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متري لـ »األنباء«: الهجوم على سليمان غير مبرر ولقاء عون ـ الحريري خير من عدمه
بيان عاكوم

رد وزير االعالم اللبناني د.طارق متري على الهجوم الذي شنه 
مدير األمن العام السابق جميل السيد على رئيس اجلمهورية، 
مشيرا الى انه كالم غير مبرر مبينا ان الرئيس حريص كل احلرص 
على احترام الدستور ووحدة البالد ويعمل على بناء الوفاق وليس 
فقط ادارته، مؤكدا على ان هذا الهجوم ليس في مصلحة البالد. 
وقال في حوار خاص مع »األنباء« خالل زيارته الى الكويت لتمثيل 
الرئيس فؤاد السـنيورة في اجتماع املجلس العربي الذي مت 

تأسيسه في الكويت انه ال يوجد مبرر العتذار الرئيس املكلف 
سعد احلريري عن عدم تشكيل احلكومة حتى ان طال انتظار 

التأليف النه قام بواجبه وتصرف بحكمة. 
وانتقد متري بعض القوى السياسية التي اشار الى انها تريد 
تغيير قواعد النظام السياسـي للبالد وتتدخل في مهام رئيس 
الـوزراء ورئيس اجلمهورية، الفتا الى انـه ال يحق الي قوى ان 
تفرض رأيها علـى الرئيس املكلف الن من يشـكل احلكومة 
ليس زعماء القوى السياسية وال يحق لهم التصرف في جزء من 

السلطة كما يشـاؤون وامنا فقط يؤخذ برأيهم واستشارتهم. 
ورأى متري ايضا ان احد اسباب عرقلة التأليف وجود دول تريد 
اسـتثمار عملية تأليف احلكومة حتى تنـال مقابال ما وبانتظار 
هذا املقابل لن تفرج عن التأليف مبينا ان هناك قوى ملصالح 
داخلية تلتقي مع هذه الرغبة. وعما اذا كان لقاء احلريريـ  عون 
سيحقق اجنازات على صعيد تشكيل احلكومة قال: »اللقاء خير 
من عدمه والرئيس احلريري اظهر استعداده ملشاورة اجلميع 

وتصرف مبرونة كبيرة«. وفيما يلي تفاصيل احلوار:

وزير اإلعالم اللبناني أكد أن الصحافة الكويتية جديرة بالتقدير واإلعجاب وتشبه لبنان في الحرية والتنوع

الوزير طارق متري يجدد التأكيد على أن اإلعالم في لبنان على أرضية كبيرة من املهنية

لوسـائل  المسـؤولين  امتـالك  مـن  تحـد  قوانيـن  سـن  الـوارد  فـي  ليـس 
إعـالميـة فـإذا كـانـت »الفوضـى« تـلـك تمـّس الحـريـة فسـنحـافظ عـليهـا

ذلـك  اسـتثـمار  تـريـد  دول  وجـود  التألـيـف  عرقلـة  أسـبـاب  أحـد 
الرغبـة وهـذه  تلتقـي  داخليـة  لمصالـح  قـوى  وهنـاك  مقابـالً  تـنـال  حتـى 

صدقية وسائل االعالم وتعزيز احترامها داخل البلد وخارجه.
لقاء الحريري ـ عون

لقاء عونـ  احلريري هل سيحقق اجنازات أو اي تغيير في حل العقدة 
احلكومية؟

اللقاء خي���ر من عدمه والرئيس احلريري كان واضحا منذ اليوم 
االول بإظهار اس���تعداده ملش���اورة اجلميع واللقاء معهم وتصرف 
مبرونة كبيرة وحتفظ من باب االحترام لآلخر. وان شاء اهلل يكون 

اللقاء بداية جتاوب مع هذه السياسة.
ماذا لو أصر العماد ميشال عون على مواقفه؟

ال أعتقد ان االصرار هو الطريق الصحيح اذا كنا في نظام دميوقراطي 
لديه اصوله، فرئيس الوزراء يؤلف احلكومة بالتش���اور مع رئيس 
اجلمهورية الذي يوقع مراس���يمها، فإذا أردنا احترام ذلك مع االخذ 
برأي القوى السياس���ية كلها ونراعي التوازنات السياسية املطلوبة 
في حكومة ائتالف وطني فليس من حق اي قوى سياسية ان تفرض 
على رئيس الوزراء املكلف رأيها، وال يوجد أي بلد في العالم تؤلف 

