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تعاىل:  ي اهلل  َيْكِسُبونَ }قول  َكاُنوا  بََِم  َأْرُجُلُهْم  َوَتْشَهُد  َأْيِدهيِْم  ُمنَا  َوُتَكلِّ َأْفَواِهِهْم  َعََل  َنْختُِم  ،  [ 65]َيِس:  {اْلَيْوَم 

 لطاملا حذر اْلُعَلََمُء َواْْلطباء ِمْن َفَلَتاِت اللَِّساِن َوآَفاتِِه لعظيم خطره.  

ُث َأْكَثَر ِمْن    لعلها  كلم عن خطورة ما تتحدث به األََصابِِع، َفَأَصابُِع النَّاِس اليومبنا أن نت  واْلَيْوُم حري   َتَتَحدَّ

.   ،َأْلِسنَتِِهمْ   بََِم َفَتَح اهللُ َتَعاىَل َعََل اْلَبََشِ ِمْن ُعُلوِم ااِلتَِّصاِل َوالتََّواُصِل ااِلْجتََِمِعيِّ

األَ  ِت  َ َغَّيَّ التََّواُصِل  ِِف  النَّاسِ َثْوَرة   َبْْيَ  التََّعاُمِل  َوَأْنََمَط  ُلوَك  َوالسُّ بَِحِديِث  ْخالَق  اْْلَيََّة  اْلُبُيوَت  إن  َحتَّى   ،

َا َخالَِية   ُط ِجَهاَزُه َفُيَسلُِّموَن َعََل َبْعٍض    الواحد  ترى أهل البيتِمنُْهْم،    َأْهلَِها َصَمَتْت َكَأَّنَّ كل َواْحٍد ِمنُْهْم َيَتَأبَّ

ا ُرْوُحُه َوَعْقُلُه َفَمَع َمْن ُيَ ُثمَّ َيتَّ  اِدُث ِِف ِخَذ ُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهْم زاِوَيًة ِمَن البيت؛ لَيِعيُش بَِجَسِدِه َمَع األرسة، َوَأمَّ

ُك ِمْن َمَكانِِه الس ُه لُِيَكلَُّم َفال َيْسَمُع، َوُيْسَأُل َفال ُُيِيُب، َوربَم ال َيَتَحرَّ  اعات. ِجَهاِزِه، َحتَّى إِنَّ

 
ِ
النِّساء ِمْن  َجاَل  الرِّ َبِت  َقرَّ الوسائل  اْلَفَتيَّاِت والعكس  هذه  ِمْن  َباَب  َوالشَّ ِمَن  والعكس  ،  َكثٍَِّي  ِِف  َفَأْوَقَعْت   ،

َعَتَبَة الطَّاَلِق والظن   اْلُبُيوِت الشكَك  ْوَجاِت  َوالزَّ َوَأْوْصَلت األَْزَواج  من الشباب    اً أوصلت كثَّي   أن   ، بعد ، 

نَْسْْيِ لِْلَحِديِث   -بطريقة جديدة–َقْد َهيََّأْت َبراِمُج التََّواُصِل َخْلَوًة  ! فاالنحراف  بداية  والفتيات إىل  اْْلِ َبْْيَ 

 !، َوَسَهر َعََل َأْوَهامٍ طويلة  َساَعاٍت ل َواملَُؤاَنَسِة 

 ن إغفال اْلوانب اإلُيابية هلا ولعلنا نتكلم عن بعض اآلثار السلبية لوسائل التواصل االجتَمعي، دو

التواصل-1 مواقع  كثَّي من  الزوجية   االجتَمعي  تسببت  اْلياة  كثًَّيا من  ِف فضح خصوصيات  ، ونَشت 

إلحصائيات   ووفًقا  واإليذاء،  والتشهَّي  والتشفي  االنتقام  بدوافع  الزوجية  العالقة  طرِف  بْي  املشكالت 

