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"النهار"

ي���واك���ب ق��س��م ال��م��اس��ت��ر ف���ي م��ج��ال 
اإلع�����������ام وال������ت������واص������ل ف������ي ج���ام���ع���ة 
القديس يوسف التطورات الجوهرية 
الحاصلة في هذا الفضاء، وهو يجري 
منذ فترة ورش��ة تغييرات تتاءم مع 
التي تعصف  والتحوالت  المعطيات 
التقت  "ال��ن��ه��ار"  ال��م��ع��ل��وم��ات.  بدنيا 
في  الماستر  ع��ن  الجديد  ال��م��س��ؤول 
م��ج��ال االع����ام وال��ت��واص��ل ف��ي كلية 
اآلداب والعلوم االنسانية في جامعة 
ال���ق���دي���س ي����وس����ف، ال���زم���ي���ل أم��ي��ن 

عيسى، وكان لها معه هذا الحوار.
¶ ف��ي رأي���ك، ه��ل هنالك ت��ح��ّول في 

دور اإلعام؟
ال��دور  التحّول يصيب ليس فقط   -
في  دخلنا  لقد  القيمة.  أي��ض��ًا  لكن 
وال���م���ع���ل���وم���ات.  ال����م����ال  رأس  ع���ص���ر 

فالمعلومة أصبحت ذخيرة االقتصاد. 
ال��م��ك��ن��ن��ة ج��ع��ل��ت االن���ت���اج ال��ص��ن��اع��ي 
وب����ع����ض ال����خ����دم����ات����ي ف�����ي م���ت���ن���اول 
ال��ج��م��ي��ع. وك��ل��ف��ة االن����ت����اج أص��ب��ح��ت 
م��ت��دن��ي��ة ق��ي��اس��ًا ال���ى م��ا ك��ان��ت عليه 
اليوم  سنة.  ثاثين  أو  عشرين  منذ 
االب��ت��ك��ار.  ف��ي  ه��ي  المضافة  القيمة 
استهاكية،  وخ��دم��ات  م��واد  ابتكار 
معلومة، ونشر  الى  واالبتكار يحتاج 

االبتكار يحتاج الى إعام.
¶ ه���ذا ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د االق��ت��ص��ادي، 
لكن ما التحوالت الجارية على صعيد 
االع�����ام ال���ع���ام، م���ن م��ك��ت��وب وم��رئ��ي 

ومسموع؟
- ه��ن��ال��ك ت���ب���ّدل ف���ي س��ب��ل اإلن���ت���اج 
اليوم  فاإلنتاج  المعلومات.  وت���داول 
ل��ي��س أح�����ادي ال���ط���رف. ال��ص��ح��اف��ي، 
ن��ظ��رًا ال���ى ت��ك��اث��ر ال��م��ع��ل��وم��ات، عليه 
مشاركة آخرين لصياغة خبر مفيد. 

ت����ع����دد وس����ائ����ل االت������ص������ال، وم��ن��ه��ا 
االج��ت��م��اع��ي��ة، ي��ج��ع��ل ك���ل واح����د منا 
مساهمًا في نقل الخبر. طبعًا، يجب 
ال��ت��م��ي��ي��ز ب��ي��ن ال��خ��ب��ر ال���ج���دي وال��خ��ب��ر 
ال��س��ط��ح��ي أو ال����زائ����ف. ل��ك��ن ت��ع��دد 
الخبر  ال���ذي سيغربل.  ال��م��ص��ادر ه��و 
الضعيف أو الزائف لن يطول به األمر 

قبل أن ينفضح.
¶ م��������اذا ي���ت���رت���ب ع���ل���ى ال���م���س���ت���وى 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ال��ج��ام��ع��ي ل��م��واك��ب��ة ه��ذه 

التطورات؟
شابه 

ُ
- هي فعًا تطورات أساسية ت

ال���ت���ط���ورات ال��ت��ي واك���ب���ت ال��ث��ورت��ي��ن 
الصناعيتين األولى والثانية. من هنا 
 م��ن يعمل ف��ي المجتمع، 

ّ
ب��ّد لكل ال 

اقتصادية،  وظيفته،  كانت  ومهما 
يتمكن،  أن  اج��ت��م��اع��ي��ة،  أو  ع��ل��م��ي��ة 
ب��ن��س��ب��ة م��ع��ي��ن��ة، م����ن وس����ائ����ل جمع 
البديهي  وم��ن  ون��ش��ره��ا.  المعلومات 

أي���ض���ًا، أن ع��ل��ى م���ن ي��ري��د أن يعلن 
ويتواصل، معرفة المبادئ األساسية 
ل��ل��ع��ل��وم ال��س��ي��اس��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة 
واالج��ت��م��اع��ي��ة. ف���األم���ور ب��ات��ت أك��ث��ر 
بأكثر  م��ن��وط��ة  وحقيقتها  ت��ع��ق��ي��دًا، 
العلوم  م��ب��ادئ  م��ن تخصص. معرفة 
األس��اس��ي��ة ال��م��ذك��ورة أع���اه، تسمح 
لإلعامي بطرح السؤال الصائب على 
االختصاصي المعني، لصياغة الخبر 
والتخصص،  التعليم  المفيد. هذان 
م������وج������ودان ف����ي ج���ام���ع���ة ال���ق���دي���س 
ي��وس��ف ف���ي ك��ل��ي��ة اآلداب وال��ع��ل��وم 
اإلن��س��ان��ي��ة، م��ن خ���ال ال��م��اس��ت��ر في 
مجال اإلع���ام وال��ت��واص��ل. ونحن في 
صدد افتتاح السنة الجامعية بطاولة 
م���س���ت���دي���رة ت��س��ت��ض��ي��ف إع��ام��ي��ي��ن 
ال��ح��راك  م��ن  اجتماعيين  ون��ش��اط��ات 
ال��ت��ط��ورات،  ه���ذه  لبحث  المستجد، 

سنعلن عن موعدها قريبًا.
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