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حمليات

م�ؤتمر «الإعالم الجديد :اال�ستراتيجيات والتحديات »...يفتتح �أعماله اليوم

ماجد لـ»البناء» :ن�سعى �إلى ت�شجيع اال�ستثمار وتحفيز الإنتاج في لبنان

«القومي» يحتفل بعيد ت�أ�سي�سه الـ 83في الوطن وعبر الحدود

�صيدا

لمى ن ّوام
ف��رض اإلع�ل�ام ال��ج��دي��د نفسه ،ك��ق � ّوة تأثير
ج��م��اه��ي��ر ّي��ة واس��ع��ة ف��ي األوس�����اط الثقافيّة
والسياسيّة واالجتماعيّة ،وأصبح ،إلى ح ٍّد ما،
صانعا ً للسياسات والقرارات ،ما جعل أي إعالم
سابق له أشبه بهيكل ٍ كسيح عاج ٍز عن مجاراته،
وقد استحوذ اإلعالم االجتماعي واإللكتروني على
اهتمام ال��دول والمؤسسات والمجتمع المدني،
مما أدّى إلى بروز إشكاليّة بين اإلعالم التقليدي
واإلعالم الجديد.
وانطالقا ً من هذه اإلشكالية ،أ ّكد مدير الدراسات
والمنشورات في وزارة اإلع�لام خضر ماجد في
حديث لـ»البناء» أنّ اإلع�لام التقليدي واإلع�لام
الجديد يشكالن اإلعالم المتكامل ،وليس أليّ منهما
أن يطغى على اآلخر ،بل إنّ مه ّمة اإلعالم التقليدي
هي تصويب وتعديل أه��داف��ه ،بما يتماشى مع
اإلعالم الجديد بغية الوصول إلى قانون إعالمي
جديد.
ولتسليط الضوء أكثر على هذه اإلشكالية ،ينطلق
صباح اليوم األربعاء المؤتمر اإلعالمي الثاني
تحت عنوان «اإلع�لام الجديد :االستراتيجيات
والتحديات ...الهوية الوطنيّة ونشر الوعي» الذي
تنظمه مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية
في وزارة اإلع�ل�ام ،برعاية وزي��ر اإلع�لام رمزي
جريج وحضوره ،وبالتعاون مع المعهد العالي
للدكتوراه والعلوم اإلنسانية واالجتماعية وكلية
اإلعالم في الجامعة اللبنانية ،وبمشاركة عدد من
الجامعات الخاصة وبعض المؤسسات اإلعالمية
في لبنان ،وذلك في المعهد العالي للدكتوراه في
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية في
سن الفيل ـ حرش ثابت ويستم ّر المؤتمر حتى يوم
غ ٍد الخميس.
ويُعتبر هذا المؤتمر األ ّول من نوعه في لبنان
م��ن ناحية المواضيع والمشاركين م��ن كافة
االختصاصات والمجاالت :أكاديميين وإعالميين
وأس��ات��ذة جامعات وعاملين ف��ي المؤسسات
الخاصة والرسمية والذين سيُقدّمون
اإلعالمية
ّ
اقتراحاتهم وأفكارهم.
وحول الغاية من عقد المؤتمر قال ماجد« :في
إطار الجو العام لإلعالم الجديد ،انطلقنا كوزارة
إع�لام ومديرية دراس��ات ،من مواكبة التط ّورات
العالميّة في مجال االتصال واإلعالم ،وال سيما أنّ
اإلعالم الجديد ومواكِب ومك ّمل لما يُع َرف باإلعالم
