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 املقدمة

الحمد لله وكفى .. والصالة والسالم عىل سيدنا املصطفى وعىل اله وصحبه ومن هدى ..                   أما بعد:

فيها  يجتمع   .. املال  ويوفر  والزمان  املكان  لنا  يخترص  االفرتايض،  الواقع  يف  اجتامعات  عقد  نسمع عن  زلنا  فام 
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 
التقليل من  أو  إغفالها  إيجابيات ال ميكن  الشبكات  ..أمثرت هذه  االجتامعية  الشبكات  أال وهي   .. لها  الرشعية 
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 ,,,

القبول وأن  العمل  لهذا  ان كتب  توجيهاته ولعله  لكل من يسعفنا مبالحظاته و  الشكر  ونتقدم بجزيل 
... الله ان يرزقنا اإلخالص فيه وأن يتقبل منا إنه سميع مجيب  نطوره ونسأل 
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االجتامعية التواصل  شبكات 

الشبكات ماهيتها وأهدافها  .  : الفصل األول 
املبحث األول : ماهية الشبكات  .

. الشبكات االجتامعية  : أهداف  الثاين  املبحث 

. الرشعي  واهميتها وحكمها  الشبكات   : الثاين  الفصل 
اإلجتامعية. الشبكات  أهمية   : األول  املبحث 

للشبكات. الرشعية  النظرة   : الثاين  املبحث 

. واملثايل  السائد  واستخدامها  الشبكات   : الثالث  الفصل 
املبحث األول : من أشكال االستخدام السائد الشبكات .

.  .. الرابع: عناوين  الفصل 
عــنــــاويـــن.  : األول  املبحث 

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

. وتأثريها  الشبكات  السادس:  الفصل 
. الشباب  الشبكات االجتامعية عىل  : تأثريات  املبحث األول 

. الشبكات  استخدام  توجيه  كيفية  السابع:  الفصل 
. االجتامعية  الشبكات  استخدام  توجيه  كيفية   : األول  املبحث 

. عملية  الثامن: وسائل  الفصل 
: االحصائيات. املبحث االول 

االستبيان. الثالث:  املبحث 

خطة البحث
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الفصل األول 

 الشبكات ماهيتها وأهدافها
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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 والتضّخم ، 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 .

أما شبكة الحاسوب فهي عبارة عن أجهزة حاسب متعددة تتصل ببعضها عن طريق » موّصالت معينة » وهذه 

األجهزة قد ترتبط بجهاز تحكم مركزي  . 

ــعــقــد«،  »ال تسمى  ــظــامت(  ــن م )أو  ــراد  ــ أف ــن  م مــكــونــة  اجــتــامعــيــة  بنية  ــي  ه ــة  االجــتــامعــي الــشــبــكــة 

ــط، مــثــل الــقــرابــة  ــرتابـ ــن أنــــواع الـ ــد م ــ ــوع واح ــن نـ ــرث م ــأك ــال( ب ــصـ ــق االتـ ــري ــن ط ــي تــرتــبــط )عـ ــت وال

والصداقة واملصالح املشرتكة، وتبادل املعامالت املالية، أو عالقات املعرفة واملعتقدات. 

ــول  ــوص ال يـــريـــدون  ــدف  ــ وه ــرتك  ــش م ــط  ــ راب لــهــم  معينني  أُنــــاس  لــجــمــع  تأسيسها  ــم  ت ــع  ــواق م فــهــي 

إليه .

التخصصات  مــتــعــددة  اخـــرة  ــع  ــواق م ــاك  هــن ان  اال  التخصص  ــدد  ــح وم مــوحــد  املــواقــع  هـــذه  بــعــض 

اتــصــال  وســيــلــة  فــهــي  ــايل  ــت ــال وب داخــلــهــا  شخصية  صــفــحــات  وانــشــاء  فيها  االشــــرتاك  للجميع  وتــتــيــح 

فعالة ورسيعة

ماهية الشبكات

ما نريده من الشبكات تحديداً :

 الشبكات اإلجتامعية  
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 خدمات الشبكات االجتامعية
ــرى لــجــمــع املــســتــخــدمــني واألصـــدقـــاء وملــشــاركــة  ــات كـ ــ ــرمــجــهــا رشك هـــي خـــدمـــات تــؤســســهــا وت

ــات وأنــشــطــة  ــامم ــت ــحــث عــن اه ــب ــشــطــة واالهـــتـــاممـــات، ولــلــبــحــث عــن تــكــويــن صـــداقـــات وال األن

لدى أشخاص آخرين. 

مجموعة  ــقــدم  ت ويـــب  ــع  ــواق م ــن  ع ــارة  ــب ع ــي  ه ــاً  ــي حــال املـــوجـــودة  االجــتــامعــيــة  الــشــبــكــات  معظم 

ــل املـــحـــادثـــة الـــفـــوريـــة و الـــرســـائـــل الــخــاصــة والـــريـــد  ــث ــن الـــخـــدمـــات لــلــمــســتــخــدمــني م مـ

تــتــيــح لك  ,كـــام  ــات  ــدم ــخ ال ــن  ــا م ــريه ــفــات وغ ــل امل ــن و مــشــاركــة  ــدوي ــت الــفــيــديــو وال اإللـــكـــرتوين و 

,تستطيع  ــرس  ويـ بــســهــولــة  تــحــب  مــن  مــع  املــهــمــة  ــاتــك  حــي أحــــداث  ــة  ــارك ــش م ــكــات  ــشــب ال ــذه  هـ

الشبكة  طــبــيــعــة  اخــتــلــفــت  ــة  ــدم ــق امل ــات  ــدم ــخ ال الخــتــالف  و  أيــضــا.  ــهــا  ومــشــاركــت األخـــبـــار  نــرش 

.  .. مستخدميها  واستعامل 

-: الخدمة  االجتامعية حسب  الشبكات  أنواع 

.)Facebook,MySpace(. املتعارف عليها  التواصل االجتامعي  1- مواقع 

شخصيه  ــار  ــب اخ كــانــت  ــواء  سـ معها  الــتــفــاعــل  و  ــار  ــب األخ تلقي  و  لــنــرش  تستخدم  ــات.  املـــدونـ  -2

.Plurk, )twitter( ويوجد ما يسمى التدوين املصغرWordPress, )blogger( او عامه

اشــهــرهــا   )Wikipedia( املــســتــخــدمــني  ــني  ب ــومــات  املــعــل ــة  ملــشــارك وهـــذه   ]Wiki[. ــي  ــوي ال  -3

لها. الكثري يف مختلف املواضيع حتى األفالم قد يوضع  وغريها 

بها  ــني  ــل ــام ــع وال ــات  الـــرشكـ ــاب  ــحـ وأصـ األعــــامل  ــاع  ــن ص تــجــمــع  ــكــات  شــب ــل.   ــم ــع ــال ب ــط  ــب ــرت امل  -4

.)linkedin,Xing(

عليها  والتعليق   , الــفــيــديــو  مــقــاطــع  ــة  ومــشــارك ومــشــاهــدة  ــرفــع  ب تسمح  الــفــيــديــو.  مــشــاركــة   -5

.  )Youtube( وتقييمها 

صــور  ــرض  ــع م إنـــشـــاء  و  الـــصـــور  ــة  ــارك ــش م و  ــدة  ــاه ــش م و  ــع  ــرف ب تــســمــح  ــور.  ــصـ الـ ــة  ــارك ــش م  -6

.))Flickr وتقييمها  عليها  والتعليق  الصور  رؤية  اآلخرون  ويستطيع  شخيص 

مشاركتها  ــم  ث ومـــن  ورفــعــهــا   mp3 بصيغة  صــوتــيــة  مــقــاطــع  بتسجيل  تسمح  ــت.  ــاس ــودك ــب ال  -7

.)Podcast( املستخدمني 
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Classmates. مــثــل  التسعينيات  ــر  ــ أواخ يف  ــظــهــور  ال يف  االجــتــامعــيــة  الــشــبــكــات  ــن  م مــجــمــوعــة  بـــدأت 

ذلــك  ــز  ــ ورك  1997 ــام  عـ  SixDegrees.com ومــوقــع  ــة  ــدراسـ الـ ــالء  ــ زم بــني  ــلــربــط  ل  1995 ــام  عـ  com

الشخصية  املــلــفــات  املـــواقـــع  ــك  ــل ت يف  ــرت  ــهـ وظـ ــاص.  ــ ــخ ــ األش ــني  بـ املـــبـــارشة  ــط  ــ ــرواب ــ ال ــىل  عـ ــع  ــوقـ املـ

تلك  ــري  ــوف ت ــن  م ــم  ــرغ ــال وب ــاء.  ـــدقـ األص ــن  م ملــجــمــوعــة  ــخــاصــة  ال ــل  ــائ ــرس ال إرســــال  ــة  ــدم وخ للمستخدمني 

تستطع  مل  ــع  ــواق امل تــلــك  أن  إال  الــحــالــيــة  االجــتــامعــيــة  الــشــبــكــات  يف  تــوجــد  ــا  مل مشابهة  لــخــدمــات  ــع  ــواق امل

مل  ــتــي  ال االجــتــامعــيــة  الــشــبــكــات  ــن  م مجموعة  ظــهــرت  ذلـــك  ــعــد  وب ــا.  ــه إغــالق وتـــم  ملالكيها  ــاً  ــح رب تـــدر  أن 

موقع  ظــهــر   2005 ــام  عـ ــة  ــداي ب ــع  م و  و2001.   1999 ــوام  ــ األعـ ــني  ب الــكــبــري  ــجــاح  ــن ال تحقق  أن  تستطع 

ويعتر  الــشــهــري  األمــــرييك   MySpace ــع  ــوق م ــو  وهـ  google ــن  م ــرث  أكـ صــفــحــاتــه  ــدات  ــاه ــش م ــدد  عـ يــبــلــغ 

من أوائل وأكر الشبكات االجتامعية عىل مستوى العامل ومعه منافسه الشهري فيس بوك.

 Facebook
تقليدي.  بــشــكــل  بــاالنــرتنــت،  ــد  ــشــدي ال بــولــعــه  الــطــلــبــة  بــني  ــورا  ــشــه م ــان  كـ ــذي  ــ ال جــوكــربــريج،  يــفــكــر  مل 

ببساطة   .. او  الــجــامــعــة  ــار  ــب اخ ــرش  ن اىل  او  ــات،  ــالنـ االعـ يــجــتــذب  ــاري  ــج ت مــوقــع  ــاء  ــش ان اىل  يــســع  مل  مــثــال 

تم  اذا  الــتــواصــل،  ــذا  هـ مــثــل  ان  ــاس  ــ اس عــىل  الــجــامــعــة  طــلــبــة  بــني  ــل  ــواص ــت ال عملية  تسهيل  يف  فــكــر 

ــان  وك  ،2004 ــام  عـ يف  ــوك«  ــ ب ــس  ــي »ف مــوقــعــه  ــريج  ــرب ــوك ج ــق  ــل واط جـــارفـــة.  شعبية  ــه  ل ســيــكــون  ــجــاح،  ــن ب

واســعــة  شعبية  ــســب  ــت واك ــارد،  ــافـ هـ جــامــعــة  طــلــبــة  بــني  رواجــــا  املــوقــع  مــالــقــي  فــرسعــان   ، اراد  مــا  لــه 

طلبة  لتشمل  املــوقــع  اىل  الـــدخـــول  لــهــم  يــحــق  مــن  قــاعــدة  تــوســيــع  عــىل  شــجــعــه  ــذي  ــ ال ــر  ــ االم بــيــنــهــم، 

موقع  واســتــمــر  الــجــامــعــيــة.  الــحــيــاة  ــىل  ع الــتــعــرف  اىل  يــســعــون  ثــانــويــة  ــدارس  ــ م طلبة  او  ــرى  اخـ جــامــعــات 

ــرر جــوكــربــريج  ــتــني. ثــم قـ ــدة ســن ــة ملـ ــوي ــان ــث ــات واملــــــدارس ال ــع ــام ــج ــارصا عــىل طــلــبــة ال ــ ــوك« ق ــ ــس ب ــي »ف

Twitter
يف  األمـــريكـــيـــة   Odeo ــة  ــ رشك ــرتـــه  أجـ بــحــثــي  ــر  ــوي ــط ت ــمـــرشوع  كـ  2006 ــام  ــ ع أوائـــــل  يف  ــوقـــع  املـ ــر  ــه ظ

أكتوبر  يف  ــام  عـ بشكل  للمستخدمني  ــاً  رســمــي ــة  ــرشك ال أطــلــقــتــه  ذلـــك  ــعــد  وب فــرانــســيــســكــو،  ــان  سـ مــديــنــة 

حيث  ــن  م  2007 ــام  عـ يف  ــســاحــة  ال ــىل  ع ــدة  ــدي ج كــخــدمــة  ــار  ــش ــت االن يف  ــع  ــوق امل ــدأ  بـ ــك  ذلـ ــد  ــع وب  .2006

الــرشكــة  عــن  ــة  ــدم ــخ ال بــفــصــل   Odeo ــة  رشكـ ــت  ــام ق  2007 أبــريــل  ويف  ــرة،  ــغ ــص امل ــات  ــن ــدوي ــت ال تــقــديــم 

 Twitter وتكوين رشكة جديدة باسم

Youtube
مؤسيس موقع اليوتيوب )كلهم خريجي جامعات( هم ثالثة موظيفن سابقاً يف موقع 

PAYPAL وتعرفوا عىل بعض هناك , ودار حديث بينهم عن احتامل انجاز مشاريع مستقبلية. 

وهذا الحديث تحول اىل شئ عميل عندما قام موقع   EBAY برشاء موقع  PAYPALمببلغ 

1.35 بليون 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.

