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بأقالمهم  

من الهاتف والتلكس إلى اإلنترنت
اإلعالم املكتوب... هل ينجو؟

بقلم
طوني فرنسيس*

املؤمتر  كان  العربية.  املؤمترات  احد  عىل  ضيفا  الفائت  العام  كنت 
جامعا ومنوعا، ضم سياسيني ومفكرين وباحثني شملت مداخالتهم 
وبلدانه  العريب  العامل  تشغل  التي  القضايا  من  واسعة  مروحة 
ورق  اىل  حاجة  يف  انني  كصحايف  اشعر  مل  االوىل  للمرة  وشعوبه. 
قلم  اىل  وال  الصحايف،  عملنا  يف  استعامله  اعتدنا  اصفر  او  ابيض 
الـ"بيك" االزرق او االسود. وجدتني الجأ اىل هاتفي املحمول، اصور 
لكلامتهم  مواجز  شاشته  عىل  واكتب  واملتحدثني،  الجلسات  فيه 
ما  عممت  مصورة.  فيديو  مشاهد  التقطت  وبواسطته  ونقاشاتهم، 
وسائط  يتابعونني عىل  الذين  االصدقاء  مئات  كتبت وصورت عىل 
التواصل االجتامعي. وقد متكن هؤالء املتابعني من الفوز ببث حي، 
ثم بخالصة مكتوبة ومصورة لكل جلسة من جلسات املؤمتر خالل 

انعقادها ومبجرد انتهائها .
كان االمر سهال وممتعا يف آن. اال ان عميل عىل مدى سنني طويلة يف 
الصحافة املكتوبة جعلني اتوقف فجأة بازاء ما "ارتكبته" للتو. لقد 
نسيت لوهلة "مهنتي" السابقة التي تقتيض مني كتابة تقرير صحايف 
مفصل الرساله اىل صحيفتي التي ستصدر يف اليوم التايل، وهي عىل 
الذي  االمر  االلكرتوين،  ببعضه لنرشه يف موقعها  االرجح قد تستعني 
ان ما ساكتبه للصحيفة  افعل شيئا. قلت  اليه قبل قليل. مل  سبقتها 
ينبغي ان يختلف عن ما نرشته عىل مواقع التواصل. ان يكون تحليال 

وافيا وخالصة ورأيا يف آن، ملجريات املؤمتر الذي احرضه. 
كنت، وزمالء يل من املواظبني عىل حضور القمم العربية قبل عرص 
التدابري  تحارصه  ضيفا  الصحايف  كان  االحيان  غالب  يف  االنرتنت. 
االمنية، وينهكه البحث عن خرب او معلومة. مع ذلك كان يتوافر له 
دامئا ما يكتبه الرساله: يجلس الصحايف يف فندقه بعد صورة االفتتاح 
بالغات  ينتظر  ان  وعليه  املجتمعني  عن  مبعد  فهو  الربوتوكولية، 
رسمية فارغة ال تقدم وال تؤخر، وسيكون من صاحب الحظ السعيد 
اذا كانت له عالقة باحد الوفود ميكن ان يزوده معلومات، عليه ان 
يقارنها مبعلومات وفد آخر لئال يتحول بوقا الحد االطراف يف حلبة 
االجتامع. مير وقت طويل حتى التمكن يف الليل املتأخر من اعداد 
مقر  اتصال هاتفي مع  تأمني  ثم  لها،  عناوين جذابة  رسالة ووضع 

الجريدة تتم عربه تالوة الرسالة املهمة عىل محرر تم احتجازه من 
اجلك، فيكتب ما ميىل عليه ثم يحمله اىل املطبعة التي عليه متابعة 

