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 الدور اإلعالمي والتقين يف الوقاية من تفشي ظاهرة الطالق، بني الواقع واملأمول 

The media and technical role in preventing the spread of divorce, 

between reality and expectations 

 2رضوان مجال األطرش                                           1صديق عويش عايد احملمادي                  

    Radwan Jamal Elatrash                  Siddiq Owayyish Ayed Al-mehmadi 

 ملخص البحث: 

أثره يف حياة الناس واهتماماهتم، ودوره يف بث بيان  ديث، و احل قدمي و يف ال أمهية اإلعالم    احلديث عن  يتناول هذا البحث
الوعي، لتفادي الظواهر السيئة ومحاية األفراد واجملتمعات منها ومن آاثرها، وضرورة توفري اإلعالم النزيه السيما يف ظل 
التأثري السريع والواسع لإلعالم الرقمي والتقين املعاصر مع بيان بعض املبادئ العامة اليت ينبغي أن يتحلى هبا اإلعالم 

مث استطالع واقع اإلعالم  عزيز، يف أتصيل أخالقيات نقل األخبار والوقائع بني الناس. من واقع ما جاء يف كتاب هللا ال
املعاصر يف محاية اجملتمع من ظاهرة الطالق، من واقع ما يراه املختصون يف امليدان مع بيان أمثلة ملوقف اإلعالم املعاصر 

مث بيان الدور معاجلة الظواهر اجملتمعية.    ، وتوضيح بعض جوانب الضعف والقصور يف من عدة مسببات جوهرية للطالق
االعالمي والتقين املأمول للوقاية من ظاهرة الطالق ومسبباته، وأمهية التغلب على مظاهر الضعف والقصور اإلعالمي، 

فعيل تتوصل الباحثان إىل ضرورة  وأخريًا    وذلك أيًضا من واقع ما يراه األكادمييون واملختصون يف ميادين التوفيق األسري.
دور اإلعالم التقليدي والتقين يف محاية اجملتمع من ظاهرة الطالق، وأمهية العمل على جماهبة التحدايت اإلعالمية اليت 

يف إلقاء   رابنينيأن آراء الباحثني االجتماعيني واملصلحني تكاد تتقارب مع العلماء الذلك  تستهدف األسرة املسلمة،  
إلسالمية على تقصريه يف جماهبة مسببات الطالق السيما وأن إفرازات التقنية احلديثة  اللوم على اإلعالم يف اجملتمعات ا

 
 طالب دكتوراه يف قسم دراسات القرآن والسنة، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي.  1
 أستاذ التفسري املشارك يف يف قسم دراسات القرآن والسنة، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي.  2
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ابتت من أكرب مسببات الطالق، فيما كان الواجب تنفيذ برامج إعالمية هادفة ومسؤولة تقاوم هذه اإلفرازات السامة 
 حىت نصل إىل خفض معدالت الطالق يف اجملتمع املسلم. 

 الدور اإلعالمي، الدور التقين، الوقاية، ظاهرة الطالق. الكلمات املفتاحية:  

Abstract:  

This research deals with the importance of mass media in primal and modern-day societies, and 

its influence on people's lives, concerns, and its role in raising awareness. The study attempts to 

rationalize some common doctrines that the media should demonstrate in terms of what stated in 

the Holly Quran to verify moral principles. Additional to that,   the paper aims at exploring the role 

of contemporary media in shielding society from the divorce cases, with examples of the 

contemporary media's on several fundamental causes of divorce, and clarifies some features of 

feebleness and deficiencies in handling this societal phenomena.  Finally, the most important 

findings and recommendations of the research, that the media has a major role to play in stabilizing 

Muslim families, particularly in the matter of increasing the rate of divorce. 

Key words: The media role, the technical role, prevention, the phenomenon of divorce. 

 : مقدمة

يستغين أحدهم عن حاجياته ظم أتثري اإلعالم على الناس، واهتمامهم به لدرجة أهنم قد  مل يعد خيفى على ذي لٍب ع  
 الضرورية من مأكل وملبس وال يستغين عن املادة اإلعالمية اليت جتعله متصاًل ابجملتمع والعامل حوله. 

إن املتأمل يف اإلعالم ونشأته يرى أنه ومنذ القدم كانت له أمهية كربى عند الشعوب، فالقبائل ومهما يكن من أمر، ف
 - يضاً ا- ابلشعراء كناطقني إعالميني وكإذاعات متنقلة هتيج اخلواطر، وكان يستعان هبم  العربية يف اجلاهلية كانت تستعني

يف إشعال احلروب وإمخادها، فقصيدة يلقيها شاعر يف البوادي كانت كفيلة بتجميع احملاربني وشحذ مهمهم إىل ساحات 
انت كفيلة بتهدئة روع اجلموع املتقاتلة الوغى ملقاتلة خصومهم والثأر منهم، وقصيدة حكيمة أخرى يلقيها شاعر آخر ك
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واليت كان هلا ذلك التأثري مل يكن مبقدورها   - الشاعر والقصيدة -وفك اشتباكها، ولكن تلك الوسائل اإلعالمية البسيطة  
 تغيري األفكار واملشاعر، ومل يكن إبمكاهنا إحالل أنظمة ووجهات نظر جديدة بداًل من اليت كانت قائمة. 

م وعين بتهذيب اإلعالم ورسم سياسته منذ بداية أمره، ولذا  كان له كبري األثر يف نشر اإلسالم، مث جاء اإلسال
ريََتَك اأْلَقْ َرب نَي﴾َوأَْنذ ْر  وكمثال على ذلك فقد أخرج أمحد َعن  اْبن  َعبَّاٍس، قَاَل: َلمَّا أَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: ﴿ ]الشعراء:   َعش 

ُّ  ، قَاَل: أََتى ا[214 يُء إ لَْيه ، وَ   لنَِّب  َبنْيَ الصََّفا، َفَصع َد َعَلْيه ، مُثَّ ََنَدى: "اَي َصَباَحاْه" فَاْجَتَمَع النَّاُس إ لَْيه ، َبنْيَ َرُجٍل َيَ 
، اَي َبين  ف ْهٍر، اَي اَي بَ َرُجٍل يَ ب َْعُث َرُسوَلُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللا   .... أََرأَيْ ُتْم َلْو َأْخرَبُْتُكْم َأنَّ : "اَي َبين  َعْبد  اْلُمطَّل ب  ين  اَي َبين 

؟ " قَاُلوا: نَ َعْم قَاَل: "فَإ ِن ي َنذ ير   قْ ُتُموِن  ، تُر يُد َأْن تُغ رَي َعَلْيُكْم، َصدَّ  َلُكْم َبنْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشد يٍد َخْياًل ب َسْفح  َهَذا اجْلََبل 
ََذا؟ فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: ﴿تَ بَّْت َيَدا َأِب  هَلٍَب َوَتَب﴾ "فَ َقاَل أَبُو هَلٍَب: تَ بًّا َلَك  ، أََما َدَعْوتَ َنا إ ال هل  ]املسد:  (3) َسائ َر اْليَ ْوم 

1 .] 

اإلعالم لنشر هذا الدين يف بيئة عرفت بتفشي الشرك ابهلل عز وجل يف أوساطها،  هكذا استخدم الرسول  
 يف جمتمعه وسيلة لنصرة هذا الدين العظيم. حيظى  واختذ من املصداقية اليت كان 

إن اإلسالم دين اتسم ابلشمولية، ومن جوانبها العناية ابإلعالم مبختلف وسائله القولية والفعلية واملرئية، ملا له من 
ما َيوز نقله أثر جسيم على أمن اجملتمع واستقراره، فاألحكام واملبادئ الشرعية اليت جاءت هبا الشريعة هي اليت حتدد  

من املعلومات واملعارف والثقافات الفكرية والسلوكية وما ال َيوز، ومىت ينقل ومىت ال ينقل، بل قننت وضبطت كيفية 
وقيم يف ممارسة  العامة واخلاصة يف ذلك، ووضعت مبادئ  املصاحل  والتأثري ومراعاة  استخدام وسائل اإلعالم والنشر 

 ا:اإلعالم القويل والفعلي، ولعل منه

[، وقال سبحانه: 44:  طهالتزام حسن القول: كما قال تعاىل: ﴿فَ ُقواَل لَُه قَ ْواًل لَّيي ًنا لََّعلَُّه يَ َتذَكَُّر أَْو خَيَْشٰى﴾ ] .1
 . [83:  بقرة ]ال ﴿َوُقوُلوا ل لنَّاس  ُحْسنًا﴾

 
،  1، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، )بريوت: مؤسسة الرسالة، طمسند اإلمام أمحدد بن حنبل،  أمحد بن حمم  3

 ، واحلديث صححه األرَنؤوط.١٧ص  ٥جم (،  2001ه /  1421
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يُبوا  ﴿اَي أَي َُّها الَّذ يَن    التثبت من صحة األداء والتلقي، كما قال تعاىل:  .2 ق  ب نَ َبٍإ فَ تَ بَ ي َُّنوا َأْن ُتص  آَمُنوا إ ْن َجاءَُكْم فَاس 
]احل ََند م نَي﴾  فَ َعْلُتْم  َما  َعَلى  فَ ُتْصب ُحوا  ََهالٍَة    ُتؤدُّواْ   َأن   ََيُْمرُُكمْ   الليَ   إ نَّ ﴿  وقال سبحانه:  [،6:  جراتقَ ْوًما ِب 

ْلَعْدل    حَتُْكُمواْ   َأن   النَّاس    َبنْيَ   َحَكْمُتم  َوإ َذا  أَْهل َها  إ ىَل   األََماََنت   يعاً   َكانَ   الليَ   إ نَّ   ب ه    يَع ُظُكم  ن ع مَّا  الليَ   إ نَّ   اب  رياً   َسَ   ﴾َبص 
 [. 58:  نساء]ال

َعت يد ﴾ .3 َلَدْيه  َرق يب   قَ ْوٍل إ الَّ  يَ ْلف ُظ م ْن  النطق، كما قال تعاىل: ﴿َما  الكلمة وأمانة  ]ق:   استشعار مسؤولية 
 . [ 36:  االسراءوقال سبحانه: ﴿إ نَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَئ َك َكاَن َعْنُه َمْسُؤواًل﴾ ]  [، 18

ُعوَن * َوالَّذ يَن ُهمْ  .4 َعن   جتنب اللغو والعبث يف أداء الكلمة: ﴿َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤم ُنوَن * الَّذ يَن ُهْم يف  َصالهت  ْم َخاش 
 . [3-1: املؤمنون ]  ر ُضون﴾اللَّْغو  ُمعْ 

 * ُيْصل ْح التزام القول الراشد والسديد املنبثق عن ترٍو وتعقل: ﴿اَي أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّ َوُقوُلوا قَ ْواًل َسد يداً  .5
 . [71- 70: األحزاب]  اَز فَ ْوزاً َعظ يمًا﴾ َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغف ْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُط ع  اللََّ َوَرُسولَُه فَ َقْد فَ 

الَُنا الرتفع عن َساع وإشاعة األخبار الكاذبة واملغلوطة واخلاطئة: ﴿َوإ َذا َسَ ُعوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنُه َوقَاُلوا لََنا أَْعمَ  .6
َتغ ي اجْلَاه ل نَي﴾   . [55: القصص]  َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َسالم  َعَلْيُكْم ال نَ ب ْ