التقليدي ،أي اإلذاع���ة والتلفزيون والصحف
اليومية ،وق��د أصبح ه��ذا النوع من اإلع�لام في
متناول ك ّل إنسان ،وصار الخبر وليد اللحظة ،ما
جعل ك ّل مستخدم له شريكا ً في صناعة الخبر».
وأض����اف« :ب��ع��د ال��ت��ش��اور م��ع وزي���ر اإلع�لام
األستاذ رمزي جريج ،ومدير عام وزارة اإلعالم
حسان فلحة ،ق� ّررن��ا أن نعقد مؤتمرا ً
الدكتور
ّ
وطن ّيا ً يجمع اإلعالم المهني والتقني واألكاديمي،
وص��وال ً إلى اإلع�لام الجديد بوسائله ووسائطه
االتصالية الجديدة .كان ال ب ّد من إطالق مؤتمر
بهذا المستوى ،يجمع األكاديمي مع المهني ومع
المؤسسات المعنيّة ،بما فيها المؤسسات األمنيّة
ومؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت وسوف
ُتساهم في إثراء هذا المؤتمر بأفكارها وعناوينها
وتوصياتها التي نأمل أن نخ ُرج بها من أجل إعطاء
فكرة متكاملة ح��ول ما ُن��ري��ده نحن من اإلع�لام
الجديد ،وال أق��ول نحن كلبنانيين ،ألنّ اإلع�لام
الجديد أصبح عالمياً ،وأصبح وسيلة جعلت من
العالم قرية واحدة».
وأكد «أنّ أبواب المؤتمر ،كما أبواب وزارة اإلعالم
مفتوحة لجميع المؤسسات ولإلعالميين لتكوين
شراكة تنتج إعالما ً يحمي الهوية الوطنية».
وإذ رأى «أنّ التط ّور الهائل في وسائل ووسائط
اإلعالم ح ّولت الخبر إلى فيديو أي مادة حية بين
يدي ك ّل مستخدم لوسائل التواصل االجتماعي»،
ّْ
شدّد ماجد على «أنّ أحد أهداف مؤتمرنا هو تحريك
صناعة اإلعالم بوتيرة أسرع في لبنان ،باعتبار
أنّ لبنان بلد االنفتاح ،ويُعتبر من الدول األوائل
المواكبة للتطورات في هذا المجال ،وسط هذا الك ّم
الهائل للمعلومات التي تتد ّفق عبر هذه الوسائل
المختلفة ،وعبر إشراك الجمهور في المعلومة».
وأشار إلى أنّ المؤتمر ،وباإلضافة إلى إشراك
القطاع المهني واألكاديمي ،يهدف إلى تشجيع
االستثمار وإيجاد حوافز لإلنتاج اإلعالمي في
لبنان ،وهو ما كان عليه لبنان منذ أن َ
سطعت
الوسائل اإلعالمية المسموعة والمرئية والمقروءة،
حيث كانت وال تزال في الطليعة ،ونحن نسعى
أيضا ً مع اإلعالم الجديد أن يكون لبنان أيضا ً في
الطليعة».
وعن المشاركين في هذا المؤتمر قال ماجد:
«المشاركون ه��م الجامعة اللبنانية ،المعهد
ال��ع��ال��ي ل��ل��دك��ت��وراه ف��ي كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،كلية اإلع�لام والتوثيق
في الجامعة اللبنانية بفرع ْيها األ ّول والثاني
والعمادة ،إض��اف� ًة إل��ى الجامعة األميركية في
بيروت ،والجامعة اليسوعية ،وجامعة بيروت
العربيّة ،حيث سيشارك أكاديميون كبار في مجال