كيف نشأت فكرة الشبكات 
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لكّل فعل هدفاً وغاية ترتتّب عليه،,,

من  مــجــمــوعــة  يــجــمــع  تــقــنــي  افــــرتايض  مجتمع  يف  ــل  ــواص ــت ال ــن  م ــو  ج خــلــق  ــة  ــامعــي االجــت الــشــبــكــات  ــدف  هـ إن   

ــم،  ــه ــوان وأل ومــســتــويــاتــهــم  وتــوجــهــاتــهــم  ــالف  ــت اخ ــع  م ــد،  ــ واح ــع  مــوق ــىل  ع مختلفة  ودول  مــنــاطــق  ــن  م األشــخــاص 

وتتفق لغتهم التقنية ... 

املستخدمني؟  ــن  م نـــوع  ألي  مجانية  وجعلها  ــني  ــالي امل عليها  ــع  ودفـ اجــتــامعــيــة  شــبــكــات  اســـس  ــن  م ــداف  ــ أه ــا  م  -

االجــتــامعــي  ــع  ــوق امل كـــان  وكــلــام  والــتــســويــق  اإلعـــالنـــات  طــريــق  ــن  ع لــهــم  ربـــح  ــود  وجـ الــرئــيــس  ــدف  ــه ال بالتأكيد   ,

ــاح,  ــ ــا يـــدر األرب ــل م ــض ــن أهـــم وأف ــتــي اصــبــحــت م ــالن أعـــىل ,واآلن يــوجــد األلــعــاب ال ــ أكـــرث شــهــرة كـــان ســعــر اإلع

أو أهداف تكون قريبة من بعض اهداف املستخدمني.

هام  دور  ــن  م تلعبه  ــا  مل ــظــراً  ن و  ــايل,  ــح ال ــت  ــوق ال يف  االجــتــامعــيــة  الشبكات  ــع  ــواق م أهمية  أحــد  عــىل  يخفى  ال   -

عن  فضال   ، مــنــارصيــن  و  ــاع  ــب أت جمع  أو  معتقدات  ــرش  ن أو  تسويق  أدوات  كونها  إلمكانية  اليومية  الــحــيــاة  يف 

كمية املتعة و قضاء الوقت فيها. 

بدايًة ال ميكننا تقييد اهداف املؤسسني ,,,

فهناك من بدأ بهدف ثم تغري ..

الـــدائـــرة ليشمل  ــم تــوســعــت  , ث الــثــانــويــة  ــن  الــجــامــعــة والــســابــقــني م ــه يف  ــالئ ــع زم ــع لــريبــطــه م ــوق مــثــال أســـس امل

ــدأ  ــي وب ــح ــع رب ــوق ــر لــيــكــون امل ــ ــه االم ــى ب ــه ــت ــن شــتــى األنـــحـــاء ,وان ــن مل يــكــن بــحــســبــان م ــم م ــالء الـــزمـــالء ث ــ زم

ينافس من سبقه يف هذا املجال, مجال التواصل االجتامعي. وهذا من األمثلة.. .

ومنهم من بدأ بهدف معني وبقي عليه .. 

موقعهم  ــوروا  ــ وط مــهــم  انـــه  ــه  ــرون ي ــا  م ــوا  ــت ــب واث ثــبــتــوا  ولــكــن   , ــكــثــريون  ال وعــارضــهــم  ــن  ــدوي ــت ال اهــمــيــة  رأوا  كــمــن 

ــل ذلـــك كـــان املــطــلــوب الحصول  ــب ــاس واثــــارة إعــجــابــهــم. وق ــن ــني ال ــفــكــرة مــشــهــورة ومــنــتــرشة ب حــتــى اصــبــحــت ال

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 ..

وينتقدوهم  عليهم  ــقــرتحــوا  وي ليقيموهم  عمالئها  ــع  م ــواصــل  ــت ال تفتح  كــبــرية  رشكـــة  أو  حكومية  جــهــات  مــثــال 

أيضاً.

وغريهم بشتى األهداف السامية والعالية .. أو املخفية .

الهدف األول : الربح !

يستحيل ان يؤسس شخص شبكة اجتامعية بأموال طائلة دون وجود عائد مايل !

الربح  ــدأ  ــب وت للشهرة  تصل  حتى   , ــوال  ــ األم مــن  الكثري  ستدفع  بالتأكيد  الــشــهــرة  تــريــد  الــتــي  الشبكات  ــب  وأغــل

اساسا ,, فالربح امر اسايس ومشرتك تقريبا بني اغلب الشبكات االجتامعية .

او  الــجــامعــي  الــعــمــل  او  كــالــتــواصــل   , ــه  ل املستخدمني  جــمــع  مــعــني  هـــدف  ــه  ل البـــد  اجــتــامعــي  مــوقــع  ــل  ك فـــإن  ــم  ث

رفع مقاطع فيديو وصور ... , وقد يجمع موقع اكرث من خدمة  ..

أهداف الشبكات االجتامعية 

أهداف املؤسسني للشبكة ...
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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 
الــذيــن  الــعــائــلــة  ــن  م األفــــراد  بــعــض  إىل  ــول  ــوص ال إىل  ــاعــي  االجــت ــواصــل  ــت ال لشبكات  اســتــخــدامــه  ــن  م الــبــعــض  يــهــدف 
الــتــواصــل  الــشــبــكــات  ــر  ــوف ت حــيــث   ,  ... الــعــمــل/املــعــيــشــة  ظـــروف  أو  ــة  ــ دراس ــغــرض  ل عنهم  ابــتــعــد  أو  عــنــه  ــدوا  ــع ــت اب
تدوينه  بكتابة  بــأخــبــارهــم  تعريفهم  او  ــارهــم  أخــب ملــعــرفــة  ــا  ــض وأي ــورة.  ــصـ والـ ــوت  ــص ال او  ــوت  ــص ال او  الــكــتــابــة  ــر  ع

قصرية مثال او بوضع صور و لقطات من حياته اليومية , وهذا يتم بكل يرس فاختفت اعذار قاطع الرحم.. .

الصداقة 
األفــكــار  أو  ــول  ــي امل نفس  لهم  أشــخــاص  ــجــاد  إي وســهــولــة   , األول  املستخدمني  هــدف  تقريبا  بــات  ــات  ــصــداق ال تكوين 

أو االعتقادات أحيانا ونفس املدينة التي يسكن بها أو الدولة يجعل عدد الصداقات املمكن تكوينها أكر .
وقد تبنى الصداقات عىل املصالح الشخصية , ويتم تبادل املصالح واملنافع فيا بينهم.

البحث عن ) عمل ( 
كا ذكرنا يوجد من الشبكات االجتاعية ما هو مخصص ألصحاب العمل واألعال . 

ــات/ )يف رشكـ عــمــل  عــن  ــبــاحــثــني  ال و   ).. جــديــد-  ــروع  ــ م )الـــركـــات-  األعــــال  اصــحــاب   : ــني  ــرف ــط ال تــفــيــد  فــهــي 
مروع..(

ــامــة  ــســهــل فــيــهــا إق ــة.  وي ــول ــه ــس ــون لـــه وب ــصــل ــني ي ــث ــاح ــب ــفــة وال ــوظــي ــالن عـــن ال ــ ــضــعــوا اإلعـ ــات ي ــاب الـــركـ ــح ــأص ف
اإلجتاعات والتشاور حول املروع او الفكرة او أمور الركة واإلتصال بفروعها .. .

الشهرة 
كالتي  مــثــال  الــشــبــكــات  بــعــض  ــذا هـــدف  , وهـ االجــتــاعــيــة  الــشــبــكــات  ــو طــريــق  الــشــهــرة ه ــرق لكسب  ــط ال أفــضــل  ــن  م
ما  أو  يــصــنــعــون  ــا  م تشهري  ــن  ع يــبــحــثــون  الــشــبــكــات  مستخدمي  ان  فــاألغــلــب   , ــرض.  ــع م ــن  ــكــوي وت ــرســم  ــال ب تـُـعــنــى 

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 .. .

نر العلم 
وميكن   . األشــيــاء  مختلف  ,وعـــن  ــعــلــوم  ال لــنــر  مخصصة  اجــتــاعــيــة  شــبــكــات  فــهــي   , مــثــال  ــي  ــوي ال ــن  ع ــا  ــرن ذك ــا  ك
الــتــجــارب  ــا  ــض وأي  , لتعليمها  مخصصة  ــز  ــراك م لــهــا  تــجــد  ال  الــتــي  الــصــنــعــات  ــن  م الــكــثــري  ــن  ع ــورة  ــص م ــات  ــ رشوح وضـــع 
مختلفها  و  ــال  ــك األش وبــأبــســط  املــعــلــومــة  وضـــع  بــإمــكــانــه  شــخــص  واي  ــزل,  ــن امل يف  بــهــا  الــقــيــام  يصعب  الــتــي  العلمية 

وتنتر تلك برسعة فتعم الفائدة .. .

متعددي األهداف 
كــالــجــمــع بني   , ــة  ــدم أكـــر مـــن خ ــدم  ــق ي املـــوقـــع  ــب ألن  ــان أكـــر مـــن ج املـــوقـــع يف  يــســتــخــدم  ــعــض  ــب ال ــجــد  ن قـــد 
الــخــدمــات  ــي , وتــتــيــح بــعــض  ــاع ــت ــل اإلج ــواص ــت ال ــون هــدفــهــا  ــك ــد ي ــال( فبعض املـــواقـــع ق ــث ــل ونـــر عــلــم م ــواص ــت )ال
الله  ــإذن  بـ اســتــفــاد  ــن  م اجـــر  ولـــه   , ــا  ــي ودن ــا  ــن دي املــفــيــدة  الــعــلــوم  ــر  ن يف  املــســتــخــدم  منها  فيستفيد   , مــقــال  كــنــر 
, او  الْـــَعـــاِمـــِل ((  أَْجــــِر  ِمـــْن  ــُص  ــُق ــْن يَ َعـــاِمـــٌل ال  ِبـــِه  َعــِمــَل  َمـــا  أَْجــــُر  ِعــلْــًا فَــلَــُه  َعــلِــَم  َمـــْن  ــعــاىل ))  ت ــه  ــل ال قـــال 
ــارك يف  ــش ــت ــدد , او ال ــاء جـ ــ ــؤدي ملــعــرفــة رشك ــ ــات ي ــداق ــص ــل( فــتــكــويــن ال ــم ــن ع ــحــث ع ــب ــة وال ــداق ــص ــني )ال الــجــمــع ب

فكرة مروع جديد وتنفيذه.. .

اهداف املستخدمني لخدمة الشبكة ...
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الفصل الثاين :

الشبكات وأهميتها وحكمها الرشعي
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إذ اليخفى عىل الكثري أهمية ماتوصلت به التقنية يف عرصنا الحارض .
فهذه   « االجــتــاعــيــة  الشبكات   «  : هــي  التقنية  هــذه  إلينا  ــه  ب وصــلــت  الــتــي  األمـــور  ــدى  إحـ مــن  كــانــت  ولــقــد 
جرس  ــي  ه أصــبــحــت  ــل  ب  ، فــقــط  ــارف  ــع ــت ال فيها  يــتــم  وشــبــكــات  ــع  ــواق م مــجــرد  ليست  االجــتــاعــيــة  الــشــبــكــات 

التواصل األكر بني رشائح املجتمع يف الغالبية .
عــدة  مــجــالت  يف  تستخدم  ــد  ق إذ   ، ــد  ــوائ ف ــن  م فيها  ومبـــا  االجــتــاعــيــة  الــشــبــكــات  بأهمية  مــؤمــنــون  ــحــن  ون

يف األمور الحياتية , مثل : الوزارات ، الجهات الحكومية ، الركات ، ...الخ.
 : هــي  ــكــات  ــشــب وال املـــواقـــع  ــذه  هـ إنــشــاء  مــن  األول  الــهــدف  أن  ــا  ــوجــدن ل ــل  ــ األص مــســاهــا  إىل  نــظــرنــا  ــو  ولـ

سهولة التواصل االجتاعي عىل الصعيدين : أ/ الجاعي .                  ب/ الفردي .

بل  واألصـــحـــاب  األصـــدقـــاء  ــن  م ممكن  عـــدد  أكـــر  ــع  م ــواصــل  ــت ال يف  الــكــثــري  ــدت  ــاع س ــا  ــه أن يف  أهميتها  تكمن 
باألخص بني أفراد األرسة الواحدة. وأهمية هذه الشبكات تنعكس كذلك عىل مستخدمها .

ــا فــاملــســتــخــدم ال ميكنه  ــاءه ــش ــقــا الــهــدف األســــاس مــن إن ــا ذكــرنــا ســاب ــا وكـ ــرّيه ــس فــاملــســتــخــدم هــو مــن ي
املستخدم  أحــســن  ــان  فـ ــد.  ــري ي فــيــا  ــوجــهــه  وي ــســريه  ي أن  باستطاعته  ــكــن  ول ــا  ــام مت ــدف  ــه ال ــذا  هـ يلغي  أن 

أحسنت ، وان أسآء أساءت، فلن يرضها يشء.
فله  ــواصــال  ت أراد  فمن  الشبكات  هــذه  ــل  داخـ ــدور  يـ فيا  ــر  اآلخـ عــىل  ــه  رأيـ يــفــرض  أن  أحــد  يستطيع  أحــد  وال 

، ومن أراد تعلياً فله ، ومن أراد لهواً فله ، واملوفق من يحسن االختيار .
ــأخــذ مــنــه الــوقــت  ــل وجـــود هـــذه املــواقــع والــشــبــكــات االجــتــاعــيــة فــهــي ت ــن انــغــمــس يف ظ ــاك الــكــثــري م ــن وه
نظره  ــذ  ــأخ ي أن  دون  ــن  م ــل  ــام ك ــوم  يـ ــر  مي أن  ميــكــن  ــال  ف  ، بعضهم  ــدى  لـ ــاء  ــ امل مبــثــابــة  ــحــت  وأصــب ــل  ــطــوي ال

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.

