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.. ومصافحا رئيس اجلمهورية اللبنانية ميشال سليمان .. ومع سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمدالراحل ملحم كرم مع صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في احد اللقاءات

نقيب المحررين اللبنانيين ملحم كرم في ذمة اهلل
املطالب اإلعالمية، كذلك األمر 
بالنس����بة الى مجلس النواب 
وأيقن اجلمي����ع أن الصحافة 
تسلك الطريق القومي وتسعى 
ليكون لبنان مبظاهر احلرية 
التي يعرفها منارة وقدوة لدول 

املنطقة.
تفرد الصحافة

فاإلعالم وممارس����ته حالة 
فري����دة عند ملح����م كرم فمن 
البديهي����ات عنده انه ال ميكن 
لغير الطبيب ان ميارس الطب 
املهن����دس ان ميارس  ولغير 
الهندسة، والشهادة التي تقدمها 
اجلامعة هي التي تثبت ان هذا 
صالح وذاك غير صالح، وعندما 
يخضع املرء لالمتحانات يصبح 
جاهزا ليمارس مهنة، ثم يأتي 
التدرج فتكون ش����هادة  دور 
املؤسسة بصالح الشخص أو 
بفشله، اذا شهدت بصالحه كان 
ناجح����ا، وإذا رغب في العمل 
اعطى كل يوم دليال على رغبته 
وجناحه، لكن الصحافة مهنة 
فري����دة تختل����ف ع����ن كل ما 

سبق.
وعندما ينال املرء شهادة في 
الطب يصبح طبيبا وكذلك في 
امليادين واالختصاصات،  كل 
أم����ا الصحاف����ي ف����ال يصبح 
صحافيا بشكل نهائي عندما 
ينال ش����هادته في الصحافة، 
إذ انه يخضع كل صباح وكل 
مساء المتحان جديد، ويخضع 
اإلعالمي المتحان مع كل نشرة 
وكل خب����ر وفي كل ثانية من 
الوقت ميكن ان يفشل وميكن 
ان ينجح ويكون رأي الناس فيه 
مثل نتيجة اللجنة الفاحصة، 
وان قال السامعون انه فاشل 
فهذا يعني فشال له، ويجب ان 
تخضع الصحافة بشكل مستمر 

المتحانات من الرأي العام.
الرسالة السامية

اإلعالم عنده، رغم رسالته 
السامية والهادفة، ملف ساخن 
خشن امللمس، لكن هذا ال يعني 
ان على املعني����ن باإلعالم ان 
يهرب����وا ويحاذروا احلس����م 
والفصل في مصيره، وألن الكل 
معنيون بهذا الشأن، في لبنان 
وخارجه، وليس����ت القضية 
قضية اإلعالمي����ن بل قضية 
الناس الذين يرغبون في إعالم 
صادق وشفاف، إعالم ال يلتزم 
السياسة الرسمية للمسؤولن 
ويحرص على ان يوفر للرأي 
العام كل املعلومات سواء كان 
األمر في صالح احلكم أو ضده، 
وهذا ما كان برأيه يدفع بالناس 
لينفسوا، فلينفس���وا في الهواء 
ومن خالل الصحف ووسائل 
اإلعالم، لك����ن ليس عليهم ان 

ينفسوا في الشارع.
وكان ينظر لوسائل اإلعالم 
نظ����رة عقالني����ة فيعتبر ان 
للبعض من وس����ائل اإلعالم 
هنات صغي����رة إال ان معظم 
املواقف  الوس����ائل يقف  هذه 
واملس����ؤولة،  الوطني���������ة 
وهن����اك فوضى إعالمية، لكن 
ليس املسؤول عنها من يعمل 
في قطاع اإلعالم، امنا األنظمة 
هي املسؤولة فهي التي سمحت 
بقيام مؤسس����ات إعالمية في 
أحوال غير قانونية فالطبيعة 
تكره الفراغ وه����ذا ش�������أن 
نعرفه من����ذ كان التاريخ، فإذا 
كان هن����اك فراغ وجب ملؤه وغياب الدولة فراغ ميلؤه اجلميع 
وأي انس����ان يعمل في قط�����اع اإلعالم وفي التجارة واخلدمات 

