
 

 وتحدیات فرص: الدیني والتعلیم اْللکتروني الفضاء منصات
 1(لبنان) الدين زين حميد بتول .ةالدکتور: ةبتاالک  

 المستخلص
 الديني، التعليم وخصوصية بعد عن التعليم الناعمة، الحرب اإلنفوميديا، ثورة لمعرفة،ا إقتصاد
ف من بد   ال مفاتيح کلمات  الحادي القرن اقتصاد سمة صبحتأ .البحث في للدخول عليها التعر 

 قتصادي،اإل للنمو الرئيسی المحرك هي تکون بحيث المعرفة، علی المبني قتصاداإل هي والعشرين
 خالل من بتکارواإل الرقمنة، واستخدام تصالواإل المعلومات تکنولوجيات توافر علی تمديع وهو

 مصادر أهم التعليم ويعتبر .حتياجاتإلا مع وتکييفها واستيعابها المتنامية المعرفة ثورة مواکبة
 لدخول المرور مفتاح هو التعليم أن باعتبار المعلومات مجتمع في خاصة الدولي، التنافس تعزيز
 محور هو الذي البشري المال لرأس حقيقية تنمية خالل من المجتعات وتطوير المعرفة عصر

 واإلبداع الفنية المعرفة هي الجديد قتصاداإل في المهمة األصول أصبحت کما  التعليمية العملية
 أوسع علی واإلنتشار بالتعاظم اإلقتصاد لهذا أتاحت اإلنفوميديا ثورة ولعل   والمعلومات، والذکاء

 ما نظام إلی تلقائياً  اآلخرين إجتذاب فن أي الناعمة، الحرب ظهرت  أخری جهة من .نطاق
ي أهداف تحقيق إلی تهدف وهي اإلغراء، بإستخدام  في معينة فئات مصالح وتحقق حاجات تلب 
ر خطاب ولها المجتمع، ة خالل من عنه تعب   وسائل مسموعة، مرئية، مکتوبة،: إتصال وسائل عد 

ح اإلجتماعي، صلالتوا  سياق في .القضايا مختلف حول وبرامجها سياساتها عن خالله من توض 
 علی والترکيز المجتمع، في والکينونة التفکير في آخر نمط ظهور من التحوالت، خضم في مجتمع

 جديدة يوتوبيا ظهور عن والحديث( نفعي براغماتي) اإلعالن جذب تجارية لغاية الجمهور کمية
ة الطفرة هذه وأمام .بالتکنولوجي واإليديولوجي باإلقتصادي ياسيالس وتداخل   :المعلوماتي 
  التبليغ؟ مجال في فرصة إلی التهديد هذا تحويل يمکن کيف -
الديني؟ التعليم خدمة في التقنية لتسخير اإللکترونية المواقع سلکته الذي السبيل ما -
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  نجحت؟ مدی أي وإلی -
  اإلفتراضي؟ الفضاء عبر لتبليغيا العمل طبيعة في تغير الذي ما -
  الناعمة؟ الحرب خطر لمواجهة تسعی کيف -
ب أن يفترض التي األساليب هي وما - ة المواقع في المرسل عليها يتدر   لجذب الديني 

ي   الرسالة؟ إيصال في والنجاح المتلق 

ة الورقة هذه في عنها اإلجابة ستتم وغيرها التساؤالت هذه  المحاول معالجة خالل من البحثي 
 الديني التعليم خصوصية بعد، عن التعليم منصات وخصوصيته، بعد عن التعليم ماهية: التالية

 التصوير تقنيات: التقني الصعيد وعلی .اإلفتراضي الفضاء في التعليمية القدرات بعد، عن
رات اإلخراج، إبداعية الصورة، وجودة وزواياه  ةالصوتي يوتيوب، والمسموعة، المرئية المؤث 

 ،(والنبرة الصوت نوعية عرضها، آلية مدتها، جودتها،) التقنية عالية القصيرة والفيديوهات
سن فارقة، عناوين التصويرية، الموسيقی الرموز، ة، المؤثرات الملخصات، وضع ح   البصري 
رة، الصورة اختيار) الصورة  للعبارات الخط وضوح الکاريکاتور استخدام البيکسل، عدد المؤث 
 لذوي السيما) مسموع: الفکرة لنفس المنصات تعدد .(اللغات تعدد للبوستر، ةالمرفق

: المبنی صعيد علی .التطبيقات بوستر، صور مکتوب، صوتية، ترجمة( الخاصة اإلحتياجات
ة وضع ي اإلعالمي السياق ضمن الماد  اب الفن   البصرية المکونات حيث المتقن، الجذ 

د المعارض الجمهور إلی المتوخاة الرسالة نشر في تسهم المؤثرة، والموسيقية  الوقت في والمؤي 
 التصدي التعريف،: المضمون -المعنی .التعبير تقنيات الجذب، وعناصر التأثير تقنيات. عينه

 الخطاب، لغة ونوعه، الخطاب ماهية اإلقناع، أساليب إشکالية، قضايا معالجة للتحريف،
 الدينية اإلحتفاالت خالل من الترفيه وصة،األقص أسلوب إستخدام اإلنساني، المضمون
ة مشاکل .السياحية والرحالت والعروض  .الديني التعليم علی سلبا تؤثر إلکتروني 

 وتحديات فرص ،اإللکتروني الفضاء منصات، الديني التعليم: الکلمات المفتاحیة

 
 



 247/ التعليم الديني... منصات الفضاء اإللکتروني و

 اْلشکالیة
عد ثورة اإلنفوميديا، اإلعالم الجديد، إقتصاد المعرفة، الحرب ال ناعمة، التعليم عن ب 

ف عليها للدخول في هذا البحث ة التعليم الديني، کلمات مفاتيح ال بد  من التعر    .وخصوصي 
صبح االقتصاد المبني علی المعرفة سمة القرن الحادي والعشرين، بحيث أضحت أ

المعرفة هي المحرك الرئيسی للنمو االقتصادي، وهو إقتصاد يعتمد علی توافر 
واالبتکار من خالل مواکبة ثورة  ،ت المعلومات واالتصال واستخدام الرقمنةتکنولوجيا

  .المعرفة المتنامية واستيعابها وتکييفها مع االحتياجات
ويعتبر التعليم أهم مصادر تعزيز التنافس الدولي، خاصة في مجتمع المعلومات، 

لمجتعات من خالل باعتبار أن التعليم هو مفتاح المرور لدخول عصر المعرفة وتطوير ا
کما أصبحت األصول  الذي هو محور العملية التعليمية تنمية حقيقية لرأس المال البشري

المهمة في االقتصاد الجديد هي المعرفة الفنية واإلبداع والذکاء والمعلومات، ولعل  ثورة 
 لهذا اإلقتصاد بالتعاظم واإلنتشار علی أوسع نطاق. اإلنفوميديا أتاحت

ًا إلی نظام ما  ظهرت  من جهة أخری الحرب الناعمة، أي فن إجتذاب اآلخرين تلقائي 
ي حاجات وت حقق مصالح فئات بإستخدام اإلغراء، وهي تهدف إلی تحقيق أهداف تلب 

بة، مرئية،  ،معينة في المجتمع ة وسائل إتصال: مکتو ر عنه من خالل عد  ولها خطاب تعب 
ح م وبرامجها حول  ن خالله عن سياساتهامسموعة، مواقع التواصل اإلجتماعي، توض 

 .مختلف القضايا
في سياق مجتمع في خضم التحوالت، من ظهور نمط آخر في التفکير والکينونة في 
المجتمع، والترکيز علی کمية الجمهور لغاية تجارية جذب اإلعالن، والحديث عن ظهور 

 .لوجييوتوبيا جديدة وتداخل السياسي باإلقتصادي واإليديولوجي بالتکنو
ة  .هذه التساؤالت وغيرها ستتم اإلجابة عنها في هذه الورقة البحثي 

