيادة المريض» ولو برســالة.. أو بضع 
كلمات في وســائل التواصل.. ُتدخل فيها الســرور على قلب 

المريض..

وقد أهمل بعض الدعاة إلى اهللا والشباب المسلم المتدين 
مواقَع التواصل االجتماعي.. وجهل هــؤالء أن هذه المواقع 
فرَضت نفســها على المســلمين.. فإذا ترك الدعــاة الدخول 
عليها.. فلن يجد الشــباب المســلم الذي يعيــش في حيرة 
وتخبط.. إال مزيــًدا من الحيــرة والُبعد عــن اهللا بمتاب عتهم 

للبعيدين عن دين اهللا..
❀ ❀ ❀

رواه مسلم.  (١)
شرح رياض الصالحين [٤٧٠/٤].  (٢)
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ف

فوائد وسائل التواصل االجتماعي

قد تكون وسائل التواُصل وسائل لنشر أخالق فاضلة وسنة 
حســنة.. أو كلمة طيبة.. أو تحذيــر من خُلق ذميــم.. وتبيانٍ 

لكذبٍ وبهتان..

فكم َمن تاب من ذنــوبٍ كان يفعلها.. بحديث قرأه على 
صفحةٍ من وسائل التواصل؟!.

فه بأحد  وكم من فتاة أو شــاب كان ســبب طلبه للعلم تعر
طلبة العلم على الفيس أو غيره؟!

وكم من رجل تعلم سنة كان َيجهلها.. ما عرفها إال لّما قرأ 
كلماٍت كتبها صديٌق له على الواتس أو غيره!(١)

فقد أزالت الشــبكات االجتماعية جميــع عوائق التواصل 
والتفاعل.. بحيث يمكن للمرء أن ينقــل رؤيته وأفكاره حول 

أ. ســعيد القاضي: وســائل التواصــل االجتماعــي بين التفريــط واإلفراط   (١)
(بتصرف).
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موضوع من المواضيع.. ويتوا صل مع األشخاص ذوي التفكير و

المماثل ويبادلهم الرأي(١).

ُ�(�Aِّات و��+% ا��'اُ�% اال*�(�)ّ�

الُمميزات  بعدد من  االجتماعّي  التواُصل  وتتميز وسائل 
مات.. فهي ال تعترُف بالحواجز المكانّية والجغرافّية..  والس
فبإمكان أّي شــخص أن يتواصَل مع شــخص آخر في أّي 

مكان من العاَلم.

وُتتيح للُمستخدم إمكانّية اإلرسال واالستقبال.. والمشاركة 
بذلك تختلف عن وســائل  مــع اآلخرين.. وهــي  والتفاُعل 

ُحف أو التلفاز. اإلعالم التقليدّية كالص

كما ُتتيح للُمســتخدِم فِعل ما يرغــب أو يحتاج.. وهي 
مصدر تعلــم للطالب.. وتواُصل لألشــخاص.. وغير ذلك 

كثير.

وبإمكان أّي شخص اســتخدامها.. والتواُصل َعبرها مع 
اآلخرين.. فهي مفتوحة للجميع..

ويمكن لكل مســتخدم أن يبقى على معرفة مستمرة بما 
يحدث فــي أنحاء العالم مــن دون انقطــاع.. حيث يمكن 

أ. رزان صالح: تأثير مواقع التواصل االجتماعي (بتصرف).  (١)
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ف لمستخدمها الوصول إلى كثير من مصادر المعلومات بأيسر 
الطرق وأسرعها.

أّي شخص  وبإمكان  والتســجيل..  ا الشتراك  مّجانية  وهي 
امتالك منّصته الخاّصة به على اإلنترنت.

���ت و��+% ا��'ا�%:�C�إ

فمصادر المعرفة قــد تعددت.. وســرعة وصول األحداث 
واألخبار إلى متابعيها قــد زادت.. ويعتبر تويتر من أهم مواقع 

التواصل لإلمداد باألخبار العاجلة في جميع المجاالت..

د من صحة أي خبر.. ومن الصعب  وأصبح من السهل التأك
تمرير أي حدث أو معلومة على الناس.. وأصبح صّناع القرار 

في العالم َيحِسبون لها ألف حساب.

وساعدت في ظهور مواهب لم تكن معروفًة من قبُل.

وزاد من انتشارها سهولة اقتنائها وتعلمها.. كما أنها وفرت 
المعلومات للباحثين في شتى أنواع العلوم..

ف على ثقافات الشعوب المختلفة  وأصبح من السهل التعر
من خالل ضغطة زِر واحد..

صة في فن أو علم  وكذلك التعاون مع مجموعات متخص
معين..
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وأطاحت ببعض وسائل اإلعالم التي سيطرت على الرأي العام 
َرَدًحا من الزمن(١).

وأصبح الفرد يتحّدث مع اآلخريــن كأّنهم أمامه.. وفتحت 
العالم على مِصراَعْيه.. وأصبح أشبه بقرية صغيرة..

ف علــى أصدقاء ُجــُدد.. كما أتاحت  وســّهلت عملّية التعر
الُفرصة لُيعبر الفرد عن نفسه.. فُيشارك أصدقاءَه بسّرائه وضّرائه...

إلرسال أي معلومات ألكثر من  وهي طريقة سهلة وسريعة 
شخص في نفس ا لوقت.. كما يمكن إبالغ اآلخرين أيضًا بأي 

تعديالت..

ويسهل من خاللها تسليط الضوء على القضايا التي تهم الناس..

7ا�D و7'ا�%:

وكما تعمل على بناء جســور تواصل بين الناس.. فإنها 
تعمل على التواصل بين الشركات وعمالئها حول العالم..

وتفسح المجال أمام اإلبداع وال سيما من خالل مجموعات 
(جروبات) التواصل ذات العناوين المتعددة.. والتي ينضم إليها 
أعضاء كثر.. وبشكل متجدد.. وتربطهم وجهات نظر متقاربة..

أ. علي الغامدي: شبكات التواصل االجتماعي ما لها وما عليها (بتصرف).  (١)



٣٧

ي
اع

تم
الج

ل ا
ص

وا
لت

ل ا
سائ

د و
وائ

ف كمــا أن فيها فرصة جّيدة الكتســاب مهــارات متعددة في 
الحياة وفي شتى المجاالت.

وتساعد على استمرار التواصل بين المستخدمين مما يزيد 
في قــوة الترابط بينهــم.. وتوطيد العالقات مــن خالل تبادل 

التهاني بالمناسبات.. والمواساة عند المصائب والملمات.

كما أن لها دورًا فاعالً في تفعيل األعمال التطوعية واإلنسانية 
المفيدة للمجتمع  بيسر وسهولة..

ولهــا دور كبير في التأثير على ســلوك أفــراد المجتمع.. 
وتلعب دورها المنشود كمؤسسة تربوية تسهم في بناء اإلنسان 

والمجتمع..

���Gة ا�F�2د��

اقتصادية يســتخدمها  نافــذة  التواصل  وأصبحت وســائل 
الشــباب في البحث عن الوظائف.. وتقوم الشركات باإلعالن 
 LinkedIn عما يتوفر لديها من فرص عمل.. وخصوصًا موقع.. 

الذي صمم في األساس ليكون كشبكة تواصل مهنية.

أنواع الكتب  ومّكن اإلنترنت من شــراء وقراءة مختلــف 
اإللكترونية.. كما مّكن من شراء مختلف الحاجيات عبر مواقع 

التسويق..
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ومع ازدياد مستخدمي الشــبكات االجتماعية.. وخاصة و

األكثر شــعبية كتويتر وفي ــس بوك ازداد اهتمام الشــركات 
للتعرف على  أفضل وســيلة  فيها ألنها  بالمشاركة  التجارية 

رغبات المستهلكين..

المنتجات  المناســبة.. وعرض  األســواق  والبحث عن 
الحديثة..

د)'ٌة إ�� اهللا

ال شك أن أشرف ما ُيمكن أن يشــتغل به المرء في عمره 
الطويل.. هــو خدمة هذا الدين واالهتمام بأمر دعوة اإلســالم 
ونشرها.. واالبتكار في وسائلها وطرقها واحتساب ذلك العمل 

عند اهللا 8 ..
وليس بغائب عنا الــدور الذي يمكن أن تقوم به وســائل 
التواصل االجتماعــي في هذا المجال.. فقــد أصبحت الذراع 
الطويلة والمؤثر األول في حياة البشــر. وقد قام بعض الدعاة 
بواسطة هذه الوســائل بالدفاع عن العقيدة اإلسالمية في وجه 
والمبشــرين..  المستشــرقين  من  لها  تعرضت  ا لتي  الهجمات 

وكشف افتراءاتهم على اإلسالم..

ثم إن هىذه الوسائل أحسن وسيلة وأيسرها وأسرعها لنشر 
الثقافة اإلسالمية في كل أنحاء العالم..
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ف ��Cٌل إ)ال��:

ال يخفى علــى من له إلمام بوســائل التواصل االجتماعي 
ما لها من دور في المجال اإلعالمي..

فهي أفضل الطرق لحفــظ الملفات وأســرعها.. وإمكانية 
اإلرســال بكافة الطرق مــن كتابة وصوت وصــورة.. وحفظ 
المعرفــة واألخبار بين  ملفات ومواد مرئية.. وتجمع شــتات 

أنامل المستخدم..

�و��$� �$�	$�

ليست المواقع االجتماعية مســاحات للتعرف فقط على 
التواصــل معهم.. أو معرفــة ما يجري من  أصدقاء جدد أو 
أحداث في العالم.. بل هي أداة تعليمية ذات ميزت رائعة إذا 
ما تــم اســتعمالها بفعاليــة.. فضالً عــن أنها مصــدر مهم 
للمعلومات.. ويمكن لألساتذة اســتعمالها من أجل تحسين 
التواصل.. ومشــاركة الطلبة في أنشــطة فعالــة تختلف عن 

أساليب التدريس التقليدية.

فهناك أفكار كثيرة يمكن أن يســتفيد منها المعلم في زيادة 
الطلبة  أنظــار  توجيه  التعليميــة.. فضال عــن  العمليــة  فعالية 
الستعمال الفيسبوك في مجاالت تعود عليهم بالفائدة.. وتوسيع 

دائرة المتعّلمين بتوفير سهولة الّتواصل بينهم وبين المعلم.
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دراستهم..  في مجال  المســتجدات  أحدث  باطالعهم على 
وإعطاء الفرصة لبعــض الّطالب الذين يعتريهم الخجل عند 

مواجهة المعلم للّتعبير عن آرائهم كتابة..

فبإمكان الطالب والمعلمين متابعة األبحاث معًا بشكل 
تعاوني. كما يمكن لألســتاذ أن يكلف طالبه بالبحث عن 
يدرسها.. ويستعملها  التي  العلمية  المادة  في  المســتجدات 
االستاذ كأداة تعليمية فاعلة ولزيادة التواصل بين الطالب في 

الموقع.

كما يمكن االســتفادة من األلعاب التعليمية في تحسين 
مهارات القــراءة.. وخصوصا اللغة االنجليزيــة كلغة ثانية. 
باللغة  المصطلحــات  فتزيد هــذه األلعاب مــن مخــزون 

االنجليزية لدى الطلبة.

ويمكن لالستاذ اســتعمال الفيديو أو الصور.. وإرسالها 
لطلبته لتسهيل عملية التعلم..

ورغم استعمال المواقع االجتماعية كوسيلة تعليمية مساندة 
للّتعليم.. إّال أّنه قد يشــوبها تأثيرات سلبية.. فمواقع التواصل 
االجتماعي مع خدماتها الّترفيهية الجّذابة.. قد تؤدي الى ضياع 

وقت الطالب.. وتنسيهم الواجبات المكلفين بها..
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ف فعدد الّســاعات الكثيرة التي يقضيها الّطالب أمام جهاز 
الحاســوب.. قد تــؤدي إلى بعض المشــاكل النفســية أو 

االجتماعية.. وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.
كما أن استعمال المواقع لوقت طويل يؤدي إلى اإلدمان 
عليها.. وهو ما قد يجعل الّطالب ينشغل بالمواقع الترفيهية 

واألفالم… بدالً من القراءة والتعلم..
التواصل االجتماعي  اســتعمال وســائل  أن  وال شــك 
ألغراض التســلية والّترفيه.. والتواصل مــع األصدقاء.. قد 
أدى إلى نســيان الفوائد الجّمة لمواقــع الّتواصل على كافة 

الميادين على رأسها الّتعليم والبحث..
وال بد من اإلشــارة إلى خطورة انتهــاك الخصوصية.. 
حيث يوجد ملف شــخصي لــكل  طالــب.. يحتوي على 

معلوماٍت عنه.. وعن مكان وجوده ونشاطاته وميوله..
المعلومات في حالة كشفها  اســتعمال هذه  يســاء  وقد 
ألشــخاص غير موثوق بهم.. بل ربما يكــون هناك مجال 
للغّش إذا ما تم اســتعمال الملف الّشخصي ألحد الّطالب 

من قبل طالب آخر(١).

أ. أحمد كاظم حنتوش: مواقع التواصل اإلجتماعي ودورها في قطاع التعليم   (١)
الجامعي، مجلة مركز بابل للدراسات االنسانية، ٢٠١٧، المجلد: ٧، العدد: ٤.



٤٢

ها
يُم

جح
. و

ها.
يُم

نع
ي : 

اع
تم

ج
ل ا

ص
وا

لت
ل ا

سائ
و

سلبيات وسائل التواصل

ال شك أن هذه الوسائل ساعدت كثيًرا في نشر الرذيلة في 
الوسائل في  تسببت هذه  المحافِظة.. فكم  المجتمعات  أوساط 
ُخُلق.. أو ذيوع كذب ونشر إشاعات.. أو بّث  نشِر فسقٍ وهدمِ 

فتنة في الدِين وهْدم القيم واألفكار.

َفبعض أبناء المسلمين وبناتِهم َما كانوا يعرفون الفواحَش 
والممارســات األخالقيَة المنحطــَة َحتى َتَعلُموَهــا ِمْن َهِذهِ 

الَوَسائِلِ..

ــَبابِ َوالَفَتَياِت.. َبْل  كَالٌم َفاِحٌش َبِذيٌء َيَتَناَقُلُه َكثِيٌر ِمَن الش
َوالَمَقاِطعِ  الَفاِضَحةِ  ــَورِ  الص َعنِ  َناِهيُكْم  األَْطَفاُل..  ُربَما يطال 

وِء.. َباِهي بِاْنتَِهاِك الُحُرَماِت َوالُمَجاَهَرةِ بِالسالَفاِحَشةِ.. َوالت

َباَت  َوَقْد  َفَواِحَش..  الَبارَِحَة ِمــْن  َبْعُضُهْم َما َعِمَل  فَيْحِكي 
َتَعاَلى َعَلْيهِ َعَلى  َيْسُتُرُه َربُه ُسْبَحاَنُه.. َفُيْصبُِح َيْكِشُف ِســْتَر اهللاِ 
َمَألٍ ِمَن الناسِ.. َوَهَذا ُمَجاَهَرٌة بِاإلْثمِ.. َوَلْو َكاَن َكاذًِبا فِيَما َقاَل..
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سل َوأَْخَطُر ِمْن َذلَِك أَن َهِذهِ الَوَســائَِل َفَتَحــْت ُعيوَن َمْن فِيِهْم 
َضْعٌف في دينهــم.. َعَلى أَْنَواعٍ ِمــَن الَفَواِحــشِ.. َكالنَظِر ِإَلى 
َمةٍ بِ َواِســَطةِ  الَمَحِرمات.. َوَعَملِ َقْومِ ُلوٍط.. َوبَِناِء َعَالَقاٍت ُمَحر

َورِ َوالفيديوهات.. َواُصلِ َوالُمَراَسَلةِ.. َوَتَباُدلِ الصالت
ــْرعِ الَحِكيمِ بِالَخْوضِ فِيهِ بَِال  اَق َعَلى الش أَِت الُفس كما َجر
ــُبَهاِت  الش ُصوصِ الثابتة أَْو إســاءة َتأْوِيلَِها.. َوَبثالن ِعْلمٍ وَرد

ْسَقاِط بعض األَْحَكامِ..(١). ِإلِ

M��ع ا�'�2

ومن أكبر عيوب مواقــع التواُصل أنها ربما تأكل كثيًرا من 
ت بك ساعات تطالع صفحات  وقتك وأنت ال َتشُعر.. فربما مر
الفيس بوك أو غيره بال فائــدة تذكر.. فاحرص على وقتك من 

الضياع.
ويخلد الواحد إلى فراشه متعبًا يغالبه النوم.. ولربما تكاسل 
عن الصالة من شــدة تعبه وغلبة نومه.. لكنه يطل طلًة أخيرة 

على جهازه قبل النوم.. فيرى محادثًة فيرد على صاحبها..
ويظل يحادثه حتى منتصف الليل أو بزوغ الفجر ولم يشعر 

بتعبه ونومه.. وقد بِخَل على ربه بركعتين!!..

د. صغير بن محمد الصغير: أثر وسائل التواصل في هدم األسرة والمجتمع..   (١)
(بتصرف).
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ويصحو النائم حين يصحــو.. وأول ما يفعل: يلتقط جهاَزه و

لينظر َمْن حادَثه أثناء نومه.. قبل أن يقول أذكار االستيقاظ من 
النوم.. ولربما نسيها كلها..

وكم أمضى حجاٌج أياَم الحج بالمحادثات والدردشــات.. 
فَشــَغلْتهم عن الدعاء في أســمى مواطن الدعاء.. والتعبد في 

أفضل األوقات..
ومن الناس من يسلم من الصالة فال تسبيح وال أذكار.. بل 

يلتقط جهاَزه لينظر َمْن أرسل إليه شيئًا أثناء صالته..
وكم من قــارئ للقرآن أمســك عن قراءة القرآن وانشــغل 

بالمحادثة.. ومصحفه في حجره؟..
وقد يؤّذن المــؤذن وهو في حديث على الجــوال.. وتقام 
الصالة وهــو ال زال في محادثتــه.. فتفوته صــالة الجماعة.. 

