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بسم اهلل الرمحن الرحيم 

ملخص ورقة العمل

)أهم القضايا اليت يناقشها(

تدع�و الورق�ة اجلمعي�ات اخلريي�ة يف دول جمل�س التع�اون اخلليج�ي إىل رضورة التأقل�م 
م�ع املفاهي�م املتقدم�ة التي أحدثتها ش�بكة اإلنرتنيت ومواكب�ة التقدم التقن�ي يف تقنيات ونظم 

االتصاالت واملعلومات ، مما يساهم يف زيادة وتنمية املوارد املالية للجمعيات اخلريية . 

فتتن�اول ط�رح أمهية تواج��د تلك اجلمعي�ات يف موق�ع العامل االفرتايض »س�كند اليف« 
Second Life  عىل شبكة اإلنرتنيت لتحقيق عدة أهداف ، من أمهها جني التربعات والدعوة 

إىل اهلل وتلم�س احتياجات املس�لمن يف ش�تى بقاع العامل وحتس�ن الص�ورة الذهنية عن العمل 
اخلريي اإلسالمي خاصة بعد توجيه اهتامات باطلة له وتستعرض األساليب التقنية املتقدمة يف 
التواص�ل م�ع املتربعن من خالل تلك الطريقة. كام يط�رح الباحث بعض املفاهيم املبتكرة مثل 

الوقف االفرتايض . 

موضوعات الورقة : 

1- املقدمة .

2- الوسائل التقليدية جلمع التربعات .

3- الواقع االفرتايض .. املفهوم واملصطلح .

4- نبذه تارخيية خمترصة عن مراحل تطور اإلنرتنيت .

. Second Life  5- مفهوم احلياة الثانية
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6- نجاح العامل االفرتايض يف استقطاب الرشكات الكربى .

7- كيف يمكن االستفادة من بيئة العامل االفرتايض فعليًا ؟

8- العامل االفرتايض من أقوى الشبكات االجتامعية عىل اإلنرتنيت .

9- كيف يمكن للعامل االفرتايض خدمة العمل اخلريي اإلنساين ؟

10- وسائل وأفكار عملية جلمع التربعات يف موقع احلياة الثانية .

11- معايري مجع التربعات يف العامل االفرتايض عىل اإلنرتنيت .
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1 - املقدمة :

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وبع����د :

 مثلام مّثل اإلنرتنيت ثورة يف جماالت حياتية عديدة فقد لعب أيضا دورا يف عملية احلصول 
ع�ىل األموال الالزم�ة لتمويل العم�ل اخلريي، س�واء أكان ذلك عرب طل�ب اجلمعيات اخلريية 
الت�ربع مب�ارشة أم عن ط�ريق طلب االنضامم واالش�رتاك )العضوية( والدع�م مقابل ثمن هذا 
االشرتاك. وبالرغم من فاعلية الطرق االعتيادية املتبعة حاليًا جلمع التربعات ، إال انه ال يمكن 
التوقف عند طريقة واحدة جلمع التربعات عىل طريق شبكة اإلنرتنيت . فالعامل غاستون باشالر 
يق�ول يف نظري�ة املعرفة : »ما من منهج بحث ، إال وينتهي بفق�دان خصوبته األوىل ، وتأيت دائام 
حلظ�ة ، ال يع�ود فيها م�ن املجدي البحث ع�ن اجلديد يف أط�الل القديم ، ويس�تحيل فيها عىل 
الفك�ر العلم�ي أن يتقدم ما مل يقدم مناهج جديدة« . لذا فإن مهمة توفري بيئة تقنية جديدة يمكن 
االس�تفادة منه�ا يف زيادة التربعات هو مطلب رئيس يف عامل بات�ت فيه التكنولوجيا الرقمية أداة 

أساسية لتقدم املجتمعات وهو ما دفع الباحث لكتابة هذه الورقة العلمية .

فقد أش�ارت دراس�ة حديثة إىل وجود 23600 موقع عريب إسالمي عىل شبكة اإلنرتنيت، 
وأك�دت الدراس�ة الت�ي أعدهت�ا الباحثة زينب حمم�د حامد أن تل�ك املواقع مل تس�تفد كثريًا من 
حمتويات اإلنرتنيت يف تقديم حمتواها ألهنا اعتمدت عىل النص املكتوب بنس�بة كبرية إىل جانب 

تأخري التحديث للموضوعات .

وأوصت الدراس�ة بدعوة املؤسسات اإلسالمية العربية إىل رضورة اإلسهام يف نرش مواقع 
عربي�ة عىل الش�بكة وتكثيف التواج�د العريب عيل ش�بكة اإلنرتنيت مع توجيه مواقع إس�المية 
باللغ�ة االنجليزية جلذب املس�لمن غري الع�رب ، وذلك لتوضيح ص�ورة حقيقية ومعتدلة عن 
اإلسالم ، والعمل عىل نرش العديد من املواقع اإلسالمية املعتدلة عىل اإلنرتنيت ملواجهة املواقع 

التكفريية التي تسهم إىل حد كبري يف نرش أفكار متطرفة ملستخدميها )1(.
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وبالرغم من وفرة عدد املواقع اإلسالمية إال أن الباحث يتفق مع ما ذهبت إليه الباحثة عند 
دعوهتا املؤسس�ات اإلس�المية العربية من االس�تفادة القصوى من تقنيات اإلنرتنيت وخيتلف 
معها يف الوسيلة التقنية املناسبة لعمل ذلك حيث يرى أن زيادة عدد املواقع اإلسالمية ليس حاًل 
فع�االً . ل�ذا يطرح فكرة اس�تخدام تقنية العامل االفرتايض املتقدمة للمس�اعدة يف إيصال الدعوة 
اإلسالمية للمجتمعات الغربية وكذلك جني التربعات ، وللتأكد من مدى جدية منفعة املواقع 
اإلسالمية ، وجد الباحث يف استبيان قام به عىل شبكة اإلنرتنيت عىل عينه قدرها 76 مستخدمًا 
أن 35% من املس�تخدمن يرون أن نس�بة املسلمن اجلاهلن بأمور دينهم ترتاوح بن %80-60 
- كام بالش�كل املقابل – وتعد هذه النس�بة املرتفعة مؤرشًا س�لبيًا يتطلب بذل املزيد من اجلهد يف 

هذا املجال بإستخدام الوسائل التقنية احلديثة التي وفرهتا لنا بيئة اإلنرتنيت .

 

2 - الوسائل التقليدية جلمع التربعات )2(:

هناك جمموعة من الطرق التي تتبعها اجلمعيات اخلريية اإلسالمية يف مجع التربعات ؛ ومن 
أهم هذه الوسائل ما ييل :

1- االتص�االت الش�خصية املبارشة، وهي التي حتدث وجها لوج�ه، وهي األكثر فعالية؛ 
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حي�ث إن هن�اك العديد من األس�ئلة الت�ي قد يطرحها املان�ح، والتي جتد هلا إجاب�ة يف اللقاء مع 
املستفيد.

2- مح�الت ط�رق الباب Knock at the Door ، حيث يتم ومن خالل املتطوعن طرق 
أبواب املواطنن ودعوهتم للمشاركة يف التربع لغايات وأهداف معينة.

3- الت�ربع م�ن خالل احلمالت يف الش�وارع واألس�واق، حي�ث يقوم�ون بالوقوف عند 
إشارات السيارات ومفرتق الطرق وجيمعون بحصاالهتم ما جيود به املتربعون.

4- اخلطاب�ات الش�خصية الت�ي تأخ�ذ الصفة الش�خصية البحتة التي جي�ب إعدادها بدقة 
متناهية، وجتيب عن مجيع األسئلة التي يمكن أن يطرحها املانح.

5- االتصاالت التليفونية التي تنقل رسالة املؤسسة ببساطة ويرس وتأخذ صفة غري رسمية 
مع اجلهة، سواء أكان فردا أم أرسة، ويتم فيها طلب الدعم واملساندة منهم.

6- املناسبات اخلاصة: كاألعياد أو يف رمضان، أو املناسبات التي أصبحت متعارفا عليها 
أو عيد األم، أو يوم كبار السن وخالف ذلك، حيث يتم إعداد ترتيب لالتصال باملانحن.

