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أبرزها المنافسة الشرسة مع التكنولوجيا  لعل تعاني الصحافة الورقية في العالم من أزمات عدة

وعلى أنماط التفكير والقراءة  نالم واإلعالميياإلع هوميييرات التي فرضتها على مفوالتغ ،الحديثة

، فشهد العقد لم ينج لبنان من هذه الموجة. عن انتصار الثقافة الرقمية تأسفر لدى مجتمع المعرفة

التي تصدر في بيروت إلى ثماني فقط  اليومياتتراجع عدد و كبريات الصحف األخير غياب بعض

ة معظم الصحف اللبنانية المملوكة من كياني ، بدءا منتهدد وجودها تعاني بدورها من صعوبات جمة

الناتجة عن  العوائق المالية ، إلىإلى مؤسسات تدار بشكل ذاتيعائالت والتي لم تستطع التحول 

مروراً بأزمة جودة المحتوى ومستوى  انحسار المال السياسي وتراجع المبيعات واإلعالنات،

ية المضطربة الناتجة عن الخالفات بين التحرير، وصوالً إلى تأثير األجواء السياسية واالجتماع

 . مختلف الالعبين السياسيين واالنشقاقات التي يعاني منها االجتماع اللبناني

 

واعتماد سياسة  اعتمدت مبدأ مالقاة األزمة في منتصف الطريق إذا كانت بعض الصحف اللبنانية قد

يعكس سؤاالً آخر وهو أي " بنانيةالل أي مستقبل للصحافة"حول  فالسؤال ،االنهيارلتأخير  التقشف

بيروت كانت ذات يوم عاصمة الصحافة و مستقبل فكري للبنان في ظل تدهور صحافته الورقية

الذي االنقالبي  التحول التكنولوجي. الثقافة العربية وعاصمة الحريات العربية مثلما كانت عاصمة

الصحافة الورقية، فما بالنا إذا تضافرت معه وحده كفيل بتهديد  بكثير من أساليب الحياة التقليدية أطاح

 .عوامل أخرى تشكل سيفاً على رقبة مهنة المتاعب وأبنائها

 

في سبيل موت اإلعالم التقليدي ال سيما الورقي منه؟ هل اندحار أسلوب علن أهل اإلعالم الرقمي 

 ،ةلكون وشؤون الحياالتغير ُسنة طبيعية، تخضع لها جميع مظاهر ايعتبر موتاً؟ والدة أسلوب جديد 

 جّسدو. واالستقرار موت وعدم راقليطس، إن التغير قانون الوجودوقديماً، قال الفيلسوف اليوناني، هي

ين؛ إذ إن مياهاً جديدة، تجري من أنت ال تنزل النهر الواحد مرت: "رة التغير بجريان الماء، فقالفك

أسرار المهنة وأسرار "ر غسان تويني، صاحب جريدة النها في مطلع مقدمته لكتابو ".حولك أبداً 

رئيس  5991الحاج الذي كان وقت صدور الكتاب عام ، كتب الشاعر اللبناني الراحل أنسي "أخرى

ما من غياب إال لحضور آخر، واالنهيار قيامة، ال موت هنا، في هذا العالم، مع أنه ": تحرير الجريدة

في معرض تفاؤل  الكالم جاء هذا. "ن كل شيءال صمت، بل حياة تتفجر ممرصع بالموت، ال موت و

أنسي الحاج بالمستقبل الصحافي، وسط كل ما كان يراه من مشكالت في الصحافة اللبنانية، وما 

 .وصعوباتها حول أسرار المهنة "النهار"حوار الطويل الذي أجراه مع صاحب استنتجه من ال

 

وبالتعاون مع كلية  "بيت المستقبل" ؤسسةم بمبادرة منشكلت موضوعاً لندوة عقدت  صعوباتهذه ال



بهدف التبصر في أسباب تراجع الصحافة الورقية في لبنان وسبل  ،اإلعالم في الجامعة اللبنانية

 من أبناء المهنة ة مجموعة من الباحثين والخبراء والمعنيينشارك في الندو. النهوض بها مجدداً 

 . وحضرها مجموعة من طالب الكلية

 

ن الجامعة الوطنية التعاون بيشدد فيها على أهمية الندوة بكلمة أعمال  لأمين الجمي  س افتتح الرئي

، لجهة انفتاح الجامعة على الشأن العام والمشاكل المعاصرة وإغناء مراكز األبحاث ومراكز األبحات

مالني بالبعد األكاديمي الضروري لعملها البحثي وإفادة الطالب من البعدين معاً، األكاديمي والع

 .التخصصي

 

وسط " أي مستقبل للصحافة اللبنانية؟"على غرار  لبناني أن يقارب مسألةً يصعب على ال: "وقال

أن حساسية  ، موضحاً "امعة اللبنانيةالمصاعب الجمة التي تواجهها ال سيما في كلية اإلعالم في الج

ته في الداخل والخارج والرسالة هذه المسألة لدى اللبنانيين تعود ألسباب عدة أبرزها الدور الذي لعب

الحداثية التي نشرتها في المنطقة والنهضة الفكرية والثقافية التي دفعت بها مع تحولها إلى منبر للتفكير 

لحقيقة أن كيانية  تجسيد"انية تكتسب أهميتها  ألنها واعتبر أن الصحافة اللبن. في العالم العربي والتعبير

 ."لبنان متالزمة مع الحرية

 

 5991بية التي كانت تصدر في لبنان بلغ عام دوأشار إلى أن عدد الدوريات الثقافية والعلمية واأل

م ونقلت هموم هذا األخير إلى العال ،في العالم العربي مثلت عن حق الحضور اللبناني"دورية،  0122

ع ما نشهده من وترافق ذلك م ،اليوم من معظم هذه الدوريات إال اإلسم وأضاف أنه لم يبق". برمته

  .إقفال لكبريات الصحف على غرار األنوار والسفير والمستقبل واالتحاد

 

صحيح أن مسار الصحافة اللبنانية واجه في تطوره معضالت كثيرة أبرزها كبت حرية : "وتابع

من أصحاب األقالم الحرة بدءا من فؤاد حداد ونسيب المتني  واالغتياالت التي طالت عدداً  ،"التعبير

ومع ذلك . وجبران توينيالى سمير قصير  وصوالً  وسليم اللوزي بكامل مروة ورياض طه روراً م

وال هجمة التكنولوجيا الحديثة ب تبدأ ،ومتشابكة كثيرة التي تواجهها نما اليوم، المصاعبإ .بقيت صامدة

ها باتت طاردة لإلقالم ذ نقول أنالتي ال نبالغ إ" اعية،البيئة السياسية واالجتمبالعوائق المالية و تنتهي

كل هذه األسباب مجتمعة ما كانت لتؤثر على الصحافة لو أنها بقيت كما : "وأردف". الشجاعة الحرة

   ". حرة وليست مأجورة، رسالة سامية قبل أن تكون تجارة...عهدناها

 

