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,إلعال1 ,لتفاعلي: ,لمضمو6 45الً؟

(Aسمو AيشاA) لحملة ,لتوعوية, ,Aلتفاعلي ثو>; يوم:ة. 8نه "1ينامو" "لقر3 "لحا01 #"لعشرين. محرّ( "لشعو%$ #"ل,للغة 4,لمضمو6 مع#ا" Cد "إلعالGا... فما "لسبل لالستفا1; من قو;يشGم في ثو>"تQمسا
ا 1#> "إلعالC ""لتقل:د0"؟ #Qل باتت مو"1] تشكل"لتكنولوج:ا "لرقم:ة؟ #ك:ف يمكن تسخ:ر S"#1V "إلعالC "لتفاعلي لتمك:ن "لمنظماS "لمدن:ة؟ #م

"لوقو1 "ألساسي لتغذّية #سائل "إلعالC ""ألC" باألخبا> "لحصرية؟

 
 "لذ0 عقد "لسبت في فندj كر"#3 بالi"- "لحمر"$ #"ستمر ثماني ساعاS متو"صلة حا#socialmedia'sPaceeمحا#> كث:ر; نوقشت خالe مؤتمر @

اشط:ن مدن::ن.خاللGا "لمحاضر#3 "لبحث عن 8جاباS شاف:ة لتساnالS تضج في مخ:ّلة عامل:ن في "لحقل "إلعالمي #ن
 

 "لر"ع:ة للمؤتمر$ 1ن:ز V#توe$ 38 ""لمؤتمر يسعى 8لىUSAIDتقوe مدير; مكتب "لتعل:م #"لديموقر"s:ة #"لحقوj في "لوكالة "ألم:رك:ة للتنم:ة "لد#ل:ة 
تبني حضو>"ً على مع منظماS "لمجتمع "لمدني في Vنحاء "لبال1$ ال س:ما Vننا الحظنا 3V منظماS "لمجتمع "لمدني PACEتفع:ل "لمشا>كة "لمدن:ة 

تكز 1"ئماً على فGم معمق لمكامن "لقو; #"لضعفشبكة "إلنترنت$ من Vجل تعم:م >سائلGا #iياV ;1ثر VنشطتGا$ غ:ر 3V "لجGو1 "لتي تبذلGا ال تر
"لخاصة باألS"#1 "لرقم:ة".
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H,4Iلمضمو6  قبل ,أل,
عل:Gا ل:لى خولي حنا$ Vستا{; "لتسويق"كل شيء يتمحو> حوe "لمضمو3 ال "ألS"#1"... تحت Qذ" "لعنو"3 فتحت "لجلسة "أل#لى "لتي Vشرفت 
 #علي فخر0 (حملة "Vب:ع نفسي") #Vحمد#"ستر"ت:ج:اS "إلعالC "الجتماعي في "لجامعة "ألم:رك:ة في ب:ر#S$ #شا>( ف:Gا "لنشطاء عما1 بز0

 Sلتسويق #"بتد"~ "لمحتويا"# C(مطلق حملة "كمشتك")$ #"لمستشا>; في "ستر"ت:ج:ة "إلعال s#<قا.Ä1">ين صبا
 Cلتد#ين "لعا"" Vنه بدV بز0 عن تجربته الفتاً 8لى Å1998تحدÅ"جل 8حدV ا منQئي "لس:اس:ة أل3 "إلنترنت #س:لة ينبغي تسخ:ر"<Ç للتعب:ر عن $

سي" "لتي تسخر من "لطاقم "لس:اسي "لحالي"."لتغ::ر. "لمضمو3 "لذ0 كنت Vستخدمه قو"مه "لمز"Q# Éو ما ترجمنا] مؤخر"ً في حملة "Vب:ع نف
 Ñ3 ""لناV ÖV< 0ا فخر0 "لذQزلي عنصر جا{%$ فكر; يؤيدQ Öذ" ما 1فعنا 8لى#تحويل "لمضمو3 "لس:اسي 8لى محتوQ .سلو% "لنكتةV 3يستس:غو

ل "إلجتماعي #نالت تغط:ة ج:د; من قبل #سائل"عتما1 "ألسلو% "لGزلي في "لتر#يج للحملة "لتي كانت محطّ Vنظا> "لفاعل:ن على مو"قع "لتو"ص
"إلعالC "لتقل:د0".

