ال�صحف ّيون اللبنان ّيون بني الواقع وامل�أمول
ور�شة تدريب ّية تبحث �سبل مكافحة الف�ساد والك�شف عنه
إعالمية
�صحفيني من و�سائل �
العمل نحو ع�رشة
ّ
ّ
إلكرتونية.
مرئية وم�سموعة كما �
مكتوبة،
ّ
ّ

ربى احللو
تتعدد �أ�سباب حاجة جمتمعاتنا �إلى ال�صحافة
ّ
إ�ستق�صائية (مبفهومها العلمي-املهني) وت�شمل
ال
ّ
(خا�صة
املعرفة
على
احل�صول
حق
منها
خمتلفة
ا
أفكار
�
ّ
ً
ً
يف بلداننا) ،ما هي القرارات امل�ؤثّرة على حياة الأفراد،
كيف متنع �سلطة الدولة الو�صول �إلى املعلومة �إن
عنوة �أو �رسًّا عرب قرارت ،غالبًا ما ي�ستبعد فيها املواطن.
ً
ّ
املفكر الإ�صالحي العربي عبد الرحمن الكواكبي
يقول
يقدم تعريفًا
مل
ه
ن
لك
الف�ساد»،
أ�سا�س
�
إ�ستبداد
ل
�إ ّن «ا
ّ
ّ
وا�ضحا لهذه احلالة التاريخية (لي�ست حكرًا على
ً
لبنان �أو العامل العربي فح�سب) .مع نهاية القرن
أمريكية كتب �أحد
التا�سع ع�رش يف الواليات امل ّتحدة ال
ّ
عدة حتقيقات موثّقة
رواد ال�صحافة ّ هرني لويد ّ
أهم ّ
� ّ
تناولت الأ�ساليب امل�ستخدمة من قبل �رشكة �ستاندرد
ّ
�سكك احلديد للق�ضاء على املناف�سني
ؤ�س�سة
�أويل وم� ّ
يف هذا املجال .حمل حتقيقه الذي ن�رش يف �شهر �آذار
«ق�صة الإحتكار
 1881يف جم ّلة «ذي �أتالنتيك» عنوان
ّ
العظمى»  .The Story of a Great Monopolyعلى
�صعيد العامل العربي �شك ّلت حتقيقات قام بها
ق�ضية
القدو�س تناولت
الكاتب امل�رصي �إح�سان عبد
ّ
ّ
ت�سببت بخ�سارة فل�سطني
الأ�سلحة الفا�سدة ،التي
ّ
�إثر نكبة العام � ،1948إحدى بدايات التحقيقات
الإ�ستق�صائية يف العامل العربي.
«بني الواقع وامل�أمول يف جمال مكافحة الف�ساد»
بكيفية �إ�رشاك الإعالم العربي يف هذا
والتفكري
ّ
إعالميني دعت �إليها
املجال ،هو �شعار ور�شة عمل لل
ّ
ال�شبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد
ؤ�س�سة
 ACIACبالتعاون مع ال
إعالمية املخ�رضمة وم� ّ
ّ
�إعالم بال حدود  Media Unlimitedماجدة �أبو فا�ضل،
على هام�ش م�ؤمتر ال�شبكة بدعم من وزارة العدل
اللبنانية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي مع جمموعة
ّ
املنظمات ال�رشيكة والذي حمل عنوان «التوفيق
من
بني الواقع وامل�أمول يف جمال مكافحة الف�ساد :نحو
املزيد من الإبتكار والتجديد يف بريوت� .شارك يف ور�شة
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التطور قد طال الب�رشيّة يف القرن
نظن لربهة أ� ّن
ّ
ّ
الواحد والع�رشين فلم يعد للف�ساد وجود ،مل نعد
بديهية مثل �إر�شاد املال
بحاجة للمطالبة بحقوق
ّ
العام وحقوق املواطن يف الو�صول الى املعلومات...
ال�صحيح �أننا قد جند مبتغانا يف طوباويّة كوكب
التو�صل �إلى حلول
�آخر ،حاليًا نحن حمكومون ب�أمل
ّ
وحماولة التوفيق.
ً
ّ
أهمية
�شكلت ال�سنوات الأخرية
بالفعل
مثال حيًا عن � ّ
وال�سعي �إلى
الإعالم يف الك�شف عن ق�ضايا الف�ساد
ّ
من�سق املجموعة
حما�سبة مرتكبيها ح�سب ما �رشح
ّ
العربية لتعزيز النزاهة
احلكومية يف ال�شبكة
غري
ّ
ّ
م�شددًا
ومكافحة الف�ساد الدكتور عزمي ال�شعيبي،
ّ
ي�سمى
ما
على الدور الذي لعبته ال�صحافة يف ظل
ّ
الربيع العربي ،وتبيان دالئل وقرائن على ف�ساد بع�ض
القادة العرب.
عاملية ت ؤ�ثّر على الكثري من املناطق
الف�ساد م�شكلة
ّ
والبلدان وفق م�ستويات خمتلفة ،لذلك كان من
ال�رضورة �إ�رشاك املجتمع املدين وو�سائل الإعالم
أخ�صائية الإتّ�صال
للق�ضاء عليه ،وفق ما �رصّحت به � ّ
يف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي روت غوميز �سوبرينو
لـ «املج ّلة الق�ضائية» .يف حني ت�ساءل خليل جباره
خالل كلمته املقت�ضبة �إن كان ب�إمكان املجتمع املدين
اللبناين مكافحة الف�ساد بعد �أن �إ�ستهلك كافّة
الطرق املمكنة؟
وكان ت�سا�ؤل �آخر� ،إن كان احلال ت�شا�ؤميًا ما هو دور
الإعالم؟ غري �أ ّن �أبو فا�ضل د�أبت خالل الور�شة على
حتديد مفاهيم الف�ساد والتعريف به وحتديد مظاهره،
ؤ�س�سات ومنها
فتطرقت �إلى تعريفه وفق
ّ
عدة م� ّ
ّ
ال�شفافية الدولية  ،Transparency Internationalالتي
تن�رش �سنويًا منذ العام  1995م�ؤ�رشًا عامليًا للف�ساد
بني الدول .و�أطلعت امل�شاركني على �أنواع املمار�سات
الفا�سدة �إن من قبل من هم يف ال�سلطة �أو من ميلك
وا�سطة ومعرفة وقدرة على الإبتزاز �أحيانًا .وهنا يربز
(خ�صو�صا مع �إنت�شار مواقع التوا�صل
دور الإعالم
ً
إ�ستق�صائية وطرق
ل
ا
وال�صحافة
اجلديدة)
إجتماعية
ال
ّ
ق�ضية والتحقّ ق من
تطبيقها كما كيفية مالحقة
ّ
�صحة املعلومات قبل ن�رشها ،و�رضورة حماية امل�صدر
ّ
واتّباع ميثاق �أخالقي و�إن ندر وجوده يف العامل العربي �أو
�أهمل .وختمت الور�شة بنقا�ش حول �أف�ضل املمار�سات
ال�صحافية ل�ش�ؤون الف�ساد ودور و�سائل
يف التغطية
ّ
التوا�صل الإجتماعي يف مكافحة الف�ساد.

