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 اعضاء الهيئة التعليمية، الطالب االعزاء االعالميون، الضيوف، 

 

الصحافة أن تنظم كلية االعالم  بالتعاون مع بيت المستقبل ندوة عن مستقبل 

فألن كلية االعالم  في الجامعة اللبنانية هي احد معاقل الحريات ، ةاللبناني

واذا انتفت الحريات االعالمية في بلدنا  .عالمية في لبنان والعالم العربياال

رفيين ح جخر  فكليتنا، كلية الكلمة، ال ت .تفقد كلية االعالم دورها ورسالتها

العامة والخاصة  ج قادة رأي وحراسا على الحرياتخر  تومهنيين فحسب، بل 

 .الديمقراطية وقيم االنسانعلى و

 علمي تعاون يندرج في اطار "بيت المستقبل"مع  الجامعة اللبنانيةوتعاون 

مع هذا المركز البحثي الذي يسعى من خالل انشطته المتعددة الى الحث على  

واشراك الشباب اللبناني من  ،اعادة بناء المجتمع اللبناني الذي فككته الحرب

مختلف االتجاهات  بهذا المشروع النهضوي الذي يخدم بناء الدولة 

وكل التمنيات لفخامة الرئيس امين  .القيم االنسانيةعلى  والحفاظوالمؤسسات 

 في أن تتمكن مؤسسة بيت المستقبل من أن تخط معه وفريق العمل الجميل

  .أن العامديناميتها نهجا في معالجة قضايا الش

على تنظيم ورشة العمل هذه  "بيت المستقبل"لذلك التقت كلية االعالم مع  

 .التي تسعى الى التفكير حول مستقبل االعالم اللبناني



ركيزة وهي حريات العامة والخاصة، الركائز فوسائل االعالم هي احدى  

اضها رئيسية ألي نظام ديمقراطي، لذلك وجب دراسة حالها وتشخيص أمر

الصحافة حارسة الحريات سعيا لمعالجة أي وهن يصيبها كي تبقى وأزماتها 

 .السلطات االخرى ة علىيي الحر وسلطة رقابومنبر الرأ

 عاني جملة أزماتوسائل االعالم اللبناني توقد بات جليا في هذه المرحلة أن 

 :كاالتييمكن اختصارها  تهدد دورها ومكانتها، 

رح وهنا تط الصحافة الورقية التي تضعف وتنحسر،أزمة : االولىاالزمة 

 هل الصحافة الورقيةف: سيحاول هذا المؤتمر االجابة عليها مجموعة اسئلة

 ام يمكن استبدالها بالصحافة الرقمية؟  مجتمعية ضرورة هي

: طرح السؤالوهنا ي أزمة تمويل وسائل االعالم على تعددها،: الثانيةاالزمة 

يكون حرا وأن يعمل من أجل المصلحة الوطنية ان لم هل يمكن لالعالم ان 

  وهل من حلول لهذه االزمة؟ يكن مستقال ماديا؟

والتي لم تعد صالحة  في بلدنا أزمة القوانين المعمول بها: الثالثةاالزمة 

الذي يعود  فقانون الصحافة الورقية .لمواكبة تطور وسائل االعالم ودورها

. مسؤول في جزء منه عن انهيار هذه الصحافة الى اكثر من نصف قرن

الحزاب السياسية ع الرخص حصصا على امرئي والمسموع وز  وقانون ال

فكيف . االستقرار السياسي والعامالطائفية مع ما يشكله ذلك من خطر على 

 االصالح ؟ وهل السلطة السياسية تريد حقا اصالح قوانين االعالم؟

م امام ممارسات السلطة السياسية، حرية االعال أزمة تراجع: االزمة الرابعة 

ي امام محكمة الجنايات ال تدعاء الصحافيين وناشطي حرية الرأكمثل اس

في ويكفي أن نرى تراجع مؤشر الحريات في لبنان . المطبوعاتمحكمة 



المنظمات الدولية المتخصصة كي نستنتج حجم تراجع حرية الرأي  تقارير

 .والتعبير عندنا

أزمة الممارسة المهنية وتراجع االداء المهني واالداء : الخامسةاالزمة 

الكل يجمع على أن مضامين صحافتنا لم ف. وهنا دورنا كاعالميين .االخالقي

تعد على المستوى السابق، وأن أخالقيات المهنة الى تراجع كبير على 

 .حساب االثارة والترويج والدعاية الممنهجة

وسائل االعالم فحسب، بل تهدد مكانة لبنان هذه االزمات ال تهدد دور 

 .م دوما على مبدأ الحريةالذي قا الثقافية وتهدد روحية نظامنا السياسي

نأمل من هذه الندوة أن تساهم في اقتراح حلول في مرحلة اولى وأن تشكل 

رأيا داعما في اتجاه الخطوات االصالحية الضرورية النقاذ االعالم اللبناني 

 .هوتصحيح مسيرت

 

 