 
 s#<ا؟ يج:ب قاGد"فQV ا #سائل "لتو"صل "إلجتماعي لتحق:قG3 تتبعV و "لملك. ال بدّ من #ضع "ستر"ت:ج:ةفما "إلستر"ت:ج:ة "لتي يجبQ Ö38 ""لمحتو

"لخط عن   Sلسكو"  Cعد  Vمبد من  8نطالقاً  "كمشتك"  حملة  sVلقتُ  Qكذ"   .àدGبال "لتفك:ر  قبل  تبس:طمحد1;  "ستر"ت:ج:ة  8لى  #"ستندنا  أ$ 
 8لى V" 3Vكثر من ثلث "لشعب "للبناني لديه >ص:د"لمحتوÖ". بد#>Qا >SV صبّا3V  Ä "مو"قع "إلعالC "لتفاعلي  برمتGا تكمل بعضGا "لبعض." #لفتت

 #V ذ" "لموقع ال يع:ش ألكثر من ساعت:نQ 3 "لتعل:ق "لذ0 يكتب علىV 8ال 8{" حظي بعد1 كب:ر منعلى "لفايسبو($ مع "لعلم Sساعا Åثال
"لمعجب:ن".

 
تكامل ب#ن ,لتقل#دO 4,إلجتماعي

مل ب:ن "إلعالC "لتقل:د0 #"الجتماعي$ "لمجتمع"لجلسة "لثان:ة للمؤتمر$ بإشر"à مدير; "8عالC بال حد#1" ماجد; Vبو فاضل$ تمحو>S حوe ""لتكا
 "ç.#"لتر تومبسو3" عمر صاj1$ #مسؤ#e قسم"لمدني #خبر"ء "لتسويق" #ضمّت كالًّ من مر"سلة "eV بي سي" تان:ا مGنا$ #مدير شركة "لتسويق

ائ:ة في ""لجديد" >ياè قب:سي. #لفتت مGناشبكة "إلنترنت #"لخدماS "إلخبا>ية في "CV تي في" باتريك >يشا$ #>ئ:س #حد; "لتحق:قاS "الستقص
ة لتحتل "لسلطة "لخامسة$ #Qاتا3 "لسلطتا83لى Vنه "في "لسابق كانت "لصحافة Qي "لسلطة "لر"بعة$ Vما "ل:وV Cض:فت Qذ] "لوسائل "لحديث

علوماS$ مع "ألخذ بع:ن "إلعتبا> 3V "لخبر;تتكامال3 #ال تتنافسا3 على "إلsالj. فأنا Vستند في مر"S كث:ر; 8لى "لمد#ناS$ #"ستقي منGا "لم
تساعدني على "لتم::ز ما ب:ن "لخبر "لصح:ح V# "لكا{%".

 
على كاQل "لشركاS "لخاصة$ #قد حا#لنا "لدمجVما صاj1 "لذV 0شرà على حملة "شايف حالك" "لتوعوية فأكد 3V "ثمة مسؤ#ل:ة 8جتماع:ة ملقا; 

"لمؤسسا  Öلد فش:ئاً  ش:ئاً  ينمو   Vبد "لوعي  Qذ"  "لمجتمع.  في  Q<#1#ا  "لربحي  "لمؤسسة   àدQ تجا]ب:ن  #"جبGا  أل1"ء   Öتتصد باتت  "لتي   S
تدخ:ن متكاتف:ن معاً كمؤسساS سنة كا3 يتم "لتر#يّج للعديد من Vصناà "لسجائر$ Vما "ل:وC فنعمل على "لتحذير من مضا> "ل25"لمجتمع$ فقبل 

( مع:ن".##سائل 8عالC تقل:د0 #تفاعلي #منظماS "لمجتمع "لمدني$ #Qذ" ما يجب فعله لتغ::ر لتغ::ر سلو
 

ض Vنه س:حل محل "لجريد;$ #من ثم شعر "لبعضبد#>] تحدÅّ >يشا عن Qو"جس سحق "إلعالC "لتقل:د0$ مؤكد"ً Vنه "عند Gíو> "لر"1يو "عتقد "لبع
امل$ #ال تتناحر. #Qذ" ما يند>V çيضاً على "لعالقة ب:ن"آلخر 3V "لتلفزيو3 س:لغي 1#> "لر"1يو$ #مع مر#> "لسنو"S تب:ّن للجم:ع Q 3Vذ] "لوسائل تتك
في مو"قع "لتو"صل "إلجتماعي في "لوقت ع:نه؟ سؤ"e"إلعالC "لتقل:د0 #"إلجتماعي". لكن$  Vال تتضا>% "لمصالح ب:ن 3V يكو3 "لمرء صحاف:اً #ناشطاً 

