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املقدمة
الحمد لله وكفى  ..والصالة والسالم عىل سيدنا املصطفى وعىل اله وصحبه ومن هدى ..

أما بعد:

فام زلنا نسمع عن عقد اجتامعات يف الواقع االفرتايض ،يخترص لنا املكان والزمان ويوفر املال  ..يجتمع فيها
االشخاص من املناطق مختلفة مع اختالف توجهاتهم ومستوياتهم والوانهم و لغتهم .
التقنية  ..تلعب دورا مهام يف الحياة اليومية وتختلف صورها فمنها ما هو لألدوات التسويق أو نرش معتقدات،
ومنها ما هو للمتعة وقضاء الوقت فيها وكام تختلف صورها تختلف اهدافها بصورة عامة اهميتها  ..ويف النظرة
الرشعية لها  ..أال وهي الشبكات االجتامعية ..أمثرت هذه الشبكات إيجابيات ال ميكن إغفالها أو التقليل من
أهميتها وكذلك لها سلبيات ال ميكن غض الطرف عنها وعن خطورتها ومن اخطرها عرض املواد الفاضحة والخادشة
للحياء وتتبع هذه األفة تأثريات كثرية عىل الشباب من الناحية الدينية والنفسية واالجتامعية  ..وهنا  ..تأيت محاولة
لرتشيد استخدام الشبكات االجتامعية ؟؟
ويايت شاب ويتسائل هل الشبكات االجتامعية تصل اىل حد اإلدمان ؟؟ وهل للرشع موقف منها؟؟ وهل لها دور
يف الدعوة اىل الله ؟؟ ونأيت مرسعني اىل االجابة عىل هذه االسئلة لئال يتالعب به الشيطان كام تالعب بكثري من
الشباب ،ويف هذا املقام البد لنا من نصائح وتوجيهات اىل كل فئة يف املجتمع والبد لنا من ان ننصت لسامع اراء
الناس من مقابالت وعمل استبيانات وبعد هذا كله البد لنا من احصائيات تبني لنا نظرة املجتمع لهذه الشبكات
..
فمن هذا املنطلق كونّا مجموعة عددهم سبعة اشخاص للبحث فتجمعت أفكارنا عن موضوع الشبكات ملا فيه
أثر عىل الفرد واملجتمع وفيه النظرة الرشعية ،وصاحبت الشبكات االجتامعية العديد من القضايا مام جعلنا
نهتم بالبحث يف هذا املوضوع ,,,
ونتقدم بجزيل الشكر لكل من يسعفنا مبالحظاته و توجيهاته ولعله ان كتب لهذا العمل القبول وأن
نطوره ونسأل الله ان يرزقنا اإلخالص فيه وأن يتقبل منا إنه سميع مجيب ...
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خطة البحث
شبكات التواصل االجتامعية
الفصل األول  :الشبكات ماهيتها وأهدافها .

املبحث األول  :ماهية الشبكات .
املبحث الثاين  :أهداف الشبكات االجتامعية .

الفصل الثاين  :الشبكات واهميتها وحكمها الرشعي .

املبحث األول  :أهمية الشبكات اإلجتامعية.
املبحث الثاين  :النظرة الرشعية للشبكات.

الفصل الثالث  :الشبكات واستخدامها السائد واملثايل .

املبحث األول  :من أشكال االستخدام السائد الشبكات .
الفصل الرابع :عناوين . ..
املبحث األول  :عــنــــاويـــن.

الفصل الخامس :تساؤالت. ..
املبحث األول  :تــســـــاؤالت .

الفصل السادس :الشبكات وتأثريها .

املبحث األول  :تأثريات الشبكات االجتامعية عىل الشباب .

الفصل السابع :كيفية توجيه استخدام الشبكات .

املبحث األول  :كيفية توجيه استخدام الشبكات االجتامعية .

الفصل الثامن :وسائل عملية .

املبحث االول  :االحصائيات.
املبحث الثالث :االستبيان.
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الفصل األول
الشبكات ماهيتها وأهدافها
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ماهية الشبكات
بعد تقدم عجلة الزمن والحياة  ،وتطور العلوم والتقنية ال سيام تقنية االتصاالت والحاسوب  ،متخض عن هذا األمر
ثورات هائلة يف مجال التقنية  ،منها ما يسمى بالشبكات  ,وهي كباقي التقنيات الحديثة اتت لتوفر الوقت واملال
والجهد  ,وتعطي مرونة أكرث ملجرى العمل الجامعي عن طريق الحاسوب كام يف املؤسسات مثال.
لعل اسم شبكة اشتق من العنكبوت املعروف  ،فللوهلة األوىل ترى أن شبكة العنكبوت تبدأ من نقطة يف املنتصف ثم
تبدأ بالتوسع والتض ّخم  ،وهذا هو الحال متاما ً بالنسبة ألي شبكة  ،فالشبكة عبارة عن مجموعة عنارص متفرقة  ،تتصل
ببعضها البعض عن طريق وسيلة اتصال مناسبة  ،تُدار من قبل مدير وتصب كلها يف مركز معني .
موصالت معينة « وهذه
أما شبكة الحاسوب فهي عبارة عن أجهزة حاسب متعددة تتصل ببعضها عن طريق « ّ
األجهزة قد ترتبط بجهاز تحكم مركزي .

ما نريده من الشبكات تحديدا ً :

الشبكات اإلجتامعية

الــشــبــكــة االجــتــاعــيــة هــي بنية اجــتــاعــيــة مــكــونــة مــن أفــــراد (أو مــنــظــات) تسمى «الــعــقــد»،
والــتــي تــرتــبــط (عـــن طــريــق االتـــصـــال) بــأكــر مــن نـــوع واحــــد مــن أنــــواع الـــرابـــط ،مــثــل الــق ـرابــة
والصداقة واملصالح املشرتكة ،وتبادل املعامالت املالية ،أو عالقات املعرفة واملعتقدات.
فــهــي مــواقــع تــم تأسيسها لــجــمــع أُنــــاس معينني لــهــم رابــــط مــشــرك وهــــدف يـــريـــدون الــوصــول
إليه .
بــعــض هـــذه املــواقــع مــوحــد ومــحــدد التخصص اال ان هــنــاك مــواقــع اخـــرة مــتــعــددة التخصصات
وتــتــيــح للجميع االشــــراك فيها وانــشــاء صــفــحــات شخصية داخــلــهــا وبــالــتــايل فــهــي وســيــلــة اتــصــال
فعالة ورسيعة

7

خدمات الشبكات االجتامعية
ه ــي خ ــدم ــات تــؤســســهــا وتــرمــجــهــا رشكــــات كـــرى لــجــمــع املــســتــخــدمــن واألصـــدقـــاء وملــشــاركــة
األنــشــطــة واالهـــتـــامـــات ،ولــلــبــحــث عــن تــكــويــن صـــداقـــات والــبــحــث عــن اهــتــامــات وأنــشــطــة
لدى أشخاص آخرين.
معظم الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة املـــوجـــودة حــالــي ـاً هــي عــبــارة عــن مــواقــع ويـــب تــقــدم مجموعة
مـــن الـــخـــدمـــات لــلــمــســتــخــدمــن مــثــل املـــحـــادثـــة الـــفـــوريـــة و الـــرســـائـــل الــخــاصــة والـــريـــد
اإللـــكـــروين و الــفــيــديــو والــتــدويــن و مــشــاركــة املــلــفــات وغــرهــا مــن الــخــدمــات ,كـــا تــتــيــح لك
هـــذه الــشــبــكــات مــشــاركــة أحــــداث حــيــاتــك املــهــمــة مــع مــن تــحــب بــســهــولــة ويـــر ,تستطيع
نــر األخـــبـــار ومــشــاركــتــهــا أيــضــا .و الخــتــاف الــخــدمــات املــقــدمــة اخــتــلــفــت طــبــيــعــة الشبكة
واستعامل مستخدميها . ..
أنواع الشبكات االجتامعية حسب الخدمة -:
 -1مواقع التواصل االجتامعي املتعارف عليها .)Facebook,MySpace(.
 -2املـــدونـــات .تستخدم لــنــر و تلقي األخــبــار و الــتــفــاعــل معها ســـواء كــانــت اخــبــار شخصيه
او عامه (WordPress, (bloggerويوجد ما يسمى التدوين املصغر (.Plurk, (twitter
 -3الــويــي  ]Wiki[.وهـــذه ملــشــاركــة املــعــلــومــات بــن املــســتــخــدمــن ( )Wikipediaاشــهــرهــا
وغريها الكثري يف مختلف املواضيع حتى األفالم قد يوضع لها.
 -4املــرتــبــط بــالــعــمــل .شــبــكــات تــجــمــع صــنــاع األعــــال وأصـــحـــاب الـــركـــات والــعــامــلــن بها
(.)linkedin,Xing
 -5مــشــاركــة الــفــيــديــو .تسمح بــرفــع ومــشــاهــدة ومــشــاركــة مــقــاطــع الــفــيــديــو  ,والتعليق عليها
وتقييمها (. )Youtube
 -6مــشــاركــة الـــصـــور .تــســمــح بــرفــع و مــشــاهــدة و مــشــاركــة ال ــص ــور و إن ــش ــاء مــعــرض صــور
شخيص ويستطيع اآلخرون رؤية الصور والتعليق عليها وتقييمها .))Flickr
 -7الــبــودكــاســت .تسمح بتسجيل مــقــاطــع صــوتــيــة بصيغة  mp3ورفــعــهــا ومـــن ثــم مشاركتها
املستخدمني (.)Podcast
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كيف نشأت فكرة الشبكات

بـــدأت مــجــمــوعــة مــن الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة يف الــظــهــور يف أواخــــر التسعينيات مــثــل Classmates.
 comعـــام  1995لــلــربــط بــن زمــــاء الـــدراســـة ومــوقــع  SixDegrees.comعـــام  1997وركــــز ذلــك
املـــوقـــع عـــى الــــروابــــط املـــبـــارشة بـــن األشــــخــــاص .وظـــهـــرت يف تــلــك املـــواقـــع املــلــفــات الشخصية
للمستخدمني وخــدمــة إرســــال الــرســائــل الــخــاصــة ملــجــمــوعــة مــن األصـــدقـــاء .وبــالــرغــم مــن تــوفــر تلك
املــواقــع لــخــدمــات مشابهة ملــا تــوجــد يف الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة الــحــالــيــة إال أن تــلــك املــواقــع مل تستطع
أن تـــدر ربــحــاً ملالكيها وتـــم إغــاقــهــا .وبــعــد ذلـــك ظــهــرت مجموعة مــن الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة الــتــي مل
تستطع أن تحقق الــنــجــاح الــكــبــر بــن األعـــــوام  1999و .2001و مــع بــدايــة عـــام  2005ظــهــر موقع
يــبــلــغ عـــدد مــشــاهــدات صــفــحــاتــه أكـــر مــن  googleوهـــو مــوقــع  MySpaceاألمــــريك الــشــهــر ويعترب
من أوائل وأكرب الشبكات االجتامعية عىل مستوى العامل ومعه منافسه الشهري فيس بوك.

