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 للمطابقة عند اإللقاء
 

  معالي وزير اإلعالم وليد الداعوق،
  ل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي روبرت واتكنز،سعادة الممث

  أصحاب السعادة، 
   الصحافة والمحررين ووسائل اإلعالم، ثلي المجلس الوطني لإلعالم ونقابتيحضرة مم

 حضرة السيدات والسادة، 
 

نــة لــيس فقــط فــي  النزاعــات وتعزيــز المجتمعــات المر فــي العمــل علــى الحــد مــنً فــاعالًدورااالتحــاد األوروبــي يــؤدي 
خطـــي وبتبـــادل األفكـــار لت" ســـريســـالح "ونحـــن نـــؤمن بـــالحوار كــــ. الـــشرق األوســـط، بـــل فـــي جميـــع أنحـــاء العـــالم

ُلـذلك مـنح االتحـاد األوروبـي . االنقسامات، بناء على تجربتنا الخاصة فـي تجـاوز قـرون مـن النزاعـات داخـل أوروبـا
 حتــى اليــوم بهــدف تحويــل أوروبــا مــن قــارة تتقاتــل ي بــذلها، كتقــدير للجهــود التــ2012ي عــام جــائزة نوبــل للــسالم فــ

  .ر من أي وقت مضى بين شعوبه أكثًبلدانها إلى اتحاد يحقق تقاربا
  

تعزيـز الـسلم "ومن األمثلة الملموسة على مساهمة االتحاد األوروبي في السالم واالستقرار في لبنان دعمنـا لبرنـامج 
 .ألمم المتحدة اإلنمائي برنامج االذي ينفذه" والمصالحةاألهلي 

 
، بـل نـدعم  فحـسبومن خالل هذا البرنامج، نحن ال نشجع ذاكرة جماعية ومتبادلة حيـال ماضـي لبنـان المـضطرب

ًأيـــضا المبـــادرات والجهـــود المحليـــة للمجتمـــع المـــدني علـــى المـــستوى الـــوطني، الهادفـــة إلـــى التخفيـــف مـــن النزاعـــات 
  .وتعزيز السلم األهلي

  
 



دور مهم ب االضطالعففي إمكان وسائل اإلعالم . الم وجه رئيسي من وجوه هذه المبادرةائل اإلع مع وسّإن العمل
كما يمكن أن تساهم وسائل اإلعالم في تعزيز السالم عبر دعم . في تغذية النزاعات أو الحؤول دون تفاقمها

ًوتؤدي وسائل اإلعالم أيضا بصفتها واضعة للبرامج دورا محوريا في اختيار . المصالحة واالحترام والتفاهم ً ً
 من خالل التأثير في الرأي العام وتحديد  تحقيق السالما المساهمة بقوة في ويمكنه،المواضيع الحساسة وتأطيرها

  .ثوق بها وغير المنحازة والدقيقةوهذا ما يفسر األهمية الكبيرة للمعلومات المو. توجهاته
  

ًفــي هــذا اإلطــار، يــشكل لبنــان مكانــا مميــزا جــدا ً غيــر أن حريــة . متنوعــة فيــه بــشكل عــام لوجــود وســائل إعــالم حــرة وً
ولسوء الحظ، في أوقات تزايـد النزاعـات واالنقـسامات، يـتم بـسهولة التغاضـي .  على مسؤولياتًالتعبير تنطوي أيضا

وفـي النهايـة، فـإن المـشهد اإلعالمـي انعكـاس للمجتمـع . عن األصـوات المعتدلـة ورسـائل المـصالحة والتحليـل البنـاء
يـــه التعدديـــة الـــسياسية مـــع ، وتميـــل وســـائل اإلعـــالم فـــي لبنـــان إلـــى أن تعكـــس تعقيـــدات مجتمـــع تتعـــايش فالواســـع

  .طائفية واالقتصادية واالجتماعيةاالنقسامات ال
  

وليس  - لهذا السبب، قرر االتحاد األوروبي أن يدعم بقوة المبادرات الهادفة إلى الخروج من االنقسامات الحالية 
إلى هذا الميثاق ويشكل عمل رؤساء التحرير للتوصل . وتعزيز النقاش البناء والتماسك االجتماعي -تعميقها 

ًمثاال ممتازا في هذا اإلطار ً. 
  

ّإن تحسين الصدقية والثقة بين وسائل اإلعالم والجمهور في لبنان على أساس المبادئ المحددة في الميثاق هدف 
 .بالغ األهمية من أجل تحفيز الحوار وتجاوز االنقسامات وتعزيز التعايش السلمي

 
 .ٕ عن تقديري الكبير لجميع الذين شاركوا في مناقشة هذا الميثاق واعدادهّلذلك أود انتهاز هذه الفرصة ألعرب

 
فمبادرات من هذا القبيل . ّوأود توجيه شكر شخصي لمعالي الوزير الداعوق على التزامه ودوره في هذا البرنامج

وقابلة سات قوية ًمن شأنها أن تساعدنا جميعا على تعزيز السلم األهلي وبناء ديمقراطية عميقة مرتكزة على مؤس
 .ًدني فاعل ومواطنين مطلعين جيدا ومجتمع مللمحاسبة

 
 . ًكراش