كماش التي إن معاناة الصحافة في لبنان ما هي إال مرآة تعكس معاناة الوطن وحال اإلن وختم قائالً 

وصلنا إليها في المجاالت كافة من سياسية واجتماعية واقتصادية وتربوية وثقافية، معرباً عن اقتناعه 

كلية اإلعالم في الجامعة قادرة على تشخيص الواقع المرير الذي تعيشه صحافتنا اليوم واجتراح "بأن 

 ."الحلول التي من شأنها أن تنهض بها من جديد

 

بالمشاركين في هذه  فرحب، جورج صدقةكلية اإلعالم في الجامعة اللبنانية الدكتور أخذ الكالم عميد 

الذي يسعى إلى إعادة بناء المجتمع اللبناني وإشراك "التعاون مع بيت المستقبل  وأثنى على الندوة



ن والعالم مقلع الحرية في لبنا"هي  في الجامعة اللبنانية عالموأكد أن كلية اإل". الشباب في هذه العملية

اإلعالم الحر والقيم  يعززيخدم بناء الدولة والمؤسسات و من مشروع نهضوي ، لما تمثله"يالعرب

 ابعون قضايا الساعةيت بل قادة رأي ،ج إعالميين فحسبن الكلية ال تخرّ واعتبر أ. واألخالقية نسانيةاإل

 .  الرأي العام ويعملون على تثقيف المجتمع وتنويره ويلعبون دوراً مؤثراً في تكوين

 

وأضاف أن اإلعالم متالزم مع الحرية كما الحرية متالزمة مع اإلعالم، فإذا سقط أحدهما سقط اآلخر، 

 حراً  منبراً  عاني منها صحافتنا الورقية لتبقىومن الضروري االنكباب على معالجة المشاكل التي ت

لورقية ضرورة فكرية اجتماعية أم الصحافة ا"إذا كانت  وسأل. وسلطة رقابية على السلطات األخرى

ة مشاكل تعاني منها أهمها أزمة التمويل وأزمة ل، معدداً سلس"ةميتبدالها بالصحافة الرقيمكن اس

عالمي وتدخل السياسة بحرية اإل دوره،ة لمواكبة اإلعالم والمعمول بها والتي لم تعد صالح القوانين

داء المهني الممارسة المهنية وتراجع اآلزمة ، إضافة إلى أوتراجع مؤشر الحريات في لبنان

هذه الندوة  أمل أخيراً أن تخرجو. وى الصحافي إلى مادة للدعاية والترويجحتمع تحول المواالخالقي 

 .وإنقاذها من شبه الموت السريري نانيةيح مسار الصحافة اللبلتصح خارطة طريقب

 

دارة الدكتور بإ "فةوقف انهيار الصحا ما هي السبل اآللية إلى"تحت عنوان  ولىبدأت الجلسة األ

ستاذ الجامعي في واأل لك مروةماعالمي والناشر واإل بشارة شربلالصحافي  ومشاركة علي رمال

 .ماثيو الردوفرنسا 

 

 ،عن متغيرات ثالث أرخت بظاللها على اإلعالم بعامة والصحافة الورقية بخاصة رمالعلي تحدث 

تغير ديناميات التفاعل االجتماعي  بسببجديد جتماعي نبثاق نسق اواالتكنولوجيا الحديثة ثورة وهي 

وسط هذه  طرحول الذي يُ السؤال األ. والتغير االقتصادي ،وأثره على سلوك الشباب المعرفي

الشباب في هذا المسعى،  هيختار المصدر الذيحول طلب المعلومة ووفقاً له يدور  ،المتغيرات

وماذا عن ما أدت إليه الثورة الرقمية من اختالل في التوازن ؟ لرقميالمحتوى االصحافة الورقية أم 

نتج ثقافي إلى منتج ال سيما مع تحول المنتج اإلعالمي من م ،بين السوق اإلعالمي واإلعالني

مع الصحافة الرقمية؟ هل  التعايشعاد مستقبالً هيكلة الصحافة الورقية لتتمكن من ترويجي؟ هل ست

  ضرورة؟هو  ية مستقبالً بقاء الصحافة الورق

 

المشاركة بجنازة الصحافة الورقية "بالقول إنه يرفض  مداخلتهوبدأ  بشارة شربلأخذ الكالم الصحافي 

أن الداعي إلى هذه الندوة هو بيت المستقبل والطالب إضافة إلى صدد إنشاء جريدة جديدة، أنا بو

زمة وأضاف أن أ .مستقبل الصحافة الورقيةوال نريد أن نفقد األمل ب ،المشاركين فيها هم المستقبل

لتصل إلى مجمل  ،وتتخطى أسبابها المهنة بذاتها وما تعاني منه الصحافة اللبنانية لديها خصوصياتها

ن تبقى حية في العالم الرقمي ية جامدة أعالمكيف يمكن لوسيلة إ: "وسأل. المشاكل التي تعصف بالبلد

الحديث كثير عن موت الصحافة الورقية وبعضهم وضع  ل لحظة؟الذي يستطيع تجديد نفسه في ك

لنا  يقولون، بمعنى آخر" ،0212وعام  0202ي تأرجحت بين عام الختفاء اإلعالم الورق تواريخ

مرحلة اليوم  الصحافة عيشت: "وتابع. "بانتظار اإلعالن الرسمي عن وفاتكم حياءنكم أتظاهروا أ

وال يمكننا أن نتكهن مصير هذا التعايش  ،المحتوى الرقمي يتعايش فيها المحتوى الورقي معانتقالية 



الهاجس الذي ينتابنا اليوم . ألن التطور الرقمي سريع لدرجة بتنا معها غير قادرين على توقع مساراته

لجميع مفيد ألن التطور آت وسيخضع له ا ، فهذا األمر غيرنه قديمالقديم فقط ألالمحافظة على  ليس

هاجسنا هو  .االختفاء عن الخارطة الصحافية سيكون مصيره معهعن التاقلم  ومن يتصدى له ويعجز

، واعتقد أن إنقاذ الصحافة اً به وإبداعي اً كيفية االرتقاء بمحتوى الصحافة الورقية لنقدم محتوى موثوق

  ". الورقية يعتمد على هذا األمر

 

تصور استمرار الصحافة في  صعوبةأجد  ،من وجهة نظري" :وقال ماثيو الردوتناوب على الكالم 

ليتوجه سينحسر وينحصر عالم المطبوع فالدراسات تثبت أن الصحافة الورقية واإل. الورقية مستقبالً 

نرى اليوم العديد من الناشرين يحاولون معرفة . ال يؤمن استمراريتهاألمر وهذا  ،لنخبةإلى ا فقط

 الصحافة الورقية والصحافةواءمة بين المسار االقتصادي لإلعالم وبناء على ذلك، باشروا بالم

ك تايمز يوروثمة تجارب ناجحة في هذا المجال أذكر منها تجربتي نيو .الرقمية لإلمساك بالسوقين معاً 

هاتان الصحيفتين تحاوالن مواصلة العمل الصحافي الورقي واالنطالق في الوقت . والواشنطن بوست

