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مشكلة اإلنسان هي اإلنسان
هاجر السعدية
ت�شكل و�سائل التوا�صل االجتماعي �أحد �أ�شكال ثورة التقنية يف القرن احلادي والع�شرين؛ نتيجة ما �أحدثته هذه الو�سائل على جميع الأ�صعدة االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية
والأمنية والفكرية من تغريات جذرية يف املفاهيم الكال�سيكية التقليدية .هذه التقنية جعلت العامل مفتوح ًا على �شا�شة الهاتف الذكي ،فاملجتمعات اليوم ُيعاد �صياغتها وت�شكيلها وفق ًا
للواقع الذي �أفرزته و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وهذا ما جعل و�سائل التوا�صل االجتماعي من الق�ضايا التي ت�صدح يف قاعات اجتماعات الوزارات والهيئات احلكومية واخلا�صة ،ومتثل
�سجاال عاما يف جمال�س الأ�صدقاء والأ�سر ،وحمط اهتمام الباحثني العلميني يف خمتلف التخ�ص�صات ب�سبب حالة التقوي�ض والتغيري التي حتدث يف املفاهيم الكال�سيكية وامتدادها يف
كل جمال .وبطبيعة احلال لكل ظاهرة �أو فكرة جديدة يف جمتمع ما �أن�صارها و�أعدا�ؤها � ً
أي�ضا .ومن الباحثني الذين در�سوا هذه الظاهرة الباحث :عمار حم�شو يف الربع الأول من عام
2020م ،حيث جاء عنوان مقاله العلمي (و�سائل التوا�صل االجتماعي و�أثرها على الأ�سرة امل�سلمة) املن�شور يف جملة مقارنات ،العدد الثامن .فتكونت درا�سته من ثالثة مباحث وخامتة.

امل�ب�ح��ث الأول م�ف�ه��وم و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي وم��راح��ل
تطورها .املبحث الثاين� :آثار و�سائل التوا�صل االجتماعي .املبحث
الثالث :درا�سة بع�ض �آثار و�سائل التوا�صل االجتماعي امل�ؤثرة يف
الأ�سرة من ناحية فقهية.
ي�ع��د م�ف�ه��وم و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي غ�ن�ي�اً ع��ن ال�ت�ع��ري��ف،
يردده رجل ال�شارع قبل الباحث يف يومياته بكرثة ملوازاته لفكرة
العي�ش؛ فو�سائل التوا�صل االجتماعي ت�شكل العامل االفرتا�ضي
الذي نعي�شه وتوازي العامل الواقعي من حيث قدرتنا على تبادل
الأفكار وامل�شاعر والتفاعل ،فهي جمتمعات افرتا�ضية عرب �شبكات
الإن�ترن��ت -جم��ال ع��ام اف�ترا��ض��ي -جتمع جمموعة م��ن الأف ��راد
يحملون االهتمامات نف�سها ويتبادلون اخلربات واملعلومات.
تتنوع �شبكات التوا�صل االجتماعي؛ حيث يرتكز ك��ل منها على
�شكل من �أ�شكال التوا�صل الإن�ساين ،فهناك التوا�صل عن طريق
الكتابة وال�صور والت�سجيل ال�صوتي ومقاطع الفيديو ،واحلقيقة
ال ميكننا ح�صرها نتيجة تزايدها ولكن ثمة مواقع تعد الأبرز يف
هذا املجال وهي:
ف�ي���س�ب��وك :ي���س��اع��د ع�ل��ى ت �ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات وال �� �ص��ور ال�شخ�صية
ومقاطع الفيديو.
تويرت :يقدم خدمة التدوين امل�صغر التي ت�سمح ب�إر�سال تغريدات
عن احلالة.
وات�ساب :تطبيق مرا�سلة فورية متعدد املن�صات للهواتف الذكية،
ومي �ك��ن امل���س�ت�خ��دم�ين م��ن �إر� �س ��ال ال �� �ص��ور وال��ر� �س��ائ��ل ال�صوتية
والفيديو والو�سائط واملكاملات.
�إن �� �س �ت �ج ��رام :ت �ط �ب �ي��ق خم �� �ص ����ص الل �ت �ق ��اط ال �� �ص ��ور وت�ع��دي�ل�ه��ا
وم���ش��ارك�ت�ه��ا ،و�أ� �ض �ي��ف �إل �ي��ه م ��ؤخ ��راً م�ي��زة امل �ح��ادث��ات بالر�سائل
الن�صية وال�صوتية �أي�ضاً.