ـــإذا اســتــخــدم  ــخــدم يف الـــر فـ ــســت ــري وت ــخ ــن تــســتــخــدم يف ال ــديـ ــة ســـالح ذوحـ ــي ــاع ــت ــكــات االج ــشــب ال
ــذا كله  ــه ــاس ف ــن ــني ال ــر الــعــلــم والـــديـــن ب ــىل ن ــد ع ــاع ــه وس ــل ــريض ال ــذه الــشــبــكــات فــيــا يـ االنـــســـان هـ
ــفــواحــش ومــاحــرم  ــاس ونـــر ال ــن ــني ال ــهــدامــة ب ــار ال ــك ــن يستخدم هـــذه الــشــبــكــات لــنــر االف ــا م ــري وامـ خ
يكون  ان  للمستخدم  وينبغي  مــحــرمــاً  سيئا  اســتــخــدامــاً  االجــتــاعــيــة  الــشــبــكــات  اســتــخــدم  فــهــذا  ــه  ــل ال
مايكتب  صــحــة  ــن  م ويــتــأكــد  ــريا  ــ االخ واليــقــرأ  ــريا  ــ االخ فاليكتب  الــشــبــكــات  ــهــذه  ل اســتــخــدامــه  يف  حـــذرا 

او مايقرأ قبل نره.
فينفع  املــســتــخــدمــني  ــن  مــالي اىل  فتبلغ  اوحــديــث  ايـــة  االجــتــاعــيــة  للشبكات  املــســتــخــدم  يكتب  وقـــد 
بذيئا  كــالمــا  فيكتب  ــم  ــده اح يـــأيت  ذلـــك  ــن  م الــعــكــس  وعـــىل  كتبت  ــا  مب ــم  ــده اح يــهــتــدي  وقـــد  بــهــا  ــه  ــل ال

اويرسل مقطعا محرما فيحمل به اوزار من شاهده او سمعه ومن نره.

أهمية الشبكات اإلجتامعية

النظرة الرشعية للشبكات
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الفصل الثالث :

الشبكات واستخدامها السائد واملثايل
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ما ميكن استخدامه يف الشبكات من االيجابيات  التايل:-

1- االستخدامات االتصالية الشخصية.
بهدف  ــت  ــان ك ــوم  ــي ال االجــتــاعــيــة  للشبكات  األوىل  الــــرارة  ــعــل  ول ــاً،  ــوع ــي ش األكـــر  ــدام  ــخ ــت االس وهـــو 
ــذا الـــهـــدف مــوجــود  ــ ــني، وه ــع ــاء يف مــنــطــقــة مــعــيــنــة أو مــجــتــمــع م ـــدقـ ــشــخــي بـــني األص ــل ال ــواص ــت ال
التقنيات  مــســتــوى  ــىل  وعـ ــات  ــدم ــخ ال مــســتــوى  عــىل  ــة  ــاعــي االجــت الــشــبــكــات  ــور  ــط ت ــم  ــرغ ب اآلن  حــتــى 

والرمجيات، وبرغم خروجها من حدود الدولة إىل فسيح جو العامل.
ــور  ــص ــخــاصــة وال ــات ال ــف ــل ــومــات وامل ــادل املــعــل ــب ــخــاصــة ت ــة ال ــاعــي ــالل الــشــبــكــات االجــت ــن خـ ــن م ــك ومي
أعــارهــم  اخــتــلــفــت  وإن  ــاً،  ــب ــال غ ــات  ــب ــرغ وال األفـــكـــار  ــدة  ــوح ب يتميز  مجتمع  يف  ــفــيــديــو،  ال ومــقــاطــع 

وأماكنهم ومستوياتهم العلمية.

2- االستخدامات التعليمة.
ــة مـــن مــديــر  ــدايـ ــظــومــة الــتــعــلــيــم بـ ــال مـــن كـــل األطــــــراف يف مــن ــجـ ــذا املـ ــ صــــارت املـــشـــاركـــة يف ه

املدرسة واملعلم وأولياء األمور وعدم االقتصار عىل الرتكيز عىل تقديم املقرر للطالب.
الـــدراســـة،  ــت  ــل خـــارج وقـ ــواص ــت ال ــت فيمكن  ــوق ال ــز  ــاج يــكــرس ح ــة  االجــتــاعــي الــشــبــكــات  ــخــدام  ــاســت ف
ــي مع  ــاع ــج ــردي أو ال ــفـ ــل الـ ــواص ــت ــن ال ــك ــل املــــــدارس، ومي ــ ــات داخ ــي ــم ــرس ــري مـــن ال ــي عـــىل كــث ــق وي
ــارات أخــرى  ــه ــة، كــا أن الــتــواصــل يكسب الــطــالــب م ــفــردي ــروق ال ــف ــاة ال ــراع املــعــلــم، مــا يــوفــر جــو مــن م
ــدارس،  ــ ــوار امل ــ كــالــتــواصــل واالتـــصـــال واملــنــاقــشــة وإبــــداء الــــرأي، وهـــي مــســاحــة ضيقة جـــداً داخـــل أس
للمناقشات  الــضــيــقــة  واملـــســـاحـــات  ــة  ــم ــظ األن وجــــود  مـــع  ــواد،  ــ ــ امل وكــــرة  الـــطـــالب  ــدس  ــك ت ظـــل  يف 

والتداوالت.

3- االستخدامات الحكومية.
االجــتــاعــي،  ــتــواصــل  ال ــع  ــواق م خــالل  ــن  م الجمهور  ــع  م للتواصل  الحكومية  الــدوائــر  ــن  م كثري  اتجهت 
ــات الــحــكــومــيــة لــديــهــا،  ــدم ــخ ــر ال ــطــوي ــدف لــقــيــاس وت ــل الــتــقــنــي مــع الــجــمــهــور هـ ــواص ــت ــح ال ــب بــل أص
هــذا  يف  واملــيــزه  ــة،  ــدم ــق امل وخــدمــاتــهــا  الحكومية  الـــدوائـــر  وتقييم  ــل  ب الــحــديــثــة،  للتقنية  ــرة  ــســاي وم
يف  يــســاعــد  ــا  م ــارشة،  ــبـ املـ ــة  ــع ــراج ال ــة  ــغــذي ــت وال األول،  للمستفيد  ــارش  ــب امل ــول  ــوصـ والـ التكلفة  قــلــة 

تفادي األخطاء والوصول بالخدمة لإلتقان والتميز.
التعليات  ــر  ونـ ــا،  ــده ــي ــأك وت ــد  ــي ــواع امل حــجــز  يف  ــة  ــي ــاع االجــت الــشــبــكــات  مــن  االســتــفــادة  ميــكــن  و 

واإلجراءات، والتواصل مع الرئيس مبارشة.

األول: االستخدامات االيجابية للشبكات 

املبحث األول: االستخدامات االيجابية للشبكات االجتامعية .

املبحث الثاين: االستخدامات السلبية للشبكات االجتامعية .

املبحث الثالث: تجارب ناجحة لالستخدامات االيجابية .

من أشكال اإلستخدام السائد الشبكات
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والذكر هنا من باب الحذر والتحذير، ومن باب قول الشاعر:

عـرفـت الشــر ال للشــر لكـن لـتـوقـيه                  ومن مل يعرف الر من الناس يقع فيه

عن  يــســأل  عنه  الــلــه  ريض  ــيــان  ال ــن  ب حذيفة  وكـــان  ــم،  ــجــرائ ال وطـــأة  مــن  يخفف  قــد  ــذر  ــح وال العلم  إن 
وسلم  عليه  الــلــه  صــىل  الــلــه  ــول  رسـ يــســألــون  ــاس  ــن ال ــان  )كـ ــول:  ــق ي فــكــان  مــنــه،  ولــيــحــذر  ليتجنبه،  الــر 

عن الخري وكنت أسأله عن الر مخافة أن يدركني( 

ومن تلك االستخدامات السلبية ما ييل:-
1- بث األفكار الهدامة والدعوات املنحرفة والتجمعات الفاسدة املفسدة.

الشباب  مــن  االجتاعية  الشبكات  رواد  ــر  أك أن  وخــاصــة  وفــكــريــاً،  أمنياً  خــلــالً  يــحــدث  مــا  الــبــث  وهـــذا 
ــدمــري،  ــت وال لــلــهــدم  ــي  ه ــل  ب شــيــئــاً  اإلصــــالح  ــن  م تحمل  ال  بـــدعـــوات  ــم  ــه ــوائ وإغ ــم  ــه ــرائ إغ يسهل  ــا  م

وقد يكون وراء ذلك منظات وتجمعات اسست املوقع بل ودول لهم أهداف تخريبية.
 

2- عرض املواد اإلباحية والفاضحة والخادشة للحياء.
ــارصة  ــع وامل الــقــدميــة  املجتمعات  ــىل  ع العظيمة  املــخــاطــر  ــن  م والـــدعـــارة  الخلقية  ــة  ــاحــي اإلب مسألة  إن 

لقول الرسول صىل الله عليه وسلم :))ما تركت بعدي فتنة هي أخطر عىل الرجال من النساء((.
تــجــارة  الخلقية  ــة  ــي ــاح واإلب الـــدعـــارة  ــارة  ــج ت أن  لــهــا  ــة  ــ دراس يف  األمــريــكــيــة  ــدل  ــع ال وزارة  ــرت  ذكـ لــقــد 
وثيقة  أوارص  ــا  ــه ,ول دخــل  مــصــدر  أكــر  ثــالــث  وهــي  دوالرا  مليار  مثانية  مالها  رأس  يبلغ  جــدا  ــجــة  رائ

.)FBI( تربطها بالجرمية املنظمة بعد املخدرات والقار حسب إحصائيات الـ
ــوات  ــن ــق ــفــيــديــو وال ــذه تــشــمــل وســائــل عــديــدة كــالــكــتــب واملـــجـــالت وأرشطــــة ال ــارة هـ ــدعـ وتـــجـــارة الـ

الفضائية اإلباحية واإلنرتنت. 

4- االستخدامات اإلخبارية.
ــا، وهـــي أخــبــار  ــ ــن روادهـ ــادر األخــبــار لكثري م ــص ــن م ــل م أصــبــحــت الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة مــصــدر أصــي

تتميز بأنها من مصدرها األول وبصياغة فردية حرة غالباً، وليست سياسية .. .
املتخصصة،  األخـــبـــار  ومـــواقـــع  ــار،  ــبـ األخـ ــن  ع الــبــاحــثــني  بــاســتــقــطــاب  ــخــاصــة  ال ــات  ــدونـ املـ ــزت  ــي مت ــد  وقـ

التي كان ألصحابها التأثري الكبري يف نقل األخبار الصحيحة للرأي العام.

5- االستخدامات الدعوية.
بــاخــتــالف  مسلمني  غــري  أو  مسلمني  اآلخـــريـــن  مــع  لــلــتــواصــل  الــبــاب  ــة  ــي ــاع االجــت الــشــبــكــات  فــتــحــت 
الخاصة  ومــواقــعــهــم  صفحاتهم  الــدعــاة  ــن  م لكثري  ــح  ــب وأص ــهــم،  ــدان ــل وب أجــنــاســهــم  واخــتــالف  لغاتهم 
تعيق  ــي  ــت ال ــة  ــظــم األن و  الـــــدول،  مــن  كــثــري  ــي يف  ــرســم ال اإلعـــالمـــي  االنـــغـــالق  ايــجــايب يف ظــل  ,وهــــذا 

التواصل املبارش .
ــرس حــاجــز الــوقــت  ــع ك ــة ، م ــوري ــف ــق الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة بــالــعــاملــيــة وال ــن طــري وتــتــمــيــز الـــدعـــوة ع
ــف, وبـــرى  ــي ــال ــك ــت وال ــد  ــه ــج ال والـــتـــوفـــري يف  ــل،  ــواصـ ــتـ والـ ــدام  ــخـ ــتـ االسـ ــة يف  ــول ــه ــس ــان، وال ــ ــزم ــ وال

ملستخدمها يف هذا املجال.

الثاين: االستخدامات السلبية للشبكات 
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3- التشهري والفضيحة واملضايقة والتحايل ,واالبتزاز ,والتزوير.
عىل  والــتــخــفــي  ــن  ــدوي ــت ال لــســهــولــة  ــام  عـ بــشــكــل  العنكبوتية  الــشــبــكــة  عــىل  تــظــهــر  ــات  ــي ــالق أخ ــي  وهـ
تستند  وال  ــات،  ــجــي ــرم وال بــالــرمــجــة  ــامــة  ت مــعــرفــة  إىل  بـــالـــرضورة  تــحــتــاج  ال  ــات  ــي أخــالق وهـــي  الــشــبــكــة، 
ــات،  ــب اإلث أو  التعليل  أو  للتدليل  صاحبها  يحتاج  ــال  ف حقيقي،  رشعــي  مستند  إىل  ــام  ــع ال الــغــالــب  يف 

و هذا بسبب أنظمة وقوانني ال متلك الرد الرادع ملثل هذه الترصفات.
أكر  ــن  م وهــي  وغــصــبــاً  ــرهــاً  ك ــذت  أخـ أو  خــاصــة  فيديو  مقاطع  أو  بــصــور  ــاً  أخــالقــي يــكــون  ــد  ق واالبـــتـــزاز 
فيساوم  معلومات  بــحــوزتــه  تــكــون  فقد  مــالــيــاً  يــكــون  وقــد  االجــتــاعــيــة،  الشبكات  ــىل  ع االبــتــزاز  صــور 
ــم نــظــم املــعــلــومــات  ــرائ ــر ج ــر مــن أكـ ــزوي ــت ــات. وال ــوم ــل ــع ــركــة عــىل تــلــك امل ــؤســســة أو ال ــب امل ــاح ص
املــوجــودة  البيانات  التعديل  أو  خاطئة  بــيــانــات  ــال  إدخـ ـــ:  ب مثال  الــتــزويــر  ويــتــم  ــالق،  ــ اإلط عــىل  ــتــشــاراً  ان
وضــع  أو  الــعــمــر  أو  الــجــنــس  مــثــل  للشخص  الــخــاصــة  الــبــيــانــات  ــر  ــزوي ت االجــتــاعــيــة  الــشــبــكــات  وعــفــي   ،

صورة مخالفة للواقع.

