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  :امللخص

ونشأتها،    االجتماعي،  التواصل  مواقع  مفهوم  عن  بالحديث  بحثه  الباحث  بدأ 
واألخالقية،  والعقدية،  الدينية  الضوابط  الباحث  ح  وضَّ ثم  وآثارها،  وخصائصها، 
واالجتماعية، الستخدام هذه المواقع، وبيَّن أهم دوافع التطرف واإلرهاب على مواقع  

الدوافع  ال والنفسية،  الشخصية  الدوافع  عن  للحديث  فتعرض  االجتماعي،  تواصل 
التطرف   مظاهر  أهم  وتناول  االقتصادية،  والدوافع  االجتماعية،  والدوافع  الفكرية، 
واإلرهاب على مواقع التواصل االجتماعي، من عسف النصوص، وإنزال الحوادث  

وت المخالف  الرأي  وقمع  جديدة،  حوادث  على  األفكار  القديمة  وتزيين  كفيره، 
والشعارات  والخشونة،  والغلظة  عليهم،  والتشنيع  المخالفين  وتشويه  المتطرفة، 
التواصل   لمواقع  المتطرفة  الجماعات  استخدام  كيفية  على  الباحث  وركَّز  البراقة، 
التواصل  مواقع  على  اإلرهابية  للتنظيمات  الحديثة  واألساليب  االجتماعي، 

 تها.االجتماعي، وُسبل مواجه
 

المفتاحية االجتماعي  :  الكلمات  التواصل    –اإلرهاب    –التطرف    –مواقع 
 الجماعات المتطرفة. 
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Summary:  
 
 The researcher started his thesis by talking about the 
concept of social networking sites, their origin, 
characteristics, and their influence. Then he clarified the 
religious, ideological, ethical and social limits for using these 
sites. He explained the motivations of extremism and 
terrorism, talking about the personal, psychological, 
intellectual, social and economic motives. He also tackled 
the most important aspects of extremism and terrorism on 
social media like text abuse, applying the rulings of old 
incidents to new ones, repressing the opposing opinions and 
accusing them of infidelity, decorating radical ideas, 
distorting and stigmatizing the opponents, the rudeness and 
harshness and the use of bright slogans. The researcher 
focused on how extremist groups used the social media, and 
the modern methods of the terrorist organizations and how to 
face them. 
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groups. 

 
 



 التاسع والثالثون العدد  والدعوة باملنوفية الدينكلية أصول جملة 

 

 - 885 - 
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سيدنا  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين،   
 :  وبعدمحمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين،  ونبينا

  أدى إلى ظهور وسائل تواصل جديدة   فإن التطور التقني في العصر الحاضر 
األفراد من التعبير عن    كثيًرا من  وقد مكنت هذه الوسائللم تكن مألوفة من قبل،  

التي    ومن أهم هذه الوسائل الحديثة مواقع التواصل االجتماعي،آرائهم وأفكارهم،  
اليوم اعتماًدا كبيرً للبشرية خدمات وتسهيالت عديدة،    قدمت  العالم  ا واعتمد عليها 

 .في شتى المجاالت 
قد   ومع أن هذه المواقع ساعدت على التواصل وطرح اآلراء واألفكار، إال أنه 

بشكل واضح في    قد أسهمت فاتخذها البعض وسيلة الستخدامات غير مشروعة،  
لمختلف   الفكري  التطرف  نفوذ  التطرف بسط  تتبنى  التي  المتطرفة  الجماعات 

  ةً مستغل  ؛م منتجاتها الفكرية وفق خطاب جاذب التي تقد و ،  منهًجا وسلوًكا  واإلرهاب 
 . في ذلك الواقع الذي يعيشه العالم اإلسالمي

لى  إال تترك أي وسيلة للوصول  واإلرهاب  جماعات التطرف    ومن المعلوم أن 
استثمار  في  فنجحوا  وسلكتها،  إال  تتبناه  الذي  الفكر  وترويج  لتبرير  الجماهير 

 الخبيثة.  دمة أغراضهملخ وهواستخدم الحديث تطور التقني ال
شبكة  ظهور  ا نترنت  اإل  ومع  موابادرت  إلى  المتطرفة  التواصل  لجماعات  قع 

وترصدت االجتماعي   بالجماهير،  واالتصال  لإلعالم  مرنة  قناة  أفضل   فاتخذتها 
الجماعات  جاهزة،    تلك  فكرية  وجبات  لها  وقّدمت  الحائرة،  الشبابية  المجاميع 
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الغرائز العواطف  ،تخاطب  الحس    ،وتستدر  مستغلة  بّراق،  ديني  غطاؤه  بخطاب 
الم األفكار  فيه  لتضخ  الشباب؛  لدى  البريء  لهم  تطرفةالديني  وتزين  سلوك ، 

والعنف المختلفة  ،اإلرهاب  العناصر  مظلتهم،  ؛وتجنيد  تحت  مستغلة    لينضموا 
جدي لكل  ومبتكرة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  التقنية  األساليب  من    د أحدث 

عل الذكيةالتطبيقات  الهواتف  محاربة    ؛ى  إلى  الشباب  هؤالء  طاقات  لتوجيه 
قتل أنفسهم في سبيل ما  قبول  ، و وعلمائهم وشعوبهم  مجتمعاتهم، وتكفير حكامهم 

 يعتقدون من أفكار خاطئة، والدين من هذا كله بريء.
ولجأت إلى تطبيقات مشفرة    وقد طّورت التنظيمات اإلرهابية من تلك المواقع، 

أفر للتن  وسرية؛ بين  والتواصل  بعيدً اسيق  المراقبة،دها  عن  والتنفيذ    ا  والتخطيط 
 لعملياتهم اإلرهابية. 

بعنوان  جاء  الذي  الموضوع  هذا  أهمية  تأتي  هنا  التواصل ):  من    مواقع 
واإلرهاب التطرف  نشر  في  وأثرها  التواصل    (االجتماعي  بمواقع  يتعلق  ألنه 
لها   المستخدمين  أعداد  يزداد  التي  يوماالجتماعي  بصورة  كل  تنتشر  وباتت   ،

وأصسريعة وسيلة  ب،  لدىحت  سيما    مهمة  وال  األمة  شرائح  الجماعات  جميع 
 .همومخططات  ؛ لتحقيق أهدافهملمتطرفة والتنظيمات اإلرهابيةا

 

  : أسباب اختيار املوضوع

 : دفعني إلى اختيار هذا الموضوع عدُة أسباب، منها
إلى  :  أوالً   مواقع  الحاجة  مفهوم  اإليجابية  بيان  وآثارها  االجتماعي  التواصل 

 والسلبية.
 الوقوف على أهم ضوابط استخدام مواقع التواصل االجتماعي.  أهمية: ثانًيا 
على  محاولة  :  ثالًثا  اإلرهابي  السلوك  ومظاهر  الفكري،  التطرف  دوافع  إظهار 

 مواقع التواصل االجتماعي. 



 التاسع والثالثون العدد  والدعوة باملنوفية الدينكلية أصول جملة 

 

 - 887 - 

المتطرفة لمواقع التواصل    إبراز توظيف واستخدامات الجماعات ضرورة  :  رابًعا 
 االجتماعي. 

األساليب الحديثة والمبتكرة للتنظيمات اإلرهابية على  كشف اللثام عن  :  خامًسا 
 مواقع التواصل االجتماعي. 

سبل مواجهة التطرف واإلرهاب على مواقع التواصل أهم  التعرف على  :  سادًسا 
 االجتماعي. 

 

 : الدراسات السابقة

)مواقع التواصل االجتماعي وأثرها في  : سابقة لموضوعبعد البحث عن دراسات  
واإلرهاب(،   التطرف  علىنشر  ماجستير    وقفت  اإلعالمرسالة  كلية  جامعة    ،في 

األوسط التواصل  دور):  بعنوانم،  2016عام    ،الشرق  في    شبكات  االجتماعي 
قيس  (، إعداد/  الترويج للفكر المتطرف من وجهة نظر طلبة الجامعات األردنية

الموضوع الفقهاء  أمين تناولت  لكنها  البحث،  بموضوع  صلة  لها  الدراسة  وهذه   ،
بالشكل    ةإحصائي  طريقةب تتناوله  ولم  األردنية،  الجامعات  طلبة  نظر  وجهة  من 

ركزت   فقد  البحث،  هذا  في  جاء  بحثي  الذي  الجماعات ُطرق  على  في  توظيف 
وأساليبهم الحديثة في  المتطرفة والتنظيمات اإلرهابية لمواقع التواصل االجتماعي،  

على  أنني  كما  ،  ذلك متعدة  وقفت  تناولت   فرقةمقاالت  اإلنترنت  شبكة  على 
 وبشكل عام.  الموضوع بإيجاز،

 

 : منهج البحث

يهدف إلى وصف ظواهر  )الذي: اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي 
اصة  أو أحداث معينة، بجمع الحقائق والمعلومات عنها، ثم وصف الظروف الخ

ا ما يتعدى البحث الوصفي حد بها، وتقرير حالتها كما توجد عليه في الواقع، وكثيرً 
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ويفسرها، ويحدد  واألحداث، ويحللها، بدراسة الوقائع الوصف أو التشخيص، ويهتم
  (1) .الوقائع(الظروف والعالقات التي توجد بين تلك 

ذك  مع  االجتماعي،  التواصل  مواقع  ظهور  بداية  ببيان  خصائصها،  وذلك  ر 
 وآثارها اإليجابية والسلبية، وتوظيفها في نشر التطرف واإلرهاب.

االستنباطي    التحليلي  المنهج  على  اعتمدت  المحتوى    )الذيكما  بتحليل  يقوم 
 (2)(.والتوصل من خالله إلى النتائج المتصلة بموضوع البحث من قريب أو بعيد 

 

 : خطة البحث

 وستة مباحث وخاتمة. في مقدمة، وتمهيد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يأتي  
السابقة،  :  المقدمة  والدراسات  اختياره،  وأسباب  الموضوع،  أهمية  على  تشتمل 

 ومنهج البحث وخطته. 
 :  ويشتمل على النقاط التالية  ،التعريف بمفردات عنوان البحث : التمهيد 
 التعريف بالمواقع اإللكترونية.  : أوالً  
 اصل االجتماعي. مفهوم مواقع التو : اثانيً  
 مفهوم التطرف.: اثالثً  
 مفهوم اإلرهاب.: ارابعً  

 

 ،وآثارها ،نشأة مواقع التواصل االجتماعي وخصائصها: املبحث األول

 : وفيه ثالثة مطالب

 نشأة مواقع التواصل االجتماعي.: المطلب األول •

 

، طبعة دار 14( منهجية البحث في العلوم اإلنسانية والتطبيقية، عبود عبد هللا العسكري، ص1)
 النمير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق. 

 دار ، طبعثة6وآخثرون، ص عبيثدات ، أدواتثه، أسثاليبه، ذوقثانمفهومثه العلمثي: ( البحثث2)
 والتوزيع، عمان، األردن. للنشر مجدالوي 
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 خصائص مواقع التواصل االجتماعي. : المطلب الثاني •
 ثار مواقع التواصل االجتماعي.آ: المطلب الثالث •
 

وفيه ، ضوابط استخدام مواقع التواصل االجتماعي: املبحث الثاني

 : أربعة مطالب

األول  • على :  المطلب  الحفاظ  ضوء  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام 
 الضرورات الخمس.

 الضوابط العقدية.: المطلب الثاني •
 خالقية. األالسلوكية و الضوابط : المطلب الثالث •
 الضوابط االجتماعية. : المطلب الرابع •

 

دوافع التطرف واإلرهاب على مواقع التواصل : املبحث الثالث

 : ، وفيه أربعة مطالباالجتماعي

 الدوافع الشخصية والنفسية. : المطلب األول
 الدوافع الفكرية.  : المطلب الثاني
 الدوافع االجتماعية. : المطلب الثالث 
 لدوافع االقتصادية. ا: المطلب الرابع

 

مظاهر التطرف واإلرهاب على مواقع التواصل : املبحث الرابع

 : ، وفيه مخسة مطالباالجتماعي

 عسف النصوص وإنزال الحوادث القديمة على حوادث جديدة. : المطلب األول •
 قمع الرأي المخالف وتكفيره.: المطلب الثاني •
 تشويه المخالفين والتشنيع عليهم.  و  تزيين األفكار المتطرفة،: المطلب الثالث •
 .قسوةالغلظة وال: المطلب الرابع •
 رفع الشعارات البراقة على مواقع التواصل االجتماعي.: المطلب الخامس •
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ملواقع التواصل ها استخدامواجلماعات املتطرفة : املبحث اخلامس

 : ، وفيه أربعة مطالباالجتماعي

 رف واإلرهاب. صفات جماعات التط: المطلب األول •
الثاني  • التواصل :  المطلب  لمواقع  المتطرفة  الجماعات  استخدام  مراحل 

 االجتماعي. 
الثالث  • االجتماعي  سمات :  المطلب  التواصل  مواقع   للجماعات  استخدام 

 اإلرهابية. 
الرابع  • التواصل  :  المطلب  لمواقع  المتطرفة  الجماعات  استخدام  أهداف 

 االجتماعي. 
 

ساليب احلديثة للجماعات املتطرفة على مواقع األ: املبحث السادس

 : ، وفيه أربعة مطالباملواجهة    التواصل االجتماعي، وسبل

األول التواصل :  المطلب  مواقع  على  اإلرهابية  التنظيمات  لدى  الخطاب  أسلوب 
 االجتماعي. 

 استخدام التْطبيقات الُمشفرة الحديثة. : المطلب الثاني
 على مواقع التواصل االجتماعي.   (داعش)م أساليب تنظي: المطلب الثالث
 سبل مواجهة التطرف واإلرهاب على مواقع التواصل االجتماعي. : المطلب الرابع

 .أهم النتائج والتوصيات   بيان وفيها: الخاتمة
وهللا تعالى أسأل أن يجعل عملي هذا خالًصا لوجهه الكريم، إنه على كل شيء 

                        على سيِّّدنا محمٍد وعلى آله وصحبه وسلم.قدير وباإلجابة جدير، وصلِّّ اللهم 
 

 خالد حممد محدي صميدة   / أ.د 
 أستاذ مساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية

 بكلية أصول الدين والدعوة باملنوفية، جامعة األزهر
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a 
 

 البحث( مبفردات عنوان    )التعريف 
 

  اإللكرتونية. املواقعب التعريف: اأوًل

هو  اإللكتروني  وكل ) :  الموقع  صفحات،  بشكل  مخزنة  معلومات  عن  عبارة 
باستعمال    ،تشكلت بواسطة مصمم الصفحة  ،صفحة تشتمل على معلومات معينة

الرموز من  طلب مجموعة  يتم  الصفحات  هذه  رؤية  وألجل  شبكة    ،  استعراض 
العنكبوتية إل)اإلنترنت(  المعلومات  التعليمات  وإصدار  رموز  بحل  ويقوم  ظهار  ، 

  (1).الصفحة المتكونة(
مجموعة من الصفحات اإللكترونية تحتوي على عدد من   المواقع اإللكترونيةف 

الفيديو، ومقاطع  الصور  وبعض  والترفيهية  والثقافية  الصحفية  ظهر  ت  التي  المواد 
وتحتوي على كم هائل من المعلومات الرئيسية في مختلف ،  على شبكة اإلنترنت 
كاف وعلى  وتُ المجاالت  األصعدة،  شبكة وَّ ح  ة  على  ثابتة  صفحات  من  أغلبها  ل 

  ستخدم لشبكة اإلنترنت وبإمكان الم ا،اإلنترنت إلى مواقع تحدث نفسها بنفسها تلقائيً 
وفي    ،الرئيسة  ومن مصادرها  ،معدودة إلى أية معلومات يريدها  ثوانٍ في  الوصول  

العال من  مكان  المواقأي  هذه  خالل  من  هذ و   ،عم  من يكون  قع  المو ا  هاستعراض 
لإلنترنت، ومع التطور الحالي    ا خالل جهاز الحاسب اآللي الذي يتضمن متصفحً 

اله أجهزة  خالل  من  اإللكترونية  المواقع  تصفح  باإلمكان  الذكية أصبح    واتف 
 . ةالحديث

 

 األفكثثثار بيثثثت مصثثثلح، يحثثثي العربيثثثة إلثثثى ترجمثثثه كثثثولن، سثثثايمون  اإلنترنثثثت، عبثثثر التجثثثارة( 1)
 م.1999 أمريكا، الدولية،
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متماسك   وهذه)  هيكل  وفق  مترابطة  الفيديو  ومقاطع  والنصوص  الصفحات 
والبيانات عن جهة ما أو مؤسسة ما،   بهدف عرض ووصف المعلومات   ؛ومتفاعل

وله عنوان فريد محدد يميزه    ،بحيث يكون الوصول إليه غير محدد بزمان وال مكان
 (1).(عن بقية المواقع على شبكة اإلنترنت 

ويحتوي الموقع اإللكتروني على صفحة رئيسة يمكن الوصول إليها من خالل  
الموقع، المو   عنوان  قع، وتضم ارتباطات تشعبية  وتعرض هذه الصفحة محتويات 

 ، أو في مواقع أخرى.تقود لصفحات أخرى في نفس الموقع
 

 االجتماعي. التواصل مواقع مفهوم :اثانًي

استخدام   إلى  وصلت  أن  إلى  الهائلة  الّتكنولوجّية  الّتطّورات  سلسلة  استمّرت 
إمكانّية  اإلنترنت في الّتواصل، فلم يعد الّتواصل عبر الّصوت فقط، وإّنما توّفرت  

فيستطيع   الّطبيعّي،  بشكلها  الحياة  تفاصيل  ومتابعة  والفيديو  الّصور  مشاهدة 
أن يشارك عائلته كّل لحظة من حياتهم بالّصوت   البعيد عن أهله ووطنهشخص  ال

صفحات ،  والّصورة إنشاء  العالم    ومواقع  وتّم  ربطت  التي  االجتماعّي  الّتواصل 
صل فيما بينهم، وإنشاء العالقات الجديدة من الّتوا  الناس  ت ببعضه البعض، ومّكن

الّسابقة، تُ   وتوطيد العالقات  أّنها  بالمناسبات التي تكون لدى  ذّكر األكما  شخاص 
 األصدقاء. 

قّرب وجهات الّنظر، وتعتبر وسيلًة لتبادل األفكار  ومواقع الّتواصل االجتماعّي تُ  
عّية، باإلضافة إلى الّتعّرف والمعلومات والمعارف، وتنمية المهارات واألفكار اإلبدا 

 . الى تنمية المجتمعات وتطّورهإعلى ثقافة الّشعوب األخرى، مّما يؤّدي 

 

 للنشثر العلمية اليازوري  ارد ،359 ،358 صث نجم، عبود نجم اإللكترونية، والمعرفة اإلدارة  (1)
  م.2009 عمان، األردن، والتوزيع،
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انتشارً   االجتماعي  التواصل  مواقع  شهدت  واسعً وقد  األخيرة،  ا  السنوات  خالل  ا 
  .وتعددت وتنوعت في تقديم العديد من الخدمات 

االجتماعي)ومصطلح    التواصل  التعبيرات   (مواقع  ويتكون   من  هذا    الحديثة، 
 : يليوهي كما  من مفردات واضحة المعاني المصطلح

(من   لُ )الُمذ لَّ : وهوق ع ، و   نْ اسم مكان مِّ جمع موقع، : مواقع    (1).الطُُّرقِّ
(من  :  التواصل  ل  ْعن ى )اتَّص  ( بِّم  ل  ص  ْجر انِّ ،  )و  دُّ اْلهِّ ْصُل( ضِّ )اْلو  ( ،  و  )التَّو اُصلِّ و 

دُّ   (2) ُع.التَّق اطُ ضِّ
والمشاعر   المعارف  وتبادل  والتجارب  األفكار  نقل  عملية  على  التواصل  ويدل 

والجماع األفراد  والمخاطبة،  ت ابين  واالجتماع  واالرتباط  االلتئام  معنى  يفيد  كما   ،
 . وبواسطته توجد العالقات اإلنسانية وتتطور

ان وزمان  التقاء أفراد في مك:  اسم مفرد منسوب إلى اجتماع، وهو:  االجتماعي 
  (3)(.معينين لتبادل وجهات النظر 

عن ل   يطلق  واالجتماع  التي    )نسيج :  يعبر  تلك  اجتماعية،  صالت  من  مكون 
  (4) .الجانبين(يحددها اإلدراك المتبادل من 

 

د القثثثاموس، جثثثواهر مثثثن العثثثروس تثثثا  (1) د بثثثن محمثثثّ ب الحسثثثيني، الثثثرّزاق عبثثثد بثثثن محمثثثّ  الملقثثثّ
 مصر. الهداية، دار المحققين، من مجموعة المحقق: ،363ص ،22   الزَّبيدي، بمرتضى

 محمثثود تحقيثثق: ،740ص الثثرازي، قثثادرال عبثثد بثثن بكثثر أبثثي بثثن محمثثد الصثثحاح، مختثثار (2)
 م.1995 -هث1415 بيروت، ناشرون، لبنان مكتبة خاطر،

 الطبعثثثثة: ،393 ص عمثثثثر الحميثثثثد عبثثثثد مختثثثثار أحمثثثثد د المعاصثثثثرة، العربيثثثثة اللغثثثثة معجثثثثم (3)
 م.2008 -هث1429 الكتب، عالم األولى،

 العربي. الكتاب دار طبعة ،12 ص المصري، محمد اإلسالمي، المجتمع (4)
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هو  التقني  المجال  في  االجتماع  من  التقني  :  والمقصود  االفتراضي  االجتماع 
، فهو اجتماع عن ُبعد من خالل  سامعبر قنوات االتصال المختلفة مع تباعد األج

 وسائل االتصال الحديثة.
اجتماعية    )شبكات :  عرفها بعض الباحثين بأنها:  ومواقع التواصل االجتماعي  

العالم،   من  مكان  أي  وفي  وقت،  أي  في  لمستخدميها  التواصل  تتيح  تفاعلية؛ 
من   وغيرها  الصور  وتبادل  والصوتي،  المرئي  التواصل  من  أيضًا  وتمكنهم 

 (1) .الناس(إلمكانات التي توطد العالقة االجتماعية بين ا
بإنشاء )  :فهي  فيها  للمشترك  تسمح  التي  اإللكترونية  الشبكات  من  منظومة 

إلكتروني مع أعضاء   به، ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي  موقع خاص 
 (2) .آخرين لديهم االهتمامات والهوايات نفسها(

يقدمون فيها لمحة    ،صفحة خاصة بهم  إنشاءفراد  مواقع الكترونية تتيح لأل  هيو  
وفقا لنظام معين، وتتكون الشبكات  كبير أو محدود  عن شخصيتهم أمام جمهور  

الذين يتواصلون مع بعضهم البعض ضمن عالقات   مستخدمينمن مجموعة من ال
مشتركة أعمال  أو  صداقات،  مثل  وغيرها،    ،محددة  تبادل معلومات  فيها  و أو  يتم 

األفك إيجابي  نقل  بتفاعل  الناس  بين  والمعارف  الخبرات  وتبادل  والتجارب  ار 
 ل. بِّ قْ ت  سْ ل ومُ سِّ رْ بواسطة رسائل بين مُ 

وتتيح مواقع التواصل االجتماعي التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع افتراضي  
واقعي نشرها، وكذلك  ،  غير  أو  تبادلها،  أو  المعلومات،  وتلقي  والحوار  التفاعل 

صو  أو  والمجموعات،  كتابة،  األفراد،  بين  جميعا،  بهم  أو  صورة،  أو  تا، 
 

 بتصثثثرف، 183 ص الثثثديلمي محمثثثد الثثثرزاق عبثثثد اإللكترونيثثثة، والصثثثحافة الجديثثثد اإلعثثثالم (1)
 م.2011 األردن، للنشر، وائل دار األولى، الطبعة

 التربيثة مجلد ،23 ص راضي، زاهر العربي، العالم في االجتماعي التواصل مواقع  استخدام  (2)
 م.2003 ، عمان جامعة (15) العدد
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آليو   والمؤسسات، حاسب  لديهم  ممن  الناس  إليها  نقَّال   ،يلجأ  هاتف  ، ذكيّ   أو 
التي   هي  مشتركة  وهوايات  اهتمامات  ولديهم  اإلنترنت،  خدمة  في  ومشتركين 

 .جمعتهم وجعلتهم يتواصلون معا من خالل هذه المواقع
على  )  المواقع  لجمع  وهذه  كبرى  شركات  وتبرمجها  تؤسسها  اإلنترنت  شبكة 

الدراسة في مكان واحد على اإلنترنت،   المستخدمين واألصدقاء واألقارب وزمالء 
جديدة، صداقات  وتكوين  واألخبار،  والتعليقات  واالهتمامات  اآلراء  في   والتشارك 

 (1).(وكذلك البحث عن اهتمامات وأنشطة لدى أشخاص آخرين
مواقعو   فيها   تختلف  يكون  التي  العادية  الرسائل  عن  االجتماعي  التواصل 

أو   التلفاز  عبر  تقرير  مشاهدة  أو  قراءة  مثل  محدود  واحد  اتجاه  ذو  التواصل 
ذات اتجاهين على شبكة اإلنترنت تتيح  االجتماعي  صحيفة، بينما مواقع التواصل  

ؤسسين للتواصل مع من يتشاركون في نفس االهتمامات، ويكون دور الم  الفرصة
واال الرقابة  بين للمواقع  المعلومات  تبادل  في  الحرية  إعطاء  مع  فقط،  طالع 

 المستخدمين. 
 

 .التطرف مفهوم :اثالًث

لغة  تطرَّف،    :التطّرف  الفعل  وُمْست ْطرِّفٌ مصدر  وُمت ط رٌِّف  ْرٌف  طِّ ر ُجٌل  ال   :  و 
ل ى أ ْمرٍ  لم يتوسط،  ،  ي ْثُبُت ع  ال و  ْعتِّد  اوز حد االِّ الشمس دنت للغروب،  وتطرفت  وج 

 (2) .منتهاه(وتطّرف الشيء صار طرفًا، وطرف كل شيء 

 

 الطبعثثة ،246 ص صثثالح، عصثثام مثثروي  المسثثتقبل، وآفثثاق األسثثس ترونثثي:اإللك اإلعثثالم (1)
 م.2015 األردن، عمان، العلمي، االعتصام دار األولى،

 الطبعثة ،215 ص ،9   منظثور، ابثن الثدين جمثال على بن مكرم بن محمد  العرب،  لسان  (2)
 فىمصثط إبثراهيم ،555 ص ،2  الوسثيط المعجثم هثث،1414  بيثروت،  صثادر،  دار  الثالثة،

 الدعوة. دار بالقاهرة، العربية اللغة مجمع وآخرون،



  ابَهْرواإِل ِفرَُّطالتَّ ِرْشَن يِف اَهُرَثوَأ ّياِعَمِتْجااِل ِلاُصَوالتَّ ُعاِقَوَم

 

 - 896 - 

واالعتدال،    الوسط  حد  عن  الخرو   هو  في   التطرف  )ويستعملفالتطرف 
السلوك،  أو  الفكر،  أو  الدين،  في  كالتطرف  المعنويات،  إلى  انتقل  ثم  الحسيات، 

االبتع  وهو  ضرورة،  أو  حاجة  دون  الشيء  في  والزيادة  الغلو  القصد وهو  عن  اد 
 (1) .والعدل(

والسلوك، وذلك من   ،مجاوزة االعتدال في العقيدة، والفكر)  :االتطرف اصطالحً  
ت  أفكارٍ بنخالل  جاءت    ي  التي  المشروعة  الحدود  مداها  يتجاوز  أو سياسية  دينية 

 (2) .(بها الشريعة اإلسالمية
بعيدً   الذهاب  هو  ممارسة،فالتطرف  أو  فكرًة  كان  سواء  األمر،  في  وهو    ا 

للغلو،   الطبيعي  غلوً و المرادف  كان  سواء  طرف  أي  نحو  تقصيرً الميل  أو  أمر  ا  ا 
 كل اتجاه أو فكر ينزع إلى الغلو والتطرف. نفَّر منيرفضه اإلسالم، و يمذموم 

،  كما يحاول أعداء اإلسالم أن يشيعوا ذلك عنه  ا للمسلمينوالتطرف ليس سمتً  
الذي   وسطية ميزة وخصيصة لإلسالملهذا كانت البل هو انحراف عن اإلسالم،  

يوازن بين المادية والروحية، وبين أمور الدنيا واآلخرة، وبين حقوق النفس وحقوق  
قال ابن  ،الخلق وحقوق هللا تعالى، وأمرنا اإلسالم بالتوسط واالعتدال في كل شيء

وسط،  الناس الّنم ط األ  )فدين هللا بين الغالي فيه والجافي عنه، وخيرُ :  ()  القيم
هللا   جعل  وقد  المعتدين،  بُغُلّو  يلحقوا  ولم  المفرِّطين،  تقصير  عن  ارتفعوا  الذين 
ًطا، وهى الخيار العدل، لتوسطها بين الطرفين المذمومين،   س  سبحانه هذه األمة و 
ْورِّ والتفريط، واآلفاُت إنما تتطّرق إلى األطراف،   والعدُل هو الوسط بين طرفي الج 

  (3) (.أطرافها، فخيار األمور أوساطهاواألوساط م ْحميَّة ب

 

 م.2007 األسرة مكتبة طبعة ،234ص مصطفى محمد الجهيني، أحمد واآلخر، اإلسالم (1)
 القثثثثدس جامعثثثثة الرابعثثثثة، الطبعثثثثة: ،443 صثثثثث وآخثثثثرون، السثثثثيد عزمثثثثي اإلسثثثثالمية، الثقافثثثثة (2)

 م.2008 المفتوحة،
 حامثد محمثد تحقيثق: ،182ص ،1  الجوزيثة، قثيم ابثن ان،الشيط مصائد من اللهفان إغاثة  (3)

 م.1975 -هث1395 بيروت، المعرفة، دار الثانية، الطبعة لفقي،ا
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في    فكل  وهديه، أحكامه عن والجافي حدوده المتجاوز هو الدين والمتطرف 
 .ويسره وسطيته لجافٍ ، مفيه دينه متطرف في مغالٍ 

أ  لتطرفا  مفهومى  إل  شملأة  وبنظر   كنيظهر   ن ع  لخرو ا  لىإ  ؤديي   ام  له 
 تبني  المجتمع، أو في الشائعة السلوكيةواألساليب   والمعايير القيم، و الفكرية القواعد 

المجتمع  مختلفة ومعايير قِّي م في  السائد  القيم ع الدفاع يصل د وق  ،عن  هذه  ن 
والعرف  واألساليب  للدين  في  نحو  االتجاه إلى  المخالفة    أو  فردي شكل العنف 

أو   جماعي سلوك فالتغ إحداث  بهدف منظم، عشوائي   وفرض   ،المجتمع ييير 
 هذه  عن للتعبيرنترنت وسيلة  بكة اإلوهنا يأتي دور ش)،  آلخرينعلى ا  بقوة الرأي

ملها والدعوة  المخالفات  البث  ن ،  ث حداإو   األفالمو   والنصوص  الصوتي خالل 
 ((1للناس.  يصالهاإ ميةأه  صاحبها يرى  األفكار التي عن للتعبير لضجيجا

أن  ه  فْ يُ   سبق  مما  قد  التم  إلى مجرد  من يتحولطرف   ظاهري،  سلوك فكر 
فيهيُ  وسيلة ستخدم  ابه يؤمن التي المبادئ تحقيق إلى العنف  أصحاب    لفكر ا 

 يقف  ما كل ضد  الفكري  أو المادي أو النفسي إلى اإلرهاب  اللجوء  أو المتطرف،
 .المتطرف الفكر هذا بها ينادي لتيا واألفكار المبادئ تحقيق تلك طريق في عقبة

يو   ما  ظهر  الحديثة  التكنولوجيا  وسائل  تطور  بالتطرفمع    ، لكترونياإل عرف 
 واستقبال  نشر وبث  فية،  المتنقل  الهواتف، و ترنت ن إلا ف شبكةيتوظ  عنوهو عبارة  

اوالخدمات  المواقع نشاءإو  الفكرية وترويج انتقال لهِّّ س  تُ  لتي،  المتطرفة    المواد 
 وأ  يات شخص  وأ  ات تيار العنف من    على ض يحر التو  ،الفكري  للتطرف المغذيةو 

 

، بحثثثث مقثثثدم للمثثثؤتمر 5( التطثثثرف فثثثي الثثثدين عدراسثثثة شثثثرعيةع، محمثثثد بثثثن عبثثثد الثثثرزاق، ص1)
ربيثة العالمي عن موقثف االسثالم مثن اإلرهثاب، جامعثة اإلمثام محمثد بثن سثعود، المملكثة الع

 م.2004السعودية، 
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ترويج مثل هذه   توسيع دائرة شأنه من ما كل أو تمول  تشجع وأ تتبنى عات جما
 )1).األفكار واألنشطة

 

 اإلرهاب. مفهوم :ارابًع

أحدهما يدلُّ  :  )رهب( الراء والهاء والباء أصالن  :جاء في معجم مقاييس اللغة 
فَّة ّقة وخِّ ر على دِّ ل الرَّْهبة،  على خوٍف، واآلخ  ر ه بًا  تقول رهِّْبت الشيء  ُرْهبًا و :  فاألوَّ

والترهُّب  الحوض  :  ور ْهب ة.  من  بل  اإلِّ ق ْدع  وهو  رهاب،  اإلِّ الباب  ومن  التعبُّد، 
ياُدها.  ( 2)وذِّ

خاَف، و   َأي  ِبالتَّْحِريِك،  وَرَهبًا،  مِّ،  ِبالضَّ وُرْهبًا،  َرْهبًة  َيْرَهُب  ِباْلَكْسِر،  َرِهَب، 
ه .. الرَّْهبةُ   خاف ه، وت ر هَّب    :وَرِهَب الشيَء َرْهبًا وَرَهبًا وَرْهبةً  ْوُف :  غير ه إِّذا ت و عَّد  الخ 

بًا  :  والف ز ع ... وأ ْره ب ه ور هَّب ه واست ْره ب ه ار  راهِّ أ خاف ه وف زَّعه ... وت ر هَّب الرَُّجُل إِّذا ص 
... ر ُجل مرهوب الجانب  ى َّللاَّ  (3) ُيْخشى منه، يرهبه الناس ويخافونه.: ي ْخش 

 في اللغة هو اإلفزاع، واإلخافة، وإدخال الرعب.ُيفهم مما سبق أن اإلرهاب  
 

 : اإلرهاب يف االصطالح

إثارة    ُيعدّ   القضايا  أكثر  من  مصطلحات  من  به  يرتبط  وما  اإلرهاب  مفهوم 
له   التصدي  ووجوب  خطورته  على  العالمي  االتفاق  من  الرغم  فعلى  للجدل، 

 اتفاق على تعريفه.  -حتى اآلن - ومقاومته فإنه ال يوجد 

 

 5ص الشثثثهري  فثثثايز واالتجاهثثثات، المالمثثثح اإلنترنثثثت، شثثثبكة علثثثى والعنثثثف التطثثثرف ثقافثثثة (1)
 م.2010 هث1431 القاهرة، والبحوث، الدراسات مركز بتصرف،

اُرون، طبعثة 370، ص2( مقاييس اللغة، أحمد ابن فارس،  2) الم محمد هث  ، المحقق: عبد السَّ
 م.2002 -هث1423اتحاد الكتاب العربي 

 . )مرجع سابق(436ص 1( لسان العرب، ابن منظور،  3)



 التاسع والثالثون العدد  والدعوة باملنوفية الدينكلية أصول جملة 

 

 - 899 - 

ت  وألنه  إذن  السبب  ولهذا  اإلرهاب،  مصطلح  تعريف  في  كبيرة  إشكالية  وجد 
كثيرً  فإن  فضفاض  ومصالحها  مصطلح  هواها  حسب  تفسره  والجهات  الدول  من  ا 

 السياسية والفكرية والثقافية.
ن تصوره، فالبد من تعريف دقيق ومقبول عوإذا كان الحكم على الشيء فرع   

مستحيال ليس  أمر  وهذا  اإلرهاب،  صعبً لمصطلح  وال  إلى    ذلك  يعود  )وإنما  ا، 
األوراق،  خلط  إلى  الدول  بعض  عمدت  إذ  األمر،  هذا  من  متردد  دولي  موقف 

 ( 1) .ا(ر ومقاومة المحتلين إرهابً يوجعلت نضال الشعوب من أجل تقرير المص
لكي    اإلرهاب،  مصطلح  في  الغموض  لبقاء  الدول  بعض  من  تعمد  فهناك 

وه بما يتوافق مع مخططاتهم، ويخدم مصالحهم  يفسروه ويوسعوا مفهومه أو يضيق
 المتنوعة. 

االنتقائية والكيل    لمنع  أمر ضروري  تعريف موحد لإلرهاب  االتفاق على  إن 
ترويع )  : بأنه  الشريف   مجمع البحوث اإلسالمية في األزهر  عرفهبمكيالين، وقد  

وأعرا أموالهم  على  واالعتداء  حياتهم،  ومقومات  مصالحهم  وتدمير  ضهم  اآلمنين 
  (2) .األرض(ا في ا وإفسادً وحرياتهم وكرامتهم اإلنسانية، بغيً 

اإلسالمي  وعّرفه  العالم  لرابطة  التابع  اإلسالمي  الفقه  )العدوان   :بأنه  مجمع 
أفراد أو جماعات أو دول بغيًا على اإلنسان يمارسه  دينه، ودمه، وعقله،  :  الذي 
والتهدي واألذى  التخويف  صنوف  ويشمل  وعرضه،  وما  وماله،  بغير حق  والقتل  د 

يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو 
ويهدف إلى إلقاء الرعب بين    ،ا لمشروع إجرامي فردي أو جماعيالتهديد يقع تنفيذً 

أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، ومن    ، أو ترويعهم بإيذائهم  ،الناس
 

، الطبعثة 59( اإلرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، أمل يازجي ومحمد عزيثز شثكري، ص1)
 هث.1413األولى، دار الفكر، دمشق 

 هث.1422( بيان مجمع البحوث اإلسالمية في األزهر بشأن ظاهرة اإلرهاب، القاهرة، شعبان 2)
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إلحاق الض بالبيئةصنوفه  أو الخاصة، أو    ،رر  العامة  المرافق واألمالك  أو بأحد 
تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر، فكل هذا من صور الفساد في 

 ( 1).األرض(
التعاريف تنسجم مع بعضها البعض   وهي أقرب ما يكون إلى المقصود    ،هذه 

 الحقيقي لمصطلح اإلرهاب.
اإلرهابية    الدولية  مات ينظ توال  المتطرفة  ية للجماعات ومع ازدياد الخطورة اإلجرام  

ال الحاضروقفي  الحديثة ت  التقنية  وسائل  وتطور  يُ   ،  ما  باإلرهاب  ظهر  عرف 
باستخدام  اإللكتروني،   معنويًا  أو  ماديًا  التهديد  أو  التخويف  أو  )العدوان  وهو 

نسان أو  الوسائل اإللكترونية الصادر من الدول أو الجماعات أو األفراد على اإل
بشتى صنوفه وصور    ،دينه، أو نفسه، أو عرضه، أو عقله، أو ماله، بغير حق

 (2).اإلفساد في األرض(
  ات الحديثة التقني  بتوظيف طاقتها لالستفادة من   اإلرهابية  التنظيمات قامت    وقد  

  .واستغاللها في إتمام عملياتها اإلجرامية وأغراضها غير المشروعة
  والتقنية الحديثة، اإلمكانيات العلمية    استخداميعتمد على  فاإلرهاب اإللكتروني   

  ؛ ، ومواقع التواصل االجتماعي والشبكات المعلوماتية  االتصاالت وسائل    واستغالل
 . من أجل تخويف وترويع اآلخرين، وإلحاق الضرر بهم، أو تهديدهم

 

( بيثان المجمثثع الفقهثي اإلسثثالمي التثابع لرابطثثة العثثالم اإلسثالمي الصثثادر فثي الثثدورة السادسثثة 1)
 هث.1422عشرة في شوال 

( وسثثائل اإلرهثثاب اإللكترونثثي: حكمهثثا فثثي اإلسثثالم وطثثرق مكافحتهثثا، عبثثد الثثرحمن عبثثد هللا 2)
م، 2004 -هثثثث1425، المثثثؤتمر العثثثالمي عثثثن موقثثثف اإلسثثثالم مثثثن اإلرهثثثاب، 7السثثثند، ص

 م.2004جامعة اإلمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، 
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 املبحث األول 
 )نشأة مواقع التواصل الجتماعي وخصائصها وآثارها(  

 

 ب األول املطل 
 نشأة مواقع التواصل الجتماعي. 

