الوكالة الوطنية –

حلقة نقاش ل"بيت المستقبل" بالتعاون مع "كونراد اديناور" عن "وسائل االعالم
وحرية التعبير والشفافية في العالم العربي"
الجمعة  63شباط  5602الساعة 03:01
نظم "بٌت المستقبل "بالتعاون مع مؤسسة "كونراد ادٌناور" ،حلقة نقاش بعنوان "وسائل
االعالم وحرٌة التعبٌر والشفافٌة فً العالم العربً" ،فً فندق "لوغبلاير " -االشرفٌة،
افتتحها الممثل المقٌم للمؤسسة فً لبنان بٌتر رٌمٌلٌه واإلعالمً سام منسى ممثال "بٌت
المستقبل".
رٌمٌلٌه
بداٌة ألقى رٌمٌلٌه كلمة أوضح فٌها ان "مؤسسة كونراد ادٌناور مقربة من حزب
اإلتحاد المسٌحً الدٌموقراطً فً المانٌا ولدٌها نحو  06مكتبا فً العالم ومشارٌع فً
اكثر من 120بلدا وتهدف الى نشر الدٌموقراطٌة ودولة القانون".
وقال" :الحرٌة اإلعالمٌة والتعبٌر هما من شروط الدٌموقراطٌة دولة وسلطة القانون .
تنبثق السلطة من الشعب فً الدول الدٌموقراطٌة ولهذا ٌجب على المجتمعات
الدٌموقراطٌة ان تكون قادرة على الوصول الى المعلومات التً ترٌد من اجل تشكٌل
رأٌها حول المواضٌع السٌاسٌة المتعددة .كما تمارس وسائل اإلعالم دور الرقابة على
السلطات ،وترعى الحوار الوطنً والحوار ما بٌن الثقافات".
أضاف" :تنتهج مؤسستنا بناء مشهد اعالمً حر ومتوازن إلرساء اسس التنوع
والتعددٌة وسلطة القانون .وما حصل مع صحٌفة شارلً اٌبدو ٌعطٌنا الفرصة للتشدٌد
على دور الصحافة كدلٌل ومؤشر للتغٌٌرات الكبٌرة .ولقد اعتبرت وسائل اإلعالم
األوروبٌة هذه الهجمات اعتداء على جوهر القٌم الغربٌة .ونحن نسأل هل هذه
اإلعتداءات طالت القٌم الغربٌة ام القٌمة العالمٌة لحرٌة التعبٌر؟".
وأشار الى ان "وسائل اإلعالم اللبنانٌة وعددا من اإلعالمٌٌن اللبنانٌٌن وقفوا بثبات