وأمثال ذلك كثير(١)
ففي  وقته!..   المواقُع جل تســتحوذ  الشــباب من  ومن 
دراسة أكاديمية لنيل شهادة الماجستر أُْجِرَيْت على عينة من 
األزواج في بلد عربي.. تبيَن أن ٩٠ ٪ منهم.. لهم حساب في 
الفيس بوك.. وأن ٣٢ ٪ منهم يقضون معه ثالث ساعات في 

د. إبراهيم بــن محمد الحقيل أجهــزة التواصل االجتماعــي.. ظواهر مؤذية   (١)
ومظاهر مؤلمة (بتصرف).
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سل اليــوم.. في حين يقضــي ٤٠ ٪ منهم مع الفيــس بوك أربع 
ساعات أو أكثر..

والمحزن أن أكثر من ٣٢ ٪ ســاءَْت عالقاُتهم مع زوجاتهم 
بعد استعمال الحساب..

لَتَتبع األخبار..  الموقِــَع  وعبر ٢٨ ٪ منهم عن اســتعمالهم 
و ٢٢ ٪ لمــلء الفــراغ.. و ١٨ ٪ للتواُصل مــع األصدقاء.. لكن 
الخطير حقًا أن ٣٢ ٪ منهم يستعملونه إلقامة عالقات مع الجنس 
ُمون  اآلخر!.. كما ُلوِحــَظ أن ٦٥ ٪ من  األزواج لم يعــودوا ُيقد
هدايا لزوجاتهم في المناســبات.. كما صار الموقِع يتسبب في 

المشاكل اُألسرية في ٦١ ٪ من الحاالت(١).

د واأل�ةNار )$� ا�Mأ

١ ـ أثر المعلومات الخاطئة: فمن النــاس من يثق باألخبار 
والمعلومات المنشــورة على مواقع التواصل االجتماعي حتى 
وإن كانت غير صحيحة.. ويبدأ كل شــخص بمشــاركتها مع 

أصدقائه..
٢ ـ وقد يتحول فرط استخدام وسائل التواصل عند البعض 

إلى إدمان شديد وضياع ألوقاٍت ثمينة.

د. محمد وياللي: شــبكات التواصــل االجتماعي: ضوابط وحدود. شــبكة   (١)
األلوكة (بتصرف).
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٣ ـ وقد تقود إلــى قلة التركيز.. فكثيــرًا ما يتم التنقل بين و

المواقع باستمرار.. مما يقلل القدرة على التركيز على نقطة واحدة..

٤ ـ كما قد تقود إلى االكتئاب.. فاألخبار والتفاعالت في 
وســائل التواصل االجتماعي قــد تزيد من الشــعور بالغيرة 

والحزن.. عند مقارنة صورتك بصورة صديق..

٥ ـ وقد تتيح ســرقة البيانات وعمليات النصب.. فقد يقوم 
بعض األشــخاص بتتبع معلوماتك الشــخصية ألي هدف من 

شأنه اإلضرار بك أو بأسرتك.

٦ ـ والعالقــات التي يتــّم بناؤها عبــر مواقــع الّتواُصل 
االجتماعّي قد تكون زائفًة وليست حقيقّيًة.. إّال أّنها قد تجعل 
بينها وبين  التفريق  الّصعــب  المرء يظّن العكس.. فُيصبح من 

العالقات الحقيقّية في العالم الحقيقّي..

ر من قِبل بعض  ٧ ـ وقد ُتســتَغّل هذه المواقع بغرض التنم
الّشباب.. فحسب إحصائّيةٍ حديثة  األفراد.. وخصوصًا ضّد فئة 
فإّن ٤٢ ٪ من الّشباب الُمشــاركين في هذه المواقع قد تعّرضوا 

ر عبرها. لنوع من التنم

٨ ـ وال ُيمكن إنكار حقيقة أن مواقع الّتواُصل االجتماعّي 
قد قّللت من إنتاجّية األفراد.. فهي تتسبب في إشغال الموّظفين 

عن أعمالهم..
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سل ٩ ـ واألطفــال عادة يتقبلــون جميع األفــكار دون نقدٍ أو 
تفكير.. ولهذا اســتغّلْتهم بعُض المنظماِت المجرمةِ عن طريق 
األلعاب االلكترونية واالتصالِ المباشر بهم.. فَحصَل ما حصَل 

من حوادَث يندى لها الجبين.

١٠ ـ وأصَبحت وسيلًة لنشِر ُخصوصياتِ األُسرِ وما يصاحُب 
ذلك من التباهــي والتفاخِر بين الشــبابِ والفتياِت.. وعرضِ 

ما يدوُر في داخلِ المنزل..

وال يخفــى خطُر ذلــك!! وخصوصــًا من جانبِ النســاء 
واألطفالِ.. ال ســيما أن هذه البيانات عرضًة لالختراق والنشر 
ٌض أيضًا  ر ومن ثّم االبتزاز.. وإّن َسلِم ناشُرها من ذلك فهو ُمع

لكسِر قلوبِ الضعفاِء والفقراِء الذين ال يجدوَن ما يجد..

١١ ـ وما أكثر ما ترى على تلك الوسائل نكتًا سامجة ُتشعل 
الحروب بين الذكر واألنثى!.. أو بين الطالب والمعلم.. أو بين 

مشجعي فريقين أو نحو ذلك..

وال يقع حدٌث إال وتزدحُم مواقُع التواصل ووسائله بمقاطع 
ســاخرة.. أو تعليقات الذعة.. قد يكون وقُْعها على أصحابها 

أشد من وقع السياط..

ك األسري..  ١٢ ـ كما ساعدت شبكات التواصل على التفك
فكثير من الشــباب والفتيات أصبحوا يقضون كثيرًا من أوقاتهم 
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.. مما كان له األثر السلبي على و المثالي في هذا العالم االفتراضي

. فكثيرًا ماتجد  عالقاتهم بمن حولهم.. وعلى تحصيلهم العلمي
شــخصًا في حضرة ضيوفه منشــغالً مع أصدقائه على (الفيس 
بوك) على حساب واجب الضيافة. كما أدت لالنشغال عن أداء 

بعض الواجبات.. سواء األسرّية أم في أداء العمل الوظيفي..
١٣ ـ وأصبحــت أداًة ســهلًة للتأثير علــى الجماهير تأثيًرا 

.(١).. ت وتروا.. وكثيٌر مما ُيعَرض فيها يحتاج إلى تثبسلبي
١٤ ـ وهي مدخٌل لنشــر ثقافة االنحالل الخلقي والفساد.. 
ألن هذه الوســائل وال ســيما (الفيس بوك) عبارة عن مجتمع 
مفتوح أمام كل الثقافــات.. والتي من ضمنها ما يتعلق بترويج 

قيم الفساد واالنحالل.. كما صنعْت رموًزا تافهة لألجيال.
١٥ ـ وكان لها دور كبير في العزوف عن قراءة الكتب التي 
تعتبر المصدَر الصحيح لتلقي المعلومات. كما تشغل كثيرًا من 
الطالب عن دراســتهم ومســتقبلهم.. مّما يؤّدي إلى إضعاف 

تحصليهم العلمي وتراجع دراستهم.
١٦ ـ وتشتكي معظم النساء من انشــغال أزواجهن بمواقع 
التواصل عن أوالدهم وبيتهم. وكم ُهدمت بيوٌت.. وتشتْت أسٌر 

من وراء إساءة استخدام تلك الوسائل..

أ. إسراء ربحي: سلبيات وسائل اإلعالم (بتصرف).  (١)
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الفتيات واللقــاء بهّن.. وتبادل الصور واألرقــام الهاتفية.. مّما 
يسبب عالقات مشــبوهة أو محرمة.. وقد تنشر بعض المواقع 
صورًا فاضحة تخدش الحياء.. وعبارات تنشر الكفر والضالل..

١٨ ـ وقد تكــون مكانًا مناســبًا للتخطيط لنشــر الجريمة 
والتطرف أحيانًا.. حيث تمثل هذه الوسائل فرصة خصبة يجتمع 
عبرهــا المتطّرفــون ويعززون تجاربهــم اإلجراميــة.. كما قد 
تستخدم لتتّبع شباب األمة وأنشــطتهم المختلفة. وفيها فرصة 

قوية لنشر اإلشاعات وترويجها في مختلف جوانب الحياة.

 و)Q�@ة:ٌ!�

ال يخفى على أحدٍ ما ُينشر في هذه الوسائل مْن قَِبل بعض 
المستشرقين والعلمانيين من شبهات حول عقيدة اإلسالم.. فهم 
يريدون تضلييل شــباب المســلمين عن عقيدتهــم الصحيحة 
ومنهجهم المستقيم.. من خالل نشرهم مواد مشككة في حقائق 

دينهم.. ومثيرة للفتن والشكوك..

وقد بــرزت ظاهرة خطيــرة بين بعــض الشــباب.. وهي 
تفاخرهم باإللحاد.. وقد ال يعنون اإللحاد بالذات.. وإنما يقصد 
بعضهم التحرر من األحكام الشرعية في كتاباتهم وتغريداتهم.. 

فصار أحدهم يكتب: «أنا ملحد»..
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اإلشاعات و لنشر  الوسائل مسرًحا فسيًحا  وقد أصبحت هذه 

الكاذبة واألخبار المغلوطة..
التي تفتقد ألبسط أبجديات المصداقية بقصد تشويه صورة 
األحكام  واســتنقاص  اإليمــان..  عــرى  وزعزعة  اإلســالم.. 
الشرعية.. والنيل من العلماء وطلبة العلم.. وقام بنشرها بعض 
الدين.. المخدوعين ببريق  أبناء المســلمين الجاهلين بأحكام 

حضارة الغرب..

)ال�2ت إ*�(�)��

ففي دراسة ماجستير بعنوان «أثر استخدام شبكات التواصل 
اإللكترونية علــى العالقات االجتماعيــة: «الفيس بوك وتويتر 
نموذجا».. وأجريت على ١٥٠ طالبــة جامعية.. طرحت الباحثة 
األستاذة حنان بنت شعشوع الشهري عددًا من التساؤالت على 

الفتيات المشاركات منها:
ما األسباب التي تدفع إلى االشتراك في موقعّي الفيس بوك 

وتويتر؟
التي يصعب  الفكرية  للتعبير عن اآلراء واالتجاهــات  أهو 

التعبير عنها؟
أم للخروج من دائرة العزلة والبحث عن صداقات؟.. وربما 

للبحث عن زوج مناسب؟
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سل أم لمتابعة أخبار المشاهير.. ومواكبة العصر.. واقتناء كل جديد؟

وهل ساهم الفيس بوك وتويتر في تسهيل عملية التواصل؟ 
أو في األغراض العلمية؟

وهل يؤدي اســتخدام الفيس بوك وتويتــر إلى التفكك 
األسري؟ أو إهمال الواجبات االجتماعية؟

وتراجعٍ في التحصيل العلمي؟ أم إلى أضرار جسدية؟

وقد توصلت الدراسة إلى أن من أقوى األسباب التي تدفع 
التعبير عن  ســهولة  الفيسبوك وتويتر هي  الطالبات الستخدام 

آرائهن واتجاهاتهن..
فمواقــع التواصل االلكتروني توفر قــدرًا كبيرا من الحرية 
دون رقابة أو قيــود.. مما يجعلها مواقع مفتوحــة للتعبير عن 
اآلراء السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة بكل 
صراحة.. حيث يمكن ألي شخص أن يعّبر عما يجول في نفسه 
من مشاعر وآراء.. وأن يتلقى ردود القراء.. إضافة إلى أن أغلب 
المستخدمين يشتركون في هذه المواقع بأسماء مستعارة.. فهي 
ال تطلب من المستخدمين كشف هويتهم الحقيقة.. مما يسمح 
لهم بمشاركة غير مقّيدة.. وكسب مساحة أوسع من الحرية التي 
تمكنهم من قــول كل ما يريــدون.. دون خجــل أو خوف.. 

والتعبير عن آرائهم دون خشية من رقيب!..
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وتأتي بعد ذلك متابعةُ اإلعالنات كأحد أهم األســباب و

التي تدفع الطالبات الستخدام الفيســبوك وتويتر.. لسهولة 
االطالع على آخر المســتجدات في مجال الموضة واألزياء 

وغيرها.. ومتابعة كل جديد..

فرغم أن الفيســبوك وت ويتر عملت علــى تقريب البعيدين 
مكانيــًا.. إال أنها ســاهمت في قلــة تفاعــل المبحوثات مع 
الفتيات  انشــغال  مــن  األســر  تذمــر  وبالتالــي  أســرهَن.. 
بصديقاتهن.. مما قد يؤدي إلى مشــكالت اجتماعية عديدة.. 

كالعزلة واالنطواء.. وفقدان التواصل االجتماعي الطبيعي..

إضافة إلى اآلثار السلبية التي تعاني منها بعض الفتيات 
عند استخدام الفيســبوك وتويتر من إجهاد جسمي وذهني.. 
فالجلوس لفترات طويلة الستخدام اإلنترنت.. تجعل الفرد 

يخصص وقتًا أقل للنشاطات األخرى.

وتبيــن أن اإلناث يتعلقن باســتخدام اإلنترنت أكثر من 
التنشئة االجتماعية لإلناث  الذكور.. ويعود ذلك إلى طبيعة 

في مجتمعاتنا العربية..(١).

أ. حنان بنت شعشوع الشهري: أثر استخدام شبكات التواصل اإللكترونية   (١)
على العالقات االجتماعية «الفيس بوك وتويتر نموذجا» رسالة ماجستير.
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يســّبب إدماُن اســتعمال األجهزة لمتابعة وسائل االتصال 
الحديثة الكثيَر من المشاكل الصحية في العظام.. خصوصًا في 
العمود الفقري والرقبة.. وذلك بســبب االنحناء على األجهزة 

وقتًا طويالً خالل اليوم.
إضافة إلى زيادة اإلصابة بالســمنة ومشاكلها.. نظرًا لقضاء 
الحواســيب  أمام شاشــات  الجلوس  الفراغ في  أوقات  أغلب 
التمارين  ممارسة  في  اســتغاللها  وعدم  المحمولة..  واألجهزة 

الرياضية على سبيل المثال.
كما يسبب قضاء أوقاٍت كبيرةٍ في متابعة هذه الوسائل ضعفًا 
في البصــر.. وازديادًا في الحاجة إلى اســتخدام النظارات في 

أغلب األوقات.
وقد خلقت هذه الوســائل بيئة حاضنة لألمراض النفســية 
واالنطواء على الذات.. أو بين أفراد معينين.. رغم فساحة هذا 
العالم وتلك التقنية.. إال أن اإلفرا ط فيها وسوء استخدامها قد 
يجعل المستخدم يعيش في أجواء مضطربة.. وال يشعر بشيء 

من الراحة أو االطمئنان..

UN�7ُ أ�'اٌل

ال يخفــى علينــا ما ُينفق من أمــوال على هذه الوســائل 
الشــبكية وأجهزة االتصال.. فكثير من الشباب والفتيات ينفق 
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عليها أكثر من إنفاقه على طعامه ولباسه.. إضافة إلى ما ُيدفع و

من أموال في التسوق اإللكتروني.. عبر مواقع تسويق خادعة 
بإعالنات ُمفّخمة..

وال ينحصر ضررها على المستخدم في إضاعة المال فقط.. 
بل يتعدى إلى حياته المستقبلية.. فعندما يبحث عن وظيفة أو 
عمل ال يجــد ما يرضيه.. ألنه قد شــارك بــكل خصوصياته 
ما يجب حجبها  ومنها  الشبكة..  العامة ومؤهالته على  وثقافته 

عن الناس من عادات وطبائع(١).

ة اإل)�Cب ��� ا�0
�ب.. و��� ا�0
�ب وا��N��تV�W

الشباب  الشــباب وبين  انتشــرت ظاهرة االعجاب بين 
التواصل.. وظهرت بشكل واضح من  في وسائل  والفتيات 
خالل برنامج انستغرام وفيســبوك وغيرها من البرامج الذي 
تتيح تنزيل الصور مــع التعليقــات وكالم ال يقال إال بين 

الزوجين!

ويكثر في هذه البرامج اســتعراض بعض الشباب صورهم 
بطرق غير الئقــة أحيانًا.. ثم التميع في نشــر تلك الصور.... 

والبعض منهم يدعي االستقامة!..

أ. عزير أحمد بن عبد الرشيد: وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على الفرد   (١)
والمجتمع، جامعة اإلمام، الرياض ١٤٣٦ (بتصرف).
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سل فَمن يعرض نفســه في حاالت يكون فيهــا فتنة لكثير من 
الفتيات والشباب.. فالرجولة ليست من نصيبه..

وقد جاءت السنة النبوية ببيان كيفية إيضاح المحبة:

«إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه» و«إذا أحب أحدكم 
أخاه فليعلمه أنه يحبه»..

ولم يقل: تعّلْق به.. وتمتْع بصوره..

المنّمق  الناعــم..  التعلق.. االكثــار من الكالم  ومن صور 
المعطر.. الذي عليه شــبهة.. وال يصح بين طالب العلم.. بل 

ال يفعله أصال ً طالُب العلم..

أنه  بالصور..  بالمفتونين  الشيطان وسخريته  أبلغ كيد  ومن 
يزّيُن ألحدهم أنه يحب ذلك (األمرد) أو (غيره) هللا تعالى.. وأنه 

يريد له الخير..

وخاصة أن كثيرًا من الشــباب صاحب نيــة طيبة.. يثق 
بالجميع.. ويظن أنهم من أهل الخير..