والقانون.
تضليل اإلعالم

أولويت����ه دائما كان����ت أال يتم تضليل اإلع����الم وان ضلل 
بنظره صار مشوها وآثما وان انطلق العمل اإلعالمي من ضمير 
مهني وح���ي وروى احلقائق بال متويه وبال اختصار أو تشوي����ه 
فكان اعالما صادقا، فه���ذا برأيه ما يجب ان نباركه جميعا وان 
نعمل على قيامه واستمراره وجن����احه بأي ثمن، ويجب ان تظل 
املنافسة قائمة ويستفي����د من����ها املعلن واملش����اهد والقارئ 
والسام��ع، وكان يش���دد على التكامل بن هذه الفئات اإلعالمية 

حتى يت��وافر للجميع إعالم مت��وازن وناجح.

وقد اجرى الفقيد لقاءات مع صاحب الس����مو االمير الشيخ 
صباح االحمد وسمو االمير الراحل الشيخ جابر االحمد )رحمه 
اهلل( وسمو االمير الوالد الش����يخ سعدالعبداهلل )رحمه اهلل( 

وعدد كبير من كبار القيادات في الكويت.
اإلعالم الحر

عمل على حتقيق إعالم حر وصادق ومميز بحريته والتزامه 
بأصول املهنة حيث يجب ان تقال احلقيقة على حساب كل شيء 
وكان يفاخر بأن للصحافة املقروءة حصونا ودروعا، إذ مت تعديل 
املرسوم 104 وأزيلت منه كل املظاهر القمعية التي تضمنها وكان 
األمر انتصارا للحرية في لبن����ان وحدوث األمر في زمن كانت 

احدى الصحف اللبنانية »جريدة السفير« مستهدفة.
فوقف كرم يومذاك مع حرية االعالم فتجاوبت الس����لطة مع 

لبنان بالكويت قيادة وشعبا في تلك اللحظة احلرجة التي متر 
بها منطقة الشرق االوسط.

وكان يعتب����ر ان القي����ادة الكويتية الت����ي جنحت في عبور 
العواصف الس����ابقة مؤهلة للنجاح ايضا في عبور العواصف 
اآلتية، عازيا ذلك الى سياسة االعتدال واالنفتاح وحوار الثقافات 
واحلضارات التي يدعو اليها ويطبقها الكويتيون وهم متمسكون 

بهذه القيم في اصعب اللحظات وفي احلك االوقات.
فباحملصل����ة: »اي دولة تتكئ على هذا الت����راث من املعرفة 
واحلضارة والعمق البشري كفيلة بتجاوز كل احملن واالمتحان����ات 
وامللمات.. فالكويت دولة تتمس����ك بقرارها وتنسج حتالفاتها 
بالش����كل الذي يكرس ويعزز حرية قرارها وان التحالفات التي 
تقيمه����ا ال تكب����ل ارادتها النها تدرك منطلقات عملها ومراميه 

البعي���دة والقريبة«.

 خس����ر الوس����ط االعالمي
    اللبنان����ي بش����كل خاص 
والعربي بشكل عام، االعالمي 
القدير ملحم كرم نقيب احملررين 
اللبنانين عن عمر يناهر 76 
عاما بعد صراع مرير مع املرض 

استمر سنوات عدة.
ونقل ك����رم صباح اول من 
امس الى مستشفى »اوتيل ديو« 
في بيروت وهو في حالة صحية 

حرجة حيث وافته املنية.
تاريخ حافل

وللفقيد الراحل تاريخ حافل 
في املجال االعالمي اللبناني اذ 
ش����غل منصب نقيب احملررين 
اللبناينن ملدة تربو على 48 عاما 
متواصلة من دون انقطاع ومت 

