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مخاض التغيير في اإلعالم
تؤدي املؤسسات االعالمية دورا مهام يف رفع وعي الجمهور وتثقيف
املتلقي وتوجيهه وترسيخ القيم الفكرية واالجتامعية ،اضافة اىل دورها
الرقايب يف السياسة واالقتصاد وخالفه ،السيام انها السلطة الرابعة التي
من شأنها املساهمة يف محاربة الفساد بشتى انواعه ،وذلك من خالل
االضاءة عىل مكامنه ومسبباته وافرازاته .بيد ان مقاربة تأثري وسائل
االعالم يف املجتمع اللبناين تظهر خلال يف اداء دورها الطبيعي ،حيث
نجد ان االعالم التقليدي يعطي الربوباغندا السياسية االولوية عىل
املهنية واملوضوعية ،فيصبح الخط التحريري للمؤسسات االعالمية
منحازا اىل طرف دون سواه ،ويتسم خطابها بالكراهية والطائفية يف
سبيل تنزيه محور ما او حزب ما ،وشيطنة االخرين.
عند دراسة اسباب االنحراف املهني يف املؤسسات االعالمية نجد ان
التمويل السيايس يلزمها االبتعاد من املهنية والحيادية ،واعتامد خط
تحريري مالئم لتوجهات املمول واهدافه .فعند املفاضلة بني التمويل
واملهنية ،ترجح كفة التمويل بهدف تأمني دميومة املؤسسة .لطاملا
ارتكز التمويل املستقل للمؤسسات االعالمية عىل ايرادات االعالنات،
لكن الثورة الرقمية جعلت املعلنني يتوجهون اىل املنصات االلكرتونية،
التي تشهد ازديادا مطردا يف اعداد املتابعني ،ما يجعلها اكرث فعالية
يف استهداف الرشائح الجامهريية .هكذا اضحت املؤسسات االعالمية
عاجزة عن تأمني كلفة اعبائها اليومية ،وعىل رأسها رواتب صحافييها،
ما ادى بالكثري منها اىل التوقف عن العمل ،حتى اصبح بقاؤها
عامال مرتبطا برىض املمول عن ادائها التحريري ،وعندئذ وجد بعض
االعالميني انفسهم مرغمني عىل تقديم التنازالت املهنية ليس حبا
بالشعبوية والدمياغوجية ،امنا للحفاظ عىل موارد رزقهم.
هكذا اصبح تأثري االعالم يف املجتمع سلبيا .فقد لبس التسويق السيايس
لبوس االعالم املهني ،متسلال اىل عقول الدهامء بأطر تبدو موضوعية
ومهنية ،بيد انها يف الحقيقة مؤدلجة ومعلبة ،وهذا ما جعل باحثي
معهد رويرتز للصحافة يبدون خوفهم عىل مستقبل الدميوقراطية يف
العامل يف ظل ازدياد االرتهان االعالمي للممولني.
عىل الرغم من سوداوية املشهد هناك مناذج عاملية ملهمة .يف بداية
الثامنينات اسست مجموعة من الصحافيني االملان الرافضني لالمهنية
والنحياز وسائل االعالم التي كانوا يعملون فيها جمعية صحافية
تدعى "تاز" ،تقدم املحتوى السيايس عرب جريدة ورقية ،ومتول نفسها
باستقاللية تامة عرب اشرتاكات االعضاء واصدارات الكتب وعقد