4- انتهاك الحقوق الخاصة والعامة.
والــتــي  املــحــفــوظــة  الــحــقــوق  ــن  م لــلــمــواقــع  االعــتــبــاريــة  الخصوصية  أو  الــخــاصــة  الشخصية  الخصوصية 
وخاصة  الشبكة  انــتــشــار  أدى  ــد  وق والــتــجــريــم،  الــعــقــاب  صاحبها  يستحق  ــاً  جــرم عليها  ــداء  ــت االع يعتر 
ستار  هــتــك  ســهــولــة  إىل   – ــع  ــواقـ واملـ للشخص  اجــتــاعــيــة  خــصــوصــيــة  ــن  م تحمله  ــا  مب  – ــة  ــاعــي االجــت
واالنــتــهــاك  وملعلوماتها.  لها  السلبي  بــاالســتــغــالل  أو  التغيري  أو  بالتعطيل  ــا  إم بها  والــتــالعــب  الــحــقــوق 

،بل  ــة  ــاي دع ليس  وإبـــرازهـــا  لها  الــتــطــرق  ــن  م البــد  االجــتــاعــيــة  للشبكات  ايجابية  اســتــخــدامــات  هــنــاك 
ــور  ون ــراس  ــ ن ــارب  ــج ــت ال ــذه  هـ يف  ــكــون  ــي ول ــة،  ــي ــاع ــت االج للشبكات  ــة  ــي ــجــاب االي اآلثــــار  ــان  ــي ب ــاب  بـ ــن  م
ثالثة  هــنــا  و  واملــجــتــمــع،  لــلــفــرد  املــثــمــر  ــنــاء  ــب ال اإليــجــايب  للعمل  تــحــفــيــزاً  و  ــم،  ــري ــك ال ــلــقــارئ  ل ــة  ــداي ه
النافعة  ــيــة  االيــجــاب ــخــدامــات  ــاالســت ب مليئة  ــة  ــاح ــس وال ــري،  ــث ك غــريهــا  ــد  ــوج وي ــاجــحــة،  ن ــتــجــارب  ل منـــاذج 

عىل كافة األصعدة واملستويات,,,

تجربة اجتاعية:
األرسة  مــســتــوى  ــىل  ع أو  ــة،  ــن ــدي امل أو  الـــدولـــة  أفــــراد  ــني  ب ــي  ــاع ــت االج ــل  ــواص ــت ال ــن  م فيها  يحصل  ــا  م
ــالت واملــلــهــيــات  ــغ ــش ــرة امل ــوة املــجــتــمــع يف ظــل كـ ــزز قـ ــع ــي إيــجــايب ي ــاع ــت ــة، يف تــواصــل اج ــل ــي ــقــب وال
عصبية،  وال  ــزب  ــح ت ــري  غ ــن  م ــة،  ــي ــاع ــت االج الــشــبــكــات  ــدام  ــخ ــت الس ــام  ــع ال ــاه  ــجـ واالتـ ــالم،  ــ األعـ ــة  ــم وزح
ــىل مــســتــوى املـــدن :  الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة ع تــلــك  ــال  ــث ــن، ومـــن أم ــري ــآخ ــري ازدراء وتــحــقــري ل ومـــن غ

مجموعة املدينة املنورة ، ومكة املكرمة.

الثالث : تجارب ناجحة لالستخدامات اإليجابية
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تجربة تعليمية:

والــتــعــلــم،  التعليم  أنــشــطــة  يف  الــحــديــثــة  التقنية  تــوظــيــف  أهــمــيــة  ــىل  ع املـــعـــارصة  ــتــحــديــات  ال ــد  ــؤك ت

ــاك ربـــط وتــكــامــل يف الــخــدمــات  ــغــري مــســبــوق ,وأصــبــح هــن ــدفــق املــعــلــومــات ال ومـــن أهــمــهــا مــواجــهــة ت

بني التقنية واملعلومات واالتصال واإلعالم,,,

الشبكات  ــدام  ــخ ــت الس باململكة  ــايل  ــع ال والــتــعــلــيــم  ــة  ــي ــرتب ال وزاريت  ــاه  ــج ات ــارب  ــج ــت ال تــلــك  ــني  ب ــن  ومـ

يقرأ   ، ــوم  ــي ال ــدار  مـ ــىل  ع فــعــال  تعليمي  ــو  ج وخــلــق  املــجــتــمــع،  ــع  م ــل  ــواص ت ــوات  ــن ق لفتح  االجــتــاعــيــة 

لرعاية  خــاصــة  ــج  ــرام ب ــقــدم  ت ــي  ــت ال مــوهــبــة  مــؤســســه  املــؤســســيــة  ــارب  ــج ــت ال ومـــن   ,, ويــشــارك  املتعلم 

املوهوبني مع مختصني يف الرعاية ،, و تجارب املدرسية ،, 

و تجارب يف الخدمات التعليمية .. .

تجربة دعوية:

الــشــبــكــات كحلقة  ــدام  ــخ ــت ــة الس ــســعــودي ال الــعــربــيــة  املــمــلــكــة  الـــدعـــوة يف  ــن مــكــاتــب  اتــجــهــت كــثــري م

عىل  املـــواقـــع  ــذه  هـ ولشعبية  الــتــكــلــفــة،  ومــجــانــيــة  ــدام  ــخ ــت االس لــســهــولــة  ــي  ــارج ــخ ال باملجتمع  ــل  وصـ

املستوى العام، ومن بني تلك املكاتب مكتب الدعوة بالربوة, وغريه كثري.

ــع الــعــامل  ــجــه لــلــتــواصــل م ــن الــدعــاة ات ــن األفـــــراد، فكثري م ــلــدعــوة م ــدام الــشــخــي ل ــخ ــت ــري االس هـــذا غ

الشبكات  ــىل  ع لهم  شخصية  ــع  ــواق م خــالل  ــن  م  – واملــحــبــني  والــرفــاق  الــحــي  ــدود  حـ ــارج  خـ  – ــخــارجــي  ال

االجتاعية، مثل الشيخ سلان العودة ، والشيخ محمد العريفي , و الشيخ محمد املنجد.

للصوتيات  ــرى  ــ وأخ لــلــمــواعــظ،  ــع  ــواق م فــمــن  ــدعــوة،  ــل ل عـــدة  ــارات  ــك ــت اب تظهر  أن  ــداً  جـ الجميل  ومـــن 

التخصصات،  الصفحات  هــذه  ــىل  ع تظهر  أن  ــضــاً  أي وجميل  واملــلــخــصــات،  ــات  ــطــوي وامل للكتب  وثــالــثــة 

متخصصة  ومــواقــع  ــات،  ــغ ــل ال مبختلف  ــرى  ــ وأخ الــعــربــيــة  باللغة  لــلــدعــوة  تتخصص  ــن  م املــواقــع  فــمــن 

للمسلمني وأخرى لغري املسلمني.
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الفصل الرابع :

عناوين
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الشبكات االجتاعية... ارضار سلوكية تشكك بالفوائد االنسانية
ــجــال عــلــم النفس  ــبـــاء يف م الــبــاحــثــني االجــتــاعــيــني واألطـ ــن  ــد م ــعــدي ال ــوث أقــامــهــا  ــح ــىل دراســــات وب ع
من  تنتج  الــتــي  السلبية  ــريات  ــأث ــت ال ــن  م الــعــديــد  هــنــاك  ان  خاللها  مــن  استنتجوا  حيث  ــضــا،  أي ــطــب  وال

اإلدمان عليها )املواقع االجتاعية(.
بني  بــأكــمــلــه  الــعــامل  تــضــع  ولــكــنــهــا  ــرية  ــغ ــت ص ــان ك وان  شــاشــة،  ــام  ــ أم واحــــدة  ــة  ــرف غ ــزال يف  ــعـ االنـ  -
ــون والــخــمــول  ــك ــس ــة مــن ال ــال ــهــا ح ــاء فــأن ــش ــرية يــصــل اىل حــيــث ي ــب ــة ك ــول ــســه ــدي املــســتــخــدمــني ,وب يـ
مبارش  وتــعــارف  وتــشــويــق  مــغــامــرة  ــن  م الــحــيــاة  متعة  سيفقد  فــهــو  ــذلــك  ب ــقــوم  ي عــنــدمــا  الــشــخــص  ألن 
ــة بــشــكــل عــام  ــي ــاع ــت ــكــات االج ــشــب ــاه ال ــج ــاب ت ــب ــش ــه ال ــوج ــرى ت ــ ــر. ول ــ ــارب اك ــجـ ــرب وتـ ــ ــالع اق ــ واطـ
ــري واإلنـــســـاين بشكل  ــب ــقــدم ال ــت ــؤخــر ال ــا ت ــه ــن الــســلــبــيــات أن ــك فـــإن م ــذل ــال فــائــدة« وب ــدام ب ــخ ــت »إس
ــاة  ــدع وال ــاء  ــل ــع وال للمبدعني  الــحــاجــة  أمـــس  يف  اآلن  ــي  ه ــتــي  ال ــة  ــي اإلســالم ــة  األمـ خـــاص  وبــشــكــل  عـــام 

واملختصني يف املجاالت التي يرصخ املجتمع واألمة ألجلها .

الشبكات االجتاعية...وخرق الخصوصية
ــومــات عن  ــع مــعــل ــ ــقــل ووض ن ــخــدم عـــىل  املــســت ــا تــشــجــع  ــه أن ــة  ــي ــاع ــت ــع االج ــواقـ املـ - أن مـــن ســـات 
يــشــارك  ــتــي  ال ــنــشــاطــات  ــه وال ــائ ــة أصــدق ــامئ الحقيقي وق ــه  ــم ــوره واس ــ ــن خـــالل وضـــع »ص ــك م حــيــاتــه وذلـ

بها يف وقت فراغه« لي يتحدث بصوت عايل عن كل ما يؤمن به. 
ثالث  طـــرف  إىل  الشخصية  املــســتــخــدم  مــعــلــومــات  تنقل  أن  االجــتــاعــيــة  املــواقــع  ــذه  ــه ل يــحــق  أنـــه   -
من  فكثري  ــا.  ــام مت تلغيها  أن  تستطيع  ال  تكتبها  الــتــي  املــعــلــومــات  هــذه  وحــتــى  بــذلــك  تــخــره  أن  دون 
فيسبوك   - ــل  ــوج »ج الـــركـــات  ــات  ــري ك .ومـــن  ورصيـــح  واضـــح  بشكل  ــك  ذلـ تــنــص  ــدام  ــخ ــت االس ــود  ــق ع
ــدك  ــري ــواء ب ــ ــي تــضــعــهــا س ــت ــات ال ــوم ــل ــع ــة عـــىل أنـــه مـــن حــقــهــا أن تــســتــخــدم كـــل امل ــ ــنــص رصاح » ت
مبــوافــقــة  يــتــم  ــذا  ــ وه تـــريـــده.  ــان  ــك م أي  يف  ــا  ــره ن تــعــيــد  ــأن  بـ الشخصية  مــعــلــومــاتــك  أو  ــرتوين  ــكـ اإللـ

الــخــصــوصــيــة  وســيــاســة  ــل  ــســجــي ــت ال رشوط  ــيل  عـ ــدم  ــخ ــت ــس امل
التى غالبا ال يقرأها أحد !!

ــا  ــخــاذه ــن ات ــك ــي مي ــت ــعــض الــخــطــوات الــبــســيــطــة ال ــم ب ــك ــدم ل ــق لـــذا ن
للحاية والحفاظ عىل الخصوصية: 

ألي  عليها  ــالع  اإلطـ ــن  اآلخــري تــريــد  ال  الــتــي  املعلومات  بإعطاء  تقم  ال   -1
جهة أو شخص والتي ميكن أن يتم استخدامها من قبل املحتالني. 

ــصــال  االت ــات  جــه يف  او  ــك  ــائ ــدق أص لــقــامئــة  ــاء  ــرب ــغ ال ــإضــافــة  ب تــقــم  ال   -2
او ... ماشابههم .

االفــرتاضــيــة  اإلعـــــدادات  بـــك.  الــخــاصــة  الخصوصية  ــدادات  ــ إعـ اضــبــط   -3
التأكد  عليك  ويــجــب  عــنــك.  املــعــلــومــات  ــن  م أكـــر  كمية  بــتــبــادل  تسمح 
التحديثات  بسبب  شــهــريـًـا  واحـــدة  ــرة  م األقـــل  عــىل  ــدادات  ــ اإلعـ ــذه  ه مــن 

الكثرية التي يقوم بها املوقع. 
أنها  حــيــث   ،)Apps( الــتــطــبــيــقــات  ــع  م تــعــامــلــك  عــنــد  ــذر  ــح ال ــوخ  تـ  -4
أنــت  بـــك،  ــخــاصــة  ال الشخصية  املــعــلــومــات  ــىل  ع ــحــصــول  ال مــنــك  تطلب 

ال تعرف كيف سيتم استخدام هذه املعلومات.
كنت  إذا  نــفــســك  ــأل  ــ إس ــو  ــدي ــي ــف ال ــاطــع  ــق م أو  الـــصـــور  نـــر  ــل  ــب ق  -5

قبل  عليك  و  ــاطــع  ــق وامل ــور  ــص ال ــهــذه  ل ــاء  ــغــرب ال وحــتــى  ــك  ــالئ وزم ــك  ــائ ــدق وأص عائلتك  ــراد  ــ أف جميع  ــة  ــرؤي ل ــا  ــاًح ــرت م
أسئلة  ؟  لــلــه  فعلته  ــل  ه ؟  قيمك  ــن  م هـــذا  ــل  ه ؟  ــك  ــالق أخ ــن  م هـــذا  ــل  ه ؟  ربـــك  يـــريض  ــل  ه نفسك  تــســأل  أن  ذلـــك 

كثرية عليك أن تسأل بها نفسك . 