العامل فيها عىل طبع الرسالة واعدادها للنرش يف الغد!
الهاتف  العمل الصحايف.  الهاتف كان اساسيا، بل وسيلة وحيدة يف 
هو ما جعل االذاعة تهدد الصحافة املكتوبة، وتفرض عليها يف وقت 
الهاتف  القريب، مل يكن  العرص  بقاء محمومة. يف ذلك  ما منافسة 
ملن  التلكس  دوره.  التلكس  فلعب  العامل،  بعض  يف  بسهولة  متوفرا 
يرسل  انه  غري  االتصال،  طريقة  يف  الهاتف  تشبه  وسيلة  يعرفه  ال 
الرسائل ويستقبلها مطبوعة ... بثقوب. اضطررت مرة اىل اللجوء اىل 
التلكس خالل جولة يف احدى دول امريكا الجنوبية. كتبت تقريري 
باالحرف الالتينية، ثم توىل عامل التلكس ارساله عىل رشيط مثقب 
مقر  االستقبال يف  ليحّول جهاز  الوسيلة هذه،  تستخدم يف  بشيفرة 

الجريدة الثقوب اىل حروف وكلامت بالعربية.
كان الفاكس ميييل آخر الثورات يف عامل االتصال االعالمي قبل مجيء 
التقارير  ارسال  ميكن  كان  ثابت  هاتف  ومع  بواسطته  االنرتنت. 
الصحافية برسعة وفعالية ما سّهل ليس فقط عمل الصحافيني، بل 
عامل االعامل والتجارة واملال واالدارات الحكومية ويف شتى املجاالت.
ترك هذا  والصحافيني.  الصحافة  تغري عامل  االنرتنت  اىل  الهاتف  من 
ان  اال  منه خاصة.  واملكتوب  االعالم عموما  انعكاساته عىل  التغيري 
القادر  للصحايف  عنه  غنى  ال  الذي  بالدور  أؤمن  تجعلني  التجربة 
التي  الوسيلة  عىل تقديم مضمون ومحتوى مختلفني يف معزل عن 

سيعتمدها اليصال هذا املحتوى. 
اذا كان االعالم املكتوب سيكون قادرا عىل  حتى االن مل يحسم ما 
هذا  تراجع  مشكلة  ان  الثابت  ان  اال  الفضىل،  الوسيلة  يبقى  ان 
الراديو وبعده  االعالم ليست بسبب االنرتنت مثلام مل تكن بسبب 
الصحايف  اعمدتها  مركبة،  مشكلة  االرجح  عىل  انها  التلفزيون. 
الجديد املحمي بالقانون، والتمويل الذي يجب البحث عن اشكال 

مختلفة منه، والحرية التي هي دامئا بحر التجدد والتطور.

* صحايف

بقلم
عزيز نادر* ضيف العدد

أهّمية منصة التداول اإللكترونية
 في محاربة الفساد

اعلن رئيس هيئة االسواق املالية حاكم مرصف لبنان الدكتور رياض 
سالمة ان لبنان عىل مشارف اطالق منصة التداول االلكرتونية، حيث 
يتم اجراء مجموعة من املعامالت والصفقات ىف االسواق املالية عن 

طريق شبكة االنرتنت متاشيا مع العرص.
اىل  بريوت  بورصة  تحويل  تعذر  بعد  الخطوة  اىل هذه  الحاكم  لجأ 
وقابلة  متساوية  اسهم  اىل  املال  رأس  تقسيم  اي   - مساهمة  رشكة 
لعملية التداول - متهيدا لخصخصتها منذ اقرار قانون االسواق املالية 

يف آب 2011.
-وجود بورصة فاعلة وناشطة عنرص اسايس لتطوير اسواق رأس املال 

النها:
يف  لالستثامر  فرصة  املقيمني  وغري  املقيمني  اللبنانيني  تعطي  اوال، 
سيولة  سيجلب  ما  خاصة،  رشكات  عن  الصادرة  والسندات  االسهم 

اضافية اىل االقتصاد اللبناين.
ثانيا، تتيح للرشكات ايجاد مصادر متويل لتطوير نشاطاتها.