تيلجرام :يتيح للم�ستخدم �إمكانية تبادل ال�صور والفيديوهات
والر�سائل ب�سهولة وب�سرعة عالية ،يتميز هذا الربنامج باهتمامه
بالناحية الأمنية للخ�صو�صية .فهو �أك�ثر التطبيقات �أم��ان�اً يف
تبادل املعلومات.
ويف امل �ب �ح��ث ال �ث ��اين ع �ك��ف ال �ب ��اح ��ث ع �ل��ى ذك ��ر الآث� � ��ار ال���س�ل�ب�ي��ة
والإي �ج��اب �ي��ة ل��و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج �ت �م��اع��ي ،ويف احل�ق�ي�ق��ة هي
نف�سها التي ترد يف �أي جمال عام �سواء كان افرتا�ضيا �أو واقعيا؛
فامل�ستخدم ينتفد ما ي�ستخدمه من هذه الو�سائل.ويبدو �أن الآثار
ال�سلبية والإيجابية مت�شابهة يف جميع �أقطاب العامل مع اختالف
اجلعرافيا والثقافة والدين �إلخ .فالآثار ال�سلبية التي �أ�شار �إليها

الباحث على �صعيد الأ�سرة هي:
ارت �ف ��اع ن���س�ب��ة ال �ط�ل�اق ب���س�ب��ب و� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي:
فالقانونيون �أو�ضحوا �أن �أ�سبابا عديدة تقف وراء تفاقم م�شكالت
ال �ط�ل�اق واخل�ل�اف ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ويف م�ق��دم�ت�ه��ا ت ��أت ��ي م��واق��ع
التوا�صل االجتماعي.
�ضعف العالقات الأ�سرية والعزلة الن�سبية للأ�سرة.
ازدياد اخليانة الزوجية
الق�ضاء على �صلة الأرحام والزيارات بني الأقارب
غياب التهنئة ال�شرعية
�ضعف امل�ستوى الدرا�سي
ا�صطناع ال�شخ�صية الوهمية الكاذبة
كرثة الأمرا�ض اجل�سدية
وعلى ال�ضفة الأخرى ذكر الباحث الإيجابيات ،وميكننا تلخي�صها
يف :ت��دع�ي��م ال �ع�لاق��ات الأ� �س��ري��ة داخ ��ل ال�ع��ائ�ل��ة ،ت�سهيل ال ��زواج
م��ن خ�لال ال�ت�ع��ارف ع�بر ه��ذه ال��و��س��ائ��ل� ،إب ��رام ال�ع�ق��ود بوا�سطة
ه ��ذه ال��و��س��ائ��ل ،اك�ت���س��اب اخل �ب�رات وت�ك��وي��ن ال �� �ص��داق��ات ،و�سيلة
لرتميم ال��ود بني �أف��راد الأ��س��رة ،و�سيلة تعليمية لأف��راد الأ�سرة،
م��د �أوا� �ص��ر ال�صداقة ب�ين الأ��ص��دق��اء ال�ق��دام��ى ،زي ��ادة احل�صيلة
اللغوية وا�ستخدام مفردات جديدة لأف��راد الأ��س��رة ،تعد م�صدرا
للمعلومات والأخبار للأ�سرة ،البحث عن الفر�ص ،عقد امل�ؤمترات
واالجتماعات.
ويف �سبيل احل��د م��ن الآث ��ار ال�سلبية ،خل�ص الباحث �إىل و�ضع
�ضوابط و�إر��ش��ادات عند ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي
متثلت يف الآتي :جتنب اخل�ضوغ واللني يف القول من اجلن�سني،
عدم ت�ش ّبه الن�ساء بالرجال �أو الرجال بالن�ساء خا�صة يف الأ�سماء
(اال��س��م امل�ستخدم) ،ع��دم و�ضع امل��ر�أة �صورتها �أو �صور عائلية
جتنباً للخالفات الأ�سرية ،انتقاء الرموز التي ال توحي باحلب
وال�غ��رام خا�صة عند احل��دي��ث م��ع اجلن�س الآخ ��ر ،االكتفاء بني
اجلن�سني ب��االت���ص��ال الإل �ك�تروين الكتابي دون ال���ص��وت��ي ،عدم
ا�ستخدام تعبريات امل��زاح والدعابة �أو كلمات املغازلة والإمي��اء
التي تدفعهما �إىل التما�س االت�صال وااللتقاء كما الينبغي �أن
يختم �أحدهما عبارته بر�سمة قلب �أو وردة ،احرتام التخ�ص�ص
ال�ع�ل�م��ي وع ��دم ال�ن���ش��ر يف غ�ي�ر ال�ت�خ���ص����ص وت ��رك اخل ��و� ��ض يف
التعليقات التي ال�صلة ل��ه بها ،ال�صرب وحتمل الأذى ،فمجال
ال�ت��وا��ص��ل الإل �ك�ت�روين ي�ع��ج بال�شتائم ف�لاب��د م��ن ال���ص�بر .ويف
نهاية هذا املبحث يطالب الباحث امل�ؤ�س�سات الدعوية والثقافية

�أن تبني وتعمم هذه ال�ضوابط لالرتقاء ب�أ�ساليب التعامل مع
هذه الو�سائل.