ب تعل:قاً V# "ثن:ن كل يوم:ن ال Vكثر. #ما Vحظى#جGته Vبو فاضل لقب:سي فأجا%: "ال يمكن تصن:في كناشط في مو"قع "لتو"صل "إلجتماعي$ فأنا "كت
صائ:ة. كما Q 3Vذ] "لمو"قع تخولني "لوصوe 8لى "لجال1به من متابعة على تلك "لمو"قع مر1] 8لى "لد#> "لبا>i "لذ1V 0يته في مجاe "لتحق:قاS "إلستق

V )3 يكو3 لديه بر#فايل على فايسبوV ّبحث عنه في تحق:قاتي$ 8{ ال بدV 0مصد> "لفسا1 "لذ #V3 "علىV ويته". #"عتبر قب:سيQ على eما يد #
تلفز;$ #Qذ" ما لن يتحقق في لبنا3 8ال بما"لناشط:ن في م:د"3 "إلعالC "لتفاعلي #منظماS "لمجتمع "لمدني 3V يفرضو" VنفسGم على شاشاS "ل

يخدC مصالح تلك "ألخ:ر;".
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ماجدX 5بو فاضل: ,إلعال1 ,لتفاعلي ال ُيق#ّد

 
 

(Aسمو AيشاA) 5بو فاضل Xماجد 

مع خاsفة  1>1شة  لـ""لمد3"  كانت  "لمؤتمر  Qامش  #على 
"لدكتو>; ماجد; Vبو فاضل حوe 1#> "إلعالC "إللكتر#ني$ فقالت:
"Vصرّ على 8لغاء تسم:ة 8لكتر#ني #"ستبد"لGا بالتفاعلي 8{ 38
Qذ] "لوسائل تقوC على جسّ نبض "لمتلقي مباشر;$ #باتت
ثمة "ل:وم:ة.  نشاsاتنا   e#جد ضمن  شاسعة  مساحة  تحتل 
مد#نو3 كبا> نتتبعGم باستمر"> لنقرV تعل:قاتGم حوe مو"ض:ع
مع:نة$ #Qذ" ما ال نجد] في #سائل "إلعالC "لتي نشأنا عل:Gا

."Öرية كبر:Qلتي تحظى بقاعد; جما"#
فGل تنافس صح:فة 8لكتر#ن:ة صحفاً #>ق:ة عمرQا عقو1؟ "ال
تتعلق ""لمسألة  #تض:ف:  ماجد;.  تج:ب  {لك"  في  شك 
بتسويق "إللكتر#ني$ فإ{" ما تحقق {لك$ ال شيء يع:قGا من
3V تحظى بنسبة عال:ة من "لقر"ء". ال تبد# Vبو فاضل متخوفة
من 3V يزعز~ "إلعالC "لتفاعلي عرï نظ:ر] "لتقل:د0: "فل:س
$Äلبشرية منذ #ال1; "لمطبعة مع غوتنبر" eكل ما "نتجته "لعقو
"لكتب 8لى  "لعو1;  من  بدّ  ال  #بالتالي  "إلنترنت$  في  متو"فر"ً 

#"لمر"جع #V>ش:ف "لصحف "لو>قي #"لذ0 ال يمكننا "إلستغناء عنه".
#1 Cو> 8عالGí $صح:فة على "إلنترنت #V ال تت:ح "لحرية "لمطلقة أل0 كا3 بإنشاء مد#نة تفاعل:ةVيم:ز ب:ن ñ<؟ تج:ب ماجد;: "ال$ فالقاÖ3 "لمستو
$ #تمكنّه من "لتفريق ب:ن "ألخبا> "لصح:حة #تلك غ:ر"لغثّ #"لسم:ن. كما 3V "لخلف:ة "لثقاف:ة "لتي >"كمGا على مرّ "لسنو"S تجعله #"سع "لمعرفة

 "لحرياS في iمن بتنا نتوj ف:ه 8لى 8بد"ء Ç>"ئناموثوقة "لمصد>". #>فضت فكر; #ضع "لقو"ن:ن "لتي تنظم مسألة 8نشاء "لمد#ناS كونGا "تحدُّ من
بصر"حة متناQ:ة #بال >#"1~".          
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