وشجاعة دفاعا عن هذه القٌم ومن بٌنهم شهٌدا الحرٌة سمٌر قصٌر وجبران توٌنً
اللذٌن دفعا حٌاتهما والتزامهما دفاعا عن حرٌة التعبٌر خالل ثورة األرز".
منسى
من جهته ،قال منسى" :ان اعادة احٌاء بٌت المستقبل بالنسبة لً حلم لم اعتقد انه سٌقدر
لً ٌوما اعادة تحقٌقه ،ولكن مع اإلرادات ال شًء مستحٌال ،وان اعادة بٌت المستقبل
بات حقٌقة وسنكون فً المبنى الجدٌد خالل األسابٌع المقبلة".
وأوضح ان "اختٌار موضوع الحلقة جاء بالتداول مع مؤسسة كونراد ادٌناور وفً
سٌاق متابعة مؤتمر واشنطن الذي عقد عام  5602وٌصب ضمن المواضٌع التً ٌجب
مقاربتها وهً تدور كلها حول عنوان واحد ماذا بعد هدوء العواصف فً منطقة الشرق
األوسط؟ وماذا ٌمكن ان نقدم لمرحلة ما بعد انتهاء العاصفة ،اي الثورات ،وكٌفٌة
المواجهة وطرق المعالجة ومن بٌنها بلورة مشروع مارشال للعالم العربً للنهوض
السٌاسً واإلقتصادي واإلجتماعً والثقافً ،الحوكمة الصالحة ،التربٌة والتنمٌة
اإلقتصادٌة عبر شراكة قائمة على تعاون ولٌس على مبدأ األبوة ال سلطة وال سطوة
وال وصاٌة فٌه .حاولنا ان ٌكون معنا اكبر نسبة من المشاركٌن من الدول العربٌة حالت
دون مجٌئهم األسباب األمنٌة وسٌاسٌة".
الجلسة األولى
التأمت الجلسة األولى تحت عنوان "الشفافٌة فً وسائل اإلعالم العربٌة تحدٌات
وفرص" ادارتها اإلعالمٌة جٌزٌل خوري ،وقدم خاللها مدٌر قسم التواصل واإلعالم
فً جامعة القدٌس ٌوسف البروفسور باسكال مونان مقاربة لبنانٌة اعتبر فٌها ان "من
حق اللبنانً ان ٌكون لدٌه وسائل اعالم حرة ومهنٌة".
وعرض عوائق العمل اإلعالمً ،الفتا الى ان "وسائل اإلعالم عاجزة عن القٌام
بدورها بعد ان وزعها قانون اإلعالم المرئً والمسموع حصصا وجوائز ترضٌة على
الطوائف واألحزاب" ،مشٌرا الى أن "الشفافٌة فً لبنان غائبة كلٌا وٌصطدم اإلعالمً
بنصوص قانونٌة مجحفة كالمرسوم اإلشتراعً ".005
بدرخان

أما المقاربة العربٌة فقدمها اإلعالمً عبد الوهاب بدرخان الذي رأى ان "االعالم ال
ٌمكن ان ٌكون شفافا اال اذا توفرت له المعلومات ،وال ٌمكن ان ٌبرهن تلك الشفافٌة اال
اذا تأمنت له الحرٌة" .وقال" :ال مبالغة فً القول ان شروط الشفافٌة غٌر متوفرة فً
البلدان العربٌة ،فعلى مستوى التشرٌعات لم ٌحصل تقدم لصون الشفافٌة واحترام الحق
فً معرفة الحقائق .واما على مستوى التطبٌق ،كان هناك أمل بأن موجة ثورات الربٌع
العربً ستسهم فً تعزٌز الحرٌات والموضوعٌة فً عرض األخبار ولكن النتٌجة
كانت مخٌبة لآلمال .وان ثقافة السرٌة على المستوى الحكومً ال تزال هً السائدة،
نظرا الى ان ثقافة السلطة وممارسة الحكم لم تتغٌر".
الجلسة الثانٌة
وعقدت الجلسة الثانٌة تحت عنوان "الشفافٌة والموضوعٌة فً وسائل اإلعالم العربٌة
بٌن المرتجى والواقع" ادارتها اإلعالمٌة رلى كساب ،وتحدث فٌها مدٌر تحرٌر جرٌدة
"النهار" نبٌل بو منصف عن التوفٌق بٌن سٌاسة التحرٌر والموضوعٌة والشفافٌة،
فرأى ان "الصحافة التقلٌدٌة تعانً سكرات الموت والمتفائلون ٌتوقعون صمودها عقدا
من الزمن ،وقد اصبح فٌها كل انسان صحافٌا نظرا الى التطورات التكنولوجٌة".
ودعا الى "التمسك بالمعاٌٌر الكالسٌكٌة األساسٌة للصحافة فإذا لم تكن هناك شفافٌة
وموضوعٌة فً سٌاسة التحرٌر تقضً الصحٌفة على نفسها" ،معتبرا ان "الموضوعٌة
ال تعنً ان ٌكون الصحافً بال موقف ،وعدم الموقف اسوأ ما فً اإلعالم" .وقال:
"أؤمن بموضوعٌة الخبر وال اؤمن بأن الموضوعٌة تمنع من ان ٌكون لنا رأي .ان
اسوأ ما فً الصحافة اللبنانٌة ان تتماهى بازدواجٌة مع اهل السٌاسة التً تدعً انها
تحاربهم".
اما اإلعالمٌة ندى عبد الصمد من  BBCفأسهبت بالحدٌث عن التغطٌة اإلعالمٌة فً
المؤسسات المرئٌة لؤلحداث الجارٌة فً المنطقة .وقالت" :الموضوعٌة الٌوم تعنً ان
نرى بعٌن واحدة وهذا مرفوض .الموضوعٌة االن اصبحت كلعبة البوكر ،لم نعد الٌوم
نتكلم عن تعرٌف معاٌٌر مهنٌة .والموضوعٌة الٌوم تتمثل بحجب الموقف المتطرف من
الوسائل اإلعالمٌة وهذا مسعى فٌه انصاف ونزاهة".