Facebook

مل يــفــكــر جــوكــربــرج ،الــــذي كـــان مــشــهــورا بــن الــطــلــبــة بــولــعــه الــشــديــد بــاالنــرنــت ،بــشــكــل تقليدي.
مــثــا مل يــســع اىل انــشــاء مــوقــع تــجــاري يــجــتــذب االعـــانـــات ،او اىل نــر اخــبــار الــجــامــعــة او  ..ببساطة
فــكــر يف تسهيل عملية الــتــواصــل بــن طــلــبــة الــجــامــعــة عــى اســــاس ان مــثــل هـــذا الــتــواصــل ،اذا تم
بــنــجــاح ،ســيــكــون لــه شعبية جـــارفـــة .واطــلــق جــوكــربــرج مــوقــعــه «فــيــس بــــوك» يف عـــام  ،2004وكــان
لــه مــا اراد  ،فــرعــان مــالــقــي املــوقــع رواجــــا بــن طــلــبــة جــامــعــة هـــافـــارد ،واكــتــســب شعبية واســعــة
بــيــنــهــم ،االمــــر الــــذي شــجــعــه عــى تــوســيــع قــاعــدة مــن يــحــق لــهــم الـــدخـــول اىل املــوقــع لتشمل طلبة
جــامــعــات اخـــرى او طلبة مــــدارس ثــانــويــة يــســعــون اىل الــتــعــرف عــى الــحــيــاة الــجــامــعــيــة .واســتــمــر موقع
«فــيــس بــــوك» قــــارصا عــى طــلــبــة الــجــامــعــات واملــــــدارس الــثــانــويــة ملـــدة ســنــتــن .ثــم قـــرر جــوكــربــرج

Twitter

ظــهــر املـــوقـــع يف أوائـــــل عــــام  2006كـــمـــروع تــطــويــر بــحــثــي أجـــرتـــه رشكــــة  Odeoاألمـــركـــيـــة يف
مــديــنــة ســـان فـرانــســيــســكــو ،وبــعــد ذلـــك أطــلــقــتــه الــركــة رســمــي ـاً للمستخدمني بشكل عـــام يف أكتوبر
 .2006وبــعــد ذلـــك بـــدأ املــوقــع يف االنــتــشــار كــخــدمــة جــديــدة عــى الــســاحــة يف عـــام  2007مــن حيث
تــقــديــم الــتــدويــنــات املــصــغــرة ،ويف أبــريــل  2007قــامــت رشكـــة  Odeoبــفــصــل الــخــدمــة عــن الــركــة
وتكوين رشكة جديدة باسم Twitter

Youtube

مؤسيس موقع اليوتيوب (كلهم خريجي جامعات) هم ثالثة موظيفن سابقاً يف موقع
 PAYPALوتعرفوا عىل بعض هناك  ,ودار حديث بينهم عن احتامل انجاز مشاريع مستقبلية.
وهذا الحديث تحول اىل شئ عميل عندما قام موقع  EBAYبرشاء موقع PAYPALمببلغ
 1.35بليون دوالر وعىل اثر ذلك تلقى الزمالء الثالثة مكافأة مالية ساعدتهم عىل اإلنطالق .
فكرة موقع اليوتيوب نشأت عندما كانوا يف حفلة ألحد األصدقاء وهنالك التقطوا مقاطع
فيديو وأرادوا أن ينرشوها بني زمالئهم وفكروا بطريقة مناسبة لكنهم مل يجدوا شيئ مالئم
خصوصاً ان االمييل كان ال يقبل امللفات الكبرية .من هنا بدأت تتبلور فكرة موقع لرفع افالم
الفيديو.
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أهداف الشبكات االجتامعية

لكل فعل هدفاً وغاية ترتتّب عليه,,،
ّ
إن هـــدف الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة خــلــق جــو مــن الــتــواصــل يف مجتمع افــــرايض تــقــنــي يــجــمــع مــجــمــوعــة من
األشــخــاص مــن مــنــاطــق ودول مختلفة عــى مــوقــع واحــــد ،مــع اخــتــاف وتــوجــهــاتــهــم ومــســتــويــاتــهــم وألــوانــهــم،
وتتفق لغتهم التقنية ...
 مــا أهــــداف مــن اس ــس شــبــكــات اجــتــاعــيــة ودفـــع عليها املــايــن وجعلها مجانية ألي ن ــوع مــن املستخدمني؟ ,بالتأكيد الــهــدف الــرئــيــس وجـــود ربـــح لــهــم عــن طــريــق اإلعـــانـــات والــتــســويــق وكــلــا كـــان املــوقــع االجــتــاعــي
أكـــر شــهــرة كـــان ســعــر اإلعــــان أعـــى ,واآلن يــوجــد األلــعــاب الــتــي اصــبــحــت مــن أهـــم وأفــضــل مــا يـــدر األربــــاح,
أو أهداف تكون قريبة من بعض اهداف املستخدمني.
 ال يخفى عــى أحــد أهمية مــواقــع الشبكات االجــتــاعــيــة يف الــوقــت الــحــايل ,و نــظ ـرا ً ملــا تلعبه مــن دور هاميف الــحــيــاة اليومية إلمكانية كونها أدوات تسويق أو نــر معتقدات أو جمع أتــبــاع و مــنــارصيــن  ،فضال عن
كمية املتعة و قضاء الوقت فيها.

أهداف املؤسسني للشبكة ...

بداي ًة ال ميكننا تقييد اهداف املؤسسني ,,,
فهناك من بدأ بهدف ثم تغري ..
مــثــا أســـس املــوقــع لــربــطــه مــع زمــائــه يف الــجــامــعــة والــســابــقــن مــن الــثــانــويــة  ,ثــم تــوســعــت الـــدائـــرة ليشمل
زمــــاء الـــزمـــاء ثــم مــن مل يــكــن بــحــســبــان مــن شــتــى األنـــحـــاء ,وانــتــهــى بــه االمــــر لــيــكــون املــوقــع ربــحــي وبــدأ
ينافس من سبقه يف هذا املجال ,مجال التواصل االجتامعي .وهذا من األمثلة. ..
ومنهم من بدأ بهدف معني وبقي عليه ..
كــمــن رأوا اهــمــيــة الــتــدويــن وعــارضــهــم الــكــثــرون  ,ولــكــن ثــبــتــوا واثــبــتــوا مــا يــرونــه انـــه مــهــم وطــــوروا موقعهم
حــتــى اصــبــحــت الــفــكــرة مــشــهــورة ومــنــتــرة بــن الــنــاس واثــــارة إعــجــابــهــم .وقــبــل ذلـــك كـــان املــطــلــوب الحصول
عىل الربح . ..
وهناك من أسس شبكة لحل مشكلة معينة ..
توصيل معلومات مثال ألطراف بعيدين جدا  ,أو تبادل امللفات الخاصة بني طرفني . ..
وهناك ما يكون هدفها تطويري ..
مــثــا جــهــات حكومية أو رشكـــة كــبــرة تفتح الــتــواصــل مــع عمالئها ليقيموهم ويــقــرحــوا عليهم وينتقدوهم
أيضاً.
وغريهم بشتى األهداف السامية والعالية  ..أو املخفية .
الهدف األول  :الربح !
يستحيل ان يؤسس شخص شبكة اجتامعية بأموال طائلة دون وجود عائد مايل !
وأغــلــب الشبكات الــتــي تــريــد الــشــهــرة بالتأكيد ستدفع الكثري مــن األمــــوال  ,حتى تصل للشهرة وتــبــدأ الربح
اساسا  ,,فالربح امر اسايس ومشرتك تقريبا بني اغلب الشبكات االجتامعية .
ثــم فـــإن كــل مــوقــع اجــتــاعــي البـــد لــه هـــدف مــعــن جــمــع املستخدمني لــه  ,كــالــتــواصــل او الــعــمــل الــجــاعــي او
رفع مقاطع فيديو وصور  , ...وقد يجمع موقع اكرث من خدمة ..
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اهداف املستخدمني لخدمة الشبكة ...
مستخدمي الشبكات مرتبطني بالخدمة التي يقدمها املوقع,
فكل مستخدم يدخل موقع يقدم خدمة معينة هدفه اإلستفادة من تلك الخدمة بالتحديد ..

فمن أهداف املستخدمني :
التواصل مع افراد من العائلة
يــهــدف الــبــعــض مــن اســتــخــدامــه لشبكات الــتــواصــل االجــتــاعــي إىل الــوصــول إىل بــعــض األفــــراد مــن الــعــائــلــة الــذيــن
ابــتــعــدوا عــنــه أو ابــتــعــد عنهم لــغــرض دراســــة أو ظـــروف الــعــمــل/املــعــيــشــة  , ...حــيــث تــوفــر الــشــبــكــات الــتــواصــل
عــر الــكــتــابــة او الــصــوت او الــصــوت والـــصـــورة .وأيــضــا ملــعــرفــة أخــبــارهــم او تعريفهم بــأخــبــارهــم بكتابة تدوينه
قصرية مثال او بوضع صور و لقطات من حياته اليومية  ,وهذا يتم بكل يرس فاختفت اعذار قاطع الرحم. ..
الصداقة
تكوين الــصــداقــات بــات تقريبا هــدف املستخدمني األول  ,وســهــولــة إيــجــاد أشــخــاص لهم نفس املــيــول أو األفــكــار
أو االعتقادات أحيانا ونفس املدينة التي يسكن بها أو الدولة يجعل عدد الصداقات املمكن تكوينها أكرب .
وقد تبنى الصداقات عىل املصالح الشخصية  ,ويتم تبادل املصالح واملنافع فيام بينهم.
البحث عن ( عمل )
كام ذكرنا يوجد من الشبكات االجتامعية ما هو مخصص ألصحاب العمل واألعامل .
فــهــي تــفــيــد الــطــرفــن  :اصــحــاب األعــــال (الـــركـــات -مــــروع جــديــد ).. -و الــبــاحــثــن عــن عــمــل (يف رشكـــات/
مرشوع)..
فــأصــحــاب الـــركـــات يــضــعــوا اإلعـــــان عـــن الــوظــيــفــة والــبــاحــثــن يــصــلــون لـــه وبــســهــولــة .ويــســهــل فــيــهــا إقــامــة
اإلجتامعات والتشاور حول املرشوع او الفكرة او أمور الرشكة واإلتصال بفروعها . ..
الشهرة
مــن أفــضــل الــطــرق لكسب الــشــهــرة هــو طــريــق الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة  ,وهـــذا هـــدف بــعــض الــشــبــكــات مــثــا كالتي
تُــعــنــى بــالــرســم وتــكــويــن مــعــرض , .فــاألغــلــب ان مستخدمي الــشــبــكــات يــبــحــثــون عــن تشهري مــا يــصــنــعــون أو ما
يعتقدون . ..
األخبار
من اجمل ما اتاحته الشبكات هو إمكانية توفري أخبار من شتى أنحاء العامل والوصول لها بكل سهولة .
وقد تكون أخبار عن سلع معينة أو شخصية مشهورة . ..
نرش العلم
كــا ذكــرنــا عــن الــويــي مــثــا  ,فــهــي شــبــكــات اجــتــاعــيــة مخصصة لــنــر الــعــلــوم ,وعـــن مختلف األشــيــاء  .وميكن
وضـــع رشوحــــات مــصــورة عــن الــكــثــر مــن الــصــنــعــات الــتــي ال تــجــد لــهــا مــراكــز مخصصة لتعليمها  ,وأيــضــا الــتــجــارب
العلمية الــتــي يصعب الــقــيــام بــهــا يف املــنــزل ,واي شــخــص بــإمــكــانــه وضـــع املــعــلــومــة وبــأبــســط األشــكــال و مختلفها
وتنترش تلك برسعة فتعم الفائدة . ..
متعددي األهداف
قـــد نــجــد الــبــعــض يــســتــخــدم املـــوقـــع يف أكـــر مـــن جــانــب ألن املـــوقـــع يــقــدم أكـــر مـــن خــدمــة  ,كــالــجــمــع بني
(الــتــواصــل ونـــر عــلــم مــثــا) فبعض املـــواقـــع قــد يــكــون هــدفــهــا الــتــواصــل اإلجــتــاعــي  ,وتــتــيــح بــعــض الــخــدمــات
كــنــر مــقــال  ,فيستفيد منها املــســتــخــدم يف نــر الــعــلــوم املــفــيــدة ديــنــا ودنــيــا  ,ولـــه اجـــر مــن اســتــفــاد بـــإذن الله
ُــص ِمـــ ْن أَ ْجــــ ِر الْـــ َعـــا ِمـــلِ ))  ,او
ــل بِـــ ِه َعـــا ِم ٌ
ْــا فَــلَــ ُه أَ ْجــــ ُر َمـــا َعــ ِم َ
ـــل ال يَــ ْنــق ُ
قـــال الــلــه تــعــاىل (( َمـــ ْن َعــلِــ َم ِعــل ً
الــجــمــع بــن (الــصــداقــة والــبــحــث عــن عــمــل) فــتــكــويــن الــصــداقــات يــــؤدي ملــعــرفــة رشكــــاء جـــدد  ,او الــتــشــارك يف
فكرة مرشوع جديد وتنفيذه. ..
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الفصل الثاين :
الشبكات وأهميتها وحكمها الرشعي
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أهمية الشبكات اإلجتامعية
إذ اليخفى عىل الكثري أهمية ماتوصلت به التقنية يف عرصنا الحارض .
ولــقــد كــانــت مــن إحـــدى األمـــور الــتــي وصــلــت بــه إلينا هــذه التقنية هــي  « :الشبكات االجــتــاعــيــة « فهذه
الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة ليست مــجــرد مــواقــع وشــبــكــات يــتــم فيها الــتــعــارف فــقــط  ،بــل أصــبــحــت هــي جرس
التواصل األكرب بني رشائح املجتمع يف الغالبية .
ونــحــن مــؤمــنــون بأهمية الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة ومبـــا فيها مــن فــوائــد  ،إذ قــد تستخدم يف مــجــات عــدة
يف األمور الحياتية  ,مثل  :الوزارات  ،الجهات الحكومية  ،الرشكات ... ،الخ.
ولـــو نــظــرنــا إىل مــســاهــا األصــــل لــوجــدنــا أن الــهــدف األول مــن إنــشــاء هـــذه املـــواقـــع والــشــبــكــات هــي :
ب /الفردي .
سهولة التواصل االجتامعي عىل الصعيدين  :أ /الجامعي .
تكمن أهميتها يف أنــهــا ســاعــدت الــكــثــر يف الــتــواصــل مــع أكـــر عـــدد ممكن مــن األصـــدقـــاء واألصـــحـــاب بل
باألخص بني أفراد األرسة الواحدة .وأهمية هذه الشبكات تنعكس كذلك عىل مستخدمها .
فــاملــســتــخــدم هــو مــن يــسـ ّـرهــا وكـــا ذكــرنــا ســابــقــا الــهــدف األســــاس مــن إنــشــاءهــا فــاملــســتــخــدم ال ميكنه
أن يلغي هـــذا الــهــدف متــامــا ولــكــن باستطاعته أن يــســره ويــوجــهــه فــيــا يــريــد .فـــان أحــســن املستخدم
أحسنت  ،وان أسآء أساءت ،فلن يرضها يشء.
وال أحــد يستطيع أحــد أن يــفــرض رأيـــه عــى اآلخـــر فيام يـــدور داخـــل هــذه الشبكات فمن أراد تــواصــا فله
 ،ومن أراد تعليامً فله  ،ومن أراد لهوا ً فله  ،واملوفق من يحسن االختيار .
وهــنــاك الــكــثــر مــن انــغــمــس يف ظــل وجـــود هـــذه املــواقــع والــشــبــكــات االجــتــاعــيــة فــهــي تــأخــذ مــنــه الــوقــت
الــطــويــل وأصــبــحــت مبــثــابــة املــــاء لـــدى بعضهم  ،فــا ميــكــن أن ميــر يـــوم كــامــل مــن دون أن يــأخــذ نظره
عامه عىل هذه املواقع والشبكات .
ويف هذه املوجة الكبرية من املواقع والشبكات تجد الكثري يريد أن يجرب كل ما هو جديد منها .
ومن هذا املنطلق رشعنا يف إعداد بحث يتعلق بهذا املوضوع.

