محاضرة القيت في العتبة الحسينية المقدسة
االعالم البديل والزيارة االربعينية
 جميع الزوار مشاركو بتحقيق مفاهيم اإلعالم البديل. وسلبت مجموعات التأثير التلفازي وغيره.عندما يكون التأثير كبير ،فان الخطر األكبر
 دقت وسائل اإلعالم البديل ناقوص الخطر ،للوسائل اإلعالمية التقليدية. مصادر وسائل اإلعالم التقليدية هي االعالم البديل. الخطر الحقيقي الوسائل التكنولوجية دون رقيب. ك للل مس للتخدم يس للتخدم وس للائل الت للأثير ع للن الص للورة ،علل ل الح للد  ،علل لالخبر ،مما يزيد الخطورة ويكون المشاهد أقرب إل الحد .
 -بعللا الوسللائل تأخللل مللن الم ارسلللين عبللر صللناعة األحللدا

لتصللبة السلللة

مترابطة لتشكيل وعي المشاهد.
 حجب المعلومات في وسائل اإلعالم التقليدية ،عل الرغم من الهامش ملنالحرية.
 أصللبة الكثيللر مللن الحقللائق تشللوه الحقللائق ،رغللم الحقيقللة الواضللحة إال أنهللامشوهة.
تخرج ّ

إعالم المواطن هو االعالم البديل
 مع استخدام اإلنترنت في نقل األفكار والصورة واالحدا . الحصة اإلعالمية من المواطن إل الهاتف اللكي. المنتج الوطني قادر عل انتاج المحتوى. (قصة المواطن ووسيلة الرفع عن الشبكة ،يملك كل العناصر اإلعالمية). بواجه اإلعالم البلديل (االعلالم النملامي) محترفلون مسلجلون – فلي وسلائلاالعالم.
 -وأصبة المواطن هو المنتج

 االعللالم البللديل فللي رشللاقته ،ان يحللد مللن قلقاتلله ويللنمم نفسللهن ويقلللل الميللللالنخراط في نضرة هدف ضد هدف آخر.
االعالم الجديد هو اإلعالم الشعبي.
االعالم متجدد في لدواته وليس في أساسياته.
هنللاك مللن يلللهب إل ل أن التقنيللين هللم مللن أثللروا اإلنترنللت ،فقللد نمللم التقنيللون
إدارة األعمال والعلم الحر ،وعلوم التنمية البشرية.
الشبكات االجتماعية التي انتشرت ،قامت الشركات بتوميف التقنيين.
 حكومللة مبللارك المصلرية ،قصللن النللت ،إال لن شللركة جوجللل ومفللت تقنيللةبسيطة للدخول من جديد.
تش للتول وس للائل االع للالم العراقي للة والدولي للة بتوطي للة بع للا النش للاطات ع للن المس لليرة
المليونية ألتباع اهل البيت ،فتفرد بعا الفضائيات مساحات زمنيلة للحلد

فلي أيامله

األول ل وتقللارير خبريللة يوميللة ،ولقللااات مللع النللاس ،وعل ل ضللفة أخللرى تعمللل وسللائل
االتصال بمسلاحات أكبلر ملع قنلوات وسلائل التواصلل االجتملاعي ،ولليس علل وسلائل
االعللالم التقليللدي قلادرة علل مللم المسللاحات للتقنيللة كمللا يرغللب الكثيللر مللن الجمهللور،
وبالتللالي تفقللد الكثيللر مللن األحللدا

واألخبللار ولكللن تجللد علل مواقللع االعللالم البللديل،

ت للدقع بعشل لرات ا الف م للن الص للور واألح للدا

والمن للامر بش للكل لحم للي  ،مم للا يش للكل

غطاااً إعالمياً متفاوتا مع األهمية االستثنائية للزيلارة ،السليما وان الزيلارة تشلهد سلنوياً
ازدي للاداً مض للطرباً بتناس للب م للع أهمي للة الزي للارة ودخ للول الكثي للر م للن ل ازئل لرين م للن خ للارج
العراق ،وهلا ما يعطي للنشاط اإلعالمي البلديل ملن اسلتثمار الصلورة بشلكل لحملي ،

