
 

" ةالرقمي  شبكات اإلنترنت ا، في الجلسة االفتتاحية لندوة "الشباب و اليسوعي  اش سليم دك   بروفسوركلمة ال
شراكة مع المعهد باليس يوسف جامعة القد  في ة ي  والتربالعلوم ة وكلي   "لبنان افرنكوفوني"متها التي نظ  
رعاية ال، تحت 5102 (مايوأي ار ) 6 في ،(AEFE)التعليم الفرنسي في الخارج وكالة و ، الفرنسي  

 .فرنسا ولبنان العلوم فيت األكاديمي  المزدوجة 

 
ب أرحّ  أن ولكن .لندوةهذه ا إلىا ب بكم جميع  أرحّ  ه ألمٌر طبيعّي أننّ أوّد أن أقول في مستهّل كلمتي هذه إ. 0

الشباب، ّن أل جّياشةعاطفة بذلك  فإّني أعّبر عن ،"ةالرقميّ الشبكات الشباب و  حول موضوعد عق  ت  بكم في ندوة 
إّنه لمن الواجب النابع من على ذلك،  . وعالوة  كممقابالتو  كممؤتمراتهو موضوع  ة الشباب الفرنكوفونيّ وبخاّص 

Clotilde de  دو فورشوكور دة كلوتيلدالسيّ بيس يوسف جامعة القدّ في ب رحّ العقل والقلب أن أ

Fouchécour ري نه ديّ بالسم و يال ةلممثي وه هذه الندوةالتي هي مصدر إلهام و  ا"فرنكوفوني" ة، رئيس 
 Pierre د بيار لينابالسيّ  من خاللها برحّ أ إّنها لكلمة امتنان وصداقةا، أخير   .Henri  Segondن غو سو 

Léna  يفو ويؤّدون  وهم محاضرين كبار Tisseron Serge تيسرون   وسيرج  QuéréYves كيري  ا 
 .ةوالفرانكوفونيّ  مالعل في مجاالتخدمات جّلى 

 
 ةالرقميّ شبكات اإلنترنت ب الشباب عالقة سرّ  حول حاضراتالم وننتظر مسبق ا، نتظرون ت كممن الواضح أنّ . 5

ي تتبادر الت مصطلحاتعلى بعض الكلمتي قتصر تأن  أودّ  لذلك، .في الموضوع متضّلعيناص من ِقب ل أشخ
 ة.موضوع الشباب والرقميّ  حين ي ثار يذهنإلى 

 
الرقمّية ثقافة ال إّن ما يؤّثر على ،. في الواقعالمقترن ب"المهارة" تقان"اإل" مصطلحل هو المصطلح األوّ . 3
عالم قلب ا في جتماعي  إمقبولة ال تواصلتقانهم ألشكال الإّن إ ؛ ألدواتل تقان التقنيّ اإللشباب ال يقتصر على ل

كوسيلة  حديثةات الاستخدام التكنولوجيّ  يتمّ  بالطبع، ةقميّ ر  لةآه وبيد اقمسب طفلال ولدية. الشباب هو أكثر أهميّ 
بناء وصيانة و ، لنفسه ةذاتيّ هو عرض صورة  الشابّ  دة، ولكن ما يهمّ ة أو إيصال رسالة محدّ مهمّ  نجا إل
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التالي  . والسؤال الذي أطرحه هوفتراضي عالمنا الحقيقيّ العالم اإل لقد أصبح ه.مع نظرائ اإلجتماعّية مؤانسةال
 ؟ ضيعيو  هغرق فيأن يدون من  عالم اإلفتراضيأن يعيش في ال للشابّ  : كيف يمكن

أو  مستمرّ اليقاع باإل األمر ال يتعّلق فقط. "اإلدمان" هو يذهنلمصطلح الثاني الذي يتبادر إلى ا .4
هي من  نامن حيات اكبير   اج ء   ، ألنّ رفيقتنا الشاشة أن تكون ضرورة ببل  للوسائل الرقمّيةاإلستعمال المتواصل 

ا مرتبطة اآلن  ا ال يتجّ أ. تصبح الشاشة ج ء  ناومشاريع ناأحالمو ، ناواحتياجات تنارغباتلالشاشة كمرآة ب وصاعد 
هذا األمر ال يتعّلق بسهولة.  التحّرر منهال يمكننا  اسجن  الشاشة تصبح  أنّ  فيها نشعر لدرجة كياننا من

