
اإلعالمي كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، يف املؤمتر 
"اإلعالم اجلديد : االسرتاتيجّيات والتحّدايت" اهلويّة اللبنانّية ونشر  حتت عنوان : الثاين

يوم اخلميس مديريّة الدراسات واملنشورات اللبنانّية،  ،الذي تعقده وزارة اإلعالم ،الوعي
املعهد العايل للدكتوراه يف  يف اجلامعة اللبنانّية، ،2015( ديسمرب) كانون األّول  2 هالواقع في

 حرش اتبت. –جتماعّية يف سّن الفيل يف اآلداب والعلوم اإلنسانّية واإل
 

اإلعالم اجلديد" و"وسائل االّتصال االجتماعّية" يف خمتلف عناوينها "ال شّك أّن موضوع 
من األبعاد اجلدالّية  يتضّمنهواجملادالت، ملا  أاثر ويثري الكثري من التعليقات واآلراءومهّماهتا 

جتماعيًّا دخل الكثري الكثري من إواملفاهيم املتنّوعة واخلالفّية، وألنّه أصبح واقًعا  والتناقضات
اجملاالت األسريّة واملهنّية والشخصّية وهو يتناول خمتلف القضااي العاّمة واخلاّصة، حبيث إّن احلدود 

 ال وسيلة إعالمّية لـها وله يتبني العام واخلاص أصبحت شبه غائبة وألّن حياة املؤّسسة والفرد ال
 توشك أن تكون فارغة وواهية.

 :  أسئلة مخسةتطّرق إىل ، سوف نةالسريعاملداخلة  هيف هذ
 ما هو اإلعالم اجلديد وكيف نفهم هذا املصطلح ؟ 
 تيجّياته ؟اما هي اسرتاتيجّيات هذا اإلعالم وكيف توضع اسرت 

 ؟  ما هي منافعه وما هي مضارّه
 وأخريًا، كيف نعمل على إدارة هذا اإلعالم بوصفه جديًدا ؟

 الكثري يف ابب التعريفاتيُقال ، "هويّة اإلعالم اجلديد"يف السؤال األّول حول أّواًل : 
 ينبغيما ف .اشديدً  ااملتنوّع تنّوعً جتماعي وحتديد معاين اإلعالم اجلديد وهويّة وسائل االّتصال اإل

كّل ما يّتصل ابإلعالم الرقمي مبختلف أشكاله وحمطّاته   يتضّمنأّن هذا اإلعالم،  هو اإلشارة إليه
 .اجتماعي وما أكثرهاإلكرتوين واشبكات االّتصال والتواصل اإلحّّت بدًءا من املواقع اإللكرتونّية 

نتقل للعمل على وسائل هذا االّتصال وعلى اإلعالم اجلديد، إإذ إّن اإلعالمّي "الكالسيكّي" 
وخمربين  ىل إعالمّينييف حني أّن الكثري من أصحاب الوسائل االجتماعّية حتّولوا هم أيًضا إ
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. شاسعةالم من مساحة ضّيقة إىل مساحة إطار األع فاّتسعوالوقائع ومعّلقني وحمّللني لألحداث 
هذا اإلعالم مل يعد جديًدا، بل رمّبا أصبح قدميًا يف الزمن، ورمّبا أتيت جّدته من تطّوره  ،وابلتايل
ف مع الواقع وذلك بنّيٌ يف قتصادي املستمّر ومن قدرته على التكي  واإل والتكنولوجي العلمي
شبكات  استعماله من قبل خمتلف الطبقات واألعمار. فليس الشباب وحدهم يستخدمونسهولة 

الفايسبوك يف  ، بل إّن مستخدميوغريهم تويرت واليوتيوبجتماعي كالفايسبوك والالتواصل اإل
ذين يفّضلون اإلنستاغرام لبنان على سبيل املثال، هم من املتقّدمني يف العمر أكثر من الشباب ال

ألّن ما يهّم الشباب هو الصورة قبل أي شيء وبطريقة سريعة حيث  ،ك من الوسائلأو غري ذل
 يستطيع نقل الصورة بسرعة الربق من عامٍل إىل آخر. ،مبا حيمله من أجهزة ،إّن اهلاتف النّقال

لينكدإن بصورة الفايسبوك والتويرت و : ت الثالث وكذلك فإّن النساء والرجال يستخدمون الشبكا
جتماعي املرتبة متعادلة ولبنان حيتّل اليوم حبسب التقرير العريب حول شبكات التواصل اإلمتوازية و 