فتحوز الوسائط عل أكبر علدد ملن اعجلاب المتلقلين وعشلرات االالف ملن التعليقلات
عل ل مسللتوى الفضللاا ،واألجه لزة اللكيللة أهميللة قصللوى وجعللل جميللع أخبللار التواصللل
الرئيسة هي أخبار الوسائل اإلعالمية التقليدية.
توطل للي نشل للاطات وسل للائل األعل للالم البل للديل ،األخبل للار العاجلل للة ،األحل للدا

الفوريل للة،

اإلحصللااات أخبللار الفضللائيات النشللر الصللحفي ال لوافي ،تللداول المعلومللات فيمللا بللين
المش ل لتركين ممل للا يجعل للل صل للفحات التواصل للل االجتمل للاعي تعطل للف الواجهل للات الرئيسل للة،
وكثاف للة األخب للار البوس للترات (المنش للورات) وعشل لرات الموض للوعات م للن اقل لوال وحكل للم،

وصللور ،ورسللوم بينيللة ،وتحريللر عش لرات الصللفحات ،بللألوان ب ارقللة جالبللة حت ل يجعللل
الكثير من صفحات (صورة البروفاين) الزيارة األربعينية.
 دخ للول األش للخاص م للن ال ازئل لرين ،كمص للدر للرس للالة اإلعالمي للة م للن داخ لللالح للد ( المش للي) يجع للل حداث للة الص للورة وجماليته للا ،وس للائلها اإلعالمي للة ن
المختزل للة  ،والمل ل ثرة  ،وتص للبة اص للورة (الح للد ) غني للة بالمع للاني والص للور
والرموز.
إحصائيات الفيش واإلنترنت 4102
يس للتخدم اإلنترنل للت اليل للوم فل للي كل للل من للاطق العل للالم بشل للكل إجمل للالي  2/5مليل للار
مستخدم وهو ما يمثل  %53من سكان العالم.
فيما تشير تقديرات االتجاد الدولي ) (icuإل هناك  5مليار ستخدم لإلنترنت.
احصائيات عن الفيس
 عام  ،4102تم رفع  031مليون صورة عل الفيس %31من المستخدمين يدخلون بشكل يومي.
 051صديق متوسط عدد األصدقاا لكل صديق.
 011مليون دقيقة شهرياً ،عل الفيس بوك

 431ملي ل للون يس ل للتخدمون الف ل لليس مواق ل للع تعتم ل للد علل ل ل الف ل لليس،
(مثالً-تسجيل الدخول باستخدام حساب الفيس بوك).

 فلليس بللوك هللو مللن أكثللر المواقللع زيللارة بعللد كوكللل فللي الفلليس بوك،الماليللةتعادل  01مليون دوالر أمريكي.
عل مدار التطور التاريخي لوسائل االعالم
س للادت مب للاد عدي للدة تحك للم العالق للة ب للين ه للله الوس للائل وجماهيره للا ،أو المتلق للين
لرسائلها
أو ً -إن هله العلمية تبدأ من هله الوسائل في اتجاه هلا الجمهور

ثانياً -ترك الجمهور المبادرة لوسائل االعالم باالعالم والشرح والتقصير.
ثالثا -الوصاية عل الجمهور من حالل التعليم والتوجيه.

رابع ل لاً -االعتقل للاد بل للان هل للله الوسل للائل هل للي األعل للرف واألدرى واألكثل للر إد ارك ل لاً مل للن
الجمهور .

سادساً -تخدم وسائل االعالم المصالة والقوى وااليديولوجيا والسيطرة.

سابعاً -لم يكلن الجمهلور مشلاركاً ،بشلك أو بليخر فلي بنلاا هلله الوسلائل او قيامهلا

واستمرار العمل فيها.

ثامناً -لم تعكس وسائل االعالم اهتمامات الجمهور وتفضيالته وحاجاته.
تاسعاً -ان حرية التعبير هي ملك اللين يملكون المطبعة.