الوكالة المركزيـة

تعاون "بيت المستقبل" ومؤسسة كونراد اديناور
التقى الرئٌس أمٌن الجمٌّل ممثل مؤسسة كونراد ادٌناور فً لبنان بٌتر رٌمٌلً وتم
البحث فً معاودة التعاون بٌن بٌت المستقبل والمؤسسة كونراد ادٌناور حول برامج
.انمائٌة تتعلق بلبنان خاصة والشرق األوسط عامة
واعلن رٌمٌلً" :ان زٌارته الٌوم هً من اجل دعوة الرئٌس الجمٌّل الى ألمانٌا إللقاء
محاضرة عن الوضع السٌاسً فً لبنان وعن خطته إلعادة اطالق "بٌت المستقبل"
.بالتعاون مع جنرال مارشال فوند األمٌركً
وأوضح ان مؤسسة كونراد ادٌناور مؤسسة سٌاسٌة المانٌة مقربة من اإلتحاد
الدٌموقراطً المسٌحً ولدٌها العدٌد من العالقات والشراكات مع مختلف األحزاب
المسٌحٌة فً اوروبا وفً لبنان ومن ضمنها حزب الكتائب ولقاء الٌوم هو لدرس سبل
.التعاون على مختلف الصعد

جريدة النهـار
ورشة في "بيت المستقبل" عن اإلعالم العربي :لبلورة "مشروع مارشال" سياسي
واقتصادي

السٌدان سام منسى وبٌتر رٌملً ٌتحدثان فً الندوة أمس فً فندق لو غبلاير وبدا جانب
)من المشاركٌن (حسن عسل
شباط 7 5102
تحت عنوان "وسائل االعالم وحرٌة التعبٌر :الشفافٌة فً العالم العربً" عقد "بٌت
 ،حلقة نقاش شارك فٌها اعالمٌون من "المستقبل" بالتعاون مع "مؤسسة كونراد ادٌناور
.فً االشرفٌة "لبنان والعالم العربً فً فندق "لو غبلاير
افتتح الندوة الممثل المقٌم لـ"مؤسسة كونراد ادٌناور" فً لبنان بٌتر رٌملً الذي اكد
"".اهمٌة حرٌة التعبٌر وتنوع اآلراء واألفكار
"بٌت المستقبل" تحدث سام منسى الذي اعتبر "ان اعادة اطالق "بٌت المستقبل"وعن
".بات حقٌقة وان كنا الٌوم فً فندق فغداً فً المبنى الجدٌد للبٌت
النقاش هو النشاط الثانً بعد مؤتمر لٌوم واحد عقد فً واشنطن فً : " 06واضاف
بعنوان" ،بعد العاصفة :الدٌموقراطٌة والتنمٌة  GMFكانون األول  5602بالتعاون مع
فً شرق اوسط جدٌد" .اما حلقة الٌوم فهً بعنوان "وسائل االعالم وحرٌة التعبٌر:

