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باتت و�سائل التوا�صل الإجتماعي مثل الفي�سبوك،
ال��ت��وي�تر ،اليوتيوب ،ال��وات�����س��اب ،الإن�����س��ت��غ��رام ،ال�سناب
�شات يف متناول اجلميع ال��ي��وم ،ك��ب��ا ًرا و���ص��غ��ا ًرا ذك��و ًرا
و�إنا ًثا ،و�أ�صبحت جمتمعات التوا�صل الإجتماعي �ش�أنها
�ش�أن املجتمعات احلقيقية بحاجة �إىل و�ضع ال�ضوابط
الأخالقية لكي ال يخرج التعامل فيها عن ح��دود الأدب
وح�سن التعامل .ما نق�صده بال�ضوابط الأخالقية هو غري
ال�ضوابط القانونية التي ت�ضع كث ًريا من املمار�سات يف حيز
الإباحة �أو احل�ضر كاخرتاق احل�سابات �أو ال�سب وال�شتم
�أو ن�شر الربجميات ال�ضارة �أو ال�سرقة ،ويرتتب على ذلك
م�ساءالت قانونية.
�إن املعلومات املن�شورة على و�سائل التوا�صل الإجتماعي
هي ح�صيلة ما يقدمه امل�ستخدمون ،ولذلك ف�إن �صدق هذه
املعلومات يعتمد على ح�صيلة �صدق امل�ستخدمني .لكن
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كما يقال ف�إن العملة الرديئة تطرد العملة اجليدة ،ف�إن
املعلومات الكاذبة �أ�شد انت�شا ًرا من ال�صحيحة.
يف و�سائل التوا�صل يجب اتباع ح�سن الأدب يف التعامل
بالكلمة احل�سنة حتى مع الأ�صحاب الذين قد ُيرفع بينهم
التك ّلف واجتناب تداول الألفاظ البذيئة والتنابز بالألقاب
ال�سيئة والنميمة والغيبة والتن ّمر والإ�ستهزاء وما �إليها
وعدم �إزعاج الآخرين وعدم التوا�صل يف �أوقات تزعج من
يجري التوا�صل معه واحرتام وجهات نظرهم وعدم ن�شر
�صور �أ�شخا�ص �إ ّال بعد �أخذ موافقتهم .كما �أن يف التوا�صل
مع املجموعات املت�ضمنة �أعدادًا من امل�شاركني يجب احلذر
من الت�شهري بواحد من الأع�ضاء �أو ك�شف �س ّره ،و�إن كان
هناك ما ي�ستدعي التوا�صل فيكون مع ال�شخ�ص املعني
ب�صورة خا�صة ولي�س م��ع املجموعة ك ّلها ويجب يف ك ّل
الأحوال حتري ال�صدق والأمانة يف نقل املعلومة ون�شر ما
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هو مفيد وعدم ن�شر ما فيه ال�ش ّر.
وتت�صف و�سائل التوا�صل ب�أنها و�سيلة تخت�صر
امل�سافات والزمن ،فبدل القيام بزيارة �شخ�ص بعيد
ميكن التوا�صل معه بال�صوت وال�صورة بهذه الو�سائل
خمت�ص ًرا عناء الإنتقال واخت�صا ًرا للزمن خا�صة يف
زمن انت�شار وباء كورونا .لكن �سهولة ا�ستعمال هذه
الو�سائل بد�أ يق�ضم الوقت هد ًرا يف ما ال طائل فيه
�أو ما فيه ال�ضرر من اطالع على ما �ضرره �أكرث من
نفعه .لذلك ينبغي �ضبط ا�ستعمال ه��ذه الو�سائل
ا�ستغال ًال للوقت ال ت�ضيي ًعا له .وقد مير الإن�سان يف
خلوته بهذه الو�سائل يف حالة �ضعف ويف غياب رقابة
الأ�سرة �إىل التمادي يف الإطالع على ما �ضرره �أكرث
من نفعه كاملواقع الإباحية وغريها.