 ".  لمجال بتقديم نموذج جديدنجحتا في هذا اقد و ،نفسه بالصحافة الرقمية

 

: مالك مروةوردأ عن سؤال حول توصيف وضع الصحافة الورقية بعامة واللبنانية منها بخاصة، قال 

 ريدأ. في هذا المجال داريةهما الحياة والدايلي ستار وأملك خبرة مالية وإ صدار صحيفتينساهمت بإ"

الباً ما تربط به لجهة وصفها بأنها رسالة عن الصحافة الطابع الرومانسي الذي غ زيلأوالً أن أ

ثمة حقيقة على الطالب إدراكها وهي أن الصحافة مهنة كأي مهنة أخرى، تخضع للسوق . وواجب

مع  5991الصحافة اللبنانية التي بدأت عام . ولضرورات الموازنة بين المدخول المالي والمصروف

تتمكن بعض الصحف من االكتفاء الذاتي القرن الماضي ل اتيخمسينانتظرت  ،"حديقة االخبار"

، ولم يتجاوز عددها واالعتماد على مدخولها من المبيعات لسد المصاريف دون دعم مالي من أحد

بدأ تدهور الصحافة بشكل جدي مع اندالع الحرب األهلية في لبنان وما رافق ذلك . أصابع اليد الواحدة

ترافق . أن نذكر المصاعب السياسية واألمنية األخرىدون  ،من صعوبات في التوزيع داخلياً وخارجياً 

، لتأتي فطري لمحطات التلفزيون واإلذاعاتذلك مع انتشار واسع لإلعالم المرئي والمسموع وتوالد 

، لم تتمكن الصحافة اللبنانية من بعد الحرب. بعد ذلك الثورة الرقمية كالقشة التي قصمت ظهر البعير

، والسوق العربي السوق اللبناني صغير جداً : ل واألساس هو سبب ماليالنهوض بنفسها، والسبب األو

التي كانت تعتمد على  العربية بات محصوراً إما ألسباب سياسية وإما ألن معظم الدول واألنظمة

المداخيل الطبيعية للصحافة الورقية ال تستطيع وحدها تأمين . بات لديها صحافتها الصحافة اللبنانية

 ".  حفاستمرارية الص

 

 اليوم عن نموذج اقتصادي جديد للصحافة؟ العالم يبحثهل : ؤالس

أعتقد أن العالم يبحث اليوم عن سبل تعايش الورقي مع الرقمي ألن الصحافة المطبوعة " :جواب

ضرورة وستظل كذلك، مع اإلشارة إلى أن المدخول اإلعالني يأتي من اإلصدار الورقي وليس من 

 . "ك تايمز مثالً روحال النيوي إلصدار الرقمي كما هيا

 

 



أمام شكل عقبة أمام التوزيع وبالتالي  هلى تراجع جودة محتوى الصحافة الورقية: سؤال إلى شربل

  المردود المالي؟ 

حالياً على تأمين استمرارية أي السوق اللبناني غير قادر بغض النظر عن المحتوى وجودته، " :جواب

لراهن، إضافة إلى أن القارئ اللبناني لم يكن يوماً مموالً للصحافة صحيفة بسبب الوضع االقتصادي ا

الورقية اللبنانية ولطالما اعتمدت هذه األخيرة على التمويل غير الصحافي لتستمر، فكانت مصادره أما 

أود اإلشارة هنا أن نيويورك تايمز استثمرت . سياسيين ورجال أعمالأحزاب وخارجية أو داخلية من 

دوالر في عنصرها البشري لتتمكن من تحقيق التزاوج بين الورقي والرقمي، وخاضت  ماليين 52

معارك سياسية لتوسيع انتشارها أهمها ضد الرئيس األميركي دونالد ترامب، كما أغلقت مواقعها 

واسمحوا لي هنا أن أعارض ما قاله الزميل الردو من أن . الرقمية ليصبح الولوج إليها مدفوعاً 

بكل ما  باسره الصحافة تعبر عن المجتمعستتحول إلى صحافة موجهة للنخب، ألن  لورقيةالصحافة ا

وما ال يجده القارئ في الصحافة الرقمية يجده في  ،يعتريه من مشاكل وما يحققه من إنجازات

نه حتى اليوم، الصحافة الرقمية هي صحافة ما يطلبه المستمعون ال أبالغ إذ أقول إ. حافة الورقيةالص

صحيح أن لبنان يعاني . ما تزال تعيش حاالً من الفوضى وتعتمد بشكل كبير على الصحافة الورقيةو

ساس التي األ اليوم من أزمة حريات في طليعتها حرية التعبير، لكنني ال اعتبر هذا األمر المشكلة

ما أكبر تواجه صحافتنا وصحافيينا اليوم، إذ لطالما قمعت الصحافة وسمير قصير وجبران تويني ه

ومن الضروري أن يبدأ العمل  ،المشكلة الرئيسة هي في المحتوى وجودته. مثاالً على هذا القمع

 ". الصحافي باعتماد مقاربة جديدة في هذا المجال

 

  هل الصحافة الفرنكوفونية بعامة والفرنسية بخاصة في أزمة؟  :الردوسؤال إلى 

نها بعيدة عن القراء وعن تطلعاتهم ال سيما جيل بشكل عام، الصحافة الورقية في أزمة أل" :جواب

 د ما يحتاجه من معلومات في الصحفالشباب، وهناك مشكلة ثقة بين الطرفين ألن القارئ لم يعد يج

علماً أن بعض الصحف تحاول التغيير في المحتوى والشكل ليتالءما بشكل أفضل مع اهتمامات 

ي تعيشها الصحافة الورقية اليوم عموماً وفي فرنسا بشكل اعتقد أن المسؤولية في األزمة الت. الشباب

 ". خاص، هي مسؤولية مشتركة بين الناشر والصحافي والقارئ

 

 يل الجديد؟تطلبات الجمماذا فعلت الصحافة اللبنانية لتتوافق مع : ؤال إلى مروةس

فتوجه . وىفي الحقيقة لم تفعل أي شيء يذكر، وبقيت على رتابتها في الشكل والمحت" :جواب

الصحافة اللبنانية الرئيس هو توجه سياسي يغيب عنه المضمون الذي يهم شرائح عدة في المجتمع 

وكم صحيفة  فكم صحيفة أفردت مثالً صفحة للتكنولوجيا الحديثة التي تهم الشباب؟؟. كالشباب والنساء

أوافق بشارة في فشلت الصحف في مواكبة تطلعات الشباب، ومع ذلك  فردت صفحة موجهة للمرأة؟

قوله إن الصحافة الورقية لم تمت بعد لكنها بحاجة إلى استنهاض لجهة المحتوى واالستقاللية المالية 

 ".لتأمين استمراريتها من جهة وحرية التعبير من جهة أخرى

 

هلى محتوى الصحافة اللبنانية بات محلياً بشكل كبير، ما يقفل السوق اإلقليمي : سؤال إلى مروة