َشُة يف   .7 يَع اْلَفاح  التأكد من عدم نشر ما يشيع الفاحشة والشر والفتنة بني املؤمنني: ﴿إ نَّ الَّذ يَن حيُ بُّوَن َأن َتش 
رَة  َوهللاُ يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلُموَن﴾  نْ َيا َواآَلخ  إلعالم [ خصوًصا وأن ا 19:النور]  الَّذ يَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاب  أَل يم  يف  الدُّ

ينبغي أداءها إال بعد التأكد والتثبت، كما قال تعاىل: ﴿َوالَّذ يَن ال َيْشَهُدوَن الزُّوَر َوإ َذا   نوع من الشهادة اليت ال 
للَّْغو  َمرُّوا ك رَامًا﴾    .[72:الفرقان ]  َمرُّوا اب 

النِب  4أورد الشوكاِن  الناس   نساءه دخلت املسجد،    حديث عمر بن اخلطاب قال: ملا اعتزل  فوجدت 
نساءه، فقمت على ابب املسجد فناديت أبعلى صويت: مل يطلق   ينكتون ابحلصى ويقولون: طلق رسول هللا  

 أُويل  اآلية الكرمية: ﴿َوإ َذا َجاَءُهْم أَْمر  م َن اأْلَْمن  َأو  اخْلَْوف  أََذاُعوا ب ه  َوَلْو َردُّوُه إ ىَل الرَُّسول  َوإ ىَل  فنزلت نساءه، 

 
 .568، ص1ه (، ج1414، 1الكلم الطيب، طدمشق: دار ابن كثري، بريوت: دار فتح القدير، )حممد بن علي الشوكاِن اليمين، 4
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اَلت َّبَ ْعتُ اأْلَ  َوَرمْحَُتُه  َعَلْيُكْم  اللَّ   َفْضُل  َوَلْواَل  ُهْم  ن ْ م  َيْستَ ْنب طُونَُه  الَّذ يَن  َلَعل َمُه  ُهْم  ن ْ م  قَل ياًل﴾ ْمر   إ الَّ  الشَّْيطَاَن     5ُم 
 [. 83:النساء]

ختربَّ الناس بينهم فقالوا "أصاب وروى ابن جرير عن ابن جريج أهنا نزلت يف األخبار، فإذا غزت سريية من املسلمني  
 "وأصاب العدو من املسلمني كذا وكذا"، فأفشوه بينهم، من غري أن يكون النِب    املسلمون من عدوهم كذا وكذا"،

 .6هو الذي أخربهم"، قال ابن جريج: قال ابن عباس قوله: "أذاعوا به"، قال: أعلنوه وأفشوه" 

لزوجاته، أو يف املنافقني وضعاف املسلمني   عة خرب تطليق الرسول  وسواًء نزلت هذه اآلية الكرمية يف إشا
، فإن موقف القرآن كان واضًحا يف التوجيه إىل عدم الذين ميارسون السبق اإلعالمي إبخبار الناس عن سرااي النِب  

ذن يف نشرها، والعربة املسارعة يف نشر األخبار واإلعالم هبا دون التحقق منها، وقبل الرجوع إىل من بيده صالحية اإل
 بعموم اللفظ ال خبصوص السبب. 

املصطفى   منها قصة   إن كتاب هللا عز وجل وسنة  ولنأخذ  اإلعالمي ويضبطه،  العمل  ينظم  مبا  يزخران 
مع خرب اهلدهد اليت عين القرآن إبيرادها يف مخسة عشر آية، لنقف على ما هبا من قواعد عملية مهمة   سليمان  

َ   َما   فَ َقالَ   الطَّرْيَ   َوتَ َفقَّدَ ﴿ي، قال تعاىل:  يف العمل اإلعالم  َشد يًدا  َعَذاابً   أَلَُعذي بَ نَّهُ *    اْلَغائ ب نيَ   م نَ   َكانَ   أَمْ   اهْلُْدُهدَ   أََرى   اَل   يل 
َا   َأَحْطتُ   فَ َقالَ   بَع يدٍ   َغرْيَ   َفَمَكثَ *    ُمب نيٍ   ب ُسْلطَانٍ   لََيْأت َييني    أَوْ   أَلَْذََبَنَّهُ   أَوْ  ئ ُْتكَ   ب ه    حتُ طْ   ملَْ   مب   إ ِني  *    يَق نيٍ   ب نَ َبإٍ   َسَبإٍ   م نْ   َوج 

 هَلُمُ   َوَزيَّنَ   اللَّ    ُدون    م نْ   ل لشَّْمس    َيْسُجُدونَ   َوقَ ْوَمَها   َوَجْدهُتَا *    َعظ يم    َعْرش    َوهَلَا   َشْيءٍ   ُكلي    م نْ   َوأُوت َيتْ   ََتْل ُكُهمْ   اْمَرأَةً   َوَجْدتُ 
 َويَ ْعَلمُ   َواأْلَْرض    السََّماَوات    يف    اخلَْْبءَ   خُيْر جُ   الَّذ ي   لل َّ    َيْسُجُدوا  َأالَّ *    يَ ْهَتُدونَ   اَل   فَ ُهمْ   السَّب يل    َعن    َفَصدَُّهمْ   أَْعَماهَلُمْ   الشَّْيطَانُ 

 اْذَهبْ *    اْلَكاذ ب نيَ   م نَ   ُكْنتَ   أَمْ   َأَصَدْقتَ   َسنَ ْنظُرُ   قَالَ *    ْلَعظ يم  ا  اْلَعْرش    َربُّ   ُهوَ   إ الَّ   إ لَهَ   اَل   اللَُّ *    تُ ْعل ُنونَ   َوَما   خُتُْفونَ   َما
ُعونَ   َماَذا  فَاْنظُرْ   َعن ُْهمْ   تَ َولَّ   مُثَّ   إ لَْيه مْ   فَأَْلق هْ   َهَذا  ب ك َتاِب    م نْ   إ نَّهُ *    َكر مي    ك َتاب    إ يَلَّ   أُْلق يَ   إ ِني    اْلَمَلُ   أَي َُّها  ايَ   قَاَلتْ *    يَ ْرج 

 
، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، كتاب الطالق، ابب يف اإليالء واعتزال النساء وختيريهن.. )بريوت: دار إحياء الرتاث صحيح مسلممسلم بن احلجاج،  5

 . 1479، احلديث: 1105، ص2العرِب، د:ط، د:ت(، ج
 . 570، ص8م(، ج 2000ه / 1420، 1بريوت: مؤسسة الرسالة، ط)، حتقيق: أمحد حممد شاكر  يل القرآنجامع البيان يف أتو حممد بن جرير الطربي، 6
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يم    الرَّمْحَن    اللَّ    ب ْسم    َوإ نَّهُ   ُسَلْيَمانَ   ُكْنتُ   َما  أَْمر ي   يف    أَفْ ُتوِن    اْلَمَلُ   أَي َُّها   ايَ   قَاَلتْ *    ُمْسل م نيَ   َوأْتُوِن    َعَليَّ   تَ ْعُلوا  َأالَّ *    الرَّح 
 اْلُمُلوكَ   إ نَّ   قَاَلتْ *    أَتُْمر ينَ   َماَذا  فَاْنظُر ي  إ لَْيك    َواأْلَْمرُ   َشد يدٍ   أَبْسٍ   َوأُوُلو  قُ وَّةٍ   أُوُلو   ََنْنُ   قَاُلوا*    َتْشَهُدون    َحىتَّ   أَْمرًا  قَاط َعةً 

َلة    َوإ ِني  *   يَ ْفَعُلونَ  وََكَذل كَ  أَذ لَّةً  أَْهل َها  أَع زَّةَ  َوَجَعُلوا  أَْفَسُدوَها قَ ْريَةً  َدَخُلوا إ َذا َد يَّةٍ  إ لَْيه مْ  ُمْرس  عُ  ب َ   فَ َناظ رَة   هب   ﴾اْلُمْرَسُلونَ  يَ ْرج 
 . [35-20]النمل:  

 تضمنت هذه اآلايت الكرمية عدًدا من األخالقيات املهنية اإلعالمية: 

َا  َأَحطتُ ﴿  الرَسية  اللغة  يف  التعبري   دقة  -1 ، اإلحاطة  غري   العلم  ألن   منك؛  أعلم  أَن :  له  يقل  مل  أنه  يالَحظُ   ،﴾ب ه    حتُ طْ   ملَْ   مب 
 قد   ابألقل   أحاط   من  كان  وإن   ابألقل،   أحاط  ممن  أعلم   يكون  فسليمان  ابألقل،  غريه   وحييط  ابألكثر،   سليمان  حييط   قدف

 . -   سليمانُ   يعرفه  مل   شيئا  عرف

ئ ُْتكَ : ﴿ قوله يف  نَلحظه  األرض،   يف  واالنتشار االستطالع - 2  مراسالً،  يكون أن اإلعالمي  واجب فم ن﴾ َسَبإٍ  م نْ  َوج 
 . وارحتل  حل حيثما األمينة  لقيادته  وعيًنا

ئ ُْتكَ : ﴿قوله  يف   نلحظه  :احلدث  نقل   -3  مهمة   وهذه   يكُتْمه،  ومل  بنقله،  قام   هامًّا حداثً   رأى  فحني  ،﴾ب نَ َبإٍ   َسَبإٍ   م نْ   َوج 
 .يراه  الذي   احلدث  نقل  وهي  األوىل،   اإلعالمي 

ْدق  هو  النبأ  من  املهم:  املصداقية  -4 ئ ُْتكَ : ﴿الواقع   يُطاب ق  الذي  الصي   األنباء  وكاالت  نقَلتْ   وإذا﴾  يَق نيٍ   ب نَ َبإٍ   َسَبإٍ   م نْ   َوج 
 .مصداقيتها  تفقد  كاذبةً   أخبارًا

 اخلطاب   يف   املؤثرة   العوامل   أحد  هو  اإليقاع  ومراعاة   ،﴾ب نَ َبإٍ   َسَبإٍ   م نْ ﴿   قوله   يف   اجلناس :  هنا  هبا   ونعين :  اإليقاعية  - 5
 . ذلك  َنو   أو   قصيدةً   أو   خطبةً   كان  سواء  اإلعالمي، 

 يفيد   َوَجد  الفعل   أن  كما   مرتني،   اجلملة  تكرار  عن   يغين (  إن : )واستخدام﴾  َوَجْدتُ   إ ِني  : ﴿ قوله  يف  كما :  التوكيد   - 6
 .صلبة   أرضيَّة  على   يقف  وصاحبه متناسًقا،  قوايًّ   اإلعالميُّ   اخلطاب  يكون  أن   فيجب   اليقني؛
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 أفاد   فقد ﴾  َعظ يم    َعْرش    َوهَلَا  َشْيءٍ   ُكلي    م نْ   َوأُوت َيتْ   ََتْل ُكُهمْ   اْمرَأَةً   َوَجْدتُ   إ ِني  : ﴿قوله  يف  كما :  االجتماعية  الوصفية  -7
 ، ﴾َشْيءٍ   ُكلي    م نْ   َوأُوت َيتْ ﴿  احلياة   نواحي   كافة   يف  حضاري   ازدهار   وهنالك   مَلكي،   واحلكم  امرأة،   احلاكم   أن:  أشياء  أربعة 

