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 ،السيد أندريه قصاص حضرة ممثل معالي وزير اإلعالم

 ، ةعادالس حابأص
 زاء، عاألأ  قاءواألصد الصديقات

 
 

  في لبنان.  أوروبا يتفي ب ن واألجانبيلصحافيين اللبنانيارحب بأ يسرني أن
 

جسم ال رم السلك الدبلوماسي األوروبي، يكة. ففي هذا المساءحضوركم هذه المناسبة المميزأشكركم على 
بالدور األساسي لوسائل اإلعالم الحرة والمتنوعة في المجتمعات الحرة  الصحافي في لبنان، إقرارا  

 في لبنان والمنطقة وأوروبا. والمتنوعة
 

في مكانة المرأة عن الحرية في لبنان والعنف في المنطقة وأتحدث إليكم باختصار  أنهذا المساء أوّد 
 الصحافة. 

 
لر الذي حضر من بروكسل في زيارة هأرحب ترحيبا  خاصا  بمديرنا السيد مايكل كو أنأوال  اسمحوا لي لكن 

 لبنان وشعبه.  ين وقع مساعدة االتحاد األوروبي على ليومين للبنان ليشاهد بأم الع
 

 ،تفكير واإلبداعمناخ من االنفتاح وحرية ال هايعتبر كثيرون أن لبنان واحة حرية في العالم العربي يسود
 الدستور.  أمور يكفلهاوهي 

 
أحداث المنطقة، بات الصحافيون سجناء وأكثر استقطابا   9102لكن ويا لألسف باتت وسائل اإلعالم في عام 

فتراجع لبنان ثماني مراتب بحسب تصنيف المؤشر العالمي لحرية الصحافة، وهناك تقارير موثوقة عن أن 
عدم يجدر  وفي هذه الظروفسوء المعاملة. لالعتقال التعسفي والصحافيين اللبنانيين هم أكثر عرضة اليوم 

 معالجته. االكتفاء بالبكاء على أطالل هذا الواقع بل المبادرة إلى 
 

ثر فأكثر والحال أن هذا الوضع ال يقتصر على لبنان. فعمل الصحافيين الميداني يزداد خطورة وتتم إعاقته أك
هم في الشرق ل العالم في العام الماضي، ثلثاصحافيا  حو 01من  في العديد من الحاالت. فقد قُِتل أكثر

الذين يتم استهدافهم بصورة  بالنسبة إلى المراسلين األوسط. وتستمر سوريا في كونها أكثر البلدان خطورة
ومنذ  بات الوصول إلى المعلومات الموثوقة عن سوريا مقيدا  وبالغ الصعوبة.مباشرة ومتعمدة. نتيجة لذلك، 

نا في المعرفة واالطالع. حقّ حياتهم ثمنا  لِ الصحافيين اية الحرب، دفع العديد من الصحافيين والمواطنين بد
من لبنان والبلدان  91وأكثر من  سوريا   صحافيا   21ث فيه، ما زال هناك وفي هذا الوقت الذي أتحد

في هذا المساء أولئك الذين قُتلوا وُجرحوا وفُقدوا، كما نحّي عائالتهم  األوروبية في عداد المفقودين. ونحييّ 
 وأصدقاءهم وزمالءهم. 

 



 

 

ة التعبيةر أو حريةة صحيح أننا نشهد في المنطقة بشكل عام عنفا  متزايدا . لكن مواجهةة العنةف عبةر تقييةد حرية
ت التجةارب الماضةية تية. وقد أثبؤدي إلى نتائج عكستتناقض مع حقوق اإلنسان األساسية وت تكوين الجمعيات

 مزيد من عدم االستقرار.ألزمات السياسية، وإنما تسبب الأن هذه التدابير ال تزيد من األمن وال تحل ا
 
وإنما أن ترّوج لالعتدال والتوافق وبناء السالم.  م من ناحيتها أال تحرض على التطرفلى وسائل اإلعالوع

وفي هذا اإلطار، نشجع التنفيذ الواسع النطاق للمبادئ المذكورة في ميثاق الصحافيين لتعزيز السلم األهلي 
لعمل الصحافي في لبنان )من ضمن مشروع ممول من االتحاد األوروبي( بهدف دعم السالم من خالل ا

مؤسسة إعالمية أن يشكل  22حزيران الماضي أكثر من  92اق الذي وقعته في الميثالمسؤول. ومن شأن 
 أداة قوية لتعزيز السلم األهلي عبر بناء جسر من الصدقية والثقة بين وسائل اإلعالم اللبنانية والجمهور. 

 
جةائزة سةمير  ي ومحتةرف فةي لبنةان والمنطقةة يتجسةد فةيإّن التزام االتحاد األوروبي بقيةام إعةالم حةر وتعةدد

يهةدف إلةى تمكةين المجتمةع المةدني مةن االضةطالع  قصير السنوية لحرية الصحافة. ولدينا أيضا  برنامج جديد
مةن الجمعيةات اللبنانيةة بصورة مشةتركة عةدد تولى هذه المبادرة )سوف يعبير فاعل لحرية التالمراقب بدور ال

 (. لبريطانيةومؤسسة تومبسون ا ومقامونوهي مؤسسة سمير قصير ومهارات 
 

 الصديقات واألصدقاء األعزاء،
 

ولةةم يكةةن  الصةةحافيات اسةةتثناء  صةةحافة شةةبه حكةةر علةةى الرجةةال. وشةةكلت قبةةل أقةةل مةةن خمسةةين عامةةا ، كانةةت ال
 النسةةاء اللةةواتي يمةةتهن ارتفةةاع عةةدديسةةعدني  لنسةةاء علةةى العمةةل فةةي الصةةحافة. وأنةةا شخصةةيا  يجةةري تشةةجيع ا

الصحافة. نعم ما زال المجال مفتوحا  أمام المزيد مةن النسةاء لممارسةة الصةحافة )مةا زال الرجةال يسةتحوذون 
في المئةة ممةن يشةنلون مناصةب إدارة عليةا هةم مةن الرجةال  02على ثلثي الوظائف( وإدارة وسائل اإلعالم )

 في المئة للنساء(.  92في مقابل 
 

وسائل اإلعالم فةي المسةتقبل مةن العمةل فةي بيئةة تتمكن النساء والرجال المسؤولون عن أن ي غير أنني آمل ف
بالرضةا المهنةي، ونسةتمتع نحةن  وفي أجواء أكثر أمانا ، حتةى تشةعروا أنةتم صةانعو الخبةرأكثر انفتاحا  وحرية 

 الجمهور حتى النهاية بإبداعاتكم.  
 
 

 أتمنى لكم عاما  سعيدا  يعمه السالم! 

 
 

 

 

 

 


