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الدولّي  المؤتمر إطالق في جلسة، القّديس يوسف رئيس جامعة اليسوعّي، دّكاش سليم البروفسور كلمة
مركز بالتعاون مع " الرقميّ التفكير حول " IESAV العلوم المسرحّية المرئّية السمعّية والسينمائّية لمعهد

 web  ب العلميّ يالو  – URI "معرِّف الموارد الشامل"حول  CEMAM الدراسات للعالم العربي المعاصر

Science ،   4104 (ديسمبركانون األّول ) 4في. 

 

سرحي ة العلوم الم مه معهدنظ  يالذي  هذا الحدث السنوي  و  ةهذه المحط   في بحماٍس كبيرٍ ب بكم أرح  
 المعاصر عربي  لعالم الل الدراسات مع مركز، بالتعاون في جامعة القد يس يوسف المرئي ة السمعي ة والسينمائي ة

CEMAM. ،السائد ك ل  لم  يكون االتفكير ول محور يكونل ةالرقمي  التكنولوجيا  تم  اختيار موضوع هذه السنة
كما هو  فينالمعرو  عند ،كسي د ومعل م مكان في كل   وهو الذي استقر   تنصيب يحتاج إلى وكأن هعلى عرشه 
 الفقراء. كما عند األغنياء ، عندمهم شينال الحال عند

 
 ،اءها األصدقاء األعز  أي  

ظهور  أو ةالثورة الرقمي   وُيطل ق عليها اسم عاداتفي ال ودخلت الثورة لقد اندلعت .اأمس   اليوم لم يعد
 الثقافة الرقمي ة يف، جذري  وجديدها  ثقافة جديدة الباب أمام وفتحت عاداتنا ة التي زعزعتالرقمي   التكنولوجيا

التي  ائراتطال في كما في الشعرمصف   ، عندبورصةالصاالت  كما في قتصادفي اإل ،مكان كل   تي ولجتال
من  يروتب فيلتهبط  ديغول مطار شارل تركأن تيمكن  طائرةأن  ، بحيث والسرعة الصوت جدارتخترق 
 ةة الرقمي  الثور  هذه الذي يقف وراء من الواضح أن  اإلنسان هو. الرقمي   هابرنامج توجيه إال مساعدة دون أي  

عض ب اُلمنت ج الذي صنعه يطغى عليه أن   يشعر ،كثير من الحاالتالفي  اإلنسان، ، ولكن  وفي صميمها
رها من األمور كثيرالب اليوم يقوم الذي مثل اإلنسان اآللي   فيصبح الشيء  من دون فسهمن تلقاء ن التي يقر 

 لمليارات منا إن لم يكنالماليين  اآللي  اإلنسان  في ذهنبرمجت  ، ما عدا تلك التيأن توج جهه إرادة بشري ة
 أوبار الجي دة األخمن أجل بث   للتواصل أداةإن ه  .تخي لهلعقل أن ييمكن  الما  ىحت  و والتداخالت التصر فات 
 لجماعاتا ، يتم  التالعب به واستخدامه منخطارمالالمحفوفة بكل  من األماكن يصبح ف، فحسب المعلومات
 في أشكالٍ  مساألب دون رؤيتهمن " الرقمي  ب "التفكير يتم   كيف .استحقاق ااألكثر  الناس كما من ااألكثر عنف  

ال  كيف ؟ العادي   والبريد اإللكتروني شبكة اإلنترنت والموقع اإللكتروني  حت ى webتنطلق من ال  ثابتة
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لتواصل شبكات اب إليهما نشير  على مستوىة التفاعلي   العديد من األشكال في نتبي ن هذا األمر اليوم
 ؟ انحرافهاو  هابذخكما في  استقامتهاتها و جدي  ، بجتماعي  اإل

 مثمر احتم ا  يكونس تفكير  هو ، و رقمي  الالعالم  حول حقيقي   تفكيرٍ  إلى بالتأكيد يدعو المؤتمر عنوان
نعم،  "الرقمي   فكرال" في هذا المجال. مرموقة جعي اتمر  هم وأصحاب المداخالت المحاضرين، وأسماء وهامًّا

فيه  يمنعنا ت الذيفي الوق" الرقميب "التفكير يتم   كيف:  اإلجابة د فيال تترد   ةالفكري   السلطات إال  أن  بعض
 أقولني أن األمر يدفع هذا. مةلز  مُ الو  متالعبةالو  ةقوي  ال قبضتهنحن نرزح تحت وطأة و  التفكير من الرقمي  

الفاحص، و  قدي  الن العقل تحت سلطة ال يزال أن  الرقمي   لتبيانمواجهة التحد ي  المحاضرين ىيتوج ب عل هن  إ
 .بشكٍل جي د معالم الموضوع تحديد يتوج ب عليهو 

 
 واقعٍ  كل  في  يرالتفكب أسوة  " الرقمي   "التفكير العمل على يتوج ب علينا ،مضى وقتٍ  من أي   أكثر ،اليوم      

ما لى التركيز ع سيحاولو  معالجة هذه اإلشكالي ة المؤتمر سيتطر ق إلىا هذ على يقين أن  أنا  .جتماعي  إ
اأن يكينبغي  ولكن امستهلك   اإلنسان أن يكون ال يكفي .ال سي ما في خطوطه العريضة ،يحدث  ون أيض 

 توجيهاتال عطاءإل يهمابحاجة إل نونحراء المعرفة و وما  غةل  لما وراء ال امنتج  و  اقد ان امستهلك   وبشكٍل خاص  
نتاج التكنولوجيا الرقمي  بشكٍل صحيح ستخداما الالزمة من أجل  .وا 


