
 

 ستراتیجیةإ ومحاور فتراضياْل ازيالمج الفضاء في البحثیة الورقة
 اْلسالمي الدین لنشر

 1)عراق( اللواتي حسن بن هالل: الکاتب  

 المستخلص
تتنوع أسالیب الدعوة اإلسالمیة وتختلف حسب تنوع واختالف الزمان والمکان، وهذا 

وقد مشت الرسائل السماویة وکتبها األمر من األمور البدیهیة التي ال مناص للعاقل منها، 
علی ذات النهج؛ إضافة إلی أنها قد راعت المستوی العقلي واإلدراکي ألممها، وهذا ما 

لألمم، وهو أشمل من االختالف والتنوع  «الظرف الموضوعي»یدعونا إلی اختیار مفهوم 
رق واآللیات إن الغرض واألهداف السامیة لها مدخلیة في اختیار الط الزمکاني والنوعي.

المتنوعة والمختلفة في سبیل تسویق بضاعتها، فکیف إذا کانت البضاعة تمس االحتیاج 
الذاتي لإلنسان، فإن التسویق عندئذ یصبح في غایة األهمیة، ومن أهم ما یقوم علیه 
التسویق والنشر والدعایة والدعوة هو عنصر الجذب، وهو یولد بطبیعته عنصرا آخر وهو: 

وبناء علی هذا فإن عنصر الجذب ال بد وأن یتمتع بمکونات تمکنه من  عنصر الدفع،
الدخول إلی أعماق نفس وعقل الشخصیة المستهدفة، وال یتصور أن المراد من الدخول 
هنا هو التمتع بالمکونات في ذات العناصر وشخصیة الرسالة والدعوة فإن هذا األمر 

زمام المبادرة في التوجه إلی اآلخرین،  مفروغ عنه، بل المقصود منه هو قدرته علی أخذ
وهذا یعني أن تکون عناصر شخصیة الرسالة مؤهلة وقادرة علی استالم زمام المبادرة 

والیوم وما یحدث في العالم من التغیرات الهائلة شملت کل مناح الحیاة،  والقیادة.
، نظرا إلی وأصبح التحدي کبیرا الستقطاب النفوس البسیطة الساذجة إلی حضیرة الحق

 کثرة المدرس والطرق التي تقدم نفسها کحاضنة علمیة ومعرفیة وسلوکیة صحیحة للبشریة،
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ولم یقتصر الحال علی مستوی تقدیم المواد التجاریة بصور مختلفة، وباسالیب 
مختلفة، وبطرق جاذبة، تحاول فیها الشرکات تقدیم بضاعتها علی أجمل صورة، م 

تلکم الشرکات العالمیة واألقلیمة والمحلیة، ولم یقتصر  صنع هذا من تنافس عال بین
التنافس في العالم علی مستوی البضاعة التجاریة المتعارفة بل ودخل إلی عالم 
یرا وإدارة وقیادة  عنی بــ الذات تنمیة وتطو یات، فأصبحت المدارس التي ت  المعنو

یة بمختلف الطرق تتکاثر وتکثر، حتی أصبحت لها ما للتجارة من التسویق والدعا
ونحن أصحاب المدرسة اإلسالمیة حیث نتمتع بحقیقة الحقائق ونفتخر  واألسالیب.

بهذا، یفرض علینا جمال تلکم الحقائق تحمل مسؤولیة نشرها والتسویق لها في سوق 
التحدي العالمي بالشکل الذي یتناسب وطبیعة جمال تلکم الحقائق، وبحمد الله 

اعة تعالی فإن ما تتمتع به ا لمدرسة اإلسالمیة من روح جذابة للجمال وللکمال ودفَّ
للشر والنقص یجعلها المتصدرة في عالم القبول لمعارفها بل ویؤهلها ألن تکون األول 
علی وجه الکرة األرضیة في سباق ومضمار المقبولیة لدی جمیع البشر، وذلك لما علیه 

للتحلي بمعارف حقة جمیلة نفسیه وعقل وروح البشر من الشوق والرغبة الفطریة 
یقیة لما لدیها من  کاملة، وبهذا ال یمکن ألحد من البشریة بما أوتیت من أسلیب تسو

إلی مستوی الجمال الثقافات  والمعلومات من الوصول إلی مستوی حقیقة الحقائق، و
لقد ظهرت في القرن السابق وسائل االتصال والتواصل بین الناس،  الحقیقي للمعارف.