غدار� :أبناء النه�ضة ي�شكلون خط الدفاع الأول
في مواجهة االحتالل والإرهاب والتطرف

ماجد متحدثا ً إلى الزميلة ن ّوام
الكلمة والتواصل ،سيغنون المؤتمر بأفكارهم
وأبحاثهم ،وهذا هو المطلوب إلنجاحه ،إضافة
إلى التجربة العمليّة لعدد كبير من وسائل اإلعالم،
رغم أنّ المشاركين عددهم محدود .إنّ المساحة
الزمنية وأبواب المؤتمر مفتوحة لجميع وسائل
ّ
ويحق لك ّل وسيلة إعالمية
اإلع�لام في لبنان،
بمختلف مجاالتها أن تقدّم لنا اقتراحاتها وتشارك
في التوصيات».
وأعلن ماجد أن مديرية الدراسات في وزارة
اإلع��ل�ام ت��ق��وم بتحديث م��وق��ع وزارة اإلع�ل�ام
اإللكتروني الذي ُتشرف عليه وهو بلغات متعدّدة
ليُحاكي المغترب اللبناني ،كما ج��رى إطالق
صفحات على مواقع التواصل االجتماعي مواكبة
للمؤتمر ولتفعيل وتسهيل االتصال والتواصل مع
الرأي العام في الداخل والخارج.
وأوضح أنّ المؤتمرين «سيُر ّكزون على عدّة نقاط
أبرزها  :اإلعالم الجديد بين الوسيلة والمحتوى،
مفهوم اإلع�ل�ام ال��ج��دي��د واألس���س وال��م��ق� ّوم��ات
والسلم األهلي والهويّة،
واألهميّة ،اإلعالم الجديد
ّ
اإلعالم الجديد والحراك السياسي ،استراتيجيات
اإلعالم الجديد ،وتحدّيات اإلعالم الجديد».
وقال« :إنّ استراتيجيات اإلعالم الجديد تنطلق
من المفهموم األكاديمي والمفهوم المهني لهذا
اإلعالم حيث ستكون هناك مادّة دسمة ومُتشعّ بة
في هذا اإلطار ،وهناك عدّة تحديات منها اجتماعية
وأمنية وتشريعية وغير ذلك».
أم��ا بالنسبة إل��ى التحديّات األمنية لوسائل
اإلعالم الجديد ،فأشار ماجد إلى أنه «سيكون هناك
مفصل لهذا الموضوع الجديد» ،الفتا ً إلى
شرح
ّ
«أنّ األم��ور منفتحة على ك ّل الجهات ،من ناحية
استغالل اإلره��اب لهذه الوسائل ،وسنتعلم من
المختصين كيفية مواجهة ه��ذا الفكر اإلرهابي
ّ
التكفيري ،وكيفية منعه من تضليل الرأي العام،
وحجب الموقع غير المستحبة عن أطفالنا وشبابنا
ومجتمعاتنا وكيفية نتجاوزها أو الح ّد من أخطارها
على مجتمعنا».
وفي ما يتعلق بالتحديات اإلجتماعية ،قال
م��اج��د« :ه��ن��اك م��وض��وع ال��ط��ف��ل ،وك��ي��ف يُمكن
أن نحفظ ب��راءت��ه وطفولته من شراسة بعض
المتط ّفلين في ه��ذا اإلع�لام الذين يُسيئون إلى