 

مرَّت مواقع التواصل االجتماعي بمراحل وتطورات حدثت بصورة كبيرة وخالل   
فترة زمنية قصيرة، فقد بدأت في الظهور في بداية التسعينات من القرن العشرين  

عام   ففي  الواليات 1995الميالدي،  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  ظهرت  م 
 .مريكية؛ للتفاعل بين بعض زمالء الدراسةالمتحدة األ

الفترة    ظهورُ  ذلك  ع  بِّ وت    خالل  االجتماعي  التواصل  مواقع  من  مجموعة 
م( وكان اهتمامها في تدعيم المجتمع من خالل مواقع التواصل 1999:  م1997)

معين  بمجموعات  المرتبطة  اآل  ةاالجتماعي  األمريكيين  موقع  وموقع  مثل  سيويين، 
ال ذوي  )البشر  األعوام  بين  كثيرة  مواقع  ذلك  بعد  وظهر  السمراء،    -1999بشرة 

 (1) ولكن لم تنجح. م(2001
عام    بداية  )فرندر(2002وفي  موقع  ظهر  وسيل Friendster.com م    ةٌ وهو 

 ا.وقد حقق نجاحا كبيرً  للتعارف والصداقات بين مختلف فئات المجتمع العالمي
وهو من أوائل   (my space )ماي سبايس  :م ظهر موقع2003وفي بداية   

وحقق   العالم،  مستوى  على  شهرة  واألكثر  المفتوحة  االجتماعي  التواصل  مواقع 
 نجاحا هائاًل منذ نشأته. 

 

( المصثثثثثادر اإللكترونيثثثثثة للمعلومثثثثثات، ربحثثثثثي مصثثثثثطفى عليثثثثثان وإيمثثثثثان فاضثثثثثل السثثثثثامرائي، 1)
 م. 2014، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 261ص
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الموقع  العديد من مثل هذا  مستخدميه    عدد   وقد وصل  إن(  )لينكد :  كما ظهر 
  (1) م.2012مليون بنهاية عام   250إلى 
، وقد انطلق رسميا في (س بوكفي):  كبيرة مع ظهور موقع  ةوحصلت انطالق 

فكر 2004 انتشرت  ذلك  وبعد  الصغيرة   ةم،  للمدونات  االجتماعي  التواصل  مواقع 
م، وبدأ الموقع باالنتشار  2006تويتر(، وقد ظهر في أول عام  ) :  بظهور الموقع

 كخدمة جديدة للتواصل االجتماعي. 
ظهر  موق  :ثم  ظهر  كما  الصور،  لتبادل  تطبيق  وهو  : ع)االنستجرام(، 

 ؛ لتستمر ظاهرة مواقع التواصل االجتماعي في التنوع والتطور. )يوتيوب(
يأتي أكثرها    ثم ظهرت تطبيقات الهاتف المحمول والجوال أو المتحرك، والتي 

تطبيق آب(  :  انتشارًا  التي و)الفيبر)الواتس  التطبيقات  من  وغيرها  و)إسكايب(   )
يبين األفراد ب التواصل االجتماعي  صورة كبيرة؛ لكونها متاحة على  سهلت عملية 

  (2) الهاتف المحمول، وبشكل مجاني.
التواصل  ُأنشئت  قد  و   تحقيق  وهو  واضح،  بهدف  االجتماعي  التواصل  مواقع 

والتفاعل بين األصدقاء دون تحديد نوعية المستخدمين أو طبيعة المناقشات، فهي 
 مواقع عامة للجميع على مستوى العالم.

 

 : االجتماعيأشهر مواقع التواصل 
أشهرها،    عن  الحديث  وسأقصر  ومتجددة،  كثيرة  االجتماعي  التواصل  مواقع 

أوساط   في  واسع  وتأثير  حظوة  ولها  العربية،  المجتمعات  في  أهمية  لها  والتي 

 

(، 15، العثدد )23اهر راضثي، ص( استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي، ز 1)
 جامعة عمان األهلية.

( وسثثائل التواصثثثل االجتمثثاعي وإثثثثراء المحتثثوى القثثثومي للتنميثثة االقتصثثثادية العربيثثة الشثثثاملة، 2)
 م.2015، جامعة الدول العربية، القاهرة 52هناء سرور، ص 
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البلدان  معظم  في  منازع  بال  تقريبا  األولى  المواقع  صارت  أنها  لدرجة  الشباب؛ 
 : العربية، وهذه المواقع هي

يتشارك :  facebookفيس بوك    وهو شبكة اجتماعية مصممة من أجل أن 
المستخدمون   يقوم  الموقع  استخدام  أجل  ومن  خاللها،  من  األشخاص  ويتواصل 
كأصدقاء،  آخرين  مستخدمين  إضافة  ثم  شخصي،  ملف  وبإنشاء  فيه،  بالتسجيل 
لديهم،   إلى مجموعات أو صفحات تالقي االستحسان  الرسائل واالنضمام  وتبادل 

  (1) .صدر اهتمام معين عندهموتشكل م
هارفرد    جامعة  طلبة  ألحد  بسيطة  كفكرة  بدأ  بوك  زوكربير )والفيس  ، (مارك 

هارفرد جامعة  موقع إنترنت بسيط يجمع من خالله طلبة  ُيْنشُئ  أن  وكانت فكرته  
بغية تعزيز التواصل بين الطلبة واإلبقاء على الروابط بعد   ؛في شكل شبكة تعارف

م، ومع انطالق  2004جسد فكرته هذه التي رأت النور في عام    التخر ، وبالفعل
ا ليصبح اليوم من أهم مواقع الشبكات االجتماعية، وأكثرها ا كبيرً الموقع حقق نجاحً 

اإلطالق على  مواقع   ؛لذا  استخداما  بين  واألول  اإلطالق،  على  األشهر  هو 
  (2).(التواصل االجتماعي على مستوى العالم

في  مستخدمو  وصل  وكان  حتى  عشرات  البداية  في  بوك  إلى  عددهم  س  اآلن 
بوك( وأصبح الطالب هو    )فيس ماليين، وهو ُيدار بواسطة شركة مساهمة اسمها  

 الرئيس التنفيذي للشركة وأحد مالكها ومؤسسيها.

 

، 8األوربثي، ص( استخدام وسثائل التواصثل االجتمثاعي، دليثل للمشثاريع الممولثة مثن االتحثاد 1)
 النشر.لمكان م، بدون ذكر 2004طبعة 

( استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره فثي العالقثات االجتماعيثة، مثريم نريمثان نومثار، 2)
، رسالة ماجستير، كلية العلوم اإلنسانية والعلثوم اإلسثالمية، جامعثة الحثا  لخضثير، 43ص

 م.2011باتنة، الجزائر، 
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موقع يقدم خدمة تدوين مصغر تمكن المستخدمين من إرسال :  twitterتويتر   
سم )التغريدات(، والتي هي رسائل نصية تتألف بحد  وقراءة التعليقات التي تعرف با

حرفًا، ُيم كِّن للمستخدمين المسجلين قراءة وكتابة التغريدات، بينما   140أقصى من 
يُ  أن  للمستخدم  ويمكن  فقط،  قراءتها  من  المسجلين  غير  المستخدمون  علن  يتمكن 

 (1) .(ابعةبالمتوفي هذه الحالة ُيب لَّغ هذا الشخص  ،متابعته ألحد الشخصيات 
يُ   أنه  تويتر  الحدث، ومن ميزات  بالخبر حال وقوعه ومن موقع  علم مستخدمه 

المستخدمين،   أخبار  دائما  ويعرض  االستشارة،  على  الحصول  يتم  خالله  ومن 
 . ويتيح إجراء حوارات مع أناس في مختلف المجاالت 

في هو أحد المواقع االجتماعية الشهيرة، والذي استطاع  :  you tubeيوتيوب   
فترة زمنية قصيرة الحصول على مكانة متقدمة ضمن مواقع التواصل االجتماعي، 
وهو موقع يتيح إمكانية التحميل عليه أو منه لعدد هائل من مقاطع الفيديو، وهناك  
عام   في  تأسس  وقد  يوميًا،  الماليين  ويزوره  فيه،  المشتركين  من  كبيرة  أعداد 

متخصًص 2005 وأصبح  الفيديم،  مشاركة  في  برفع ا  للمستخدمين  ويسمح  و، 
  (2)  مجاني.ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو بشكل 

شات    للمستخدمين  :  snap chatسناب  يمكن  مصورة  رسائل  تطبيق  هو 
قائمة  إلى  وإرسالها  ورسومات،  نص  وإضافة  الفيديو،  وتسجيل  الصور،  التقاط 

 التحكم من المتلقين. 
طرح:  Instagramانستجرام    تم  برنامج  فرانسيسكو  وهو  سان  والية  في  ه 

م، ويتيح للمستخدمين تنمية هواية التصوير لديهم، من خالل  2010األمريكية عام 

 

 .8التواصل االجتماعي، دليل للمشاريع الممولة من االتحاد األوربي، ص( استخدام وسائل 1)
، رسثالة 61( تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقثين، محمثد المنصثور، ص2)

 م.2012ماجستير غير منشورة، األكاديمية العربية المفتوحة، الدانمارك، 
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التقاط صورة، ومشاركتها في مجموعة متنوعة من خدمات الشبكات االجتماعية،  
عام   الخدمة في  هذه  أعلنت  وقد  نفسها،  انستغرام  عن  2014وكذلك في شبكة  م 

مستخدم، حيث تحصل الشبكة في الثانية الواحدة على   مليون   300تجاوزها عتبة  
  (1) صورة جديدة. 58مستخدم جديد، وفيها يتم إضافة 

إن    عام  :  Linked inلينكد  الموقع  هذا  كاليفورنيا    ،م2002تأسس  في 
في   الفعلي  النشاط  وبدأ  األمريكية،  المتحدة  أساسً 2003بالواليات  ويستخدم  ا  م، 

ألغراض    ؛مشتركين التواصل مع األشخاص اآلخرينكشبكة تواصل مهنية تتيح لل
واألعمال،   الوظيفية  السير  في  متخصص  موقع  فهو  العمل،  سوق  تخص 
فالباحثون عن العمل يستطيعون تحميل سيرهم الذاتية، وترتيب ملفهم الشخصي،  
وعرض تجاربهم المهنية وخبراتهم، في حين يمكن ألرباب العمل من خالل موقع  

يضعو  أن  إن  مرشحين  لينكد  عن  والبحث  لديهم،  المتوفرة  بالوظائف  قائمة  ا 
  (2)محتملين ومناسبين لشركاتهم.

آب    العديد :  WhatsAppواتس  بين  الرسائل  لتبادل  تطبيق  عن  عبارة  وهو 
المحمولة  األجهزة  أنواع  والمجموعات،   ،من  األفراد  بين  الفورية  المراسلة  ويتيح 

ومل وفيديو  صور  من  الوسائط  تبادل  وهو مرتبط  وكذلك  بينهم،  فيما  صوتيه  فات 
 برقم هاتف محمول لتشغيله.

اإللكتروني  والالسلكية:  البريد  البريدية  للرسائل  بديال  اإللكتروني  البريد   ،يعد 
مثل التليفون والفاكس، ويعتبر التدريب على استخدامه الخطوة األولى في استخدام  

الوثائق والملفات بسرعة فائقة،  اإلنترنت، ويمكن من خالله تبادل الرسائل النصية و 
 

، بحثثثث 14، ص 5ير دريثثثوي زيثثثاني،   ( الثثثدور التربثثثوي والتعليمثثثي لموقثثثع فثثثيس بثثثوك، سثثثم1)
ضثثمن مثثؤتمر ضثثوابط اسثثتخدام شثثبكات التواصثثل االجتمثثاعي، المملكثثة العربيثثة السثثعودية، 

 م.2016
 .14ص  5( المرجع السابق   2)
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يقدمه من إمكانات نقل وتبادل   ؛اويعتبر من أكثر خدمات اإلنترنت استخدامً  لما 
  (1) الملفات وإتمام التفاعل.

ا على شبكة اإلنترنت لما تمتلكه من خصائص  وُتعد هذه المواقع األكثر انتشارً  
األخرى  اإللكترونية  المواقع  عن  ع(2) تميزها  تمتلك  فهي  ومزايا،  ،  خصائص  دة 

كاالتصال مع أفراد العائلة واألصدقاء، وتكوين العديد من العالقات االجتماعية،  
وممارسة   ،ا مهما للتسويق واإلعالنوالتسلية وممارسة الهوايات، كما أصبحت حيزً 
 النشاطات المختلفة، وتقديم الخدمات المتنوعة. 

 

 الثاني   املطلب 
 . مواقع التواصل الجتماعي خصائص  

 

الحديثة لإلعالم واالتصال،    التكنولوجيا  بين  التواصل االجتماعي  تجمع مواقع 
ونشر   االفتراضي  للتواصل  مواقع  فهي  االفتراضية،  االجتماعية  العالقات  وبين 
محل   جعلتها  التي  والميزات  الخصائص  من  العديد  المواقع  ولهذه  المعلومات، 

عدد   أن  إلى  التوقعات  )وتشير  الكثير،  من  سيصبح  اهتمام  العالم    ثمانية سكان 
عام   بحلول  نسمة  بينهم  2026مليارات  من  من    ثالثةم،  سيكونون  مليارات 

 (3).مستخدمي شبكة اإلنترنت ومنصات التواصل االجتماعي الموجودة بها(
 

، بحثثثثث 2996، ص6 ، ( الحثثثثوار اإللكترونثثثثي: أسسثثثثه وتقنياتثثثثه، حنثثثثان حمثثثثدي السثثثثالموني1)
جامعثثثة اإلمثثثام محمثثثد بثثثن سثثثعود  () ضثثثمن مثثثؤتمر الحثثثوار وأثثثثره فثثثي الثثثدفاع عثثثن النبثثثي

 م.2013اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، 
، الطيعثة األولثى دار الثقافثة 149( التكنولوجيا الجديدة لالتصال واإلعالم، فضيل دليو، ص 2)

 م.2010للنشر والتوزيع، األردن، 
( هنثثثثثثثثثثاك مواقثثثثثثثثثثع أخثثثثثثثثثثرى ال تمتلثثثثثثثثثثك مثثثثثثثثثثثل هثثثثثثثثثثذا الخصثثثثثثثثثثائص، ومنهثثثثثثثثثثا موقثثثثثثثثثثع )كثثثثثثثثثثالس 3)

(، وغيرهثثا مثثن المواقثثع القديمثثة.  sixdegreesدرجثثات 6، وموقثثع ) classmates يثثتس(م
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قد تو   االجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي  عدد  أن  اإلحصاءات  بعض  بين 
شخص حول العالم، وقد تزامن ار  ملي  اثنين ونصف  ( 2.5)قفز إلى ما يزيد عن  

، )التابلت ذلك مع االنتشار الكبير للهواتف الذكية، باإلضافة إلى األجهزة اللوحية  
 وأجهزة الحاسب اآللي. اآليباد...( 

ومواقع التواصل خالل السنوات الخمس األخيرة أصبحت صاحبة السيادة على   
ة خصائص أوضحها فيما  شبكة اإلنترنت، ويرجع السبب في هذا االنتشار إلى عد 

 : يلي
للتواصل    :والتنوع  التعدد  -  والشبكات  المواقع  من  العديد  هناك  حيث 

الفيس بوك، وتويتر، والواتس آب، والبريد اإللكتروني وغيرها،  :  االجتماعي، مثل
 والشخص يمكنه اختيار المناسب له منها وفي الوقت والمكان الذي يناسبه. 

  أن  دون   االختياري   التواصل  من  نوع  االجتماعي  لالتواص   فمواقع  :اختيارية  - 
 إرادة  فبمحض   اآلخرين،  مع  للتواصل  أحد   على  إلزام  أو  إجبار  أي  هناك  يكون 

 اآلخرين.  مع يتواصل  ال أو يتواصل الشخص 
  بشكل   اآلخرين  مع  التواصل  المواقع  لهذه  للمستخدم  يمكن  حيث   :السرعة  - 

 في   واإلجابات   واآلراء  والصور  رسائلوال  واألخبار  المعلومات   تبادل  ويمكن  سريع،
  معدودة. ثوانٍ 
  وال  دراسة  تتطلب   فال  : اآلخرين  مع  والتواصل  االستخدام  وسهولة  الحرية  - 

 إلى  رسالة  أي  لنشر  حرية  وتعطي  ،وتطبيقاتها  أدواتها  على  للتعرف  عالية  مهارات 
 عدد   مع  المستخدم   ذهن   على   يخطر   موضوع   أي  ومناقشة  العالم،  أنحاء   جميع 

  في   أنه  كما  العالم،  من  متفرقة  أنحاء  في  اآلخرين  المستخدمين  من  محدود   يرغ

 

.)مرجثع 23استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربثي، زاهثر راضثي، ص  :راجع
 سابق(
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  التفاعل   المستخدم  على  تسهل   التي  والصور  الرموز  استعمال  يتم  استخدامها
  التواصل  مواقع  إلى  الدخول  ويمكن  تذكر،  معوقات   دون   اآلخرين  مع  والتواصل

  في   أساسية  ت مهارا  يملك  شخص   وأي  المحمول،  الهاتف  خالل  من  االجتماعي
 . اآلخرين مع ويتواصل مجانية شخصية صفحة  إنشاء يمكنه اإلنترنت 

  فالشخص  المعلومات،  في   والتبادل  التفاعل  من  نوع  يحدث   ففيها  :التفاعل  - 
  ك،ومشارِّ   ب وكاتِّ   لمرسِّ   اأيًض   وهو  وقارئ،  لمستقبِّ   االجتماعي  التواصل   مواقع  في
  إعالم   بأنها  وتمتاز  ئ،والقارِّ   د اهِّ المش  من  الفاعلة  للمشاركة  احيزً   تعطي  إنها  إذ 

  (1) ل.ومستقبِّ  لمرسِّ  فالجميع  وسيط، فيه يوجد   ال تفاعلي
  ويستخدمها   األخبار،  ليعرف  العادي  الشخص   فيستخدمها  :االستعماالت  دعد  تَ   - 

 يستخدمها  كما  بحثه،   موضوع  في  السابقة  والدراسات   البحوث   لمعرفة  الباحث 
  كتبه،   تأليف  في  تفيده  معلومات   على  حصوللل  المؤلف  وكذلك  للتعلم،  الطالب 

  لتسويق   المسوق   ويستخدمها  له،  المتابعين  القراء  مع  للتواصل  الكاتب   ويستخدمها
 أو   شركته  تقدمها  التي  الخدمات   لتسويق  أو  شركته  أو  مصنعه  ينتجها  التي  السلع

 وهكذا. مؤسسته،
 فتوفر  المال،و   والوقت  الجهد   في  اقتصادية  مواقع  فهي  :القتصاداو   التوفير  - 

 الوقت،   الكثيرين  على  لهِّّ س  وتُ   بالمجان، مكان  أي  في  باألشخاص   الهاتفي  االتصال
  أن   دون   منزله  في  جالس  وهو  تخصصه  في  المؤلفة  البحوث   على  يتعرف  فالباحث 

 . األخرى  الجامعات  إلى يسافر أن ودون  المكتبات، إلى يذهب 
 بقعة   أي  في  وللناس  غير،والص  للكبير  للجميع،  متاحة  مواقع  فهي  :اإلتاحة  - 
  على   احكرً   ليست   وهي  استخدامها،  على  قيود   أو  شروط  يوجد   وال   العالم،  في

 

( وسثثائل التواصثثثل االجتمثثاعي وإثثثثراء المحتثثوى القثثثومي للتنميثثة االقتصثثثادية العربيثثة الشثثثاملة، 1)
 م.2015، جامعة الدول العربية، القاهرة 52هناء سرور، ص
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  فهي  المحدودة،   المادية  اإلمكانات   صاحب   إليها  الدخول  يستطيع  بل  األغنياء
 المجتمع.  طبقات  من طبقة ولكل العالم، كل في متاحة

  ،والمكانية  الجغرافية  زالحواج   تلغي  االجتماعي  التواصل  فمواقع  :العالمية  - 
  الشمال  أقصى  في  الشخص   يستطيع  حيث   والقومية،  واإلقليمية  الدولية  والحدود

 مع  الشرق   أقصى  في  وشخص   الجنوب،  أقصى  في  آخر  شخص   مع  التواصل
 . الغرب  أقصى في آخر
المجتمع بطريقة جديدة  -    بإقامة   االجتماعي  التواصل  مواقع  فتسمح:  تشكيل 

  مفهوم   تجسيد   في  تساهم  وبذلك  االهتمامات،  نفس  لهم   أصدقاء  مع  صداقات 
  اإلنترنت. شبكة على  االفتراضي المجتمع

  البيانات   بكشف  تسمح  ال  المواقع  تلك  عبر  فاالتصاالت   :الهوية  مجهولية  - 
 (1).اآلخر للطرف الحقيقة والهويات 

يمكن تتبع تلك المواقع،   التكنولوجيومع التطور    في الوقت الحاضر،وإن كان   
من معلومات، والسيطرة على المخالفين ألنظمة المجتمع  يها  راقبة ما ينشر علوم

 وقوانينه. 

 

 

 دار طبعثثة ،26ص المجيثثد، عبثثد سثثعيد محمثثد الشثثباب، علثثى لإلنترنثثت االجتماعيثثة اآلثثثار( 1)
 والتوزيع. للنشر المصطفى



  ابَهْرواإِل ِفرَُّطالتَّ ِرْشَن يِف اَهُرَثوَأ ّياِعَمِتْجااِل ِلاُصَوالتَّ ُعاِقَوَم

 

 - 910 - 

 الثالث   املطلب 
 الجتماعي   التواصل   مواقع   آثار 

 

ا بطبعه، ويألف بني جنسه، وال يمكن أن يعيش  ا اجتماعيً لما كان اإلنسان كائنً  
ا التواصل  مواقع  له  أتاحت  فقد  اآلخرين،  عن  عزلة  في  طرقً بمفرده  ا  الجتماعي 

مجاالً  له  وفتحت  االجتماعي،  محيطه  مع  للتواصل  واسعً مختلفة  عن    للتعبير  ا 
مقارنة   المعلومات،  تبادل  وكذلك  اآلخرين،  مع  ومشاعره  أفكاره  ومشاركة  نفسه، 

 ، والتلفاز.بوسائل اإلعالم التقليدية مثل الصحف، واإلذاعة
الم اإلنترنت اآلخذ في االزدياد  ا في عا واضحً وال تزال هذه المواقع تشهد تقدمً  

لها المستخدمين  عدد  ازدياد  الوقت  مرور  مع  بوضوح  وُيالحظ   ؛لذا،  واالنتشار، 
ا من آثارها اإليجابية والسلبية،  كان من الضروري في هذا البحث أن أعرض بعًض 

 : وذلك كما يلي
 

 اآلثار اإلجيابية ملواقع التواصل االجتماعي.أهم : أواًل

إيجا  الفرد تعّددت  على  حسناتها  وتوالت  االجتماعي،  التواصل  مواقع  بيات 
بل والعالم بأكمله، حتى أصبح من الصعب في الوقت الحاضر تحقيق    ،والمجتمع

 :  آثارها اإليجابية في النقاط التالية أهم  التواصل بدونها، وتظهر
الشخصية  -1  يستخدم  :  االستخدامات  االجتماعي  التواصل  مواقع  خالل  من 

ومن    الشخص  وغيرهم،  والطالب  والمدرسين  واألصدقاء  األقارب  مع  التواصل 
هاتفيً  التواصل  يكون  مجانً خاللها  فيديو  مقاطع  أو  نصية،  رسائل  إرسال  أو  ا، ا، 

فأتاحت بذلك مشاركة األهل واألصدقاء مناسباتهم االجتماعية رغم بعد المسافات  
 بينهم. 

الخارج  العالم  على  االنفتاح  في  تسهم  أنها  مع  كما  ونقاشات  حوارات  وإجراء  ي، 
ما   على  واالطالع  الخارجي  العالم  ومتابعة  العالم،  أنحاء  مختلف  من  أشخاص 

 يحدث فيه في كل المجاالت بصفة يومية. 



 التاسع والثالثون العدد  والدعوة باملنوفية الدينكلية أصول جملة 

 

 - 911 - 

الشخصية  -2  الثقة  الذات وكسب  االجتماعي  :  إثبات  التواصل  مواقع  وفَّرت 
التعبير على  مساحات كبيرة للشباب للتعبير عن وجهات نظرهم، وذلك من خالل  

يجدون   الذين  األفراد  ومساعدة  النفس،  في  يدور  عما  االجتماعي  التواصل  مواقع 
هذه   من  التخلص  في  الواقعية  الجماعية  النقاشات  في  المشاركة  في  صعوبات 

 (1)المشاكل، والتعبير بحرية تامة، مما يكسب الثقة في النفس.
اإلخبارية  -3  اال:  االستخدامات  التواصل  مواقع  من  أصبحت  جتماعي 

المصادر األولى، بل هي المصدر األول لألخبار، وهذه األخبار تكتب بحرية دون 
إلى (2)شروط العاديين  األشخاص  بتحويل  قامت  المواقع  هذه  تكون  وبذلك   ،

 (3) صحفيين.
التعليمية   -4  الحديثة أصبح من  :  االستخدامات  التكنولوجيا  استخدام ومواكبة 

 إلى استخدام العالم  ألجيال الحالية صارت أكثر ميوالً ضروريات الحياة اليومية، فا
وزادت حماستهم    ،االفتراضي االجتماعي،  التواصل  مواقع  الخصوص  وجه  وعلى 

الستخدام التعليم اإللكتروني، فهذه المواقع مصدر جيد للمعلومات سواء في إنجاز 
والمواد   األفكار  تبادل  يتم  خاللها  ومن  العلمي،  التحصيل  أو  التعليمية،  البحوث، 

 (4)وتبادل األخبار العلمية والمعلومات والخبرات.

 

، بحثثث 204رؤيثثة اسثثتراتيجية آلليثثات التواصثثل اإللكترونثثي، عبثثد اللطيثثف بثثن صثثفية، ص  (1)
االجتمثثاعي، المملكثثة العربيثثة السثثعودية،  ضثثمن مثثؤتمر ضثثوابط اسثثتخدام شثثبكات التواصثثل

 م.2016
( المقصثثثثود بالحريثثثثة الغيثثثثر مشثثثثروطة هنثثثثا هثثثثي تلثثثثك الحريثثثثة التثثثثي ال تضثثثثر بصثثثثاحبها، وال 2)

 باآلخرين، وإال لم تكن إيجابية.
جامعثثة  8، 7( المجتمعثثات االفتراضثثية بثثدال مثثن المجتمعثثات الواقعيثثة، بهثثاء الثثدين مزيثثد، ص3)

 م.2011ظبي، اإلمارات العربية، أبو 
 ( المرجع السابق نفس الصفحة.4)
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تُ   األساتذة  كما  بين  التواصل  وتتيح  ُبعد،  عن  التعليم  عملية  المواقع  تلك  سّهل 
 والطالب في أوقات األزمات التي يصعب معها التواصل المباشر بينهما.  

والرسمية  -5  الحكومية  ا:  االستخدامات  اقتنعت  الحاضر  الوقت  إلدارات في 
وإلى  عامة  الناس  إلى  للوصول  طريق  أقصر  أن  الحكومية  والدوائر  الرسمية، 
الشباب خاصة يكون من خالل مواقع التواصل االجتماعي، وهي بذلك تقلل من  

هلوتوفر الجهد والوقت، و  ،النفقات المالية  وصول المستخدمين لخدماتها.   ُتسَّ
والجامف  ؛لذا  والوزارات  الحكومية  بإنشاء صفحات  المؤسسات  تقوم  وغيرها  عات 

األخبار   خاللها  من  تنشر  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  بها  خاصة  رسمية 
تستقبل  والتعليمات واإلجراءات الخاصة بها، وتتواصل مع الجمهور من خاللها، و 

 إبداء المالحظات والمقترحات.
الثقافي   -6  المستوى  ا:  رفع  بنشر  االجتماعي  التواصل  مواقع  لثقافة  تقوم 

العامة بين أفراد المجتمع وفئاته، كما تعمل على التقريب بين الثقافات المختلفة،  
تعمل  الثقافات، كما  تلك  على  التعرف  خالل  من  االحترام  وتساهم في نشر روح 
الموضوعات  ومناقشة  الحوارية  الجلسات  أثناء  والثقافي  الفكري  الوعي  زيادة  على 

لذا أصب  ؛المفيدة،  المواقع  جسرً فهذه  المجتمعات  حت  في  األفراد  بين  يربط  ا 
مع   والتعاون  والتعايش  والتفاهم  الحوار  مبادئ  ترسيخ  يتم  خاللها  ومن  المختلفة، 

 (1) أفراد الشعوب األخرى من خالل التعرف على ثقافتهم.
المجتمعات  -7  تنمية  االجتماعي في  تُ :  المساهمة في  التواصل  مواقع  ساهم 

رويج للمنتجات المختلفة، ومن خاللها يتعرف الباحثون  الدعاية واإلعالن، وفي الت

 

، بحثثث 204( رؤيثثة اسثثتراتيجية آلليثثات التواصثثل اإللكترونثثي، عبثثد اللطيثثف بثثن صثثفية، ص 1)
ضثثمن مثثؤتمر ضثثوابط اسثثتخدام شثثبكات التواصثثل االجتمثثاعي، المملكثثة العربيثثة السثثعودية، 

 م.2016
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المختلفة التخصصات  في  المتاحة  الوظائف  على  عمل  فرصة  سّهلت    ،عن  وقد 
بين   اإلنسانية  العالقات  وتوطيد  ببعض،  بعضهم  الناس  تقريب  من  المواقع  هذه 
قواسم   تجمعها  اجتماعية  مجموعات  بتأسيس  وسمحت  المختلفة،  المجتمعات 

 . العمل أو االهتماممشتركة في 
فتحت مواقع التواصل االجتماعي الباب للتواصل  :  االستخدامات الدعوية  -8 

أجناسهم   واختالف  لغاتهم  باختالف  مسلمين  وغير  مسلمين  اآلخرين  مع  والدعوة 
خاصة على مواقع التواصل االجتماعي،    من الدعاة صفحاتٍ   وبلدانهم، وأنشأ كثيرٌ 

ون دّ رُ إلسالم، ويبينونه للناس على تلك المواقع، وي  يعرضون فيها الصورة الحسنة ل
وتصحيح المفاهيم    ،الشبهات التي يوردها أعداء اإلسالم في كل القضايا اإلسالمية

 . الخاطئة
 

  اآلثار السلبية ملواقع التواصل االجتماعي.أبرز : ثانيًا

آثارً   المواقع  لهذه  أن  من  الرغم  ذِّ على  سبق  إيجابية  إال  رُ كْ ا  على    أهمها،  أنها 
اختالف أشكالها تعتبر ظاهرة اجتماعية لها أيضا آثارها السلبية على مستخدميها، 

 : هذه السلبيات في تلك الجوانب  برزوفيما يلي أعرض أ
 

 : السلبيات يف اجلانب الديين

هذه    مستخدمو  فيها  يقع  التي  االجتماعي  التواصل  لمواقع  السلبيات  أشد  من 
 : ديني مباشرة، ومن هذه المخالفات ما يليالمواقع ما يمس الجانب ال

 : التشكيك في العقيدة -1
السلبيات وأشدها ضررً   أبواقً   ا ومخالفةً من أخطر  المواقع  تلك  ذ  ُتت خ  ا للدين أن 

اإلسالم عقائد  في  فيها  ، للطعن  اإلسالم  ،والتشكيك  في  الناس  وسلب   ،وتزهيد 
اقة وشعارات برَّ   ،انةت رنّ محبته من قلوب الناشئين، وقد يحدث ذلك تحت مسميا

والثقافة، واالنفتاح، والتحضر،   ،زائفة من مثل الحرية اإلعالمية، والفن، واألدب، 
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وحرية الرأي، فيتم التشكيك في ثوابت اإلسالم من خالل هذه المواقع التي تعتبر  
من   طوائف  بعض  تستهدف  إذ  الفاسدة،  الفكرية  المناهج  تلك  لنمو  مناسبة  بيئة 

يسوا على دراية تامة بعقيدتهم، وال يملكون األسلحة العلمية التي تمكنهم  المسلمين ل 
الدفاع عنها، فيقعون فريسة لألفكار الضالة، ومن السلبيات في هذا الجانب   من 
هم   المواقع  تلك  من مستخدمي  فكثير  التنصير،  شراك  للوقوع في  التعرض  أيضا 

في شباكها ال سيما وأن    ن عناصر مستهدفة لحركات التنصير العالمية، وقد يقعو 
من   يتمكن  وال  اإلسالم،  على  المثارة  الشبهات  على  الرد  يعرف  ال  شباب  أكثرهم 

 الدفاع عن عقيدته بشكل علمي محكم. 
اإللحاد  -2  مختلفة؛  :  نشر  بدعاوى  قصد  دون  أو  بقصد  يحدث  قد  وهذا 

العلم نشر  أجل  من  ذلك  بأن  النظريات   ،كاالدعاء  مروجي  من  يحدث  كما 
ادية، أو بدعوى حرية الفكر والعقيدة، وكلها دعاوى خبيثة باطلة، ويجب أن  اإللح

، وتتصدى لها الدول المسلمة لحفظ الدين، إذ )ليس والمجتمعات   يفطن لها األفراد 
تقرها   أن  وال  الزندقة،  تحمي  أو  والكفر،  اإللحاد  بحرية  تسمح  أن  مسلمة  لدولة 

و  اعتقاد،  حرية  ليس  ذلك  ألن  بوجودها،  هللا، وتسمح  حرمات  على  تجرؤ  إنما 
 (1) وتالعب بعقائد الناس(.

يتخذ أصحاب المذاهب الضالة من مواقع :  الدعوة إلى المذاهب الهدامة  -3 
مكانً  االجتماعي  أو  التواصل  الرسائل  بنشر  المنحرفة  أفكارهم  لترويج  مناسبًا  ا 

م، مثل  رموز ومعالم اإلسال  والطعن في  ،المنشورات المشتملة على إثارة الشبهات 
أو في القرآن الكريم، أو التاريخ اإلسالمي،   ()   الكريم  النبي  الطعن في شخص 

وتشويه صورة المسلمين، والطعن كذلك في األحكام الشرعية، والثوابت الدينية، من  

 

، الطبعثثثثة الخامسثثثثة 61وي ص ( أصثثثثول التربيثثثثة اإلسثثثثالمية وأسثثثثاليبها، عبثثثثد الثثثثرحمن الثثثثنحال1)
 م.2007هث 1427والعشرون، دار الفكر، 
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غير نشر ردود قوية تكشف زيف هذه الشبهات وتبطلها، أو وجود ردود ضعيفة  
دفعه ال  الشبهات  تلك  تقوية  شأنها  في  من  تستقر  الشبهات  تلك  يجعل  مما  ا، 

 النفوس الضعيفة. 
والخرافات  -4  الضالالت  النبي  :  نشر  هدي  يخالف  ما  بنشر  من    () وذلك 

المنحرفة،  األفكار  بنشر  وأيضا  الحنيف،  ديننا  في  لها  أصل  ال  وعبادات  عقائد 
النبي   إلى  ونسبتها  الواهية  والقصص  المكذوبة،  واألحاديث  الشاذة،    ( )واألقوال 

وبهتانً زورً  التي  ا  الضالالت  لهذه  ساحة  االجتماعي  التواصل  مواقع  وأصبحت  ا، 
 تنتشر عبر هذه المواقع وتسري فيها سريان النار في الهشيم. 

 

 : السلبيات يف اجلانب األخالقي
وتكون هذه الدعوة من خالل أمور : الدعوة إلى الرذيلة والعالقات المحرمة -1 

اإلباحية:  منها الصور  في    نشر  سببا  يكون  مما  للفاحشة؛  الترويج  من  وغيرها 
تدمير األخالق لألفراد والمجتمعات، ويتم ترويج هذه الصور والمقاطع المرئية بين  
بالعذاب  فاعلها  هللا  توعد  التي  الفاحشة  إشاعة  من  وهذا  المواقع،  لتلك  المرتادين 

ِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن َآَمُنوا َلُهْم  ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحب وَن َأْن تَ :  األليم، قال هللا تعالى
ُ َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُمونَ  ْنَيا َواآْلَِخَرِة َوَّللاَّ َعَذاٌب َأِليٌم ِفي الد 

(1). 
للشذوذ   والترويج  الدعوة  محرمة  عالقات  إلى  تؤدي  التي  الدعوات  تلك  ومن 

مجاالً  المواقع  هذه  في  يجد  الشباب  فإن  شرائح    الجنسي،  على  للتعارف  فسيحا 
مريضة، أو    نفوس مختلفة من األفراد اآلخرين، وقد يكون من بين هؤالء أصحاب  

 أفكار شاذة غريبة، فينزلق بذلك بعض الشباب إلى هذه األفعال المحرمة.
هذه    مرتادي  بعض  به  يقوم  ما  المحرمة  العالقات  إلى  الدعوات  تلك  ومن 

التح به  وأقصد  التحري  من  من  المواقع  رسائل  إرسال  خالل  من  اللفظي،  ري 
 

 .19( سورة النور اآلية: 1)
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الرجال للنساء األجنبيات تحتوي على كلمات ال تليق مما يجر إلى إقامة عالقات 
 محرمة تفسد بها المجتمعات.

للمخدرات  -2  الترويج  :  الترويج  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  يكثر 
ول إلى للمخدرات، حيث يجد أصحاب هذه الدعوات من تلك المواقع فرصة للوص

عدد كبير وشرائح مختلفة من مختلف الطبقات، فيقومون بالترويج للمخدرات من  
 خالل إعالنات ممولة عن أماكن الشراء أو التعاطي. 

القول  -3  التواصل االجتماعي مكانً :  فحش  البعض من مواقع  للكذب يتخذ  ا 
ة هويته،  ا في ذلك على اسم مستعار ال يبين حقيقوالغش والخداع والتدليس؛ معتمدً 

القبيح من   كما ينتشر في هذه المواقع السب واللعن والفحش مع المخالف، فتجد 
بعفة   مأمور  المسلم  أن  مع  المواقع،  تلك  مستخدمي  لبعض  أسلوبا  أصبح  الكالم 

 اللسان والبعد عن البذاءة. 
 

 : السلبيات يف اجلانب االجتماعي

األسري   -1  التفكك  أسباب  التواصل  :  نشر  مواقع  أمام  أتاحت  االجتماعي 
النشء-مرتاديها الحقيقي    -السيما  للعالم  مواٍز  افتراضي  عالم  في  للعيش  فرصة 

الواقعي، وقضاء معظم األوقات مع أشخاص من كافة أنحاء العالم، ويجدون في  
قضاء هذه األوقات متعة، فيتحول اإلفراط في استخدام هذه المواقع بشكل يومي  

قع، ولعل ذلك يرجع إلى حالة الفراغ التي يعاني  إلى حالة من اإلدمان لهذه الموا
المحمولة  بهواتفهم  والتسلي  االنعزال  يفضلون  الفراغ  فجعلهم  الشباب،  بعض  منها 
أثبتت   وقد  األسرة،  من  عليهم  السيطرة  غياب  مع  االجتماعي،  التواصل  ومواقع 
الزائد لإلنترنت من شأنه أن يعمل على تخفيض   الدراسات أن االستعمال  بعض 

وزيادة ا للعائلة،  المحلية  االجتماعية  الدائرة  حجم  ونقص  العائلية،  التصاالت 
 (1) مشاعر االكتئاب والوحدة.

 

( 515، مجلثثثثة العربثثثثي العثثثثدد )2( حيثثثثاة علثثثثى شاشثثثثة اإلنترنثثثثت، أحمثثثثد محمثثثثد صثثثثالح، ص1)
 م.2001
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وهذا يؤدي إلى انعزال الفرد عن أسرته ومجتمعه وعدم االهتمام بشئون األسرة،  
المواقع   والهوية    )توفرفهذه  االنتماء  شعور  بتطوير  األفراد  فيها  يقوم  بيئة 
با  قد  االجتماعية،  والتي  الزوجية،  العالقات  على  المحتمل  األثر  إلى  إلضافة 

تتدهور بشكل كبير وتؤدي حتى إلى الطالق، خاصة إذا انغمس أحد األفراد في 
عالقات افتراضية غير شرعية، لهذا فإن االستعمال المتواصل لهذه المواقع يحدث 

ليدي، وحلول نسيج  قطيعة بين األفراد، مما يؤدي إلى زوال النسيج االجتماعي التق
 (1) .اجتماعي افتراضي محله(

ا  ر الطاقات، وفقدان اإلحساس بقيمة الوقت، خصوًص اهد إ كل هذا يؤدي إلى   
لدى األفراد الذين يبحثون عن التسلية وملء أوقات الفراغ؛ للتخلص من اإلحباط  
العائلة،  أفراد  مع  الجلوس  مثل  حياتهم  في  أساسية  أمور  عن  فينشغلون  والملل، 

مارسة األنشطة االجتماعية المختلفة، واالغتراب عن المحيط االجتماعي، وهذا وم
عديدة سلوكيات  يفرز  أن  شأنه  المسئوليات،   ،كالالمباالة  ،من  تحمل  وعدم 
 (2)والهروب من المشاكل وعدم مواجهتها.

