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األمم،  مسارات يفتأثياً جوهرياً  حدثمسبوق يف جمال تكنولوجيا االتصاالت، مما أ هذا العصر تطوراً غير  يشهد  
ٍ  يف وسائل اإلعالم التقليدية، على مدى العصور الطويلة، تتمركز   ت  والدول، واجملتمعات، واألفراد. فكانر    حف

كانت أ هم، سواء  ة إليها للوحول إىل اجلماهي، وإيصال الرسائل املختلفر استخدام   وجمالت وإذاعة وتلفزيون، يتم  
 غي ذلك.  مجتارياً، أ ماجتماعياً، أ محتمل طابعاً سياسياً، أ

 

 بادل أدوار العملية  ل، من خالل تواملستقب   ل  اإلعالم ال تتوقٍ عند جمرد التفاعل بني املرس   وسائل   ت  ، باتر واليومر 
وص والصور وامللفات، ل على النصيشتم   أحبحر  نوعية يف احملتوى الذي ثورةً  ثر د  ف  ت  ل   ت  در االتصالية، ولكنها تعد  

االتصال،  مفاهيم   يت  غ  . فتالناس   حياة  يف جذرياً حتو الً  أحدثتالعامل، و  ت غير رر يتالتواحل االجتماعي، ال وشبكات  
جديدة،  أدوات   للمواطننير  ت  ر ف  اجملتمع وقضاياه، وور  ون  ؤ الوعي بش على تعزيز   ت  لر كما عم  ،  ت  ت املعرفة وانتشرر عر وتوز  

مع  واحل احلكومات  ت رق  ا، وط  ألعمال   الشركات   أداء   ق  ر  ط   أيضًا من ت  رر وغير   ،ةالعام جيابيًا يف احلياة  إدورًا  ؤد والي
 مواطنيها. 



 

ي واقعاً االلتقاء الوسائطي اإلعالم ارر حالقطاع اإلعالمي، و  حياغةر  اجلديد، أعادر  اإلعالمر  ن  إ من هذا املنطلق، نقول  
 خصائص اإلعالم   ومن  . هأدوات   استخدامر  يدونر جي   ه  ه، طاملا أن أفرادر اجملتمع ملمارست   شرائح   لكل   ملموساً، أتاح الفرصر 

والرتكيز، واندماج  ،واملرونة، والكونية، واالنتباه ،، وااللتزام، واملشاركة، واالنتشار، واحلركةه، التفاعلية  اجلديد ومسات  
 الوسائط. 

 

 هو خطوة   ،تأكيد   بكل   ،نا اليومر مؤمترر  وسلبيات، فإن   جيابيات  إمن  ما له   ، له  حديث   ي  اجلديد متغ   اإلعالمر  ومبا أن  
جاهدين على االستفادة  نعملر  ن  ه. فعلينا مجيعاً أر من سلبيات   ه، والتقليل  جيابيات  إ على تقوية   آليات تعمل   جديدة لوضع  

 نا العربية. ضايا جمتمعات  ق يف خدمة   ه  لتوظيف  و اإلعالم اجلديد  لتنمية   جات ه وتوحيات ه،رر وم   هذا املؤمتر، من حبوث  
 

 ه. الل وبركات   عليكم ورمحة   ، والسالم  م الل  ك  وفقً 