ــمــســتــخــدم و  ــل ــد ل ــع ــا ي ــن ــر ه ــط ــخ ال
ــه أن  ــعــدم قــدرت ــارئ لــهــذه املــعــلــومــات ’ل ــق ال
املعلومات  مــصــداقــيــة  ــي  ه قـــدر  بـــأي  ميــيــز 
ــك تــشــاركــنــى الـــرأى  ــن ــا’ . وأظ ــرؤه ــق ــي ي ــت ال
االجــتــاعــيــة  ــكــات  ــشــب ال ان  لـــك  قــلــت  إذا 
الـــغـــرض  ــدد  ــحـ يـ وال  ــل  ــب ــق ــت ــس امل ــالح  ــ سـ
وأن   !!! ميــلــكــه  مــن  إال  الــســالح  ــذا  هـ مــن 
ميكن  ال  ــد  ــوائـ فـ ــة  ــي ــاع ــت اإلج لــلــشــبــكــات 
بديال  ــون  ــك ت أن  ميــكــن  ال  لكنها  ــا  ــاره ــك إن
بحلوها  الطبيعية  اإلجــتــاعــيــة  الــحــيــاة  عــن 
بــدون  مــعــهــا  ــتــعــامــل  ال يــصــلــح  ومــرهــا وال 
ــر   ــاط ــخ وامل ــرص  ــفـ الـ ىف  وتـــدقـــيـــق  ــكــري  ــف ت
وكيف  الــشــبــكــات  تــلــك  بــهــا  تجمعنا  ــى  ــت ال
ــى جـــيـــداً ما  ــع ــا.. ن ــن ــح ــال ــص ــا مل ــه ــف ــوظ ن
يكتب  أو  ــال  ــق ي أن  اليـــجـــب   ومـــا  ــجــب  ي

تلك  مـــن  غـــرية  أو  بـــوك  ــس  ــي ــف ال عـــىل 
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الشبكات االجتاعية... وإهدار الوقت
أساسية  ــور  أمـ ــن  ع املــســتــخــدم  يشغل  ــد  ق االجــتــاعــيــة  الــشــبــكــات  ــخــدام  اســت يف  طــويــلــة  ــات  ــ أوق بــقــضــاء  ذلـــك  ــدث  ــح وي

ــع  ــراد الــعــائــلــة ، ومـــذاكـــرة الــــدروس ، ومــارســة األنــشــطــة االجــتــاعــيــة ودف ــ ــع أف ــرى يف حــيــاتــه مــثــل: الــجــلــوس م أخـ

عجلة اإلنتاج والعمل ... وأتساءل عن عا ينتجة شخص جلس عدة ساعات عىل الفيس بوك ؟ 

بريعتنا  متسكنا  ــو  ل ــا  ــن أن ــع  م ــرية  ــب ك وأخـــطـــار  وأرضار  ملــشــاكــل  يــوصــلــنــا  املـــواقـــع  ــذه  هـ ــىل   عـ ــات  ــ األوقـ ــدار  ــ وإهـ

الشبكات  ــذه  بــعــيــد عــن هـ اإلســــالم واإللـــتـــزام  أن  ــبــعــض  ال ــول  ــق ي ــد  ــذا  وقـ ــ كــل ه ملــا حــصــل  الــصــحــيــح  الــتــمــســك 

وانــظــر  ــل  ب املــواقــع  هـــذه  ــن  م لــإلســتــفــادة  ــرية  ــب ك فــرصــة  هـــذه  فبالعكس  ــري صحيح  غ ــالم  ــك ال هـــذا  لــكــن  اإلجــتــاعــيــة 

ــزع من  نـ ــا  ــه ومـ ــ زان إال  ــيء  بـ اإلســــالم  ــع  فــا وضـ بــه  ــه  ــل ال إىل  ويـــدعـــون  يــســتــخــدمــوه  الــذيــن  ــخ  ــشــاي امل ــرت  كـ إىل 

يشء إال شانه   .

الشبكات االجتاعية... واألرضار السلوكية
ــاس مجهولني  ــ أن ــات مــع  ــالق ــع ال ــط  ــ ــل ورب ــواص ــت ال ــالل  ــات غــري حــمــيــدة مــن خـ ــف ــاب ص ــس ــت الــســلــوكــيــات واك تــغــري   -

ــول  ــدخ وال معهم  والــتــفــاعــل  املجتمع  وتــقــالــيــد  لــعــادات  مخالفة  بطريقة  ــون  ــرصف ــت وي السيئة  بــاألخــالق  يتسمون 

والكفر  الـــرك  إىل  تــصــل  ــد  ق ــريا  ــب ك ــتــأثــري  ال كـــان  وإذا  املــســلــم  مــعــتــقــدات  ــىل  ع ــر  ــؤث ت وقـــد  مــجــديــة  ــري  غ حــــوارات  ىف 

للشيطان  دعـــاة  يــوجــد  اإلجتاعية  الشبكات  ــذه  ه يف  الــلــه  إىل  دعـــاة  يــوجــد  كــا  ــه  ألن ــذا  ه مــن  بالله  ــاذا  عــي ــاد  ــح واإلل

.

ــك نتيجة  ــحــس األخــالقــي وذلـ ال ــور  ــؤدي إيل فــت ــا يـ ــه. م ــة فــي ــارك ــش الــعــنــف وامل ــج  ــروي الــضــالــة مــثــل ت ــر األفــكــار  - ن

األمل  مــشــاهــد  ــىل  ع ــاس  ــن ال ــعــود  ت أن  شــأنــهــا  ــن  م ــي  ــت وال والــعــنــف  ــار  ــدم ــال ب املليئة  املــعــلــومــات  ــن  م الــهــائــلــة  للكمية 

والعذاب عند البر، ما يجعله أمرا مألوفا.

ــن 43 ألـــف مــلــف خبيث  ــد أكـــر م الـــذي رصـ ــع كــاســرســي  ــوق ــك م ــذل ــا أخـــر ب ــة ك ــي ــكــرتون لــلــجــرائــم االل ــعــرض  ــت ال  -

تم نرها عر الشبكات االجتاعية ىف عام واحد .

 »7« ــاء  ــح ال ــت  ــات وب ــام  ــ وأرق ــوز  رمـ إىل  الــعــربــيــة  الــلــغــة  ــروف  حـ فتحولت  الــشــبــاب  ــني  ب ــدة  ــدي ج لــغــة  ظــهــور  ــاك  ــن وه  -

والهمزة »2« والعني »3« وكلمة حوار تكتب 7wAr«« وكلمة سعاد تكتب »so3Ad« الخ.

واستخدامها ال يجوز ,, ملا متثله من الهوية اإلسالمية ولغة القرآن وغري ذلك .

شبكات إجتاعية = ثقافة للجميع!
ــوك. حــيــث أمــتــأت جــنــبــاتــه بــصــفــحــات ومــجــمــوعــات  ــ ــفــيــس ب ــامل ال ــقــافــة مبــعــنــاهــا الـــواســـع عــن عـ ــث ومل تــخــتــف ال

ــة واملـــســـاواة بني  ــغ ــل ــوســة وال ــن ــع ــع املــخــتــلــفــة كــالــجــنــس وال ــي ــواض ــد مــن امل ــدي ــع ــة )جـــــروب( تــنــتــاقــش ال ــي ــرتون ــك ال

التي  ــع  ــواضــي امل وهـــي  املختلفة  ــات  ــان ــدي ال أهـــل  ــني  ب والــجــدل  واإللـــحـــاد  الجنسية  املثلية  ــن  م واملــوقــف  الجنسني 

الكثري  ــام  أمـ ــام  ــع ال مبعناها  الــثــقــافــة  ــواب  ــ أب فــتــح  أنـــه  بـــوك  للفيس  يحسب  ــذا  ــك وه مناقشتها.  الــصــعــب  ــن  م كـــان 

نفسه  الــوقــت  لــكــن يف  ــوعــة.  املــطــب الــكــلــمــة  أو  ــاب  ــت ــك ال ومـــريـــدي  ــاق  ــش ع مــن  ــوا  ــون ــك ي مل  الــذيــن  ــني  ــارك ــش امل مــن 

فإن ما ينر عىل الفيس بوك تنقصه الدقة والجدية املوجودة يف الكتب واملجالت املطبوعة.

ــدق  ــص ــإن األمـــانـــة وال ــداول يف الــفــيــس الــبــوك فـ ــتـ ــت األمـــانـــة الــعــلــمــيــة غــائــبــة يف بــعــض مــا يــنــر ويـ ــان ومــثــلــا ك

اتــصــال  ــود  وجـ عـــدم  ميــنــح  حــيــث  طــريــقــه.  ــن  ع تنشأ  ــتــي  ال العاطفية  ــات  ــعــالق ال ــن  ع ــان  ــي األح ــن  م الــكــثــري  يف  يغيبان 

من  الــكــثــري  يــنــخــدع  ــك  ــذل ل ــرى  ــ أخ ــا  ــان أحــي واالدعـــــاء  ــا  ــان أحــي للمبالغة  ــة  ــرص ف ــني  ــي ــرتون ــك اإلل الــعــاشــقــني  ــني  ب ــارش  ــب م

ــزداد  ــن ثـــم يـ ــي تــحــصــل ومـ ــت ــة ال ــرم ــح ــات امل ــالق ــع ــى ال ــة أو حــت ــي ــالن ــات اإلع ــرج ــه ــب ــني خــصــوصــا بــبــعــض ال ــق ــراه امل

عىل  ــك  ــذل ل عـــادة  الــكــفــر  بـــالد  يف  ــار  ــح ــت اإلن إىل  يــصــل  ــد  وقـ والـــحـــزن  ــم  ــه ال إىل  يــصــل  حــتــى  فشيئا  شيئا  األمـــر  ــذا  هـ

املــؤســفــة  ــهــم  ــت ــاي ــه ون ــني  ــرب ــج م ــص  ــص ق عـــىل  ــعــه  ــطــل وي األرضار  ــذه  ــ ه لـــه  ــني  ــب ي وأن  ــق  ــراهـ املـ يــوجــه  أن  املــــريب 

وتكون هناك مراقبة عن بعد .
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س ( هل املواقع اإلجتاعية عامة واإلنرتنت خصوصا لو وقفة دينية  ؟
الله  ــال صــىل  وقـ  , يــعــلــم((   ــا مل  م ــان  ــس اإلن ــم  ــل ))ع أخـــرى   آيــة  تــعــمــلــون(( ويف  ))والــلــه خلقكم ومــا  تــعــاىل  الــلــه  قــال 
ويف   )) ــان  ــزم ال ــقــارب  ــت وي األســــواق  ــقــارب  ــت وت ــذب  ــك ال ويــكــر  ــفــن  ال تظهر  حــتــى  الــســاعــة  تــقــوم  ال   ((  : وســلــم  عليه 
ــام  اإلم رواه   )) القتل   ((  : وســلــم  عليه  الــلــه  صــىل  ــال  ق  , ؟  ــهــرج  ال ــا  وم قيل  ــرج((  ــه ال ويــكــر  ــان  ــزم ال ــرتب  ــق ))وي ــة  روايـ
ــا يف  ــارب الــزمــان وتــقــارب األســــواق لــوجــدتــه مــطــابــقــاً مل ــق ــن ت ــا يف الــحــديــث م ــو طــابــقــت م أحــمــد . أخـــي الــكــريــم ل
من  جميعاً  عليها  تطلع  أن  تستطيع  سلعة  ألـــف   300 تــحــوي  ــع  ــواق امل بــعــض  أن  علمنا  إذا   , خــصــوصــاً  ــت  ــرتن اإلن
املــواقــع  ــن  اإلشـــاعـــات ليست م , والــكــذب يف  الــســاعــة  ــام  ــي ق قـــرب  ــىل  ــيــل ع دل ــذا  , وهـ كــثــرية  ــع واملـــواقـــع  ــوق امل ذلـــك 
مــكــذوب  ــدت حــديــثــا  إذا وجـ ــف  األسـ وكـــل  ونـــروهـــا.  ــة  ــكــاذب ال ــار  ــب األخ تــنــاقــلــوا  ــن  ــذي ال ــاص  ــخ األش ــن  م ولــكــن  أغلبها 
متعمداً  عليا  كـــذب  ــن  م  ((  : ــم  وســل عليه  ــه  ــل ال ــىل  ص لــقــولــه  ــر!  ــط أخ ــذه  ــه ف ــم  وســل عليه  ــه  ــل ال ــىل  ص الــرســول  ــن  ع
رواه  فــيــا  الــصــغــرى  الــســاعــة  أرشاط  ــن  م ستقع  ــهــا  أن ــا  ــرن أخ ــتــي  ال األحـــاديـــث  ومـــن   .)) ــار  ــن ال ــن  م مــقــعــده  فليتبوأ 
ــا((  ــزن ال ويــظــهــر  ـ  منها  فــذكــر  ـ  الــســاعــة  أرشاط  ــن  م :))إن  وســلــم  عليه  ــلــه  ال ــىل  ص الــنــبــي  ــن  ع عــنــه  ــلــه  ال ريض  أنـــس 
اللقاء  بــعــد ذلـــك  ــم  ث بـــوك  الــفــيــس  ــن  ــا م ــره اإلجــتــاعــيــة وأك ــع  ــواق امل ــن  ــعــارف م ــت ال ــدأ  ــب ــخــاري ومــســلــم. وي ــب ال رواه 

