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بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم .                                                  

                       
التواصل االجتاعي بأنها عبارة عن تطبيقات تكنولوجية وسائل   تعرف 
البشر، بني  والتفاعل  والتعارف  للتواصل  االنترنت  على  تعتمد   ، حديثة 
. املجموعات  وعبر   ، والنصية  واملرئية   الصوتية  الرسائل  خالل  من 
البشر فيه  يقوم  معلوماتي  مجتمع  بناء  إلى  الوسائل  هذه  وتهدف   
هذه عبر  وأحزانهم  وأفراحهم  ونشاطاتهم  اهتماماتهم  بمشاركة 

التطبيقات.                      
العديد رصد  يمكن   ، مخرجاتها  وتعقد  الوسائل  هذه  لحساسية  ونظرا 
بني التواصل  في  ومحورية  مركزية  أداة  تجعلها  التي  اإليجابيات  من 

البشر ؛ منها :                                                                      
1-أنها توفر لنا القدرة على االتصال بجميع األفراد املقيمني على وجه
األرض بغض النظر عن قرب أماكن إقامتهم أو بعدها ؛                    

                 
للحمل وعنتا  جهدا  تكلف  ال  إذ  ؛  للتواصل  وبسيطة  سهلة  2-وسيلة 
واالستخدام ، يمكن االنتقال معها في الحل والترحال  ؛                    

                                               
3-هي وسيلة فعالة وعملية للحصول على أخبار العالم فور وقوعها ،
ومن ثم التفاعل معها بإيجابية ؛                                                  

                     
عن والتفاعل مع ذلك  اآلخرون  ومعرفة ما يقوم به  للترفيه  وسيلة  4-هي 
طريق التعليق واإلعجاب ؛                                                          



طريق التعليق واإلعجاب ؛                                                          
       

ومن أشهر هذه الوسائل التي نالت شهرة عاملية في الوقت الحاضر ،
وصارت جزءا ال يتجزأ من حياة الناس اليوم ،                                

               
بالتغريدات تعرف  قصيرة  نصوص  لكتابة  يستخدم  الذي  1-التويتر 
التي ال تتجاوز 140 حرفا ؛                                                        

                   
2-الفيس  بوك الذي يتفرع عنه تطبيقات املاسنجر  واالنستغرام  ، ويعتبر
اليوم منتدى عامليا مفتوحا لعرض كل غث وسمني ؛                          

                 
ورسائل مكاملات  وإجراء   ، فورية  مراسلة  خدمة  يقدم  الذي  3-الفايبر 
عبر الفيديو ، أو عبر الصور ، والرسائل املكتوبة ؛                          

                     
4-الواتشاب  ، الذي يعتبر اآلن أشهر أداة للتواصل البيني عبر األفراد
وعبر املجموعات ؛                                                                    

       
والصدام والعنف  الكراهية  بخطابات  يعج  اليوم  العالم  أن  وبما   
واملواجهة بفعل الحروب والنزاعات اإلثنية والطائفية التي تغذيها دوائر
صنع السياسة واإلعالم ؛ فينبغي لنا طرح التساؤل اآلتي : كيف يمكن
توظيف هذه الوسائل لنشر ثقافة السالم والوئام والتسامح بني الشعوب
؟   ولإلجابة عن هذا السؤال  يحسن اإلشارة إلى القضايا اآلتية التي
يمكن اعتبارها منطلقات لالستفادة من هذه الثورة املعلوماتية :          

                               
1-حرية التعبير ، نظرا ملا تتيحه هذه الوسائل من مساحة حرة للتعبير
عن اآلراء واملواقف واالتجاهات، حيث يمكن استغالل هذه املساحة من
جهات تتبناها  التي  الخاطئة  املواقف  لتصحيح  املسلم  شبابنا  طرف 
معادية تريد إبقاء العنف والتطرف واملعاداة في العالم اليوم .            



معادية تريد إبقاء العنف والتطرف واملعاداة في العالم اليوم .            
             

حرية التعبير عند املسلم ال تعني البتة الدخول فيما ال يعنيه ، أو السب
والشتم والقذف، واتهام الناس بغير بينة ، يقول تعالى :  ( يأيها الذين
لكم ويغفر  أعمالكم  لكم  يصلح  سديدا  قوال  وقولوا  اهلل  اتقوا  آمنوا 
للبشر الخاصة  الحياة  في  التدخل  أيضا  تعني  ال  أنها  كما  ذنوبكم) 
وتبني املواقف بدون تثبت ، يقول تعالى :  ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم
فعلتم ما  على  فتصبحوا  بجهالة  قوما  تصيبوا  أن  فتبينوا  بنبإ  فاسق 
واملحبة الخير  إلى  للدعوة  فرصة  أمامه  املسلم  فالشباب   .  ( نادمني 
على القائم  المعتدل  الوسطي  بمنهجه  اآلخرين  في  والتأثير   ، والوئام 