7- الدع�وة للت�ربع بوس�اطة اإلع�الن بوس�ائل اإلعالم املختلف�ة، ويتطلب ذل�ك اعتامد 
وس�ائل ذكي�ة الفتة لالنتباه يف اإلعالن باإلضافة إىل البس�اطة. ومن أمثل�ة ذلك اإلعالن الذي 
كان يبث من أحد التلفزيونات العربية جلمعية ترعى املعوقن، وكان حيمل عبارة بس�يطة تش�ري 
إىل أن عم�ل اجلمعي�ة يف جمال اإلعاقة، يعقبه عبارة واح�دة: »وأنا أيضا يل نصيب من زكاتكم«. 
ومثال آخر ملؤسس�ة تطوعية كانت تقوم ببناء مستش�فى للرسطان، وكان اإلعالن الذي يبث يف 
وس�ائل اإلعالم من صحافة وإذاعة وتلفزيون حيمل عبارة بس�يطة هي: »نحن نقوم ببناء مركز 

للرسطان، ساعدونا إلمتامه«.

8- الدع�وة لإلس�هام يف تغطية نفق�ات اخلدمة، كام هو احلال يف الدع�وة لكفالة اليتيم، أو 
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تغطي�ة تكاليف ع�الج مريض أو تغطية نفقات تعليم طالب جامع�ي، أو تكاليف رعاية طالب 
مع�اق. ولي�س هناك م�ن حدود ملثل هذا اإلس�هام ال�ذي يالقي صدى يف الوط�ن العريب، عىل 

أساس أنه أسلوب مبارش لتقديم اخلدمة ومعرفة الغاية التي من أجلها يقدم الدعم.

9- احلف�الت الس�نوية الت�ي تقيمه�ا املنظ�امت التطوعي�ة الت�ي يدع�ى إليه�ا امليس�ورون 
واملقت�درون واملهتمون بعمل اخل�ري. وتقام يف العادة يف إحدى القاع�ات الكربى، حيث جيتمع 
اجلميع ويقدمون تربعا للجمعية باإلضافة إىل رسوم املشاركة. وهناك حفالت أخرى، باإلضافة 
إىل احلفالت السنوية كأن يكون ذلك حفل إفطار تقشفيا، وقد تأيت احلفلة السنوية ضمن مفهوم 

موائد اخلري الذي يتم فيه تربع األغنياء إلقامة موائد إفطار يف رمضان للفقراء واملحتاجن.

10- مقرتحات املش�اريع خاصة عندما تقوم املنظم�ة التطوعية بتقديم املقرتحات املتعلقة 
بطل�ب تربع إلنش�اء مرشوع أو تكملته، أو تش�غيل مرشوع طبي أو تعليم�ي أو اجتامعي. وقد 
أصبح إعداد املش�اريع وصياغتها من أهم الوس�ائل املعتمدة خاصة من املنظامت املانحة لتقديم 

الدعم أو مواصلته واملتعلقة بتنفيذ املشاريع اخلريية.

11- االش�رتاكات ورس�وم العضوي�ة التي تع�د ضمن الدخ�ول التي تعتمدها املؤسس�ة 
التطوعي�ة يف تأم�ن دخل إلدامة أعامهلا، وزيادة االش�رتاكات رضورة ماس�ة؛ حي�ث إن قاعدة 
العضوية املتس�عة تس�هم من خالل هذه العضوية يف الوصول إىل العديد من املانحن والراغبن 

يف اإلسهام يف دعم أعامل اخلري.

12- األس�واق اخلريية والبازارات التي تقيمها املنظامت التطوعية هبدف تسويق منتجاهتا 
كإحدى الوسائل املتاحة جلمع التربعات.

13- املعارض الفنية، وهي ال ختتلف عن األسواق اخلريية والبازارات، ويسهم يف العادة 
الفنانون برسوماهتم وأعامهلم الفنية بحيث خيصص العائد ألعامل املنظمة التطوعية.
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14- بطاق�ات املناس�بات؛ حيث تلج�أ املنظمة التطوعي�ة إىل طباعة بطاقات للمناس�بات 
كاألعياد واملناسبات الوطنية وتقوم ببيعها بحيث تعود واردات هذا البيع عىل أعامل املنظمة.

15- دكاكن وأس�واق اخلري التي تلجأ إليها املنظامت التطوعية خاصة يف املناس�بات التي 
من أمهها شهر رمضان املبارك؛ فتقوم املنظمة بتسويق منتجاهتا أو االستفادة من الذين يشاركون 
يف ع�رض بضائعه�م يف هذه األس�واق، وتكون الفوائد الت�ي حتققها هذه األس�واق يف الغالب 

كبرية.

16- االستقطاعات الشهرية؛ حيث يتم دعوة الراغبن يف دعم املنظمة إىل ختصيص مبالغ 
معينة من رواتبهم يتم اقتطاعها شهريا من الراتب مبارشة، وحتويلها إىل املنظمة التطوعية.

17- احلم�الت الربيدي�ة التي يتم بوس�اطتها توجيه رس�ائل متضمنة قس�ائم يت�م تعبئتها 
ويرفق هبا الدعم الذي يقدمه الفرد يف حالة رغبته يف تقديم الدعم أو التربع.

18- حصال�ة اخل�ري وتوض�ع يف األس�واق أو امل�دارس، وتس�تهدف مج�ع التربعات من 
الراغب�ن يف ذل�ك. وقد تم يف األردن توزيع آالف احلصاالت ع�ىل األطفال يف املدارس ضمن 
مرشوع القرش اخلريي، الذي يدعو املواطنن إىل اإلس�هام يوميا بقرش واحد، عىل أس�اس أن 

القرش هو أصغر فئة يف العملة.

19- ترويج االس�م، ويتم ذلك باإلنفاق مع املؤسس�ات التجارية أو الصناعية بحيث يتم 
اإلشارة إىل املؤسسة التطوعية، وأن جزءا من مبيعات هذه املؤسسة سوف خيصص للعمل اخلريي.

20- املسريات واملسابقات الرياضية عىل مجيع املستويات أو أي نشاطات أخرى مشاهبة.

ي�رى الباح�ث أن مجيع هذه الوس�ائل ختلو من تس�خري التقني�ة املتقدمة جلن�ي التربعات ، 
ال سيام تلك التي توفرها شبكة االنرتنيت . لذا فإن البحث عن أساليب أخرى أصبح مطلوب 

من املتخصصن يف املجاالت التقنية .



كيف جنين التربعات من خالل العامل االفرتاضي 10

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي الثالث � دبي �

� - الواقع االفرتايض .. املفهوم واملصطلح:

اجته�د كث�ري من املتخصصن يف إجياد تعريف ملاهية الواق�ع االفرتايض وكان من أبرز هذه 
التعاريف ما ييل:

• »الواق�ع االف�رتايض ه�و تقنية مذهلة تس�مح ملس�تخدم الكمبيوتر أن خيط�و من خالل 

شاشة الكمبيوتر إىل بعد آخر ، حيتوي عىل عامل اصطناعي« )3(.

• »الواقع االفرتايض هو تعبري اصطناعي عن خربات حسية وجتارب انسانية، بحيث تستطيع 
العوامل االفرتاضية أن تنقل إىل املستخدم جمموعة من األحاسيس امللموسة واملجردة« )4(.

• »هو استخدام الكمبيوتر وملحقاته من أجل تصميم حماكاة للتجارب اإلنسانية« )5(.

ويتفق الباحث مع التعريف األخري نظرا لشموليته وتعبريه اللغوي الدقيق عندما استخدم 
لفظ حماكاة  .

ولقد اتس�عت املجاالت التي تس�تخدم فيها تطبيقات الواقع االفرتايض بشكل كبري ، بدءا 
م�ن حم�اكاة الظواه�ر الطبيعية والس�لوكية والبرشية ، وم�رورا بالعاب الكمبيوت�ر والتطبيقات 
الرتفيهي�ة ، وحتى التطبيقات املعامرية التي تس�اعد يف عملي�ات التطوير وختطيط املدن ، إىل غري 

ذلك من جماالت حيوية أخرى يف الطب واهلندسة )6(.