النظرة الرشعية للشبكات
الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة ســـاح ذوحـــديـــن تــســتــخــدم يف الــخــر وتــســتــخــدم يف الـــر فــــإذا اســتــخــدم
االنـــســـان هـــذه الــشــبــكــات فــيــا يـــريض الــلــه وســاعــد عــى نــر الــعــلــم والـــديـــن بــن الــنــاس فــهــذا كله
خــر وامـــا مــن يستخدم هـــذه الــشــبــكــات لــنــر االفــكــار الــهــدامــة بــن الــنــاس ون ــر الــفــواحــش ومــاحــرم
الــلــه فــهــذا اســتــخــدم الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة اســتــخــدام ـاً سيئا مــحــرم ـاً وينبغي للمستخدم ان يكون
حـــذرا يف اســتــخــدامــه لــهــذه الــشــبــكــات فاليكتب االخــــرا واليــقــرأ االخــــرا ويــتــأكــد مــن صــحــة مايكتب
او مايقرأ قبل نرشه.
وقـــد يكتب املــســتــخــدم للشبكات االجــتــاعــيــة ايـــة اوحــديــث فتبلغ اىل مــايــن املــســتــخــدمــن فينفع
الــلــه بــهــا وقـــد يــهــتــدي احــدهــم مبــا كتبت وعـــى الــعــكــس مــن ذلـــك يـــأيت احــدهــم فيكتب كــامــا بذيئا
اويرسل مقطعا محرما فيحمل به اوزار من شاهده او سمعه ومن نرشه.
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الفصل الثالث :
الشبكات واستخدامها السائد واملثايل
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من أشكال اإلستخدام السائد الشبكات

املبحث األول :االستخدامات االيجابية للشبكات االجتامعية .
املبحث الثاين :االستخدامات السلبية للشبكات االجتامعية .
املبحث الثالث :تجارب ناجحة لالستخدامات االيجابية .

األول :االستخدامات االيجابية للشبكات

مام ميكن استخدامه يف الشبكات من االيجابيات التايل-:

 -1االستخدامات االتصالية الشخصية.
وهـــو االســتــخــدام األكـــر شــيــوعــاً ،ولــعــل الــــرارة األوىل للشبكات االجــتــاعــيــة الــيــوم كــانــت بهدف
الــتــواصــل الــشــخــي ب ــن األصـــدقـــاء يف مــنــطــقــة مــعــيــنــة أو مــجــتــمــع مــعــن ،وهــــذا ال ــه ــدف مــوجــود
حــتــى اآلن بــرغــم تــطــور الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة عــى مــســتــوى الــخــدمــات وعـــى مــســتــوى التقنيات
والربمجيات ،وبرغم خروجها من حدود الدولة إىل فسيح جو العامل.
وميــكــن مــن خـــال الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة الــخــاصــة تــبــادل املــعــلــومــات واملــلــفــات الــخــاصــة والــصــور
ومــقــاطــع الــفــيــديــو ،يف مجتمع يتميز بــوحــدة األفـــكـــار والــرغــبــات غــالــبــاً ،وإن اخــتــلــفــت أعــارهــم
وأماكنهم ومستوياتهم العلمية.
 -2االستخدامات التعليمة.
صــــارت املـــشـــاركـــة يف هــــذا املـــجـــال مـــن كـــل األطــــــراف يف مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم بـــدايـــة مـــن مــديــر
املدرسة واملعلم وأولياء األمور وعدم االقتصار عىل الرتكيز عىل تقديم املقرر للطالب.
فــاســتــخــدام الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة يــكــر حــاجــز الــوقــت فيمكن الــتــواصــل خـــارج وقـــت الـــدراســـة،
ويــقــي عـــى كــثــر مـــن الــرســمــيــات داخــــل املــــــدارس ،وميــكــن الــتــواصــل الـــفـــردي أو الــجــاعــي مع
املــعــلــم ،مــا يــوفــر جــو مــن مــراعــاة الــفــروق الــفــرديــة ،كــا أن الــتــواصــل يكسب الــطــالــب مــهــارات أخــرى
كــالــتــواصــل واالتـــصـــال واملــنــاقــشــة وإبــــداء الــــرأي ،وهـــي مــســاحــة ضيقة جـــدا ً داخـــل أســــوار املــــدارس،
يف ظـــل تــكــدس الـــطـــاب وكــــرة املــــــواد ،مـــع وجــــود األنــظــمــة واملـــســـاحـــات الــضــيــقــة للمناقشات
والتداوالت.
 -3االستخدامات الحكومية.
اتجهت كثري مــن الــدوائــر الحكومية للتواصل مــع الجمهور مــن خــال مــواقــع الــتــواصــل االجــتــاعــي،
بــل أصــبــح الــتــواصــل الــتــقــنــي مــع الــجــمــهــور هـــدف لــقــيــاس وتــطــويــر الــخــدمــات الــحــكــومــيــة لــديــهــا،
ومــســايــرة للتقنية الــحــديــثــة ،بــل وتقييم الـــدوائـــر الحكومية وخــدمــاتــهــا املــقــدمــة ،واملــيــزه يف هــذا
قــلــة التكلفة والـــوصـــول املــبــارش للمستفيد األول ،والــتــغــذيــة الــراجــعــة املـــبـــارشة ،مــا يــســاعــد يف
تفادي األخطاء والوصول بالخدمة لإلتقان والتميز.
و ميــكــن االســتــفــادة مــن الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة يف حــجــز املــواعــيــد وتــأكــيــدهــا ،ونـــر التعليامت
واإلجراءات ،والتواصل مع الرئيس مبارشة.
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 -4االستخدامات اإلخبارية.
أصــبــحــت الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة مــصــدر أصــيــل مــن مــصــادر األخــبــار لكثري مــن روادهـــــا ،وهـــي أخــبــار
تتميز بأنها من مصدرها األول وبصياغة فردية حرة غالباً ،وليست سياسية . ..
وقـــد متــيــزت املـــدونـــات الــخــاصــة بــاســتــقــطــاب الــبــاحــثــن عــن األخـــبـــار ،ومـــواقـــع األخـــبـــار املتخصصة،
التي كان ألصحابها التأثري الكبري يف نقل األخبار الصحيحة للرأي العام.
 -5االستخدامات الدعوية.
فــتــحــت الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة الــبــاب لــلــتــواصــل مــع اآلخـــريـــن مسلمني أو غــر مسلمني بــاخــتــاف
لغاتهم واخــتــاف أجــنــاســهــم وبــلــدانــهــم ،وأصــبــح لكثري مــن الــدعــاة صفحاتهم ومــواقــعــهــم الخاصة
,وهــــذا ايــجــايب يف ظــل االنـــغـــاق اإلعـــامـــي الــرســمــي يف كــثــر مــن الـــــدول ،و األنــظــمــة الــتــي تعيق
التواصل املبارش .
وتــتــمــيــز ال ــدع ــوة عــن طــريــق الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة بــالــعــاملــيــة والــفــوريــة  ،مــع كــر حــاجــز الــوقــت
والــــزمــــان ،والــســهــولــة يف االســـتـــخـــدام والـــتـــواصـــل ،والـــتـــوفـــر يف الــجــهــد والــتــكــالــيــف ,وبـــرى
ملستخدمها يف هذا املجال.