 لمي أمامها؟  والعا

 الوضع السياسي المتردي في لبنان عاماً ومحتوى الصحف اللبنانية يعكس 02منذ . نعم" :جواب



وثمة حرب أهلية تقع كل يوم على صفحات  ،وباتت معظم الصحف عدة الشغل بالنسبة إلى األحزاب

وكما قلت، لم  ،اقتصر بمعظمه على السياسة المحلية المحتوى. كما على شاشات التلفزيون الجرائد

على . الصحافة ليست مجرد سياسة ومقاالت رأي. يتطور ليشمل مواضيع تهم الجيل الصاعد

واالستمرارية، على أن  عالمي يؤمن الحرية واالستقالليةيجاد مدخول إالورقية في لبنان إ الصحافة

لتنهض من  المحلي/تعزز الصحافة االستقصائية وتوسع دائرة مواضيعها وتخرج من قمقم السياسي

 ".ضرورة تطوير المحتوىومن هنا  ،صالحدون صحافة ال ديمقراطية وال إ. جديد

 

، قطاع ذات منفعة عامة يتطلب تدخل الحكومات لدعمهما رأيكم بمفهوم الصحافة ك: ؤال إلى شربلس

 ؟2291في لبنان عام  قد طرح هذا المفهومو

عامة، وثانياً ال ه بالتحول إلى قطاع ذات منفعة ع ال تسمح لأوالً، اعتقد أن طبيعة هذا القطا" :جواب

لبنان يعيش . بذلك وال التطورات السياسية الراهنة تسمح السوق وال تركيبة النظام السياسي اللبناني

نزاعات وخالفات سياسية حادة في ظل غياب للدولة ولسيادة القانون، وفي وضع كهذا أي تمويل 

ن ال نريد أ. حد حتماً من استقاللية الصحافة ومن حرية التعبيرحكومي لن يكون نزيهاً وحيادياً وسي

هذا ال يمنع . ن يطور آليات حرياته دون تدخل الدولة، وعلى المجتمع أنكون تحت وصاية الدولة

  ". الدولة من اتخاذ بعض اإلجراءات لتخفيف األعباء عن قطاع الصحافة كالتحفيزات الضرائبية مثالً 

 

 ؟العامصالح الصحافة الفرنسية تمثل ال هل: ردوال سؤال إلى

وهي تميل إلى تمثيل مصالح الشعب وليس  ،ن الصحافة الفرنسية مستقلة الى حد مالنقل إ" :جواب

غياب ي ذلك دون أن يعنوال تخضع للدولة ة عن لعبة المصالح السياسية بعيد الحكومة، كما أنها

إلكترونية تعتبر نموذجاً الستقاللية الصحافة  أشير هنا إلى جريدة. التوجهات السياسية لدى الصحف

الجناحين  عن، توجهها يساري ومع ذلك يديرها صحافيون مستقلون Mediapartفي فرنسا وهي 

كثر منه الصحافة في فرنسا ترمي اليوم إلى التعبير عن مصالح الشعب أ. اليساري واليميني في فرنسا

 ."نالى تلبية مصلحة السياسيي

 

 تحاول الصحافة الفرنسية هل. سواق تتطلب استثمارات جديدةمسألة فتح األ: دوؤال إلى الرس

 لى الخارج؟ثمار في اللغة للتوجه إاالست

محدودة جداً إذا لم تكن معدومة،  بفرنسا ما زالت التجارب في هذا المجال. هذا سؤال جيد" :جواب

النشر عليها أن تبقى اللغة التي تربط  ، وأعتقد أن لغةوصحافتنا ما زالت محلية في قضاياها وفي لغتها

داً في ومع ذلك يبقى البعد الفرونكوفوني الذي تتمتع به الصحافة الفرنسية مهم ج. الصحافي بالقارئ

 ". االقتصادي هامردودعملية انتشارها وتالياً 

 

ون لو جور، أود في هذا اإلطار التنويه بتجربة لبنانية ناجحة جداً هي تجربة األوري" :مداخلة لمروة

ة الوحيدة في لبنان التي تحقق ربحاً ألنها تمكنت نتيجة للمهنية العالية من يفوالتي باتت اليوم الصح

مساراً جديداً هو التوجه إلى  تخذتتحديث المحتوى، كما اومن المواءمة بين الورقي والرقمي 

 ". االغتراب اللبناني واعتماد االشتراكات

 



وهل ستلجأون في  ،اً خبار لم تعد منتجاً تجارياً مربحن األالقول إ هل نستطيع: إلى شربل ؤالس

  التي يمكن أن تجذب القراء؟  الصحيفة الجديدة إلى القيمة المضافة

 

 التحليل: لى العمقهاب إالذفي ستكون  الجديدة ن وظيفة الصحافة الورقيةسبق وقلت إ" :جواب

ة، وطرح الرقميالمواقع التي ال نجدها في  ةالجديد المعلوماتالبحث عن واالستقصاء و المبتكر

ال بد من اإلشارة إلى أن الثقة والمصداقية ما . قيمة المضافةال هنا تكمن .القارئ عم محتوى يتناغم

صحيفة اإلندبندت . نيةي تعطي مصداقية لمواقعها اإللكترووهي الت ،زالتا حكراً على الصحيفة الورقية

حتى . في إصدارها الرقمي ألنه اعتمد على تاريخها الورقي توقفت عن اإلصدار الورقي ونجحت

وذج الذي تحدث ماليوم، لم يتمكن الرقمي بمفرده من صناعة صحافة ذات مصداقية، ومع أهمية الن

ال بد أيضاً . ند في فرنسا هي الصحيفة األهمو، ما تزال صحيفة لوم(Mediapart)عنه الزميل الردو 

ري لتأمين الجودة والمحتوى اإلبداعي، ودون ذلك لن تقوم قائمة ال من االستثمار في العنصر البش

 ". للصحافة الورقية وال للصحافة الرقمية

 

اقية التي المصد الصحافة اإللكترونية لم تتمكن من تأمين أوافق زميلي على أن" :مداخلة لمروة

موقع إخباري مضى  ف وهوإذا سألت الحضور من منكم يعرف موقع إيال. توفرها الصحافة الورقية

اب على وبعد أن أجاب ستة طالب باإليج ."؟ ومن منكم يعرف موقع النهارنت؟عاماً  02على وجوده 

ستة فقط يعرفون : األمر واضح: "السؤال األول وجميعهم باإليجاب على السؤال الثاني قال مروة

 ". النهار ،ة الورقيةإيالف والجميع يعرفون النهارنت والسبب يعود بالدرجة األولى إلى الصحيف

 

 :النقاش

 

واطلعتنا المقاربة كانت شاملة وجامعة : "مداخلة جاء فيها للرئيس الجميلمع فتح باب النقاش كان 

ها لم تتوقف عند جانب اعتبره أساسي، وهو الدور الذي ولكن مهمة، تجاريةعلى نواحي مهنية و

اعتقد أن الثقل اإلعالمي . ميز به لبنان كصرح للثقافة والمعرفة ومساحة للحرياتلطالمنا ت

