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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

االعالم  وسائل  يف  وبرصا  وسمعا  قراءة  املرء  امعن  كلام 
لبنان  يلف  الذي  العام  الوضع  من  وتقززا  يأسا  ازداد 
برمته. ما يزيد قساوة االمر ان غالبية االخبار تزيد عىل 
معقد.  نوع  من  معضالت  االرز  جمهورية  استعصاءات 
قلام تجد كوة او ثغرة تفتح االفق عىل امل يستحق املرء 

معه ان يقاتل ألجله مستندا اىل ثقافة حب الحياة. 
يندر ان يعرث الرأي العام عىل مادة اعالمية تحمل منت 
املعنى املهني للصحافة كسلطة رقابية، اذا صح التعبري، 
باملواطن  تحدق  التي  املشاكل  عىل  االضاءة  مهمتها 
عصب  "املصادر"  كانت  واذا  ووطنه.  عائلته  ومبستقبل 
الناس.  بأعصاب  تتالعب  ان  يعني  ال  فهذا  اإلعالم 
بقواعد  مرشوط  الصحافة  مهنة  يف  "املصادر"  استعامل 

واعراف بالغة الحساسية. 
صفحة  االعالم،  وزارة  انشأت   ،2020/7/15 تاريخ  يف 
الكرتونية بعنوان  “Fact Check Lebanon”  للتحقق 
من االخبار الكاذبة. وشددت وزيرة االعالم عىل "رضورة 
التي  واملضللة  الكاذبة  واالخبار  االشاعات  مكافحة 
االفراد  وتؤذي  املجتمع  يف  البلبلة  تثري  ان  شأنها  من 
تطوير  عملية  وجود  عدم  ظل  يف  لكن  واملجموعات". 
مهنة الصحافة يف لبنان وتحديثها انطالقا من التخصص 
النقابات وحقوق  الجامعي، اىل قانون االعالم، اىل عمل 
فعبثا  القطاع...  هذا  استمرارية  وضامن  فيها  املنضوين 

نصل اىل اعالم مسؤول يساهم يف بناء الوطن.
نقاشا  كل حكومة جديدة  مع  االعالمية  الساحة  تشهد 
ملرشوع قانون االعالم، ويتنقل املرشوع مداورة من وزارة 
اىل لجنة نيابية وبالعكس، حتى وصلنا اىل مرحلة تتم فيها 
املوضوع  الحديث، وهذا  االعالم  تخطاها  مواد  مناقشة 
يتطلب مقاربة تحايك الواقع الحايل بعد ان خرق االعالم 
االلكرتوين والتواصل االجتامعي حواجز القوانني يف العامل.

اذا، ما العمل؟ 
 2013/6/26 عقد يف  الذي  املؤمتر  اىل  اشري  ان  هنا  اود 
يف بريوت برعاية وزير االعالم انذاك، ويف حضور ودعم 
واالتحاد  املتحدة  لالمم  العام  لالمني  الشخيص  املمثل 
االورويب، وقد صدر عنه "ميثاق الرشف االعالمي لتعزيز 
امليثاق  هذا  بنود  شكلت  لبنان".  يف  االهيل  السلم 

الثقة  بناء  يعيد  وطني  العالم  الحقيقية  املرتكزات 
والصدقية بني االعالم اللبناين وجمهوره، واللتني تعكسان 
ضمن  ووطنية،  اجتامعية  مبسؤولية  الواقعية  الصورة 
احرتام الحريات العامة، ومتاشيا مع التزام مواثيق االمم 
املتحدة، السيام االعالن العاملي لحقوق االنسان. الالفت، 
اعالمية، خصوصا  وسيلة  اية  تلتزم  مل  تاريخه  حتى  انه 
ووقعوا عىل  املؤمتر  هذا  عنها  ممثلون  التي حرض  تلك 
امليثاق. وكان حرّياً بالوزارة املعنية ان تعيد التذكري مبواد 
بدال  قانونا جديدا  يعتمد  بأن  يصلح  الذي  امليثاق  هذا 

من تضييع الوقت يف النقاشات.  
للتذكري، ان هذا امليثاق يستند اىل روح مبادئ االخالقيات 

الصحافية واالعالمية، ويستلهم مبادئ منها االيت:
الحصول عىل  الجمهور يف  التعبري واالتصال، حق  حرية 
عليهم  ميليه  ما  مامرسة  يف  االعالميني  حق  املعلومات، 
ضمريهم االنساين واملهني، احرتام الخصوصية الشخصية، 
احرتام سيادة القانون وتناول مبسؤولية ذاتية ومؤسسية 
الوطن  بأمن  املس  شأنها  من  التي  املواضيع  ووطنية 
واستقراره او بالثوابت الدستورية، عدم تغليب املصلحة 
الخاصة عىل املصلحة العامة او استخدام اي من الوسائل 
االعالمية عند تناول الشؤون االمنية او القضائية بشكل 

يؤدي اىل االخالل باالمن او املس بالوحدة الوطنية......
الدرج، وُينفض عنه  امليثاق من  ان ُيسحب هذا  يكفي 
خصوصا  مبوجبه،  االعالمي  العمل  تأكيد  ويعاد  الغبار 
وان الذين وقعوا عليه يشكلون 90% من املجتمع املدين 
الذي ينادي ببناء وطن افضل، من دون ان ننىس ان هذا 
رعاية  تحت  دولية  مؤسسات  عمل  باكورة  هو  امليثاق 
وعىل  ساعدوا،  هم  االورويب.  واالتحاد  املتحدة  االمم 
املعنيني يف لبنان االستفادة منه مبا يخدم مصلحة الوطن 
مع  يتناىف  ال  امليثاق  يف  ورد  ما  وان  واالعالم،  والشعب 

تلك املصلحة.
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