العالم مترابطًا بشکل شبکي مذهل، تکاد تشعر أنك في بیت واحد یفصل  ما جعل
بینك وبین اآلخرین جدار وباب، بل وصل الحال تکاد تشعر أنك بحضور اآلخرین في 
جوارك، وهذا األمر ال ینبغي أن یشکل أمرًا غریبًا علی الحاملین لمسؤولیة الدعوة 

ائل السماویة حیث الترابط شبکة السماء اإلسالمیة، ألن مثل هذا الجو من ذاتیات الرس
من أوائل بدء الخلیقة بعالم الیوم والغد، إضافة إلی شمولیة هذا الترابط الشبکي 
الوجودي بکل مکونات الوجود، وهذا کله یترابط بشکل رائع وجمیع بخالق الوجود، 

لسماویة غایة ما في األمر أن علی الداعیة أن یکون قادرًا علی توظیف تلك الرسالة ا
الطاهرة في عالم مادي تتفاوت فیه االدراك العقلیة، وتزید عناصر التحدي لها ما قد 
یظن المرء الذي ال خبرة لها في عالم الرسائل السماویة باستحالة القدرة علی النجاح، 
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یشکل أمامه أي تحد ألنه یملك زمام النجاح إال أن المرتبط بالسماء یعلم أن هذا ال 
وهذا البحث یحاول تسلیط بعض  سوق المعارف الوجودیة الحقة. واالنتصار في

 .الضوء علی المسائل التي تقدمت، علی أمل التوسعة فیها إن شاء الله تعالی الحقاً 

 اإلفتراضي المجازي الفضاء ،اإلسالمیة الدعوة أسالیب اإلسالمي، الدین نشر: الکلمات المفتاحیة

 الدعوة اْللهیة تکامل جمالي
الة السمایة تتمتع بعناصر النجاح علی کل المستویات وبطریقة جذابة ألن لدیها إن الرس

ا مقومات الجذب التي تحتاجها البشریة، وال تقتصر هذه الصفة علی زمن ما أو مکان م
 زمة للوجود، قال تعالی:بل هي صفة مال أو علی نوع معین من البشر، کال

ِذي » ْحَسَن ُکلَّ َشْيء  َخَلَقهُ الَّ
َ
  (7 السجدة/. )«أ

لهذا تعتبر عناصر النجاح من ذاتیات الرسائل السماویة، ولن تجد في تاریخ البشریة 
 علی اإلطالق مدرسة تتمتع بعناصر النجاخ ذاتًا سواها.

األمر الذي یجعل اإلنسان أن یلقي کل ثقل الوثاقة علی هذه الجهة الوجودیة المطلقة 
الخطی والکلمة، ومن احدی صور هذا الکمال في کمالها وجمالها، بحیث تجعله واثق 

والجمال هو القدرة علی التکیف مع الظرف النوعي في عین القدرة علی تکییفه علی 
معارف وحقائقه مع عدم فقدانه لعناصر تکوین شخصیته وأفکاره ومعارفه، وهذا یجعله 

 ی االطالق.طلبًا لتحقیق الذات علاألوحدي حقًا في میدان وسوق األفکار والمعلومات 
وبناء علی هذا فإن ما یحتاجه المرء لیس سوی التفاعل مع هذه المعارف السماویة 
ألجل تحقیق النجاح الحقیقي، وتبیین الحقائق الجمیلة التي تتمع بها، وإثبات أنها 

