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 ممثال باألستاذ أندريه القصاص الرياشيراعي املؤمتر، معايل وزير اإلعالم، األستاذ ملحم 
 أصحاب املعايل والسعادة والسيادة

 

 احلضور الكرميأيها 
 

  الذي تنظمهإلعالم ليف رحاب جامعة بريوت العربية لنحتفل بانعقاد املؤمتر الدويل األول  يسعدين أن أرحب بكم مجيعا  
كلية العلوم اإلنسانية. وامسحوا يل أن أتوجه بامسكم مجيعا بالشكر والتقدير ملعايل وزير اإلعالم على حضوره ومشاركته، 

 والشكر موصول للحضور الكرمي من أصحاب الفكر واملعرفة إلغناء هذا املؤمتر من علومهم وخرباهتم.
 أيها احلضور الكرمي

هريية، وأحد معامل ذلك العصر االعتماد املتزايد من جانب اجلماهري على تلك عصر وسائل اإلعالم اجلمااليوم نعيش 
 الوسائل، فباتت وسائل اإلعالم ضرورة من ضرورات احلياة االجتماعية.

لقد زاد اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم لتلبية الكثري من احتياجاهتم، وإشباع رغباهتم. وتضاعف الوقت الذي خيصصه 
وله وانتماءاته، أو كانت مي  من حياة املواطن أيا   للتعامل مع نتاج هذه الوسائل حىت أصبحت يف عصرنا احلايل جزءا  الفرد 

 قدراته، أو مستواه االقتصادي واالجتماعي.
ومن هنا وجب تطوير آليات التعامل مع وسائل اإلعالم، خاصة يف ضوء األمهية املتزايدة لإلعالم يف تشكيل وجدان 

ما حتظى القضايا العامة باهتمام أكثر إذا ما سلطت وسائل  ري، وحتديد أولويات اهتمامات اجملتمع، إذ غالبا  اجلماه
اإلعالم الضوء عليها. وال يفوتنا أن نؤكد على ضرورة التزام وسائل اإلعالم بالضوابط املهنية واألخالقية يف كل ما تقدمه 

 للجمهور.



 

 

يف السنوات الثالث األخرية عقد مؤمتر دويل يف أحد ختصصاهتا، فكان نتاجنا هذا  وقد اعتادت كلية العلوم اإلنسانية
يف جمال اإلعالم وختصصاته الفرعية والبينية، حيمل عنوان "اإلعالم: الواقع والتحديات". فال شك أن  علميا   العام مؤمترا  

، وبني اإلجياب هذه املواد اإلعالمية بني الغث والثمنيها تعدد يف املواد اإلعالمية، فتفاوتت قيمة م  تعدد وسائل اإلعالم الز  
والسلب، وبني اهلدم والبناء، فلزم أن يكون هناك وقفات حبثية يف سبيل سرب أغوار تلك الوسائل، ومعرفة فحوى املادة 

 اليت يتم بثها، والتحقق من تأثريها، فضال عن حتديد أهدافها.
 عن الظواهر املؤثرة يف اجملتمع هي البحث العلمي الذي يعد أحد أبرز اهتماماتوال شك يف أن أفضل وسيلة إلماطة اللثام 

جامعة بريوت العربية، لالستفادة من نتائجه، وحتويلها إىل سياسات ختدم اجملتمع اللبناين والعريب على حد سواء، بل إن 
. لذا، حيدوين للوصول إىل أعلى مستوى البحث العلمي أحد أهم مكونات اسرتاتيجية اجلامعة اليت تسعى إىل االرتقاء به

األمل إىل أن تكون خمرجات حبوث هذا املؤمتر مفيدة للوصول إىل حلول جادة لكل ما يعرتي اإلعالم العريب من 
 مشكالت.

 ه.حتقيق أهداف ألعماله كل التوفيق يف أشكر معايل وزير اإلعالم األستاذ "ملحم الرياشي" على رعايته هذا املؤمتر، متمنيا  
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