ة، کيف يمکن تحويل هذا ال - تهديد إلی فرصة في أمام هذه الطفرة المعلوماتي 
 مجال التبليغ؟
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ة لتسخير  - التقنية في خدمة التعليم ما السبيل الذي سلکته المواقع اإللکتروني 
 إلی أي مدی نجحت؟؟ الديني

 التبليغي عبر الفضاء اإلفتراضي؟ ي تغير في طبيعة العملما الذ -
 تسعی لمواجهة خطر الحرب الناعمة؟کيف  -
ة  - ب عليها المرسل في المواقع الديني  وما هي األساليب التي يفترض أن يتدر 

ي والنجاح في إيصال الرسالة؟لجذب الم  تلق 
 المقدمة

وللمرة االولی يدخل االعالم  1،دنقطة االنطالق نحو اقتصاد عالمي جدي 2005شکل العام 
علی هذا االقتصاد ال کمحرك فقط بل کشريك في تقديم فرص جديدة لالستثمار مستفيدًا 

ولتعزيز موقعها في هذا النظام إعتمدت وسائل  ،خاصية اإلقتصادية لوسائل اإلعالممن ال
ديدة ترکزت اإلعالم علی مجموعة من اإلستراتيجيات الجديدة وذهبت بإتجاه إستثمارات ع

علی المحتوی والخدمات اإلعالمية ذات القيمة المضافة،  قائمًة علی مبدأ تسليع المعلومات 
 .«إقتصاد المعرفة»عد الحديث عن نشوء ما يسمی قطاع والبرامج وجميع األنشطة اإلعالمية ب

نت هذا األمر أدی إلی خلق أنواع جديدة لألعمال خارج اإلطار التقليدي الذي کا
و دفع هذه األخيرة الی الدخول في عالم االعمال مما  ،االعالم تتحرك من خالله وسائل

افرز انواعا جديدة من االقتصادات تقوم علی جذب االنتباه، المعرفة، الوسائط االعالمية، 
 السعي عن ناهيك ،وصواًل إلی عمليات تمرکز وإندماج 2بيع المعلومة علی أکثر من منصة،

 ظل في خصوصيتها المعلومة فقدت أن فکان الجمهور غالبية بقبول يحظی منتج إلی
 3.اإلنتاج حجم إلی القيمة أي نسبة الحجم وفورات من نسبة أعلی لتحقيق يسعی إقتصاد

                                                           
 رئيس لکن األمريکية، «ويك بيزنس» لمجلة 1996 سنة نهاية عدد في مرة أول المصطلح هذا استخدم .1

کد «غرينسبان آالن» األمريکية الخزينة   األمريکي. االقتصاد فيها ينتعش مرة کل في قبل من استخدم أنه أ
  .)اإلذاعة(، مرئية مسموعة صحيفة مکتوبة، موقع إلکتروني، الهاتف النقال خدمة الخبر العاجل، مسموعة .2
 تمثل ”Economies of Scale“: باإلنکليزية السعة اقتصاديات أو حجمال اقتصاديات أو الحجم وفورات .3

 خصائص من وکخاصية اإلنتاج، کمية زيادة خالل من الشرکة عليها حصلت التي المنتجة الوحدة تکلفة انخفاض
  القطعة. هذه إنتاج تکلفة في انخفاض عنه ينتج ما سلعة من المنتجة القطع عدد ارتفاع أن في وتتمثل اإلنتاجية العملية
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ت الثورة التي احدثها التطور التقني في وسائل االعالم واالتصال إلی تغيير  إذًا أد 
جزءا من االقتصاد الحديث،  معالم االقتصاد القديم بحيث اصبحت وسائل االعالم

محرکا اساسيا للتکتالت االقتصادية، والمفاهيم واألخالقيات التي  1وأصبحت االنفوميديا
رافقت إعالم الموجة الثانية لم تعد تنسجم مع إعالم الموجة الثالثة، وأصبحت التقنيات 

 (1994 القادري، نهوند)تعمل في فراغ أخالقي.

  اْلعالم الجدید
ف اإلع ه سلطةيعر   بالحدود تلتزم ال معقدة، منظومات ذات تکنولوجية الم المعولم بأن 

 معلوماتية إتصالية شبکات ترسمها مرئية، غير فضائية حدوداً  تطرح للدول، إنما الوطنية
 ومن أمة دون ومن دولة دون من عالماً  لتقيم وفکرية، وثقافية واقتصادية سياسية أسس علی
 ذات منظمات إمرة تحت وتعمل تتمرکز التي والشبکات تالمؤسسا عالم هو وطن، دون

سم الجنسيات، متعددة وشرکات خاصة، طبيعة  تنوع رغم علی والتوحد بالعالمية مضمونه يت 
 مستهلکين لتخاطب واللغة، والمکان الزمان حواجز تتخطی وسائل عبر تبث التي رسائله

 (76: 2000 ، عمر مصطفی أحمد السيد) .واألهواء والرغبات والعقائد المشارب متعددي

                                                           
 المحرك سيکون االلکترونية، والوسائط المعلوماتية بين التکنولوجي التقارب تعني االنفوميديا .1

 وهي االنفوميديا صناعات من مکوناً  الجديد العالمي لالقتصاد ”Economic Enfine“ االقتصادي
 وأضخم انطالقة أعظم االنفوميديا عصر وسيکون ،االستهالکي ترونياتوااللک واالتصاالت الحوسبة

 التقدم محرك هو وسيکون العسکري، المجال نطاق خارج العالمي، لالقتصاد التاريخ مدار علی تعزيز
 المعلوماتية الوسائط عصر وسيکون، الجديد القرن في العظمی التجارية االقتصادية للتکتالت

 من لعدد جدد محاربون أخيراً  الساحة علی ظهر وقد ،الجديدة الفرص کنز ناسال لبعض« االنفوميديا»
 مثل شرکات لنا اخرجت فقد بالفعل، مالمحهم تشکلت وقد االنفوميديا، عصر لمواجهة الشرکات

 ”Compag“ وکومباك ”Sega“ وسيغا ”Apple“ وآبل ”Intel“ وانتل ”Microsoft“ مايکروسوفت

 کل علی بظلها ستلقي االنفوميديا ثورة أن شك وال، غيتس وبيل غوبز نستيف أمثال من أعمال رجال
 العمليات وسط رئيساً  موقعاً  االتصاالت وشبکات الحاسوب أجهزة احتلت وقد صناعة، وکل مشروع
 لفرض معرکتها في رئيساً  تنافسياً  سالحاً  أصبحت قد إنها القول يمکن بل مؤسسة، أو مشروع لکل اليومية

  .السوق علی سيادتها
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 أن   إلی إضافة واألفکار وأنماط الحياة، المعلومات عولمة الشبکة هذه أتاحت وقد
 الوسائل من أصبحت الشبکة تلك أن کما باستمرار تتصاعد الشبکة هذه علی التجارة

 .يحتاجونه ال ما يستهلکون الناس وأصبح المهمة اإلعالنية
 :ومنها الخصائص من يدبالعد الجديد اإلعالم يتميز

 ممارسة وتکون األدوار، والمتلقي باالتصال القائم يتبادل حيث: التفاعلية -
 حوار هناك يکون بل أحادي، اتجاه في وليست وتبادلية، االتجاه ثنائية االتصال

 .الطرفين بين
 المناسب الوقت في االتصالية العملية مع التفاعل إمکانية وهي: الالتزامنية -

 .مرسالً  أو مستقبالً  اء کانسو للفرد،
 أن بسيطة أدوات يمتلك شخص لکل الجديد اإلعالم يتيح: واالنتشار المشارکة -

 .اآلخرين إلی رسالته يرسل ناشراً  يکون
 المتلقي لتصاحب الجديدة الوسائل نقل يمکن حيث: والمرونة الحرکة -

 الجوال، والهاتف االنترنت، وحاسب المتنقل، الحاسب مثل والمرسل،
 .الالسلکية الشبکات من باالستفادة الکفية، األجهزةو