التجديد له عام 2009.
وملح����م ك����رم ه����و جنل 
الروائ����ي واالعالم����ي الراحل 
ك����رم ملحم كرم وصاحب دار 
الف ليل����ة وليلة التي يصدر 
العديد م����ن االصدارات  عنها 
العربية والفرنسية  باللغات 
واالجنليزية وبينها صحيفة 
اليومية  »البيرق« السياسية 
ومجلة »احلوادث« السياسية 
االس����بوعية ومجلة الف ليلة 
وليلة الفنية االسبوعية ومجلة 
»ال ريفو دو ليبان« االسبوعية 
السياسية واالجتماعية الصادرة 
بالفرنسية وصحيفة »مونداي 
مورننج« السياسية االسبوعية 

باللغة االجنليزية.
وش����غل كرم منصب نائب 
رئيس احتاد الصحافين العرب 
ورئيس جلن����ة احلريات في 
االحتاد، وجتدر االش����ارة الى 
انه توجد ف����ي لبنان نقابتان 
صحافيتان االولى تضم اصحاب 
الصحف واالصدارات ويرأسها 
نقيب الصحافة محمد البعلبكي 
والثاني����ة تض����م احملرري����ن 
التي كان يرأسها  الصحافين 

ملحم كرم.
الكويت والمواقف الصلبة

وكان للمرحوم النقيب كرم 
مواقف متميزة ومعروفة جتاه 
الكويت اذ لم تكن متر مناسبة 
وطني����ة اال وكان النقيب كرم 
الس����باق الى االشادة بها كما 
كانت ل����ه مواقف صلبة دافع 
فيها عن قضايا الكويت السيما 
عندما تعرضت للغزو العراقي 

الغاشم.
ان »الكويت  ق����ال  وعندما 
كانت وما زالت متد اليد التي 
تغذي خيرا وحبا وتعاطفا مع 
لبنان السيما في ايام محنته 
كما ان ظل سمو امير الكويت 
كان ومازال ماثال فيما يعود كله 
على وطننا باالستقرار والوئام 

والسالم«.
وكان يقول: اننا اخوة نعيش 
في بلدين تربطهما اسمى وارقى 
اللبنانين  العالقات ونح����ن 
ال ننس����ى لالخوة الكويتين 
الداعمة واملس����اندة  مواقفهم 
لنا في كل الظ����روف واحملن 
التي عصف����ت بوطننا لبنان، 
وان اصاب����ع اخلير الكويتية 
الكويتين واضحة  وبصمات 
املعالم ف����ي املناطق اللبنانية 
وهي عالقة ش����هر عسل دائم 

على مختلف االصعدة.
زلزال الغزو

وكان يعتبر ان الكويت عرفت 
كيف تستعيد اراضيها وحترر ترابها الوطني وتفرض احترامها 

على املجتمع الدولي.
وان »الكويت تتمتع باحلرية السياسية وتعرف كيف تنشئ 
عالقات واسعة متكنت بها من رد اكبر زلزال يعصف بكيان وطن 
ومع ذلك تشعر بأنها قوية ومتماسكة بشعبها مبا فيه الكفاية 

لترفع االذى«.
واش����ار الى ان الديبلوماس����ية الكويتية مببادرات قياداتها 
وحس����ها السياسي الراقي استقطبت احترام العالم وخصوصا 
الغرب الذي هب الى جندتها النها دولة انفتاح وتعددية واحترام 

حلقوق االنسان.
واشاد مرات عدة مبوقف صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد في قمة بيروت العربية الذي وضعه في اعلى مستويات 
السياسة احلديثة برؤيته وحنكته وحكمته، معربا عن افتخار 

كان يرى أن الكويت بقياداتها وديبلوماسيتها استطاعت رّد أكبر زلزال يعصف بكيان وطني

الفقيد الراحل نقيب احملررين اللبنانيني ملحم كرم