التسامح وقبول اآلخر .                            
املتوازن خطابه  في  يحترم  اإلسالمي  الدين  أن  بما   ، 2-التعارف 
من سنة  ويعتبرها   ، والعقدية  والعرقية  الثقافية  الخصوصيات  مختلف 
السماوات خلق  آياته  ومن   ) اآلفاق  في  اهلل  آيات  من  وآية  الكون  سنن 
بموجب املسلم  للشباب  فيمكن   ( وألوانكم  ألسنتكم  واختالف  واألرض 
هذه القاعدة استغالل هذه الوسائل للتعارف مع اآلخرين من املسلمني
الخير ويحقق  والبالد  العباد  ينفع  فيما  معهم  والتواصل   ، وغيرهم 
إنا الناس  يأيها   )  : تعالى  يقول   ، األرض  لشعوب  والرفاهية  واألمان 
فالتعارف  ( لتعارفوا  وقبائل  شعوبا  وجعلناكم  وأنثى  ذكر  من  خلقناكم 
معاني تحقيق  خالله  من  يتحقق   ، نبيل  وإنساني  إسالمي  مبدأ 
العنف من  دوامة  في  الناس  يعيش  وبدونه   ، الكون  في  االستخالف 
في اليوم  نالحظ  ونحن   . الخاطئة  واألوهام  الظنون  بسبب  والصدام 
تعود التي  واملذهبية  والطائفية  العرقية  الصراعات  من  العديد  العالم 
أسبابها الرئيسة إلى التقوقع في الذات والجهل باآلخر؛ ولهذا يمكن
أذهان في  يدور  ما  كل  معرفة  القاعدة  هذه  بموجب  املسلم  للشباب 
سائدة نمطية  ،  وصور  مغلوطة  ورؤى  خاطئة  تصورات  من  اآلخرين 

بسبب الحواجز الثقافية .                                              
ولهذا، ندعو شبابنا إلى لحرص الشديد على التفاعل اإليجابي مع
اآلخرين عبر شبكات التواصل االجتماعي ، واالبتعاد عن مظاهر
التهجم واإلساءة إلى اآلخرين حتى لو اختلفوا معنا دينا وعقيدة ،

يقول تعالى : ( وال تسبوا الذين يدعون من دون اهلل فيسبوا اهلل عدوا



بغير علم ) 
3-دعم التعليم عن بعد ؛ ألننا إذا نظرنا إلى الخريطة الجغرافية للعالم ؛
ندرك غلبة الجهل واألمية عند عدد كبير من سكان البسيطة خصوصا
في عادة  يستغلون  الذين  هم  الجهال  وهؤالء   ، اإلسالمي  عاملنا  في 
هذه وقود  يشكلون  حيث   ، العالم  في  الجارية  والنزاعات  الحروب 
وسائر والرذيلة  املخدرات  تفشي  في  أيضا  يستغلون  كما   ، الجيوش 
املوبقات ؛ وذلك يعود إلى جهلهم وتخلفهم وعدم تبصرهم بما ينبغي أن

يقوموا به ؛                  
عن الناس  تعليم  الوسائل  هذه  بواسطة  املسلم  لشبابنا  يمكن   ، وعليه 
الدنيا هناءة  لهم  تحقق  التي  الفاضلة  اإلنسانية  والقيم  املبادئ  بعد 
والتسامح بالحب  مفعم  جديد  جيل  العالم  في  فينشأ   ، الحياة  وطيب 
والتطرف  ، والتعصب   ، الكراهية  ثقافة  عن  بنفسه  ينأى   ، واإلنسانية 
مجتمع قيام  تعوق  التي  والسلوكية  النفسية  األمراض  من  وغيرها 
تعاوني بني البشر مبني على املشتركات اإلنسانية التي أقرت بها كل

املعتقدات والشرائع السماوية والوضعية ؛    
4-نشر ثقافة التسامح وكل ما له عالقة بها  ؛ من منطلق اإليمان بفكرة
التعدد واالختالف ، أي استشعار العالم أن التعدد يغني الحضارة وال
مدعاة وليس   ، قضية  للود  يفسد  ال  كونية  سنة  االختالف  وأن   ، يلغيها 
خالل من  ذلك  ويتم   . نواياهم  في  والتشكيك  اآلخرين  في  للطعن 
التشجيع على نشر املوضوعات التي تقر بذلك ، ونبذ خطاب الكراهية
التصدي املسلم  الشباب  على  يجب  هنا  ومن   ، التفرقة  وعوامل  والعنف 
للمتعاملني واملتطرفني الذين يستغلون اليوم هذه الوسائل لشتم املخالفني
الزيت صب  بدل  وهدايتهم  بنصحهم  وذلك   ، والطائفة  املذهب  في  لهم 

في النار ؛
، وعمال  قوال  إليه  وتدعو  بالعنف  تتعلق  التي  املوضوعات  كل  5-حجب 
خصوصا في مجموعات الواتشاب التي تضم عادة لفيفا من املثقفين
توظيف إلى  املتطرفني  هؤالء  من  كبير  عدد  يجنح  وقد   ، املثقفني  وغير 
تخدم مشبوهة  أجندة  تنفيذ  أجل  من  املجموعات  هذه  واستخدام 
اتجاهات العنف والتطرف .                                                        



           
والسداد التوفيق  لكم  وأتمنى  املوجزة  املداخلة  هذه  نهاية  في  أشكركم 
اهلل على  ذلك  وما   ، والكراهية  والتطرف  العنف  من  خال  عالم  بناء  في 

بعزيز
 
 
 
 
 
 
 

                                                               