لإلنسان وبأرقی الطرق  «حتیاج الذاتياإل»ة الوحیدة التي تملك القدرة علی تلبی
 به الفطري وهو تحقیق السعادة المطلقة والحضارة اإلنسانیة.والوسائل تحقیقًا لطل
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 اْلستراتیجیة الشبکیة
.. فبما أن التحدیات التي أمام اإلنسان المسلم في هذا الیوم تنوع وتختلف .وعلی ما تقدم

عن األزمنة السابقة فإن علیه النظر إلی خطة مناسبة متقنة تستطیع مواکبة العصر في عین 
 لمسلمات واألکیدة للدین اإلسالمي.الحفاظ علی ا

واألمر لیس صعبًا أن یقوم المرء بالتوفیق بین متطلبات العصر ومتطلبات معارف 
التوحید، ولکن نعم یحتاج إلی جهد نوعي یتمکن فیه اإلنسان بالدعوة إلی الله تعالی 

 بالشکل الجید، وبما تفرض علیه واجبات األمر بالمعروف والنهي عن المنکر.

 فتراضيسة المجتمع اْلدرا
عرف  «الفوضی الکبیرة»فتراضي عالم ال شك أن المجتمع اإل التي ال تنتهي فصولها، وال ی 

فتراضي عن الیبها، وهو في تنوع مستمر، ولکن ال یمکن فضل المجتمع اإلمداها وأس
بة بل وتحدیًا خطیرًا هو: من عادة المالواقع اإل بلغ جتماعي، إال أن الذي یزید األمر صعو

أو علی فرد ما، فإن دراسته ومعرفة عوامل  قوم بعملیة التبلیغ علی مجتمع ماأن إذا أراد أن ی
سالیب المناسبة للتبلیغ یکون أمرًا سهاًل، معوقات والموانع ألجل استعمال األالنجاح وال

فتراضي قد وضع المرء أمام بة المانعة من ذلك إال أن المجتمع اإلوال یشکل تلك العق
کبیر، إذ هو عبارة عن مجتمعات بشریة متداخلة، اختلطت فیها المستویات، تحد 

ال تتعامل مع شخصیة معینة  وتشعبت فیها المتطلبات، وتنوعت فیها الشخصیات، فتراك
بل والقدر المتیقن ولو  الهویةبل هي شخصیات وهمیة بالنسبة إلیك، مجهولة  أمامك

الذي یکید المکائد، ویتوکف األخبار، بنحو إجمالي هناك العدو المتربص المغرض 
فتراضي الکبیر جهدًا مضاعفا متنوعًا متشعبًا، علی من یتعامل مع هذا الواقع اإل لهذا نجد

 وإذا ما أراد النجاح في هذا العالم فعلیه أن یتحلی بوعي وبصیرة.

 ناوین الجاذبةوضع الع
تلفة، تحوي علی مضامین ولم ال تنشأ عناوین جذبیة تستقطب الفئات اإلجتماعیة المخ

، وقد قمنا بمحاولة في هذا الصدد من نصوص الثقلین، ومن سیرة أهل العصمة والطهارة
 ،«ملمرکز عالم النور للتکا» ، وأدرجناه تحت مرکز أسمیناه:«علم النور»فکان أن وضعنا اسمًا وهو: 
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ي لها وهو یختص بنشر معارف التوحید وما في الحوزات العلمیة من المسائل الت
ی یریًا لبناء الذاتبعدًا تربو یًا تطو لیکون البدیل الفطري لما یطرحه العالم  ًا تنمو

 البشري الوضعي.
إن التسویق لمعارف التوحید مهم جدًا، ولعل هذا المعنی یستافد من الکلمات التي 

أو أن الرسول یبعث بلسان قومه، وهو یشکل طریقة حیاة هؤالء  کل قوم رسولتبین أن ل
 لوب تعاملهم فیما بینهم.وإس

کبر  وبما أن العالم الیوم أصبح قریة وأصبحت اللغات متداخلة کانت المسؤولیة أ
وأعظم، فیتطلب الیوم علی المتصدین الحاملین لرسالة اإلسالم واألنبیاء الوقوف علی 
لغة التخاطب المختلفة، واالنطالقة من اللغة المحوریة المرکزیة التي یتعاملها علیها 

