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ف����ي إط������ار ن���ش���اط���ات ق���س���م اإلع�����الم 
والعلوم  اآلداب  كلّية  في  والتواصل 
اإلن���س���ان���ّي���ة ف����ي ج���ام���ع���ة ال���ق���ّدي���س 
يوسف، وبالتعاون مع مركز الدروس 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ّي��ة األدب����ّي����ة وال��ع��ل��م��ّي��ة في 
جامعة ال��س��ورب��ون- ب��اري��س ال��راب��ع��ة، 
ُع���ق���دت ط���اول���ة م��س��ت��دي��رة ف���ي ح��رم 
ال����ع����ل����وم اإلن����س����ان����ّي����ة ب����ع����ن����وان "اي 
م���س���ت���ق���ب���ل ل�����وس�����ائ�����ل اإلع������������الم م��ع 
التكنولوجيا الرقمّية؟"، أدارها مدير 
البروفسور  وال��ت��واص��ل  اإلع���الم  قسم 
ب��اس��ك��ال م���ون���ان، وش����ارك فيها كل 
من األساتذة: فاليري باتران لوكلير 
)أس������ت������اذة وم����س����ؤول����ة ف�����ي ج��ام��ع��ة 
باريس- السوربون(، وايرفيه دومايي 
)أس���ت���اذ م��ح��اض��ر وم���دي���ر ف���ي جامعة 
ب���اري���س- ال���س���ورب���ون(، وغ���اب���ي نصر 
ن���ائ���ب رئ���ي���س ال��ت��ح��ري��ر ف���ي ج��ري��دة 
"ل���وري���ان ل���وج���ور"، إض��اف��ة ال���ى جمع 
من الطاّلب والصحافيين واألساتذة 

والمهتمين. 
وت���وق���ف م���ون���ان ف���ي ك��ل��م��ت��ه عند 

إع�������ادة ال��ن��ظ��ر ف���ي ق��ي��م��ة ال��ص��ح��اف��ة 
ن��ت��ي��ج��ة ال����ت����ط����ّور ال����س����ري����ع ل���إع���الم 
ال��رق��م��ّي، وت��ب��ادل ال��ض��ي��وف ب��دوره��م 
اآلراء ووجهات النظر عن "المنافسة" 
التي باتت موجودة بين هواة اإلعالم 
والمهنيين. فتحّدثت باتران لوكلير 
ع���ن ض�����رورة ت��م��ّي��ز وس���ائ���ل اإلع�����الم، 
م���ش���ي���رة ال�����ى "س���ع���ي م��خ��ت��ل��ف ه���ذه 
ال��وس��ائ��ل ال���ى ال��ح��ص��ول على سبق، 
في حين أنها تحتاج الى التمّيز في 
ال��ى خطر تعّرض  أخ��ب��اره��ا"، مشيرة 
التقدير وفقدان  ة 

ّ
قل ال��ى  الصحافي 

 "م���واج���ه���ة" بين 
ّ

ال��ص��دق��ي��ة ف���ي ظ���ل
الطرفين.  من جهته، اعتبر دومايي 
أن "الرقمي متناقض وُيدخل الهواة 
الى قلب عالم المهنيين. الصحافيون 
الفرنسيون األوائ���ل ك��ان��وا م��ن رج��ال 
القوم،  ونخبة  والمحامين،  السياسة 
م��م��ن ي��م��ل��ك��ون ال���ق���درة واإلم��ك��ان��ات 
ع��ل��ى ال��ك��ت��اب��ة والتعبير ع��ن وج��ه��ات 
ن��ظ��ره��م وآرائ����ه����م... ال��ي��وم يتنافس 
أن  معتبرًا  ال���ه���واة"،  م��ع  الصحافيون 

صاغ 
ُ
إعادة تحديد ماهية الصحافة ت

إدارة  ع��ل��ى  ق����ادر  ال��م��ه��ن��ي  وأن  اآلن 
االفتراضيين  المراسلين  من  شبكة 
وهو القادر على التحقق من المصادر. 
أم����ا ن��ص��ر ف��ل��ف��ت ف���ي ك��ل��م��ت��ه ال��ى 
ال��ه��واة بالمقارنة مع  "ازدي�����اد أع����داد 
ب��ع��ض األح��ي��ان  المهنيين وه���م ف��ي 
المحترفين  الصحافيين  م��ن  أف��ض��ل 
في استخدام الوسائل الرقمية التي 
إن قّدمت المعلومات المفيدة إاّل أنها 
 الصالح والطالح من 

ّ
تحتوي على كل

هذه المعلومات، والناس ال يتنبهون 
الى ذلك".  وختم مونان الندوة بقراءة 
م��ق��ت��ط��ف م���ن م��ق��ال ن��ش��رت��ه ج��ري��دة 
"ال����م����ون����د" ال��ف��رن��س��ي��ة ي���ع���ال���ج ه���ذه 
الواقع بضرورة  اإلشكالية، ويختصر 
األساسّية  الصحافّية  العناصر  ر 

ّ
توف

د من 
ّ
في نقل أي خبر وأبرزها: التأك

ص��ح��ة ال��م��ع��ل��وم��ة، إع��ط��اء ال��ح��ق لكل 
االطراف بالتعبير عن رأيهم، وتقديم 
اإلطار المناسب الذي يساعد كل فرد 

في تشكيل رأيه...

"وسائل االعالم والتكنولوجيا" يف القديس يوسف:
اليوم يتنافس الصحافيون مع الهواة