ندوات سياسية واقتصادية وثقافية ،وتنظيم معارض شعر وفن،
اضافة اىل اجراء تدريبات متنوعة يف مجال االعالم والصحافة ،وقد
تعمدت تنويع مصادر دخلها يك ال تقع فريسة االرتهان للتمويل
السيايس او االفالس.
ومن التجارب الناجحة عربيا ،صانع االفالم عمر فاروق من البحرين
الذي يعد ويقدم برنامجا عىل منصة اليوتيوب باسم "عمر يجرب"،
وفيه يسلط عمر الضوء عىل حالة اجتامعية كمرض السكري ويظهر
الصعوبات التي يعانيها املريض يوميا ونظرة املحيطني به ،والرسالة
التي يوجهها اىل املجتمع يف كيفية التعامل مع املصاب بهذا الداء.
يقدم عمر افالمه بطريقة تشويقية ممتعة بعيدة من كالسيكية
التقارير التلفزيونية .وعىل الرغم من طول مدة تقاريره ( 10دقائق)
ميلك اكرث من مليونني وخمسمئة الف متابع لصفحته وفيديوهاته
عىل اليوتيوب ،وهي تحصد نسب مشاهدة عالية ،ما يوفر له دخال
جيدا يجعله قادرا عىل تقديم اعامله بنوعية مميزة وباستقاللية تامة.
يقتيض الخروج من هذه االزمة ايجاد اساليب متويلية مستقلة
ومبتكرة وعرصية بعيدة من التمويل السيايس او املعونات الدولية
والهبات الخارجية ،لكن ذلك يبدو عسريا عىل وسائل االعالم
التقليدية ،نظرا اىل كلفتها العالية ومصاريفها الشهرية املرتفعة ،اال
انه يسري يف منصات االعالم الحديث والنيو ميديا ،حيث االكالف
التأسيسية والتشغيلية مقبولة نسبيا ،السيام ان القدرة عىل توفري
املوارد ميرسة وفعالة.
تكمن املعالجة يف تشجيع املبادرات وتبني االفكار االبداعية لريادة
االعامل االعالمية بالصيغة الحديثة ،التي من شأنها تقديم مادة
اعالمية مهنية بنوعية جيدة ،بعيدا من االمناط التقليدية للمؤسسات
االعالمية .ان تشجيع املبادرات الريادية يجري عرب حض الجيل الناشئ
من الصحافيني عىل املغامرة وتطوير املشاريع الصحافية وبناء قدراتهم
الريادية وصقل مهاراتهم املهنية ،ليتمكنوا من تأسيس منصات اعالمية
حديثة تحايك الحداثة وجيل الشباب ،وتوفر االستدامة املالية ذاتيا،
فتقدم مادة صحافية هادفة ومهنية ،وتدرك ان جمهورها املستهدف
يختلف بخصائصه وتفضيالته كليا عن جمهور الصحافة الورقية ،او
املرئية التقليدية.
* مدرب واستشاري يف االدارة واالعالم

ضيف العدد

بقلم الدكتور

عصام نعمة اسماعيل

موقف اإلدارة من الحق
في الحصول على املعلومات

مل يكن صدور قانون الحق يف الحصول عىل املعلومات الخطوة
االخرية يف طريق تعزيز الشفافية والصدقية وبناء الثقة يف العالقة
بني االدارة واملواطنني .فلقد صدر هذا القانون تحت رقم  28تاريخ
 2017/02/10متضمنا يف مادته االوىل انه يحق لكل شخص طبيعي
او معنوي الوصول اىل املعلومات واملستندات املوجودة لدى
االدارة واالطالع عليها .قبل صدور هذا القانون اق ّرت هيئة الترشيع
واالستشارات بوجود هذا الحق يف الحصول عىل املعلومات ،ورأت ان
ليس ما مينع من استجابة هذه الطلبات متاشيا مع االتجاه الترشيعي
الحايل (هيئة الترشيع واالستشارات يف وزارة العدل الرأي رقم 988
تاريخ  )2016/12/13معتربة انه يتكون من االتجاه الترشيعي
الحايل يف لبنان حق اساس للمواطن يف االطالع عىل املستندات
االدارية التي تهمه.
وكان مجلس شورى الدولة سباقا يف تقرير هذا الحق ،عندما قىض
بأن حق ذوي املفقودين يف معرفة مصريهم هو حق طبيعي متفرع
عن حق االنسان يف الحياة والحياة الكرمية ،...وهي حقوق كرستها
املواثيق والرشائع الدولية ،وان هذا الحق ال يقبل بأي تقييد او انتقاص
او استثناء اال مبوجب نص رصيح (م.ش .قرار رقم2014-2013/420 :
تاريخ  2014/3/4لجنة اهايل املخطوفني واملفقودين يف لبنان /الدولة).
بعد صدور هذا القانون تعاملت معه االدارة عىل انه مع ّلق التنفيذ
إىل حني صدور املراسيم التنفيذية وانشاء الهيئة الوطنية ملكافحة
الفساد ،اال ان هيئة الترشيع مل تعترب هذين االمرين يشكالن عقبة
متنع تسليم املستندات ،معللة ذلك بأن احكام قانون حق الوصول اىل
املعلومات هي قابلة للتطبيق يف ذاتها من دون حاجة اىل االستعانة
بنصوص تطبيقية خاصة (استشارة رقم  441تاريخ ،)2017/5/22
ويف رأي متط ّرف أفتت الهيئة ان قواعد الخلق االداري التي تعلو
يف تدرج القيم حتى القوانني واالنظمة ،تقيض عىل االدارة بأن
تجيب اي فرد عىل طلب معلومات تتعلق مبصالحه ،وان الحق يف
الوصول اىل املعلومات هو من قبيل القواعد التي تسمو عىل
القوانني وهذه املبادىء تك ّرست يف القانون رقم  28تاريخ
( 2017/2/10االستشارة رقم  2017/737تاريخ .)2017/9/19

