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روزيت فاضل 

ت���ح���دث ع��ي��س��ى إل����ى "ال���ن���ه���ار" عن 
"ال��ق��ي��م��ة ال��م��ض��اف��ة" ل��ه��ذا ال��ب��رن��ام��ج 
و"ال���ج���ام���ع ال��م��ش��ت��رك" ب��ي��ن اإلع����ام، 
اإلعان وفن التواصل وفرص العمل 

في لبنان ومحيطنا العربي.
اع��ت��ب��ر ع��ي��س��ى أن ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج 
وال���ع���ل���وم  اآلداب  ل��ك��ل��ي��ة  "ال���ت���اب���ع 
اإلن���س���ان���ي���ة ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س 
ي��وس��ف م���ن 120 رص��ي��د دراس����ي، 
ال��ت��ي تطرحها  ال��ت��ط��ورات  ي��واك��ب 
ال��ج��ام��ع��ات ال��ك��ب��رى ف���ي ال���والي���ات 
ال���م���ت���ح���دة وأوروب����������ا ل���ن���اح���ي���ة دم���ج 
مستوى  على  الثاثة  التخصصات 
ال��م��اس��ت��ر ألس���ب���اب ع������دة". وأع��ل��ن 
ع�����ن إع����������داد دراس����������ة ش����ام����ل����ة ع��ن 
لبنان كقاعدة  الصحافة في  تطور 
أس��اس��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر ال��ب��رن��ام��ج ال���ذي 
األساسية  الصحف  ت��وق��ع��ات  ي��ق��رأ 
ومتطلباتها،  اولمهنة  ل��ب��ن��ان،  ف��ي 
م��ع األخ��ذ ف��ي االع��ت��ب��ار اآلف���اق التي 

وض���ع���ت���ه���ا ال�����م�����دارس ال��ص��ح��اف��ي��ة 
ل��ل��م��ه��ن��ة". واستخلص  ال��ع��ال��م  ف��ي 
م��ن ال���دراس���ة أه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر م��واد 
"ك��ن��ا ن��درج��ه��ا ف��ي ال��س��اب��ق وأب��رزه��ا 
االجتماعية  والعلوم  الرقمية  المواد 
وال��س��ي��اس��ي��ة ل��ف��ه��م ال��م��ج��ت��م��ع، مع 
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى دور م�����واد ال��ت��اري��خ 
والصحافة  المتخصصة  والصحافة 
االس��ت��ق��ص��ائ��ي��ة ب��ك��ل ت��ش��ع��ب��ات��ه��ا، 
وال�����ع�����م�����ل ع����ل����ى ت����ط����وي����ر ال�����م�����واد 
المتخصصة في اإلنتاج التلفزيوني 

بكل مجاالته".
وأك���د أن ال��ب��رن��ام��ج يعد "ال��ط��اب 

نهاية  ف��ي  اخ��ت��ي��ار تخصصهم  ق��ب��ل 
تقنيات  ف��ي  التعمق  على  البرنامج، 
ال��ك��ت��اب��ة، استعمال  أس��اس��ي��ة، م��ث��ل 
ال�����ص�����ورة، ال����ص����وت، ال����رم����ز وس���رع���ة 
االجتماعية  الوقائع  رص��د  التفاعل، 
والسياسية ألي هدف أو قبل صياغة 
أي مقال أو اختيار المعلومة المناسبة 
التي يجب إيصالها، تقنيات اإلعام 
أو المقابلة وإتقان النظم المشتركة 
ب��ي��ن  وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االجتماعي 

والمواقع االلكترونية".
ول���ف���ت إل�����ى أن ال��ك��ل��ي��ة أع����دت 
ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج "ل��ح��م��ل��ة اإلج�����ازة في 
ت���خ���ص���ص���ات ع�������دة، م���ن���ه���ا ال���ع���ل���وم 
االقتصاد  النفسية،  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
وغيرها". وعندما سألناه عن تازم 
مسار فن التواصل مع اإلعام وأزمة 
األزم�����ة  أن  "أرى  ق������ال:  ال���ص���ح���اف���ة 
الصحافة تكمن في  الحقيقية في 
عدم قدرتها على التكيف مع العالم 
ال���رق���م���ي". وب���رأي���ه، ش��ه��دت مهنة 
ال��ص��ح��اف��ة ت��غ��ي��ي��رًا م��ل��ح��وظ��ًا، حيث 

ن��ش��ه��د ال���ي���وم ط��ل��ب��ًا م���ت���زاي���دًا على 
المعلومة عند المواطن".