الثاين :االستخدامات السلبية للشبكات

والذكر هنا من باب الحذر والتحذير ،ومن باب قول الشاعر:
عـرفـت الشــر ال للشــر لكـن لـتـوقـيه

ومن مل يعرف الرش من الناس يقع فيه

إن العلم والــحــذر قــد يخفف مــن وطـــأة الــج ـرائــم ،وكـــان حذيفة بــن الــيــان ريض الــلــه عنه يــســأل عن
الــر ليتجنبه ،ولــيــحــذر مــنــه ،فــكــان يــقــول( :كـــان الــنــاس يــســألــون رســـول الــلــه صــى الــلــه عليه وسلم
عن الخري وكنت أسأله عن الرش مخافة أن يدركني)
ومن تلك االستخدامات السلبية ما ييل-:
 -1بث األفكار الهدامة والدعوات املنحرفة والتجمعات الفاسدة املفسدة.
وهـــذا الــبــث مــا يــحــدث خــلـاً أمنياً وفــكــري ـاً ،وخــاصــة أن أكــر رواد الشبكات االجتامعية مــن الشباب
مــا يسهل إغــرائــهــم وإغــوائــهــم بـــدعـــوات ال تحمل مــن اإلصــــاح شــيــئ ـاً بــل هــي لــلــهــدم والــتــدمــر،
وقد يكون وراء ذلك منظامت وتجمعات اسست املوقع بل ودول لهم أهداف تخريبية.
 -2عرض املواد اإلباحية والفاضحة والخادشة للحياء.
إن مسألة اإلبــاحــيــة الخلقية والـــدعـــارة مــن املــخــاطــر العظيمة عــى املجتمعات الــقــدميــة واملــعــارصة
لقول الرسول صىل الله عليه وسلم ((:ما تركت بعدي فتنة هي أخطر عىل الرجال من النساء)).
لــقــد ذكـــرت وزارة الــعــدل األمــريــكــيــة يف دراســــة لــهــا أن تــجــارة الـــدعـــارة واإلبــاحــيــة الخلقية تــجــارة
رائــجــة جــدا يبلغ رأس مالها مثانية مليار دوالرا وهــي ثــالــث أكــر مــصــدر دخــل ,ولــهــا أوارص وثيقة
تربطها بالجرمية املنظمة بعد املخدرات والقامر حسب إحصائيات الـ (.)FBI
وتـــجـــارة الـــدعـــارة هـــذه تــشــمــل وســائــل عــديــدة كــالــكــتــب واملـــجـــات وأرشطــــة الــفــيــديــو والــقــنــوات
الفضائية اإلباحية واإلنرتنت.
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 -3التشهري والفضيحة واملضايقة والتحايل ,واالبتزاز ,والتزوير.
وهـــي أخــاقــيــات تــظــهــر عــى الــشــبــكــة العنكبوتية بــشــكــل عـــام لــســهــولــة الــتــدويــن والــتــخــفــي عىل
الــشــبــكــة ،وهـــي أخــاقــيــات ال تــحــتــاج بـــالـــرورة إىل مــعــرفــة تــامــة بــالــرمــجــة والــرمــجــيــات ،وال تستند
يف الــغــالــب الــعــام إىل مستند رشعــي حقيقي ،فــا يحتاج صاحبها للتدليل أو التعليل أو اإلثــبــات،
و هذا بسبب أنظمة وقوانني ال متلك الرد الرادع ملثل هذه الترصفات.
واالبـــتـــزاز قــد يــكــون أخــاقــي ـاً بــصــور أو مقاطع فيديو خــاصــة أو أخـــذت كــره ـاً وغــصــبـاً وهــي مــن أكرث
صــور االبــتــزاز عــى الشبكات االجــتــاعــيــة ،وقــد يــكــون مــالــي ـاً فقد تــكــون بــحــوزتــه معلومات فيساوم
صــاحــب املــؤســســة أو الــركــة عــى تــلــك املــعــلــومــات .والــتــزويــر مــن أكـــر جــرائــم نــظــم املــعــلــومــات
انــتــشــارا ً عــى اإلطــــاق ،ويــتــم الــتــزويــر مثال بـــ :إدخـــال بــيــانــات خاطئة أو التعديل البيانات املــوجــودة
 ،وعــفــي الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة تــزويــر الــبــيــانــات الــخــاصــة للشخص مــثــل الــجــنــس أو الــعــمــر أو وضــع
صورة مخالفة للواقع.
 -4انتهاك الحقوق الخاصة والعامة.
الخصوصية الشخصية الــخــاصــة أو الخصوصية االعــتــبــاريــة لــلــمــواقــع مــن الــحــقــوق املــحــفــوظــة والــتــي
يعترب االعــتــداء عليها جــرم ـاً يستحق صاحبها الــعــقــاب والــتــجــريــم ،وقــد أدى انــتــشــار الشبكة وخاصة
االجــتــاعــيــة – مبــا تحمله مــن خــصــوصــيــة اجــتــاعــيــة للشخص واملـــواقـــع – إىل ســهــولــة هــتــك ستار
الــحــقــوق والــتــاعــب بها إمــا بالتعطيل أو التغيري أو بــاالســتــغــال السلبي لها وملعلوماتها .واالنــتــهــاك

الثالث  :تجارب ناجحة لالستخدامات اإليجابية

هــنــاك اســتــخــدامــات ايجابية للشبكات االجــتــاعــيــة البــد مــن الــتــطــرق لها وإبـــرازهـــا ليس دعــايــة ،بل
مــن بـــاب بــيــان اآلثــــار االيــجــابــيــة للشبكات االجــتــاعــيــة ،ولــيــكــون يف هـــذه الــتــجــارب نــــراس ونــور
هــدايــة لــلــقــارئ الــكــريــم ،و تــحــفــيـزا ً للعمل اإليــجــايب الــبــنــاء املــثــمــر لــلــفــرد واملــجــتــمــع ،و هــنــا ثالثة
منـــاذج لــتــجــارب نــاجــحــة ،ويــوجــد غــرهــا كــثــر ،والــســاحــة مليئة بــاالســتــخــدامــات االيــجــابــيــة النافعة
عىل كافة األصعدة واملستويات,,,
تجربة اجتامعية:
مــا يحصل فيها مــن الــتــواصــل االجــتــاعــي بــن أفــــراد الـــدولـــة أو املــديــنــة ،أو عــى مــســتــوى األرسة
والــقــبــيــلــة ،يف تــواصــل اجــتــاعــي إيــجــايب يــعــزز قـــوة املــجــتــمــع يف ظــل كـــرة املــشــغــات واملــلــهــيــات
وزحــمــة األعـــــام ،واالتـــجـــاه الــعــام الســتــخــدام الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة ،مــن غــر تــحــزب وال عصبية،
ومـــن غــر ازدراء وتــحــقــر لــآخــريــن ،ومـــن أمــثــال تــلــك الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة عــى مــســتــوى املـــدن :
مجموعة املدينة املنورة  ،ومكة املكرمة.
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تجربة تعليمية:
تــؤكــد الــتــحــديــات املـــعـــارصة عــى أهــمــيــة تــوظــيــف التقنية الــحــديــثــة يف أنــشــطــة التعليم والــتــعــلــم،
ومـــن أهــمــهــا مــواجــهــة تــدفــق املــعــلــومــات الــغــر مــســبــوق ,وأصــبــح هــنــاك ربـــط وتــكــامــل يف الــخــدمــات
بني التقنية واملعلومات واالتصال واإلعالم,,,
ومـــن بــن تــلــك الــتــجــارب اتــجــاه وزاريت الــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــايل باململكة الســتــخــدام الشبكات
االجــتــاعــيــة لفتح قــنــوات تــواصــل مــع املــجــتــمــع ،وخــلــق جــو تعليمي فــعــال عــى مـــدار الــيــوم  ،يقرأ
املتعلم ويــشــارك  ,,ومـــن الــتــجــارب املــؤســســيــة مــؤســســه مــوهــبــة الــتــي تــقــدم بــرامــج خــاصــة لرعاية
املوهوبني مع مختصني يف الرعاية  ,،و تجارب املدرسية ,،
و تجارب يف الخدمات التعليمية . ..
تجربة دعوية:
اتــجــهــت كــثــر مــن مــكــاتــب الـــدعـــوة يف املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الســتــخــدام الــشــبــكــات كحلقة
وصـــل باملجتمع الــخــارجــي لــســهــولــة االســتــخــدام ومــجــانــيــة الــتــكــلــفــة ،ولشعبية هـــذه املـــواقـــع عىل
املستوى العام ،ومن بني تلك املكاتب مكتب الدعوة بالربوة ,وغريه كثري.
هـــذا غــر االســتــخــدام الــشــخــي لــلــدعــوة مــن األفـــــراد ،فكثري مــن الــدعــاة اتــجــه لــلــتــواصــل مــع الــعــامل
الــخــارجــي – خـــارج حـــدود الــحــي والــرفــاق واملــحــبــن – مــن خــال مــواقــع شخصية لهم عــى الشبكات
االجتامعية ،مثل الشيخ سلامن العودة  ،والشيخ محمد العريفي  ,و الشيخ محمد املنجد.
ومـــن الجميل جـــدا ً أن تظهر ابــتــكــارات عـــدة لــلــدعــوة ،فــمــن مــواقــع لــلــمــواعــظ ،وأخــــرى للصوتيات
وثــالــثــة للكتب واملــطــويــات واملــلــخــصــات ،وجميل أيــض ـاً أن تظهر عــى هــذه الصفحات التخصصات،
فــمــن املــواقــع مــن تتخصص لــلــدعــوة باللغة الــعــربــيــة وأخــــرى مبختلف الــلــغــات ،ومــواقــع متخصصة
للمسلمني وأخرى لغري املسلمني.
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الفصل الرابع :

عناوين
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الشبكات االجتامعية ...ارضار سلوكية تشكك بالفوائد االنسانية

عــى دراســــات وبــحــوث أقــامــهــا الــعــديــد مــن الــبــاحــثــن االجــتــاعــيــن واألطـــبـــاء يف مــجــال عــلــم النفس
والــطــب أيــضــا ،حيث استنتجوا مــن خاللها ان هــنــاك الــعــديــد مــن الــتــأث ـرات السلبية الــتــي تنتج من
اإلدمان عليها (املواقع االجتامعية).
 االنـــعـــزال يف غــرفــة واحــــدة أمــــام شــاشــة ،وان كــانــت صــغــرة ولــكــنــهــا تــضــع الــعــامل بــأكــمــلــه بنييـــدي املــســتــخــدمــن ,وبــســهــولــة كــبــرة يــصــل اىل حــيــث يــشــاء فــأنــهــا حــالــة مــن الــســكــون والــخــمــول
ألن الــشــخــص عــنــدمــا يــقــوم بــذلــك فــهــو سيفقد متعة الــحــيــاة مــن مــغــامــرة وتــشــويــق وتــعــارف مبارش
واطـــــاع اقــــرب وتـــجـــارب اكــــر .ولــــرى تــوجــه الــشــبــاب تــجــاه الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة بــشــكــل عــام
«إســتــخــدام بــا فــائــدة» وبــذلــك فـــإن مــن الــســلــبــيــات أنــهــا تــؤخــر الــتــقــدم الــبــري واإلنـــســـاين بشكل
عـــام وبــشــكــل خـــاص األمـــة اإلســامــيــة الــتــي هــي اآلن يف أمـــس الــحــاجــة للمبدعني والــعــلــاء والــدعــاة
واملختصني يف املجاالت التي يرصخ املجتمع واألمة ألجلها .