ذكر اإلمام ابن الجــوزي 5 : عن أبي عبد اهللا بن الجالء 
قال: كنُت أنظــُر إلى غالمٍ نصراني َحَســن الوجــه.. فمر بي 

أبو عبد اهللا البلخي فقال: إيش وقوفك؟

ُب بالنار؟ فقلت: يا عم! أما ترى هذه الصورة.. كيف ُتعذ
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فضرب بيده بين كتفي وقــال: لتجدن غّبها ـ أي عاقبة هذا و

ـ !! الفعل 
قال ابن الجالء: فوجدُت غبها (عاقبتها) بعد أربعين سنة.. 

أْن أُنسيُت القرآن!..(١).
وقد رأينا في هذه الوســائل َمْن أصبح يعرض نفســه على 

الجميع ويقول: ما رأيكم بي؟
حذار من وســائل التواصل التي تســاعد على التعلق بين 
ُينزل  فتــرى أحدهم  الحرام..  إلى  فإنها قد توصل  الشــباب.. 
صورته.. ويأتيه أصدقاء اللذة بالمدح.. وشــعر الغزل.. وكالمٍ 

غير الئق.. فيقول: زيدوني.. ويفرح المغّفل!
انتشــار ظاهرة اإلعجاب بين الشباب.. وبين  ومن أسباب 

الشباب والفتيات:.
عدم اإلخالص في محبة اهللا ورسوله ژ .. وعدم النظر في 

عواقب األمور..
وأن بداية العالقة لم تكن هللا أصالً.. وااللتزام المشــوب.. 

وهو استقامة الظاهر في حين يكون الباطن خالف ذلك.
 قال اإلمام سعيد بن المســيب 5 : إذا رأيتم الرجل يلح

النظَر إلى غالم أمردٍ.. فاتهموه!..

ابن الجوزي: ذم الهوى (ص ١٤٥).  (١)
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سل وقد أجمع العلماء على حرمة النظر إلى األمرد الصبيح 
أو غيره..

فالتعلق بالصور.. واإلغراق في التصوير تجعل صاحبها 
يتخبط أحيانًا..

قال ابن عابدين 5 : والمــراد من كونه صبيحًا: أن يكون 
الُحْسَن يختلف  الناظر.. ولو كان أســود.. ألن  بحســب طبع 

باختالف الطبائع..
تيمية 5 : «وكذلــك مقدمات  ابن  قال شــيخ اإلســالم 
الفاحشة.. عند التلذذ بقبلة األمرد.. ولمسه.. والنظر إليه.. حرام 

باتفاق المسلمين.. كما هو كذلك في المرأة األجنبية»(١).
والشاب أخبر بنفسه وأعلم.. فإن وجد من نفسه ميالً ومخالفة 
للشرع في هذه الوسائل.. وأنها فتنة له فالواجب عليه أن يحمي 

نفسه.. ويبتعد عنها.. فإنها له وسائل حرام ال تواصل!(٢)
ثٍ بين الشباب والفتيات.. بال سبب شرعي..  وكم ِمْن تحد

وبغزل ومدح.. ومطالبة بتنزيل صور أخرى..
ومن التساهل عند بعض النســاء.. تصوير الفتاة بعضًا من 

جسد ها كاليد وغيرها.. ثم تتدرج في ذلك!..

ابن تيمية الحراني: مجموع فتاوى ابن تيمية. كتاب التصوف ص ٢٥١.  (١)
أ. ســعيد آل بحران: ظاهرة اإلعجاب بين الشــباب واإلعجاب بين الشباب   (٢)

والفتيات في وسائل التواصل.. (بتصرف).
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مع تعدد تقنيات وســائل التواصل.. فإنــه يمكن لضعيفي 
اإليمان وَمْن في قلوبهم مــرض التزييف والكذب.. أن يقوموا 
بتعديل الصور ومقاطع الفيديو.. أو ربط أصوات بشخصيات.. 

فيتخيل للناظر أو السامع صحة ذلك الخبر أو تلك المعلومة.

ولهذا تثبتوا وال تتســرعوا في الحكم على األشخاص.. 
وخاصة إذا كان المنشــور يحوي مثلبة أو تهمة لشخص.. أو 

 2  1  0 ينبني عليه حكم أو قرار؟؟، قال تعالى: ﴿ / 
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
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الناس.. والرســول ژ  البعض بقصد اضحاك  يكذب  وقد 
القْوَم فَيَكِذُب  لُِيْضِحَك بِهِ  ُث بالحدِيثِ  ِذي ُيَحديقول: «ويٌل لِل

ويٌل َلُه ويٌل َلُه»(١).
قال االمام المناوي 5 في شرحه للحديث: كرره إيذاًنا 
بشــدة هلكته.. وذلك ألن الكذب وحده رأس كل مذموم.. 
وجماع كل فضيحة.. فإذا انضم إليه استجالب الضحك الذي 
يميت القلب.. ويجلب النســيان.. ويورث الرعونة كان أقبح 

القبائح»..

صحيح الترمذي: ٢٣١٥.  (١)



٥٩

ل
ص

وا
لت

ل ا
سائ

ت و
بيا

سل ويبذل البعــض قصــارى جهدهم لتقديم أفضل نســخة 
ألنفسهم على وسائل التواصل االجتماعي.. حتى لو لم تكن 

تلك النسخة حقيقية تمامًا..
وقد يذهب البعض الناس إلى حد الكذب بشــأن األماكن 
التي زاروها بالكامل.. سواء أكان األمر اختالقًا لقضاء إجازة.. 

أم نشر إجازة قديمة..
ومن الناس من ُينمق دوره في شركته أو مكان عمله كأفضل 

فرد في المكتب..
وقد يحاول البعض جعل أنفسهم أكثر ثراًء مما هم عليه.. 
أو قــد يتفاخر آخرون برومان ســياتهم رغم أنهــم في كثير من 

األحيان يخبئون سلوكيات مخالفة لما ُيظهرون..(١).

ا�C'ال و2��دة ا�6��رة

أثبتتِ الّدراســات أن نســبة حــدوث الحــوادث عند من 
يستخدم الهاتف الجوال أثناء القيادة َتَتضاعف أربَع مراٍت عّمن 

ال يستخدمه..
فالســائق عندما يتحدث في الهاتف بأي طريقةٍ كانت.. 
فإّنــه يفقد الســيطرة على نفســه.. وقد ال يســتطيع تقدير 

د. محمد بن عدنان السمان: من صور الكذب في التقنيات ووسائل التواصل   (١)
الحديثة (بتصرف).
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ما يحدث.. كما أّنه قد ينفعل فتزيد سرعته.. أو يخّفف منها و

بشكلٍ مفاجئ..

وقد ال يســتطيع اتخاذ رد الفعل المناسب عند حدوث أّي 
ظرٍف مفاجئ في حركة المرور..

فانشــغال الســائق بمحاولة الرد على الهاتف.. أو محاولة 
التواصل االجتماعي.. كلها يمكن  الرسائل.. أو وسائل  تصّفح 
أن ُتبعد نظر السائق عن الطريق.. ولو لثوانٍ معدودات مّما قد 

يتسّبب في وقوع حادث..

حافظ على حياتــك وحيــاة اآلخرين.. وأّجــْل الرد على 
مكالمة هاتفية.. أو قراءة الرسائل..

أو ابحث عن مكان مناســب للوقوف.. ومن َثم ترد على 
تلك المكالمات..

ة:F�Z� �#�

يالحظ ضعف لغة كثير من المســتخدمين الذين يدردشون 
مع  أصحابهم الذين يســتعملون اختصارات أللفاظ كثيرة.. بل 

أساليب وتعبيرات بعيدة عن قواعد اللغة العربية..

❀ ❀ ❀
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إبا

إباحية وفتن

ال شــك أن هناك مواقع تدعو إلى الّرذيلــة ونبذ األخالق 
والقيم.. وقد تستهوي الُمستخدم فُتدخله في متاهات تتنافى مع 
مبادئ الدين واالخالق.. فراقب اهللا إن دخلت صدفة إلى تلك 
المواقــع.. وتذكــر دومــًا أن اهللا مطلــع عليك.. فــال تفعل 

ما ال يرضيه.. واحذر من غضب اهللا عليك..
١ ـ ال تقترب من مواقع الفتن.. فالشيطان قد يفتح لك تسعًا 
وتسعين باًبا من أبواب الخير ليوقعك في باب واحد من أبواب 

الشر.. يلتهم أفعال الخير.. ويسد عليك أبوابه..
ببرنامج حماية.. تمنع وصول المواد  حّصن حاسوَبك  ٢ ـ 

اإلباحية إلى جهازك..
فإن بعض  الشــعور بالشــهوة..  التصفح حال  اجتنب  ـ   ٣
الشباب قد تثور الشهوة في صدره قبل فتح النت.. فيبادر إليه 
بدعوى قراءة األخبار.. أو تفّقد البريد.. فما يلبث أن ينتقل إلى 

موقعٍ إباحي.. موهًما نفسه أنه انساق إليه قدًرا ال قصًدا!..
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٤ ـ اجتنب البحث عن موضوعات ذات صلة بالجنس.. و

عيها  ولو على ســبيل (المعلومــات النظرية).. التي قــد يد
البعض ضحًكا على أنفســهم!! ألن نتائج البحث قد تجرك 

إلى المحظور..

٥ ـ اجتنب استخدام النت في أوقات الخلوة.. ألن الشيطان 
ســيجدها فرصــة للوسوســة واإلثــارة للبحث عــن المواقع 
اإلباحية.. وإذا كان ال بد لك من التصفح.. فليكن ذلك وأنت 

بحضرة اآلخرين من أهل البيت..

٦ ـ إذا علمت مثال أنك ستكون وحدك في البيت لمدة ما.. 
فحاول ما أمكــن أن تتجنب هذه الوحدة.. اخرج مع أســرتك 
ل من مشاغلك ما يمكن تأجيله.. وإال فاخرج لزيارة قريب  وأج
أو مريض أو مقابلة صديق.. المهم أال تجد نفسك وحيًدا أمام 

الحاسوب أو الجوال..

٧ ـ ضع الحاســوب في مكان عام في البيــت كالصالة أو 
غرفة الطعام.. وال تغلق األبواب.. وضْع الجهاز بجهة معاكسة 
لباب الحجرة.. بحيث يكون الباب خلف ظهرك.. مما يجعلك 

تعيد التفكير قبل تصّفح مواقع إباحية..

٨ ـ ابحث عن الصحبة الصالحة فيمن حولك.. في المسجد 
أو في حلقات تحفيظ القرآن..
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إبا  ٩ ـ وإذا اجتمعت لإلنسان الرفقة السيئة الذين ليس لهم هم
إال تضييع األوقات.. مع شيء من المال والفراغ.. انقلَب ذلك 
عليه بالشــر والوبال.. ألنهم كثيرًا ما يكونون ســبًبا في تبادل 
عناوين المواقــع اإلباحية على الشــبكة.. بل وتبــادل المواد 

اإلباحية نفسها بأساليب مختلفة..
وألْن يبقى الشاب بال أصدقاء.. خير له من أن يصادق من 

يزّين له المعصية ويحببها إليه..
١٠ ـ وعلى التائبِ أن يحذر من أصدقاء السوء.. وإن كان له 
أصحاٌب اعتاد تبادل الصور المحرمة معهم.. فلُيعلْمهم بتوبته.. 

وليحّذرهم من خطورتها..
١١ ـ احرص على االقتراب من أســرتك وعدم البعد عنها.. 
فهي المالذ اآلمن لإلنســان من مثل تلك المصائب.. فال تكن 
ذلك الشــاب الذي ال يتحدث مع والديه.. وال يشــركهم في 
همومه.. ويستبدل بهم شباًبا في مثل سّنه.. ال خبرة عندهم في 

مشاكل الحياة..
١٢ ـ وكثيًرا ما يضيق الشــاُب بنصائح أســرته.. ويراها إما 
تفكيًرا قديًما.. أو تضييًقا عليه.. أو تدخًال في شئونه.. مع أنهم 
هم أكثر من يحبه.. ويحب الخيَر له.. ويحرص على مصلحته.. 
ر من أبيه وأمه فلم يستجب.. ثم بعد ذلك  وكم من شــاب ُحذ

ر.. فالزم أهلك فهم نورك وبصيرتك.. ندَِم وتحس
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».. و ١٣ ـ تذكر دومًا «اهللا معي.. اهللا ناظري... اهللا مطلع علي

 2  1 فال تجعله أهون الناظرين إليــك.. فاهللا تعالى يقول: ﴿ 0 
5 ﴾ [نوح: ١٣]  4  3

فأرِ اهللا من نفسك خيًرا.. واحذر أن يقع نظُر اهللا منك على 
معصية.. وال يغرنك حُلُمه فإن أْخذه أليٌم شديد..

١٤ ـ تهّرب من المكان الذي توجد فيه الفتنة.. وتذكر كيف 
أن سيدنا يوســف هرب من امرأة العزيز.. وأراد أن يخرج من 
الحجرة التي كانــا فيها.. اذهب إلى المســجد.. أو التقِ بأحد 

أصدقائك الصالحين.. أو اخرج لممارسة نوع من الرياضة..
١٥ ـ تذّكر أن الموت قريٌب منك.. ويمكن أن يدهمك في 
أي وقت.. فقــد تأتيك منيُتــك وأنت على المعصية فتســوء 

خاتمتك.. واألعمال بخواتيمها..
ك.. فرسول اهللا ژ يقول: «َمْن ماَت  فاختر لنفسك خاتمًة تسر

على شيٍء َبعَثُه اُهللا علْيهِ»(١).. فهل ترضى أن تبعث هكذا؟..
١٦ ـ وقد يوقعك الشيطان في الفخ ثم يأتي فيوسوس لك: 
اآلن قد نظــرت وفعلت كل شــيء ووقع المحظــور.. وأنت 
ال تزال مع الجوال أو الحاســوب.. فلمــاذا ال تكرر ذلك ثم 

تتوب من جديد..

صحيح الجامع: ٦٥٤٣.  (١)
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إبا قم وأطفــئ الجــوال أو الحاســوب.. واحمــد اهللا أنه لم 
 يفضحك.. وأنه لم يقبْض روَحك علــى هذه الحال.. ثم صل

ركعتين.. وادُع اهللا أن يغفر لك..

ال تيأس إذا وقعت مرة أخرى.. وإياك أن تستســلم لليأس 
 w  v  ut  s  r  q  p ﴿ :وتذكر قوله تعالــى

y ﴾ [العنكبوت: ٦٩].  x
١٧ ـ ال تجاهر بالذنب.. وال تشيعن الفواحش.. فالمجاهرون 
يتخّفون بأسماء مستعارة.. ويظنون أنهم إن استخفوا عن الناس 
يســتخفون عن اهللا تعالى وعــن مالئكته الراصديــن ألفعالهم 

 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿
O ﴾ [النساء: ١٠٨].  N  M  L  K  JI  H  G  F  E

وتذكر أن المجاهرة باإلثم أشــنع من فعله.. بل لو جاهر 
أحدهم بذنب اّدعى أنــه  َفَعله وهو لم يفعْلــه.. لكانت تلك 
َكَذَب..  ارتكبه.. ألنه  الذنب لو  المجاهرة أعظم من ارتكاب 
والكذب كبيــرة من الكبائر.. بــل إن كذبه كان في إشــاعة 

الفواحش..(١).
❀ ❀ ❀

أ. محمد إبراهيم موسى: تجنب مخاطر اإلنترنت.. شبكة األلوكة (بتصرف).  (١)
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وسائل التواصل.. والحياة الزوجية

كثير من الدراســات ُتفيد أن وســائَل التواصلِ االجتماعي 
أصَبحت أقصــَر الطرقِ إلى الطالقِ واالنفصــالِ بين الزوجين 

وتشتتِ األسر..

 ��T($� )$� األزواج:\�Z� �]ال]

١ ـ االبتعاد عن الشريك:
فقد يصبح اســتخدام مواقع التواصل اإلجتماعي إدمانًا 
يبتعد عن  الشــخص  النــاس.. مما يجعل  العديد من  لدى 
شــريك حياته.. وقد َيشعر الشــخص بالقلق والعصبية عند 

االبتعاد عنها.

٢ ـ المقارنات الُمدمرة للعالقات:
ورحالتهم  الخاصــة  حياَتهم  النــاُس  ما يشــارك  كثيرًا 
يجعل  مما  االجتماعي..  التواصل  وســائل  على  وسعادتهم 
اآلخريــن يقارنون حياتهم بهــؤالء.. فتحــدث الصراعات 
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و مثــل فالن..  (لمــاذا ال تفعل  الزوجين.  بيــن  والخالفات 
يذهبون في إجازات ويفعلون ويفعلون؟.. وهكذا)..

٣ ـ الخيانة:
للتعرف  التواصل اإلجتماعي  البعض وســائل  قد يستخدم 
على أشخاص آخرين.. مما قد يؤدي إلى خيانة الشريك.. وقد 

تنتهي الحياة الزوجية في نهاية المطاف..

الدكتور جاســم المطوع أن امرأة اشتكت من تعّلق  يروي 
زوجها بـ «تويتر» وتحّرشه بالفتيات.. وقد اكتشفْت ذلك فجأة.. 

وجاءته تستشيره بالطالق..

فنصحها بفتح حســاب على «تويتر» والتغريد مع زوجها.. 
على اعتبار أنها امرأة أجنبية عنه..

فنفذْت الخطة وتعّلَق بها حتى صارحها بما في نفســه من 
مشاكل جنسية تجاه زوجته..

فعلت المرأُة ما يرغب زوجهــا فيه.. فترك زوُجها التحرَش 
بالفتيات وصار مخلصًا لها. (وليــس معنى هذا أن تفعل ذلك 
أي إمــرأة رأت أن زوجها يتصرف تصرفًا خاطئًا على وســائل 
التواصل مع أجنبية عنه.. فاألْول ى استشــارة أحد المرشــدين 

األسريين كما فعلت هذه المرأة)..
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وجاءه رجل فقال: إن زوجتي تتابعك على «تويتر» وتعمل و

بما تكتب.. وأنا أعاني من مشكلة زوجية معها.. فساعْدني بأن 
د ببعض المواضيع التي سأذكرها لك.. عسى أن تساهم في  تغر

استقرار بيتي..
أخبره ببعض مشاكله الزوجية.. فغرد بها الدكتور جاسم 
على «تويتر».. ثــم اتصل به بعد ذلك وقال: شــكرًا.. فإني 

الحظُت التغيير على زوجتي(١).

