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إنمــا تــم إعــداد هــذه النشــرة اإلخباريــة وإرســالها لغــرض اإلعــام عــن األخبــار 
مكتــب  يكــون  ولــن  المختلفــة،  األخبــار  مصــادر  مــن  الــواردة  والمعلومــات 
الدراســات االســامية للفضــاء االفتراضــي مســؤواًل عــن أي تحريــف للحقائــق 

الــواردة فيهــا.
إن األخبــار المنشــورة فــي هــذه النشــرة ال تعّبــر بالضــرورة عــن رأي ومواضــع 

مكتــب الدراســات االســامية للفضــاء االفتراضــي.
قم بإرسال األخبار، واالقتراحات والماحظات البناءة إلی الرابطين التاليين:

https://fb.me/Islamic.Studies.on.Cyberspace
IslamicCyberspace@gmail.com
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�ة و�ي ا�ة الحو�ز �ة والعلا�ة سلام�ي �ب الد�اسا�ة ال�إ مك�ة �ز �ب عر�ي ال�ة
�ي را�ز �ة اء ال��ز �ز حو�ث ال�ز ع لمعهد �ب ا�ب ال�ة

تــم إنشــاء مكتــب الدراســات اإلســامية والعاقــات الحوزويــة التابــع لمعهــد 
بحــوث الفضــاء االفتراضــي فــي قــم مــن أجــل تعزيــز صنــع السياســات علــی 
ــي  ــة ف ــة البحثي ــوزة العلمي ــدرات الح ــه ق ــر وتوجي ــادئ وتطوي ــه والمب ــاس الفق أس
تــم  الــذي  ســياق أولويــات الفضــاء االفتراضــي للبــاد. يعمــل هــذا المكتــب 
إنشــاءه بهــدف رســم الوضــع المرغــوب فيــه لنمــط الحيــاة الدينــي فــي الفضــاء 
االفتراضــي، وتقديــم نمــوذج المرغــوب فيــه لصنــع السياســات علــی أســاس الفقه 
فــي الفضــاء االفتراضــي، وتلبيــة االحتياجــات البحثيــة للمركــز الوطنــي للفضــاء 
االفتراضــي فــي مجــال الدراســات اإلســامية وخلــق التــآزر بيــن المراكــز الحوزويــة 
فــي مجــاالت  للبــاد،  السياســة  نظــام صنــع  فــي  الدينيــه  البحــوث  وتطبيــق 
التعليــم، والبحــث، والدولــي، وصنــع السياســات علــی أســاس الفقــه وإدارة إنتاج 

األفــكار اإلســامية للفضــاء االفتراضــي.
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�ة�ي ر�ز �ة �ز � ال�إ ا�ئ �ة �ئ�ي �ز�ي ال�ة ام�ز �ة اهلل الحز �ي
آ
كد سماح�ة ا

ئ
د ا ل�ة

�ة مهو��ي س الحب �ي �اء و��ئ لس الو�ز م�ب �ب
قال ســماحة آية اهلل الخامنئي في التقائه بمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية: 
مــن المســائل األخــرى الموجــودة فــي البــاد هنــاك مســألة أريــد أن أركــز عليهــا هــي 
مســألة الفضــاء االفتراضــي. فهــذا الموضــوع مهــم جــدًا. ممــا ال شــك فيــه، كمــا 
يقــول اإلخــوة أهــل االختصــاص، أن الفضــاء االفتراضــي بــات اليــوم جــزءًا أساســيًا 
مــن حيــاة النــاس. نحــن نؤيــد هــذا الــكام، كمــا أن موضــوع الحكومــة اإللكترونية، 
وأمثــال ذلــك، لــه مكانــه المحفــوظ. لكــن مــا أريــد أن أؤكــده هــو أن هــذا الفضــاء 
االفتراضــي بــات ُيــدار مــن الخــارج بعيــدًا مــن ســيطرتنا، وهنــا محــور البحــث. 
فالفضــاء االفتراضــي ليــس كالمــاء الــزالل الــذي يمكــن لإلنســان أن يســتعمله 
كيفمــا شــاء، وإنمــا هنــاك مــن يديــر هــذا الفضــاء إلــی الوجهــة التــي يريدهــا. عندما 
نعلــم أن هنــاك مــن يديــر هــذا الفضــاء االفتراضــي مــن الخــارج، ونحــن جــزء مــن 
المســتخدمين لــه والمبتليــن بــه، ال يمكننــا أن نجلــس مكتوفــي األيــدي قبالتــه، 
وأن نتــرك شــعبنا وأبناءنــا الذيــن يســتخدمون هــذا الفضــاء االفتراضــي بيــن يــدي 
أولئــك الذيــن يديــرون هــذا الفضــاء مــن خلــف الســتار. إن القــوى المتســلطة 
علــی العالــم فّعالــة جــدًا فــي هــذا المجــال، ســواء علــی صعيــد صناعــة األخبــار، 
أو نشــرها، أو تحليــل المعطيــات والبيانــات، والكثيــر مــن األعمــال األخــرى. لهذا، 
نؤكــد كل هــذا التأكيــد لضــرورة إنشــاء الشــبكة الوطنيــة للمعلومــات. ونظــرًا إلــی 
أهميــة الموضــوع، شــكلنا المجلــس األعلی للفضــاء االفتراضي، والمركــز الوطني 
للفضــاء االفتراضــي، وأنــا شــخصيًا كنــت مــن المصريــن ومــا زلــت علــی تشــكيل 
هــذا المجلــس، وأن يشــارك فيــه الرؤســاء المحترمــون، وأن يتخــذوا القــرارات 
الازمــة ويجروهــا، فــا يجــوز إهمــال هــذا الموضــوع. مــا أراه هــو أن هــذا الموضــوع لم 
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يحــَظ باالهتمــام الــازم. الشــبكة الوطنيــة للمعلومــات لهــا أجــزاء، وهــذه األجــزاء 
يجــب أن تتحقــق خــال برنامــج زمنــي معيــن. لكــن يرى اإلنســان أن هــذه األجزاء 
ال تتحقــق ومتأخــرة عــن البرنامــج الزمنــي، كمــا هنــاك سياســات أساســية حــول 
علنــت مــرارًا. تجــب رعايــة هــذه السياســات، فهــي 

ُ
حزمــة التــردد )نطــاق التــردد( أ

ممــا نطلبــه ونؤكــده.

23 أغسطس 2020

�ة  سلام�ي و��ة ال�إ د ال�ث ا�ئ ح�ة �ة ��ي �ز
�ي را�ز �ة اء ال��ز �ز سلام�ي �ز�ي ال�ز د�ب ال�إ

ئ
مراعا�ة ال� �ب

فاطمــة  الســيدة  االكــرم؟ص؟  الرســول  بضعــة  لــوالدة  المباركــة  الذكــرى  فــي 
ــة اهلل الســيد علــي  الزهــراء؟س؟، عقــد قائــد الثــورة اإلســامية المعظــم ســماحة آي
الخامنئــي، )األربعــاء«3/2/2021( لقــاًء متلفــزًا مع مجموعة من منشــدي مناقب 
أهــل البيــت؟مهع؟، معتبــرًا الســيدة الصّديقــة الطاهــرة تجســيدًا ألســمی المفاهيــم 
اإلســامية عــن المــرأة واألم والزوجــة، وشــدد ســماحته علــی ضــرورة الحفــاظ علــی 
ــق اإلســامي فــي الحديــث وتجنــب األلفــاظ البذيئــة والنميمــة فــي األجــواء 

ُ
الُخل

اإلعاميــة واالفتراضيــة.
عبــر ســماحة آيــة اهلل خامنئــي خــال تواصلــه عبــر الفيديــو مــع حشــد مــن 
منشــدي مناقــب أهــل البيــت؟مهع؟، عــن أســفه لتراجــع األدب اإلســامي مــع توســع 
ــی مواجهــة اســتخدام اللغــة البذيئــة فــي المجتمــع: الفضــاء االفتراضــي ودعــا إل

»انشــروا األدب اإلســامي فــي المجتمــع. أعــزاءي! واحــد مــن أهــم األمــور هــو 
الحفــاظ علــی األدب اإلســامي فــي الــكام والــذي لألســف يتضــاءل اليــوم هــذا 
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األدب اإلســامي تدريجيــًا مــع توســع الفضــاء االفتراضــي. يجــب أن تنتهــي بــذاءة 
اللســان والشــتائم ونظيرهمــا فــي المجتمــع.

فــي  ينتشــر  بــدأ  األمــر  وهــذا  يتجاهــل  أو  ]نشــرها[  البعــض  يحــاول  اليــوم 
المجتمــع وخاصــة فــي بعــض وســائل اإلعــام ـــــ المســموعة منهــا والمرئيــة ـــــ 

االفتراضــي.  الفضــاء  والســيما 
يجــب أن تتصرفــوا مــن خــال تعبيركم الخاص وأســلوبكم فــي العمل، بطريقة 
ال تنشــر هــذه البــذاءة وكام اإلهانــة. مدرســة أئمــة أهــل البيــت؟مهع؟ ومدرســة 
العلوييــن والفاطمييــن َبــراٌء مــن هــذه األمــور. الحظــوا أن الســيدة فاطمــة ســام 
اهلل عليهــا ألقــت خطبتيــن مدّويتيــن بالمعنــی الحقيقــي للكلمــة: إحداهمــا فــي 
المســجد وســط حشــد كثيــف مــن الرجــال واألخــرى لنســاء المدينــة وهــي مليئــة 
باألمــور البالغــة األهميــة واالحتجاجيــة والتذكيــر بالمفاهيــم اإلســامية البــارزة 
التــي شــعرت الســيدة فاطمــة ســام اهلل عليهــا بالخطــر تجاههــا. لكــن فــي هاتيــن 
الخطبتيــن المهمتيــن والكبيرتيــن والســاخنتين، ال تجدون كلمة مهينــة أو بذيئة 
واحــدة ]وجميــع الكلمــات[ هــي كلمــات صارمــة وقويــة وعبــارات وقــورة ورصينــة. 
ــول  ــوا بهــذه الطريقــة. يجــب أال يكــون هنالــك فــي كلماتكــم، ق يجــب أن تتصرف
ــذاءة. علمــوا هــذا للنــاس وعلموهــم  ــة أو ب مــن غيــر علــم أو ِغيبــة أو افتــراء أو إهان
بألســنتكم وأعمالكــم وانظــروا مــا مــدى أهميــة ذلــك. قــال أميــر المؤمنيــن عليــه 

الســام: »إنــي أكــره لكــم أن تكونــوا ســبابين«.

3 فوریه 2021
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ع�ب الم�ر�ي ر�ب�ة ال�ث د�ة �ز د�ي مرا�ز �ب
ئ
مر ا �ز حر�ث وال�ة : ال�ة �ة�ي الم�ز

قــال شــوقي عــام، مفتــي الديــار المصريــة، إن التحــرش والتنمــر والعنــف 
األســري والشــائعات والتــي ســاعد الفضــاء اإللكترونــي علــی انتشــارها، كلهــا 

أمــراض طفــت علــی الســاحة وكلهــا جديــدة علــی الشــعب المصــري.
وتابــع خــال لقــاءه قنــاة صــدى البلــد، أنــه مؤخــرا طفــت علــی مجتمعنــا 
ظاهــرة جديــدة وهــي التنمــر، وكانــت موجــودة مــن قبــل، لكنهــا مورســت مؤخــرا 

بشــكل ســلبي للغايــة، وتمثــل اختراًقــا للقيــم اإلنســانية.
ــذاء  ــة، أن  التنمــر هــو إي ــار المصري وأضــاف الدكتــور شــوقي عــام، مفتــي الدي
 فــي المنظومــة 

ً
مــن إنســان آلخــر نفســًيا وبدنًيــا فــي اللفــظ والفعــل، ويســبب خلــا

.
ً

القيميــة، ويحتــاج للوقــوف معــه طويــا

11 دسامبر 2020

ّ ع�ي �ي ّ سث �ز�ي ع د�ي عل مرحب �ةُ �ز
َ

�ّد
�ة �ة العمل�يَّ ّ �ز�ي الحو�ز �ي را�ز �ة �ز م ال�إ عل�ي را� ال�ة �ز

ئ
ل�

فــي حفــل بدايــة العــام الدراســي للحــوزة العلميــة قــال ســماحة آيــُة اهلل ناصــر 
مــكارم الشــيرازي مــن مراجــع التقليــد العظــام: إذا أمكــن إقامــة الفصــول الدراســية 
ــًا. وإذا  ــّم ذلــك بأعــداد قليلــة ــــ فيجــب عقدهــا حضوري بشــكل حضــورّيٍ ــــ وإن ت
أقيمــت افتراضيــًا فيجــب الحــرص علــی الحضــور وعــدم الغيــاب. والماحظــة 
المهمــة األخــرى هــي أّن الجانــب األخاقــي فــي الحــوزات االفتراضيــة ال ينبغــي 
ـ ســواء أقيمت الفصــول حضوريًا  أن يضعــف. فليحــاول اإلخــوة فــي هــذه الظــروفـ 
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ی يقوى  ــــ قــراءة وشــرح حديــث أخاقــي كّل يــوم أو أســبوع، حّتَ أم بشــكل افتراضــّيـ 
الجانــب األخاقــي عندهــم.

5 سبتمبر 2020

ّ �ي را�ز �ة اء ال��ز �ز �ة �ز�ي ال�ز �ة العلم�ي اء دو� الحو�ز �ز عاد�ة �ب اإ
فــي حفــل بدايــة العــام الدراســي للحــوزات العلميــة قــال ســماحة آيــة اهلل 
علــي رضــا أعرافــي، مديــر الحــوزات العلميــة: مــن األضــرار الجســيمة للتعليــم 
االفتراضــّي هــو االبتعــاد عــن تقاليــد الحــوزة األصيلــة كغيــاب حلقــات المباحثــة 
بيــن الطــاب. ومنهــا أيضــًا الخلــل فــي مســتوى التواصل بيــن الطالب واألســتاذ أو 
فــي مســألة التزكيــة والتهذيــب والتعامــات األخاقيــة والقصــور الــذي يحصل في 

العمليــات االجتماعيــة والسياســية. 
ــوزة  ــة بـــ »الح ــوزة العملي ــنة للح ــذه الس ــعار ه ــن ش ــي أعل ــماحته: إنن ــاد س وأف
والفضــاء االفتراضــّي«. وقــد تــم إنشــاء فــروع وجمعيــات مرتبطــة بهــذا الفضــاء 
وجــرى أيضــًا فــي هــذا الســياق إنجــاز أعمال فــي مجال الــذكاء االصطناعــي. لهذا 

فــإّن ســؤالنا األســاس هــو عــن دور الحــوزة فــي الفضــاء االفتراضــي.

5 سبتمبر 2020

�ي را�ز �ة اء ال��ز �ز ا�ة ال�ز �ي ا�ب حب �ي دام اإ �ز �ب اس�ة حب �ي
أشــار ســماحة آيــة اهلل نــوري همدانــي مــن مراجــع التقليــد فــي إيــران إلــی 
أن الفضــاء االفتراضــي موضــوع مهــم وواجــب كبيــر علينــا جميعــا وأكــد علــی 
اســتخدام إيجابيــات هــذا الفضــاء وقــال: إن الفضــاء االفتراضــي موضــوع مهــم 
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وواجــب كبيــر عليكــم. اإلســام يدعــو النــاس إلــی كل مــا ينفــع اإلســام والبشــرية. 
يجــب أن نتصــرف بحــذر ونتجنــب تضليــل الفضــاء االفتراضــي، بينمــا يجــب 

اســتخدام إيجابياتــه. 
هــذا وأعــرب ســماحته عــن قلقــه مــن الغــزو الثقافــي للعــدو فــي مجــال الدعايــة 
والفضــاء االفتراضــي وأفــاد: تجــري اليــوم الدعايــات فــي مختلــف المجــاالت 
والنواحــي وبمنافســات شــديدة فــي العالــم. ويجــب أن نعلــم أن هــذه الدعايــات 

تتــرك مفعولهــا علــی المجتمــع.

، �ة دا��ة الحو�ز ا�ة اإ �ث �ز�ي م�ي
�ي وعمل�ي �ب �ي را�ة عا� اس�ة �ي سث را�ز �ة اء ال��ز �ز دام ال�ز �ز اس�ة

قــال ســماحة آيــة اهلل أعرافــي مديــر الحــوزات العلميــة فــي البــاد، علــی هامش 
زيارتهــا لمركــز تكنولوجيــا المعلومــات التابــع لمركــز إدارة الحــوزة: فــي ميثــاق إدارة 
اســتراتيجي وعملــي.  الفضــاء االلكترونــي شــعار  اســتخدام  الجديــد،  الحــوزة 
بــدأت برامــج الحــوزة فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي تتقــدم وجــاء تركيزهــا اآلن 

علــی القضايــا الفقهيــة واالجتهاديــة.

9 دسامبر 2020

معا�ة �ة اد المحب ع�ب �ة ل�س�ة �ي را�ز �ة ر�ب ال��ز �ة العز م�ز ه�ي
أفــاد ســماحة آيــة اهلل الســيد محمــد مهــدي ميــر باقــري، عضــو مجلــس خبــراء 
نــا نعيــش عصــرًا جديــدًا مــن 

َ
القيــادة ورئيــس أكاديميــة قــم للعلــوم اإلســامية بأّن

الحداثــة والهيمنــة االفتراضيــة وأّن شــكل الــرّق والعبودّيــة قــد تغيــر، وأضــاف 
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ســماحته: كان المجتمــع فــي الماضــي يعيــش تحــت حكــم نظــام العبوديــة 
وفــي هــذا العصــر نشــر وطــّور الغربيــون العبوديــة الحديثــة وينــوون اســتعباد كل 

المجتمعــات البشــرية حتــی تتحقــق رغباتهــم وأهواءهــم.

7 أكتوبر 2020

�ة الطلا�ة �ز�ي م�ر اد�ة �ز��ب �ي �ب �ز وك" س�ب س �ب �ي : "�ز مع�ة عل�ي �ب
قــال الدكتــور علــي جمعــة، مفتــي الجمهوريــة الســابق، إن نســبة الطــاق 
كانــت 13% مــن المتزوجيــن فــي ثمانينــات القــرن الماضــي، أي بنســبة طــاق 
13 ألــف مــن بيــن 100 ألــف، وظلــت تتــراوح فــي هــذه الحــدود وبعــد ســنة 2007، 
وجدنــا نســبة الطــاق 40%، وأن 27% مــن شــباب يطلقــون في شــهر العســل، وذلك 
بســبب »الشــاتنج« علــی مواقــع التواصــل االجتماعــي »فيــس بــوك« واختــاف 

المفاهيــم بيــن الرجــل والمــرأة.
بــوك هــو ســبب نســبة 20% مــن  وتابــع مفتــي الجمهوريــة الســابق، »فيــس 
الطاقــات الحديثــة، والســبب فــي ذلــك اختــال المفاهيــم وكشــف »الشــاتنج« 

بيــن الرجــل وســيدات آخريــات غيــر زوجتــه أو العكــس”.

22 نوامبر 2020

�ة العدال�ة �ي ح�ة �ي عل� �ة را�ز �ة اء ال��ز �ز د��ة ال�ز �ة
أكــد الدكتــور الســيد ســعيد رضــا عاملــي، أميــن المجلــس األعلــی للثــورة 
ــة بالنســبة  ــة االجتماعيــة هــي قضيــة مفتاحيــة ومهمــة للغاي  العدال

َ
ــة أّن الثقافّي

للمجتمــع اإلســامي وقــال: يجــب أن نتحــرك نحــو إقامــة الحضــارة اإلســامية، 
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والفضــاء االفتراضــي يمتلــك طاقــة كبيــرة لهــذه الحركــة. ومــن أبــرز خصائــص 
للبــاد  الماليــة  للمــوارد  الفعــال  واالســتخدام  الشــفافية  االفتراضــي،  الفضــاء 
ــبكة  ــإن ش ــه، ف ــًا عيوب ــاء أيض ــذا الفض ــن له ــة. ولك ــة ذكي ــات إداري ــل عملي وتفعي
اإلنترنــت مولــودة أساســًا فــي أمريــكا. يجــب أن نســتثمر فــي البنيــة التحتيــة 
ــا لهــذا الفضــاء  والمحتــوى للفضــاء الســيبراني. ولكــن لألســف فقــد كان تصورن
بســيط جــدًا كمــا تــم اعتمــاد ميزانيــة متواضعــة لــه، فــي حيــن نــرى فــي البلــدان 

األخــرى ُيولــی هــذا المجــال اهتمامــا بالغــا.

25 سبتمبر 2020

: را�ز �ي �ي �ز�ي اإ را�ز �ة اء ال��ز �ز س المركرز الوط�ز�ي لل�ز �ي ��ئ
�ة �ز�ي الع�ر الراه�ز �ي عد كا�ز �ة لم �ة �ة للدعا�ي د�ي ل�ي �ة �ب ال�ة سال�ي

ئ
ال�

التقــی الدكتــور الســيد أبــو الحســن فيــروز آبادي أميــن المجلس األعلــی ورئيس 
المركــز الوطنــي للفضــاء االفتراضــي فــي إيــران، بحجــة اإلســام والمســلمين عبــد 
الكريــم بهجــت بــور مديــر الحــوزات العلمية للســيدات، وتحّدثا في مبنــی المركز.
المبتكــرة  المواجهــة  االفتراضــي،  للفضــاء  األعلــی  المجلــس  أميــن  اعتبــر 
والمبدئيــة مــع الفضــاء الســيبراني ضروريــة وقــال: مــن الضــروري فــي الوضــع الحالــي 
إثــارة مســألة الفضــاء االفتراضــي بصفتــه إحــدى أهــم القضايــا المهمــة فــي الحــوزة 
العلميــة وتصميــم أســاليب جديــدة في المســائل التعليميــة والدعائيــة والبحثية.

ومشــيرًا إلــی أن األســاليب التقليديــة للدعايــة ليســت كافيــة فــي الظــروف 
الراهنــة قــال: باإلضافــة إلــی األســاليب التقليديــة يجــب اســتخدام أســاليب 
جديــدة للدعايــة التفاعليــة النشــطة حتــی يتمكــن المســتخدمون مــن المشــاركة 
الفعالــة. وليتــم هــذا ال توجــد جهــة أخــرى ســوى الحــوزة العلميــة قــادرة علــی 
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تصميمــه وتنفيــذه. وفــي النظــام التعليمــي أيضــًا يمكــن مــن خــال إنشــاء فــروع 
دراســية فــي مجــال فقــه الفضــاء االفتراضــي، تدريــب خبــراء حوزويين متخصيين 

فــي مختلــف هــذه الفــروع.

13 فوریه 2021

�ة �ي ك�ة المعلوما�ة الوط�ز �ب اء سث �ز�ث اإ
وم ا ال�ي مع�ز �ة �ة لمحب ساس�ي

ئ
�ة ا ه�ي �احب

قــال حجــة اإلســام والمســلمين رضــا برنجــكار رئيــس المركــز التخصصــي 
ــي الفضــاء  ــاة المؤمنــة ف ــی أهميــة الحي ــي إشــارة إل لمعــارف أهــل البيــت؟مهع؟ ف
ــي الفضــاء االفتراضــي معهــا الفضــاء  ــة ف ــاة المؤمن االفتراضــي: ال تختلــف الحي
اآليــة  تقــول  الفضاءيــن، كمــا  فــي كا  االفتــراء واالغتيــاب  يجــوز  الحقيقــي. ال 
ُنوا »، فا يجوز أن نعيد نشــر المنشــورات بناء  الكريمة: »ِإْن َجاَءُكْم َفاِســٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبَيّ
علــی التخميــن والظــن ومســموعاتنا. لألســف رأينــا مــرات عديــدة أن األشــخاص 
الذيــن يلتزمــون فــي حياتهــم الحقيقيــة بالمبــادئ اإلســامية ولكنهــم ال يهتمــون 
بهــا فــي الفضــاء االفتراضــي. االفتــراء محــرم فــي جميــع الفضــاءات وليســت رؤيــة 
الديــن تجــاه هــذه المســألة نســبية أبــدا. الحيــاة المؤمنــة فــي الفضــاء االفتراضــي 

هــي مثلهــا فــي الفضــاء الحقيقــي تمامــًا ونحــن مســؤولون عــن رعايتهــا. 
الــدول  إن  البيــت؟مهع؟:  أهــل  لمعــارف  التخصصــي  المركــز  رئيــس  وأكــد 
شــبكة  لديهــا  تكــون  أن  يجــب  أجانــب  أعــداء  ولهــا  للمنافســات  المعرضــة 
معلومــات وطنيــة وغيــر معتمــدة علــی الخــارج. إنشــاء شــبكة معلومــات وطنيــة 
هــي حاجــة أساســية للمجتمــع اليــوم. حتــی لــو لــم نكــن نواجــه عقوبــات وغــزوا 

ثقافيــا واقتصاديــا لكنــا أيضــا بحاجــة إلــی هــذا الفضــاء.
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اع�ي كاء ال��ط�ز �ة والدز �ث ل الحد�ي دام الوسا�ئ �ز رو��ة اس�ة �ز
� المعا�ر �ة �ز�ي ال�ز

قــال حجــة اإلســام والمســلمين مبلغــي، عضــو مجلــس خبــراء القيــادة فــي 
لقــاء متخصــص بعنــوان »طبيعــة الفقــه المعاصــر«:

»المعاصــرة  إلــی  باإلضافــة  المعاصــر«  »الفقــه  تشــكيل  أجــل  مــن  نحتــاج 
فــي الموضــوع« إلــی »المعاصــرة فــي المنهــج«. وأضــاف: اإلنســان المعاصــر لــه 
ــز  ــب أال نرك ــة. إذن يج ــبات الخاص ــات والمناس ــب الحاج ــاص حس ــف خ تعري
علــی اإلنســان القديــم بــدال مــن اإلنســان المعاصــر وننطلــق مــن تلــك النقطــة إلــی 
الشــريعة. أن نحــاول اتخــاذ اإلنســان القديــم كمعيــار الســتنتاج معطيــات الشــريعة 
لحاجــات اإلنســان المعاصــر فــإّن هــذا لــن يكــون مفهومــا وال قابــًا للتنفيــذ ولــن 

تحــل مشــكلة.