الشبكات االجتامعية...وخرق الخصوصية

 أن مـــن ســـات املـــواقـــع االجــتــاعــيــة أنــهــا تــشــجــع املــســتــخــدم عـــى نــقــل ووضــــع مــعــلــومــات عنحــيــاتــه وذلـــك مــن خـــال وضـــع «صــــوره واســمــه الحقيقي وقــامئــة أصــدقــائــه والــنــشــاطــات الــتــي يــشــارك
بها يف وقت فراغه» ليك يتحدث بصوت عايل عن كل ما يؤمن به.
 أنـــه يــحــق لــهــذه املــواقــع االجــتــاعــيــة أن تنقل مــعــلــومــات املــســتــخــدم الشخصية إىل طـــرف ثالثدون أن تــخــره بــذلــك وحــتــى هــذه املــعــلــومــات الــتــي تكتبها ال تستطيع أن تلغيها متــامــا .فكثري من
عــقــود االســتــخــدام تــنــص ذلـــك بشكل واضـــح ورصيـــح .ومـــن كــريــات الـــركـــات «جــوجــل  -فيسبوك
« تــنــص رصاحــــة عـــى أنـــه مـــن حــقــهــا أن تــســتــخــدم كـــل املــعــلــومــات الــتــي تــضــعــهــا ســــواء بــريــدك
اإللـــكـــروين أو مــعــلــومــاتــك الشخصية بـــأن تــعــيــد نــرهــا يف أي مــكــان تـــريـــده .وهــــذا يــتــم مبــوافــقــة
املــســتــخــدم عـــي رشوط الــتــســجــيــل وســيــاســة الــخــصــوصــيــة
التى غالبا ال يقرأها أحد !!
الــخــطــر هــنــا يــعــد لــلــمــســتــخــدم و
الــقــارئ لــهــذه املــعــلــومــات ’لــعــدم قــدرتــه أن
ميــيــز بـــأي قـــدر هــي مــصــداقــيــة املعلومات
الــتــي يــقــرؤهــا’  .وأظــنــك تــشــاركــنــى الـــرأى
إذا قــلــت ل ــك ان الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة
ســـــاح املــســتــقــبــل وال يـــحـــدد الـــغـــرض
مــن هـــذا الــســاح إال مــن ميــلــكــه !!! وأن
لــلــشــبــكــات اإلجــتــاعــيــة فـــوائـــد ال ميكن
إنــكــارهــا لكنها ال ميــكــن أن تــكــون بديال
عــن الــحــيــاة اإلجــتــاعــيــة الطبيعية بحلوها
ومــرهــا وال يــصــلــح الــتــعــامــل مــعــهــا بــدون
تــفــكــر وت ــدقـــي ــق ىف الـــفـــرص واملــخــاطــر
الــتــى تجمعنا بــهــا تــلــك الــشــبــكــات وكيف
نــوظــفــهــا ملــصــالــحــنــا ..نــعــى جـــيـــدا ً ما
يــجــب ومـــا اليـــجـــب أن يــقــال أو يكتب
عـــى الــفــيــس بـــوك أو غـــرة مـــن تلك

لـــذا نــقــدم لــكــم بــعــض الــخــطــوات الــبــســيــطــة الــتــي ميــكــن اتــخــاذهــا
للحامية والحفاظ عىل الخصوصية:
 -1ال تقم بإعطاء املعلومات الــتــي ال تــريــد اآلخــريــن اإلطـــاع عليها ألي
جهة أو شخص والتي ميكن أن يتم استخدامها من قبل املحتالني.
 -2ال تــقــم بــإضــافــة الــغــربــاء لــقــامئــة أصــدقــائــك او يف جــهــات االتــصــال
او  ...ماشابههم .
 -3اضــبــط إعـــــدادات الخصوصية الــخــاصــة بـــك .اإلعـــــدادات االف ـراضــيــة
تسمح بــتــبــادل كمية أكـــر مــن املــعــلــومــات عــنــك .ويــجــب عليك التأكد
مــن هــذه اإلعـــــدادات عــى األقـــل مــرة واحـــدة شــهــريًــا بسبب التحديثات
الكثرية التي يقوم بها املوقع.
 -4تـــوخ الــحــذر عــنــد تــعــامــلــك مــع الــتــطــبــيــقــات ( ،)Appsحــيــث أنها
تطلب مــنــك الــحــصــول عــى املــعــلــومــات الشخصية الــخــاصــة بـــك ،أنــت
ال تعرف كيف سيتم استخدام هذه املعلومات.
 -5قــبــل نـــر الـــصـــور أو مــقــاطــع الــفــيــديــو إســــأل نــفــســك إذا كنت
مــرتــا ًحــا لــرؤيــة جميع أفــــراد عائلتك وأصــدقــائــك وزمــائــك وحــتــى الــغــربــاء لــهــذه الــصــور واملــقــاطــع و عليك قبل
ذل ــك أن تــســأل نفسك هــل ي ــريض رب ــك ؟ هــل ه ــذا مــن أخــاقــك ؟ هــل ه ــذا مــن قيمك ؟ هــل فعلته لــلــه ؟ أسئلة
كثرية عليك أن تسأل بها نفسك .
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الشبكات االجتامعية ...وإهدار الوقت

ويــحــدث ذل ــك بــقــضــاء أوقــــات طــويــلــة يف اســتــخــدام الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة قــد يشغل املــســتــخــدم عــن أمـــور أساسية
أخـــرى يف حــيــاتــه مــثــل :الــجــلــوس مــع أفــــراد الــعــائــلــة  ،ومـــذاكـــرة الــــدروس  ،ومــارســة األنــشــطــة االجــتــاعــيــة ودفــع
عجلة اإلنتاج والعمل  ...وأتساءل عن عام ينتجة شخص جلس عدة ساعات عىل الفيس بوك ؟
وإهـــــدار األوقـــــات عـــى هـــذه املـــواقـــع يــوصــلــنــا ملــشــاكــل وأرضار وأخـــطـــار كــبــرة مــع أنــنــا لــو متسكنا برشيعتنا
الــتــمــســك الــصــحــيــح ملــا حــصــل كــل هــــذا وقـــد يــقــول الــبــعــض أن اإلســــام واإللـــتـــزام بــعــيــد عــن هـــذه الشبكات
اإلجــتــاعــيــة لــكــن هـــذا الــكــام غــر صحيح فبالعكس هـــذه فــرصــة كــبــرة لــإســتــفــادة مــن هـــذه املــواقــع بــل وانــظــر
إىل كـــرت املــشــايــخ الــذيــن يــســتــخــدمــوه ويـــدعـــون إىل الــلــه بــه فــا وضـــع اإلســــام بـــيء إال زانــــه ومـــا نـــزع من
يشء إال شانه .

الشبكات االجتامعية ...واألرضار السلوكية

 تــغــر الــســلــوكــيــات واكــتــســاب صــفــات غــر حــمــيــدة مــن خـــال الــتــواصــل وربــــط الــعــاقــات مــع أنــــاس مجهولنييتسمون بــاألخــاق السيئة ويــتــرفــون بطريقة مخالفة لــعــادات وتــقــالــيــد املجتمع والــتــفــاعــل معهم والــدخــول
ىف حــــوارات غــر مــجــديــة وقـــد تــؤثــر عــى مــعــتــقــدات املــســلــم وإذا كـــان الــتــأثــر كــب ـرا قــد تــصــل إىل الـــرك والكفر
واإللــحــاد عــيــاذا بالله مــن هــذا ألنــه كــا يــوجــد دعـــاة إىل الــلــه يف هــذه الشبكات اإلجتامعية يــوجــد دعـــاة للشيطان
.
 نــر األفــكــار الــضــالــة مــثــل تــرويــج الــعــنــف واملــشــاركــة فــيــه .مــا يـــؤدي إيل فــتــور الــحــس األخــاقــي وذلـــك نتيجةللكمية الــهــائــلــة مــن املــعــلــومــات املليئة بــالــدمــار والــعــنــف والــتــي مــن شــأنــهــا أن تــعــود الــنــاس عــى مــشــاهــد األمل
والعذاب عند البرش ،مام يجعله أمرا مألوفا.
 الــتــعــرض لــلــجـرائــم االلــكــرونــيــة كــا أخـــر بــذلــك مــوقــع كــاســرســي الـــذي رصـــد أكـــر مــن  43ألـــف مــلــف خبيثتم نرشها عرب الشبكات االجتامعية ىف عام واحد .
 وهــنــاك ظــهــور لــغــة جــديــدة بــن الــشــبــاب فتحولت حـــروف الــلــغــة الــعــربــيــة إىل رمـــوز وأرقــــام وبــاتــت الــحــاء «»7والهمزة « »2والعني « »3وكلمة حوار تكتب  »»7warوكلمة سعاد تكتب « »so3adالخ.
واستخدامها ال يجوز  ,,ملا متثله من الهوية اإلسالمية ولغة القرآن وغري ذلك .

شبكات إجتامعية = ثقافة للجميع!

ومل تــخــتــف الــثــقــافــة مبــعــنــاهــا الـــواســـع عــن عـــامل الــفــيــس بــــوك .حــيــث أمــتــأت جــنــبــاتــه بــصــفــحــات ومــجــمــوعــات
الــكــرونــيــة (جـــــروب) تــنــتــاقــش الــعــديــد مــن املــواضــيــع املــخــتــلــفــة كــالــجــنــس والــعــنــوســة والــلــغــة واملـــســـاواة بني
الجنسني واملــوقــف مــن املثلية الجنسية واإللـــحـــاد والــجــدل بــن أهـــل الــديــانــات املختلفة وهـــي املــواضــيــع التي
كـــان مــن الــصــعــب مناقشتها .وهــكــذا يحسب للفيس بـــوك أنـــه فــتــح أبــــواب الــثــقــافــة مبعناها الــعــام أمـــام الكثري
مــن املــشــاركــن الــذيــن مل يــكــونــوا مــن عــشــاق ومـــريـــدي الــكــتــاب أو الــكــلــمــة املــطــبــوعــة .لــكــن يف الــوقــت نفسه
فإن ما ينرش عىل الفيس بوك تنقصه الدقة والجدية املوجودة يف الكتب واملجالت املطبوعة.
ومــثــلــا كــانــت األمـــانـــة الــعــلــمــيــة غــائــبــة يف بــعــض مــا يــنــر ويـــتـــداول يف الــفــيــس الــبــوك فـــإن األمـــانـــة والــصــدق
يغيبان يف الــكــثــر مــن األحــيــان عــن الــعــاقــات العاطفية الــتــي تنشأ عــن طــريــقــه .حــيــث ميــنــح عـــدم وجـــود اتــصــال
مــبــارش بــن الــعــاشــقــن اإللــكــرونــيــن فــرصــة للمبالغة أحــيــانــا واالدعـــــاء أحــيــانــا أخــــرى لــذلــك يــنــخــدع الــكــثــر من
املــراهــقــن خــصــوصــا بــبــعــض الــبــهــرجــات اإلعــانــيــة أو حــتــى الــعــاقــات املــحــرمــة الــتــي تــحــصــل ومـــن ث ــم يـــزداد
هـــذا األمـــر شيئا فشيئا حــتــى يــصــل إىل الــهــم وال ــح ــزن وقـــد يــصــل إىل اإلنــتــحــار يف بـــاد الــكــفــر عـــادة لــذلــك عىل
املــــريب أن يــوجــه املـــراهـــق وأن يــبــن لـــه هــــذه األرضار ويــطــلــعــه عـــى قــصــص مــجــربــن ونــهــايــتــهــم املــؤســفــة
وتكون هناك مراقبة عن بعد .
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الفصل الخامس :

