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 للمطابقة عند اإللقاء

 ، ةالسعاد المعالي وابأصح

 زاء، الصديقات واألصدقاء األع

  

  . في لبنان  أوروبابنانيين واألجانب في بيتلليين االصحافيسرني أن أرحب ب

  

ر رغم  دد الكبي ًأرحب بكم جميعا، وأقدر عاليا حضوركم بھذا الع ةرداءة (ً شاغلكم) األحوال الجوي رة م نجتمع . كث

ساء،  ثالث ھذا الم ي ال اد األوروب دول األعضاء في االتح ا للصحافة، سفيرات وسفراء ال ًأصدقاء وزمالء تكريم

شرين شرين، وع سبع وع ي ال اد األوروب ي االتح ضاء ف دول األع ريين لل ل الفخ ان، والقناص ي لبن دين ف  المعتم

زميال صحافيينتوال صحافيات وال زمالء ال يھم  وال ن ف ان، بم ي لبن دين ف ان صحافيات و المعتم ن لبن صحافيون م

ا ومن  ة وأوروب دانوالمنطق سؤوليات خاص.  أخرىبل ا م ديكم جميع ون فًل ة بمخاطر ظروفي ة، إذ تعمل  محفوف

ا أوال. زايدةمتبات صعوو ذين يغطون أحداث سوريا وًونفكر ھن زمالء ال الزميالت وال شعب في سوريا،ب ب  مع ال

  . استمرار تفاقم النزاع ھناك

 

ًزا جدا مع مساحة الحرية اًفي ھذا السياق، يبقى لبنان مكانا ممي ًفلبنان كما يقال غالبا .  التي يتيحھالكبيرةً ھو ُ

حافي محلي من األھم في المنطقة باإلضافة إلى جسم ص وجود في الواقع، مع. وذج فريد في التنوع والتعدديةنم

تتمثل في صحافته التي لة إعالمية أجنبية، يمتلك لبنان ميزة أساسية ي وس75ً مراسال غير لبناني و150أكثر من 

  . ًاألكثر تنوعا وحرية في الشرق األوسطھي من 

  

ن جاك وكا. يصعب ربحھاإلى حد بعيد بقى حرية الصحافة في لبنان وفي أي مكان آخر معركة لكن لألسف، ت

لذلك من األھمية بمكان اليوم ". عندما ال تكون الحقيقة حرة، ال تكون الحرية حقيقية"ه ًبريفير محقا عندما قال إن

المعلومات، تھم لتزويد اآلخرين بًأيضا الوقوف إلى جانب من يناضلون من أجل حرية التعبير، ومن يكرسون حيا

ً وأحيانا بدفع حياتھم ثمنا لذلك،ة كبيرتكلفةبًغالبا   األكثر دموية 2012واعتبرت منظمة مراسلون بال حدود عام . ً

، حيث بلغ عدد الصحافيين الذين 2012في عام كما مروعة قط فالحصيلة لم تكن .  1995للصحافيين منذ عام 

ً ھي أيضا بشكل 2013ولم تبدأ سنة . 2011مقارنة بعام % 33، في ارتفاع بنسبة 88م قتلوا أثناء ممارسة عملھ

وكان الصحافي إيف ديباي الضحية .  صحافيين حتفھم، نصفھم في سوريا6جيد، إذ خالل شھر واحد، لقي 

  . األخيرة



  

افي واحد كل خمسة أيام ُفبحسب مركز سكايز، يقتل صح. ّإن الشرق األوسط ھو في الواقع من المناطق األخطر

ًولألسف، فقد لبنان ھو أيضا صحافيا مع مقتل مصور قناة الجديد اللبنانية علي شعبان. في سوريا كما تم اختطاف . ً

 إلى إطالق سراحھما الدعواتھذا المساء دعم ن و–عدد من الصحافيين، من بينھم جايمس فولي وأوستين تايس 

  .  المخفيين أو المحتجزينوسراح جميع الصحافيين المختطفين أو

  

 حضرة السيدات والسادة، الصديقات واألصدقاء األعزاء،  

 

ففي كتاباتنا، يجب أن نتوخى الدقة . حين يعدون التقاريريتشاطر الدبلوماسيون والصحافيون الكثير من األمور 

 تتمتع خرج بقصةب أن نباختصار، يج. الخاص أفكارنا وتحليلنامن  عطين الزمنية وأن نتأكد من مصادرنا وأن

ويتعين علينا أن نحدد كيفية تحقيق أفضل استخدام لجميع . بالصدقية وتحمل قيمة مضافة وتكون مفيدة لقرائنا

 بشكلوصول قدرة على الالوك بالتأكيد تويتر وفايسبلنا  وقد أتاح. ائل اإلعالم االجتماعيالوسائل، بما فيھا وس
وبالطبع ال تحل ھذه الوسائل مكان قنوات . ُجاه في حدث يقام لمرة واحدةأفضل بكثير من الخطاب األحادي االت

 سعينا إلى ًمولية والتزاما، فيالتواصل التقليدية والصحافة المكتوبة، لكنھا تساعدنا على أن نكون أكثر فاعلية وش

  .   مھمةًا وأفكارًال وقائع وأرقامأن نوص

 

ًائل اإلعالم األخرى وتعدديتھا ليس ميزة للصحافيين حصرا بل ھو  احترام حرية التعبير وحرية الصحافة ووسّإن

 أي الموضوعية واالستقاللية والدقة ،االمتثال للمبادئ واألخالقيات وعليه فإنه يترافق مع مسؤولية. حق للمواطنين

ً أن ھناك وقتا وصحيح. ّورغم التغير السريع الذي يشھده العالم، فإن القيم األساسية ال تتغير. والعدل والتوازن

  . وموارد أقل لتقصي الحقائق والبحث والتأكد من المصادر، لكن صدقية الرسالة وصدق المرسل يبقيان أساسيين

  

في البالد ة، التي يشارك فيھا الجميع ًسوف يستمر االتحاد األوروبي في دعم المساھمة القيمة جدا للصحافو

ًوسوف نعمل معا أيضا لتسھيل إيصال. والمنطقة .  النتائج الملموسة لشراكتنا مع لبنان إليكم وإلى الجمھور األوسعً

. زام والشمولية، وفي قيمة القصصكما نؤمن في االلت. فنحن نؤمن في قيمة الصحافة الحرة وفي المواطنة الكاملة

  . لنجعل قصصنا وقصصكم مسموعة

  

 . ًشكرا

 

 