�ة لدعم  امع�ي �ب الحب حز عداد ال�ز علا�ز ع�ز اس�ة ال�إ
� المعا�ر �ة ا��ب ال�ز حو�ث �ز �ب

ــع  ــرًا علميــا وصان ــر الحــوزات العلميــة، أعلــن 35 مدي ــی مدي فــي خطــاب إل
المتفوقــة، دعمهــم  الجامعــات  أســاتذة وخريجــي  مــع  إيــران  فــي  السياســات 
واهتمامهــم بالتعــاون فــي المجــاالت المتخصصــة المتعلقــة بالفقــه المعاصــر، 

وفتحــوا فصــًا جديــدًا للتعــاون البحثــي المشــترك.
ومــن بيــن الموقعيــن علــی هــذه الرســالة، حضر مفكــرون في مجــاالت الفضاء 
االفتراضــي والشــبكات االجتماعيــة والعمــات المشــفرة والكمبيوتــر وتكنولوجيا 
القانــون والفيزيــاء وفلســفة العلــم  المعلومــات والــذكاء االصطناعــي واقتصــاد 
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وريــادة األعمــال واإلدارة واالســتثمار والحوكمــة، باإلضافــة إلــی المتخصصيــن 
والمديريــن الوطنييــن البارزيــن. 

ومــع تقديــم اقتراحاتهــم، أبــدى الموقعــون علــی هــذا الخطــاب اســتعدادهم 
للتعــاون مــن أجــل نقــل أحــدث العلــوم المتخصصــة فــي العالــم إلــی أســاتذة 
ــــ أرضية مهمــا لإلنجــازات العالية  ـــ عمليــًاـ  وفقهــاء الحــوزات العلميــة. ولقــد وفــرواـ 

للحــوزات العلميــة فــي التأثيــر األكثــر دقــة علــی أدبيــات المعرفــة. 

13 ژانویه 2021

�ة �ث وا�ل الحد�ي ل ال�ة ا ووسا�ئ �ي ولوحب ك�ز دام ال�ة �ز اس�ة
�ة �ة العلم�ي ر للحو�ز حز

ز
�

والعلــوم  االصطناعــي  للــذكاء  األول  الوطنــي  المؤتمــر  افتتــاح  حفــل  فــي 
اإلســامية قــال ســماحة آيــة اهلل العظمــی صافــي كلبايكانــي مــن مراجــع التقليــد 
العظــام: طالمــا كانــت الحضــارة اإلســامية تتمتــع بأكبــر وســام شــرف للحضــارة 
الصحيحــة بســبب االســتفادة مــن علــوم العصــر وتشــجيع علمــاء الديــن علــی 
لحــل  عصــر  كل  فــي  والتقنيــة  العلميــة  والوســائل  اآلليــات  أحــدث  اعتمــاد 

المشــكات وتقديــم نمــوذج متفــوق إلدارة العالــم.  
وحوزاتنــا العلميــة ال تــزال فخــورة اليوم بأنها بصدد اســتخدام أحدث التقنيات 
ــد  ــج للعقائ ــي« للتروي ــذكاء االصطناع ــماة بـــ »ال ــة المس ــل الحديث ــائل التواص ووس
الصحيحــة وتوجيــه النــاس وتحقيق الحياة الســليمة وبلــوغ الكمال اإلنســاني. وأن 
تســتغلها كأســلوب جديــد ومعرفــة جديــدة لعــرض اآلراء ووجهــات النظــر الدينيــة. 

واجــب الحوزوييــن اليــوم ومســؤوليتهم أخطــر وأثقــل مــن أي وقــت مضــی.

25 أكتوبر 2020
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اع�ي كاء ال��ط�ز وما�ة للدز طز ا� ع�ز 3 م�ز اح�ة ال��ة ا�ز
م �ة �ة �ز �ة �ز�ي مد�ي ال العلوم ال�سلام�ي �ز�ي م�ب

تمــت ازاحــة الســتار خــال الملتقــی الوطنــي االول للذكاء االصطناعــي والعلوم 
االســامية عــن منظومات »جهــد« و«ســحاب« و«تحرير« من مشــروع »نجف«)ناصر 
جامــع فقيــه(. وعقــد الملتقــی فــي مدينــة قــم بحضــور عــدد مــن الباحثيــن وعلمــاء 
الحــوزة العلميــة فــي مدرســة »معصوميــة« العلميــة مــع التــزام التوصيــات الصحيــة 
الازمــة للوقايــة مــن فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19(. وفــي مســتهل المراســم 
تمــت قــراءة رســالة المرجــع الدينــي آيــة اهلل الشــيخ لطــف اهلل صافــي كلبايكاني الی 
الملتقــی االول للــذكاء االصطناعــي والعلــوم االســامية، وكذلــك رســالة المرجــع 

الدينــي آيــة اهلل ناصــر مــكارم شــيرازي مــن قبــل فــي الملتقــی.
كمــا تحــدث رئيــس مركــز »نــور« البحــاث الكومبيوتــر بصفتــه نائــب رئيــس 

والعلــوم االســامية. للــذكاء االصطناعــي  للملتقــی االول  التخطيــط  لجنــة 
ــبة  ــة بالمناس ــي كلم ــيخ اعراف ــة الش ــوزات العلمي ــر الح ــی مدي ــك الق وكذل

فــي الملتقــی.

�ي را�ز �ي ا�ر مكا�م ال�ث �ة اهلل �ز �ي
آ
�ز�ي ا ع الد�ي كد المرحب

ئ
ا

�ة ر المعا��ز ال�سلام�ي �ث اع�ي ل�ز كاء ال��ط�ز دام الدز �ز رو��ة اس�ة �ز
جــاء فــي جانــب مــن رســالة وجههــا ســماحة آيــة اهلل مــكارم الــی الملتقــی 
االول للــذكاء االصطناعــي والعلــوم االســامية امــس االحــد: ان التوســع المنفلــت 
لاجــواء االفتراضيــة وتســهيل وصــول المســتخدمين لمختلــف انــواع المعلومات 
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ادى الــی اســتغال هــذه االرضيــة الــی ابعــد حــد فــي ســياق نقــل افــكار نظــام 
الهيمنــة العالمــي.

واضــاف: انــه ازاء هــذا التهديــد فــان مــن واجبنــا فــي هــذه المرحلــة فــي ضــوء 
الغنــی الثقافــي والمضامينــي النابــع مــن المعــارف االصيلــة الهــل البيــت ؟ع؟، 

االســتفادة مــن هــذه التكنولوجيــا ومنهــا الــذكاء االصطناعــي بصــورة جيــدة.
وقــال آيــة اهلل مــكارم شــيرازي: انــه منــذ اعــوام طويلــة تتــم االســتفادة مــن هــذه 
المنظومــات بصــورة جديــة وعمليــة فــي بعــض المراكــز العاملــة تحــت اشــرافنا 

حيــث تحققــت فــي هــذا الســبيل نجاحــات الفتــة. 
وتابعــت الرســالة: رغــم ان الحركــة التــي بــدات تحــت عنــوان »ملتقــی الــذكاء 
االصطناعــي والعلــوم االســامية« حركــة علميــة وحديثــة وجديرة باالهتمــام اال انه 
ينبغــي التذكيــر هنــا بعــدة نقــاط، اولهــا؛ ان طبيعــة الــذكاء االصطناعي فــي العلوم 
االســامية تختلــف عمــا هــي عليــه فــي ســائر العلــوم الن الشــارع المقــدس اوصــل 
ــا المعــارف عــن طريــق اهــل البيــت ؟ع؟ المشــرق حيــث يتوجــب جمعهــا  الين
وتنقيحهــا مــن قبــل المراكــز االســامية التخصصية وباشــراف العلمــاء والمفكرين 

فــي مجــال المعــارف الدينيــة.
واضافــت الرســالة: ان االمــر الثانــي هــو ان االدارة الذكيــة والشــاملة واســتخدام 
طاقــات جميــع مراكــز العلــوم االســامية فــي اكمــال محتــوى مصــادر المعلومــات 
ــة واهــدار  ــة دون القيــام باعمــال موازي الازمــة لهــذه التكنولوجيــا يمكنــه الحيلول

المــوارد الماديــة والمعنويــة والــذي يعــد احــد اخطــار مثــل هــذه االعمــال.
واوضــح ســماحته بــان االمــر الثالــث هــو انــه يتوجــب فــي تحديــد الهــدف 
فــي مســار اســتخدام الــذكاء االصطناعــي، فضــا عــن التركيــز علــی حــل القضايــا 

ــي المجــاالت االجتماعيــة، تلبيــة حاجــات المجتمــع ايضــا. ــة ف الديني
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وفــي الختــام عّبــر آيــة اهلل مــكارم شــيرازي عــن شــكره وتقديــره للمنظميــن 
والمشــاركين فــي الملتقــی، معربــا عــن املــه بــان يمهد هــذا الملتقی طريقــا جديدا 

فــي نشــر العلــوم االســامية وتبليغهــا لطــاب الحقيقــة.

25 اكتبر 2020

� �ة وع لل�ز ر المعا��ز ومو�ز �ث دا�ة ل�ز
ئ
اع�ي ا كاء ال��ط�ز الدز

قــال  والعلــوم اإلســامية«  »الــذكاء االصطناعــي  المؤتمــر األول حــول  أثنــاء 
ــذكاء  ــر الحــوزات العلميــة فــي البــاد: ال ــة اهلل علــي رضــا أعرافــي مدي ســماحة آي
ــم وفــي المجــاالت عبــر  االصطناعــي هــو أحــد التطــورات المســتقبلية فــي العال
القطاعيــة والتكنولوجيــة ويتــم تقديــم ســيناريوهات مذهلــة جــدًا لــه فــي البحــث 
ــذكاء االصطناعــي بالحــوزة العمليــة  المســتقبلي. وأضــاف ســماحته: يرتبــط ال
مــن ناحيتيــن، األولــی أّن الــذكاء االصطناعــي هــو موضــوع بحثــي ُيــدرس فــي 
ــه وســيلة للتعليــم والبحــث والتبليــغ فــي  العلــوم اإلســامية والناحيــة الثانيــة أّن
الحــوزة العلميــة. بــدأت أهــم مشــاريع الــذكاء االصطناعــي فــي العالــم مــن منطلــق 
التجــارة والتســويق. فالــذكاء االصطناعــي بمثابة وســيلة في يــد الفقيه المجتهد، 
يســتطيع مــن خالــه أن يزيــد مــن ســرعة ودقــة عمليــة االســتنباط، وتســاعده كثيــرا 

علــی تنظيــم العاقــات بيــن المفاهيــم. 

25 اكتبر 2020
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هاء �ة �ة لل�ز ا��ي �ث دا�ة اس�ة
ئ
اع�ي ا كاء ال��ط�ز الدز

شــّدد ســماحة آية اهلل شــب زنده دار، من كبار علماء مدينة قم المقدســة وعضو 
مجلــس صيانــة الدســتور علــی ضــرورة االســتفادة مــن الــذكاء االصطناعــي قائــا: 
هنــاك مســألة فــي أصــول الفقــه يمكــن علــی أساســها العمــل وفــق األصــول العمليــة 
واألمــارات وذلــك بعــد بحــث شــامل فقــط. وبنــاء عليــه فإّنــه يجــب االهتمــام بــكل 

إمكانيــة تســاعد الفقيــه علــی إكمــال عمليــة البحــث فــي طريق االســتنباط.    
وأضــاف: إّنــه بــدون هــذه األداة لــن يكتمــل البحــث عنــد الفقيــه وتابــع بالقول: 
إذا كانــت هنــاك إمكانيــة جديــدة فبدونهــا لــن يكتمــل بحــث الفقيــه وال يســتطيع 
إصــدار الفتــوى. وكذلــك ال يمكــن إســناد الحكــم إلــی الشــريعة بــدون اســتخدام 

تكنولوجيــا المعلومــات »IT« بمفهومهــا العــام. 
واعتبــر آيــة اهلل شــب زنــده دار، اســتخدام الــذكاء االصطناعــي فــي عمليــة 
ــًا فقــال: هــذا واجــب مــن قبيــل وجــوب مقدمــة الواجــب  االســتنباط أمــرًا ضروري
وإذا لــم نســتخدم األدوات الجديــدة فإننــا ســنكون مســؤولين أمــام اهلل تعالــی ألّن 
عمليــة االســتنباط ســتكون فــي هــذه الحــال أقــّل دقــة وكفــاءة. لذلــك أصبــح مــن 

الــازم علينــا االســتفادة مــن التكنولوجيــا الجديــدة التــي منحهــا اهلل للبشــر.

15 نوامبر 2020

د�يد ل� العالم الحب �ة للولو�ب اإ وا�ب اع�ي �ب كاء ال��ط�ز د�ا�ة الدز �ة
أفــاد ســماحة آيــة اهلل محمــود رجبــي عضــو المجلــس األعلــی للحــوزة العلميــة 

أّن اســتخدام الــذكاء االصطناعــي وآفاقــه واعــدة. 
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واعتبــر ســماحته أّن اســتخدام الــذكاء االصطناعــي كأداة جديــدة لعمليــة 
االســتنباط وإنتــاج العلــوم اإلســامية والتنظيــر، مفيــد للغايــة. وأكــد أّن اإلمكانات 
الهائلــة التــي يوفرهــا الــذكاء االصطناعــي ســتفتح عالمــا آخر أمــام الباحثيــن. فإذا 
تــم لهــم توفيــر تكنولوجيــا المعلومــات فيمكنــه أن تســاعد كثيــرا فــي دقــة العمليــة 
وســرعتها وشــموليتها باإلضافــة إلــی منــع الكثيــر مــن األخطــاء والوصــول إلــی 
البيانــات العلميــة الوفيــرة بســهولة وســرعة ودقــة. وهكــذا يتيــح للباحثيــن التوفيــر 
فــي الوقــت وتخصيــص المزيــد منــه للتفكيــر العلمــي، كمــا أنــه يزيــد مــن الســرعة 

والتنظيــم والتقــدم فــي مجــال التبليــغ والنشــاطات الثقافيــة.  

6 فوریه 2021

�ة ه�ي �ة واعد ال�ز دام ال�ة �ز اس�ة �ي �ب را�ز �ة اء ال��ز �ز �ة ال�ز �ة �اكم�ي �ي ح�ة �ب �ة حب �ي
مســاعد  خســروبناه،  الحســين  عبــد  والمســلمين  اإلســام  حجــة  صــرح 
العلــوم اإلنســانية والفنــون بجامعــة آزاد اإلســامية وعضــو هيئــة التدريــس بمعهــد 
الثقافــة والفكــر اإلســامي، فــي لقــاء حــول »فقــه الفضــاء االفتراضــي والشــبكات 
االجتماعيــة«: يجــب معرفــة ظاهــرة الفضــاء االفتراضــي بطريقــة شــاملة، بمعنــی 
والعناصــر  المبــادئ  االفتراضــي،  الفضــاء  إنجــازات  علــی  عــاوة  نلحــظ  أن 
الداخليــة والنظــام الــذي يتكــون منــه هــذا الفضــاء. نواجــه اليــوم أربــع فئــات مــن 
العلــوم الجديــدة وهــي: العلــوم المعرفيــة وتكنولوجيــا النانو والتكنولوجيــا الحيوية 
والمعلومــات واالتصــاالت. تعتمــد علــوم االتصــاالت والمعلومــات علــی أســاس 
مبــدأ معرفــي للكــون واإلنســان واالبســتمولوجيا. تمثــل الحاكميــة اليــوم مبــدأ 

يجــري فــي الفضــاء االفتراضــي والشــبكات االجتماعيــة العالميــة.
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وفــي النهايــة قــال خســروبناه: يجــب إنشــاء فضــاء افتراضــي وطنــّي وِحكمــي 
وهــذا ممكــن. أنــا أعتبــر أنــه مــن الخطــأ قــول: إّنهــا طبيعــة الشــبكات االجتماعيــة 
ونحــن أمــام هــذه الحقيقــة و يجــب أن نعمــل مثلمــا يعمــل العــدو وليــس لدينــا 

خيــار ســوى هــذا.

رام عز �ز��ة ��ة اإ �ب م�ز را� لححب �ي �ة
ئ
دز ا �ز �ة  لم �ي

�ي را�ز �ة اء ال��ز �ز عل� لل�ز
ئ
لس ال� �ز�ي الم�ب

غــرد الدكتــور عــزة اهلل ضرغامــي، الرئيــس الســابق لمنظمــة اإلذاعــة والتلفزيــون 
اإليرانيــة، علــی تويتــر: إيجابيــا كان أم ســلبيا فــإن الناس يعيشــون مع إنســتغرام. إذا 

لــم نتمكــن مــن إطــاق خدمــة مماثلــة، فعلينــا أال نزعــج النــاس.
وقــال عضــو المجلــس األعلــی للفضــاء االفتراضــي والــذي لــه نشــاطات فــي 
إنســتغرام أيضــا، خــال بــث ســتريم اليــف علــی المنصــة مــع تأكيــده أنــه مخالــف 
إلنســتغرام: إنســتغرام موجــود اآلن ولــم يتــم اتخــاذ أي قــرار بحجــب إنســتغرام فــي 
المجلــس األعلــی للفضــاء االفتراضــي. يجــب أن نطلــق خدمــة محليــة قويــة 
ورخيصــة ومنافســة. إذا رأى النــاس خدمــة داخليــة قويــة، فلــن ينجذبــوا إلــی 
إنســتغرام. يعيــش النــاس مــع إنســتغرام ويعملــون فيــه. بالطبــع هنــاك فســاد فــي 

هــذا المجــال.
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هر  �ز
ئ
امع�ة ال� ا لحب ر� كو�و�ز �ز

الدكتــور يوســف عامــر نائــب رئيــس جامعــة األزهــر: زادت جائحــة كورونــا مــن 
ســرعة اســتخدام الجامعــات للتكنولوجيــا فــي التعليــم والبحــث العلمــي. وأشــار 
إلــی فــرص التعليــم عــن بعــد وقــال: يــدرس حاليــا 400 ألــف طالــب فــي األزهــر عبــر 

الفضــاء اإللكترونــي، مــن بينهــم ثاثــة وعشــرون ألــف طالــب أجنبــي. 

4 نوفمبر 2020

�ة ادز او� ال�ث �ة �ة وال�ز ماع�ي �ة كا�ة ال�حب �ب ال�ث
قــال الدكتــور مجــدي عاشــور، المستشــار العلمــي لمفتــي الجمهوريــة خــال 
لقــاء لبرنامــج »رأي عــام« أن هنــاك ســيطرة مــن الجماعــات المتطرفــة علــی 
الفتــاوى، مشــيرًا إلــی أنهــم يســتخدمون الفتــوى لمصالحهــم الشــخصية، وهذا ما 

ــی ظهــور الفتــاوى الشــاذة. أدى إل
وأوضــح أن مؤشــر الفتــوى أظهــر زيادة الفتوى الشــاذة التي ســاعد من انتشــارها 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، مؤكــدًا أن الفتــاوى العلميــة الرصينة ال تصــدر إال من 

خــال أهــل العلم.

اس�ب ّ م�ز ل م�ل�ي ود �بد�ي رط وحب رام �ب�ث عز �ز��ة �ب اإ ححب
قــال الدكتــور الســيد أبــو الحســن فيــروز آبادي، أميــن المجلس األعلــی للفضاء 
االفتراضــي: علــی الرغــم مــن وجــود الكثيــر مــن النقــاش حــول موضــوع إنســتغرام، 
إال أننــا إذا لــم نحصــل علــی بديــل مناســب لــه، فســوف نواجــه مشــاكل فــي حــال 
ــا  ــة وال يمكنن ــبكات االجتماعي ــل والش ــی التواص ــاس إل ــاج الن ــه. يحت ــم حجب ت
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إغــاق شــبكة اجتماعيــة دون إيجــاد بديــل مناســب لهــا. يفكــر البعــض فــي 
المشــاكل األخاقيــة إلنســتغرام فقــط ولكنــي أرى المزيــد مــن المشــاكل. يضــع 
إنســتغرام المســتخدمين فــي فقاعــة معلوماتيــة ويثيــر النرجســية عندهــم ويفــرض 
عليهــم إرادة المنصــة. ومــع ذلــك يعيــش الكثيــر مــن النــاس فــي هــذه المســاحة 

وال يمكننــا منعهــا بســهولة.

10 یناير 2021

�ي را�ز �ة اء ال��ز �ز ه�ة ال�ز ر �ز�ي مواحب رلما�ز الحاد�ي ع�ث ها�ة ال�ب وحب �ة
كتــب رئيــس مجلــس الشــورى اإلســامي فــي تغريــدة لــه: توجهــات البرلمــان 
الحــادي عشــر فــي مواجهــة الفضــاء االفتراضــي هــو التأكيــد علــی اعتبــاره فرصــًا 

ــدا. لنكتشــف الفــرص دون تســييس. وليــس تهدي

25 أغسطس 2020

كا�ة  �ب : لل�ث �ة ل�ي �ي حب
�ز �ة ال�إ �ز س الطا�ئ �ي ، ��ئ ك�ي � �ز د��ي �ز

ئ
س ا و� ال�ة الدك�ة

�ز �ي ا�ب الم�ر�ي �ب ر عل� ال�ث �ي ر ك�ب �ي �ث
ئ
ا �ة �ة ماع�ي �ة ال�حب

قــال الدكتــور القــس أندريــه زكــي، رئيــس الطائفــة اإلنجيليــة بمصــر أن وســائل 
اإلعــام يقــع علــی عاتقهــا دور كبيــر فــی تنميــة الوعــی لــدى الشــباب بالديــن 
ومقدســاته، وخصوصــًا وســائل التواصــل االجتماعــی الحديثــة، موضحــًا أن مــع 
بدايــات القــرن الحــادى والعشــرين بــدأ يظهــر الــدور المحــورى الــذى تســتطيع 
ــًا:  ــدة، مضيف ــاالت عدي ــال مج ــن خ ــه م ــی أن تلعب ــل االجتماع ــائل التواص وس
»نحــن فــی حاجــة ماســة لفهــم التفاعل بيــن الدين ووســائل التواصــل االجتماعی 
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أو كمــا يســميها البعــض اإلعــام الجديــد أو الميديــا الجديــد، فالظاهــرة جديــدة 
لكنهــا تتطــور بســرعة كبيــرة«، الفتــًا إلــی أن مواقــع التواصــل االجتماعــی أصبحــت 
لهــا قــوة وقــدرة غيــر محــدودة علــی التأثيــر فــی ثقافــة األفــراد، خصوصــًا الشــباب 

وســلوكياتهم، واســتطاعت خلــق جيــل جديــد قــادر علــی القــراءة والتحليــل.
جــاء ذلــك خــال اللقــاء الثانــی، اليــوم اإلثنيــن، ضمــن مبــادرة »نتعايــش 
باحتــرام متبــادل«، بمقــر وكالــة أنبــاء الشــرق األوســط، بمبــادرة مــن وزارة األوقــاف، 
بحضــور كل مــن الدكتــور محمــد مختــار جمعــة، وزيــر األوقــاف، والدكتــور أشــرف 
ــة، واألنبــا  ــار المصري صبحــی، وزيــر الشــباب، والدكتــور شــوقی عــام، مفتــی الدي
ــورة  ــی، والدكت ــی األرثوذكس ــی القبط ــز الثقاف ــس المرك ــام ورئي ــقف الع ــا، األس أرمي
ــوزى، وكيــل مجلــس الشــيوخ، والدكتــور عبــد الهــادى القصبــي، رئيــس  فيبــی ف
الطــرق الصوفيــة، والدكتــور إبراهيــم نجــم، المستشــار اإلعامــی للمفتــي، والدكتــور 
ــس أول  ــا، رئي ــميرة لوق ــكندرية، وس ــة اإلس ــن بمكتب ــر الباحثي ــوزي، كبي ــامح ف س

قطــاع الحــوار بالهيئــة اإلنجيليــة.