تساؤالت
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تــســـــاؤالت

س ) هل املواقع اإلجتامعية عامة واإلنرتنت خصوصا لو وقفة دينية ؟

قــال الــلــه تــعــاىل ((والــلــه خلقكم ومــا تــعــمــلــون)) ويف آيــة أخـــرى ((عــلــم اإلنــســان مــا مل يــعــلــم))  ,وقـــال صــى الله
عليه وســلــم  (( :ال تــقــوم الــســاعــة حــتــى تظهر الــفــن ويــكــر الــكــذب وتــتــقــارب األســــواق ويــتــقــارب الــزمــان )) ويف
روايـــة ((ويــقــرب الــزمــان ويــكــر الــهــرج)) قيل ومــا الــهــرج ؟  ,قــال صــى الــلــه عليه وســلــم  (( :القتل )) رواه اإلمــام
أحــمــد  .أخـــي الــكــريــم لــو طــابــقــت مــا يف الــحــديــث مــن تــقــارب الــزمــان وتــقــارب األســــواق لــوجــدتــه مــطــابــقـاً ملــا يف
اإلنــرنــت خــصــوص ـاً  ,إذا علمنا أن بــعــض املــواقــع تــحــوي  300ألـــف سلعة تستطيع أن تطلع عليها جميعاً من
ذلـــك املــوقــع واملـــواقـــع كــثــرة  ,وهـــذا دلــيــل عــى قـــرب قــيــام الــســاعــة  ,والــكــذب يف اإلشـــاعـــات ليست مــن املــواقــع
أغلبها ولــكــن مــن األشــخــاص الــذيــن تــنــاقــلــوا األخــبــار الــكــاذبــة ون ــروه ــا .وك ــل األســـف إذا وجـــدت حــديــثــا مــكــذوب
عــن الــرســول صــى الــلــه عليه وســلــم فــهــذه أخــطــر! لــقــولــه صــى الــلــه عليه وســلــم  (( :مــن كـــذب عليا متعمدا ً
فليتبوأ مــقــعــده مــن الــنــار )) .ومـــن األحـــاديـــث الــتــي أخــرنــا أنــهــا ستقع مــن أرشاط الــســاعــة الــصــغــرى فــيــا رواه
أنـــس ريض الــلــه عــنــه عــن الــنــبــي صــى الــلــه عليه وســلــم ((:إن مــن أرشاط الــســاعــة ـ فــذكــر منها ـ ويــظــهــر الــزنــا))
رواه الــبــخــاري ومــســلــم .ويــبــدأ الــتــعــارف مــن املــواقــع اإلجــتــاعــيــة وأكــرهــا مــن الــفــيــس بـــوك ثــم بــعــد ذلـــك اللقاء
ثم بعد ذلك يقعون يف املحرم والعياذ بالله.
هــل تعلم إنــتــشــار الــزنــا وظــهــوره إذا علمت أن هــنــاك  400ألــف مــوقــع لبث الــدعــارة والــجــنــس مــن خــال الشبكات
عـــى مــســتــوى الـــعـــامل ,وإذا عــلــمــت كــذلــك إنــتــشــار هـــذه الــشــبــكــات حــيــث يــبــلــغ عـــدد املــشــركــن بــهــا يف آخــر
اإلحــصــائــيــات  211مــلــيــون شــخــص وهــــذا مـــا يـــدل عـــى رسعـــة إنــتــشــار هـــذه املـــواقـــع بــشــكــل رسيـــع جـــدا من
خــال الــشــبــكــات .وال ننىس قــول الــلــه الــلــه تــعــاىل ((وال تــقــربــوا الــزنــا)) أي  :وال تــقــربــوا دواعــيــه يك ال تقعوا فيه
 .واإلنـــســـان غــر املــحــصــن بــالــطــاعــات وال يستشعر م ـراقــبــة الــلــه لــه مبــجــرد نــظــره يــغــريــه الــشــيــطــان ويــزيــن له
الــبــاطــل ويجمله وهـــو يف غفلة مــن أمـــره فيقع يف بـــاب مــحــرم فــيــزيــن لــه الــشــيــطــان أن هـــذا الــبــاب ال نــهــايــة له
والعياذ بالله  ,نسأل الله السالمة والعافية

س ) ما موقفك إتجاه الصور املحرمة يف املواقع اإلجتامعية ؟

أخــي الــكــريــم أكــرمــك الــلــه بــالــديــن والــجــنــة  , ...أال تعلم أن داء الــشــهــوة والــغــرام يـــؤدي بــاإلنــســان إذا تعلق به
ودخـــل يف قلبه إىل الـــوصـــول أحــيــانــا إىل الــكــفــر بــالــلــه ســبــحــانــه !  ..كـــان أحــدهــم مــغــرم بــغــام إســمــه «أســلــم»
فــمــرت عــلــيــه فـــرة ومل ميـــره ذلـــك الــغــام فــأصــابــه املــــرض حــتــى وعــــده أحــدهــم أن يــحــر لــه الــغــام اآلن ,..
فــكــان يــنــتــظــره عــى أحـــر مــن الــجــمــر وعــنــدمــا جـــيء بــالــغــام فــكــر الــغــام بنفسه وقــــرر أن يــرجــع فــذهــبــوا إىل
ذلـــك الــرجــل وقــالــوا لــه  :لــقــد رجـــع الــغــام فــأنــشــد أبــيــات ـاً يف الــغــام منها « :لــقــاؤك أشــهــى يل مــن رحــمــة الخالق
الــجــلــيــل»  .أرأيــــت أخـــي الــبــدايــة كــانــت مــظــرة ثــم حــب وغــــرام كــا يــقــال فــكــانــت الــنــهــايــة كــفــر بــالــلــه سبحانه ,
والــقــصــص عــى هـــذا الـــيء كــثــرة جــــدا ً .أيـــن نــحــن مــن أســافــنــا الــصــالــحــن ؟؟ كـــان الــربــيــع بــن خثيم مــن شــدة
عــفــه لــبــره وإطــــراق رأســـه تــظــن الــنــســاء أن ــه أعــمــى  ,وقـــال اب ــن ســريــن رحــمــه الــلــه  :والــلــه ماغشيت امــــرأة قط
يف يــقــظــة وال يف مــنــام غـــر أم عــبــدالــلــه –أي زوجـــتـــه -وإين ألرى املـــــرأة يف املـــنـــام فـــأذكـــر أنــهــا ال تــحــل يل
فأرصف برصي عنها.
أخـــي الــفــاضــل  :إذا عــرضــت لــك نــظــرة ال تــحــل فعلم أنــهــا مسعر حـــرب فــاســتــر منها  ,قـــال الــلــه تــعــاىل ((قــل
للمؤمنني يــغــضــوا مــن أبــصــارهــم)) فــقــد سلمت مــن األثـــر –وكــفــى الــلــه املــؤمــنــن الــقــتــال -وال تـــرم بــســهــام النظر
فإنها والله فيك ويف الحديث الرشيف عن
أيب هــريــرة ريض الــلــه عنه عــن النبي صــى الــلــه عليه وســلــم قــال (( العينان تــزنــيــان وزنــاهــا النظر ))  .ويقول
الشاعر :
كــل الــحــوادث مــبــدأهــا النــظــر ومعظم النار من مستصغر الرشر
كــم نــظـرة فتكت يف قلـب صاحبها فتــك السـهــام بــال قوس وال وتر
وإيــــاك أخـــي الــكــريــم أن تستحقر الــذنــب ولـــو كـــان نــظــرة  ,يــقــول صــى الــلــه عليه وســلــم  (( :إيــاكــم ومــحــقـرات
الذنوب ألن الذنوب )) التي ينظر إليها بأنها صغرية هي يف حق الله كبرية.
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س ) هــل الــســائــد يف مجتمعنا عــنــد كــثــر مــن مستخدمي الــشــبــكــات اإلجــتــاعــيــة ال يــتــم استخدامها
إال للمراهقني وال تستخدم إال لألغراض السيئة او املضيعة للوقت ؟
هـــذا مــفــهــوم بـــدأ يــتــاىش تــدريــجــيــا بــعــد أن بـــدأ كــثــر مــن مستخدمي الــشــبــكــات اإلجــتــاعــيــة اســتــخــدام أسامئهم
الحقيقية وعــنــدمــا بــدأ ضــخ كمية محتويات مفيدة يف مــواقــع الشبكات اإلجــتــاعــيــة واســتــغــال البعض للوصول
لــلــخ ـرات والـــكـــفـــاءات مــن األشـــخـــاص وتــقــديــم عــــروض عــمــل لــهــم  ...لــكــل تقنية جــديــدة مــؤيــديــن ومــعــارضــن
وتــبــقــى الــشــبــكــات اإلجــتــاعــيــة تــقــدم الــكــثــر مــن الــخــدمــات واملــنــافــع الــتــي لــو استغلت متـــام اإلســتــغــال لتحققت
منها الفائدة كبرية لكثري من مستخدمي تلكم املواقع .

س ) هل املواقع االجتامعية لها دور يف الدعوة إىل الله ؟

هــذه الــوقــفــة يقصد بها الــدعــاة إىل الــلــه ومــن يستطيع أن يــقــدم خــدمــة لــهــذا الــديــن مــن طلبة العلم واملشايخ
بـــاألخـــص ,وغــرهــم مــمــن أراد الــخــر لــلــعــبــاد بــشــكــل عـــام  .إن حــضــورنــا اإلســـامـــي عــى هـــذه الــشــبــكــات ضئيل
جـــدا ً وهـــذا امـــر مــحــزن خــر أمـــة أخــرجــت لــلــنــاس .ثــم إن الــعــامل مـــيء بــالــج ـرائــم و االعـــتـــداءات,عـــامل يعيش بال
ضــوابــط وال حــنــان وال أخـــوة  . ..فـــإن ديــنــنــا الحنيف الــديــن اإلســامــي الـــذي أنــزلــه اللهعىل رســولــه صــى الله
عليه وســلــم وجعله الــديــن الـــذي ال يقبل ســـواه ((إن الــديــن عند الــلــه اإلســــام)) ويف آيــة أخـــرى ((ومـــن يبتغ غري
اإلسالم ديننا فلن يقبل منه)) . ..
إذا فــإنــه يجب علينا ان نــقــوم بواجبنا ! بتبليغ هــذا الــديــن ونـــره يف أنــحــاء الــعــامل بــإســتــخــدام جميع الوسائل
املــتــاحــة ((لــتــكــونــوا شــهــداء عــى الـــنـــاس)) وهـــذا أمـــر ال مــفــر مــنــه وال مــجــال لــنــا يف تــركــه إذا أردنــــا أن نــعــي هــذا
الدين وننرشه
والبد أن يكون ذلك بطريقه صحيحه وتخطيط وتنظيم ووضع برنامج ووضوح عىل هدي القرآن والسنة .
والـــواقـــع يـــدل عــى أن الــنــاس متعطشون ملــعــرفــة الــحــقــائــق عــن اإلســــام  ,ويف الــشــبــكــات اإلجــتــاعــيــة مــثــال :
يــقــول أحــدهــم أريـــد أن أســلــم ولــكــن ال أستطيع آداء الــصــاة لــوجــودي يف العمل  ,هــل أصــي يف مكتبي ؟ وهــذا
يحتاج منا فقط ردود بسيطه ليدخل يف اإلسالم واالمثله عىل ذلك كثريه.

س ) هل تصل الشبكات االجتامعية إىل حد االدمان ؟

نــعــم وهــــذا الــــذي ســـوف يــحــصــل عــنــد املــجــتــمــع مــع تــقــدم الــزمــن عــنــد بــعــض الــنــاس وهــــذه الــظــاهــرة ظــاهــرة
اإلدمــــان ستنتج لــنــا جــي ـاً غــر قـــادر عــى الــتــواصــل خـــارج محيط التقنية فــهــو مل يــتــعــود عــى مخالطة الــنــاس يف
الــواقــع يــنــا هــو ميــلــك آالف األصـــدقـــاء يف الــعــامل اإلفـــــرايض .ومـــع إنــتــشــار الــهــواتــف الــذكــيــة والــتــي تــوفــر خــيــارات
واســعــة لتصفح ودخــــول تــلــك الــشــبــكــات أصــبــح الــشــخــص ال يستغني عــنــه أيــنــا ذهـــب فــتــجــده يــجــلــس مبــفــرده
ينظر إىل هاتفه طوال الوقت ال يتحدث إىل اآلخرين إال إذا سئل اجاب او وجه خطاب له,,,
إن الــجــانــب الــســلــبــي لــهــذه الــظــاهــرة يكمن يف ضــيــاع الــوقــت وقــلــة الــعــمــل ألن الــشــخــص ســيــكــون طـــوال الــيــوم
مشغول بــقــراءة الــتــغــريــدات وكــتــابــة التعليقات أو املــنــشــورات الــغــر مفيدة غالبا  ,وقــد ذكـــرت دكــتــورة أمريكية
يف محارضة توصلها بأسئلة إذا اجاب عليها الشخص عليها عرفت انه مدمن  ,فمن تلك األسئلة :
س :هل هدد إرتباطك باملواقع اإلجتامعية وظيفتك ؟ وعالقتك األرسية؟
س :هل ترى املواقع اإلجتامعية واإلنرتنت وسيلة للهرب من مشاكل الحياة اليومية؟
س :هل تكذب بشأن عدد الساعات التي متضيها مع املواقع اإلجتامعية؟
أعراض اإلدمان  :إجهاد اليدين – أمل الظهر – أمل يف العينني . ..

