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بأقالمهم  

اإلعالم بني الترّسل والتوّسل

بقلم
زياد حرفوش*

كوقع سيف عىل صفحة جليد، انحفر 17 ترشين االول يف الروزنامة 
اللبنانية املثقلة، فاصال ما قبل عام بعد، ومظهرا ازمات متناسلة. مل 
الحساسية  وبالغة  الخطورة  شديدة  مرحلة  تاريخه  يف  لبنان  يعرف 
كالتي نعيشها منذ ذلك اليوم: اقتصاد منهك، مؤسسات مفلسة، بطالة 
القتامة  شديد  املشهد  مشتعل.  وشارع  مرتنحة  مصارف  متعاظمة، 
اننا  يظن  من  وواهم  ممنوع،  اليأس  مهال،  لكن  غالبة.  والسوداوية 
شارفنا النهايات. فكل نهاية بداية، وكل توقف هو استعداد للتوثب. 
انه  انتقاال. من يعرف تاريخ لبنان جيدا يدرك  حتى املوت ليس اال 
عيص عىل السقوط، بصيغته الفريدة ودوره الحيوي وهويته املتعددة 

واملنفتحة.
ما نسوقه ليس تغنيا مبجد غابر وال مكابرة، بل واقع ال ميكن احدا 
التنكر له وحقيقة ال تطمس. لالعالم يف هذا االطار دور محوري. فاما 
ان يبث تهدئة واما ان ينرش بلبلة واثارة متامدية. له يف ذلك اذرعة 
متنوعة وفعالة تتدرج يف مروحة واسعة، من املنصات الرقمية واملواقع 
االلكرتونية التي تربو عىل 500، اىل وسائل التواصل االجتامعي التي 
له  من  كل  ان  حتى  والصحف.  واالذاعات  التلفزيونات  اىل  تنام،  ال 
عينان واذنان صار صحافيا يؤرخ اللحظة ويوثق الحدث. ال فارق بني 
زيد وعمرو اال من حيث املعالجة الحكيمة والتأين يف النرش مراعاة 

لالخالقية املهنية. 
فكر  ثاقب  ناصيته غري كل  فّنا ال ميلك  لبنان  السياسة يف  كانت  اذا 
كل حصيف  غوامضه غري  يستجيل  ال  لغزا  واالقتصاد  بصرية،  شفاف 
السياسة  يف  االمىض  السالح  هو  االعالم  فان  االمور،  بعواقب  وعليم 
منبه،  للتحوالت،  راصد  االزمات،  يف  موجه  بسواء.  سواء  واالقتصاد، 
واعظ عند االقتضاء، ناقل حقيقة من دون استعامل لها، وميضء عىل 

الواقع بال افتعال وال تشييء.
لعل ما درج عليه بعض اعالمنا يف االشهر االخرية ال ييش بكثري وعي، 
اذ تكرث يف ثنايا املرسلة االعالمية ميول فاقعة ونزعات حزبية، ويربز 

متسلقون، ويتقدم مستغلون بعد ان تنكفئ املوضوعية حتى الضمور.
للذاتية. كل مادة مصبوغة  االعالم، وال  للنزق يف  ان ال مكان  الحال 
باقالم  الراقي.  املهني  الرتسل  ترتقي سالمل  ان  تستأهل  ال  نافر  بلون 
اعالميينا نرسم وطنا يشبه االمل، وبحناجرهم عرب االثري نصوت العالء 
شأنه، مهام اعرتضه من صعاب، وبالغا ما بلغت التحديات. فلنغمس 
عوض  ايجابية،  بنربة  الصوت  وليصدح  واالمل،  الفرح  بحرب  الريشة 

االسرتسال يف القنوط والتيمن بانبياء الشؤم. 
اعتى  عار  بصدر  ويواجه  ازماته  اخطر  يجتاز  لبنان  ان  خافيا  ليس 
الحروب االقتصادية والنقدية، لكنه قادر، كام يف كل مفرتق، ان يصمد 

ويتجاوز املرحلة، وان خرج مثخنا بالجراح.
صربا جميال يا بعض متعجيل السقوط. لدينا بعد فسحة كافية لتلعب 
فيها رياح االمل، حاملة بعض احالم كافية للنهوض. الخسارة كبرية ال 

شك، والجروح غائرة واالوجاع قاتلة، لكن مكامن القوة مقيمة.
اىل  االنجرار  فلنحذر  يقال،  ما  كل  ينقل  واعالمنا  كالم،  اولها  الحرب 

حروب ال تبقي وال تذر. 
تفقد حالوتها،  ان  قبل  فقلها  لديك كلمة حلوة  كان  اذا  قيل:  قدميا 
ببعض  فكأين  اليوم،  اما  مرارتها.  لتنحرس  بها  فاحتفظ  ُمرّة  كلمة  او 
اعالمنا وساستنا يقلبون االية، فيمألون الفضاء والفضائيات ُمّرا وتعبئة 
وتحريضا، وينصبون الفخاخ هنا وهناك. نراهم، اعالميني وسياسيني، 

يتبادلون االدوار ويتكاملون سلبا يف رسم لوحة قامتة. 
للجميع ان يفصحوا ويعربوا، انتقادا او ثناء، اعرتاضا او تأييدا، لكن 
يف  الشقاق  اسباب  كل  تاليف  ويحُسن  يقال،  مام  خري  القول  طريقة 

مرحلة ملتهبة تنذر برشور مستطرية. 
املصيبة تجمعنا، اعالميني وسياسيني ومواطنني، وال احد خارج املعادلة. 

فليكن اعالمنا ترسال مهنيا ال توسال لغايات ومرام ذاتية.  