 .والرقابة والمکان الزمان حواجز تتخطی عالمية، االتصال بيئة أصبحت حيث: الکونية -
 مثل االتصال، وسائل کل استخدام يتم الجديد اإلعالم في: الوسائط اندماج -

 يانيةالب والرسوم المتحرکة، والصورة الثابتة، والصورة والصوت، النصوص،
 .األبعاد وثالثية ثنائية

 فاعل بعمل يقوم الجديد اإلعالم وسائل في المتلقي ألن نظراً : والترکيز االنتباه -
 ،والترکيز االنتباه من عالية بدرجة يتميز فإنه معه، والتفاعل المحتوی، اختيار في

 .وسطحياً  سلبياً  عادةً  يکون الذي التقليدي اإلعالم لوسائل التعرض بخالف
 االتصالية الرسائل وحفظ تخزين المتلقي علی يسهل حيث: خزين والحفظالت -

 .بذاتها الوسيلة وخصائص قدرات من کجزء واسترجاعها،
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 ومن سمات اْلعالم الجدید
 :إلی یهدف استهالکي إعالم -

 .العولمة إعالم مرکز علی المهيمنة األطراف مصالح وفق للشعوب االجتماعية الحياة شکيلت
 المغرية األنماط ومعايشة مشاهدة علی العقول تعويد خالل من الثقافي الواقع تغيير

کوالت من لها الجديدة باألشکال الغربية الثقافة في النشط واالنخراط ،الغربية للثقافة  مأ
 .الرأسمالي السوق اقتصاد حاجة مع يتجاوب وانفاق وترفيه ومتع وملبوسات
 السوق ثقافة مع التکيف أهمها منو المتلقي في التأثير ووسائل أساليب تطوير

 عدة وسائل عبر المتلقی علی والتأثير والبسيطة والسريعة السهلة اإلعالمية المواد وتقديم
 األساليب علی واالعتماد المتواصل السريع والبث اإلعالمية الرسالة تنويع منها

 العقلية ةالصدم اسلوب اعتماد خالل من المتلقي علی التأثير إحداث في السيکولوجية
 الرسالة تغيير عبر االنتباه ولفت الحواس أقوی باعتبارها البصر حاسة علی والترکيز

 األماکن في اإلتصالية الرسالة وضع وکذلك مثالً  اإلعالم شکل تغيير مثل اإلتصالية،
 1.المميزة واألوقات
 صاالتواإلت اإلعالم بيئة تنظيم في الدولية والمنظمات الجامعات لدور منافس إعالم

 تغيير إلی الدعوة خالل من وذلك الجنسية، متعددة اإلحتکارية الشرکات لصالح المحلية
 أو الدول بين والرموز والصورة للمعلومات الحر التدفق تعوق التي والنظم التشريعات

 .والمصادرة والمنح والرقابة کالتخطيط إعالمية ووظائف أدواراً  الحکومات تمنح
 (88: 1999 شومان،)

 أهم أحد يعد الثقافي التهجين إن الثقافية، باعتبار اآلخر خصوصية متعٍد علی المإع
 بحيث الرسالة علی العولمة تؤثر ولم (38: 1998 اليحياوي،) ،اإلعالمية ترويج األمرکة روافد

 کما معولماً  مرسال جعلته بحيث ايضا المرسل وعلی بل فحسب «معولمة رسالة» جعلتها
رت  من يستقبله ما خالل من معولماً  جمهوراً  فأصبح للرسالة المستقبل الجمهور علی وأث 
 (2012 الرحباني،) .معولمة اعالمية رسائل

                                                           
 . 82-88 :2000 ،عمر مصطفی أحمد السيد :أنظر للمزيد. 1
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 المحور هي المعرفة :الثالثة الموجة حضارة کتابه في «لرتوف ألفين» يقول هنا من
 لظاهرة األساسية القاعدة إنها االجتماعية وثوراته المستقبل حروب حوله ستدور الذي

 الصورة المتسارع، الذي ينتقل من والتغيير المعلومات و االتصاالت ثورة عولمة. إنهاال
  للمعرفة تدريجي استثمار يوجد الکالم إلی تبيانه ومن تبيانه إلی الرسم ومن الرسم إلی
 (199: 2011 الدليمي،) سارتر. يقول کما

 وقطاع اْلعالم «إقتصاد المعرفة»
إعتمادًا تامًا علی التکنولوجيا من نواح کثيرة أخصها أنها أصبح العالم الحديث معتمدًا 

بيد أن  ،ثروة حفاظًا علی مستويات المعيشةأضحت إحدی الوسائل األساسية لتوليد ال
والمعضلة هي تجنب  ،قت ذاته، تحمل خطر تدمير المجتمعفي الو لتکنولوجياهذه ا

 (250: 2000، )بوکانان التکنولوجيا.التدمير التکنولوجي في الحفاظ علی منافع اإلعتماد علی 
بعد  في هذا السياق يصف جاك إيلول وريث حرکة المقاومة الفرنسية حالة اإلنسانو

ناً »تطور التکنولوجيا بما يلي:   .«طيعًا شأن سروال تحت مکواة سيکون اإلنسان مدج 
وهناك إرتباط وثيق بين مستوی التکنولوجيا في أي عصر وبين حاجات المجتمع، 

 (133: 2009، يأتا) .اإلختراع ال يظهر إال إذا کانت الظروف اإلجتماعية مهيأة لظهورهف
 تقنيات الواسع بمعناها تشمل الرقمية أو NTIC“1” الجديدة إن التکنولوجيا

 اإلعالم تقنيات المخصوص وبالمعنی" الرفيعة التکنولوجيا"و واالتصاالت اإلعالم
 أيضاً  تشمل وهي( ...بلوتوث بروتوکول مود، نانو ،إنترنت فون، -إي) الجديدة واالتصال
نَجز التي والمبتکرات واالتصاالت واإلنترنت اإلعالم في المستخدمة التقنيات  مجال في ت 

 األلياف) الجديدة االتصاالت وسائل بفضل ونقلها معالجتها وسرعة المعلومات تخزين
 ال بالغاً  تأثيراً  وتؤثر..( .السلکية غير التقنيات االصطناعية، األقمار الکابالت، البصرية،

 العالقات في أيضاً  تؤثر بل فحسب، اليومية حياته ونمط وعاداته الفرد سلوك في
لت فقد االجتماعية،  «المعرفة اقتصاد» هو جديد اقتصاد بنمط التقليدي اإلنتاج نمط بد 

 المختلفة، علميةال وفروعها الجديدة الرقمية التکنولوجيا معرفة حصراً  يعني جعلته الذي
                                                           
1. Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication   
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رةً  االقتصادية، للمنافسة مفتاحاً  جعلتها التي  واالجتماعية الفردية الثقافة طبيعة مغي 
 (2011 اإللکترونية، أفق نشرة) .واالجتماعي الفردي الصعيدين علی ثورة فکانت

من المؤکد أننا ال نستطيع في عصرنا الحاضر أن نفصل علی نحو قاطع بين 
 ة والعوامل العلمية والتکنولوجية، ألن التأثير بين الطرفين متبادل.العوامل اإليديولوجي

 (252: 1977، )زکريا
إن من السخف إنکار وجود الکثير من األمراض الخطيرة وربما المستعصية التي 

 (291: 1999 ،ماري) .تکتنفنا في مجتمع تزداد سيطرة التکنولوجيا عليه
وقائع من خالل وسيلتين: األولی تجارية ونجد اإلعالم المضلل يعمل علی تزييف ال

والثانية سياسية، وما يهمنا هنا الوسيلة األولی التي هدفها ترويج السلع بين الناس حتی 
لو لم يکونوا بحاجة ماسة إليها وحتی لو کانت إحتياجاتهم الحقيقية تتعلق بأشياء مختلفة 

 (86: 2009، يأتا) .سعنها کل اإلختالف، فتعمل علی خلق حاجات ورغبات بين النا
 :والسؤال الذي يطرح نفسه هنا