لقرآن الکریم، وهي الجسر الرابط بین القرآن الکریم وسائر الناس، وهي التي تبرز ا
 یة القرآن الکریم وهي لغة العقل.عالمیة اإلسالم وعالم

ولتقدیم لغة العقل إلی العالم البد من معرفة خصائص الشعوب واألمم، ومنها 
حیث البد من  فاً فتراضي الجهد یکون مضاعص لغتهم الحواریة، وفي العالم اإلخصائ

 تهیئة الصفحة والموقع بنحو یکون متمکنًا من التحاور مع الجمیع وبلغة بشریة جاذبة.

 البناء المبنائي في العمل
، األمر الذي «ةالمباني المعرفی»الحظته في األمة الیوم هو فقدان إن أهم ما یمکن م

قد زاد الناس عامة جعلهم یتیهون في األروقة الثقافیة، وفي سکك المصطلحات، وهذا 
والشباب خاصة في تیه وحیرة، وعدم القدرة علی الوثوق بالثقافات الموجودة لکونها ال 

 تشبع الحاجة التي لدی الشاب بفعل الفطرة التي هو علیها.
إن الشاب محتاج إلی علم یلبي تلك الحاجة األکیدة في صمیم ترکیبته الخلقیة، 

ًا عن المصداق الکامل لما تبحث عنه فطرته، ولما فتراه ینتقل من حالة إلی أخری باحث
یجد العلوم والدورات واألطروحات والمدارس التي تتبنی المشروع التنموي للذات 
 وشبهه ینجذب إلیها في بادئ األمر إال أنه سرعان ما یکتشف أنها لیست سوی فقاعات

 حتیاج الذاتي الذي لدیه.وطبول ال تتمکن من تلبیة ذلك اإل
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البشریة، وبالخصوص  ال یختص بالشاب فقط، بل یشمل کل الطبقات واألمر
فتراضي الترکیز علی لهذا ینبغي في مثل هذا العالم اإلکالمرأة والطفل، ف الحساسة منها

المباني العلمیة المتزعة من نصوص الثقلین، وسیرة خلفاء الله تعالی لتزوید هؤالء 
لی عقولهم ونفوسهم، فیمکنهم الوقوف بالمعارف الصحیحة وبشکل یتمکن من التغلل إ

 مت إلی الفطرة بصلة بسهولة ویسر.أمام أي تیار أو مدرسة ال ت
وبما أن المسؤولیة التي یتولی زمامها المؤمن المتقي البصیر، فإننا نعلم أن العالقة 
ینیة،  القائمة بین الموجودات عالقة وطیدة جدًا، وهي التي یمکن أن تعرف بالعالقة التکو

ن حرکة اإلنسان اإلیجابیة والسلبیة ال تختص به فقط، بل تشکل الکائنات التي حوله، فإ
ومن هنا کان البد من النظر بنظرة مبنائیة إلی مثل هذه العلقة والرابطة، وقد عنونا هذا 

 الموضوع المبنائي باالحتیاج الذاتي، فإلیك ملخص طرحه.

 حتیاج الذاتياْل 
قت لذاتي هو تلك الترکیبة التي رکب علیها اإلنسان وحتیاج اإن الذي نقصده من اإل

، وهذا الترکیب هو «النقص الوجودي»، و«حب الکمال»عملیة الخلقة، والتي کانت من 
 الذي کان وراء حرکة اإلنسان إلی البحث عن الکمال المطلق.