واألرحام،    األقارب  صلة  وتضييع  كثيرة،  حقوق  ضياع  هذا  عن  وينتج 
 . سواالستخفاف بمصالح النا

واالبتزاز  -2  الشائعات  الكثير  :  نشر  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ينتشر 
األ ال  من  التي  المفتعلة  الشائعات  وكذلك  المغلوطة،  والمعلومات  المكذوبة،  خبار 

ُيعلم مصدرها، وبها ت ْكُثر االتهامات، وإلقاء الكالم على عواهنه بال بينة وال دليل، 
ومؤسسات،   إلى أشخاص  يسيء  المواقع مرتعا مما  هذه  ودول، فصارت  ولرموز 

 

( وسثثائل االتصثثال الجديثثدة وأثرهثثا علثثى ثقافثثة المسثثتعملين، إبثثراهيم بعزيثثز، ورقثثة فثثي الملتقثثى 1)
 م.2010ي: )وسائل اإلعالم والمجتمع( جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، الوطن

بتصثرف، المكتثب  96( ظواهر ومشكالت األسرة والطفولة المعاصرة، محمثد عبثد الفتثاح، ص2)
 م.2009الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 



  ابَهْرواإِل ِفرَُّطالتَّ ِرْشَن يِف اَهُرَثوَأ ّياِعَمِتْجااِل ِلاُصَوالتَّ ُعاِقَوَم

 

 - 918 - 

للمغرضين من خالل نشرهم مواد ضارة تشكك في الحقائق، وتثير الفتن، وهذا له 
الكيدية   والتهم  االبتزاز  وجود  الشائعات  نشر  شأن  فمن  المجتمع  على  أثره 

من   الشرع  حذر  وقد  تعالىذلك،  واالنتقامية،  هللا  َآَمنُ :  قال  الَِّذيَن  َأي َها  ِإْن َيا  وا 
َفَعْلُتْم  َما  َعَلى  َفُتْصِبُحوا  ِبَجَهاَلٍة  َقْوًما  ُتِصيُبوا  َأْن  َفَتَبيَُّنوا  ِبَنَبٍأ  َفاِسٌق  َجاَءُكْم 

َناِدِمينَ 
 (1). 

ومن أهم أضرار هذه المواقع االبتزاز وذلك عن طريق االطالع على الصفحات   
االطالع عليها من    الشخصية للمستخدمين، فكل المعلومات متاحة للجميع، ويمكن

أي أحد، ومن كل مكان، فيمكن بسهولة الدخول إلى صفحة أي شخص لمعرفة  
في  المسجلين  من  ذلك  ويكون  واتصاالته،  وعالقاته،  وأصدقائه،  خصوصياته، 
ابتزاز   في  المعلومات  هذه  استخدام  يتم  الحاجة  وعند  يديرونها،  ممن  أو  الشبكة 

 أصحابها. 
من  :  بالدعوة إلى العصبية القبلية والمذهبيةالسعي في تفكيك المجتمع    -3 

ارتفاع   من  فيها  يتم  ما  االجتماعي  التواصل  لمواقع  واألضرار  السلبيات  أشد 
لصيحات العصبية القبلية، والتفاخر باألنساب، ومناصرة كل ذي مذهب لمذهبه،  
اشتداد   خالل  من  ذلك  ويكون  وغيرها،  السياسية  لألحزاب  التعصب  كذلك 

وال ويقطع  المناقشات  المجتمع،  يفكك  مما  المواقع،  هذه  مرتادي  بين  مجادالت 
هو   مما  والشتائم،  والقذف  االتهامات  وتبادل  أبنائه،  بين  واأللفة  المحبة  أواصر 
أمر   وقد  واضحة،  بصورة  االجتماعي  التواصل  مواقع  صفحات  على  مشاهد 

هللا قال  اإلسالم،  أخوة  حول  وااللتفاف  العصبيات،  بنبذ  أتباعه  تعالىاإلسالم     :
 ََلَعلَُّكْم ُتْرَحُمون َ ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا َّللاَّ

(2). 

 

 .6( سورة الحجرات اآلية: 1)
 .10( سورة الحجرات اآلية: 2)
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اإلرهاب  -4  ونشر  الجريمة  إلى  التواصل :  الدعوة  مواقع  على  ينتشر  مما 
شأنه  وسفك الدماء، وهذا من    ،والقتل  ،االجتماعي التحريض على العنف والجريمة

الدين على تعدد أن يهدد استقرار المجتمعات وسالمة أبنائها، ويتنافى مع مقاصد  
األزمنة سائر  عبر  من رسالته  وسيلة  االجتماعي  التواصل  مواقع  أصبحت  كما   ،

وهذا   المتطرفة؛  اإلرهابية  الجماعات  هذا الجانب  وسائل  في  القصيد  بيت  هو 
 .البحث 

 

 : السلبيات يف اجلانب السياسي

من أعظم السلبيات التي يقع فيها  :  والحكومات  تهييج الناس على الحاكم  -1 
على    ومرتاد  والتركيز  الحكام،  على  الناس  تهييج  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

يخلو   ال  والتي  القصور  ما،منها  جوانب  أعين  محاولة  و   مجتمع  في  تضخيمها 
، مما يترتب عليه  يهمالعامة، وعدم ذكر حسناتهم وإخفائها، وتأليب الرأي العام عل

الفوضى واإلفساد في األرض، وهؤالء يختبئون تحت أسماء مستعارة وال يكشفون  
هويتهم االجتماعي  عن  التواصل  مواقع  بوهؤالء  ،  على  من  غّرروا  الشباب كثير 

وعملو  المواقع،  تلك  الا  عبر  اجتثاث  وأوغروا   ثوابت على  عقولهم،  من  الوطنية 
، وحكامهم، وأوقعوهم في شراك تنظيماتهم اإلرهابيةصدورهم على آبائهم وأمهاتهم  

على  او  الحفاظ  في  اإلسالم  تعاليم  يجهلون  الذين  الشباب  من  كثير  وراءهم  نساق 
 . األوطان

الوطن  -2  ضد  العمالء  في  :  تجنيد  بالبحث  المخابرات  أجهزة  بعض  تقوم 
د  والعمل على تجني   االجتماعي،مواقع التواصل  والنظر في سير بعض مستخدمي  

االقتصادية   حالتهم  باستغالل  يتم  وذلك  أوطانهم،  ضد  عمالء  األشخاص  بعض 
 . والمعيشية، فيقومون بالتجسس لصالح هذه األجهزة على حساب بلدهم ووطنهم
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هذا يتبين ما لهذه المواقع من جوانب سلبية تمثل خطورة في استخدامها، مما بو  
ه استخدام  عند  محددة  ضوابط  التزام  إلى ضرورة  لتلك  يدعو  وبالتنبه  المواقع،  ذه 

الضوابط واألخذ بها يحصن المستخدم نفسه من الوقوع في الخطأ والخطر، وهذا  
 ما سأبينه في المبحث التالي.
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 املبحث الثاني 
 )ضوابط استخدام مواقع التواصل الجتماعي( 

 

أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي له آثاره    سبق في المبحث السابق بيانُ  
يكون  اإل أن  الممكن  فمن  حدين،  ذا  سالًحا  يجعلها  مما  السلبية؛  وكذلك  يجابية 

استخدامها نافًعا إذا كان االستخدام فيما ينفع ويفيد، أو يكون استخدامها ضاًرا إذا 
م، لذا م ال بالمستخد  ينبغي    ؛استخدمت في األمور المحرمة، فالعبرة إذن بالمستخدِّ

وفق   المواقع  هذه  استخدام  يكون  وأخالقيٍة، أن  وشرعيٍة،  عقديٍة،  ضوابط 
آثارها   المواقع  تلك  تؤتي  بتلك الضوابط  واجتماعيٍة، وسياسيٍة، وفي ضوء االلتزام 

 : اإليجابية، ويعم نفُعها، وبيان ذلك في المطالب التالية
 

 املطلب األول 
  ضوء احلفاظ على الضرورات اخلمس استخدام مواقع التواصل الجتماعي ف 

 

عة اإلسالمية بالمحافظة على الضرورات أو الكليات الخمس، وقد جاءت الشري 
)الدين والنفس  : جاءت الشرائع اإللهية كلها بحفظها ورعايتها، وهذه الضرورات هي

الشاطب اإلمام  يقول  والعرض(،  والمال  ترجع  :  ()  (1) ي والعقل  الشريعة  تكاليف 
ثالثة  تعدو  ال  المقاصد  وهذه  الخلق،  في  مقاصدها  حفظ  أن  :  أحدها:  أقسام  إلى 

 أن تكون تحسينية. : والثالث ، أن تكون حاجية: والثاني، تكون ضرورية

 

، أصثثولي بالشثثاطبي، إبثثراهيم بثثن موسثثى بثثن محمثثد اللخمثثي الغرنثثاطي الشثثهير أبثثو إسثثحاق( 1)
ه: الموافقات في هث من كتب790حافظ، من أهل غرناطة، كان من أئمة المالكية، توفي سنة 

، الطبعثثثة الخامسثثثة عشثثثر، دار 75، ص1أصثثثول الفقثثثه، واالعتصثثثام. األعثثثالم، الزركلثثثي  
 م.2002العلم للماليين، 

https://www.alukah.net/sharia/0/31115/
https://www.alukah.net/library/0/3907/
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فأما الضرورية، فمعناها أنها ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث   
حياة،  إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهار  وفوت  

بأمرين يكون  لها  عبارة  :  اأحدهم:  والحفظ  وذلك  قواعدها،  ويثبت  أركانها  يقيم  ما 
ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو المتوقع :  والثاني،  عن مراعاتها من جانب الوجود 

فمعناها أنها  :  فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم.... أما الحاجيات 
لحر  والمشقة مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى ا

المكلفين  لم تراع دخل على  فإذا  المطلوب،  بفوت  الجملة   -الالحقة  الحر     -على 
العامة المصالح  في  المتوقع  العادي  الفساد  مبلغ  يبلغ  ال  ولكنه  وأما ،  والمشقة، 

فمعناها األخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب المدنسات التي :  التحسينات 
وي الراجحات،  العقول  األخالق(تأنفها  مكارم  قسم  ذلك  اإلمام  ،  (1) جمع  ويقول 

خمسة):  ()(2)الغزالي الخلق  من  الشرع  دينهم  :  ومقصود  عليهم  يحفظ  أن  وهو 
ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول  )عرضهم(    ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم

يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة،  الخمسة فهو مصلحة، وكل ما 
المراتب في  وهذه األصول   أقوى  فهي  الضرورات،  رتبة  واقع في  حفظها  الخمسة 

 

، 22، ص 2( الموافقثثثثات، إبثثثثراهيم بثثثثن موسثثثثى بثثثثن محمثثثثد اللخمثثثثي الغرنثثثثاطي الشثثثثاطبي،   1)
 المحقثثثثثق: أبثثثثثو عبيثثثثثدة مشثثثثثهور بثثثثثن حسثثثثثن آل سثثثثثلمان، الطبعثثثثثة األولثثثثثى، دار ابثثثثثن عفثثثثثان،

 م.1997هث1417
( أبثثو حامثثد محمثثد بثثن محمثثد بثثن محمثثد بثثن أحمثثد الغزالثثي: الملقثثب حجثثة اإلسثثالم، زيثثن الثثدين 2)

الطوسثثي، الفقيثثه، الشثثافعي، لثثم يكثثن للطائفثثة الشثثافعية فثثي آخثثر عصثثره مثلثثه، واختلثثف إلثثى 
دروس إمام الحثرمين أبثي المعثالي الجثويني، وجثدَّ فثي االشثتغال حتثى تخثر  فثي مثدة قريبثة، 

ر مثثن األعيثثان المشثثار إلثثيهم فثثي زمثثن أسثثتاذه، قصثثد مصثثر وأقثثام باإلسثثكندرية مثثدة، وصثثا
وكانثثثت والدتثثثه سثثثنة خمسثثثين وأربعمائثثثة، وقيثثثل سثثثنة إحثثثدى وخمسثثثين، وتثثثوفي سثثثنة خمثثثس 

 م.1900، دار صادر، بيروت، 216، ص4ابن خلكان،   -وخمسمائة(. وفيات األعيان
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ال   أن  يستحيل  عنها  والزجر  الخمسة  األصول  هذه  تفويت  وتحريم   ... المصالح 
 ( 1) تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصالح الخلق(.

صل االجتماعي  وإذا أردنا التطبيق للضرورات الخمس عند استخدام مواقع التوا 
تلك الضرورات والمحافظة عليها،  المواقع مراعاة  لهذه  المستخدم  فإنه يجب على 
وعدم التعدي على اآلخرين بما يمس دينهم، أو دماءهم، أو عقولهم، أو أعراضهم،  
أو أموالهم بسوء أو نقيصة، ومثال ذلك عند استخدام مواقع التواصل االجتماعي  

 :  كما يلي
يدخل فيه حرمة سب الذات اإللهية، أو السخرية  :  الدين  المحافظة على  -1 

، أو االستهزاء بشعائر الدين وأحكامه  ()باألديان أو الرسل عامة، ونبينا محمد  
ذلك   وترك  والحرام  الحالل  وبيان  الفتوى  في  التساهل  عدم  وكذلك  ورموزه، 

 للمختصين من أهل العلم الراسخين فيه. 
النفس  -2  على  وإراقة   يدخل:  المحافظة  القتل  على  التحريض  حرمة  فيه 

والفتن   الفوضى  نشر  في  المشاركة  وخطورة  العنف،  على  التشجيع  أو  الدماء، 
   وأعمال التخريب واإلفساد عبر هذه المواقع.

يدخل فيه حرمة ترويج الشبهات التي تزعزع عقيدة :  المحافظة على العقل  -3 
الضالة واألفكار  الشائعات،  نشر  وحرمة  الفرق  المسلم،  وأفكار  عقائد  ونشر   ،

 المنحرفة والمذاهب الهدامة والملل الشاذة، والترويج للمخدرات والمسكرات. 
المال  -4  على  الناس :  المحافظة  أموال  على  التعدي  حرمة  ذلك  في  يدخل 

بالسرقة عن طريق تلك المواقع االجتماعية، أو اختراق المواقع والحسابات وسرقة 
البنكية الحسابات  أو    أرقام  المحرمات،  وشراء  بيع  أو  االئتمانية،  البطاقات  وأرقام 

 

، تحقيق: محمد عبثد السثالم عبثد 174، ص ( المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي1)
 م.1993 -هث1413الشافي الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، 
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حرمة وكذلك  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  لها   ( القمار)  الميسر  الترويج 
 وعمليات غسيل األموال ونحو ذلك. ه،ومسابقات

العرض  -5  على  والمقاطع  :  المحافظة  الصور  نشر  حرمة  ذلك  في  يدخل 
ة باآلداب، التي تدعو إلى الفاحشة، وترو   الفاضحة، والنصوص والوسائط المخل

أو   عنها  البحث  أو  النشر  أو  المشاهدة  طريق  عن  ذلك  أكان  سواء  للرذيلة، 
، وحرمة  المشاركة أو غير ذلك من طرق االستخدام ألي محتوى متعلق باألعراض 

األنساب   نكران  أو  الكاذب،  النسب  وادعاء  أعراضهم،  في  الناس  واتهام  القذف 
 الصحيحة. 

 طلب الثاني امل 
 الضوابط الدينية والعقدية 

 

تعالى  -  هللا  مراقبة  التواصل :  استحضار  مواقع  مستخدم  استحضر  إذا 
االجتماعي مراقبة هللا تعالى، وأنه سبحانه مطلع على ما يقوم به من نشاط على  
بالكتابة أو وضع أشياء ورفعها أو مشاركتها، فإنه لن يصدر  تلك المواقع؛ سواء 

خير، ولن يستخدم هذه المواقع إال فيما يعود بالنفع على نفسه وعلى  منه إال كل  
مستخدمي تلك المواقع، وهذه هي الرقابة الذاتية الراسخة في قلب المؤمن، والنابعة  

تعالى هللا  قال  شيء،  على كل  مطلع  هللا  أن  يوقن  الذي  اإليماني  الضمير  :  من 
 َُِّبَما َتْعَمُلوَن َبِصيرٌ  َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكْنُتْم َوَّللا

 (1). 

 

 .4( سورة الحديد اآلية: 1)
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هي مقام اإلحسان الذي يلي مرتبتي اإلسالم واإليمان، كما أخبر   وهذه المراقبة 
فقال        عن اإلحسان    () في حديث جبريل حين سأل النبي    () به النبي  

() : ُأ نَّك  ت ر اهُ ، ف إِّْن ل ْم ت ُكْن ت ر اهُ ف إِّنَّه «  »أ ْن ت ْعُبد  َّللاَّ  ك   .(1)ي ر اك 
على ظاهره وباطنه،    ())فالمراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطالع الحق   

وأن هللا ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل  
  (2) .نفس وكل طرفة عين(

مستخدم مواقع التواصل االجتماعي  :  الحذر من الشبهات واألفكار الضالة  - 
االنت والمغالطات ل  باهعليه  من    الهائلة  لشبهات  والتي  اإلسالم،  أعداء  يبثها  التي 

شأنها زعزعة ثوابت العقيدة، وأصول اإليمان، وحتى ال يتشرب قلبه الشبهات، قال  
تعالى َيُخوُضوا  :  هللا  َحتَّى  َعْنُهْم  َفَأْعِرْض  َآَياِتَنا  ِفي  َيُخوُضوَن  الَِّذيَن  َرَأْيَت  َوِإَذا 

ْيرِهِ ِفي َحِديٍث غَ 
 (3) . 

رضا  رشيد  محمد  الشيخ  ل ى  )  :()  يقول  ع  ْقب ال   اإْلِّ أ نَّ  النَّْهيِّ  ه ذ ا  ب ُب  س  و 
ْم، و إِّْغر اٌء بِّالتَّم ادِّي   هِّ ْوضِّ ل ى خ  ا فِّيهِّ أ نَُّه إِّْقر اٌر ل ُهْم ع  ُهْم أ ق لُّ م  ين  و اْلُقُعود  م ع  ائِّضِّ اْلخ 

بِّ  اٌء  رِّض  أ نَُّه  و أ ْكب ُرُه  ُكْفٌر  فِّيهِّ،  ْستِّْهز اءِّ  و االِّ اْلُكْفرِّ  فِّي  ار ك ُة  و اْلُمش  فِّيهِّ،  ك ٌة  ار  ُمش  و  هِّ 
ُهْم   ْم ت ُغشُّ ْيرِّهِّ عِّ و غ  ْن أ ْهلِّ اْلبِّد  لِّ و اْلمِّر اءِّ مِّ د  ين  ي ُخوُضون  فِّي اْلج  ظ اهٌِّر، ف إِّنَّ أ ْكث ر  الَّذِّ

 

عثثن اإليمثثان  ()( أخرجثثه البخثثاري فثثي صثثحيحه، كتثثاب اإليمثثان، بثثاب سثثؤال جبريثثل النبثثي 1)
، تحقيثق: () رة، عثن أبثي هريث50، رقم 27، ص 1واإلسالم واإلحسان وعلم الساعة،   

، هثثثثث1407د. مصثثثثطفى ديثثثثب البغثثثثا، الطبعثثثثة الثالثثثثثة، دار ابثثثثن كثيثثثثر، اليمامثثثثة، بيثثثثروت، 
ةِّ حم، ومسلم في ص1987 رِّ و ع ال مث  د  ال مِّ و اْلقث  سثْ انِّ و اإلِّ يمث  ةِّ اإلِّ يحه كتثاب اإليمثان، بثاب م ْعرِّفث 

اع ةِّ،     ، دار الجيل، بيروت.106، رقم 30، ص 1السَّ
، 65، ص 2ن بثثثين منثثثازل إيثثثاك نعبثثثد وإيثثثاك نسثثثتعين، ابثثثن قثثثيم الجوزيثثثة   ( مثثثدار  السثثثالكي2)

 م.1973-هث1393الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
 .68( سورة األنعام من اآلية: 3)
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ي ْخدِّ  و   ، قَّ اْلح  ي ْنُصُرون   بِّأ نَُّهْم  ،  أ ْنُفُسُهْم  ين  اْلُمْهت دِّ اأْل ئِّمَّة   يُِّدون   ُيؤ  و  ْرع ،  الشَّ ُمون  
أ ْهلِّ   ةِّ  ال س  ُمج  مِّْن  الُِّحون   الصَّ ل ُف  السَّ ذَّر   ح  لِّذ لِّك   و   ; لِّين  اْلُمضِّ ين   عِّ اْلُمْبت دِّ ي ْخُذُلون   و 

) ةِّ اْلُكفَّارِّ ال س  ذَُّروا مِّْن ُمج  دَّ مِّمَّا ح    (1) .اأْل ْهو اءِّ أ ش 
ذلك من تلك األفكار التغريبية والغزو الفكري المتعمد لعقول الشباب،  والحذر ك 

 والمنتشر على مواقع التواصل االجتماعي. 
التواصل االجتماعي   -  الفتن في مواقع  المهم:  تجنب مواطن    ةمن الضوابط 

المنحرفة  المذاهب  أهل  متابعة  تجنب  االجتماعي  التواصل  مواقع  لمستخدمي 
ال المشبوهة،  على  واألفكار  الشبهات  بإثارة  القلوب  في  الشك  زرع  شأنها  من  تي 

وكذلك   الهدامة،  المذاهب  اعتناق  إلى  أو  اإللحاد،  إلى  الدعوة  أو  ثوابت اإلسالم، 
المسلم،   الشباب  تجنيد  على  يعملون  الذين  واإلرهاب  التطرف  جماعات  صفحات 

اء أكانت والعمل على استقطابهم بشتى الوسائل، والمسلم ال يعرض نفسه للفتن سو 
شهوات أو شبهات، والدخول إلى تلك الصفحات ولو من أجل النصح واإلرشاد فيه  
أنه   المسلم وهو يظن  الفتن والشبهات، وقد ال يسلم منها  النفس لمواطن  تعريض 
سيسلم، فال تزال به الشبهات التي يعرضها هؤالء حتى يقع في الفتنة، وقد حذر 

ْبن  ()النبي   ْمر ان   عِّ فعن  ذلك  ْيٍن    من  ق ال    ))ُحص  ُث  دِّّ ِّ :  ُيح  َّللاَّ ر ُسوُل    ق ال  
()  :  ُب أ نَُّه ُمْؤمٌِّن ِّ إِّنَّ الرَُّجل  ل ي ْأتِّيهِّ و ُهو  ي ْحسِّ َّللاَّ ْنُه، ف و  ْلي ْنأ  ع  الِّ ف  مِّع  بِّالدَّجَّ »م ْن س 

ُث بِّ  ا ي ْبع  «، أ ْو »لِّم  اتِّ ُبه  ُث بِّهِّ مِّن  الشُّ «ف ي تَّبُِّعُه، مِّمَّا ي ْبع  اتِّ ُبه   (2) .هِّ مِّن  الشُّ
 

، الهيئثثثثة المصثثثثرية العامثثثثة للكتثثثثاب، 421، ص 7( تفسثثثثير المنثثثثار، محمثثثثد رشثثثثيد رضثثثثا،   1)
 م.1990

، رقثثثثم 116، ص 4د فثثثثي سثثثثننه، كتثثثثاب المالحثثثثم، بثثثثاب خثثثثرو  الثثثثدجال  ( أخرجثثثثه أبثثثثو داو 2)
ل قثثثره بللثثثي، الطبعثثثة األولثثثى، دار الرسثثثالة 4319 د كامثثثِّ مثثثَّ ، المحقثثثق: شثثثع يب األرنثثثؤوط، مح 

=   ، 4م، والحثثثثثاكم فثثثثثي المسثثثثثتدرك، كتثثثثثاب الفثثثثثتن والمالحثثثثثم،  2009هثثثثثث 1430العالميثثثثثة، 
على شرط مسلم، ولم يخرجاه.  ، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد8615، رقم  576ص  =
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 املطلب الثالث 
 الضوابط األخالقية 

 

تعالى  -  هللا  نعم  الوقت :  شكر  في  المذهل  والتكنولوجي  التقني  التقدم  ث  أْحد 
تعالى على   نعمة من هللا  الطفرة  الشعوب، وهذه  بين  التواصل  الحاضر طفرة في 

حقق ذلك باستخدام هذه  الناس، والبد للنعمة أن تشكر، وأن يؤدى حق هللا فيها، ويت
وتجنب   تعالى،  هللا  يرضي  وفيما  الطاعات،  في  واستثمارها  الخيرات،  في  المواقع 
من  طائل  ال  التي  األمور  سفاسف  عن  واالبتعاد  هللا،  معصية  في  استخدامها 
أقوال  من  جوارحه  تجترح  عما  مسئوليته  المواقع  تلك  مستخدم  يتذكر  وأن  ورائها، 

َكاُنوا  ي  :  وأفعال، قال هللا تعالى ِبَما  َوَأْرُجُلُهْم  َوَأْيِديِهْم  َأْلِسَنُتُهْم  َعَلْيِهْم  َتْشَهُد  ْوَم 
 . (1)َيْعَمُلونَ 

الحوار  -  بآداب  الحوار ف:  االلتزام  على  يعتمد  المواقع  هذه  عبر  التواصل 
بضوابط اإلسالم    لتزم أن يها  والنقاي والتفاعل بين أفراد المجتمع، فينبغي لمستخدم

الحوا ويفي  المواقع،  هذه  خالل  به    نضبطر  أتت  التي  وآدابه  الحوار  بأصول 
الشريعة اإلسالمية، من اإلخالص هلل تعالى، والعلم بموضوع الحوار، والتزام القول 

وعدم التعصب، والبعد   واإلنصافالحسن، والتواضع واللين، والصبر وكظم الغيظ، 
واإلث  واالحتقار  والسخرية  والتجريح  والسب  الطعن  يكون  عن  وأن  واالستفزاز،  ارة 

 الهدف من الحوار الوصول إلى الحق، واحترام الطرف اآلخر وتقديره. 
القصد  -  وحسن  التواصل  :  اإلخالص  مواقع  استخدام  عند  الضوابط  أهم  من 

ال   المسلم  إذ  سامية،  والغايات  نبيلة،  المقاصد  فتكون  النية؛  حسن  االجتماعي، 
 

-هث1411تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 م.1990

 .24( سورة النور اآلية:1)
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ومقصد حسن، فيحذر مستخدم هذه المواقع يصدر منه عمل إال بنية خالصة هلل،  
من الوقوع في الشرك األصغر، فإذا عمل عمال صالًحا ال يقوم بنشره على تلك  
من  فهذا  عليه،  وثنائهم  الناس  مدح  في  رغبة  أو  بعمله،  ومباهاة  مفاخرة  المواقع 

 .الرياء المحبط للعمل
ي االلتثثزام بثثه ممثثا ينبغثثي علثثى مسثثتخدمي مواقثثع التواصثثل االجتمثثاع: األمانةةة - 

التحلثثي باألمانثثة، فثثال يلتقطثثون صثثورة أحثثٍد، وال ينشثثرون مثثا يخثثص أحثثًدا إال بإذنثثه، 
فنشثثثثر الخصوصثثثثيات دون علثثثثم صثثثثاحبها خيانثثثثة لألمانثثثثة، وكثثثثذلك تحثثثثري األمانثثثثة 
العلميثثة، ونسثثبة القثثول إلثثى قائلثثه والنقثثل إلثثى مصثثدره، والحثثذر مثثن السثثرقات العلميثثة 

َسَبنَّ الَِّذيَن َيْفَرُحوَن ِبَما َأَتْوا َوُيِحب وَن َأْن ُيْحَمُدوا ِبَما َلْم اَل َتحْ :  فقد قال هللا تعثالى
يمٌ  َذاٌب َألةِ ْم عةَ َذاِب َوَلهةُ َن اْلعةَ اَزٍة مةِ َبنَُّهْم ِبَمفةَ اَل َتْحسةَ َيْفَعُلوا فةَ

ىِّ       وقةال ، (1)  النَّبةِ
() : ُ(2)«.ُزورٍ ِبَما َلْم ُيْعَط َكاَلِبِس َثْوَبْى  »اْلُمَتَشبِّع 

عند    )فالمتكثر  بذلك  يتكثر  عنده  ليس  ما  عنده  أن  يظهر  بأن  عنده  ليس  بما 
 (3).كما يذم من لبس ثوبي زور( ،الناس ويتزين بالباطل فهو مذموم

بالرفق في :  الرفق والكلمة الطيبة في التواصل مع الغير  -  لقد أمر اإلسالم 
ي بطبيعتهم  الناس  ألن  عليه،  وحث  اآلخرين  بهم،  مخاطبة  يترفق  من  إلى  ميلون 

والخالف  والشقاق  النفرة  تسبب  التي  الغلظة  بخالف  الخير،  إلى  بلطف  ويدعوهم 
التواصل،  تدعيم  على  وتعمل  القلوب،  في  أثرها  لها  الطيبة  والكلمة  الناس،  بين 

 

 .188( سورة آل عمران اآلية: 1)
يثرِّ فثي اللِّبث اسِّ 2) نِّ التَّْزوِّ رِّهِّ ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب النَّْهىِّ عث   و غ يثْ

بُّعِّ بِّم ا ل ْم ُيْعط ،    (. )مرجع سابق(.، عن عائشة )5705، رقم 168، ص 6و التَّش 
، الطبعثثة الثانيثثة، دار 110، ص 14( المنهثثا  شثثرح صثثحيح مسثثلم بثثن الحجثثا ، النثثووي،   3)

 هث.1392إحياء التراث العربي، بيروت، 
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تعالى  هللا  قال  منها،  الغاية  تلك  لتحيق  اإلسالم  بها  أمر  وقد  القلوب،  :  وتأليف 
 َْواًل َليًِّنا َلَعلَُّه َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشىَفُقواَل َلُه ق. (1) 

مما هو شائع على مواقع التواصل االجتماعي  :  تجنب االستهزاء والسخرية  - 
االستهزاء والسخرية باآلخرين، وجعل الشخص مثاًرا للضحك، وقد يكون المسخور 

إذ   الساخر،  من  هللا  عند  خيًرا  تعالإن  منه  هللا  عند  الناس  على  أقدار  ليست  ى 
العمل،  وحسن  اإليمان،  قوة  حسب  على  هي  وإنما  واألحساب،  المظاهر  حسب 
واالستهزاء بالناس واحتقارهم واستصغارهم أمر يؤدي إلى نشر الفرقة والتنافر بين  

تعالى هللا  قال  َأْن :  الناس،  َعَسى  َقْوٍم  ِمْن  َقوٌم  َيْسَخْر  اَل  َآَمُنوا  الَِّذيَن  َأي َها  َيا 
وا َخْيًرا ِمْنُهْم َواَل ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخْيًرا ِمْنُهنَّ َيُكونُ 

 (2). 
 

 املطلب الرابع 
 الضوابط الجتماعية 

 

التواصل  :  التوازن والوعي  -  وهذا ضابط مهم حتى ال يؤدي استخدام مواقع 
ستخدام  االجتماعي إلى اضطراب األسرة، فينبغي أن يحقق المسلم الموازنة بين ا

، وبدون هذا التوازن ةتلك المواقع وبين الحرص على الواجبات األسرية واالجتماعي 
المسلم   به  يبتعد  الضابط  هذا  والتزام  واالجتماعي،  األسري  االضطراب  يحدث  قد 

 عن العزلة االجتماعية التي تؤثر على حياته الزوجية واالجتماعية.  
ال هذه  مرتادي  من  التيقظ  هنا  بالوعي  الشباب -مواقع  وأقصد  إلى    -السيما 

لهم  توجد  حيث  والمسكرات؛  المخدرات  مروجو  بها  يقوم  التي  الخبيثة  الحمالت 

 

 .44( سورة طه اآلية: 1)
 .11ة: ( سورة الحجرات من اآلي2)
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إعالنات ممولة على تلك المواقع تستهدف اآلالف من مستخدمي مواقع التواصل 
 باقتنائها.  إقناعهماالجتماعي بل الماليين، وتحاول 

المبدأ يكون بعدم التعصب لفكرة  وترسيخ هذا : ترسيخ مبدأ األخوة والمواطنة - 
هذه   مستخدمي  بين  ذلك  يثير  ما  نشر  أو  قبيلة،  أو  بلد  أو  حزب  أو  منهج  أو 
المواقع، والتأكيد على قيمة األخوة والمواطنة بين أبناء الوطن الواحد، والدعوة إلى 

 التعاون. 
ال  إن ما ينشره مستخدمو تلك المواقع قد يؤثر في الناس: نشر النافع المفيد - 

لذا  سيما إنْ  المسئولية،  المسلم    ؛كانوا أصحاب شهرة وفي موقع  ينبغي أن يكون 
على تلك المواقع مشعل هداية ونفع وإصالح للغير، فيكون له بذلك الثواب واألجر 
بقدر ما انتفع به من تواصل معه أو اطلع على منشوراته في تلك المواقع ووجد 

ن عليه من الوزر بقدر ما يفسد غيره من  فيها الخير فعمل به، وفي المقابل يكو 
 . خالل استخدامه لمواقع التواصل االجتماعي

عقولهم  -  قدر  على  الناس  التواصل :  مخاطبة  مواقع  استخدام  ضوابط  من 
فليس   مقدرته،  حسب  ال  مقدرتها،  حسب  العقول  المسلم  يخاطب  أن  االجتماعي، 

يقال، وليس ما   ينشر، وليس كل ما يعرف  يقال في  صح أن  يكل خبر صحيح 
متباينة،   والعقول  متفاوتة،  فالثقافات  األوقات،  كل  في  يقال  أن  يصلح  وقت 
قدر  على  الناس  مخاطبة  إلى  الصالح  السلف  أرشد  وقد  مختلفة،  والمشارب 

بما    )حدثوا:  ()  عقولهم، ووفق ما يتحملون فهمه، وقد قال اإلمام علي  الناس 
 (1).(؟!أتحبون أن يكذب هللا ورسوله ،يعرفون 

واألخبار  -  المعلومات  نقل  في  التواصل :  الدقة  مواقع  استخدام  ضوابط  من 
االجتماعي، تحري الدقة في نقل األخبار، وكذلك األمانة عند نشرها، والبعد عن  

 

( أخرجثثه البخثثاري، كتثثاب العلثثم، بثثاب مثثن خثثص بثثالعلم قومثثا دون قثثوم كراهيثثة أن ال يفهمثثوا، 1)
 . )مرجع سابق(.127، رقم 59، ص1 
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ترسل  معلومة  كل  فليست  ثبوتها،  من  التأكد  قبل  األخبار  ونقل  الشائعات  ترويج 
  النشر إذا أراد  أما  فحات المختلفة،  إلى مستخدم هذه المواقع يقوم بنشرها على الص

بقصد نشر الخير فالبد من التثبت، فكم من خبر تم نشره وتداوله بين الناس، وهو  
ينقل، قال   له، فليس كل ما يسمع  :  ( ) النَّبِّىِّ         إشاعة وكذب ال حقيقة 

مِّع «. »ك ف ى ث  بُِّكلِّّ م ا س  دِّّ ًبا أ ْن ُيح  ذِّ  (1) بِّاْلم ْرءِّ ك 
يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا    )اإلنسان  : ()  (2) النووي   ماماإل  يقول 

 (3) .حدث بكل ما سمع فقد كذب؛ إلخباره بما لم يكن(
ويرو    الكاذبة،  والمعلومات  األخبار  تداول  يتم  األزمات  أوقات  في  أنه  ويالحظ 

تكون سببً  التواصل االجتماعي من أراجيف كاذبة  ا  لذلك بعض مستخدمي مواقع 
يع اآلمنين وتخويفهم، وتكدير السلم االجتماعي، وهذا أمر خطير به تعظم  في ترو 
ا إال وهو يعلم مدى صحة  وعلى المسلم أال ينشر على هذه المواقع حديثً ،  المفاسد 

 .() حتى ال يدخل في دائرة الكذب على النبي  ()نسبته إلى النبي 
التدليس  -  وعدم  ال:  الوضوح  مواقع  استخدام  ضوابط  أهم  تواصل  من 

تلك   يستخدمون  من  أما  بهويته،  والتعريف  المستخدم  اسم  وضوح  االجتماعي، 

 

مِّع ،  1) ا سثث  لِّّ مثث  يثِّ بِّكثثُ دِّ نِّ اْلحثث  ىِّ عثث  ، 8، ص1( أخرجثثه مسثثلم فثثي صثثحيحه، المقدمثثة، بثثاب النَّهثثْ
 )مرجع سابق(. .() ، عن أبي هريرة7رقم 

يثثثى بثثثن شثثثرف بثثثن مثثثري بثثثن حسثثثن بثثثن حسثثثين بثثثن محمثثثد بثثثن جمعثثثة بثثثن حثثثزام النثثثووي يح( 2)
الدمشثثثقي، أبثثثو زكريثثثا، اإلمثثثام الحثثثافظ المثثثؤّرو الفقيثثثه، ولثثثد فثثثي نثثثوى مثثثن أرض حثثثوران فثثثي 
الجنثثثوب الغربثثثي مثثثن سثثثورية، سثثثنة إحثثثدى وثالثثثثين وسثثثتمائة، ونشثثثأ نشثثثأة صثثثالحة، وتثثثولى 

، تثثوفي سثثنة سثثت وسثثبعين وسثثتمائة، مشثثيخة دار الحثثديث األشثثرفية بدمشثثق حسثثبة لوجثثه هللا
ودفثثن ببلثثده وقبثثره مشثثهور بهثثا. شثثذرات الثثذهب فثثي أخبثثار مثثن ذهثثب، ابثثن العمثثاد الحنبلثثي، 

 م.1986هث 1406، الطبعة األولى، دار ابن كثير، بيروت55، ص1 
 . )مرجع سابق(.75، ص 1( المنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا ، النووي،   3)



  ابَهْرواإِل ِفرَُّطالتَّ ِرْشَن يِف اَهُرَثوَأ ّياِعَمِتْجااِل ِلاُصَوالتَّ ُعاِقَوَم

 

 - 932 - 

ذ   يكون  بأن  والتدليس  وهمية،  أو  مستعارة  أسماء  تحت  باسم  رً ك  المواقع  فيتسمى  ا 
يتواصلون   من  على  بالتدليس  يقومون  فهؤالء  ذكر،  باسم  وتتسمى  أنثى  أو  أنثى، 

وكذلك ثقافي  سالتدليمن    معهم،  مستوى  مما   ادعاء  ذلك  غير  أو  اجتماعي  أو 
 . ليس في المدعي

لقد فتحت مواقع التواصل االجتماعي أمام الناس  :  تجنب الخلوة باألجنبيات  - 
عامة، وأمام الشباب والفتيات خاصة مجااًل واسًعا لم يكن موجوًدا من قبل، وهو  

ستغله  إقامة عالقات بين أفراد الجنسين داخل المجتمع أو خارجه، وهذا أمر ربما ي
من ال خالق لهم في إنشاء عالقات فاسدة، وال مانع من التواصل بين الجنسين  
في   فقط  بالكتابة  واالكتفاء  الشرعية،  بالضوابط  االلتزام  مع  ضرورة  أو  للمصلحة 
عملية التواصل سًدا لباب الفتنة، أما المكالمات الصوتية فال حر  إذا كانت ثمت 

كالتع ذلك،  تستلزم  مصلحة  أو  المعامالت  ضرورة  وسائر  والشراء،  البيع  في  امل 
المالية األخرى، أو السؤال عن المسائل الشرعية، وغير ذلك من األمور الضرورية  

 رعية. م، بشروطه المعروفة، وضوابطه الالتي تستدعي كالًما بين الرجل للمرأة 
نشر عليها ما  معلوم أن مواقع التواصل االجتماعي يُ : تجنب إضاعة األوقات - 

فائقة    درهي عناية  اعتنت  اإلسالم  وشريعة  مستخدمها،  لها  يتنبه  لم  إذا  األوقات 
بالوقت والمحافظة عليه، وكل وقت يمر من عمر اإلنسان سيسأل عنه أمام هللا  

القيم ابن  اإلمام  قال  القيامة،  الحقيقة):  ()(1) يوم  هو عمره في  اإلنسان   ،وقت 
المقيم،   النعيم  في  األبدية  حياته  مادة  العذاب  وهو  في  الضنك  المعيشة  ومادة 

 

د بثثن أ بثثى 1) مثثَّ ن قثثيم ( مح  ين ابثثْ وب بثثن سثثعد بثثن جريثثر الزرعثثي الدمشثثقي شثثمس الثثدَّ بكثثر بثثن أ يثثُّ
ُهور، ولثثد سثثنة  ّنف اْلم شثثْ ة اْلك بِّيثثر اْلُمْجت هثثد الُمصثث  ى691الجوزيثثة الحنبلثثي، اْلع المثث  د   =هثثث إِّحثثْ

مِّيع اْلُعُلوم، وف اق األقران، واشته= سمع من اْبن ت ْيمِّية، وبرع فِّي ج  ائ ة، و  تمِّ تِّْسعين وسِّ ر فِّي و 
ْبعمائة(. البثثدر الطثثالع سثث  ى و خمسثثين و  د  ات سثثنة إِّحثثْ اق، مثث  صثثث  2اإلمثثام الشثثوكاني جثثث  -اآْلفثث 

 ، دار المعرفة، بيروت.143
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حياته   فهو  وباهلل  وقته هلل  من  كان  فما  السحاب،  من مر  يمر أسرع  وهو  األليم، 
 (1) .من حياته( وًباوعمره، وغير ذلك ليس محس 

الناس  -  بين  األمن  نشر  على  مواقع :  العمل  المسلم  يستخدم  أن  ينبغي  فال 
إثارة   أو  اآلمنين،  ترويع  في  االجتماعي  تكون  التواصل  بل  الناس،  بين  الفوضى 

 تلك المواقع سبياًل لنشر األمن والطمأنينة في المجتمع. 
التواصل    مواقع  مستخدمو  بها  التزم  إن  التي  الضوابط  من  مهمة  طائفة  هذه 

 االجتماعي آتت ثمارها المرجوة في النفع ونشر الخير بين الناس. 