 .هائل  عظيم  عرش   وللملكة 

 االجتماعية   مالبساته  عن  اخلرب  يبرت   ال وأَّ   احلدث،   موقع  يف   االجتماعية   للحالة  متكاملةً   صورةً   يعطي   أن  اإلعالمي  واجبف
 . واحلضارية

 الشمس   يعبدون  مشركون  وثَنيُّون  قوم   فهم﴾  اللَّ    ُدون    م نْ   ل لشَّْمس    َيْسُجُدونَ   َوقَ ْوَمَها   َوَجْدهُتَا: ﴿ العقدية  الوصفية   - 8
 الطبيعة  مظاهر   من   غريه   دون  وحده،   هلل  تكون  احلَقَّةَ   العبادة   أبن  إشعار﴾  اللَّ    ُدون    م نْ : ﴿قوله   ويف  ،(صابئة)  هللا  دون  من

 .ذلك   وَنو  اجلنية،  أو  البشرية،  أو   احلجرية،   األواثن   أو  اخلارقة،

 أن  ال   ،الصافية اليت من أجلها ُخلقنا  العقيدة  هو  احلياة  وصلب  احلياة،   نواحي  بكافة  يهتم  أن  - ايضاً -اإلعالمي  فواجب
 الناس   جوهر  هي  اليت  العقائد   دون   والسياسية،  االجتماعية  األنشطة  أو  املالية،  والقضااي  الغذائية  السلع   أبسعار  فقط  يهتم

 . احلياة  جماالت  مجيع  يف   األخرى  األنشطة  وجوه   كافة   منها  تنبع   اليت   الروحية   حياهتم   عماد  تشكل  ألهنا   وذلك   حياهتم؛   يف

 م نْ   ل لشَّْمس    َيْسُجُدونَ   َوقَ ْوَمَها  َوَجْدهُتَا: ﴿قوله  يف  وذلك  ملوكهم،  دين  على  الناس:  أو  واملتبوع،  التابع   نظرية  أتكيد   -9
 .األفراد  لدى  االعتقاد  يف  حرية  ال  حيث  القدمي؛  العامل  يف   سائدةً   كانت   النظرية  وهذه  دينها،  يف  هلا   تَ َبع    فالقوم  ، ﴾اللَّ    ُدون  

 خُيْر جُ  الَّذ ي   لل َّ    َيْسُجُدوا  َأالَّ *    يَ ْهَتُدونَ   اَل   فَ ُهمْ   السَّب يل    َعن    َفَصدَُّهمْ   َأْعَماهَلُمْ   الشَّْيطَانُ   هَلُمُ   َوَزيَّنَ : ﴿احلدث  صناعة   - 10
 ضالهلم  سبب   بنيَّ   ،﴾اْلَعظ يم    اْلَعْرش    َربُّ   ُهوَ   إ الَّ   إ َلهَ   اَل   اللَُّ *    تُ ْعل ُنونَ   َوَما   خُتُْفونَ   َما   َويَ ْعَلمُ   َواأْلَْرض    السََّماَوات    يف    اخلَْْبءَ 

 هذا  يف   وكأنه  وحده؛  هللا  عبادة  إىل   ودعوهتم   تقوميهم  َيب   أنه  بنيَّ   مث   هلم،  الشيطان   وتزيني  نفوسهم،  هلم  سولته  ما  وهو
 .وهدايتهم  تقوميهم  بقصد  ما   شيًئا   يفعل  أن   -   -  سليمان   يستحث
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ظْ :  األشياء  حقائق   بني  التمييز  يف  الذهنية  احلصافة  - 11  والتنكري ﴾  َعظ يم    َعْرش    َوهَلَا: ﴿بلقيس  عرش   عن   قوله  الح 
 ليس   الذي  احلقيقي  العرش  هو  أبنه  يوحي  مما  وموصوفًا،  معرَّفًا   جاء  كيف   تعاىل؛  هللا  عرش  عن  قوله   والحظ  للتعظيم،

 .7﴾ اْلَعظ يم    اْلَعْرش    َربُّ ﴿ شيء؛  كمثله  ليس  الذي   الرب هو  صاحبه   وأن  عرش، كمثله

ويف ظل تعدد وسائل اإلعالم وتنوع صورها وأشكاهلا وتشعب طرقها مع استخدامات أحدث تقنيات العصر 
ضوابط القرآن والسنة يف النشر واإلعالم، خاصة وأن اإلعالم ابت ميتلك إمكانية تغيري داايت و تأكد التقيد هبيخلدمتها؛  

 نع اإلاثرة، ومل يعد االعالم جمرد أداة للتسلية والرتفيه. املفاهيم وخلط األفكار، وتقريب البعيد، وإبعاد القريب، وص 

إن اإلعالم املعاصر أصبح أداة مؤثرة تتحكم يف سلوكيات اجلمهور بشكل تلقائي، إضافة إىل كونه سلطة رقيبة  
ماعي يف ذات الوقت على تصرفات املواطنني يف كل دول العامل، حيث ميارس الضبَط والتوجيه السياسي والثقايف واالجت

األفراد  مستوى  على  والسلوك  والعقول  واملشاعر  العواطف  يف  السريع  التأثري  اجلديدة  ميزاته  من  وصار  والسلوكي، 
واجلماعات، لقد حتولت ابلفعل إىل سلطة حقيقية، وصار من ميلك زمامها هو السيد احلقيقي، اليت بيده أداة التوجيه، 

اإلعالم املفتوح، الذي استحوذ على أوقات الناس، وجلي اهتماماهتم، ودون مبالغة نستطيع أن نسمي عصرَن هذا بعصر  
وختطى كل احلواجز التقليدية اليت تعارف عليها الناس من حدود جغرافية أو اختالفات لغوية أو تباين ثقايف أو سياسي 

 أو اقتصادي. 

عات اإلسالمية، وذلك لإلسهام لذا فإن توفري اإلعالم النزيه اخلايل من الشوائب يعد من أهم مسؤوليات اجملتم
يف وعي اجملتمع، وتقومي سلوكه، وتوجيه ظواهره، والتصدي ملشكالته العامة اليت تواجه اجملتمعات اإلسالمية اليت تتعرض 
للتأثري اإلعالمي املنظم كما الخيفى، ويف احلديث »ما من أمري يلي أمر املسلمني مث ال َيهد هلم وينصح إال مل يدخل 

 .8نة« معهم اجل

 
 م. 23/5/2020، شوهد، يف  https://2u.pw/Q2vZN،مبادئ العملية اإلعالمية يف خطاب اهلدهدحممد رفعت زجنري،  7
 .142، احلديث:126، ص1رعيته النار، جصحيح مسلم، املصدر السابق، كتاب اإلميان، ابب استحقاق الوايل الغاش ل 8
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 وتربز أمهية اإلعالم اإلجيايب من واقع واجباته جتاه اجملتمع املسلم، واملتمثلة يف عدة أمور، منها:

قيام اإلعالم ابلواجب الديين يف البالغ والبيان والدعوة إىل هللا وبث الوعي بواسطة علماء الشريعة واملختصني؛  .1
اإلسالمية َتلك الرؤية والقدرة الواضحة، والتأثري على فاإلسالم دين شامل جلميع جوانب احلياة، إذ الشريعة  

معاجلة كافة الظواهر السلبية يف اجملتمع، ومن ذلك ظاهرة الطالق، بل إن مهمة اإلعالم اإلسالمي تتجاوز 
جمرد التثقيف والتوعية وفتح القنوات املعرفية أمام اجملتمعات إىل التحفيز ووضع اخلطط املناسبة يف التصدي 

الظواهر املؤرقة، وحماربة كل األفكار الدخيلة واملبادي املنحرفة، اليت تفت يف عضد األمة اإلسالمية واليت جلميع  
يتخذها األعداء وسيلة لتحقيق أهدافهم، والقيام هبذا ليس من َنفلة العمل اإلعالمي، بل هو أداء للمانة 

عالم، ويف احلديث: "ما من عبد يسرتعيه هللا رعية امللقاة على والة األمور واملسؤولني واملخولني يف ساحات اإل
 .  9ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم هللا عليه اجلنة" 

إشباع حاجة اجملتمع املتعلقة مبعرفة حقيقة ما َيري يف الساحة من ظواهر، وما الواجب عليه جتاهه، ومحاية    .2
منقو  أو  مشوهة  تصل  أن  من  والوقائع  واحلقائق  من املعلومات  أيًضا  وهذا  اجملتمع،  إىل  فيها  مبالغ  أو  صة 

مسؤوليات احلاكم املسلم ومن ينيبه يف تويل العمل اإلعالمي يف بالد املسلمني، ويف احلديث: »كفى ابملرء إمثًا 
، ومن أعظم اإلضاعة للرعية عدم محاية املعلومة املقدمة هلم، وعدم العناية بوصول اخلرب 10أن يضيع من يقوت« 

 هلم خصوًصا يف ظل العوملة احلديثة اليت صعب فيه َتييز الصحيح من السقيم لدى عامة الناس. الصحيح  
القنوات  .3 الفكر ابلفكر وهو ما يسمى ابإلعالم املوجه، ومدافعة وتنحية  العمل اإلعالمي املضاد، ومواجهة 

ملناسب عن تلك القنوات اليت والوسائل اإلعالمية الفاسدة واملأجورة اليت تبث أفكارًا ضالة، وإَياد البديل ا

 
 . 142، احلديث 125، ص1املصدر السابق، كتاب اإلميان، ابب استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار، ج9

، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، كتاب الزكاة، ابب يف صلة الرحم، )بريوت: ملكتبة العصرية، د:ط، سنن أيب داودأبو داود سليمان بن األشعث،    10
خُيَري َجاُه، وصححه األلباِن  1692، رقم احلديث: ) 132، ص2د:ت( ج ْسَناد ، َومَلْ  اإْل  يُح  َهَذا َحد يث  َصح  ، رقم: يف املشكاة(، وصححه احلاكم وقال: 

(3346 .) 
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تسيء لقيم اجملتمع ومبادئه، وتعزز للظواهر السيئة، مثل: احلركات النسوية، والدعوة إىل املساواة بني اجلنسني، 
 ودعم َترد الفتاة على األسرة والزوج، واملثلية اجلنسية، واإلحلاد، وترويج املسكرات، وغري ذلك.