ثم بعد ذلك يقعون يف املحرم والعياذ بالله.
الشبكات  ــالل  خ مــن  والــجــنــس  ــارة  ــدع ال لبث  مــوقــع  ــف  أل  400 هــنــاك  أن  علمت  إذا  ــوره  ــه وظ ــا  ــزن ال إنــتــشــار  تعلم  هــل 
ــا يف آخــر  ــه ب ــني  ــرتك ــش امل يــبــلــغ عـــدد  ــكــات حــيــث  ــشــب ال ــار هـــذه  ــش ــت إن ــك  ــذل ــامل, وإذا عــلــمــت ك ــعـ الـ ــوى  عـــىل مــســت
ــع بــشــكــل رسيـــع جـــدا من  ــواقـ ــار هـــذه املـ ــش ــت ــذا مـــا يـــدل عـــىل رسعـــة إن ــ ــون شــخــص وه ــي ــات 211 مــل ــي ــائ ــص اإلح
فيه  تقعوا  ال  يك  ــه  ــي دواع تــقــربــوا  وال   : أي  الــزنــا((  تــقــربــوا  ))وال  ــاىل   ــع ت الــلــه  الــلــه  قــول  ننىس  وال  الــشــبــكــات.  خــالل 
له  ــن  ــزي وي الــشــيــطــان  يــغــريــه  ــره  ــظ ن ــرد  ــج مب ــه  ل ــه  ــل ال ــة  ــب ــراق م يستشعر  وال  ــطــاعــات  ــال ب املــحــصــن  ــري  غ ــان  ــسـ واإلنـ  .
له  نــهــايــة  ال  ــاب  ــب ال هـــذا  أن  الــشــيــطــان  ــه  ل فــيــزيــن  مــحــرم  بـــاب  يف  فيقع  ــره  أمـ ــن  م غفلة  يف  وهـــو  ويجمله  الــبــاطــل 

والعياذ بالله , نسأل الله السالمة والعافية 

س ( ما موقفك إتجاه الصور املحرمة يف املواقع اإلجتاعية  ؟ 
به  تعلق  إذا  ــاإلنــســان  ب ــؤدي  يـ والــغــرام  الــشــهــوة  داء  أن  تعلم  أال   ,  ... والــجــنــة  بــالــديــن  الــلــه  ــك  ــرم أك الــكــريــم  أخــي 
ــم«  ــل »أس ــه  إســم ــالم  ــغ ب ــرم  ــغ م ــم  ــده أح ــان  كـ  ..  ! ســبــحــانــه  بــالــلــه  الــكــفــر  إىل  ــا  ــان أحــي الـــوصـــول  إىل  قلبه  يف  ودخـــل 
 ,.. اآلن  الــغــالم  لــه  يــحــرض  أن  أحــدهــم  ــده  ــ وع حــتــى  ــرض  ــ امل ــه  ــاب ــأص ف الــغــالم  ــك  ذلـ ــره  ميـ ومل  ــرتة  فـ عــلــيــه  ــرت  ــم ف
إىل  ــوا  ــذهــب ف ــع  ــرج ي أن  ــرر  ــ وق بنفسه  ــالم  ــغ ال فــكــر  ــغــالم  ــال ب ــيء  ــا جـ ــدم ــن وع الــجــمــر  ــن  م ــر  أحـ ــىل  يــنــتــظــره ع ــان  ــك ف
الخالق  رحــمــة  ــن  م يل  أشــهــى  ــاؤك  ــق »ل  : منها  ــالم  ــغ ال يف  ــاً  ــات ــي أب فــأنــشــد  ــالم  ــغ ال رجـــع  لــقــد   : ــه  ل ــوا  ــال وق ــل  ــرج ال ذلـــك 
بــالــلــه سبحانه ,  الــنــهــايــة كــفــر  ــقــال فــكــانــت  ــا ي ــرام ك ــ ــب وغ ــم ح ــانــت مــظــرة ث ــة ك ــداي ــب ال ــت أخـــي  ــ الــجــلــيــل« . أرأي
ــن شــدة  ــن خثيم م ــع ب ــي ــرب ــان ال ــا الــصــالــحــني ؟؟ كـ ــن ــن أســالف ــن نــحــن م ــداً. أيـ ــ ــرية ج ــث ــذا الـــيء ك ــىل هـ ــقــصــص ع وال
ــرأة قط  ــ ام ــه ماغشيت  ــل : وال الــلــه  ابـــن ســرييــن رحــمــه  ــال  , وقـ أعــمــى  أنـــه  الــنــســاء  تــظــن  ــه  ــراق رأسـ ــ لــبــرصه وإط عــفــه 
يل  ــحــل  ت ال  ــا  ــه أن فـــأذكـــر  املـــنـــام  يف  ــرأة  ــ املـ ألرى  وإين  ــه-  ــتـ زوجـ –أي  ــه  ــل ــدال ــب ع أم  غـــري  ــام  ــن م يف  وال  يــقــظــة  يف 

فأرصف برصي عنها.
ــل  ))ق ــاىل   ــع ت ــه  ــل ال ــال  قـ  , منها  فــاســتــرت  حـــرب  مسعر  ــا  ــه أن فعلم  تــحــل  ال  ــظــرة  ن ــك  ل عــرضــت  إذا   : ــفــاضــل  ال أخـــي 
النظر  بــســهــام  تـــرم  وال  ــال-  ــت ــق ال املــؤمــنــني  ــه  ــل ال ــى  ــف –وك ــر  األثـ ــن  م سلمت  فــقــد  ــم((  ــاره ــص أب ــن  م يــغــضــوا  للمؤمنني 

فإنها والله فيك ويف الحديث الريف عن 
ويقول   .  )) النظر  ــا  ــاه وزن تــزنــيــان  العينان   (( قــال  وســلــم  عليه  الــلــه  صــىل  النبي  ــن  ع عنه  الــلــه  ريض  ــرة  هــري أيب 

الشاعر : 
كــل الــحــوادث مــبــدأهــا النــظــر    ومعظم النار من مستصغر الرر
كــم نــظـرة فتكت يف قلـب صاحبها     فتــك السـهــام بــال قوس وال وتر

ومــحــقــرات  ــم  ــاك إي  ((  : ــم  وســل عليه  ــه  ــل ال ــىل  ص ــقــول  ي  , نــظــرة  كـــان  ولـــو  ــب  ــذن ال تستحقر  أن  الــكــريــم  أخـــي  ــاك  ــ وإي
الذنوب ألن الذنوب (( التي ينظر إليها بأنها صغرية هي يف حق الله كبرية.

تــســـــاؤالت
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استخدامها  يــتــم  ال  اإلجــتــاعــيــة  الــشــبــكــات  مستخدمي  ــن  م كــثــري  عــنــد  مجتمعنا  يف  الــســائــد  ــل  ه  ) س 
إال للمراهقني وال تستخدم إال لأغراض السيئة او املضيعة للوقت ؟

أسائهم  ــخــدام  ــت اس اإلجــتــاعــيــة  الــشــبــكــات  مستخدمي  ــن  م كــثــري  بـــدأ  أن  بــعــد  تــدريــجــيــا  ــتــالىش  ي بـــدأ  مــفــهــوم  هـــذا 
للوصول  البعض  واســتــغــالل  اإلجــتــاعــيــة  الشبكات  ــع  ــواق م يف  مفيدة  محتويات  كمية  ضــخ  بــدأ  وعــنــدمــا  الحقيقية 
ومــعــارضــني  ــن  ــدي ــؤي م جــديــدة  تقنية  لــكــل   ... لــهــم  عــمــل  ــروض  ــ ع ــم  ــدي ــق وت األشـــخـــاص  مــن  والـــكـــفـــاءات  ــخــرات  ــل ل
لتحققت  ــغــالل  اإلســت متـــام  استغلت  ــو  ل ــتــي  ال ــع  ــاف ــن وامل ــات  ــخــدم ال ــن  م الــكــثــري  ــقــدم  ت اإلجــتــاعــيــة  الــشــبــكــات  وتــبــقــى 

منها الفائدة كبرية لكثري من مستخدمي تلكم املواقع .

س ( هل املواقع االجتاعية لها دور يف الدعوة إىل الله  ؟
واملشايخ  العلم  طلبة  ــن  م ــن  ــدي ال لــهــذا  خــدمــة  يــقــدم  أن  يستطيع  ومــن  الــلــه  إىل  ــاة  ــدع ال بها  يقصد  الــوقــفــة  هــذه 
ضئيل  الــشــبــكــات  ــذه  هـ عــىل  اإلســـالمـــي  ــا  حــضــورن إن   . ــام  عـ بــشــكــل  لــلــعــبــاد  ــري  ــخ ال أراد  مــمــن  وغــريهــم  بـــاألخـــص, 
بال  يعيش  ــامل  ــداءات,عـ ــتـ االعـ و  بــالــجــرائــم  مـــيلء  ــامل  ــع ال إن  ــم  ث ــنــاس.  ــل ل ــت  ــرج أخ أمـــة  ــري  مــحــزن خ امـــر  وهـــذا  جـــداً 
الله  ــىل  ص ــه  ــول رس اللهعىل  ــه  ــزل أن الـــذي  اإلســالمــي  ــن  ــدي ال الحنيف  ديــنــنــا  فـــإن   .  .. أخـــوة  وال  ــان  حــن وال  ــط  ــواب ض
غري  يبتغ  ))ومـــن  أخـــرى  ــة  آي ويف  اإلســــالم((  الــلــه  عند  ــن  ــدي ال ))إن  ســـواه  يقبل  ال  الـــذي  ــن  ــدي ال وجعله  ــم   وســل عليه 

اإلسالم ديننا فلن يقبل منه(( .. .
الوسائل  جميع  بــإســتــخــدام  ــامل  ــع ال ــاء  ــح أن يف  ــره  ونـ ــن  ــدي ال هــذا  بتبليغ   ! بواجبنا  نــقــوم  ان  علينا  يجب  فــإنــه  إذا 
نــعــيل هــذا  أن  ــا  ــ أردن إذا  تــركــه  لــنــا يف  مــجــال  مــنــه وال  مــفــر  أمـــر ال  ــذا  الـــنـــاس(( وهـ ــىل  ــداء ع ــه ــتــكــونــوا ش ))ل املــتــاحــة 

الدين وننره 
والبد أن يكون ذلك بطريقه صحيحه وتخطيط وتنظيم ووضع برنامج ووضوح عىل هدي القرآن والسنة .

 : ــال  ــث م ــة  ــي ــاع اإلجــت الــشــبــكــات  ويف   , اإلســــالم  عــن  الــحــقــائــق  ملــعــرفــة  متعطشون  الــنــاس  أن  عــىل  ــدل  يـ ــع  ــواقـ والـ
ــذا  وه ؟  مكتبي  يف  أصــيل  هــل   , العمل  يف  ــودي  ــوج ل ــصــالة  ال آداء  أستطيع  ال  ولــكــن  أســلــم  أن  ــد  أريـ أحــدهــم  يــقــول 

يحتاج منا فقط ردود بسيطه ليدخل يف اإلسالم واالمثله عىل ذلك كثريه.

س ( هل تصل الشبكات االجتاعية إىل حد االدمان  ؟
ــرة ظــاهــرة  ــاه ــظ ــذه ال ــ ــدم الــزمــن عــنــد بــعــض الــنــاس وه ــق ــوف يــحــصــل عــنــد املــجــتــمــع مــع ت ــذي سـ ــ ــذا ال ــ نــعــم وه
يف  ــاس  ــن ال مخالطة  ــىل  ع يــتــعــود  مل  فــهــو  التقنية  محيط  ــارج  خـ ــواصــل  ــت ال ــىل  ع ــادر  قـ ــري  غ ــالً  جــي لــنــا  ستنتج  اإلدمــــان 
ــارات  ــوفــر خــي ــي ت ــت ــف الــذكــيــة وال ــوات ــه ــرتايض. ومـــع إنــتــشــار ال ــ ــامل اإلفـ ــع ــو ميــلــك آالف األصـــدقـــاء يف ال ــع يــنــا ه ــواق ال
مبــفــرده  يــجــلــس  فــتــجــده  ــب  ذهـ ــا  ــن أي عــنــه  يستغني  ال  الــشــخــص  ــح  ــب أص الــشــبــكــات  تــلــك  ودخــــول  لتصفح  ــة  ــع واس

ينظر إىل هاتفه طوال الوقت ال يتحدث إىل اآلخرين إال إذا سئل اجاب او وجه خطاب له,,,
الــيــوم  طـــوال  ســيــكــون  الــشــخــص  ألن  الــعــمــل  ــة  ــل وق ــت  ــوق ال ــاع  ضــي يف  يكمن  ــرة  ــاه ــظ ال ــذه  ــه ل الــســلــبــي  ــجــانــب  ال إن 
أمريكية  ــورة  ــت دك ذكـــرت  وقــد   , غالبا  مفيدة  الــغــري  ــشــورات  ــن امل أو  التعليقات  وكــتــابــة  الــتــغــريــدات  ــراءة  ــق ب مشغول 

يف محارضة توصلها بأسئلة إذا اجاب عليها الشخص عليها عرفت انه مدمن , فمن تلك األسئلة :
س: هل هدد إرتباطك باملواقع اإلجتاعية وظيفتك ؟ وعالقتك األرسية؟

س: هل ترى املواقع اإلجتاعية واإلنرتنت وسيلة للهرب من مشاكل الحياة اليومية؟
س: هل تكذب بشأن عدد الساعات التي متضيها مع املواقع اإلجتاعية؟

أعراض اإلدمان : إجهاد اليدين – أمل الظهر – أمل يف العينني .. .