 

، الطبعثثة 188، ص 2( الجثثواب الكثثافي لمثثن سثثأل عثثن الثثدواء الشثثافي، ابثثن قثثيم الجوزيثثة،  1)
 م.1985-هث1405األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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 الثالث   املبحث 
 الجتماعي(   لتواصل ا   مواقع   على   واإلرهاب   التطرف   )دوافع 

 

تنشأ   قد  لكن  واالعتدال،  للتوسط  محبة  المطمئنة  والنفوس  السوية  الفطر  إن 
سلوك   إلى  ذلك  بعد  يتحول  قد  الذي  المتطرف،  الفكر  إلى  البعض  تدفع  أسباب 

ما  )  ()  اإلرهاب والعنف، والخرو  على المجتمع والدين، يقول اإلمام ابن القيم 
إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط  :  فيه نزغتانأمر هللا بأمر إال وللشيطان  

فكما أن الجافي عن األمر  ...    وغلو، ودين هللا وسط بين الجافي عنه والغالي فيه
 (1)مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد(.

ومتنوعة،  متعددة  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  التطرف  تك  ودوافع  ن  و وقد 
بعيد   أمر  الدوافع  هذه  استيعاب  أن  إلى  التنبيه  المهم  ومن  متفرقة،  أو  مجتمعة 
مرور   مع  ومتزايدة  متطورة  أنها  كما  منحصرة،  غير  الضالل  طرق  ألن  المنال؛ 

 : األزمان، لكن يمكن إجمال أهم هذه الدوافع وتصنيفها في المطالب التالية
 

 األول   املطلب 
 ية والنفس   الشخصية   الدوافع 

 

حيث    واإلرهاب؛  العنف  على  الشخص  إقدام  دور مهم في  له  النفسي  الجانب 
ضغوطات   إلى  الشخص  منه  يعاني  الذي  الروحي  والفراغ  النفسي  التدهور  يؤدي 
نفسية كبيرة؛ ينتج عنها الشعور بالكراهية تجاه المجتمع الذي يعيش فيه؛ مما يولد  

ع أن الشخصية المتطرفة قد تعرضت أثبت الواقوقد  لديه الرغبة في االنتقام منه،  
عن   واالنقطاع  النفس،  على  وانطواء  الطفولة،  مرحلة  في  نفسية  الضطرابات 

 

 . )مرجع سابق(.496، ص 2مدار  السالكين، ابن قيم الجوزية   ( 1)
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ومن الدوافع الشخصية   ،األصدقاء، وعالقات أسرية مضطربة خاصة مع الوالدين
 :  والنفسية المؤدية إلى التطرف واإلرهاب ما يلي

 

 الرغبة يف الظهور، وحب الشهرة.: اًلأو

الشخصية المتطرفة إلى الشهرة والظهور، حتى لو جاء هذا الظهور بما  تسعى   
عرفً  يليق  شرعً ال  يصح  وال  لتحقيق  ا  اإلرهابية  واألعمال  التطرف  في  فينساق  ا، 

 ذلك. 
يكون الشخص مؤهاًل و   بالرغبة في قد ال  بالباطل، فيشعر  يؤهله   فيبحث عما 

ول إليه  األنظار  ليلفت  والتدمير؛  والتخريب  إفساد، العدوان  أو  فساد  فيه  بعمل  و 
لفت  الشديدة في  الرغبة  إلى استمرار  تنزع  الظهور،  المريضة بحب  فالشخصيات 

يصاب  أن  لدرجة  لها،  الغير  كِّبر   هذا  انتباه  مع  الهوس،  من  بحالة  المريض 
والشهرة،   الجاه  وحب  بالذات،  وافتخار  بالنفس،  وإعجاب  تسلط،  وحب  واستعالء، 

والريا المدح  و وحب  متتبعً   يأتي ء،  رً بالغرائب،  مشهِّّ الناس،  عورات  بنقائصهم، ا  ا 
ًقا مكفًِّرا. امً ا شتّ انً لعّ   ا، مفسِّّ
 

 والرغبات. األهداف بعض حتقيق يف اإلحباط :ثانًيا

بأنه    لديه إحساًسا  يولد  المنشودة قد  المكانة  إلى  الوصول  إحباط الشخص في 
إليه نظرة متدنية، فيدفعه ذ  لك إلى شعوره بخيبة األمل  أقل من غيره، وأنه ُينظ ر 

في نيل حقه، ويلقي بالالئمة على غيره، ويحاول أن يعوض ذلك اإلحباط بسلوك  
اإلحباط   هذا  يأخذ  وقد  والتقاليد،  والعادات  النظام  على  للخرو   اإلرهاب؛  طريق 
العدواني أو  السلوك  فيتمرد ويظهر  باالكتئاب،  الشعور  إلى  أحياًنا  الشباب  بعض 

شع نتيجة  الهدامة، التطرف  األفكار  اعتناق  إلى  فيلجأ  الفشل،  أو  بالهزيمة  وره 
 وينساق إلى العنف واإلرهاب.

 املعيشي. والفشل احلياتي، اإلخفاق :ثالًثا
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وهذا اإلخفاق قد يكون في الحياة العلمية أو العملية، أو النواحي الوظيفية، أو   
ويصح الحياة،  في  بالفشل  يشعر  يجعله  مما  العاطفية،  إحساس  التجارب  ذلك  ب 

وإحساس  له،  المجتمع  تقبل  بعدم  وشعور  المجتمع،  من  الدونية  بالنظرة  الشخص 
المتطرفة   الجماعات  لتلك  االنضمام  خالل  من  وجوده  إثبات  فيحاول  بالنقص، 

اإلرهابية   يغطي    ويظن والتنظيمات  المسلكأنه  فشله،  هإلخفاق  بهذا  فيه  ويخفي   ،
ة إلثبات الذات، حتى لو أدى ذلك إلى ويستعيد نجاحه، ويجد في ذلك وسيلة سهل

لتجنيد  المخصصة  وخصوصًا  المواقع  هذه  إلى  فيلجأ  إرهابية،  جرائم  ارتكاب 
 اإلرهابيين والخرو  على النظام. 

 

 الثاني   املطلب 
 الفكرية   الدوافع 

 

، والجهل شر (1) عليه(الشيء على خالف ما هو    )اعتقاد :  وهو:  الجهل:  أوالً  
لمرء وبين االستسالم هلل واالنقياد له وإقامة دينه على الوجه وبلية؛ ألنه يحول بين ا

فاإلنسان الجاهل قد يترك ما أوجبه هللا، أو يأتي ما حرَّم هللا،  ،  الذي أراده تعالى
 ولذلك كان الجهل أصل الشر كلَّه.

 اعوا العلم، فخرجوا  ثا ابتغوا العبادة، وأضإن أقوامً ) :()(2)قال اإلمام مالك 

 

 هث.1405، الطثبعة األولى، دار الكتاب العربي، بيروت، 8( التعريفات، الجرجاني، ص1)
( اإلمام أبو عبد هللا مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بثن عمثرو بثن الحثارث ابثن عمثرو 2)

هجثرة وأحثد األئمثة األعثالم، وكانثت والدتثه فثثي بثن ذي أصثبح األصثبحي المثدني إمثام دار ال
، ()سثثنة خمثثس وتسثثعين للهجثثرة، وتثثوفي فثثي شثثهر ربيثثع األول سثثنة تسثثع وسثثبعين ومائثثة 

ا وثمثانين سثنة، ودفثن بثالبقيع(. وفيثات األعيثان، ابثن خلكثان،    . 135، ص 4فعاي أربعثً
 )مرجع سابق(.  
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  (1).(بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم؛ لحجزهم عن ذلك () محمد على أمة 
، ومقاصد شريعته، اتبعوا المتشابه من  ()ونتيجة لجهل المتطرفين بدين هللا   

ما   وتركوا  األدلة،  ببعض  وأخذوا  منها،  المحكم  وتركوا  والسنَّة،  الكتاب  نصوص 
األدل مقتضى  هو  أفعالهم، كما  مآالت  إلى  ينظروا  ولم  وأعظم  سواها،  الشرعية،  ة 

رؤوسً  الجهال  هؤالء  بعض  أصبح  أن  ذلك  علم، من  بغير  هللا  دين  في  يقولون  ا 
عبدِّ هللاِّ بنِّ عمرو  سيدنا عن   ()  الكريم  فضلُّوا وأضلُّوا، وصدق فيهم قول الرسول

معُت رسول  هللاِّ  :  قال  ()  بن العاص  لم   »   :  يقول  ()س  إنَّ هللا  ال ي قبُِّض العِّ
، حتى إِّذا لم ُيبقِّ عالًما انتزِّاًعا ي   لم  بق بض الُعلماءِّ ، ولكْن ي قبُِّض العِّ بادِّ نتزُِّعُه من العِّ

لُّوا ااًل فُسئلوا فأْفت وا بغير علمِّ فضلُّوا وأض    (2) «اتخذ  الناُس ُرُؤوسًا ُجهَّ
حجر  ابن  الحافظ  العلم  )  :()  (3)يقول  حفظ  على  الحث  الحديث  هذا  وفي 

 . (4) ة(والتحذير من ترئيس الجهل

 

الطبعثثثة الثانيثثثة، دار ابثثثن الجثثثوزي،  ،173، ص 2( الفقيثثثه والمتفقثثثه، الخطيثثثب البغثثثدادي،   1)
 هث.1421

. 234، ص1( أخرجثثثه البخثثثاري فثثثي صثثثحيحه، كتثثثاب العلثثثم، بثثثاب كيثثثف يقثثثبض العلثثثم؟   2)
 )مرجع سابق(.

ُروف 3) د: أبثو اْلفضثل، الكنثاني، العسثقالني، القثاهري، الشثافعي، اْلم عثْ مثَّ ( أ ْحمد بثن علثي بثن ُمح 
هِّ، و  لقثثثب لثثثب عض آب ائثثثِّ اْبن حجثثثر، و هثثثُ ة  بثثثِّ رد بِّم ْعرِّفثثث  افِّظ، اْلك بِّيثثثر، الشثثثهير، اإلمثثثام، اْلُمْنفثثث  اْلحثثث 

ا  أ بهثث  ن شثث  ر، و  ْبعمائة بِّمصثثْ سثث  سثثبعين و  ث و  ر ة، ولثثد سثثنة ثثث ال  أ خِّّ ة اْلُمتثث  نثث  يث و عللثثه فثثي اأْل ْزمِّ دِّ الحثث 
ي تِّيمثثا فثثي كنثثف أحثثثد أوصثثيائه، كثثان فصثثثيح اللسثثان، راويثثة للشثثثعر، عارفثثا بأيثثام المتقثثثدمين 

لمتثثثثأخرين، وولثثثثي قضثثثثاء مصثثثثر مثثثثرات ثثثثثم اعتثثثثزل، مثثثثات سثثثثنة اثنتثثثثين وخمسثثثثين وأخبثثثثار ا
، 1وثمانمائثة(. البثثدر الطثالع بمحاسثثن مثن بعثثد القثرن السثثابع، محمثد بثثن علثي الشثثوكاني،  

 . )مرجع سابق(.88، 87ص
، الطبعثثثثة 195، ص 1( فثثثثتح البثثثثاري بشثثثثرح صثثثثحيح البخثثثثاري، ابثثثثن حجثثثثر العسثثثثقالني،   4)

 م. 1987هث 1407األولى، دار الريان، 
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وعدم    أيديهم،  على  التفقه  وعدم  العلماء(  عن  بسبب )اإلعراض  الجهل  ويزداد 
االستماع إليهم، واستبدال ذلك بتلقي العلم من غير أهله الذين لديهم شذوذ وتطرف  
الذاتي من بعض الشباب عن طريق مطالعة الكتب  بالتثقيف  فكري، أو االكتفاء 

ا، فكان  وا من أدوات البحث واالجتهاد شيئً من غير مرجعية علمية، ودون أن يمتلك
أساء   وربما  الفهم،  أساء  وربما  القراءة،  أساء  وربما  ويستنبط،  يقرأ  منهم  الواحد 

 االستنباط واالستدالل وهو ال يدري، فيكون االنحراف في الفكر والرأي. 
بهذا أصبح لدى الجماعات المتطرفة خلل في منهج التلقي؛ حيث تتلمذ أغلب  

لى من ال علم عندهم، أو على أنفسهم، فال يقتدون وال يهتدون بما عليه  هؤالء ع
 العلماء الراسخون، بل يقدحون فيهم ويلمزونهم. 

من    للهوى  ومياًل  وانحراًفا  تقصيًرا  رأوا  عندما  المسلك  هذا  الشباب  سلك  وربما 
هؤالء   يكتف  ولم  بذلك،  هم  وما  العلماء  قائمة  على  حسبوا  الذين  العلماء  بعض 

شباب باإلعراض عن هذا الصنف من أدعياء العلم، بل سحبوا هذا الحكم على  ال
مكمن   هو  وهذا  ومنهجهم،  الشباب  هؤالء  بفكر  يقتنعون  ال  الذين  العلماء،  معظم 

 الداء، وهذه هي العلة التي تتبعها كل العلل. 
التواصل    مواقع  على  سيما  ال  كاذبة  بدعاية  المتطرفة  الجماعات  لجأت  كما 

علماء االجتما  لقب  عليهم  فأطلقوا  الراسخين،  العلماء  دور  من  التقليل  إلى  عي 
علماءةالسلط المعتبرون  العلماء  كان  فإن  أو  ،  إال    سلطة  يبق  فلم  سلطان 

 !!  في زعمهم المتطرفون أمثالهم علماء ربانيون 
الهوى :  ثانياً   شرعاو :  اتباع  المذموم  نحو  وانحرافها  النفس  ميل  واتباع  (1) هو   ،

ال  كل    الهوى  أصل  الهوى  اتباع  كان  ولذلك  الحق،  عن  يصد  ألنه  بخير،  يأتي 
 بالء، وبه يفسد الدين.

 

ث، هث1391، الطبعة الثانيثة، دار الفكثر222، ص 1( فيض القدير، عبد الرؤوف المناوي،   1)
 م.1972
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إن من آفات الهوى أنه يكون اإلنسان تبًعا لهواه؛ فآراؤه العلمية، وفتاواه الفقهية،  
َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه    َأَفَرَأْيتَ ﴿:  ومواقفه العملية، تبع لهواه، فدخل تحت قوله تعالى

َفَمن  ِغَشاَوًة  َبَصرِِه  َعَلى  َوَجَعَل  َوَقْلِبِه  َسْمِعِه  َعَلى  َوَخَتَم  ِعْلٍم  َعَلى   ُ َّللاَّ َوَأَضلَُّه 
ِ َأَفاَل    .(1) ﴾َتَذكَُّرونَ َيْهِديِه ِمن َبْعِد َّللاَّ

إال    كثيرة  فرق  إلى  األمة  افترقت  فهل  والدنيا،  الدين  في  فساٌد  الهوى،  فاتباع 
األهواء؟   أهل  والتنظيمات  بسبب  الجماعات  من  تبِّعهم  ومن  الكفار  تسلط  وهل 

وُزعزع األمن،    اإلرهابية على المسلمين إال بسبب أهل األهواء؟ وهل ُسفكت الدماء 
إال بسبب أهل األهواء؟ وهل تمّرد بعض الشباب على والديهم ومجتمعهم ووالتهم  

  مثل محنة له بمحنة  ووطنهم، إال بسبب تهييج أهل األهواء؟ فما امُتحن اإلسالم وأه
 األهواء.

وإنما    والسنة،  الكتاب  من  األدلة  على  عقائدهم  يبنون  ال  األهواء  وأصحاب 
يستدلون   أنهم  غيرهم  ليوهموا  النصوص،  أعناق  يلوون  ثم  يشاؤون،  ما  يعتقدون 

 .بالكتاب والسنة، ولهذا سموا بأهل األهواء
؛ ألنهم اتَّب عوا  )ولِّذا؛ ُسمِّّي  أهُل    :()  َقاَل اإلمام الشاِطبي    البدعِّ أهل األهواءِّ

حتى   عليها،  والتعويلِّ  إليها  االفتقارِّ  مأخذ   الشرعيَّةِّ  باألدلَّةِّ  يأُخُذوا  فلْم  أهواء هم، 
ُلوا األدلَّة  الشرعيَّة    ع  ُهم، واعتمُدوا على آرائِّهم، ُثمَّ ج  ي ْصُدُروا عنها، بل قدَّموا أهواء 

)  (2).منظوًرا فيها مِّن وراءِّ ذلك 
م  النُّصوص  على ما هي عليه، ُثمَّ يكوُن ف ْهُمُه تابًِّعا لها،    فالمسلم يجُب أْن ي ْفه 

ع  النصوص  لِّف ْهمِّهِّ أو لِّم ا يعتقُدُه، ولهذا يقولون   استدّل ُثمَّ اعتقِّْد، وال  :  ال أْن ُيْخضِّ
 

 .23( سورة الجاثية اآلية: 1)
ام، إبثثثثراهيم بثثثثن موسثثثثى بثثثثن محمثثثثد اللخمثثثثي الغرنثثثثاطي الشثثثثاطبي،  2) ، 102، ص3( االْعتِّصثثثث 

ابثثن الجثثوزي للنشثثر والتوزيثثع،  تحقيثثق: د هشثثام بثثن إسثثماعيل الصثثيني، الطبعثثة األولثثى، دار
 م.2008هث 1429المملكة العربية السعودية، 
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على   ذلك  حمله  ربما  اْست ْدل  ثّم  اعتقد  إذا  المسلم  ألن  تستدّل؛  ُثمَّ  تحريف تعتقْد 
النصوص بما يوافق هواه، كما هو ظاهٌر في جميع المِّل لِّ والمذاهبِّ الُمخالِّف ةِّ لما  

رُِّفون النُّصوص لُِّتوافق ما ُهم عليهِّ. ()جاء به الرسوُل  ُدُهم ُيح   ، ت جِّ
معلوم أن العقل قاصر في إدراكه، وعاجز في :  تقديم العقل على النص:  ثالثاً  

الك هللا  أنزل  ولذلك  الرسلعلمه،  وبعث  تعالىتب،  قال  ِريَن  ر:  ، كما  ُمَبشِّ ُساًل  ُُ
ُ َعِزيزًا َحِكيماً  ُسِل َوَكاَن َّللاَّ ٌة َبْعَد الر  ِ ُحجَّ َوُمْنِذِريَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى َّللاَّ

(1). 
الضالل،   إلى  عقله  جره  الوحي،  عن  بعيًدا  عليه  واستند  بعقله  استغنى  فمن 

التطرف إلى  الرسول   ودفعه  جعل  وقد  على   ()  واإلرهاب،  الرأي  يقدمون  الذين 
مالك بن  عوف  فعن  غيرهم،  من  الدين  على  ضرًرا  أشد  قال  :  قال  ()  النص 

ا فِّْتن ةً »:  ()رسول هللا   ين  فِّْرق ًة، أ ْعظ ُمه  ْبعِّ س  ل ى بِّْضٍع و  ل ى ُأمَّتِّي    ت ْفت رُِّق ُأمَّتِّي ع  ع 
ال ل  ق ْوٌم ي قِّيُسون  اآلُمور  بِّر أْ  رُِّمون  اْلح  ُيح  ر ام  و  لُّون  اْلح  ْم ف ُيحِّ  (2).«يِّهِّ

وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء   )إياكم  :()  نا عمر بن الخطابسيدُ   لذلك يقول 
  .(3) السنن، أعيتهم األحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلُّوا وأضلُّوا(

والباطل  بالظن  هللا  دين  في  يقولون  المتطرفة  مخالفة  والجماعات  وآراؤهم   ،
للنص، فال غرو إذن أن نراهم وهم يكفِّرون المسلمين، ويخرجونهم من الملة بغير  
المعصومة، ويهتكون   الدماء  دليل، ويجعلون بالد اإلسالم بالد كفر، ويستبيحون 
نور   بعقولهم عن  استغنوا  ألنهم  المحترمة؛  األموال  ويهلكون  المصونة،  األعراض 

 الوحي، وقدموها عليه.
 التقليد والتعصب لرؤوس أهل التطرف.: رابًعا

 

 .165( سورة النساء اآلية: 1)
( أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الفتن والمالحم، وقال: )هثذا حثديث صثحيح علثى شثرط 2)

 ، دار المعرفة، بيروت.477، ص4الشيخين، ولم يخرجاه(،  
 هث. 1398، دار الكتب العلمية، بيروت، 123، ص2البر،   ( جامع بيان العلم، ابن عبد3)
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)قبول القول من غير دليل، والتقليد جائز للعامي الذي ال يعرف   :التقليد هو 
 (1) .طرق األحكام الشرعية فيما ال ُيعلم إال بالنظر واالستدالل من تلك األحكام(

أنواع  فثالثة  المحّرم،  التقليد  هللا  :أحدها)  :وأما  أنزل  عمَّا  وعدم  اإلعراض   ،
اآلباء،   بتقليد  اكتفاًء  إليه؛  أهل ألن    :الثانيااللتفات  أنه  المقلُد  يعلم  من ال  تقليد 

بقوله،   ذ  قول    :الثالثيؤخ  خالف  على  الدليل  وظهور  الحجة،  قيام  بعد  التقليد 
 (2) .المقلَّد(

فهو  التعصب،  حجة   :أما  واتخاذه  األقوال،  من  غيره  على  القول  ذلك  )تقديم 
 (3).وز مخالفتها(ملزمة ال تج

دون نظر إلى    -وال ريب في أن التعصب ألقوال الرجال وأخذها مأخذ التسليم   
 خالف مقصود الشرع. -الدليل الذي ُبنيت عليه  

فمن أبرز دوافع التطرف في العصر الحديث التعصب للرأي، وعدم االعتراف   
إلى رمي اآلخرين بآراء اآلخرين وإنكارها وتسفيهها، وقد يتجاوز البعض هذا الحد  

المخالفين له في الرأي بالضالل والزيغ، والتعصب للجماعة أو الطائفة، فال ُيقبل 
من الدين والعلم إال ما جاء عن طريقهم، وال يصدر إال عن رأيهم، وهذا من أعظم  

الشوكاني اإلمام  قال  التعصب  ):  ()(4) المصائب،  عن  يتسبب  كما  أنه  واعلم 

 

 . )مرجع سابق(.128، ص1( الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي،  1)
، مكتبثثثثثة الكليثثثثثات 187، ص2( إعثثثثالم المثثثثثوقعين عثثثثن رب العثثثثثالمين، ابثثثثن قثثثثثيم الجوزيثثثثة،  2)

 م.1980 ث،ه1400األزهرية، 
، الطبعة األولثى، مكتبثة ابثن 26شوكاني، ص( أدب الطلب ومنتهى األرب، محمد بن علي ال3)

 هث. 1415تيمية، القاهرة 
م(: 1834-1760هثثث =1250-1173( محمثثد بثثن علثثي بثثن محمثثد بثثن عبثثد هللا الشثثوكاني )4)

 =فقيثثثه مجتهثثثد مثثثن كبثثثار علمثثثاء الثثثيمن، مثثثن أهثثثل صثثثنعاء، ولثثثد بهجثثثرة شثثثوكان )مثثثن بثثثالد
ث ومات حاكما بها، وكان يرى ه1229خوالن، باليمن( ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها سنة =
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ونقه، وزوال ما يترتب عليه من الثواب، كذلك يترتب محق بركة العلم، وذهاب ر 
األعراض،  وتمزيق  الحرم،  وهتك  الدماء،  سفك  إلى  المفضية  الفتن  من  عليه 

 (1).واستحالل ما هو في عصمة الشرع ما ال يخفى على عاقل(
ا ألعداء اإلسالم،  الحاضر غدت بعض األحزاب والجماعات عونً   الوقت وفي   

 سلمين، ووسيلة لنفاذ العدو إلى أرضهم. لهم في بالد الم اوبوقً 
 

طرف على مواقع التواصل متابعة كتابات أهل الت: خامًسا

 االجتماعي

الفهم    يدَّعون  التطرف  فأهل  التطرف،  في  للوقوع  الدوافع  أقوى  من  وهذا 
ُيفت ن من يجالسهم ويتابعهم على مواقع التواصل االجتماعي   الصحيح للدين، وقد 

فيعتقد  يقولون؛  وبعضهم    بما  طريقتهم،  ويتبع  مسلكهم،  ويسلك  منهجهم،  صحة 
يعتقدون كفر من لم ير  رأيهم؛ وبالتالي إباحة دمه، وزوال العصمة عن ماله، فإذا  
تابعهم اإلنسان ربما أوقعوه في مثل هذا الفكر الفاسد، وأصبح سيًفا مصلًتا على  

منش  ومقوالتهم  وُشبههم  أفكارهم  وأن  سيما  ال  المسلمين،  صفحاتهم  رقاب  على  ورة 
ر  له بمقوالتهم ُيخشى عليه أن يقع في   ومواقعهم اإللكترونية، فإذا قرأها م ن ال ب ص 

 قلبه منها، وتؤثر في فهمه. 
المتطرفة ودعاياتها؛    الجماعات  بأساليب  الشباب  يتأثر بعض  الشديد  ولألسف 

عي التي  نتيجة لمتابعتهم المنتظمة لحسابات وصفحات في مواقع التواصل االجتما 
 تنشر مواد تحريضية تتبنى فكر اإلرهاب.

تحت    الحكام،  في  الطعُن  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  هؤالء  ويركز 
،  شعار األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمطالبة باإلصالح، ودعم الحريات 

 

، 2، البثثثثثثثدر الطثثثثثثثالع، الشثثثثثثثوكاني،  298، ص6تحثثثثثثثريم التقليثثثثثثثد(. األعثثثثثثثالم، الزركلثثثثثثثي،  
 . )مرجع سابق(.214ص

 . )مرجع سابق(.92محمد بن علي الشوكاني، ص  -( أدب الطلب ومنتهى األرب 1)
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ي  فصار يطوف بالبلدان، يطعن ف  (1)   (عبد هللا بن سبأ) وهذه الدعاوى بدأها قبلهم  
الراشد عثمان   الخليفة  المسلمين،  المطالبة باإلصالح، وإعطاء () إمام  ، مدعيا 

وأطلق قاعدته السبئية المشهورة، التي وضعها ألتباعه، ممن أراد  ،  الحقوق ألهلها
)أظهروا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  :  أن يثيرهم على والتهم، وهي قوله

 ( 2) الناس(.والطعن في أمرائكم، تستميلوا قلوب 
المؤمنين   أمير  على  حقًدا  القلوب  بعض  ُملئت  أن  ذلك،  نتيجة  من      فكان 

هو وأتباعه التي ينشرونها بين الناس    ابن سبأ  ، وكان من ادعاءات () عثمان  
لم ُيصلح األخطاء في عماله،    ()بهدف اإلثارة والتهييج، أن عثمان بن عفان  

وصاروا يتحدثون بذلك، حتى انفجر بعض  وأنه وّلى أقاربه، وأضاع المال العام،  
بالجنة،  ()الهمج الرعاع، فقتلوا الخليفة الراشد عثمان بن عفان   ، وهو المبشر 

 ، وصهره على ابنتيه. ()صاحب رسول هللا 

 

له مثن الثيمن، قيثل: ( عبد هللا بن سبإ: رأس الطائفثة السثبئية، وكانثت تقثول بألوهيثة علثي، أصث1)
ا وأظهثثر اإلسثثالم، رحثثل إلثثى الحجثثاز فالبصثثرة فالكوفثثة، ودخثثل دمشثثق فثثي أيثثام  كثثان يهوديثثً

. األعثالم، الزركلثي، عثمان بن عفثان، فأخرجثه أهلهثا، فانصثرف إلثى مصثر، وجهثر ببدعتثه
 )مرجع سابق(. .88، ص4 

األولثى، دار الكتثب ، الطبعثة 467، ص2( تاريخ األمم والملوك، محمد بن جريثر الطبثري،  2)
 .هث1407العلمية، بيروت، 
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 الثالث   املطلب 
 الجتماعية   الدوافع 

 

فإ   تماسكه وقوته،  يقوم  المجتمع وعليها  بناء  اللبنة األساسية في  ن  ُتعد األسرة 
يسودها   مفككة  األسرة  كانت  وإذا  متماسًكا،  يكون  المجتمع  فإن  متماسكة  كانت 

والمشاكال التنشئة    ت الجهل  في  الرئيس  دورها  انهيار  يعني  ذلك  فإن  األسرية 
االجتماعية، فالصراعات داخل األسرة والخالفات المستمرة واالنفصال والطالق كل  

ناء، ودفعهم نحو التطرف، والوقوع هذا يؤدي إلى ضعف الرقابة األسرية على األب
واإلرهاب   للتطرف  االجتماعية  الدوافع  أهم  ومن  اإلرهابية،  التنظيمات  شراك  في 

 :  على مواقع التواصل االجتماعي ما يلي
في  ف   :التطرف  أفكار   تحمل  بيئة  في  الشباب  عيش  :أوالً   الشاب  ينشأ  عندما 

صغر  منذ  أفكارها  على  ينشأ  فإنه  فكرًيا  متطرفة  الجو  أسرة  هذا  في  ويعيش  ه، 
مع   ويصعب  عليها،  فيشب  فيه؛  غرسها  يتم  والتي  المتطرفة،  باألفكار  الممتلئ 
وفضائله،   الجهاد  عن  بالحديث  الصغر  في  شحنه  يتم  إذ  منها،  التخلص  الوقت 
األعداء  مكائد  وعن  اإلسالمية،  المجتمعات  في  والمظالم  المنكرات  شيوع  وعن 

استجابة الشباب لدعاة الغلو والعنف واإلرهاب، وظلمهم للمسلمين، كل هذا ُيسهل  
 ال سيما على مواقع التواصل االجتماعي التي تعج بأفكار هذه الجماعات. 

بين  ف  :الشباب  بعض  يعيشها  التي  والعزلة  االجتماعي  الفراغ  :ثانًيا  التباعد 
فترات   الجلوس  إلى  الشباب  يدفع  والعقلي  والروحي  النفسي  والفراغ  المجتمع  أفراد 

الجماعات ط لتلك  سهاًل  صيًدا  ويكون  االجتماعي،  التواصل  مواقع  لتصفح  ويلة 
في   لتجندهم  الشباب  وتقتنص  المواقع،  تلك  على  أفكارها  تبث  التي  المتطرفة، 
خصبة   أرضا  كان  وعقلًيا  نفسًيا  فراًغا  كان  وإذا  ومهلك،  مفسد  فالفراغ  صفوفها، 
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ام متطرف، فتتغلغل تلك األفكار في نفوسهم وتترسخ ويصعب   لقبول كل فكر هدَّ
 (1) قلعها منهم، إذ من رحم الفراغ تولد الضالالت والقابلية لسائر األفكار المتطرفة.

األسرة    في  دوره  ألهمية  الشخص  افتقاد  إلى  االجتماعية  العزلة  وتؤدي 
بعض   واكتساب  الجنوح  إلى  يؤدي  مما  األسرية،  الحياة  في  وفشله  والمجتمع، 

ا وعدم  السيئة،  على  الصفات  الشخص  ونقمة  للوطن،  والوالء  باالنتماء  لشعور 
فيتولد  المجتمع،  لحقوق  وإهدار  ظلم  من  يراه  ما  نتيجة  فيه  يعيش  الذي  المجتمع 

 لديه الحقد واالستعداد للقيام بأي عمل يضر المجتمع. 
ل ف  :الزواج  سن  تأخر  :ثالًثا  ويعجِّّ الشباب،  حماسة  من  كثيًرا  يخفف  الزوا  

برتهم في الحياة، ومن إدراكهم لألمور، ومعرفة األشخاص،  نضجهم، ويزيد من خ 
كما أن الزوا  يجعل المتزو  غالًبا ما يفكر في شأن أسرته قبل اإلقدام على أي  
بأنه   يشعر  الذي  الشاب  بخالف  بسهولة،  هالكه  فيه  عمل  على  يقدم  وال  عمل، 

قتنع به،  وحيد، وأن ارتباطه بالمجتمع خفيف؛ فيسهل عليه التسرع في أي عمل ي
 ولو كان فيه هالكه وهالك غيره.

وضرره عظيم، إذ يؤدي إلى األمراض   خطيرٌ   وهذا أمرٌ   :األسري   التفكك  :رابًعا 
من   القاسية  فالمعاملة  واإلرهابية،  المتطرفة  األفكار  يعتنقون  من  وكثرة  النفسية 

الن على  ناقًما  تجعله  التي  النفسية،  العقد  يورثه  الصغر  منذ  للشباب  اس،  األسرة 
ويتخذ من االنحراف وسيلة للثورة على مجتمعه وبيئته، ويجعله غير حريص على  
التواصل  مواقع  في  ينشر  ما  وراء  فينساق  وطنه،  وال  مجتمعه  وال  أسرته 

 االجتماعي، وينفذ ما يضر بمجتمعه ووطنه دون شعور بالندم أو الحزن.  

 

 لمثؤتمر مقثدم بحثث 18 ،17ص الهثواري، محمثد  العال ،  وسبل  واألسباب  المفهوم  اإلرهاب(  1)
 .هث1425 اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة في المنعقد اإلرهاب من اإلسالم موقف
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األسرية:  خامًسا  والرقابة  المعتدل  الفكر  من    النشاطف :  غياب  المستمر 
التقنية   وسائل  واستخدام  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  المتطرفة  الجماعات 
الحديثة في إجراء الغرف والدردشات الحوارية في تلك المواقع، يجعل أفكار هؤالء  

الشباب   بارزةً  الفكر    ؛أمام  وبغياب  واعتناقها،  هؤالء  أفكار  معرفة  إلى  فيتطلعون 
خالي الساحة  تكون  اإلرهابية المعتدل  والتنظيمات  المتطرفة،  الجماعات  لهذه  ة 

االجتماعي،  التواصل  مواقع  مستخدمي  من  السن  وصغار  الشباب  الستقطاب 
الناس  يضلون  الذين  الجهال،  تصدر  إلى  يؤدي  انشغالهم  أو  العلماء  وغياب 

وى الباطلة أو بغير علم، وحينئذ يتعرض المجتمع للهالك، وال سيما إذا أخذ ابالفت 
س أمور دينهم من هؤالء الجهال الذين يتصدرون المشهد، وينشرون ضالالتهم  النا

 على مواقع التواصل االجتماعي. 
نحو    :السوء  رفقة  :سادًسا  التوجه  في  مؤثٌر  دافٌع  السوء  رفقة  أن  شك  ال 

التطرف، واالنخراط في سلك الجماعات اإلرهابية، ويكون تأثير هذه الرفقة السيئة  
الشخصيات   اقويً  اضطرابات    مع  من  تعاني  التي  أو  العلم،  قليلة  أو  الضعيفة، 

أسرية واجتماعية، فتوفر تلك الصحبة السيئة لهذه الشخصيات مجااًل على مواقع  
التواصل االجتماعي للتعبير عن الرأي بحرية ال تجدها عند غيرها، حتى لو كانت 

خاطئة، بتحريض  آراؤه  يقومون  المتطرفال   هموهؤالء  األفكار  بهم  عتناق  والدفع  ة، 
 الدين وال المجتمع.العقل وال الرتكاب الجرائم التي ال يقرها 
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 الرابع   املطلب 
 القتصادية   الدوافع 

 
 املعيشة وغالء االقتصادية زماتاأل تفاقم :اًلأو

إذا عاي الشباب حالة من عدم االستقرار المالي، وعانى من حالة اقتصادية   
يتحول هذا االضطراب   فقد  كراهيةٍ مضطربة،  إلى  الرضا  النقمة    وعدم  إلى  تقوده 

انتماءٍ  بعدم  يشعر  يجعله  وهذا  المجتمع،  المسئولية،    على  تحمل  وعدم  لوطنه، 
ن لديه شعور باالنتقام، كما أن إحساسه بضيق العيش وغالء المعيشة وعدم   ويتكوَّ
تحسن دخله يؤثر في إذكاء روح التذمر والسخط على المجتمع، ويورث الرغبة في  

األشكالا من  بأي شكل  المغرضين على  ،  النتقام  بعض  الشعور  يستغل هذا  وقد 
دون   المالي  وضعه  تحسين  على  قدرتهم  له  فيزينون  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
النظر إلى عواقب ذلك أو ما يترتب عليه من مفاسد وأضرار، فينساق معهم في  

 عمليات اإلرهاب والتدمير والتخريب. 
 

  لبطالةا انتشار :ثانًيا

ُتعد البطالة من أقوى العوامل في تنمية دوافع التطرف واإلرهاب، إذ المجتمع   
أبواب    هالتي تكثر فيه البطالة ويزيد فيه العاطلون، وتقل فيه فرص العمل، ُتفت ح في

)إذ تجد فيهم الجماعات من الخطر على مصارعها، من امتهان اإلرهاب والجرائم، 
أعض لتزويد  فرصة  الشعور المتطرفة  ويفتقد  اإلحباط،  من  يعاني  بشباب  ائها 

 (1)باألمان واألمل في المستقل(.