 السعودية هناك ما يقارب ثَمين حاالت طالق كل ساعة عدا حاالت اْللعوزارة العدل ِف اململكة العربية  

، ومرص شهدت آالف حاالت الطالق وعامة تلك اْلاالت كانت بسبب اإلنرتنت سببها وسائل التواصل 

 % من حاالت الطالق نتجت بسبب تفضيل أحد الزوجْي68حيث إنَّ  والفيس بوك عَل وجه اْلصوص،

زو أو  زوجه  عَل  وسائل  للحاسوب  أن  الفلسطيني  الَشعي  للقضاء  األعَل  املجلس  رئيس  جته، ورصح 

 % ِف السنوات األخَّية. 2التواصل اْلديثة أحد أسباب ارتفاع معدالت الطالق إىل 



 

 

  

إليه  ما خلص  وهذا  الطالق،  ثلث حاالت  وراء  »فيسبوك«  اإللكرتوين  االجتَمعي  التواصل  شبكة  وتعد 

أبرزها   الدراسات اْلديثة،  الطالق، وأخرى نَشهتا  عدد من  األمريكية ملحاِمي  األكاديمية  دراسة أجرهتا 

 صحيفة اإلندبندنت نقاًل عن مجعية املحامْي اإليطالية.

أن   إىل  اإلحصائيات  هو  20وتشَّي  املبارش  سببها  األمريكية  املتحدة  الواليات  ِف  الطالق  حاالت  من   %

»واتساب«، تطبيق  يأيت  الثانية  املرتبة  وِف  ِف    »فيسبوك«،  تسبب  قد  املحامْي  مجعية  من  40فبحسب   %

األزواج،  خيانة  نسب  وارتفاع  والنساء  الرجال  بْي  االتصال  لسهولة  وذلك  إيطاليا،  ِف  الطالق  حاالت 

التواصل االجتَمعي ِف   مواقع  بسبب  تزايدت  الطالق بْي األزواج  بأن معدالت  الدراسات   45وأفادت 

 دولة. 

أصبح الطابع الفردي هو السائد بْي أفرادها وانخفض  فقد    : ك األرسوتفك  ضعُف العالقاِت األرسّيةِ -2

التفاعل بْي أفراد األرسة، وزادت العالقة سوًءا بْي الزوجْي وبْي األبناء واآلباء؛ وذلك بسبب   مستوى 

 اْللوس أمام هذه الوسائل ناهيك عَم تبثه تلك الوسائل من أفكار هدامة تنعكس سلًبا عَل سلوك الفرد. 

األرسية:الت -3 األمور  مناقشة  وقلة  الزوجْي  بْي  داخل  فقد    باعُد  األزواج  بْي  السائدة  السمة  أصبحت 

األرسة هو انشغال كل منهم بجهازه اْلاص، وأدى ذلك إىل حدوث فجوة كبَّية بْي الزوجْي، فكل منهَم  

باألرسة واألبن املشكالت اْلاصة  ملناقشة  فيه وقتا  الذي ال ُيد  اْلاص  بعامله  أدى إىل مشغول  ما  اء؛ وهو 

حدوث تفكك أرسي وعدم دراية كل منهَم بَم هيدد األرسة من أخطار لعدم وجود الوقت الكاِف ملناقشتها  

 . وحلها

 األقارب: بْي القضاء عَل صلة األرحام والزيارات -4

الزوجية-5 اْليانات  بل   :ازدياد  سائد،  هو  كَم  الرجال  ِف صنف  تعد حمصورة  ومل  الطرفْي  من  واْليانة 

التواصل   وسائل  سهلت  فقد  الرجال،  خيانة  نسبة  من  قريبة  النساء  خيانة  نسبة  أن  الدراسات  أظهرت 

 توسيع دائرة العالقات االفرتاضية ِف عامل النت.  