 وم أم هي التي باتت تسيطر علينا؟هل نحن من نسيطر علی اآللة الي -
حيث يؤدي التقدم العلمي والتکنولوجي إلی مشکالت أخالقية لها خطورتها 

 هيکلية أعادت أنها الراهنة هي والتکنولوجية العلمية للثورة العامة الصورة الکبری. إن
 (32: 1990 مرسي،) .مجموعه في الرأسمالي اإلقتصاد

إننا إذًا نعبر حقبة تاريخية جديدة تحل فيها اآللة محل اإلنسان في اإلنتاج وتقديم 
 ها هي اليوم تحاربه وتحل مکانه. الخدمات، فبعد أن أوجدها لتريحه

ول أحد الخطورة في األمر تتجلی أن هذه األزمة في إرتفاع مستمر وبشکل کبير ويق
من  %2الخبراء في هذا الصدد انه في المستقبل القريب ستکون الحاجة فقط  إلی 

 ع ال تتطلب عماًل يدويًا مطلقًا.القوی العاملة في العالم فضاًل عن وجود مصان
 (23: 2000، ريفکن) اآلخرون؟ %98فماذا يفعل  -
 جية؟السؤال يطرح نفسه هنا ماذا سيصبح دور اإلنسان في العملية اإلنتا -
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في ظل کل هذه التغيرات والسمات الجديدة ولد إقتصاد المعرفة: اإلستحواذ، 
)األفقي والعامودي(، الدمج، التمرکز هي  اإلحتکار، الکارتيالت، الهولدينغ، التکامل

من مفاهيم بل من أهم سمات العصر اإلقتصادي واإلعالمي الجديد فهي تشکل کلمات 
عرفة اإلستراتيجيات الجديدة في ظل اإلقتصاد الجديد مفاتيح ال بد  من وعيها بدقة لم

 .لجزء األعظم من القيمة المضافةالتي باتت فيه المعرفة تحقق ا
التي تمنح القوة والقدرة « الکارتيل»بات التعاضد إذًا بدياًل عن المنافسة في وحدة 

، والربح بات علی اإلستمرارية، واإلختراع بات أبو الحاجة ولم تعد الحاجة أم اإلختراع
 الغاية لتحصيل البقاء والصمود.

إذا کان االقتصاد بمفهومه التقليدي هو علم الندرة أي ندرة الموارد )مع تعرض هذا 
خ هو  ر ويترسَّ اقتصاد »المفهموم للنقد بکتاب خرافة الندرة(، فثمة اقتصاد جديد يتطوَّ

 في أبرز خصائصه الوفرة. ”Knowledge Economy“ «المعرفة
ر المعرفة فمع من حيث هي ال تستهلك )بمعنی أنها ال تستنفد( بل تتوالد ذاتيًا  تطوُّ

باالستهالك، أي عند تقاسمها وتشارکها من خالل نقلها إلی اآلخر أو اآلخرين، وبفضل 
التکنولوجيا الرقمية، فإن التکلفة الحدية ألي نسخة الحقة علی النسخة األولية )التي 

وهذا ما يخلق ، تصبح أقرب إلی الصفر ( تتضاءل تدريجًا إلی أنتکون مکلفة جدًا غالباً 
 (2008. )دياب، الوفرة في اإلنتاج بحيث يصبح مبدأ الوفرة هو السمة األبرز القتصاد المعرفة

م وقد انتقل المعلنون من اقتصاد الندرة، الذي اجبرهم علی إستثمار ميزانياته
الوفرة، الذي يسمح لهم بإختيار  إلی إقتصاد اإلعالنية بشکل ضخم في الصحافة

 واحداً  إلخبارية في النت ال تجد إعالناً وقد وصل األمر أن بعض المواقع ا، املهمحو
 تستضيفه، وهذه الصفحات في تزايد مستمر وسريع. 

ومن ثم، ال شيء يبعث علی الدهشة إن غادر المستثمرون الجادون قطاع الصحافة، 
تحدة، بنوع من الدعابة المرة، أن أفضل ما يمکن أن وإن أصبح يتردد في الواليات الم

نظر إلي ه باألمس علی أنه يحدث لصحيفة ما هو أن يشتريها روبيرت مردوخ، الذي کان ي 
 (204: 2017، بوليه) .غول هذا القطاع
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ننا التوقف عند ، فيمکخصائص إقتصاد المعرفة بشکل سريع وإذا أردنا مقاربة أبرز
 الخصائص التالية:

ة تفقد قيمتها إن لم م القيمة في ظل اقتصاد المعرفة: إن األصول المعرفيمفهو -
 کما أنها قابلة ألن تفقد قيمتها بسرعة حالمًا تظهر معرفة أو تکنولوجيا تستخدم

کثر جدة وتطورًا تقوم بإزاحتها وهذا ما يدفع منتجي السلع المعرفية إلی  ،أ
األولی علی نحو ال يتناسب مع المبالغة في تحديد أسعارها عند ظهورها للمرة 

 کلفة إنتاجها.
مفهوم الملکية في ظل اقتصاد المعرفة: في ظل إقتصاد المعرفة عندما يبيع  -

کما أن  ملًيا يمتلك المعرفة الکامنة فيهالمرء المنتج المعرفي، فإنه يظل ع
الذي يشتري المنتج المعرفي فإنه يمتلك عمليًا المعرفة الکامنة فيه لذا فإن 

وهذا ما يحول  ،الحصريةعرفة تتسم بالملکية التعددية غير المحدودة وغير الم
 إقتصاد المعرفة إلی إقتصاد الوفرة، نتيجة لتقاسم المعرفة وتشارکها.

لمبني علی عالقة الطلب والعرض في اقتصاد المعرفة: في ظل االقتصاد ا -
ن أتي اإلعالفي ،ی حدٍّ کبير، هو الذي ينشئ الطلبإل المعرفة فإن العرض صار

کما تفعل دور النشر حاليًا لخفض التکلفة ) في وسائل اإلعالم ليخلق الطلب
ر حجم الطلب عليه ثم  من الناحية اإلقتصادية تقوم باإلعالن عن الکتاب فتقد 
تعمد إلی طباعته( فاإلعالن بات يعمل إذًا کقطاع العقارات من خالل الخريطة 

 لتنفيذ.ثم يسترد أکالفه ويحصل الربح بعد ا
مفهوم الکلفة في اقتصاد المعرفة: في إقتصاد المعرفة تکون التکلفة الثابتة  -

إلنتاج النسخة األولی من المنتج المعرفي عالية، ولکن التکلفة الحدية إلعادة 
وهذه  ،ة منخفضة جدًا أو أقرب إلی الصفرإنتاج النسخ اإلضافية تکون عاد

ل م  «الحجم األمثل»تکن تلغي، مفهوم ن أهمية، إن لم السمة الجديدة تقلِّ
السلعة،  هذه الظاهرة تدفع الشرکات إلی اإلکتفاء ببيع النسخة األولی من ،لإلنتاج

ترن ذلك مع ثم تعمد بعد ذلك إلی توزيع النسخ اإلضافية مجانًا في حال اق
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والمثال علی ذلك لجوء عدد کبير من شرکات  ،خدمة يطلبها المستهلك
ال في   العالم إلی تقديم جهاز الهاتف مجانًا لمن يشتري خطًا.الهاتف النقَّ

أس المال المعرفي إقتصاد المعرفة هو اقتصاد الالملموسات: فهو قائم علی ر -
ه  ،بالدرجة األولی وتساهم کل من مواد البناء الخفيفة وبدائل المعادن والتوجُّ

متزايد نحو التصغير واالستعاضة عن المحتوی المادي بالمعلومات والدور ال
 .يعة المادية للمخرجات االقتصاديةللخدمات، تساهم کلها في عملية تقليص الطب

في إقتصاد  «سلعة»السرعة: إن الوقت هو بحد  ذاته  اقتصاد المعرفة هو اقتصاد -
المعرفة، فهو اقتصاد الحرکة الفائقة السرعة، ويعتمد علی األقمار الصناعية 

سائل االتصال والمواصالت وغيرها من ووالبريد اإللکتروني وشبکة اإلنترنت 
وتساعد هذه السرعة الفائقة علی کسر حاجزي الزمان والمکان،  ،الحديثة

  وذلك نتيجة لتوظيف تقنيات الواقع االفتراضي والتعامل في الفضاء المعلوماتي.