، ومن قبيل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  الدعوة إىل هللا عز وجل  والشك أن مواجهة الفكر الضال هو من 
الْ  َعن   َهْوَن  َويَ ن ْ ْلَمْعُروف   اب  ََيُْمُروَن  بَ ْعٍض  أَْول َياُء  بَ ْعُضُهْم  َناُت  َواْلُمْؤم  التنزيل: ﴿َواْلُمْؤم ُنوَن  َويُق يُموَن ويف  ُمْنَكر  

ُ إ نَّ اللََّ َعز يز  َحك يم  ﴾  الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َويُط يعُ  [وفيه أيًضا 71]التوبة:وَن اللََّ َوَرُسولَُه أُولَئ َك َسرَيْمَحُُهُم اللَّ
ن ُْهمْ   أُمَّة    قَاَلتْ   َوإ ذْ ﴿  اإلعذار وإبراء الذمة كما قال تعاىل:    َعَذاابً   ُمَعذي هُبُمْ   أَوْ   ُمْهل ُكُهمْ   اللَُّ   قَ ْوًما   تَع ظُونَ   مل َ   م 

ْلَمْعُروف    اأْلَْمرَ   َأنَّ :  [قال البغوي: "َوَمْعَناهُ 164]األعراف: ﴾    يَ ت َُّقونَ   َولََعلَُّهمْ   َربي ُكمْ   إ ىَل   َمْعذ رَةً   قَاُلوا   َشد يًدا  اب 
ب   َنا  َواج  َنا  َعَلي ْ َيةَ   ويرتكون  هللا   يتقون :  َأيْ   ُقوَن،يَ ت َّ   َوَلَعلَُّهمْ   اللَّ ،   إ ىَل   ُعْذرًا  َهُؤاَلء    َمْوع ظَةُ   فَ َعَلي ْ  َكانَ   َوَلوْ   اْلَمْعص 

 .11تَ ت َُّقوَن"   َولََعلَُّكمْ   يَ ُقولُ   َلَكانَ   اْلُمْعَتد ينَ   َمعَ   اخلْ طَابُ 
وبتماسكها وهذا مشاهد  .4 يرتبصون هبا  أعداء  هناك  وأن  واستشعارها،  األسرة  تستهدف  اليت  املخاطر  تفهم 

غري املقبول أن يغفل املصلحون عن استثمار السالح اإلعالمي لتوعية اجملتمع ابملخاطر ومعلوم دون مبالغة، ومن  
التنزيل حصر اخلري يف األمر ابلصدقة واملعروف 12اليت حتدق هبا أو جملاهبة الظواهر السلبية يف اجملتمع ، ويف 

 ﴾النَّاس    َبنْيَ   إ ْصاَلحٍ   أَوْ   َمْعُروفٍ   أَوْ   ب َصَدَقةٍ   أََمرَ   َمنْ   إ الَّ   جَنَْواُهمْ   م نْ   َكث ريٍ   يف    َخرْيَ   اَل ﴿ واإلصالح بني الناس:  

   .13واخلري   الرب   أعمال  من إليه ندب  أو  به  هللا أمر   ما  كل  هو  ، "املعروف"قال ابن جرير:    [ 114]النساء:
 –غىن عنها، والعصر احلايل    إن وجود اإلعالم اهلادف املؤثر يف اجملتمع صار من املسليمات، ومن الضرورات اليت ال 

هو عصر اإلعالم ِبدارة، ومع ظهور وسائط التواصل االجتماعي مبختلف تطبيقاته والذي ابت   - كما أشرَن إىل ذلك  

 
 . 2/242ه (، 1420/ 1، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العرِب، طمعامل التنزيل يف تفسري القرآنبن مسعود البغوي،  احلسني 11
 نظرات يف سياسة اإلعالم يف اإلسالم،شاهر حممد، أبو عبد الرمحن،  12

 <https://2u.pw/024Pc>  م. 2011الثاِن ه ، املوافق كانون 1432، صفر 25، شوهد، يف 
 .201، ص9ابن جرير الطربي، املصدر السابق، ج 13
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، بل إَياد ه وعاداتهيعرف ب  " اإلعالم اجلديد"، أصبح أتثري اإلعالم جليًّا يف صياغة اجملتمع وقولبته، والتأثري على قيم
 يدة، قد ال تبت إىل قيم اجملتمع اإلسالمي بصلة. وصناعة قيم جد 

وهذا التطور اهلائل يف آليات اإلعالم ووسائطه وتقنياته جعل تناول القضااي اجملتمعية ميسوراً أكثر من ذي قبل، 
ة بكثري ولكنه يف حاجة استشعار اإلعالميني املسلمني أبمهيته وضرورة تفعيله، واعتباره جهاًدا ابلكلمة حيتاج إىل التضحي

مثرات هائلة تعود على األمة واألسرة املسلمة يف وعيها وفهمها   من العمل املضين واإلصرار واجلهد، حىت الوصول إىل
 وأتثريها. 

إن جري اإلعالميني بنهم وراء اجلديد املثري، والغفلة عن إبراز واقع الظواهر، والتقصري يف إَياد حلول هلا بواقعية  
أو هتويل أو حماولة لإلاثرة يف غري حملها، مدعاة لغياب الدور االفرتاضي الواجب على اإلعالم ودون مثالية أو تضخيم  

  .14شك ظاهرة الطالق اليت بدأت تتفاقم يوًما إثر يوم   واإلعالميني لوقاية اجملتمع من الظواهر السلبية، ومنها بال 

 واقع دور اإلعالم يف محاية اجملتمع من ظاهرة الطالق: 

السيئة ومحاية األفراد واجملتمعات منها ومن سبقت اإلش الظواهر  الوعي، لتفادي  ارة إىل أمهية اإلعالم ودوره يف بث 
ومبا أننا نتناول )ظاهر الطالق( فسنتحدث   آاثرها، السيما يف ظل التأثري السريع والواسع لإلعالم الرقمي والتقين املعاصر،

 نها، ولنا أن نتساءل هنا: عن الواقع اإلعالمي حلماية اجملتمع واألسرة م

 هل ظاهرة الطالق يف حاجة إىل تناوهلا إعالمًيا، سواء كان ذلك على مستوى الوقاية أو العالج؟ .1
 ماذا قدم اإلعالم احمللي حلماية اجملتمع من هذه الظاهرة؟  .2
لتوعية اجملتمع وتبصريهم هل قام اإلعالم ابإلفادة من العلماء الشرعيني واخلرباء واملختصني يف شؤون األسرة   .3

 ابلواجبات األسرية، وأسباب تفاقم معدالت الطالق وسبل تفاديها؟
 

احليدر،14 املفقود  حممد  اخلطاب  واإلعالم  األسري  العنفالعنف  املفقود/  -اخلطاب-واإلعالم-األسري-، 
<nfsp.org.sa/ar/media/articles/Pages م. 18/10/2015<، شوهد، يف 
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هل انربى وابدر العلماء واملختصون للحديث عرب املنابر اإلعالمية إىل اجملتمع واألسرة واألزواج عن مسببات  .4
 الطالق وتبعاته وآاثره؟

 يف اجملتمع بسبب إفرازات اإلعالم املعاصر؟  هل مثة سلبيات دقيقة وحمددة يف تنامي ظاهرة الطالق  .5
هل ركز اإلعالم واإلعالميون والنشطاء على بؤرة املشكالت األسرية اليت تودي َبياة األسرة ودميومتها، أم أنه  .6

أكثر عمًقا ومالمسة للواقع؛   مت تناوهلا بسطحية اخلرب واملقال الصحفي فقط دون اإلفادة من تقنيات إعالمية 
 واالستطالعات امليدانية؟كالتحقيقات  

 خنتلف سلًفا على أمهية تناول اإلعالم لظاهرة الطالق مبختلف طرقه ووسائله، لبث الوعي حول أسباب تنامي مل
الظاهرة، ومل خنتلف أبن اإلعالم قدم شيًئا يسريًا حول هذه الظاهرة، ولكن التساؤل الذي يدور يف الذهن هو، هل ما 

ظاهرة، مبا يفي َباجة اجملتمع إىل الوعي والتبصري، أم أن قضااي الطالق ومسبباته اختذت قدمه االعالم يوازي حجم ال
كأدوات لإلاثرة دون بذل اجملهود لطرحها بصورة موضوعية تتسم ابحلوار البناء والنقاش اهلادف مع أهل العلم وذوي 

 االختصاص؟! 

 الطالق، وننظر دور اإلعالم جتاهه:   ولإلجابة على هذه التساؤالت؛ أنخذ عدة أمثلة من أهم مسببات

 العنف األسري املؤدي إىل االنفصال بني الزوجني:  .1

العنف يعرفه البعض يف االصطالح أبنه استخدام القوية والشدية والقسوة استخداماً غري مشروٍع، مما يتسبب يف إحلاق 
 الضرر واألذى ابآلخرين جسدايً أو نفسياً. 

إن منهج اإلسالم يف التعامل مع اآلخرين الرمحة والرفق ونبذ العنف، وأما يف جانب املرأة فقد جاءت الشريعة 
اإلسالمية بتكرمي املرأة، ومواجهة كل أشكال العنف الذي كانت  تتعرض له املرأة يف اجلاهلية حيث كانت توأد البنات 

من املرياث، وحفظت الشريعة هلا حقوقها كاملة، وأعلت منزلتها،   ويدفن أحياء خشية الفقر أو العار، كما كانت حُترم
ورفعت من قدرها، وراعت خصوصيتها يف كل اجلوانب احلياتية املادية واملعنوية منذ بداية الرسالة احملمدية، وقضت على 
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يث يقول تعاىل: مجيع أشكال التمييز ضدها بعد أن كانت يف اجملتمعات اجلاهلية تعاِن التهميش وضياع احلقوق، ح
َشٍة ﴿اَي أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا اَل حيَ لُّ َلُكْم َأْن َتر ثُوا الن يَساَء َكْرًها َواَل تَ ْعُضُلوُهنَّ ل َتْذَهُبوا ب بَ ْعض   ُتُموُهنَّ إ الَّ َأْن ََيْت نَي ب َفاح   َما آتَ ي ْ

ْلَمْعُروف    ، وأمر هللا سبحانه وتعاىل الرجال أن[114]النساء:  ُمَبي يَنٍة﴾ ُروُهنَّ اب  يعاشروا نساءهم ابملعروف فقال: ﴿َوَعاش 
ُ ف يه  َخرْيًا َكث ريًا﴾ ًئا َوََيَْعَل اللَّ ، وُحْسن الع ْشرة للزوجة يعين: أداَء [114]النساء:  فَإ ْن َكر ْهُتُموُهنَّ فَ َعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشي ْ

القول هلا، والصرَب عليها، واإلغضاَء عن خطئها، والصفَح عما يقع منها،   حقي ها من مهر ونفقة، والتلطَُّف معها، وإالنةَ 
لني َساء ،  وحرص النِب   على املرأة وصيانة كرامتها، بلغ حد أنه قد أوصى هبا يف أكثر من موضع، فقال: »اْستَ ْوُصوا اب 

َلٍع ...« ْرأََة ُخل َقْت م ْن ض 
َ
امل ابن حجر: "معناه: 15فَإ نَّ  اقَبلوا وصيَّيت فيهنَّ، واعَملوا هبا، وارفُقوا هبنَّ،   احلديث، قال 

ر  الَقَوار يَر« قَاَل قَ َتاَدُة: يَ ْعين  َضَعَفَة الني َساء  .  16  وأحسنوا ع ْشرهَتُنَّ" : ، وقال  17وقال كذلك: »ُرَوْيَدَك اَي َأجْنََشُة، اَل َتْكس 
َْهل ي«   »َخرْيُُكْم َخرْيُُكمْ  َْهل ه ، َوأَََن َخرْيُُكْم أل  يف حجة الوداع يف أعظم جتميع إمياِن خطيباً ليستعرض ركائز   وملا وقف   ،18أل 

:... فات َُّقوا هللَا يف الدين وأهمي قضااي اإلسالم، كانت الوصية ابملرأة حاضرة يف تلك اخلطبة اهلامية، فقد قال فيها  
 . 19مان هللا، واسَتْحَلْلُتم فُروَجُهنَّ بكلمة  هللا...« الني ساء، فإنكم أخذَتوُهنَّ أب 