المسافة  وضع هذه على الشباب لمساعدة بالغون ال يؤّديهن ما هو الدور الذي يمكن أن . ولكبالشباب فقط
 ؟ مستخدم هذا الغرضو  غرضة بين الالضروريّ 

 

الكتابة  ويعني على وجه الخصوصوالصورة  يعني قراءة النّص  رفيقة اشاشة باعتبارهالمع  عيشال .2
 ألّن هذهة، من بين أمور أخرى، في أ مة يّ كوفونالفرنالكتابة وقعت ا، د  جيّ  ذلك . اليوم، ونحن نعلماإلنتاجو 
 نمط  إلى ة جديد وخاّص  نّص ي إلى ة، األمر الذي يؤدّ بالقواعد النحويّ  تكترثال و  ةفظيّ لّ الطريقة التبع تكتابة ال

أو ول المحمو  حاسوب النّقال )الكمبيوتر(وم على المنطق جديد. أنا ال أحاول أن ألقي اللّ كذلك إلى جديد و 
األ مة  : واقع يفرض نفسهال ، ولكنّ ةالكالسيكيّ الكلمات ثقافة بالتي تحيق  ِعللجميع ال أجل ال منالهاتف النقّ 

ويصبح  ة.الساعات اإللكترونيّ و الة النقّ المحمولة و وجميع الهواتف  اإلنترنت اتشبكل تصاعد المذهلمع ال تتفاقم
 ! للخطرمستقبل الض يعرّ  قد ةكبير  إّنها مسألةٌ ة. يّ الجامع لدراسةبالنسبة إلى اا هذا األمر صعب  

 
الفيروسات بق الشباب. هذه المخاوف تتعلّ  لدى ماحقي القلق الشبكة اإلنترنت وأدواتها تغذّ  يبدو أنّ  .6

حوادث ناهيك عن المضايقات والشتائم والتهديد والسخرية، و  ،التة واالحتياالبيانات الشخصيّ  اتوسرق
يخشى الشباب لة. متطفّ السئلة األو  ،على الشبكة ةخاّص  معلومات على إثر الكشف عنالخاّصة االنتحار 

إال أّن كبير،  ى ال أساس لها إلى حدّ وحتّ  أساس  المخاوفلهذه  قد يكون . و خاطئةا نشر معلومات أيض  
 المخاطر وحلّ في مجال الوقاية من ن يهات والمربّ اآلباء واألمّ أال تكمن هنا أهمّية دور . تفاقمي الخوف
 ؟اكل المش
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 ،على األقلّ  ،التفكير إلى تدعوو  الرقميّ  ولوج إلى العالمالعلى  شبابالإقبال ة د شدّ وغيرها تؤكّ النقاط هذه  .7
 الكيانّية والمعلوماتّيةجديدة ال الطرق هذه بما أّن ة ة والنفسيّ جتماعيّ ة واإلهذا العدد الكبير من القضايا العلميّ ب

مسالم ا  لدرجة أّن شاب ا، جديدةعمل وطرق ة جديدة وأساليب جتماعيّ إات هويّ ببلورة  اتقوم حالي   في نقل المعرفة
ا  الكثير من هناك  . وهذا يعني أنّ وقاطع رؤؤس اك  محنّ  اوضحاها إرهابي   ليلةيمكن أن يصبح بين وودود 

ا يحرصون  اتالجامعو  من المدارسمين وأولياء األمور ين والمعلّ المربّ  وأنّ  ايجب القيام بهالمهاّم الشاّقة  أيض 
كما ، غة الفرنسّيةناطق باللّ ال الشباب ، وخاصةالشباب على قدر اإلمكان ل لمساعدةة التدخّ كيفيّ  معرفةعلى 

في  االبتكار والنموّ  معرفة مع إضافة األجيال لصالح التقليد بين رابط وا في إقامةنجحيأن يحرصون على 
 اأساسي   رهان ا تربوي ا ةالرقميّ ب ها المدعّوةاتاإلنترنت ومشتقّ  بّوابات ملع ّيةفهم كيف يبقىابتكار المعرفة. 

 لحضاراتنا.

 
 أداة  جّيدةلندوة أن تكون هذه اى لأتمنّ وبناء  عليه، !  ن أجل فهم أفضلم مو اليت هذه الندوة د  قِ ع  وبالفعل، لقد 

 كفاية.ير و كب  امالتها بل التحضيرب قام منل كول الرقميّ  مبتكرة في هذا المجالأعمال  بلورةلفهم و لل