�F��T �!% إ�أة ��Aو*�

الفيس أو أي برنامج تواصل  حينما تنشرين منشورًا في 
رائعة..  (انــتِ  التالية:  التعليقــات  ثــم تجدين  اجتماعي.. 
متألقة.. ما أجملك.. يســلموا يا قمر) وغيرها من الكلمات 

البراقة..
ثم تلتفتين الى زوجك المســكين الــذي أتعبته الحياة 
مضطجعًا على فراشــه تِعَبًا بســبب توفير لقمة العيش لك 

وألوالدك..
فبعض النســاء تقارن بين واقعها الذي تعيشه مع زوجها.. 
والذي قد ال تســمع فيه كلمة طيبة وبين هذه المدائح.. فتثور 

د. جاســم المطوع: ٥ قصص اجتماعيــة ناجحة في التعامل مــع الـ «تويتر»   (١)
(بتصرف).



٦٩

ية
وج

لز
ة ا

حيا
وال

ل.. 
ص

وا
لت

ل ا
سائ

و وتتمرد على زوجها.. وكم أدت هذه المقارنات وما يتلوها من 
انهيار كثير من األســر حتى وصلت إلى  خالفات زوجية إلى 

الطالق!..

ال تغتّري بهذه األلفــاظ.. فإن عاَلــم التواصل االجتماعي 
عالم افتراضي ومثالي.. معظم رجاله كزوجك.. إْن لم يكونوا 

أسوأ حال!.

حافظي على بيتك وأسرتك وأطفالك.. وال تجعلي من هذا 
العالم سببًا لدمارك ودمار أسرتك..

يريد  الذي  حافظي على طهارتك.. وثقــي تمامًا أن هــذا 
إغوائك ال يريد ســوى أن يلهو بك إلشباع رغبته.. ولن تكون 

التي تستجيب إلغوائه في نظره إال امرأة ساقطة..

فاحترمي من احترمك وجعلكِ زوجَته.. تحملين اســمه 
وشــرفه.. وصونــي عرضه فهــو الوحيــد الذي يســتحق 
احترامك.. مهما كانت ظروفكــم الزوجيه.. فلن َتجِدي من 

يسترك إال زوجك وكذلك بالنسبة للطرف اآلخر...

الفيس بوك من قبل قراصنة..  إختراق  وكم نســمع عن 
فيضعون على صفحة شــخص ما صورًا إباحية.. أو مقاطع 
إنما أصدقاءه  يراها..  أن  بإســمه.. لكنه ال يســتطيع  فيديو 

يرونها..
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وقد يضعون في صفحــات وبروفايــل أصدقائك من دون و

علمك... وكأنها صادرة منك...

فأعلْم اآلخرين إن وصلكم شيء من هذا القبيل.. فليس مني..

ار ا�(V�0@ اإل��"�� )$� ا�T��ة ا�Aو*��:Mأ

إن كان الُمشاِهد لها متزوًجا.. فقد يشعر بالنقص في نفسه 
لعدم قدرته على الوصول إلى تلك الدرجة التي يشاهدها.. أو 
يشــعر بالنقص في زوجته.. ألنها ليســت مثل أولئك النســاء 

الالئي يشاهدهن..

والكالم هنا ينطبق على الرجل والمرأة.. فاألمر نفسه يقال 
في عالقة المرأة المدمنة لهذه المشاهد بزوجها.. وفقدان رغبتها 
الجنسية معه.. وشعورها بالخيبة واإلحباط.. ثم الكره والنفور..

وإن كان هذا الُمشــاهد غير متزوج.. فقــد ُيفاَجأ في األيام 
األولى بعــد زواجه.. بأنــه وبعد أن أصبحت عنــده امرأة في 

الحالل.. ال يجد الرغبة واالستمتاع الذي كان يتوقعه..

فرؤية المشــاهد اإلباحية قد تجعله مســتغنًيا عن الواقع.. 
فيتخذ تلك األفالم زوجة له.. وهو جالس أمام شاشــة الجوال 
أو الكومبيوتر.. بل ربما يبحث عن صور أكثر شــذوذا.. ومثل 

هذا الشخص لن تثيره زوجته وإن كانت أجمل الجميالت..
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و التوقف عن  أنــه يســتطيع  الخطــأ من يظن  ومخطئ كل 
مشــاهدة المواد الخليعة بمجــرد الــزواج.. وأن ما يمنعه من 
التخلص من هذه اآلفة هــو فقط كونه غي ر متــزوج.. َفمدمُن 
المواد اإلباحية قد يستمر بها بعد الزواج.. ولهذا كانت المواد 

الجنسية اإلباحية من أهم أسباب الطالق..(١).

تذكر يامن ينظر إلى تلك المواقع.. تذكر َمْن رى ويســمع 
دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء.. 

جل شأنه وتقدست أسماؤه:
ُظلمةٍ في  بريبــةٍ  َخَلوَت  العصيانإذا  إلى  داعية  والنفس 
يرانيفإستحي من نظر اإلله وقل لها الظالم  خلق  الذي  إن 

نعم..

إن الذي خلق الظالم يراني..

إن الذي خلق الظالم يراني..

إن الذي خلق الظالم يراني..
❀ ❀ ❀

محمــد إبراهيم موســى: أضرار المشــاهد اإلباحيــة على الحيــاة الزوجية   (١)
(بتصرف).
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و

وسائل التواصل عند ا1طفال

ليس حــالً أن نمنــع أوالدنا وبناتنــا من اســتخدام هذه 
أمامنا هو كيف  الذي  التحدي  فالمنع سهل.. ولكن  الوسائل.. 
نسمح لهم باستغالل هذه الوسائل بطريقة صحيحة ونافعة.. من 
خالل وضع ضوابط ونظام داخل البيت.. الحترام هذه الوسائل 

وحسن التعامل معها..

«الفيس  فنخصص ســاعات محددة ألبنائنا حتى ال يسرق 
والتويتر مثال» وقتهم.. ويتعاملوا معه بطريقة ذكية..

فهناك خمس ظواهــر اجتماعية تحــدث ألول مـرة في 
العالم:

ألول مرة يشــهد العالم جيًال تكون معرفة األبناء فيه أكثر 
من اآلباء.. حتى أن أســئلة األبنــاء لآلباء صــارت اختبارية 
وليست معلوماتية!.. فصار الطفل اليوم يسأل والديه.. ثم يفتح 

النت ليتأكد من صحة جوابهما!!.
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و وألول مرة يحصل في العالم أن األسرة ال تجد وقًتا للتربية.. 
وإنما هي مشــغولة في األعمــال.. واألكل والنوم.. والتســلية 

والترفيه.. ومتابعة وسائل التواصل االجتماعية إدماًنا  عليها.

وألول مرة تصبح العالقة بين الجنسين في سهلة ومتاحة.. 
وصار من الصعب على الوالدين السيطرة عليها..

وألول مرة ينقســم الجيل الواحد فــي المجتمع إلى عدة 
أجيال.. ففي الســابق كان لدينا ثالثة أجيال.. أما اليوم.. ففي 
الجيل الواحد ثالثة أجيال.. وكل جيل له لغته ومفاهيمه.. حتى 
لو كان بين األخ وأخيه خمس سنوات تشعر من خالل حديثهما 

كأنهما جيالن منفصالن.

وألول مــرة تعيش األســرة في ديــون كثيــرة.. تقترضها 
أكثر  والترفيهية..  االستهالكية  األمور  وتصرف من دخلها على 
من األمور اإلستثمارية التي تعود عليها بالنفع في المستقبل(١).

�(�ذا �-'ى األ\�Nل ا��الك 7�V_ ذ�Y؟

«الجوال».. فهم  هناك رغبة شــديدة عند األطفال المتالك 
يعشقون تقليد الكبار من حولهم...

وهو يمنحهم شعورًا باالستقالل والتحكم بالذات.

د. جاسم المطوع: قانون (٥ × ٥) لحفظ أبنائنا تكنولوجًيا (بتصرف).  (١)
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كما أن الطفل يهرب فيه من الملــل.. ويمأل الفراغ الكبير و

الذي عنده..
فالهاتف الذكي مليء باأللعاب واألشياء المسلية..

احم طفلك من ضــرر اإلنترنت فأضراره ال تقتصر على 
ا لبالغين فقط.. بل تشمل األطفال أيضا.

إذ تشــير الدراســات الحديثة إلى أن إفــراط األطفال في 
ضهم  يمكن أن ُيعر اســتعمال هذه الوســائل في ِســن مبكرةٍ 
د والُعْزلة.. واالكتئاب واإلحباط..  لإلصابة ببعض حاالت التوح
واضطراب النوم.. وممارسة عادات سيئة في نظامهم الغذائي.. 
ــم نة.. وعدم  فضالً  عن اكتســاب عادات ســيئة كالكسل والس
في  الحقيقي  التواُصــل  عــن  واالبتعــاد  الرياضة..  ممارســة 

المجتمع.. بل حتى عن باقي أفراد األسرة..
كما ُيصيبهم بالتوتر واإلجهاد.. مما يزيد من حدوث الَقَلق 
والغضب والغيــرة.. فضًال عن َضْعف التركيــز في المذاكرة.. 

والتشتت في التحصيل.

�(�ذا �$bC األ���ء إ�� اإل����؟

١ ـ بسبب الفراغ الكبير الموجود لدى أبنائنا..
٢ ـ وبحب االســتطالع واكتشــاف الجديد فــي العالم 

المحيط بهم..
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و ٣ ـ وبسبب غياب الوالدين.. أو غياب مراقبتهم ألبنائهم..

ُيقال «الصاحب  ٤ ـ وبسبب أصدقاٍء غير جيدين.. فكما 
ساحب»..

٥ ـ ولعدم وجود هواية يمارسها األبناء.

 اال����؟\�Z� �� ء�����Y�T� _(� أ

ما تعرضْت عقــول األطفال والمراهقيــن في عصر من 
العصور للتضليل والتشــتيت.. مثلما يحصــل اآلن بوجود 

وسائل التواصل.

الفتيان  أن منع  والذي يقض مضاجَع اآلباء واألمهــات 
والمراهقين من امتالك هاتف ذكي.. أو فتح حســاب على 
تويتر أو الفيسبوك.. أمٌر ضعيف الجدوى.. بل قد يؤدي إلى 

نتائج عكسية..

وال شــك أن األلعاب االلكترونية تســهم كثيرًا في إعادة 
تشكيل أدمغة األطفال.. وعلينا نحن اآلباء أن نعمل على توجيه 

ذلك التأثير..

فإن لم نحسن توجيه أطفالنا في تعاملهم مع اإلنترنت.. وما 
فيه من وســائل اتصال وألعاب إلكترونية وغيرها.. فســتكون 

أمامنا عواقب وخيمة... وتبعات خطيرة ال بد من مواجهتها..
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ومن المهم أن تكون على علم بمــا يفعله أبناؤك على و

اإلنترنت..
ولكن التطفل والتجســس يمكن أن ينفرهم من أسلوبك.. 

ويزعزع الثقة بينكما..
والخيار األفضل هو أن تظل موجودًا م عهم.. بالطريقة التي 
تشعرهم أنك تحترم خصوصيتهم.. ولكنك تريد فقط أن تتأكد 

أنهم آمنون.
ال تتركهم لوحدهم يواجهون ما يحتويه اإلنترنت من عنف 
أو ألفاظ جنسية.. أو كثير من األمور التي تفسد العقول.. فكثير 
للتطبيقات  أبنائهم  تقنين اســتخدام  من األســر ال تعمل على 

الحديثة..
ففي دراســة أجريت على طــالب تراوحــت أعمارهم بين 
النت.. أظهرت  للتحرش على  (١٠ ـ ١٤ ســنة).. حول تعرضهم 
النتائج أن ٤٢ ٪ من األطفال تعرضوا للتحرش أثناء وجودهم على 

النت.. و ٣٥ ٪ منهم تعرضوا للتهديد وهم جالسون على النت.
وأن ٥٨ ٪ من األطفال سمعوا كلمات بذيئة ومؤذية على 

النت..
و ٥٨ ٪ من األطفال لم يخبروا ذويهم عن أمر ســيئ حصل 

معهم وهم على مواقع التواصل..
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و ��وٌط 2
% ا�@c'ل إ�� اإل��>

١ ـ على اآلباء تحديد أماكن في المنزل الستخدام األجهزة 
التكنولوجية أو االمتنــاع تماما عن اســتخدامها فيها... حتى 
ال نسمح لوسائل التواصل االجتماعي بأن تتسرب إلى كل جزء 
من حياتنا بــال رقابة وال ضوابــط.. وهذه الرقابــة مهمة ألن 
دوافعهم..  للســيطرة على  الكافية  القدرة  لديهم  ليس  األطفال 

وقد ال يدركون متى يجب عليهم التوقف.

٢ ـ عند استخدام األجهزة من قَِبل األطفال فال بد أن تكون 
أمام األسرة وليس في خلوة.. وفي مكان عام في المنزل...

٣ ـ أخبــر أبنــاءك بعدم إعطــاء أي معلومــات تخص 
األســرة.. كعنوان المنزل أو اإلســم.. أو رقــم الهاتف أو 
الجوال.. فربما يستخدمها بعض األشخاص في عملية ابتزاز 
لآلباء.. أو في عملية سرقة للحســابات البنكية أو بطاقات 

االئتمان..

٤ ـ عّلموا أوالدكم أن يخبروكم عندما تظهر لهم مواقع غير 
جيدة على النت.. ومن ثم يقوم اآلباء بعمل حظر لهذه المواقع 

اإللكترونية وما شابهها.

٥ ـ أخبروهم أال يقبلــوا صداقة أي شــخص على مواقع 
الوالديــن.. فربما يقوم  التواصل االجتماعي مــن دون معرفة 
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بعض األصدقــاء على هذه المواقع بنشــر صــور أو تعليقات و

فاسدة تضر باألبناء.

٦ ـ إذا بدر من أحد أبنائكــم أو بناتكم تصرف خاطئ فال 
تغضبوا وال تنفعلوا في وجوههم.. فمعرفة األبناء أن إخبارهم 
بأشياء خاطئة حدثت معهم لن يؤدي إلى غضب اآلباء.. يّولد 

الثقة المتبادلة بين األبناء واآلباء.

روا أبناءكم بيــن الفينة واألخــرى بعدم صحة كل  ٧ ـ ذك
اإلنترنــت.. وعدم اإلعجاب بكل  الموجودة على  المعلومات 

شيء ُينشر على مواقع التواصل ومشاركته.

٨ ـ نّبهوهم إلى مخاطر الدردشــة علــى مواقع التواصل.. 
فبعض األصدقاء على هذه المواقع قد يستخدموا تلك الدردشة 
في االبتزاز من أجل النقود.. أو في استغالل الفتيات في بعض 

األمور السيئة.

٩ ـ احرصوا على إيجاد مواقع مفيدة تنمي مواهب أبنائنا.. 
فاإلنترنت مليء بهذه المواقع المفيدة.. والتي يتبناها أشخاص 

لهم خبرات في التعامل مع األطفال والمراهقين.

األبوية..  المراقبة  الحماية.. وبرامج  برامج  استخدموا  ـ   ١٠
والتي تسمح بعدم سرقة البيانات.. أوالدخول إلى المواقع التي 

يتم تصنيفها على أنها ضارة من قبل األبوين.
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و ١١ ـ حّددوا أوقاتًا معينة للجلوس علــى اإلنترنت.. والتي 
الوالدان متفرغين ألبنائهم.. وقادرين على االطالع  فيها  يكون 

على ما يشاهده األبناء من وقت آلخر.

وهناك مجموعة من التطبيقات والبرامج التي يمكن لآلباء 
استخدامها.. فتســاعدهم على التحكم في الوقت الذي يقضيه 

أطفالهم مع اإلنترنت أو هواتفهم الذكية.

١٢ ـ الرقابة ال تعني المنع.. فقــد يجد بعض اآلباء أن منع 
دخول اإلنترنت إلــى البيت هو الحل األفضل مــن الرقابة أو 
اإلشراف األسري.. وربما يفّضل البعض أن يمنعوا أبناءهم من 
به..  ما ال ُينصــح  اإلنترنت.. وهــذا  علــى شــبكة  الجلوس 
فاإلنترنت رغم المساوئ الكثيرة التي توجد فيه.. غنٌي باألفكار 
والمعــارف التــي تفيد الطفــل.. وتســهم في تنميــة مواهبه 
وقدراته..(١) كما أن األبناء ســيلجأون إلى استخدامه في أماكن 

أخرى قد ال يحمد عقباها..

روهم من الدخول إلى المواقع المتطرفة.. فقد أمرنا  ١٣ ـ حذ
اهللا 8 باالعتدال والتوّســط.. ولكن بعض األشخاص يغالون 
الفكر المتطرف على شبكة  في تدينهم.. ويقومون بنشــر هذا 

أ. عبد اهللا دردونا: كيف نحمي ابناءنا من مخاطر االنترنت (بتصرف).  (١)
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اإلنترنت.. وقد يقوم بعض األبناء بقراءته.. مما قد يزرع بذرة و

التطرف والتشدد عندهم..

١٤ ـ احذروا المواقع التي تســيء لألديان.. أو تحض على 
اإلشراك باهللا والكفر به.. أو باألديان التي أنزلها على رسله ولو 

من قبيل حب الفضول.. فهذا خط أحمر ال يمكن تجاوزه..

١٥ ـ حذار من مواقع ســرقة البيانات.. فهــذه المواقع يتم 
إنشاؤها من أجل سرقة البيانات التي يقوم الشخص بكتابتها.. 
فهي تطلب قبل الدخول إليها تسجيل عددٍ من البيانات.. فربما 

يتم استخدام هذه البيانات في أمور السرقة واالبتزاز.