* مدير الوكالة الوطنية لالعالم

الدكتور بقلم 
زهير شكر*  ضيف العدد

بارقة أمل
يرتقب اللبنانيون بتفاؤل، ولو حذر، صدور التشكيالت القضائية التي 
يعدها مجلس القضاء االعىل لتكون املدماك االول يف بناء دولة القانون 
عىل  اللبنانيني  كل  آمال  محط  االول  الرئيس  كان  واذا  واملؤسسات. 
اختالف انتامءاتهم، فان الحراك الشعبي الذي بدأ منذ اكرث من اربعة 
اشهر يشكل حاضنة وخط دفاع اول عن استقاللية السلطة القضائية 
وداعام اساسيا لها يف ما ينتظرها من مهام جسام، اهمها عىل االطالق 
آلت  املسؤولني عام  واسرتداده ومحاكمة  العام  املال  ناهبي  محاسبة 
اليه اوضاع الدولة املالية والنقدية وادخال لبنان يف حالة من الرتدي 

واالهرتاء واالنهيار شبه الشامل عىل كل الصعد.
ان التجارب التي مرت بها الدول االوروبية، وتحديدا اليونان وايطاليا 
وكذلك دولة ماليزيا، اثبتت اىل اي حد يستطيع القضاء منع السلطات 
وفقا  العام  املال  وحامية  الدستورية  حدودهم  تجاوز  من  والحكام 

لقواعد املرشوعية.
مسرية  بداية  ستكون  قريبا  صدورها  املؤمل  القضائية  التشكيالت 
بصدور  تحصينها  يتوجب  بداية  اهميتها  عىل  هي  للقضاء،  جديدة 
قانون استقاللية السلطة القضائية الذي طال انتظاره. مثة العديد من 
اللجان الربملانية اصبح من امللح جدا ان ينكب  االقرتاحات يف ادراج 
املرّشع اللبناين عىل دراستها، وصوال اىل اقرار قانون يؤمن استقاللية 
السلطة القضائية ويحدد الحصانات والضامنات القضائية ومينع تدخل 

الحكومة يف الشؤون القضائية.
وآخر  للقضاء،  خاصا  بابا  الدستور  يخصص  الدميوقراطية  الدول  يف 
للسلطة القضائية يتضمن كل االحكام االساسية التي لها عالقة بتكوين 
التي  القضائية  والحصانات  املحاكم  عمل  وتنظيم  القضائية  السلطة 
تكرس استقاللية القضاء يف مامرسة مهامه. يف انتظار تحقيق ذلك يف 
لبنان فان االداء القضايئ النزيه والشفاف والحاسم، املدعوم من الرأي 
والتنفيذية  الترشيعية  السلطتني  منع  كفيل  الشعبي  والحراك  العام 
من محاولة احتواء السلطة القضائية الضامنة لكل الحقوق والحريات 

والحارسة لدولة القانون والحامية للامل العام.

الضامنة  هي  النها  خاصة  اهمية  القضائية  السلطة  الستقالل  ان 
ملبدأ فصل السلطات وتوازنها يف عرص توحدت فيه عمليا السلطتني 
اداء  عىل  الربملانية  الرقابة  فيه  وضعفت  والتنفيذية  الترشيعية 
الحكومة. ويتكامل دور القضاء الدستوري والسلطة القضائية ليساهام 
الدستوري يف رقابته عىل  القضاء  الحق والعدل،  معا يف ترسيخ دولة 
الحكومة  اداء  عىل  رقابتها  يف  القضائية  والسلطة  الترشيع  دستورية 

واجهزتها التنفيذية.
ان بناء دولة القانون مبرتكزاتها الثالثة: الفصل بني السلطات، ضامن 
لسلطة  املحكومني  قبل  الحكام  وخضوع  العامة  والحريات  الحقوق 
القانون، والذي مل يتحقق طيلة قرن من عمر لبنان، ميثل هدفا ساميا 
اللبناين  العام  الرأي  الحاصل عند  التغيري  اليه يف ظل  الوصول  ينبغي 
الذي بدأ يتحرر من الطوق الطائفي والحراك الدميوقراطي املدين الذي 
جمع، وألول مرة، كل اللبنانيني ليدافعوا يف اتجاه التغيري الدميوقراطي 

الذي يبدو ان بشائره بدأت مع حكومة الرئيس حسان دياب.
تحديات وصعوبات كثرية تواجه الحكومة واملسرية طويلة ومحاوالت 
العرقلة ستكون متعددة، اال ان النجاح يف تجاوز االزمة الخطرية ممكن 
اذا استطاعت الحكومة برئيسها واعضائها التحرر من ضغط السياسيني 
املسؤولني عام آلت اليه االوضاع املالية والنقدية، وفتح ملف املحاسبة 

بحياد وموضوعية ليطاول كل فاسد وناهب من دون اي متييز. 
العام  الرأي  ألن  مستحيلة  ليست  صعوبتها،  عىل  الحكومة،  مهمة 
اللبناين الواعي واملدرك لحقائق االمور سيكون داعام اساسيا لها مبقدار 

ما هو جاهز ملحاسبتها اذا اخطأت.
قناعتنا راسخة انه اذا اعتمدت الحكومة خططا علمية وشفافة تامة، 
فان املجتمع الدويل لن يتخىل عن تقديم الدعم للبنان، النه كام قال 
قداسة البابا يوحنا بولس الثاين يف اثناء زيارته للبنان عام 1997، انه 

ليس مجرد بلد بل رسالة سالم .

* رئيس الجامعة اللبنانية سابقا