واحلياة الزوجية ال ختلو من اخلالفات حاهلا حال العالقات االجتماعية األخرى، ولكن الدين اإلسالمي احلنيف 
 أو طغيان  هل كثري من األزواجنظرًا جلأوىل هذه املسألة اهتماماً كبرياً، ورتب طرق معاجلتها على أرقى مستوى، ولكن  

 

، حتقيق: حممد زهري بن َنصر الناصر، كتاب أحاديث األنبياء، ابب: خلق آدم عليه السالم وذريته، )الرايض: صحيح البخاريالبخاري، حممد بن إَساعيل،  15
 1091، ص  2ابب الوصية ابلنساء ج  -(، وصحيح مسلم، املصدر السابق، كتاب الرضاع  3331، احلديث:)133، ص 4ه (، ج1422،  1دار طويق، ط

 (.1468) 60حديث 
، 6ه(، ج1379وذريته، )بريوت: دار املعرفة، د:ط،    ، كتاب أحاديث األنبياء، ابب: خلق آدم  فتح الباري البن حجرأمحد بن علي بن حجر،  16
 .368ص
 (.6211، احلديث:)47، ص8صحيح البخاري، املصدر السابق، كتاب األدب، ابب: املعاريض مندوحة عن الكذب، ج 17
أ18 القزويين،  ابن ماجة  ابن ماجةبو عبد هللا حممد  النساء، جسنن  الباقي، كتاب األدب، ابب: حسن معاشرة  ،  636، ص1، حتقيق: حممد فؤاد عبد 

عارف ل لَنْشر  والتوزْيع، ط1977احلديث:)
َ
م(،    2000ه  /    1421،  1(، قال األلباِن، حممد َنصر الدين، صحيح الرتغيب والرتهيب، )الرايض: مكَتبة امل

 ، احلديث صحيح. 409، 2ج
 (. 1218. احلديث:)886، ص2، جصحيح مسلم، املصدر السابق، كتاب احلج، ابب حجة النِب  19
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العادات والتقاليد االجتماعية السائدة يلجأ بعض األزواج للعنف املنايف للخالق واملروءة والذي يعد أحد أهم أسباب 
وقوع الطالق، وال شك أن من اجلهات املسؤولة واملعول عليها يف إيضاح القيم اإلسالمية النبيلة والتعاليم السامية اليت 

الط إليها  يتحاكم  الوسائل ينبغي أن  املختصني هي  املناسبة هلا عن طريق  احللول  رفان عند حدوث اخلالف، وإَياد 
 االعالمية بكافة وسائلها وقنواهتا املتنوعة. 

يقول الباحث حممد احليدر من إدارة التطوير والتدريب بربَنمج األمان األسري الوطين حول تعاطي اإلعالم مع 
ه أن قضااي العنف األسري يتم التعامل ابعتبارها "سلعة إعالمية" ضمن مواد املسبب الكبري للطالق: "إن مما يؤسف ل

مستحضرًا عبارة للدكتور عبد هللا بن َنصر احلمود   اإلاثرة واستقطاب اجلمهور، وابلتايل سعة انتشار الوسيلة اإلعالمية"
ئل اإلعالم تقتات من أوجاع اآلخرين، يف الورقة  اليت قدمها إىل مؤَتر األسرة واإلعالم العرِب قبل أعوام: "بعض وسا

تستثري عواطف اجلماهري ومشاعرها ابلطرح العاطفي لقضااي العنف األسري، دون أن تسعى إىل املعاجلة"، إنه منتهى 
للتكسب  وسيلة  وجعلها  الناس،  اآلم  تسويق   يتم  أن  ابلقيم  اجلمعيات،   .20االستهانة  هي  "كثرية  قائالً:  ويستطرد 

ومنظمات اجملتمع املدِن اليت تتبىن قضااي شرائح تعيش مشكالت، ومؤخراً أاتحت األنظمة يف اململكة العربية السعودية 
متسعاً هلذه اجلمعيات للتحرك، ومن أبرزها:" األمان األسري " وغريها من األعمال التطوعية اليت تدافع عن النساء 

فات الالئي هتدر كرامتهن، واألطفال الذين يتعرضون لإلساءة وإىل خدش براءهتم، فكم من وسيلة إعالمية )صحف املعن
تقليدية وإلكرتونية( أقامت جسوراً دائمة مع هذه املنظمات؟  وكم وسيلة خصصت صحفياً ودربته على تغطية قضااي 

 21هذه اجلمعيات؟ 

تعاطي اإلعالم  أسلوب  تكثر بشأن  العنف األسري وحساسيته،    واألسئلة  مع قضااي جمتمعية يف مثل أمهية 
وال توكل تغطية أحداثها إال للمتخصصني؟ فما الفائدة   أليست الصحف لديها أقساماً متخصصة يف الثقافة واالقتصاد،

 
احليدر،    20 املفقودحممد  اخلطاب  واإلعالم  األسري  العنفالعنف  / املفقود-اخلطاب-واإلعالم-األسري-، 

<nfsp.org.sa/ar/media/articles/Pages>  م2015/ 18/10شوهد يف. 
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ية األوىل من اقتصاد يُبىن وثقافة تُؤسس إذا كان اجملتمع الذي من املفرتض أن يستفيد؛ تنخر فيه مشكالت تطال اخلل
)األسرة( وال تلقى االهتمام الالئق ابلتغطية اإلعالمية املهنية اليت تشارك يف تقدمي احللول، وال تكون جزء من املشكلة 

 . 22بتأجيجها أو تشويهها"

"املطلوب من اإلعالم وإبحلاح شديد أن يسهم مع   ويوجه خطابه مبا هو املطلوب من اإلعالم أن يقوم به: 
ة يف تقدمي رؤية واضحة لقضااي العنف األسري، ال اإلسهام يف اإلبقاء عليها لتكون مادة لإلاثرة، القطاعات املختص

لريقى التناول اإلعالمي إىل أمهية هذه القضااي واحلد منها، أن ختصص وسائل اإلعالم عناصر مؤهلة   تطلباتومن أهم امل
صادق بشرف املهنية وشعار "اإلعالم يف خدمة اجملتمع" للتعامل مع هذه القضااي وعرضها ابحرتافية تعكس االلتزام ال

وتنمية الوطن، فبدون توفري هذه العنصر املهين سيظل هناك خطاب مفقود بني اإلعالم واجلهات العاملة يف مكافحة 
 .23العنف األسري  واإلساءة للطفال" 

تعرفت على العديد من مشكالهتا، هذا حديث أحد القامات اليت مارست دور اإلصالح األسري و والواقع يشهد أن  
بل وملست قصور األجهزة واملؤسسات اإلعالمية بكافة صنوفها مع ظاهرة االنفصام بشكل عام، ومع أحد أهم أسباب 
اإلعالم  إىل  املوجه  حديثه  أن  وأظن  األسرة،  لكيان  املهددات  أكرب  من  ابت  الذي  األسري  العنف  وهو  الطالق، 

حة، السيما حينما طلب توفري عناصر إعالمية تتناول القضية ابحرتافية تتناسب مع واإلعالميني يفيض صدقًا وصرا
خطاب هذا العصر اجلاذب للجمهور، وكذلك حينما صرح أبن جهود منصات األمان األسري ومؤسسات التوفيق 

 رفه جتاه قضااي األسرة، واالصالح الكبرية وجتارهبا الثرية ما زالت طي الكتمان، ومل يتعرف اجلمهور على ما ينبغي أن يع
 بواسطة وسائل اإلعالم بكافة صنوفه ووسائطه. 

فكال الزوجني راٍع   ، انشغال الزوجة أو الزوج بوسائل التواصل االجتماعي، وإمهال مسؤولياهتم األساسية .2
النِب:   املسؤولية، لقول  إليه من  َمامُ   َرع يَّت ه ،  َعنْ   َمْسُئول    وَُكلُُّكمْ   رَاٍع،  ُكلُُّكمْ » ومؤَتن على ما وكل   رَاعٍ   اإل 
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ْرأَةُ   َرع يَّت ه ،  َعنْ   َمْسُئول    َوُهوَ   َأْهل ه    يف    رَاعٍ   َوالرَُّجلُ   َرع يَّت ه ،  َعنْ   َوَمْسُئول  
َ
َها  بَ ْيت    يف    رَاع َية    َوامل  َعنْ   َوَمْسُئولَة    َزْوج 

، فاالنشغال والتكاسل عن القيام ابحلقوق والواجبات 24« َرع يَّت ه    َعنْ   َمْسُئول  وَ   َسيي د ه    َمال    يف    رَاعٍ   َواخلَاد مُ   َرع يَّت َها،
 الالزمة عليه يعد خيانة للمانة ويرتتب عليه أمث يف الدنيا وعقوبة يف اآلخرة، حلديث أِب يعلى معقل بن يسار

  يقول: »ما من عبد يسرتعيه هللا رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم   ملسو هيلع هللا ىلص قال: َسعت رسول هللا
 25هللا عليه اجلنة«. 

ومن خالل ما سبق من األحاديث النبوية يتبني لنا عظم األمانة ومسؤولية الكلمة املالقاة على عاتق اإلعالم واإلعالميني 
مسبباته، وقد أثبت تقرير موسع أبن انشغال الزوجني أو أحدمها يف احملافظة على كيان األسرة واحلد من ظاهرة الطالق و 

بوسائل التواصل االجتماعي عن القيام ابملسؤولية املنوطة به والتساهل يف أداء احلقوق الواجبة عليه هو من أعظم ما 
: أن استخدام النت يزعزع استقرار األسرة واحلياة الزوجية، حيث يرى املستشار األسري املعروف الدكتور خالد احلليِب

أصبح شبًحا َيول يف البيوت فيفرق بني الزوجني ومها على فراشهما، وصار يشكل زلزااًل للعالقات األسرية خيلف الدمار 
 .26واألمراض والتفكك واألخالقيات الرديئة

سعود اإلسالمية يف وأكدت الباحثة وفاء العجمي يف قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية يف جامعة اإلمام حممد بن  
دراسة هلا، أن وسائل التواصل أدت إىل اَنرافات، وخياَنت، ومشكالت، وطالق، وأي شيء بعد الطالق ميكن أن 
حيدث للسرة؛ حيث تنفتح كل الثغرات، وتضيع اجلواهر الوادعة يف أيدي اخلونة، وإزاء هذه الظاهرة املؤرقة حًقا، مل 

ترقى ملستوى   ا دورًا مشرفًا يف توعية اجملتمع أبخطارها، سوى بعض االجتهادات اليت الجند لإلعالم التقليدي والرقمي معً 
معاجلة الظاهرة أو محاية اجملتمع منها، ولنا أن جندد التساؤالت هنا، أين دور اإلعالم يف استضافة العلماء واملختصني 
عرب منابره املتنوعة لتبصري اجملتمع؟! أين اإلعالميني يف النزول إىل امليدان لدراسة الظواهر ومعرفة مسبباهتا، ووضع األيدي 

 
 . 893، حديث: 5، ص2صحيح البخاري، املصدر السابق، كتاب اجلمعة، ابب اجلمعة يف القرى واملدن، ج 24
 .142، حديث: 125، ص1صحيح مسلم، املصدر السابق، ابب استحقاق الويل الغاش، ج25
 م.  02/11/2016، شوهد  >https://www.alyaum.com/articles/1102951<، عاصفة الطالقاإلعالم اجلديد و خالد احلليِب، 26
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زفة؟! وأين دورهم يف إبراز املؤسسات العاملة يف الصلح األسري، وتقدمي مناذج وإحصاءات من األزواج على اجلروح النا 
 .27الذين عادوا إىل سابق عهدهم؟!