١٦ ـ تحدثوا باستمرار مع أطفالكم حول تأثير هذه الوسائل 
عليهم.. لتفادي األضرار التي قد تحدث لهم الحقًا.. كاإلدمان 

أو التنّمر االلكتروني.

١٧ ـ أبعدوا الجوال عن جلساتكم العائلية.. وال تجعلوه 
يشغلكم عن القراءة في الكتب النافعة.

١٨ ـ ال تدعوا األطفال ينشــغلون بوسائل التواصل في أيام 
أبناءكم بإدخال ما يفيدهــم في برنامجهم  روا  الدراســة.. وذك
اليومــي.. كالذهاب لحلقة قــرآن.. أو القراءة فــي كتاب نافع 

ومشوق على قدر سن الطفل..
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و ١٩ ـ شــجعوا أطفالكم على تحمل بع ض المسؤوليات في 
المنزل.. كل بما يتناسب مع سنه.. حتى ينشغل جزء من وقته.. 
ويشــعر بقدرته على المســاهمة فــي أعمال البيــت.. وُتنّمى 

المهارات الكامنة عنده.

٢٠ ـ ال تعطــوا أطفالكــم الصغار كلمة الســر الخاصة 
باإلنترنت.. حتى ال يدخلوا النت في أوقات غير مناسبة..

٢١ ـ اســتفيدوا من تطبيق (مومنت) لضبط الوقت الذي 
يقضيه أطفالكم على اآليباد أو الجوال..

الشــراء من اإلنترنت ألطفالكم.. بل  ٢٢ ـ ال تتركوا مهمة 
على األب أو األم أن يتولى ذلك.. فهي ليســت عمال روتينيًا 

ُيجرى كل يوم..

٢٣ ـ احرصوا على أن ال يكون لمن هم دون الثانية عشــر 
من العمــر بريــد الكتروني مســتقل.. ويمكنهــم أن يتبادلوا 

رسائلهم عبر بريد آبائهم أوأمهاتهم..

٢٤ ـ وعلــى األمهــات أن يدركن أنه مــن الخطأ إعطاء 
الطفل اآليباد أو الجوال كي يكف عن البكاء.. أو ينشغل به 
عن أحاديثها مع صديقاتها.. فهــو كإعطاء الطفل دواء ضارًا 

حتى ينام!..
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وّضح ألبنائك أنك تتوقع منهم أن يعاملوا اآلخرين باحترام.. 
وأال يرسلوا رسائل جارحة أو محرجة.. واطلب منهم أن يخبروك 

عن أي مضايقات أو بلطجة.. يتعرضون لها من اآلخرين.
علمهْم أن يفكروا مرتين قبل أن يضغطوا أيقونة «نشر»..

ذكر أبناءك أن ما ينشروه يمكن اســتخدامه ضدهم.. فنْشُر 
خبر أنكم مسافرون لقضاء إجازة.. أو نشر عنوان المنزل يمكن 
أن يعطي اللصوص فرصة للســرقة.. كما أنــه من الخطر أيضًا 
أو احتفاالت.. وكذلك  تحديد مواقع وجودهم في مناســبات 

نشر أرقام هواتفهم..
علْم أبناءك أن ال يشاركوا أي شــيء على وسائل التواصل 
ال يريــدون أن يراه المســؤولون عن قبولهم فــي الجامعات.. 

وأرباُب العمل في المستقبل...
تأكد من فهــم أبنائك إلعــدادات الخصوصية.. اجلس مع 
أطفالك وتأكد من فهمهم لكل بند من بنودها.. وّضْح لهم أن 
كلمة الســر موجــودة لحمايتهم مــن المخاطــر.. وال ينبغي 

مشاركتها أبدًا مع أي شخص.. حتى مع األصدقاء المقربين..
أخبر أبناءك أال يصادقوا الغرباء.. اتفــق عليها مع أبنائك 

«إذا كنت ال تعرفه.. فال تصادقه»..
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ـ الموافقة على حماية الخصوصية الخاصة به.. والحفاظ على 
سمعته.. وعدم إعطاء معلومات شخصية للغرباء.. أو نشرها للعامة.
ـ عدم استخدام التكنولوجيا إليذاء اآلخرين خالل البلطجة 

أو القيل والقال.
ـ موافقة األهل على احترام خصوصية أطفالهم على وسائل 
التواصل.. وهــذا يعني أنك يمكــن أن تكون صديقــًا لهم.. 
ومّطلعًا على نشــاطهم على هذه الوســائل.. مع الحرص على 

عدم نشر أي تعليقات محرجة لهم.
ـ يمكن أن تساعد في الحفاظ على أطفالك من االنغماس 
كلية في العالم االفتراضي.. وإبقاء صلتهم بعالم الواقع.. وذلك 

بوضع قيود على استخدام وسائل التواصل االجتماعي..
حددوا عــدد ســاعات ال يتجاوزونهــا.. وضعــوا أجهزة 
الكمبيوتر في المناطق العامة في المنزل.. واحظروا اســتخدام 
أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية في غرف النوم.. 

وأال يكون هناك جهاز على مائدة العشاء(١).

أ. مجدي سعيد: كيف ترشد المراهقين لالســتخدام الذكي لوسائل التواصل   (١)
االجتماعي (بتصرف).
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وال تنَس أن أبناءك يحتاجون إلى قدوة.. وســلوكك أنت و

يســاعدهم على استخدام وســائل التواصل االجتماعي بسالم 
وأمان..

وأخيرًا.. فإّن التربية الســليمة هي التــي توّلد لدى األبناء 
الرقابة الحقيقية في تجنــب مخاطر اإلنترنت.. فما عليكم أيها 

اآلباء إال زرع البذرة األساسية في نفوسهم..

حاولوا أن تثقوا بأبنائكم.. افتحــوا لهم قلوبكم.. فيبوحوا 
لكم بأســرارهم.. وما تخفيــه صدورهم.. فهذه هي الوســيلة 
الوحيدة ليستشــعروا دومًا مراقبة اهللا.. ثم مراقبتهم ألنفسهم.. 

بعيدًا عن الضغوط التي يفرضها بعض اآلباء..
❀ ❀ ❀
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المراهقة ووسائل اتصال

ال شك أن معظم المراهقين يســتخدمون نوعًا أو أكثر من 
وســائل التواصل االجتماعي.. ولهم ملف شخصي «بروفايل» 

على هذه المواقع.. ويزورونها يوميًا..

ولوســائل التواصل االجتماعي العديد من اإليجابيات.. 
ولكن لها أيضا العديد مــن المخاطر التي يجب على اآلباء 
واألمهات أن يحمــوا أبناءهم وبناتهــم المراهقين من هذه 
المخاطر.. ألنهــم قد ال  يختــارون في كثير مــن األحيان 
خيارات جيدة.. ممــا يمكن أن يؤدي إلــى حدوث بعض 

المشاكل..

��Zوف و)'ا92

فلوسائل التواصل االجتماعي سلبيات منها التنمر.. وأنشطة 
مشــكوك فيها.. كما أن المراهقين يمكن أن يقضوا أوقاتًا أكثر 

مما ينبغي على اإلنترنت.. مما يؤدي لضياع أوقاتهم..
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كمــا أن الكثيــر مــن المراهقيــن يضعــون صورهــم.. و

الشخصية..  ملفاتهم  على  الحقيقية  أســماءهم  ويســتخدمون 
وتواريخ ميالدهم.. واهتماماتهم.. واسم مدرستهم.. والمدينة 
التي يعيشــون فيها.. يجعلهم هدفا ســهال لصيادي اإلنترنت 

وإحداِث أذًى لهم.

ويقــول كثير مــن المراهقين إنهــم خــالل وجودهم على 
اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي تعرضوا للمخاطر التالية:

فقد تم االتصال بكثير منهم من قَِبل شــخص ال يعرفونه.. 
بطريقة جعلتهم يشعرون بالخوف وعدم األرتياح..

ومنهم من كذب بشأن عمره.. حتى تمّكن من الوصول إلى 
بعض المواقع المحظورة على األطفال والمراهقين.!!

وإضافة إلى مشاكل التنمر والمحتالين عبر اإلنترنت.. فقد 
التطبيقات  فالعديد من  الخطأ..  الشخص  المراهقون مع  يلتقي 
الجديدة تكشف تلقائيًا عن موقع المرســل.. عند االنتهاء من 

استخدامها.. مما يجعل من السهل الوصول للمراهق..

كما أن الصــور والفيديوهات والتعليقات التي تم نشــرها 
على اإلنترنت ال يمكن حذفها عادة بشــكل نهائي.. حتى ولو 
تصور المراهق أنه قام بمحوها تمامــًا.. إال أنها تظل موجودة 

على الشبكة.
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ال كما أن نشر صور غير الئقة.. يمكن أن يلحق الضرر بسمعة 

المراهق.. ويسبب له مشاكل بعد سنوات من نشرها..
فعند التقدم لدراسة أو عمل يقوم صاحب العمل المحتمل 
أو مكتب القبول في الجامعات عادة بفحص البروفايل الخاص 

بالمراهق.
وكذلك فيما لو قام الشــاب أو الفتاة بإرســال رســالة 
مزعجة.. حتى ولو على ســبيل المــزاح.. يمكن أن يكون 
مؤلمًا جدًا لشــخص آخر.. ويمكن أن تعتبر تهديدًا يعاقب 

عليه القانون..(١).
يقول الدكتور جاســم المطوع: من غرائــب القصص التي 
سمعُتها أن أًبا ذهب للســوق مع أوالده.. فرأى أُحد أبنائه فتاًة 

فسّلم عليها وتحدث معها قليًال..
فقال له والده موّجًها ومربَيــا: يا ولدي ال تتحدث مع فتاة 

ال تعرفها في مكان عام..
فرّد عليه ولده قائًال: يا أبتِ أنت توّجهني أال أتكلم مع فتاة 
واحدة في السوق.. ولكن عندي فتيات كثيرات أتحدث معهن 

كل يوم..

أ. مجدي سعيد: كيف ترشد المراهقين لالســتخدام الذكي لوسائل التواصل   (١)
االجتماعي (بتصرف).
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ففي التويتر لدي أكثر من ألف فتاة.. وعلى الفيســبوك و

لدي أكثر من خمسمائة.. وعلى األنستوجرام عندي أكثر من 
مائة..!!

فسكت األب وهو يفّكر كيف يتعامل مع ولده!(١)

يقول الدكتور جاسم: جاءني أحد اآلباء يشتكي من كثرة 
تعّلق ابنه بالـ «تويتر».. فاقترحُت عليه أن يفتح له حســابًا 
على «تويتر».. ويعمل البنــه «متابعة Follow» ليتابعه.. فنظر 

إلي مستغربًا من جوابي..

لــه: ال تســتغرْب أن األلماس ال ُيخــدش إال  فقلــت 
باأللماس.. جــّرب أن تتابع ولدك..  فإنك ســتتعرف على 

أصدقائه.. وطبيعة تغريداته..

وهذا يســاعدك في حل مشــكلتك بعــد التعرف على 
ولدك.. ويعطيك صورة حقيقية عنه.. وكانت النتيجة ايجابية 

عندما فعل ما اقترحُت عليه(٢).

د. جاسم المطوع: قانون (٥ × ٥) لحفظ أبنائنا تكنولوجيا (بتصرف).  (١)
د. جاســم المطوع: ٥ قصص اجتماعيــة ناجحة في التعامل مــع الـ «تويتر»   (٢)

(بتصرف).
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عندما ينشــر شــاب أو فتاة مادة على موقع من مواقع 
التواصل.. فليحاول أّال يستحوذ عدد تسجيالت «اإلعجاب» 

على وقته..

ال شــك في أنك ســتتابعها.. لكــن ال تجعلها هـدفك 
األساسي..

��QVا ا�Gات )�@ ا�(�@Q7 عA(A7 @2 %ا12 ا��'ا�'�

يقول أحدهم أو إحداهن: «ســألقي نظرة ســريعة على 
المواقع فقط!»..

لكنه في الحقيقة يجلس لســاعات وســاعات مسّمرًا أمام 
جواله.. يّطلــع على منشــورات الجميع.. ويفكر في نفســه: 

«ما أجملهم! حياتهم في غاية الروعة».

وتوهمك هذه المنشــورات بأن الجميع يمضي وقتًا ممتعًا 
أكثــر منك.. وقد ُيشــعرك ذلــك باإلحباط.. ألنك تتســاءل: 

«ما خطبي؟ لماذا ال أستمتع بوقتي مثلهم؟».

تذّكر أّن الناس ال ينشــرون ســوى أفضــل األوقات التي 
يمضونها.. وأن الحياة عبارة عن محطات نجاح وفشل.. وربما 

ُيخفون خلف تلك الصور والمنشورات ما ال يعلمه إال اهللا....
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فَمْن ينشــر صورًا للدموع التي يذرفها.. أو للمآســي التي و

يعيشها؟

تقول إحداهن: كنت أرى صور تلــك الحفالت الرائعة على 
مواقع التواصل باستمرار.. وأقول في نفسي: «يا إلهي!.. كم تبدو 

هذه  الحفالت مسّلية! لَِم ال أحضر سوى الحفالت المملة؟».

ثم أدرك أنني كنت من بيــن الحضور!.. وهي تصبح مملة 
ألّنها تعج بالناس المنشغلين بهواتفهم وبالتقاط الصور.. بدالً 

من أن يعيش اإلنساُن الموقَف بأحاسيسه ووجدانه...

�N$�6ا� �Vب و�� �'ر�
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كثير ِمَن الناس َمْن يقّدم صورة مزّيفة عن ذاته على مواقع 
التواصل.. فينشرون صور السيلفي بعد تعديلها على فوتوشوب 

والتالعب بها.

وحتى إذا كان استخدام وسائل التواصل ال يؤدي إلى ضرر 
مباشــر بالمراهقين.. فإنه يقلل من الوقت الــذي يقضونه في 

أنشطة صحية كممارسة الرياضة وأخذ قسط كاٍف من النوم.

 The Lancet Child & Adolescent وفي دراسة نشرت في مجلة
Health، تمت مقابلة أكثر من ١٢٠٠٠ مراهق في ســن ١٣ إلى ١٦ 

في بريطانيا على مدى ثالث سنوات..
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ال ُســئل المراهقون عن عدد المرات التي تصفحــوا فيها مواقع 

التواصل مثل Instagram و Facebook و Whatsapp و Twitter كل يوم.

فتبين أن ٦٩ ٪ من الفتيان و ٧٥ ٪ من الفتيات دخلوا وسائل 
التواصل أكثر من ثالث مرات في اليوم..

وتبين أن األوالد والبنات الذين دخلوا مواقع التواصل أكثر 
من ثالث مرات يومًيا يعانون من ضعف في الصحة النفسية.. 

وضيق نفسي أكبر.

وتشــير أبحــاث جامعــة كوبنهاغــن إلــى أن العديد من 
مستخدمي مواقع التواصل يعانون من ظاهرة «غِيرة (فيسبوك)» 
عند مطالعة مواقع اآلخريــن.. وعندما امتنع هؤالء عن تصفح 

«فيسبوك» تحسنت أحوالهم.. وأصبحوا راضين عن حياتهم..

وفي دراســة شــملت قرابة األربعة آالف طالب، ما بين 
السابع والحادي عشــر، يدرسون في مدينة  الدراسي  الصف 
مونتريال الكندية.. وعلى مدار ستة أعوام.. اكتشف الباحثون 
الدراســة وجود عالقة طردية بين اإلفراط في  خالل سنوات 
بأعراض  والشعور  االجتماعي..  التواصل  منصات  اســتخدام 
االكتئاب.. حتى إن زيادة الوقت الــذي يقضيه المراهق على 
تلك المنصات.. ولو ساعة واحدة فقط.. ترافق بزيادة مماثلة 

في حدة الشعور بأعراض االكتئاب.
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وقد أكدت الدراســات أن اإلفراط في استخدام مواقع مثل و

«سنابتشات» و«فيســبوك» و«تويتر» و«إنســتغرام» قد أدى إلى 
السلبي  بالعزلة والتوتر.. واالنطباع  شعور األطفال والمراهقين 

عن شكل الجسم..

وتشــير دراســة جديدة أجريت مؤخرًا فــي «جامعة جونز 
الالتــي يقض ين أكثر من  المراهقات  الفتيات  هوبكنز» إلى أن 
التواصل االجتماعي،  اليوم على وســائل  ثالث ســاعات في 
كـ Facebook و Instagram و Twitter هن أكثر عرضة لخطر مشاكل 

الصحة النفسية.. كالقلق واالكتئاب.. والشعور بالوحدة.

ووجد تقرير حديــث أن ٩٧ في المائة مــن المراهقين في 
التواصل ألكثر من ٦ ســاعات  دولة غربية اســتخدموا مواقع 

يوميًا.. وهو أمر يقرع ناقوس الخطر!!.

:��+�������� و��� أ ��)2�6)c "$'ل $)(�� ����Cوز ا�CN'ة ا�

يعيشــا عصرهمــا.. ويتابعا جديد  أن  الوالدين  أوًال: على 
العلم.. وال مانع من أن يتعلما من أبنائهما..

ثانًيا: على الوالدين أن ال يعزال أنفسهما عن أبناءهم..
ثالًثا: االهتمام بالتثقيف الدينــي.. والتركيز على اإليمان.. 
وتزيينــه في قلوب األبنــاء.. ألنه هو العاصم مــن القواصم.. 
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ال فاإليمان كان ســبًبا في نجاة نوح من الطوفان.. وحفظ ابراهيم 

من الحرق بالنار.. وإنقاذ موسى من الغرق في البحر.. وحفظ 
يوسف من امرأة العزيز..

وباإليمــان يمكــن أن نحفــظ أبناءنــا مــن االنحراف 
التكنولوجي.. فاإليمان كنز التربية..

ورابع الحلــول: الحوار ثم الحوار ثم الحــوار.. مع أبنائنا 
واالستماع لهم ومناقشتهم وتفّهم آرائهم..