مرآة لصورة  ليس إال عالماإل. واالقتصادي انتقل من بيروت إلى دبي ألننا توقفنا عن لعب هذا الدور

 أيام كامل مروة وغسان تويني عرفت. ينجح لبنان في دوره بقدر ما ينجح اإلعالميبقدر ما و ،البلد

منبراً للكلمة الحرة ومنبعاً الصحافة أوج ازدهارها ألن البلد كان في أوج ازدهاره، وكان عن حق 

بقدر ما ف ،علينا الربط بين تطور الصحافة ودور لبنانأنه اعتقد . لإلصدارات الثقافية واألدبية والعلمية

و المشاكل تطور التقني أبمعزل عن ال ، وذلكيلعب الدور الذي خلق من أجله بقدر ما يتطور اإلعالم

 ."االقتصادية

 

 :وطرحت األسئلة التالية

 ؟أخالقيات المهنةلى الكسب المادي والمحافظة على كيف نوفق بين السعي إ -

 هل نحن أمام أزمة صحافة أم أزمة اللغة العربية؟ -

أال  .معظم المداخالت شددت على الجانب االقتصادي والمالي أكثر من رسالية مهنة الصحافة -

 تعتقدون أن هذا األمر يفقد الصحافي دوره كقائد رأي؟



أال تعتقدون أن الصحافة الورقية خسرت مسبقاً المنافسة مع اإلعالم الرقمي بسبب سرعة وصول  -

 المعلومة إلى المتلقي؟

  

 :األجوبة

 

أن يعني أكرر مرة أخرى أنه علينا تخطي لمسة الرومانسية عندما نتكلم عن الصحافة، دون " :مروة

وإلى جانب الناحية . ذلك فقدان الصحافي لدوره ألن التزامه بمناقبية المهنة تحفظ له هذا الدور

نعلم جميعاً أن مالكي . شددنا على أهمية النهوض بالمحتوى في إنتاج المادة الصحافية ،االقتصادية

ء بعض الممولين الصحف والصحافيين يضحون أحياناً كثيرة بحريتهم وموضوعيتهم في سبيل إرضا

الصحف كسائر المؤسسات بحاجة إلى تمويل، وبسبب طبيعة القطاع . أو حتى ال يغضبوا أحداً 

لألسف، تحقيق التوازن بين . وأخالقيات المهنة هي بحاجة أكثر من غيرها إلى االستقاللية المادية

عب، لن ل هذه المصامع ك. الشق االقتصادي والشق األخالقي هو أمر نظري أكاديمي أكثر منه واقعي

الركن األساس لكل الوسائل اإلعالمية األخرى من مرئية ومسموعة وستبقى تموت الصحافة الورقية 

   ". وإلكترونية

 

اعتقد أن أزمة الصحافة الورقية اليوم تتخطى الجانب االقتصادي ألنها أزمة صحافيين وأزمة " :شربل

وجود لمثل من رة ومبدعين ولألسف لم يعد اليوم الصحافة في لبنان قامت على أكتاف جباب. محتوى

 ".هؤالء

 

أعتقد أن الصحافة الورقية ستبقى للنخبة فقط في ظل حاجة الجيل الجديد لسرعة المعلومة " :ماثيو

 ". وللمرئي والمسموع

 

 

دارة الدكتور بإ "لورقية ام انهيار لبنان ودورهانهيار الصحافة ا"بدأت الجلسة الثانية تحت عنوان 

ورئيس تحرير صحيفة اللواء  ملحم رياشي اإلعالم األسبق وزير، ومشاركة معالي افجوزيف عس

 .هشام ملحمواالعالمي والكاتب من واشنطن  صالح سالماألستاذ 

 

نها محمية أل كافة، عالمبنيت عليه وسائل اإل ساس الذيالصحافة الورقية تبقى األ"إن  افعسقال 

أن الثورة التكنولوجية أدت إلى تغيير ال شك . قي واحترافرالكلمة ببالفكر والموهبة والتعاطي مع 

صانع الخبر  ، ما خلط األوراق ومزج بينصبح القارئ يرغب بلعب دور الصحافيالتفكير وأأنماط 

اندماج  أنه هل نحن اليوم أمام اندماج مستدام بين الصحافة الورقية والصحافة الرقمية أو. والمتلقي

ت الصحافة الورقية؟ ماذا عن التشريعات التي يجب أن تواكب هذه التحوالت؟ هل موقت بانتظار مو

وإلى أين يسير إذا  ،ة الورقيةلبنان هي السبب في تدهور الصحاف تردية التي يعيشهاماألوضاع ال

  ".فقدها؟

 

 اإلعالمي والكاتب هشام ملحم، وجه عساف سؤاله األول إلى وزير اإلعالمتصال بوبسبب تعذر اال



. أقفل العديد من الصحف أبوابه والقافلة تسير بانتظار إقفال عدد آخر: ملحم رياشياألستاذ األسبق 

  كيف تنظر إلى هذه الظاهرة، هل هي مرحلة جديدة أم هي بداية نهاية الصحافة الورقية؟

 جهة ، إذ أنه من جهة ال يرتبط بالوسيلة التي يستخدمها ومنمستحيلأمر عالم إن موت اإل" :جواب

ه اليوم تحديات ما هي إال فرص جديدة معاصرة ما نسمي .أخرى، كل صاحب رسالة هو إعالمي

من مجرد إعالم أنباء إلى إعالم تواصل، أي  مع تحوله ،تواكب التطور الذي طرأ على مفهوم اإلعالم

هو الرابعة بل  وبرأيي أن اإلعالم ليس كما يقال عنه السلطة. التفاعل مع المتلقي بكل األشكال الممكنة

 ".جاريها أهميةسلطة موازية للسلطات األخرى وي

 

هي الحجر األساس وتعتبر جذور اإلعالم، معظم الوسائل األخرى ترتكز بشكل الصحافة الورقية "

خالل شغلي لمنصب وزير اإلعالم، قدمت مقترحات . الوسائط الورقيةأساس على ما هو مكتوب في 

الورقي فقط بل حماية الصحف  حاوين الصحف وال نعني بذلك حماية القوانين عدة لحماية ما تبقى م

على جدول أعمال مجلس الوزراء لتأخذ طريقها إلى المجلس  تظهركمؤسسات، ومن المؤسف أنها لم 

لى ثالث سنوات لتتحول إخذت ، وهي صحيفة أفي صحيفة ال براسيعمل بخبير من كندا  أتينا. النيابي

كانت . صفحة 522ر ورقي أسبوعي واحد يصدر يوم األحد ومكون من وأبقت على إصدا الرقمي

تجربة االنتقال من . يتزايدون كما إعالناتها هاحة والصحيفة ما زالت مستمرة وقراؤتجربة ناجال

كن الورق ال صبحت رقمية لالكتب أحتى  ،ياً إذا تمت تدريج ن تكون ناجحةالورقي إلى الرقمي يمكن أ

