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غاصب مختار

ماذا بعد االنتخابات وأين أصبحت خطط تطوير اإلعالم؟
مكاري: األولوية للتعافي االقتصادي وعودة النازحني

لعبت وسائل االعالم دورا رئيسيا واساسيا يف الحمالت االنتخابية ويف تفاصيل كل اجراءات العملية االنتخابية لعام 2022، 
وكانت وزارة االعالم تواكب الحدث االنتخايب ولو من بعيد، وتقوم اداراتها السيام الوكالة الوطنية وتلفزيون لبنان واالذاعة 
اللبنانية بنقل املجريات بحيادية. اما وقد اصبحت الحكومة يف مدار ترصيف االعامل بعد االنتخابات، ما هو املطلوب من 

وزارة االعالم لتواكب املرحلة الجديدة؟

قبيل  مكاري  زياد  االعالم  وزير  عقد 
ممثيل  مع  حوارية  حلقة  االنتخابات 
االعالم  دور  ملناقشة  االعالم  وسائل 
لكن  لالنتخابات،  االعالمية  والتغطية 
واالعالميني  االعالم  حامية  اساس  عىل 
الحرية  مبامرسة  وطبعا  امالءات،  اي  من 
حد  اي  اىل  السؤال  من  بد  وال  املسؤولة. 
وفق الوزير يف ذلك؟ هذا امر مرتوك طبعا 
االنتخابات  عىل  االرشاف  هيئة  لتقييم 
العملية  انتهاء  بعد  النهايئ  تقريرها  يف 
ال  االعالم  وسائل  ان  علام  االنتخابية. 
التي  التجاوزات  تتحمل وحدها مسؤولية 
السياسية  القوى  ان  بل  للقانون،  حصلت 
يتحملون  واملرشحني  اللوائح  من  والكثري 
القانون،  بتجاوز  ايضا  كبرية  مسؤولية 
السيام الصمت االنتخايب والتحريض وبث 
الكراهية وسوى ذلك مام نص عليه قانون 

االنتخاب.  
وقع  االعالم،  وزارة  يف  العمل  صعيد  عىل 
الوزير مكاري اتفاقية مع وزارة الخارجية 
بريوت  يف  الفرنسية  والسفارة  الفرنسية 
يف  البرصي   - للسمعي  الوطني  واملعهد 
االعالم  ارشيف  ورقمنة  لحفظ  فرنسا، 
لتطوير  مرشوع  عنارص  حرض  وقد  العام. 
من  يقول  كام  انطالقا  لبنان  تلفزيون 
وتعزيز  الرسمي  باالعالم  العميق  االميان 
دوره، لذلك اتخذ قرارا بأن تكون مقابلته 
لبنان  تلفزيون  عرب  االوىل  التلفزيونية 

الرسمي. 
بارش الوزير قبل االنتخابات ايضا، بالتعاون 
مع فريق عمل عىل دراسة مرشوع قانون 
اقراره  الجديد، وعمل جاهدا عىل  االعالم 

النيابية،  االنتخابات  قبل  املعدلة  بنسخته 
لكن مل يسعفه الوقت وال الظروف العامة 
كانت  التي  االولويات  حتى  وال  للبالد 
اقرار  ان  معتربا  الحكومة،  عليها  تعمل 
دور  تعزيز  مسار  يف  القانون خطوة  هذا 
االعالم يف لبنان وحامية الحريات العامة.

يف السياق عينه، بذل وزير االعالم مساعي 
للنظر يف وضع موظفي وزارة االعالم، عرب 
اتصاالت ناشطة مع جهات دولية لتفعيل 
القطاعات، ما من شأنه در االموال ورصفها 
بدالت  موضوع  يف  السيام  املوظفني  عىل 
التي  الربوتوكوالت  غالبية  ان  كام  النقل. 
يعمل عليها، تشمل تدريب املوظفني عىل 

تقنيات عمل جديدة.
وزير  اضاء  العام"،  "االمن  مع  لقاء  يف 
االعالم زياد مكاري عىل كل هذه النقاط، 
االنتخابات وخطط  بعد  ما  السيام مرحلة 

تطوير االعالم يف لبنان.

النيايب  املجلس  عمل  اولويات  هي  ما   ■
الجديد والحكومة الجديدة؟

□ بغض النظر عن شكل املجلس الجديد 
انجاز  املطلوب  الجديدة،  والحكومة 
لالنتهاء  واملايل،  االقتصادي  التعايف  قوانني 
الدويل  النقد  املفاوضات مع صندوق  من 
وقد  معه.  نهائية  بصورة  االتفاق  وتوقيع 
يف  القوانني  هذه  اقرار  تأجل  او  تأخر 
حكومتنا ويف املجلس النيايب الحايل بسبب 
تزامن بحثها مع الحمالت االنتخابية، مام 
يف  الخوض  عدم  اىل  النيابية  الكتل  دفع 
ان  علام  شعبويتها.  لعدم  القوانني  هذه 
التي  القوانني  القوانني هي من اهم  هذه 

النيايب، ألن  املجلس  لها  ان يتصدى  يجب 
يف  وسندخل  يش"،  بيميش  "ما  دونها  من 
الله  تأخر ال سمح  اذا  كبرية، خاصة  ازمة 
تشكيل الحكومة الجديدة وطال ترصيف 
اذا  االكرب  واملشكل  حكومتنا،  يف  االعامل 
تعذر او تأخر انتخاب رئيس للجمهورية.