وخامًســا: اجعلوا من ســلوككم قدوًة ألبنائكــم.. فقدوُة 
التربوية.. وتعين على استحضار  المســافات  الوالدين تختصر 

نموذجٍ للمنهج النبوي(١).
شــجعوا أبناءكم على بنــاء صداقات حقيقيــة على أرض 
الواقع مع أصحاب صالحين.. بدال من االكتفاء بصداقات عالم 

افتراضي...
اتفق مع ابنك أو ابنتك على:

أن يخبرك إذا مر بمعلومات مريبة..
وأن ال يستجيب ألية رسائل ســيئة أو بذيئة.. وأن يخبرك 

مباشرة بذلك.

د. جاسم المطوع: قانون (٥ × ٥) لحفظ أبنائنا تكنولوجيا (بتصرف).  (١)
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وأن يتأكد ـ بمساعدتك أو مســاعدة أخيه األكبر ـ من أي و

برنامج قبل تحميله على جهازه.

وأن يخبرك بأي ألم في جسده عند اســتخدام النت.. فقد 
يكون ناجمًا عن إفراطه في االستخدام.

٭ ٭ ٭

تقول إحدى األخوات: أنا فتــاة أبلغ من العمر ١٧ عامًا من 
بلد عربي.. تعرفت على شــاب عمره ٢١ من جنســية مختلفة 

عني... من خالل (الشات)..

أحببته وأحبني.. كان يعلمني تعاليم الدين.. وُيرشدني إلى 
الهدى والصالح.. وكنا ُنصلي معًا في بعض األحيان من خالل 

اإلنترنت!..

ثم أصبح يدعني أراه من خالل (الكاميرا) ويريني جسمه..

ظللنا على هذا الحال مدة شــهر.. تعلمت منه الكثير.. 
وعندما وثقُت فيه جعلُته يراني من خالل كاميرا الكمبيوتر.. 

وأريته جسمي..

ظللُت أحادثه بالصوت.. وزاد ُحـّبي له..

أصبحُت أهمل الدراسة وأفكر فيه.. وكلما أحاول الدرسة 
ال أستطيع التركيز أبدًا..
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ال وقبل فترة قصيرة هددني بقوله: إن تركتني فسوف أفضحك! 

وأنشر صورك! وقال: سوف أقوم باالتصال على الهواتف التي 
قمت باالتصال منها ألفضح أمرك ألهلك.

وعندما ناقشت معه األمر قال: إنه (يسولف)..
وبســبب هذه المشــكلة تركت الصالة.. وتركت العبادة.. 
ألني يئســت من الحياة.. مللــت منهــا.. أود أن أموت اليوم 
ال غدًا.. ولو ظللت على قيد الحياة فســوف يتحّطم مستقبلي 

ومستقبل أخواتي.. وتتشّوه سمعتهن.
وكم أخشــى من أهلي.. فإذا عرفا بأني أحب شابًا وأكلمه 

فسوف يقتالنني!
أنا ال أعرف ماذا أفعل! أنا خائفة جدًا..

أريد الهداية.. أريد العيش مطمئنة وسعيدة.
أرجوكم ســاعدوني.. أريد تركه لكني أخشــى من فضحه 

لي.. ألنه سُيعاود االتصال..
أريد العودة إلى اهللا فهل سيغفر لي ربي؟

أرجوكم ساعدوني.. ال أعرف ماذا أفعل.. أرجوكم ساعدوني»..

والمشكلة أن كل فتاة تتصّور أن الذي اتصل بها ُمعاكسًا أنه 
فارس أحالمها.. وُمحقق آمالها!
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وإذا به فارس الكبوات.. وصانع الحسرات..و

ُمزهق اآلمال.. وصانع اآلالم..
ثم تبّين لها أنه نسخة من آالف ُنسخ الذئاب البشرية! الذين 

ال يهمهم سوى إشباع رغباتهم.
ها هي اآلمال تتبّخـر.. واآلالم تتمّخـض!
وها هو ُيلّوح بعصا (الصوت والصورة)!

إن لم ُتحّبيني فسوف أفضحك.. وأنشر صورك و....!!
ألم تكن في سعة من أمرها قبل أن تطأ أقدامها أرض جحيم 

(الشات)؟
فما بالها اليوم خائفة؟

ألم تكن في يوم من األيام على طريق الهداية؟ فهاهي اليوم 
تبحث عنه!

ألم تكن عابدة في مصالها؟.. فما بالها تركت العبادة؟
إنه شؤم المعصية الذي ُحرمْت بسببه لّذة الطاعة..

ألم تكن تعيش في سعادة غامرة؟ فعن أي شيء بحثت في 
سراديب (الشات)؟

بحثت عن الســعادة.. ولكنها خرجت تصيح من الجحيم: 
(أريد العيش مطمئنة وسعيدة).



٩٧

ل
صا

ت
ل ا

سائ
وو

ة 
هق

مرا
ال بحثْت عن الســعادة فعادْت بالندامة.. تتمّنى الموت اليوم 

قبل غدٍ !

كل هذا تّم في غفلة الوالديــن! لقد أهمال كثيرًا.. وضّيـعـا 
األمانـة..

ُتعطــى دون متابعة  يــوم  الـُمطلقة..  العميــاء  الثقــة  إنها 
ومراقبة.. فتؤتي أُكلها حنظالً وعلقما..

يوم يقول األب: أنا أثق ببناتي ثقة عمياء مطلقة!

وهل ه ن خير أم أمهات المؤمنين؟.. ومع ذلك قال اهللا 8 
 76  5  4  3  2 في أدب أمهات المؤمنين: ﴿ 1 
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8
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إدمـان المـواقع

مع تفشي الهواتف الذكية.. وحيث يقضي كثير من الناس 
جزءًا كبيرًا من يومهم على منصــات التواصل االجتماعي.. 
يتبادلون األخبار والصور.. وكل التفاصيل التي تتعلق بمسار 

حياتهم.
فقــد انتهى الحال بعــدد كبير منههم وخاصة في أوســاط 

الشباب إلى العزلة التامة..
لم يعْد العالُم الحقيقي يمثل لهم شــيئًا.. فحياتهم باتت 
تتلخص في اســم مستعار لشــخصية كرتونية في أحد ألعاب 
الهــوس واإلدمان والعزلة أكثر  الفيديو.. تدفع أصحابها إلى 

فأكثر!..
يقول أحد الخبراء إنه تلقى رســالة من طالب ســويدي.. 
تحدث فيها عن إدمان اإلنترنت.. فكثيٌر من أصدقائه الذكور في 
جامعة ستوكهولم تركوا الدراســة وجنحوا إلى العزلة التامة.. 

حيث يقضون كل أوقاتهم في اللعب.
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إد سألُته: «كيف يشعرون تجاه وضعهم؟»..
فقال: «يشعرون بالغضب».

فأردفُته بسؤال ثانٍ متعجبًا: «لكنهم يواصلون اللعب؟»..
فقال: «نعم.. يواصلون اللعب.. وهناك طالب فقدوا عامًا أو 
أكثر مــن حياتهم.. وهم فــي عزلة تامة منقطعيــن عن العالم 

الخارجي.. يجلسون على الحاسوب أو الجوال فقط»..
غير أن اإلدمان على اإلنترنت والتســلية اإللكترونية ظهر 
بوضوح شديد في دراسة أجريت على ١٠٠٠ طالب جامعي من 
١٠ دول مختلفة.. فقد أدى البقاء بدون أنترنت لمدة ٢٤ ســاعة 
إلى شــعور عدد منهم باألرق والملل.. والعزلة والقلق.. وهو 

اعتراف صريح باإلدمان..
فقد أصبحت شبكات التواصل االجتماعي تحقق ـ لألسف ـ 
رغبات وأحالم العديد من الشــباب الضائــع.. فهي تخلق لهم 
افتراضيًا يسجلون عبره كل تفاصيل حياتهم.. ويظنون أن  عالما 
الجلوس المديد على شبكات التواصل يؤدي إلى الشعور بحالة 

أفضل مهما طال الوقت.. وهذا يعد إدمانًا بحد ذاته..
واإلسراف في الوقت المهدور على تلك المواقع يؤدي إلى 
االنفصال التام عن العالم الخارجي مع مــرور الوق ت.. إضافة 
إلى إهمال التواصل الواقعي مع الم قربين كاألهل واألصدقاء.. 
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األمر الذي يصيــب مدمن تلك المواقع بحالــة من االنطواء.. و

فضالًعن األمراض العضوية كالصداع والقلق والعصبية..(١).

وقد ينهمك البعض في استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
لدرجة أنهم يهملون أي شــيء آخر في حياتهــم.. وهو ما قد 

يؤدي إلى إدمانهم مثل هذه المواقع..

وإدمان وسائل التكنولوجيا يشبه كثيرًا إدمان التدخين أو 
الكحوليات.. بل إن إدمان مواقع التواصل االجتماعي يحمل 
جميع المؤشرات الســلوكية التي نربطها عادة بأنواع أخرى 
من اإلدمان مثل إدمان التدخين والكحوليات. وتتضمن هذه 
المؤشرات التقلب المزاجي.. والعزلة االجتماعية.. والتناقض 

واالنطواء(٢).

ف أ�S أ�
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عالمات اإلدمان:
المدمن على االنترنت يشعر باالنزعاج والقلق الشديدين إذا 

ما ابتعد عن هاتفه الذكي...

أ. بسمة حسين عيد يونس: إدمان شبكات التواصل االجتماعي واالضطرابات   (١)
النفسية لدى طلبة جامعة، رسالة ماجستير في علم النفس، ٢٠١٦.

أ. صوفيا ســميث غيلر: كيف تعرف أنك أصبحت مدمنــا لمواقع التواصل   (٢)
االجتماعي؟
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إد إليه كلما سمع  يالزم جواله مالزمة شــديدة.. وينظر  وهو 
صوت رنة صغيرة.. بل حتى ربما يدخل به الخالء...

وهو يتفقد جواله بكثرة.. حتى يصل عدد ذلك مئات المرات 
في اليوم الواحد!.

وتراه يشعر بالنشوة والسعادة عند استخدامه الجوال..
يميل إلى العزلة.. فتراه كثيرا ما يترك عائلته ليخلو بأصدقائه 

االفتراضيين.
وقد ال يشعر َمن حولنا بالقلق عندما يصف البعض منا بأنه 
في  يتكرر  فهذا وصٌف  االجتماعي»..  التواصل  لمواقع  «مدمن 
التعريف الشخصي الذي يكتبه البعض منا عن نفسه على مواقع 

مثل تويتر وإنستغرام.
لكن تخيل لو أن هذا الوصف أصبح ذات يوم تشــخيصًا 

لمرضٍ نفسّي؟
فهناك أبحاث تدرس بشــكل جدّي فما إذا كان االستخدام 
المفرط لوســائل التواصل االجتماعي قد ُيَعد مرضًا.. وبالتالي 

ُيشخص بأنه اضطراب في الصحة العقلية.!!
فقد أعلن رســميًا أن إدمان ألعاب الفيديو ـ وهي مشــكلة 
قديمة قَِدم شــبكة اإلنترنت ذاتها ـ قد ُتصنفــه منظمة الصحة 

العالمية كنوع من االضطراب العقلي.
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وفي دراسة حديثة أجريت لمعرفة عدد الساعات التي يمكن و

أن ُتعتبر إفراطًا في متابعة وسائل التواصل االجتماعي.. قال ٤٠ 
في المئة من بين ٥٥٤ مستخدمًا مشاركًا في االستطالع إن أكثر 

من ساعتين أو ثالث ساعات يعتبر وقتًا مبالغًا فيه..

لكننا نعرف أن معظم الناس يقضون على األقل ســاعتين 
على مواقع التواصل اإلجتماعي.. وفي تبادل الرسائل كل يوم.

وال شــك أن اإلنطوائييــن يســتخدمون مواقــع التواصل 
لتعويضهم عن الحرمان االجتماعي..

فقد توصل اســتطالع حديث أجري فــي بريطانيا إلى أن 
النساء والشــباب والعازبين أكثر ميال إلدمان وسائل التواصل 
االجتماعي.. وخاصة أصحاب التعليم األقل.. والدخل األقل.. 

وَمْن ليس لديهم دافٌع محدد في حياتهم.

وإذا كنت تستخدم موقع إنستغرام.. فهناك وفرة في األمثلة 
المصورة التــي يفترض أن تكون محفــزة وملهمة للمتابعين.. 
مــن ذلك ـ قد تجعل المســتخدمين يشــعرون  لكنها ـ بدالً 
وكأنهم يعيشون حياة أســوأ من حياة زمالئهم وأقرانهم.. وقد 
يكون لتلك المواقع تأثير سلبي على الصحة العقلية للبالغين..

ويقول باحثون إن طول ساعات استخدام أجهزة الكمبيوتر 
أو الهواتــف الذكيــة للتواصــل مــع اآلخرين يرتبــط أيضا 
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إد بمســتو يات أدنى من الســعادة.. فقضاء شــخصٍ مراهقٍ عدة 
ساعات على اإلنترنت خالل اليوم قد يكون أمرًا ال بأس به..

ولكن إذا ظهرت فوق الشاشة إشارٌة تحذيرية تشير إلى أن 
الساعة أصبحت الثالثة فجرًا..

وتقول للشخص إن «ثالثة في المئة فقط ممن هم في نفس 
سنك يســتخدمون اإلنترنت اآلن».. فسيدرك هذا الشخص أن 

بقاءه على اإلنترنت إلى ذلك الوقت المتأخر أمٌر ضار..

فال مفر من االعتدال في الوقت الذي نقضيه في اســتخدام 
وسائل التواصل االجتماعي.. فاالعتدال في كل شيء هو أفضل 

سياسة يمكن لنا اتباعها..

إدمان وســائل  ما تصنيُف  يومًا  إذا جرى  الحظ..  ولســوء 
فوات  بعد  فإننا سندرك  التواصل االجتماعي كسلوٍك مرضي.. 
األوان.. أن االستخدام المفرط لوسائل التواصل تلك كان يؤثر 

على صحتنا أكثر مما كنا نظن.
❀ ❀ ❀
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 احتساب ووسائل التواصل

لئن كان نشر اإلسالم قديمًا يحتاج بالضرورة النتقال الدعاة 
حسيًا إلى أماكن المدعوين.. فإن الحال اليوم قد تبدلت.. فقد 

صار هناك تواصٌل.. آفاقه أرحب.. وإمكاناته أكبر..
إنه عبر وسائل التواصل اإلجتماعي..

فإن  الوسائل..  العظيمة للدعوة في ظل هذه  الفرص  ورغم 
لها آثارهــا الســلبية كذلك.. فهــي تتيح ألعــداء الدين غزَو 
المســلمين في عقــر ديارهم دون جيــوش.. وإنما بأســلحة 
الشبهات والشهوات.. وهو ما يستدعي من المسلمين بذل كل 
جهد ممكن لنشــر الحق ودعــوة الخلق إليــه.. ودفع الباطل 

وحماية العباد والبالد منه(١)
ونهٌي عن منكرٍ  ترُكه..  أمٌر بمعروٍف ظَهَر  واالحتساب هو 

ظَهَر فعُله..
مركز المحتسب لالستشارات: دور مواقع التواصل االجتماعي في االحتساب:   (١)

تويتر نموذجًا. دار المحتسب للنشر والتوزيع. ـ الرياض، ١٤٣٨هـ.
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وهذه الشــعيرة العظيمة فــرُض كفاية.. إن قــام به بعض  

المسلمين قيامًا كافيًا.. سقط اإلثم عنهم وعن بقية المسلمين.. 
وإال أثَِم الباقون حتى يقوم به َمْن تتحقق بهم الكفاية.

ووسائل اإلعالم الجديد قادرة على إضافة خاصية جديدة.. 
..Interactivity ال توفرها وسائل اإلعالم القديم.. وهي التفاعل

وهي قدرة وســيلة االتصال الجديدةعلى االستجابة لحديث 
المستخدم.. تمامًا كما يحدث في عملية المحادثة بين شخصين.

وأضافت هذه الخاصية بعدًا جديدًا وهامًا ألنماط وســائل 
اإلعالم الجماهيري الحالي..

فمشــاهدو التلفاز مثال.. قد يقضون ســاعات فــي متابعة 
.Passive برامج التلفاز.. ولكنها غالبًا ما تكون متابعًة سلبية

أما تكنولوجيا اإلعالم الجديد فتتطلب من المســتخدم أن 
يقوم بعمل فاعل active يختار فيه المحتوى الذي يريد الحصول 

عليه..

ويعد الوسُم (هشتاغ) روَح تويتر.. حيث يعبر عنواُن الوسم 
عن قضيةٍ أو َحَدثٍ يشغل الرأي العام..

وفــي الوقت نفســه.. هو طريقــة للتواصل بيــن مختلف 
األشخاص الذين يملكون حسابًا على تويتر دون استثناء..
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فمن خالل كتابة العالمة (#) قبل الكلمة األساس أو المفتاحية و

المســتخدمون مــن االطالع علــى كافة  التغريــدة.. يتمكن  في 
التغريدات التــي لها عالقة بالكلمة المفتاحية عند المســتخدمين 

اآلخرين.. كما يسمح تلقائيًا باالطالع على تغريداته..
وبمعنى آخر.. ُيعد الوسُم شــيفرًة إلكترونية للتواصل مع 
أكبر عدد ممكن من الناس.. دون إجبــارك على إضافتهم أو 

متابعتهم كأصدقاء.
وُعمومًا ُيســّهل الوسُم حشــَد المواقف نحو الموضوعات 
المثارة.. مما يشــكل رأًيا عاًما يساهم في بلورة موقف واضح 

من الموضوع محل النقاش(١).
وأثبتت األيام أن لتويتر تأثيرًا واضحًا في كثير من القضايا 
واألحداث.. والمواضيع المطروحة في الســاحة.. وهو نافذة 
مهمة من نوافذ نشــر الوعــي بمواطن الخلــل التي تحتاج 

احتسابًا وإصالحًا..
والوسوم ساحة مفتوحة للصراع بين دعاة اإلصالح.. ودعاة 

اإلفساد..
وال شك أن هناك مســؤولية ملقاة على الدعاة لالحتساب 

عبر تويتر.. وإعطائه مزيدًا من الجهد والوقت..