� - نبذه تارخيية خمترصة عن مراحل تطور اإلنرتنيت: 

ب�دأت فك�رة اإلنرتني�ت كفك�رة حكومي�ة عس�كرية ع�ام 1969 م وامت�دت إىل قط�اع 
 ،1973 ع�ام  وىف  األف�راد.  متن�اول  يف  أصبح�ت  حت�ى  التج�ارة  ث�م  واألبح�اث  التعلي�م 
ط�ور ف�ن س�ريف )Vint Cerf( وال�ذي - يطل�ق علي�ه أب�و اإلنرتني�ت - ط�ور بروتوك�ول 
الت�ي  الكمبيوت�ر  أجه�زة  بتوصي�ل  الربوتوك�ول  ه�ذا  س�مح  حي�ث   )TCP/IP( س�مى 
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. خمتلف�ة  بربوتوك�والت  تعم�ل  الت�ى  الكمبيوت�ر  وش�بكات  خمتلف�ة  عم�ل  بأنظم�ة   تعم�ل 
وىف عام 1974، اس�تخدم فن س�ريف )Vint Cerf( كلمة انرتن�ت )Internet( ألول مرة يف 
ورقة قدمها إىل مؤمتر حول بروتوكوالت التحكم يف االتصال )TCP(. ، ثم ش�هد عام 1976 
تط�ورات هائل�ة غري مرتبطة باإلنرتنيت إال أهنا فتحت الب�اب عىل مرصاعيه حلدوث طفرة فيها  
. وىف عام 1993 قدم مارك أندرس�ن الطالب بجامعة الينوى أول واجهة تعامل بن اإلنرتنيت 
واملس�تخدم تعتم�د ع�ىل التعامل اجلرافيكى وس�ميت موزاي�ك  )Mosaic(، وال�ذي قام بعد 
ذلك بإنش�اء رشك�ة نتس�كيب )Netscape( التي تولت بن�اء متصفح�ات اإلنرتنيت. ليصل 
حجم اجهزة اخلوادم يف منتصف التس�عينات إىل أكثر من س�تة مالين جهاز خادم و 50.000 

شبكة )7( . 

ومن�ذ ه�ذا التاريخ وحتى اآلن ش�هد اس�تخدام اإلنرتنيت نموا كبريا حي�ث يتجاوز عدد 
مستخدمي االنرتنيت يف اململكة العربية السعودية مثال املالين األربعة ونصف . 

ثم ظهر بعد ذلك مصطلح العامل االفرتايض  )Cyber World (، أتبع ذلك ظهور مفهوم 
جديد عىل ش�بكة اإلنرتنيت محل اس�م موقع »احلياة الثانية«ٍ Second Life ، ويعود مبدع هذا 
العامل الرائع إىل ش�خص يدعى فيليب ليندن الذي قام بتطوير هذا العامل يف خمترب ليندن يف س�ان 
فرانسيس�كو  ع�ام 2003 م  ، وه�و تطبي�ق م�ن تطبيقات الواق�ع االفرتايض ، وتدي�ره الرشكة 
ا هلا ثم قامت بتطويره رشكة صن  ذاهتا التي تتخذ من س�ان فرانسيس�كو بالواليات املتحدة مقرًّ

مايكروسيستمز. 

: Second Life مفهوم احلياة الثانية - �

يأيت مرشوع »احلياة الثانية« Second life  ليجسد عاملًا افرتاضيًا- ثالثي األبعاد- حقيقيًا 
كاماًل ومتكاماًلً ، وذلك عىل خالف االعتقاد السائد بأن »العوامل االفرتاضية« ختتص باأللعاب 
فق�ط . فاحلي�اة الثاني�ة هي ع�امل افرتايض عىل اإلنرتنيت، يتيح لكل مس�تخدم إنش�اء ش�خصية 
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رس�ومية افرتاضية تس�مى »أفاتار« avatar  ، حتمل اس�اًم مس�تعاًرا خيتاره املس�تخدم، وبعدها 
يبدأ يف زيارة عامل احلياة االفرتاضية. ويقدر عدد س�كان »سكند اليف« ب�أكثر من 8.5 مالين 
نس�مة حتى اآلن. واجلاد يف هذا األمر والذي لفت نظر الباحث هو أن األش�خاص املتواجدون 
والبي�وت واملعام�ل واملصانع وصاالت الع�رض واجلامعات واملتاجر واملاله�ي وما إىل ذلك، 
ه�ي حقيقي�ة تابعة ألش�خاص حقيقي�ن يبيعون ويش�رتون ويتج�اورن ويعرض�ون ويعقدون 
االجتامع�ات واملع�ارض واملؤمترات الصحفية ويتفاعلون متامًا كام ه�و احلال يف عاملنا احلقيقي، 
ك�ام يمتلك�ون احلقوق الكامل�ة ملمتلكاهتم التي أوجدوها ويمكن بي�ع أو رشاء أي يشء يف هذا 
العامل . مما يمكنهم من كس�ب أموال حقيقية من أنش�طتهم االفرتاضية ، وهو ما دفع الباحث إىل 
التس�اؤل عن موقع العمل اخلريي اإلس�المي من هذا التطور احلاصل يف تاريخ البرشية التقني 
خاص�ة وأن نش�اط مج�ع التربع�ات ورصفها يف أوج�ه اخلري بات مكب�اًل بقيود ال عه�د له هبا ، 
ومهددًا بالرتاجع املرحيل واالندثار إذا مل يستفد من منجزات العرص ويطور أفكارا تساعده عىل 

استكامل مسرية العطاء .  

ويتمت�ع أعض�اء الع�امل االف�رتايض بإمكانات هائل�ة ، فبمقدور ه�ؤالء الس�كان التحليق 
بالطائ�رات من مكان إىل آخر، والس�ري حت�ت املاء أيضا، والتجمل، أو حتى التش�به باحليوانات 
األخ�رى م�ن ذوات الف�رو، أو الوح�وش اخليالي�ة، أو أي يشء قد خيطر عىل باهل�م. ويمكنهم 
كذل�ك توطي�د الصداقات وتش�ييد املنازل وتأس�يس مكات�ب لألعامل، كام يامرس�ون الرياضة 
ويشاهدون األفالم السينامئية. وجيد سكان »احلياة الثانية« أنفسهم أمام عدد ال حُيىص من اجلُُزر 
واملتاج�ر واملطاعم، باإلضافة إىل عدد كبري من الرشكات التجارية واملؤسس�ات، جتاوز عددها 
حت�ى اآلن ال��50 رشكة. أما العملة املتداولة فتدعى »لين�دن دوالر«، وتقف وراءها آلية دقيقة 
ل�رصف العم�الت؛ إذ إن كل دوالر يس�اوي نح�و 270 ليندن دوالر. ويقّدر حمللو األس�واق 
العاملي�ة حركة الت�داوالت التجارية داخل هذا االقتصاد االف�رتايض بنحو مليوين دوالر يوميًّا. 
ويعم�ل »احلي�اة الثاني�ة« بصورة س�هلة وبس�يطة؛ إذ يكفي االكتت�اب جماًنا وحتمي�ل برجمة عىل 
الكمبيوتر الش�خيص، ويعمل عىل نظام التش�غيل التابع ملايكروس�وفت أو »أبل« أو »الينكس« 

املفتوح املصدر )عرب النسخة ألفا( ؛ وذلك للتواصل مع العامل االفرتايض. 
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� – نجاح العامل االفرتايض يف استقطاب الرشكات الكربى:

وق�د اس�تقطب مرشوع »احلي�اة الثانية« كربى الرشكات العاملية، ب�ام يف ذلك رشكة تصنيع 
الس�يارات )تويوت�ا( ورشك�ة بي�ع التس�جيالت املوس�يقية )س�وين يب إم جي( ورشك�ة تصنيع 
مكونات احلاس�ب )ص�ن ميكروسيس�تمز( . وتنرش وكالة األنب�اء »رويرتز« األخب�ار بالكلمة 
والص�وت والص�ورة م�ن العامل احلقيقي لس�كان م�رشوع )احلي�اة الثانية(، إضاف�ة إىل األخبار 
اخلاص�ة بع�امل  )احلياة الثانية( للقراء يف العامل احلقيقي، الذي�ن يزورون موقعهم عىل اإلنرتنيت، 
وتق�وم رشك�ة )أديداس( و)أمريي�كان أباريل( ببيع املالبس واإلكسس�ورات لالعبن لكس�وة 
أيقونات ش�خصياهتم االفرتاضية. كام قامت سلس�لة فنادق )س�تاروود( بإنشاء سلسلة فنادقها 
اجلدي�دة )ش�اهق( يف م�رشوع »احلي�اة الثانية« والت�ي تعتزم افتتاحه�ا يف الع�امل احلقيقي يف عام 
2008. وكذل�ك رشكة أخبار التكنولوجيا )يس نيت(. كام يش�هد اقتص�اد )احلياة الثانية( نموًا 
ش�هريًا ترتاوح نس�بته من 10 إىل 15 يف املائ�ة باضطراد مع نمو جممل الس�كان. وحيرص خمترب 
لين�دن عىل جتنب التضخم الذي يؤثر عىل اقتصاد العامل احلقيقي واالفرتايض. كام توجد هنالك 
بورصة لألوراق املالية االفرتاضية أطلق عليها اس�م )لينديكس( يتم فيها املتاجرة بالدوالرات 
األمريكية واللنيدنية. وحيرص املخترب عىل ثبات أسعار حتويل العملة بقدر اإلمكان يف البورصة 
االفرتاضية، بنفس الطريقة التي حترص فيها معظم الدول ومتاشيا مع سياسة االقتصاد العاملي، 
وك�ام حيدث يف البنك املرك�زي احلقيقي، يتم ضخ األموال يف اقتصاد الع�امل االفرتايض وأحيانا 

تسحبه منه.