الشفافٌة فً العالم العربً" .وهً تأتً فً سٌاق متابعة لقاء واشنطن وتصب فً اطار
للسنة األولى وربما "المواضٌع المنوي مقاربتها فً روزنامة عمل "بٌت المستقبل
ماذا بعد هدوء العواصف :الثانٌة اٌضا ً والتً تدور حول محطة رئٌسة ومحورٌة هً
".فً منطقتنا ،وما هً اهم المعضالت وكٌف ٌمكن مواجهتها ومعالجتها؟
وقال" :باختصار العنوان البارز لنشاطات المركز هو بلورة مشروع مارشال للعالم
".العربً للنهوض السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً والثقافً
وحملت الجلسة األولى عنوان" :الشفافٌة فً وسائل االعالم العربٌة  -تحدٌات وفرص
ادارتها" لالعالمٌة جٌزٌل خوري وتحدث فٌها البروفسور باسكال مونان واالعالمً
عبد الوهاب بدرخان .وعقدت الجلسة الثانٌة بعنوان" :الشفافٌة والموضوعٌة فً وسائل
االعالم العربٌة  -بٌن المرتجى والواقع" وادارتها االعالمٌة رلى كساب ،وتحدث فٌها
.نائب رئٌس تحرٌر "النهار" الزمٌل نبٌل بو منصف واالعالمٌة ندى عبد الصمد
وناقشت الجلسة الثالثة "االعالم ووسائل التواصل االجتماعً -تكامل ام تناقض" ،وقد
ادارها االعالمً ربٌع الهبر ،وتحدث فٌها المدٌر العام لـ"كوانتوم" اٌلً خوري
.والم ّدون جٌنو رعٌدي
اما الجلسة الرابعة فركزت على تجربة التلفزة العربٌة ،وادارها االعالمً ندٌم قطٌش،
مً  MCFوتحدث فٌها مدٌر مكتب "الحٌاة" فً بغداد مشرق عباس ورئٌسة مؤسسة
.شدٌاق .وقدمت الخالصة والتوصٌات مدٌرة تحرٌر "موقع ناو لٌبانون" حنٌن غدار

جريدة المستقبـل

حلقة «بيت المستقبل» و«كونراد إديناور» :إعالمنا مرتهن وشفافيته ملتبسة

سارة مطر
«وسائل اإلعالم وحرٌة التعبٌر والشفافٌة فً العالم العربً» عنوان حلقة النقاش التً
ر ّكز المحاضرون والمشاركون فٌها على أن «ال شفافٌة من دون استقاللٌة ،خصوصا ً
أن وسائل اإلعالم أصبحت من «عدة» الشغل التحرٌضً لؤلحزاب ،وأنه ال ٌمكن
للشفافٌة أن تبرهن عن نفسها إال إذا توفرت الحرٌة والحق فً الوصول إلى المعلومات
والتحقق منها» ،مبدٌن ارتٌاحا ً جزئٌا ً تجاه «وسائل التواصل االجتماعً التً تؤمن
استطالعات فورٌة مهمة ،والتً من جهة أخرى حولت كل انسان الى «صحافً فاتح
عحسابو«.
الحلقة التً ّ
نظمها أمس «بٌت المستقبل» بالتعاون مع مؤسسة «كونراد إدٌناور» فً
ّ
للممثل المقٌم لمؤسسة «كونراد» فً لبنان
فندق لوغبلاير ،األشرفٌة ،استهلت بكلمة
بٌتر رٌمٌلٌه ،الذي أ ّكد «أهمٌة حرٌة التعبٌر وتعزٌز الشفافٌة والدٌموقراطٌة فً
المجتمع ،وتمكٌن اإلعالم من أن ٌكون قادراً على الرقابة والمحاسبة ،فٌصبح فعالً
السلطة الرابعة».
ولفت الزمٌل سام منسى إلى أن «إعادة إحٌاء»بٌت المستقبل» كان حلما ً تحقق»،
مشٌراً الى ان «العنوان األبرز ألنشطة «بٌت المستقبل» سٌكون بلورة مشروع