فيه احلكومات بهذه الطريقة.
رئيس الوزراء ورئيس اجلمهورية ليس عملهم جلب 3 أجس���ام 
يلصق بعضها ببعض، فاحلكومة جسم واحد ومن يشكل احلكومة ليس 
زعماء القوى السياسية، نعم لهم رأي مهم ويستشارون، ولكن هذا ال 
يعطيهم احلق في التصرف بجزء من السلطة كما يشاؤون والسلطة 
في مجتمع متنوع وروحية االئتالف هي تشاركية وال يستطيع طرف 

بال�Vito أو مبشيئة ال تقبل اجلدل يفرضها على البقية.
فيما لو استمرت االزمة هل اعتذار الرئيس املكلف وارد؟

ال يوجد اي مبرر العتذار الرئيس املكلف، فهو تكلف بأكثرية وقام 
بواجبه وتصرف بحكمة ومن مصلحة لبنان أن ينتظروه.

ما ردكم على الهجوم الذي تعرض له رئيس اجلمهورية من قبل جميل 
السيد؟

الرئيس حريص على احترام الدستور ووحدة البالد وبناء الوفاق 
وليس فقط إدارته والهجوم عليه أيا كانت دوافعه فغير مبرر وليس 

ملصلحة لبنان.
ــى الواجهة اخيرا، ملاذا برأيكم؟  ــهدنا عودة ملف احملكمة الدولية ال ش

وهل هناك رابط بينه وبني التشكيلة احلكومية؟
ال يوج���د رابط فتأليف احلكومة عملي���ة داخلية تخضع لقواعد 
نظامنا السياس���ي وموازين القوى السياسية ولنتائج االنتخابات. 
واحملكمة الدولية كيان قضائي يخضع لنظام وهيئة قضائية بعيدة 
عن التسييس بنيت وفق أعلى املعايير القضائية وتقوم بعملها بعيدا 
عن احلكومات اللبنانية التي ال تسأل وال تعطي لنفسها احلق وليس 
لديها احلق في التدخل في شؤون احملكمة، ومن مصلحة كل اللبنانيني 

ان يتركوا احملكمة تقوم بعملها، وويقوموا هم بعملهم.

بني الكويت ولبنان على غير صعيد ومنها ما يتعلق بحرية اإلعالم 
وتنوعه.

الحظنا في الفترة األخيرة تراجع مركز لبنان في حرية الصحافة وفقا 
للتصنيفات التي جتريها مؤسسات عاملية، ملاذا هذا التراجع؟

اإلعالم في لبنان متنوع وحر وعلى درجة عالية من املهنية، ولكن 
مش���كلة اإلعالم اللبناني انه ليس مستقال كفاية، وكثير من وسائل 
اإلعالم خصوصا املرئي واملسموع - ألن اإلعالم املكتوب أكثر استقالال 
من اإلعالم املرئي واملس���موع - يرتبط بقوى سياس���ية، وكثير من 
املرات يتحول ملا يش���به اإلعالم احلزبي ولذل���ك يتجه للتعبير عن 
املوق���ف والدفاع عنه وتعبئة األنصار وإدانة اخلصوم، فهذه األمور 
تأخذ حجما كبيرا من العمل اإلعالمي على حساب اخلبر وتوفير املادة 

اإلعالمية التي تسمح للمواطن بان يكّون قناعاته.
نقبل الفوضى للحفاظ على الحرية

معظم املؤسسات اإلعالمية في لبنان ميتلكها زعماء سياسيون، وكما 
ذكرت حتول اإلعالم ملا يشبه اإلعالم احلزبي، فكيف ميكن اذن النهوض 