 

 مقثدم بحثث ،25 ، 24ص ين،الحسث العزيثز عبثد  أسثماء  والتطثرف،  والعنف  اإلرهاب  أسباب(  1)
 اإلسثثالمية سثثعود بثثن محمثثد اإلمثثام جامعثثة فثثي المنعقثثد اإلرهثثاب مثثن اإلسثثالم موقثثف لمثثؤتمر
 هث.1425
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التواصل   مواقع  خالل  من  وميسوًرا  سهاًل  ذلك  إلى  الوصول  أصبح  وقد 
وخطره  ،  االجتماعي القوي  أثره  له  البطالة  وانتشار  المعيشية  الظروف  وتأثير 

الت لجماعات  سهاًل  صيًدا  فيكونون  الشباب،  على  مواقع الظاهر  على  طرف 
 . التواصل االجتماعي
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 املبحث الرابع 
 )مظاهر التطرف واإلرهاب على مواقع التواصل الجتماعي( 

 

تعتمد الجماعات المتطرفة والتنظيمات اإلرهابية التطرف منهًجا لهم على مواقع  
وحوار  نقاي  في  معهم  يدخل  الذي  أو  لصفحاتهم  والمتتبع  االجتماعي،  التواصل 

بو  ذلك  تلك يلحظ  على  بها  يعرفون  مظاهر  المتطرفة  الجماعات  ولهذه  ضوح، 
 :  المواقع، ومن أهم تلك المظاهر ما يلي

 

 املطلب األول 
 عسف النصوص وإنزال احلوادث القدمية على حوادث جديدة 

 

وقعت    القد  مواقع  على  المتطرفة  فيه  فيما  االجتماعي    تواصلالجماعات  وقع 
النصوص    (1)الخوار    ها النز إعلى غير وجهها، و وفهمها    ،عناقهاأ   وليّ من عسف 

يراهم شرار خلق   ())وكان ابن عمر: () في غير منازلها، قال اإلمام البخاري 
 (2) .إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين(: هللا قال

 

( الخوار  جمع خثار ، وهثو مثن خلثع طاعثة اإلمثام، وأعلثن عصثيانه، وألثَّب عليثه، وهثذه الفئثة 1)
لثذين خرجثوا علثى المارقة الخارجة على إجماع األمة تخر  في كثل زمثان، وأصثل الخثوار  ا

وكثثل مثثن خثثر  علثثى اإلمثثام الحثثق الثثذي اتفقثثت  ()أميثثر المثثؤمنين علثثي بثثن أبثثي طالثثب 
الجماعة عليه يسمى: خارجًيا، سواء كان الخرو  فثي أيثام الصثحابة علثى األئمثة الراشثدين، 
أو كثثثان بعثثثدهم علثثثى التثثثابعين بإحسثثثان واألئمثثثة فثثثي كثثثل زمثثثان. مقثثثاالت اإلسثثثالميين، أبثثثو 

، المحقثثثثق: نعثثثثثيم زرزور، الطبعثثثثة األولثثثثى، المكتبثثثثثة 23، 22، ص1ي،  الحسثثثثن األشثثثثعر 
، 2م، الفصثثثثل فثثثثي الملثثثثل واألهثثثثواء والنحثثثثل، ابثثثثن حثثثثزم،  2005 -هثثثثث 1426العصثثثثرية، 

 ، مكتبة الخانجي، القاهرة.90ص
 .295، ص12( المرجع السابق  2)
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أن كفَّرت هذه الجماعات المتطرفة   هذا العسف للنصوص ولقد كان من نتائج   
إلى النا وعمدوا  كان،  تأويل  بأي  المسلم  قتل  واستحلوا  والحكام،  واألئمة  بل  س، 

اإلمام قال  المؤمنين،  الكفار فجعلوها في  نزلت في  )قوم  :  ()  (1) اآلجري   آيات 
 (2). يتأولون القرآن على ما يهوون، يموهون على المسلمين(

تيمية  ابن  اإلمام  عنهم  رأيً   :()(3) وقال  اعتقدوا  هؤالء  مثل  حملوا )إن  ثم  ا 
 ( 4).ألفاظ القرآن عليه(

ر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من  فَّ )هم أول من ك    :أيًضاوفيهم يقول   
الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك...وكفَّروا علي بن أبي طالب، وعثمان بن  

 

لحا عابثدا، كثان وكثان صثا، ( أبو بكر محمد بثن الحسثين بثن عبثد هللا اآلجثري الفقيثه الشثافعي1)
ثقة صدوقا دينا، وله تصانيف كثيرة. حثدث ببغثداد قبثل سثنة ثالثثين وثلثمائثة، ثثم انتقثل إلثى 

   ، 4. وفيثثثات األعيثثثان، ابثثثن خلكثثثان،  مكثثثة فسثثثكنها، حتثثثى تثثثوفي بهثثثا، سثثثنة سثثثتين وثلثمائثثثة
 )مرجع سابق(. .292ص 

(2، رِّيُّ ، المحقثثثثق: 325، ص 1  ( الشثثثثريعة، أبثثثثو بكثثثثر محمثثثثد بثثثثن الحسثثثثين بثثثثن عبثثثثد هللا اآلجثثثثُ
الثثثدكتور عبثثثد هللا بثثثن عمثثثر بثثثن سثثثليمان الثثثدميجي، الطبعثثثة الثانيثثثة، دار الثثثوطن، الريثثثاض، 

 م.1999 -هث1420السعودية، 
ي، ثثثمَّ 3) رَّانثثِّ يثثة: اْلح  م بثثن ت ْيمِّ م بثثن عبثثد هللا بثثن أبثثي اْلق اسثثِّ ال  يم بثثن عبثثد السثثَّ لثثِّ ( أ ْحمثثد بثثن عبثثد اْلح 

يّ  ْنب لثثثِّ قِّي، اْلح  م شثثثْ ن مجثثثد الثثثّدين، ولثثثد سثثثنة الدِّّ اب الثثثّدين ابثثثْ اس بثثثن شثثثه  بثثثَّ و اْلع  ّي الثثثّدين أ بثثثُ ، ت قثثثِّ
ي 661 ار  عجبثثثًا فثثثِّ صثثث  اق األقثثثران، و  تقثثثدم، وصثثثنف، ودرس، و أْفتثثثى، وفثثث  هثثثث، تفقثثثه، وتميثثثز، و 

لثثم يثثزل  ول والمعقثثول، واعتقثثل بالقلعثثة ف  ْنقثثُ ي اْلم  وَّة اْلجنثثان، والتوسثثع فثثِّ قثثُ سثثرع ة االستحضثثار، و 
ا إِّ  أحمثد بثن علثي بثن . الدرر الكامنثة فثي أعيثان المائثة الثامنثة، هث(728ل ى أ ن م ات  سنة به 

الثانيثثة، مجلثثس دائثثرة المعثثارف العثمانيثثة، الهنثثد،  الطبعثثة، 168صثثث 1جثثث حجثثر العسثثقالني، 
 م.1972-هث1392

، 2( مقدمثثة فثثي أصثثول التفسثثير، تقثثي الثثدين أبثثو العبثثاس أحمثثد بثثن عبثثد الحلثثيم ابثثن تيميثثة،  4)
 م.1980-هث1490، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان30ص 
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ن عفان ومن واالهما، وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحم
العبادة، لكن  بن مُ  الخوار  مجتهدين في  المرادي منهم، وكان هو وغيره من  م  ْلج 

 .(1) كانوا جهااًل فارقوا السنة والجماعة(
أنهم يعتقدون    همومما يدل على سوء فهموهذه التنظيمات تنتهج منهج الخوار ،   

بن حطان التقرب إلى هللا بأعمال اإلرهاب والقتل، وهذا ما عبر عنه قديًما عمران  
قاتل مدح  حيث  الخوار ،  رؤوس  من  وهو  ووصف    ()علي    سيدنا  الرقاشي 

 :  ()ابن ملجم لسيدنا علي  ةالقاتل بالتقوى، فقال في أبيات يمدح ضرب
ِبَها  َأَراَد  َما  َتِقيٍّ  ِمْن  َضْرَبًة   َيا 

 

ِرْضَواًنا  * اْلَعْرِش  ِذي  ِمْن  ِلَيْبُلَغ   ِإالَّ 

 

َيوْ  أَلَْذُكُرُه  َفَأْحَسبةةةهُ ةةمً ِإنِّي   ا 

 

ِميةَزاًنا  *  ِ َّللاَّ ِعْنَد  اْلَبِريَّةةِة   َأْوَفى 

 

 (2) وقد رد عليه القاضي أبو الطيب الطبري طاهر بن عبد هللا الشافعي 
قائله  أنت  مما  ألبةةةةةرأ   إني 

 

بهتان *  الملعوِن  ملجٍم  ابن   ا ةةعن 
 

بها أراد  ما  شقي  من  ضربة   يا 
 

أر  *  لإلسالم  ليهةدم   اةةةةكانإال 
 

فألعنةةةةه  يومًا  ألذكةةره   إني 
 

وِحطَّانا *  عمرانًا  وألعةةةن   دنيا، 
 

هْ  الدَّ عليه  ثم  متصالً ةةةعليه   ر 
 

إس *  هللا  وإعةةالنا ةلعائن   ةرارًا 
 

ج النار  كالب  من  به ةةفأنتما  وتبيانا( *  اء  برهانًا  الشريعةة   (1)نص 
 

، المحقثثق: أنثثور 482، ص7( مجمثثوع الفتثثاوى، أحمثثد بثثن عبثثد الحلثثيم ابثثن تيميثثة الحرانثثي،  1)
 م.2005 -هث1426عامر الجزار، الطبعة الثالثة، دار الوفاء،  -الباز 

فقيه الشافعي؛ كان ثقثة ( أبو الطيب طاهر بن عبد هللا بن طاهر بن عمر الطبري القاضي ال2)
ا فثي علمثه، سثليم الصثدر حسثن الخلثق  صادًقا ديًنا ورًعا عارًفا بأصول الفقه وفروعه، محققثً
صثثحيح المثثذهب، يقثثول الشثثعر علثثى طريقثثة الفقهثثاء، واسثثتوطن بغثثداد وولثثي القضثثاء بربثثع 

لثده الكرو بعد موت أبي عبد هللا الصيمري، ولم يزل على القضاء إلى حين وفاته، وكثان مو 
بآمثثثل سثثثنة ثمثثثان وأربعثثثين وثلثمائثثثة، وتثثثوفي سثثثنة خمسثثثين وأربعمائثثثة. وفيثثثات األعيثثثان، ابثثثن 

 )مرجع سابق(. .512، ص2خلكان،  



  ابَهْرواإِل ِفرَُّطالتَّ ِرْشَن يِف اَهُرَثوَأ ّياِعَمِتْجااِل ِلاُصَوالتَّ ُعاِقَوَم

 

 - 952 - 

  

قربة هلل؟! هذا ما    ()بي طالب  سبحان هللا! هل قتل أمير المؤمنين علي بن أ 
ُيشاهد اليوم في واقعنا الحالي الذي نعيشه، والذي ظهر من شباب المسلمين الذين  

هلل   التقرب  فيدَّعون  اإلرهابية  التنظيمات  في  من    ()انخرطوا  األبرياء  بقتل 
ادعاء  الحق  عن  وبعدهم  جهلهم  على  يصرون  وهم  هذا  كل  اآلمنين،  المسلمين 

 اسم الدين ولمصلحته، وهم باألحرى يحاربون الدين وأهله.منهم أن ذلك ب
 

 املطلب الثاني 
 قمع الرأي املخالف وتكفريه 

 

السقوط في هاوية  ، من أخطر مظاهر التطرف على مواقع التواصل االجتماعي 
بالكفر والخرو  من اإلسالم أو عدم الدخول   ،التكفير وذلك بالحكم على البعض 

أصاًل  تسقفيه  وبالتالي  دمائهم  ،  استباحة  عليه  يترتب  مما  العصمة،  عنهم  ط 
صفات   أبرز  من  والتكفير  ذمة،  وال  حرمة  لهم  يرى  وال  وأموالهم،  وأعراضهم 

بالخوار  القدامى، فمن مبادئهم تكفير الحكام    فيه  الجماعات المتطرفة الذين تأثروا
أجاز لهذا  بهم،  يرضى  الذي  الجيش  أتباعهم    والمجتمع  رجال  قتل  ألنفسهم 

والحكم  و  الكبيرة،  مرتكب  وتكفير  األبرياء،  المسالمين  من  العشرات  وقتل  الشرطة، 
ينضم  ال  ومن  واآلراء،  المعتقدات  في  يوافقهم  ال  من  وتكفير  الملة،  من  بخروجه 

يخر   يهمإل ومن  هللا  عنهم،  أنزل  بما  يحكم  لم  من  كل  وتكفير  دمه،  واستباحة   ،
ودهم هو فقط دار اإلسالم، وأما مطلقا من غير تفصيل، واالدعاء بأن مكان وج

 

، ص 2( مرو  الذهب ومعادن الجوهر، أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي،  1)
بن عمر بن كثيثر،  ، دار الكتب العلمية، بيروت، البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل462

 م. 1986 -هث1407، دار الفكر، 328، ص 7 
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هي   فقط  جماعتهم  بأن  واالدعاء  حرب،  ودار  كفر  فدار  المسلمين  بلدان  بقية 
 جماعة المسلمين. 

عدم تكفير مرتكب المعصية    :ومن األصول العقدية التي أجمعت عليها األمة 
التي دون الشرك باهلل ما لم يستحلها، أو يدل دليل قاطع على كفر مرتكبها، فليس  

مخط أو  جاهاًل،  يكون  قد  ألنه  كافًرا،  يكون  قاله  أو  الكفر  فعل  من  أو  كل  ًئا، 
الطحاوي متأوالً  اإلمام  قال  مكرًها،  أو   ، (1)()  :القبلة    )وال أهل  من  أحًدا  نكفر 

 .(2) بذنب ما لم يستحله، وال نقول ال يضر مع اإليمان ذنب لمن عمله(
الم  هذا  في  الوقوع  إلى  الشباب  بعض  جرَّ  في والذي  الواقع  الخلل  هو  نزلق، 

بعمومات  األخذ  منهج  سلكوا  المتحمسين  الشباب  فبعض  لديهم،  االستدالل  منهج 
وترك  للمتشابهات،  اتباعهم  وكذلك  أدلتهم،  عرض  في  عليه  واعتمدوا  النص، 
إلى  يؤدي  مما  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف،  األمر  بفقه  والجهل  المحكمات، 

 ى.الفهم المعو  لدين هللا تعال 
لم    ومن  المسلمين،  يكفرون  تعالى  هللا  لدين  السقيم  الفهم  بهذا  هؤالء  فانطلق 

كافرً  ُيعد  رأيهم  في  الكافر  والحكام يكفر  للشعوب  هؤالء  تكفير  أن  ريب  وال  ا، 
والعلماء انتكاس في العقول، وارتكاس في الفهم، ألن من أتي بشهادة )ال إله إال  

 ه في اإلسالم، وأصبح معصوم الدم والمال. هللا محمد رسول هللا( فقد أعلن دخول
 

( أبثثثو جعفثثثر أحمثثثد بثثثن محمثثثد بثثثن سثثثالمة بثثثن عبثثثد الملثثثك األزدي الطحثثثاوي، الفقيثثثه الحنفثثثي؛ 1)
انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصر، وكان شافعي المذهب، ولثد ونشثأ فثي )طحثا( 

وثالثين ومثائتين، وقيثل: سثنة تسثع من صعيد مصر، وهو ابن أخت المزني، ولد سنة ثمان 
وفيثثثات  وعشثثثرين ومثثثائتين وهثثثو الصثثثحيح، وتثثثوفي بالقثثثاهرة سثثثنة إحثثثدى وعشثثثرين وثلثمائثثثة.

 )مرجع سابق(. .71، ص1األعيان، ابن خلكان،  
، الطبعثة األولثى، وزارة 393( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، ابن أبثي العثز الحنفثي، ص2)

 هث. 1418المملكة العربية السعودية،  -ف والدعوة واإلرشاد الشئون اإلسالمية واألوقا
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االجتماعي؛   التواصل  مواقع  على  التكفيري  المتطرف  للفكر  المروجون  كثر  وقد 
ر بهم من الشباب، واعتقدوا صحته، ودافعوا عنه، بل والوا وعادوا   فاعتنقه من ُغرِّ

التطرف الفكري مفاسد عظيمة، انعكست على سلوك   هذا  من أجله، وترتب على
 .ء المتطرفين، فوقعت منهم مفاسد تُنبئ بسوء عاقبة التطرفهؤال

 

 املطلب الثالث 
 تشويه املخالفني والتشنيع عليهم. تزيني األفكار املتطرفة، و 

 

إلغواء   االجتماعي  التواصل  مواقع  على  المتطرفة  الجماعات  تمارسه  مما 
األف تلك  يروجوا  ولكي  المتطرفة،  األفكار  تزيين  واستقطابهم،  فإنهم  الشباب  كار 

جاهدين   يعملون  بل  الحقيقية،  صورتها  غير  على  وعرضها  تزيينها  على  يعملون 
إلبرازها بأبهى صورة، حيث يغلفونها بأغلفة براقة، ويحفونها بباقات جذابة، يفعلون  
وال   السليمة،  الفطر  تقبلها  ال  حقيقتها  على  كانت  إذا  الباطلة  األفكار  ألن  ذلك 

 حقيقة ال يجهلها عاقل. ترضاها النفوس السوية، وتلك
الشيطان    كان  الذي  السبيل  هو  الباطل  يزال-وتزيين  إلضالل   -وال  يسلكه 

 .العباد، فهو يظهر الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل
الرأي،    في  لهم  بالمخالفين  يتربصون  فإنهم  الباطلة  أفكارهم  تزيين  مقابل  وفي 

العلم بظروفهم وأحوالهم، ويحاولون تصيد  ويتهمونهم دون    ،ويسيئون الظن بالناس
وتسفيهها،   وإنكارها  اآلخرين  بآراء  االعتراف  وعدم  بها،  الناس  لتكفير  األخطاء؛ 
وترويج   بهم،  الظن  وإساءة  لهم،  للمخالفين  المتعمد  التشويه  كله  هذا  عن  وينتج 
الشائعات ضدهم، ولم تكتف جماعات التطرف واإلرهاب بالتعصب لرأيهم، بل قد  

وإخالصهم،تجا علمهم  في  وطعنوا  العلماء،  أعراض  فاستباحوا  الحد،  فُألفت    وزوا 
التواصل   مواقع  على  الصفحات  وأنشأت  واالسطوانات،  الشرائط  وسجلت  الكتب، 
وانتقاص   بالعلماء،  التنديد  أجل  من  والمال  الوقت  من  الكثير  وأنفق  االجتماعي 
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ال، وهذا منافق، وذاك  جاهل، وهذا مبتدع، وهذا ض  -في زعمهم   -قدرهم، فهذا  
 مداهن... وغير ذلك من األوصاف التي أطلقوها على علماء األمة.  

هون كل اآلراء التي يقفون عند رأى واحد ال يتعدونه، ويسفِّ   المتطرفون هؤالء  و  
وي العورات،  ويتتبعون  الزالت،  يتصيدون  الشباب  هؤالء  فنجد  مون تخالفه،    ضخِّّ

ما   األقوال  لون  وُيحمِّّ تحتمل،  الصغيرة،  عورات   )لقد ال  تتبع  إلى  بعضهم  لجأ 
مقصودهم،   عن  كلمهم  وتحريف  آرائهم،  وشواذ  أقوالهم  وتصيد  وزالتهم،  العلماء 
ممن  وحديثًا،  قديمًا  العلماء  على  الطعن  في  الشعواء  حملتهم  ليبرروا  ذلك  فعلوا 

 (1)(.يخالف أقوالهم، وال يقر مناهجهم الحائدة عن االعتدال
 

 املطلب الرابع 
 ة قسو لغلظة وال ا 

 

واقع بعض الشباب المتطرف الذي وقع في براثن الجماعات المتطرفة، وعكف   
هج  على صفحاتهم في مواقع التواصل االجتماعي أنهم أبعد ما يكونون عن المن 

تعالى هللا  يقول  حيث  تعالى،  هللا  إلى  الدعوة  في  َربَِّك    ﴿اْدعُ :  القويم  َسِبيِل  ِإَلى 
 .(2) ﴾ْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ ِباْلِحْكَمِة َواْلمَ 

بال  المخاطبة  الدعوة  في  طريقتهم  على  غلب  والمواجهة    غلظةلقد  والشدة، 
الرحمة بالخلق، فقد نزعت الرحمة من قلوبهم، ولم يفرقوا   عدموالحدة، و   فظاظةبال

األ بهذا  المنكر  عن  ونهيهم  بالمعروف  وأمرهم  دعوتهم  الكبير في  بين  سلوب 
والصغير، ولم يميزوا بين من له ُحرمة خاصة كاألب واألم ومن ليس كذلك، وال 
بين من له حق التوقير كالعالم الفقيه والمعلم المربي ومن ليس كذلك، ولم يفرقوا  

 

، الطبعثثة 223( ظثثاهرة الغلثثو فثثي الثثدين فثثي العصثثر الحثثديث، محمثثد عبثثد الحكثثيم حامثثد ص1)
 م.1991هث1411األولى، دار المنار 

 . 125( سورة النحل من اآلية: 2)
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بهذا األسلوب بين المتعمد والجاهل، وبين العوام    -على زعمهم-عند تغيير المنكر  
 ا بين المنكر المتفق عليه والمختلف فيه.والخواص، ولم يفرقو 

هؤالء   اشتغال  من  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  نراه  ما  إلى  باإلضافة 
المتطرفين بالفروع على حساب األصول، أو بالجزئيات دون الكليات، أو االشتغال  

 بالمعارك الجانبية مع غض الطرف عن القضايا المصيرية. 
ير   وال  الحق،  يعظمون  ال  ألسنهم،  فهم  وسالطة  لجالفتهم  وذلك  الخلق،  حمون 

وال   الشرعية،  للنصوص  معظمين  ليسوا  الغلظة،  هذه  ومع  بأنفسهم،  وإعجابهم 
تبعا   لتكون  الفهم؛  وسوء  بالتحريف،  عليها  يتسلطون  وإنما  حدودها،  عند  وّقافين 

 ألهوائهم العدوانية، 
بينهم وبين الرحمة فهذا الصلف من هؤالء الغالة، وعدم الرحمة، دليٌل على أن   

على   واإلجهاز  الخصومة،  في  والفجور  الصلف  من  دأبهم  وهذا  بعيًدا،  أمًدا 
مخالفهم، وتحريف النصوص، فضال عن حز الرؤوس لكل من خالفهم وإن كان  

 منهم.  
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 املطلب اخلامس 
 اقة على مواقع التواصل الجتماعي رفع الشعارات الب 

 

يمات اإلرهابية، ترويج الشعارات البراقة،  من عادة الجماعات المتطرفة، والتنظ 
فهم يدركون أنهم جسم غريب تلفظه األمة، ويعلمون أنهم لن يكون لهم قبول لو  
إليها؛ فيعمدون إلى   كشفوا عن نواياهم الحقيقة، وأطماعهم التي يريدون الوصول 
مواقع  على  نشرها  من  ويكثفون  برَّاقة،  شعارات  رفع  خالل  من  أفكارهم  ترويج 

مثل الت ومعانيها،  بمدلولها  جهاًل  أو  وزوًرا،  كذًبا  ويرفعونها  االجتماعي،  واصل 
أوقع  مما  اإلرهابية،  األعمال  على  الشرعية  صفة  إلضفاء  ونحوه؛  الجهاد  شعار 

بتلك الشعارات المرفوعة   انخداًعا في حبائلهم؛    -خاصة الناشئة -  كثير من الناس
 . هممن

 أنهم غيورون على صل االجتماعي علىإنهم يقدمون أنفسهم على مواقع التوا 
وحدهم ،  األمة مصالح والطائفة شباب  وأنهم  الهوان،  زمن في المنصورة اإلسالم 

 هذا ما يصورونه لمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي. 
العدل،  مثل  االجتماعية  الشعارات  يرفعون  الدينية  للشعارات  رفعهم   وبجانب 

قصد بها  اقة التي يُ ونحو ذلك من الشعارات البرَّ   ومحاربة الفساد اإلداري،  والمساواة،
لمصلحة   إال  بها  قاموا  ما  وأنهم  اإلرهابية،  األعمال  تلك  بمشروعية  الناس  إقناع 
في   الخوف  وإشاعة  الفوضى  نشر  اإلصالح  من  وهل  وإصالحه،  المجتمع 

 المجتمع؟! 
أبناء  ودائمً   من  التعاطف  لكسب  الشعارات  هذه  الجماعات  تلك  ترفع  ما  ا 

لمجتمع، ومن ثم تحقيق ما يرومونه من أهداف يريدون الوصول إليها عن طريق  ا
المصلين  المسلمين  من  بل  والمستأمنين،  المعاهدين  من  المعصومة  األنفس  قتل 
األموال  واستحالل  والشيوو،  والنساء  األطفال  وقتل  السجود،  الركع  الصائمين 
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دل على زيف هذه الشعارات والممتلكات العامة والخاصة، وترويع اآلمنين؛ مما ي
المرفوعة، وأنه ال عالقة لها باإلسالم وتعاليمه السمحة، فكيف يدعون أنهم يريدون  

 الخير للناس، وهم يدمرون المنشآت، ويقتلون األفراد، ويقوضون األمن.
وعند رفعهم لشعار الجهاد والدعوة إليه، يمكن الرد عليهم بأن يقال إن الجهاد   

ام الشرعية إنما يتكلم فيها أهل العلم الشرعي، وال يتكلم عن  حكم شرعي، واألحك
ألنأحكامه   والعقد،  الحل  أهل  إليه    إال  والدعوة  وضوابطه،  شروطه  له  الجهاد 

وال   لشيخ،  وال  الرعية،  آلحاد  وليست  اختصاصه،  من  وهي  األمر،  لولي  موكولة 
النَّبِّىّ  ع نِّ  ْير ة   ُهر  أ بِّى  ْن  فع  مسجد،  مِّْن    »إِّنَّم ا  ق ال  :  ()  إلمام  ُيق ات ُل  ُجنٌَّة  اُم  م  اإلِّ

ر ائِّهِّ «. و 
 (1)  

عوأمر الجهاد موكول إلى اإلمام واجتهاده، ويلزم    :()(2) قال اإلمام ابن قدامه 
 (3)الرعية طاعته فيما يراه من ذلكع.

القتال بدون  الحاكمعلى  االفتئات    الرعيةفليس آلحاد    ، أو الذهاب إلى أماكن 
 امه بتعطيل الجهاد.اته أوإذنه، 

 

امِّ إِّذ  1) مث  ي اإلِّ ُه ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، بثاب فثِّ ان  لث  ل  كث  د  و ى َّللاَِّّ و عث  ر  بِّت قثْ ا أ مث 
 .. )مرجع سابق(4878، رقم 17، ص6أ ْجٌر،  

( عبد الرحمن بن محمد بن أحمثد بثن قدامثة المقدسثي الجمثاعيلي الحنبلثي، أبثو الفثر ، شثمس 2)
الدين: فقيه، من أعيان الحنابلة. ولد وتثوفي فثي دمشثق. وهثو أول مثن ولثي قضثاء الحنابلثة 

 597عامثثا ولثثم يتنثثاول عليثثه )معلومثثا( ثثثم عثثزل نفسثثه، ولثثد فثثي  12تمر فيثثه نحثثو بهثثا، اسثث
 .)مرجع سابق( .329، ص 3ه. األعالم، الزركلي،   682وتوفي 

، 368، ص10( المغنثثي فثثي فقثثه اإلمثثام أحمثثد بثثن حنبثثل الشثثيباني، ابثثن قدامثثة المقدسثثي،  3)
 هث.1405الطبعة األولى، دار الفكر، بيروت، 
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لم ُيعّطل، فها    -الذي يكون تحت راية ولي أمر المسلمين   -والجهاد الشرعي   
سيناء   أرض  وفي  الحدود،  على  مرابطون  المسلحة  القوات  من  الجنود  وعلى  هم 

 ُيدافعون عن الدين والوطن والحرمات.سائر الحدود 
ا  للشباب  تفخيخ  من  اإلرهابية،  التنظيمات  تفعله  ما  باألحزمة  وأما  لصغار 

أنفسهم   ليقتلوا  والخفيفة؛  الثقيلة  األسلحة  وحمل  المفخخة،  والسيارات  الناسفة، 
وأهليهم، ويزعزعوا أمن وطنهم، وينفذون توجيهات جهات معادية لبلدهم، فما هؤالء 

من الجهاد في شيء،    ليست   وأفعالهم  بمجاهدين، وإنما هم مفسدون في األرض،
   .رام وإفساد وإنما هي بغي وعدوان، وإج

القتال فقط، بل هو أعم من ذلك، فهو يشمل  جهاد  :  كما أن الجهاد ليس هو 
 .م العلمِّ لُ ع  النفس على ت  

جهاد الشيطان، بدفع ما يلقيه من ُخطوات تؤدي إلى الغلو في الدين،   :ويشمل 
 وسلوك مسلك الخوار ، أو االنفالت من الدين، وسلوك مسلك أهل الشهوات. 

 أهل األهواء بالرد عليهم، وكشف شبهاتهم، وإقامة الحجة عليهم. جهاد  :ويشمل 
كثير من الشباب المغرور    طاعة الوالدين، واإلحسان إليهما، فما بال  :ويشمل 

والديهم؟!    بهؤالء طاعة  في  ُيجاهدون  لهم  و ال  يحددها  أماكن  إلى  يخرجون  لماذا 
 ف الهموم واألمراض؟ بدون إذن والديهم، وُيذيقون والديهم أصنا  همتنظيمات قادة
اء  ر ُجٌل إِّل ى  فقد   ادِّ ف ق ال    ()  يّ النَّبِّ ج  ه  ُنُه فِّي اْلجِّ «  يُّ »أ ح  :  ي ْست ْأذِّ اك  ْم، :  ، ق ال  و الِّد  ن ع 
اهِّْد«.»: ق ال   م ا ف ج   (1) ف فِّيهِّ

 

، 3خثثثاري فثثثي صثثثحيحه، كتثثثاب الجهثثثاد والسثثثير، بثثثاب الجهثثثاد بثثثإذن األبثثثوين،  ( أخرجثثثه الب1)
 =، )مرجثثثثثع سثثثثثابق(، ومسثثثثثلم فثثثثثي صثثثثثحيحه، كتثثثثثاب البثثثثثر والصثثثثثلة2842، رقثثثثثم1093ص

هِّ،  = قُّ بثثثِّ ا أ حثثث  ْينِّ و أ نَُّهمثثث  د  رِّ اْلو الثثثِّ نِّ ، عثثثن 6668، رقثثثم 3، ص8واآلداب، بثثثاب بثثثِّ ِّ بثثثْ دِّ َّللاَّ بثثثْ ع 
 )مرجع سابق(. .() ع ْمٍرو



  ابَهْرواإِل ِفرَُّطالتَّ ِرْشَن يِف اَهُرَثوَأ ّياِعَمِتْجااِل ِلاُصَوالتَّ ُعاِقَوَم

 

 - 960 - 

يزّجون   ممن  الزيغ،  أهل  لكن  الجهاد،  شأن  في  محكمة  واضحة  نصوص  هذه 
أعرض الهالك  أماكن  إلى  في  الشباب  المشتبهات  عن  يبحثون  وصاروا  عنها،  وا 

األدلة   بها  وُيعارضون  بل  كالمهم،  من  المحكم  بها  لُيعارضوا  العلماء؛  كالم 
 الشرعية.
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 املبحث اخلامس 
 ملواقع التواصل الجتماعي(   ها استخدامو اجلماعات املتطرفة  ) 

 

 املطلب األول 
 صفات مجاعات التطرف واإلرهاب 

 

جماعات متطرفة وتنظيمات   -في اآلونة األخيرة  -ي  ظهرت في العالم اإلسالم 
و   إرهابية أسماؤها،  والتنظيمات  تتعددت  الجماعات  وهذه  واحدة،  أوصاف  جمعهم 

من إلى  وبالنظر  الزعامة،  وحب  الحكم  إلى  الوصول  أمل  وأفكارهم  اهيحدوها  جهم 
الخوار  فكر  اعتنقوا  أنهم  ُيالحظ  فك  ،القدامى  وأوصافهم  يجددون  بذلك  ر فكأنهم 

 أسالفهم.
، ومن  () الخوار  بأوصاف واضحة، في أحاديثه    ()ولقد وصف رسول هللا   

قوله   ْم  »:  ()ذلك  تِّهِّ قِّر اء  إِّل ى  ُتُكْم  قِّر اء  ل ْيس   اْلُقْرآن   ي ْقر ُءون   ُأمَّتِّى  ْن  مِّ ق ْوٌم  ي ْخُرُ  
ي اُمُكْم   ْيٍء و ال  صِّ ْم بش  ال تِّهِّ ال ُتُكْم إِّل ى ص  ْيٍء و ال  ص  ْىءٍ بش  ْم بِّش  ي امِّهِّ ي ْقر ُءون     ،إِّل ى صِّ

مْ  ل ْيهِّ ع  و ُهو   ل ُهْم  أ نَُّه  ُبون   ي ْحسِّ ت ر اقِّي ُهمْ   ،اْلُقْرآن   ال ُتُهْم  ص  اوُِّز  ُتج  مِّن    ،ال   ي ْمُرُقون  
يَّةِّ «. ْهُم مِّن  الرَّمِّ ا ي ْمُرُق السَّ م  ْسال مِّ ك   (1)اإلِّ

يَّةِّ، ي ْقُتُلون   مِّ   »ي ْمُرُقون  :  بقوله  ()  أيًضا  ووصفهم  ْهمِّ مِّن  الرَّمِّ ينِّ ُمُروق  السَّ ن  الدِّّ
» ُعون  أ ْهل  األْوث انِّ مِّ وي د   .(2) أ ْهل  اإلْسال 

 

ص     ، 3( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب التحريض علثى قتثل الخثوار ،   1)
 . )مرجع سابق(.2516، رقم 115

( أخرجثثه البخثثاري فثثي صثثحيحه، كتثثاب التوحيثثد، بثثاب قثثول هللا تعثثالى: تعثثر  المالئكثثة والثثروح 2)
رِّ 6995، رقم  2702، ص  6إليه،   كثْ و ارِّ ِّ  ، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ذِّ اْلخث 

ْم،   ف اتِّهِّ صِّ  . )مرجع سابق(.2499، رقم 110، ص3و 
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علي    ِّ    ()وعن  َّللاَّ ر سول   مِّْعُت  س  رِّ »:  يقولُ   ()قال  آخِّ في  ق ْوٌم  ي ْخُرُ   س 
، ُسف هاُء األْحالمِّ، يقولون  مِّن خ   ، أْحداُث األْسنانِّ ُز  الزَّمانِّ ْيرِّ ق ْولِّ الب رِّيَّةِّ، ال ُيجاوِّ

يَّةِّ« ْهُم مِّن  الرَّمِّ ، كما ي ْمُرُق السَّ ينِّ ر ُهْم، ي ْمُرُقون  مِّن  الدِّّ ناجِّ  .(1) إيماُنُهْم ح 
ومن    الخوار   أوصاف  أهم  تظهر  الشريفة  النبوية  األحاديث  هذه  خالل  من 

وكل    عصر،وفي كل    في العصر الحاضر  تبعهم من جماعات التطرف واإلرهاب 
وهذه الصفات تنطبق على    من اتصف بهذه األوصاف فهو سائر على منهجهم،

الخوار  األوائل الذين ظهروا في عهد الصحابة، وفي عهد األمويين، والعباسيين، 
وفي جميع العهود إلى يومنا هذا، والهدف من إبراز هذه األوصاف مقارنة صفات  

مم  اليوم  خوار   صفات  مع  األوائل  يسمون الخوار   متعددة  ن  )تنظيم  :  بأسماء 
المسماة   والشام(  العراق  في  اإلسالمية  )الدولة  أو  )داعش(  اختصاًرا  القاعدة(  بث 

بالمعروف   واألمر  الجهاد  وشريعة  اإلسالم  من  اتخذت  التي  الفرق  من  وغيرهم 
المنكر   عن  وزوًرا-والنهي  أهدافهم  -كذًبا  لتنفيذ  الخبيثة،   وسيلًة  وطموحاتهم 

 :  تظهر أهم صفات أهل التطرف، وهي كما يلي ()  وبالتأمل في أحاديث النبي
السن  -1  األْسنانِّ ):  حداثة  الجماعات  و ،  (أْحداُث  في  متحققة  الصفة  هذه 

وحديث السن في    فأكثر أتباعهم إن لم يكونوا جميًعا من حديثي السن،  المتطرفة،
الغالب األ وعد   عم  والتسرع  والطيش،  الجهل  إلى  ما  أقرب  غالًبا  وكذلك  الروية،  م 

الحياة،  عركته  الذي  السن  كبير  بخالف  والفكر،  الرأي  في  التطرف  إلى  يجنح 
وحنكته التجارب، وأدرك أهمية النظر في عواقب األمور ومآالتها، قال الحافظ ابن  

 

( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، بثاب قتثل الخثوار  1)
، )مرجثثع سثثابق(، ومسثثلم 6531، رقثثم2539، ص6والملحثثدين بعثثد إقامثثة الحجثثة علثثيهم،  

، رقثثثثم 113، ص3لثثثثى قتثثثثل الخثثثثوار ،   فثثثثي صثثثثحيحه، كتثثثثاب الزكثثثثاة، بثثثثاب التحثثثثريض ع
 . )مرجع سابق(.2511
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جمع  :  ()  حجر واألسنان  السن،  الصغير  هو  والحدث  حدث،  جمع  )أحداث 
 (1) .راد أنهم شباب(سن، والمراد به العمر، والم

تلك الجماعات المتطرفة تركز على صغار السن؛ لسهولة استقطابهم،  فإن    ؛لذا 
الشباب   أولئك  به  يتصف  لما  بجهل    -غالًبا–وذلك  مقرونة  وحماسة  اندفاع  من 

 بتعاليم اإلسالم؛ مما يوقعهم فريسة في يد التكفيريين. 
لهم سفه وطيش، ويتضح ذلك ففي عقو ،  ُسف هاُء األْحالمِّ():  سفهاء العقول  -2 

 في كالمهم وتبريرهم لما يفعلون. 
كثيًرا ما يستشهدون بنصوص  ف:  االستشهاد باآليات واألحاديث دون فهم  -3 

لمقاصدها إدراك  دون  لكن  والسنة  و ُهو     ؛القرآن  ل ُهْم  أ نَُّه  ُبون   ي ْحسِّ اْلُقْرآن   )ي ْقر ُءون  
ابن حجر الحافظ  ْم(، قال  ل ْيهِّ أنهم ليس لهم فيه حظ إال مروره  :  ()  ع  )والمراد 

ألن   قلوبهم،  إلى  يصل  أن  عن  فضال  حلوقهم،  إلى  يصل  ال  لسانهم،  على 
  (2).المطلوب تعقله، وتدبره، ووقوعه في القلب(

الشاطبي  اإلمام  أعلم -  )يعني  :()  وقال  حتى    -وهللا  به  يتفقهون  ال  أنهم 
إذا لم يصل إلى القلب لم يحصل  يصل إلى قلوبهم ألن الفهم راجع إلى القلب، ف

فيه فهم على حال، وإنما يقف عند محل األصوات والحروف المسموعة فقط، وهو  
  (3).الذي يشترك فيه من يفهم ومن ال يفهم(

فإنهم ال فقه عندهم في الدين  ،وهذه الصفة من األمور الواضحة في مثل هؤالء 
ُيعر   يشتغلون به، ولم  العلوال  الشاغل متابعة  فوا بحضورهم عند  ماء، وإنما شغلهم 

 

 . )مرجع سابق(.293، ص 12( فتح الباري، ابن حجر  1)
 .287، ص12( المرجع السابق  2)
 . )مرجع سابق(.11، ص3( االعتصام، الشاطبي،  3)
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ولهذا كان أكثر بدايات تأثر هؤالء    القيل والقال من األخبار والكتابات والمقاطع،
 نترنت ومواقع التواصل االجتماعي.بفكر الخوار  هو كثرة اطالعهم على اإل 

العبادات –4  أنواع  من  واإلكثار  الطاعة  في  االجتهاد  فالمسلم  :  ظاهرهم 
عتدل يحقر صالته عند صالتهم، وصيامه عند صيامهم، ومع  صاحب الفكر الم

الجماعات  متجلية في  الحقيقة غير  الصفة في  وهذه  على شيء،  ليسوا  فهم  هذا 
المتطرفة في عصرنا هذا، وإنما هي واضحة في أسالفهم، أما في عصرنا فكثير  

ألفاظهم بالعبادة، ولكن رب  ،منهم فاسدة أخالقهم، وبذيئة  لهم  ما يخر   وال اشتغال 
 منهم من عنده اشتغال بها فيغتر به كثير من الناس. 

األوثان  -5  أهل  وترك  اإليمان  أهل  سيدنا فقد  :  قتال  قتل  على     حرضوا 
طالب         استحلوا دم سيدنا علي بن أبي  واستباحوا ذلك، كما أنهم    ()عثمان  

()  أتباع من  واقع  وهذا  والتابعين،  الصحابة  خيار  من  معه  كان  في  ومن  هم 
الوقت الحاضر، فما من مصيبة تحل بالمسلمين ويتدخل فيها هؤالء إال فّرقوا بينهم  

أوالً  المرتدين  نقتل  وقالوا  بالردة،  عليهم  وحكموا  المسلمين  الكفار،  وقّتلوا  نقاتل  ثم   
قتالهم وإنما  أبًدا،  الكفار  قاتلوا  الخوار   أن  العصور  جميع  في  يعرف  كان    ولم 

 للمسلمين.  متمحضاً 
ه بدايتهم حتى  وهذ :  الطعن على الحكام واألمراء والشهادة عليهم بالضالل  –6 

 حينما كان يقّسم الغنائم، فقال   ()مع النبي  (1) ما فعله ذو الخويصرة حدث 
 

حرقثثوص بثثن زهيثثر بثثن السثثعدي، الملقثثب بثثذي الخويصثثرة: صثثحابي، مثثن بنثثي تمثثيم، خاصثثم ( 1)
باسثثثتيفاء حقثثثه منثثثه، وأمثثثره عمثثثر بثثثن الخطثثثاب بقتثثثال )الهرمثثثزان(  ()أمر النبثثثي الزبيثثثر فثثث

فاستولى على سوق األهواز ونزل بهثا، ثثم شثهد صثفين مثع علثّي، وبعثد الحكمثين صثار مثن 
أشثثد الخثثوار  علثثى علثثي، فقتثثل فثثيمن قتثثل بثثالنهروان. وفثثي سثثيرته اضثثطراب. اإلصثثابة فثثي 

، الطبعة األولى دار الجيل، بيثروت، 411ص ،2تمييز الصحابة، ابن حجر العسقالني،  
 هث.1412
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ِّ(.): () للنبي  ْجُه َّللاَّ ا و  ا ُأرِّيد  فِّيه  م  ا و  ل  فِّيه  ٌة م ا ُعدِّ هِّ ل قِّْسم  ِّ إِّنَّ ه ذِّ َّللاَّ و 
 (1) 

الحكام في كل عصر، وقد فعلوا ذلك مع عثمانوهذا منهج   ( )لي  عو   هم مع 
 . ماحتى قتلوه

فهم ُيك فِّرون كل  :  تكفير من لم يقل برأيهم من المسلمين، واستحالل دمه  -7 
لم   ألنهم  الحكام  يكفرون  وهم  منها،  يتب  ولم  عليها  وأصر  معصية  ارتكب  من 

ضوا بهم وتابعوهم على الحكم  يحكموا بما أنزل هللا، ويكفرون المحكومين ألنهم ر 
الحكام   يكفروا  لم  ألنهم  وغيرهم  الدين  علماء  يكفرون  وهم  هللا،  أنزل  ما  بغير 
ولم   يقبله  فلم  المتطرف  فكرهم  عليه  عرضوا  من  كل  يكفرون  وهم  والمحكومين، 

 يدخل فيما دخلوا فيه. 
ن  )والخوار  هم الشراة األنجاس األرجاس، ومن كا   : ()  اإلمام اآلجري   يقول 

الخوار  سائر  من  مذهبهم  ويخرجون    ،على  وحديًثا،  قديًما  المذهب  هذا  يتوارثون 
 (2) على األئمة واألمراء ويستحلون قتل المسلمين،(.