إذًا ثمة تحوالت جوهرية في آلية عمل االقتصاد الجديد، تتجلی في الملکية 
، صار «المشترين»و «البائعين»ي باتت شبکات( وبداًل من مصطلحي الت) واألسواق

 (2008 دياب،) «.المستخدمين»و «المزودين»يث يجري بصورة متزايدة اليوم عن الحد
ة حاجة إلی جهد متواصل في إعادة تأهيل البنی المعرفية بشکل يتناسب مع کل عصر.   إًذا ثم 

  الحرب الناعمة
إلعالم الجديد وإقتصاد المعرفة وثورة اإلنفوميديا، ننتقل اآلن بعد إعطاء نظرة عامة عن ا

ا ( من الحروب أطلق إلی المفهوم الرابع الذي ال بد  من توضيحه، وهو نوع جديد )نسبيًّ
ة الناعمة»عليه جوزف ناي   الحرب الناعمة.أو  «القو 

قة بالمجتمع، تنب رات حول القضايا المتعل  ع هذه تطرح الحرب الناعمة رؤی وتصو 
رات من منظومة فکرية فلسفيةال تهدف إلی تحقيق  ،وجود واإلنساندينية حول ال -تصو 

ي حاجات وت ر عنه من  حقق مصالح فئات معينة في المجتمعأهداف تلب  ولها خطاب تعب 
ة وسائل ح إتصال خالل عد  بة، مرئية، مسموعة، وسائل التواصل اإلجتماعي، توض  : مکتو

 برامجها حول مختلف القضايا.من خالله عن سياساتها و
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ة الناعمة  ًا إلی نظام ما بإستخدام اإلغراء الخالي من والقو  فن إجتذاب اآلخرين تلقائي 
 تعمل الحرب الناعمة علی إدارة اإلرادة.حيث ( 26: 2007 ناي،)الترغيب والترهيب 

 کيف يمکن تحويل هذا التهديد إلی فرصة في مجال التبليغ؟ف -
غ من خالل العالم اإلفتراضي إمتالك القدرة علی ال شك  أن علی الم تشخيص  بل 

ا في الواقع وتوصيفه، القدرة علی التنبؤ، ومن ثم التوجيه وهذا من سنوض   حه تدريجيًّ
ولکن ال بد  لنا اآلن من الدخول إلی المفهوم الرابع وهو األساسي في  ،المحاور التالية

ة أال وهو  .التعليم عن بعد ي أوالتعليم االفتراض ورقتنا البحثي 

 تهماهیة التعلیم عن بعد وخصوصی
م علی الحصول علی البيانات،  التعليم االفتراضي هو طريقة تعليم تساعد المتعل 

خالل شبکة اإلنترنت علی شکل صوت أو صورة،  والمعلومات، والتواصل، والتدريب من
ة، حيث أصبح التعليم في وقتنا الحا أو فيديو ضر يعتمد علی الوسائل أو کتب إلکتروني 

ة. ة کاستخدام الحاسب اآللي وشبکات اإلنترنت، إلی جانب الطريقة التقليدي   اإللکتروني 
 أما أقسام التعليم االفتراضي:

ه المدارس والجامعات، ويختص   - کاديمي تتوال  قسم التعليم: وهو ذو طابع أ
 بتعليم الطالب الذين يرغبون بالحصول علی شهادات معترف بها. 

سات الم -  ختلفةقسم التدريب: وهذا القسم يختص  بموظفي الشرکات والمؤس 
أو الذين يرغبون في الحصول علی عمل، فيساعدهم هذا القسم في الحصول 
علی الخبرة والمؤهالت الالزمة للتوظيف من خالل تدريبهم والحصول علی 

دة تفيدهم في مجال عملهم.   معلومات متعد 

أصبح التعليم االفتراضي ذا أهمية کبيرة في العديد من . ة التعليم عن بعدخصوصي
 المجاالت، ويعود ذلك إلی ميزاته ومنها:

 توفر المرونة في تحديد أوقات الدراسة. -
- . ي التحديثات علی البرامج بشکل فوري   تلق 
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ر الحل  لتعليم الطالب في المناطق البعيدة.  -  يوف 
ر - ، التعليم يوف   .مکان أي   في الدراسة وإمکانية المستمر 
ع في المادة الت -  عليمية.اختصار الوقت والتکاليف. تنو 
 .العمل في االستمرار مع الدراسة إمکانية -
  .الساعة مدار علی مفتوح کمرکز فهو وقت، أي   في والتدريب الدراسة إمکانية -
سهولة وضمان رحلة الطالب، فال يحتاج الطالب الجامعي  للذهاب إلی الجامعة واالنتظار في  -

 ابور في قسم القبول والتسجيل، بل يتيح له إمکانية التسجيل والدفع من خالل شبکة اإلنترنت. ط
 .بسهولة له االستفسارات وتوجيه المرشد، تعليمات علی الحصول إمکانية -
ة.  - ح الکتب من خالل ما يعرف بالمکتبة اإللکتروني  ر إمکانية تصف   يوف 
 .والتدريب التعليم عملية کفاءة في زيادة -
 . الجامعية الشهادات علی للحصول بلدانهم خارج إلی الشباب هجرة فکرة من يقلل -
ة الوعي مستوی زيادة االفتراضي التعليم استخدام دواعي -  في التعليم ألهمي 

مة الدول وخاصة العالم دول معظم  .المتقد 
 .المختلفة والمستلزمات واألرض البناء حيث من ومدارس جامعات إنشاء تکلفة ارتفاع -
 .جديدة معلومات علی والحصول والتدريب التعليم إلی باستمرار الحاجة -
 .المحاضرات وقاعات الصفوف ازدحام -

ر المتطلبات التالية:متطلبات التعليم االفتراضي لتحقيق عملية التعليم االفترا  ضي يجب توف 
 .الية من حيث سرعة وسائل االتصالتوفير بنية تحتية ذات جودة ع -
 .ديثةحتوفير أجهزة  -
ة إلکترونية بناء -  .مواد ومناهج تعليمي 
 1تدريب المدرسين وزيادة کفاءتهم في استخدام هذه التقنيات. -

                                                           
 کوم: إقرأ المزيد علی موضوع.. 1

http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%

A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D

9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A 

http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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 منصات التعلیم عن بعد
صة والتطبيقات التي يتم  تنزيلها عبر النت،  ة المتخص  باإلضافة إلی المواقع اإللکتروني 

 وهي تشمل: 1،مواقع التواصل اإلجتماعيهناك 
 کملکية المسؤولية محدودة «بوك فيس» شرکة وتديره مجاناً  إليه الدخول کنيم :2بوك فيس -

 جهة أو المدينة تنظمها التي الشبکات إلی االنضمام من المستخدمون ويمکن لها، خاصة
 .معهم والتفاعل باآلخرين االتصال أجل من وذلك اإلقليم، أو المدرسة أو العمل

 إليهم، الرسائل وإرسال قائهمأصد قائمة إلی أصدقاء إضافة کذلك ويمکن
 بأنفسهم. األصدقاء وتعريف الشخصية ملفاتهم تحديث وأيًضا

نالحظ تفوق الفايسبوك حاليًا علی باقي المنصات بفارق واسع جدًا وهذا ما يؤکد أن ه 
ويمکن إستخدامه  ،المجتمع اإلفتراضي العالمي استطاع  الوصول إلی شرائح واسعة من