الثالثة بني البلدان العربّية حيث إّن نصف اللبنانّيني تقريًبا يستخدمون واحدة من وسائل التواصل 
 جتماعي على الشبكة ابإلضافة إىل املؤّسسات اخلاّصة اليت تستخدم بوفرة هذه الشبكةاإل

 .قتصاديلإلعالم واإلعالن اإل
جتماعي، فإّّنا أّواًل أبّول مساحة يستطيع الفرد أّما من انحية مفهوم شبكة التواصل اإل

من خالهلا أن يعرّب عن حريّته، وأن يكشف عليها عن بعض خصوصّياته، وأن تكون منربًا 
اآلالف من املتابعني والقارئني والرائني. والتواصل السريع  عم يتواصل من خالله مع املئات ال بل

حيث إّن رّدة الفعل والتعليق املنطقي وأحيااًن  واملبادلة اإلعالمّية يوّلد التفاعل السريع والنقاش احلرّ 
غري املنطقي هم أسياد املوقف. فما نستخرجه من بروز هذه الشبكات وما حتّققه من أهداف 

ايت والصفحات إّّنا توّلد صورة جديدة للمجتمع احملّلي والعاملي، هو جمتمع هو أّن هذه املنتد
األحيان إاّل أنّه  أغلبمثايل تطغي عليه العاطفّية يف و نقدي أحيااًن  ،وصفي سطحي فرتاضيإ

 نا أن أنخذ بعني االعتبار هذه الناحية من وضعّيةيلعفينبغي  ،أيًضا جمتمع متضامن متكاتف
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يًّا يّتصف به هذا اإلعالم اجلديد أال وهو سن أن نضيف أمرًا أساسوحي شبكة.ال سهولة استخدام
التعّددي أصالً،  ،في بلد مثل لبنانحّّت التناقض والتعارض الشديد. ف أشكالـها بكافّة التعّدديّة

تتحّول هذه التعّدديّة على مستوى اإلعالم اجلديد إىل حالة تتأرجح ما بني احلكمة يف القول 
، إذ إّن هذه احلالة تفتقد جتماعّية والطائفّيةاإل الشديدة املثرية أحيااًن للفتنة والفوضىواإلعالم 

 إىل املبادئ والقواعد يف التعبري.
 ات هذا اإلعالم اجلديد ؟ما هي اسرتاتيجيّ اثنًيا : 

من اتريخ  أو على األقّل فصاًل جديًدا أساسيًّا ،ما جيب أن نعرفه هو أّن عالـًما جديًدا
تيجّية التموضع على شبكات التواصل اأصبح واقًعا أكادمييًّا هو علم اسرت  ،وسائل االّتصال

خصوًصا على مستوى  العملّية احلياةوهو فنٌّ يُدّرس يف اجلامعة ويف واستخدامه جتماعي اإل
جتماعي مل يعد أمًرا يتعّلق ابإلطار الفردي بل أصبح أداة تّية الضخمة. فالويب اإلاملواقع املؤّسسا

 ،ّن وراء كّل موقعإقتصاديّة وغريها. فما جيدر قوله جتماعّية واإلمهنّية مفيدة للمؤّسسات اإل
أو إصغاء أو هناك اسرتاتيجّية إعالم أو إعالن أو اخرتاق أو اّتصال  ،أكان فردايًّ أم مجاعيًّا

الرباءة يف االّتصال والتواصل ّن إحيث ارة الُسمعة أو استخدام البياانت واملخزوانت استقبال أو إد
يتبعها الفرد أو اجلماعة أو املؤّسسة  حمّددةمل يعد هلا الدور الكبري يف حّيز الشبكة. فهناك سياسة 

 وهدف املوقع وذلك من خالل أربع مراحل:  ام على التعريف ابلذات وعلى هدفهتقو 
 أواتراللعب على خصوًصا و  اإلنرتنت ، شّد انتباه األنرتنوت أو مستخدم شبكةاألوىل

 مجيلة، و عاطفّية وعقلّية من خالل رسالة منطقّية واضحة بسيطة 
 لقني اآلخرين،تحبيث يؤثّر على ابقي امللقي ت، إاثرة التقييم اإلجيايب من قبل املالثانية

 تعزيز املشاركة من العديدين عرب سؤال معنّي مثري للمناقشة، الثالثة،
 واملشاركني. والرائني تكوين مجاعة واسعة إجيابّية من القارئنيالرابعة، 
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اليت أطلقت موقع الفايسبوك منذ سنة وما فوق  جامعة القّديس يوسفأعطي هنا مثل 
بع لألخبار اليت مخسني ألف متاتصل إىل أكثر من  ستطاعت االسرتاتيجّية املّتبعة أنتقريًبا فا

ماعي تجاإلتوضع على املوقع. وإذا ما أردان إيراد بعض األرقام اليت تبَـنّي أمهّية وسائل االّتصال 
 التايل :  يف حياة الناس ويف سلوكهم، فإليكم

 يف العامل، بعد الصني واهلند اانً إّن موقع "فايسبوك" سيصبح اثلث أكرب دولة سكّ  -1
 وقبل الوالايت املّتحدة.

