اليسوعي ،رئيس جامعة الق ّديس يوسف ،يف افتتاح ندوة
كلمة الربوفسور سليم د ّكاش
ّ

بعنوان "الدين على املواقع اإللكرتونيّة" ،يف كليّة العلوم الدينيّة يف جامعة الق ّديس
جتمع املواقع اإللكرتونيّة املسيحيّة (ميكاس) – أوسيب لبنان،
ويوسف ،ابلتعاون مع ّ
يوم اخلميس ّ 82أّير  ،8102يف متام الساعة السادسة مساء.
أعّب لكم عن صدق الرتحيب يف هذا
إنّه من الطبيعي أن أبدأ هذه الكلمة الوجيزة أبن ّ
البيت اجلامعي العتيق يف سنته األربعني بعد املئة للمشاركة يف هذه الندوة اليت تتناول "الدين
على املواقع اإللكرتونيّة" إنطالقًا من الشبكة العن ُكبوتيّة إىل خمتلف الوسائل األخرى من
فكرتَني :
ككل مق ّدمة ،تسلّط الضوء على فكرة أو َ
تكنولوجيا االتّصال احلديثة .وكلميتّ ،
أخص بوجه مباشر طالّب "الدبلوم يف
ّأوال ،كلميت كلمة شكر للذين أع ّدوا هلذه الندوة و ّ
كأّنا مساحة اختبار هلم ولقدراهتم
األداين واإلعالم" الذين جاءت هذه االحتفاليّة و ّ
إّن أرى ّأّنم ميتلكون هذه املقدرات وها ّإّنم يف واقع حتويل مقدراهتم إىل
ومهاراهتم وها ّ

األخص يف جمال
أي ّأّنم منذ اليوم قادرون على املشاركة املهنيّة وعلى
ّ
مستوى الكفاءات ّ
عالقة اإلعالم ابألداين وطريقة التعامل معها كمصطلح وكأحداث على املستوى اإلعالمي.

املختصني يف هذا اجملال
مقوماهتا لوال إسهام األساتذة
ّ
وهذه الكفاءة مل يقدروا أن ّ
حيصلوا ّ
دوما والساهر على
املنسقة كاتيا رّاي ولوال إدارة العميد احلاضر ً
ولوال العني الكفوءة لألستاذة ّ

مق ّدرات كليّته .والشكر يُرفع إليكم السادة املنتدين الذين ستغنون هذا املوضوع اهلام
أيضا مبحبّتكم.
معا بثقافتكم ومعرفتكم و ً
احلساس اليوم من الناحية العلميّة واالجتماعيّة ً
و ّ

وكلميت اثنيا حتاول أن تقارب املوضوع املطروح أمام املنتدين اليوم وإن بصورة سريعة ،حيث
أيضا إكتشاف
إ ّن هذه الندوة تدعوان إىل استشراف الدين على املواقع اإللكرتونيّة بل ً
التعرف إليها وسّب أغوارها وغاايهتا
واستطالع املواقع الدينيّة على الشبكة فنحاول ّ

ومرجعيّاهتا وطرق عملها وحضورها ابلنسبة إىل اجلمهور املتديّن أم غري املتديّن الذي يتابع
وتطوراهتا .من هذا املنطلق أطرح الساال التاي  :صحيح أ ّن لألداين
حيثيّاهتا وأعمالـها ّ
واملذاهب مواقع على شبكة االنرتنت فما هي الصورة اإلمجاليّة اليت يق ّدمها الدين عن نفسه
على اإلنرتنت ،وهل تلك املواقع ،أكانت مسلمة أم مسيحيّة أم غري ذلك ،تُتيح للدين أن

علما ومبادرة
يتبوأ املوقع املميّز والشريف
ّ
املخصص له يف أن يكون يف خدمة الناس أمجعني ً
ّ
حوار وحمبّةً وتقوى وثقة متبادلة ؟ وكذلك يُطرح الساال حول شكل املواقع الدينيّة وهل ّإّنا

من مستوى املواقع املدنيّة املتواجدة على الشبكة من انحية التصميم والتحرير واأللوان
أي مدى تساهم هذه
والوسائل التقنيّة املختلفة أم ّأّنا خمتلفة عنها أم هي متق ّدمة ؟ وإىل ّ
الوسائل يف تلميع صورة الدين وإفادة رسالتها ؟ وأي أهداف ختدم هذه املواقع  :هل هي
خاصة تبتعد عن أهداف الدين السامية أم ّأّنا ابتعدت عن تلك
من أجل غاايت ّ
تستغل الوسائل التقنيّة احلديثة لكي تبالغ يف تشويه صورة الدين بدل
األهداف ال بل ّإّنا
ّ

أن تُعلي من مقامه وموقعه يف حياة البشر وتوجيههم حنو األفضل ! وأعتقد أ ّن عنوان هذه
عامة
احللقة تتجاوز موضوع املواقع الدينيّة على االنرتنت إىل موضوع واقع الدين بصورة ّ
العامة فنطرح الساال  :أي صورة جندها اليوم للدين ؟ هل هي
على الشبكة وعلى املواقع ّ

صورة سلبيّة أم إجيابيّة ؟ هل هي صورة تتوافق مع رسالة الدين اجلوهريّة أم هي صورة مزيّفة
يشوه نفسه بنفسه ؟
أو كاذبة ،حيث أ ّن البعض يقصدون تسوية تشويه الدين أم أ ّن الدين ّ
وإّنا مناسبة اليوم أن تكون كلميت كلمة تنويه بروح التوافق والتعاون بني جامعة الق ّديس
ّ

وجتمع املواقع اإللكرتونيّة املسيحيّة (ميكاس) ،الذي تُعىن يُعىن بتفعيل املواقع
يوسف ّ
املسيحيّة على الشبكة فنثين اليوم على هذا التعاون يف هذا اللقاء الذي نعتّبه ابكورة
معا من
التجمع األوسع للعمل ً
مبادرات ملا فيه خري اإلعالم الديين على الشبكة فندعو إىل ّ

أخريا أيّها األحبّاء ،تعلمون كم أ ّن اإلعالم يلعب الدور األساسي
أجل تطويره ودعمه .و ً
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على الصعيد السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،حبيث هو قادر على حتويل املسارات وأن
يصح يف اإلعالم الديين
يربّح احلروب اخلاسرة وأن يدفع إىل السالم كما إىل الصراع ،فهذا ّ
تطوره على املواقع االلكرتونيّة ،فهي إذن مناسبة اليوم أن نعمل لكي يكون
ً
وخصوصا يف ّ
عزة شعوبنا وعيشها املشرتك وحسن
وقادرا على حتويل املسارات من أجل ّ
هذا اإلعالم راحبًا ً

ننس أ ّن ممارسة اإلعالم تفرت املساوليّة األخالقيّة،
اجلوار وللمزيد من احلريّة والعدالة .وال َ
تتم معاجلة
اهلام ً
واإلعالم الديين هو جزء من اإلعالم فعليه أن يكون أخالقيًّا ومن ّ
أيضا أن ّ

أمور الدين يف اإلعالم ابلكثري من املساوليّة والدراية واحلكمة ،من ضمن األخذ بعني
أيضا من ضمن التشديد الدائم على االحرتام املتبادل
االعتبار الدعوة والرسالة ،لكن ً
والكلمة السويّة وإرادة العدل والسالم وهذه قناعة أساسيّة يف رسالة جامعتنا.
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