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بأقالمهم  

ضوٌء على عالم الـ"دوت كوم" اللبناني... والعار

بقلم
داني حداد*

غالبا ما يشكو االعالميون من القمع والتضييق عىل الحريات. يف هذه 
السطور، كالم عكس هذا التيار. 

انترش االعالم االلكرتوين يف لبنان يف مرحلة ما بعد العام 2005 بخجل 
ثم بفورة. ما من احصاء رسمي عن عدد املواقع االخبارية يف لبنان. 
يقال ان العدد اكرث من 500، ولكن ميكن احصاء حواىل ثالثني موقعا 

فاعال. الرقم االول كبري جدا لبلد مبساحة لبنان وبعدد سكانه.
اال ان "ازمة" املواقع االلكرتونية ال تنحرص فقط بالعدد.

ما من قانون يف لبنان يرعى عمل هذه املواقع. ولذلك فهي تخضع 
لقانون املطبوعات الذي يحتاج اىل تطوير جذري. ال بد هنا من االشارة 
اىل ان مرشوع قانون لالعالم اعد منذ سنوات طويلة ومتت مناقشته يف 
لجنة االدارة والعدل النيابية، من دون اقراره. بات املرشوع يحتاج اىل 
تعديالت يفرضها تطور االعالم االلكرتوين. كام ان بعض اهل القطاع، 
للوقت  تضييع  بل هو  التنظيم مستحيل،  ان  يعتربون  منهم،  ولست 

والجهد. ارى، عىل العكس، ان اي تنظيم افضل من الالتنظيم.
مأزق آخر يواجه االعالم االلكرتوين، وهو االبرز يف رأيي. الدخالء عىل 

املهنة يشوهون صورة هذا القطاع. 
نسبة  يشكلون  باتوا  وهم  االلكرتونية،  املواقع  اصحاب  من  عرشات 
امتحناهم  ان  بعض هؤالء  ثانوية حتى.  يحملون شهادة  ال  مرتفعة، 
فهم  ذلك  مع  فعال.  لرسبوا  مدريس  قراءة  كتاب  من  امالء  اختبار  يف 
ميلكون مواقع وينتحلون صفة صحافيني ويوقعون مقاالت باسامئهم، 
لالعالم  الوطني  واملجلس  االعالم  وزراء  مع  اجتامعات  اىل  ويدعون 

املريئ واملسموع!
عار هذه املهنة، نكاد نقول.

وما دمنا ذكرنا اسم املجلس الوطني لالعالم املريئ واملسموع، ال بد من 
االشارة اىل ان هذا املجلس الذي ُكلف من وزراء اعالم متعاقبني شؤون 
االعالم االلكرتوين يجب ان يخضع لتعديل يف نظامه. واملجلس، املنتهية 
ادخال  عرب  الديناميكية  من  مزيد  اىل  يحتاج  سنوات،  منذ  صالحيته 

العنرص الشاب والخبري يف املجال االلكرتوين اليه. من املالحظات عىل 
املجلس انه منح علام وخربا، وهي خطوة رمزية غري قانونية، ملواقع ال 

تستويف الرشوط وال ميلك اصحابها االهلية.
يفتح الكالم عن علم وخرب الباب عىل رضورة التنظيم.

ان انشاء موقع الكرتوين ليس امرا مكلفا من الناحية املادية، ولذلك 
يستسهله كثريون. فهل يجوز "كل ما واحد طلع عىل بالو" ان يؤسس 
موقعا؟ وهل يجوز لكل من تقدم بطلب اىل املجلس الوطني لالعالم 

املريئ واملسموع ان ينال علام وخربا؟
ان منح "رشعية" الي موقع يجب ان يتم وفق معايري محددة، من 
النارش  عينه  الوقت  يف  هو  شخص  ميلكه  املوقع  يكون  ال  ان  بينها 
املواقع  عرشات  حال  وهذه  والتقني،  واملحرر  التحرير  ورئيس 

االلكرتونية يف لبنان.
يجب ان يكون للموقع مكتب، وفريق عمل من اربعة اشخاص عىل 
االقل يلتزمون سائر الرشوط القانونية واملالية التي يجب ان تستوفيها 

اي مؤسسة.
مع  اكرث حزما  تكون  ان  الرسمية،  باجهزتها  الدولة،  اختصار، عىل  يف 
قطاع االعالم االلكرتوين. فالتنظيم، من دون التدخل يف املضمون ان مل 
يكن فيه تجاوز للقوانني، هو املدخل اىل "غربلة" القطاع ليسقط منه 

الدخالء ويبقى املهنيون.
ان االعالم االلكرتوين هو اعالم املستقبل وسيشهد، عىل مر السنوات، 
املزيد من التطور. لذا، فان بدء التنظيم اليوم سيوفر علينا اعباء يف 

املستقبل. 
باب  من  كورونا  فريوس  ملوضوع  املواقع  بعض  مقاربة  كمثل  اعباء 

السبق الصحايف، حتى حني نتحدث عن قضية انسانية.
عار املهنة، مرة اخرى.