صورته وإلى صورة المرأة التي لها دور أساسي
ومهم في المجتمع ،إضاف ًة إلى بعض التحديات
الخاصة ،وكيف يمكن
حول ذووي االحتياجات
ّ
لإلعالم الجديد أن يعطيهم شعورا ً بالمشاركة
والحضور النفسي والمعنوي في هذا التواصل
االجتماعي الموجود».
ور ّدا ً على س��ؤال ح��ول عالقة اإلع�لام الجديد
بالحراك السياسي ،أجاب ماجد« :تتهم وسائل
اإلع�ل�ام ال��ج��دي��د بأنها ك��ان��ت وسيلة لتحريك
«الثورات» في بعض الدول العربيّة ،وربما نجحت
وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي في مكان ما
لكنها فشِ لت في مكان آخر .على أية حال ،كان ال
ب ّد أن تكون هناك صلة بين أي حراك حصل في
أي دولة عربيّة ومنها لبنان وبين اإلعالم الجديد،
ذلك أنّ أي دعوة كانت تحصل عبر هذه الوسائط.
من هنا ،كان ال ُب ّد من دراسة هذه الظاهرة ،لذلك
انتق ْينا نخبة من األكاديميين الذين يُد ّرسون هذه
ال��م��ادّة في أكثر من جامعة في لبنان ،أي مادة
الحراك المدني وعالقته باإلعالم الجديد ،وهذا
الموضوع مثير ويشمل كبرى ال��دول والجهات
التي تتابع المواضيع السياسية األمنية والفكريّة.
على سبيل المثال ،تنبأت إحدى مراكز الدراسات
األميركيّة بما حصل في تونس ،وذلك عبر رصدها
مواقع التواصل االجتماعي ،لذلك يظنُّ الكثيرون أنّ
وسائل اإلعالم الجديد لها مكان واسع في إطالق
عدد كبير من هذه التح ّركات».
وع��ن الجهة الفائزة بالمنافسة بين اإلع�لام
التقليدي واإلعالم الجديد ،لفت ماجد إلى أنّ «هناك
وجهات نظر متعدّدة في هذا اإلطار ،لكن في رأيي
الشخصي ،فإنّ اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديد
يشكالن اإلع�لام المتكامل ،وليس ألي منهما أن
يطغى على اآلخ��ر بل إنّ مه ّمة اإلع�لام التقليدي
تصويب وتعديل أهدافه بما يتماشى مع اإلعالم
الجديد» .وأعطى ماجد مثاال ً حول عدم إمكانية
الفصل بين الصحيفة والموقع اإللكتروني «ألنّ
لك ّل صحيفة موقعا ً إلكترون ّيا ً
خاصا ً بها ،كذلك
ّ
األمر بالنسبة إلى التلفزيون أو اإلذاعة ،فجميعها
يُجدّد نفسه مع هذا اإلعالم الجديد ويُص ِبح جزءا ً
منه وهو ُّ
كل متكامل ،لذلك ال نستطيع أن نفصل أو
ُنميّز بين إعالم جديد وإعالم تقليدي».

برنامج الم�ؤتمر
{ اليوم األ ّول :األربعاء  2كانون األ ّول 2015
تسجيل الحضور9:30 - 9:00 :
االفتتاح10:30 – 9:30 :
النشيد الوطني اللبناني
كلمة مدير الدراسات والمنشورات اللبنانية األستاذ خضر ماجد
كلمة مم ّثل المواقع اإللكترونية اإلعالمية األستاذ ربيع الهبر
كلمة عميد المعهد العالي للدكتوراه الدكتور طالل عتريسي
كلمة رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمر جالل العدوي
كلمة رئيس الجامعة اليسوعية الدكتور سليم د ّكاش
حسان فلحة
كلمة مدير عام وزارة اإلعالم الدكتور ّ
كلمة رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيّد حسين
كلمة راعي المؤتمر وزير اإلعالم النقيب األستاذ رمزي جريج
استراحة وحفل كوكتيل11:30 - 10:30 :
الجلسات
الجلسة األولى13:00 - 11:30 :
اإلعالم الجديد بين الوسيلة و المحتوى
الجلستان الثانية والثالثة15:30 - 13:30 :
اإلعالم الجديد  /المفهوم واألسس والمق ّومات واألهميّة _ اإلعالم الجديد والسلم األهلي
{ اليوم الثاني  :الخميس  3كانون األ ّول 2015
الجلستان األولى والثانية11:30 - 9:30 :
اإلعالم الجديد والحراك السياسي – اإلعالم الجديد وإستراتيجياته
الجلستان الثالثة والرابعة14:00 – 12:00 :
التحديات األمنية لوسائل التواصل اإلجتماعي  -الملكية الفكرية والتحديات االجتماعية.