قتاله  -8  بوجوب  ويقولون  الجائر،  اإلمام  إمامة  يرون  قتال  :  ال  يرون  فهم 
حلون  ، وقتال من عاونه، ولذلك تجدهم يستهمن رضي بحكمالحاكم الظالم، وقتال  

 .قتل رجال الجيش والشرطة بحجة أنهم أعوان الظلمة وجنودهم
قال      وهذه صفة بارزة لهم في كل وقت، كما  :  التشدد والتنطع في الدين  -9 

()  حتى  :  عن ذي الخويصرة ، ينِّ يعٌة ي تعمَّقون  في الدِّّ عوه؛ فإنَّه سيكوُن له شِّ »د 
هُم مِّن الرَّميَّ    (3).ةِّ«يخُرجوا منه، كما يخُرُ  السَّ

 

يعطي المؤلفة قلثوبهم  ()أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الخمس، باب ما كان للنبي (  1)
ومسثثثلم فثثثي  )مرجثثثع سثثثابق(.، 2981، رقثثثم 1148، ص3وغيثثثرهم مثثثن الخمثثثس ونحثثثوه،  

ةِّ ُقلثُوُبُهْم ع   لَّفث  اءِّ اْلُمؤ  وِّى  إِّيم انثُُه، صحيحه، كتاب الزكثاة، بثاب إِّْعطث  ْن قث  بُّرِّ مث  ت صث  ال مِّ و  سثْ لث ى اإلِّ
 )مرجع سابق(. .2495، رقم 109، ص3 

(2  ،  . )مرجع سابق(.325، ص 1( الشريعة، اآلُجرِّيُّ
، المحقثق: شثعيب األرنثؤوط، عثثادل 7038، رقثثم 613، ص11أخرجثه أحمثد فثي مسثنده،  ( 3)

 م.2001-هث2114مرشد، وآخرون، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة، 
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هذه أهم صفات الخوار  التي تنطبق تماًما على خوار  عصرنا من الجماعات   
فال يشك عاقٌل بعد ذلك في انطباق اسم الخوار  على هؤالء وأمثالهم،    المتطرفة،

وإن اّدعوا أنهم سلفيون وأنهم أهل توحيد وأهل نصرة له، بل إن األمة اإلسالمية  
ما لمست من الخوار  نصرة لها، وإنما   -ليهم رضوان هللا ع-منذ عهد الصحابة  

 قتالهم دائًما ألهل اإليمان، فصاروا بذلك أعواًنا ألعداء اإلسالم. 
 املطلب الثاني 

 تطرفة ملواقع التواصل الجتماعي مراحل استخدام اجلماعات امل 
 

اإللكتروني،  العالم دخلت  التي الجماعات الفكرية أوائل المتطرفة من الجماعات  
 لجماعات  تابعة مواقع ظهور تعاقب  نترنت بسنوات، وقد اإل  شبكة  ظهور  بلق  حتى

 العالم. في دول متطرفة
لتصبحوتطوّ  األمر  الوسيلة ر  هي  الحديثة  الجماعات   التقنية  تلك  لدى  األبرز 

للتطرف واإلرهاب، ونجحت  الترويج  التنظيمات   والتنظيمات في  استثمار    في  تلك 
 إال أن  (أغراضهم،  لخدمة المحدودة، لتوظيفها يرغ  وإمكاناتها التقنية تطور فرص 

 كثيًرا عن اإلرهاب  اختلفت   ومحفزاتها التقليدية اإلرهابية  الظاهرة أن  يعني ال هذا
لتحقيق الدوافع  نفس تحركهما النمطين فكال نترنت اإل عصر في  ذات  ويسعيان 

 (1).األهداف(
 أي وسيلة  تترك الأنها   التطرف واإلرهاب  المعلوم أن من عادة جماعات  ومن 

 للفكر الذي  الترويج أو العمليات اإلرهابية، وتسويغ لتبرير الجماهير لىإ للوصول
وسيلة برزت   حين  لذا،  تتبناه االجتماعي  التواصل  صارت   وجماهيرية  حّرة مواقع 

 

( التطثثرف اإللكترونثثي عرؤيثثة تحليليثثة السثثتخدامات شثثبكة اإلنترنثثت فثثي تجنيثثد األتبثثاعع، فثثايز 1)
، ورقثثثثة علميثثثثة مقدمثثثثة لمثثثثؤتمر تقنيثثثثة المعلومثثثثات واألمثثثثن الثثثثوطني 3عبثثثثد هللا الشثثثثهري، ص

 م.2007المنعقد في الرياض 
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 سهلة وسريعة قناة كأفضل  استغاللها بادرت إلى اإلرهابية، التي للجماعات  غريةم
لهم عبر   فاستغلت تلك الجماعات المتطرفة الشباب، وقّدمت   بالجماهير، لالتصال

االجتماعي  التواصل  تخاطب   فكرية وجبات  مواقع  وتستدر جاهزة،   الغرائز، 
لديهم؛ لتضخ   البريء الديني  الحس  ستغلة، مبّراق ديني غطاؤه العواطف بخطاب 

ولتوجيه األفكار فيه مجتمعاته إلى الشباب   هؤالء طاقات  المضللة،   م،محاربة 
في وتكفير أنفسهم  وقتل  م  يعتقدون   ما  سبيل حكامهم،  خاطئة،  نصدقه    أفكار 

المتطرف الجماعات  أن  القول  التواصل   ةويمكن  مواقع  الستخدام  وصولها  قبل 
 :  وهي كما يلي مراحلبعدة االجتماعي مّرت 

 

 : مرحلة استخدام الوسائل التقليدية

ت ورموز جماعات  كانت   الماضي  في  الديني    المتاحة  الوسائل وظفالتطرف 
 الكتب   وضع أو السرية، الخطب، أو االجتماعات  خالل من سواء لترويج أفكارها

 األتباع.  على وتوزيعها والمصنفات 
التكنلوجية   التاريخ مر علىو   استخداماتها  من  المتطرفة  الجماعات  طّورت 

   .وانتقلت من الوسائل التقليدية إلى الوسائل الحديثة
 

 : لوسائل احلديثةمرحلة استخدام ا

 استخدمت شريط ، فالحديثة الوسائل الجماعات  فت تلكوظَّ  الحديث  العصر في 
أو  الكاسيت  ثم في  أفكارها عصره،  أفالم روجت  واإل عبر  سطوانات الفيديو، 

 المدمجة.
 

 : التواصل االجتماعي وتطبيقات نرتنت ومواقعمرحلة استخدام اإل

ع التواصل االجتماعي ألغراضها الدعائية،  رهابية مواقلقد سّخرت الجماعات اإل 
)منذ   القاعدةنشأ  الزمن  (تنظيم  من  عقد  نحو  وبدأقبل  عبر    ،  بياناته  بث  في 

للجماعات   فّعال  تكنولوجي  نشاط  األخيرة  السنوات  في  ز   ب ر  حتى  اإلنترنت، 
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االجتماعي،   التواصل  مواقع  عبر  فعالياتها  وصور  بياناتها  لتسويق  المتطرفة؛ 
يس بوك( و)تويتر(، وال تسعى تلك الجماعات إلى نشر ثقافتها المتطرفة  السيما )ف 

والسعي   الخصوم،  في  للتأثير  نفسية،  حرب  شن  إلى  بل  فحسب،  لى  إوالتكفيرية 
البلدان التي تحارب فيها مثل   استقطاب الشباب؛ للتطّوع في صفوفها والقتال في 

 (1)والعراق وسوريا واليمن ودول أخري. أفغانستان
اليوم فال  المتطرفة  ومواقع  خدمات و   ملفات  على تعتمد  جماعات  اإلنترنت، 

 .مكثف التواصل االجتماعي، وتطبيقات الهواتف الذكية المتنقلة بشكل
 

 املطلب الثالث 
 اإلرهابية  للجماعات  استخدام مواقع التواصل الجتماعي  مسات 

 

المتطرفة   الجماعات  نجاح  بوضوح  يلحظ  التطرف  قضية  في  المتأمل 
لهذه و  سّهلت  التي  االجتماعي،  التواصل  مواقع  استغالل  في  اإلرهابية  التنظيمات 

بالعالم،   لها  المؤيدين  من  اآلالف  تجنيد  من  ومّكنتها  سمومها،  نشر  الجماعات 
 . فكان له أهمية خاصة لدى تلك الحركات والجماعات 

إلجرام  وإذا كان التقاء اإلرهابيين في مكان معين للتعليم والتدريب على طرق ا 
والمعلومات  األفكار  وتبادل  اآلن  واإلرهاب  عن    أصبح  فإنه  الواقع،  في  صعًبا 

عدة   يلتقي  أن  يمكن  إذ  سهولة،  أكثر  يكون  االجتماعي  التواصل  مواقع  طريق 
أشخاص في أماكن متعددة وفي زمن معين ويتم يتبادل الحديث فيما بينهم، وكذلك 

 

، يين حسثثثن، مثثثاهر فرغلثثث( أسثثثاليب التجنيثثثد عثثثن الجماعثثثات الجهاديثثثة اإلرهابيثثثة، صثثثالح الثثثد1)
صثثثثحيفة حفريثثثثات تصثثثثدر عثثثثن مركثثثثز دال لألبحثثثثاث واإلنتثثثثا  اإلعالمثثثثي، القثثثثاهرة ، 27ص

 م.2017
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أتباًعا    االجتماع مع بعضهم البعض عبر تلك المواقع، بل يمكن أن يجمعوا لهم 
 من خالل نشر أفكارهم ومبادئهم من خالل تلك المواقع. 

االجتماعي   التواصل  مواقع  اإلرهابية؛   وسيلة  إن  للجماعات  للغاية  فعالة 
  ببعضها  االتصال من فقط ليس الصغيرة، الجماعات  مكنت  قد  فالتكنولوجيا

توفير  ولكن ،البعض   تكوين إلى الحاجة دون  هجمات لل الالزمة الموارد  أيًضا 
ومن منظمة اإلنترنت   تقدمها التيتسهيالت  ال من عدد  يتضح هنا إرهابية  شبكة 

 :  ما يلي تسهيالت المتطرفة، ومن هذه ال ومواقع التواصل االجتماعي للجماعات 
بالترويج المعلومات  شبكة توفر حيث :  المرونة  -1  القيام   والدعوة إمكانية 

 سهولة. واإلرهاب بكل للتطرف
التكلفة  -2  شبكات   عبر إرهابية عمليات  وشن وترتيب  تنسيق فيمكن:  قلة 

وُتحدث  ميزانية دون  واالنترنت  الحاسب  نظًرا  الخصم،   عند  كبرى  خسائر كبيرة، 
 (1) .لقلة تكاليف االتصال على مواقع التواصل االجتماعي مقارنة بالوسائل األخرى 

مواقع التواصل   يستخدم الذي رهابياإل  يحتا  فال:  رةعدم التعرض للمخاط  -3 
أو   متفجرات، أمني، أو حمل ترصد  لمخاطر  نفسه  لتعريض  نترنت االجتماعي واإل

 بحياته. تودي انتحارية تنفيذ مهمة
التواصل  التي االتصالية الخدمات  تسهل:  االتصال  -4  مواقع  تقدمها 

المختلفة  االتصاالت  بالرس المجموعات  بين  االجتماعي  النصية  اإلرهابّية  ائل 
 والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو.

تستخدم الجماعات والمنظمات اإلرهابية المختلفة مواقع التواصل :  التخفي  -5 
االجتماعي في االتصال فيما بينهم، كما توفر هذه المواقع لإلرهابيين فرصة ثمينة  

 

 مركثثز، 17، 16ثقافثثة التطثثرف والعنثثف علثثى شثثبكة اإلنترنثثت، فثثايز عبثثد هللا الشثثهري، ص (1)
 م.2010ث، ه1431القاهرة،  والبحوث، الدراسات
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اه، وال في التخفي وذلك عن طريق وضع رسائل مشفرة تأخذ طابًعا ال يلفت االنتب
تتطلب من اإلرهابي اإلفصاح عن هويته، كما أنها ال تترك أثًرا واضًحا يمكن أن  

 يدل عليه. 
 بذلك  وتقدم كبيرة بتغطية إعالمية اليوم اإلرهاب  عمليات  فتحظى:  الدعاية  -6 

 (1).لإلرهابيين كبرى  خدمة
وسيلة توفر:  التدريب  -7  التواصل  وموقع  اإلنترنت  لتدريب  شبكة   مهمة 
 .والرقباء والمكان الزمان حدود  متجاوزة وأعوانهم رهابييناإل

المستمر  -8  التي اإل المواقع من الكثير يميز مما :  التجدد    ترو   لكترونية 
وثقافته وتالحق  دائمة  أنها  لإلرهاب  ويعود  التجديد،    إيمان  لىإ ذلك الحدث، 

، وأنهم بعملهم  ثغًرا من ثغور اإلسالم يسدون  وأنهم جهاد  في  بأنهم العاملين عليها
في تصميم المواقع  اواضحً  الجهاد، وهذا االقتناع منهم يبدو شباب  هذا يساندون 

 )الثواب( و)الجنة(:  ذكر مثل  العاطفي  الصفحات، وفي العناوين الممتلئة بالشحن و 
 و)الحور العين( ونحو ذلك.

للتواصل    وسيلة  كونها  على  دورها  يقتصر  لم  االجتماعي  التواصل  فمواقع 
، وبناء  اعارف والتآلف بين مختلف الشعوب كما كان هو المأمول والهدف منهوالت

عالم أكثر انفتاًحا وشمواًل، بل إنها ولألسف أصبحت مرتًعا للحركات والجماعات  
 المتطرفة واإلرهابية. 

األفكار    نقل  في  عليها  تعتمد  التي  المشفرة  التطبيقات  لوجود  السرية  فضمان 
ط لمؤيديها، وكذلك االستمرار في نقل األفكار المتطرفة، المسمومة واألوامر والخط

التكلِّفة،  انخفاض  عن  فضاًل  والجماعات،  الحركات  تلك  مناصري  بين  وتبادلها 
وسهولة وسرعة التواصل من خالل تلك المواقع والتطبيقات المشفرة، كل ذلك أدى 

 

، 5بمهارات التواصل االجتماعي، روال الحمصثي، ص( إدمان اإلنترنت عند الشباب وعالقته 1)
 بحث مقدم في مؤتمر الملتقي الطالبي اإلبداعي الثاني عشر، جامعة أسيوط.
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ما ُيساهم  إلى إعطاء تلك الجماعات حجًما أكبر بكثير من حجمها الطبيعي؛ وهو  
وتستطيع  االجتماعي،  التواصل  مواقع  خالل  من  لهم  أكثر  مناصرين  حشد  في 
المنظمات والجماعات اإلرهابية نشر أفكارها المتطرفة، والدعوة لمبادئها المنحرفة،  

أغراض  تحقيق  أجل  من  معاناتهم  واستغالل  األفراد  وجدان  على  غير    والسيطرة 
 لحة المجتمع، وتخالف الدين. مشروعة، والتي تتعارض مع مصشريفة أو 

 املطلب الرابع 
 أهداف استخدام اجلماعات املتطرفة ملواقع التواصل الجتماعي 

 

 . التخطيط والتنسيق للعمليات اإلرهابية: أوًلا

تستخدم الجماعات المتطرفة مواقع التواصل االجتماعي للتفاعل والتنسيق أثناء   
فت اإلرهابية،  بتالعمليات  مجتمعات يوفقوم  المعلومات و   افتراضية  ر  أحدث  متابعة 

 عن أي قضية تظهر في المجال العام. 
  المستهدفين والمنظمات اإلرهابية تستخدم مواقع التواصل االجتماعي كأداة لتحديد  

، خاصة في إطار عمليات االغتياالت في مومراقبة تحركاتهم والتعرف عليه ،لديهم
يمتلك من  بمراقبة  إما  وذلك  المستهدفة،  أو    الدول  المواقع،  تلك  على  حسابات 

مراقبة أصدقائهم ومعارفهم للوصول إليهم، وجمع البيانات الالزمة عن تحركاتهم،  
ا لضمان سرية  وتوفير الوقت والجهد الالزمين للقيام بذلك على أرض الواقع، وأيًض 

 (1) المراقبة.
مسلح، التواصل بين كوادر التنظيم اليتم   مواقع التواصل االجتماعيمن خالل  و  

لهم حرية التخطيط الدقيق، والتنسيق الشامل؛ لشن هجمات إرهابية محددة   ُيتاح و 
بعيدً  لهم،  بالنسبة  آمن  جو  الناظرينفي  أعين  عن  اإلرهابيين    ،ا  على  يسهل  مما 

 ترتيب تحركاتهم، والتنسيق للعمليات المسلحة وتوقيتها.
 

 

، المجلثثة 62آليثثات تربويثثة مقترحثثة لمواجهثثة اإلرهثثاب اإللكترونثثي، سثثحر عيسثثى محمثثد، ص (1)
 ، كلية التربية، جامعة سوها .م2009( 58التربوية، العدد)
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 جتنيد أتباع جدد ونشر األفكار واملعتقدات.: ثانًيا
نشر  تس  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  اإلرهابية  والمنظمات  الجماعات  تخدم 

، كما تسعى جاهدة أن  االتطرف واإلرهاب، وبث األفكار والفلسفات التي تنادي به
 تضم إليها أكبر عدد ممكن من الراغبين في تبني أفكارها ومبادئها. 

ع  يحافظ  اإلرهابية  التنظيمات  داخل  جديدة  عناصر  استقدام  بقائها  إن  لى 
فإن اإلرهابيين يقومون باستغالل تعاطف بعض أفراد المجتمع مع    ؛لذا  ،واستمرارها

خالل   من  وذلك  براقة،  حماسية  وعبارات  عاطفي  بأسلوب  فيجتذبونهم  قضاياهم؛ 
 غرف الحوار على مواقع التواصل االجتماعي. 

 

 : مراحل جتنيد املتطرفني على مواقع التواصل االجتماعي
المتأ  كانت  إّن  والتي  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  التطّرف  ظاهرة  في  مل 

وراء سقوط الكثير من الشباب في براثن التطّرف، يجد أنها تمر بعدة مراحل يتعلق  
 .بعضها ببعض 

اختيار وانتقاء الفئة المستهدفة، وهم األفراد الذين ينخرطون  :  أولى هذه المراحل 
ن مواقف سياسية واجتماعية ناقمة على المجتمع  أو يميلون للُعزلة، أو الذين يتبنو 

  .الذي يعيشون فيه، وكذلك الُسذ  من رواد مواقع التواصل االجتماعي
للكراهية  :  وثانيها الداعمة  الدعائية  والخطابات  المغلوطة  األفكار  ترويج  مرحلة 

ورفض اآلخر، السيما في المواقع التي تعج بالكثير من مستخدمي مواقع التواصل  
 .جتماعي والمنتديات اال

االنخراط  :  وآخرها  ثّم  ومن  بها،  واإليمان  المغلوطة،  األفكار  هذه  تبني  مرحلة 
 .في صفوف الجماعات المتطرفة واإلرهابية، وتنفيذ مخططاتها

 

 التدريب على العمليات اإلرهابية.: ثالًثا
وسيلة    أصبحت  ومميزات  خدمات  من  تحتويه  بما  االجتماعي  التواصل  مواقع 
التي تقوم بها الجماعات المتطرفة، وتهتم    ،ة للتدريب على العمليات اإلرهابيةمهم
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طُ  عن  فيديو  مقاطع  نشر  على  بالعمل  اإلرهابية  تنفيذ  الجماعات  وكيفيات  رق 
  (1) الهجمات االنتحارية.

من    أساسية  بصورة  يستخدم  الذي  )يوتيوب(  التدريب  في  المهمة  المواقع  ومن 
بهدف التدريب، وذلك عن طريق استضافة الفيديوهات    جانب الجماعات اإلرهابية

من   للرؤية  متاحة  تصبح  ذلك  وبعد  الموقع،  على  بتحميلها  المشتركون  يقوم  التي 
 قبل الجميع.  

وعلى الرغم من وجود عدد من القيود على الفيديوهات التي يمكن وضعها على   
على الموقع، وهو ما  الموقع، فإن نظام المراقبة في الموقع يتم بعد وضع الفيديو  

يعني أنه لن يتم حذف الفيديو إال إذا قام المشاهدون على الموقع باإلبالغ عنه،  
هناك   يجعل  الموقع، مما  على  القائمين  قبل  من  وإزالته  ذلك مراجعته  بعد  تتم  ثم 
إمكانية لتوظيفه من قبل الجماعات اإلرهابية، إذ يمكن تحميل فيديو لكيفية تصنيع  

 .شاهدته مئات المرات ونسخه قبل أن يتم حذفه من قبل إدارة الموقعقنبلة، وتتم م
تبين    للعمليات اإلرهابية  الجماعات اإلرهابية بعمل إرشادات  كما قامت بعض 

كيفية تصنيع القنابل والمتفجرات والمواد الحارقة واألسلحة، وهذه اإلرشادات يمكن  
لتصل   االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  اإلر إنشرها  أنحاء  لى  مختلف  في  هابيين 

 العالم. 
 

 التمويل واحلصول على الدعم املادي واملعنوي.: رابًعا
من خالل مواقع التواصل االجتماعي يقوم اإلرهابيون بالتعرف على األشخاص   

الرحيمة والقلوب  الرقيقة  المشاعر  مالية    ،ذوي  تبرعات  بدفع  استجداؤهم  ثم  ومن 
اعتباريين ل  ،ألشخاص  واجهة  رسائل  يكونون  بواسطة  ذلك  ويتم  اإلرهابيين،  هؤالء 

 

، 8، مجلثثثة مركثثثز بابثثثل للدراسثثثات اإلنسثثثانية،  74اإللكترونيثثثة، نثثثورة شثثثلوي، ص القرصثثثنة (1)
 م.2018، 2العدد 
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لكترونية بطريقة ذكية وأسلوب إلأو من خالل مساحات الحوار ا  ،لكترونيالبريد اإل
 (1) بحيث ال يشك المتبرع بأنه سيساعد إحدى التنظيمات اإلرهابية. ،مخادع

ا من  وبجانب الدعم المادي، تحصل تلك الجماعات على الدعم المعنوي أيًض  
م ما  خالل  اإللكترونية  الصفحات  بعض  شهدت  فقد  االجتماعي،  التواصل  واقع 

أسماه البعض )البيعة االفتراضية( لزعيم تنظيم داعش من جانب آالف التكفيريين،  
وجاء ذلك على أثر إعالن الناطق باسم التنظيم عن تأسيس )دولة الخالفة(، في  

وظ وسوريا،  العراق  في  التنظيم  فيها  يوجد  التي  على  المناطق  صفحات  هرت 
شبكات التواصل االجتماعي من بينها )بيعة أمير المؤمنين أبوبكر البغدادي(، و 
في   ساهم  مما  وغيرها  البغدادي(  أبوبكر  المؤمنين  ألمير  الشرعي  الوالء  )إعالن 

 (2) انتشار التنظيم وتوسيع مؤيديه عبر العالم االفتراضي.

 

)مرجثثع  .62آليثثات تربويثثة مقترحثثة لمواجهثثة اإلرهثثاب اإللكترونثثي، سثثحر عيسثثى محمثثد، ص (1)
 سابق(.

، العربثثثي للنشثثثر والتوزيثثثع، 126حثثثروب مواقثثثع التواصثثثل االجتمثثثاعي، إيهثثثاب خليفثثثة، ص  (2)
 م.2016القاهرة، 
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 إصدار البيانات اإلرهابية.: خامًسا

منظمات اإلرهابية باستخدام مواقع التواصل االجتماعي في نشر بياناتها  تقوم ال 
المختلفة اإلرهابية    ،اإلرهابية  التنظيمات  قبل  من  الصادرة  البيانات    صوًرا وتأخذ 

ما ستقوم به من أعمال وأهداف في  تعلن تلك التنظيمات في بياناتها  فتارة    ،متنوعة
للتهدي البيانات  تكون  وأحيانا  معينة،  المستقبل،  إرهابية  هجمات  بشن  والوعيد  د 

وأحيانا تكون البيانات بعد وقوع عمليات إرهابية فيعلن التنظيم اإلرهابي مسئوليته  
للعملي مصورة  مقاطع  ونشر  محددة،  إرهابية  عمليات  لتنفيذ  التنفيذ،   ةوتبنيه  أثناء 

تصدر التنظيمات   كما  المسئولية،    أحياًنابيانات    تلك  تحمل  بعدم    ياًنا وأحأخرى 
، وهكذا يستخدمون مواقع  تعليق على أخبار وتصريحات صادرة من جهات أخرى لل

 التواصل االجتماعي فيما يخدم أغراضهم، ويحقق أهدافهم الخبيثة.
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 املبحث السادس 
)األساليب احلديثة للجماعات املتطرفة على مواقع التواصل  

 الجتماعي، وسبل املواجهة( 
 

رفة والتنظيمثات اإلرهابيثة فثي اسثتغالل التطثور التقنثي لم تتوان الجماعات المتط 
الحثثثديث لتحقيثثثثق مآربهثثثا؛ إذ قامثثثثت باسثثثثتخدام وسثثثائل التقنيثثثثة الحديثثثثة فثثثثي تثثثثرويج 
دد؛ لضثثثمان اسثثثتمرار  أفكارهثثثا المغلوطثثثة، وفثثثي محاولثثثة تجنيثثثد شثثثباب ومؤيثثثدين جثثثُ

أصثثثبحت الصثثثلة وثيقثثثة بثثثين تلثثثك  ؛أفكارهثثثا، وضثثثخ دمثثثاء جديثثثدة فثثثي صثثثفوفها، لثثثذا
جماعثثات والتنظيمثثات وبثثين مواقثثع التواصثثل االجتمثثاعي، فأصثثبحت هثثذه المواقثثع ال

من صميم نشاطاتهم؛ ولم ي ُعْد ُيتصور تنفيذ أّي جماعة متطرفة أو إرهابية أعمالهثا 
اإلجراميثثثة دون اسثثثتغالل شثثثبكة اإلنترنثثثت ومواقثثثع التواصثثثل االجتمثثثاعي علثثثى وجثثثه 

  الخصوص.
هابيثثة وعلثثى سثثبيل المثثثال تنظثثيم )داعثثش( وبثثالنظر فثثي نشثثاطات التنظيمثثات اإلر  

اإلرهثثابي، ُيالحثثظ أّن نشثثاط وفاعليثثة الحسثثابات اإللكترونيثثة المناصثثرة لهثثذا التنظثثيم 
علثى منصثات التواصثثل االجتمثاعي والتطبيقثثات المشثفرة، هثي التثثي سثاهمت بشثثكل 
ره فثثي وقثثت وجيثثز، وسثثاعدت فثثي  كبيثر فثثي انتشثثار الفِّكثثر الداعشثثي عبثثر العثالم بأسثثْ

 العديد من المقاتلين من مختلف دول العالم في صفوفه. تجنيد 
فالتنظيمات اإلرهابيثة يقضثون غالثب أوقثاتهم علثى مواقثع التواصثل االجتمثاعي؛  

لتحقيثثثثثق أهثثثثثدافهم الخبيثثثثثثة، ومثثثثثن هنثثثثثا عملثثثثثوا علثثثثثى ابتكثثثثثار العديثثثثثد مثثثثثن المواقثثثثثع 
 والتطبيقثثات، واسثثتخدام كثثل أسثثلوب جديثثد وبلغثثات عديثثدة؛ لتكثثوين منصثثات ونوافثثذ 

يمكنها من خاللهثا نشثر أفكارهثا بثين شثباب العثالم، وسثأبين فثي هثذا المبحثث كيثف 
ابتكثثثثرت تلثثثثك الجماعثثثثات والتنظيمثثثثات تطبيقثثثثات ومواقثثثثع جديثثثثدة، وأعثثثثرض بعثثثثض 

 أساليبهم الحديثة لنشر التطرف واإلرهاب.
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 املطلب األول 
 بية على مواقع التواصل الجتماعي أسلوب اخلطاب لدى التنظيمات اإلرها 

 

االجتماعي،  تس  التواصل  مواقع  على  خاًصا  خطاًبا  اإلرهابية  التنظيمات  تخدم 
ويستخدمون التقنيات المتطورة للتعبير عن أنفسهم، ويشتمل خطابهم على مجموعة  
والرموز   والموسيقى،  والفيديو،  واألفالم،  والصور،  اللغة،  مثل  النصوص  من 

الخصو  وجه  على  )داعش(  ولتنظيم  واألناشيد،  لهذا  واألشكال،  ومعالم  ُأسس  ص 
 : الخطاب، ومن أهمها ما يلي 

ر الخطباءُ :  التركيز على إقامة دولة الخالفة  -  تحت   ون المنضو   والعلماءُ   ُيسخِّّ
بكر   أبو  الخليفة  وجود  وأهمية  الخالفة،  لفكرة  للتنظير  جهودهم  التنظيم  لواء 

)باقية    :البغدادي على رأس الدولة، ومن أبرز خطاباتهم الخطاب الملّخص بشعار
ومعنى هذا الشعار أنهم يزعمون أن هذه الدولة لو لم تكن دولة الحق لما    ،وتمّدد(

هي   وإذ  لها؛  كله  العالم  عداء  من  الرغم  على  النحو،  هذا  على  وتمددت  ظهرت 
التواصل  مواقع  على  له  يروجون  ما  هذا  األمر،  لها  يتم  حتى  باقية  فإنها  كذلك 

  (1) .االجتماعي 
والس  -  القوة  أشكال  ف:  لطةخطاب  من  شكل  أي  مواجهة  ضرورة  أن  يرون 

الحكم غير اإلسالمي البد أن يكون بالقوة، وتحديًدا بالعمل المسّلح، وأن هذا يكون 
يسيطرون   التي  المناطق  السلطة في  زمام  واستالم  النصر،  لتحقيق  مقّدمة  بمثابة 

ة للقوة، وإّن هذا  عليها تمهيًدا إلنشاء دولة الخالفة، ويعتبر السيف الرمزية األساسي
المرتّد  سيما  وال  )داعش(،  تعاليم  ضمن  يعمل  ال  من  كل  إلى  موّجه  الخطاب 

 (2)والعميل.
 

، المركثثثز العربثثثي لألبحثثثاث 280ص  2تنظثثثيم الدولثثثة عداعثثثشع مجموعثثثة مثثثن المثثثؤلفين،   ( 1)
 م.2018ودراسة السياسات الطبعة األولى، 

ومثثا بعثثدها،  293خطثثاب العنثثف التكفيثثري: البنثثى، العوامثثل المثثؤثرة، مجموعثثة بثثاحثين ص ( 2)
 .م2016 -هث1437الطبعة األولى، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، 
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يعتمد تنظيم داعش في خطابهم على مواقع :  خطاب الترهيب وإثارة الرعب  - 
ذهنّية  صور  خلق  إلى  تهدف  وهي  الرعب(،  )نظرية  على  االجتماعي  التواصل 

جتماعي مليئة بالقتل، والذبح، والتقطيع، والحرق،  لدى جمهور مواقع التواصل اال
والتفجير، واإلعدام، واإلغراق، والسبي، واالغتصاب، والرمي من شاهق، وتدمير  
الحضارة واآلثار التاريخية، وتفجير الكنائس، واألضرحة، والمعابر، باإلضافة إلى  

 (1) الخطف، واالعتقال، والتهجير، والمجازر الجماعية.
ي جثثثثّذاب، حيثثثثث )ويسثثثثتخدم تنظثثثثيم  داعثثثثش( خطثثثثاب الثثثثدم واإلرهثثثثاب بأسثثثثلوب فنثثثثّ

المكّونات البصرية، والموسيقية المؤّثرة، التي تسهم في نشر الرسالة المراد إيصالها 
 إلى الجمهور المعارض والمؤّيد في الوقت ذاته.

 معةةةاذبثثثه مثثثن عثثثرض فيثثثديو إعثثثدام الطيثثثار األردنثثثي  وقثثثد شثثثاهد العثثثالم مثثثا قثثثاموا 
ا، وفيثثديو إعثثثدام األقبثثثاط المصثثثريين فثثي ليبيثثثا، وهثثثذا العثثثرض لتلثثثك  الكساسةةةبة حرقثثثً

العمليات وغيرها ما هو إاّل حلقة مثن حلقثات خطثاب بثّث الرعثب، كثل هثذا يثتم مثن 
، مغلوطثثة مجموعثثة تكفيريثثة إجراميثثة تجيثثز القتثثل والتشثثريد بمسثثّوغات دينيثثة شثثرعية

في زعمهم، ويرفعثون فثي ذلثك شثعار )نصثرت بالرعثب( ويوظفونثه لخدمثة   صحيحة
 عملياتهم الخبيثة.

ق علثثيهم )داعثثش( مثثا يسثثّمونه األحكثثام الشثثرعية بالقتثثل أو   أمثثا هثثؤالء الثثذين يطبثثّ
)أعثثثثثثداء اللثثثثثثثه(، )أعثثثثثثداء اإلسثثثثثثالم(، : القصثثثثثثاص فيطلقثثثثثثون علثثثثثثيهم أوصثثثثثثاًفا مثثثثثثثل

لثثك مثثن أوصثثاف التكفيثثر، لتبريثثر مثثا يقومثثون بثثه )المرتثثّدون(، )الكفثثرة(، إلثثى غيثثر ذ 
 ضدهم من تقتيل وتحريق.

والكراهية   -  الحقد  بالحقد  :  خطاب  المشحون  خطابه  داعش  تنظيم  يوجه 
األول األعداء،  من  نوعين  إلى  في  :  والكراهية  عندهم  المتمثل  البعيد،  العدو  هو 

 

 )مرجع سابق(. .280ص  2تنظيم الدولة عداعشع مجموعة من المؤلفين،   ( 1)
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الثا العالم والشرق الملحد، والعدو  العدو القريب،  :  نيالغرب الصليبي وحلفائه في 
أعوان الصليبين من أنظمة منتسبة  :  منهم  ،وهذا يشمل مجموعات متعددة عندهم

المنحرف   االعتقاد  أصحاب  وكذلك  والنصارى،  اللبرالية،  والمفاهيم  األفكار  إلى 
في   اإلسالم  عن  هي  الخار   هؤالء  إلى  فنظرتهم  اآلخر  زعمهم،  رفض  نظرة 

المذهب   وفي  الدين  ويقومون على  المختلف معهم في  الفكري،  واالنتماء  والعقيدة 
إلى مبتغاهم، وتحويل   التواصل االجتماعي بعملية غسل األدمغة للوصول  مواقع 
إلى   تحويلهم  ثم  ومن  اآلخر،  ضد  الكراهية  من  شعلة  إلى  لخطابهم  المستقبلين 

 (1) أدوات قتل وإرهاب ضد المخالفين لهم.
ُيمارس تنظيم )داعش( هذا الخطاب  :  خطاب التغيير والعدالة والرفق واللين  - 

:  عنوانها  ،ظهار صورة مختلفة للمحايدينإمن أجل كسب معركة العقول والقلوب، و 
يُ  وما  الخطاب،  هذا  مضمون  تلخيص  ويمكن  والتسامح،  والعدالة   اد ر اإلنسانية 

 :  إظهاره من خالل هذا الخطاب في النقاط التالية
 فضل.أن التنظيم حركة دينية للتغيير نحو األ -
إقناع المسلمين بأّن المعركة التي يخوضونها إلقامة دولة الخالفة العادلة هي   -

 واجب شرعي، وعلى كّل مسلم أن يسعى إلقامتها. 
 أن التنظيم رائد في تطبيق مبادئ العدالة االجتماعية.  -
اإلسالمية    - التعاليم  وفق  حسنة  معاملة  ومقاتليه  جنوده  يعامل  التنظيم  أن 

 ويتزاورون ويتراحمون.األخالقية 
معاملة    - لوائه  تحت  المنضوين  والكهول  واألطفال  النساء  يعامل  التنظيم  أن 

 مواطني الدولة اإلسالمية من حيث الرعاية واالهتمام والتعليم. 

 

 ومثثا بعثثدها. 293خطثثاب العنثثف التكفيثثري: البنثثى، العوامثثل المثثؤثرة، مجموعثثة بثثاحثين ص ( 1)
 )مرجع سابق(.
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ويرعاهم  - والمحتاجين  الفقراء  يساعد  التنظيم  الكريمة  ،أن  الحياة  لهم   ،ويؤمن 
 ويوّزع عليهم المساعدات المالية.

التواصل   - مواقع  عبر  ظهر  ما  وهذا  بها،  ويعتني  بالحيوانات  يرفق  التنظيم  أن 
 االجتماعي في فيديوهات وصور.

ويتقن    - عليها،  يسيطر  التي  المناطق  حكم  على  عالية  قدرة  يمتلك  التنظيم  أن 
تنظيم أمورها وتسييرها، ويستطيع أن يمأل األسواق بالمنتجات والسلع التي يحتا   

و   اإليه من  الناس،  الترفيه  أسلوب  يستخدم  أّنه  كما  الكريم،  العيش  مقّومات  يؤّمن 
 (1) خالل االحتفاالت الدينية والعروض والرحالت السياحية. 

اإلجرامية   أفكاره  لنشر  وسيلة  يترك  لم  )داعش(  الدولة  تنظيم  أن  سبق  مما  يتبين 
أحدث  والتأسيس لخطابه على مواقع التواصل االجتماعي إال واستخدمها، مستغاًل  

ابتكاًرا التقنيات  وأحدث  إقناًعا،  المعاصرة  الدعاية  إلى   ؛أساليب  الوصول  بغية 
 أهدافه التخريبية في الدول والمجتمعات.

 

 املطلب الثاني 
 احلديثة استخدا 

 
شفرة

 
 امل
 
بيقات

 
 م التط

 

طوَّرت الجماعات اإلرهابية من أساليبها، فعملت على تجثاوز األشثكال التقليديثة  
لتواصثثثثل االجتمثثثثاعي، ولجثثثثأت إلثثثثى تطثثثثوير تقنياتهثثثثا عبثثثثر اإلنترنثثثثت علثثثثى مواقثثثثع ا

إليصال رسائلها، واستقطاب مزيد من المتعاطفين، وقد أتاحثت التكنولوجيثا الحديثثة 
لتلثثك الجماعثثات التواصثثل بشثثكل فثثوري وآمثثن بثثين بعضثثهم الثثبعض وبثثين المجنثثدين 

ئلثة القثانون، المحتملين، كما سمحت لهم بعض التطبيقثات الحديثثة الهثروب مثن طا

 

ومثثثا بعثثثدها  294خطثثاب العنثثثف التكفيثثثري: البنثثى، العوامثثثل المثثثؤثرة، مجموعثثة بثثثاحثين ص  (1)
 ف.بتصر 
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وتحميلهثثثا باسثثثتخدام منصثثثات  ،فضثثثاًل عثثثن قثثثدرتهم علثثثى تصثثثوير األفثثثالم الدعائيثثثة
 ونشرها والترويج لها بصورة متطورة وأشكال متعددة. ،التواصل االجتماعي

بل بدأت التنظيمات اإلرهابية فثي إنشثاء وابتكثار العديثد مثن المواقثع والتطبيقثات  
 ،لثٍة مثنهم إليصثال رسثالتهم إلثى العثالم أجمثعالخاصة بها بلغثاٍت مختلفثة؛ فثي محاو 

 .أنهم قادرون على الصدارة والعالمية: مفادها
كمثثثثا اعتمثثثثدت الجماعثثثثاُت المتطرفثثثثة واإلرهابيثثثثة اعتمثثثثاًدا كبيثثثثًرا علثثثثى التطبيقثثثثات  

المشثثفرة الحديثثثة ومواقثثع التواصثثل االجتمثثاعي، والهواتثثف الذكيثثة فثثي التواصثثل فيمثثا 
إلعداد والتجهيز والتنفيذ لهجماتها اإلرهابية، حتثى بلثغ بينها، السيما خالل مراحل ا

  .استخداُم اإلرهابيين لتلك األدوات اإللكترونية ذروتُه في الوقت الراهن
فنجُد أن اإلرهابيين في جميع أنحاء العالم قثد اسثتخدموا الهواتثف الذكيثة فثي تفجيثر 

م، كما أّن الهواتثف الذكيثة القنابل عن ُبْعد، وكذلك إرسال الرسائل الُمشفرة فيما بينه
ٍر  ل سثهولٍة وُيسثْ المتصلة بشبكة اإلنترنثت سثمحْت للمتطثرفين بالدعايثة المتطرفثة بكثُ
مثثن خثثالل الهواتثثف الموجثثودة بحثثوزتهم، عكثثس مثثا كثثان فثثي الماضثثي مثثن أشثثرطة 

 الفيديو، ثم األسطوانات الُمْدمجة.
 

 : لتطبيق تليجرامالتنظيمات اإلرهابية استخدام 

يجثثثرام هثثثو تطبيثثثق مراسثثثلة فثثثائق السثثثرعة، ومثثثن خاللثثثه ُيمكثثثن إرسثثثال تطبيثثثق تل 
الرسثثائل والصثثور ومقثثاطع الفيثثديو، ولهثثذا التطبيثثق خاصثثة ميثثزات لتلثثك الجماعثثات، 

  (1)فقد كان وسيلة التواصل بين منفذي )انفجار معهد األورام( بمصر.
أو  ويرجع ذلثك إلثى أن تشثفير )تليجثرام( يزيثد مثن صثعوبة الوصثول لمسثتخدمه، 

مثثثن  عثثثدًدال مؤشثثثر الفتثثثوى العثثثالمي بثثثدار اإلفتثثثاء المصثثثرية تتبثثثع رسثثثالته، وقثثثد حلثثثَّ 
 

المؤشر العالمي للفتوى، مرصد ،   م 2019-8-27 دار اإلفتاء المصرية، المركز اإلعالمي( 1)
 الفتاوى التكفيرية واآلراء المتشددة.