24 نوفمبر 2020
وا�ز ع�ز ول �ب

ئ
مر الوط�ز�ي ال� �ة د الموئ ع�ة

 " �ة سلام�ي اع�ي والعلوم ال�إ كاء ال��ط�ز الدز
أقيــم المؤتمــر الوطنــي األول بعنــوان »الــذكاء االصطناعــي والعلــوم اإلســامية« 
فــي 25 أكتوبــر لعــام 2020، بهــدف التــآزر وشــرح األهــداف والقــدرات. كانــت محاور 

هــذا المؤتمــر هــي:
 دراسة فقهية وتحليلية	 
التنظير والنمذجة	 
تحليل الفرص والتهديدات	 
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تصميم الخوارزمية واألنطولوجيا	 
التفكير المنطقي والنمذجة 	 
البرامج التطبيقية والتفاعلية الذكية	 
بناء الشكل وتصميم األدوات األساسية والمتوسطة	 

لقــد أزيــح الســتار فــي هــذا المؤتمــر عــن نظــام ذكــي يســمی النجــف. ســيكون 
نظــام النجــف الذكــي ذا كفــاءة عاليــة فــي تحديــد القضايــا الفقهيــة المســتجدة 
والحديثــة فــي المجتمــع. وهــذا النظــام لديــه خــادم قــوي يمكنــه اســتخراج 
التاريــخ الكامــل للفقــه والحديــث والتفســير. مــن خــال هــذا النظــام الذكــي 
يمكــن لجميــع دور النشــر فــي العالــم اإلســامي عــرض أعمالهــم وكتبهــم، وســيتم 

ــة فــي هــذا النظــام. ــة والمادي الحفــاظ علــی حقــوق الملكيــة الفكري

�ز حول  �ي لا�ث ع وال�ث �ة الرا�ب سلام�ي مر الو�د�ة ال�إ �ة د موئ ع�ة
" �ة سلام�ي �ي والو�د�ة ال�إ را�ز �ة اء ال��ز �ز علام وال�ز "ال�إ

فــي اليــوم األول مــن المؤتمــر الدولــي الرابــع والثاثيــن للوحــدة اإلســامية، عقد 
المؤتمــر عبــر اإلنترنــت حــول »اإلعــام، الفضــاء االفتراضــي، والوحــدة اإلســامية« 
بحضــور حجــة اهلل والمســلمين حميــد شــهرياري األميــن العــام للمجمــع العالمي 

للتقريــب بيــن المذاهــب اإلســامية فــي جامعــة طهــران. 
قــال شــهرياري: نواجــه حاليــًا ثــاث أمــواج تســونامي هــي تســونامي معلومــات 
والتواصــل وسلســلة الكتــل )بلــوك تشــين(. تســونامي المعلومــات يعنــي أن العلوم 

البشــرية تتضاعــف فــي وقــت قصيــر.
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وأضــاف: بمســاعدة شــبكات التواصــل االجتماعي، أصبح البشــر يتواصلون 
ويراســلون بعضهــم بســهولة كبيــرة، وبعبــارة أخــرى فقــد ازدادت قــوة الجماهيــر 
أمــام ســلطة الحكومــات مــع توســع الشــبكات االجتماعيــة، فــإّن أحــد أســباب 
الصحــوة والقــوة اإلســامية فــي العالــم هــو الوصــول الســهل إلــی شــبكات التواصل 
والــذي أدی إلــی تقليــل قــوة الحكومــات. سلســلة الكتــل )بلــوك تشــين( هــي 
تســونامي آخــر يتوقــع المحللــون أن نشــهد معــه انخفاضــا فــي عــدد المنظمــات 

الحكوميــة وتقليــا فــي دورهــا، وهــذا بنفســه يمثــل تهديــدًا.

29 أكتوبر 2020

ل الم�لم �ز�ي للط�ز �ة الد�ي �ي ط�ب ر ال�ة ا� ع�ز سو�ب سدال ال��ة اإ
�ي المدلل 

ئ
�" ا وا�ز "ُد�دا�ز ع�ز �ب

فــي هــذا التطبيــق تــم اختيــار وجمــع أكثــر مــن عشــرين ألــف كرتــون، صوتيــات 
تعليميــة ومســلية، كتــب متنوعــة وألعــاب أونايــن وغيــر أونايــن مــع التركيــز علــی 

الثقافــة اإلســامية واإليرانيــة.
منتــج هــذا التطبيــق الــذي يعمــل بنظــام أندرويــد، هــو أول شــركة إيرانية ناشــئة 
ــم  ــك التعلي ــي ذل ــا ف ــه بم ــلم ووالدي ــل المس ــات الطف ــة احتياج ــی تلبي ــعی إل تس
والتســلية والمنتجــات والخدمــات و.... فــي بيئــة محميــة مــن الغــزو الثقافــي 
ومــع التركيــز علــی الرؤيــة اإلســامية اإليرانيــة. مــن الجديــر اإلشــارة إلــی أن متجــر 

منتجــات الطفــل لهــذه الشــركة ســيفتتح فــي غضــون شــهرين.

12 نوفمبر 2020
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ا رك�ي وا�ل �ز�ي �ة ع ال�ة �ة عل� موا�ة ا�ب ّدد الر�ة د�يد �ي�ث و�ز �ب ا�ز �ة �بدء العمل �ب
حســب تقريــر يــورو نيــوز تشــّدد تركيــا، الرقابــة علــی مواقــع التواصــل االجتماعــي 
مــع دخــول قانــون جديــد حيــز التنفيذ، ما يهــدد موقعي »تويتــر« و«فيســبوك« في هذا 

البلــد إذا لــم يمتثــا لطلبــات ســحب محتويــات تراهــا الســلطات موضــع جدل.
ويفــرض القانــون الجديــد علــی شــبكات التواصــل االجتماعــي التــي تســجل 
مليــون عمليــة دخــول إليهــا يوميــًا، مثــل »تويتــر« و«فيســبوك«، أن يكــون لهــا ممثــل 
فــي تركيــا واالمتثــال ألوامــر المحاكــم التركيــة إذا مــا طلبت ســحب مضمــون معين 

خــال 48 ســاعة.

1 أكتوبر 2020

وع �ة �ز�ي مو�ز " ال�عود�ي �ة امع�ة "ع�ز مر ال�اد� لحب �ة الموئ
م�ي سلام�ي الر�ة �اد ال�إ �ة لا�ة وال��ة �ز

ئ
ال�

الســعودية  »عفــت«  جامعــة  فــي  الســنوي  اإلســامية  الماليــة  مؤتمــر  عقــد 
بالشــراكة مــع المعهــد اإلســامي للبحــوث والتدريــب )IRTI( والمركــز الدولــي 
للتعليــم فــي التمويــل اإلســامي )INCEIF( فــي 17 مــن ديســمبر 2020 بمدنيــة 

جــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
دفعــت جائحــة كورونــا وازدهــار ســوق العمــل االفتراضــي، العلمــاء إلــی إيــاء 
فــي األجــواء االفتراضيــة  والقوانيــن اإلســامية  بالقواعــد  مــن االهتمــام  المزيــد 
والرقميــة. وبنــاء علــی هــذا فقــد تطــرق المؤتمــر إلــی البحــث عــن الطاقــات المالية 

ــا.  اإلســامية مــع التركيــز علــی فيــروس كورون
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المفكــرون  توصــل  الغربيــة،  النمــاذج  وفشــل  الفيــروس  هــذا  انتشــار  مــع 
المســلمون إلی أّن األدوات والموارد المالية اإلســامية مثل التبرعات المخلصة 
والوقــف، يمكــن أن تكــون بدائــل جيــدة للنمــاذج الفاشــلة لاقتصــاد العالمــي. 

يعقد هذا المؤتمر في المحاور اآلتية:
التكنولوجيا المالية Fintech ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.	 
ــ 19.	  كوفيدـ  نماذج االقتصاد العالمي بعد تفشي مرض 
كورونا.  	  رؤية االقتصاد اإلسالمي بعد فيروس 
كورونا وأثره على الركود االقتصادي.	  فيروس 
األخالق والقوانين المالية اإلسالمية الرقمية.	 
معايير صناعة التمويل اإلسالمي.	 
االستثمار الشامل والوقف.	 

" �ة م�ي لعا�ب الر�ة
ئ
�ة حول "حكم�ة ال� �ة عمل�ي ام�ة و�سث �ة اإ

أقيمــت الورشــة التاســعة لمكتــب الدراســات اإلســامية للفضــاء االفتراضــي 
بالتعــاون مــع حــوزة اإلمــام الكاظــم عليــه الســام العلميــة وحــول موضــوع »حكمــة 
األلعــاب الرقميــة« مــن قبــل حجــة اإلســام والمســلمين الدكتــور الســيد محمــد 

محســن ميــر مرشــدي خبيــر ومصمــم ألعــاب الكمبيوتــر. 
تطــرق حجــة اإلســام والمســلمين ميــر مرشــدي فــي بدايــة الورشــة إلــی طبيعــة 
الفيديــو  ألعــاب الكمبيوتــر وألعــاب  قــام بتعريــف  ثــم  وأهميــة هــذا الموضــوع 

وتاريخهــا وخصائصهــا وعناصرهــا.
ثــم قــام بشــرح تحديــات اســتخدام ألعــاب الكمبيوتــر مــن خــال اإلشــارة إلــی 

اإلحصائيــات الخاصــة باســتخدام ألعــاب الكمبيوتــر فــي إيــران والعالــم.  
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ومــن خــال شــرحه لتهديــدات ألعــاب الكمبيوتــر قــال ميــر مرشــدي: الترويــج 
للشــك والنســبية المعرفيــة والتفــرد فــي المعرفــة الحســية والتوجهــات المادية في 
العالــم وأســباب العالــم والقــراءات الخاطئــة عــن اهلل والــروح والجــن والملك ونفي 
القضــاء والقــدر والترويــج لعقيــدة التثليث المســيحية وانفعالية اهلل ونفــي الربوبية 
اإللهيــة والوصــف المــادي للــروح ونفــي المعــاد والتناســخ واإلنســانوية والحريــة 
المطلقــة وأصالــة قــدرة األخــاق النســبية والعنــف والجنــس واإلكــراه االجتماعــي 
واألناركيــة االجتماعيــة والطبقيــة والنزعــة االســتهاكية وإســاموفوبيا وتعريــف 
الغــرب بأنــه الحــق األعلــی وإقــرار وتوســيع نظــام الهيمنــة وترســيخ الصهيونية، هي 
مــن جملــة المســائل التــي تكثــر فــي هــذه األلعــاب وهنــاك حاجــة ملحــة القتحــام 

هــذا المجــال ودراســته مــن وجهــة النظــر الدينيــة«.
خــال هــذه الورشــة، تــم عــرض بعــض األلعــاب وألعــاب الفيديــو ودراســة 

المتنوعــة. واســتخداماتها  األلعــاب  أجهــزة 

ر�ز�ة �ة �ز ل للاإ طط لمد كا�ب حز ل �ة وعز عز
ا عل� م�ر ا�ز �ز �ة ال�ة ل وال�عود�ي �ي سرا�ئ ر اإ ع�ب

 أفــاد تقريــر لصحيفــة »وول ســتريت جورنــال« األمريكيــة بــأن شــركة »غوغــل« 
تســتعد لمــد شــبكة كابــات جديــدة لإلنترنــت، تربــط بيــن إســرائيل والســعودية 

ــر. ــرور بمص ــرة، دون الم ألول م
لمشــروع  تخطــط  »غوغــل«  أن  إلــی  للصحيفــة  مطلعــة  مصــادر  وأشــارت 
ضخــم للشــبكات التــي ســتربط أوروبــا بالهنــد، بهــدف زيــادة القــدرات التمريريــة 

للشــبكات القائمــة وتطويــر مراكــز البيانــات للشــركة.
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بديــا  الجديــد  الكابــات  فــي خــط  تــرى  أن »غوغــل«  إلــی  التقريــر  ويشــير 
للخطــوط العابــرة لمصــر التــي تفــرض رســوما مرتفعــة علــی شــركات االتصــاالت، 
وكذلــك نظــرا لوجــود المخاطــر المحتملــة لألعطــال الفنيــة فــي البحــر األحمــر 

بســبب حركــة الماحــة البحريــة المزدحمــة فــي المنطقــة.
ومــن المرجــح أن يضــم المشــروع مــد الخطــوط عبــر البحــر بيــن الســعودية 
أراضــي  البريــة عبــر  الخطــوط  ومــد  أيضــا،  بســلطنة عمــان  ربطهــا  مــع  والهنــد 
إســرائيل واألردن مــع االعتمــاد علــی البنيــة التحتيــة القائمــة كمــا ســيكون هنــاك 

خــط للكابــات عبــر البحــر المتوســط.

6 دیسمبر 2020

ا« مر�ز �ة »اع�ة �ي ط�ب علا�ز ع�ز �ة ال�إ
اختتمــت وزارة الحــج والعمــرة، مشــاركتها فــي معرض جيتكس للتقنيــة 2020، 
الــذي أقيــم خــال الفترة من 6- 10 ديســمبر الحالي بمركز التجــارة العالمي في دبي.

واستعرضت الوزارة مشاركتها في إبراز الحلول التقنية والمنصات الرقمية التي 
تقّدمها وزارة الحج والعمرة؛ بهدف تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ومــن المنصــات التقنيــة الحديثــة التــي تقّدمهــا وزارة الحــج والعمــرة تطبيــق 
»اعتمرنــا« الــذي يقــدم خدمــات إرشــادية لضيــوف الرحمــن.



أخبار العامل

33

�ة  �ة العلم�ي ا�ز�ي لطلا�ب الحو�ز س�ب ع ال�إ �ب المو�ة ححب
�ة  ك�ي مر�ي

ئ
ا��ة العدل ال� ل و�ز �ب م�ز �ة

بالتزامــن مــع االنتخابــات األمريكيــة، قامــت وزارة العــدل األمريكيــة بتصفيــة 
تأثيــر كبيــر علــی أذهــان  لهــا  وحجــب عشــرين موقعــًا علــی شــبكة اإلنترنــت 
الشــعب األمريكــي. وعلــی رأس هــذه القائمــة موقــع أبابيــل، ممــا يــدل علــی أهميــة 

مثــل هــذه األعمــال وعمــق تأثيرهــا. 
منــذ ثــاث ســنوات وبمســاعدة طــاب الحــوزة العلمية بــدأ هذا الموقع نشــاطه 
اإلخبــاري والتحليلــي حــول قضايــا فلســطين وإســرائيل والواليــات المتحــدة ونظــام 

الهيمنــة باللغــة اإلســبانية، ألصحــاب اللغة اإلســبانية فــي القــارة األمريكية.  
جديــر بالذكــر أنــه فــي وثيقــة نشــرها الموقــع اإللكترونــي لــوزارة العــدل األمريكيــة 
تــم تعريــف هــذا الموقــع كموقــع إخبــاري باللغــة اإلســبانية ينشــط فــي نشــر الثقافــة 
والتأريــخ والتقاليــد واألخبــار والقضيــة الفلســطينية ويشــتمل علــی محتــوى معــاد 
أمريــكا  فــي  للكيــان الصهيونــي وأمريــكا ويســتقطب اهتمــام ودعــم الشــعوب 

الجنوبيــة للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني.

10 نوفمبر 202

� �ة ا��ب حول �ز ح�ث الحز د �ب ع�ة
" ا�ة المراسل�ة �ة �ي ط�ب ماع�ي و�ة �ة وا�ل ال�حب �ا�ة ال�ة م�ز

فقــه  منظــور  مــن  االجتماعيــة  العاقــات  حــول  الفقــه  خــارج  بحــث  بــدأ 
»منصــات التواصــل االجتماعــي وتطبيقــات المراســلة« مــن قبــل ســماحة آيــة 
اهلل علــي رضــا أعرافــي، مديــر الحــوزات العلميــة فــي البــاد وذلــك بالتزامــن مــع 
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ــة العــام الدراســي للحــوزة العلميــة. وعقــدت إلــی اآلن ثــاث عشــرة جلســة  بداي
منهــا. يتــم فــي هــذه المــادة دراســة العاقــات االجتماعيــة مــع أمثلتهــا العمليــة 

فــي الشــبكات االجتماعيــة وتطبيقــات المراســلة.

10 نوفمبر 2020

� �ة ا��ب حول �ز ح�ث الحز د �ب ع�ة
" ر�ة �ز �ة والعملا�ة الم�ث �ئ اسث ركا�ة ال�ز ما�ا�ة ال�ث �ث اس�ة

بــدأ بحــث الخــارج فــي فقــه »اســتثمارات الشــركات الناشــئة وعملــة بيتكوين 
وحقــوق الســحب الخــاص )sdr( » مــن قبــل ســماحة آيــة اهلل الســيد محمــد رضــا 
المدرســي عضــو مجلــس صيانــة الدســتور وأحــد أعضاء جامعــة مدرســين الحوزة 

العلميــة بمدينــة قــم المقدســة. وعقــدت إلــی اآلن خمــس جلســة منهــا.
الموضوعات التي يتم تناولها في هذه المادة هي كالتالي:

دراسة فقهية لـ »اتفاقية SAFE البسيطة لألسهم المستقبلية«	 
 	 »»Convertible« دراسة فقهية لـ »اتفاقية الديون القابلة للتحويل
طبيعة وأحكام بيتكوين والعمالت المشفرة	 
 	»sdr طبيعة وأحكام »حقوق السحب الخاصة

10 نوفمبر 2020

�ة  ه�ي �ة اوى ال�ز �ة �دا� ال�ز عال ل�إ اع�ي هو م�اعد �ز كاء ال��ط�ز الدز
أفــاد بهــروز مينايــي مستشــار مديــر الحــوزات العلميــة فــي مجــال الــذكاء 
االصطناعــي أّن الــذكاء االصطناعــي ســيحدث تغييــرا حديثــا وكبيــرا فــي مجــال 
العلــوم اإلنســانية والدراســات الفقهيــة والمعرفيــة والعقائدية، وســيقدم توجيهات 
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لمراجــع التقليــد العظــام والباحثيــن الحوزوييــن فــي ســلوك طريــق االســتنباط 
وإصــدار الفتــوى. وفــي النهايــة يعتمــد إصــدار الفتــوى فــي المســائل علــی رأي 
الفقيــه، فلــن تتمكــن هــذه األنظمــة الذكيــة أن تحــل محــل الفقيــه فــي العمليــة 

العقليــة التــي يجريهــا والقــرار الــذي يتخــذه. 
ــي  ــم االفتراض ــة التعلي ــتخدام أنظم ــات اس ــات وتداعي ــق بتحدي

ّ
ــا يتعل وفيم

والــذكاء االصطناعــي صــرح مينايــي: ســيتم إطــاق بحــث الخــارج فــي فقــه 
»الــذكاء االصطناعــي« حتــی يخضــع هــذا الموضــوع للبحــث والتقييم مــن منظور 

الفقــه واألخــاق والعقيــدة.

9 أكتوبر 2020

سلام ء للاإ وى مس�ي ال�ة مح�ة �ز اإ ا �ب د�ي �ي �ب ك�ي ل وو�ي وعز طال�ب عز ا�ز �ة �باك��ة
طالبــت الســلطات الباكســتانية كا مــن شــركة غوغــل ومنصــة ويكيبيديــا 
بإزالــة محتــوى اعتبرتــه »مســيئا للمقدســات« ُنشــر فــي موقعيهمــا. وقالــت هيئــة 
االتصــاالت الباكســتانية - فــي بيــان - إنهــا تلقــت شــكاوى بشــأن »نتائــج بحــث 
مضللــة« عــن اإلســام، وتحميــل نســخة محرفــة مــن القــرآن الكريــم علــی متجــر 
غوغــل للتطبيقــات. وأشــارت الهيئــة أيضــا إلــی أنهــا تلقــت شــكاوى بخصــوص 
وســلم،  وآلــه  عليــه  اهلل  صلــی  محمــد  للنبــي  مســيئة  كاريكاتيريــة  رســوم  نشــر 
وكذلــك نشــر معلومــات مضللــة وخاطئــة عــن اإلســام فــي مقــاالت علــی موقــع 
ــد  ــه بع ــا - أن ــي بيانه ــة - ف ــدت الهيئ ــات. وأك ــددة اللغ ــا متع ــوعة ويكيبيدي موس
اتصــاالت مكثفــة حــول المســألة، تــم إخطــار ويكيبيديــا إلزالة المحتوى المســيء 

ــي. ــراء قانون ــاذ أي إج ــب اتخ ــات لتجن للمقدس

25 دیسمبر 2020
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� ح م�ز � والر�ب �ب عل�ي ع والك�ة ع المراحب دم�ي وو�ز ع �ز اء مو�ة �ز�ث حكم اإ
إســام ويــب هــو موقــع إســامي دعــوي تــم تدشــينه منــذ عــام 1998م مــن قبــل 

وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية القطريــة. لقــد جــاء فــي الموقــع:
تســهل  وأدوات  للدراســة،  خدمــي  موقــع  بعمــل  قمــت  عامــا،   24 عمــري 
الدراســة ألحــد األقســام. وقمــت بإنشــاء صفحــة مخصصــة للكتــب العلميــة 

األقســام. بأحــد 
وكان الهــدف فــي األســاس اإلفــادة، ولكــن قمــت بعدهــا بوضــع إعانــات 
علــی الموقــع للمســاعدة فــي تكاليــف تشــغيله. الموقــع اآلن يدخل لــي المال كل 

شــهر، وكنــت آكل منــه.
هــل يجــوز األكل منــه، بينمــا يأتــي 98% مــن الربــح، مــن الصفحــات التــي يتــم 
نشــر الكتــب والمراجــع عليهــا، والتــي ال أملكهــا وال أبيعهــا، لقــد وضعتهــا مجانــا؛ 

ألن ســعرها يتعــدى اآلالف، وهنــاك العديــد غيــر مقــدر؟
أريــد رأي الديــن تحديــدا فــي األكل مــن هــذا المــال، علمــا بأنــي ال أبيــع هــذه 

الكتــب، لكــن المســاحات اإلعانيــة علــی الموقــع ككل.

�ة ا�ب �ب ال�إ
الحمد هلل والصاة والسام علی رسول اهلل وعلی آله وصحبه، أما بعد:

 فالكتــب التــي لهــا حقــوق تأليــف أو نشــر، ال يجــوز التعــدي علــی حقــوق 
أصحابهــا، وال شــك أن نشــرها مجانــا بــدون إذنهــم داخــل فــي االعتــداء علــی 
ــه عليهــم، ومــا ألحقتــه بهم 

َ
حقوقهــم، وإهــدار لحقهــم المالــي، وتضمــن لهــم مــا فوّت

مــن ضــرر بســبب نشــرك لتلــك الكتــب بموقعــك. ومقــدار قيمــة ذلــك، يقدرهــا 
ــال. ــذا المج ــي ه ــاص ف ــرة واالختص ــاب الخب أصح
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ومــا ذكرَتــه مــن ارتفــاع ســعر تلــك الكتب، وكــون بعض الناس ال يملك ثمنهــا، ال 
يبيــح لــك نشــرها إن كان أصحابهــا ال يأذنــون فــي ذلك. فاتق اهلل تعالــی، وكف عنه.

وأمــا لــو كان أصحــاب تلــك الكتــب يأذنــون فــي نشــرها، فــا حــرج عليــك فيما 
تفعــل، ولــك األجــر فــي تســهيل الوصــول إليهــا. هــذا فيمــا يتعلــق بالنقطــة األولــی 

وهــي نشــر الكتــب بالموقــع، وفيهــا ذلــك التفصيــل الســابق.
وأمــا النقطــة الثانيــة وهــي مــا تكســبه مــن اإلعانــات التــي تعــرض بموقعــك: 
فالحكــم فيهــا ينبنــي علــی نــوع تلــك اإلعانــات: فــإن كانــت مباحــة، فمــا تكســبه 
منهــا مبــاح. وأمــا لــو كانــت محرمــة كإعانــات القمــار والربــا، واإلعانــات التــي 

تتضمــن الفحــش مــن عــري ونحــوه، فــا يجــوز عرضهــا، وال التكســب منهــا.
وإن كان فــي بعــض اإلعانــات شــيء محــرم، فيكــون فــي الكســب منهــا حرمــة 

بقــدر ذلك.

17 نوفمبر 2020

ل�ة اهلل اها�ة لحز � م�ز �ي س �ز اع�ي ل�ي كاء ال��ط�ز الدز
ــد الجنــدي، عضــو المجلــس األعلــی للشــئون اإلســامية،  أكــد الشــيخ خال
أن الروبــوت والــذكاء االصطناعــي واإلنســان اآللــي والمانيــكان وماكيــت التشــريح 
ليــس فيــه مضاهــاة لخلــق اهلل ســبحانه وتعالــی، منوًهــا بأنــه حــال تصميــم شــجرة 

مــن الصلصــال أو رســم زهــرة أو عــود قمــح أو ذرة ال يعتبــر مضاهــاة لخلــق اهلل.
وتابــع، أن المضاهــاة تحتــاج لفعــل ونيــة أن يكــون اإلنســان لديــة قــدرة مثــل 
اهلل، وحــال خلــی القلــب مــن هــذه النيــة تكــون الرســومات واألعمــال الخزفيــة 

ــم. والتمثاليــة ليســت فيهــا تحري

6 فبراير 2021
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اع�ي كاء ال��ط�ز ر�ب �ز�ي الدز � المعز وحب
بعــد ســنوات مــن الكــد واالجتهــاد، ظفــرت الباحثــة المغربيــة، األســتاذة فــي 
مجــال تعلــم اآللــة )أحــد فــروع الــذكاء االصطناعــي( وتحليل البيانــات الضخمة، 
الشــامل  االصطناعــي  »الــذكاء  فئــة  فــي  األولــی  بالجائــزة  المصنــف،  هاجــر 
المندمــج«، ضمــن جوائــز »ويمــن تيــك« التــي تكافــئ النســاء اللواتــي يحققــن 

ــة. ــا المتقدم ــال التكنولوجي ــي مج ــة ف ــازات دولي إنج
وقــد اســتطاعت هاجــر المصنــف مــن الحصــول علــی بــراءة اختــراع خــاص 
بتحليــل ومعالجــة البيانــات، التــي يحتــوي عليهــا الهاتــف النقــال، وتقــول: »هــذا 
االختــراع يمنــح للهاتــف القــدرة علــی التعــرف علــی مشــاعرنا والتفاعــل معنــا مــن 

خــال توصلنــا برســائل شــخصية، بنــاء علــی وضعنــا النفســي«.