ويف املبحث الأخ�ير تطرق الباحث �إىل م�س�ألة �إب��رام عقد النكاح
وح�ك��م ال�ط�لاق ع�بر و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ،وخل�ص �إىل
�أنه ال يجوز �إبرام عقد الزواج كتابة �أو نطقاً بدون احتاد املجل�س
افرتا�ضيا عرب هذه الو�سائل ،كما ي�صح عقد النكاح مبكاملة �صوتية
مبا�شرة ي�سمعها ال�شهود وتتوافر فيها ال�شروط والأركان ويجوز
الطالق عرب هذه الو�سائل لأ َّن الطالق ال يحتاج �إىل �شهود.
يعد ه��ذا امل�ق��ال بالن�سبة يل م�ستفزا ج ��دا؛ م��ن خ�لال حماولة
الباحث �أ�سلمة و�أدجلة و�سائل التوا�صل االجتماعي ح�سب املفهوم
التقليدي ل�ل�إ��س�لام ،وه��ذا م��ا يعك�س �صفة التزمت واجل�م��ود يف
الفكر .وهنا تربز احلاجة �إىل �ضرورة جتديد يف اخلطاب الديني.
ال ميكننا التعامل م��ع معطيات احل�ي��اة يف ال��وق��ت ال��راه��ن وفق
�صياغة يجب �أو ال يجب ،حالل �أو حرام �إلخ ،بل علينا �أن نتعامل
م��ع �أح ��داث ال�ي��وم وم��ع الأج�ي��ال اجل��دي��دة وف��ق التفكري املنطقي
والعقالين الذي يتيح باب ال�س�ؤال واال�ستف�سار والأخ��ذ والعطاء
يف م�س�ألة ما .هل ميكن معاجلة ظاهرة كتابة الأ�سماء امل�ستعارة
يف و��س��ائ��ل التوا�صل االجتماعي م��ن خ�لال عملية الن�صح التي
تت�ضمن �أ�سلوب احل�لال واحل ��رام؟ قبل الإق ��رار يف �أم��ر ما يجوز
�أو ال يجوز علينا �أن نفكر قليال :ما الذي يدفع املرء �إىل التخبي
حت��ت �ستار ا�سم �أو �شعار غ�ير ا�سمه؟ و��ص��ورة غ�ير ��ص��ورت��ه؟ قد
يكون الأم��ر �أبعد كثرياً عن التف�سري الديني ال��ذي ي�صف الفعل
ت�شبها باجلن�س الآخ��ر دون الغو�ص يف العوامل الذي �شكلت هذا
الفعل.
يف احلقيقة ما ن��راه يف و�سائل التوا�صل االجتماعي من ظواهر
تت�سم بال�سلبية هي نتيجة الرباديغم الثقايف واالجتماعي الذي
يعي�ش فيه امل��رء ،ف��إذا حدث طالق �أو تفكك �أ�سري ب�سبب و�سيلة
التوا�صل االجتماعي ف�إن ذلك يعني وجود م�ؤ�شر حقيقي ي�شري
�إىل خلل يف الرباديغم الثقايف واالجتماعي الذي يعي�ش فيه الفرد،
وال ميكننا القول �إن الفي�سبوك �أدى �إىل زيادة حاالت الطالق طاملا
هناك وج��ود �أف��راد م�ستفيدين من ه��ذه الو�سائل وتتعامل معها
ح�سب م��ا ت��رت��أي��ه م�صلحتها النف�سية واالج�ت�م��اع�ي��ة والثقافية
واالقت�صادية ،وحذف في�سبوك ال يحذف امل�شكلة �أي�ضا .م�شكلة
الإن�سان هي الإن�سان ،جميع ما نراه من ظواهر يف املجتمعات هي
عبارة عن جمموعة من ممكنات الإن�سان يف خمتلف الع�صور ومع
تعدد الظروف.
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