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واملاأمول الواقع  بني  اللبنانّيون  ال�ضحفّيون 
عنه والك�ضف  الف�ضاد  مكافحة  �ضبل  تبحث  تدريبّية  ور�ضة 

ربى احللو

ال�ضحافة  اإلى  جمتمعاتنا  حاجة  اأ�ضباب  تتعّدد 
وت�ضمل  العلمي-املهني(  )بفهومها  الإ�ضتق�ضائّية 
اأفكارًا خمتلفة منها حّق احل�ضول على املعرفة )خا�ًضة 
الأفراد،  املوؤثّرة على حياة  القرارات  بلداننا(، ما هي  يف 
اإن  املعلومة  اإلى  الو�ضول  الدولة  �ضلطة  متنع  كيف 
عنًوة اأو �رشًّا عرب قرارت، غالبًا ما ي�ضتبعد فيها املواطن.

يقول املفّكر الإ�ضالحي العربي عبد الرحمن الكواكبي 
اإّن »الإ�ضتبداد اأ�ضا�س الف�ضاد«، لكّنه مل يقّدم تعريًفا 
على  حكرًا  )لي�ضت  التاريخية  احلالة  لهذه  وا�ضًحا 
القرن  نهاية  مع  فح�ضب(.  العربي  العامل  اأو  لبنان 
التا�ضع ع�رش يف الوليات املّتحدة الأمريكّية كتب اأحد 
اأهّم رّواد ال�ضحافة ّ هرني لويد عّدة حتقيقات موثّقة 
تناولت الأ�ضاليب امل�ضتخدمة من قبل �رشكة �ضتاندرد 
اأويل وموؤ�ّض�ضة �ضّكك احلديد للق�ضاء على املناف�ضني 
اآذار  ن�رش يف �ضهر  الذي  املجال. حمل حتقيقه  يف هذا 
ة الإحتكار  1881 يف جمّلة »ذي اأتالنتيك« عنوان »ق�ضّ
على   .The Story of a Great Monopoly العظمى« 
بها  قام  حتقيقات  �ضكّلت  العربي  العامل  �ضعيد 
ق�ضّية  تناولت  القّدو�س  عبد  اإح�ضان  امل�رشي  الكاتب 
فل�ضطني  بخ�ضارة  ت�ضّببت  التي  الفا�ضدة،  الأ�ضلحة 
التحقيقات  بدايات  اإحدى   ،1948 العام  نكبة  اإثر 

الإ�ضتق�ضائية يف العامل العربي.

الف�ضاد«  مكافحة  جمال  يف  واملاأمول  الواقع  »بني 
هذا  يف  العربي  الإعالم  اإ�رشاك  بكيفّية  والتفكري 
اإليها  دعت  لالإعالمّيني  عمل  ور�ضة  �ضعار  هو  املجال، 
الف�ضاد   ومكافحة  النزاهة  لتعزيز  العربية  ال�ضبكة 
وموؤ�ّض�ضة  املخ�رشمة  الإعالمّية  بالتعاون مع   ACIAC
فا�ضل،  اأبو  ماجدة   Media Unlimited حدود  بال  اإعالم 
العدل  وزارة  من  بدعم  ال�ضبكة  موؤمتر  هام�س  على 
اللبنانية وبرنامج الأمم املتحدة الإنائي مع جمموعة 
»التوفيق  عنوان  حمل  والذي  ال�رشيكة  املنّظمات  من 
نحو  الف�ضاد:  مكافحة  جمال  يف  واملاأمول  الواقع  بني 
املزيد من الإبتكار والتجديد يف بريوت. �ضارك يف ور�ضة 

اإعالمّية  و�ضائل  من  �ضحفّيني  ع�رشة  نحو  العمل 
مكتوبة، مرئّية وم�ضموعة كما اإلكرتونّية.