4 دیسمبر 2020

حر�ث ه�ة ال�ة ك�ي لمواحب �ة م�ر�ي دز �ي ط�ب �ة
فــي محاولــة لمكافحــة التحــرش الجنســي فــي مصــر، أطلــق شــابان تطبيقــا 
المحــاوالت  مــع  توازيــا  »ماتخافيــش«،  اســم  عليــه  أطلقــا  الذكيــة  للهواتــف 

المقلقــة. الظاهــرة  للقضــاء علــی هــذه  والمجتمعيــة  الحكوميــة 
ــا، إذ أسســه المهندســان أحمــد ريحــان  ــر التطبيــق مشــروعا شــبابيا بحت ويعتب
وسلمی مدحت، حديثا التخرج في كلية الهندسة بالجامعة األلمانية في القاهرة.

وتقــول ســلمی إن تشــجع ضحايــا التحــرش فــي مصر مؤخــرا علی روايــة تجاربهم 
عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي، كان الســبب الرئيســي وراء فكــرة التطبيــق، إذ 

حاولــت مــع زميلهــا االســتفادة بمــا تعلمــاه في الكليــة لمحاربــة التحرش.
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�ة �ز ول مد�ي
ئ
ح ا �ة �ة �ز ول�ي العهد ال�عود�ي �ي

�ة ط�ة اع�ي �ز�ي الم�ز كاء ال��ط�ز الدز دا� �ب �ة
أعلــن ولــي العهــد الســعودي ورئيــس مجلــس إدارة شــركة نيــوم، إطاق مشــروع 
مدينــة »ذا اليــن« فــي نيــوم، مشــيرا إلــی أنهــا ســتكون نموذجــا ثوريــا لمــا يمكــن أن 
تكــون عليــه المجتمعــات الحضاريــة مســتقبا، ومخطــط يكفــل إيجــاد التــوازن 

للعيــش مــع الطبيعــة.
وســتضم مدينــة »ذا اليــن« مجتمعــات مترابطــة ومعــززة بالــذكاء االصطناعــي 
علــی امتــداد 170 كــم، ضمــن بيئــة بــا ضوضــاء أو تلــوث، وخاليــة مــن المركبــات 
واالزدحــام. وســُتدار مجتمعــات »ذا اليــن« باالعتمــاد الكامــل علــی تقنيــات 
الــذكاء االصطناعــي لتســهيل عمليــة التواصــل مــع اإلنســان بطريقــة تمكنهــا مــن 
التوّقــع والتفاعــل بقــدرات غيــر مســبوقة، ممــا يوفــر وقــت الســكان والشــركات، 
وســتكون المجتمعــات مترابطــة افتراضيــًا فيمــا بينهــا؛ حيــث ســيتم تســخير نحو 
90% مــن البيانــات لتعزيــز قــدرات البنيــة التحتيــة فــي حيــن يتــم تســخير 1% مــن 

البيانــات فــي المــدن الذكيــة الحاليــة.

10 یناير 2021

اع�ي كاء ال��ط�ز الدز و� الم�لم�ة �ب عز �ي
ئ
�ة ال� ل�ي �ة

ئ
�س م�ز ا حب ال�ة

بعــد أيــام علــی فضيحــة »منبــه اإليغــور« لشــركة هــواوي، قامــت شــركة »علــي 
ــة  ــاعدة الحكوم ــة مس ــا كيفي ــم عمائه ــحابية بتعلي ــبة الس ــال الحوس ــا« ألعم باب
الصينيــة فــي تعقــب واضطهــاد أعضاء األقلية ذات األغلبية المســلمة، بحســب 

.»IPVM« منظمــة األبحــاث
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وبحســب الموقــع الرســمي لـــ«IPVM«، تقــدم شــركة »علي بابــا« اإليغور كخدمة 
ســحابية لعمائهــا، مــا يســمح بتنبيــه المشــتركين لديهــا عنــد اكتشــاف أحــد 
أعضــاء األقليــة المســلمة، إذ لديهــا موقــع للبيــع والشــراء عبــر اإلنترنــت، وموقــع 

آخــر للخدمــات الســحابية يتضمــن مزايــا وخدمــات تقنيــة عــّدة.
وتقــوم الشــركة بتصويــر مســتخدمي موقعهــا، لتقــوم بالتأكــد مــن عرقهــم، فــإذا 
كانــوا مــن اإليغــور، تقــوم بإرســال تنبيهــات واشــعارات إلــی مشــتركين لديهــا، قــد 

تكــون الحكومــة الصينيــة واحــدة منهــم.
ونشــرت منظمــة األبحــاث فيديــو يبّيــن كيفية عمــل هذه الخدمة الســحابية، 
المســلمة،  باألقليــة  خاصــة  ومعلومــات  بيانــات  نقــل  مــن  عنهــا  ينتــج  ومــا 

المضطهــدة مــن قبــل الســلطات الصينيــة.
وكانــت شــركة »علــي بابــا« قــد اعترفــت بتتبــع اإليغــور عبــر عــرض الخدمــة عبــر 
موقعهــا بشــكل علنــي، إال أّنــه بعــد االستفســار حــول مــا تقــوم به من دعــم للحكومة 
الصينيــة مــن قبــل »IPVM«، ســارعت إلــی حــذف إشــارات اإليغــور واكتشــاف 

األقليــات عبــر موقعهــا اإللكترونــي.

17 دیسمبر 2020

�ز دم�ي �ز ع للم��ة �ب �ة �ة م�ة �ي ط�ب ، ل�ة �ز مر�ة �ي ل� 10 ملا�ي �ي رز �ز م �ة �ة
ذكــر موقــع فايــس مذربــورد )Vice’s Motherboard( أن تطبيقــًا شــهيرا آخــر 
لشــركات  المســتخدمين  مواقــع  بيانــات  ببيــع  اتهامــه  تــم  المســلمين  لصــاة 

التكنولوجيــا التــي لهــا عاقــات مــع الجيــش األميركــي.
 Salaat( »وأفــاد موقــع التكنولوجيــا أمــس االثنيــن بــأن تطبيــق »الصــاة أوال
 .)Predicio( ــو ــی شــركة بريدكي ــع المســتخدمين إل ــات مواق First( كان يبيــع بيان
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وهــي شــركة فرنســية كانــت فــي الســابق جــزءًا مــن سلســلة إمــداد بيانــات معقــدة 
الفدرالــي،  التحقيقــات  مكتــب  مــع  يعمــل  أميركيــا  حكوميــا  متعاقــدا  تضــم 

والجمــارك وحمايــة الحــدود.
وقــال إن المصــدر »قلــق« مــن أن مثــل هــذه المعلومــات الحساســة قــد تتعقب 
المســلمين وهــم يمارســون حياتهــم اليوميــة، ويمكــن أن يســيء اســتخداَمها 

أولئــك الذيــن يشــترون البيانــات ويســتخدمونها.
ولــم يســتجب مطــور التطبيــق هشــام بوشــابة لطلبــات موقــع ميــدل إيســت آي 
)Middle East Eye( - الــذي نشــر الخبــر - للتعليــق، لكنــه أخبــر مذربورد أن جمع 
البيانــات يبــدأ فقــط إذا تــم تنزيــل التطبيــق فــي المملكــة المتحــدة أو ألمانيــا أو 

فرنســا أو إيطاليــا.

12 كانون الثاني 2021

" �ز�ي
آ
را �ي �ز�ي مما�س�ة العمل ال�ة را�ز �ة اء ال��ز �ز د�ا�ة ال�ز دو�ة "�ة ، �ز طهرا�ز

نظمــت منظمــة النشــاطات القرآنيــة لآلكاديمييــن االيرانييــن التابعــة الــی 
منظمــة الجهــاد الجامعــي فــي إيــران، الثاثــاء 8 ديســمبر / كانــون األول 2020 ندوة 

»كشــف قــدرات الفضــاء اإلفتراضــي فــي ممارســة العمــل القرآنــي«.
القرآنيــة  الثقافيــة  النشــاطات  وتطويــر  وتنميــة  نشــر  إلــی  النــدوة  هدفــت 
وأيضــًا هدفــت إلــی تطويــر مســتوی إســتخدام الشــبكات اإلجتماعيــة والفضــاء 

القرآنيــة. الثقافــة  لنشــر  اإلفتراضــي 
شــارك فــي النــدوة عــدة مــن األكاديمــي والباحــث الدينــي االيرانــي »الشــيخ 

زائــري« والمــدرس األكاديمــي »مصطفــی إنتظــاري هــروي«.
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ــة  ومــن أهــم مواضيــع النــدوة هــي »الكشــف عــن أحــدث الفعاليــات القرآني
المؤثــرة والفاعلــة فــي نشــر الثقافــة القرآنيــة«، و«التعــرف علــی قــدرات الفضــاء 
الســيبراني )مواقــع إلكترونيــة، شــبكات اجتماعيــة، منتديــات، قنــاة تلغــرام، 

إنســتغرام(، حيــث شــرح المحاضــرون الســبل واألدوات.

وم �ي �ة �ز �ز ا ومد�ي �ي و�ة �و�ز الرو�ب
منحــت المملكــة، الجنســية الســعودية للروبــوت »صوفيــا« )Sophia( كبــادرة 
لــه دور محــوري فــي إدارة مدينــة  رمزيــة لمشــروع مدينــة نيــوم الذكيــة؛ ليكــون 
الــذكاء االصطناعــي علــی تحســين جــودة  تســاعد تطبيقــات  إذ  المســتقبل؛ 
الحيــاة، وترشــيد اســتخدام المــوارد، وتقليــل اســتهاك الطاقــة والميــاه، وتوفيــر 
المــوارد الطبيعــة، والحفــاظ علــی البيئــة، وتحســين األمــن، واســتباق كثيــر مــن 
اإلجــراءات  واتخــاذ  المحتملــة،  التهديــدات  وتحديــد  والمخاطــر،  األحــداث 

الوقائيــة دون تدخــل بشــري.

13 دیسمبر 2020

وا�ل ع ال�ة ر موا�ة ها ع�ب ر م�ز �ي �دز �د ال�ة �ة كرا�ة �ب ر الم�ز طر �ز�ث حز
كتــب عصــام عبــد ربــه محمــد مشــاحيت فــي مقالتــه التــي نشــرت فــي 
موقــع مجموعــة مواقــع مــداد: مــا ال ريــب فيــه أن العالــم اليــوم يمــر بتغيــرات تقنيــة 
تــزداد تطــورا يومــا بعــد يــوم، فقــد بــرزت شــبكة المعلومــات العالميــة )اإلنترنــت( 
كأقــوى وســيلة اتصــال فــي الوقــت الحاضــر، فعــن طريــق هــذه الشــبكة تحولــت 
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المجتمعــات إلــی مجتمعــات معلوماتيــة، وأصبــح العالــم مــن خالهــا قريــة 
ــا. ــن أفراده ــط بي ــهل الرب ــرة يس صغي

ر فيهــا  ــكار المنكــر نشــر المقاطــع التــي ُتصــّوَ وهنــاك مــن ظــن أن مــن طــرق إن
بعــض المنكــرات أو بعــض الحــوادث التــي تخــل باألمــن بشــكل عــارض، ويظــن 

أنــه بهــذا العمــل قــد أحســن، وهــو فــي الحقيقــة قــد أســاء!
وقــد أمــر الشــارع مــن وقــع فــي معصيــة أن يســتر علــی نفســه، وال يخبر بهــا أحدًا؛ 
ْن َتْنَتُهــوا َعــْن 

َ
ُكــْم أ

َ
ــاُس َقــْد آَن ل َهــا الّنَ ّيُ

َ
لقــول رســول اهلل صلــی اهلل عليــه وســلم: »... أ

ــْن  ــُه َم
َ
َيْســَتِتْر ِبِســْتِر اهلِل، َفِإّن

ْ
ــاُذوَراِت َشــْيئًا َفل َق

ْ
ــِذِه ال ــْن َه َصــاَب ِم

َ
ــْن أ ُحــُدوِد اهلِل، َم

ْيــِه ِكَتــاَب اهلِل «.
َ
َنــا َصْفَحَتــُه ُنِقــْم َعل

َ
ُيْبــِدي ل

فنشــر المنكــرات عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي بقصــد التحذيــر منهــا 
مخالــف لمقاصــد الشــريعة التــي مــن أعظمهــا: تحقيــق مصالــح العبــاد، ودرء كل 

مفســدة تضــّرُ بهــم.

25 یناير 2021

�ة رع�ي حكام ال�ث
ئ
اوى و ال� �ة �ي ال�ز ل�ة �ة

�ة ماع�ي �ة وا�ل ال�حب ع ال�ة رامحب و موا�ة م�ز �ب
ــكام  ــاوی واألح ــي الفت ــول تلق ــة ح ــة بحثي ــي ورق ــن اهلل، ف ــعيد آل يع ــب س كت
الشــرعية مــن برامــج و مواقــع التواصــل االجتماعــي: فقــد أنعــم اهلل جــل وعــا علينــا 
فــي هــذا الزمــان بنعــم ال ُتعــد و ال ُتحصــی، و منهــا أن هدانــا لتحصيــل العلــوم 
ــاة و  ــم الحي ــر ُنظ ــي تطوي ــاهمت ف ــي س ــاالت، و الت ــف المج ــي مختل ــدة ف المفي
ســّهلت علــی اإلنســان الكثيــر مــن مشــاقها، حتــی اســتطاع اإلنســان بفضــل اهلل 
جــل وعــا أن يجعــل العالــم الكبيــر المترامــي األطــراف؛ كالقريــة الصغيــرة التــي لــو 
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نــادى شــخص فــي طرفهــا أجابــه صاحبــه مــن طرفهــا المقابــل دون مشــقة أو عناء، 
حيــث ســهلت التكنولوجيــا الحديثــة عمليــة التواصــل و تبــادل المعلومــات بيــن 
النــاس عبــر الكثيــر مــن الوســائل و الطــرق؛ و التــي كانــت والزالــت فــي تطــور مســتمر 
حتــی أصبــح اإلنســان يتجــاوز آآللــف الكيلومتــرات بجوالــه عــن طريــق مواقــع 

التواصــل اإلجتماعــي و البرامــج التابعــة لهــا دون أن يغــادر مكانــه.
تابــع عضــو هيئــة التدريــس في كليــة التقنية في إحــدی الجامعات الســعودية 
فــي مقالتــه إن نفــع و ضــرر هــذه البرامــج و المواقــع و غيرهــا من وســائل التكنولوجيا 
الحديثــة مرتبــط باســتخدام اإلنســان لهــا، فــإن اســتخدمها فيمــا ينفع فلهــا أجرها 

و إن اســتخدمها فيمــا يضــر فعليه وزرها واهلل المســتعان. 
ــه  ــر دين ــة: الواجــب علــی المســلم إذا جهــل شــيئًا مــن أم ــي المقال ــم جــاء ف ث
أو استشــكل عليــه شــيء فيــه؛ أن يســأل أهــل العلــم واالختصــاص الذيــن ُعرفــوا 
بعلمهــم ودينهــم و ورعهــم؛ فــإن اهلل جــل وعــا أمــر مــن ال يعلــم بالرجــوع إليهــم فــي 
ُمــون(. ولكــن 

َ
ْكــِر ِإْن ُكْنُتــْم ال َتْعل ِ

ّ
ْهــَل الذ

َ
وا أ

ُ
ل
َ
جميــع الحــوادث، قــال تعالــی:) َفاْســأ

مــن االســتخدامات الخاطئــة التــي يقــع فيهــا الكثيــر مــن المســلمين دون الشــعور 
بخطــأ هــذا االســتخدام هــو تبــادل الفتــاوى و المعلومــات الدينيــة و األحــكام 
الشــرعية؛ دون التحقــق مــن صحتهــا و التأكــد مــن موثوقيتهــا و ســامة مصدرهــا 
ــدة  ــی عقي ــلبًا عل ــر س ــد تؤث ــي ق ــدع الت ــات و الب ــائس و الخراف ــن الدس ــا م و خلوه

ــه دون أن يعلــم. المســلم أو علــی األحــكام المتعلقــة بعبادت
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وء �ز المعلوما�ة �ز�ي ال�ز �ي رز حز �ة
محمــود جعفــر، عالــم مصــري، يعمــل ضمــن فريــق بحثــي كبيــر فــي ألمانيــا 
علــی إنجــاز سيشــكل نقلــة نوعيــة فــي عالــم التكنولوجيــا باســتخدام الضــوء، 

ــر لتحقيــق هــذا اإلنجــاز. ــم قطــع شــوط كبي وبالفعــل ت
والنقلــة النوعيــة المرتقبــة هــي تخزيــن المعلومــات فــي ذاكــرة حاســبك اآللــي 
ال  ســرعة  ذلــك  وســيحقق  إلكترونيــة،  ال  ضوئيــة  بصــورة  المحمــول  أو هاتفــك 
متناهيــة تماثــل ســرعة الضــوء فــي تحميــل المعلومــات علــی أجهزتــك الذكيــة.

ــه  ــا فعلت ــة« إن »م ــوز عربي ــكاي ني ــع »س ــی موق ــه إل ــي حديث ــر ف ــف جعف ويضي
أشــبه بإشــارة مــرور داخــل شــريحة الميكرســكوب تقــوم بتعديــل الضــوء وتطويعــه 

لاســتخدامات المعلوماتيــة المختلفــة.«

30 یناير 2021

م�ر ا�ة الـ »5G« �ب �ي �ز �ة طلا�ة �ة ط�ة ا�ز �ة «.. �ز د�ة د�ي �ة الحب دا��ي »العا�م�ة ال�إ
خــال اســتقبال الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، نــك ريــد، الرئيــس التنفيــذي 
والعضــو المنتــدب لمجموعــة »فودافــون« العالميــة، قــال »ريــد«، إن شــركته ســوف 
 ،)5G( الخامــس الجيــل  لشــبكات  تشــغيلية  إجــراء تجربــة  فــرص  تستشــرف 

بالعاصمــة اإلداريــة الجديــدة.
ــًة فــي وزارة االتصــاالت  ــة، ممثل تســعی القيــادة السياســية والحكومــة المصرّي
وتكنولوجيــا المعلومــات، إلــی المضي قدما في االنتهاء من تنفيذ برنامج )التحّول 
الرقمــي(، وهــو أحــد أهــم المشــروعات القوميــة التــي تتبناها الدولــة المصريــة، 
ووفــق تلــك االســتراتيجية جــاء مشــروع إنشــاء مدينــة المعرفــة بالعاصمــة اإلداريــة 
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ــة علــی إطــاق خدمــات الجيــل الخامــس،  ــدة، بالتزامــن مــع اعتــزام الدول الجدي
لتكــون العاصمــة اإلداريــة نقطــة انطــاق لشــبكات الجيــل الخامــس فــي مصــر.

ويعــد تأميــن شــبكات الجيــل الخامــس، وتقنيــات المســتقبل مــن خــال 
الرقميــة المصريــة، كنهــج  الســيادة  تاكيــدا للدفــاع عــن  النظيفــة”،  “الشــبكة 
شــامل لحمايــة المعلومــات الحساســة مــن التدخــات العدوانيــة مــن قبــل بعض 

ــي. ــن قوم ــألة أم ــة، مس ــة الخبيث ــات األجنبي الجه
معالجــة  تســريع  الخامــس،  الجيــل  شــبكات  تقنيــة  تطبيقــات  أبــرز  ومــن 
البيانــات، ودعــم ونمــو ســوق األجهــزة المنزليــة المتصلــة باإلنترنــت فيمــا يعــرف 

ــة«. ــازل الذكي بـ»المن

20 دیسمبر 2020

اع�ي كاء ال��ط�ز اء والدز �ي سث
ئ
ر�ز�ة ال� �ة �ز حد�ي م�ر ل�إ طلا�ة �ة ا�ز

انطلــق رســميا تحــدي مصــر إلنترنــت األشــياء والــذكاء االصطناعــي للســنة 
الخامســة علــی التوالــي، والــذي ينظمــه مجمــع اإلبــداع ببــرج العــرب بالشــراكة مــع 
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

قــال الدكتــور حســام عثمــان، نائــب الرئيــس التنفيــذي لهيئــة تنميــة صناعــة 
تكنولوجيــا المعلومــات، إن تكنولوجيا إنترنت األشــياء والذكاء االصطناعي جزء 
مــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة، مشــيرا الــی أن التحــدي يحتــوي علــی محــركات 
اإلبــداع المتكاملــة بدايــة مــن طــاب المــدارس وطــاب الجامعــات الــی مرحلــه 

الشــركات الناشــئة.
ويعــد تحــدي مصــر إلنترنــت األشــياء والــذكاء االصطناعــي هــو برنامــج قومــي 
علــی مســتوى الدولــة يســتهدف طــاب الجامعــات والشــركات الناشــئة ومشــاريع 
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طــاب مســار المتفوقيــن )ســتيم( الذيــن لديهــم أفــكار ومشــروعات مبتكــرة فــي 
 )AI( وتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي )IoT( مجــال تكنولوجيــا إنترنــت األشــياء

والمجــاالت ذات الصلــة.

.. ر�ز�ة �ة �ز ك�ة ال�إ �ب �ة سث �ي �ها�ب ما�ة ال�إ �ي طز �ز دم ال�ة �ز �ة��ة
هر �ز

ئ
علام ال� اإ �ة �ب د�اس�ة علم�ي

التنظيمــات  خطــاب  فــي  والكلمــة  الصــورة  )ســيميائية  دراســة  أكــدت 
اإلرهابيــة عبــر الفيديــو فــي شــبكة اإلنترنــت دراســة تحليليــة مقارنــة( العلميــة 
للباحــث حســن عيــد بحيــري المــدرس المســاعد بقســم اإلذاعــة بإعــام األزهــر، 
أن شــبكة اإلنترنــت أتاحــت للتنظيمــات اإلرهابية منصات تســتطيع من خالها 
الوصــول إلــی الــرأي العــام العالمــي والمحلــي؛ واســتطاعت مــن خالهــا تشــكيل 

ــازة اهتمــام الماييــن مــن المشــاهدين. ــدة لهــا، وحي االتجاهــات المؤي
وتوصلــت الدراســة إلــی عــدة نتائــج أهمهــا: أثبتــت الدراســة أن التنظيمــات 
اإلرهابيــة علــی اختــاف أيديولوجياتهــا تتبنــی خطابــا متقاربــا إلــی حــد كبيــر؛ إذ 
إنهــم يبــررون العنــف مــن منطلقــات دينيــة وقوميــة وعنصريــة، معتقديــن أنهــم في 
خضــم أزمــة وجوديــة تهــدد بقاءهــم واســتمرارهم، وتصــور اآلخــر علــی أنــه يســعی 
الســتبدالهم واحتــال أرضهــم والنيــل مــن ثقافتهــم ومعتقداتهــم، ويعتمــدون 
العنــف الســبيل الوحيــد لمنــع ذلــك، ويهدفــون مــن عملياتهــم إلــی جــذب 
األنظــار نحــو قضيتهــم، وأن تشــتعل الفتــن وتندلــع الحــروب بيــن الثقافــات، وقــد 
أعانهــم علــی ذلــك مــا وفرتــه شــبكة اإلنترنــت مــن ســهولة وســرعة فــي الوصــول إلی 

الماييــن مــن المســتخدمين دون جهــد أو مراقبــة أو تكلفــة.
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حب ل�ي م الحز عل�ي وى ل�ة �ي ال��ز را�ز �ة المعر�ز ال��ز
لقــد بــدأ المعــرض االفتراضــی الســنوى لتعليــم الخليــج فاعلياتــه فــی دورتــه 
الثانيــة عشــر والــذى عقــد فــي الفتــرة مــن 26 وحتــی 27 ينايــر 2021 والــذى يشــهد 
مشــاركة جامعــة العلميــن الدوليــة فــی دورتــه الحاليــة تحــت رعايــة األســتاذ 

الدكتــور عصــام الكــردى رئيــس الجامعــة.
وشــاركت جامعــة العلميــن الدوليــة فــی هــذا المعــرض بهــدف عــرض البرامج 
األكاديميــة المختلفــة التــی تقدمهــا لطابهــا واإلمكانيــات والخدمــات التــی 

توفرهــا لهــم.
ويعــد هــذا المعــرض مثــال للتحــول الرقمــی حيــث يمكــن المشــاركة مــن 
خــال الهاتــف الذكــی أو الحاســب المحمــول ممــا يعمــل علــی تســهيل التواصــل 

ــاركة. والمش
شــارك فــی المعــرض أكثــر مــن 100جامعــة وكليــة ومعهــد مــن أكثــر مــن 25 
دولــة مــن دول الشــرق األوســط وأفريقيــا وهــو مــا يتيــح الفرصــة للتواصــل المباشــر 
للطــاب وأوليــاء األمــور مــع ممثلــی كبــرى الشــركات وذلــك بهــدف إنشــاء منصــة 

ــج. ــف البرام ــاب لمختل ــتقطاب الط ــات الس ــز المؤسس ــة لتعزي تفاعلي

حب ل�ي ها �ز�ي الحز �ة دز طر�ي �ز
ئ
ا �ة �ة

ئ
دا �ة �ب ما��ي �ث ه�ة اس�ة ".. وحب �ة م�ي "العملا�ة الر�ة

العملــة  بــدأت  اإلنترنــت،  عبــر  تحققهــا  التــي  القياســية  األرقــام  ظــل  فــي 
المشــفرة تأخــذ طريقهــا فــي دول الخليــج بتبــّنٍ رســمي مــن الحكومــات. وبــدأت 
بنــوك مركزيــة عالميــة اســتخدم العملــة الرقميــة بشــكل متزايــد فــي جميــع أنحــاء 

ــع. ــم للمســاعدة فــي تحســين أنظمــة الدف العال
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الخبيــر االقتصــادي الدكتــور نصــر عبــد الكريــم، أكــد أن العمــات الرقميــة 
المشــفرة ال تفيــد المســتثمرين فــي دول الخليــج؛ ألنهــا ليســت وحــدة حســابية 

ــة للتــداول. قابل
ولــم تعــِط بعــض البنــوك المركزيــة، كمــا يؤكــد عبــد الكريــم، تراخيــص لعمــل 
المنصــات اإللكترونيــة لتــداول العمــات الرقميــة؛ لكونهــا غيــر مضمونــة، ودرجــة 

المخاطــرة بهــا عاليــة جــدًا.