مارشال للعالم العربً للنهوض السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً والثقافً ٌقوم على
الحوكمة الصالحة ،والتربٌة والتنمٌة االقتصادٌة».
الجلسات
أدارت الجلسة األولى بعنوان «الشفافٌة فً وسائل اإلعالم العربٌة ـ تحدٌات وفرص»
الزمٌلة جٌزٌل خوري التً اعتبرت أن «الشفافٌة تكمن فً الخبر ومصداقٌته ،فً
اإلدارة والقوانٌن وفً التموٌل ،وهناك مؤسسات غامضة فً النقاط الثالث ،فهل ٌمكن
أن نلحظ شفافٌة فً إعالم ٌتوزع حصصا ً وفق التقسٌمات السٌاسٌة والطائفٌة؟».
وتساءل مدٌر قسم اإلعالم والتواصل فً جامعة «القدٌس ٌوسف» باسكال مونان عن
«إمكانٌة وجود شفافٌة إعالمٌة فً مجتمع غٌر شفاف» ،مؤكداً أن «وسائل اإلعالم فً
لبنان موزعة على الطبقة السٌاسٌة وتعمل وفق أجنداتها ،فتخاطب الغرائز وتهمش
وتعتم القضاٌا التً ال تتوافق مع مصالحها ،ما ٌعنً أن ال إعالم من دون صحافٌٌن
أحرار ٌسعون إلى التغٌٌر ،فال تعود الشفافٌة «قلٌلة الدسم».
أما الكاتب السٌاسً فً جرٌدة «الحٌاة» عبدالوهاب بدرخان ،فاعتبر أن «المشكلة
األساسٌة هً الرقابة الذاتٌة ،وإذا كانت الشفافٌة تتعلق بتشرٌعات قانون اإلعالم وحق
الوصول الى المعلومات ،فعلى مستوى التشرٌع ال تق ّدم كبٌراً وعلى مستوى التطبٌق ال
جدٌد» ،متسائالً« :هل الشفافٌة مسؤولٌة اإلعالم أم السلطة؟».
وأدارت الزمٌلة رلى كساب الجلسة الثانٌة بعنوان «الشفافٌة والموضوعٌة فً وسائل
اإلعالم العربٌة ـ بٌن المرتجى والواقع» ،وتحدث مدٌر تحرٌر جرٌدة «النهار» الزمٌل
نبٌل بو منصف عن أن «الموضوعٌة والشفافٌة معٌاران أساسٌان لسٌاسة التحرٌر،
غٌر أن الموضوعٌة ال تعنً أن نكون بال لون ،إنما أن نحافظ على دقة الخبر لكن من
دون أن نكون حٌادٌٌن» ،مشٌراً الى أن «الشفافٌة قصة ملتبسة فً لبنان».
ورأت الزمٌلة من الـ BBCالعربٌة ندى عبدالصمد أن «الموضوعٌة الٌوم تكمن فً
حجب الرأي المتطرف عوضا ً عن إبرازه» .وتمحورت الجلسة الثالثة بإدارة الزمٌل
ربٌع الهبر حول «اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعً ـ تكامل أو تناقض» ،وتحدث
فٌها مدٌر عام «كوانتم» إٌلً خوري وصاحب مدونة «جٌنو» جٌنو رعٌدي عن
مرحلة الخبر من تغطٌته ونشره الى مهمة االلتزام والتواصل .أما الجلسة الرابعة
فركزت على «تجربة التلفزة العربٌة» ،حٌث أدارها الزمٌل ندٌم قطٌش وتحدث فٌها
مدٌر مكتب جرٌدة «الحٌاة» فً بغداد مشرق عباس ورئٌسة مؤسسة مً شدٌاق -
معهد االعالم الزمٌلة مً شدٌاق .واختتمت حلقة النقاش بجلسة خالصة وتوصٌات