عاشل ل ل اًرم اهتم ل للت وس ل للائل االع ل للالم لتط ل للوير التقني ل للات لج ل لللب القل ل لراا والمس ل للتمعين

والمشللاهدين وتوس لليع دائ لرتهمح وزي للادة حجمه للم ،حت ل تك للون دل لليالً يقللدم إلل ل ق للوى
االعل للالم المحلل للي والل للدولي ،ويتل للرك لهل للله القل للوى حريل للة التوجيل لله وضل للع السياسل للات
اإلعالميللة بتللأثير مصللادر التحويللل اإلعالنللي فللي زيللادة التطلعللات وتوليللد الحاجللة
االستهالكية.
إحللدى عشللرم عالللة م لدار التطللور التللاريخي ،لللم يحللد

ان تنازلللت هللله الوسللائل

طواعية لجمهورها في رسم السياسات والكتابة والتحرير والنشر واإللاعة.
لقد تحول جمهور وسائل اللي تحول بفضلل االتصلال ارقملي إلل مواقلع شلبكة
الويب ،وجدا في هله المواقع ضالته كوسيلة.
-1

يملكها ويديرها.

-2

يرسم سياستها.

-3

يكتب مقاالتها ويحررها.

-4

نقل الوقائع واألحدا .

-5

التصميم والبناا.

-6

الكتابة والنشر والتعليق.

-7

سلطة خامسة تراقب وسائل االعالم التقليدية.

-8

تقدم الخطاب المضاد.

-9

تكتب التاريخ غير الرسمي

-11

نتفاعل فورياً مع األحدا

والوقائع.

اجتمع للت ألول مل لرة ف للي ت للاريخ وس للائل النش للر واإللاع للة الملكي للة والكتاب للة والتحري للروالتعليللق سلللوكه فللي تنفيللل فكلرة أو تعملليم أو نمريللة سللاقها خبلراا االعللالم والممارسللين
في هله الوسائل واسقاطها.
يل لللهب الل للدكتور محمل للد عبل للد الحميل للد إل ل ل اإلشل للارة إل ل ل ضل للرورة الشل للك فل للي صل للحة
التعميمات والنمريات الخاصة بتأثير وسائل االعالم علل معلارف الجمهلور ووجدانله
وسلوكه واعادة النمر في صحتها وسالمة تطبيقاتها.
-خصوصلاً ،بعللد ان أكللدت المالحمللة المباشلرة ورصللد حركللة المللدونات علل الشللبكة

تمللر الق للائمين عليه للا علل ل سياس للات ونم للم وسللائل االع للالم وف للي إط للار التم للرد علل ل
السياسات والسياسيين في المجتمعات المختلفة.

وان  011مليل للون موقل للع ) (plogضل للخم بل للا راا واألفكل للار النافل لللة للوسل للائل االعل للالم
وأصحاب المصالة في المجتمعات المختلفة ،فهلا يشير إل مفهلوم العزللة واالحتملاا
بحاللة الصللمت فللي مواجهلة ا راا الم يللدة لمللا تقولله وسللائل االعللالم للم يعللد وارداً فللي
رصد حركة الجمهور واتجاهات المدونات.

فمللن لللم يسللتطع الوصللول فللي آ ارئلله المعارضللة إلل الوسللائل التقليديللة لجللأ إلل البللديل
ليعلن رايه في صراحة ووضوح وبشلكل ملع غيلره جامعلات المعارضلة واللروابط بينهلا،
واصبة االعالم عن اللرأي بالصلوت العلالي خاصلية يتسلم بهلا البلديل وبصلفة خاصلة
المدونات.
ان وسل للائل االعل للالم التقليديل للة التل للي تل للرى جل للل نفسل للها ،أداة الرصل للد والمراقبل للة فل للي
المجتم للع ،أص للبحت تتواف للل ع للن الكثي للر م للن الوق للائع ف للي إط للار حس للاباتها الخاصل للة
ومصالحها اللاتية وعالقاتها مع القوى الرئيسة في المجتمعم
 االعالم البديل. الصحافة البديلة. االعالم الشعبي. صحاف الناس. النشر المصفر. -الصحافة الشعبية.