اء �ي سث
ئ
ر�ز�ة ال� �ة �ز �ة اإ هرز حب

ئ
د ا ا�ي رز طر �ة حز

يوفــر تطويــر شــبكة 5G وإطاقهــا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، عــددًا 
مــن الخدمــات واالســتخدامات الجديدة للعماء والشــركات والمجتمع بشــكل 
عــام. لكــن فــي الوقــت نفســه، فــإن البنيــة التحتيــة والنظــام اإليكولوجــي للشــبكة 
ســيخلقان فرصــًا كبيــرة لتهديــدات خبيثــة، والتــي تســعی إلــی تعطيــل االقتصــاد 

والصحــة العامــة والســامة.
إن شــبكة 5G ســتؤثر بشــكل كبيــر علــی عــدد مــن القطاعــات، وســتمكن 
ــة الصحيــة والخدمــات اللوجيســتية مــن  مجموعــة مــن القطاعــات مثــل الرعاي

اعتمــاد نمــاذج تشــغيل جديــدة، واكتســاب رؤى جديــدة وزيــادة الكفــاءة.
ورغــم ذلــك، فــإن تزايــد اتصال أجهــزة إنترنت األشــياء ذات المهام الحساســة 
الــة فــي التهديــدات. فأجهــزة  ســيتيح فرصــًا إللحــاق الضــرر نتيجــة الجهــات الفّعَ
إنترنــت األشــياء المتصلــة بشــبكة 5G ســتولد كميــات هائلــة مــن البيانــات التــي 

يمكــن ســرقتها وإتافهــا أو التاعــب بهــا.
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ما�ا�ة را�ز�ي �ز�ي ال�إ �ب م�ز ال��ي لس للائ اء م�ب �ز�ث اإ
أعلنــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عن إنشــاء مجلس لألمن الســيبراني، 

يهــدف إلــی إعــداد سياســات وتشــريعات لتعزيز األمن الســيبراني فــي الباد.
وجــاء اإلعــان خــال تــرؤس الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس 
دولــة اإلمــارات، ورئيــس مجلــس الــوزراء وحاكــم دبــي، إجتماعــا لمجلــس الــوزراء 

بقصــر الوطــن فــي العاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي.
وكتــب الشــيخ محمــد بــن راشــد فــي تغريــدة علــی حســابه فــي تويتــر: »اعتمدنا 
فــي جلســة مجلــس الــوزراء إنشــاء مجلــس لألمــن الســيبراني فــي الدولــة، يختــص 
كافــة  جاهزيــة  ورفــع  الســيبراني  األمــن  لتعزيــز  وتشــريعات  سياســات  بإعــداد 
القطاعــات لاســتجابة. أمــن الوطــن اليــوم فــي الفضــاء الرقمــي ال يقــل عــن أهميــة 

أمنــه فــي الفضــاء الجغرافــي«.

29 نوفمبر 2020

�ة �ي ر�ب ��ة معز م�ز
أســس مهندســون مغاربة منصة إلكترونية مجانية تســاعد علی تقويم مســتوى 
التاميــذ فــي مــادة الرياضيــات، بشــراكة مــع باحثين أميركييــن، وتعد هــذه المنصة 

الوحيــدة المبنيــة علــی الــذكاء االصطناعي علی المســتوى العربي.
تحصيــل  تســهيل  إلــی   - مؤسســيها  حســب   - المبــادرة  هــذه  وتهــدف 
المكتســبات فــي مــادة الرياضيــات بالنســبة لجميــع التاميــذ، وبالتالي اإلســهام 

بطريقــة فعالــة وملموســة فــي تحســين موقــع المغــرب فــي هــذا المجــال.
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أمــا الهــدف فهــو توفيــر هــذه المنصــة المدعمة بآخــر مســتجدات التكنولوجيا 
للمعلميــن والعامليــن فــي الدعــم المدرســي الســتعمالها فــي تحســين تجربــة 

التعلــم عنــد التاميــذ.

26 دیسمبر 2020

�ز كو�ي �ة �ي ال�ب �ة �ب رك�ي �ة وال�ة �ي را�ز �ي ركا�ة ال�إ ع لل�ث د�ز لا �ة و�ي رز �ز �ز
مــع اســتمرار ارتفــاع أســعار العمــات الرقميــة، يبــدو أن إدارة نيكــوالس مــادورو 
الحاكمــة فــي فنزويــا كانت تبحث عــن األمل - وبدأت بالفعل في الدفع للشــركات 
ــة مــن  فــي تركيــا وإيــران بعملــة البيتكويــن )BTC(، مســتفيدة مــن مــا خزنتــه الدول

البيتكويــن واإليثيريــوم )ETH(، مــع اســتمرار ارتفــاع أســعار العمــات الرقميــة.
وفقــًا لتقريــر صــادر عــن المنشــور األســباني RunRun.es، ذكــرت »مصــادر فــي 
البنــك المركــزي الفنزويلــي« لــم تســمها أن »المدفوعــات إلی الشــركات مــن الدول 

الحليفــة مثــل إيــران وتركيــا قــد تمــت باســتخدام البيتكويــن«.
 - البيتــرو  بهــا،  الخاصــة  الرقميــة  عملتهــا  طــورت  التــي  الدولــة،  وجــدت 
المدعومــة مــن احتياطيــات النفــط المحظــورة - نفســها فــي أزمــة ماليــة متفاقمــة 
أثــر علــی  الــذي  بســبب مزيــج مــن العقوبــات األمريكيــة ووبــاء فيــروس كورونــا 

الفنزويلــي. االقتصــاد 
لكن يبدو أن مادورو قد فرض عقوبات علی مجموعة من قنوات األعمال الرقمية 
فــي محاولــة لتجــاوز العقوبــات - وإذا كان مــن المفترض تصديق البنك المركــزي، فا 

يوجد اآلن نقص في مشتري البيتكوين الفنزويلي في المجتمع الدولي.

7 دیسمبر 2020
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" اع�ي كاء ال��ط�ز �ز �ز�ي "الدز �ي رك�ي م�ي
ئ
هر ال� �ب ر�ي �ي ا�ئ رز حب

قبــل أن تســدل ســنة 2020 ســتارها بأيــام قليــا، حملــت مفاجــأة ســاّرة للدكتور 
الجزائــري فــؤاد بوســطوان، الــذي تــوج بلقــب أفضــل مديــر تنفيــذي ألبحــاث 
الــذكاء االصطناعــي فــي الواليــات المتحــدة، متفوقــا بذلــك علــی 500 مترّشــح، 
عــن منظومــة نظــر فــي الــذكاء االصطناعــي ابتكرهــا رفقــة فريقــه، تعتبــر األســرع 

واألدّق بيــن المنظومــات الموجــودة حاليــًا.
وبعــد أن أثبــت فــؤاد تفوقــه أكاديميا قــرر التوجه نحو العالــم االقتصادي، فعمل 
كباحــث مختــص فــي الــذكاء االصطناعــي فــي الشــركة األميركيــة »غرينجــر« فــي 
شــيكاغو، وبعــد 3 ســنوات أصبــح المديــر التنفيــذي لمركــز البحــث فــي الــذكاء 

االصطناعــي التابــع للشــركة.

30 یناير 2021

ر ه�ي " ال�ث ا��ي�ة �ة "سث �ي ط�ب �ة عد�ة �ز�ي �ة �ي م�ز
ئ
را�ة ا عز �ث

أعلنــت شــركة )Trend Micro( ألمــن تكنولوجيــا المعلومــات أنهــا وجــدت 
ــد مــن الثغــرات األمنيــة« فــي التطبيــق الشــهير »شــاريت«. »العدي

الملفــات  لنقــل  أو »انشــرها« )SHAREit( هــو تطبيــق مجانــي  و«شــاريت« 
والصــور والفيديوهــات وغيرهــا بيــن أجهــزة التــي يتوفــر بهــا »واي فــاي«. 

ويقول تقرير الشــركة إن ثغرات »شــاريت« يمكن »إســاءة اســتخدامها لتســريب 
بيانــات المســتخدم الحساســة وتنفيــذ تعليمــات برمجيــة عشــوائية مــن خــال 

التصاريــح التــي يطلبهــا التطبيــق«.



أخبار العامل

53

ويطلــب »شــاريت« مــن المســتخدم الوصــول إلــی مســاحة تخزيــن هاتفــه 
والموقــع. والمايكروفــون  والكاميــرا  الوســائط  بالكامــل وجميــع 

وأضافــت » الشــركة ربمــا يجــب علــی المســتخدمين إلغــاء تثبيــت التطبيــق 
فــي أســرع وقــت ممكــن.«

17 فبراير 2021

اع�ي كاء ال��ط�ز م�ي مع الدز م الر�ة عل�ي ال�ة
فــي اليــوم العالمــي للتعليــم: اإليسيســكو تدعــو إلــی اعتمــاد االستشــراف 

التربويــة. بنــاء االســتراتيجيات  فــي  الــذكاء االصطناعــي  مــن  واالســتفادة 
بــادرت اإليسيســكومن منطلــق االضطــاع بمســؤولياتها علــی الصعيديــن 
ــاعدة  ــة لمس ــادرات التربوي ــن المب ــم م ــدد مه ــاق ع ــی إط ــي، إل ــامي والدول اإلس
الــدول األعضــاء علــی توفيــر بدائــل تعليميــة لطابهــا طــوال فتــرة الجائحــة، وتزويــد 
عــدد كبيــر منهــا بتجهيــزات ومعــدات تكنولوجيــة لتعزيــز إنتــاج المحتويــات 

ــة ونشــرها. ــة الرقمي التعليمي
وتذكــر بــأن عصــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة يتطلــب إعــداد العــدة الازمــة تربويــا 
وتنظيميــا وتقنيــا وتشــريعيا لتيســير االنتقــال الحتمــي مــن المدرســة التقليديــة إلــی 
المدرســة الرقمية ولاســتفادة من الفرص الهائلة التي يتيحها الذكاء االصطناعي 

لجميــع مجــاالت العمــل البشــري ومنهــا المجــال التربــوي التعليمــي.

24 یناير 2021
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�ة �ي رو�ز لك�ة لعا�ب ال�إ
ئ
راط �ز�ي ال� �ز ح�ا�ئ�ي م�ز ال�إ ر اإ ر�ي �ة �ة

ــام  ــة أم ــي ممارســة األلعــاب اإللكترونيــة، والجلــوس لفتــرات طويل ــراط ف اإلف
الشاشــات أثنــاء فتــرة الحجــر المنزلــي، ضاعــف مــن مخــاوف األســر والعائــات 

بشــأن األضــرار الصحيــة والنفســية الناتجــة عــن إدمــان مثــل هــذه األلعــاب.
كشــفت شــبكة »CNN« األميركيــة، فــي تقريــر ســلط الضــوء علــی تزايــد اإلقبال 

علــی هــذه األلعــاب، التــي ال تحتــاج ممارســتها إلــی مغــادرة عتبــة المنــزل.
فقــد نشــرت مجلــة »فوربــس« األميركيــة مؤخــرًا، تقريــرًا تحدثــت فيه عــن أهمية 
التفكيــر الواعــي فــي مســاعدة األفــراد علــی تجنــب األضــرار التــي قــد تخلفهــا 

التكنولوجيــا فــي عصرنــا الحالــي.

27 یناير 2021

ر الوا�ة�ا�ب �ة المعلوما�ة ع�ب سر�ة
اســُتهدف مســتخدموا أندرويــد عــن طريــق برنامــج ضــار يخدعهــم لتنزيــل 

ــاب  ــق واتس ــر تطبي ــاء عب ــزة األصدق ــا أجه ــتهدف أيض ــف يس ــق مزي تطبي
وال يمكــن للبرنامــج الخبيــث أن يصيــب هاتــف الفــرد إال إذا تلقــی الرســالة 

بنفســه، ونقــر علــی الرابــط الــذي يحتــوي عليــه.
ثــم ُيطلــب من المســتخدم تفعيل مجموعة متنوعة من الوظائــف واألذونات، 
ــه عندمــا يتلقــی الهاتــف رســالة  وتقــوم هــذه بتنشــيط قــدرة خفيــة ممــا يعنــي أن

»واتســاب«، فإنــه ســيرد علــی الفــور برابــط إلــی موقــع خبيــث.
والقصــد مــن عمليــة االحتيــال هــذه قصــف األشــخاص باإلعانات التــي تدّر 
عائــدات علــی المجرميــن، أو خداع األشــخاص للتســجيل في خدمة االشــتراك.
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ومــع أنــه يعمــل فقــط علــی هواتــف معينــة، فــإن هــذا البرنامــج الخبيــث لديــه 
ــد  ــا ق ــا مم ــف تمام ــفير الهات ــة أو تش ــرور المصرفي ــات الم ــرقة كلم ــی س ــدرة عل الق

يــؤدي إلــی مزيــد مــن الضــرر.
يجــدر الذكــر أن إيســيت هــي شــركة أمــن تكنولوجيــا المعلومــات ومقرهــا فــي 
براتيســافا، ســلوفاكيا التــي تأسســت فــي عــام 1992 عــن طريــق دمــج اثنيــن مــن 
الشــركات الخاصــة. الشــركة التــي يملكهــا القطــاع الخــاص ومكاتــب فرعيــة فــي 
ســان دييغــو )كاليفورنيــا(، ويكفــورد، أيرلنــدا، لنــدن، المملكــة المتحــدة، بوينــس 

آيــرس، األرجنتيــن، وبــراغ، الجمهوريــة التشــيكية.
 ESET SMART و ESET NOD 32 وهــي تقــدم عدة مضادات الفيروســات كـــ

.SECURITY

2 فبراير 2021

طر امع�ة �ة ع لحب مر الدول�ي الرا�ب �ة د الموئ ع�ة
" �ي را�ز �ة اء ال��ز �ز �ة وال�ز رز عل� "المال�ي رك�ي مع ال�ة

يعقــد مركــز االقتصــاد والتمويــل اإلســامي فــي كليــة الدراســات اإلســامية 
بجامعــة حمــد بــن خليفــة القطريــة بالشــراكة مــع هيئــة مركــز قطــر للمــال، مؤتمــره 
الدولــي الرابــع بعنــوان »االســتدامة والثــورة الصناعيــة الرابعــة: تداعيــات التمويــل 
واالقتصــاد اإلســامي فــي فتــرة مــا بعــد كورونــا«. واحــد مــن أجــزاء هــذا المؤتمــر هــو 
»إنترنــت األشــياء والســحابة اإللكترونيــة وبلــوك تشــين والعمــات المشــفرة مــن 

منظــور الشــريعة«.
ــام مــن 6 أبريــل 2021 إلــی 8 أبريــل 2021، فــي  ــة أي ســيعقد المؤتمــر لمــدة ثاث
كليــة الدراســات اإلســامية بجامعــة حمــد بــن خليفة بالدوحــة، دولة قطر. ســيوفر 
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المؤتمــر منصــة للحــوار بيــن األكاديمييــن والباحثيــن وقــادة الصناعــات واألطبــاء 
ــل  ــا التموي ــة قضاي ــا لمناقش ــد كورون ــا بع ــرة م ــتعدادًا لفت ــات، اس ــاع السياس وصن

اإلســامي فــي هــذه المرحلــة. 

19 نوفمبر 2020

�ة �ز ا�ئ ا� الرز �ب حز
ئ
ه�ة ال� را�ز�ي لمواحب �ي �ي ال�إ را�ز �ة اء ال��ز �ز عل� لل�ز

ئ
لس ال� را� الم�ب �ة

ــة  صــادق المجلــس األعلــی للفضــاء االفتراضــي علــی وثيقــة إلزامــات الوقاي
الفضــاء  فــي  الزائــف  والمحتــوى  واألنبــاء  المعلومــات  نشــر  مــع  والمواجهــة 

االفتراضــي.
وتنــص الوثيقــة علــی أن النشــر أو إعــادة النشــر الواســع والســريع للمعلومــات 
واألخبــار والمحتــوى الزائــف، يهــدف بشــكل عــام إلــی تقويــض كرامــة األشــخاص 
واإلضــرار باألمــن النفســي، والديماغوجيــة وتشــويه ســمعة المؤسســات والتقاريــر 
الرســمية، وخلــق الرعــب العــام وتقويــض الهــدوء االجتماعــي والتماســك الوطني 

والتأثيــر علــی نتائــج االنتخابــات. 
ووفقــا للوثيقــة تــم توزيــع العمل علی أكثر من 9 أجهزة مســؤولة، كما يجب علی 
وزارة الخارجيــة اســتخدام قدراتهــا القانونيــة والدبلوماســية لمواجهــة العمليــات 
المنظمــة لنشــر المعلومــات واألخبــار والمحتــوى الزائــف ضــد المصالــح الوطنيــة 

مــن قبــل جهــات أجنبيــة.

14 من فبراير 2021
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�ة �ي رو�ز لك�ة �ة ال�إ طز واعد المح�ز �ة عل� �ة �ة م�ة الموا�ز �ة
را�ز�ي �ي �ي ال�إ ك المركرز �ز ه�ي لل�ب �ة لس ال�ز ل الم�ب �ب م�ز �ة

بحضــور الرئيــس العــام للبنــك المركــزي اإليرانــي وأعضــاء المجلــس الفقهــي، 
تمــت مناقشــة موضــوع المحفظــة اإللكترونيــة مــن الناحيــة الدينيــة والفقهيــة 

وتمــت المصادقــة عليــه فــي النهايــة.
ووفقــا للقواعــد المذكــورة فــإن البنــوك والمؤسســات الماليــة غيــر البنكيــة 
يمكــن لهــا إصــدار محافــظ إلكترونيــة بمبالــغ قليلــة ومحافــظ إلكترونية بنــاء علی 

الحســابات وتقديــم بعــض خدمــات الدفــع فــي شــبكة دفــع الدولــة.

د�و�يد �ز
ئ
ام ال� طز �ز ر 3 �ب دم�ي ا�ة ال�ة �ة "عمل�ي طلا�ة لع�ب اإ

تــم إطــاق اللعبــة الجديــدة »عمليــات التدميــر: نســخة الهاتــف« المختصــة 
بالهواتــف التــي تعمــل بنظــام األندرويــد. وهــي لعبــة حــرب إيرانيــة وشــهيرة والتــي 
تــم تصميمهــا وكشــف القنــاع عنهــا ســابقًا للكمبيوتــر وأصبحــت اآلن جاهــزة 

إلصدارهــا بنظــام األندرويــد.
جاذبيــة القصــة والفيديــو والصــوت وأســلوب اللعــب المختلــف وإمكانيــة 
اللعــب بشــكل أونايــن أو أوفايــن، مــن أهــم ميــزات هــذه اللعبــة اإليرانيــة. تــم صنع 
هذه اللعبة من قبل فريق الطاب ورجال الدين في شــركة »رســانه كســتر بنيســي«.

والعــراق،  إيــران  بيــن  الحربيــة  العمليــات  بعــض  اللعبــة  هــذه  فــي  يــروى 
والحــرب 33 يومــا بيــن حــزب اهلل فــي لبنــان والكيــان الصهيونــي المحتــل. 
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�ة �ي را�ز �ي �ة ال�إ �ي ا�ئ �ز ع ال�ة �ة �ز�ي المراحب �ي رو�ز لك�ة اعا�ة الم�اكم�ة ال�إ اء �ة �ز�ث اإ
مســاعد المدعــي العــام: حتــی اآلن تــم إنشــاء 1400 قاعــة محاكمــة إلكترونيــة 
فــي مختلــف فــروع القضــاء فــي جميــع أنحــاء البــاد، وعقــدت 32 ألــف جلســة 

محاكمــة إلكترونيــة خــال األشــهر األربعــة الماضيــة. 
وقــد أتــاح إنشــاء قاعــات المحاكــم اإللكترونيــة للقاضــي إجــراء التحقيقــات 
الازمــة مــن خــال التواصــل عــن بعــد مــع الســجناء وتســجيل أقوالهــم ودفاعاتهــم 
بعــد أخــذ التوقيــع اإللكترونــي منهــم والنظــر فــی ملفاتهــم، مــن دون إرســالهم مــن 

الســجن إلــی المراجــع القضائيــة.

�ز �ي �ي را�ز �ي �ز ال�إ �ي �ز المراه�ة �ي و �ب د�ي �ي اهد�ة ال�ز مو ملحوطز �ز�ي م�ث �ز
وفقــا لتقريــر أصــدره »كافــه بــازار« مؤخــرا، زادت مشــاهدة الفيديــو بنســبة %50 
منــذ تفشــي كورونــا، أظهــرت دراســة المســتخدمين أن الرجــال والنســاء يشــاهدون 
مقاطــع الفيديــو الخاصــة بـــ »كافــه بــازار« علی قدم المســاواة. لكــن غالبية جماهير 

الفيديــو فــي »كافــه بــازار« تقــع فــي الفئــة العمريــة مــن 10 إلــی 25 عامــا.
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�ة ساس�ي
ئ
�ي ال� را�ز �ة اء ال��ز �ز ل ال�ز ول لحل م�ا�ئ

ئ
ا�ز ال� �ة المهر�ب دا�ي �ب

بــدأ »مهرجــان الديــن والفضــاء االفتراضــي الثالــث« بعنــوان »حــل مســائل 
»)1( االفتراضــي األساســية  الفضــاء 

ــرة  أقــام مكتــب الدراســات اإلســامية والعاقــات الحوزويــة بالتعــاون مــع دائ
نخــب مركــز الحــوزة العلميــة للخدمــات، ومديريــة الحــوزات العلميــة للســيدات، 
ومؤسســة اإلمــام الخمينــي؟هر؟ للتعليــم والبحــث، وجامعــة باقــر العلــوم؟ع؟ 
»مهرجــان الديــن والفضــاء االفتراضــي الثالــث« بعنــوان »حــل مســائل الفضــاء 

االفتراضــي األساســية«.
علــی الراغبيــن فــي المشــاركة فــي هــذا المهرجــان تقديــم أعمالهــم وفــق أحــد 

المحــاور التاليــة:
1. دراســة العاقــة بيــن نظــام واليــة الفقيــه والتقنيــات المناهضــة للحكومــة، 

بلوكتشــين أنموذجــًا
2. دراســة فقهيــة لحــق المجهوليــة وحــدوده فــي اإلســام وعاقتــه بهويــة 

االفتراضــي الفضــاء  فــي  واألنشــطة  والكيانــات  األفــراد، 
3. دراسة فلسفيةـ  فقهية للملكية في الفضاء االفتراضي

4. دراسة فلسفيةـ  فقهية للمالية في الفضاء االفتراضي
5. دراســة اجتماعية فقهية لمبدأ وأســاليب إنشــاء الشــبكات االجتماعية أو 
المشــاركة فيهــا الفتــًا إلــی تزامــن الفــرص والتهديــدات فــي ثــاث حــاالت: هيمنــة 

العــدو، وهيمنــة الحكــم اإلســامي والتوازن
الفضــاء االفتراضــي  فــي  القيــم األساســية لاقتصــاد اإلســامي  6. دراســة 

اإلســامية االفتراضيــة  العملــة  الفقهيــة، دراســة مقارنــة 
7. دراسة فلسفية فقهية للفنون الرقمية
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8. دراســة حــدود صنــع السياســات، وجعــل اللوائــح، والتشــريعات والتجريــم 
فــي الحوكمــة علــی الفضــاء االفتراضــي مــن منظــور فقهــي

9. دراســة حــدود الرقابــة علــی الفضــاء االفتراضــي الفقهيــة وأســاليبها ماحظًا 
طبقــات مجموعــات المســتخدمين في الفضــاء االفتراضي

10. إمكانية تعريف وحدود الخصوصية في الفضاء االفتراضي من منظور الفقه
11. المبــادئ والقواعــد الفقهيــة التــي تحكــم تفاعــل النظــام اإلســامي مــع 

الحكومــات، والشــركات والشــعوب اآلخريــن فــي الفضــاء االفترضــي
12. دراسة فقهية للتزاحم بين مسألة األمن والعولمة في عصر الفضاء االفتراضي

13. دراسة الحدود الفلسفية األخاقية الفقهية للذكاء االصطناعي في اإلسام
14. مقارنــة التوجهــات الفقهيــة )الفقــه الفــردي، والفقه الحكومــي، وفقه النظام 
وغيرها( في مواجهة المســتجدات والظواهر الحديثة، العملة االفتراضية أنموذجًا
15. مقارنــة نقديــة بيــن وجهــات النظــر الســلبية واإليجابيــة فــي التوجهــات، 
والحــركات والتصرفــات فــي مواجهــة الفضــاء االفتراضــي مــن منظــور فلســفة الفقه

الفرصة لتقدیم األعمال
تاريــخ انتهــاء الفرصــة لتقديــم الملخــص: نهايــة ارديبهشــت 1400 المصــادف 

21 مايــو 2021
الموافــق 22  نهايــة خــرداد 1400  المقــاالت:  لتقديــم  الفرصــة  انتهــاء  تاريــخ 

2021 اغســطس 
صيغة األعمال:

 LibreOffice أو فــي ملــف docs بامتــداد Word ليتــم كتابــة العمــل فــي ملــف
odt بامتــداد

ليتم كتابة المراجع في أسفل الصفحة
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يجب أن يحتوي العمل علی ملخص، ومقدمة، وخاتمة ومصادر
شروط األعمال:

ال يوجد حد للحجم
لديــه ابتــكار علــی المســتوی الرئيســي )نظرية جديــدة ذات تطبيقات واســعة، 
واقتــراح نظــام تنفيــذي جديــد بقــدرة بقــدرة تشــغيلية، واقتــراح هيــاكل افتراضيــة 

جديــدة ذات قــدرة تشــغيلية ومــا شــابه ذلــك(
االنتبــاه إلــی مســتقبل الفضــاء االفتراضــي والنظــر فــي تقــدم هــذه التقنيــة 

وصــراع الســلطات وتنافســها فيهــا
االنتباه إلی النظريات المتنافسة المحتملة أو الموجودة مع نهج نقدي

تقديم االقتراحات علی مستوی صنع السياسات أو التشريع في النتائج
لمكتــب  البحثيــة  المشــاريع  فــي  المتفوقيــن  الباحثيــن  مشــاركة  ســيتم 
الدراســات اإلســامية والعاقــات الحوزويــة، كمــا يتــم نشــر اآلثــار المقبولــة فــي 

المهرجــان

دا�ة �ة لل��ي ا�ة العلم�ي ر الحو�ز ا��ةُ مد�ي �ي �ز
�ة و�ي ا�ة الحو�ز �ة والعلا�ة سلام�ي �ب الد�اسا�ة ال�إ لمك�ة

التقــی حجــة اإلســام والمســلمين عبــد الكريــم بهجــت بــور مديــر الحــوزات 
العلميــة للســيدات، بمديــر مكتــب الدراســات اإلســامية والعاقــات الحوزويــة 

التابــع لمعهــد بحــوث الفضــاء االفتراضــي.
قــال حجــة اإلســام والمســلمين عبــد الكريــم بهجــت بــور، فــي معــرض التعبيــر 
عن ارتياحه ألنشــطة مكتب الدراســات: يجب علينا كســر هيمنة األعداء والشــذوذ 
االجتماعــي، وإذا تحقــق ذلــك وانكســرت ســلطة الفضــاء االفتراضــي فســنجد قــوة 
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الــردع ويمكننــا تحقيــق القــوة وبلــوغ القــدرة والســيطرة وعندمــا نصبح أقوياء ســيكون 
ألمرنــا بالمعــروف ونهينــا عــن المنكــر تأثيــر وعندهــا يمكــن إدارة هــذا الفضاء.