مجددا باإلعالم اللبناني بعيدا عن هذه الفوضى؟
اذا كان ثمن احلرية هو الفوضى فس���نحافظ على احلرية وليس 
باسم الفوضى بس���ن قوانني حتد من احلرية، فهذا ليس في الوارد، 
ولبنان سيفقد ميزة كبيرة من ميزاته اذا قيدت احلريات اإلعالمية أو 
مورست على اإلعالم رقابة أيا كانت دوافع هذه الرقابة، فهذه قناعتي 
أعبر عنها بصراحة دون التباس، ولكن املشاكل التي كنا نشير اليها 
يجب ان تعالج بطريقة أخرى، وانا كنت ممن يعتقدون ان اإلعالميني 
أنفسهم يستطيعون فيما بينهم ان يكّونوا نوعا من امليثاق األخالقي 
املهني فهذا يسمح لوسائل اإلعالم التي ينتمون اليها رغم انحيازها 
السياسي الواضح - وهذا حقها - بان تعبر عن رأيها كما تشاء ولكن 
مع بعض االستقالل، ال أحد يرى ان يحرم وسائل اإلعالم واإلعالميني، 
فمن حقهم ان يكونوا أصحاب موقف، ولكن من حق اللبنانيني عليهم 
واإلعالميني املهنيني على وس���ائل إعالمهم ان يكون هناك متييز بني 
العمل اإلعالمي املهني الصرف الذي تضبطه قواعد مهنية وأخالقية 
وبني اخليارات السياسية، فإذا كان لدي خيارات سياسية أعبر عنها 
من خالل وس���يلتي اإلعالمية فهذا ال يبرر ان انشر أخبارا كاذبة، وال 
يبرر ان اعتمد من أجل تعزيز مواقفي السياس���ية على مصادر غير 
جديرة بالثقة أو لم أحتقق من املعلومات التي تصلني، فهذا غير مبرر 
أيا كان موقفي السياس���ي ألن هناك قواعد للمهنة يجب ان احترمها، 
واعتقد ان التنظيمات املهنية لإلعالميني تشكل اطارا يجمع اإلعالميني 
وتكون حريصة على احترام أصول املهنة ليس بقوة القانون وامنا 
بقوة االقناع والتضامن املهني، فهذا يحسن وضعنا، وال ادعي ان ذلك 

يحصل بني ليلة وضحاها وامنا هو عمل تراكمي يحتاج الى وقت.
ماذا عن تطوير قانون اإلعالم اللبناني؟

ف���ي كل القوانني ال يوجد قانون كام���ل، نحن لدينا قانون ولكنه 
لم يطبق، وأنا كوزير إعالم ال أتدخل في عدم احترام وسائل اإلعالم 
املرئي واملس���موع للقوانني ألن هيئة املجلس الوطني لإلعالم املرئي 
واملسموع مهمتها السهر على تطبيق القوانني. أما في مجالي فأطبق 
القانون دون تردد، ودون اعتبار ألي مواقف سياسية، واألمر اآلخر 
اذا كنا بحاجة لقوانني جديدة أكثر حداثة فلتكن، ولكن علينا التباحث 
أكثر حولها، وكنت استطيع وضع قانون جديد واقترح على احلكومة 
ولكنني فكرت في ان يكون النظر في قوانني جديدة من خالل عملية 
تشاركية بني الوزير واإلعالميني، ولهذا وضعت مسودة إعالن املبادئ 
للمؤسسات اإلعالمية واجتمعت مع وسائل اإلعالم وتناقشت معها 

حولها. 
ــرت تقييدا  ــعة واعتب ــر وانتقادات واس ــت برفض كبي ــا جوبه لكنه

للحريات؟
لم استس���لم وسأكمل السير في قناعاتي ولم اخف وال اخجل وال 
ارضخ الي ابتزاز، وحملة التهويل التي ش���نت على نص اعددته مع 
اعالميني بالتشاور معهم ال تخوفني وال تؤثر فّي، ومن شن احلملة ال 
ميتلك اي صدقية ونحن نعلم ان وراء ذلك اهدافا سياسية رغم انني 

بالعمل الذي قمت به اهدافي لم تكن سياسية باملعنى الفئوي.
وانا حريص ان يكون لدين���ا اعالم يليق بصورة اعالم عصري، 
وهم ال يعرف���ون انه ال يوجد بلد دميوقراطي ف���ي العالم اال ولديه 
مواثيق قائمة على مجموعة مبادئ وس���لوكيات يتعاقد االعالميون 

على احترامها.
وما نعانيه في لبنان عدم احترام اصول املهنة لدى البعض حيث 
تنشر االخبار بعيدا عن التأكد من مصداقية املادة او اخلبر، وهذا ال 

يعني كل وسائل االعالم وامنا اقلية ولكن لديها صوت عال.
وايضا اشير الى ان هناك الكثير من االعالميني يتمتعون باملهنية 
اال ان ما يحصل ان وسائل اعالمهم تقتطع عملهم وتستخدمه الغراض 
تخ���ص مواقفها السياس���ية او في احلمالت التي تريد ش���نها على 

خصومها.
يعني االعالم اللبناني وصل الى وضع مزٍر؟

ال اريد ان اعمم، والسواد االعظم لديهم كفاءة عالية، ولكن هناك 
مش���كلة وسببها االنقسام السياس���ي ونفوذ القوى السياسية على 
وس���ائل االعالم والطريقة التي ميارس بها اللبنانيون السياسة من 
خالل تشويه صورة اخلصم واالساءة الى سمعته وحتقيره والتهكم 
على نحو يس���يء الى كرامته وهذه مشكلة ليس فقط اعالمية وامنا 
ثقافية ومعاجلتها تتجاوز االع���الم، ولكن بإمكان االعالميني القيام 