ة. الذي تتنجه المواقع اإللکترونية لنشر المحتوی الديني  أو عبر هاشتاغات لقضايا ديني 
 لمستخدميه يسمح مصغر تدوين خدمة يقدم  اجتماعية شبکات موقع هو 3تويتر -

 للرسالة حرف 140 أقصی بحد حالتهم عن ”Tweets“ تحديثات بإرسال
ت لنشر وممکن من خالله حسن إختيار تغريدا ،الفورية المحادثة برامج أو الواحدة

ة أو إعتماد  د للتأثير علی 4هاشتاغتفاصيل موسعة بشأن األنشطة الديني   .5تراند موح 

                                                           
ًصا، مثاًل إنستغرام )للصورة(، موقع صراحة )للمصارحة..ه. 1  (.ذه المواقع في إزدياد مستمر  وباتت أکثر تخص 

2. Facebook 
3. Twitter 
4. Hashtag 
ة أو عنوان و بالتالي عند تکرار هذا األمر يتم  هي إشارة بأن التغريدة تتضمن فکرة معينة  والتي قد تکون حملة أو قضي 
مقارنة أي هاشتاغ هو المتفوق کمن يطلق مظاهرة تحمل شعار معين ويتم التحدي من يمتلك المظاهر األکثر 

 أن يرافق الهاشتاغات محتوی مقنع ليصل إلی باقي الفئات بشکٍل مقنع. لتعتبر أنها تعبر عن الرأي العام من المهم
5. Trend 
وهي مؤشر للتوجهات العامة المسيطرة وتفوقها وتدل عن نجاح حملة في حال وصولها لتحتل المرکز 

 يدات باحتوائها علی هاشتاغ معين.األعلی من حيث التغر
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وهي شبکة تفاعلية بين  قدم خدمات الشبکات اإلجتماعيةموقع ي: 1ماي سبيس -
األصدقاء المسجلين في الخدمة، ويقدم خدمات أخری کالمدونات ونشر 

ت البريدية وملفات الصور والموسيقی ومقاطع الفيديو في المجموعا
 .واصفات الشخصية لألعضاء المسجلينالم

  ..باإلضافة إلی تلغرام، واتساب  وغيرها. -

علی التعلیم الدیني  اً المشاکل اْللکترونیة التي  تؤثر سلب دیات أوبعض التح
 المواقع اْللکترونیة واْلفتراضیةمن خالل 

 نشر الشائعات دون تحقق .1
 أهداف اإلشاعات:

 .معنويات العدو  التأثير علی  -
 .اشاعة الحقد والکراهية -
ة -  .تشويه سمعة شخصية قيادي 
 .حب الظهور بالنسبة لمصدر اإلشاعة -

یخ اْلسالمي: ماذا لو؟ .2  نماذج من التار
د الخامنئي  ل التاريخ" "لو قام شريح بهالسي   ذا العمل الواحد لتبد 

َم ال يأتون لينقذوني؟  هانئ: ل 
أ!  شريح: لم أتجر 

د علي  الخامنئي في خطبته يقول سماحة  في  «عوام وخواص الحق  والباطل»السي 
 عروة في قصر عبيد الله بن زياد:معرض حديثه عن الشائعة التي إنتشرت عن مقتل هانئ بن 

حينما اجتمع جنود وأفراد قبيلة هانئ بن عروة حول قصر عبيد الله بن زياد، الذي 
ه وجرحه، خاف وارتعب ألن جنود کان قد احتجز هانئ داخل السجن وقام بتعذيب

 وا يقولون لبعضهم أن هنئ قد قتل.قبيلة هانئ وأفرادها حاصروا القصر وصار

                                                           
1. My Space 



 261/ التعليم الديني... منصات الفضاء اإللکتروني و

ا،  في هذه األثناء طلب ابن زياد من شريح القاضي أن يذهب ليری بنفسه أن هانئ ما زال حيًّ
ه ألهل قبيلته أن ال يقلقوا. وعندما ذهب شريح القاضي رأی أن هانئ فعاًل حليقول  ي  لکن 

اء التعذيب فخاطب هانئ شريًحا قائاًل له: أيها المسلمون ما هذا الوضع  مجروح من جر 
َم  َم لم يلحقوا بي؟ ل  ا أنا فيه؟الذي حل  بي؟ ما الذي حل  بقومي؟! ل   ال يأتون لينقذوني مم 

يذکر شريح بأنني کنت أريد أن أذهب ألنقل کالم هانئ إلی کل األشخاص 
اجتمعوا حول دار العمارة )قصر ابن زياد( ولکن لألسف الذين کانوا قد 

أ.فجاسوس عبيد الله کان قد وقف بالقرب من ذاك المکان ف  لم أتجر 
د الخامنئي:  يتابع هنا السي 

ل التاريخلو قام شريح به  .ذا العمل الواحد لتبد 

 !لما حدثت کربالء -
ه لو قام شريح بذاك  د علي  الخامنئي أن  ح سماحة السي  التوقيت بإخبار الناس أن هانئ يوض 

ا وأن عبيد الله بن زياد ينوي قتله، حيث لم يکن بعد يمتلك ابن زياد  القدرة، ال زال حيًّ
عوا إلنقاذ هانئ، وکان بإمکانهم قتل ابن  زياد أو اعتقاله، ويردف سماحته: فکان الناس تجم 

يًضا ما کانت فتصير الکوفة بيد الحسين عليه السالم، بل إن  حادثة کربالء أ
م  ها لم تقع لکان اإلمام الحسين عليه السالم قد تسل  لتحدث أصاًل، ولو أن 

ة أشه  ر فقط لجلبت للتاريخ برکات کثيرة.الحکومة، هذه الحکومة التي لو عاشت ست 
 ويلخص إلی العبرة من ذلك بقوله:

 فالقيام بحرکة واحدة في ذلك المکان المطلوب کانت ستنقذ التاريخ، بينما
نيا والحرص علی الحياة  القيام بحرکة غير مناسبة وناشئة من الخوف وطلب الد 

ي أحياًنا إلی إدخ  .ال التاريخ في کارثة وضالليؤد 
ّکدنا قبل تبّني أو نشر أي معلومة؟  فتبّینوا: .3   ماذا لو تأ

ه أهل الکوفة الحسي ًما، فظن   نعندما جاء عبيد الله بن زياد من البصرة إلی الکوفة ملث 
ف العوام  ف العوام. وهنا ال بد  من التمييز بين تصر  ق منه، هکذا يتصر  دون التحق 

 والخواص أيًضا في الواقع اإلفتراضي.
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 :قول السيد القائدي
حسبون في عداد العوام، وما  کثر الذين أنهوا مراحل دراسية عليا، لکنهم ي  ما أ

کثر من درس  .وا العلوم الدينية وهم من العوامأ

 فرق بين العوام والخواص؟ في العالم اإلفتراضي کيف نکون من الخواص؟ما ال -
د علي  الخامنئي:  وفي توضيحه لمعيار التفاضل بين العوام والخواص يقول سماحة السي 

الخواص هم الذين عندما يؤدون عماًل يتخذون موقفًا، والنهج الذي يختارونه، 
أما العوام  ،رون ويعملونأي أنهم يفهمون ويقر يختارونه عن فکر وتحليل،

يتحرکون وفقًا لما يمليه الجو العام، هم الذين يسيرون مع مسير الماء، ليس 
يهتفون « يعيش»لديهم تحليل للمواقف، حينما يشاهدون الناس يهتفون 

 يرددون نفس الهتاف.« الموت لـ...»معهم، وحينما يهتف الناس 
وحينما تکون علی منوال آخر يذهبون عندما تکون األجواء في وضع معين يأتون هنا، 

هناك! الفرق بين العوام والخواص: يقوم بأعماله من منطلق الوعي والفهم، ومن ال يعمل 
صون، ال يقومون بأعمالهم عن بصيرة، ولهذا ورد في  عن بصيرة فهو من العوام، ال يشخ 

و} آن الکريم علی لسان رسول اللهالقر ع  د 
َ
هِ  ِإَلی أ َنا ِصیَرةٍ بَ  َعَلی   الَلّ

َ
َبَعِني َوَمِن  أ  {.1اَتّ

 ويتابع سماحته:
حسبون في عداد العوام، وما  کثر الذين أنهوا مراحل دراسية عليا، لکنهم ي  فما أ

کثر الفقراء أو األغن کثر من درسوا العلوم الدينية وهم من العوام، وما أ ياء الذين أ
 يدخلون في عداد العوام.

