اﻟﺨﻤﻴﺲ  2020 - 01-14اﻟﻌﺪد 16000

3

عبد ال�سمد :لبنان يحتل املراتب الأوىل بالف�ساد والدين العام

أك� ��دت وزي � ��رة اإلع � ��ام ف ��ي حكومة
تصريف األع �م��ال منال عبد الصمد أن
«لبنان ليس بخير ،فهو يحتل في الوقت
الراهن املراتب الثاث األولى في العالم
من حيث حجم الفساد ،الكورونا والدين
ال �ع��ام» ،الف�ت��ة إل��ى أن «ال�ت�ق��ري��ر األخير
جلمعية «م��راس �ل��ون ب��ا ح���دود» كشف
أن حرية الصحافة ف��ي لبنان أصبحت
في املرتبة ال��  102وتراجعت عن العام
املاضي ،وه��ذا مؤشر ليس بجيد ،لذلك
يجب القيام بعمل تصحيحي سريع».
ورأت أن «التغيير كلما تأخر أصبح
مكلفا وكلما تأخرت العدالة ضاعت كما
يحصل اآلن في انفجار املرفأ».
ك ��ام ع �ب��د ال �ص �م��د ج ��اء خ ��ال لقاء
افتراضي عبر تطبيق  ،Zoomعقدته
مع طاب من جامعات لبنان بدعوة من
«ج��ري��دة ال �ط��اب» ف��ي جامعة القديس
ي��وس��ف ،حت��ت ع�ن��وان «الصحافة رؤية
 »2021ورأت أن «اإلع��ام العام ضروري
ول �ك��ن ال �ش �ك��ل احل��ال��ي ل��اع��ام العام
بحاجة إلى تغيير ،الن شكل اإلع��ام في
العالم تغير ويجب مواكبة هذا التغيير،
فلم يعد اإلع��ام العام موجها من أعلى
الهرم إلى اجلمهور ،بل حتول إلى اعام
عام يحاكي ويلبي حاجات املجتمع وهو
تشاركي مع أصحاب العاقة».
واعتبرت أن «الشكل احلالي لوزارة
اإلع� ��ام ل��م ي �ع��د ي�ص�ل��ح وب �ح��اج��ة الى
التغيير فنحن نريد إعاما عاما مستقا
عن الوزير».
وق��ال��ت« :ل�ق��د رك��زن��ا ف��ي عملنا على
وضع خطة لاعام العام تتضمن إنشاء
مؤسسة إعامية رقمية «ليبان ميديا»
حتاكي التطور التكنولوجي والرقمي
ويكون االذاعة والتلفزيون والوكالة من
ضمنها ،لذلك يجب إلغاء وزارة اإلعام
بشكلها احلالي وأن يكون هناك مكتب
وزي ��ر دول ��ة إلق��ام��ة احل���وار ب��ني الدولة
وال��ش��ع��ب ،وال� �ت ��واص ��ل م ��ع اجلمهور
واالستماع إلى حاجاته ،فنحن بحاجة

إلى احلوار بني كل االطراف ،واحلوار في
لبنان فقد لأسف بني كل األطراف وهذا
ما يصعب احللول».
وتطرقت إلى «الدور الفعال واألساسي
ل��وزارة االع��ام في إدارة أزم��ة كورونا»،
وق��ال��ت« :أن��ش��أت خلية أزم ��ة إعامية
وضعت خطة إعامية ملواكبة هذه االزمة،
مع إطاق أول موقع الكتروني لتوحيد
املعلومات حول هذه اجلائحة ،باالضافة
إلى إنشاء موقع الكتروني للتحقق من

الوزيرة عبد الصمد خالل اللقاء االفتراضي
األخبار الكاذبة ،وإطاق حمات توعية
وإق��ام��ة تفاهم م��ع وزارة الصناعة من
أجل تشجيع الصناعة احمللية ملنتجات
كورونا».
وتناولت «العمل على اقتراح قانون
اإلع� ��ام وامل��اح��ظ��ات ال �ت��ي وضعتها
الوزارة عليه بشكل يحمي اإلعاميني من
خال إعطائهم حصانة وحمايتهم ومنع
توقيفهم ف��ي ح��ال ح�ص��ول مخالفات»،
مشيرة الى «العمل على تعزيز دور املرأة

في ه��ذا القانون من خ��ال جعل اعضاء
الهيئة الناظمة ل��اع��ام مناصفة بني
النساء والرجال».
ورأت ان «اإلص� ��اح ي�ب��دأ م��ن خال
وج��ود نية ب��اإلص��اح» ،وق��ال��ت« :النية
موجودة ولكن ليس لدى اجلميع».
وع��ن ال�غ��اء وزارة االع ��ام ،رأت عبد
الصمد ان��ه «مت التعجيل ف��ي ط��رح هذا
املوضوع في احلكومة السابقة» ،وقالت:
«م��ن امل�ف�ت��رض البحث ف��ي دور اإلعام
العام وفي ضوئه توضع الهيكلية ،وهذا
ما قمنا به .لقد وضعنا خطة استراتيجية
تتمثل بانشاء «ليبان ميديا» ،وعندها
تتحول ال���وزارة ال��ى مكتب وزي��ر دولة
ل�ش��ؤون ال�ت��واص��ل ،وه��ذه كلها يلزمها
قانون .لذا أوجه نداء الى جميع املعنيني
ف��ي مجلس ال �ن��واب ل��اس��راع ف��ي اقرار
ق��ان��ون اإلع� ��ام اجل��دي��د ،ع�ن��ده��ا تلغى
الوزارة وننشىء «ليبان ميديا» والهيئة
ال �ن��اظ �م��ة ل ��اع ��ام ون �ع �ط��ي حمايات
وضمانات اكبر للصحافيني».

