
                                                                                      

 مستقبل للصحافة اللبنانيةأي 

 سد البوشرية –الفرع الثاني  ،الجامعة اللبنانية كلية اإلعالم

 1029مارس، /آذار 12الخميس، 

 

المنافسة رزها بأ زمات عدةأوالعشرين من  حاديال في العقد الثاني من القرن بالعالم الورقية الصحافةتعاني 

ن ع أسفر تغيير في أنماط التفكير والقراءة لدى مجتمع المعرفةمن الشرسة مع التكنولوجيا الحديثة وما أحدثته 

زمات االقتصادية األووغياب اإلعالنات سعار الورق والمطابع أ ارتفاعإضافة إلى  الرقمية، ثقافةالانتصار 

ؤسسات لم كبيرا   خيرتين انهيارا  شهد في السنتين األولم ينج لبنان من هذه الموجة إذ  .االجتماعيةالسياسية وو

فقط  ثمانيعدد الصحف اليومية الصادرة فى بيروت إلى وتراجع حتى العريقة منها، طال ة الورقية الصحاف

وباتت مضطرة إلعادة اختراع مبرر لوجودها وإلحداث تغيير  صعوبات كبيرة تهدد وجودهامن  بدورها تعاني

وانسحبت هذه المعاناة على الوسائل  .ا  إذا ما أرادت البقاء على قيد الحياة إعالمي جذري في فلسفة الصحيفة

 .فزيونلذاعات ومحطات تإمن اإلعالمية التقليدية األخرى 

عالم افتراضي تفاعلي غير وفيما يحصر البعض أزمة الصحافة الورقية بالتطور التكنولوجي الذي فتح آفاق 

للصحف الورقية، يرى ديد هجرة الجيل الجوأدى  كما فتح الباب أمام تواصل غير مسبوق في العالم ،محدود

 :البعض اآلخر أن ثمة أسباب أخرى ساهمت في أزمة الصحافة المطبوعة في لبنان منها

معظم الدول التي كانت تدعم اإلعالم اللبناني : تراجع المال السياسيو التزاوج بين اإلعالم ورأس المال -

عد بحاجة إلى اإلعالم اللبناني للتعبير تمتلك وسائل إعالمية فاعلة من صحف ومحطات تلفزيونية، وهي لم ت

 .عن آرائها ومواقفها

 . في الخارجاللبنانية سوق الصحافة وتراجع  انخفاض الميزانيات اإلعالنية -

غياب الرؤية القادرة على مواجهة : عدم تحول الصحف اللبنانية إلى مؤسسات تدار بشكل ذاتيسوء اإلدارة و -

التحديات التي طرحتها وسائل التواصل االجتماعي في السنوات األخيرة، وقصر نظر بعض القيمين على 

المؤسسات اإلعالمية الصحافية، وعدم قدرتهم على استيعاب األثر الكبير للتطورات التي أصابت العمل 

 .على بنية الصحافة المكتوبة وأثرها اإلعالمي

غياب المهنية الذي يسيطر على ممارسة الصحافة اللبنانية، إضافة إلى دخول الكثير : تراجع مستوى التحرير -

تعزيز أبواب المراسالت الصحافية الميدانية الخاصة، وكذلك التحقيقات عدم و من المتطفلين إلى المهنة

 .االستقصائية والتعليقات والمقاالت النقدية والتحليالت المعمقة



                                                                                      

 

انهيار السياسة والثقافة في لبنان بحيث يصح القول إن انهيار الصحافة الورقية في لبنان ما هو إال مرآة  -

 .انهيار منظومة ثقافية وقيمية صنعت فيما مضى دور لبنان كمنارة لإلعالم والحريةتعكس 

عالم اللبناني يمر به اإلهذا الواقع الصعب الذي إلى نعي الصحافة الورقية في لبنان؟  مشهدهل يدفعنا هذا ال

، وتاليا  حول حجم مدى تبعيتها لسلطة رأس المالو ت هذه المؤسساتاقتصاديا حوليطرح عالمات استفهام 

 . عالم كسلطة مضادةى النظام الديمقراطي وعلى دور اإلعل ذلك ومخاطر الحريات الذي تتمتع به

هدف تمن يوم واحد  إلعالم في الجامعة اللبنانية ندوةيعقد بيت المستقبل بالتعاون مع كلية ا ،على هذه الخلفية

والصعوبات التي يعاني منها واستشراف  ، ال سيما الصحافة الورقية،اإلضاءة على مشاكل اإلعالم اللبنانيلى إ

 . لهمستقب

 كما تتألف. دقيقة منها للنقاش 03تبدأ الندوة عند الساعة العاشرة ويحدد لكل جلسة مدة ساعة ونصف تخصص 

 . م بغداءتالندوة من جلستين، يتخللهما استراحة قهوة وتخت

 