ويقول املراقبون أن سياسات خمترب ليندن تتفق يف خطوطها العريضة مع املبادئ االقتصادية 
احلديثة فيام يتعلق بمسألة التضخم، وحياول املخترب تشكيل سياسة نقدية وتطبيق كافة النظريات 
احلديثة املتعلقة باالقتصاد الكيل واجلزئي، وإحداث توازن مايل واقتصادي. ويمتاز االقتصاد يف 
»احلياة الثانية« بذات التنافسية وآلية العرض والطلب متاما كام حيدث يف أي اقتصاد حقيقي، بل 
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إنه يتم توزيع عوائد السندات واألسهم بشكل أسبوعي عىل حاميل األسهم. وحتى اآلن يمتاز 
النمو يف اقتصاد )احلياة الثانية( باحليوية بسبب ذكاء وبراعة مواطنيه.

كيفية االشرتاك يف مرشوع »احلياة الثانية « ؟

www.secondlife.com  1- الدخول إىل موقع املرشوع عرب الرابط التايل

2-  التسجيل جمانًا.

3-  تنزيل الربنامج اخلاص من املوقع  .

� - كيف يمكن االستفادة من بيئة العامل االفرتايض فعليًا ؟

من امليزات القوية يف هذه البيئة أنه يمكن للشخصيات االفرتاضية احلديث بالصوت بدال 
م�ن الكتابة واملعروف اس�تخدمها يف غرف الدردش�ة. وُيمثل ذلك اجليل الق�ادم من االقتصاد 
املعتمد عىل اخليال . وبالنس�بة لنا كمس�لمن نس�تطيع عمل مرشوع دعوي متكامل داخل هذه 
احلياة جللب مزيد من املسلمن اجلدد هلذا الدين العظيم ، فجميع من يتواجدون عىل هذه احلياة 
هم من املتعلمن واملنفتحن ذهنيًا وقلياًل ما يوجد خالف ذلك وهو ما يعني تقبلهم ألي فكرة 
جديدة تطرح عليهم دون تعصب أو آراء مس�بقة . وبالتايل يمكننا رشاء جزيرة مثاًل وبناء مركز 
دع�وي افرتايض داخلها يق�وم بتزوي�د الس�كان باجل�زر املجاورة حول�ه بجمي�ع املعلوم�ات 
الصحيحة حول هذا الدين وتقديم خدمات افرتاضية حيتاجها س�كان احلياة الثانية ، كام يمكن 
إنش�اء متحف اف�رتايض جماور للمركز الدعوي حي�وي الكثري من اآلثار والصور والرس�ومات 
واالخرتاع�ات الت�ي اش�تهر هب�ا العرب واملس�لمون . وم�ع ازدياد عدد س�كان ه�ذه احلياة يف 
املستقبل سنكون وصلنا بديننا وثقافتنا ألكرب جمتمع برشي وبأقل التكاليف املمكنة وهو ما كان 
يمث�ل صعوبة حتى مع توف�ر خدمات اإلنرتنيت التقليدية من مواقع دعوية وغريها . كام يمكن 
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نرش الكتب واملؤلفات اإلس�المية التي ختاطب العقل الغريب ، ويمكن ملفكرينا اإلس�المين أن 
يعقدوا املناظرات االفرتاضية مع أصحاب الديانات األخرى ويكشفون حماوالت تشويه الدين 
اإلس�المي لآلخرين . وقد اس�تفاد بعض الباحثن من هذه البيئة بخلق ش�خصيات تعكس�هم 
بأس�امئهم احلقيقية و القيام بالتجول يف هذا الع�امل وتقديم حمارضات أو الرتويج لكتاب مثل ما 
قام به »الري ليس�ج Larry Lessig « حيث اتفق مع ما يقارب من 100 ش�خصية افرتاضية 
للتجمع يف مكان افرتايض يس�مى »بوليل«  Pooley و احلديث عن كتابه اجلديد بعنوان الثقافة 

احلرة Free   Culture  وقام بتوزيع نسخ إلكرتونية منها وأيضًا التوقيع عليها افرتاضيا.

�- العامل االفرتايض من أقوى الشبكات االجتامعية عىل اإلنرتنيت:

يف اآلونة األخرية تزايد ذلك االعتقاد بأن العوامل االفرتاضية رغم بطء انتشارها ستسحب 
البس�اط من الش�بكات االجتامعية ال حمالة، فبالنظر إىل عدد املستخدمن املوجودين أو من يقوم 
بالدخول خالل ستن يومًا وكام نرى يف الصورة اجلانبية البالغ 427،838 البد أن نلمس نوعًا 
من النش�اط امللفت. فقرابة نصف مليون مس�تخدم مدوام ليس بالعدد البس�يط والبد أن هناك 
م�ن املتع�ة والفائ�دة يف ذلك النظام م�ا يدفعهم للمداوم�ة. ومن اإلحصائي�ات األخرى امللفتة 
 Online والظاهرة أيضا يف نفس الصورة أن هناك ما يزيد عىل 6 آالف مس�تخدم متواجد اآلن
يف النظ�ام م�ع األخذ بعن االعتب�ار أن الصورة مأخوذة وقت كتابت�ي للموضوع وهو ليس من 
أوق�ات الذروة يف النظ�ام ويف الدول التي يتبع هلا أغلب مس�تخدميه، كذلك ترى أن جمموع ما 
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ت�م رصف�ة داخل هذا العامل االف�رتايض من ال�دوالرات احلقيقية يبل�غ 454، 681 آلخر أربع 
وعرشين س�اعة. هكذا أرقام وإحصائيات البد أن تلفت النظر هلذا النوع من مواقع اإلنرتنيت, 
ش�بكة احلي�اة الثانية متي�زت عن بقية الع�وامل االفرتاضية بق�وة اقتصادها الداخ�يل وكمية املبالغ 
املرصوفة داخل النظام يوميًا األمر الذي اجتذب العديد من رشكات التقنية للدخول هلذا العامل 

وهي رشكات كربى من حجم إنتل ورويرت وديل وغريهم. 

وبالع�ودة للش�بكات االجتامعي�ة ف�ان تأثره�ا بموض�وع الع�وامل االفرتاضية أم�ر مقطوع 
ب�ه, خصوص�ًا مع تزايد انتش�ار خطوط االتصال الرسيع�ة باإلنرتنيت التي حتتاجه�ا أنظمة مثل 
أنظم�ة الع�وامل االفرتاضية حيث يكث�ر اجلرافيكس وامليديا وغريها من األم�ور الثقيلة للتصفح 
دون اتصال مقبول. لكن اجلدل يدور اآلن حول إذا ما كانت الش�بكات االجتامعية ستستمر يف 
جتاه�ل العوامل االفرتاضية واعتبارها كأن مل تكن حتى تفاجأ يف يوم من األيام بس�حب البس�اط 
أو س�تتطور وتغ�ري فكرهتا نحو أنظمة أكث�ر تقدمًا واقرب لفكرة الع�وامل االفرتاضية, وعليه هل 
سيكون مستقبل ش�بكات اجتامعية كربى مثل MySpace أو Facebook التحول إىل شبكة 