المرجع السابق.  (١)
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ولكي تنجح الدعوة إلى اهللا عبــر تويتر أو الواتس وغيرها  

ُينصح بما يلي:

· اهتّم بالتخصص.. فيرّكز المغرُد جل كالمه واحتســابه 
ليكون حول ما يجيده ويتخصص فيه.. مع عدم ترك المشاركة 

في بقية المجاالت.

· حدد األولويات.. وعدم االنجرار خلف المعارك المفتعلة.. 
أو الفرقعات اإلعالمية.

· مد جســور التعاون مع كافة شــرائح المجتمــع.. إلزالة 
الحواجز المصطنعة بين الدعاة والمحتسبين..

· أمْت الباطل الذي لم ينتشر بإهماله(١).
ويمكنك أن تجعل من وســائل التواصل االجتماعي فرصة 
لنيل األجر العظيم بنشــر الخير والدعوة من خاللها، وقد قال 

..﴾ ]  \  [  ZY ﴿ :تعالى

وقد أصبح اآلن قلمنا الكترونيًا يسّطر ما نقوله له.. وما 
نفكر فيه.. فأي فرصــة أعظم من أن تنشــر الخير في تلك 

الوسائل؟..

مركز المحتسب لالستشارات: دور مواقع التواصل االجتماعي في االحتساب:   (١)
تويتر نموذجًا. دار المحتسب للنشر والتوزيع. ـ الرياض، ١٤٣٨هـ.
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فيه مزاحمة و الخير  أبواب  التواصل في  وســائل  واستخدام 

ألهل الشر..

فلو ُترك لهم األمر لعاثوا في األرض فسادًا.. ومن يشاهد 
فــي هذا األمر..  الهائلة  الحثيث وإنفاقهم لألموال  ســعيهم 
الغيور  المؤمن  الشيطان.. يجعل  الدؤوب في سبيل  وعملهم 
على دينه وأبناء أمتــه ال يقف مكتوف اليديــن.. وال يكون 
دوره المشاهدة فقط لهذه الحرب األلكترونية الكبيرة.. التي 

تريد إهالك أبناء األّمة.

الليــل والنهار  بقاء  إّن الصراع بيــن الحق والباطل بــاقٍ 
ال ينتهي أبدًا.. والتخلــي عن هذا جرم كبيــر في حق النفس 
وحــق األّمة.. فلذا كان لزامــًا على الناصح لنفســه وألمته أن 

يكون مجاهدًا في هذا الباب العظيم.

:�أر�% �S$7 %i ا�	
�رات �� ا�$�hT ا�(���
� وا�('2_ ا�(ال+

· اهللا يراك.. اتق اهللا وال تجعل اهللا أهون الناظرين إليك.
· تخّيل لو أن اهللا أمَر اآلن مَلــك الموت بقبض روحك.. 

كيف تقابل اهللا.
· غيرُت موضع مرقدي ليالً ففارقني السكون.. فبربك أول 

ليلة  في القبر كيف تكون؟!
❀ ❀ ❀
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وصايا من القلب

ــَة فــي اســتعمالها.. اقصــْد فيها نفع  ي ١ ـ أْخلِــص الن
اآلخرين.. ال التشويش عليهم.. والهدر أوقاتهم.. فاهللا تعالى 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ يقــول: 
 7  6  5  4  3  21  0  /  .  -
> ﴾ [النســاء: ١١٤].. والرسول ! يقول:   ;  :  9  8

«إنما األعمال بالنيات...» متفق عليه.

٢ ـ ال تجعل قْصدك مجرَد ثرثرةٍ فارغة.. وضياعًا ألوقات 
ثمينــة.. وال اســتفزازًا لآلخرين بألفــاظ مشــينة.. وال تتبعًا 
لَعوراتٍ  مصونة.. فاهللا مطلٌع عليك.. ومالئكتة تصور أفعالك.. 

وتسجل حركاتك..

 .. ٣ ـ ال تجعل مواقع التواصل تشــغلك عمــا هو أهم
صلواتك وعبادتك.. رعاية أمــك وأبيك.. أبنائك وبناتك.. 

دراستك أو عملك الذي تكسب منه لقمة عيشك..
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فالرسول ژ اتخذ يومًا خاتًما فَلبَِسه.. فقال: «َشَغَلني هذا َعْنُكْم و

منذ اليوم، إليه َنْظرٌة، وإليكم َنْظرٌة»، ثم ألقاه.. صحيح النسائي ٥٣٠٤.
هذا مجرد خاتم أخذ النَظُر إليه من وقت الرسول ! ما شَغَلُه 
عن دعوة أصحابه لثوانٍ معدودات.. فكيف بهذه الصفحات التي 

تأُخذ باأللباب.. وتدخل على اآلمنِ ِمن كل باب؟!
وكيف بمن ُيلقي نظــرًة خاطفة إلى أمه وأبيــه.. أو أبنائه 

وبناته.. ثم يغرق في جواله ألوقات طوال؟
بل ربما ينسى َمْن حوله.. ســارحًا في صفحاٍت.. أو صورٍ 

وتغريدات؟!..
وصرنا نرى أَُسرًا اْنَزوى أفراُدها كل في ُغرفته.. بل حتى لو 
كانوا جميعــًا في غرفة واحدة.. فكل منهم ُمْنَشــِغٌل بجواله أو 
الواتس  بينهم برســائل  يتواصلون فيمــا  حاســوبه.. بل ربما 

وغيره.. وهم على بعد خطوات!..
فال اآلباء يجدون وقًتا لتوجيه أبنائهم.. وال األبناُء يجدون 

وقًتا لسماع آبائهم.. أو للتحدث فيما بينهم..
كل يعيش عالمه.. ُيكلُم نفَسه.. أو ُيناجي جهازه!!..

َمْن تجالسون.. ال تنشغلوا عنهم بالجوال وغيره..  احترموا 
وخاصة إذا كان هــذا الجليس أًبا أو أُمــا.. ففي ذلك من عدم 

االحترام ما ال يليق بالضيف أو الزائر..
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َث سِمْعُت منه» ْعُت له.. وإذا جَلس أقبْلُت إليه.. وإذا حد وس
فأين هذا ممن ال يفارق الجواُل يديه؟

جوا األكاذيب.. وال تنُشروا األراجيَف.. ال تكونوا  ٤ ـ ال ترو
ســبًبا في َنْشــر الَهَلع والخوف بين الناس.. فــاهللا تعالى يقول: 

 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿
? ﴾ [الحجرات: ٦].  >  =  <  ;

تها..  دوا من صح ٥ ـ تثّبتوا في َنْقل أي خبر أو معلومة.. تأك
ن يثق  وصحة نسبتها لقائلها.. وخصوصًا حينما َتْصُدر الرسالُة مم
َتها من غير سؤالٍ عن حقيقة فحواها..  به الناُس.. فيعتقدون ِصح
َث بُكل ما َســِمَع»..  فالنبي ژ يقول: «َكَفى بالمرِء َكِذًبا أن ُيحد

رواه مسلم.

يقول اإلمام النووي 5 : «ففي ذلك زْجٌر عن التحديث 
ْدق  الص العــادة  فإنه يســمع في  بُكل ما ســِمَع اإلنســاُن.. 
َث بُكل ما سمِ َع.. فقد كذب.. إلخباره بما  والكذب.. فإذا حد

لم يُكن»...
اوي َكالًما بَِنْقلِه ُفوافَكْم أْفَسَد الر َف المْنُقوَل َقْوٌم وَصح وَكْم َحر

٦ ـ ومن هذا الكذب انتحاُل صفات أو أسماء غير حقيقية.. 
أو ادعاء لوظائف مكذوبة.. أو تقمص شخصيات غير واقعية..
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فكم من امرأٌة تنتحل صفة رجل.. ورجٌل ينتحل اسم امرأة.. و

أو شخص ينتحل صفة رجل أعمال.. وغير ذلك من األكاذيب 
التي ال ُيقَصد بها ســوى إيقاع الطرف اآلخر فــي الوهم.. أو 

التحاُيل عليه.. وغير ذلك.

بل بلــغ األمــُر تناقَل بعــض الناس ألحاديَث منســوبة 
لرسول اهللا ژ .. فإذا جئَت تبحث عنها لم تجْدها في أيٍ من 
كتب الحديث.. وال حتى في الموضو عات.. وما هي إال من 

اختراع الكذابين الُجدد.

ومن هذه األخبار التي ال أصل لها: «قال النبي: يا لعين، َمْن 
جليسك؟ فقال: آكل الربا، فقال: فمن صديقك؟ فقال: الزاني، 

فقال: فمن ضجيعك؟ فقال: السكران».

بوا السخرية باألشخاص.. أو وضع صور كاريكاتورية  ٧ ـ تجن
ةٍ حين تصحُبها تعليقاٌت ساخرة.. وعباراٌت  هة لهم.. وخاص مشــو

 º ﴿ :المزة.. ُتمعن في إضحاك الناس منها.. فاهللا تعالى يقول
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
 Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë

ã ﴾ [الحجرات: ١١].  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú
وابن كثير 5 يقــول: «وهذا حراٌم.. فقــد يكون الُمحتَقر 

أعظَم قدًرا عند اهللا.. وأَحب إليه من الساخر منه المحتِقر له»..
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ب صوُر نساٌء  قد يفَضح األســرار.. وَيهتِك األســتار.. فقد تتســر
متزينات.. أو صــوُر أع راسٍ وحفــالت.. أو مواقــف خاصة في 
مناســبات.. وقد يعثر أحُدهم على صورٍ ال يرتضيها أصحاُبها أن 

تنشر.. قد سترها اهللا عليهم.. فَينُثُرها على صفحات المواقع..
فات إلى خصومات بين األصدقاء..  ى مثل تلك التصرفكم أد

أو طالق بين األزواج.؟!
٩ ـ ال تنشروا صور النساء.. وَمن نشرها فعليه اإلثم مرتين: 

إثم نشرها.. وإثم النظر إليها.. ويتحّمل إثم كل من نظر إليها.
ولعلك تتخيل كم ينظر إلى تلك الصور في مشارق األرض وفي 
مغاربها.. بل لعلها تجري عليك وأنت في قبرك إذا مت ولم َتُتب 
من نشرها.. وبَِقْدر ما تكون الِفتنة واالفتِتان بالصور َيْعُظم اإلثم..

ســئل فضيلة الشــيخ ابن عثيمين 5 عن تهاون كثير من 
الناس في النظر إلى صور النساء األجنبيات بحجة أنها صورة 

ال حقيقة لها؟
فأج اب بقوله: هذا تهاون خطير جدًا.. وذلك أن اإلنسان إذا 
نظر للمرأة سواء كان ذلك بوساطة وسائل اإلعالم المرئية.. أو 
بواســطة الصحف أو غير ذلك.. فإنه ال بد أن يكون من ذلك 
فتنة على قلب الرجل َتُجــّره إلى أن يتعمد النظــر إلى المرأة 

مباشرة.. وهذا شيء م شاهد».
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ــع الصفحات.. واإلبحار و ١٠ ـ حذار من االنغماس وراء تتب

من عالم إلى آخر.. فتضيع الساعات من دون أن يدري صاحبها 
قيمة تلك األوقات.. حتى لتجد من الشــباب من ينام وهاتُفه 
بين يديه.. ويستيقظ  وهو بين يديه.. ثم بعد ذلك يستثقل قراءة 

ماتيسر من القرآن لدقائق معدودات(١)..
ة الســلبية على مســتعمل  ١١ ـ ال تغفلوا عن اآلثار الصحي
االجتماعي..  التواُصل  لمواق ع  المفِرط  فاالســتخدام  الجوال.. 
يضع الشخص تحت ضغط وتوتر زائدين.. فيصبِح أكثَر ُعْرضًة 

لإلصابة باالكتئاب والَقَلق..
١٢ ـ أبعــدوا أجهزتكم من جوال وآيبــاد وغيره عن أماكن 
التقليدي في  المنبــه  النــوم.. واســتخدموا االعتمــاد علــى 
االستيقاظ.. مما يخفف من وطأة النظر في األجهزة قبل وبعد 

النوم مباشرة.

١٣ ـ ال تسترسلوا في الحوارات غير المجدية.. ولننتبه إلى 
ألسنتنا.. حتى ال تنطق بألفاظ مِخلة.. أو كلمات ال ترضي اهللا.. 
º ﴾ [البقرة: ٨٣]. والنبي ژ   ¹ فاهللا تعالى يقول: ﴿ ¸ 
يقول: «َمــْن كان ُيؤِمُن بــاهللا واليوم اآلِخــِر، َفْلَيُقــْل َخْيًرا أو 

لَِيْصُمْت»؛ متفق عليه.

د. محمد وياللي: شــبكات التواصــل االجتماعي: ضوابط وحدود. شــبكة   (١)
األلوكة (بتصرف)..
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و وقد يتم التواُصل اللفظــي أو المكتوب بين رجل وامرأة.. 

إذا اقتضْتــه مصلحٌة شــرعيٌة.. كتــداول أمور العمل بالنســبة 
فين.. أو الســؤال عن أمور الدين.. كما كان يجري بين  للموظ
يقول:   ƒ األشــعري فأبو موســى  الصحابة وعائشــة # .. 
فسألنا   ، قط ـ أصحاب رسول اهللا ژ ـ حديٌث  علينا  «ما أشَكل 

عائشة ـ إال وجدنا عندها منه ِعْلًما»؛ صحيح الترمذي.
لكن ذلــك ال ينبغي أن يكــون ذريعًة لالسترســال في 
الكالم من دون حاجة.. وتجــاُذب أطراف الحديث من غير 
طائل.. بل ُيشتَرط لذلك شــروٌط منها تجنب الخضوع في 
الكالم.. والليــن في القول.. واســتعمال األلفاظ المتغنجة 

 B  A  @  ?  >  =  <  ; لقوله تعالى: ﴿ : 
D ﴾ [األحزاب: ٣٢].  C

ــدون ال حديث مــع الفتيات..  وبعــض الشــباب يتقص
إليقاعهن في َحمأة الكلمات المعسولة.. والوعود الكاذبة.. 
فيتصيد الشاب والفتاة أوقاتًا مناســبة.. يتكلمان وحَدهما.. 
يظنــان أْن ال رقيــب عليهما من النــاس.. فــإن اهللا تعالى 

ال َتخفى عليه خافية.
أسرتها.. وأسرار  ِمن نشر صورها.. وأحوال  الفتاة  ولتحذر 
ــس أو متربصٍ.. وكم من خبيثٍ يهوى  بيتها.. فكم من ُمتجس

سقوط الفتيات! 
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١٤ ـ اجعلوا فيما تتواصلون به ما يرضي اهللا ورسوله.. دعوًة و

إلــى الخير.. أو كلمــاٍت ترقق القلوب.. أو تحيــي النفوس.. 
فالرسول ! يقول: «َمنْ  دعا إلى ُهًدى، كان له من األْجِر مثل 
أُجورِ َمْن َتبَِعُه، ال ينقص ذلك من أجورهم شيًئا، وَمْن َدعا إلى 
ضاللةٍ، كان عليه من اإلثم مثل آثــام َمْن َتبَِعُه، ال ينُقص ذلك 

من آثاِمهم شيًئا» رواه مسلم.

١٥ ـ تجنب الرياء والســمعة وخاصة فــي العبادات.. فكم 
ر نفسه  أو الُعْمرة.. أو ُيصو نرى َمْن ينشر صوره وهو في الحج

َدقات في رمضان.. أو غير ذلك. ع الص وهو ُيوز

ين.. جادلوهم ب التي هي  ١٦ ـ عاملوا من يخالفكم الرأي بالل
أحسن.. بلباقة وأدب.. وحكمة وعقل..

ل  اتركوا األلفاظ الجارحة.. واألساليب الفظة التي قد تتحو
أحياًنا إلى َسب وشتامٍ.. مهما باَلغ الطرف اآلخر في المشاتمة 
, ﴾ [اإلسراء: ٢٨]،   +  * والمشاكسة.. فاهللا تعالى يقول: ﴿ ( 
ْفَق لم يكن في شيء َقط إال زاَنه،  والرس ــول ژ يقول: «إن الر

وال ُنِزَع من شيٍء َقط إال شاَنه» رواه مسلم.

١٧ ـ حددوا ألبنائكم أوقــاتِ الدخول والخروج من ت لك 
الوسائل قدر االستطاعةِ.. واستمروا في نصحهم وإرشادهم.. 

وتحذيرهم مع عدم تخوينهم.. فكل راع مسؤوٌل عن رعيته.
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و قال رجل للجنيد: بم أ ستعين على غّض البصر؟

فقال: بعلمك أّن نظر الّناظر إليك أســبق من نظرك إلى 
المنظور إليه..

ــة في الكلمــات والُجَمل..  ١٨ ـ حافِظ علــى لغتنا العربي
القــراءة وفهم ما تريد..  والنحو واإلمالء.. لتِعين القارئ على 

ة األحاديث النبوية.. د من صح ة.. وتأكاضبط اآليات القرآني
١٩ ـ كن إيجابيا.. وتفاَعل مع األهل واألصحاب.. وعلق بما 
هور..  تراه مناســًبا بالكلمات والِعبارات.. ال بصور الورود والز

وإشارات اإلعجاب..(١).
٢٠ ـ ال تستسمنوا كل ذي ورم.. فبناء البيت الزوجي ال يمكن 
أبدًا أن يكــون أس اســه إعجاٌب بتغريــدات.. اشــتكت إحدى 
األخوات ألحد المستشــارين من كثرة الخّطــاب لها عن طريق 

الخاص بتويتر.. نظرًا لجمال تغريداتها كما يذكر خّطابها لها..
٢١ ـ كن حكيًما في النشــر واإلرسال.. فُرب كلمة أرسلَتها 
ا لخطيُب  قــال  ــرر واألذى بصاحبها..  الض إلحــاق  إلى  أدت 
): «َحــق الفائدةِ أن ال ُتســاَق إال إلــى ُمبتغيها، وال  البغدادي

ُتعَرُض إال على الراغبِ فيها»(٢)؛

د. عبد السميع األنيس: الوصايا العشر للتعامل مع وسائل االتصال الحديثة.   (١)
(بتصرف).