هــذا وواصــل مديــر الحــوزات العمليــة للســيدات مؤكــدا أن الحــوزات العلميــة 
للســيدات مــن بيــن الفئــات المتقدمــة فــي موضــوع تكنولوجيــا المعلومــات، وقال: 
إن اســتخدام الفضــاء االفتراضــي هــو أفضــل الفــرص للتعبيــر االجتماعــي لهــن، 
ويعد هذا الفضاء مكانًا مناســبًا لمواجهة تحدي دور النســاء في المنزل مع العمل 
االجتماعــي فــي المجتمــع. وهكــذا يســتطعن أن يجمعــن بيــن هاتيــن المهمتيــن.

�ي را�ز �ة اء ال��ز �ز عامل مع ال�ز اها�ة ال�ة حب
ا�ة

مكتــب  مديــر  حســيني  حــاج  رضــا  والمســلمين  اإلســام  حجــة  التقــی 
ــة اهلل الســيد محمــد  ــة، مــع ســماحة أي الدراســات اإلســامية والعاقــات الحوزوي
مهــدي ميــر باقــري ممثــل مقاطعــة ألبــرز فــي مجلــس خبــراء القيــادة ورئيــس 
أكاديميــة العلــوم اإلســامية فــي مكتبــه، للتعريــف بأنشــطة مكتــب الدراســات.

ولخــص عضــو مجلــس خبــراء القيــادة، مواجهــة الحــوزة مــع قضايــا الفضــاء 
االفتراضــي فــي ثاثــة مســتويات:

القضايــا البســيطة والجاريــة للفضــاء االفتراضــي فــي ظــل الحضــارة الغربيــة التــي 	 
يواجههــا عامــة النــاس.

المواجهــة مــع أنظمــة معقــدة ال يمكــن تقييــم أجزائها بمعــزل عن الــكل، وتؤدي 	 
ســلطتها إلــى غيــاب القضايــا اإلســالمية تحت ظل االقتصــاد والسياســة والثقافة.

مراقبتهــا 	  خــالل  مــن  العالمــي،  المســتوى  علــى  كمــة  الحا األجهــزة  تعمــد 
طبقــات الحيــاة البشــرية إلــى القيــادة وتغييــر المعاييــر واألفــكار األساســية والعلميــة 
كمــا أّنهــا صّممــت تقنيــات لتمريــر  والتطبيقيــة وثقافــة العامــة ونمــط حياتهــا. 

إدخالهــا فــي أســلوب حيــاة النــاس. أهدافهــم و
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األجهــزة 	  هــذه  مواجهــة  فــي  الثالثــة  االتجاهــات  بتوضيــح  ســماحته  وتابــع 
ــي: أســلمة هــذه  كمــة: االتجــاه األول: قبــول الحضــارة الغربيــة. واالتجــاه الثان الحا
الحضــارات التــي يمكــن أن تتــم علــى مســتوى القضايــا الصغيــرة، وغايــة المواجهــة 
فــي هــذا االتجــاه هــي معرفــة عــدم المخالفــة القطعيــة لإلســالم. ووصــف ســماحته 
االتجــاه الثالــث بالتقابــل الحضــاري قائــال: هــو التقابــل الــذي يحصــل علــى مســتوى 
وحجــم النظــام الوالئــي. فــي هــذا النــوع مــن االتجاهــات يتــم تنــاول متطلبــات 
كميــة والحضــارة وفــي إطــار  وطبقــات الحيــاة البشــرية فــي مختلــف مجــاالت الحا
التعاليــم الوحيانيــة. نقــوم فــي هــذا االتجــاه مــن خالل الخــروج من الحالــة الدفاعية 

كميــة الغربيــة. إلغــاء تأثيــر الحا وخلــق الحــدث، و

�ي را�ز �ة اء ال��ز �ز س المركرز الوط�ز�ي لل�ز �ي ا��ة ��ئ �ي �ز
�ي را�ز �ة اء ال��ز �ز �ة لل�ز سلام�ي �ب الد�اسا�ة ال�إ لمك�ة

التقــی الدكتــور أبــو الحســن فيــروز أبــادي، أميــن المجلــس األعلــی ورئيــس 
الدراســات اإلســامية  بأعضــاء مكتــب  االفتراضــي،  للفضــاء  الوطنــي  المركــز 
والعاقــات الحوزويــة بمعهــد بحــوث الفضــاء االفتراضــي واطلــع عــن كثــب علــی 

آخــر األنشــطة واإلنجــازات.
واعتبــر أن مراقبــة وتشــخيص المســار العــام والبحــث المســتقبلي للفضــاء 
الســيبراني مــن أهــداف إنشــاء مكتــب قــم وقــال: يجــب أن نكــون مقيــاس حــرارة 
للفضاء السيبراني في هذا المجال ونبتكر الخصائص واالستراتيجيات للتعامل 
معــه. الفضــاء االفتراضــي هــو اســتمرار للفضــاء الحقيقــي ولــه طبيعــة اجتماعيــة.

مختلــف  بدراســة  االفتراضــي  للفضــاء  األعلــی  المجلــس  أميــن  وطالــب 
ــا مثــل  ــا العامــة والمتنوعــة لهــذا الفضــاء مــن قبــل المكتــب وقــال: قضاي القضاي
الملكيــة فــي الفضــاء االفتراضــي وتعريــف الخصوصيــة وحريــة اإلنســان وحدودها 
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ومســألة الحوكمــة وحدودهــا وكيفيــة تدخــل النــاس فــي الحيــاة االجتماعيــة فــي 
الفضــاء االفتراضــي، تعتبــر مــن القضايــا األساســية التــي تحتــاج إلــی الدراســة 

والمعالجــة.

عكا� عالم�ي س لها ا�ز ، ل�ي را�ز �ي �ي �ز�ي اإ را�ز �ة اء ال��ز �ز �ة لل�ز سلام�ي حو�ث ال�إ ال�ب
قــال حجــة اإلســام والمســلمين محمــود رفيعــان خــال لقــاء الدكتــور فيــروز 
ــة عــن  ــراء مكتــب الدراســات اإلســامية للفضــاء االفتراضــي، نياب ــادي مــع خب آب
القســم الدولــي: فــي مجــال إنتــاج ونشــر البحــوث والدراســات اإلســامية باللغتيــن 
ــي مــن ضعــف. إّن أبحــاث المفكريــن اإليرانييــن  ــة والعربيــة، فإّننــا نعان اإلنجليزي
ــه  ــة فق ــبب دينامي ــك بس ــًة وذل ــددًا ورصان ــر ع ــرى أكث ــدول األخ ــوث ال ــة ببح مقارن
مدرســة أهــل البيــت؟مهع؟. ولكــن لألســف لــم تنعكــس هــذه البحــوث ال فــي 
المصــادر العلميــة وال فــي وســائل اإلعــام الدوليــة بشــكل ملحــوظ. كمــا أنــه علــی 
الرغــم مــن التصريحــات المهمــة والافتــة مــن قبــل مراجــع التقليــد العظــام حــول 
ــه لــم تتــم ترجمــة وجهــات نظرهــم  الفضــاء االفتراضــي والــذكاء االصطناعــي إال أّن

ــة والعربيــة. ونشــرها بلغــات أخــرى كاإلنجليزي

�ي را�ز �ة اء ال��ز �ز �ة لل�ز ه�ي �ة ل�ة ال�ز س�ئ
ئ
م ال� �م�ي ا�ز �ة مهر�ب

اختتمــت المهرجــان األول لتصميــم األســئلة الفقهيــة للفضــاء االفتراضــي، 
فعالياتــه بإعــان أســماء الفائزيــن. 

تــم تلقــي حوالــي ثاثــة آالف ســؤال فــي المهرجــان وتــم ترشــيح أكثــر مــن ألــف 
ــی لجنــة التحكيــم بعــد  ــم إرســالها إل ــد ت ــی والثانيــة. وق ــة األول ســؤال بعــد الغربل
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ترتيبهــا وتصنيفهــا فــي موضوعــات ومحــاور المهرجــان وتــم تكريــم أحــد عشــر فائــزًا 
بالمرتبــة األولــی.  

12 سبتمبر 2020

 : اع�ي كاء ال��ط�ز وا�ز الدز ع�ز �ة �ب دو�ة العلم�ي ال�ز
�ة  �ي �ز ا�ة الد�ي ر� للح�ي ا�ة وال�ز �د�ي ال�ة

أقيمــت النــدوة العلميــة بعنــوان الــذكاء االصطناعــي: التحديــات والفــرص 
للحيــاة الدينيــة مــن قبــل الدكتــور حجــة اإلســام أنبيائي فــي 17 من ســبتمبر 2020.

هــذا وذكــر الدكتــور وجهــات نظــر مختلفــة حــول تحديــات الــذكاء االصطناعي 
للحيــاة الدينيــة قائــا: بعــض الناس فــي مواجهتهم للــذكاء االصطناعي يعتبرونه 
إلهــًا، واعتبــر بعــض آخــر تطــور الــذكاء االصطناعــي مســاويا لنهاية التدين البشــري 

ألنهــم اعتقــدوا خطــأ أن الديــن يختفــي مــع تقــدم العلوم. 
وهنــاك فئــة تعتقــد أن تطــور الــذكاء االصطناعــي يمنــع مــن اإليمــان ببعــض 
المعتقــدات الدينيــة ويجــب وضــع العلــم كمصــدر جديــد للمعرفــة إلــی جانــب 

مصــادر المعرفــة األخــرى. 
يــرى مفكــرون آخــرون، خطــَر الــذكاء االصطناعــي فــي بعــض الســلوكيات 
الدينيــة مثــل التفكيــر والعبــادة والتركيز والتواصل واألســرة واألنشــطة االجتماعية. 
ويــرى فريــق آخــر أن الــذكاء االصطناعــي يمثــل عقبــة أمــام الضــرورات الدينيــة 
ــد مــن اتســاع الفجــوة الطبقيــة ويدمــر الخصوصيــة والثقافــات، ويــؤدي إلــی  ويزي
إنتــاج أســلحة مدمــرة للغايــة كمــا يــؤدي إلی هندســة اجتماعيــة وحــروب معرفية.

17 سبتمبر 2020
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» �ي را�ز �ة اء ال��ز �ز �ة وال�ز
ئ
راء �ال�ة د�اسا�ة المرا �ة ا�ب »اس�ة �دا� ك�ة اإ

قــام مكتــب الدراســات اإلســامية والعاقــات الحوزويــة التابــع لمعهد بحوث 
الفضــاء االفتراضــي بإصــدار كتــاب »اســتقراء حالــة دراســات المــرأة والفضــاء 

االفتراضــي« للمؤلفــة فاطمــة كريمــي دردشــتي.
تعتقــد مؤلفــة الكتــاب أن للفضــاء االفتراضــي تأثيــٌر كبيــٌر علــی حيــاة اإلنســان 
العلــوم وتكنولوجيــا  تطــور  مــع  يــوم  بعــد  تأثيــره يومــًا  اليــوم، ويتزايــد  فــي عالــم 
الفــرص مــن خــال المعرفــة  إلــی  المعلومــات. ويمكننــا تحويــل التهديــدات 
الكاملــة والدقيقــة بهــذا الفضــاء. تعتبــر المــرأة جــزءا مهمــًا مــن المجتمــع الــذي 
يســتهدفه الفضــاء االفتراضــي ولهــذا الســبب فــإّن الدراســة والبحــث فــي قضاياها 

ــه فــي األســرة والمجتمــع. ــذي تؤدي ــدور ال ــی ال تحظــی بأهميــة خاصــة نظــرًا إل

دم�ة �ز�ي  ال��ة الم�ة �ة ع�ز الم�ة دز �ب ا�ب »�ز �دا� ك�ة اإ
» ا�ز رز �ة �ز�ي الم�ي �ي را�ز �ة مر العملا�ة ال��ز �ة موئ

قــام مكتــب الدراســات اإلســامية والعاقــات الحوزويــة التابــع لمعهد بحوث 
الفضــاء االفتراضــي بإصــدار كتــاب »نبــذة عــن المقــاالت المقدمــة فــي مؤتمــر 
العمــات االفتراضيــة فــي الميــزان« للمؤلفيــه ســعيد مهديــان ومحمــود رفيعــان.

العمــات المشــفرة هــي ظاهــرة ناشــئة يمكــن أن تؤثــر علــی جوانــب مختلفــة 
مــن حيــاة اإلنســان، ولهــا بالتأكيــد أبعــاد شــرعية وقانونّيــة وحقوقّيــة. لذلــك فإّنهــا 

تصلــح أن تقــع موضوعــًا للحكــم الشــرعي.
فــي يــوم 16 و17 مــن أبريل/نيســان عــام 2019، عقــد مؤتمــر دولــّي بعنــوان 
والدراســات  الشــريعة  ــة  كلّيَ إدارة  تحــت  الميــزان«  فــي  االفتراضيــة  »العمــات 
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ــة المتحــدة. وقــام المشــاركون  ة بجامعــة الشــارقة فــي اإلمــارات العربّيَ اإلســامّيَ
ــم نشــر  ــة لهــذه لعمــات الناشــئة فــي أعمالهــم. وقــد ت بدراســة الجوانــب الفقهّي
أهــم 37 مقالــة فــي هــذا المؤتمــر، فــي كتــاب يبلــغ 980 صفحــة باســم »وقائــع 

مؤتمــر العمــات االفتراضيــة فــي الميــزان«.
تــم فــي هــذا الكتــاب دراســة 37 مقالــة مختــارة فــي المؤتمــر وتقديــم تقريــر 
موجــز عــن كل منهــا. وضــع المؤلفــون الكتــاَب فــي فصليــن، تناولــوا فــي الفصــل 
األول لمحــة إحصائيــة حــول مقــاالت المؤتمــر، وفــي الفصــل الثانــي قدمــوا تقريــرًا 

ــة. مختصــرًا لــكل مقالــة. وقــد تــّم تأليــف الكتــاب باللغــة العربّيَ

وا�ز  ع�ز �ي �ب را�ز �ة اء ال��ز �ز �ز وال�ز ا�ز�ي للد�ي ا�ز ال�ث ام�ة المهر�ب �ة اإ
" �ي را�ز �ة اء ال��ز �ز �ة �ز�ي ال�ز م�ز ا�ة الموئ الح�ي

ــم تنظيــم المهرجــان الثانــي للديــن والفضــاء االفتراضــي مــن قبــل مكتــب  ت
الفضــاء  أبحــاث  لمعهــد  التابــع  الحوزويــة  والعاقــات  اإلســامية  الدراســات 

االفتراضــي.
ــات المرتبطــة بالفضــاء االفتراضــي«  ــات والرواي أقيــم المهرجــان بعنــوان »اآلي

فــي المحــاور التاليــة:
»الحيــاة المؤمنــة فــي الشــبكات االجتماعيــة«، »الحيــاة المؤمنــة وألعــاب 
الكمبيوتــر«، »الهويــة المؤمنــة في الفضــاء االفتراضي«، »العمل التجــاري اإليماني 
فــي الفضــاء االفتراضــي«، »التعليــم والتعلــم اإليمانيــان فــي الفضــاء االفتراضــي«، 
ــة المؤمنــة علــی الفضــاء  »االســتهاك اإليمانــي فــي الفضــاء االفتراضــي«، »الرقاب
ــة  ــاة المؤمن ــة«، »الحي ــاة المؤمن ــة الحي ــي خدم ــياء ف ــت األش ــي«، »إنترن االفتراض

والــذكاء االصطناعــي«، »التكنولوجيــا المؤمنــة«.
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أمانــة  إلــی  والروايــات  اآليــات  ذلــك  فــي  بمــا  عمــًا  نحــو 1620  إرســال  تــم 
المهرجــان والتــي تــم بنــاء عليهــا تقديــم حوالــي 5 ألــف توصيــة فــي مختلــف 

االفتراضيــة. المجــاالت 

10 دسامبر 2020

�ة عمل حول ام�ة و�سث �ة اإ
" �ة �ي �ز ا�ة الد�ي �د�ي ر� وال�ة : ال�ز ر�ة �ز �ز والعملا�ة الم�ث �ي لوك �ة�ث �ب

تم عقد الورشــة السادســة لمكتب الدراســات اإلســامية والعاقات الحوزوية 
فــي موضــوع »بلــوك تشــين والعمــات المشــفرة: الفــرص والتحديــات الدينية« في 
ــم حجــة اإلســام علــي رضــا صــدوق عضــو  قاعــة اجتماعــات المكتــب، بتقدي

الجمعيــة اإليرانيــة لبلــوك تشــين.
التابــع  الحوزويــة  والعاقــات  اإلســامية  الدراســات  مكتــب  خبيــر  اعتبــر 
لمعهــد أبحــاث الفضــاء االفتراضــي، اســتخداَم بلــوك تشــين أوســع مــن العمــات 
المشــفرة وأفــاد أن هــذه التكنولوجيــا التــي أشــار إليهــا البعــض علــی أنهــا ثــورة فــي 
التكنولوجيــا ال تختــص بالعمــات المشــفرة وإنمــا التمهيــد للعمــات المشــفرة 
ــذي  هــو واحــد مــن مجــاالت اســتخدامه. يشــبه بلــوك تشــين نظــام التشــغيل ال
يوفــر تثبيــت عــدد مــن البرمجيــات علــی الحاســوب. يمكــن اســتخدام هــذه 
التكنولوجيــا فــي نطــاق واســع مــن المجــاالت الماليــة وغيــر الماليــة. يعــد بلــوك 
تشــين فــي البورصــات وشــركات التأميــن والمصــارف والطــب وإنترنــت األشــياء 
ومكاتــب كتابــة العــدل، هــي بعــض مــن مجــاالت اســتخدام هــذه التكنولوجيــا.

5 نوفمبر 2020
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، دس�ة م الم�ة �ة �ة �ب �ة العلم�ي �ب الحو�ز حز �ة و�ز دز سا�ة
ئ
�ة ل� �ئ ع�ب س مركرز ال�ة �ي ا��ة ��ئ �ي �ز

�ة  و�ي �ال��ة الحو�ز �ة وال��ة سلام�ي �ب الد�اسا�ة ال�إ لمك�ة
تفقــد حجــة اإلســام والمســلمين محمــد حســن نبــوي، رئيــس مركــز التعبئــة 
لمكتــب  زيارتــه  خــال  المقدســة،  بقــم  العلميــة  الحــوزة  ونخــب  ألســاتذة 
الدراســات اإلســامية والعاقــات الحوزويــة، األعمــال البحثيــة للمكتــب والتقــی 

بمديــر المكتــب حجــة اإلســام رضــا حــاج حســيني.
الفضــاء  أبحــاث  معهــد  فــي  اإلســامية  الدراســات  مكتــب  مديــر  وقــال 
االفتراضــي، أثنــاء حديثــه عــن المواجهــات الثــاث للهيمنــة الغربيــة علــی الفضاء 
االفتراضــي: هنــاك ثــاث مواجهــات فعالــة فيمــا يتعلــق بالفضــاء االفتراضــي، إمــا 
أن نفــرض الرقابــة علــی المــواد المســتوردة وإمــا أن نقــوم بمحاكاتهــا وصياغــة نمــاذج 
مماثلــة لهــا وتقديمهــا فــي قالــب إســامي إيرانــي، مثــل تطبيــق إيتــا ومنصة آبــارات. 
والمواجهــة الثالثــة الفعالــة فــي الفضــاء االفتراضــي هــي مواجهــة مبدئيــة ومبتكــرة 
والتــي يتــم علــی أساســها وضــع سياســات مبنيــة علــی الفقه والمبــادئ اإلســامية. 

يــؤدي هــذا النــوع مــن المواجهــة إلــی القــوة والكرامــة فــي الفضــاء االفتراضــي.
مكتــب  ألنشــطة  ارتياحــه  عــن  نبــوي  والمســلمين  اإلســام  حجــة  عبــر 
الدراســات اإلســامية وقــال: لدينــا نوعــان من النشــاطات في الفضــاء االفتراضي. 
أحيانــا نســتخدم الفضــاء االفتراضي لنشــر المحتــوى الديني فنحمــد اهلل علی أن 
القــوات الثوريــة والمتدينــة أحــرزت تقدمــا كبيــرا فــي هــذا المجــال. ولكــن المســألة 
األكثــر أهميــة التــي يتــم إهمالهــا عــادًة هــي دراســة الفضــاء االفتراضي نفســه والتي 
لــم تحــظ إال بإنجــازات قليلــة جــدا. وأن نــرى فئــة مــن الطــاب والنخــب الثورييــن 

اقتحمــوا هــذا المجــال فإّنــه أمــر مبــارك ويجــب تقويتهــا ودعمهــا.

23 دسيمبر 2020
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�ة مع  سلام�ي �ب الد�اسا�ة ال�إ ر مك�ة اء مد�ي ل�ة
د�ي رز �ة اهلل مد�� ال�ي �ي

آ
سماح�ة ا

وبحســب قســم العاقــات العامــة لمكتــب الدراســات اإلســامية والعاقــات 
الحوزويــة التابــع لمعهــد أبحــاث الفضــاء االفتراضــي، فقــد التقــی مديــر المكتــب 
حجــة اإلســام رضــا حــاج حســيني مــع ســماحة آيــة اهلل الســيد محمــد مدرســي 
اليــزدي أســتاذ أبحــاث الخــارج ومــن فقهــاء مجلــس صيانــة الدســتور فــي مكتبــه.

وقــال حجــة اإلســام حــاج حســيني فــي هــذا اللقــاء: حســب البحــوث التــي 
ــم اســتخاص نحــو 200 ســؤال فقهــي فــي موضــوع العمــات  أجراهــا المكتــب ت
المشــفرة وأيضــا 200 ســؤال فــي موضــوع الــذكاء االصطناعــي، األمــر الــذي يتطلــب 

إجابــات مقنعــة ومعللــة مــن الحــوزات العلميــة.
وتعقيبا علی كام حجة اإلســام حاج حســيني قال ســماحة آية اهلل مدرســي 
اليــزدي: مــن الموضوعــات التــي ســيكون لهــا بالتأكيــد فــي المســتقبل مكانــة 
أكبــر فــي االقتصــاد، هــي العمــات الرقميــة والمشــفرة والتــي يجــب علــی الحــوزة 
العلميــة والمجتهديــن دراســة موضوعهــا وحكمهــا بعنايــة فائقــة. ولهــذا الســبب 
ــات  ــن والعم ــن بيتكوي ــي ع ــث الفقه ــي بالبح ــام الدراس ــذا الع ــنا ه ــا دروس بدأن

المشــفرة األخــرى.