ثالثا، تخلق اجواء من الشفافية ما يزيد عامل الثقة.
واالفراد. يف  الدولة  الرشكات،  اساسيني:  ثالثة العبني  املال  اسواق  يف 
واالقوى  االكرب  الالعب  تكون  ان  الدولة  بالذات، عىل  املرحلة  هذه 
الطالق اسواق رأس املال. مع اقرار قانون الرشاكة ما بني القطاعني 
العام والخاص، اضحت اسواق املال رضورية لتأمني التمويل ملشاريع 

ذات منفعة عامة، وذلك عىل ثالثة مستويات:
لبنان  ومرصف  الدولة  متلكها  التي  الرشكات  بعض  اسهم  طرح   -
الرشق  طريان  لبنان،  كازينو  منها  نذكر  البورصة،  يف  العام  للتداول 

االوسط، ورشكات الخليوي عىل سبيل املثال ال الحرص.
سيدر،  يف  املذكورة  املشاريع  متويل  املال  اوراق  اسواق  امكان  يف   -
بحيث ان االخري اشار ضمن مقرراته اىل ان عىل القطاع الخاص متويل 

40% من املشاريع التي ستنفذ.
- فرض بند عىل جميع الرشكات املهتمة مبناقصات الدولة الكبرية عىل 

ان تكون رشكات مدرجة يف البورصة.
ما اهمية ادراج هذه الرشكات يف محاربة الفساد، وكيفية مساهمتها 

يف االصالح؟

النقطة االوىل، تقليص حجم املؤسسات العامة واستبدالها باملؤسسات 
املحاصصة  انتاجية وفعالية من دون تدخل  اكرث  التي هي  الخاصة 

والسياسة يف االدارة.
لكل  الشفافية  عىل  املالية  االسواق  هيئة  تحرص  الثانية،  النقطة 
للعامة  ميكن  والتي  مدققة  مالية  بيانات  من  املدرجة،  الرشكات 

االطالع عليها، وعىل عدم التالعب باسعار السوق.
النقطة الثالثة، تحويل مشاريع الدولة من حرصية لذوي النفوذ 
اي  يف  االستثامر  فرد  لكل  املجال  افسح  فقد  الشعب.  عامة  اىل 
املثال،  سبيل  مادية. عىل  وافادة  عامة  منفعة  فيه  يرى  مرشوع 
او  اهمية  ذو  الدائري  االوتوسرتاد  ان مرشوع  مواطن  ارتأى  اذا 
لتمويل  املشغلة  الرشكة  االستثامر يف  امكانه عندها  منفعة،  يف 

هذا املرشوع.
ان  انتاجية.  اكرث  استثامرات  نحو  املدخرات  توجيه  الرابعة،  النقطة 
مقارنة  دوالر  مليار   185 حواىل  هي  اللبنانية  املصارف  يف  الودائع 
بالناتج املحيل البالغ 52 مليار دوالر، ما يشكل نسبة 350% التي هي 
من اعىل النسب يف العامل، علام ان املتوسط العاملي يناهز الـ%65. 
اعطى دورا  ما  املايل  الفساد  نوعا من  املرتفعة وّلدت  النسبة  هذه 

كبريا للمصارف.
لست يف صدد مناقشة تبعية هذا الفساد يف هذا املقال، لكن اكتفي 
واقول انه مع وجود اسواق مالية، ستتحول بعض هذه الودائع اىل 

استثامرات منتجة.
النقاط االربع املذكورة اعاله ستزيد من شفافية االدارة، تكرس منطق 
االفشاء عن املعلومات، تعطي فرص متوازية لالستثامر وتساهم يف 
الفساد  ويحارب  االصالح  يساهم يف  ما  املصارف،  احتكار  الحد من 

املسترشي.
لكن خويف االكرب حول الفساد يف لبنان يتمثل يف مقولة لفريدريك 
نيتشه: "ان اضمن طريقة الفساد الشباب هي تثقيفهم بتقدير الذين 

يفكرون مثلهم اكرث من اولئك الذين يفكرون بطريقة مختلفة".

* استاذ يف كلية االقتصاد يف جامعة الروح القدس يف الكسليك