ألف منشور جديد ألنهم يقرأون، ما  162يصدر سنويا نحو  في فرنسا. حديعطي موقعه ورونقه أل

 ."نحن ال نقرأ. بالمنتج وسرعته مرتبط بالقارئ والمتلقي أكثر منهمر يشير إلى أن األ

 

جديدة ال ي خطوة لمس أوحتى األن لم ن ،زمة الصحفتحدثتم عن إجراءات لحل أ: رياشيإلى  ؤالس

 لنقابة؟؟ و امن الوزارة او الحكومة أ

سبق أن قلت أن مشروع قانون حماية الصحف الذي تقدمت به الوزارة لم يصل إلى جدول " :جواب

ولكن أيضاً  ه للصحافةتألهميعادة طرحه استفدنا من فترة تشريع الضرورة إل. مجلس الوزراء أعمال

منع وجة إقفالها بالقارئ نتيلحق كمصدر عيش لمئات العائالت أو للسلبيات التي تلصحافة لألهميته 

اقترحنا أن تكون الدولة هي رب العمل وتساعد في . المعلومة من الوصول إليه واإلفادة منها

على أن يكون هذا ... الضمان وفواتير الكهرباءوالمصاريف المترتبة على الصحف كتكليفات البلديات 

طالبت حتى بإلغاء . هااألمر لمدة زمنية محددة هي عامان، وبعد ذلك تترك الصحيفة على مسؤوليت

وزارة اإلعالم ألنها ال تشبه العصر، كما الصحافة الورقية التي لألسف أصبحت ال تشبه العصر، لكن 

ذلك ال يعني أن نطرحها جانباً بل أن نعمل على تطويرها لتدخل إلى العالم الجديد بهدف المحافظة 

 عالم الرقمي وآخر لتطوير أداء النقابةاإل ينظم اً قانون وضعنا أيضاً . على القطاع وعلى العاملين فيه

الصحافة )وال أخفي أمراً حين أقول أن النقابتين  ،ولم يصل كالهما إلى جدول أعمال مجلس الوزراء

ألنها تريد المحافظة على و الخاصة كل منها لحساباتها ،في هذا األمر تانمتورط( والمحررين

ون في كافة الوسائل اإلعالمية من مرئية ومسموعة عملي نصحافيوال من جهة أخرى اصبح. تركيبتها

على نقابة المحررين أن تؤمن حصانة للصحافي كما . ولم نعد نعرف إلى أي نقابة ينتسبون وإلكترونية

هناك نوع من التماهي بين نقابة الصحافة ونقابة المحررين على . أعضائهاتفعل نقابة المحامين مع 

 من حق اإلعالمي! الصحف فيما الثانية تمثل العاملين في الصحف الرغم من أن األولى تمثل مالكي



ومن حقه أن يتم إنشاء صندوق  ،مع الوسيلة اإلعالمية بما يضمن حقوقه المهنية والمادية عاقدالت

تعاضد مهني وصحي، مهني ليقف إلى جانبه في مهنة المتاعب في وجه السلطات حيث تقمع الحرية 

 ".، وصحي لتأمين الطبابة له وألسرتها يطرد تعسفياً مالكي الصحف عندم وجهوفي 

 

المشكلة األكبر تبقى معاناة اإلعالميين عند التقاعد، وال بد من إنشاء صندوق للتقاعد وأن تؤمن "

ة بل كلما تقدم نيدور اإلعالمي ال ينتهي عند سن معلهم عندما يتقاعدون، علماً أن  شهرياً  النقابة راتباً 

تخصيص طابع لشهداء الصحافة بقيمة ثالثة آالف طلبنا . هر أكثر بتجربته ومعرفتهبه العمر كلما جو

 ". ليرة لتمويل إنشاء هذا الصندوق

 

فيما يتعلق بقانون العقوبات فهو ال يراعي حرية اإلعالم ألن الحرية تكون أو ال تكون وهي ال "

للحرية معياران فقط هما آداب ! ءما يقال عن الحرية المسؤولة مجرد هرا. تخضع ال لسقف وال لقانون

الضمان الوحيد للحرية هو الدستور الذي يضمن الحريات ال . التخاطب واحترام حرية اآلخرين

ين اللذين تحدثت عنهما أن يتلزموا جميعاً بالمعيارللصحافي وحده بل لكل صاحب رأي وناشط، على 

 ".   آنفاً 

 

نحن بحاجة . اً عندهازالمم وتريد أن يكون اإلعالميون أة في لبنان تكره اإلعالالدولة العميقلألسف، "

حماية الحرية وهيكل : منضاالت كبيرة لتحقيق الحد األدنى من حاجاته إلى نظام جديد، وأمام طالبنا

 ".تراعي مصالحكمالحرية تحت مظلة نقابة 

 

القبول على  صبحت السلطة مجبرةاً أوسع للحرية وأفتح هامش الرقميعالم اإل: ؤال إلى رياشيس

هل الكالم حول ما يتردد عن قمع الحريات في بلد الحريات لبنان هو كالم يعكس . بهذا الهامش

 الوقع؟ 

عالمية لطالما كانت الحريات اإل. يومعد ب الهامش الجديد واسع بقدر ما يمارس ويكتسب يوماً " :وابج

 فما يكتبه. الرقميين عالميينيين واإلال بد هنا من التمييز بين الناشطين الرقمو ،عرضة للخطر والقمع

قائد الرأي على  أو عالميوسائل التواصل االجتماعي على اختالفها يختلف عما يكتبه اإلالناشط على 

تبقى حرية التعبير والحرية بشكل مطلق حقاً  .عالمي يختلف عن قمع الناشطوقمع اإل نفسها، الوسائل

ي كالم عن حرية ، وأوى آداب التخاطب وحرية اآلخرينإنسانياً للجميع، وكما قلت ال سقف لها س

 ".  مسؤولة ما هو إال مجرد كالم يسمح بالقمع

 

ها وحاضر في لبنان مشرقال الصحافةبين ماضي  كيف تقارنون: صالح سالمسؤال إلى األستاذ 

  المتدهور وانتم الصحافي المخضرم؟ وكيف استطعتم الصمود أمام انحدار الصحافة الورقية؟

من أزمة لكنها ليست القطاع االنتاجي الوحيد في البالد الصحافة الورقية تعاني صحيح أن " :وابج

. الذي يواجه أزمات، ومعاناتها جزء من معاناة قطاعات إنتاجية أخرى بسبب عدم االستقرار السياسي

خفيض على قدرة القارئ الشرائية كما دفعت بالصحف الى تأثرت األزمة االقتصادية إلى هذا، 

 الدولة اللبنانية غائبة عن المشكلة تكمن في كونوهي جزء من أزمة البلد، االزمة . موازناتها

ف كما يحصل على الصحمسؤولياتها تجاه قطاع الصحافة، فنجدها تعوض المزارع مثالً وال تعوض 



تعتمد  لعالمال يوجد صحيفة في ا :هناك مبدأ في عالم الصحافة ال بد من االنطالق منه. خرىفي دول أ