اجتامعية بعامل افرتايض ؟ 

ويق�ول فيليب روزدايل كبري املديرين التنفيذين يف خمتربات »ليندين البس«، الرشكة التي 
مقرها مدينة س�ان فرانسيس�كو، التي تدير »احلياة الثانية«، إنه حتى أشهر قليلة خلت، خاضت 
رشك�ة واح�دة فقط، أو رشكتان )من الع�امل احلقيقي طبعا( بأقدامها مثل ه�ذه املياه االفرتاضية 
املصطنع�ة. لكن الي�وم هناك أكثر من 30 رشكة تعمل عىل مش�اريع فيها. وهناك العرشات من 
الرشكات األخرى التي تدرس مس�ألة اخلوض فيها أيضا، وفقا ل� »نيويورك تايمز«. والرشوع 
بمرشوع تروجيي يف العامل االفرتايض ال يزال اقرتاحا منخفض التكلفة نسبيا مقارنة مع املالين 
الت�ي تنفق يف وس�ائط اإلعالم األخرى، ففي »احلي�اة الثانية« بمقدور رشكة مثل »نيس�ان«، أو 
وكال�ة اإلعالنات اخلاصة هبا، رشاء »جزيرة« مقابل رس�م قدره 1250 دوالرا وإجيار ش�هري 



�1حسام يوسف عز الدين

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي الثالث � دبي �

يبلغ 195 دوالرا، وذلك للرتويج حلملتها اإلعالنية اجلديدة مثال اخلاصة بس�يارهتا »سيناترا«. 
وكل م�ا حتتاج�ه الرشكة بعد ذلك هو جتنيد بعض املربجمن إلنش�اء مضامر قيادة كبري، وتصميم 
سيارات رقمية متكن األشخاص يف العامل االفرتايض« من قيادهتا، إضافة إىل لوحات اإلعالنات 

واملواقع الرتوجيية األخرى التي تشجع الناس عىل زيارة جزيرة »نيسان« هذه.

وجتن�ي »خمت�ربات ليندين« أغلبي�ة عائداهتا عن طري�ق تأجري »األرض« للمس�تأجرين كام 
يقول روزدايل بمعدل 20 دوالرا يف الشهر للفدان الواحد من األرض، أو 195 دوالرا شهريا 
الستئجار جزيرة خاصة. وتنمو مساحة أرض »احلياة الثانية« بنسبة 8 يف املائة شهريا، كام يقول 
ناط�ق بلس�ان هذه املختربات، بحيث تبلغ مس�احتها حالي�ا نحو 60 ألف ف�دان، أي ما يعادل 
59 مي�ال مربع�ا يف العامل الفعيل. و»خمتربات ليندين«، وهي رشكة خاصة ال تكش�ف عن حجم 

عائداهتا. 

وهناك حاليًا نحو عرشات اآلالف يس�تخدمون موق�ع العامل االفرتايض ، وهم منخرطون 
يف شتى الفعاليات، من مجع اإلعانات اخلريية، إىل بيع طائرات اهلليكوبرت االفرتاضية، إىل إدارة 
النوادي املختلفة. وتكس�ب » خمتربات ليندن « أيضًا م�ن حتويل األموال من الدوالر األمريكي 
اىل »دوالرات ليندي�ن« بس�عر 400 » دوالر ليندي�ن « مقاب�ل دوالر أمريك�ي واح�د. ويمكن 
لألش�خاص القي�ام بذلك ع�ن طريق بطاق�ات االئت�امن. ويكلف البن�د الواحد م�ن املالبس، 
كالقمي�ص مثال، نحو 200 » دوالر ليندين «، أي نصف دوالر أمريكي. وكدليل عىل نمو مثل 
هذه العمليات يقوم موقع »احلياة الثانية« عىل الشبكة بتتبع كميات األموال التي تنتقل يوميا بن 
يد وأخرى. ويبدو أهنا وصلت أخريا إىل نصف مليون دوالر أمريكي يوميا، وهي تنمو بمعدل 
15 يف املائة ش�هريا. وكانت جلنة من الكونغرس األمريكي قد ناقش�ت قبل أسابيع ما إذا كانت 

هذه املوجودات االفرتاضية ومداخيلها ينبغي أن ختضع إىل الرضائب. 

ولك�ون بع�ض املعلنن قلقن بش�أن فعالية اإلع�الن يف التلفزيون ملدة نص�ف دقيقة مثال، 
أو تأث�ري لوح�ات اإلعالن يف العامل الفع�يل، أو اإلعالنات التي تظهر فج�أة يف اإلنرتنيت، تبدو 
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»احلياة الثانية« أكثر إغراء ألهنا املكان الذي ينغمس فيه األشخاص فعليا مع منتجاهتم )8( . 

� - كيف يمكن للعامل االفرتايض خدمة العمل اخلريي اإلنساين ؟

يسهم العامل االفرتايض يف عدة جماالت تتعلق بعمل اجلمعيات اخلريية اإلسالمية ومنها ما 
ييل :

أ- املجال الرتبوي :

الح�ظ أوجل�ا ك�ربويت Olga Caprott الباح�ث بجامع�ة هلس�نكي أن الط�الب الذين 
َيْدرس�ون بواس�طة التعليم االلكرتوين التقلي�دي عىل اإلنرتنيت يفتق�دون للنواحي االجتامعية 
كالتفاع�ل مع زمالئهم ، ولكن حضورهم لقاع�ات املحارضات التي ُتعقد يف العامل االفرتايض 
)موق�ع احلياة الثانية( يس�اعدهم بص�ورة أكرب عىل االندماج مع زمالئهم ومدرس�يهم بام يدعم 
اجلان�ب الرتب�وي . ويرى أوجلا أنه من املحتم�ل أن يلعب هذا العامل االفرتايض دورا مس�تقبليًا 
مؤثرا يف التعليم االلكرتوين بس�بب قلة تكاليفه مقارنة بالواقع الفعيل . ويوضح الش�كل اجلاين 

مشهد لقاعة حمارضات ختيلية .

ب - الصحة وحقوق اإلنسان:

يف ديس�مرب 2006، س�اعد موقع أصوات الش�باب يف تثقيف املش�اركن يف احلي�اة الثانية 
للمراهقن يف مهرجان إبداعي مدته أسبوع مستندًا إىل إعالن »عامل جدير باألطفال« حول حقوق 
 الطف�ل، وال�ذي جرى تبنّيه يف الدورة االس�تثنائية لألمم املتحدة املعني�ة باألطفال عام 2002.
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وق�د أقي�م املهرج�ان االف�رتايض – الذي صمم�ه األطفال ونّظمته مؤسس�ة غلوب�ال كيدز غري 
الربحي�ة ومقرها نيويورك – عىل جزيرهتم يف احلياة الثانية. وارتكز املهرجان عىل مس�ابقة لعمل 
أبنية افرتاضية اس�تجابة للقضايا التي طرحها اإلعالن: فريوس نقص املناعة البرشية/ اإليدز، 

التعليم، الصحة، واإلساءة لألطفال واستغالهلم. 

وقد لت ممثلة أصوات الش�باب - مارييل غارس�يا من املكسيك - مع املشاركن من خالل 
شخصيتها يف احلياة الثانية وأجابت عىل أسئلتهم يف العديد من األطر، ومنها منتدى للمراهقن 
. انض�م أكث�ر م�ن 50 مراهق�ًا ومراهق�ة إىل أكثر من عرشة فرق للمنافس�ة يف حت�ّدي البناء عىل 
اإلنرتنيت. واشتملت تصميامهتم عىل مستشفى لفريوس نقص املناعة البرشية/ اإليدز، والعديد 
م�ن البيئ�ات املدرس�ية وأماكن اللعب اآلمن�ة. وقد احتوت كل مس�امهة عىل نق�اط معلومات 
تفاعلية يمكن للمش�اركن من خالهلا ممارس�ة األلعاب أو جمرد النقر ملعرفة املزيد حول القضايا 
الت�ي يواجهها أطفال الع�امل. وتعتقد مارييل أن الكثري من األطفال س�يترّبعون للمنظامت التي 
يدعموهنا، ويقومون بنرش الوعي يف مدارسهم . ال داعي ألن تصبح منظمة كبرية للغاية لتكافح 

الفقر. يمكنك أن حتاول القيام بيشء ما عىل املستوى املحيل )9(.
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ج - نفي هتمة اإلرهاب عن املؤسسات اخلريية اإلسالمية:

ي�رى الباح�ث أن تواجد منظ�امت اإلغاثة اإلس�المية يف العامل االفرتايض س�يؤثر بصورة 
إجيابي�ة ع�ىل الص�ورة الذهني�ة الغربية عن تلك املؤسس�ات . ويف اس�تبيان أج�راه الباحث عىل 
ش�بكة اإلنرتنيت ملعرفة مدى تأثر احلملة الغربية املعادية للعمل اخلريي اإلسالمي عىل قرارات 
املتربع�ن ع�ىل عين�ة قدره�ا 150 ش�خصًا ، تب�ن أن 44 % تقريب�ًا منه�م يرون أهن�ا يمكن أن 
يك�ون هل�ا تأثري بالفع�ل – كام يوضح الش�كل اجلانبي - وهذه النس�بة ربام تربر انخفاض نس�بة 
التربع�ات ع�ام كان عليه احل�ال قبل هجامت احلادي عرش من س�بتمرب . فاإلره�اب ليس بعيدا 
ع�ن العامل االفرتايض أيضا ، حيث ش�هد مرشوع احلياة الثاني�ة االفرتايض عددًا من التفجريات 
واهلج�امت اإلرهابي�ة التخريبي�ة االفرتاضي�ة. وكان�ت جمموعة م�ن األعضاء ق�د أطلقت عىل 
نفس�ها اس�م جيش حتري�ر احلياة الثاني�ة أو )SLLA( قد أعلن�ت يف بيان هلا عن مس�ئوليتها عن 
 التفج�ريات النووي�ة الت�ي ش�هدهتا متاج�ر وخمازن احلي�اة الثاني�ة طوال س�تة الش�هور الفائتة. 
وقد أكدت جمموعة سال )SLLA( أهنا متثل اجلناح العسكري ألحدي حركات التحرير الوطنية 
والت�ي تس�عى إىل اإلطاحة بنظام احلك�م القائم يف مرشوع احلياة الثانية وهو النظام املتجس�د يف 
رشك�ة ليندن الب )Linden Labs( التي قامت بتأس�يس هذا امل�رشوع. وأضافت املجموعة 

أهنا تسعى إلقامة نظام ديموقراطي حر يمثل سكان احلياة الثانية.

وهنا يربز أمهية تواجد املنظامت االغاثية اإلسالمية لتعلن عن دورها الذي تؤديه يف الواقع 
واملتمث�ل يف إغاثة الس�كان الذين ت�رضروا نتيجة اهلجامت والتفجريات وإع�داد خميامت إغاثية 
افرتاضية إليواء املترضرين وتقديم املساعدات العالجية والغذائية هلم  بغض النظر عن دياناهتم 
أو جنسياهتم وبام يعكس الصورة احلقيقية للمسلم . ويرى الباحث أن القيام بمثل هذا النشاط 
يمث�ل إعالن�ا منخف�ض التكاليف ويؤدي إىل حتس�ن الصورة الذهنية ألنش�طة تلك املنظامت ، 
ويمكن إدراج محالت مجع التربعات الواقعية للنوازل الطبيعية التي تلم باملجتمعات اإلسالمية 
يف ه�ذا املوق�ع بل والتواصل م�ع املتربعن عن طريق هواتفه�م اجلوالة باس�تخدام تقنية فريدة 
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تسمح لألشخاص يف العامل االفرتايض بإرسال رسائل إىل جواالت املتربعن يف العامل احلقيقي  ، 
بينام تقوم إدارة املوقع بتنفيذ عمليات نفي وإبعاد مؤقتة للجامعات التخريبية أو توقيع عقوبات 

مشاهبة وذلك طبقا ملا ورد يف الئحة رشوط اخلدمة.

د . الدعوة اإلسالمية:

حتتاج الدعوة اإلس�المية إىل اس�تخدام أس�اليب حديثة تتاميش مع منجزات هذا العرص . 
فيؤكد مراسل »إسالم أون الين.نت« يف موقع الشبكة عىل اإلنرتنيت أن الكثريين من مستخدمي 
الش�بكة املس�لمن يلجئون إىل موقع العامل الثاين »سكند اليف « إلظهار الوجه امليضء لإلسالم 
وتعاليم�ه الس�محة، أماًل يف أن يتغري ع�امل الواقع ولو قلياًل صوب احلياة املثمرة التي يعيش�وهنا 
يف ذل�ك الع�امل االف�رتايض. ويوافق�ه يف ال�رأي الطبيب يوس�ف - وهو طبيب نفيس س�عودي 
يعمل بالس�ويد-  قائاًل: »تم تش�كيل جمموعة إسالمية للدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة 
والرتغي�ب، والتعظيم من ش�أن دينن�ا قوال وفعال، وذلك منذ نوفمرب 2006 عىل فضاء س�كند 
اليف حيث تتاح هلؤالء الدعاة عرب »احلياة الثانية« فرصة اللقاء بعدد كبري من الناس من خمتلف 
اجلنس�يات والذين لدهيم الرغبة يف التعرف عىل اإلس�الم احلقيقي، بعيًدا عن الصورة الس�لبية 
التي يرس�مها اإلعالم الغريب لإلس�الم . ويرى الباحث أنه جيب االنتب�اه للضوابط الرشعية يف 
مث�ل ه�ذه األعامل بحيث يتيح فرصة التطبيق العميل - عىل س�بيل التعليم فقط- لبعض أركان 
اإلس�الم كالصالة والوضوء وس�امع القرآن الكريم، وذلك بعدما الحظ الباحث وجود بعض 
املساجد يف العامل االفرتايض تستخدم ألداء الصلوات ! وهو ما يثري التساؤل حول رشعية تلك 
الصل�وات االفرتاضية . فقد حذر رس�ولنا الكريم من االبتداع يف العب�ادات فقال عليه الصالة 
والس�الم » كل بدع�ة ضالل�ة وكل ضاللة يف الن�ار« ، وعىل ذلك يعترب أداء الصالة يف املس�جد 
االف�رتايض بدعة جيب التنبه إليها ، فقد يظ�ن جاهل يوما ما أهنا ُتغني عن الصالة التي أمرنا هبا 
اهلل عز وجل . فقد نقل عن هيدنك - وهو غري مسلم – أن أسباب بنائه ملسجد شيبي )نقاًل عن 
صحيفة الرياض الس�عودية( : » بنيته إلعجايب الش�ديد بفن العامرة اإلسالمية، عالوة عىل أنني 
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أرغب يف أن يكون يف العامل االفرتايض أماكن عبادة، حيث بنيت أيًضا كنيس�ة خلف املس�جد«. 
وُيَعّد مس�جد شيبي أشهر املساجد وأكثرها ارتياًدا يف عامل احلياة الثانية.. وُبني عىل غرار مسجد 
قرطبة املتواجد بإس�بانيا حاليًّا، وقد زينت جدران املس�جد بالنقوش اإلسالمية، وحيتوي حمرابا 
ومئذنة.  كام قال أحد املس�ؤولن عن املس�جد  »نس�عى إىل إقامة شعائر صالة اجلمعة « . ويزداد 
 عدد زوار املس�جد يف كل ش�هر، ويف أحدث إحصائية وصل عددهم إىل نحو 1500 ش�خص.
لذا جيب احلذر الشديد من تلك البدع . ويويص الباحث برضورة تواجد علامء مسلمون بصورة 
دوري�ة يف ه�ذا املوق�ع كام جيب أن يقترص اس�تخدامه عىل إقامة أنش�طة دعوي�ة فعالة كام حدث 
يف جتربة اخليمة الرمضانية التي دش�نتها »إس�الم أون الين.نت« يف عامل »س�كند اليف« )احلياة 
الثانية( الش�هري بحضور الفت للنظر من مس�لمن وغري مسلمن. وعرض مراسلو إسالم أون 
الين يف سكند اليف والقائمون عىل اخليمة أمام أهداف اخليمة وبرناجمها خالل الشهر الكريم.  
كام س�عت اخليمة لتقديم رمضان واإلس�الم لغري املس�لمن، و إضفاء أجواء ونفحات الش�هر 
الكري�م اإليامنية عىل املس�لمن يف هذا العامل ، كام اس�تضافت ش�يوخ وعل�امء لتقديم حمارضات 

صوتية لزوار اخليمة. وتم بث مبارش لصالة الرتويح من احلرم املكي، إضافة إىل تقديم أمسيات فنية . 

ولكي ندرك مدى جدية هذا النش�اط الدعوي ، فنتيجة للجهود والوس�ائل الدعوية التي 
يقوم هبا املس�لمون يف عامل »س�كند اليف« االفرتايض أو )احلياة الثانية( ، ُأعلن أن ثالثة ش�باب 
مس�يحين أعلنوا إس�المهم ونطقوا بالش�هادتن بمسجد ش�يبي االفرتايض بعد أن تعرفوا عىل 
اإلس�الم عن قرب، فقد رشح اهلل صدورهم لإلس�الم بعد أن استمعوا جيًدا لصوت االعتدال 

اإلسالمي.