س ( هل املواقع االجتاعية لها تأثري عىل املجتمع ؟
نواتها  كــانــت  ــتــي  ال ــرص  م ــورة  ثـ ــجــاح  ن الجميع  يعلمه  ــح  واضـ ــري  ــأث وت ــجــاح  ن ــرز  أبـ  , ــح  واضـ وبــشــكــل  بالتأكيد  نــعــم 
ــورة وحشد  ــث ــل ل ــوة  ــدع ــل ل الــرئــيــســيــة  ــة  ــل ــوســي ال ــان  كـ ــذي  ــ ال  , ــاً  ــوص ــص ــي خ ــاع ــت االج ــل  ــواص ــت ال املــحــرك يف مــواقــع 

الشباب املرصي للنزول إىل الشارع والتحرك حتى نجحوا يف تحقيق الهدف , فأثبتت تلك الوسيلة قدرتها.
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الفصل السادس :

الشبكات وتأثريها
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تأثريات الشبكات اإلجتامعية عىل الشباب

عن  الــســؤال  علينا  ــوجــب  ت حــتــى  كــبــري  بشكل  وتـــزايـــدت  ــارض  ــح ال عــاملــنــا  االجــتــاعــيــة  الــشــبــكــات  غـــزت  لــقــد 
 , وسلبيا  ايــجــابــيــا  ــريا  ــأث ت هـــذا   يــومــنــا  اىل  مجتمعنا  ــىل  ع ــر  ــؤث ت زالـــت  وال  اثـــرت  ــي  ــت ال الــشــبــكــات  هـــذه  أثـــر 
ــه  ــات ــح يــقــي معظم اوق ــوم اصــب ــي ال الــشــبــاب  ــىل ذلـــك أن  ــع ومـــا يـــدل ع ــ الــشــبــكــات كــبــري وواس فــتــأثــري هـــذه 

عىل هذه الشبكات التي رمبا ترض اكر من ان تنفع اذا مل يتم توجيهها التوجيه الصحيح ...

أوال : لنسأل أنفسنا ,,, 

هل تأثريها يف مجال محدد ام يف اغلب نواحي الحياة ؟؟
الثقافات  ــادل  ــب وت عليهم  ــتــعــرف  وال ــاس  ــن ال ــع  م ــتــواصــل  ال االجــتــاعــيــة  الشبكات  هــذه  خــالل  مــن  يتم  انــه  ــا  مب
الــحــيــاة ومنها  ــي  ــواح ن اغــلــب  كــبــري ويف  الــشــبــكــات  ــري هـــذه  ــأث ت مــجــال  ــكــون  ي ان  ــد  ب ــال  ف ــزان  ــ ــراح واالحـ ــ واألفـ

االجتاعية والنفسية والدينية ...
هل هذه الشبكات االجتاعية خالية من االخطار بحيث ال تؤثر تأثريا سلبيا عىل شبابنا ؟؟

ال  شــخــص  مــع  ــحــدث  ــت ال تستطيع  ــك  انـ ــك  ذلـ ــن  ومـ لــه  ــدود  ــ ح ال  مــفــتــوح  ــامل  عـ ــة  ــي ــاع االجــت الــشــبــكــات  ان 
ــر.  اآلخـ ــىل  ع منكا  ــل  ك ــر  ــؤث وي ــث  ــحــدي ال اطــــراف  ــادال  ــب ــت وت ــني  ــوم ي او  ــوم  يـ بــعــد  إال  ــه  ــي ال الـــوصـــول  ميكنك 
وخــطــوطــا  حــــدودا  لنفسه  ــع  وضـ ــه  انـ ــو  ولـ سلبيا  الــشــاب  عــىل  كــبــري  وبــشــكــل  ــر  ــؤث ت ــة  ــدودي ــح ــالم ال ــذي  ــ وه

حمراء الستفاد من هذه الشبكات اميا استفادة ...

ثانيا : آثار هذه الشبكات من نواحي عدة ,,,

 الناحية النفسية : 
- تعزيز ثقة املستخدم بنفسه وذلك عن طريق :

1. تنمية تفكريه وقدراته العقلية من خالل اكتساب العلم املفيد
2. خلق صداقات مفيدة وهادفة بني املستخدمني 

يــشــاركــون  حــيــث  الــشــبــكــات  ــذه  هـ مستخدمي  ــني  ب تــكــر  ــرة  ــاه ــظ ال ــذه  ــ وه ــرتايض  ــ االفـ الــتــعــاطــف  ــرة  ــاه ظ  -
وتــعــزيــة  تهنئة  مــن  للنفس  ــحــة  ــري امل الجميله  ــات  ــل ــك ال ــون  ــادل ــب ــت وي واالحـــــزان  ــراح  ــ االفـ الــبــعــض  بــعــضــه 

وغريها ما ينمي عند الشاب االحساس باالخرين واالهتام بهم والسؤال عنهم.. .
- االدمان اسئلة كثرية تدور حول هذا املوضوع وهو بحد ذاته موضوع بالغ االهمية ....

ــان املـــخـــدرات ومـــن هــذه  ــ ــن مــظــاهــر ادم ــان هـــذه الــشــبــكــات االجــتــاعــيــة مــظــاهــر قــريــبــة م ــ ــىل ادم ــب ع ــرتت ي
الظواهر: 

الساعات  عــدد  يــزيــد  بحيث  الشبكات  هــذه  ملــدمــن  هــذا  ــحــدث  وي  , الــجــرعــة  زيـــادة  اىل  املــدمــن  مييل  ان   -1
يوما بعد يوم حتى انه ال يكاد ينفك عنها. 

الشبكات  هــذه  مــدمــن  ــك  ــذل وك  , ــدر  ــخ امل ــن  م حــرمــانــه  عند  وجسمية  نفسية  اعـــراض  ــن  م ــن  ــدم امل يــعــاين   -2
فانه يصاب بالتوتر النفيس الحريك والقلق عند حرمانه من الدخول اىل هذه الشبكات 
3- ويسبب االدمان اعراض جسدية منها : السهر واالم الرقبة والظهر والتهاب العني.. .

- ازدياد االنانية عند املراهقني الذين يستخدمون الشبكات االجتاعية...
- التغيب عن املدرسة وانخفاض املستوى التحصييل وضعف الرتكيز لدى الطالب ...
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الناحية الدينية : 
وال  احـــد  يــقــربــه  ال  حــصــني  حصنا  لــديــنــه  يجعل  ان  املــســلــم  ــىل  ع ينبغي  بحيث  ــواحــي  ــن ال اهـــم  ــي  ه وهـــذه 
ــدام هــذه  ــخ ــت ــة يف اس ــاآلداب الــرعــي ــ ــزم بـ ــت ــل ــه وي ــه ويــرغــبــهــم ب ــي ــاس ال ــن ــو ال ــدع ــك ي يــشــوبــه يشء وفـــوق ذلـ

الشبكات ,,, 
ومن هذه االثار :-

ــاع  وس املسلمني  ــاء  عــل ــع  م ــل  ــواص ت ــن  م الــشــبــكــات  تــلــك  يف  ــا  مب  : الــشــبــاب  لـــدى  ــنــي  ــدي ال الــــوازع  تــقــويــة   -
الشبكات   جــمــيــع  يف  عــلــائــنــا  مــع  ــل  ــواص ــت ال اراد  ملــن  مــفــتــوح  واملـــجـــال  ــلــه  ل ــقــلــب  ال وانـــــرصاف  املـــواعـــظ 

واالستفادة من علمهم .. .
لهذه  اســتــخــدامــنــا  يف  حــتــى  ــل  ــام ك ــايت  ــي ح منهج  وانـــه  ــه  وســاحــت االســــالم  ــان  ــي وب ــه  ــل ال ــن  ديـ اىل  الـــدعـــوة   -
يف  كــلــمــة  قــلــت  ــا  ــرمب ف عــلــيــه  ســتــحــاســب  كــل يشء  ان  ــنــىس  ت وال   , وتــوجــيــهــنــا  مبــراقــبــتــنــا  ــوم  ــق ي ــكــات  ــشــب ال

احدى املواقع هدى الله بها شخصا فرفعك الله بها .. .
ايضا  مــفــتــوح  فــهــو  ــه  ــل ال اىل  لــتــدعــو  ــك  ــام ام مــفــتــوح  ــال  ــج امل ان  ــم  ب  : لــدعــاتــهــا  ــصــدي  ــت وال ــدع  ــب ال مــحــاربــة   -

عىل مرصاعيه للتصدى للبدع ودعاتها .. .
- االستاع اىل القراءات الجميلة التي تساعد عىل حفظ القران الكريم 

أما هذه االثار فهي ايجابية وسنورد بعض االثار السلبية :-
- زعزعة العقائد واحداث االضطرابات 

- الرتويج للعقائد واالفكار املسيئة للدين الحنيف 
- تدمري االخالق ونر الرذائل 
- اهال الصالة وتضييع وقتها 

ــحــالل  وان غــربــيــة  بــفــكــرة  ــن  ــت اف ــا  ــاب ش نسمع  ــرى  ــ واالخـ ــحــني  ال فــبــني  ــان  ــي ب اىل  يــحــتــاج  ال  ــيل  واضـــح ج وهـــذا 
عقائد والله املستعان ,,,

الناحية االجتاعية :
الصغري  املــجــتــمــع  افــــراد  جــمــيــع  ــني  ب ــل  ــواص ت ــاك  ــن ه ان  ــىل  ع ــدل  تـ اســمــهــا  ــن  م ــة  ــاعــي االجــت الــشــبــكــات  ان   
يؤثر  ذلـــك  ان  ريـــب  وال  الجميع  ــني  ب ــدود  حـ ــال  ب ــل  ــواص وت ــدرب  ــت امل يــخــاطــب  ــدس  ــن واملــه الــكــبــري  ــع  م يــتــحــدث 

يف شخصية الشاب املستخدم لهذه الشبكات,,, ومن هذه االثار :-
هــذه  يف  كــثــريا  ــراه  نـ ــذا  وهـ ــات  ــدراسـ والـ الــبــحــوث  ــراء  ــ اج مــثــل  التعليم  يف  الــشــبــكــات  هـــذه  ــن  م ــادة  ــف ــت االس  -
ويستفيد  ويــطــرحــه  اســتــبــيــان  عــمــل  يستطيع  مــعــني  يشء  ــن  ع مــعــلــومــات  ــرد  ــف ال ــاج  ــت اح اذا  بحيث  الــشــبــكــات 

من نتائجه بشكل كبري.
ــف تصل  ــي ــذي االيــــام وك ــراه هـ ــ ن ــذا  ــ ــم وه ــاره ــب الــعــامل ومــتــابــعــة اخ ــعــرف عــىل احــــوال املــســلــمــني يف   ــت ال  -
ان   : وهـــو  مــهــم  يشء  ــىل  ع التنبيه  ينبغي  هــنــا  ــكــن  ول وفلسطني  ــا  ــوري س مــثــل  بــعــيــدة  بـــالد  ــن  م االخــبــار  لــنــا 
اخــتــالق  اراد  ــن  م فــكــل  ــات  ــاع ــإلش ل ــع  ــرت م فــهــي  االجــتــاعــيــة صحيح  الــشــبــكــات  ــذه  هـ يف  ــال  ــق ي ــا  م ــل  ك لــيــس 

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 الشبكات
هذه 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 ؟؟؟ 

وخطوط  ــدود  حـ ألنفسنا  نضع  ان  لزمنا  قليل  اال  يشء  يحكمه  ان  ميكن  وال  ــه  ل ــدود  حـ ال  ــال  ــج امل هــذا  ألن 
حمراء ال نتعداها فينبغي عىل املسلم ان يضع نصب عينيه:-

ــواء  س يغضبه  يشء  بـــأي  قـــام  ــا  مل ــه  ل ــه  ــل ال مــراقــبــة  استشعر  املــســلــم  ان  ولـــو  مــهــم  امـــر  ــذا  وهـ ــه  ــل ال مــخــافــة   -
يف الشبكات او يف حياته اليومية . 

الــنــاس  يــحــرتمــك  ان  تــحــب  فــكــا  نــراعــيــه  ان  ــجــب  وي مــهــم  هـــذا يشء  ــا  ــض واي االخــريــن  ــرتام خــصــوصــيــات  ــ اح  -
ويحرتموا خصوصياتك فعليك بفعل ذلك اوال .

بحد  ــذه  ه كبري  جهد  ــذل  ب بـــدون  للعلم  وتعلمك  الــعــلــاء  مــع  فتواصلك  الــلــه  مــن  نعمة  ــذه  ه ان  استشعار   -
عن  لــيــســألــوا  ــام  ــ وأي ــيــايل  ل الــفــيــايف  يقطعون  ــوا  ــان ك الــســلــف  عــلــاء  اىل  انــظــر  وجـــل  ــز  ع ــلــه  ال ــن  م نعمة  ــا  ــه ذات
فبالشكر  والــحــمــدلــلــه  جـــدا  قليل  وقـــت  خـــالل  مــنــه  ونستفيد  ــامل  ــع ال نــســأل  الحمدلله  ونــحــن  رشعــيــة  مــســألــة 

تدوم النعم واذا اسأت االستخدام ستحرم ذلك .. .