 من دعمبو بدعم حكومي أ تتمتع إماكل الصحف ، وعالنات واشتراكاتعلى مداخيلها الذاتية من إ

 ."قتصاديةامؤسسات 

 

القادة العرب كانوا . اعتمدنا سياسة تقشفية ، وحتى قبل أن تشتد األزمة،ننا منذ عدة سنواتصمدنا أل"

مع تعثر وصول الصحف اللبنانية مع الوقت و. ليويقدمون لها الدعم المايهتمون بالصحف اللبنانية 

حرمت الصحف  ،(بفضل اللبنانيين)لى الخارج وانتعاش قطاع الصحافة المحلية في الدول العربية إ

بعض المؤسسات  عندانتهى ما عدا  اللبنانية التوزيع الخارجي للصحف. اللبنانية من الكثير من الموارد

لى إ 012من % )12ض الكادر البشري بنحو لى تخفياضطرينا إ .الرسمية التي احتفظت باشتراكاتها

د من لغاء مهمات غير ضرورية واعتمدنا على ما كان لدينا من رصي، كما اضطرينا إلى إ(522نحو 

 ".السنوات العجافالسنوات السمان لمواجهة 

 

التي  األزمةهل  .قية اللبنانية حملت الفكر العربي ومضت به قدماً الصحف الور: سؤال إلى سالم

  تعاني منها مجرد أزمة مادية أم أنها أزمة فكرية أيضاً؟ هل الفكر اللبناني مأزوم؟ 

عالمنا  يعيش. هناك طبعاً أزمة فكرية لكنها ليست خاصة لبنانية بل هي إقليمية وعالمية"  :جواب

ال . ع فكري وثقافيلها أسبابها السياسية الواضحة لكن أسبابها الكامنة هي ذات طاب زماتفي أالعربي 

والناتج عن النزاعات العالم العربي  الشح الفكري في زمةيمكننا تحميل الصحافة اللبنانية مسؤولية أ

 ".بين مكونات المجتمع الواحد عرقيةالتي تعكس خالفات طائفية ومذهبية ومناطقية و

 

وقيفات التي تطال من تلال سيما في ظل ا اليوم،عالمية كيف تنظر الى الحريات اإل: سؤال إلى سالم

 ؟يكتب على مواقع التواصل االجتماعي

صحيح أنه تم إلغاء توقيف . المالحقات جزء من خبزنا اليومي وتعودنا عليها منذ زمن طويل" :جواب

الصحافيين لكن المالحقات ضد المدونين ما تزال سارية وهي تتجاوز قطعياً الدستور الذي كفل 

األجهزة التي تالحق المدونين تتعدى على الحرية الفكرية كما . للبنانالحريات ألن دونها ال وجود 

 ".  الحريات في لبنان اليوم ليست بخير. على الدستور والقانون

 

 ؟لحرياتل زمة الحاليةتصوركم لمعالجة األما هو : سؤال إلى سالم

ما يكفي من ياسيين وال نسمع من الس ،الدستور الذي يكفل الحريات الحل هو في العودة إلى" :جواب

نين، والمفارقة أن جميعهم باتوا من هذه الفئة ويستخدمون ولوقف المالحقات ضد المدصوات األ

من شأن هذه المالحقات أن توسع الفجوة بين . وسائل التواصل االجتماعي للتعبير عن مواقفهم

في حال  عالجبلة للمشكلتنا قا ومع ذلك، تبقى .، ال سيما الشباب منهمصحاب الرأيالسياسيين وأ

تهمل الملفات المتعلقة  الحكومة ،كما قال معالي الوزير ،سفلأل. رداة لدى السلطةت اإلتوفر

 ". ها في القطاع إلنقاذهوال تتعدى بضعة ماليين يضخو مطالبنا بسيطةبالصحافة، علماً أن 

 

الجتماعي والتراجع في ظل النزاعات السياسية واألزمة االقتصادية واإلنكماش ا: سؤال إلى سالم

 فكري وتفشي الفساد، هل من نافذة مضيئة لمستقبل الصحافة الورقية في لبنان؟  ال



الصحافة . موتها يعني موت الحريةف تتجه نحو الموت، لصحافة الورقية في لبنانال أرى أن ا :جواب

لى بعودة االزدهار إ مرهون هامستقبلو ي واالجتماعي والثقافي،تاريخنا السياستشكل أرشيفاً لالورقية 

% 9ال يقل عن  اقتصادي لى نمونحن بحاجة إ . ألنها جزء ال يتجزأ من قطاعاته اإلنتاجيةالبالد 

معدل لى ذا لم نصل إتحديات الصحافة ستكون أصعب إ. %5ونحن لم نصل هذا العام إلى  للنهوض

 ".ادة في مكافحة الفسادال سيما إذا كانت جمسؤولياتها تحمل ن تالمطلوب، وعلى الدولة أ النمو

 

الحقيقيين الذين  عالم واالعالميينمن يميز بين العاملين في قطاع اإلهناك : لى رياشيؤال إس

  .أصبحوا قلة

لها طابع لى المهن التي الباب السيما بالنسبة إهذا  ولوجحب هذا األمر صحيح، لكنني ال أ" :جواب

 ،مهنيين)عالم كثر العاملون في حقل اإل. لمن يفشهناك جح ومن ينهناك ففي كل مهن  ،رسالي

 ".عالمييندون أن يكونوا إ....( ،ومقدمي برامج

 

 .عالميينلكنهم يسموا أنفسهم إ: مداخلة لعساف

ذين نعطي الشرعية لنقابات ال وعلينا كإعالميين، إذ نحن ال المسؤولية تقع هنا على النقابة" :جواب

 ."احب الحقالمسؤولية مضاعفة على ص. تقوم بواجبها

 

أمام لم تؤد الى المرجو منها وسقطت  الربيع العربي الذي قادها الشبابتجربة : سؤال إلى رياشي

 ؟ عالم التقليدي من الحراك الشبابيكيف استفاد اإل. نهوض ديكتاتوريات جديدة

نذ هم ما شهده العالم العربي مالحراك الشبابي العربي من أ: سؤالسجل اعتراضي على الأ" :بجوا

أهم مآثر  .بل الثورات المضادة هي المسؤولة الحراك ليسوا مسؤولين عن إحباط هذاوالشباب . عقود

بذلك زمن  فولى ،حراك الربيع العربي أنه قتل في نفوس الشباب العربي وعقولهم مفهوم القائد األب

النهائية لمن تبقى من جراء مراسم الدفن نية إلالبقى بحاجة إلى ترجمة عمهذا التحول ي! اآللهة القادة

منصات التواصل االجتماعي الحديثة لم تحظ بعد باالطار أن  إلى ال بد من اإلشارة هنا .القادة اآللهة

في استطالع للرأي جرى في خالل االنتخابات النيابية األخيرة التي شهدها . الضروري لها االكاديمي

