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  AUB طالل سلمان يحاضر في

 الصحافة: بين مهنة االعالم واالبالغ"

 "ومحاولة القيام بدور الداعية سياسيا   

 
بعنوان "الصحافة بين مهنة  (AUB) في طالل سلمان محاضرة في الجامعة األميركية في بيروتاألقى الصح

ومحاولة القيام بدور الداعية سياسياً"، وذلك في لقاء معه نظمته جامعة الِكبار في الجامعة االعالم واالبالغ 

 .األميركية في بيروت

 

في محاضرته، تحدث سلمان عن خبرته وتجارب له خالل ما يقارب الستين عاماً التي أمضاها في العمل 

افة المكتوبة في لبنان، والتي تهدد الصحافي. ثم انتقل للحديث عن الظروف القاسية التي تعيشها الصح

وجودها، في ظل ما سماه "العاصفة السياسية" التي يعاني منها لبنان. مشيرا إلى التحديات التي تواجهها 

الصحافة المكتوبة في العالم، والتي سببتها ثورة االتصاالت وتزايد االعتماد على الوسائط اإلعالمية األسرع 

فة المكتوبة في لبنان، والتي يتناقص أعداد قراءها، كما ذكر سلمان، معظمها وصوال واألقل كلفة. فالصحا

مؤسسات فردية ممولة من قبل أصحابها. وأضاف أنه مع تزايد نفقاتها وتناقص مدخولها، تكون "في أحسن 

ا الحاالت جامدة عند مستوى معين من العجز الذي يتم التحايل على سده بوسائط وأساليب تمس باستقالليته

 ".وتؤثر بالسلب على دورها كمصدر نزيه لألخبار والمعلومات

 

. 1974اذار  26وقدم سلمان للحضور بعض الوقائع من تجربته الشخصية في جريدة السفير، التي أسسها في 

فتحدث عن تاريخ الصحافة اللبنانية التي كانت من المنابر األهم للدول العربية المتخاصمة في أواسط 

ي الستينات حين كانت بيروت ذات نظام "يرتكز على التعددية وقبول الكل بالكل والتباهي الخمسينات وف

بالتعدد"، والتي فقدت موقعها كصحافة العرب بعد الحرب األهلية في أواسط السبعينات، في حين ساهم 

التي "غرقت  الصحافيون اللبنانيون في انطالق الصحف العربية ونجاحها، بينما تراجعت الصحافة اللبنانية

  .في محلية ضيقة كادت تذهب بدورها الريادي،" كما وصف سلمان

 



ثم تحدث عن بعض األسباب العملية ألزمة االستقالل االقتصادي للصحافة في لبنان، منها كون لبنان بلداً عير 

ت هو فردي صناعي وال تسود فيه قيم المجتمع الصناعي وأعرافه، مشيراً إلى أن رأس المال في معظم الحاال

  .او عائلي، وغير ناتج عن تراكم إنتاج صناعي وجماعي موجه الى الجمهور الواسع

 

تعدد منابرها، تعبر بوختم، "قد ال تكون الصحافة اللبنانية مؤهلة للعب دور حامي الثورات، ولكنها كانت، 

 عن مطلب بل عن حق المعرفة بما يجري في حاضرنا وما يدبر لمستقبلنا.

 

 .المحاضرة، أجاب طالل سلمان على بعض األسئلة التي طرحها الحضوروبعد 
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 

 
 

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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