س ) هل املواقع االجتامعية لها تأثري عىل املجتمع ؟

نــعــم بالتأكيد وبــشــكــل واضـــح  ,أبـــرز نــجــاح وتــأثــر واضـــح يعلمه الجميع نــجــاح ثـــورة مــر الــتــي كــانــت نواتها
املــحــرك يف مــواقــع الــتــواصــل االجــتــاعــي خــصــوصــاً  ,الــــذي كـــان الــوســيــلــة الــرئــيــســيــة لــلــدعــوة لــلــثــورة وحشد
الشباب املرصي للنزول إىل الشارع والتحرك حتى نجحوا يف تحقيق الهدف  ,فأثبتت تلك الوسيلة قدرتها.
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الفصل السادس :

الشبكات وتأثريها

25

تأثريات الشبكات اإلجتامعية عىل الشباب
لــقــد غـــزت الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة عــاملــنــا الــحــارض وتـــزايـــدت بشكل كــبــر حــتــى تــوجــب علينا الــســؤال عن
أثـــر هـــذه الــشــبــكــات الــتــي اثـــرت وال زالـــت تــؤثــر عــى مجتمعنا اىل يــومــنــا هـــذا تــأثــرا ايــجــابــيــا وسلبيا ,
فــتــأثــر هـــذه الــشــبــكــات كــبــر وواســــع ومـــا يـــدل عــى ذلـــك أن الــشــبــاب الــيــوم اصــبــح يــقــي معظم اوقــاتــه
عىل هذه الشبكات التي رمبا ترض اكرث من ان تنفع اذا مل يتم توجيهها التوجيه الصحيح ...

أوال  :لنسأل أنفسنا ,,,
هل تأثريها يف مجال محدد ام يف اغلب نواحي الحياة ؟؟
مبــا انــه يتم مــن خــال هــذه الشبكات االجــتــاعــيــة الــتــواصــل مــع الــنــاس والــتــعــرف عليهم وتــبــادل الثقافات
واألفـــــراح واالحـــــزان فــا بــد ان يــكــون مــجــال تــأثــر هـــذه الــشــبــكــات كــبــر ويف اغــلــب نــواحــي الــحــيــاة ومنها
االجتامعية والنفسية والدينية ...
هل هذه الشبكات االجتامعية خالية من االخطار بحيث ال تؤثر تأثريا سلبيا عىل شبابنا ؟؟
ان الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة عـــامل مــفــتــوح ال حــــدود لــه ومـــن ذلـــك انـــك تستطيع الــتــحــدث مــع شــخــص ال
ميكنك الـــوصـــول الــيــه إال بــعــد يـــوم او يــومــن وتــتــبــادال اطــــراف الــحــديــث ويــؤثــر كــل منكام عــى اآلخـــر.
وهــــذي الــامــحــدوديــة تــؤثــر وبــشــكــل كــبــر عــى الــشــاب سلبيا ولـــو انـــه وضـــع لنفسه حــــدودا وخــطــوطــا
حمراء الستفاد من هذه الشبكات اميا استفادة ...

ثانيا  :آثار هذه الشبكات من نواحي عدة ,,,
الناحية النفسية :
 تعزيز ثقة املستخدم بنفسه وذلك عن طريق : .1تنمية تفكريه وقدراته العقلية من خالل اكتساب العلم املفيد
 .2خلق صداقات مفيدة وهادفة بني املستخدمني
 ظــاهــرة الــتــعــاطــف االفـــــرايض وهــــذه الــظــاهــرة تــكــر بــن مستخدمي هـــذه الــشــبــكــات حــيــث يــشــاركــونبــعــضــه الــبــعــض االفـــــراح واالحـــــزان ويــتــبــادلــون الــكــلــات الجميله املــريــحــة للنفس مــن تهنئة وتــعــزيــة
وغريها مام ينمي عند الشاب االحساس باالخرين واالهتامم بهم والسؤال عنهم. ..
 االدمان اسئلة كثرية تدور حول هذا املوضوع وهو بحد ذاته موضوع بالغ االهمية ....يــرتــب عــى ادمــــان هـــذه الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة مــظــاهــر قــريــبــة مــن مــظــاهــر ادمــــان املـــخـــدرات ومـــن هــذه
الظواهر:
 -1ان مييل املــدمــن اىل زيـــادة الــجــرعــة  ,ويــحــدث هــذا ملــدمــن هــذه الشبكات بحيث يــزيــد عــدد الساعات
يوما بعد يوم حتى انه ال يكاد ينفك عنها.
 -2يــعــاين املــدمــن مــن اعـــراض نفسية وجسمية عند حــرمــانــه مــن املــخــدر  ,وكــذلــك مــدمــن هــذه الشبكات
فانه يصاب بالتوتر النفيس الحريك والقلق عند حرمانه من الدخول اىل هذه الشبكات
 -3ويسبب االدمان اعراض جسدية منها  :السهر واالم الرقبة والظهر والتهاب العني. ..
 ازدياد االنانية عند املراهقني الذين يستخدمون الشبكات االجتامعية... -التغيب عن املدرسة وانخفاض املستوى التحصييل وضعف الرتكيز لدى الطالب ...
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الناحية الدينية :
وهـــذه هــي اهـــم الــنــواحــي بحيث ينبغي عــى املــســلــم ان يجعل لــديــنــه حصنا حــصــن ال يــقــربــه احـــد وال
يــشــوبــه يشء وفـــوق ذلـــك يــدعــو الــنــاس الــيــه ويــرغــبــهــم بــه ويــلــتــزم بـــــاآلداب الــرعــيــة يف اســتــخــدام هــذه
الشبكات ,,,
ومن هذه االثار -:
 تــقــويــة الــــوازع الــديــنــي لـــدى الــشــبــاب  :مبــا يف تــلــك الــشــبــكــات مــن تــواصــل مــع عــلــاء املسلمني وســاعاملـــواعـــظ وانـــــراف الــقــلــب لــلــه واملـــجـــال مــفــتــوح ملــن اراد الــتــواصــل مــع عــلــائــنــا يف جــمــيــع الشبكات
واالستفادة من علمهم . ..
 الـــدعـــوة اىل ديـــن الــلــه وبــيــان االســــام وســاحــتــه وانـــه منهج حــيــايت كــامــل حــتــى يف اســتــخــدامــنــا لهذهالــشــبــكــات يــقــوم مب ـراقــبــتــنــا وتــوجــيــهــنــا  ,وال تــنــى ان كــل يشء ســتــحــاســب عــلــيــه فــرمبــا قــلــت كــلــمــة يف
احدى املواقع هدى الله بها شخصا فرفعك الله بها . ..
 مــحــاربــة الــبــدع والــتــصــدي لــدعــاتــهــا  :بــم ان املــجــال مــفــتــوح امــامــك لــتــدعــو اىل الــلــه فــهــو مــفــتــوح ايضاعىل مرصاعيه للتصدى للبدع ودعاتها . ..
 االستامع اىل القراءات الجميلة التي تساعد عىل حفظ القران الكريمأما هذه االثار فهي ايجابية وسنورد بعض االثار السلبية -:
 زعزعة العقائد واحداث االضطرابات الرتويج للعقائد واالفكار املسيئة للدين الحنيف تدمري االخالق ونرش الرذائل اهامل الصالة وتضييع وقتهاوهـــذا واضـــح جــي ال يــحــتــاج اىل بــيــان فــبــن الــحــن واالخـــــرى نسمع شــابــا افــتــن بــفــكــرة غــربــيــة وانــحــال
عقائد والله املستعان ,,,
الناحية االجتامعية :
ان الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة مــن اســمــهــا تـــدل عــى ان هــنــاك تــواصــل بــن جــمــيــع افــــراد املــجــتــمــع الصغري
يــتــحــدث مــع الــكــبــر واملــهــنــدس يــخــاطــب املــتــدرب وتــواصــل بــا حـــدود بــن الجميع وال ريـــب ان ذلـــك يؤثر
يف شخصية الشاب املستخدم لهذه الشبكات ,,,ومن هذه االثار -:
 االســتــفــادة مــن هـــذه الــشــبــكــات يف التعليم مــثــل اجــــراء الــبــحــوث والـــدراســـات وهـــذا نـــراه كــث ـرا يف هــذهالــشــبــكــات بحيث اذا احــتــاج الــفــرد مــعــلــومــات عــن يشء مــعــن يستطيع عــمــل اســتــبــيــان ويــطــرحــه ويستفيد
من نتائجه بشكل كبري.
 الــتــعــرف عــى احــــوال املــســلــمــن يف الــعــامل ومــتــابــعــة اخــبــارهــم وهــــذا نــــراه هـــذي االيــــام وكــيــف تصللــنــا االخــبــار مــن بـــاد بــعــيــدة مــثــل ســوريــا وفلسطني ولــكــن هــنــا ينبغي التنبيه عــى يشء مــهــم وهـــو  :ان
لــيــس كــل مــا يــقــال يف هـــذه الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة صحيح فــهــي مــرتــع لــإشــاعــات فــكــل مــن اراد اخــتــاق
قصة وكل من اراد صنع حدث قام بذلك
وهذه االثار ايجابية وهي كثري ونكتفي مبا ذكرناه  ...االثار السلبية :
 اضاعة الوقت والجهد التعرف عىل الصحبة السيئة تفكك الروابط االرسية حتى ان االبن مل يعد يرى اباه اال وقت الطعام والله املستعان انتشار الخمول والكسل يف الحياة اليومية لدى مستخدم هذه الشبكاتهذه االثار السلبية وهي ايضا كثرية لكن ال يسعنا ذكرها يف هذا املقام والله املوفق...
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ثالثا  :هل نحتاج إىل مراقبه يف هذا املجال ؟؟؟
ألن هــذا املــجــال ال حـــدود لــه وال ميكن ان يحكمه يشء اال قليل لزمنا ان نضع ألنفسنا حـــدود وخطوط
حمراء ال نتعداها فينبغي عىل املسلم ان يضع نصب عينيه-:
 مــخــافــة الــلــه وهـــذا امـــر مــهــم ولـــو ان املــســلــم استشعر م ـراقــبــة الــلــه لــه ملــا قـــام بـــأي يشء يغضبه ســواءيف الشبكات او يف حياته اليومية .
 احــــرام خــصــوصــيــات االخــريــن وايــضــا هـــذا يشء مــهــم ويــجــب ان ن ـراعــيــه فــكــا تــحــب ان يــحــرمــك الــنــاسويحرتموا خصوصياتك فعليك بفعل ذلك اوال .
 استشعار ان هــذه نعمة مــن الــلــه فتواصلك مــع الــعــلــاء وتعلمك للعلم بـــدون بــذل جهد كبري هــذه بحدذاتــهــا نعمة مــن الــلــه عــز وجـــل انــظــر اىل عــلــاء الــســلــف كــانــوا يقطعون الــفــيــايف لــيــايل وأيــــام لــيــســألــوا عن
مــســألــة رشعــيــة ونــحــن الحمدلله نــســأل الــعــامل ونستفيد مــنــه خ ــال وق ــت قليل ج ــدا والــحــمــدلــلــه فبالشكر
تدوم النعم واذا اسأت االستخدام ستحرم ذلك . ..
ه ــذا يشء بسيط مــن تــوجــيــه اســتــخــدام الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة وفـــوق ذل ــك ف ــان املــســتــخــدم لــهــذه الشبكات
محتاج للحامية من طريقني -:
حــايــة لــهــم مــن انــفــســهــم :بــحــيــث ال يــــروا انــفــســهــم بــالــتــوســع واالطـــــاع عــى عــى مــا ال يــجــب االطـــاع
عليه ,,,
حــايــة لــهــم مــن غــرهــم  :مــن رفــقــاء الــســوء مــثــا الــذيــن مل يــدعــوا ألهـــل الــخــر مــكــان وغـــر ذلـــك من
الدعاة اىل الفكر الغري صحيح .

