
                                                                                      

 مستقبل للصحافة اللبنانيةأي 

 سد البوشرية –الفرع الثاني  ،الجامعة اللبنانية كلية اإلعالم

 1029مارس، /آذار 12الخميس، 

 
 

 :البرنامجمسودة 

 

 تسجيل المشاركين  03:33 – 9:03

 

 الرئيس أمين الجميّل يلقيها "بيت المستقبل"مؤسسة كلمة  -  03:03 – 03:33

 جورج صدقة . دعميد كلية اإلعالم  للبنانية يلقيهاكلمة الجامعة ا  -     

          

 ما هي السبل اآليلة إلى وقف انهيار الصحافة الورقية؟ :االولى الجلسة  21:00 – 20:00

 ، أستاذ جامعي علي رمال. د :مدير الجلسة

 

الثقافية ذات اهمية كبيرة حيث انتقل موقع ادت الثورة الرقمية الى قلب قواعد اللعبة االعالمية واصبحت المساحة االجتماعية و

 . المتلقي –المواطن من المتلقي الى موقع المرسل 

 فهل وصلت الصحافة المكتوبة الى نهاياتها، ام ان االزمة الحالية هي محطة العادة خلق صناعة الصحافة على اسس جديدة ؟ 

الستعادة الثقة بالقطاع، بحيث لم يعد كافياً ترداد ان الصحافة هي ما هي االمور التي يجب ايجادها لفتح المجال امام المستثمرين 

 .منفعة عامة واننا نريد صحافة حرة ومستقلة

 .هذه شعارات مفيدة، لكنها تشكل نقطة للنقاش وليس اساسيات اقتصادية ضرورية الستدامة عمل الصحيفة

 . اتخاذها في لبنان سيناريوهات إلنعاش الصحافة الورقية، واآلليات الواجب أو الممكن

 .سيناريو الترميم الذي يستند الى نموذج األعمال القديم -0

صحافة الريجيم مع مكمالت غذائية، اي البقاء في مجال األعمال التجارية والبقاء في الصحافة من خالل القبول  -2

 .بارباح اقل

 .خبار اي يمكن ان يصبح للتمويل العام نصيباً في تمويل االخباراقتصاد مختلط لأل -0

 

 

 صحافي  بشارة شربل، -

 ناشر وإعالمي، مالك مروة -

 (سكايب) أستاذ جامعي، فرنسا ماثيو الردو، -

 

 نقاش

  

 إستراحة قهوة  21:22 – 21:00



                                                                                      

          

 هيار لبنان ودوره؟انهيار الصحافة الورقية أم ان  :الجلسة الثانية 20:52 – 21:22

 الفرع الثاني - مدير كلية اإلعالمهاني صافي، . د: مدير الجلسة

 

 
في خضم التطّور التكنولوجي الذي طال وسائل االتصال والتواصل، أي دور للصحافة المكتوبة؟ وهل يتحّدد دور الصحافة 

االقتصادية في لبنان والمنطقة دورها ايضاً على المكتوبة على ضوء المتغيرات التكنولوجية فقط ام ان للمتغيرات السياسية و
لمنظومة الحريات في صناعة مجد الصحافة   هذا الصعيد ؟ كيف تؤثر الصحافة وتتأثر بالنظام الديموقراطي ؟ وتالياً اي دور

لقطاعات االعالمية اللبنانية المكتوبة ؟ هل تقتصر مفاعيل ازمة االعالم المكتوب على هذا القطاع فقط ام تتعداه لتطال باقي ا
 ودورها ورسالتها ؟

 
 

 

 السابقاللبناني وزير اإلعالم ملحم رياشي،  -

 رئيس تحرير صحيفة اللواء ،صالح سالم -

 (سكايب) ، واشنطنإعالمي وكاتب ،هشام ملحم -

 

 نقاش

 

 

 غداء  22:00 – 20:52

 

 


