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 للمطابقة عند اإللقاء

  
  .الليلةهذه نا  جميعا على وجودكم معأشكركم

إلى خطابات صغاء في اإل عادة ال نرغبوفي مثل هذه األمسيات نا ألن، ً تحدياً دائمايحمل إليكم التحدث
  . في ما بينناتفاعل ال  علىّتركز ياهتمامنا نأذلك طويلة، 

 األوروبي تحاداالفي  عضاء سفارات الدول األنا مننجمع في لبنان زمالء ،ً تحديداليلةوفي هذه النه، غير أ
  .غير اللبنانييناللبنانيين و مع الصحافيين في بعثة االتحاد األوروبيوفريقنا 

  إلى-  ويا لألسف– ً خصوصايعود ذلكو .عامً في النمو عاما بعد آخذ في لبنان ي الصحافإن الجسم
تكتب وتتكلم ر وُيمكنك أن تفك األماكن القليلة حيث حدأبيروت ال تزال  و. جميع أنحاء المنطقةفياألزمات 

قدر ال بأس  على جوفي ، "لم يعجبني"أو " أعجبني"ر ق وتكتب تغريدة وتنبمقالوتبعث  ّوتبث وتطرح األسئلة
  . واألمانبه من الحرية

 صحافة حرةال في بالد  و.أتباع فحسبٕوانما  مواطنينال ،  فيها حريةبالد ال في وكما قيل مرات عديدة،
 .فحسب دعاية ٕ وانمابالمطلق، ال صحافة فيها

  



هناك ف. من أي وقت مضىاآلن أكثر خطورة بات عمل أي صحافي ، على وجه الخصوصفي هذه المنطقة 
عدد كبير  ُيقتل اليوملقلق أن ل من المثيرو . وقتلاحتجازو تاعتقاالو خطفوعمليات  واعتداءاتتهديدات 

دون محاكمة من ذريعة كاذبة أو  على ًاءنب آخرون نَسجُ أو ي،يتم إخفاؤهم أو ّمتعمدة  بوحشيةمن الصحافيين
، بينما فيينالصحوا األحرارمواطنين على المحظورة المناطق ال  مساحةتتسعأن  المقلقمن كما أنه . عادلة
عدو إضافي ينبغي القضاء بمثابة  بالفكر الحر القبول باتو. ص المساحة حيث يمكن التصرف بحريةّتتقل
 .عدد متزايد من المتطرفين لدى عليه

أولئك الذين ال إلى بالنسبة و.  مهنتكمّونكرم شجاعة الصحافيين ًمعاّنكرم أن أتمنى هذه الليلة بناء عليه، 
 إعالم بغية ً متقناًوعمال ً عالياً مهنياًاّ تتطلب حسحقيقية الصحافة مهنة نإ نعميزالون يطرحون السؤال، 

 .قيةصد بالالتحلي  عن مسؤوليةًفضالالجمهور بدقة، 

 ومتى، ًاحرية التعبير تحريض تصير متىفي شأن نقاش الال شك في أن موضوع المسؤولية هو جزء من 
 ًجدااس ّحسال النقاشهذا أعادت األحداث المروعة في باريس فتح و. لرقابة الذاتيةل ًمرادفا  ضبط النفسيصبح
  . تناولهصعب والذي ي

 إساءة متعمدة تتأتى من للتعامل مع كثر فاعليةاألالطريقة  هورية التعبير  استخدام حأنعلى فق ّأرجو أن نت
أن  يتعين علينا ،موغيريني تحاد األوروبي فيديريكاالل  العلياالممثلة وعلى حد تعبير .ممارسة حرية التعبير

  . حرية التعبير واحترام اآلخر همابقيمتيننتمسك بشدة 

ميثاق  على منظمة 34عت ّ وقحين، 2013في عام " المسؤولية"هوم مفباعترفت وسائل اإلعالم اللبنانية 
طالع االيمكن و .دعم السالم من خالل العمل الصحافي المسؤول :الصحافيين لتعزيز السلم األهلي في لبنان

 على موقع بعثة االتحاد األوروبي على هذا الميثاق الممول من االتحاد األوروبي
(http://eeas.europa.eu/delegations/lebanon/documents/related_links). 

 قية والثقة بين وسائل اإلعالم اللبنانية بناء جسر من الصدعبريهدف هذا الميثاق إلى تعزيز السلم األهلي 
  .والجمهور

 دعوة لنا أوجهو.  ضوء التطورات اإلقليمية والدولية األخيرةفي الميثاق  علىًطالع مجددالالأدعوكم جميعا 
  .حترامواالالحرية  ً، لنبقى معا تحت مظلةّالتي نحتاجها على نحو ملحلمثابرة في بناء الجسور لجميعا 

 .بهذه األمسية ً جميعانستمتعلف

 . ًراشك