حتیاج الذاتي التي تطرح علی وجه األرض هذا اإل طروحاتو أخذت العلوم واألفل
إال أنها ال یمکن لها أن تصنع ذلك ألنها  وأهدافها لنجحت في تغییر اإلنسانداتها في مفر

الوقوف الحقیقي غیر قادرة علی فهم هذه الطبیعة الذاتیة في اإلنسان وغیر قادرة علی 
حتیاج الذاتي الذي رکبت علیه طبیعة اإلنسان الفطریة، ألنها طبیعة الجاد علی ذلك اإل

 ح والنفس إضافة إلی البدن.مرکبة من العقل والرو

 التحد الکبیر
إن التحد األعظم لدی اإلنسان المبلغ الیوم هو إفهام الشاب وإنسان الیوم بوجود عالقة 
بینه وبین خالقه، وأن هذه العالقة عالقة تکوینیة وبقوة المعادلة الریاضیة، فإذا استطاع أن 

فتراضیة في عالم افتراضي اإلالعمل علی مستوی وضع البرامج  یفهم هذه الحقیقة کان
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ناجحًا نسبیًا، لکون النسب االخری تتوالها األسالیب الدعائیة والترویجیة مع ما فیها من 
 المعارف الحقیقیة توظف لتبین تلك الحقیقة العظمی.

فتراضي هو األهم الیوم، ألنه مي للعالم من خالل العالم اإلإن تقدیم المبنی العل
مسائل الحقیقیة الواقعیة بشکل منطقي وباسلوب حدیث یوضح للشاب بالخصوص ال

فإذا استطاع أن یفهم هذه الحقیقة ، حیاته وفي تجقیق سعادته وحضارته أهمیتها في
وبشکل منطقي عقلي انجذب إلیها وترك سائر ما یحاول البعض من جذبه إلیه بخدع 

 وتسویالت وأوهام.
یرید أن یتصدی لمسؤولیة  وهذا یقودنا إلی البحث في الخصائص الشخصیة لمن

 العمل التبلیغي في هذا العالم اإلفتراضي.

 فتراضيأو المؤسسة في مسؤولیة العالم اْلخصائص المبلغ 
في ساحة العالم ومن هنا تتبین خصائص المبلغ أو المؤسسة التي ترید التصدي للتبلیغ 

 فتراضي، فإن أهم ما ینبغي أن یتحلی به هو:اإل
 العلمي الواقعي المحوريالتسلط علی المبنی  .1

تخلو  وهذا المبنی العلمي الذي یعتبر المحور المطلق لیس إال التوحید، فال ینبغي أن
 فتراضي عن هذا المحور الوجودي.سائل التي تطرح في هذا العالم اإلالم
 فهم طبیعة العالقة بین العلوم اْلسالمیة والمحور الوجودي .2

وفي المدارس الدینیة بشکل خاص وتأثیر إن الذي نشاهده في العالم بشکل عام 
فتراضي هو شعور األفراد والمجموعات بعدم ذلك علی مجمل العمل في العالم اإل

وجود الرابط بین التوحید الذي هو محور الوجود وبین سائر العلوم الدینیة، حتی 
 مر التعبدي.ك عالقة بین هذین األمرین سوی األکاد الکثیر یری أن لیست هنا

ال نفصل االمر التعبدي عن العلوم االسالمیة اجمااًل؛ إال أن الذي یبحث ونحن 
عنه إنسان الیوم هو فهم هذه العلقة، وإال تصبح العالقة بین العلوم اإلسالمیة 
والتوحید وکأنها عالقة قص ولصق، فال توجد بینها ایة عالقة وجودیة تکوینیة سوی 

 أنها تعتمد علی اعتبار المعتبر.
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عه عور خطیر جدًا، ألنه یساهم في ابتعاد اإلنسان عن الدین، وفي وضوهذا الش
طروحات، مشعرة بحریة اختیار اإلنسان أي منها ما متساویا مع سائر الدیانات واأل

 دامت کلها في عرض واحد.
واألمر کما نعلمه جیدًا لیس کذلك، فإن التوحید یشکل راس هرم الوجود، وال 

 خری.یمکن تصوره بعرض العلوم اال
 بیین النتائج التکوینیة الواقعیةت .3

فإن القول بوجود الثواب علی العمل الذي یقوم به العبد أو اإلنسان في عالم اآلخرة 
قد ال ینجذب اإلنسان المسلم الیوم فضال عن غیر المسلم، فلهذا من الضروري 

 صوص الثقلین.تبیین ما للعلم في الدنیا من أثر دنیوي، وتزوید هذه الحقیقة بشواهد من ن
یة والعملیةاْل  .4  ستعیاب للساحة الفکر