12 دیسمبر 2020
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ا�ب �دا� ك�ة اإ
» �ي را�ز �ة اء ال��ز �ز دا��ة ال�ز سر�ة �ز�ي اإ

ئ
ا ودو� ال� ح�ة كو�و�ز ا�ئ رو�ز �ب »طز

قــام مكتــب الدراســات اإلســامية والعاقــات الحوزويــة التابــع لمعهد بحوث 
الفضــاء االفتراضــي بإصــدار كتــاب »ظــروف جائحــة كورونــا ودور األســرة فــي إدارة 

الفضــاء االفتراضــي« للمؤلفــه حجــة اهلل بيــات.
لطالمــا كانــت إدارة الفضــاء اإللكترونــي أحــد اهتمامــات المســؤولين واألســر، 
ــة ولــم تتــم أيضــًا إدارتهــا بشــكل  ألّنــه إذا لــم يتــم التعــرف علــی التقنيــات التواصلّيَ
صحيــح، فســيكون لهــا العديــد مــن النتائــج الســلبية علی الجميــع. ومــع أّن إدارة 
هــذا الفضــاء كانــت وال تــزال ضروريــة فــي جميــع األزمنــة إال أّنها تضاعفــت أضعافا 

مضاعفــة مــع تــورط العالــم فــي أزمــة فيــروس كورونــا.
تتحــدث المقالــة أواًل عــن ضــرورة االرتقــاء بالثقافــة اإلعامّيــة للمســؤولين 
واألســر، نظــرًا إلــی اهتمــام النــاس غيــر المســبوق بالفضــاء االفتراضــي ـــــ بفعــل 
ــــ فــي ظــل ظــروف جائحة كورونــا مثل: الدراســة،  المتطلبــات والحاجــات الطارئــةـ 
تبــادل الزيــارات، البيــع والشــراء، الدعــاء والعبــادات فــي األجــواء االفتراضيــة 
وغيرهــا مــن األمــور. ثــم تمضــي فــي ذكــر خصائــَص مــن أبعــاد اإلعــام مثــل التغييــر 
لتكنولوجيــا  الفريــدة  الســمات  االجتماعــي،  التواصــل  نظــام  فــي  األساســي 
التواصــل، مخاطــر اإلدمــان علــی وســائل اإلعــام، معاييــر التنميــة، تهديــدات 
وتحديــات الفضــاء االلكترونــي. كمــا تلفت االنتبــاه إلی ضــرورة التواصل الصحي 
ودور الديــن واألســرة والمؤسســات الحكوميــة فــي الحفــاظ عليهــا. وأخيــرًا، وفقــا 
لــدور ومكانــة األســر فــي عمليــة إنتــاج وتوزيــع واســتهاك وســائل اإلعــام، تصــّدت 
المقالــة لمبــادئ إدارة الفضــاء اإللكترونــي أي »التخطيــط« و »االســتهداف« و 
»صنــع القــرار« و »الرقابــة والرصــد«، ودرســت طــرق منــع وعاج تداعياتها الســلبية.
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�ة  ه�ي �ة حكام ال�ز
ئ
وعا�ة ال� �ة مو�ز �ة حول طر�ة معر�ز و�سث

أقيمــت ورشــة عمــل حــول طــرق معرفــة موضوعــات األحــكام الفقهيــة مــع 
التركيــز علــی القضايــا الفقهيــة للفضــاء االفتراضــي. وفــي هــذه الورشــة أوضــح 
ــرآن  ــة الق ــس بجامع ــة التدري ــو هيئ ــات عض ــة اهلل بي ــام حج ــة اإلس ــور حج الدكت
والحديــث، طــرق معرفــة موضوعــات األحــكام الفقهيــة مــع التركيــز علــی القضايــا 

ــي.  ــاء االفتراض ــة للفض الفقهي

12 أكتوبر 2020
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• This newsletter is prepared and sent only for the purpose of inform-
ing about the news and information received from different news 
sources, and the office of Islamic Studies on Cyberspace shall not be 
responsible for any distortion of facts therein.

• The contents of this newsletter are not necessarily the positions of 
the Office.

• Send your points, suggestions, and news in one of the following ways:

https://fb.me/Islamic.Studies.on.Cyberspace
IslamicCyberspace@gmail.com
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Preface

Preface
The Office of the Islamic Studies on Cyberspace affiliated to the 
Cyberspace Research Institute and was established in Qom in 2018 
with the aim of strengthening the policy-making of cyberspace based 
on Islam and the development of Islamic research on cyberspace. 

The main activities of this office are:
• Designing a comprehensive jurisprudential system on issues related 
to cyberspace
• Collecting jurisprudential research in the field of cyberspace
• Organizing scientific and research meeting
• Launching workshops, conferences and festivals about Islam and cy-
berspace
• Monitoring the cyberspace and identifying threats and opportunities
• Researching in English and Arabic works and communicating with 
researchers in the field of Islamic research on cyberspace
• Publishing research works
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The possible detriments of virtual education
Ayatollah Khamenei, the Supreme Leader of the Islamic Revolution, 
via videoconference with the Minister of Education and other man-
agers in the educational system said:

There is another point about virtual education which is the detri-
ments that virtual education potentially contains. The happy envi-
ronment that has been created through virtual education is a good 
thing, but you should take care not to let youth enter a free and un-
restricted zone so much so that they will become busy with things 
that are dangerous to them in terms of morals and beliefs. You should 
be careful about this and you should predict. Of course, yesterday 
or the day before yesterday, they delivered a report to me about the 
measures that the educational system has adopted in this regard, but 
you should work more in this regard. This cannot be ignored. This 
is because children’s close contact with cyberspace has certain ad-
vantages and disadvantages. One of the disadvantages is what I just 
mentioned. Another disadvantage is that children might become iso-
lated at home. When they become familiar with tablets and other 
such devices, they become busy with them and they gradually drift 
away from the family environment. You should pay attention to these 
points and take care not to let this happen. This was another point.

 [1, Sep 2020]

Ayatollah Khamenei, the Supreme Leader of the Islamic Revolution, 
on the occasion of National Government Week said: 

Well, cyberspace is very important. Some gentlemen have certain 
viewpoints about cyberspace. They say that it has become part of 
people’s main life. I agree with this. In the present time, cyberspace 
has really turned into an inseparable part of people’s lives, let alone 
for the existence of an electronic government and other such mat-
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ters. There is no doubt about this, but what I wish to stress is that 
cyberspace is being run and managed from the outside and without 
us controlling it. This is the main discussion. Cyberspace is not like 
some flowing water which one can use in whatever way one likes. 
Others are channeling it towards the direction that they like. They are 
running this virtual space.

Well, when we know that some people are channeling and directing 
cyberspace while we are the ones in charge and while it affects us, we 
cannot sit idle in the face of this. We cannot leave our people hanging 
who are in contact with cyberspace so that they will be controlled by 
the managers who are behind the scenes in the area of cyberspace. 
Powerful international elements are extremely active in this regard: 
They are active in the area of news, analysis of data and various oth-
er areas. Thousands of things are being done in cyberspace.

That is why I stress the issue of National Information Network. 
When we formed the Supreme Council of Cyberspace and the Na-
tional Center of Cyberspace and when I insisted that it be formed and 
that the honorable heads of the three branches participate in it and 
make decisions, it is because of the significance of this matter. This 
issue cannot be ignored. I can see that the matter has not received 
due attention. Well, in the present time, the National Information 
Network has certain constituents and sections, each of which should 
be implemented in the specified time. However, we see that they 
are not implemented in the specified time and that they are behind 
schedule. Another issue is that there are fundamental policies in the 
area of bandwidth, each of which has been announced many times. 
Well, these policies should be observed and these are my firm de-
mands on which I place great emphasis.

[23, Aug 2020]
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 Cyberspace and Islamic Manners in Speaking
On the blessed anniversary of the birth of Hazrat Fatima Zahra 
(peace be upon her), the Leader of the Islamic Revolution participat-
ed in a videoconference with a number of eulogists of the Ahlul Bayt 
(the Holy Prophet’s Household).

He stated, “Unfortunately, today, with the expansion of cyberspace, 
Islamic manners in speaking is gradually diminishing.”

He stressed, “Spread Islamic manners in speaking in the society. My 
dears! One of the most important things is maintaining Islamic man-
ners in speaking. Unfortunately, today, with the expansion of cyber-
space, Islamic manners in speaking is gradually diminishing. Today 
some try or ignore, and this issue is spreading in the society, espe-
cially on some media - both audio and video media - and especial-
ly in cyberspace. Abusive language and vituperation and the likes 
must be eliminated in society. Sayings, conversations and speeches 
should not be without evidence. There should be no backbiting, there 
should be no slander. Teach people, teach them, with your speech 
and practical manner. The Commander of the faithful Imam Ali said: 
‘I dislike you being abusers, but if you describe their deeds and re-
count their status that would be a better mode of speaking and a more 
convincing way of arguing instead of abusing them’”

 [Feb 3, 2021]

 Cyberspace is the Cause of Violence Against Women
Grand Mufti of Egypt Dr. Shawki Allam said: “Harassment of women 
and domestic violence and the rise of rumors in Egypt have reached 
their peak. This emerging phenomenon is the result of improper use 
of cyberspace and has endangered human values”. He considered so-
cial networks to be the main cause of divorce in Egyptian families. In 
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the Sada Elbalad News, referring to the moral standards in the family 
and society, the Grand Mufti of Egypt said: “Few people in Egypt 
spread such diseases in the society by improper use of social net-
works and cyberspace.” He added: “Sexual violence against women 
is forbidden and is a great sin and a sign of hypocrisy.”

[December 11, 2020]

 Reaction of the Shiite Religious Authority to the
Harms of Virtual Education in the Seminary
Grand Ayatollah Makarem Shirazi at the beginning of the academ-
ic year of Islamic seminaries said: “If it is possible to hold face-to-
face classes, even with small numbers, classes should be held in this 
way. Another important point is that ethical issues in virtual education 
should not be diminished, and attendance should be observed. Wheth-
er in the online teaching or face-to-face classes, teachers should try to 
read and explain a moral hadith every day or every week.”

[5 September, 2020] 

Recreating the Role of the Seminaries in Cyberspace
Ayatollah Alireza Arafi, head of Iran’s Islamic Seminaries said: “mov-
ing away from significant seminary traditions such as mubāḥaṯa, dis-
ruption of teacher-student relations, disruption of tazkiya and moral 
interactions are among the serious harms of e-learning.”

He stated: ‘I declare this year’s slogan of the Seminary as “Semi-
naries and cyberspace”; Fields and scholarly association related to 
cyberspace have been established and works done in the field of ar-
tificial intelligence have been in line with the activities related to 
cyberspace.’ 

[5 September, 2020]
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Using the Positive Aspects of Cyberspace
Grand Ayatollah Noori Hamedani, one of the Shiite religious author-
ities said:

“Cyberspace is an important issue and you have a big responsibility 
in this regard. The religion of Islam promotes everything which is 
in the interest of Islam and humanity. The positive aspects of cyber-
space should be used, but we must be careful and avoid misleading 
issues in it.” 

He expressed concern about the enemy’s cultural invasion in the field 
of propaganda and cyberspace, and said, “We see the propaganda in 
different areas and aspects of life.  And it is with heavy competition 
in the world. It should be noted that this propaganda is effective and 
influential.”

Strategic Slogan for Islamic Seminaries
Ayatollah Alireza Arafi, head of Iran’s Islamic Seminaries, on the 
sidelines of a visit to the Information Technology Center of the Sem-
inary, said, “In the new management charter, taking advantage of 
cyberspace is a strategic and practical slogan. In the field of artificial 
intelligence, Islamic seminary programs are advancing and currently 
its focus is on jurisprudence and ijtihad.”

[December 9, 2020]

Virtual Governance of West for Slavery of Societies
Ayatollah Seyed Mohammad Mehdi Mirbagheri, a member of the 
Leadership Experts and chairman of the Academy of Islamic Scienc-
es, said: “We are in a new era of modernity and virtual governance. 
The form of slavery has changed. During this period, Westerners 
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have developed and expanded a new slavery and intend to enslave 
all human societies to achieve their desires.”

 [7 October, 2020]

Former Mufti of Egypt: People Can Lock the Door of
Their Homes but They Can’t Close Their Facebook Page
“There has been an investigation about the causes of divorce in 
Egypt,” said Dr. Ali Jumaa, the former Mufti of Egypt, in a televi-
sion program about family, he stated: “As a result of this research, 
it was found that cyberspace has increased divorce and the cause of 
40% of divorces is the Internet.” He added: “When we advised some 
troubled families to stay away from cyberspace for a few days, after 
three days, they said: “We suffocate without the Internet.””

“People can lock the door of their homes but they can’t close their 
Facebook pages,” Shaykh Ali Jumaa said who spoke about the fam-
ily on CBS. “This means that the philosophy of family and family 
formation is not yet known for some. Some people have become 
addicted to cyberspace. When these people get rid of this kind of 
addiction, they themselves say they have come back to life.”

 [22 November, 2020]

The Capacity of Cyberspace for Achieving Justice
Shaykh Dr. Saied Reza Ameli member of “Supreme Council of Cy-
berspace” in Iran stated: “Social justice is a very key issue for Is-
lamic society. We must move towards the establishment of Islamic 
civilization, and for this movement to become successful, we can 
use the wide-range capability of cyberspace, such as transparency. 
Efficient use of the country’s financial resources and smartening of 
administrative processes are among the benefits of cyberspace, but 
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it also has its disadvantage since Internet is basically originated in 
America. There is a great need for us to invest in cyberspace infra-
structure and content. Unfortunately, our perception of cyberspace is 
simplistic and therefore little budget is allocated for it, while in other 
countries we see that they don’t take cyberspace very lightly instead 
they deal with it as a serious matter.” 

[25 September, 2020]

Significance of Cyberspace in Islamic Seminary
Secretary of Iran’s Supreme Council of Cyberspace Dr. Abolhassan 
Firouzabadi, met with Shaykh Dr. Bahjatpour, director of the center 
of women seminaries.

Dr. Firouzabadi considered the innovative and principled approach 
with cyberspace necessary and said, “In the current situation, it is 
necessary to propound the significance of cyberspace as one of the 
important issues in the Islamic seminary and to design new methods 
in education, propagation and research topics.”

He pointed that traditional methods of propagation are not enough 
in the current situation and said, “In addition to traditional methods, 
new methods of active and interactive propagation should be used so 
that users can actively participate. In order to achieve this, no place 
other than the Islamic seminary can design and implement it. In the 
educational system, by compiling courses in the field of cyberspace, 
jurisprudence, theological experts can be trained in various fields.” 

[February 13, 2021]
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Establishing National Information Network
Shaykh Reza Baranjkar, the head of the Ahl al-Bayt’s teachings spe-
cialized center, referring to the importance of faithful life in cyber-
space, said, “Faithful life in real and virtual space is no different.” 
Slander and backbiting are not allowed in both spaces. Almighty 
God in Quran said: “O you who believe! If a wicked person brings 
you any news, examine it carefully” (Quran: 49/6). So we cannot 
share a topic based on speculation or hearsay. Unfortunately, we 
have seen many times that people who follow Islamic principles in 
real life but do not adhere to these principles in cyberspace. Defama-
tion is forbidden in any space, and religion’s view of this issue is not 
relative. Faithful life in cyberspace is exactly the same as living in 
real space, and we are obliged to observe it.

The head of the Ahl al-Bayt’s teachings specialized center pointed 
out, “Countries that are exposed to the rivalry of other countries and 
have a foreign enemy should have a national and an independent 
network. Establishing a national information network is a basic need 
for today’s society, even if we do not face sanctions, cultural and 
economic warfare, etc., this space is still required.”

Artificial Intelligence and Deducing the Commands
 of Sharia
Shaykh Ahmad Moballeghi, a member of Assembly of Experts in 
Iran said, “To compile contemporary jurisprudence in addition to 
the ‘contemporary of the subject’, we also need ‘contemporaneity in 
method.’” Contemporary human has a specific definition of his needs 
and relationships, so we should not focus on the ancient human and 
his limited needs in lieu of contemporary human. If we consider the 
criterion of ancient human and then deduce the commands of the 
Sharia for the contemporary human, it will be neither understandable 
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nor enforceable, nor problem-solving. Therefore, it is necessary to 
establish new academic majors, provide facilities, identify and uti-
lize different talents in the framework of classical jurisprudence, and 
use new facilities and tools and even artificial intelligence.”

Announcing the Readiness of Academic Elites to
Support Higher Level Course of Jurisprudence in
Contemporary Jurisprudence
In a letter to the director of seminaries, 35 university administrators, 
professors and graduates of top universities announced support and 
interest in cooperating in fields related to contemporary jurisprudence.

Among the signatories of this letter are thinkers in the fields of cy-
berspace, social networks, cryptocurrencies, computers, information 
technology, and artificial intelligence.

The signatories of this letter have expressed their readiness to coop-
erate in order to transfer the most up-to-date specialized knowledge 
in the world to the scholars and jurists of seminaries.

[January 13, 2021]

Using New Technology and Means of Communication
Are Honor for Islamic Seminaries
Grand Ayatollah Safi Golpaygani, one of the Shiite religious author-
ities said: “Islamic civilization has always had the greatest medal of 
honor for better use of modern sciences and knowledge.  Because 
religious scholars emphasize utilizing scientific and technical tools 
of the time for solving problems and providing superior products for 
global management.”
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He added: “Today our seminaries are still proud for using the latest 
technology and new means of communication like artificial intelli-
gence to promote correct ideas, guide people, attain healthy lifestyle 
and achieve the perfection of humanity. Today, we can also use arti-
ficial intelligence for presenting religious opinions and views. Thus, 
nowadays, seminarians’ duty is far greater than ever and their re-
sponsibilities are heavier.”

 [25 October, 2020]

 Using Artificial Intelligence for Solving Religious
Problems and Supplying Needs of Society
At the opening ceremony of the First National Conference on Arti-
ficial Intelligence and Islamic sciences, Grand Ayatollah Makarem 
said in a statement: “The unbridled expansion of cyberspace and 
facilitating users’ access to a variety of information has led to this 
platform to be used for transferring the viewpoint of global domi-
nation system. The cultural and content richness of the teachings of 
Ahl al-Bayt (Peace be upon them) obliges us to make proper use of 
these technologies, including artificial intelligence, to confront and 
combat the threats of cyberspace.”

He further stated: “In order to benefit from artificial intelligence, in 
addition to focusing on solving religious problems, necessary ac-
tions should be made in social areas and also in dealing with the 
needs of society.”

 [25 October, 2020]
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 Artificial Intelligence Is a Tool Which Can
Be Used in Islamic Propagation
Ayatollah Alireza Arafi, head of Iran’s Islamic Seminaries, said: “Ar-
tificial intelligence is one of the future developments in the world 
and the field of meta-technology and extra-sectoral, and it holds a lot 
of amazing benefits in the future academic scenarios.”

He added: “Artificial intelligence is related to Islamic seminaries 
from two sides: 1) artificial intelligence as a research topic for Islam-
ic studies; and 2) artificial intelligence as a tool which can be used 
in education, research and Islamic propagation. It is actually a tool 
placed in the hands of the jurists and Muslim scholars. This technol-
ogy can increase the speed of ijtihad, accuracy of work, and it helps 
a lot in systematizing works and is very effective in establishing the 
relationship between ideas and concepts.”

 [25 October, 2020]

Artificial Intelligence Is an Advisory Tool for Jurists
Ayatollah Mehdi Shabzendedar, one of the prominent scholars of 
Qom and a member of the jurists of the Guardian Council, stressed 
the need to use artificial intelligence by saying: “There is a point in 
Usul al-Fiqh according to which one can act on practical principles 
(al-usul al-’amaliyah) and al-Amarat only after a complete search. 
Accordingly, any possibility that completes the search for a Mujtahid 
in the path of ijtihad must be considered.”

He added: “If there are new possibilities, without using these facili-
ties, the search for a mujtahid will not be complete and fatwa cannot 
be issued. Without the use of IT in its general sense, which includes 
various facilities, one cannot attribute anything to Islam.”
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Ayatollah Shabzendedar considered the use of artificial intelligence 
in the process of ijtihad as a necessary thing and said: “If we do not 
use new tools, we are responsible to God Almighty, because in this 
case, ijtihads will be less accurate, so the new technology that God 
has given to human beings must be used.”

 [15 November, 2020]

Artificial Intelligence Capabilities: a Gateway
to the New World
Ayatollah Mamoud Rajabi, a member of Supreme Council of Islamic 
seminaries, said: “The great capacities of artificial intelligence open 
up a new world for researchers. If IT technology would be available 
for researchers, it can help a lot in terms of comprehensiveness, speed 
and accuracy. This technology prevents committing lots of mistakes 
and enables fast and accurate access to numerous data and saves time 
for researchers so they can devote their time to scientific reflections. 
In addition, artificial intelligence is very progressive, accelerating 
and organizing for cultural activities and Islamic propagation.” 

[6, February 2021]
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Corona Opportunities for Al-Azhar University
Dr. Yousef Amer, Vice President of Al-Azhar University, said: Coro-
na accelerated the universities’ use of technology for education and 
research. He pointed to the opportunities for online education and 
said: ‘Currently, 400,000 students are studying in Al-Azhar through 
cyberspace. 23,000 of them are foreign students.’

 [4 November, 2020]

 Social Network and Strange Fatwas
“Social media has led to the spreading of false and bizarre fatwas,” 
said Dr. Majdi Ashour, the scientific adviser to the Grand Mufti 
of Egypt. “People should receive the correct fatwas from reliable 
sources.” He stressed: “Extremist groups are abusing these fatwas 
and using it for their personal interests. This causes the spreading of 
strange fatwas in cyberspace.”

Filtering Instagram Depends on a Suitable Internal
Replacement
Secretary of Iran’s Supreme Council of Cyberspace Dr. Abolhassan 
Firouzabadi, said: “There are many discussions about the issue of In-
stagram. But after filtering Instagram without a suitable alternative, 
we will face some problems. People need connections and social 
networks; thus we cannot close a social network without finding a 
suitable alternative. Some people see only the moral problems of 
Instagram, but I see much more problems. Instagram puts users in 
information bubble, and increases the self-fascination and imposes 
the will of the platform on people. However, many people live on 
this environment and we cannot easily block this platform.”

 [10 January, 2021]
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 Parliament’s Approach Towards Cyberspace
The speaker of Iran’s Parliament wrote in a tweet: “The eleventh par-
liament’s approach about cyberspace is to emphasize on opportuni-
ty-centeredness of this space rather than threatening. Let’s discover 
opportunities without politicization.” 

[25 August, 2020]

Social Networks Have Unlimited Power
Priest Dr. Andrea Zaki, president of the protestant community of 
Egypt, said: “social networks have unlimited power and ability to 
influence the culture of individuals, especially young people, and 
their behaviors, ideas and actions. They are subject to modification 
and change by the influencers. Today, users of social media not only 
live in society, but also produce new forms of social existence.”

 [24 November, 2020]

 Violence and Hatred in Cyberspace
Have Become a Global Issue
Dr. Sameh Fawzi said: “Today, hateful religious, ethnic, social or 
cultural posts are spreading in all societies, both advanced and de-
veloping.”

In a meeting hosted by Al-Sharq Al-Awsat News Agency and in 
cooperation with the Egyptian Ministry of Awqaf: Dr. Sameh Faw-
zi said: In new media, unlike the traditional media, people are not 
only the recipients of the news, but also directly produce the news, 
expressing their feelings and thoughts about themselves and others. 
This accelerated process has reduced human power and confused 
them about the events around it which has led some researchers to 
ask Internet celebrities to think before writing anything. 
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The director of the Research and Development Center of Alexandria 
Library continued: “Violence and hatred in cyberspace have become 
a global and regional issue. A set of actions are needed to make the 
Internet free of violence and hatred.”

 [24 November, 2020]

The First National Conference on “Artificial
Intelligence and Islamic Sciences”d
The first national conference on “Artificial Intelligence and Islamic 
Sciences” was held on the 25th, October 2020 in Qom in order to in-
crease cooperation and further explanation of the goals and capabil-
ities of this technology. Conference axes were as follows: Jurispru-
dential and analytical analysis, Theorizing and modeling, Analyzing 
opportunities and threats, Logical reasoning and modeling, Algo-
rithm design and ontology, Intelligent and interactive applications.

In this conference, an intelligent system called “Najaf” was unveiled. 
Najaf intelligent system will be highly efficient in identifying new and 
up-to-date jurisprudential issues of the society and this system has a 
powerful server which the entire history of hadiths, jurisprudence and 
interpretation can be extracted. In this intelligent system, all publishers 
of the Islamic world can offer their works and books, and their intel-
lectual and material property rights will be preserved in this system. 

,The 34th Islamic Unity Conference on “Media
 Cyberspace and Islamic Unity”d

Hujjat-ul-Islam Dr.Hamid Shahriari, Secretary General of World 
Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought, in his speech 
at The 34th Islamic Unity Conference on “Media, Cyberspace and 
Islamic Unity” said:
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“Currently we are facing three tsunamis which are information, com-
munications and blockchain. Information tsunami means that human 
knowledge will be double in a short time. With the help of social 
networks, it has become easy for people to reach out and message 
each other. In other words, with the expansion of social networks, 
the power of people over the government has increased and is one 
of the reasons for the Islamic awakening and power in the world. 
Accordingly, access to communication networks has reduced the 
power of governance. Another tsunami is blockchain tsunami which 
analysts predict despite this tsunami, we will face reduction in gov-
ernment organizations, and consequently, a reduction in their role, 
which is a threat.” 

[29 October, 2020]

A Religious Super App for Muslim Children
Named “Dordaneh” Was Unveiled
In this application, more than 20,000 Iranian cartoons, educational 
and entertainment audios, various books, online and offline games 
with an Islamic-Iranian perspective have been collected.

This Android software is the first Iranian startup that seeks to com-
prehensively meet the needs of Muslim children and their parents in-
cluding education, entertainment, goods and services, etc. The baby 
products store section of this religious startup will be operational two 
months later.

[12 November, 2020]
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 Social Network Control Law in Turkey
Turkey’s competition watchdog on Monday launched an investigation 
into Facebook and WhatsApp over the messaging application’s chang-
es to its data-sharing rules. The Competition Board also said in a state-
ment that it has ordered a suspension of WhatsApp’s new data collec-
tion rules in Turkey. The move came after the messaging application 
said it was updating its terms of service and privacy rules as of Feb. 
8, forcing users to agree to share more of their data with Facebook, 
which owns WhatsApp. The company says the changes are related to 
business transactions and that private messages wouldn’t be affected.