وهذه صرخات من ابحثني وخمتصني معروفني، ولديهم الباع الطويل يف ممارسة التوفيق واإلصالح األسري، وقد وضعوا 
اجلرح، وأوضحوا أب نسبة ال أيديهم على  املبكر، وإن  املعاصرة مهددة ابالهنيار  نسبة كبرية من األسرة  البيان إن   بلغ 

، حينما أساءت استخدامات التواصل االجتماعي بتطبيقاته غري آمنةيستهان هبا من اجلواهر الوادعة أصبحت يف أيدي  
، وانتهت القضية بتشرذم الزوجني واألطفال تذر  تبقي وال   املتعددة واملتنوعة، وابلتايل تعرضت األسرة ابلكامل لعاصفة ال

ُكْم أَْزَواًجا   بقوله تعاىل:  ا هللاوالرمحة اليت أرادمه  املودةواألسرة ومكتسباهتا، وضاعت  ﴿َوم ْن آاَيت ه  َأْن َخَلَق َلُكْم م ْن أَنْ ُفس 
َذل كَ  إ نَّ يف   َوَرمْحًَة  َمَودًَّة  َنُكْم  بَ ي ْ َوَجَعَل  َها  إ لَي ْ يَ تَ َفكَُّروَن﴾ل َتْسُكُنوا  ل َقْوٍم  آَلاَيٍت  البغوي: " 21]الروم:   قال   بني   جعل[، 

وقال   28" بينهما  رحم  غري  من   اآلخر  من  أحدمها  إىل  أحب  شيء  وما  ويرتامحان،  يتوادان   فهما  والرمحة  املودة  الزوجني 
 29."احلكم  من   ذلك   يف   ما   فيعلمون  ؛ ﴾يَ تَ َفكَُّرونَ   ل َقْومٍ   آَلايتٍ  ذل كَ   يف   إنَّ ﴿  البيضاوي: "

قلت: فأي مودة تبقى وأي رمحة تبتغى، وأي تفكري يراعى إذا كان الزوجان مشغوالن بعوامل أخرى غري عامل الزوجية 
 بسبب عدم الوعي الذايت من جهة، وعدم قيام وسائل اإلعالم بدوره املناط به، وهللا املستعان. 

يعترب هذا السبب و   :ية من قبل األزواج أو الزوجاتإدمان النظر على املواقع اإلابحية وتتبع املشاهد اجلنس .3
متصل ابلسبب السابق، ولكنه أدق منه، وصار من أخطر مسببات الطالق واالنفصال بني األزواج، لكونه 
يؤثر بشكل كبري على القدرات اجلنسية، والعالقات العاطفية داخل عش الزوجية، ونتج عنه ما يسمى ابلطالق 

 
 املصدر السابق. 27
 . 575، ص3تفسري البغوي، املصدر السابق، ج 28
،  1، حتقيق : حممد عبد الرمحن املرعشلي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العرِب، طأنوار التنزيل وأسرار التأويلعبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي،    29

 .204، ص2ه (، ج1418
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ما صار الصمت الزواجي هو السائد بينهما، هرواًب العاطفي اخلايل من أي نوع من التواصل بني الزوجني، بين
 من احلوار غري الناجح بينهما، بينما كان احلوار جسرًا ميكن عبوره ولو مبشقة. 

اإلابحية،  املقاطع  تنشر  اليت  واحلساابت  والصور  ابلوسوم  تعج  وغريه،  تويرت  مثل  االجتماعي،  التواصل  وسائل  إن 
عالَنت اإلابحية اليت يراها الصغري والكبري مبجرد أن يبدأ الشخص بتصفح هذه واإلحياءات اجلنسية، مبا يف ذلك اإل

املواقع، ودون إرادة حقيقية منه، ومع األايم يعتاد عليها وتصبح مشاهدهتا نوع من اإلدمان، ليدخل يف قضية البحث 
قوامة، تضيع أوقاته يف   شخصية وبال  بال  واإلاثرة، وينجر تلقائًيا إىل االنزواء واالنطواء على نفسه، وتدرَيًيا يصبح الزوج

اللهث وراء املقاطع اجلديدة، ورمبا ضاعت احلميمية اليت كان يتمتع هبا سابًقا، إذ صار يظن أنه أقل وأضعف وأهون، 
 وهللا املستعان. 

يف جة  الزو هلذه املقاطع بداعي االستكشاف، وبالشعور تبدأ    زوجات ومن جهة أخرى أتيت مشاهدة الفتيات وال      
أبنه أقل كفاءة، وأضعف ممن هم يف املقاطع   والتنمر على الزوج، واالستنقاص منه، بنظرة قاصرة منها  ممارسة القسوة

اإلابحية املخلة، ومل يتوقف األمر عند هذا احلد، فقد أسهمت هذه الوسوم واملواقع واحلساابت املشبوهة إىل نشر الشذوذ 
إن كل ما سبق من   30ستقبل، فماذا سنقول المرأة تكتشف أن زوجها شاًذا؟! يف أوساط الشباب الذين هم أزواج امل

 أعظم مسببات الطالق املعاصرة، فماذا كان دور اإلعالم؟! 

فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل أسهم اإلعالم واإلعالميون يف محاية اجملتمع من هذه األوبئة األخالقية اليت 
واملتأمل َيد أن هلذا القصور الذي   ة الزالت قائمة، وآن لإلعالم أن َييب.عصفت ابحلياة الزوجية واألسرية؟! أسئل

 يلمسه اجلميع من اإلعالم، ظواهر عدة، ومنها على سبيل املثال:

 
 م. 02/11/2016د يف  <، شوهhttps://www.alyaum.com/articles/1102951، >اإلعالم اجلديد وعاصفة الطالقخالد احلليِب،    30
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املعاجلة السطحية وغري املعمقة للمشكالت والقضااي العامة، وهذا يظهر مثاًل يف قلة الوقت املخصص ملناقشة   أ   
فة شخصيات ال تتمتع َبضور اجتماعي أو سياسي كبري أو يكون غري مؤثر أو مرغوب تلك القضااي أو يف استضا

 فيه، أو ضعيف الطرح واملعاجلة للقضااي. 
ب   قلة وشح القنوات اهلادفة واملتخصصة، واليت تزداد أمهيتها مع كثرة النوازل وجتدد األحداث وتفاقم املشكالت 

 ات توجيهية كبرية وغري متحيزة. وحاجة اجلماهري إىل إعالم صادق يتمتع بقدر 
جتاها،  املسؤولية  استشعار  وعدم  بسلبية،  والظواهر  العامة  والقضااي  للحداث  اهلادفة  القنوات  بعض  رؤية  ج    

 ، والتوعية أبضرارها، واملخرج السليم من منها. والواجب املهين يف طرحها
تها أو التوجيه املباشر ملضموهنا مبا يتوافق مع د   اقتصار تلك القنوات على عرض املشكالت والنوازل دون معاجل

 الرؤية الشرعية والعادات القيمية اجملتمعية، ودون طرحها مبا يتالءم حجم املشكلة أو الظاهرة.
ه    الضعف الفين العام من حيث اإلخراج واألداء، أو عدم مواكبة األحداث، أو طرح موضوعات قدمية أو أقل 

 جلمهور. تنال اهتمام ا  أمهية ال 
و   وقوع بعض القنوات اهلادفة يف خمالفات شرعية وجتاوزات قيمية سواء يف طريقة العرض أو يف املضامني املقدمة 

 فتزيد الطني بلة، ومن املشكلة مصيبة.   للجماهري، 
فهذه بعض من مظاهر ضعف تلك القنوات اإلعالمية يف جمال تغطية الظواهر واملشكالت الكربى للمجتمع بشكل      

ويرى الكاتب أمحد مبارك سامل:   عام، واليت ينبغي مراعاهتا ومعاجلة هذا القصور حىت تؤدي واجبها ورسالتها السامية.
 ، مها: ضعفني  يُعاِن   ع الواق  ومعطيات املعاصرة  التحدايت   ظل يف اإلعالم  نإ

 بثقافة   املعرفة  عن  فضالً   التقنية،  األدوات  تصنيع  على  الُقدرة  انعدام  نتيجةَ   العرض؛   ضعف  يف  يتمثل  :ألوللضعف اا
 . واملضمون  احلقيقة  عرض  يف التمكُّن  عن فضالً   هذا  اإلعالم،   وسائل  خالل  من   والتوجيه  التأثري  صناعة

 وكياَنهتا  وذواهتا   ، للفكر والثقافة  التشويه   حلمالت   واملقاومة   املواجهة   عن   فضالً   الرد،   يف   ضعف  يف   يتمثل  : الثاين  الضَّعف و 
 املفتوحة  السََّموات  عصر   يف والرد  العرض   عن ينعاجز   الضعفني  هذين  ظل  يف لنظل الغرِب؛  اإلعالم   منابر يف جتري  اليت
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 العقول  على   تقضي   األوىل   ألن  وذلك   الَعسكريَّة؛   الرتسانة  حرب   أتثريها   أبعاد  يف   تفوق  اليت   الشَّرسة،   الثقافية  واحلرب
  .31واألرواح   األجساد  على فتقضي  الثانية  وأما  والثقافات،

يبدو "مقصراً عن القيام بدور حقيقي   بن سعد السويلم أن االعالم   عبد العزيزاألستاذ    ويرى املستشار اإلعالمي       
ا يف اجلانب احلقوقي ك "مطلقة وأرملة ومعلقة ومريضة وفقرية وموظفة" وقضااي جتاه قضااي مهمة يف حياة املرأة يتمثل جله

وطبيعتها كأم  تتفق  وساعات عمل  هلا،  آمنة  بيئة عمل  بتأمني  مراعاهتا  تكوينها كأنثى من  متعلقة خبصوصية  أخرى 
 . 32وزوجة" 

 السيطرة   وحب   والرغبات  األهواء  بتحكم   - اإلعالم  يعين-  العلم  هذا  اَنرفُ ":  الوشلي   هللا   عبد   الدكتور   يقول
 أبهدافه   وال  احلقة  مببادئه  يُلتزم   فلم  الصحيح،   جمراه  عن  حوَّله   ميدانه  غري   يف  واستخدُمه  موضوع ه   غري   إىل  واالستبداد

 الصالح   لتحقيق  استخدامها   حيسن   مل   - خطورهتا   رغم -  األخرى   هي   املعاصرة   وسائله  أن  كما   هبا،  أنيط   اليت   السامية
 عليها   اإلسالم   أعداء   وسيطرة  إليها   والضالل   الفسق  أهل  بسبق  احلال   انعكس   بل  واإلعمار،   البناء  وحتقيق   واإلصالح
 الصراط عن  الشعوب  هبا اَنرفت احلياة،  جماالت  من  كثري   يف  وختريب  هدم  وسائل  فكانت منها،  اخلري أهل واستنكاف

 فأدرك   وأشكاهلا،  صورها  مبختلف  طريقها   عن  اإلابحية   ونشرت  القومي،   النهج  عن   األخالق  بواسطتها  وابتعدت  املستقيم
 .33"طويل  زمن بعد   ذلك  خطورة  املسلمون

وإذا كنا نلقي ابلكثري من اللوم على اإلعالم واإلعالميني يف جانب التقصري يف الطرح اإلعالمي الذي يكفل محاية       
شك ظاهرة الطالق ومسبباهتا، فإن للمجتمع عتب أيًضا على الدعاة إىل هللا،   اجملتمع من الظواهر السلبية، ومنها بال 

 
 أمحد مبارك سامل: اإلعالم اإلسالمي واملرحلة الراهنة،   31

https://www.alukah.net/culture/0/6290/ 
 ه .  1434شعبان  12شوهد يف <https://2u.pw/1a1lO>، اهتامات لإلعالم ابلتقصري يف تناول قضااي املرأة العزيز بن سعد السويلم،  عبد 32
 (.5(، ص )1994، د: ط، )صنعاء: دار عمار للنشر والتوزيع، اإلعالم اإلسالمي يف مواجهة اإلعالم املعاصرلي، عبد هللا قاسم الوش 33
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ل االجتماعي، واليت مل تعد خمصصة لإلعالميني فقط، بل صارت مشاعة أين هم من منابر اإلعالم، ومنصات التواص
الشخصيات الومهية واحلساابت املشبوهة تنشر الفساد والشر بنشاط منقطع النظري، فماذا كان   ت للجميع، فإذا كان

 املفرتض أن يقوم به العلماء ودعاة احلق والفضيلة واخلري الذين هم يف الواقع ورثة األنبياء؟!  