قسم الخواص ط ين: خواص فريق الحق وخواص فريق الباطل. بعًا إلی فريقوي 
ال يعمل عن بصيرة  ا التحقق من الخبر والمعلومة قبل نشره، فمنالمطلوب إذ

يئة وتحقيق األهداف العامة سالح اإلشاعة فعال في ضرب البو فهو من العوام
ث قبل نشر أي معلومة أو خبر، فليس کل شخص  .للعدو من هنا علينا التري 

 يعني أن أخباره دائًما موثوقة.نعرفه ونثق به 
                                                           

 .108يوسف، سورة . 1
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 ا؟یًد وح اً ك الخواص مسلملو لم یتر ذا ما نشر الخوف: .4
د علي  الخامنئيي  :قول سماحة السي 

إجتمع حول مسلم ثالثون ألًفا وکان يکفيه ثالثة أو أربعة آالف معه في ذلك 
روا ما حصل في يو ی يغي  ة" الزقاق الذي حوصر فيه حت  م التاسع من ذي الحج 

ل بإرسال مجموعة من أهل  يف:ثم يض لکن العمل الذي قام به ابن زياد تمث 
هات واآلباء(.الحق بين الناس حتی يخي  فوهم )ليخيفوا األم 

قوهم والنتيجة کانت: وفي الليلة األخيرة عندما حان وقت  ،أخافوا الناس وفر 
 ة العشاء لم يکن أي شخص مع مسلم.صال

وا بإمامة  د الخامنئيابن زياد، يختم البل صل   :سي 
ك الخواص لو لم يتر .کوفة غص  بالجموع في تلك الليلةيذکر التاريخ أن مسجد ال

ربط وهنا ن هل کانوا استطاعوا أن يأسروه؟ا؟ وبقي معه مثاًل مئة رجل مسلًما وحيًد 
ها العدو من إثارة الرعب بإمکانية حصول عمليات  التخويف بالشائعات التي يشن 

ة التي نساهم من خالل نشرها بشنها علی مجتمعاتنانفسإنتحارية والحروب ال  .ي 

یف .5  التحر
ليس له أو مضمون غير دقيق أو  أو أحد األئمة من خالل: ذکر کالم عن الرسول

 نقله دون تدقيق.
 کتب إلی عماله: المؤمنين : إن  أميرعن آبائه قال الصادق
وا» ِدق ّ
َ
م   أ اَلَمک  ق 

َ
وا أ ب  َن  َوَقاِر ورِ  َبی  ط  م  س  وا ک  ِذف  ي َوِاح  م   َعِنّ وَلک  ض  وا ف  ِصد   َوِاق 

َد  َمَعاِني َقص   (404: 17، ج1394الحر العاملي، ) .«َال 

 النقل تبني ومسؤولية(ذکر المضمون الصحيح دون ذکر المصدر أو القائل أو تغييرهما. ) -
دعية غير مدققة او مختلقة والتي قد يتعارض بعضها أنشر أحاديث، روايات،  -

 هنا قد نجعل اآلخر يستخف بالدين.عقل فتؤدي للنفور من الدين. ومع ال
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مثال: نشر عمل ألحد العلماء الثقة، قراءة سورة التوحيد في عاشوراء للحصول 
 عمل ال يتحقق إال أن ترسله لغيرك.علی فيوضات شرط أن تخبر اآلخرين. أي هو 

وأحياًنا يعاد  ،ؤجر وارسلها اآلن وحلفتك وهالقصصواالهم أهم ظاهرة أنشر ت -
قارينها بسبب إرسال رسائل وصلتنا من دون التحقق منها وال حتی قراءتها 

 ر.فلسفة االج
 ،صحيح ودعاء لالمام زين العابدين : تعمد ليلة رأس السنة ذکر حديث غيرمثال

بة في مفاتيح و ت إضافة رکعة في الواتساب للصالة المکتو في عيد الغدير تم 
 تحقق دوًما.الجنان فال بد  من ال

 ْلجتزاء أو النزع من السیاقا .6
د في المواقع اإلفتراضي، إال أن  اإلجتزاء من  - إن نشر اآليات القرآنية أمر جي 

 .بعضها قد يخل  بالمعنی

ة: ذجنما دة  في التعريف من صفحة علی الفايسبوك غير ديني   جي 
       https://www.facebook.com/Plaiz 

 

https://www.facebook.com/Plaiz
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في الفضاء االفتراضي، يظن غير المبنية علی أسس  مشکلة الثقافة اإللتقاطية -

 صاحبها انها علی السکة الصحيحة.
باإلضافة إلی مشاکل أخری لهدر  تحتاج لبحوث کتابة أسس قبل االجابة علی التساؤالت.

 (غرار: إعجاز في القرآن غير دقيقلی )ع لتوهين للدين وعلمائهنقل لغو الحديث، االوقت، 
، العدد )تقام حملة صلوات أذکار، يضع تم حشد ألعمال مستحبة وإتخام الناس بها

 .واألرقام المشارکة(
ة:  أما أبرز المشاکل والتهديدات التقني 

ة واإللکترونية: وهي من أدوات الحرب الناعمة، تمارس  - الجيوش الرقمي 
ة لديناهجمات علی عقائدنا، البنی ا ة، المفاهيمي  ة القيمي  )إفراغها من  لفکري 

ی  ،مضمونها( منها کالجيش الرقمي اإلسرائيلي مهمتها  8200وحدة تسم 
ة: إختراق  ة إسرائلية للتجسس اإللکتروني وقيادة حروب إلکتروني  استخباراتي 

 (القرصنة وتدابير الحمايةمواقع وحسابات، تحليل، وتجنيد. )
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ة جيوش - ة مؤتمتة البوتس: وثم  ل التهديد األبرز، يرد  رقمي  )البوتس( وهي تشک 
. الرد تلقائيا علی التغريدات التي ”retweet“تلقائًيا علی الهاشتاغ ويقوم بـ: 

ما  تتعلق بموضوع محدد ويبحث في غوغل عن أخبار ليقوم بنشرها والسي 
ل أحياًنا  ! أما دورنا يتمث  ياًنا أخری بالهجوم وأحالقضايا الخالفية. دعه يمر 

إن أي تفاعل مع القضايا الخالفية علی مواقع التواصل اإلجتماعية  بالتجاهل:
کان هذا التفاعل سلًبا أ  .م إيجاًباتفعيل  لها ويزيد من رواجها، سواء أ

 مثال: التطبير، متی العيد؟ علی اختالف المراجع. 
ة )أسماء مستعارة(: تهدف في الغالب إلی إخترا - ق بيئة معينة الحسابات الوهمي 

وخلق فتنة وبلبلة، حرف أنظار عن قضايا هامة، تشکيك بالثوابت أو 
 المعتقدات، بث شائعات. 

