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معايل راعي احلفل – وزير اإلعالم
األستاذ رمزي جريج
السادة رؤساء اجلامعات
السادة العمداء
السادة احلضور
غي مسبوق يف جمال تكنولوجيا االتصاالت ،مما أحدث تأثياً جوهرياً يف مسارات األمم،
يشهد هذا العصر تطوراً ر
والدول ،واجملتمعات ،واألفراد .فكانرت وسائل اإلعالم التقليدية ،على مدى العصور الطويلة ،تتمركز يف حفٍ

وجمالت وإذاعة وتلفزيون ،يتم استخدامها للوحول إىل اجلماهي ،وإيصال الرسائل املختل رفة إليهم ،سواء أكانت
حتمل طابعاً سياسياً ،أم اجتماعياً ،أم جتارياً ،أم غي ذلك.
اليوم ،باترت وسائل اإلعالم ال تتوقٍ عند جمرد التفاعل بني املرسل واملستقبل ،من خالل تبادل أدوار العملية
و ر
أحبح يشتمل على النصوص والصور وامللفات،
االتصالية ،ولكنها تعد ردت لتفد ر
ث ثورًة نوعية يف احملتوى الذي ر
وشبكات التواحل االجتماعي ،اليت غيرررت العامل ،وأحدثت حتوالً جذرياً يف حياة الناس .فتغيت مفاهيم االتصال،
اطنني أدوات جديدة،
ووفرت للمو ر
انتشرت ،كما عملرت على تعزيز الوعي بشؤون اجملتمع وقضاياه ،ر
وتوز رعت املعرفة و ر

ليؤدوا دوراً إجيابياً يف احلياة العامة ،وغيرررت أيضاً من طرق أداء الشركات ألعمالا ،وطرق تواحل احلكومات مع
مواطنيها.

من هذا املنطلق ،نقول إن
أعاد حياغ رة القطاع اإلعالمي ،وح رار االلتقاء الوسائطي اإلعالمي واقعاً
اإلعالم اجلديد ،ر
ر

استخدام أدواته .ومن خصائص اإلعالم
الفرص لكل شرائح اجملتمع ملمارسته ،طاملا أن أفر راده جييدو رن
ملموساً ،أتاح
ر
ر

اجلديد ومساته ،التفاعلية ،وااللتزام ،واملشاركة ،واالنتشار ،واحلركة ،واملرونة ،والكونية ،واالنتباه ،والرتكيز ،واندماج
الوسائط.

اليوم ،بكل تأكيد ،هو خطوة
ومبا أن
مترنا ر
ر
اإلعالم اجلديد متغي حديث ،له ما له من إجيابيات وسلبيات ،فإن مؤ ر

نعمل جاهدين على االستفادة
جديدة لوضع آليات تعمل على تقوية إجيابياته ،والتقليل من سلبياته .فعلينا مجيعاً أرن ر

من حبوث هذا املؤمتر ،ومررجاته وتوحياته ،لتنمية اإلعالم اجلديد ولتوظيفه يف خدمة قضايا جمتمعاتنا العربية.
وف ًقكم الل ،والسالم عليكم ورمحة الل وبركاته.