يثقون ائل التواصل االجتماعي لكنهم ال سمن الناخبين يتأثرون بو% 69، ظهر أن 0259عام  لبنان

 نعيش. الصحف الورقية ، وتبقى األكثر صدقية هيمعلومات التلفزيوناتها كما بيشكون بمعلومو بها

لنتمكن من تحصينه باإلطار ستقرار على رقم معين اً هو بحاجة الى االكبير اً رقمي زلزاالً  اليوم

 ."لها جيدةماوجهة استع بعبعاً بل هي خير إذا كانت التكنولوجيا الحديثة ليست. األكاديمي الالزم

 

 ؟ثورات الشباب العربيل كمتقييمما هو : سالمسؤال إلى 

ة، ربيعال الثوراتلهام للعديد من في لبنان شكلت مصدر إ آذار 51 حركة تجربةاعتقد أن " :جواب

عبي فادة من الحراك الشاإل انحرفت عن مساراتها الطبيعية بسبب عوامل عدة حاولت لكن هذه األخيرة

 من السيطرةالمعارضة  في وقت تمكنت فيه: ما حصل في سوريا واضح. حباطهوفي الوقت عينه إ

الربيع العربي سقط في . ونعرف ما جرى الحقاً تنظيم داعش فجأة ، ظهر رباع سورياى ثالثة أعل

 ،كوندوليزا رايسوش األبن، وزيرة الخارجية األميركية في عهد بالثورة الخالقة التي سمعنا عنها من 

على عدد من الدول وليس من  ما حصل كان تجربة قاسية جداً . مدمرة وليست خالقة لكنها جاءت



علينا اليوم البحث في . ن يستنهض نفسه في دول مثل سوريا واليمنالسهل على الحراك الشبابي أ

 ."رهابية في هذه الدولكيفية محو آثار التنظيمات اإل

 

 :طرحت األسئلة التالية نقاشال مع فتح باب

 

 ؟أي دور لمنظومة الحريات في صناعة الصحافة -

 ؟في ظل عائق االمتياز في لبنان صدار صحف جديدةكيف يمكن إ: مسألة االمتياز -

 أي مستقبل ينتظر تلفزيون لبنان؟ -

 

د أمام لجنة العدل في الواقع وأقولها اليوم للمرة األولى، في القانون الجديد الموجو: "جواب رياشي

  ألن االمتياز ال يعني سوى االحتكار وهو أمر بائد،لغاء كامالً النيابية، ألغيت كل امتيازات الصحف إ

بالنسبة إلى تلفزيون . قيمة البراند الذي تمثله فقدذلك ال يعني أن الصحيفة ت. عالمكما ألغيت وزارة اإل

التلفزيون بحاجة إلى . ها وأعني بذلك المحاصصةلبنان، مشكلته هي مشكلة اإلدارة اللبنانية برمت

مجلس إدارة، وخالفي مع التيار الوطني الحر على هذا الموضوع هو أنني اعتمدت على آلية الكفاءة 

توقف األمر هنا . سماء وضعتها أمام رئيس الجمهورية كما يقضي العرفأ واخترت على أساسها ثالثة

نسان في أن يكون بحق كل إعليكم المطالبة : جه إلى الطالبواسمحوا لي هنا بالتو. بسبب المحاصصة

ومع كل المشاكل التي يعاني منها تلفزيون . في أي موقع  وأي منصب  وفق معيار وحيد هو الكفاءة

األسبوع المقبل سيفتتح الوزير جمال الجراح سيرفر : تمناهن مما كنا لالقليل القلي استطعنا إنجازلبنان، 

وفي الواقع، تم هذا األمر لتلبية مطلب الجاليات اللبنانية في . ساعة 01مكنه من البث جديد للتلفزيون ي

 . "حنين إلى البرامج القديمةب تشعرالخارج والتي 

. 

 

هناك ثالثة تجارب في المنطقة ألغت . الموضوع يخرج عن إطار القيمة المالية لالمتياز": سالم وابج

تجربة الكويت التي تركت الحرية إلنشاء الصحف : عارمة االمتيازات ووصل بها األمر إلى فوضى

ومحطات التلفزيون واإلذاعات، فاكتشف المسؤولون بعد عام أن الشعب الكويتي بات على حافة 

العراق التجربة الثانية جرت في . طروحات غريبة عن المجتمع الكويتي الحرب األهلية بسبب ظهور

جواء األبتوتير  منهاساهمت الكميات الهائلة ء الصحف، ف، إذ تركت الحرية إلنشاحسين بعد صدام

ما بعد حسني مبارك، حيث ساهم إطالق  رأما التجربة الثالثة فهي تجربة مص. بشكل مباشر الطائفية

الحرية في إنشاء الصحف ومحطات التلفزيون في تأجيج النزاعات والخالفات، ما حدا بهم إلى إعادة 

  ". سيالنظر بالقانون في عهد السي

 

، لكن ذاعة، حيث يوحد أربعة آالف إوذج الفرنسيمالنولكن لدينا في المقابل : سؤال إلى سالم

  . يبغي الربح واحد ربحي وآخر ال: وجودها لم يؤد إلى الفوضى وذلك بسبب اعتماد نظامين

به لكنا  تتمتع ربع ماب كنا نتمتعولو  ،نموذجية عريقة في ديمقراطيتهاتتحدث عن دولة أنت " :وابج

  ".في أفضل حال

 



، ولكن علينا إدراك أن األمر في لبنان تجربة عربية حاول تقدمةستاذ صالح يألا" :رياشيمداخلة ل

وال ( Built In)الحرية في لبنان جزء ال يتجزأ من كيانه . مختلف ال سيما عندما نتحدث عن الحرية

  ". نستطيع الهرب منها

 

 هذه الصفحات لماذا غابت اليوم. ةالثقافي هااتصفحفي  لبنانية كانمجد الصحافة ال: لى سالمسؤال إ

 ؟وباتت هامشية

نشطة تراجعت األسف تراجع مستوى التفكير والصفحات الثقافية، ولكن لأل في الواقع لم تغب" :جواب

 ،فيةنشطة الثقالى تغطية األكنا في السابق نتسابق ع. ما أثر سلبا على هذه الصفحات الثقافية في البلد

وباتت  ،مخيفأمر تراجع القراءة في لبنان . هذه الصفحات نفتقد للعمالقة الذين كانوا يغذوناليوم 

وتنمو  تتنفسزاهر ومنفتح ل لى مناخقافة بحاجة إمستوى الثقافي الرائد اختفى والثال. الكتب تباع بالكيلو

أكرر . ى اختناق فكري وثقافيلإ اليوم في مناخ اختناق سياسي واقتصادي يؤدي حكماً نعيش . وتزدهر

 ."زمة الفكرحالياً هي في األساس أ االزمة التي نعاني منهاأن 

 

الوزير رياشي  هضية، ووجفي الختام وجه المشاركون تحية إلى منظمي هذا الندوة الهتمامهم بهذه الق

  ".والد أكبر شهداء لبنان، بيار أمين الجميل"إلى  تحية خاصة