وي�رى الباح�ث أنه ينبغي امليض يف اجتاهن أوهلام هو اس�تمرار الش�كل احلايل من أش�كال 
الدعوة اإلسالمية يف العامل االفرتايض مع التوجيه باالبتعاد عن البدع والطرق املنحرفة واآلخر 
ه�و االس�تعانة بالتقنين لتأس�يس عامل افرتايض عريب – جمتمع إس�المي - يك�ون ضمن مبادئنا 

وتعاليمنا اإلسالمية .
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10- وسائل وأفكار عملية جلمع التربعات يف موقع احلياة الثانية:

س�ّهلت اإلنرتني�ت عملي�ات الت�ربع يف املواقع العادية ع�ىل اإلنرتنيت ، ولك�ن التربع من 
خالل موقع س�كند اليف مازال حمدودا للغاية نظرًا حلداثة املرشوع وعدم إملام العامة بتفاصيل 
هذا املوقع وعدم وجود أوراق عمل تتناول حتقيق االستفادة من هذا العامل يف األغراض اخلريية 
. وفي�ام ييل يعرض الباحث نامذج توضح كيفية االس�تفادة من الع�امل االفرتايض . حيث انصب 
اهتامم الباحثن عىل حتقيق األرباح من خالل تس�ويق  املنتجات التجارية ، ولكن مل يتم التطرق 
من قبل الباحثن إىل اآلن إىل كيفية اس�تثامر هذا املوقع يف األعامل اخلريية التي تنفذ عىل مس�توى 
اجلمعي�ات اخلريية . فيام ييل يقرتح الباحث بعض الوس�ائل واألفكار التي يمكن من خالهلا أن 

نقوم بعملية مجع التربعات يف العامل االفرتايض :-

أ- إقامة األسواق اخلريية:

فاملوق�ع يس�تثمر جي�دا يف النواح�ي التجارية ويتي�ح الفرص�ة للزبائن زيارة مس�تودعات 
ال�رشكات ، ب�ل وطل�ب تصمي�امت خاصة م�ن املنتجات أحيانا ك�ام حيدث يف رشك�ة أديداس  
لألحذي�ة الرياضي�ة مث�اًل ، حي�ث يتم ع�رض ن�امذج افرتاضية لألحذي�ة وبمق�دور الزبائن أن 
تطلب تعديالت خاصةً . ويمكن االس�تفادة من هذه الفكرة يف إقامة األس�واق اخلريية يف العامل 
االفرتايض بحيث ختصص العائدات املالية احلقيقية هلا لتنمية موارد اجلمعيات اخلريية . فيمكن 
ملرشوعات األطفال اخلريية أن يتواجد يف هذا العامل االفرتايض لتس�ويق كتب األطفال أو أفالم 

الفيديو الدعوية .   

ومن الطرق البدائية جلمع التربعات هو صناديق التربعات املوضوعة أمام املساجد وكذلك 
احلال يف العامل االفرتايض فقد وجد الباحث عند خروجه من أحد املس�اجد صندوقًا للتربعات 

لصالح املسجد .
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ب – إقامة معارض فنية ومتاحف لألغراض اخلريية:

فهن�اك أل�ف معرض ختي�يل يف مرشوع احلياة الثانية طبقًا ملس�ح حديث ق�ّدَم يف ورقة عمل 
للباح�ث ريتش�ارد منس�كي )10(  بمؤمتر جالي�ة احلياة الثانية يف ش�يكاغو بالوالي�ات املتحدة 
األمريكي�ة يف أغس�طس 2007 ، حيث ركز الباح�ث عىل املنفعة الكبرية الت�ي يمكن أن جينيها 
الفنان�ون م�ن وراء تس�ويق أعامهلم احلقيقي�ة يف هذا امل�رشوع . فبإمكان أي فنان تش�كييل إقامة 
معرض رس�وماته التش�كيلية احلقيقي�ة يف هذا العامل االف�رتايض بال تكاليف تذك�ر كام يظهر يف 
الش�كل اجلانب�ي ، ودور اجلمعيات اخلريية اإلس�المية يربز يف دعوة الفنان�ن إلقامة معارضهم 
وكذلك املتاحف اإلس�المية يف هذا العامل ومن ثم يمكن تس�ويق اإلنتاج الفني هلم بام يعود عىل 
الطرفن بالفائدة . إن فن الزخارف واخلطوط اإلسالمية من أكثر الفنون جذبًا للغربين ، وربام 

توفر اإلنرتنيت فرصة ثمينة وغري مسبوقة لتسويق الفن اإلسالمي عامليًا . 

 

ج- التواصل برسائل اجلوال مع املتربعني: 

فيعت�رب اهلاتف النقال مظهًرا م�ن مظاهر الرفاهية ولكنه أصبح بفض�ل جتربة بنك جرامن 
الرائدة يف دولة بنجالدش وسيلة للنهوض بفئات الفقراء واملحرومن بعد تنفيذه برنامج هاتف 
Grameen Telec وهو مرشوع تبنته رشكة جرامن لالتصاالت ، )phone village( االقرية
com منذ بداية عملها يف 26 مارس 1997 حماولة من خالله اس�تخدام التكنولوجيا احلديثة؛ 

ملس�اعدة الفق�راء يف دولة بنجالدش ع�ىل اخلروج من دائ�رة الفقر، وكذلك إتاح�ة تكنولوجيا 
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االتص�ال للوصول إىل الق�رى دون احلاجة خلطوط أرضية؛ نظًرا لطبيع�ة األرايض غري املمهدة 
واملعرضة بشكل دائم للفيضانات واألعاصري. فقد أتاحت رشكة جرامن لالتصاالت بالتعاون 
مع بنك جرامن قروًضا للمش�رتكن الواصل عددهم حتى إبريل 2006 إىل 7 مالين مش�رتك 
أغلبهم من النس�اء الس�تئجار اهلواتف النقالة، وهيدف برنامج هاتف القرية إىل توفري خدمات 
االتص�ال ألصحاب املرشوعات الصغرية وأغلبهم من النس�اء الاليت أثبتن قدرهتن عىل العمل 
وتس�ديد القروض؛ لتمكينهم من التواصل مع التجار وتنش�يط مرشوعاهتم وتنميتها . لذا فإن 
فك�رة اس�تخدام اجلوال ع�ىل نطاق واس�ع خلدمة العمل اخل�ريي أصبحت م�ن األمهية بمكان 
لتقدي�م التطبيق�ات املختلفة . فريى الباح�ث أن من نقاط القوة يف الع�امل االفرتايض أنه يتعامل 
مع أناس حقيقين ويمكن االس�تفادة من التقنية القادمة للمرشوع بإضافة إمكانية التواصل مع 
املستخدمن عن طريق هواتفهم النقالة من خالل إرسال رسائل جوال »أس أم أس« SMS عىل 
هواتفهم املحمولة وكذلك اس�تقبال الشخصيات االفرتاضية يف هذا العامل لرسائل مستخدمن 
حقيقين . ويرى الباحث أن التواجد املبكر هليئات ومنظامت العمل اخلريي يف هذا العامل سيوفر 
فرص�ة االس�تفادة من التقني�ات املذهلة التي يمك�ن تنفيذها مثل خدمة التواص�ل مع املتربعن 
وكف�الء األيت�ام . ويوضح الش�كل الت�ايل )11( كيفية تواص�ل املتربعن مع ش�خصيات العامل 

االفرتايض من خالل رسائل اجلوال )ثنائية االجتاه( . 

د – رعاية الرشكات التجارية لنشاط اجلمعيات اخلريي يف العامل االفرتايض:

الدع�م امل�ايل الذي تقدم�ه رشكة ملرشوع خريي ما، ال يعني أهنا لن تس�تفيد ش�يئا، بل إهنا 
عىل العكس أحيانا حتقق أهدافا تفوق املبلغ الذي دفعته يف رعاية »العمل اخلريي«، منها إيصال 
رسالتها التسويقية عرب الرعايات، وتعزيز أو تغيري صورة الرشكة لدى املستهلكن؛ فمثال بعض 
املطاعم األمريكية يف املنطقة العربية أقدمت عىل رعاية دور األيتام وذوي االحتياجات اخلاصة 
يف حماولة ملواجهة محالت املقاطعة الشعبية للمنتجات األمريكية بسبب سياسة الواليات املتحدة 
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يف املنطقة العربية ، ويمكن لتلك الرشكات دعم املش�اريع اخلريية التي يتم تروجيها بإس�تخدام 
موقع احلياة الثانية .