 
* رئيس تحرير موقع mtv االلكرتوين واستاذ جامعي

الدكتور بقلم 
غالب فرحات*  ضيف العدد

التعّلم عن بعد في ظل الَحجر الصحي
بدأ  بعدها  باملراسلة.  التعلم  من خالل  بعد  عن  التعلم  فكرة  بدأت 
البث االذاعي باستخدام الراديو يف عملية التعليم، ثم ظهرت اجهزة 
ان  لبث  ما  وااللكرتونية.  الكهربائية  الصناعات  تقدم  مع  التسجيل 
لجهة  التعليمي  البث  امكانات  وازدادت  والفيديو،  التلفزيون  ظهر 
الصوت والصورة مع شيوع استعامل االقامر الصناعية وانتشار اجهزة 

الكومبيوتر وشبكاتها. 
بفعل هذه التطورات الهائلة، ظهر نظام التعلم عن بعد. نحن اليوم 
يف لبنان نجد انفسنا امام وجوب تطبيق هذا النظام بفعل وباء كورونا 
وطالبا  اساتذة  جميعا،  علينا  فرضه  الذي  الجامعي  الصحي  والحجر 
الحياة ومنها  الفريوس عىل كل قطاعات  تأثري هذا  بفعل  ومواطنني، 
القطاع الرتبوي. بالتايل، وجدنا امام رضورة اعتامد مثل هذا النظام من 

التعلم يف كل انحاء العامل ويف لبنان.
لكن ما هو مفهوم التعلم عن بعد؟ 

مفهوم التعلم عن بعد هو بكل بساطة وبشكل عام، نقل التعلم اىل 
املتعلم يف موقع اقامته او عمله بدال من انتقال املتعلم اىل املؤسسة 

التعليمية. 
من هنا ومن خالل هذا التعريف، ومبا ان التعلم عن بعد هو نظام، 
واسلوب، ومواد، وتقويم... يتميز عن انظمة التعلم التقليدية. بالتايل، 
هذا التعلم له مميزات وعيوب متيزه عن غريه من النظم. فام هي اهم 

مميزاته وما هي عيوبه؟
مميزات التعلم عن بعد:

- التواصل ما بني املعلم والطالب غري محدد ال يف املكان وال يف الزمان.
املادة  مع  التعامل  وكذلك  الغري،  مع  به  التداول  ورسعة  سهولة   -

باالعتامد عىل الذات.
- انه اكرث مالمئة للطالب، ان من حيث املضمون او من حيث الشكل.
لنا من ذكر  بد  النظام ال يخلو من سلبيات وعيوب، ال  ان هذا  غري 

اهمها. فام هي؟
نظام التعلم عن بعد يف حاجة اىل متطلبات اساسية يجب توافرها:

بنية تحتية لوجستية كاملة ومتكاملة لجهة االجهزة ورسعة عالية   -
لالتصال عرب االنرتنت.

- التطور الرسيع يف وسائل التكنولوجيا، وهذا ما يرتب كلفة عالية وكبرية 
عىل املؤسسات التي تستخدمه.

 - غياب االتصال املبارش بني املعلم واملتعلم والذي ميكن ان يؤدي اىل فقدان 
العامل االنساين - الحوار املبارش والحيس - التفاعل والنقص يف الدافعية.

من خالل ذلك نتساءل، كيف يتعامل لبنان مبدارسه وجامعاته معه؟ 
هل لبنان مهيأ مبوارده البرشية وبنيته التحتية لجهة التجهيزات والربامج 
اىل مواجهة فريوس كورونا، ومتابعة عملية التعلم عىل الرغم من الحجر 
الصحي الذي يخضع له الجميع اليوم؟ وهل ان الطالب نفسه مستعد 

ومهيأ للتفاعل مع هذا النظام واالستفادة منه؟
يف الواقع، ان معظم الرتبويني يف لبنان، من مديري املدارس والثانويات او 
اساتذة يف جميع مراحل التعليم وصوال اىل التعليم الجامعي، يقّرون بأن 
لبنان ليس مؤهال بعد وبشكل جيد لهذا التعلم عن بعد، عىل الرغم من 

وجود واحات تعليمية الكرتونية مهمة.
لذا، نرى وجوب التعامل الجدي مع موضوع التعلم عن بعد النه اصبح 
جزءا ال يتجزأ من االنظمة التعليمية يف العامل ومكمال لها... مع التأكيد 
واملبادرات  للجهود  يرتك  ال  ان  يجب  التعلم  من  النوع  هذا  ان  عىل 
الفردية لبعض االساتذة والتالمذة واملدارس والجامعات. بل عىل وزارة 
الرتبية والتعليم العايل واملركز الرتبوي للبحوث واالمناء، ان تحزم امرها 

الرساء االسس الصلبة لهذا النظام من انظمة وتجهيزات واساتذة. 
يف كل االحوال، نأمل من معايل وزير الرتبية والتعليم العايل القايض 
والدكتور الجامعي والزميل طارق املجذوب، وهو العارف والخبري يف 
القضايا الرتبوية، يف ان يويل هذا املوضوع االولوية التامة، ونحن نعرفه 

متام املعرفة لهذه الجهة، اذا قال فعل.

* استاذ محارض يف الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق،
مدير وعميد سابق يف الجامعة اللبنانية والجامعة االسالمية يف لبنان