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIftaMedia/?hc_ref=ARQXwP6u-w70SIznNZxdQf8rPykxTsxX6EB5qto1ZuRLqrPKMAzcRb8zbigH6uB6_jE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAN_vsZYHhHcXOHewG4x5LdYxHNxF4qMdSMoDjWVgIIpvgSj73UIC916hxGq93Xmb5rppa6UMYYolE1dq-l0kBjcXk_mDVvKtxr8BJmlBgq2XfmUlXVbstrNI5ed1aicRdM73Vc0NL74r8N9rsXj2uAmkVNOGiXIb9zIAjmzPfPxpMDaL015AT2_v4jmm6OEtTJte2CqSqS3oBDbOlctStal3netGGJfx9KCcxBUu9tEvxc2IZbdUftKh3VtVM1LpPigO3I8me7ctAucVVNmmrzcXAultrgfeI_u3CoIYCEdSQ8mT6NwjWuLHYkL16GYksjBsyb_Dkd34hOHQD8CYjwjggA&__tn__=kC-R
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القنثثثوات والمواقثثثع التابعثثثة للتنظيمثثثات اإلرهابيثثثة عبثثثر مواقثثثع التواصثثثل االجتمثثثاعي، 
وأوضثثثح أن تطبيثثثق )تليجثثثرام( مثثثا زال الوجهثثثة التثثثي يفضثثثلها اإلرهثثثابيون للتواصثثثل 

فثثثثي المائثثثثة مثثثثن قنثثثثوات  45جثثثثرام( علثثثثى وتناقثثثثل األخبثثثثار، وأنثثثثه قثثثثد اسثثثثتحوذ )تلي
 (1)وحسابات أعضاء التنظيمات اإلرهابية.

 عثثن أنثثه غيثثثر مراقثثب مثثثل بثثثاقي لجثثأت إليثثثه التنظيمثثات اإلرهابيثثة، فضثثثاًل  ؛لثثذا 
كثثل نحثثو ثثثالث دقثثائق، لثثذلك هثثو للرسثثائل ذاتي الثثتثثدمير للاد التطبيقثثات، ولديثثه عثثدَّ 

كمثا عثالم، بسثبب هثذه الميثزات، منصة الرسائل المفضلة للعناصثر المسثلحة حثول ال
 عثثن أنثثه يعمثثل علثثى يعمثثل مثثن خثثالل اإليميثثل، ومثثن دون رقثثم هثثاتف، فضثثاًل أنثثه 

جميثثثع أجهثثثزة الهواتثثثف الذكيثثثة، ويتميثثثز بالتشثثثفير العثثثالي الثثثذي يزيثثثد مثثثن صثثثعوبة 
وفثثثثي -الوصثثثول لمسثثثتخدمه، أو تتبثثثثع رسثثثائله، ولثثثذلك فثثثثإن الجماعثثثات اإلرهابيثثثة، 

ا في نقل الرسائل، والتنسثيق ه بشكل أساسي خصوًص تعتمد علي  -مقدمتها )داعش(
التطبيثق األكثثثر اسثتخداًما مثثن قِّبثل هثثذه  هثوو  ،فيمثا بيثنهم بشثثأن العمليثات اإلرهابيثثة

الجماعثثثات، مقارنثثثة بالتطبيقثثثات األخثثثرى؛ لكونثثثه مفتثثثوح المصثثثدر متعثثثدد المنصثثثات 
 (2)والقنوات.

ق ضمت قنوات باللغثات التطبي هذا كما أنشأ تنظيم )القاعدة( قنوات جديدة عبر 
العربية واإلنجليزية واأُلردية واأللمانيثة، كانثت بمثابثة أبثواق إعالميثة ألخبثاره، وأبثرز 

)شثثثام : القاعثثثدة( التثثي أعيثثثد بثهثثا مثثن جديثثثد عبثثر )تليجثثثرام( مؤسسثثةتنظثثيم قنثثوات )
 )بيان لإلعالم(.: )مؤسسة السحاب(، ومؤسسة: الرباط لإلنتا  اإلعالمي(، وقناة

 

المؤشر العالمي ، م2019تقرير نصف سنوي لعام  دار اإلفتاء المصرية، المركز اإلعالمي( 1)
 )مرجع سابق(. ية واآلراء المتشددة.للفتوى، مرصد الفتاوى التكفير 

( جثثثذور اإلرهثثثاب وآليثثثات المواجهثثثة، أميثثثرة العربثثثي، محمثثثد عبثثثد المثثثنعم كامثثثل، ص الطبعثثثة 2)
 م.2018، أطلس للنشر واإلنتا  اإلعالمي، مصر، 189، 188األولى، 

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIftaMedia/?hc_ref=ARQXwP6u-w70SIznNZxdQf8rPykxTsxX6EB5qto1ZuRLqrPKMAzcRb8zbigH6uB6_jE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAN_vsZYHhHcXOHewG4x5LdYxHNxF4qMdSMoDjWVgIIpvgSj73UIC916hxGq93Xmb5rppa6UMYYolE1dq-l0kBjcXk_mDVvKtxr8BJmlBgq2XfmUlXVbstrNI5ed1aicRdM73Vc0NL74r8N9rsXj2uAmkVNOGiXIb9zIAjmzPfPxpMDaL015AT2_v4jmm6OEtTJte2CqSqS3oBDbOlctStal3netGGJfx9KCcxBUu9tEvxc2IZbdUftKh3VtVM1LpPigO3I8me7ctAucVVNmmrzcXAultrgfeI_u3CoIYCEdSQ8mT6NwjWuLHYkL16GYksjBsyb_Dkd34hOHQD8CYjwjggA&__tn__=kC-R
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د الصثثفحات التابعثثة لتنظثثيم )داعثثش( علثثى مواقثثع التواصثثل أكثثثر مثثن ويبلثثغ عثثد  
( اثنثثثين وثمثثثانين ألثثثف صثثثفحة، تقثثثوم ببثثثث الفكثثثر المتطثثثرف والتكفيثثثري، 82000)

وجمع المعلومات بطرق استخباراتية، إضافة إلثى اختيثار وتحديثد األهثداف المقبلثة، 
يثثثل نشثثثاطات  عثثثن القيثثام بعمليثثثات تجنيثثد أعضثثثاء جثثدد، وجمثثثع األمثثوال لتمو فضثثاًل 

  (1).التنظيم
 

 : استخدام وابتكار تطبيقات جديدة للتجنيد والتمويل

على الرغم مثن مقتثل زعثيم تنظثيم داعثش )أبثو بكثر البغثدادي( فثال يثزال التنظثيم  
يسثثثعى إلثثثى االسثثثتفادة قثثثدر اإلمكثثثان مثثثن التطبيقثثثات الحديثثثثة فثثثي عمليثثثات التثثثرويج 

تطبيقثثثات  (تنظثثثيم داعثثثش)ل ابتكثثثر لألفكثثثار المتطرفثثثة، واسثثثتقطاب األتبثثثاع، وبالفعثثث
واصثثل أعضثثاؤه فيمثثا بيثثنهم، ومحاولثثة مثثنهم لالسثثتمرار بعثثد مقتثثل يتجديثثدة وحديثثثة ل

حذف  تم  م2019ومنذ أوائل عام  زعيمهم، والتكيف مع تطور األوضاع أواًل بأول، 
معظثم القنثوات اإلرهابيثة علثى )تليجثرام(، وهنثثاك قنثوات تغلثق بشثكل متكثرر، ويعثثاد 

 خرى.بثها مرة أ
ولمثثثثا وجثثثثدت تلثثثثك التنظيمثثثثات إغثثثثالق المواقثثثثع والحسثثثثابات التابعثثثثة للجماعثثثثات  

ا قثثاموا بالتحايثثل علثثى ذلثثك بابتكثثار تطبيقثثات جديثثدة، والثثدخول إلثثى  ؛اإلرهابيثثة تلقائيثثً
تطبيقات حديثة، ونفذت الجماعات اإلرهابية إلى عالم جديد مثن التطبيقثات، ومنهثا 

 : ما يلي

 

فتوى، مرصد المؤشر العالمي لل،   م 2018-11-1  دار اإلفتاء المصرية، المركز اإلعالمي( 1)
 الفتاوى التكفيرية واآلراء المتشددة. )مرجع سابق(.

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIftaMedia/?hc_ref=ARQXwP6u-w70SIznNZxdQf8rPykxTsxX6EB5qto1ZuRLqrPKMAzcRb8zbigH6uB6_jE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAN_vsZYHhHcXOHewG4x5LdYxHNxF4qMdSMoDjWVgIIpvgSj73UIC916hxGq93Xmb5rppa6UMYYolE1dq-l0kBjcXk_mDVvKtxr8BJmlBgq2XfmUlXVbstrNI5ed1aicRdM73Vc0NL74r8N9rsXj2uAmkVNOGiXIb9zIAjmzPfPxpMDaL015AT2_v4jmm6OEtTJte2CqSqS3oBDbOlctStal3netGGJfx9KCcxBUu9tEvxc2IZbdUftKh3VtVM1LpPigO3I8me7ctAucVVNmmrzcXAultrgfeI_u3CoIYCEdSQ8mT6NwjWuLHYkL16GYksjBsyb_Dkd34hOHQD8CYjwjggA&__tn__=kC-R
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  لة وهو اختصار BCM: تطبيق -

atters” M ommunicationC ecauseB“ألن التواصةةل : والتةةي تعنةةي(
 مهم(

وهثثو تطبيثثق آمثثن للغايثثة لالتصثثال؛ حيثثث يثثتم تشثثفير كثثل البيانثثات بدقثثة، وبثثدون  
 مجال خارجي للتدخل أو فك التشفير.

)وقثد ظهثر هثذا التطبيثثق بعثد أيثام مثثن نجثاح أكبثر حملثثة إلكترونيثة ضثد التنظثثيم  
ألثف حسثاب ومنصثة تابعثة للتنظثيم   26أدت إلثى إغثالق نحثو  م، والتي  2015منذ  

على مختلف صفحات التواصل االجتماعي، األمثر الثذي دعثا التنظثيم إلثى محاولثة 
خلق رابطة للتواصل واالتصثال بثين أعضثائها، تكثون بعيثدة عثن منصثات التواصثل 

ضثمن التي نجحت الجهود الدولية في حذفها وإزالتها، خاصة وأن التطبيق الجديثد ي
ويضع الكثير من االحتياطات أمثام محثاوالت االختثراق   ،السرية التامة للمستخدمين

 .(1)المتوقع حدوثها من قِّبل العديد من األجهزة األمنية(
يثثثؤمِّّن التطبيثثثق الجديثثثد لعناصثثثر التنظثثثيم التواصثثثل اآلمثثثن، وعثثثدم القثثثدرة علثثثى و  

علثثثى تخثثثزين مقثثثاطع التتبثثثع مثثثن قِّبثثثل الجهثثثات األمنيثثثة، إضثثثافة إلثثثى أن لثثثه القثثثدرة 
الفيثثثديو، ونقثثثل المعلومثثثات المشثثثفرة فثثثي أي مكثثثان بالعثثثالم، كمثثثا أن التطبيثثثق يمكنثثثه 

 .استيعاب عشرة آالف شخص 

وإقبثثال التنظثثيم علثثى ابتكثثار تطبيقثثات ووسثثائل تواصثثل جديثثدة لنشثثر أفكثثاره ُيعثثد  
محاولثثة مثثن التنظثثيم أن يعيثثد فيهثثا بنثثاء نفسثثه مثثن جديثثد بعثثد مقتثثل قائثثده السثثابق، 

 وانتشاره.التأكيد على استمراريته وبقائه و 

 

المؤشثثثثر العثثثثالمي للفتثثثثوى، ،  م2019-12-15 دار اإلفتثثثثاء المصثثثثرية، المركثثثثز اإلعالمثثثثي( 1)
 مرصد الفتاوى التكفيرية واآلراء المتشددة.

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIftaMedia/?hc_ref=ARQXwP6u-w70SIznNZxdQf8rPykxTsxX6EB5qto1ZuRLqrPKMAzcRb8zbigH6uB6_jE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAN_vsZYHhHcXOHewG4x5LdYxHNxF4qMdSMoDjWVgIIpvgSj73UIC916hxGq93Xmb5rppa6UMYYolE1dq-l0kBjcXk_mDVvKtxr8BJmlBgq2XfmUlXVbstrNI5ed1aicRdM73Vc0NL74r8N9rsXj2uAmkVNOGiXIb9zIAjmzPfPxpMDaL015AT2_v4jmm6OEtTJte2CqSqS3oBDbOlctStal3netGGJfx9KCcxBUu9tEvxc2IZbdUftKh3VtVM1LpPigO3I8me7ctAucVVNmmrzcXAultrgfeI_u3CoIYCEdSQ8mT6NwjWuLHYkL16GYksjBsyb_Dkd34hOHQD8CYjwjggA&__tn__=kC-R


 التاسع والثالثون العدد  والدعوة باملنوفية الدينكلية أصول جملة 

 

 - 985 - 

 (1)  تيك توك.: تطبيق -
يستخدم تنظيم داعثش )تيثك تثوك( الثذي تنشثط عليثه فثي الفتثرة األخيثرة حسثابات  

للتنظيمثثات اإلرهابيثثة، ويقومثثون بعثثرض تسثثجيالت للعمليثثات اإلرهابيثثة التثثي تحتثثوي 
 على مشاهد قتل وتنكيل بالجثث.

 (. mTam Ta) تام تام: تطبيق -
ميجثا( 16هو تطبيق مراسلة روسية، ومثن مميثزات التطبيثق أن حجمثه صثغير ) 

ومتثثثاح علثثثى جميثثثع الهواتثثثف، ويعمثثثل حتثثثى باإلنترنثثثت البطثثثيء، وكثثثل مثثثا يحتاجثثثه 
المسثثتخدم للوصثثول إلثثى جميثثع المنصثثات هثثو رقثثم هثثاتف فقثثط، ويمكثثن مثثن خاللثثه 

يوهات مثع اآلخثرين، تبادل الرسائل النصية والصور، وحتى الرسائل الصوتية والفيد 
تنظثيم داعثش(، وقثد لجثأ التنظثيم إلثى اسثتخدامه ث )األمر الذي جعلثه المثالذ اآلمثن لث

م، عثن حظثر أكثثر مثن 2017)تليجثرام( للتراسثل الفثوري عثام   بعد أن أعلثن تطبيثق
 (2)قناة( كانت تنشر بيانات ومواد دعائية متطرفة. 8500)

 

م، وتعتبثثثر 2016 انطلثثثق فثثثي سثثثبتمبرالموسثثثيقية،  لمقثثثاطع الفيثثثديو شثثبكة اجتماعيثثثة صثثثينية( 1)
، إذ شثهد تطبيقهثا آسثيا اليثوم منصثة رائثدة فثي مقثاطع الفيثديو القصثيرة فثي شبكة )تيك تثوك(

قى للهواتف المحمولة أسرع نمو في العالم وأيًضا صارت المنصة االجتماعية األكبر للموسي
مليثون مسثتخدم  150إلى  والفيديو على الصعيد العالمي، وصلت أعداد مستخدمي التطبيق

ا ) م، وكثثثان التطبيثثثق 2018مليثثثون مسثثثتخدم نشثثثط شثثثهريا( فثثثي يونيثثثو عثثثام  500نشثثثط يوميثثثً
ا فثثي الربثثع األول مثثن عثثام  مليثثون تثبيثثت. الموسثثوعة الحثثرة،  45,8م بثثث 2018األكثثثر تثبيتثثً

 .https://ar.wikipedia.org/wikiموقع ويكبيديا،  
م، 22/2/2020خريطة التطبيقات اإللكترونية الجديدة للجماعات اإلرهابية، نيثرمين سثعيد، (  2)

 المركثثثثز المصثثثثري للفكثثثثر والدراسثثثثات االسثثثثتراتيجية، المرصثثثثد المصثثثثري، رابثثثثط الموقثثثثع:
https://marsad.ecsstudies.com/ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://marsad.ecsstudies.com/
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ت باستحداث طرق أكثثر تطثوًرا بعثد مما سبق يتبين أن التنظيمات اإلرهابية قام 
إغثثثثالق قنواتهثثثثثا وحسثثثثاباتها علثثثثثى مواقثثثثثع التواصثثثثل االجتمثثثثثاعي كثثثثث )فثثثثثيس بثثثثثوك(، 
و)تثثويتر(، و)تليجثثرام(، وذلثثك باسثثتخدام تطبيقثثات حديثثثة تتميثثز بخصثثائص متعثثددة 
كالتراسل الفوري، والقدرة علثى االنتشثار، وإرسثال الملفثات، والبثث الصثوتي والمرئثي 

 اًنا.بصورة أكثر أم
وبهثثثذا فثثثإن التطبيقثثثات الجديثثثدة أخثثثذت فثثثي االنتشثثثار معلنثثثة عثثثن مرحلثثثة جديثثثدة  

لإلرهثثاب، ومثثن خاللهثثا تطمثثح التنظيمثثات اإلرهابيثثة إلثثى إيصثثال رسثثائلهم إلثثى أكبثثر 
عدد ممكثن مثع إخفثاء هثويتهم، وصثعوبة الوصثول إلثيهم مثن خثالل هثذه التطبيقثات 

 الحديثة.
 املطلب الثالث 

 على مواقع التواصل الجتماعي   ( تنظيم داعش ) أساليب  
 

)تنظثثيم : تنظثثيم داعثثش( علثثى أنقثثاض تنظثثيم التوحيثثد والجهثثاد، المعثثروف باسثثم)قثثام 
التثي أسسثه أحمثد فضثيل نثزال الخاليلثة، الشثهير بثأبي   (1)القاعدة في بالد الرافثدين(

م ظهثر اسثم عثواد البثدري، المكنثّى بثأبي 2006مصعب الزرقاوي، وبعد مقتله عثام  
م، فالتنظيم ما هو إال انشقاق عن تنظيم القاعثدة وتطثور 2010دي عام  بكر البغدا

  (2)له.

 

( بثثالد الرافثثدين أو بثثالد مثثا بثثين النهثثرين: منطقثثة قديمثثة ازدهثثرت فيهثثا حضثثارة العثثالم األولثثى، 1)
ا بثثالد الرافثثدين، تشثثمل المنطقثثة التثثي تضثثم  كانثثت بثثالد مثثا بثثين النهثثرين أو كمثثا تسثثمى أحيانثثً

ظثم منطقثة العثراق، ولكثن قلثب تلثك المنطقثة، اآلن، شرقي سوريا، وجنوب شرقي تركيثا، ومع
ا تمتثثد مثثا بثثين نهثثري دجلثثة والفثثرات.  الموسثثوعة العربيثثة العالميثثة، مؤسسثثة أعمثثال كثثان أرضثثً

 م. 1999 -هث1419الطبعة الثانية، ، 44، ص5 الموسوعة للنشر والتوزيع، 
، 7، 6ص  أفكارهثثا، صثثالح حسثثين الرقثثب، -حقيقتهثثا -( الدولثثة اإلسثثالمية عداعثثشع: نشثثأتها2)

 م.2015هث1436الطبعة الثانية، 
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بصثثورة واضثثحة علثثى مواقثثع التواصثثل  (لتنظثثيم داعثثش)ولقثثد كثثان الظهثثور األول  
م، ويعتمثثد التنظثثيم كثيثًرا علثثى وسثثائل التواصثثل االجتمثثاعي 2012االجتمثاعي عثثام 

أبثثو بكثثر  (تنظثثيم داعثثش)يم وهنثثاك كلمثثة قالهثثا زعثث ويسثثميها )بالجهثثاد اإلعالمثثي(،
  (1))إن الجهاد اإلعالمي هو نصف الجهاد(.: وهيالبغدادي  

لثثذا؛ فثثالتنظيم يكثثثّف حمالتثثه اإلعالميثثة التثثي فاقثثت تنظثثيم القاعثثدة وغيرهثثا مثثن  
يصثثال الرسثثائل ونوعيثثة خطابثثه اإلعالمثثي باسثثتخدام التقنيثثة إالتنظيمثثات فثثي سثثرعة 

 الحديثة. 
حركثثة مثثع التقنيثثة والمعلومثثات والتطبيقثثات الفنيثثة علثثى والتنظثثيم يتمتثثع بمرونثثة ال 

أجهثثزة الكمبيثثوتر والهواتثثف الذكيثثة، وذلثثك باسثثتغالل المقثثاتلين األجانثثب الموجثثودين 
داخل التنظيم أكثر من المقاتلين المحليين، وبخاصة في اإلعثالم والدعايثة ووسثائل 

 لمصلحته. التواصل االجتماعي الحديثة، والتي عرف كيف يستغلها ألقصى حد 
ن التنظثيم مثن إيصثال خطابثه   لثى أوروبثا والغثرب عمومثا، الثثذي إوهثذا األمثر مكثَّ

 أصبح شبابه يحتلون نسبة ال بأس بها داخل التنظيم. 
ومن أساليب تنظيم داعش والجماعات اإلرهابيثة تخصثيص كثل موقثع مثن مواقثع   -

 : التواصل االجتماعي لعمل معين ودور محدد، ومثال ذلك ما يلي
في التجنيد عبر استدرا  عناصره وتجنيثدهم بطريقثة غيثر  )فيس بوك(  استخدام 

د إنسثثاني، كثثدعم القضثثية عثثْ مباشثثرة، وذلثثك مثثن خثثالل إيهثثامهم بتبنثثي قضثثايا ذات بُ 
أو الحديث عثن اإلسثالم بصثفة عامثة، ومثع زيثادة عثدد األعضثاء   ،الفلسطينية مثاًل 

ا بطريقثثثثة ال الجهاديثثثثة تثثثثدريجيً المنتمثثثين إلثثثثى هثثثثذه المجموعثثثثات يثثثثتّم تحميثثثثل المثثثثواد 
ومثثن ثثثم يثثتم توجيثثه أعضثثاء المجموعثثة مباشثثرة  ،تتخثثالف مثثع سياسثثات )فثثيس بثثوك(

 .إلى المواقع أو المنتديات المرتبطة بالجماعات اإلرهابية

 

 م.2018يونيو 15( مرصد األزهر لمكافحة التطرف تقرير بتاريخ 1)



  ابَهْرواإِل ِفرَُّطالتَّ ِرْشَن يِف اَهُرَثوَأ ّياِعَمِتْجااِل ِلاُصَوالتَّ ُعاِقَوَم

 

 - 988 - 

لنشثثثر األخبثثثار الترويجيثثثة  طرفثثثةفتسثثثتخدمه الجماعثثثات المت أمةةةا موقةةةع )تةةةويتر( 
لعاديثثثة مثثثن الثثثدول واألفثثثراد فثثثي مختلثثثف ألفكارهثثثا، ورصثثثد ردود األفعثثثال الرسثثثمية وا

 القضايا التي تشغلها خالل الفترات المستقبلية. 
لمسثاهمته فثثي  تخصصثه الجماعثات المتطرفثةفثثإن  لتطبيةق )تليجةرام( سةبةوبالن 

  لديهم. نشر أدبياتهم وكتاباتهم وأفكارهم وكلماتهم الصوتية ألمراء الجهاد 
اريرهم المصورة والمرئية؛ لتثرويج فمخصص لنشر روابط تق  أما موقع )يوتيوب( 

نجاحهم المزيف في ساحات القتال على قنثوات مواقثع يوتيثوب الثذي يعثد مثن أوائثل 
المنصثثثات التثثثي اسثثثتخدمتها التنظيمثثثات اإلرهابيثثثة لتمريثثثر خطابهثثثا الثثثدعائي، حيثثثث 
تسثثتغل الجماعثثات اإلرهابيثثة الموقثثع لتمكثثين مشثثاركيها مثثن تحميثثل الفيثثديوهات قبثثل 

 (1)إن نظام المراقبة الخاص بالموقع يتم بعد رفع الفيديوهات عليه.الحذف، حيث 
ومثثثثثن أسثثثثثاليب تنظثثثثثيم داعثثثثثش علثثثثثى مواقثثثثثع التواصثثثثثل االجتمثثثثثاعي مثثثثثا كشثثثثثفته  -

استخبارات دول االتحاد األوروبي عن وجود شثبكات تواصثل اجتمثاعي متخصصثة 
النسثاء أو موجهة الستهداف شريحة معّينة كالنساء، تكثون معنيثة باسثتهداف تجنيثد 

  (2)من أوروبا كي يلتحقن بصفوفه.
سثثنة، إلدارة  26و 18ا اسثثتقطاب شثثباب مثثن الغثثرب مثثا بثثين ومثثن أسثثاليبه أيضثثً -

مواصثثفات ب؛ لتظهثثر للمتثثابع علثثى مواقثثع التواصثثل االجتمثثاعينشثثاطاته اإلعالميثثة 
 (3)وتقنية مذهلة وروح شبابية.

 

المؤشر العالمي للفتوى، مرصد ،   م 2019-1-14  دار اإلفتاء المصرية، المركز اإلعالمي( 1)
 الفتاوى التكفيرية واآلراء المتشددة. )مرجع سابق(.

، دار 522صثناعة اإلرهثاب مثن المثودودي وحتثى البغثدادي، خالثد عكاشثة، ص( أمراء الثدم:  2)
 م.2017سما للنشر والتوزيع، الكويت، 

( اإلرهاب في شبكات التواصل االجتماعي، يوسف الرميح، مقال في جريدة الجزيرة السعودية 3)
 م، 23/3/2015، 15516عدد 

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIftaMedia/?hc_ref=ARQXwP6u-w70SIznNZxdQf8rPykxTsxX6EB5qto1ZuRLqrPKMAzcRb8zbigH6uB6_jE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAN_vsZYHhHcXOHewG4x5LdYxHNxF4qMdSMoDjWVgIIpvgSj73UIC916hxGq93Xmb5rppa6UMYYolE1dq-l0kBjcXk_mDVvKtxr8BJmlBgq2XfmUlXVbstrNI5ed1aicRdM73Vc0NL74r8N9rsXj2uAmkVNOGiXIb9zIAjmzPfPxpMDaL015AT2_v4jmm6OEtTJte2CqSqS3oBDbOlctStal3netGGJfx9KCcxBUu9tEvxc2IZbdUftKh3VtVM1LpPigO3I8me7ctAucVVNmmrzcXAultrgfeI_u3CoIYCEdSQ8mT6NwjWuLHYkL16GYksjBsyb_Dkd34hOHQD8CYjwjggA&__tn__=kC-R


 التاسع والثالثون العدد  والدعوة باملنوفية الدينكلية أصول جملة 

 

 - 989 - 

جتمثاعي علثى إظهثثار وكثذلك يركثز التنظثيم فثي أسثلوبه علثى مواقثع التواصثل اال 
وحشثثثيته والتمثثثرد والسثثثطوة، والتثثثي تعتبثثثر فثثثي بعثثثض األحيثثثان حاجثثثات عنثثثد بعثثثض 

والعزلثثة، حيثثث يجثثدون فثثي التنظثثيم وسثثيلة  اإلحبثثاطالشثثباب، خاصثثة الثثذين يعثثانون 
 . هذا التنظيملالنتقام والثأر، وهذه الوحشية هي أبرز سمات 

أعمثار مبكثرة، واسثتخدام  اسثتهداف فئثة الشثباب فثي (داعثش )تنظثيم ومن أساليب   -
عبثثثارات مختصثثثرة تثيثثثر إعجثثثاب المشثثثتركين مثثثن الشثثثباب خاصثثثة، وتحصثثثل علثثثى 

 .جمهور أوسع
تنظثثيم داعثثش( أنثثه ال ينتظثثر أن يأتيثثه المقثثاتلون بقثثدر مثثا يتحثثرك )ومثثن أسثثلوب  -

التنظثثيم باتجثثاه الحصثثول علثثى مقثثاتلين ذوي خبثثرات معّينثثة، وخاصثثة مثثنهم مهندسثثو 
، وخبثثراء التقنيثثة خاصثثة بمجثثاالت اسثثتخدام وسثثائل التواصثثل المتفجثثرات، واإلعثثالم

 االجتماعي، مثلما يستعين بخبراء في عملياته العسكرية الميدانية.
كما أن التنظيم يعتمد على القرصنة، وذلك باختراق مواقع التواصل االجتماعي،   -

وبثثثث الرعثثثب فثثثي نفثثثوس غيثثثر المناصثثثرين والمناهضثثثين ألفكثثثار تلثثثك الجماعثثثات، 
روب من سياسات مكافحة التطّرف اإللكتروني، التي تنتهجها ُكبثرى المنصثات ولله

اإللكترونية من خالل حزمة اإلجراءات والخطوات الملموسة للقضاء على المحتثوى 
اإلرهثثثثابي والمتطثثثثّرف علثثثثى اإلنترنثثثثت، وعثثثثدم اسثثثثتخدام الشثثثثبكة العنكبوتيثثثثة ومواقثثثثع 

 (1)التواصل االجتماعي أداًة من قِّبل اإلرهابيين.
مقاتلو    :االجتماعي  التواصل  مواقع  على  داعش  قادة  وفتاوى   كتابات  يتزود 

داعش بمعلوماتهم الدينية والجهادية من تلك المنافذ والقنوات المنتشرة على مواقع 
يعمل   كان  االجتماعي، حيث  تلك  ادتهم  قالتواصل  تزويد  الشرعية على  والهيئات 

 

. 522غثثثدادي، خالثثثد عكاشثثثة، ص( أمثثثراء الثثثدم: صثثثناعة اإلرهثثثاب مثثثن المثثثودودي وحتثثثى الب1)
 )مرجع سابق(.
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وسياسية،   ودينية  عقائدية  بكتابات  عن  المنافذ  عبارة  المنافذ  هذه  بحيث أصبحت 
 . مكتبة افتراضية للمواد الجهادية التكفيرية

وهثثثذه الكتابثثثات ُتعثثثد مثثثن الفوضثثثى المعلوماتيثثثة التثثثي تتسثثثم بهثثثا مواقثثثع التواصثثثل  
االجتمثثثاعي خاصثثثة، ال سثثثيما فثثثي األمثثثور الدينيثثثة، حيثثثث تنتشثثثر فتثثثاوى وتفسثثثيرات 

ن هثثم علثثى درايثثة سثثطحية  متشثثددة وشثثاذة للنصثثوص الدينيثثة، والتثثي ينخثثدع بهثثا مثث 
بثثثأمور ديثثثنهم، فينخرطثثثون فثثثي صثثثفوف الحركثثثات والجماعثثثات المتطرفثثثة واإلرهابيثثثة 
التي ترتكب األعمال اإلرهابيثة بثدعوى الثدين، والتثي ُتسثهم بشثكل كبيثر فثي إحثداث 
انقسثثثثامات بثثثثين نسثثثثيج المجتمثثثثع الواحثثثثد وتثثثثأجيج الفثثثثتن الطائفيثثثثة، بثثثثدعوى إقامثثثثة 

 (1)الدين.
ن أن مواقثثثع التواصثثثل االجتمثثثاعي ُتعثثثّد أداة رئيسثثثية للجماعثثثثات ممثثثا سثثثبق يتبثثثي 

المتطرفثثة والتنظيمثثات اإلرهابيثثة؛ لنشثثر أفكارهثثا المتطرفثثة، واسثثتقطاب مجنثثدين لهثثا، 
 خاّصة بعد أن تجاوز عدد مستخدمي هذه المواقع الملياري مستخدم. 

 

:استخدام مواقع التواصل االجتماعي على شبكة االنرتنت املظلم
 (2)  

المظلم    الظالم،  اإلنترنت  يتجزأ من شبكة اإلنترنت، ولكنه موجود في  جزء ال 
الهوية،   مجهولة  المظلم  اإلنترنت  في  والمواقع  ومشفر،  ُمعمَّى  فيه  شيء  كل 

المظلم    و مجهول  ون والمستخدم اإلنترنت  عالم  في  المستخدم  والمتصفح  الهوية، 
 ه.مصمم خصيصًا بطريقة مشفرة لحجب هوية ومكان مستخدمي

 

ديسثثمبر  16( مرصثثد األزهثثر لمكافحثثة التطثثرف، تقريثثر وحثثدة الرصثثد باللغثثة الفرنسثثية، بتثثاريخ 1)
 م. )مرجع سابق(.2019

( شثثثبكات مغلقثثثة تأسسثثثت بطريقثثثة سثثثرية بثثثين أطثثثراف موثوقثثثة بثثثين بعضثثثها بعضثثثا، وتسثثثتخدم 2)
ابيثثثة، وال توجثثثد وصثثثالت إنترنثثثت تصثثثل إلثثثى ألغثثثراض غيثثثر مقبولثثثة اجتماعيثثثًا، وغالبثثثًا إره

محتويات تلثك العنثاوين التثي علثى الشثبكة المظلمثة. تحليثل محتثوى الشثبكات المظلمثة علثى 
 م.2013، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، األردن، 16اإلنترنت، خولة متعب سليم ص 
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وهو  ،)طريق الحرير( على اإلنترنت المظلم م تم تأسيس موقع2011وفي عام   
متخصص في تأمين نقل الممنوعات مثل المخثدرات واألسثلحة وحتثى تجثارة الرقيثق 

ا فثثي عثثام  ،األبثثيض  م لتظهثثر مواقثثع بديلثثة تقثثوم بتأديثثة 2013وقثثد تثثم إغالقثثه نهائيثثً
رهثابي فثي الفضثاء اإللكترونثي نفس الخدمات للخارجين عن القثانون، والحضثور اإل

يتسثثثم بأنثثثه سثثثريع التغيثثثر، فثثثإذا ظهثثثر موقثثثع إرهثثثابي اليثثثوم فسثثثرعان مثثثا يغيثثثر نمطثثثه 
اإللكتروني، ثم يختفي ليظهر مرة أخرى بشثكل وعنثوان إلكترونثي جديثدين بعثد فتثرة 

  (1).قصيرة
مسثثثؤول عثثثن اسثثثتخدام )اإلنترنثثثت  (داعثثثش تنظثثثيم))وهنثثثاك قسثثثم خثثثاص داخثثثل  

وهثو مثا تحثاول  ،احترافيثة للغايثة تحمثي التنظثيم مثن الرصثد والتتبثع  بصثورة المظلم(
لتنظثيم تثتم لالحكومات التصدي له، ومعظم الدعوات التي انطلقثت لجمثع التبرعثات 

  (2)عبر )اإلنترنت المظلم(.
تثثثثم تجنيثثثثدهم عبثثثثر مواقثثثثع التواصثثثثل  (تنظثثثثيم داعثثثثش)وأغلثثثثب مثثثثن انضثثثثموا إلثثثثى  

 اإلنترنت المظلم. االجتماعي، ويتم تحريكهم في خبايا 

 

شثثرطة، ، مجلثثة مركثثز بحثثوث ال321( اإلرهثثاب اإللكترونثثي، علثثي محمثثود عبثثد الوهثثاب، ص1)
 .م2011، مارس39العدد 

( اإلنترنثثثت المظلثثثم أرض األنشثثثطة اإلرهابيثثثة المخفيثثثة، مصثثثطفى سثثثعيد، مقثثثال فثثثي صثثثحيفة 2)
حفريثثثثثثثثات تصثثثثثثثثدر عثثثثثثثثن مركثثثثثثثثز دال لألبحثثثثثثثثاث واإلنتثثثثثثثثا  اإلعالمثثثثثثثثي، القثثثثثثثثاهرة، بتثثثثثثثثاريخ 

 م.13/5/2018



  ابَهْرواإِل ِفرَُّطالتَّ ِرْشَن يِف اَهُرَثوَأ ّياِعَمِتْجااِل ِلاُصَوالتَّ ُعاِقَوَم

 

 - 992 - 

 املطلب الرابع 
 الجتماعي.   التواصل   مواقع   على   واإلرهاب   التطرف   مواجهة   سبل 

 

الجماعثثثات المتطرفثثثة والتنظيمثثثات اإلرهابيثثثة لتلثثثك  رت سثثثبق أن بينثثثت كيثثثف طثثثو  
الجديد منها لخدمة أهدافهم، بحيث   رت أحدث التطبيقات، وابتك  مت المواقع، واستخد 

التنظيمات، وتحولت إلى مصثدر تهديثد ألمثن الثدول أصبحت سالًحا في أيدي تلك 
والمجتمعثثات واسثثتقرارها، وهثثذا يتطلثثب التصثثّدي للحمثثالت اإللكترونيثثة علثثى مواقثثع 
التواصل االجتماعي الُموّجهة التثي تسثتهدف فثي المقثام األول تثدمير فِّكثر الشثباب، 

 : ا يليومن أهم سبل مواجهة األفكار المتطرفة على مواقع التواصل االجتماعي م
وسر ف  :لهم  المستمرة  والتوعية  بالشباب  االهتمام  -  األمة  أمل  هم  الشباب 

ولذا وتتقدم،  الدول  تبنى  وبهم  بهم،   ؛نهضتها،  ليغرروا  األعداء؛  بهم  يتربص 
عقولهم في  المتطرفة  األفكار  بغرس  اآلثمة؛  مآربهم  لتحقيق  مطايا    ، ويتخذوهم 

ال وقلة  الشباب  وحماسة  السن  حداثة  معظم مستغلين  لدى  الفراغ  وأوقات  خبرة، 
الشباب، وهذا البد له من اهتمام بالتربية الصحيحة من األسرة والمدرسة، واختيار 
على  واإلرهاب  التطرف  صفحات  من  تحذيرهم  ومداومة  الصالحين،  األصدقاء 
بأيديهم   واألخذ  الصفحات،  لهذه  البدائل  وإيجاد  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

المعتدل، وإلى المواقع المفيدة، وتدريبهم على كيفية الرد على   وإرشادهم إلى الفكر
الشباب   وتوظيف  واإلنتا ،  بالتنمية  البطالة  مشكالت  وحل  المتطرفين،  شبهات 
الجامعة،   طالب  توعية  في  واالستمرار  باألمة،  النهوض  إلى  طاقاتهم  وتحويل 

لمواج إيجابي  بشكل  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  على  الفكر  وحثهم  هة 
 المتطرف، والحذر من الوقوع تحت تأثيره. 

كثير من الشباب كما بينت  ف  :الشرعي  العلم  من   والنهل  العلماء  إلى  الرجوع  - 
منها   ليستقي  االجتماعي  التواصل  مواقع  إلى  الشرع  مسائل  معرفة  في  يرجع 



 التاسع والثالثون العدد  والدعوة باملنوفية الدينكلية أصول جملة 

 

 - 993 - 

الجم فتتلقفه  الدينية،  لذاامعلوماته  المتطرفة،  ال  ؛عات  بتلقي  تكون  علم  فالوقاية 
يستبطئوا  أو  الثمرة،  الشباب  يتعجل  وال  المعتبرين،  العلماء  أيدي  على  الشرعي 
قارب   هو  إليهم  والرجوع  المأمونين  العلماء  ومالزمة  العلمي  فالتأصيل  النتيجة، 

الم األفكار  من  الفتوى    تطرفةالنجاة  في  الموثوقة  الجهة  وهم  الهدامة،  والمناهج 
ا على  األقدر  فهم  المهمة،  واستنباط  والنوازل  والمفاسد،  المصالح  بين  لترجيح 

ذلك  عن  باإلعراض  إال  ضل  من  ضل  وما  المتعلمين،  أنصاف  وليس  األحكام، 
العلماء،   موارد  عن  هؤالء  أعرض  لما  إال  وزاد  اإلرهاب  ظهر  وما  الهادي،  النور 

 وسعوا بالطعن فيهم، والحط من أقدارهم. 
ه  :البيان  بواجب  العماء  قيام  - العلم  أدعياء  نشاطً إن  األكثر  مواقع  م  على  ا 

التواصل االجتماعي، فأنشأوا المواقع الخاصة بهم، والصفحات التي ترو  ألفكارهم  
 المنحرفة، وعملوا على تطويرها وابتكار الجديد منها.  