تعج و�سائل التوا�صل بالأخبار غري املوثوقة .لذلك
من ال�ضروري الت�أكد من �أي خرب قبل ن�شره .وقد
ظهرت يف الآونة الأخرية بع�ض الأفالم وامللفات التي
حتوي معلومات كاذبة �أو �صور مدجمة �أو ترجمات
غري �صحيحة يبدو من نا�شريها ح�سن النية ابتغاء
الت�شجيع على �أم��ر ح�سن �أو حتذير من �أم��ر �سيء.
وه��ذا ال يجيزه �شرع وال ع��رف ،فالغاية احل�سنة ال
يجوز الو�صول �إليها بالو�سيلة ال�سيئة.
احرتاما
والتوا�صل بني اجلن�سني يجب �أن يلقى
ً
خا�صا وح���ذ ًرا �شديدً ا� .إن نقل ال�صورة وال�صوت
ً
بو�سائل التوا�صل يخرتق حرمات البيوت وينتهك يف
كثري من الأح��ي��ان اخل�صو�صيات ورمب��ا ينجم عنه
الأذى ال�شنيع .لذلك ينبغي عدم الثقة بكل من يطلب
التوا�صل بال�صوت وال�صورة �أو تبادل ال�صور دون
�سابق معرفة وثيقة ودون حاجة ملحة.
لقد �أ�صبحت �إمكانيات التمويه واملعاجلة الرقمية
لل�صور هائلة الإمكانيات وب�إمكانها الق�ص والل�صق
والتحوير بغية الإتهام �أو ت�شويه ال�سمعة .لذلك ينبغي
احلذر ال�شديد خا�صة للن�ساء وكذلك تنبيه الأطفال
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واليافعني على مثل هذه املخاطر.
�إن قابلية احلفظ يف الهواتف الذكية جتعل الكثري
ً
حمفوظا فيها .ومن ثم ف�إن االطالع
مما يتداول عليها
على ما حدث وما خزن �سهل يف العادة .لذلك يجب
جتنب التج�س�س على خ�صو�صيات الآخرين وخا�صة
ب�ين ال��زوج�ين ،فقد ي����ؤدي ذل��ك �إىل ال�شك والظن
ال�سيء ومن ثم �إىل م�شاكل �أ�سرية ال ح�صر لها.
ويجب عدم ا�ستعمال الأ�سماء امل�ستعارة والتخفي
وراءها بن�شر �أو خماطبة وجتنب ن�شر وتبادل ال�صور
املخلة باحلياء و�ضرورة الإ�سراع بحذفها �إن و�صلت
وحتذير من �أر�سلها ،وال يجوز اخرتاق اجلهاز النقال
العائد للآخرين �أو تزوير املعلومات املتبادلة� ،أو
انتحالها �أو ن�سبتها لغري �أ�صحابها.
كما �أن على امل�ؤ�س�سات الأكادميية واملدار�س �أن
اهتماما متزايدً ا مبو�ضوع �أخالقيات الإعالم
تويل
ً
والتنبيه ع��ل��ى ���س��وء ا���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل التوا�صل
االجتماعي والإنرتنيت ب�شكل عام .كما �أن على الآباء
والأمهات ح�سن توجيه الأطفال واليافعني عند �أول
متا�سهم مع و�سائل التوا�صل ومراقبة ا�ستعمالهم لها
لئال يعتادوا على اال�ستعمال ال�سيئ لها.
لقد نتج عن �شيوع و�سائل الإت�صال �شرور عديدة
منها الإدم��ان على ا�ستعمالها مما ي�ؤثر �سل ًبا على
�إهمال العالقات الأ�سرية وتفكك العائلة والت�أثري على
الواجبات املدر�سية للطلبة وانخفا�ض الإنتاجية وقتل
الإبداع والتناق�ض يف ال�شخ�صية بني التعامل عن بعد
مع النا�س والتعامل احلقيقي وقد ينتج عن الإدمان
قلة ال�صرب وامليل نحو ال�سرعة يف ما ال موجب له
والإك��ت��ئ��اب �أح��ي��ا ًن��ا .وه��ذه النتائج تختلف من فرد
لآخر يف ت�أثريها على التعامل الأخالقي يف املجتمع.
و�أخ ًريا ف�إن جتاوز احل ّد يف ا�ستخدام و�سائل التوا�صل
االجتماعي ينتج عنه م�ساوئ كثرية فما جتاوز ح ّده
انقلب �إىل �ض ّده.
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