التي  واملشاريع  القوانني  ابرز  هي  ما   ■
يجب االهتامم بها يف املرحلة الالحقة؟

□ هناك مشاريع قوانني تفصيلية اجرائية 
غري مهمة او غري ملحة، احالتها او كانت 
النيايب  املجلس  عىل  حكومتنا  ستحيلها 
الحايل، ومن املفروض ان يتابعها املجلس 
الجديد. لكن مثة موضوعا ال بد للحكومة 
يتابعانه  ان  الجديدين  النيايب  وللمجلس 
السوريني  النازحني  عودة  موضوع  هو 
الذي وضعته حكومتنا مجددا عىل السكة 
ال  لذا  الترشيعات،  بعض  اىل  يحتاج  وهو 
بد من مواكبة مجلس النواب للحكومة يف 
االهم  يبقى  املهمة.  املسألة  هذه  متابعة 
يف نظري رسعة تشكيل الحكومة الجديدة 
اعامل  ترصيف  فرتة  يف  نقع  ال  حتى 
من  الحكومة  تتمكن  ال  بحيث  طويلة، 
مواكبة انطالقة الربملان الجديد واعامله.   

■ هل تتوقع حالة من االستقرار السيايس 
نيابية  توافقات  وحصول  االنتخابات  بعد 
الحكومة  وتشكيل  امللحة  املشاريع  حول 

ام سنبقى يف الدوامة نفسها؟
االكرثية  عىل  مبدئيا  تتوقف  االمور   □
النيايب. برصاحة،  املجلس  اىل  التي ستصل 
موازين  يف  جدي  تغيري  حصول  اتوقع  ال 

القوى  من  جزء  دخول  باستثناء  القوى 
يف  كان  اذا  ما  اعلم  ال  لكن  الجديدة، 
اما  جذري.  تغيري  احداث  مقدورها 
القوى  اىل  فيعود  السيايس  االستقرار 
الرابحة  التي امتنى عليها سواء  السياسية، 
البلد  ألن  مسؤولة  تكون  ان  الخارسة،  او 
وما  واستفزازات  تشنجا  يحتمل  يعد  مل 
ذلك،  من  العكس  عىل  بل  ذلك.  اىل 
عالية  بدرجة  املسؤولني  كل  تحيل  يجب 
يف  ايديهم  يضعوا  وان  املسؤولية،  من 
تنقذ  حلول  يف  ليخرجوا  بعضهم  ايدي 
نفسها  الدوامة  يف  نبقى  قد  لكن  البلد.  
ويا لالسف، فنغرق يف مزيد من املشاكل، 
الحكومة  تشكيل  يف  التأخري  بخاصة 
وهي  والحقائب،  الوزراء  اسامء  واختيار 
لبنان.  يف  تنتهي  ال  التي  الدامئة  املشكلة 
لذلك آمل يف ان نخرج بتوافق رسيع حول 

كل االمور. 

يف  االعالم  وسائل  اداء  يف  رايك  ما   ■
املرحلة التي سبقت االنتخابات وواكبتها؟

□ يف كل لقاءايت مع ممثيل وسائل االعالم 
التزام  متنيت  االنتخابات،  من  شهر  قبل 

االنتخابية.  والعمليات  الحمالت  ترافق 
االعالم  وسائل  لدى  ان  نعترب  نحن  لذلك 
قبل اي يشء آخر يجب  مسؤولية وطنية 

ان تتحملها لتهدئة االجواء يف البالد.

■ اال تعكس وسائل االعالم صورة الوضع 
القوى  بني  واملشاحنات  البالد  يف  القائم 

السياسية؟
□ صحيح، يجب ان ننصف وسائل االعالم 
البلد، والبلد يعيش حالة  النها صورة عن 
خاصة  االعالم،  ينقلها  كبري  سيايس  تشنج 
الهواء االعالمي مفتوح للجميع والكل  ان 
احيانا.  ضوابط  دون  من  يريد  ما  يقول 
السيايس  الخطاب  ضبط  نتمنى  لكننا 
االنتخابات  انتهاء  بعد  ونأمل  واالعالمي، 
العمل  السياسية وتبدأ  القوى  يف ان تهدأ 
ان ال  البلد واملواطن. يجب  يفيد  ما  عىل 
مواقع  من  االالف  هناك  ان  ايضا  ننىس 
يف  تساهم  التي  االجتامعي  التواصل 
اخطر  بعمل  احيانا  وتقوم  التوتر،  اشاعة 
من االعالم املريئ او املسموع او املكتوب، 
ألنها مفتوحة وال ضوابط لها. هناك الكثري 
عىل  تعمل  التي  االلكرتونية  الجيوش  من 
اثارة التوتر يف كثري من القضايا، واملشكلة 
انه ال ميكن مراقبتها وضبطها اال يف حاالت 

قليلة.