الشبكات  لــهــذه  املــســتــخــدم  فـــان  ذلـــك  ــوق  وفـ االجــتــاعــيــة  الــشــبــكــات  ــخــدام  اســت تــوجــيــه  ــن  م بسيط  يشء  هـــذا 
محتاج للحاية من طريقني :-

ــالع  ــالع عــىل عــىل مــا ال يــجــب االطـ ــ ــرضوا انــفــســهــم بــالــتــوســع واالطـ ــ ــة لــهــم مــن انــفــســهــم: بــحــيــث ال ي ــاي ح
عليه ,,,

ــك من  ــري ذلـ ــان وغـ ــك ــري م ــخ ــل ال ــم : مــن رفــقــاء الــســوء مــثــال الــذيــن مل يــدعــوا ألهـ ــريه ــهــم مــن غ ــة ل ــاي ح
الدعاة اىل الفكر الغري صحيح .
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كيفية توجيه استخدام الشبكات االجتامعية

إن  و  أحــســنــت  أحــســن  فـــإن  فيها  ــتــرصف  ي ــن  م ــو  ــه ه ــإن ف االجــتــاعــيــة  الــشــبــكــات  ــهــذه  ل املــســتــخــدم  ــو  اإلنــســان ه إن 
و  كــطــالب  جميعاً  علينا  يجب  فــإنــه  ــضــل  األف ــخــدام  االســت االجــتــاعــيــة  الشبكات  اســتــخــدام  ولتوجيه   , أســـاءت  ــاء  أسـ

معلمني و مربني و إعالميني و غريهم  استخدامها االستخدام الصحيح فيا ييل :

أوالً: التعليم
فصول  ــارج  خـ املعلمني  ــع  م ــواصــل  ــت ال و  الــعــلــاء  خـــرة  ــن  م ــادة  ــف ــت االس و  الــبــحــث  و  للتعلم  الــطــالــب  فيستخدمها 
املتعلم  وبـــني  ــعــكــس  وال ــاذ  ــتـ واألسـ املــتــعــلــم  ــني  ب تفاعلية  تعلم  بيئة  ــر  ــوف ي حــيــث  ــكـــرتوين  االلـ كالتعليم  ــة  ــدراسـ الـ

وزمالئه,كا توفر عنرص املتعة يف التعلم فلم يعد التعلم جامداً أو يعرض بطريقة واحدة .
لــإلطــالع  الـــدراســـة  فــصــول  ــارج  خـ و  ــدرس  ــ ال ــاء  ــن أث طــالبــه  ــع  م ــواصــل  ــت ال و  علمه  لــنــر  ــامل  ــع ال و  املــعــلــم  ويستخدمها 

عىل أبحاث و اختبارات طالبه وواجباتهم و الرد عىل استفساراتهم و توجيهيهم التوجيه الصحيح .
ــصــورة  ب و  الـــغـــريب  الـــعـــامل  املـــــدارس يف  و  ــات  ــع ــام ــج ال ــايس يف  ــ أس بــشــكــل  يــســتــخــدم  ــرتوين  ــكـ اإللـ الــتــعــلــيــم  -أصـــبـــح 

محدودة يف الجامعات العربية .

ثانيا : التواصل 
يحث   ً ــا  ــض أي ــالم  ــ واإلسـ  , ــل  ــواص ــت ال يــحــب  ــاعــي  اجــت بطبعه  ــام  عـ بــشــكــل  اإلنـــســـان  و  ــد  ــغ ال ــاب  ــب ش التقنية  جــيــل 
البعد  كـــان  مــهــا  ــواصــل  ــت ال سهلت  االجــتــاعــيــة  الــشــبــكــات  ــذه  وهـ ــالم  ــس ال ــادل  ــب ت و  االرحــــام  صــلــة  و  ــواصــل  ــت ال ــىل  ع

بلمسة زر وكذلك الدول و املؤسسات .

ثالثاً : الدعوة 
أفــكــارهــم  و  بلغتهم  ــبــر  ال ــني  ملــالي االجــتــاعــيــة  الــشــبــكــات  هـــذه  ــق  طــري ــن  ع ــه  ــوت دع ــوصــل  ي أن  ــة  ــي ــداع ال يستطيع 
لذلك  الــحــكــومــات  ملــوافــقــة  يــحــتــاج  ال  و  الــشــبــكــات  هـــذه  حــســاب يف  ــه  ــدي ل ــة  ــي داع ــل  ك ــح  أصــب و   , ــرق  ــط ال بــأســهــل 
و  سهلة  منهم  الــعــلــم  تلقي  ــادر  ــص م أصــبــحــت  و  ــرية  ــث ك شــبــهــات  زالـــت  و  ــاس  ــن ال ــن  م الــكــثــري  يــديــهــم  ــىل  ع ــم  ــل واس

ميرسة .

رابعاً : نقل األخبار
موجهة  ــكــون  ت عـــادة  ــي  ــت ال و  للحكومة  املــمــلــوكــة  اإلذاعـــــات  و  الــصــحــف  و  ــوات  ــن ــق ال ــىل  ع ــراً  ــك ح ــالم  ــ اإلع يــعــد  مل 
و  ــار  ــب األخ لنقل  األول  ــصــدر  امل هــي  االجــتــاعــيــة  الشبكات  أصبحت  ــل  ب  , ديــن  أو  حكومة  لكل  ــاً  ــي دعــائ و  سياسياً 

التي تكون غالباً بصورة فردية و غري موجهة .

توصيات و نصائح :
املــنــاســب،  ــار  ــي ــت اخ يف  ــائــهــم  ــن أب ــة  ــشــارك م ــرض  ــغ ب اإلنـــرتنـــت  ــال  ــع ــت اس كيفية  لتعلم  ــات  ــهـ واألمـ اآلبــــاء  دعــــوة    -
الحسنة،  ــدوة  ــقـ والـ بــالــحــســنــى  ــاء  ــنـ األبـ ــوس  ــف ن يف  ــعــقــيــدة  ال ــوابـــط  وضـ ــوى  ــق ــت ال ــرس  غـ أهــمــيــة  عــىل  ــتــشــديــد  ال و 
ــد وإرشـــــادات ضابطة  ــواع ــود الــعــائــلــة وتــحــديــد ق ــع الــجــهــاز يف مــكــان وجـ ــل مــعــهــم، ووضـ ــداخ ــت ــاء وال ــن ومــنــاقــشــة األب

الستخدامهم للكومبيوتر.
املناسبة  املــواقــع  ــن  م مجموعة  واقــــرتاح  مــفــيــدة  ــال  ــ وأع أمـــور  يف  اإلنــرتنــت  ــخــدام  اســت الســتــثــار  األبــنــاء  تــوجــيــه   -
ــمــرة عـــىل عــالقــاتــه  ــســت ــحــة والـــرقـــابـــة امل ــصــال ــة ال ــصــحــب ــة وال ــي ــرآن ــق ــق ال ــل ــح ــالة وال ــص ــال وتــوجــيــهــهــم بــاالهــتــام ب

وصداقاته وتكوين صداقات أرسية داخل عوامل الريد اإللكرتوين ونحوه.

خدمة  يف  االجتاعي  التواصل  مواقـع  توظيـف  فـي  مهـاراتهم  تطوير  تستهدف  الشباب  لفئة  تدريبية  دورات  عقد  - ضرورة 

قضاياهم وقضايا أمتهم وبخاصة يف مجال املناصرة والضغط. 
- نشر الوعي لدى فئة الشباب حول دور مواقع التواصل االجتامعي وأثره يف تنمية شخصياتهم وإرشادهم لالستخدام األمثل 

ملواقع التواصل االجتامعي.
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الفصل الثامن :

الوسائل العملية
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أوالً: اإلحصائيات
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فيس بوك
بــوك«  ــس  ــي ــف »ال مــســتــخــدمــي  ــدد  عـ ــان  بـ ــي  ــاع ــت االج ــل  ــواص ــت ال شــبــكــات  يف  متخصص  كــشــف   -
مــلــيــون   10 ــل  ــ اص ــن  مـ ــخــدم  ــســت م  )5.506.500( اىل  ــل  ــ وص ــة  ــك ــل ــم امل يف  ــســني  ــن ــج ال ــن  مـ

مستخدم لالنرتنت تقريبا ،,, 
- عدد املستخدمني تخطى 800 مليون مستخدم نشط يستخدم نصفهم املوقع يوميا

الفيديو  ــن  م ســنــة   150 ــادل  ــع ي ــا  م مــشــاهــدة  يــتــم  و  يــومــيــا  صـــورة  مــلــيــون   250 تحميل  يــتــم   -
املتضمن من يوتيوب فقط داخل املوقع.

ــات  ــوالي ال خـــارج  يــعــيــشــون  مستخدميه  ــن  م  %80 و  لــغــة   70 ــن  م ــر  ــأك ب بـــوك  الــفــيــس  يــتــوفــر   -
املتحدة. 

بالفيس  حــســابــاتــهــم  ــىل  ع ــدخــول  ــل ل ــة  ــي ــذك ال ــف  ــوات ــه ال يــســتــخــدمــون  مــســتــخــدم  مــلــيــون   350  -
بوك.

ــة إىل  ــودي ــســع ال ــويـــرت” يف  ــي ”تـ ــاع ــت ــل االج ــواص ــت ال ــع  ــوق ــدد مــســتــخــدمــي م ارتــفــع عـ بــيــنــا    -
393 ألف مستخدم نشط منهم 69% رجال و31% نساء ,,,

بني  االعـــــار  تــلــيــهــا   %39 بــنــســبــة   34-25 ســـن  مـــن  االعــــىل  املــســتــخــدمــني  نــســبــة  وكـــانـــت    -
18-24 سنه بنسبة %30 ,,,

)YouTuBe( يوتيوب
زائــر  مــلــيــون  ــر مــن 800  أكـ ــوب شــهــريــا  ــي ــوت ــي ال -يــــزور 

فريد يشاهدون فيها أكر من 90 مليار مشاهدة
 48 يــقــارب  مــا  تحميل  ــتــم  ي ــوب  ــي ــوت ي يف  دقــيــقــة  ــل  -كـ
ــعــرض  ال مـــن  ســـنـــوات   8 يـــعـــادل  مـــا  أن  ــو  ــدي ــي ف ــة  ــاع س

املستمر يتم تحميله يوميا
الـــواليـــات  خــــارج  مـــن  هـــم  ــوب  ــي ــوت ي زوار  مـــن   %70-

املتحدة و يتوفر يوتيوب ب 43 لغة حول العامل
13% من زوار اليوتيوب يدخلون عر األجهزة الذيك

..و  ــة  ــك ــل ــم امل يف  لــإلنــرتنــت  ــخــدم  ــســت م مـــاليـــني   11,8
69% منهم يدخلون عىل اإلنرتنت عر الجوال ,,,
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ثانيا: االستبيان
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ندرسها  ــي  ــت ال وهـــي  معينة  عــمــريــة  فــئــة  ــىل  ع ــه  ــع ــوزي وت اســتــبــيــان  عــمــل  ــم  ت وقـــد  هـــذا 
ــان عـــىل مئة  ــي ــب ــت وكـــانـــت مـــا بـــني الــســادســة عـــر والــعــريــن وقـــد تـــم تـــوزيـــع االس
نتائجها  ــع  ــا م ــورده ــن ــن عـــدة مــواضــيــع س يــتــحــدث ع وخــمــســني شــخــص وكـــان االســتــبــيــان 

كالتايل:-

كيف تاثري الشبكات عىل واقع الشخص يف املجتمع ؟؟  .1
53.3% من االشخاص اثرت عليهم ايجابيا   -

18% من االشخاص اثرت عليهم سلبيا   -
28.7% من االشخاص مل تؤثر عليهم  -

كيف يفضل الشباب قضاء اوقات فراغهم ؟؟  .2
26% من االشخاص يقضونه يف الواقع مع االشخاص   -

22.7% من االشخاص يقضونه عىل الشبكات االجتاعية  -
51.3% من االشخاص يستطيعوا املوازنة بني الشبكات والواقع  -

ما سبب انضامهم لهذه الشبكات ؟؟  .3
19.3%من االشخاص سبب انضامهم تكوين صداقات جديدة  -

26% من االشخاص كان سبب انضامهم التسلية ومضية الوقت   -
51.7% من االشخاص سبب انضامهم اسباب تخص الدراسة  -

كم من الوقت متي عىل هذه الشبكات يوميا ؟؟  .4
39.3% من االشخاص يقضون اقل من ساعتني   -
27.3% من االشخاص يقضون من 2-4 ساعات   -

20.7%من االشخاص يقضون من 4-6 ساعات  -
12.7% من االشخاص يقضون اكر من 8 ساعات  -

هل يراقب االباء ابنائهم وما ينروه فيها ؟؟  .5
16% من االشخاص يراقبهم والديهم   -

42.6% من االشخاص ال يراقبهم والديهم  -
41.4% من االشخاص احيانا يراقبوهم والديهم واحيانا ال   -

ما اغلب مشاركتهم يف هذه املواقع ؟؟  .6
18.6%من االشخاص مشاركاتهم دعوية  -

15.4%من االشخاص مشاركتهم دراسية او عملية   -
47.3%من االشخاص  مشاركاتهم اجتاعية  -

18.7%من االشخاص مشاركتهم ثقافية   -
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ــذا الــبــحــث املـــبـــارك و  ــون قــد انــتــهــيــنــا مــن هـ ــك ــل مــن الــلــه  ن ــض وبــحــمــد و نــعــمــة وف
ماهية  عــن  فــيــه  تكلمنا   ,  « ــة  ــي ــامع االجــت ــل  ــواص ــت ال شــبــكــات   « ــوان  ــن ــع ب ــان  كـ ــذي  ــ ال
ــر أهــمــيــة الــشــبــكــات االجــتــامعــيــة  ــذك ــذة مــخــتــرصة عــنــهــا و أتــبــعــنــاهــا ب ــب الــشــبــكــات ون
ذكــرنــا  ذلــك  وبــعــد   , أســـاءت  ــاء  أسـ إن  و  أحــســنــت  أحــســن  فــإن  حــديــن  ذو  ســالح  أنــهــا  و 
 , الــنــبــويــة  الــســنــة  و  الــكــريــم  الــقــرآن  ــن  م ــات  ــآي ب مــقــرونــة  للشبكات  الــرشعــيــة  الــنــظــرة 
واتبعناها  االجــتــامعــيــة  للشبكات  الــســائــد  ــدام  ــخ ــت االس ــن  ع تكلمنا  ــال  ــث ال الــفــصــل  ويف 
ــتــســاؤالت  ــن ال ــاً بــعــض م ــض ــا أي ــوع هـــذا الــبــحــث , وطــرحــن ــوض ــخــدم م بــعــنــاويــن عــامــة ت
الشبكات  ــري  ــأث ت ــن  ع الــبــحــث  نــهــايــة  يف  وتكلمنا   , ــة  االجــتــامعــي بــالــشــبــكــات  املتعلقة 
االجتامعية  الــشــبــكــات  ــخــدام  اســت تــوجــيــه  وكيفية  الــشــبــاب  ــىل  ع تــأثــريهــا  و  االجــتــامعــيــة 

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 كثرياً

سبحان ربك رب العزة عام يصفون و سالم عىل املرسلني و الحمد لله رب العاملني . 
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