بدورهم الن هذه املشكلة عامة ثقافية اجتماعية وسياسية.
واقول هنا ان صدقية االعالم اللبناني على احملك داخليا وخارجيا، 
وكن���ت اعتقدت ان وثيقة اعالم املبادئ قد تكون بداية لكنها تعثرت 
وانا ذكرت لالعالميني ان االتفاق عليها ليس من اجلي وامنا من اجل 

إلى أي مدى سيحقق املجلس العربي الذي تشاركون في اجتماعاته نقلة 
نوعية برأيكم في عمل مؤسسات املجتمع املدني، وهل سيكون استثناء من 

القاعدة التي اعتدنا عليها في عمل تلك املؤسسات في وطننا العربي؟
هذا االجتماع خطوة اولى مهمة، فهناك حاجة ملجلس كالذي اجتمعنا 
من اجل إنشائه ولكننا بحاجة للمزيد من التفكير لتحديد مهامه بدقة، 
لكن الفكرة اآلن هي ان يضم املجلس ش���خصيات وليس مؤسسات، 
وبالتالي قيمة املجلس وعمله في املستقبل مرتبطة بالتأثير املعنوي، 
االحترام والصدقية التي حتظى بها الش���خصيات التي يتألف منها 
وايضا مت االتفاق على ان يضم املجلس اشخاصا ممن لديهم خبرة في 
احلياة العامة ولكن ال يحتلون اآلن مناصب سياسية، وهذا مفيد جدا 
ألنه يعطي املجلس االستقاللية ويكون أقرب للتفاعل مع االهتمامات 

التي تعبر عنها مؤسسات املجتمع املدني.
ــل من املمكن ان يكون مؤثرا على صناع القرار في حني ان التجربة  ه

العربية مخيبة لآلمال في هذا اخلصوص؟
إنشاء املجلس يهدف الى املساهمة في حل بعض املشكالت العربية 
او م���ن اجل احلوار العربي � العربي واحل���وار مع العالم اخلارجي، 
ولكن بطريقة تسمح للعاملني فيه بان يسهموا في صنع القرار، وهنا 
يستحسن التمييز بني صنع القرار واتخاذ القرار، فالسلطة السياسية 
هي التي تتخذ القرار ولكن صنعه بكل املجتمعات العربية بغض النظر 
عن طبيعة األنظمة السياسية فيها عملية معقدة يشارك فيها املثقفون 
واالعالم والشخصيات ومؤسس���ات املجتمع املدني، وفكرة املجلس 
تقوم على أهمية املساهمة في صنع القرار بهذا املعنى، وما مت اليوم 

اجتماع تأسيسي سيلحقه اجتماع تشاوري آخر بعد 3 أشهر.
ماذا عن دور املجلس في حل اخلالفات العربية، حيث قيل ان االجتماع 

شهد انقساما في اآلراء حول ما اذا كان سيتدخل في اخلالفات ام ال؟
لم يحصل انقسام، يعني حزبني، كال منهما مبواجهة اآلخر، ولكن 
نوقشت الفكرة ولم يحصل اجتماع حولها، ولكنها التزال مفتوحة، 
وكما ذكرت ان املجلس يضم ش���خصيات لها خبرة في العمل العام، 
وميكن للمجلس ان يقوم بدور الوس���اطة او املس���اعي احلميدة او 
تقدمي رؤى حلل بعض املش���كالت بني الدول العربية إذا نش���أت او 

داخل الدول العربية.
ماذا عن وجودكم؟ هل أنتم تشاركون في التأسيس؟

املدعو هو الرئيس فؤاد السنيورة ولكن لم يحضر االجتماع ملشاغله، 
فهو اليزال رئيس حكومة مستقيلة وحينما دعي كان االفتراض انه 

لم يعد يحتل منصبا سياسيا، ولست من ضمن مؤسسي املجلس.
ــالم الكويتي؟ وهل هناك اي  ــر إعالم في اي خانة تصنف اإلع كوزي

تعاون بني الكويت ولبنان في هذا املجال؟
اإلعالم الكويتي يتميز بالتنوع واحلرية الواسعة، ويتضمن كفاءات 
عالي���ة ومهنية، فالصحافة الكويتية جديرة بالتقدير واإلعجاب، اما 
العالق���ة بني لبنان والكويت فهي قدمية ووثيقة وهناك ش���به كبير 