29

كيفية توجيه استخدام الشبكات االجتامعية
إن اإلنــســان هــو املــســتــخــدم لــهــذه الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة فــإنــه هــو مــن يــتــرف فيها فـــإن أحــســن أحــســنــت و إن
أســـاء أســـاءت  ,ولتوجيه اســتــخــدام الشبكات االجــتــاعــيــة االســتــخــدام األفــضــل فــإنــه يجب علينا جميعاً كــطــاب و
معلمني و مربني و إعالميني و غريهم استخدامها االستخدام الصحيح فيام ييل :
أوالً :التعليم
فيستخدمها الــطــالــب للتعلم و الــبــحــث و االســتــفــادة مــن خـــرة الــعــلــاء و الــتــواصــل مــع املعلمني خـــارج فصول
الـــدراســـة كالتعليم االلـــكـــروين حــيــث يــوفــر بيئة تعلم تفاعلية بــن املــتــعــلــم واألســـتـــاذ والــعــكــس وبـــن املتعلم
وزمالئه,كام توفر عنرص املتعة يف التعلم فلم يعد التعلم جامدا ً أو يعرض بطريقة واحدة .
ويستخدمها املــعــلــم و الــعــامل لــنــر علمه و الــتــواصــل مــع طــابــه أثــنــاء الــــدرس و خـــارج فــصــول الـــدراســـة لــإطــاع
عىل أبحاث و اختبارات طالبه وواجباتهم و الرد عىل استفساراتهم و توجيهيهم التوجيه الصحيح .
أص ــب ــح الــتــعــلــيــم اإللـــكـــروين يــســتــخــدم بــشــكــل أســــايس يف الــجــامــعــات و املـــــدارس يف ال ــع ــامل ال ــغ ــريب و بــصــورةمحدودة يف الجامعات العربية .
ثانيا  :التواصل
جــيــل التقنية شــبــاب الــغــد و اإلنـــســـان بــشــكــل عـــام بطبعه اجــتــاعــي يــحــب الــتــواصــل  ,واإلســـــام أيــضــا ً يحث
عــى الــتــواصــل و صــلــة االرحــــام و تــبــادل الــســام وهـــذه الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة سهلت الــتــواصــل مــهــا كـــان البعد
بلمسة زر وكذلك الدول و املؤسسات .
ثالثاً  :الدعوة
يستطيع الــداعــيــة أن يــوصــل دعــوتــه عــن طــريــق هـــذه الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة ملــايــن الــبــر بلغتهم و أفــكــارهــم
بــأســهــل الــطــرق  ,و أصــبــح كــل داعــيــة لــديــه حــســاب يف هـــذه الــشــبــكــات و ال يــحــتــاج ملــوافــقــة الــحــكــومــات لذلك
واســلــم عــى يــديــهــم الــكــثــر مــن الــنــاس و زالـــت شــبــهــات كــثــرة و أصــبــحــت مــصــادر تلقي الــعــلــم منهم سهلة و
ميرسة .
رابعاً  :نقل األخبار
مل يــعــد اإلعــــام حــكــرا ً عــى الــقــنــوات و الــصــحــف و اإلذاعـــــات املــمــلــوكــة للحكومة و الــتــي عـــادة تــكــون موجهة
سياسياً و دعــائــي ـاً لكل حكومة أو ديــن  ,بــل أصبحت الشبكات االجــتــاعــيــة هــي املــصــدر األول لنقل األخــبــار و
التي تكون غالباً بصورة فردية و غري موجهة .

توصيات و نصائح :

 دعــــوة اآلبــــاء واألمـــهـــات لتعلم كيفية اســتــعــال اإلنـــرنـــت بــغــرض مــشــاركــة أبــنــائــهــم يف اخــتــيــار املــنــاســب،و الــتــشــديــد عــى أهــمــيــة غـــرس الــتــقــوى وضـــوابـــط الــعــقــيــدة يف نــفــوس األبـــنـــاء بــالــحــســنــى والـــقـــدوة الحسنة،
ومــنــاقــشــة األبــنــاء والــتــداخــل مــعــهــم ،ووضـــع الــجــهــاز يف مــكــان وجـــود الــعــائــلــة وتــحــديــد قــواعــد وإرشـــــادات ضابطة
الستخدامهم للكومبيوتر.
 تــوجــيــه األبــنــاء الســتــثــار اســتــخــدام اإلنــرنــت يف أمـــور وأعــــال مــفــيــدة واقــــراح مجموعة مــن املــواقــع املناسبةوتــوجــيــهــهــم بــاالهــتــام بــالــصــاة والــحــلــق الــقــرآنــيــة والــصــحــبــة الــصــالــحــة والـــرقـــابـــة املــســتــمــرة عـــى عــاقــاتــه
وصداقاته وتكوين صداقات أرسية داخل عوامل الربيد اإللكرتوين ونحوه.

 ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻘﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬـﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺘﻭﻅﻴـﻑ ﻤﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﺎﻤﻋﻲ ﻲﻓ ﺨﺩﻤﺔﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻡ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﻤﺘﻬﻡ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻲﻓ ﻤﺠﺎل ﺍﻤﻟﻨﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ.

 ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﺎﻤﻋﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻲﻓ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻫﻡ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜلﻤﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺠﺘﺎﻤﻋﻲ.
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الفصل الثامن :
الوسائل العملية
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أوالً :اإلحصائيات
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فيس بوك

 كــشــف متخصص يف شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــاعــي بـــان عـــدد مــســتــخــدمــي «الــفــيــس بــوك»مـــن الــجــنــســن يف املــمــلــكــة وصــــل اىل ( )5.506.500مــســتــخــدم مـــن اصــــل  10مــلــيــون
مستخدم لالنرتنت تقريبا ,,،
 عدد املستخدمني تخطى  800مليون مستخدم نشط يستخدم نصفهم املوقع يوميا يــتــم تحميل  250مــلــيــون صـــورة يــومــيــا و يــتــم مــشــاهــدة مــا يــعــادل  150ســنــة مــن الفيديواملتضمن من يوتيوب فقط داخل املوقع.
 يــتــوفــر الــفــيــس بـــوك بــأكــر مــن  70لــغــة و  %80مــن مستخدميه يــعــيــشــون خـــارج الــواليــاتاملتحدة.
  350مــلــيــون مــســتــخــدم يــســتــخــدمــون الــهــواتــف الــذكــيــة لــلــدخــول عــى حــســابــاتــهــم بالفيسبوك.
 بــيــنــا ارتــفــع عـــدد مــســتــخــدمــي مــوقــع الــتــواصــل االجــتــاعــي ”تـــويـــر” يف الــســعــوديــة إىل 393ألف مستخدم نشط منهم  %69رجال و %31نساء ,,,
 وكـــانـــت نــســبــة املــســتــخــدمــن االعــــى مـــن ســـن  34-25بــنــســبــة  %39تــلــيــهــا االعـــــار بني 24-18سنه بنسبة ,,, %30

يوتيوب ()YouTube

يــــزور الــيــوتــيــوب شــهــريــا أكـــر مــن  800مــلــيــون زائــرفريد يشاهدون فيها أكرث من  90مليار مشاهدة
كـــل دقــيــقــة يف يــوتــيــوب يــتــم تحميل مــا يــقــارب 48ســاعــة فــيــديــو أن مـــا يـــعـــادل  8ســـنـــوات مـــن الــعــرض
املستمر يتم تحميله يوميا
 %70مـــن زوار يــوتــيــوب هـــم مـــن خــــارج الـــواليـــاتاملتحدة و يتوفر يوتيوب ب  43لغة حول العامل
 %13من زوار اليوتيوب يدخلون عرب األجهزة الذيك
 11,8مـــايـــن مــســتــخــدم لــإنــرنــت يف املــمــلــكــة ..و
 %69منهم يدخلون عىل اإلنرتنت عرب الجوال ,,,
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ثانيا :االستبيان
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هـــذا وقـــد تــم عــمــل اســتــبــيــان وتــوزيــعــه عــى فــئــة عــمــريــة معينة وهـــي الــتــي ندرسها
وكـــانـــت مـــا بـــن الــســادســة عـــر والــعــريــن وقـــد تـــم تـــوزيـــع االســتــبــيــان عـــى مئة
وخــمــســن شــخــص وكـــان االســتــبــيــان يــتــحــدث عــن عـــدة مــواضــيــع ســنــوردهــا مــع نتائجها
كالتايل-:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
-

كيف تاثري الشبكات عىل واقع الشخص يف املجتمع ؟؟
 %53.3من االشخاص اثرت عليهم ايجابيا
 %18من االشخاص اثرت عليهم سلبيا
 %28.7من االشخاص مل تؤثر عليهم
كيف يفضل الشباب قضاء اوقات فراغهم ؟؟
 %26من االشخاص يقضونه يف الواقع مع االشخاص
 %22.7من االشخاص يقضونه عىل الشبكات االجتامعية
 %51.3من االشخاص يستطيعوا املوازنة بني الشبكات والواقع
ما سبب انضاممهم لهذه الشبكات ؟؟
%19.3من االشخاص سبب انضاممهم تكوين صداقات جديدة
 %26من االشخاص كان سبب انضاممهم التسلية ومضية الوقت
 %51.7من االشخاص سبب انضاممهم اسباب تخص الدراسة
كم من الوقت متيض عىل هذه الشبكات يوميا ؟؟
 %39.3من االشخاص يقضون اقل من ساعتني
 %27.3من االشخاص يقضون من  4-2ساعات
%20.7من االشخاص يقضون من  6-4ساعات
 %12.7من االشخاص يقضون اكرث من  8ساعات
هل يراقب االباء ابنائهم وما ينرشوه فيها ؟؟
 %16من االشخاص يراقبهم والديهم
 %42.6من االشخاص ال يراقبهم والديهم
 %41.4من االشخاص احيانا يراقبوهم والديهم واحيانا ال
ما اغلب مشاركتهم يف هذه املواقع ؟؟
%18.6من االشخاص مشاركاتهم دعوية
%15.4من االشخاص مشاركتهم دراسية او عملية
%47.3من االشخاص مشاركاتهم اجتامعية
%18.7من االشخاص مشاركتهم ثقافية
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الخامتة
وبــحــمــد و نــعــمــة وفــضــل مــن الــلــه نــكــون قــد انــتــهــيــنــا مــن هـــذا الــبــحــث املـــبـــارك و
الــــذي كـــان بــعــنــوان « شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــاعــيــة «  ,تكلمنا فــيــه عــن ماهية
الــشــبــكــات ونــبــذة مــخــتــرة عــنــهــا و أتــبــعــنــاهــا بــذكــر أهــمــيــة الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة
و أنــهــا ســاح ذو حــديــن فــإن أحــســن أحــســنــت و إن أســـاء أســـاءت  ,وبــعــد ذلــك ذكــرنــا
الــنــظــرة الــرعــيــة للشبكات مــقــرونــة بــآيــات مــن الــقــرآن الــكــريــم و الــســنــة الــنــبــويــة ,
ويف الــفــصــل الــثــال تكلمنا عــن االســتــخــدام الــســائــد للشبكات االجــتــاعــيــة واتبعناها
بــعــنــاويــن عــامــة تــخــدم مــوضــوع هـــذا الــبــحــث  ,وطــرحــنــا أيــضــاً بــعــض مــن الــتــســاؤالت
املتعلقة بــالــشــبــكــات االجــتــاعــيــة  ,وتكلمنا يف نــهــايــة الــبــحــث عــن تــأثــر الشبكات
االجــتــاعــيــة و تــأثــرهــا عــى الــشــبــاب وكيفية تــوجــيــه اســتــخــدام الــشــبــكــات االجتامعية
االستخدام األمثل الذي ينفع به نفسه و أمته قبل كل يشء .
وهكذا لكل بداية نهاية  ،وخري العمل ما حسن آخره وخري الكالم ما قل ودل وبعد هذا الجهد املتواضع
نتمنى أن نكون موفقني يف رسدنا للعنارص السابقة رسدا ال ملل فيه وال تقصري موضحني اآلثار اإليجابية
والسلبية لهذا املوضوع املهم و الجميل راجني من الله القبول ووفقنا الله و إياكم ملا فيه الخري و الصالح .
وصل الله هم وبارك عىل املبعوث رحمة للعاملني محمد صىل الله عليه وسلم و عىل آله وصحبه ومن
سلم تسليامً كثريا ً

سبحان ربك رب العزة عام يصفون و سالم عىل املرسلني و الحمد لله رب العاملني .
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املراجع
http://www.luxorlink.com -1
http://islamqa.info -2
جوجل-3
وكيبيديا-4
http://www.slideshare.net/sosokh/ss -5
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