فإن علی المبلغ والمؤسسة المسؤولة قراءة الساحة العالمیة واالقلیمیة بشکل دقیق 
وتتباع مستمر ألن هذا یعزز عملها ویعطیها بعدًا فکریًا استراتیجیًا للنظر إلی ما 

 التحدیات والعقبات التي قد تعترض العمل اإلسالمي.
یة بالخصوص الشبابیةلطفهم ا .5  بیعة البشر

فإن فهم هذه الطبیعة مهمة جدًا، مع دمجها بما تقدم ذکره من االحتیاج الذاتي 
لإلنسان وللکائنات أیضًا، فإن العمل محتاج إلی فهم هذه الطبیعة من ثم وضع 

 المناهج المناسبة لهذا الغرض، وبإسلوب شیق وسلس ومنطقي عقلي برهاني.
 اتهسبق العدو في خطو  .6

ال شك أن الساحة التوحیدیة تواجه العدة األشرس وهو إبلیس، وهو یجند جنده 
ألجل إبعاد الناس عن الصراط المستقیم، وما علی المبلغ أو المؤسسة التبلیغیة 
سوی التسلح بسلح التوحید الخالص کي یتزود في کل لحظة بخطط واستراتیجیات 

 بهذا کل خطط إبلیس وجنده من البشر. وعلوم من الله تعالی لیسبق اإلنسان المؤمن
 فهم اِللغام المعنویة .7

وهذا یفتح أمام اإلنسان المؤمن القدرة علی فهم طبیعة األلغام الفکریة والعقدیة 
 والسلوکیة التي تستهدف اإلنسانیة لقتلها.
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 العدو بخطوات في التفکیر والعمل سبق .8
ن أن یکون سباقًا علی العدو إن العدو یفکر لتهدیم المبنی اإلنسانیة، وعلی المؤم

لما اعطاه الله تعال من خاصیة السبق، وهذا یتطلب أن یکون المرء ماشیًا في صراط 
العبودیة بالنحو الصحیح، کي یمنحه الله تبارك وتعالی البصیرة لمعرفة ما یجري 
حوله، ومن میزات هذه البصیرة اإللهیة التي تمنح لإلنسان المتقي أن یسبق العدو 

 طواته، وأن یکون قادرًا علی االطالع لما یخفیه من أسالیب الهدم والفساد.في خ
 تنوع القراء والمتابعین .9

ال شك أن مثل هذا المجتمع االفتراضي متنوع في قرائه ومتابعیه، وال یمکن معرفة 
مستوی من یقرأ الصفحة ویتابعها، ومن هنا یتحتم مثل هذا األمر علی القائمین 

األهمیة وهي: وضع المواد العلمیة بلغة سلسلة، یستطیع الجمیع مسؤولیة في غایة 
 استیعابها وفهمها، مع الحفاظ علی القوة العلمیة والبرهانیة في المطلب العلمي.

ولعل اللغة فالتفاعلیة مهمة جدًا أن تظهر فیم یطرح في الصحفة، من قبیل وضع 
سالیب تجذب مثل هذه األئح العرضیة المشوقة، فالصور واالفالم القصیرة، والشرا

 الشباب الیوم، وتلفت انتباههم، وتجذبهم إلی المتابعة.
.. من المهم أیضًا وضع اللغة العلمیة القویة للطبقة المثقفة والنخب .وبالمقابل

جتماعیة تحوي أمثال هؤالء القراء والمتابعین، فبتوجیه إلالفکریة، فإن الساحة ا
فتح باب الحوار مع أمثال هؤالء،  الخطاب الفکري العلمي المتین یمکن

 وبالخصوص من یحملون الشبهات والمغالطات.
ستراتیجیة ضرورة وضع برامج أطفال تهدف تربیتهم وتوعیتهم وتقتضي اإل