 [1 October, 2020]

 The 6th Islamic Finance Conference on “Islamic
Finance: A Strategic Option for Global Economies”d
Effat University, the Islamic Research and Training Institute IRTI, and 
the International Center for Education in Islamic Finance INCEIF, or-
ganized the 6th Islamic Finance Conference on December 17th 2020 in 
Jeddah, Saudi Arabia. The COVID 19 has shown that Islamic finance 
could be the strategic option to address the global economies through 
its many channels and tools such as Cash Waqf. Some of the Themes of 
the conference were as followings: Fintech and Saudi Vision 2030, New 
Economic Models after Covid 19, Economics of COVID 19: The Islam-
ic Finance Perspective, Ethics and regulations of digital Islamic finance. 

Promoting Skepticism and Denying Divinity
in Video Games
The ninth workshop of the Office of Islamic Studies of Cyberspace was 
held in cooperation with the theological school of Imam Kadhim (a.s) 
on the subject “The wisdom of video games.”
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Shaykh Dr. Mohammad Mohsen Mir Morshedi, an expert and de-
signer of computer games, at the beginning of the workshop spoke 
about the nature and importance of this issue and then defined video 
games, its history, features and components. He went on providing 
and saying the statistics of using video games in Iran and the world. 

Explaining the threats of computer games, Mir Morshedi said, “Some 
of the problems that abound in these games are: Promoting skepticism, 
relativism of truth, misinterpretations of God, spirit, and jinn, promot-
ing the Trinity, violence, Islamophobia, validation of Zionism.”

Google plans Fiber-optic Cable Linking Israel
and Saudi Arabia
Google intends to build a new corridor for internet traffic via a fib-
er optic network for the first time between Israel and Saudi Arabia, 
linking Asia to Europe, which is seen as a threat to Egypt’s future as 
a major transit point for international submarine cables. 

[24 November, 2020]

Saudi Arabia Has Launched a New
 Mobile App “Eatmarna”d
The Ministry of Hajj and Umrah of Saudi Arabia has launched a new 
mobile app “Eatmarna” “اعتمرنا” which enables domestic pilgrims to 
book an appointment to perform Umrah.

“More than a million Saudi citizens and expatriate residents have 
registered for Umrah through the Eatmarna app”, Deputy Minister 
of Hajj and Umrah, Dr. Abdul Fattah Mashat said.

The Ministry of Hajj launched the (Eatmarna) application to enable 
those wishing to perform Umrah and visit to request the issuance of 
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permits to enter the Two Holy Mosques to perform Umrah, visit and 
prayers according to the capacity approved by the concerned author-
ities to ensure the provision of a spiritual and safe atmosphere that 
achieves health precautionary measures. 

Facebook Account and the Website
for Ababil Seized by US
The US Department of Justice boycotted and confiscated 20 sites 
that affect the minds of the American people at the same time as the 
elections in this country. The first site and at the top of this list is the 
Spanish-language news site “Ababil”, which has been dealing with 
the issue of Palestine and Israel. This site was operated by the stu-
dents of the Islamic seminary of Qom for the Spanish languages of 
the American continent. 

[10 November, 2020]

Holding a Higher Level Course of Jurisprudence
 “Social Networks and Messengers”
The jurisprudence course of “Social relations with the approach of ju-
risprudence of social networks and messengers” was started by Aya-
tollah Alireza A’rafi, director of seminaries, from the beginning of the 
seminary academic year, and 13 sessions have been held so far.

[10 November, 2020]

 Higher Level Course of Jurisprudence “Bitcoin and
SDR currency + startup investment jurisprudence” d
Contemporary jurisprudence course on “Bitcoin and SDR currency 
+ startup investment jurisprudence” is holding by Ayatollah Seyed 
Mohammad Reza Modarresi. He is a member of the Guardian Coun-
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cil and a member of the Qom Seminary Teachers Association. Topics 
covered in this course are as follows: The nature and rules of bitcoin 
and cryptocurrencies, jurisprudential review of Convertible contract, 
jurisprudential review of SAFE (Simple Agreement for Future Equi-
ty) contract, the nature and Rulings of SDR International Currency.  
This course will be held online on Tuesdays, and seven sessions have 
been held so far. 

[10 November, 2020]

Artificial Intelligence: An Efficient Assistant
for Issuing Jurisprudential Fatwas
Dr. Behrouz Minaei, advisor to the director of Islamic seminaries in 
the field of artificial intelligence, said: “Artificial intelligence will 
create a great new change in the field of humanities, jurisprudential, 
educational and ideological researches, and will provide opportunity 
to great religious scholars and seminary researchers helping them in 
the path of jurisprudence and issuing fatwas. Finally, the issuance of 
fatwas on a specific issue is done with the opinion of the jurist, and 
these intelligent systems will not be able to have a mental and deci-
sion-making process instead of the jurist and the religious scholars.”

Then he spoke about the challenges and consequences of using on-
line education systems and the application of artificial intelligence: 
“The higher level course of jurisprudence of artificial intelligence 
will be launched in seminaries to evaluate and explore this issue 
from a moral, ideological and jurisprudential perspective.”

 [9, October 2020] 
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 Pakistan Threatens Google, Wikipedia
Pakistan authorities have sent notices to Google and Wikipedia over 
content like caricatures of Prophet Mohammed (peace be upon him 
and his progeny) and an “unauthentic” version of the Quran.

“Complaints were also received regarding hosting of caricatures of 
Holy Prophet and dissemination of misleading, wrong, deceptive 
and deceitful information through articles published on Wikipedia” 
the PTA said in a statement published on its official Twitter handle. 

[25 December, 2021]

Qatari Muftis Respond to a Question about
Artificial Intelligence
An artificial intelligence student asked the Qatari Muftis of islam-
web.net about the Shari’a ruling in his field. He wrote in his question:

I am a student of programming sciences. Some of our teaching mate-
rials are about artificial intelligence; like the possibility of simulating 
the human mind and producing machines that can think and learn. 
Is artificial intelligence interfering with God’s creation? Is artificial 
intelligence forbidden?

Answer: The truth is that this problem is only a terminology prob-
lem. The field of this study (artificial intelligence) does not contra-
dict in any way the uniqueness of God Almighty in creation. Creat-
ing artificial intelligence does not take it out from “Being a tool” and 
“Soulless”, nor does it provide it with the characteristics of living 
things. The basic rule in things is to be lawful unless we have a rea-
son for being Haram and forbidden.
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Moroccan Muslim Lady Wins the First Prize for
Artificial Intelligence
Hajar Mousannif, a Moroccan artificial intelligence (AI) researcher 
and professor at Cadi Ayyad University in Marrakech, won the 1st 
prize in the “Global AI Inclusion Award”

Hajar Al-Musannaf, professor of machine learning (a branch of ar-
tificial intelligence) and big data analysis, has received more than 
one patent in areas related to “a peripheral feedback system to assess 
student learning” and to “provide personalized content based on the 
recognition of emotions via mobile devices”.

[Dec 4, 2020]

Egypt’s App. against Sexual Harassment Launched
Earlier this year, Egypt witnessed a mass social media movement 
encouraging women to speak up and take legal action against sex-
ual harassment. Inspired by such activism, GUC Computer Science 
graduates, Salma Shaaban and Ahmed Rihan, used their skills to de-
velop Matkhafeesh (‘Don’t Be Scared’), an app that can help victims 
of sexual harassment and abuse by providing them with the resourc-
es they need. 

Shaaban said: “The application is a digital way to battle the rising 
rates of sexual harassment in Egypt.” She continued, “We depend 
on the information provided by the victims anonymously. The user 
can enter the data of the place, and the degree of the harassment she 
faced without asking for her identity.” “This helps us in setting accu-
rate and updated areas that witnessed sexual harassment. That infor-
mation will be sent to the concerned authorities to form a protecting 
campaign and rising awareness initiatives,” Shaaban indicated.
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Saudi Arabia’s New Smart City
Saudi Arabia is building a smart city called NEOM as a part of its 
Vision 2030 program to reduce the country’s dependence on oil rev-
enues and turn it into a technology hub. The $500 billion city would 
run by artificial intelligence and be funded by the kingdom’s sover-
eign-wealth fund.

Each resident would have a unique ID number, and Neos would 
process data from heart-rate monitors, phones, facial-recognition 
cameras, bank details, and thousands of internet-of-things devices 
around the city, per the plans reported by ZDNet.

Current smart cities like Songdo, South Korea, use data from inter-
net-of-things sensors to perform actions like alert people when their 
bus is approaching or prevent water waste — but nothing in exist-
ence comes close to Neom’s plan.

[February 18, 2021]

Spying on Uighur Muslims with Artificial Intelligence
A new list of Uighur detainees believed to be leaked from Xinjiang 
suggests that China continues to use sophisticated data collection 
technology to identify and arbitrarily detain members of the Muslim 
minority, according to a recent report by Human Rights Watch. 

Government authorities are accused of using high-tech surveillance 
against them and detaining many in forced-labor camps, where chil-
dren are sometimes separated from their parents. Uighur people be-
long to a mostly Muslim ethnic group that lives mainly in Xinjiang 
province, in north-western China.
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IPVM also discovered references to Uighur people in patents filed 
by the Chinese artificial-intelligence company Sense time and im-
age-recognition specialist Megvii.

[11, December 2020]

Another Muslim Prayer App Found to be
Tracking Users’ Locations
Another popular Muslim prayer smartphone application is tracking 
the location of its users and selling data that ends up in the hands of 
the US government, said a media report. Salaat First, which has been 
downloaded more than 10 million times on Android, can potentially 
track its Muslim users’ location that includes places of worship. Last 
November, it was reported that Muslim Pro, another smartphone ap-
plication that was downloaded over 98 million times, gathered user 
location data and sold it to the US military.

[12 January 2021]

Little Arabic Content on the Internet
“Arabic content on the Internet is very repetitive and annoying, and 
finding an article in English is much easier than in Arabic”, Hazim 
Awad wrote in an article.

The Syrian author went on to mention the holding of the fourth con-
ference of Arabic digital content with the presence of the ministers of 
communications of the Arab countries on 5-7 October, 2020 and add-
ed: according to the statement of this conference, the Arabic content 
contributes only 3% of the global content on the internet, although 
100 million Arabs use the internet. Arabic is the fifth language in the 
world and 422 million Arab are living all around the world.

[4 January, 2021]
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Third Festival of Religion and Cyberspace
The Office of Islamic Studies on Cyberspace is holding the third 
Festival of Religion and Cyberspace with the topic “Solving key Cy-
berspace Issues”.

This festival would be in cooperation with Al-Mustafa International 
University, Baqir al-Olum University,  Management center of sem-
inaries, the Imam Khomeini Education and Research Institute, and 
The Center for Services of Islamic Seminaries.

The festival will be organized around 15 main research axes:
1. Analyzing the relationship between system of Wilayat-e faqih (guard-
ianship of the Islamic jurist) and anti-government technologies: A case 
study of Blockchain…
2. Jurisprudential analysis of the right to anonymity and its limits in Is-
lam, its relationship to the identity of individuals, entities, and activities 
in cyberspace
3. Philosophical-jurisprudential analysis of ownership in cyberspace
4. Philosophical-jurisprudential analysis of the concept of property (al-
mal) in cyberspace
5. Jurisprudential-social study of the principle and methods of creating 
or appearing in social networks with regard to the existence of oppor-
tunities and threats together; in three situations: the domination of the 
enemy, the domination of the Islamic government and the balance
6. Jurisprudential analysis of basic values of Islamic economics in cy-
berspace, a comparative study of Islamic cryptocurrency 
7. Philosophical-jurisprudential analysis of digital arts
8. Investigating the limits of policy-making, regulation, legislation and 
criminalization in cyberspace governance from the jurisprudential per-
spective
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9. Jurisprudential analysis of the limits and methods of monitoring cy-
berspace considering different layers of users in cyberspace
10. Possibility of defining and limits of privacy in cyberspace from the 
perspective of jurisprudence
11. Jurisprudential rules and principles for the interaction of Islamic 
system with governments, companies, and other peoples in cyberspace
12. Jurisprudential analysis of the conflict between security and globali-
zation in the age of cyberspace
13. Analyzing the philosophical-moral-jurisprudential limits of artificial 
intelligence in Islam
14. Comparison between jurisprudential approaches (individual, gov-
ernmental, and systematization jurisprudence) in dealing with new phe-
nomena, a case study of cryptocurrency 
15. Critical comparison of negative and positive viewpoints in ap-
proaches, movements and behaviors in dealing with cyberspace from 
the perspective of philosophy of jurisprudence

Deadline: 

The deadline for abstract submission will be May 21, 2021. 

The authors who have been accepted their papers have the opportu-
nity to send the full file of their work to the secretariat of the festival 
by August 22, 2021

 The Director of Women Seminaries Visited the
 Office of Islamic Studies on Cyberspace
Shaykh Abdul Karim Behjatpour, director of women seminaries, 
met with the director of the Office of Islamic Studies on Cyberspace.

Hojjat-ul-Islam Behjatpour, after expressing satisfaction with the 
activities of the Office of Islamic Studies on Cyberspace, said: “We 
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must break the hegemony and domination of the enemies in cyber-
space, and when this is achieved and their monarchy on cyberspace 
is defeated, we will gain deterrent power and we can create strength 
to reach power and domination. Then enjoining good and forbidding 
wrong will be effective in the present age. And this atmosphere can 
be managed.” 

The head of the women seminaries continued by stating that the 
women seminaries are among the advanced institutions in the field 
of IT and cyberspace. He said: “Using cyberspace is one of the best 
opportunities for women’s social presence. Cyberspace is a good 
place to solve the challenge which is the necessity of raising children 
at home and performing social tasks in society. Women can combine 
these two tasks in cyberspace.”

Clash of Civilizations In Cyberspace
Shaykh Reza Haj Hosseini, head of the Office of Islamic Studies on 
Cyberspace met with Ayatollah Mirbagheri, a member of the Lead-
ership Experts.

Ayatollah Mirbagheri explained the encounter with cyberspace issues 
at three levels:

One, encountering small, insignificant, and current issues of cyber-
space under Western civilization that most people face.

The second is to confront complex systems. Systems whose com-
ponents cannot be evaluated independently of the whole. The es-
tablishment of this system will distort Islamic issues in the fields of 
economics, politics and culture.

Third, a system of governance on a global scale, by evaluating various 
layers of human life, seeks to guide and change fundamental, scientif-
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ic, and practical ideas, and the distortion of popular culture and life-
style. They have also designed technologies and techniques for their 
purpose and incorporated them into the structure of human life.

He went on to explain three approaches to dealing with this system: 
The first approach is the acceptance of Western civilization. The sec-
ond approach is the Islamization of these civilizations, which can be 
done at the level of small issues, and the ultimate confrontation in 
this approach is the reasoning with no definite opposition to Islam.

He described the third approach as a clash of civilizations and said, 
“The confrontation that takes place at the level of the system of 
Leadership of the Ummah is a kind of approach; in this approach, 
we can passivate the governance of the West by getting out of the 
defensive mode and creating an incident.”

 Chairman of the Supreme Council of Cyberspace
 Visited the Office of Islamic Studies on Cyberspace
Secretary of Iran’s Supreme Council of Cyberspace Dr. Abolhassan 
Firouzabadi, met with the members and researchers of the office of 
Islamic studies on cyberspace, and was briefed on the latest activities 
and achievements. 

He considered the monitoring and the general flow and future re-
search of cyberspace as one of the goals of establishing this office 
in Qom and said, “We should be as a thermometer of cyberspace in 
this field and devise the characteristics and strategies to deal with it. 
Cyberspace is a continuation of real space and has a social nature.” 

The chairman of the supreme council of cyberspace called on the 
office to examine various and general issues of cyberspace and said, 
“the Fundamental and basic issues that should be examined and 
studied include: ownership in cyberspace, definition of privacy, hu-
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man freedom and its limits, discussion of governance and its limits 
and how people intervene in social life in cyberspace.”

 Islamic Research of Cyberspace in
Iran Has No Global Reflection
Mahmoud Rafin in the meeting with Dr. Firoozabadi, (the Secretary 
of Iran’s Supreme Council of Cyberspace) and the researchers of the 
Office of Islamic Studies of Cyberspace, stated: “In comparison with 
other countries in the field of Islamic studies on cyberspace, Iranian 
thinkers have more articles and publications in terms of quantity and 
quality. And this is because of the dynamic jurisprudence of Ahl al-
Bayt school. But we are weak in publishing Islamic research works 
about cyberspace in English and Arabic. Thus, unfortunately, these 
articles and books have not been reflected in any scientific sources or 
international media. Also, despite the important and significant state-
ments of the great religious scholars about cyberspace and artificial 
intelligence, their views have not been translated and published in 
other languages such as English and Arabic.”

Festival of Designing Jurisprudential Questions about
Cyberspace
The first festival of designing jurisprudential questions about cyber-
space ended with the announcement of the names of the winners. 
About 3,000 questions were received at the festival. After arranging 
and categorizing them based on the axes of the festival, these works 
were sent to the judges, and 11 of the participants were recognized 
as the best.

[12 September 2020]
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 Scientific Meeting on Artificial Intelligence;
 Threats and Opportunities for Religious Life
Scientific meeting titled “Artificial Intelligence; threats and Oppor-
tunities for Religious Life” was held by Shaykh Dr. Anbiaei on 17 
September, 2020. He expressed different views about the threats of ar-
tificial intelligence to religious life: Some people considered artificial 
intelligence as God, some others have equated the development of ar-
tificial intelligence with the end of human religiosity. They mistakenly 
believe that with the advancement of science, religion will disappear. 
Another group believes that the development of artificial intelligence 
hinders some religious beliefs, and science should be placed as a new 
source of knowledge along with other sources of knowledge. Other 
thinkers see the threat of artificial intelligence in some religious behav-
iors, including thinking, worship, and concentration, communication 
and family, work and social activities. Another group sees artificial 
intelligence as an obstacle to religious imperatives, widening the gap 
between rich and poor, destroying privacy, producing highly destruc-
tive weapons, social engineering and warfare, and destroying cultures. 

Dr. Anbiaei continued: In opposition to these threats, artificial in-
telligence also creates opportunities for religiosity, which today we 
see examples of employing artificial intelligence for religious use in 
different religions.

[17 September, 2020]

 Publication of Book “A Bibliography and Study
of Cyberspace & Women’s Researches”d
With the efforts of the Office of Islamic Studies on Cyberspace, the 
book titled “A Bibliography and Study of Cyberspace & Women’s 
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Researches” is published. The book is written by Fatemeh Karimi 
Dardashti. It has 56 pages written in Persian language.

Abstract of the book: 
Nowadays, cyberspace makes a profound impact on human life, 
thanks to the progress of science and information technology. 
Threats can be turned into opportunities through comprehensive and 
deliberate knowledge of the cyberspace. Cyberspace to a large extent 
is designed to target women. Therefore, given their role in the family 
and society, the study of this issue is of paramount importance. In the 
present work, following the compilation and the review of former 
researches, the author introduces their structure, content, period of 
time, authors’ gender and their educational center.

[16 October, 2020]

Book of “Report of Islamic Conference on Virtual
Currencies under Evaluation” Published
With the efforts of the Office of Islamic Studies on Cyberspace, 
the book “report of Islamic conference on Virtual Currencies under 
Evaluation” is published.

The book is written by Mahmoud Rafian and Saeed Mahdiyan. It 
has 52 pages and written in Arabic. Like any other emerging issue, 
cryptocurrencies have jurisprudential and religious effects and can 
be a subject in the sharia law. On April 16, 2019, the College of 
Sharia and Islamic Studies in UAE organized an Islamic Conference 
entitled “Virtual Currencies under Evaluation”. Researchers tried to 
clarify the concept of digital currencies from various fields of studies 
such as Law and Sharia. 37 selected articles of the conference have 
been published in a 980-page book entitled “Waqa’iʿ al-Muʾtamar 
al-ʿumalat al-iftiraḍiyyat fi al-mizan”.
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In the present book, articles of the conference were reviewed and a 
brief report of each of them was presented. The authors have com-
piled this work in two chapters. In the first chapter, they have a statis-
tical look at the articles of the conference. And in the second chapter, 
they have presented a short report of each of the articles.

[11 November, 2020]

Festival of the Faithful Life In Cyberspace
The second festival of religion and cyberspace with the topic of 
“Festival of the Faithful Life in Cyberspace” was organized by the 
office of Islamic studies on cyberspace. Practical Quranic verses and 
narrations about cyberspace have been sent to the secretariat of the 
festival. A total of 1620 works, including verses and narrations, were 
sent to the secretariat of the festival based on which about 5000 rec-
ommendations were presented in various virtual fields.

Axis of the festival were as follows: Faithful life in social networks, 
Faithful life and computer games, Faithful content in cyberspace, 
Faithful business in cyberspace, Faithful teaching and learning in 
cyberspace, Faithful consumption in cyberspace, Faithful supervi-
sion over cyberspace, Internet of things in the service of faithful life, 
Faithful life and Artificial intelligence, Faithful technologies, Faith-
ful software, Faithful searches and search engines.

[10 December, 2020] 
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Workshop on “Blockchain and cryptocurrencies,d
religious opportunities and challenges”d
The sixth workshop of the Office of Islamic Studies on cyberspace on 
“Blockchain and cryptocurrencies, religious opportunities and chal-
lenges” was held at the office with the presentation of Shaykh Alireza 
Sadough, a member of the Iranian Association of Blockchain.

He considered the use of Blockchain beyond the issue of cryptocur-
rencies and said: “This technology, which some have referred to as 
a revolution in technology, is not specific to cryptocurrencies, rather 
providing the groundwork for cryptocurrencies is one of its applica-
tions. Blockchain is like an operating system that has the ability to 
install various software on it. This technology can be used in a wide 
range of financial and non-financial applications. The use of Block-
chain in insurance and banking, medicine, the Internet of Things are 
some of the applications of this technology.

[5 November, 2020]

 The Head of the Basij Center for Teachers in the Seminary
 of Qom Visited the Office of Islamic Studies on Cyberspace
Shaykh Mohammad Hassan Nabavi, head of the Basij Center for 
Teachers in the seminary of Qom, visited the Office of Islamic Stud-
ies on cyberspace and met with Shaykh Reza Haj Hosseini, the di-
rector of the office.

The director of the Office of Islamic Studies on cyberspace, ex-
plaining the three types of confrontation in opposition to western 
governance over cyberspace, said: There are three types of active 
confrontation to cyberspace. Either we have to manage and super-
vise the imported platforms or we have to make and present similar 
to what exists in the West based on Islamic formats; like EITAA app 
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and Aparat website. The third active confrontation with cyberspace 
is a principled and innovative confrontation according to which our 
policy in cyberspace will be based on Islamic jurisprudence, the last 
one will cause strength and dignity in cyberspace. 

Shaykh Mohammad Hassan Nabavi, expressing satisfaction with the 
activities of the Office of Islamic Studies on cyberspace, noted: ‘We 
have two types of activities in cyberspace; once we use cyberspace to 
propagate religious content, which, thank God, the religious people 
have made significant progress in this area. But the most significant 
issue that has been overlooked is the study of cyberspace itself, which 
has been less worked on. It is a blessing that a group of scholars have 
entered this field and should be strengthened and supported.’

[23 December, 2020]

 Meeting of the Director of the Office of Islamic
 Studies on Cyberspace with Ayatollah Modarresi
Shaykh Reza Haj Hosseini, head of the Office of Islamic Studies on 
Cyberspace, met with Ayatollah Seyed Mohammad Reza Modarresi, 
a member of the Guardian Council and a member of the Qom Semi-
nary Teachers Association. 

In this meeting, Shaykh Haj Hosseini said: ‘with the researches done 
by the office, about 200 jurisprudential questions on the subject of 
cryptocurrencies and also 200 jurisprudential questions in the field 
of artificial intelligence have been extracted, which requires a con-
vincing and reasoned answer of seminaries.’ 

In this meeting, Ayatollah Modarresi Yazdi said: ‘One of the topics 
that will surely have a greater place in the economy in the future is 
digital currencies and cryptocurrencies, which the Islamic seminary 
and Muslim scholars should study carefully and in depth. Thus, this 
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year we have started a course on jurisprudential study of Bitcoin and 
other cryptocurrencies.

[12 December, 2020]

Book of “Coronavirus Crisis and the Role of Family in
Cyberspace Management” Published
With the efforts of the Office of Islamic Studies on Cyberspace, the 
book “Coronavirus Crisis and the Role of Family in Cyberspace 
Management” is published. The book is written by Shaykh Dr. 
Hojjatollah Bayat. It has 54 pages and written in Farsi.

Abstract of the book: 
Management of cyberspace has always been one of the concerns 
of authorities and families, because if communication technologies 
are not properly recognized and managed, there will be many neg-
ative consequences for everyone. Although the management of this 
space has been necessary at all times, but with the involvement of the 
world with the coronavirus crisis, its need has increased.

In this Coronavirus crisis, needs and requirements such as edu-
cation, meeting the relatives, shopping, worship and etc have be-
come dependent on Internet and cyberspace, and unprecedentedly 
families have turned toward cyberspace. Therefore, this article first 
talks about the need to increase the media literacy of authorities and 
families, then features of media dimensions such as a fundamen-
tal change in the social communication system, unique features of 
communication technology, dangers of media addiction and devel-
opment criteria, threats and challenges of cyberspace are discussed. 
This research also pointed to the need for health communication and 
the role of religion, family and government institutions in maintain-
ing and perpetuating it.
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Finally, according to the role and position of families in the process of 
production, distribution, and media consumption, this research exam-
ined the principles of cyberspace management, i.e. “planning”, “tar-
geting”, “decision making”, “control and monitoring” and mentioned 
the ways to prevent and treat negative consequences of cyberspace.