ن اليوم يف عامل السرعة ويف يوم املبادرة، والفوز والنجاح ملن ابدر وسابق واقتحم امليدان، وكل مبادر يصل وَن
ميكن جتاهلها، فأين دور اجلامعات األكادميي يف طرح مثل هذه املبادرات ملعاجلة   لبغيته سلًبا أو إَيااًب، وهذه سنة ال 

يتم إجراء دراسات ميدانية مسحية، واستفتاء الرأي العام حول   ، ملاذا الالظاهرة والقضااي واألسباب املتعلقة هبا   هذه 
الظاهرة وأسباهبا ودواعيها، ووسائل محاية اجملتمع منها، وذلك ابلتعاون مع املؤسسات الرَسية املختصة واجلمعيات اخلريية 

 ذات العالقة، واملتعاونني واملصلحني، ووسائل اإلعالم. 

البناء بني اإلعالميني واألكادمييني واملصلحني، ويف ظننا كباحثني حول ه التعاون  الظاهرة، أن مثل هذا  ذه 
الوصول إىل   -إبذن هللا -اجلامعات واحملاكم ودور الصلح ومؤسسات التوفيق واإلصالح اخلريية، من شأنه    والتضامن مع

ن هذا التعاون من برامج عملية لتبصري الكثري من النتائج الرائعة اليت تؤدي إىل تقليص حجم هذه الظاهرة، ملا ينتج ع
اجملتمع، واألسر واملقبلني على الزواج أبمهية احملافظة على كيان األسرة، واحلذر من أسباب الطالق، وبيان خطورته، 

 وتبعاته على النفس واألسر واجملتمع والوطن أبسرة بل األمة أبكملها. 

سيقي لدراسة ظاهرة الطالق والتوعية أبسباهبا ومحاية اجملتمع من وَنتاج ألجل إَتام مثل هذا التعاون إَياد جملس تن
 تبعاهتا. 

 الدور االعالمي والتقين املأمول للوقاية من ظاهرة الطالق ومسبباته: 

بعد أن استعرضنا آنًفا واقع الوسائل اإلعالمية والتقنية من معاجلة ظاهرة الطالق، نستعرض هنا الدور اإلعالمي والتقين 
للوصول لرؤية متكاملة عن املوضوع، ولعل من أهم ما ميكن أن َتارسه الوسائل اإلعالمية والتقنية، لتحقيق هذا املأمول،  

 اهلدف، وابلتعاون مع املؤسسات التعليمية والرتبوية ومؤسسات القطاع الثالث اخلاصة ابإلصالح األسري، ما يلي:
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الثقايف واالجتماعي للسرة وأمهية احملافظة على بناءها منذ   التخطيط اإلعالمي السليم يف سبيل بث الوعي  .1
 نشأهتا على أساس من املودة والرمحة والتقدير واالحرتام املتبادل بني الزوجني بكافة الوسائل. 

استشعار األخطار احملدقة ابألسرة من خالل ما يبث عرب وسائل اإلعالم املغرضة، وتقديرها حجمها الكبري،  .2
 هد ومثابرة جتاه جماهبتها وتوعية اجلمهور مبخاطرها. وما يلزم من ج

التفنن يف الربامج احلوارية وزايدهتا، عرب التلفزة، وخمتلف وسائل التواصل اإلعالمي، واستضافة املختصني من  .3
 الطالق وخماطره وآاثره وتثقيف اجلمهور بطرق الوقاية   لتوضيح كافة جوانب ظاهرة   العلماء وأهل الرتبية واخلرباء،

 ابألسلوب األمثل عند وقوعه.   وعالجه  منه
السعي لتقليل آاثر الربامج التلفزيونية واالعمال الدرامية وحمتوايت املواقع اإلعالمية اليت حترض على التمرد،  .4

من الروابط والعالقات األسرية   -ايضاً -  قوض وتشجع على السلوكيات واملبادئ اهلادمة لبيت الزوجية، واليت ت
 ني الزوجني أو اليت بني األسرة عموماً. سواًء اليت ب

التنسيق املستمر يف إبراز دور ومهام اهليئات اليت تعىن ِبانب األسرة سواًء كانت أهلية أو حكومية أو كل هذه  .5
تتناىف مع ضوابط   ال   وتوحيد اجلهود بتمويل أفالم أو مسلسالت درامية أو مسابقات هادفة،  اجلهات معاً،

ظاهرة الطالق أبساليب غري مباشرة، قادرة على بث   َبيث تتناول معاجلة   بادئها وقيمها،الشريعة اإلسالمية وم
مبا حيقق خفض نسب الطالق والتأثري على األسرة من الداخل، وخماطبة   وصناعة التأثري اجلماهريي  الوعي

 املشاعر اإلنسانية، وإَياد احللقة الضائعة من العواطف املنسية بني الزوجني. 
 هارات احلياة الزوجية اجلديدة مبامج اليت تستهدف تدريب الشباب املقبلني على الزواج لتوعيتهم  تشجيع الرب  .6

 ومحايتهم من الوقوع يف اخلالفات األسرية كخطوات وقائية.  واليت قد تكون خمتلفة يف بيئتها عميا سبق،
اليت هتدف إىل توعية األجيال   ناهج الدراسيةلتطوير امل  املؤسسة التعليميةأمهية الدور اإلعالمي يف تشجيع   .7

 ابلسلوكيات األسرية اإلَيابية، وحتذيرهم مما يضادها السيما يف املرحلتني الثانوية واجلامعية. 
استضافة خرباء الرتبية وعلم النفس واالجتماع واالخصائيني النفسيني واالجتماعيني واملصلحني واملتعاملني مع  .8

ل األسرة،  أبقضااي  اجلمهور  من ساليتبصري  املالئمة  البدائل  واختيار  املشكالت  وحتليل  اإلَياِب  التعامل  ب 
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للضغوطات  الزوجية، والتصدي  األزواج بقدراهتم على جتاوز خالفاهتم واستمرار حياهتم  ثقة  احللول، ودعم 
 واملؤثرات اخلارجية واجتيازها بنجاح. 

ملرئية واملسموعة اليت هتدف إىل خلق الوعي التنويع والتجديد يف طرح القضااي اجملتمعية اهلامة عرب الوسائل ا .9
اجملتمعي املتفهم ألزمة النشء الذين يقعون ضحية للخالفات واملنازعات األسرية اليت ال ذنب هلم فيها ومعاجلة 

 قضاايهم، وحماولة التأثري على صنَّاع القرار يف اجلهات ذات العالقة لتبين ذلك. 
املراكز املتخصصة يف دراسة ومعاجلة القضااي األسرية، وتدريب فرق العمل فيها التشجيع على إنشاء وتطوير   .10

على أعلى مستوى بشكل دوري، ومديها بكل االمكانيات املطلوبة لكي تؤتى التداخالت العالجية بثمارها 
 املرجوة، وإعطاءها الصفة االعتبارية يف التعامل مع القضااي حىت تكسبها القوة. 

لى النظرة الشمولية ملشكالت املطلقات واألرامل واحتياجاهتم فاألنشطة الثقافية املتاحة هلم تسليط األضواء ع .11
 حمدودة. 

اإلفادة من مجيع املنابر اإلعالمية ووسائل التواصل االجتماعي يف ظل الثورة التكنولوجية، وجعلها منابر توعية  .12
 من اهلدم والفساد.   وبناء، ومعاجلة القضااي بطرق غري مباشرة، يف مواجهة ما ينشر

الكرتونية موثوقة لالستشارات األسرية، وتدعيمها ابلكفاءات من أهل العلم  .13 املساهم يف دعم إنشاء منصة 
 والرتبية واخلربة. 

اإلشادة اإلعالمية ابجلهود واألدوار اجلبارة، اليت تقوم هبا الدولة بكافة مؤسساهتا احلكومية واألهلية ملواجهة  .14
 امج واخلطط املعدة لذلك، وتنوير املستفيد هبا ليتمكن من الوصل إليها دون عناء. هذه الظاهرة، والرب 

مسك اخلتام: تناول مفهوم السعادة الزوجية احلقيقية من واقع الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة، وسرية  .15
 ملنجي من الشر.مع أزواجه أمهات املؤمنني، ففيهما كل الغىن الواقي عن الفناء، وكل اخلري ا  النِب  

 ، حممد   عثمان   منصور ، نستعرض أهم املقرتحات اليت توصل إليها الدكتور  الدور اإلعالمي والتقين املأمول  بعد استعراض
 :أمهها  " :  اإلعالم  منها   يعاِن   اليت  واهلموم  القضااي   أبرز  ذكر ن  أ بعد 
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 . املعلومات  تدفق  يف  التوازن   حتقق  اليت  الوسيلة  إَياد  اإلسالمية  الدول  على   َيب  - أ
 اإلسالم   عن   الصحيحة  والصورة   والدينية  الروحية   القيم  عكس   اإلسالمية  اإلعالم  وسائل  على   َيب   كما  - ب

 . واالحرتام  التقدير  اإلسالمية  أمتنا  جتد حىت  اإلعالمية  وسائلنا عرب  واملسلمني
 . عليها  البشري  الكادر   وأتهيل   وتدريب  إعالمنا  ألجهزة احلديثة  والتكنولوجية  التقنية  اإلمكانيات  توفري - ت
 إعالمية  وسائل   وإنشاء  اإلعالمي   اخلطاب  توحيد   هدف  لتحقيق  اإلسالمي   العامل   دول   جهود   توحيد  َيب  - ث

 .34" واملسلمني  اإلسالم  ضد   اجلائرة  اإلعالنية  احلمالت  لكل  التصدي   هبا  تستطيع 
 من   اجملال   هذا  واعتبار  ،سرلل  املوجه  والسينمائي  التلفازي   الفين  اإلنتاج   جمال  يف  إسالمية   عربية  صناعة  تطوير - ج