مليار دقيقة يف الشهر.  500قضاؤها عرب موقع "فايسبوك"  عدد الدقائق اليت يتمّ  -2
 مليار دقيقة فقط العام املاضي. 150وكان 

منها يّتخذ من متابعة  % 62نطباع يتم اّّتاذه عن األشخاص، إمليار  500 -3
 "فايسبوك".

 ساعة من الفيديو كّل دقيقة عرب موقع "يوتيوب". 24يتّم نشر  -4
مشاهدة وهي ضعف  يعدد املشاهدات اليت يسّجلها "يوتيوب" يف اليوم مليارَ  -5

 معّدالت العام السابق.
وهي مكتبة  "Flikrجتماعي "وقع التواصل اإلأربع مليارات صورة مّت نشرها عرب م -6

 الكونغرس األمريكّية اليت تعّد أكرب مكتبة يف العامل.
سنة، مثّة واحدة تقوم بتفّقد "فايسبوك"  34إىل  18نساء يف العامل من سّن  3من كلّ  -7

 عند استيقاظها صباًحا وقبل النوم لياًل.
جلذب  Linkedinمن الشركات تستخدم موقع التواصل االجتماعي  % 95 -8

 تستخدم "تويرت". % 42تستخدم "فايسبوك" و  % 59األشخاص 
زجيات العام املاضي يوجد واحدة عن طريق التقاء الطرفني من خالل  6بني كّل  -9

 جتماعي.مواقع التواصل اإل
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"تويرت" يف اليوم الواحد. كما  مليون تغريدة هو متوّسط التغريدات عرب موقع 27 -10
جتماعّية يف املنطقة ع قاعدة مستخدمي شبكات التواصل اإلأظهرت دراسة إقليمّية حديثة توسّ 

مليون  70العربّية وقّدرت عدد مستخدمي شبكات "فايسبوك" و "تويرت" و "لينكد إن" بنحو 
 .2013عريب حّّت منتصف 

ملنافع، رمّبا حتّدثنا عن املنافع حّّت اآلن بصورة يف السؤال الثالث حول املضار وااثلثًا : 
ستطيع استخدامه لغاايت ، حيث تاملوقع والشبكة مها مثل السّكنيوجيزة، أّما عن املضار فإّن 

 شريفة وأحيااًن استخدامه لغاايت ضارّة ابلشرف والسمعة والسالم واألمن القومي إخل...
جامعة القّديس يوسف يف عطي هنا مثاًل واحًدا له عالقة ابنتخاابت اهليئة الطالّبّية يف أ

شهدت اجلدال والعراك بني الطاّلب من هيئات سياسّية خمتلفة  بعض السنوات حيث إنّ  بريوت
فإّن . أّما اليوم اإللكرتونّية الشبكة أخرى غريومتناقضة. رمّبا كان العراك يف السابق تسّببه وسائل 

ىل أحزاب خمتلفة هي اليت تعترب اجلدال والسباب والشتائم على الشبكة بني الطاّلب املنتمني إ
والعراك الذي جيري يف اجلامعة. ويف غالب األحيان حتصل املعركة عندما  والضربملقّدمة للشتم ا

لطاّلب الشبكة، حبيث أّن الطالبني أو اعلى يتّم تناول الرموز واملراجع والعرض يف نصوص 
ك ال ارؤية بعضهم البعض يف اشتب فوريدخلون فرتاضّية على اجلدران اإلاملشاركني يف الكتابة 

أصدقائهم واملشاركة يف معركة مل يعرفوا مسّبباهتا وال  ُنصرةحتمد عقباه حبيث يضطر احملازبون إىل 
واستطعنا جتاوز هذا األمر عندما طلبنا من املسؤولني احلزبّيني املشاركة الرتبويّة يف األمر  أهدافها.