التقنيات  فرضت  إليه،  وبالنسبة 
الرقمية تغييرًا في المهنة "بل واقعًا 
ج���دي���دًا، ح��ي��ث ج��ع��ل��ت ك���ل م��واط��ن 
وأفقد  المعلومة،  إيصال  على  ق��ادرًا 
نقل  حصريه  على  الصحافي  ق���درة 
ال��خ��ب��ر". وإن��ط��اق��ًا م���ن ه���ذا ال���واق���ع، 
ت����وق����ف ع���ن���د "ال���ق���ي���م���ة ال���م���ض���اف���ة" 
للبرنامج الذي يعد الصحافي "ليتقن 
م��ه��ن��ت��ه ب���إح���ت���راف ع�����ال م����ن ن��اح��ي��ة 
مقاربة  ال��واف��ي��ة،  الصحافية  الكتابة 
ش��ام��ل��ة ل��ل��م��ع��ل��وم��ة وع�����دم االك��ت��ف��اء 
بمجرد تحليلها وفقًا لثقافة سياسية 

وتاريخية أساسية للصحافي".
ولفت الى أن "هناك مجاالت عدة 
الصحافة  ومنها  ال��ص��ح��اف��ي،  لتمايز 
شبكة  تتطلب  التي  االستقصائية 
واس����ع����ة م����ن ال����م����ع����ارف وال���ع���اق���ات 
ال���ع���ام���ة، ف���ض���ًا ع����ن ت��وج��ي��ه��ه نحو 
لاستقصاء  خطة  ل��وض��ع  التقنيات 
وم���ا ي��ح��ت��اج��ه م��ن ت��ق��ن��ي��ات م��ح��دودة 

بطريقة  ونقلها  المعلومات  لتحليل 
مقنعة للقارئ". وشدد على  أهمية 
"ال��ب��رن��ام��ج ف��ي ت��وج��ي��ه  ال��ط��اب إلى 
مجال آخر هو الصحافة المتخصصة 
ال���ت���ي ت��س��اع��ده��م ف���ي إي���ج���اد ف��رص 
ع���م���ل، وم��ن��ه��ا ال���ت���ع���رف إل����ى ط��رائ��ق 
إت��ق��ان ك��ت��اب��ة ال��ص��ح��اف��ة ف��ي ش��ؤون 
البيئة، االقتصاد، الموضة، السياحة 

والثقافة وسواها".     
وأشار إلى أن "المواد التطبيقية 
وال��ن��ظ��ري��ة ت��ت��ك��ام��ان ف��ي ال��ب��رن��ام��ج، 
من  مجموعة  ال��ن��ظ��ري  يعطي  ح��ي��ث 
اإلعاميين الامعين في قطاعهم، ما 
يشكل أحيانًا فرصة لتدريب بعض 
ال��ط��اب أو ف��ت��ح ف���رص ع��م��ل ل��ه��م". 
واعتبر أن الموقع اإللكتروني الخاص 
للطاب لنشر نتاجهم شكل فرصة 
ل��ت��س��ل��ي��ط ال����ض����وء ع���ل���ى أع��م��ال��ه��م. 
وق����د ح����رص ال���ب���رن���ام���ج ع��ل��ى إع����داد 
الثاث  باللغات  التعبير  يتقن  جيل 
ال��ف��رن��س��ي��ة، اإلن��ك��ل��ي��زي��ة وال��ع��رب��ي��ة. 
وأك�����د االت����ف����اق م���ع ب��ع��ض ال��ص��ح��ف 
ال��م��ح��ل��ي��ة ل���ن���ش���ر ب���ع���ض ال���م���ق���االت 
ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ل��ب��ع��ض ال���ط���اب على 
خلفية تفعيل التواصل بين الجامعة 

وقطاع العمل.
وتوقف عند تخصص الطاب في 
الفصل النهائي من الدراسة، مشيرًا 
المتمرس  الصحافي  "ن��ع��د  أن��ن��ا  إل��ى 
ف��ي ف��ن ال��ت��واص��ل". ف��ه��و، وف��ق��ًا ل��ه، 
يتطلب معرفة المجتمع بكل نواحيه 
والتخصص  والنفسية  االجتماعية 
ف��ي��ه ألن أس���س ال��ت��واص��ل م��ث��ًا في 
م��س��ت��ش��ف��ى ت��خ��ت��ل��ف ع��م��ا ه���ي عليه 
غير  ومؤسسة  تجارية  مؤسسة  ف��ي 

حكومية". 
أم���ا ق��ط��اع اإلع����ان، وف��ق��ًا ل���ه، فلم 
يعد عمًا حصريًا لشركات إعانية، 
بل "أضحى حاجة ماسة في "البيت 
الداخلي" لمؤسسات عدة فيتكامل 
م���ع ق��س��م ل���إع���ام ب��ت��ش��ع��ب��ات��ه تحت 
"ل��������واء" دائ�������رة خ���اص���ة ل���ل���ت���واص���ل". 
SELSA أش���اد ب��االت��ف��اق م��ع ج��ام��ع��ة

ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ب����اإلع����ام وال���ت���واص���ل 
السوربون من ناحية  التابعة لجامعة 
تبادل الخبرات واألساتذة والطاب".
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تطوير نوعي لبرنامج املاستر يف اإلعالم يف اليسوعية 
عيسى لـ "النهار": التقنيات الرقمية فرضت واقعًا جديدًا 

عيسى متحدثًا إلى "النهار".

جزء من أزمة الصحافة 
يعود الى عدم قدرتها  

على التكيف مع الرقمي 

"رأس المال الجديد 
هو المعلومة"، 

هكذا قدم مسؤول 
برنامج الماستر 

في اإلعالم 
وفن التواصل 
في اليسوعية 
أمين عيسى، 
هذا البرنامج، 

"نعد طالبنا على 
التمرس في 

"إيجاد" المعلومة 
ووضعها في 

الوقت والمكان 
المناسبين".