ان االعتبارات املشار إليها ،تبقى مجرد نظرة مثالية ال تزيل الهواجس
املرشوعة لدى االدارة برضورة وضع التفاصيل الرضوية لحسن
تطبيق هذا القانون .بالفعل تسنى لألمني العام ملجلس الوزراء أن
يجمع هذه الهواجس يف كتابه رقم  869تاريخ  2019/6/28والتي
مبوجبها رفض طلب تزويد املفكرة القانونية املستندات التي تطلبها،
موضحا اسباب الرفض بأن القانون ميز بني املستندات القابلة لالطالع
واملستندات غري القابلة لالطالع ،اال انه مل يحدد الجهة التي تصنّف
هذه املستندات وال حدد االسباب التي تدفع االدارة اىل قبول الطلب
او رفضه .وهذا ما سينعكس سلبا عىل حسن تطبيق القانون .ورأى
االمني العام ان تراكم وكرثة املعلومات املوجودة لدى االدارة وعدم
حفظها الكرتونيا يش ّكل عقبة امام موظف املعلومات باالستجابة
للطلب ضمن املهلة املحددة يف القانون ،لذا فإنه قبل حفظ
املعلومات وارشفتها الكرتونيا سيكون من الصعب تطبيق القانون
تطبيقا سليام .وتبعاً للموجب ذاته فإنه يجب تحديد مؤهالت
موظف املعلومات وفئته الوظيفية والجهاز املساعد له .كام ان طلب
الحصول عىل املعلومات هو عىل نفقة الجهة الطالبة ما يستدعي
تحديد هذا البدل وبيان كيفية استيفائه كخطوة مسبقة لوضع هذا
القانون موضع التطبيق.
الحجة االهم التي استندت اليها االمانة العامة ملجلس الوزراء هي
الخشية من تعدد املعايري داخل االدارة اللبنانية ،حيث الحظت االمانة
العامة ان بعض االدارات بارشت فعال تطبيق بعض مواد القانون قبل
صدور املرسوم التطبيقي ما انعكس سلبا عىل وحدة املعايري الواجب
اعتامدها يف معرض تلقي طلبات املعلومات واعطائها املجرى االداري
والقانوين املناسب .وختم االمني العام كتابه ،أنه ويف غياب املرسوم
التطبيقي وقبل تشكيل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ،فإن تطبيق
القانون رقم  28تاريخ  2017/2/10الذي يشكل نقلة نوعية يف طريقة
التعاطي مع االدارة وتعزيز مستوى الشفافية فيها وفق آلية واضحة
وغري مكبلة بقيود ،تعرتضه صعوبات عملية وتطبيقية.
* استاذ يف الجامعة اللبنانية
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