 حرتام.وردع املخالفني ومحلهم على التعبري بطريقة حضاريّة مواطنّية وخماطبة اآلخر بروحّية اإل
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 الوعي، السبيل األجنع – 2
ملنافع هذه الوسائل، ولضررها أيًضا، إّن الوعي هو أفضل السبل للمقاومة، وفيه اإلدراك 

، عرب تعويدهم على االستعمال اجلّيد لوسائل والطاّلب  وحماولة القضاء على اجلهل لدى التالمذة
 جتماعي كما لألكل والشرب والقيادة اآلمنة وغريها.اإلاإلعالم 

متّكنهم وهنا حيضرين خوف مسؤولني يف املدارس من هذه الوسائل جلهلهم بـها، ولعدم 
ا أاّل ي منّ ألورة، إذ ميكن جتماعي. وهذا ليس عيًبا ابلضر من التعامل مع وسائل التواصل اإل

يواكب، إبرادة أو بغري إرادة منه، كّل التطّورات احلاصلة. لكن جيب عدم حجب إمكان ذلك 
ان ال إّ عن اآلخرين، كما كانت تفعل أمي وحنن صغار، إذ مثّة مأكوالت كنّا نقول أمام الناس أ

رها يف منزلنا، فصران نرّدد أنّنا حنّبها، رغم أنّنا مل نتذّوقها، وإّّنا ألّن أمي مل تكن حتّبها، ومل حتضّ 
 ال حنّبها، ولـّما تذّوقناها بّدلنا رأينا.

دراسة حديثة تناقض كّل الدراسات السابقة املتشائمة وفيها أّن ظهرت ابألمس، 
جتماعّية، بل يعّزز التواصل بني األهل ، وال يؤّخر العالقات اإلالفايسبوك وأمثاله ال يزيد العزلة

 ،واألقرابء، ومينع الشعور ابلغربة، ويشّجع على السفر والسياحة، ويزيد التفاعل مع األصدقاء
حكًما مل نعرفها، ويذّكران مبواعيد،  عّلمنادة، ويدلّنا إىل أماكن جنهلها، ويويبين صداقات جدي

ومع هذه اخلالصة اإلجيابّية، ومع األرقام،  ويعلمنا أبحاديث كثرية. إنّه إًذا وسيلة ضروريّة حلياتنا
واقًعا، ومن ال يعش يف الواقع، يسبقه الزمن،  تصار  اوإذا كّنا أحببنا هذه الوسائل أم ال، فإّنّ 

على أنّنا أبناء احلياة وأبناء  ح إىل أن يطوينا الزمن، بل نصرّ ويصري من املاضي. أّما حنن فال نطم
 املستقبل، والذي يتعامل مع اجليل اجلديد ال ميكنه العيش يف املاضي أبًدا.

الوصول إىل أهداف أخالقّية كيف نعمل على إدارة الشبكة إدارة جّيدة تؤّمن   :  رابًعا
  والرتكيز عليها.هناك مبادئ وقواعد سلوكّية منتشرة اليوم ال بّد من استخدامها  صحيحة ؟
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  اهلا وفق معايري أخالقّية حمّددة،الرتبية على حسن استعم
ومسعة اآلخرين وما هو مقبول وغري مقبول.  الشخصّيةمعة معة، الس  الرتبية على إدارة الس  

 ء.ية على التمييز بني اجلّيد والسيّ الرتبية على مستوى املدرسة من خالل الرتب
مدراء متخّصصني يف إدارة الشبكات اإلعالمّية تنشئة الرتبية على مستوى اجلامعة عرب 

 إدارة مهنّية وسلوكّية.
 .هذه الِقَيم واملبادئ هي الشفافية من دون الكشف عّما هو محيمي

 .ق حيث يتّم رفض ما هو كاذبالصد
جتماعّية على إزالة اآلراء السيّئة األحزاب أو يف اهليئات اإلالعمل من جانب املسؤولني يف 

 .حبق اآلخر
 .محاية احلياة الفرديّة

وخصوًصا عدم حتويل اآلراء السياسّية أو  الرتبية على السيطرة على العواطف والنزوات
ئفّية وأيديولوجّية، هتدم السياسة والطائفة ة أو الدينّية إىل شتائم وسباب طاجتماعيّ اإل

 واجلماعة وتعطيها صورة مشّوهة.
 إّن الرتبية على إدارة اإلعالم اجلديد هي قضّية جديدة ُتضاف إىل قضااي الرتبية.

جتماعي ليست ظاهرة ظرفية ُتطوى بل إّّنا وسيلة جديدة سوف فشبكات التواصل اإل
وهري تالحق اإلنسان ويالحقها بقدر ما أّن العالقة بني الناس والتواصل بينهم هو أمر ج

 حيّدد معىن اإلنسان ومستقبله.