عرضتها مدٌرة تحرٌر موقع « »Now Lebanonحنٌن غدار.
وشددت المداخالت والتوصٌات على أن ال شفافٌة من دون استقاللٌة ،خصوصا ً أن
وسائل اإلعالم أصبحت من «عدة» الشغل التحرٌضً لؤلحزاب ،وأنه ال ٌمكن للشفافٌة
أن تبرهن عن نفسها إال إذا توفرت الحرٌة والحق فً الوصول الى المعلومات .كما أن
الشفافٌة ٌجب أن تكمن أوالً فً السلطات والمجتمع».
وأكدوا أن «األهمٌة تبقى لتحلً اإلعالمً بالمهنٌة والدقة ،فحتى فً دول الغرب ال
نجد صحافة حرة إنما صحافٌٌن أحراراً« .وإذ أشادوا بـ»إٌجابٌة حققتها وسائل
التواصل االجتماعً من جهة تأمٌن استطالعات فورٌة مهمة تنقل نبض الشارع»،
أسفوا لـ»تحول كل إنسان إلى «صحافً فاتح عحسابو» ٌطلق اإلشاعات القاتلة من
دون أخالقٌات ومعاٌٌر تردعه».

جريدة الجمهوريـة
وسائل اإلعالم وحرية التعبير والشفافية»
السبت  10شباط 5102

تحت عنوان «وسائل اإلعالم وحرٌة التعبٌر والشفافٌة فً العالم العربً» ،عقد «بٌت
المستقبل» بالتعاون مع مؤسسة «كونراد ادٌناور» ،فً فندق «لو غبلاير »األشرفٌة،
حلقة نقاش شارك فٌها اعالمٌون من لبنان والعالم العربً .
ّ
الممثل المقٌم لمؤسسة «كونراد ادٌناور» فً لبنان ،مشدداً على
افتتح الندوة بٌتر رٌملً
أهمٌّة حرٌة التعبٌر وتنوّ ع اآلراء واألفكار .
من جهته ،تحدث سام منسى عن «بٌت المستقبل» ،فأ ّكد أنّ إعادة اطالق «بٌت
المستقبل» بات حقٌقة .وقال« :النقاش الٌوم هو النشاط الثانً بعد مؤتمر لٌوم واحد عقد
فً واشنطن فً  01كانون األول  5102بالتعاون مع  GMFتحت عنوان ،بعد
العاصفة :الدٌموقراطٌة والتنمٌة فً شرق أوسط جدٌد .أمّا حلقة الٌوم فهً تحت عنوان

«وسائل االعالم وحرٌة التعبٌر والشفافٌة فً العالم العربً» ،وتأتً فً سٌاق متابعة
لقاء واشنطن وتصبّ فً إطار المواضٌع المنوي مقاربتها فً روزنامة عمل «بٌت
المستقبل» للسنة األولى ،وربما الثانٌة اٌضاً ،والتً تدور حول محطة رئٌسة ومحورٌة
هً :ماذا بعد هدوء العواصف فً منطقتنا وما هً أه ّم المعضالت وكٌف ٌمكن
مواجهتها ومعالجتها؟» .وأضاف منسى« :باختصار ،العنوان البارز ألنشطة المركز
هو بلورة مشروع مارشال للعالم العربً للنهوض السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً
والثقافً».
ثم عقدت الجلسة األولى تحت عنوان «الشفافٌة فً وسائل االعالم العربٌة  -تحدٌات
وفرص» ،أدارتها اإلعالمٌة جٌزٌل خوري ،وتحدث فٌها البروفٌسور باسكال مونان
واالعالمً عبد الوهاب بدرحان.
وعقدت الجلسة الثانٌة تحت عنوان «الشفافٌة والموضوعٌة فً وسائل االعالم العربٌة
 بٌن المرتجى والواقع» ،وأدارتها االعالمٌة رلى كساب ،وتحدث فٌها مدٌر تحرٌرجرٌدة «النهار» نبٌل بو منصف واالعالمٌة ندى عبد الصمد .وناقشت الجلسة الثالثة
«االعالم ووسائل التواصل االجتماعً -تكامل أو تناقض» ،أدارها االعالمً ربٌع
الهبر ،وتحدث فٌها المدٌر العام لـ»كوانتوم» اٌلً خوري ،والمدوّ ن جٌنو رعٌدي.
أمّا الجلسة الرابعة فركزت على «تجربة التلفزة العربٌة» ،أدارها االعالمً ندٌم
قطٌش ،وتحدث فٌها مدٌر مكتب «الحٌاة» فً بغداد مشرق عباس ورئٌسة مؤسسة
MCFالدكتورة مً شدٌاق .وفً الجلسة األخٌرة ،قدمت الخالصة والتوصٌات مدٌرة
تحرٌر موقع Now Lebanonحنٌن غدار.

