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***************** 
 للمطابقة عند اإللقاء 

 
  

 دة، حضرة السيدات والسا

 الصديقات واألصدقاء األعزاء، 

 
 تحديات جديدة وتوجھات – االنتخاباتتغطية  "عن على دعوتكم لي الفتتاح ھذا المؤتمر ًأشكركم

أنه لشرف لي أن أكون بين ھذا العدد من الشخصيات البارزة من وسائل اإلعالم العربية ". جديدة

 البارزين الذين جاؤوا من بعيد، للمشاركة في خبراء الحمالت االنتخابيةوواألوروبية واألميركية، 

ًمتأكدة من أنه سيكون نقاشا ثاقبا يتناول وسائل اإلعالم واالنتخاباتأنا ما  ً . 

 
 الديمقراطية في بلد معين من دون انتخابات نزيھة، فإن العملية وفي حين أنه من المستحيل إرساء

فالحوكمة الديمقراطية تتطلب وجود مواطنين . تاالنتخابية تذھب إلى ما ھو أبعد من يوم االنتخابا

ًفاعلين ومطلعين، وتؤدي وسائل اإلعالم دورا محوريا في تزويد المواطنين بمعلومات يحتاجونھا  ً

 . لممارسة حقھم في المشاركة في الشؤون الحكومية والعامة

 
ًساسيا جدا، أوفي زمن االنتخابات، يعتبر دور وسائل اإلعالم  ھا بنقل ما يجري  يقضي واجبإذً

 واألحزاب السياسية من تبادل اآلراء في شأن شعب، مع ضمان تمكن الية ومسؤولة ودقةحياديب

دور إطالع المواطنين على عمل األحزاب السياسية وسائل اإلعالم  ؤديوت. الرؤية المستقبلية

 . في تشكيل رأي الناخبينسة وبرامجھا ومرشحيھا، وتساھم المتناف

 
شك في القوة المتزايدة لوسائل اإلعالم االجتماعي في االنتخابات في لبنان وسائر من ليس ھناك 

وال تقتصر وسائل اإلعالم االجتماعي على السماح للمستخدمين بالبحث عن . أنحاء العالم

التفاعل مع بعضھم البعض من خالل التواصل اإللكتروني، إذ ب تسمح لھم، بل  فحسبالمعلومات

َة على صعيد الحمالت وتمكين المرشحين من التواصل مع الفئات المغفلة من توفر إمكانات جديد ْ



وتبدل وسائل اإلعالم االجتماعي الطريقة التي ينظم بھا السياسيون المؤيدين ويصدون . الناخبين

 .  الھجمات ويحشدون الناخبين ويتواصلون معھم

 
ائل االنتخابية يبرز مرة أخرى إن الدور الرئيسي الذي تؤديه وسائل اإلعالم في تأطير المس

فتدابير من ھذا . ضرورة أن تعتمد جميع الدول إجراءات داعمة لحرية التعبير خالل االنتخابات

القبيل من شأنھا إيجاد بيئة يمكن فيھا لقطاع وسائل إعالم تعددي أن يكون أحد حماة العملية 

 .ورية لثقة الشعب في االنتخاباتاالنتخابية الحرة والنزيھة، بما يضمن الشفافية التي ھي ضر

 
 خطوة أساسية 2009ھيئة اإلشراف على الحملة االنتخابية التي أنشئت النتخابات عام شكلت لقد 

ّمھمة بھذا المعنى، إذ كانت الھيئة األولى من نوعھا في لبنان التي تشكل لإلشراف على قطاعين  ُ

ھذا ّوقد أقر الجميع ب. أساسيين في الحملة االنتخابية أال وھما وسائل اإلعالم والنفقات االنتخابية

ًاألمر على أنه إنجاز فريد، إذ تم للمرة األولى وخالل مھلة زمنية قصيرة جدا وضع آليات 

ًلكن لألسف، ونظرا إلى الضوابط . لإلشراف المالي ورصد تغطية وسائل اإلعالم للحملة

، مما حال دون "اإلحالةالتحقيق والتحذير و"المفروضة على مھام الھيئة، اقتصر دورھا على 

   . نتھاكات بصورة كاملة أو إصالحھامنعھا اال

 
لقد حان الوقت لبذل المزيد، أي ضمان أنظمة إعالمية سليمة للحمالت االنتخابية، وكذلك جعل 

اإلطار االنتخابي اللبناني أقرب إلى المعايير الدولية، وتنفيذ توصيات المراقبين الدوليين، بمن فيھم 

. نان التراجع في اإلصالح االنتخابي ويجب أال يفعل ذلكوال يستطيع لب. مراقبي االتحاد األوروبي

دته الحكومة في بيانھا ّجديد وفق الجدول الزمني الذي حدالمھلة العتماد قانون انتخابي لقد انتھت 

النقاش في ف. ًالوزاري، وقد تمحور النقاش لألسف حول مسألة وحيدة تقريبا ھي التمثيل النسبي

  العملية االنتخابية ومشروعيتھاشفافيةالذي من شأنه زيادة لتقنية شأن اإلصالحات االنتخابية ا

  .  ًوعدالتھا لم يحصل فعليا

 
يدعو االتحاد األوروبي جميع المعنيين إلى بذل كل ما ھو ضروري ليتم من دون أي تأخير لذلك 

انون المعدل ويجب أن يعزز الق. اعتماد إطار انتخابي معدل يجعل لبنان أقرب إلى المعايير الدولية

 النساء في عددًيجب أن يساھم أيضا في زيادة و. الجديد وسائل اإلعالم وأنظمة الحملة االنتخابية

أقل بكثير من وھي % 3.1  من أدنى النسب في العالم، أيًيسجل لبنان واحدا(مجلس النواب 



راق االقتراع ، وفي تحسين سرية االقتراع عبر اعتماد أو%)12المعدل اإلقليمي العربي البالغ 

، وجعل ) واحد من الدول القليلة في العالم التي ال تعتمدھانلبنا(ًالموحدة والرسمية المطبوعة سلفا 

 . ً عاما، وتسھيل اقتراع المغتربين18سن االقتراع 

 
ًواسمحوا لي أن أقول إن الديمقراطية تعني بالطبع األصوات واالنتخابات، وإنما تعني أيضا أكثر 

، أي "للديمقراطية العميقة"ًفما دفعنا ثمنه غاليا نحن في أوروبا لنتعلمه ھو الحاجة . رمن ھذا بكثي

ويبقى االتحاد األوروبي . احترام دولة القانون وحرية التعبير والقضاء المستقل واإلدارة النزيھة

 .  ًمستعدا لتشجيع من يريدون ترسيخ جذور ھذه الديمقراطية العميقة في لبنان ودعمھم

 
ن في ھذا المؤتمر ولمؤسسة سكايز التي تصبح ا كلمتي األخيرة فستكون كلمة شكر للمشاركيأم

ًيوما بعد يوم مرجعا أكثر موثوقية وصدقية لحرية الصحافة والثقافة وال يستطيع االتحاد . ً

 فعليين للصحافيين والمفكرين الذين يدعمون فخر بتسھيله عملكم اليومي كحماةاألوروبي إال أن ي

  . ة التعبير في لبنان وسائر أنحاء المنطقةحري

  
 . ًشكرا

 