 واضحة  سياسة ورسم لذلك،  املالية  املوارد  من  يلزم ما وختصيص  للمة،  واالسرتاتيجي املستقبلي  البناء جماالت
 تلك  عليها   تقوم   واضحة  وقيمة   وخلقية   ثقافية  معايري   وحتديد  األجنبية،  الربامج  وانتقاء  استرياد  جمال   يف

 .35السياسة

ه   املعاصر   اإلعالم   من   جزء   اإلسالمي   اإلعالموترى هيفاء الفوارس أن    على ويقع  واإلسالمية،  العربية  للمجتمعات   املوجي 
 احلضاري   اإلسالمية  األمة  موقع   مركزية  وتعزيز  احلنيف  اإلسالم  مصادر  يف  الكامنة  القيم  منظومة   استثمار  مهمة  عاتقه

 ومضامني  رسائل   من   اليوم   املسلم   للفرد   يعر ضُ   ما   ظل   يف   خاصَّةً   املنشودة،   اإلعالمية   أبدواره  القيام   أجل   من   واالسرتاتيجي
 هوية   زعزعة  يف  وتؤثر  واالجتماعي،  الفكري  الفرد  تكوين  يف   تؤثر  واملبادئ   القيم  متناقضة  الفلسفات  متعددة  إعالمية

  .36املعاصر  الواقع   يف   اإلعالمية   التحدايت  ظل يف   املسلمة   اجملتمعات

  نتائج البحث: 

 
 .٢٠٠، )د:م، د:ط، د:ت(، ص قضااي ومهوم اإلعالم اإلسالميمنصور عثمان حممد زين،  34
 ، اإلعالم اإلسالمي ودوره يف بناء ثقافة الطفلحممد اليتيم:   35

 https://www.maghress.com/attajdid/13841 
  81عدد    21، )جملة الفكر اإلسالمي املعاصر، جملد  الوظيفة الرتبوية لإلعالم اإلسالمي وواقعها املعاصر رؤية حتليلية نقديةهيفاء فياض فوارس:     36
 (.٧٦(، ص )2015/
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 بعد أن قمنا بدراسة الدور اإلعالمي والتقين يف الوقاية من الطالق توصل الباحث إىل النتائج املهمة اآلتية:

أثبت البحث أن اإلعالم التقليدي والتقين، هلا دور كبري يف محاية اجملتمع من الظواهر السلبية، وابلذات من  .1
 ظاهرة الطالق. 

أن التحدايت اإلعالمية اليت تستهدف األسرة املسلمة كبرية، والبد أن تكون اجلهود املبذولة   توصل الباحث  .2
الزوج  اخلاصة َبماية األسرة، وابلذات  الدورات  قريب منه، وهذا يعين تكثيف  أو  ملقابلتها يف حجم مماثل 

 والزوجة. 
ماء املسلمني يف أن اإلعالم يف جماهبة مسببات الطالق إن آراء الباحثني االجتماعيني واملصلحني تتقارب مع العل  .3

الذايت ابلدين  الوعي  من  تبدأ  الطالق  ظاهرة  من كثرة  اجملتمع  عاتقة، فحماية  امللقى على  يقم ابلواجب  مل 
 واألخالق مث َييت خبطورة اإلدمان على متابعة األفالم اإلابحية، فالتوعية ال بد أن تكون شاملة. 

ة احلديثة ابتت من أكرب مسببات الطالق، والبد من برامج هادفة تقاوم هذه اإلفرازات السامة أن إفرازات التقني .4
 حىت نستطيع خفض معدالت الطالق يف اجملتمع املسلم. 

اجملتمع مسؤول بتكاتف أفراده، بدءاً ابملؤسسات اخلريية، ومؤسسات القطاع الثالث واليت لو تكاتفت جهودها  .5
التوفي التصدع واالنشقاق أو ألسهمت يف عملية  أفراد األسرة من  الزوجني وأنقذت مجيع  ق واإلصالح بني 

 . -ال قدر هللا -االهنيار 

إن من أهم مقاصد هذا البحث أنه يلفت نظر اإلعالميني للوفاء مبسؤولية الكلمة، ذلك أن مسؤولياهتم تعظم  .6
تمع، واألسرة املسلمة، من تبعات بعظم الظواهر واملشكالت، إذ يفرتض أن ينهض سريًعا وبقوة حلماية اجمل

عنها  يسأل  اليت  الفروض  من  يكون  قد  بل  والعمل،  القول  َنفلة  من  ليس  وهذا  وآاثره،  وأسبابه  الطالق 
الشر عن األسرة  األمة، وَيلب اخلري ويدفع  متاحة لكل عمل خيدم  اإلعالم  إذ ابتت وسائل  اإلعالميون، 

، ولكل ميدان فرسانه، وال شك أن اإلعالم يعد خط املواجهة واجملتمع عموماً، وهذا مكسب َيب استثماره
األمة مجعاء، ومن ذلك خماطر  تؤرقه وهتدد كيانه وكيان  اليت  اجملتمعية  القضااي  من  أي قضية  ملعاجلة  األول 
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التساهل يف قضية الطالق واحلد من انتشارها، وذلك ملا هلذا األمر من عواقب وخيمة على األفراد واجملتمعات، 
ا حيتم علينا التصدي له من خالل وسائل اإلعالم املتعددة، حفاظاً على َتاسك نواة اجملتمع )األسرة(، كما مم

 وهللا من وراء القصد.    أمر هللا وشرع يف كتابه وسنة نبيه

 
 :املراجع

 أوالً: القرآن الكرمي. 

 اثنًيا: الكتب واملطبوعات: 

، فتح الباري بشرح العسقالِن   الكناِن   أمحد   بن  أمحد   بن  حممود  بن  علي   بن  حممد   بن  حممد   بن  علي  بن  أمحد  .1
 صحيح البخاري. 

ؤوط وآخرون، سند اإلمام أمحد، حتقيق: شعيب األرَن، مأمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباِن .2
 ه ( 1/1421إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، )مؤسسة الرسالة،  

 عبد   حممد :  ، حتقيقالتأويل  وأسرار  التنزيل  أنوار،  ( ه 685  ت)  البيضاوي  الشريازي  حممد   بن  عمر  بن  هللا  عبد  .3
 (. ه   1418/ 1، طالعرِب  الرتاث  إحياء   دار ، )بريوت:  املرعشلي  الرمحن

البغوي(، حتقيق:   )تفسري   القرآن  تفسري   يف   التنزيل  الشافعي، معامل   البغوي   الفراء   بن  حممد  بن   مسعود  بن  احلسني .4
  ه 1420  / 1العرِب، ط  الرتاث  إحياء   املهدي، )بريوت: دار  الرزاق  عبد 

 عبد  الدين  حميي   حممد  حتقيق:  داود.  ، سنن أِب السجستاِن  األزدي   بشري   بن   إسحاق  بن  األشعث   بن  سليمان .5
 (.العصرية  املكتبة، )بريوت:  احلميد 

عارف ل لَنْشر  والتوزْيع، الرايضحممد بن َنصر الدين األلباِن، صحيح الرتغيب والرتهيب،   .6
َ
، 1، ط)مكَتبة امل

 (. م  2000  / ه     1421
 )صنعاء: دار عمار، ب ط(.   املعاصر،   اإلعالم   مواجهة  يف   اإلسالمي   اإلعالم :  الوشلي  قاسم  هللا   عبد  .7
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 وسننه   وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا   رسول  أمور   من   املختصر  الصحيح   املسند  اجلامع   البخاري،  إَساعيل  بن   حممد  .8
 السلطانية   عن  مصورة)   النجاة  طوق   دار، )الناصر  َنصر  بن   زهري  حممد:  (، حتقيقالبخاري  صحيح)  وأايمه

 (. ه 1422 /1، طالباقي  عبد  فؤاد  حممد  ترقيم  إبضافة
 الرسالة،  مؤسسة :  بريوت )  شاكر  حممد   أمحد   :حتقيق  القرآن،  أتويل   يف  البيان   جامع  الطربي،  جرير  بن  حممد  .9

 . 570ص   ، 8ج  ، (م 2000/ ه   1420  ،1ط
 ،1ط   الطيب،  الكلم   دار:  بريوت  كثري،   ابن  دار :  دمشق)  القدير،  فتح  اليمين،   الشوكاِن  علي   بن   حممد  .10

 (. ه 1414
 دار  ، )بريوت:الباقي  عبد  فؤاد  حممد :  قيقحت   .ماجة  ابن  سنن  القزويين،   الربعي   ماجه  بن   يزيد   بن  حممد  .11

 (. احللِب  الباِب  عيسى فيصل   - العربية  الكتب   إحياء
 بنقل  املختصر  الصحيح  املسند  النيسابوري،  القشريي   كوشاذ   بن  ورد   بن  مسلم   بن  احلجاج   بن  مسلم .12

، )بريوت: الباقي  عبد  فؤاد  حممد)صحيح مسلم(، حتقيق:    وسلم   عليه   هللا  صلى   هللا   رسول  إىل   العدل  عن   العدل 
 (. العرِب  الرتاث  إحياء   دار

 (. د:م، د:ط، د:ت)   اإلسالمي،   اإلعالم  ومهوم   قضااي  زين،  حممد  عثمان  منصور  .13
 جملة )   نقدية،  حتليلية   رؤية   املعاصر   وواقعها  اإلسالمي   لإلعالم  الرتبوية  الوظيفة :  فوارس  فياض   هيفاء .14

 . (2015/   81  عدد  21  جملد املعاصر،  اإلسالمي   الفكر
 اثلثًا: املقاالت والتحقيقات الصحفية: 

رابط:الراهنة  واملرحلة  اإلسالمي  اإلعالم:  سامل   مبارك   أمحد .1  ، 
https://www.alukah.net/culture/0 /6290/ 

احلليِب،   .2 الطالقخالد  وعاصفة  اجلديد  ، اإلعالم 
>m/articles/1102951https://www.alyaum.co<  م. 11/2016/ 02شوهد 

https://www.alyaum.com/articles/1102951
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الرمحن،   .3 عبد  أبو  حممد،  اإلسالم، شاهر  يف  اإلعالم  سياسة  يف   >http://www.al-نظرات 

>waie.org/archives/article/5019   ،    ه ، املوافق كانون 1432، صفر  25،  289العدد
 م. 2011الثاِن  

السويلم  عبد  .4 سعد  بن  املرأة،  العزيز  قضااي  تناول  يف  ابلتقصري  لإلعالم  ، اهتامات 
<https://2u.pw/1a1lO>  ه   1434شعبان   12شوهد يف . 

احليدر، .5 املفقود  حممد  اخلطاب  واإلعالم  األسري  العنفالعنف   / املفقود-اخلطاب-واإلعالم -األسري-، 
<nfsp.org.sa/ar/media/articles/Pages>   م. 18/10/2015شوهد يف 

رابط: املغربية  التجديد  صحيفة   الطفل،   ثقافة   بناء   يف   ودوره   اإلسالمي  اإلعالم :  اليتيم  حممد  .6  ، 
https://www.maghress.com/attajdid/13841 

رابط:اهلدهد   خطاب   يف  اإلعالمية  العملية  مبادئ   ، زجنري  رفعت   حممد  .7  ، 
https://www.alukah.net/culture/0/22031/ 
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