ملعالجة  اجراءات  من  اتخذتم  ماذا   ■
التفلت؟ بعض 

□ نحن نتابع بعض القضايا العامة املتعلقة 
الوسائل  كل  ممثيل  ونلتقي  باالعالم 
الفرتة  يف  االمور.  بعض  لتنظيم  االعالمية 
عالقة  لها  سلوك  مدونة  اطلقنا  االخرية، 
استخدام  كيفية  لجهة  املعوقني  مبوضوع 
والتوصيفات  والتعابري  املصطلحات  بعض 
كل  ممثيل  مع  لقاءاتنا  ان  كام  حيالهم. 
تركز  االخبارية  واملواقع  االعالم  وسائل 
عىل ضبط الخطاب والتهدئة، وليس فقط 
البحث عن السبق الصحايف او االخباري. 

االخبارية  املواقع  ضبط  عن  ماذا   ■
االلكرتونية؟ 

وزير االعالم زياد مكاري.

االهم هو االسراع في 
تشكيل حكومة جديدة 

حتى ال نستمر في تصريف 
االعمال

وسائل االعالم تعكس صورة 
وضع البلد املتشنج

jornalist.70@gmail.com

الملف

التمسك  تشديدي عىل  مع  املهنة،  اخالق 
بحرية االعالم، لكن مع عدم اثارة ما يشعل 
من  مزيدا  يحتمل  ال  الوضع  ألن  الشارع 
االعالم  وزارة  ان  املشكلة  والتوتر.  االثارة 
واملجلس الوطني لالعالم املريئ واملسموع 
االعالم  وسائل  عىل  ضغط  آلية  ميلكان  ال 
باخالقيات  او  بالقوانني  التقيد  اللزامها 
وسائل  عىل  اقول:  لذلك  وادابها.  املهنة 
االعالم ترتيب اوضاعها بنفسها، وان تعمد 
التي  الشحن  اجواء  من  التخفيف  اىل 
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□ ال شك يف ان ضبط مواقع االخبارية 
وقد  جدا،  دقيقة  مسألة  االلكرتونية 
دول  مع  اجريتها  اتصاالت  هناك  كانت 
االسكندنافية  الدول  بعض  السيام  غربية 
كونها  تقنياتها،  عىل  التعرف  اجل  من 
االخبارية  املواقع  ضبط  مسألة  طورت 
التواصل  بوسائل  عالقة  له  ما  وكل 
املواقع  من  اكرث  املتفلتة  االجتامعي 
هنا  اشدد  لكني  االلكرتونية.  االخبارية 
عىل ان هذا املوضوع ليس من صالحيات 
املجلس  بل من صالحيات  االعالم،  وزارة 
الوطني لالعالم املريئ واملسموع. العملية 
هو  ضبطها  ان  يعترب  البعض  ألن  دقيقة 
ومن  والقمع،  الحريات  كبت  من  نوع 
الصعوبة السيطرة عىل املوضوع، فالعمل 
عىل ضبطها او ضبط املواقع الوهمية امر 
مالحقة  يجب  انه  اعتقد  لذلك  صعب. 

هذه  تبث  التي  الدول  مع  املوضوع 
املواقع وتتحكم فيها. 

تتم عملية تطوير  ان  املمكن  ■ هل من 

الحكومة  دخول  بعد  لبنان  تلفزيون 
مرحلة ترصيف االعامل، كيف؟

يبقى  لذلك  رشكة،  هو  لبنان  تلفزيون   □
دون  من  عليه  نعمل  كبري  هامش  لدينا 
املسألة  هذه  الوزراء.  مجلس  اىل  العودة 
ايجابية ملصلحة التلفزيون واملشاريع التي 
او  نحققها  ان  نتمنى  والتي  عليها،  نعمل 
ترصيف  فرتة  خالل  منها  جزءا  نحقق 
واولوية  رضورة  هناك  طبعا  االعامل. 
للتلفزيون  ادارة  مجلس  رئيس  لتعيني 
واعضائه، وتعزيز وتطوير الطاقم البرشي، 
من  الخاصة وغريها  الربامج  انتاج  واعادة 
املشاريع، لكن االمر يحتاج اىل متويل مايل 
اطالق  يف  فكرت  لذلك  حاليا،.  متاح  غري 
"تيليتون" لتلفزيون لبنان يف شهر حزيران 
وفق  املايل  الدعم  توفري  اجل  من  الجاري 

برنامج معني نرجو ان يحقق نجاحا.

الجيوش االلكترونية 
تثير التوتر في عدد كبير 

من القضايا

ضبط املواقع االخبارية 
من صالحيات املجلس 

الوطني للمرئي واملسموع