بمعلومات صحیحة وبإسلوب شیق، علی أن تتضمن هذه المعلومة علی مسائل 
لهم القریب لقمة تحصینیة استراتیجیة لهؤالء األطفال بحیث ال یصبحوا في مستقب

ستراتیجیة الرسالیة الهادفة الفئة ات والمغالطات، وتشمل مثل هذه اإلسائغة للشبه
ن من وضع لمسات تحصینیة إضافة الشبابیة أیضًا، وأن تکن لغة الخطاب لغة تتمک

 تغذي تلبي احتیاجاتهم لوقتهم وساحتهم اآلنیة.
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 ستحداث تطبیقات تحصینیةا .10
مل متخصص في البرمجیات لیضع تطبیقات تتمکن من ویمکن التعامل مع فریق ع

 حجب المواقع الخطیرة علی سلوکیات األجیال وعلی أفکارهم وعقائدهم.
مع العلم أن عالم التطبیقات في تطور مستمر، فلهذا علی القائمین علی مسؤولیة 
التطبیقات المتابعة والتحدیث المستمر، وهذه العملیة ال تقل أهمیة من الشرطي أو 
الجندي المرابط علی الثغور، فإن هذا العمل هو الوقوف علی الثغور المعنویة لمنع 

 العدو من الفتك علی األبناء واألمة باسرها.
 لعمل علی استحداث تطبیقات هادفةا .11

فتراضي التطبیقات الجیدة کما أنها تحوي علی التطبیقات الم اإلفإنه تکثر في الع
إن أهم ما ینبغي القیام به هو تنزیل معارف التوحید غیر الجیدة، بل وفیها الفاسدة، ف

إلی عالم التطبیقات التي تنزل علی الهاتف، وتکون بمستوی معالجة الفساد السائد 
 علی وجه األرض.

 ارتونیة واِللعاب الهادفةالعمل علی صناعة اَلفالم الک .12
نیة واأللعاب من إحدی اسالیب العدو لهدم اإلنسانیة القیام بصناعة األفالم الکارتو

للتسلیة وتشکیلها بنحو توجه ذهنیة األطفال والشباب إلی ما تریده عصابات قتل 
اإلنسانیة، ولهذا من أهم المهام المسؤولة التي تقع علی عاتق اإلنسان المسلم 
المسؤول الغیور هو العمل علی إیجاد ألعاب کثیرة تهدف لزرع المفاهیم القرآنیة 

 لی عالم التوحید.في الطفل، وإلی توجیهه إ
فإنها ینبغي أن ال تخلو من التوجیه إلی  ،کذا الحال في األفالم الکارتونیةو

وال شك أن ، لة لتوجه إلی الله تعالی بالطاعةالتوحید الخالص، وإلی اآلثار الجمی
 هذا یشمل حتی سیرة األنبیاء واألوصیاء وسیرة أعالم الدیانات السماویة.

 للتنزیلوضع شرائح عرضیة مجانیة  .13
لمختلفة علی القیام بوضع شرائح عرضیة معدة مستهدفئة الفئات العمریة والثقافیة ا

فتراضي، وجعلها مجانیة للتنزیل، وأن تکون مشوقة جدًا لمن الصفحة في العالم اإل
 علی أن تتضمن هذه الشرائح المفاهیم والسلوکیات العقیدة السلیمة. ایفتحه
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 الصوتیات .14
اب والفئات العمریة المتوسطة والصغیرة الصوتیات من أهم ما یجذب الشب

الجذابة، فإن وضع األناشید واألشعار وتقدیمه بألحان متوافقة مع الشرع والذوق 
 االجتماعي لذو أثر کبیر علی النفوس، بحیث یستطیعون تداوله بینهم.

 تخصیص بحوث عن المرأة والطفل: .15
اسة تهدف تلکم المحاور الحسفإن ما یحدث الیوم من نشر المغالطات شامل، ویس

 ، وأیضًا الطفل.«المرأة»في المجتمع اإلنساني، ومنها:
 

 المصادر
 النص فی مواردال استخدام .1
 عامة نظرة: التحریر نوع .2
 للتحلیل الموارد تصنیف .3

 
 