احتفلت مديرية صيدا التابعة
لمنفذية صيدا ـ الزهراني في الحزب
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي في
مكتبها بمناسبة عيد تأسيس الحزب،
ب��ح��ض��ور ع��ض��و ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى
منفذ عام منفذية صيدا ـ الزهراني
خليل بعجور وعدد من أعضاء هيئة
المنفذية ،مدير مديرية صيدا وعد
حرفوش وأعضاء هيئة المديرية،
وجمع من القوميين والمواطنين.
ورحبت بالحضور
ع ّرفت االحتفال ّ
سحر السعدي ،وشدّدت على أهمية
أس��س فيه سعاده
هذا العيد ،ال��ذي ّ
لبعث نهضة وإحياء قضية أمة حدّد
هويتها وش���دّد على وحدتها على
نفسها.
ثم ألقت كلمة الطلبة منور حمود
ف��رأت أنّ الغرض األسمى ال��ذي من
أسس زعيمنا الحزب هو جعل
أجله ّ
األم���ة ال��س��وري��ة صاحبة السيادة
ع��ل��ى ن��ف��س��ه��ا ،ورأى أنّ األزم����ات
والمحن والصعاب التي تأتي على
األم��م العظيمة ال يكون لها خالص
منها إال بالبطولة المؤيدة بصحة
العقيدة ،وه��و بعد أن ط��رح على
نفسه السؤالين الفلسفيّين« :من
نحن وما الذي جلب على شعبي هذا
الويل؟» وضع جوابهما نهضة قومية
اجتماعية تصلح لك ّل زمان ومكان،
ونقل أمته من الجهل والفوضى إلى
�ي والنظام اللذين أب��رزا
الفكر ال��ح� ّ
شخصيتها ومواهب أبنائها ،ومكانها
العظيم بين األمم.

كلمة المديرية

ك��ل��م��ة ال��م��دي��ري��ة أل��ق��اه��ا حسن
إسماعيل ف��ت��ح�دّث ع��ن المناسبة
م��ش �دّدا ً على ض���رورة ب��ذل الجهود
لنشر الوعي القومي عبر الحلقات
اإلذاع��ي��ة ،واألنشطة التربوية في
المجتمع ،وه��ذا م��ا يشكل السبيل
للخالص من األم��راض االجتماعية،
المتمثلة بآفات الطائفية والمذهبية
واإلقطاعية والكيانية والفساد.
وقال :يقف في جنوب بالدنا عد ّو
غاصب يحت ّل فلسطين ويه ّودها،
ومحت ّل آخر في الشمال اقتطع لواء
اإلس��ك��ن��درون ،وي��س��ع��ى للوصول
إلى احتالل جديد ،ولذلك نؤكد ،كما
قاومنا ونقاوم العدو اليهودي من
اجل فلسطين ،ك ّل فلسطين ،نقاتل من
أجل اإلسكندرون ،والدفاع عن أمتنا.
وح��ي��ا ال��م��دي��ر ش��ه��داء ال��ح��زب
وبطوالت القوميين في ساح الصراع
على أرض الشام ،حيث يسطر نسور
الزوبعة البطوالت ووقفات العز في
مواجهة اإلرهاب والتطرف ،كما حيا

شهيد االستقالل اللبناني األوح��د
سعيد فخر الدين.

كلمة المنفذية

وألقى ناظر اإلذاعة واإلعالم محمد
غدار كلمة منفذية صيدا ـ الزهراني
فرأى أنّ تأسيس الحزب هو ضمان
الحق القومي في وجه المؤامرات،
أس��س سعاده مدرسة ثقافية
وق��د ّ
متح ّررة من ك � ّل القيود والتبعية،
تسعى إلى نشر الوعي وقيم الحق
والخير والجمال ،عبر أركان الحرية
والواجب والنظام والقوة.
ورأى أنّ سعاده بنى بتأسيس
الحزب صرح المقاومة ،مقاومة ض ّد
الظلم والطغيان والفساد ،والكيانية
والطائفية ،مقاومة ك � ّل الطامعين