الجامع (٣٣٠/١).  (٢)



١١٨

ها
يُم

جح
. و

ها.
يُم

نع
ي : 

اع
تم

ج
ل ا

ص
وا

لت
ل ا

سائ
وقال ابن حجر: «ال َينبغي نش ــُر الِعلمِ عنَد َمن ال َيحرص و

عليهِ»(١)
٢٢ ـ احذروا ذنوب الخلوات مع الجواالت.. فالجواالت إما 
حسنات أو سيئات جارية.. وما أقبح ا لجرأة على اهللا! قال بعض 

السلف: «ال تكن وليًا هللا في الظاه ر عدوًا هللا في الباطن».
كْت ستَر بابك  ويقول أهل العلم: «خوُفك من الريح إذا حر

وأنت على الذنب.. أعظُم من فعلك الذنب»..
٢٣ ـ ال تنسوا في مواقع التواصل غض البصر.. فاهللا تعالى 

 a  ` ﴿  ،﴾ R  Q  P  O  N ﴿ يقــول: 
X ﴾ [النور: ٣٠].  W  V ﴿ ألنه ﴾ d  c  b

٢٤ ـ ال تجعلوا همكم عدد المتابعين.. أو عدد االعجابات.. 
فبعض الناس وصل بهم الحال أن يدفعوا أمواالً طلبًا للمتابعين 

أو لالعجابات!.
٢٥ ـ حذار من إختراق األجهــزة الذكية.. فليس هناك اآلن 
أدنى شــك في إمكانية اختراق األجهزة الذكية وتجسسها على 
الناس والبيوِت.. فيمكن بســهولة تتّبع أمزجَة الناس وعاداتهم 
في المشاَهدة والمشــاركة.. واســتخدام هذه البيانات من قبل 

جهات أخرى تَِجارية كانت أو أمنّية..

فتح الباري (١٣٩/١١).  (١)
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و فبرمجياِت التجســسِ في هذه األجهزة قادرٌة على الوصول 

إلى كافة البيانات الشــخصية للمستخدمين وبصورة تفصيلية.. 
بما فيها عناويُن وصالت اإلنترنت الخاصة بهم.. ليجرَي الحًقا 
ـ من خالل تحليل هذه البيانات، وعادات المشــاَهدة ـ رســُم 
المشــاِهد واهتماماته..  افتراضية متكاملة عن شــخصيةِ  صورٍ 

لتستفيَد منها شركاُت الدعاية واإلعالن أو جهات أخرى..

ومن يدري ما يمكن ألدواِت التجسسِ الدقيقةِ هذه ـ التي 
ال يمكن للفرد العادي أن يعلَمهــا أو يتعرَف عليها ـ أن تفعَله 
من تصويٍر وتسجيلٍ لكل ما يقوم به من حركات.. أو يتحدث 

به من كالم.. لُتستخدم في أمور أخرى ال تحمد عقباها؟..

فهناك بعُض االحتياطاِت اليســيرةِ التي من واجبِ كل منا 
معرفُتها.. لتفادي اختراقاِت الجهات المختلفة واألفراد، ومنها:

١ ـ ضع شــريطًا الصقًا ســميكًا على كاميرات األجهزة.. 
خصوًصا في المنزل عند عدم الحاجة الستخدامها.

٢ ـ أطفئ األجهزة ـ بل من األفضل إبعادها مسافًة آمنة ـ عند 
أمور وخصوصيات ال ترغب ألحد في سماعها..  الحديث في 

أو التنصت عليها.

لة  ٣ ـ ال تترك ملفات مهمة وصور وفيديوهات خاصة مسج
في هواتفك.
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٤ ـ تجّنْب دخول مواقَع مشبوهة والتنزيل منها أو الرفع لها.و

٥ ـ ال تفتح الرسائل المشكوك في مصدرها.. وتحاشى الرد 
على المكالمات التي ال يمكــن تحديُد مصدرها بوضوح.. أو 

التي تكون أرقامها مجهولة.

٦ ـ استخدم في حماية األجهزة كلمات مرور قوية.
٧ ـ ال تتــرك برامج االتصال فــي وضع التشــغيل.. مثل: 

البلوتوث وغيرها عند عدم الحاجة لها(١)

وأخيرًا:
امأل خزائن أعمالك بما يسّرك في القيامة أن تراه..

اعتنِ بفقه األولويات.. والتفْت لعبادتك..
أخلص هللا عملك.. ووّطد عالقتك مع والديك وأهل بيتك..

انظر من حين آلخر في أهدافك وطموحاتك.. وكم أنجزت 
منها..

وتخّفْف من وسائل التواصل ما استطعْت..
 وتذّكر دومًا.. أن وقتك أثمن ما تملك..

❀ ❀ ❀

أ. عاهد الخطيب: فلنحم خصوصياتنا بأقصى ما نستطيع..  (١)
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ثالثون وصية بعاد طفلك عن الجوال 
وا1جهزة اللوحية

١ ـ ال تسمح لطفلك باستخدام الموبايل إذا كان عمره أقل 
من سنتين.. حتى ال يتعرض لمشاكل النمو والتأخر الذهني..

٢ ـ حدد للطفل فوق العامين وقتًا معينًا الستخدام الجوال 
واللعب عليه.. ويفضل أال يزيد عن ساعة في اليوم.

٣ ـ راقبي اهتمامات طفلكِ وقّدمي له أنشطة مناسبة لسّنه.. 
فهناك أطفال يحبون الرســم والتلوين.. وآخرون يحبون ألعاب 
الفك والتركيب.. ومنهم من يحب األنشطة الحركية واأللعاب 
الرياضية أو اللعب بالســيارات.. فاختاري من هذه األنشطة ما 

يناسب طفلكِ.

٤ ـ إذا كان طفلكِ يحب الفك والتركيب.. شــاركيه اللعبة 
في البداية إلثارة فضوله لها.. ثم اتركيه ليكتشفها بنفسه ويصنع 

أشكاًال مختلفة.
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٥ ـ حاولوا استغالل وقت الترفيه باأللعاب الحركية.. مثل و

العجلة والسكوتر والجري.. وألعاب البولينج المنزلية وغيرها.
الملونة..  أغلب األطفــال يحبون قطــع الصلصــال  ٦ ـ 
في  منها.. ساعدي طفلكِ  أشكال مختلفة  ويستمتعون بصنع 

البداية.. ثم اتركيه يبتكر أشكاًال جديدة.
٧ ـ علميه كيفية عمل أشــكال مختلفــة بالقص واللصق.. 

وخصصي مكاًنا في المنزل لتعليق أعماله الفنية بعد إنهائها!.
٨ ـ وّفروا لهم دفاتر الرسم والتلوين.. وأثنوا على أعمالهم..
٩ ـ بدًال من ترك طفلكِ مع اللوحي أثناء إعدادِك للطعام.. 
إلى المطبــخ.. واطلبي منه أن يشــارككِ في  اصطحبيه معكِ 
بعض األعمال البسيطة.. وتأكدي من إبعاده عن مصادر الحرارة 

والخطر في المطبخ.
١٠ ـ اشــتري لطفلكِ لعبة البازل.. أو اصنعيها بنفسكِ عن 
طريق طباعة صورة وقصها إلى عدة أجزاء.. ليعيدها إلى ترتيبها 

األصلي مرة أخرى.
تنمية  ١١ ـ جميع األطفال يتمتعون بخيال قــوي.. يمكنكِ 
قدرة طفلكِ على التخيل بتأليف مسرحية صغيرة معه.. أبطالها 

ألعابه المفضلة.. وشاركيه المرح في أحداث المسرحية(١).

أ. هنا راضي: ١١ بديًال لشغل وقت الطفل عن ألعاب الموبايل (بتصرف).  (١)
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ثال ١٢ ـ قوموا معــه بلعبة عكــس األدوار.. فيأخذ مكانكم 
وتأخذوا مكانه.. وحاولوا أن يتعلم شيئًا جيدًا خالل اللعبة.

١٣ ـ اجعلوا أطفالكم يشاركون في بعض األعمال المنزلية.. 
مثل ترتيب غرفتهم.

١٤ ـ شجعوهم على ممارسة الرياضة.. حتى ولو ببعض 
التمارين المنزلية البسيطة.. وكذلك ركوب الدراجة ـ حسب 

عمره ـ فهي من أحب األشياء إلى قلوب األطفال..

١٥ ـ حاولوا تنمية عادة القراءة وتشــجيعه عليها.. واجعله 
يحكي لكم ملخصًا عما قرأ بعد انتهائه.

١٦ ـ خذ طفلك أثناء الزيارات العائلية واجعله يتفاعل معكم.
١٧ ـ حاولوا مشاهدة األفالم المفضلة للطفل معه.

١٨ ـ اجلســوا مع أطفالكم.. وشاركوهم الحديث.. وخذوا 
رأيهم في بعض الموضوعات المناسبة ألعمارهم.

١٩ ـ إقرأووا لهم بعض القصص والحكايات المفضلة لهم.
٢٠ ـ اشــترك له في نادي رياضي ليقوم باللعب والتواصل 

مع العالم الخارجي.

٢١ ـ حاولوا توضيح أهمية الوقت.. وأنه يمكن فعل الكثير 
من األشياء المفيدة فيه.
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السلبي و التأثير  ـ بكلمات بســيطة ـ  وضح لطفلك  ـ   ٢٢

لالســتخدام المفرط للجوال على الصحــة.. وخاصًة على 
العينن.

٢٣ ـ وضح له أيضًا تأثير الجوال النفسي عليه.. وأنه يؤدي 
لالنطواء والعزلة.

٢٤ ـ استمع ألسئلته واحرص على إجاباته على تساؤالته.. 
حتى ال يضطر اللجوء للجوال والبحث عنها.

٢٥ ـ عوده على الرجوع إليك وســؤالك إن شاهد أي شئ 
غير مفهوم على اإلنترنت.

٢٦ ـ حاولوا تنمية روح الفريق لديه.. وجعله يلعب مع غيره 
من األطفال.. كأخوته وأقاربه(١).

اتفقي مع طفلكِ على وقت محــدد للعب باألجهزة  ٢٧ ـ 
الذكية.. ويمكنكِ االستعانة بمنبه هاتفكِ الخاص وضبطه على 
وقت محــدد.. وعلى طفلــكِ التوقف عن اللعب عند ســماع 
الوقت  انتهاء  قبــل  التمهيد لطفلكِ  المنبه.. ويمكنــكِ  صوت 
انتهاء  بدقائق.. حتى ال ُيفاجأ عندما يصدر صوت المنبه معلًنا 

وقت اللعب.

القواعد األربعون لكيفية إبعاد الطفل عن الموبايل (بتصرف).  (١)
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ثال ٢٨ ـ اعلمي جيًدا أن تعلق الطفــل باألجهزة الذكية يحتاج 
إلى صبر ووقت منكِ.. فلن ينسى طفلكِ هذه األجهزة بين يوم 
وليلة !.. قللي تعرضه بالتدريج يوًما بعد يوم حتى تصلي إلى 
الوقت المحــدد.. فليس من المعقول أن يكــون الطفل معتاًدا 
على اللعب بالجوال أو اللوحي لســاعات وساعات.. ثم فجأة 

تقررين أنه قد أصبح من الممنوعات..

٢٩ ـ إذا استجاب الطفل وابتعد عن اللعب بالجوال فيجب 
مكافأته.

٣٠ ـ كونوا قدوة حسنة لهم.. فال تقضوا معظم أوقاتكم في 
استخدام الجوال(١).

❀ ❀ ❀

أ. هنا راضي: ١١ بديًال لشغل وقت الطفل عن ألعاب الموبايل (بتصرف).  (١)
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أ. عبد اهللا الشــنبري: ماذا فعل بنا اإلنترنت، دار مدارك للنشــر،  ١ ـ 
الرياض ٢٠١٥.

د. يعن اهللا القرني: اإلتصال، مؤسسة روائع للثقافة، جدة، ٢٠١٨. ٢ ـ 
د. خالد المقدادي: ثورة الشــبكات اإلجتماعية، دار النفائس،  ٣ ـ 

عمان، ٢٠١٣.
أ. محمود طارق هارون: الشبكات اإلجتماعية على اإلنترنت، دار  ٤ ـ 

الفجر للنشر، القاهرة ٢٠١٧.
مركز المحتسب لالستشارات: دور مواقع التواصل االجتماعي  ٥ ـ 
في االحتساب: تويتر نموذجًا. دار المحتسب للنشر والتوزيع. ـ 

الرياض، ١٤٣٨هـ.
أ. حنان بنت شعشــوع الشهري: أثر اســتخدام شبكات  التواصل  ٦ ـ 
اإللكترونيــة علــى العالقات االجتماعيــة «الفيس بــوك وتويتر 

نموذجا» رسالة ماجستير. ١٤٣٤هـ.
أ. نادية بن ورقلة، دور شــبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية  ٧ ـ 

الوعي اإلجتماعي لدى الشباب العربي، بتصّرف.
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أ. محمد المنصــور: تأثير شــبكات التواصــل االجتماعي على و ٨ ـ 

جمهور المتلقين»، رسالة ماجستير في اإلعالم واالتصال، مجلس 
كلية اآلداب والتربية، األكاديمية العربية في الدنمارك، ٢٠١٢.

التواصل االجتماعي ودورها في  السويدي: وسائل  أ. جمال سند  ٩ ـ 
التحوالت المستقبلية: من القبيلة إلى الفيسبوك.

أ. خالد غّسان يوسف الُمقدادي: ثورة المواقع االجتماعية، ماهية  ١٠ ـ 
مواقع الّتواُصل االجتماعي وأبعاُدها، دار الّنفائس للّنشر والّتوزيع، 

عّمان،، ٢٠١٣.
أ. ليلى احمد جرار: الفيسبوك والشــباب العربي، مكتبة الفالح،  ١١ ـ 

عمان، ٢٠١٢.
أ. روال الحمصي: إدمــان اإلنترنت وعالقته بمهــارات التواصل  ١٢ ـ 
االجتماعي: دراســة ميدانية على عينة من طالب جامعة دمشق، 

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، سوريا. ٢٠١٠.
أ. دعاء عمر محمد كتانة: وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على  ١٣ ـ 
األسرة: دراسة فقهیة، رسالة ماجســتير في الفقه، جامعة النجاح 

الوطنية، نابلس، فلسطين ٢٠١٦.
أ. أحمد كاظم حنتوش: مواقع التواصــل اإلجتماعي ودورها في  ١٤ ـ 
قطاع التعليم الجامعي، مجلة مركز بابل للدراســات االنســانية، 

٢٠١٧، المجلد: ٧، العدد: ٤.
أ. عزير أحمد بن عبد الرشيد: وسائل التواصل االجتماعي وأثرها  ١٥ ـ 

على الفرد والمجتمع، جامعة اإلمام، الرياض ١٤٣٦ (بتصرف).
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ـ آثاره ـ ومعوقاته، رســالة ماجستير في التفســير وعلوم القرأن، 
الجامعة اإلسالمية، غزة، ٢٠١١.

فتحي حسين عامر: الرأي العام االلكتروني، دار الجامعات للنشر  ١٧ ـ 
والتوزيع، القاهرة، ٢٠١٢.

كامل خورشيد مراد: االتصال الجماهيري واإلعالم، دار المسيرة  ١٨ ـ 
للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ٢٠١١.

أ. مشتاق طلب فاضل: دور مواقع التواصل االجتماعي في تكوين  ١٩ ـ 
الرأي العام المحلي، مجلة تكريت للعلوم السياسية، ٢٠١٨.

أ. بسمة حسين عيد يونس: إدمان شــبكات التواصل االجتماعي  ٢٠ ـ 
واالضطرابات النفســية لدى طلبــة جامعة األزهر بغزة، رســالة 

ماجستير في علم النفس، ٢٠١٦.
أ. أمل بنت علي بن ناصر الزيلــدي: إدمان اإلنترنت وعالقته  ٢١ ـ 
بالتواصل والتحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة نزوى، رسالة 
ماجســتير (منشــورة)، كلية العلــوم واآلداب، جامعة نزوى، 

عمان، ٢٠١٤.
أ. إســالم جميل الطهــراوي: الحاجات النفســية المشــبعة لدى  ٢٢ ـ 
مســتخدمي شــبكة التواصل االجتماعي الفيس بــوك من طلبة 

الجامعات، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية التربية، ٢٠١٥.
أ. خالد العمار: إدمان الشــبكة المعلوماتيــة (اإلنترنت) وعالقته  ٢٣ ـ 
ببعض المتغيرات  لدى جامعة دمشق ـ فرع درعا، رسالة ماجستير، 

مجلة جامعة دمشق، المجلد ٥٠، العدد األول، دمشق، ٢٠١٤.
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عيد أبو حمزة، وأحمد هالل: إدمان اإلنترنت) المفهوم، النظرية، و ٢٤ ـ 

العالج)، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ٢٠١٤.
أ. ســامي أحمد شــناوي، ومحمد خليل عباس، ٢٠١٣، استخدام  ٢٥ ـ 
شبكة التواصل االجتماعي (الفيس بوك) وعالقته بالتوافق النفسي 

لدى المراهقين، رسالة ماجستير.
أ. عزير أحمد بن عبد الرشيد: وسائل التواصل االجتماعي وأثرها  ٢٦ ـ 

على الفرد والمجتمع، جامعة اإلمام، الرياض، ١٤٣٦.

❀ ❀ ❀
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