جريدة الحيـاة
حلقة نقاش حول اإلعالم في العالم العربي

«وسائل اإلعالم وحرٌة التعبٌر والشفافٌة فً العالم العربً» عنوان حلقة نقاش ،نظمها أمس
«بٌت المستقبل» بالتعاون مع «مؤسسة كونراد أدٌناور» ،فً فندق لو غبلاير  -بٌروت،
بمشاركة إعالمٌٌن من لبنان والعالم العربً.
افتتح الندوة بٌتر رٌملً الممثل المقٌم لمؤسسة كونراد أدٌناور فً لبنان مؤكداً أهمٌة حرٌة
التعبٌر وتنوع اآلراء واألفكار.
وعن «بٌت المستقبل» تحدث سام منسى الذي أكد أن إعادة إطالق «بٌت المستقبل »باتت
حقٌقة و«إن لم نكن الٌوم ،نكون غداً فً البناء الجدٌد».
ورأى أن «حلقة النقاش الٌوم هً النشاط الثانً بعد مؤتمر لٌوم واحــد عقــد فً واشنـطن
فً  06كانون األول (دٌسمبر)  5602بالتعاون مع  GMFفً عنوان «بعد العاصفة:

الدٌمـوقراطٌة والتنـمٌة فً شـرق أوسط جدٌد» .أما حلقة الٌوم فهً فً عنوان «وسائل
اإلعالم وحرٌة التعبٌر والشفافٌة فً العالم العربً» ،وتأتً فً سٌاق متابعة لقاء واشنطن،
وتصب فً إطار المواضٌع المنوي مقاربتها فً روزنامة عمل «بٌت المستــقبل» للسـنة
األولى ،وربما الثانٌة أٌضاً ،والتً تدور حول محطة رئٌسٌة ومحورٌة هً:
ماذا بعد هدوء العواصف فً منطقتنا؟ وما هً أهم المعضالت وكٌف تمكن مواجهتها
ومعالجتها؟
الجلسة األولى فً النقاش حملت عنوان« :الشفافٌة فً وسائل اإلعالم العربٌة – تحدٌات
وفرص» ،أدارتها جٌزٌل خوري وتحدث فٌها باسكال مونان وعبدالوهاب بدرخان .والجلسة
الثانٌة عن «الشفافٌة والموضوعٌة فً وسائل اإلعالم العربٌة -بٌن المرتجى والواقع»
أدارتها رلى كساب وتحدث فٌها نبٌل بو منصف وندى عبدالصمد.
وناقشت الجلسة الثالثة «اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعً  -تكامل أو تناقض» ،أدارها
ربٌع الهبر ،وتحدث فٌها إٌلً خوري وجٌنو رعٌدي .أما الجلسة الرابعة فركزت على تجربة
التلفزة العربٌة ،أدارها ندٌم قطٌش وتحدث فٌها مشرق عباس ومً شدٌاق .وفً الجلسة
األخٌرة قدمت الخالصة والتوصٌات حنٌن غدار.