هـ – عرض مرشوعات تسويقية عىل املتربعني بشكل جمسم:

يوف�ر العامل االف�رتايض فرصة ذهبي�ة للجمعيات اخلريي�ة لكي تقوم بعرض ن�امذج ثالثية 
األبعاد من مش�اريعها س�واء املنف�ذة عىل أرض الواق�ع أو ألغراض التس�ويق . فاملتربع يفضل 
أن يرى نموذج ملرشوعه اخلاص س�واء كان مس�جدًا أو مستشفى والذي ينوي تكليف اجلمعية 
اخلريي�ة بإنش�ائه . ب�ل ويعاين�ه ويتجول فيه م�ن الداخل قب�ل أن خيتار تصميم�ه اهلنديس ويعد 
ذل�ك نموذج�ًا متقدما لتس�ويق العمل اخلريي وحياك�ي النموذج التجاري املس�تخدم يف املوقع 
االف�رتايض . فالزبائ�ن يعاينون التصميامت املبدئية لس�ياراهتم ومس�اكنهم قب�ل أن يوافقوا عىل 

التصاميم النهائية .   

و- تصميم العاب جذابة للدعاية ملواقع اجلمعيات اخلريية عىل اإلنرتنيت:

يمك�ن التعاقد م�ع املربجمن لتصميم الع�اب تفاعلية عىل املوقع بحي�ث حتبب األطفال يف 
العم�ل اخلريي وتعترب كذلك روابط ملواقع اجلمعيات اخلريية اخلليجية عىل اإلنرتنيت. فمعظم 
املنظامت الناجحة تضع عروضا عضوية جذابة عىل مواقعها وتلحقها بأزرار خاصة »تب�رع« أو 
»انض�م إلين�ا«، وذلك عىل كل صفح�ة من صفحات املوقع، مع األخذ بع�ن االعتبار أن طلب 
الت�ربع ع�رب الرس�ائل اإللكرتونية رب�ام يكون فاع�ال جدا إذا ما ت�م توجيهه للمتربعن بش�كل 
خ�اص، أو إذا م�ا كنت جتمع التربعات ألمر عاجل كطلبات اإلغاث�ة مثال. فتوجيه نداء للتربع 
عرب اإلنرتنيت هو األرسع واألكثر شخصية واألقل تكلفة، خصوصا إذا ما قرن بأسلوب فعال 

يف توجيه النداء واجتذاب متصفحي الشبكة.

ولك�ي تتقب�ل التربعات عرب ش�بكة اإلنرتني�ت فيجب أن يك�ون موقعك ع�ىل اإلنرتنيت 
جمهزا الستقبال هذه التربعات مبارشة عرب اخلط، كأن يكون لديك اتفاقية مع إحدى الرشكات 
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املختصة بتوفري خدمة التربع أو البيع عرب البطاقات االئتامنية )الفيزا كارد، واملاسرت كارد(، وهذا 
أم�ر س�هل ممكن تدبره م�ع العديد من الرشكات والبنوك املحلية مقابل مبلغ مايل بس�يط أو عن 
طريق االتفاق عىل توفري هذه اخلدمة مقابل نسبة من قيمة التربعات قد ال تتجاوز 1.5 إىل %2 
م�ن إمجايل التربعات الناجتة ع�ن طريقهم، وربام جتد الكثري من الرشكات لدهيا هذا االس�تعداد 

لتوفري هذه اخلدمة باملجان كتربع منها للمنظمة.

ر- إقامة املجمعات التجارية اخلريية عرب اإلنرتنيت:

فق�د جتمع�ت أكثر من 100 رشك�ة تبيع منتجاهتا عرب اإلنرتنيت لتش�كل جممع جتاري عرب 
اإلنرتنيت خيصص ما نس�بته 5 إىل 10% من اإليرادات لصالح املؤسس�ات اخلريية عىل أن تقوم 

املؤسسات اخلريية باملقابل بتوجيه مجاهريها نحو الرشاء من هذه املجمعات.

ز- الوقف االفرتايض: 

   الوقف : هو حتبيس األصل وتس�بيل املنفعة ، وهو صدقة جارية يقفها املرء ويس�بلها يف 
حياته لوجوه اخلري والرب ، فيستمر أجرها ما دامت باقية .ويف هذا عظيم املنفعة للواقف بإجراء 
حس�نات ل�ه يف حياته وبع�د مماته ، مل�ا يف ذلك من فضائل الوق�ف النافعة الت�ي تعن عىل اخلري 
واألعامل الصاحلة ، وتعن أهل العلم والعبادة ، وتس�د حاجات الفقراء واملس�اكن ، واملرىض 
واملعوزين ، وترفع راية الدين بنرش العلم النافع ، وبناء املدارس ودور األيتام .وجيوز وقف كل 
ما جاز بيعه وجاز االنتفاع به مع بقاء عينه ، سواًء كان ثابتًا كالعقار ، أو منقوالً كالثياب وغريها 
.وأفضل أنواع الصدقات أنفعها وأدومها ، وال يتأتى هذا إال إذا كانت الصدقة مضمونة البقاء 
، تقوم عىل أساس ، وتنشأ من أجل هدف حمدد وترمي إىل غاية رشعية خرية . فأغراض الوقف 
ليس�ت قارصة عىل الفقراء واملس�اكن وحدهم أو دور العبادة والعناية هبا فحس�ب ، بل تتعدى 
ذل�ك إىل أغ�راض أخرى مث�ل : دور العلم ، واملعاهد الرشعية ، وطلبة العلوم ، واملستش�فيات 
، واملج�االت كثرية متعددة . ويرى الباحث أن اس�تثامر تلك التقني�ة يف أعامل الوقف يمكن أن 
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تؤدي إىل خري وفري . فاملستخدم ملوقع العامل الثاين يمكنه أن ينشىء متحفًا إسالميًا مثاًل ويوقفه 
لألغراض اخلريية . حيث تعود األرباح الفعلية التي يدفعها الزائرون هلذا املتحف إىل اجلمعيات 

اخلريية التي تبنت هذا العمل .

11 - معايري مجع التربعات يف العامل االفرتايض عىل اإلنرتنيت:

يعتم�د مج�ع التربعات عىل الظ�روف املحلية واملرشوع�ات التي يتم التخطي�ط هلا . ومجع 
التربع�ات أم�ر أس�ايس بالتأكيد للعمل الفاع�ل : فالعديد من مح�الت التوعي�ة والتثقيف التي 
ستظهر هبذه الطريقة ستم تنفيذها بكلفة بسيطة أو جمانا. وسواء كان مجع التربعات ملنظمة قائمة 

أو ملرشوع ما فالبد من تذكر القواعد التالية: 

• جيب أن تكون الغاية من مجع التربعات واضحة متاما. 

• توفري إمكانية التربع من خالل اإلنرتنيت يف حساب اجلمعية اخلريية . 

• جي�ب أن تلت�زم اجلمعية اخلريي�ة بوضع الرابط اخل�اص بموقعها عىل ش�بكة اإلنرتنيت 

داخل العامل االفرتايض . 

• جي�ب توخ�ي احل�ذر من اجلهات غري الرس�مية املتواج�دة يف العامل االف�رتايض ومتارس 

نشاط مجع التربعات .

• جيب أن يتم استخدام أية تربعات جتمع يف الغرض املعلن عنه يف العامل االفرتايض وليس 

ألي غرض آخر. 

• جي�ب أن يت�م االحتفاظ بس�جالت دقيقة ألية تربعات متت هبذه الطريقة ويتم تس�جيل 

كل مبلغ مهام كان صغريًا. 
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• جي�ب أن يت�م حفظ التربع�ات التي مجعت يف مكان آمن، ويفضل أن يكون يف حس�اب 

بنكي مفتوح باسم اجلمعية اخلريية . 

• البد من عمل إجراءات مراقبة قبل الرصف وبعده وكذلك مراجعة احلسابات اخلتامية 

عن طريق مراجع حسابات خارجي معتمد .

- تم بحمد اهلل - 
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