م بما يظهر لدينا وما يخفی علی الفاي - ات التي تتحک  سبوك، وبالتالي الخوارزمي 
م بالمحتوی إمکانية التحکم بيها يظهر لدينا وما يخفي و بالتالي  ،التحک 
معلومات يؤثر علی نظرة الشخص لألمور من خالل ال التحکم بالمحتوی

 .المعلومات والتالعب بالحقائق وحرف األنظار نحو أمور علی حساب أخر
ة إلی ما يشبه المقهی يضم األشخاص  لت الشرفة الفايسبوکي  الخورازميات حو 
المتقاربين في العالقات واإلهتمامات، أهم ثالث عوامل تحدد ظهور 

ددين بحسب الخورازميات: التفاعل، التقارب في المنشورات ألشخاص مح
 ، الجو العام والمواضيع الرائجة.اإلهتمامات

التفاعل )سلبي أم إيجابي( والتعليق والمشارکة إضافة إلی الحديث في 
کثر ظهورًا لدی بعضهم البعضالکومنتس  يجعل منشورات ال وقد  ،شخص أ

ع العمليات اإل ات التي تتوق  ة من خالل محتویتم إدخال الخوارزمي   ستشهادي 
ح وحواراته عبر الماسنجر فقد تم  اإلستعانة بالذکاء اإلصطناعي لفهم  ،المتصف 

 األشخاص عبر ما يقولونه في الماسنجر.
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ة في العالم اإلفتراضي أو المجازي واإللکتروني وساحات إ ًذا نحن في حرب حقيقي 
 ه  الحرب: واتساب، تويتر و فايس.هذ

مومن يملك التقن ة يملك التحک  م بالمعلومات  ،ي  وقد عملت غوغل علی التحک 
ات وحرکات البحثواألخبار من خالل الخوا ات بالمنص  : فإذا  وضعت علی غوغل، رزمي 

  ،فهي تختزل عاشوراء بهذا البعد ،، تظهر لك مشاهد الدماء والتطبيرکلمة مفاتح عاشوراء
وال شك أن کيفية تصميم المواقع  أما دورنا تکثيف نشر وإنتاج محتوی مغاير وصور،

ح، فهي ليست مواقع إخبارية وب کثر تلعب دوًرا في جذب المتصف  التالي تعتمد تصميًما أ
ة ألهدافهابرعت  «داعش» و لعل   ،مرونة فنحن لدينا ضعف مثاًل في  ،في تسخير التقني 

إلی جانب  يصدرالتواجد علی تويتر لرافع الـ)تراند( أما داعش سخرته لحروبها، وکان 
بياناته مقاطع فيديو ترويجية محترفة من أجل "حملة المليار" التي تناشد المسلمين بنشر 

 وصور، ومقاطع الفيديو علی تويتر.رسائل، 
ر التنظيم ت ، يقوم بنشر «فجر البشائر»طبيًقا الکترونًيا مجانًيا يسمی ومن ثم  طو 

تلقائًيا علی حسابات  -ميوناإلعال «داعش»التي يوافق عليها مديرو  -التغريدات
المشترکين في الخدمة، وتشمل المواد المنشورة هاشتاجات، وروابط، وصور، ومقاطع 

شر ما يقرب من  اء االشتباکات ألف تغريدة في يوم واحد في أثن 40فيديو، وغيرها. وقد ن 
 ، صورة جهادي مسلحومن بين التغريدات التي انتشرت بشکل واسع ،الدائرة في العراق
 «.قادمون يا بغداد»ينة الموصل العراقية مع التعليق في مد «داعش»يقف تحت راية 

(4667-www.isis.org/en/publication/survival/Bectrons2014http:// ) 
ر إًذا، دورنا أيًضا  عن قضايانا، وليس القيام بهجوم مضاد وضع هاشتاغات تعب 

درين بنشر مبا فحسب، أن ال نکون منفعلين بل فاعلين ومبادرين في نشر قضايانا،
د المحتوی غير ناقلين،  . و إختيار التوقيت المناسب للر 

 لية تظهير المحتوی بأسلوب جاذب. والعمل علی آ

 
 

http://www.isis.org/en/publication/survival/Bectrons2014-4667
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 التعلیمیة في الفضاء اْلفتراضيالقدرات 
ة أساليب ي  ثم  ة لجذب المتلق  ب عليها المرسل في المواقع الديني  يفترض أن يتدر 

ته، المحتوی، التقنية:  ألن طبيعة والنجاح في إيصال الرسالة، منها علی صعيد شخصي 
م ، يعبر  المتلقي المتلقي في هذه الوسيلة متفاعل غير سلبي: في هذه الوسيلة الکل يتکل 

ة )کبرنامج دين يرغب باإلجابة علی تساؤال عن رأيه، عدم الرغبة بالمطوالت، بل ته الملح 
ع بمهارات إضافية. ،ضت کم(  وطبيعة الوسيلة تتطلب منه التمت 

 أما المهارات والقدرات المطلوبة للناشطين في هذا المجال:
 اإلصغاء النشط: اإلصغاء لکالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة. -
 والضعف القوة مکامن لتشخيص حليلوالت المنطق استخدام: الناقد التفکير -

 .المختلفة للرؤی
 .والفقرات الجمل فهم: القراءة فهم -
 .عامة قاعدة لتشکيل متفرقة جزئية معلومات مزج علی القدرة: اإلستقرائي التفکير -
 معنی وإعطائها وترتيبها الغامضة المعلومات فهم علی القدرة: البديهة سرعة -

 .منطقياً  صحيحاً 
 .لآلخرين مفهوم بشکل واألفکار المعلومات إيصال علی الکتابية القدرة: الکتابي التعبير -
 إفتراضية تمکن من إستخدام هذه الوسائل بحرفية عالية. -ثقافة إلکتروني -
 .مهارات في أساليب اإلقناع -
م طرائق التدريس -  .تعل 
ع بذکاء عاطفي يمکنه من إستخدام أساليب الحوار واإلجابة  بمرونة. -  التمت 
ية: الصورية، القصصية، البيان، المعنی والمبنی متماسکان.التمر   -  س في األساليب الفن 
م األنا  - العمل علی الحفاظ علی اإلخالص والرقابة الذاتية منًعا لتضخ 

ة.  الشخصية والنرجسي 

 :اإلمام الخامنئيوکما يقول 
 .حينما تکون هناك ثروة وموهبة ومکسب فال بد من تکليف حياله
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إبداعية اإلخراج، ، تقنيات التصوير وزواياه وجودة الصورة :تقنيعلی الصعيد ال -
رات المرئية والمسموعة.  المؤث 

تها، آلية عرضها،  يوتيوب، الصوتية والفيديوهات القصيرة عالية التقنية )جودتها، مد 
سن وضع  ة الصوت والنبرة(، الرموز، الموسيقی التصويرية، عناوين فارقة، ح  نوعي 

صات، الم رة،الملخ  ة، الصورة )اختيار الصورة المؤث  عدد البيکسل،  ؤثرات البصري 
غات(. تعدد استخدام ال د الل  کاريکاتور وضوح الخط للعبارات المرفقة للبوستر، تعد 

ة،  المنصات لنفس الفکرة: مسموع )السيما لذوي اإلحتياجات الخاصة( ترجمة صوتي 
 مکتوب، صور بوستر، التطبيقات.

اب  :علی صعيد المبنی - ي الجذ  ة ضمن السياق اإلعالمي الفن  وضع الماد 
رة، تسهم في نشر الرسالة  نات البصرية والموسيقية المؤث  المتقن، حيث المکو 

د في الوقت عينه ي  تقنيات التأثير  .المتوخاة إلی الجمهور المعارض والمؤ
 .وعناصر الجذب، تقنيات التعبير

ي للتحريف، معالجة قضايا التعريف، التص لمضمون:وا المعنیعلی صعيد  - د 
ة. أساليب اإلقناع، ماهية الخطاب ونوعه، لغة الخطاب، المضمون  إشکالي 

إستخدام أسلوب األقصوصة، الترفيه من خالل اإلحتفاالت الدينية ، اإلنساني
 والعروض والرحالت السياحية.

 واْلفتراضیة اْللکترونیة المواقع خالل من الفرص بعض
ع، إقتحام الجمهور المختلف، فرصة ، pdf الکتب ومة، ة إنتقال المعلسهول جمهور متنو 

 إيصال رسائله لجمهوره المستهدف، نماذج للتعليم الديني الناجح.
بة ة المطلو  المطلوب التواجد النوعي علی المنص 
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