بخيرات أمتنا ،وح��دّد أع��داء األمة
تحديدا ً دقيقاً ،مما جعلنا أح��رارا ً
وأسيادا ً على أنفسنا وفي مقاومتنا
التي تع ّمدت بدم باعثها.
فالتأسيس هو تأسيس لحياة العز
والمجابهة الرافضة أيّ استسالم
ألع��دائ��ن��ا ،ف��ال��ع��دو ال��ي��ه��ودي ومن
ورائ��ه الواليات المتحدة األميركية
ودول الغرب يتربّصون شرا ً بأمتنا،
ويحيكون ال��م��ؤام��رة تلو المؤامرة
من وعد بلفور إلى معاهدة سايكس
ـ بيكو ،وص��وال ً إل��ى ما نشهده هذه
األي��ام ،من ح��رب كونية تهدف إلى
المقسم من األم��ة ،وتفتيت
تقسيم
ّ
كياناتها من فلسطين إلى لبنان ،ومن
الشام إلى العراق ،كما أنّ أعداءنا
ال ي��ت��وان��ون ع��ن زرع ب���ذور الفتنة

عبر تأجيج العصبيات الطائفية
والمذهبية واالتنية ،ودعم جماعات
اإلره��اب والتطرف بتمويل من دول
النفط العربية ،هذه الدول الرجعية
التي طالما تآمرت وتتآمر على شعبنا
وأمتنا.
وختم بالقول :ها هم أبناء النهضة،
نسور ال��زوب��ع��ة األب��ط��ال يتحدّون
المصاعب واألخطار ،ويرتقي منهم
ال��ش��ه��داء ،وت���روي دم��اؤه��م أرض
األمة وسهولها وجبالها ،على مدى
ساحة المواجهة فوق أرض الشام،
ويشكلون خط الدفاع األول في وجه
عصابات الظالم والتط ّرف واإلرهاب.
اختتم االحتفال باألناشيد الوطنية
والقومية ،وبقطع قالب الحلوى المع ّد
للمناسبة.

م�شغرة
أقامت مديرية مشغرة التابعة
لمنفذية البقاع الغربي في الحزب
السوري القومي االجتماعي احتفاال ً
بمناسبة عيد تأسيس الحزب،
بحضور ناموس المنفذيّة أندره
ع��ك��روش ،ناظر اإلذاع���ة واإلع�لام
أن��ط��ون س��ل��وان ،ن��اظ��ر التربية
والشباب هشام توما ،ناظر العمل
والشؤون االجتماعية عمر الجراح،
مدير مديرية الغربي جورج توما،
مدير مديرية مشغرة وسام غزالة
وأع��ض��اء هيئة المديرية ،وجمع
من القوميين والمواطنين والطلبة
واألشبال.
ع��� ّرف���ت االح���ت���ف���ال ع�ل�ا فضة
بكلمة عن المناسبة ،ثم ألقت عال
إسماعيل كلمة المديرية فاستوحت
مضمون الخطاب المنهاجي األول
الذي ألقاه الزعيم سعاده في األول
من حزيران  ،1935والذي رسم فيه
األهداف القريبة والبعيدة لالتجاه
القومي.
بعد ذل���ك ،ق���دّم األش��ب��ال فقرة
إيحائية ب��ع��ن��وان «ك��ي��ان��ات من
أ ّم��ت��ي» تشير إل��ى واق��ع التقسيم
الكياني وإلى أنّ العقيدة القومية
االجتماعية هي التي توحدها.

ثم ألقت نسرين فخر الدين كلمة
الطلبة ،والرائدة حوراء دولة كلمة
باسم األشبال.
وألقى ناموس المنفذيّة أندره
عكروش كلمة المنفذية فتحدّث
عن مسيرة الحزب ووقفات العز

التي وقفها سعاده ض ّد االستعمار
واالحتالل.
واس��ت��ش��ه��د ع��ك��روش برسالة
الزعيم إلى المحامي حميد فرنجية
التي ش��رح فيها دواف��ع واسباب
تأسيس ال��ح��زب «ف��ي م��ا دفعني

إلى إنشاء الحزب السوري القومي
االجتماعي» وم��ن ثم تحدّث عن
مسيرة الحزب منذ التأسيس وهي
مسيرة حافلة بالعطاء والتضحيات
واالستشهاد ف��ي سبيل انتصار
قضية األمة وفكر وعقيدة الحزب.