 صحافة المواطنين.الوظيفة االتصالية لالعالم البديل.
ي للزود االع للالم الحس لليني كنش للاط اتص للالي الموض للوع الحس لليني ب للالواقع الفعل للي
للجمهللور اإلنسللاني وخلللق القاعللدة العريضللة التللي تتكللون مللن ش لرائج مجتمعيللة إنسللانية
بحيل ل

تفس للير ه للله الموض للوع بش للكل حي للادي ع للن الروحي للة الت للي يمتلكه للا الجم للاهير،

ويوث للق نش للاطاتها كفئ للات للل لرأي الع للام علل ل ش للكل أقل لوال أو ن للدااات أ ص للور واش للكال
ومختلللف الفعاليللات االتصللالية ويمتللد المضللمون الحسلليني إلل الجمهللور ،حيل
الجمهور ( إل المرسل نفسه) حي

يتحللول

ترتب عليه ،أم يصنع رسلالته اإلعالميلة وتولليتها

باألشكال والصور والندااات  ،واصبحت وسائل االعالم تأخل علنم الجمهلور وانشلطته
االتصللالية مختللف االيحللااات والموضللوعات التللي بللدأت تنللتمم وتتجللدد عبللر األزمنللة
المختلفة.
أوالا-التقنيات اإلعالمية والتطبيقات الجديدة.

تش للترك الجم للاهير االنس للانية العريض للة (عب للر ف للرد) أو مجموع للة) أو م سس للة)

بالعمل من اإلفادة من الموضوع الحسيني واالنفتلاح علل ملا تقدمله تكنولوجيلا االعلالم
لتصبة قنوات االعلالم الجديلد (البلديل) هلو المصلدر المهلم واألسلاس فلي انشلاا وتنلوع
الرسائل الحسينية.
ثانياً -التعبير عن البيئة الحسينيةم

تع للد وس للال االع للالم الب للديل الط للرف اإلعالم للي الل لرئيس ف للي تق للديم معلوم للات

وصل للورة واشل للكال س ل لريعة تعبل للر عل للن هل للله المل للاهرة اإلعالميل للة األكثل للر امتل للداداً عل ل ل
الجورافيللة ،إل يمتللد الحللد

االتصللالي وتوطيتلله عبللر مسللاحات جورافيللة واسللعة ،حي ل

تتسابق وسائل التواصل االجتماعي في التعبير عن مماهر هله الزيارة.
ثالثللا -تحقيللق االتصللال االجتمللاعيم تعمللل وسللائل االعللالم البللديل عل ل خلللف أطللر
التواصللل االجتمللاعي مللن ربللط األفلراد اللللين يقلللق عللليهم (المشللاية) الحسللينيون الللزوار
(خللدام الحسللين) وأش لراكهم فللي الرسللالة اإلعالميللة مللن خللالل رصللد محطللات سلليرهم
بشكل يسبق أي وسيلة اإلعالمية.
رابعاً -نقل وصرة الزيارة إل العالم

تعمل للل وسل للائل االعل للالم البل للديل عل ل ل تعريل للف الجمهل للور عبل للر مختلل للف وسل للائل
التواصل االجتماعي إلل نشلر أكبلر قاعلدة معلوملات علل الملاهرة الحسلينية ،لتصلبة
معمم المناطق الجورافية هي خاضعة للرصد ألعالم البديل من خلالل كلل الصلور –
الصورة والحد .
خامسا -نقل السلوكيات الحسينية
تفللرد وسللائل االعللالم البللديل ،الموضللوع الحسلليني بالصللفة العالميللة مللن خللالل
عكس التل ار

الحسليني الممتلد جورافيلاً ،وعبلر مختللف اللديانات والثقافلات والمسلتويات

التعليمية بشكل نقل صورة األربعينية إل جميع دول العالم.