األ    الراسخين  العلماء  على  وجب  التخصصات ب  ثْ لذا؛  في  الجهود  مضاعفة  ات 
المختلفة، والدعوية  والمعرفية  بأن    العلمية  واالهتمام  العلمي،  نشاطهم  وبتكثيف 

من   الناس  لحماية  االجتماعي؛  التواصل  مواقع  على  وصفحات  مواقع  لهم  تكون 
األفكار المتطرفة، التي ترو  لها الجماعات والتنظيمات اإلرهابية، ومواجهة الفكر 
الحديثة،   التقنية  وسائل  مستخدمين  وحكمة،  صبر  في  والبيان  بالحجة  المنحرف 

 تسهل عليهم الوصول إلى أكبر عدد ممكن. التي 
ممن    عدًدا  وأنقذوا  يستفحل،  أن  قبل  األمر  أدركوا  بواجبهم  العلماء  قام  وإذا 

التي   القضايا  على  التركيز  من  والبد  الجماعات،  تلك  وصفحات  كتابات  يتابعون 
من  مغلوطة  معلومات  واستقاء  لها،  الصحيح  فهمهم  لقلة  قِّبلها  من  الشباب  يؤتى 

ا ودار  رؤوس  اإلسالم،  ودار  والحرب،  والسلم،  كالجهاد،  المتطرفة،  لجماعات 
والحاكمية، والواء والبراء،  الحرب، والعالقات الدولية، والمعاهدات، ونظام الحكم،  
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من   ذلك  ومثل  الدماء،  وحرمة  والطاعة،  والسمع  والشورى،  والبيعة،  والخالفة، 
 يرها المتطرفون.القضايا الموهمة، ودفع األوهام والشبهات التي يث 

مواقع   المستخدمين  المتطرفين  فضح  على  العمل  من  وقبله  هذا  مع  والبد 
التواصل االجتماعي، وإيقاف طموحهم في االستقطاب والتجنيد والتأثير، ومواجهة 
بتفنيد ودحض مقوالت  بفكر ناضج ومقاوم لإلرهاب والتطرف،  الدعائية  خططهم 

 التطرف وكشفه أمام الجمهور.
على العلماء والدعاة إلى هللا أن يخاطبوا ف  :المعتدل  الوسطي  للفكر  يجالترو   - 

الدين، علمًا وإفتاءً  ؛ ألن الدين في ودعوةً   الناس بمنها  الوسطية في كافة أمور 
أصله يرفض الغلو والتطرف في كل جوانبه، ويجب أن تكون هناك مرجعية دينية  

بحكمه والقبول  إليها  الرجوع  يمكن  من  حال    اللمجتمع  أفضل  وال  الخالف، 
 مرجعية للجميع.   المعتمدة مؤسسات الدولة الدينية

يتركها   قد  التي  والفجوات  الفراغات  في  إال  التطرف  جماعات  تتمدد  فال 
فالتمكين لالعتدال والترويج للفكر   اآلخرون، فإذا غابت الوسطية حضر التطرف،

والهجوم على أفكار الوسطي على مواقع التواصل االجتماعي يمثل الدفع والصد  
 : التطرف واإلرهاب، ويكون بعدة طرق، منها

مادة    -1  على  تحتوي  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  شاملة  مكتبات  إنشاء 
 فكرية وتاريخية وشرعية تدعو لالعتدال والوسطية، ونبذ التطرف.

  االجتماعي،   التواصل  مواقع  على  دردشة  وصفحات   مجموعات   إنشاء  -2 
  الوسطية   إلى  فيها  ويدعون   اإلسالمية،  بالشريعة  وعلم  دراية  وذو   أشخاص   يديرها

  والفهم   الصحيح،  الفكر  لتقديم  والحوار  المناقشات   على  القدرة  ولهم  واالعتدال،
 التطرف،   جماعات   لدى  الفهم  في  األخطاء  وكشف  اإلسالمية،  للمفاهيم  السليم

 . إليهم الستقطابهم الشباب  على  بها يشغبون  التي شبهاتهم ودحض 
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 قصص   تنقل  المختلفة،  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  مشاركات   تقديم  -3 
  بقيم  صلة لها  التي  الصالح،  والسلف  الخلفاء  ومواقف  النبوية،   والسنة   الكريم،  القرآن

 واالعتدال. الوسطية
  وهذه   التطرف،  ونبذ   الوسطية  لترسيخ  اليوتيوب   عبر  دعوية   برامج   إعداد   -4 

 (1) المكتوبة. النصوص  تأثير من أبلغ أثر لها ن فيكو  مرئية تكون   البرامج
عن قصد أو غير  -لقد ساهمت مواقع التواصل االجتماعي  :الفتوى  انضباط - 

في إشاعة الجرأة على الفتوى والتعجل بها؛ مما جعل الفتاوى الشاذة تنتشر    -قصد 
مواقع  على  للتطرف  المهمة  المواجهة  ومن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 

صل االجتماعي التي تستوجب عناية كل الدول اإلسالمية بها، تعظيم منصب  التوا
أو   المتعلمين،  وأنصاف  األدعياء  من  الفتوى  على  التجاسر  وعدم  اإلفتاء، 
اإلعالميين والصحفيين، الذين يؤججون بفتواهم نار اإلرهاب، وينشرون التطرف،  

لشباب من فتاوى الجماعات فال ُيمكَّن من الفتوى إال األكفاء المؤهلين، وتحذير ا
 المتطرفة، والتنظيمات اإلرهابية المنشرة على مواقع التواصل االجتماعي. 

شرعي  ف  :ةالمتطرف   الجماعات  مع  الحوار  باب  فتح  -  دعوي  منهج  الحوار 
  أصيل يصحح كثيًرا من المفاهيم المغلوطة، ويأخذ بأصحابه إلى الفهم الصحيح، 

وإذا كانت أكثر مواقع التواصل    وجه هللا تعالى،ال سيما إذا سبق بإخالص العمل ل
االجتماعي تتيح النقاشات عبر المجموعات والصفحات لجذب الشباب إلى اعتناق  
الفكر المتطرف وتجنيدهم في صفوفهم، فهنا يأتي دور علماء المسلمين الراسخين  
مواقع   على  الشباب  أمام  وتعريتهم  المتطرفة،  األفكار  هذه  أصحاب  لمحاورة 

فهم  ال في  وتعسفهم  فهمهم،  وسوء  ضالالتهم،  وكشف  االجتماعي،  تواصل 

 

 عبثثد ألمثثينا محمثثد واالعتثثدال، الوسثثطية ثقافثثة تعزيثثز فثثي ودورهثثا الحديثثثة االتصثثال وسثثائل( 1)
  م.2014 للوسطية العالمي المنتدى النبي،



  ابَهْرواإِل ِفرَُّطالتَّ ِرْشَن يِف اَهُرَثوَأ ّياِعَمِتْجااِل ِلاُصَوالتَّ ُعاِقَوَم

 

 - 996 - 

التي   وأصوله،  الحوار  بآداب  المنضبط  البناء،  الجاد  بالحوار  النصوص، كل هذا 
تعالى هللا  قال  اإلسالم،  إليها  َواْلَمْوِعَظِة  ﴿:  دعا  ِباْلِحْكَمِة  َربَِّك  َسِبيِل  ِإَلى  اْدُع 

 .(1)﴾ِتي ِهَي َأْحَسنُ اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَّ 
عاشور  ابن  الطاهر  اإلمام  مقامً   ()(2) قال  يقوم  من  كل  مقامات  )إن  من  ا 

سالكً   ()الرسول   يكون  أن  يجب  سياستهم،  أو  المسلمين  إرشاد  للطرائق  في  ا 
الحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، وإال كان منصرفًا  : الثالث 

 (3) عن اآلداب اإلسالمية( 
كلها مع بعض من أصحاب الفكر المتطرف، ال  وقد آتت بعض هذه الحوارات أُ  

االقناع،   ملكة  لديهم  علماء  لها  ح  وُرشِّّ الرسمية،  الدولة  مؤسسات  تبنتها  إذا  سيما 
التواصل  مواقع  على  الرسمية  الصفحات  لهم  فُتنشأ  المحاورة،  أسلوب  ويجيدون 

والصفحا المواقع  تلك  على  وُتطرح  إلى  االجتماعي،  تحتا   التي  القضايا  كل  ت 
بيان وتوضيح، خاصة المسائل التي يتم بها استقطاب الشباب من قِّب ل التنظيمات 

 المتطرفة، وتفنيد كل شبهاتهم، واإلتيان عليها واحدة تلو األخرى.  
من أساليب ف  :والتطرف  العنف  على  تحرض  التي  لكترونيةاإل   المواقع  حجب  - 

لتواصل االجتماعي ضرورة تتبع حسابات وصفحات تطرف على مواقع االمواجهة  
وزيادة   عليهم،  الرد  أو  بمجادلتهم  االكتفاء  وعدم  بأول،  أواًل  وإغالقها  المتطرفين 

 

 . 125( سورة النحل من اآلية: 1)
( محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور، نقيب أشراف تونس، 2)

هث، ثم الفتيا 1267وكبير علمائها في عهد الباي محمد الصادق )باشا(، ولي قضاءها سنة 
 .173، ص6ابة األشراف، وتوفي بتونس(. األعالم، الزركلي،  هث، فنق1277سنة 

، الثثثدار التونسثثثية للنشثثثر، 334، ص 14( التحريثثر والتنثثثوير، محمثثثد الطثثثاهر ابثثثن عاشثثثور،  3)
 م.1984تونس،  
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األمن   أجهزة  ومتابعة  المواقع،  تلك  بخطورة  التحذير    التبرعات   لدعوات مستوى 
 .ات تنظيم ، وعمليات تحويل األموال؛ لتجفيف المنابع المالية لتلك الالمالية

تدريب    الممكن  من  ومن  االجتماعي  مجموعات  التواصل  مواقع  مستخدمي 
المتطرفين،   حسابات  حجب  كيفية  في  مختصين  قبل  من  تقنية  خبرة  وإكسابهم 
مواقع  عبر  أساليبه  فضح  ويتم  المتطرف،  للفكر  المواجهة  دائرة  تتوسع  وبذلك 

المتابعين،   من  المتطرفين  حسابات  وحرمان  االجتماعي،  إلى  وصوالً التواصل   
  )1).استخدام تقنيات الحجب وإغالق الحسابات المشبوهة

هذه أهم سبل مواجهة التطرف واإلرهاب على مواقع التواصل االجتماعي، والبد  
هذه  خطر  من  الجميع  إلنقاذ  ومؤسساته؛  المجتمع  أفراد  جميع  تعاون  من  فيها 

 التنظيمات اإلرهابية الذي ازداد في اآلونة األخيرة. 

 

 الحقثثثثوق  كليثثثثة جامعيثثثثة، رسثثثثالة ،73 ،72ص بوشثثثثامة، خولثثثثة العنيثثثثف، التطثثثثرف مواجهثثثثة (1)
 الجزائر. ة،قالم مايو 8 جامعة السياسية، والعلوم
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A 
 

وعلى آله  سيدنا محمد  الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده،   
وسلم   بعد اللهم  وصحبه  أما  كثيًرا،  انتهيت  :  تسليًما  هللا-فقد  هذا   -بتوفيق  من 

موضوع فيه  تناولت  الذي  نشر :  البحث  في  وأثرها  االجتماعي  التواصل  )مواقع 
الموضوعات    تطرفال من  وهو  تواإلرهاب(،  الوقت  التي  في  إليها  الحاجة  مس 

التي    الحاضر، والتوصيات  النتائج  أهم  أوجز  أن  البحث  هذا  خاتمة  في  ويمكن 
 : توصلت إليها، وهي كما يلي 

 

 النتائج.: أواًل

انتشارً  -1 االجتماعي  التواصل  مواقع  واسعً شهدت  األخيرة، ا  السنوات  خالل  ا 
وتنوَّ وتعدَّ  الخدمات دت  من  العديد  تقديم  في  في  وُتعد    ،عت  وسيلة  وأكبر  أهم 

الوقت الحاضر للتواصل بين األفراد والجماعات، وقد انتشرت في ربوع العالم  
 انتشاًرا عظيًما. 

يجابية إال أنها على اختالف  اإل  هامع أن مواقع التواصل االجتماعي لها آثار  -2
  ها ينبغي أن يكون استخدامف  أشكالها لها أيضا آثارها السلبية على مستخدميها،

بط عقديٍة، وشرعيٍة، وأخالقيٍة، واجتماعيٍة، وسياسيٍة؛ ألن العبرة في  وفق ضوا
م م ال بالمستخد   .استخدام مواقع التواصل االجتماعي بالمستخدِّ

 للتوسط واالعتدال، لكن قد تنشأ أسبابٌ   الفطر السوية والنفوس المطمئنة محبةٌ  -3
سل إلى  ذلك  بعد  يتحول  قد  الذي  المتطرف،  الفكر  إلى  البعض  وك تدفع 

متعددة   التطرف  ودوافع  والدين،  المجتمع  على  والخرو   والعنف،  اإلرهاب 
والدوافع   الفكرية،  والدوافع  والنفسية،  الشخصية  الدوافع  منها  ومتنوعة، 

االقتصادية الدوافع  مواقع  االجتماعية،  في  الدوافع  تلك  أصحاب  يجد  وقد   ،
 التواصل االجتماعي منفًسا لهم عّما يعيشونه.
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لصف -4 مواقع  المتتبع  على  اإلرهابية  والتنظيمات  المتطرفة  الجماعات  حات 
التواصل االجتماعي يلحظ مظاهر التطرف لتلك الجماعات على هذه المواقع، 

وقمع :  ومنها جديدة،  حوادث  على  القديمة  الحوادث  وإنزال  النصوص  عسف 
عليهم،   والتشنيع  المخالفين  وتشويه  أفكارهم،  وتزيين  وتكفيره،  المخالف  الرأي 

 .غلظةرفع الشعارات البراقة، والمخاطبة بالخشونة والو 
اإلرهابية،   -5 والتنظيمات  المتطرفة  وإن  تالجماعات  واحدة  أوصاف  جمعهم 

تعددت أسماؤها، وبالنظر إلى منهجهم وأفكارهم وأوصافهم ُيالحظ أنهم اعتنقوا  
 ، فهم بذلك يجددون فكر أسالفهم.القدامى فكر الخوار 

من الجماعات  -6 الفكرية  أوائل المتطرفة   العالم دخلت  التي الجماعات 
األبرز لدى تلك  التقنية الحديثة هي الوسيلة اإللكتروني، وتطور األمر لتصبح

في  ونجحت  واإلرهاب،  التطرف  نشر  في  والتنظيمات  استثمار   الجماعات 
و التقني  تطور فرص  لتوظيفها غير إمكاناتهاات  أغراضهم   لخدمة المحدودة، 

فالجماعا اليومالخبيثة،  المتطرفة  االجتماعي،   ت  التواصل  مواقع  على  تعتمد 
 مكثف. وتطبيقات الهواتف الذكية المتنقلة بشكل

نجحت الجماعات المتطرفة والتنظيمات اإلرهابية في استغالل مواقع التواصل   -7
والتنسيق   التفاعل  من  ومّكنتهم  سمومهم،  نشر  لهم  سّهلت  حيث  االجتماعي، 

العمليات اإلرهابية، بالعالم، وأصبحت    أثناء  لها  المؤيدين  وتجنيد اآلالف من 
 مهمة للتدريب على عملياتهم اإلرهابية، ونشر بياناتهم المختلفة.  وسيلةً 

وآمن   -8 فوري  بشكل  التواصل  المتطرفة  للجماعات  الحديثة  التكنولوجيا  أتاحت 
البعض  بعضهم  على    ،بين  قدرتهم  عن  فضاًل  المحتملين،  المجندين  وبين 

األفال االجتماعي  تصوير  التواصل  منصات  باستخدام  وتحميلها  الدعائية  م 
 ونشرها والترويج لها بصورة متطورة وأشكال متعددة.
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قامت التنظيمات اإلرهابية بعد إغالق قنواتها وحساباتها على مواقع التواصل  -9
تطوًرااالجتماعي   أكثر  طرق  حديثة    ،باستحداث  تطبيقات  باستخدام  وذلك 

متعددة   بخصائص  وإرسال  تتميز  االنتشار،  على  والقدرة  الفوري،  كالتراسل 
 الملفات، والبث الصوتي والمرئي بصورة أكثر أماًنا. 

االجتماعي،   -10 التواصل  مواقع  على  المتطرفة  األفكار  مواجهة  سبل  أهم  من 
من  والنهل  العلماء  إلى  والرجوع  لهم،  المستمرة  والتوعية  بالشباب  االهتمام 

بواجب البيان على مواقع التواصل االجتماعي،   ماء لالعلم الشرعي، وقيام الع
مع   الحوار  باب  وفتح  الفتوى،  وانضباط  المعتدل،  الوسطي  للفكر  والترويج 

 الجماعات المتطرفة، وحجب المواقع التي تحرض على التطرف واإلرهاب. 
 

 : التوصيات: ثانيًا

مواقع  ضرورة -1 عبر  ينشر  ما  االجتماعي  متابعة  تغذي    التواصل  أفكار  من 
التكفيريين  ا فتاوى  على  والرد  التكفيرية  المواقع  سيما  ال  واإلرهاب،  لتطرف 

التواصل و   ،الشاذة مواقع  على  حسابات  وإنشاء  وتطبيقات  قنوات  فتح 
استخدامها،  االجتماعي آلية  على  والدعاة  العلماء  المعلومات   ؛وتدريب  لنشر 

والتنظيمات  واألفكار الصحيحة المعتدلة، والتصدي لفكر الجماعات المتطرفة  
 . اإلرهابية

الصفحات   -2 من  للمجتمع  الدولة  مؤسسات  من  المستمر  التحذير  أهمية 
اإلرهابية التنظيمات  تبتكرها  أو  عليها  تسيطر  التي  والتطبيقات  ،  والحسابات 

 واإلعالن عن أي تطبيق جديد لهذه التنظيمات. 
وقات  ينبغي على األسرة ومؤسسات الدولة االهتمام بالشباب والعمل على سد أ -3

المفيدة،   بالهوايات  دورٌ فلفراغهم  أيِّّ   كبيرٌ   لشباب  وبناء  تنمية  مجتمع    في 
  شريحةً   فال يجب أن يكونوا  ومخاطر اإلرهاب،لتطرف  وتحصينه ضد أخطار ا
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المجتمع  مهمشة لسيطر   داخل  عرضة  أكثر  هم  في    ةإذ  المتطرفة  الجماعات 
 .هذه األحوال

الدخ -4 أو  مجهولة،  لجهات  التبرعات  من  حذر  -ول  الحذر  شبكة    -دون  إلى 
 . اإلنترنت المظلم الذي ُيعد أرضا خصبة للتنظيمات اإلرهابية

التأثير، ونمكنُّه منذ صغره  اليجب أن نربي جياًل من   -5   على شباب قادًرا على 
الحوار والمناقشة، وفكِّّ الشبهات، وكشف عورات األفكار المغلوطة، والمفاهيم  

وحب   المواطنة  على  وتربيته  عن  ؛  األوطانالخاطئة،  الدفاع  أن  يعلم  حتى 
 الوطن عبادة، وأن الموت من أجله شهادة. 

هذا؛ وما كان من صواٍب في هذا البحث فمن هللا تعالى وحده، وما كان من  
أن   أسأُل  تعالى  وهللا  جهدي،  فيه  بذلت  أني  وحسبي  تقصيري،  ومن  فمنِّّي  خطٍأ 

 .به األجر والثواب  يكتب  
 

، سبحانه نعم املوىل ونعم النصري واهلل من وراء القصد، وهو

 وسلم اللهم وصّل العاملني رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر
 وسلم وصحبه وعلى آله حممد سيدنا على وبارك وزد
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Fو K 

 

 القرآن الكريم، كالم رب العاملني.: اًلأو

 : مراجع متنوعة: ثانًيا

  دار  طبعة  المجيد،   عبد   سعيد   محمد  الشباب،   على  لإلنترنت   االجتماعية  اآلثار -1
 والتوزيع.  للنشر المصطفى

  والتوزيع،  للنشر  العلمية  اليازوري   دار   نجم،  عبود   نجم  اإللكترونية،   والمعرفة  اإلدارة  -2
 م. 2009 عمان، األردن، 

أدب الطلب ومنتهى األرب، محمد بن علي الشوكاني، الطبعة األولى، مكتبة ابن   -3
 هث. 1415تيمية، القاهرة، 

عند الشباب وعالقته بمهارات التواصل االجتماعي، روال الحمصي،    إدمان االنترنت -4
 بداعي الثاني عشر، جامعة أسيوط. الطالبي اإل  ىبحث مقدم في مؤتمر الملتق

الوهاب، مجلة مركز بحوث الشرطة، العدد   اإلرهاب اإللكتروني، -5 علي محمود عبد 
 .م 2011، مارس39

الراهن، أ -6 العالمي  الدولي والنظام  الطبعة  اإلرهاب  يازجي ومحمد عزيز شكري،  مل 
 هث.1413األولى، دار الفكر، دمشق 

  لمؤتمر  مقدم   بحث  الهواري،  محمد  العال ،  وسبل  واألسباب   المفهوم   :اإلرهاب  -7
  اإلسالمية  سعود   بن  محمد  اإلمام   جامعة  في  المنعقد  اإلرهاب  من  اإلسالم   موقف

 هث.1425
اإلره -8 الجهادية  الجماعات  عن  التجنيد  ماهر  أساليب  حسن،  الدين  صالح  ابية، 

صحيفة حفريات تصدر عن مركز دال لألبحاث واإلنتا  اإلعالمي، القاهرة  فرغلي،  
 م. 2017

  لمؤتمر   مقدم  بحث   الحسين،   العزيز   عبد   أسماء  والتطرف،  والعنف   اإلرهاب   أسباب  -9
  اإلسالمية  سعود   بن  محمد  اإلمام   جامعة  في  المنعقد  اإلرهاب  من  اإلسالم   موقف

 هث.1425



 التاسع والثالثون العدد  والدعوة باملنوفية الدينكلية أصول جملة 

 

 - 1003 - 

  التربية  مجلد  راضي،  زاهر  العربي،  العالم   في  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  -10
 م. 2003 سنة  عمان جامعة  (15)  العدد

استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره في العالقات االجتماعية، مريم نريمان   -11
جامعة   اإلسالمية،  والعلوم  اإلنسانية  العلوم  كلية  ماجستير،  رسالة  الحا   نومار، 

 م. 2011لخضير، باتنة، 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي، دليل للمشاريع الممولة من االتحاد األوربي،   -12

 . النشر  مكان، بدون ذكر لم 2004طبعة 
 م. 2007 األسرة  مكتبة طبعة مصطفى، محمد الجهيني،  أحمد واآلخر، اإلسالم  -13
النحال  -14 الرحمن  عبد  وأساليبها،  اإلسالمية  التربية  الخامسة  أصول  الطبعة  وي، 

 م. 2007هث 1427والعشرون، دار الفكر،
تحقيق -15 الشاطبي،  الغرناطي  اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  إبراهيم  ام،       :  االْعتِّص 

هشام بن إسماعيل الصيني، الطبعة األولى، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع،    . د
 م.2008-هث1429المملكة العربية السعودية، 

  الطبعة  صالح،   عصام  مروي   المستقبل،   وآفاق  األسس   : رونياإللكت  اإلعالم -16
 م. 2015 األردن،  عمان، العلمي،  االعتصام  دار األولى، 

  األولى،  الطبعة  الديلمي،  محمد  الرزاق  عبد  اإللكترونية،   والصحافة  الجديد  اإلعالم -17
 م. 2011 األردن،   للنشر،  وائل دار

الجوزي -18 قيم  ابن  العالمين،  رب  عن  الموقعين  األزهرية،  إعالم  الكليات  مكتبة  ة، 
 م. 1980ه 1400

 م. 2002األعالم، الزركلي، الطبعة الخامسة عشر، دار العلم للماليين،  -19
  الطبعة  الفقي،  حامد  محمد  :تحقيق  القيم،  ابن  الشيطان،  مصائد  من  اللهفان  إغاثة -20

 م.1975-هث1395  بيروت،  المعرفة، دار الثانية، 
اإل -21 لمواجهة  مقترحة  تربوية  المجلة  آليات  محمد،  عيسى  سحر  اإللكتروني،  رهاب 

 ، كلية التربية، جامعة سوها . 2009( 58التربوية، العدد)
الدم  -22 دار  :  أمراء  عكاشة،  خالد  البغدادي،  وحتى  المودودي  من  اإلرهاب  صناعة 

 م. 2017سما للنشر والتوزيع، الكويت،
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سعيد،   -23 مصطفى  المخفية،  اإلرهابية  األنشطة  أرض  المظلم  في  اإلنترنت  مقال 
القاهرة،   اإلعالمي،  واإلنتا   لألبحاث  دال  مركز  عن  تصدر  حفريات  صحيفة 

 م. 13/5/2018بتاريخ 
ذوقان  أدواته،  مفهومه،:  العلمي البحث  -24 طبعة عبيدات  أساليبه،   دار  وآخرون، 

 والتوزيع، عمان، األردن.  للنشر  مجدالوي 
د -25 كثير،  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  والنهاية،  الفكر،البداية    -هث1407ار 

 م.  1986
 البدر الطالع، محمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت.   -26
تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين، محمد المنصور، رسالة   -27

 م. 2012ماجستير غير منشورة، األكاديمية العربية المفتوحة، الدانمارك، 
  أبو  الحسيني،   الرّزاق   عبد   بن   محّمد   بن   محّمد   القاموس،  جواهر   من  العروس   تا  -28

   الهداية.  دار المحققين،  من مجموعة : المحقق  الزَّبيدي،  بمرتضى  الملّقب الفيض،
تاريخ األمم والملوك، محمد بن جرير الطبري، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية،   -29

 هث. 1407بيروت، 
  بيت  مصلح،  يحي  يةالعرب   إلى  ترجمه  كولن،  سايمون   اإلنترنت،   عبر  التجارة  -30

 م. 1999 أمريكا  الدولية، األفكار
للنشر،   -31 التونسية  الدار  عاشور،  ابن  الطاهر  محمد  والتنوير،  التحرير 

 م. 1984تونس،
رسالة   -32 سليم،  متعب  خولة  اإلنترنت،  على  المظلمة  الشبكات  محتوى  تحليل 

 م. 2013ماجستير، جامعة مؤتة، األردن، 
ة الستخدامات شبكة االنترنت في تجنيد االتباعع،  التطرف اإللكتروني عرؤية تحليلي -33

فايز عبد هللا الشهري، ورقة علمية مقدمة لمؤتمر تقنية المعلومات واألمن الوطني  
 م. 2007المنعقد في الرياض 

للمؤتمر   -34 مقدم  بحث  الرزاق،  عبد  بن  محمد  شرعيةع،  عدراسة  الدين  في  التطرف 
ة اإلمام محمد بن سعود، المملكة  سالم من اإلرهاب، جامعالعالمي عن موقف اإل 

 م. 2004 العربية السعودية،
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الكتاب   -35 دار  األولى،  الطثبعة  الجرجاني،  علي  بن  محمد  بن  علي  التعريفات، 
 هث.1405العربي، بيروت، 

 م. 1990تفسير المنار، محمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -36
فضي -37 واإلعالم،  لالتصال  الجديدة  الثقافة  التكنولوجيا  دار  األولى،  الطيعة  دليو،  ل 

 . م 2010للنشر والتوزيع، األردن، 
ودراسة   -38 لألبحاث  العربي  المركز  المؤلفين،  من  مجموعة  عداعشع  الدولة  تنظيم 

 م. 2018السياسات، الطبعة األولى، 
  المفتوحة،   القدس   جامعة  الرابعة،  :الطبعة  وآخرون،  السيد  عزمي  اإلسالمية،   الثقافة -39

 م. 2008
  الشهري،   فايز  واالتجاهات،  المالمح  اإلنترنت،  شبكة  على  والعنف  التطرف   افةثق -40

 م. 2010-هث1431 القاهرة،  والبحوث،  الدراسات  مركز
 هث. 1398جامع بيان العلم، ابن عبد البر، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت،  -41
ال -42 المنعم كامل،  العربي، محمد عبد  المواجهة، أميرة  طبعة  جذور اإلرهاب وآليات 

 م. 2018األولى، أطلس للنشر واإلنتا  اإلعالمي، مصر، 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ابن قيم الجوزية، الطبعة األولى، دار   -43

 .م 1985-هث1405الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  
حروب مواقع التواصل االجتماعي، أيهاب خليفة، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة،   -44

 . م 2016
أسسه وتقنياته، حنان حمدي السالموني، بحث ضمن مؤتمر  :  الحوار اإللكتروني  -45

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،    ( )   الحوار وأثره في الدفاع عن النبي
 م. 2013المملكة العربية السعودية، 

46- ( العدد  العربي  مجلة  صالح،  محمد  أحمد  اإلنترنت،  شاشة  على  (  515حياة 
 م. 2001

مركز الحضارة  البنى، العوامل المؤثرة، مجموعة باحثين،  :  العنف التكفيري خطاب   -47
 . م2016هث 1437لطبعة األولىلتنمية الفكر اإلسالمي، ا



  ابَهْرواإِل ِفرَُّطالتَّ ِرْشَن يِف اَهُرَثوَأ ّياِعَمِتْجااِل ِلاُصَوالتَّ ُعاِقَوَم

 

 - 1006 - 

المركز اإلعالمي -48 للفتوى ،  دار اإلفتاء المصرية،  العالمي  الفتاوى  ،  المؤشر  مرصد 
 التكفيرية واآلراء المتشددة. 

أعيان  -49 في  الكامنة  الثامنة،    الدرر  العسقالني،  المائة  حجر  بن  علي  بن  أحمد 
 م. 1972-هث1392الثانية، مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، الطبعة

ضمن   -50 بحث  زياني،  دريوي  سمير  بوك،  فيس  لموقع  والتعليمي  التربوي  الدور 
مؤتمر ضوابط استخدام شبكات التواصل االجتماعي، المملكة العربية السعودية،  

 م. 2016
عداعشع  -51 اإلسالمية  الرقب،    -حقيقتها  -نشأتها:  الدولة  حسين  صالح  أفكارها، 

 م. 2015-هث1436الطبعة الثانية،
رؤية استراتيجية آلليات التواصل اإللكتروني، عبد اللطيف بن صفية، بحث ضمن   -52

مؤتمر ضوابط استخدام شبكات التواصل االجتماعي، المملكة العربية السعودية،  
 م. 2016

شع يب  :  ي داود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي، المحققسنن أب -53
مَّد كامِّل قره بللي، الطبعة األولى، دار الرسالة العالمية،   هث  1430األرنؤوط، مح 

 م.  2009
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، الطبعة األولى، دار ابن   -54

 هث. 1406 كثير، بيروت
الطحاو  -55 وزارة  شرح  األولى،  الطبعة  الحنفي،  العز  أبي  ابن  السلفية،  العقيدة  في  ية 

واإلرشاد   والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  السعودية،    -الشئون  العربية  المملكة 
 هث. 1418

المحقق  -56  ، الحسين بن عبد هللا اآلُجرِّيُّ أبو بكر محمد بن  الدكتور عبد  :  الشريعة، 
ال الدميجي،  سليمان  بن  عمر  بن  الرياض،  هللا  الوطن،  دار  الثانية،  طبعة 

 م. 1999-هث1420السعودية،
دار   -57 الثالثة،  الطبعة  البخاري،  هللا  عبد  أبو  إسماعيل  بن  محمد  البخاري،  صحيح 

 م،  1987-هث 1407ابن كثير، اليمامة، بيروت، 

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIftaMedia/?hc_ref=ARQXwP6u-w70SIznNZxdQf8rPykxTsxX6EB5qto1ZuRLqrPKMAzcRb8zbigH6uB6_jE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAN_vsZYHhHcXOHewG4x5LdYxHNxF4qMdSMoDjWVgIIpvgSj73UIC916hxGq93Xmb5rppa6UMYYolE1dq-l0kBjcXk_mDVvKtxr8BJmlBgq2XfmUlXVbstrNI5ed1aicRdM73Vc0NL74r8N9rsXj2uAmkVNOGiXIb9zIAjmzPfPxpMDaL015AT2_v4jmm6OEtTJte2CqSqS3oBDbOlctStal3netGGJfx9KCcxBUu9tEvxc2IZbdUftKh3VtVM1LpPigO3I8me7ctAucVVNmmrzcXAultrgfeI_u3CoIYCEdSQ8mT6NwjWuLHYkL16GYksjBsyb_Dkd34hOHQD8CYjwjggA&__tn__=kC-R
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الجيل،   -58 دار  النيسابوري،  القشيري  الحسن  أبو  الحجا   بن  مسلم  مسلم،  صحيح 
 بيروت. 

الغ  -59 الطبعة  ظاهرة  حامد،  الحكيم  عبد  محمد  الحديث،  العصر  في  الدين  في  لو 
 م. 1991-هث1411األولى، دار المنار 

ظواهر ومشكالت األسرة والطفولة المعاصرة، محمد عبد الفتاح، المكتب الجامعي   -60
 م. 2009 الحديث، اإلسكندرية، 

لى، دار  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن حجر العسقالني، الطبعة األو  -61
 م.  1987-هث1407الريان، 

 هث. 1421الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي، الطبعة الثانية، دار ابن الجوزي،  -62
 م. 1972ث، ه1391فيض القدير، عبد الرؤوف المناوي، الطبعة الثانية، دار الفكر -63
العدد      القرصنة اإللكترونية، نورة شلوي، مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانية،   -64

 م. 2018، 2
  بيروت،   صادر،  دار  الثالثة،   الطبعة  منظور،  ابن  الدين  جمال  العرب،  لسان -65

 هث.1414
 العربي. الكتاب  دار  طبعة المصري، محمد  اإلسالمي، المجتمع -66
جامعة  -67 مزيد،  الدين  بهاء  الواقعية،  المجتمعات  من  بدال  االفتراضية  المجتمعات 

 م. 2011اإلمارات العربية، أبو ظبي، 
المحققمجموع   -68 الحراني،  تيمية  ابن  الحليم  عبد  بن  أحمد  الباز،  :  الفتاوى،  أنور 

 م. 2005-هث 1426عامر الجزار، الطبعة الثالثة، دار الوفاء،
  محمود   :تحقيق   الرازي،  القادر  عبد  بن   بكر  أبي  بن   محمد   الصحاح،   مختار -69

 م. 1995-هث1415 بيروت،  ناشرون،  لبنان  مكتبة خاطر،
م -70 بين  السالكين  الطبعة  مدار   الجوزية،  قيم  ابن  نستعين،  وإياك  نعبد  إياك  نازل 

 م. 1973-هث1393الثانية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
مرو  الذهب ومعادن الجوهر، أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي،   -71

 دار الكتب العلمية، بيروت. 
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مصطفى عبد  : ي، تحقيق المستدرك على الصحيحين، أبو عبد هللا الحاكم النيسابور  -72
 م.1990-هث1411القادر عطا، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

تحقيق  -73 الغزالي،  محمد  بن  محمد  حامد  أبو  السالم  :  المستصفى،  عبد       محمد 
 م. 1993-هث1413عبد الشافي الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، 

حمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن  مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد هللا أ  -74
وآخر  مرشد،  عادل  األرنؤوط،  شعيب  تحقيق  الشيباني،  األولى،  ينأسد  الطبعة   ،

 م.  2001-هث1421مؤسسة الرسالة، 
المصادر اإللكترونية للمعلومات، ربحي مصطفى عليان وإيمان فاضل السامرائي،   -75

 م.  2014دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 
  األولى،  : الطبعة  عمر،  الحميد   عبد   مختار   أحمد   د   المعاصرة،  العربية   اللغة  جممع -76

 م. 2008-هث1429 الكتب،  عالم 
  دار   بالقاهرة،   العربية   اللغة  مجمع  وآخرون،   مصطفى   إبراهيم  الوسيط،  المعجم  -77

 الدعوة. 
قدامة   -78 بن  أحمد  بن  هللا  عبد  الشيباني،  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  فقه  في  المغني 

 هث. 1405الطبعة األولى، دار الفكر، بيروت،  المقدسي، 
المحقق -79 األشعري،  الحسن  أبو  المصلين،  واختالف  اإلسالميين  نعيم  :  مقاالت 

 م.  2005 -هث 1426زرزور، الطبعة األولى، المكتبة العصرية، 
المحقق -80 القزويني،  زكريا  بن  فارس  بن  أحمد  اللغة،  محمد  :  مقاييس  الم  السَّ عبد 

 م. 2002-هث1423اد الكتاب العربي، ه اُرون، طبعة اتح
مكتبة   -81 دار  الحراني،  تيمية  ابن  الحليم  عبد  بن  أحمد  التفسير،  أصول  في  مقدمة 

   .م 1980هث1490الحياة، بيروت، لبنان
المنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا ، النووي، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث   -82

 هث.1392العربي، بيروت، 
لوم اإلنسانية والتطبيقية، عبود عبد هللا العسكري، طبعة دار  منهجية البحث في الع -83

 النمير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق.  
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  والعلوم   الحقوق   كلية  جامعية،   رسالة  بوشامة،  خولة  العنيف،  التطرف  مواجهة -84
 الجزائر.  قالمة، مايو 8 جامعة  السياسية،

أبو  :  ي الشاطبي، المحقق الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناط -85
عفان،   ابن  دار  األولى،  الطبعة  سلمان،  آل  مشهور بن حسن  -هث1417عبيدة 

 م. 1997
في  -86 ورقة  بعزيز،  إبراهيم  المستعملين،  ثقافة  على  وأثرها  الجديدة  االتصال  وسائل 

الوطني بسكرة،  :  الملتقى  خيضر  محمد  جامعة  والمجتمع(  اإلعالم  )وسائل 
 م. 2010الجزائر، 

  األمين   محمد  واالعتدال،  الوسطية  ثقافة  تعزيز  في  ودورها  الحديثة  االتصال  وسائل  -87
    م. 2014 للوسطية العالمي  المنتدى النبي،   عبد

اإللكتروني -88 اإلرهاب  الرحمن  :  وسائل  عبد  مكافحتها،  وطرق  اإلسالم  في  حكمها 
اإلرهاب، من  اإلسالم  موقف  عن  العالمي  المؤتمر  السند،  هللا  -هث1425  عبد 

 م. 2004، جامعة اإلمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، م 2004
العربية   -89 االقتصادية  للتنمية  القومي  المحتوى  وإثراء  االجتماعي  التواصل  وسائل 

 م. 2015الشاملة، هناء سرور، جامعة الدول العربية، القاهرة 
الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن -90 محمد بن    وفيات األعيان وأنباء أبناء 

 إحسان عباس، دار صادر، بيروت. :  إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان، المحقق 
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 املوضوعات   فهرس 
 

 الصفحة املوضوع

 883 ملخص البحث عربي 
 884 ملخص البحث إنجليزي 

 885 مقدمة 
 891 .التعريف بمفردات عنوان البحث  :التمهيد

 892   اإللكترونية. بالمواقع التعريف :أوالً 
 892 االجتماعي.  التواصل مواقع مفهوم ا:ثانيً 
 895 التطرف. مفهوم ا:ثالثً 
 898 اإلرهاب. مفهوم ا:رابعً 

األول وخصائصها :  المبحث  االجتماعي  التواصل  مواقع  نشأة 
  .وآثارها

901 

 901 نشأة مواقع التواصل االجتماعي. المطلب األول: •
 906 . اعيمواقع التواصل االجتمخصائص  الثاني: المطلب •
 910 االجتماعي. التواصل مواقع آثار الثالث: المطلب •

 910 اآلثار اإليجابية لمواقع التواصل االجتماعي.  أواًل:
 913 اآلثار السلبية لمواقع التواصل االجتماعي.   ثانيًا:

 921 .ضوابط استخدام مواقع التواصل االجتماعي: المبحث الثاني
األول:  • ضوء استخدام م  المطلب  االجتماعي في  التواصل  واقع 

 الحفاظ على الضرورات الخمس.
921 

 924 الضوابط العقدية. المطلب الثاني: •
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 927 األخالقية. السلوكية و الضوابط  المطلب الثالث: •
 929 الضوابط االجتماعية.  المطلب الرابع: •

 التواصل   مواقع  على  واإلرهاب  التطرف  دوافع  :الثالث  المبحث
 . عياالجتما

934 

 934 والنفسية.  الشخصية الدوافع األول: المطلب •
 936  الفكرية. الدوافع الثاني: المطلب •
 944 االجتماعية.  الدوافع الثالث: المطلب •
 947 االقتصادية.  الدوافع الرابع: المطلب •

الرابع التواصل :  المبحث  مواقع  على  واإلرهاب  التطرف  مظاهر 
 . االجتماعي

949 

القديمة على    طلب األول:الم  • عسف النصوص وإنزال الحوادث 
   حوادث جديدة.

949 

 952 قمع الرأي المخالف وتكفيره. المطلب الثاني: •
الثالث:  • و   المطلب  المتطرفة،  األفكار  المخالفين  تزيين  تشويه 

 والتشنيع عليهم.  
954 

 955 ة.قسو الغلظة وال المطلب الرابع: •
الخامس:  • التواصل رفع    المطلب  مواقع  على  البراقة  الشعارات 

 االجتماعي. 
957 

الخامس المتطرفة  :  المبحث  لمواقع    هااستخدام و الجماعات 
 . التواصل االجتماعي

961 

 961 صفات جماعات التطرف واإلرهاب.  المطلب األول: •
الثاني:  • لمواقع   المطلب  المتطرفة  الجماعات  استخدام   966مراحل 
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 التواصل االجتماعي. 
الثالث:  • االجتماعي ات سم  المطلب  التواصل  مواقع   استخدام 

 اإلرهابية. للجماعات 
968 

الرابع:  • لمواقع   المطلب  المتطرفة  الجماعات  استخدام  أهداف 
 . التواصل االجتماعي

971 

السادس على :  المبحث  المتطرفة  للجماعات  الحديثة  األساليب 
 . مواقع التواصل االجتماعي، وسبل المواجهة

976 

أسلوب الخطاب لدى التنظيمات اإلرهابية على    المطلب األول:  •
 مواقع التواصل االجتماعي. 

977 

 980 . استخدام التْطبيقات الُمشفرة الحديثة  المطلب الثاني: •
الثالث:  • التواصل   المطلب  مواقع  على  داعش  تنظيم  أساليب 

 االجتماعي. 
986 

الرابع:  •  مواقع  على  رهاب واإل  التطرف  مواجهة  سبل  المطلب 
   االجتماعي. التواصل

992 

 998 الخاتمة
 1002 المراجعالمصادر و أهم 

 1010 الموضوعات فهرس 
 

k 

 
 