تعد وسائل التواصل االجتَمعي مدخاًل لنَش الفساد واالنحالل ف  نَش االنحالل األخالقي ِف األرسة: -6

األخالقي ِف األرسة؛ وذلك ألَّنا عبارة عن جمتمع مفتوح، فيه مجيع الثقافات ومن بينها ما يتعلق برتويج  

 االنحالل والفساد. اْلنسية و ثقافةال



 

 

اْلسدّية:  َكثرة-7    التواصل    تتسببفقد    األمراِض  ِف  ب وسائل  والَكتِف  آالم  والرقبة  والعيون  الرأس 

ا هاوالظهر والركبة والَقَدم وغَّي  . القلق واالكتئابكإىل آثار نفسية سيئة  أدت ، َكَم أَّنَّ

ة   ته غَّي صور  ةاسًَم غَّي اسمه وصور  أو تضع  يضعف   :الكاذبة الومهية الشخصية اصطناع-8 ألغراٍض عدَّ

االختالس أو ممارسة أعَمل غَّي رشعية عرب  منها التالعب والدخول ِف قصص حب مع اْلنس اآلخر، و

 . اإلنرتنت بدون اكتشاف اآلخرين ذلك

اللثام إماطة  ِف  كبَّي  بشكل  االجتَمعي  التواصل  مواقع  سامهت  االنحالل   لقد  جوانب  من  جانب  عن 

املواقع هو احد  وتيك توك  إىل جانب الفيسبوك ظهر  يتم ِف اْلفاء، و  سبق   َمفي   كانلربَم  األخالقي، والذي  

عبارة عن ملهى لييل مبارش للعرّي واالياءات غَّي الالئقة   هو، وأيضاً   التي استطاعت حتقيق انتشار كبَّي

 !والرقص املاجن

اكتسحت مقاطعه املصّورة لشباب وشابات و  وغَّيها  استطاع تطبيق تيك توك حتقيق انتشار كبَّي ِف الدول العربية

ارع، وزوجات وفتيات يرقصن ويتَميلن ِف الش  وال أخالقية  تافهةحركات  يرقصن عَل أغاين خمتلفة، بلباس مثَّي و

 . العربية ناوهو ما مل تتعّود عليه جمتمعات وضمن حرمة املنزل داخل غرف النوم مع أزواجهم

أماكن الدعارة واملالهي    حكرًا عَل  والتي كانتالفواحش واملحرمات،    منالرقص والعري الفاضح    كان 

 .من التطبيقات همثلو  تك توك ي تم جتاوزه مع انتشارالليلية، اليشء الذ

استخدامها، نيسء  أننا  هي  االجتَمعي  التواصل  وسائل  مع  منها،    مشكلتنا  السلبي  اْلانب  فقط  نستغل 

مفاتنها،   وإظهار  املنزل  ِف  الرقص  بإمكاَّنا  أصبح  للديسكوهات  الذهاب  بإمكاَّنا  يكن  مل  التي  فاملرأة 

ذلك  بإمكانه  أصبح  رشعية  غَّي  عالقات  وإقامة  النساء  عَل  التعرف  من  خيجل  كان  الذي  والرجل 

األمر  مع الشباب أصبح بإمكاَّنا فعل ذلك. وما زاد  وبسهولة، والفتاة التي كان يمنعها آباؤها من اْلديث  

 ! حت تنتقل شيئا فشيئا إىل العامل الواقعيصبأن هذه )اْلرية االفرتاضية( أسوء 

أب  لكل  رسالة  اْلتام  أوالدك  ِف  أم  ميلء   ولكل  مفتوح،  عامل  مع  التواصل  هلم  تتيح  أجهزة  يملكون 

التجسس  ف باملخاطر،   ال  عليهم  بالقلق  خصوصياهتم،أشعرهم  من  و  عَل  ونح  ألوالدك  نموذجًا  كن 

   جوالك كل ما ينَش الرذيلة وهدم األخالق. 

     واْلمد هلل رب العاملْي 