القرن  يف  الب�رشيّة  طال  قد  التطّور  اأّن  لربهة  نظّن 
نعد  مل  وجود،  للف�ضاد  يعد  فلم  والع�رشين  الواحد 
املال  اإر�ضاد  مثل  بديهّية  بحقوق  للمطالبة  بحاجة 
املعلومات...  الى  الو�ضول  يف  املواطن  وحقوق  العام 
كوكب  طوباويّة  يف  مبتغانا  جند  قد  اأننا  ال�ضحيح 
حلول  اإلى  التو�ّضل  باأمل  حمكومون  نحن  حاليًا  اآخر، 

وحماولة التوفيق.

بالفعل �ضّكلت ال�ضنوات الأخرية مثاًل حيًا عن اأهّمية 
الإعالم يف الك�ضف عن ق�ضايا الف�ضاد وال�ّضعي اإلى 
حما�ضبة مرتكبيها ح�ضب ما �رشح من�ّضق املجموعة 
النزاهة  لتعزيز  العربّية  ال�ضبكة  يف  احلكومّية  غري 
م�ضّددًا  ال�ضعيبي،  عزمي  الدكتور  الف�ضاد  ومكافحة 
ي�ضّمى  ما  ال�ضحافة يف ظل  لعبته  الذي  الدور  على 
بع�س  ف�ضاد  على  وقرائن  دلئل  وتبيان  العربي،  الربيع 

القادة العرب.

املناطق  من  الكثري  على  توؤثّر  عاملّية  م�ضكلة  الف�ضاد 
من  كان  لذلك  خمتلفة،  م�ضتويات  وفق  والبلدان 
الإعالم  وو�ضائل  املدين  املجتمع  اإ�رشاك  ال�رشورة 
ائية الإتّ�ضال  للق�ضاء عليه، وفق ما �رشّحت به اأخ�ضّ
يف برنامج الأمم املتحدة الإنائي روت غوميز �ضوبرينو 
جباره  خليل  ت�ضاءل  حني  يف  الق�ضائية«.  »املجّلة  لـ 
خالل كلمته املقت�ضبة اإن كان باإمكان املجتمع املدين 
كاّفة  اإ�ضتهلك  اأن  بعد  الف�ضاد  مكافحة  اللبناين 

الطرق املمكنة؟

دور  هو  ما  ت�ضاوؤميًا  احلال  كان  اإن  اآخر،  ت�ضاوؤل  وكان 
على  الور�ضة  خالل  داأبت  فا�ضل  اأبو  اأّن  غري  الإعالم؟ 
حتديد مفاهيم الف�ضاد والتعريف به وحتديد مظاهره، 
ومنها  موؤ�ّض�ضات  عّدة  وفق  تعريفه  اإلى  فتطّرقت 
ال�ضفافية الدولية Transparency International، التي 
للف�ضاد  عامليًا  موؤ�رشًا   1995 العام  منذ  �ضنويًا  تن�رش 
املمار�ضات  اأنواع  على  امل�ضاركني  واأطلعت  الدول.  بني 
الفا�ضدة اإن من قبل من هم يف ال�ضلطة اأو من ميلك 
يربز  وهنا  اأحيانًا.  الإبتزاز  على  وقدرة  ومعرفة  وا�ضطة 
التوا�ضل  مواقع  اإنت�ضار  مع  )خ�ضو�ًضا  الإعالم  دور 
الإجتماعية اجلديدة( وال�ضحافة الإ�ضتق�ضائّية وطرق 
من  والتحّقق  ق�ضّية  مالحقة  كيفية  كما  تطبيقها 
امل�ضدر  حماية  و�رشورة  ن�رشها،  قبل  املعلومات  �ضّحة 
واتّباع ميثاق اأخالقي واإن ندر وجوده يف العامل العربي اأو 
اأهمل. وختمت الور�ضة بنقا�س حول اأف�ضل املمار�ضات 
و�ضائل  ودور  الف�ضاد  ل�ضوؤون  ال�ضحافّية  التغطية  يف 

التوا�ضل الإجتماعي يف مكافحة الف�ضاد.
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