
 
 

 أهمية الصحافة االستقصائية واإلعالم المستقّل في لبنان 

 

العامّ  الدوليّ نّظم معهد عصام فارس للسياسات  بالشراكة مع  ة والشؤون  ة في الجامعة األميركية في بيروت، 

ة تحت عنوان  "، حلقة حوار افتراضيّ درج ، وبالتعاون مع موقع "OECD منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 . ٢٠٢١  يناير/كانون الثاني ٢٩ة الصحافة االستقصائية واإلعالم المستقّل في لبنان" يوم الجمعة "أهميّ 

 

مشروع    في إطار  نّظمها المعهد   في لبنان  حول الصحافة االستقصائية  يةتدريبدورة  ة  ختمت هذه الحلقة الحواريّ 

، بدعم من  "صوت المواطن)ة(للحوكمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان "  OECDالـ

 ة.الوزارة الخارجية األلمانيّ 

 

اختصاصيين من لبنان   ١٠، ودّرب  ٢٠٢٠كانون األّول   ١١صحافيًا وصحافيةً منذ   ١٢شارك في هذا التدريب  

ال الصحافيين  هؤالء  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  بالصحافة شباب ومنطقة  المتّصلة  المهارات  شتّى  على   ،

االستقصائية مثل قواعد أخالقيات الصحافة والتحقّق من المعلومات واستخدام األدوات مفتوحة المصادر للتحقيق  

ة أيًضا على دور الصحافة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت  يبيّ والصحافة العابرة للحدود. رّكزت الحصص التدر

 عدالة. حاربة الفساد والاّل ، وم  ٢٠٢٠ أغسطس/آب  ٤في 

 

دير التحرير في شبكة أريج، و منير الخطيبشارك في الجلسة الختامية كّل من   ، مؤّسسة والمديرة  روال مخايل، م 

 ة.  التنفيذي للمفكّرة القانونيّ ، المدير نزار صاغيةالتنفيذية لمؤسسة مهارات، و 

دير معهد عصام فارس الدكتور  ، إحدى مؤّسسي موقع درج، بعد أن افتتح الجلسة م  ديانا مقلّدأدارت الجلسة  

 .OECD منظمةمن  زآدم-شارلوت دونيل ، فيما كانت الكلمة الختامية في الجلسة ف باحوطيجوز

 

عن امتنان أسرة معهد عصام فارس للشراكة التي نتج عنها هذا التدريب على    ف باحوطيجوزعبّر الدكتور  

كون الوصول إلى   ة، ورأى أن هكذا تدريب أساسّي في هذه الفترة ألسباب عديدة أبرزهاالصحافة االستقصائيّ 

ة في إعادة  وكمة الصحيحة، ودور الصحافة االستقصائيّ المعلومات وحّرية التعبير أساس للسياسات العامة والح  

الحيويّ  الم  بّث  والتصاعد  العام،  اللبناني  بشعار  ة في اإلطار  م ستشهدًا  الكاذبة عالميًا،  والمريب لألخبار  خيف 

 )الديمقراطية تموت في الظالم(.   Democracy Dies in Darknessالواشنطن بوست  
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بتها وإعادة التصويب نحو الحقيقة  حارة ه نا بدحض الفبركات وم  وأضاف: "يتمثّل دور الصحافة االستقصائيّ 

 ساهمة في التوعية المواطنيّة." والم  

 ت ال كالم باحوط عرض فيديو ي لّخص فيه المتدّربون ما اكتسبوه من التدريب. 

 

على   OECDمة التعاون االقتصادي والتنمية  منظّ في ما بعد كّل من معهد عصام فارس و  ديانا مقلّدشكرت  

ة، خصوًصا أّن وضع اإلعالم المحلّي بحاجة ماّسة  الشراكة التي قامت بينهم لتعزيز ثقافة الصحافة االستقصائيّ 

بناني هما تغطيته لالحتجاجات ضدّ سوء إلى إعادة نظر، بحسب قولها، فآخر مثالْين على فضائح اإلعالم اللّ 

 كم مصرف لبنان رياض سالمة.  التحقيق مع حة في طرابلس ولطلب القضاء السويسري لاألوضاع المعيشيّ 

لن ينهض لبنان دون محاسبة جدّية للطبقة السياسية الفاسدة، لذا يحتاج هذا البلد إلى صحافة جدّية،  وتابعت: "

 ة تغطيته لقضايا الناس." ألّن التصاق اإلعالم بالتمويل السياسي يؤثّر سلبًا على كيفيّ 

 

، أكتوبر/تشرين ١٧يمنة الدولة الذي شهده لبنان تدريجيًا خالل انتفاضة  عن كسر ه    نزار صاغيةتحدّث بعدها  

يمنة كانت قائمة، بحسب صاغية، على التعتيم على الحقائق وطمسها منذ التعتيم على ضحايا الحرب  بحيث أن اله  

الطبقة  ة حين أ قّر العفو العام في أعقاب الحرب حتّى التمّسك بالّسرية المصرفية اليوم إلخفاء فساد  ة اللبنانيّ األهليّ 

 .   الحاكمة

صاغية إّن من أروع مأسسة الوجع كانت اتّحاد أهالي مفقودي الحرب األهلية ألنّها تخّطت االنقسامات  أضاف

ة بهدف جعل  التسييس. وتّم تأسيس المفّكرة القانونيّ   قاومة نبيلة كانت أقوى منوزعامات ما بعد الحرب عبر م  

 ة. المواطنين هم محور الخطاب العام، وليس الزعامات السياسيّ 

ة بين اإلعالم والقضاء ليست سليمة أبدًا في لبنان، ألّن غالبًا ما يتهّجم أحدهما على  وأضاف: "إّن العالقة النمطيّ 

يمنة الزعائميّة. لذلك، فإّن تحقيق تكامل بين اإلعالم والقضاء  ي هدّد اله  اآلخر حين يسلك هذا اآلخر طريقًا صحيًحا  

 ي تيح تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة للتوتاليتاريّة السياسيّة." 

ة  قابل تمويل حكومات أجنبيّ ة لإلعالم البديل المحلّي، م  ولفت أيًضا إلى ضرورة التمييز بين تمويل منظمات دوليّ 

 اف سياسيّة تخريبيّة بحتة. لجهات أخرى، بأهد 

 

إلى الفرق بين صحافة األمس وصحافة اليوم، بحيث أّن "العمل الصحافي الذي   روال مخايلتها، تطّرقت  من جهّ 

سعى اليوم إلى بناء كنّا نقوم به سابقًا كان ذات تأثير ضئيل جدًّا ألّن النظام غير داعم" فيما "اإلعالم البديل ي  

 ة."ة للصحافة االستقصائيّ أرضيّ 

ّرة للصحافيين  ون مؤسسة مهارات تسعى حاليًا  وشدّدت مخايل على ك   إلى التركيز على إتاحة مساحة تعبير ح 

 اليافعين واالستثمار في تثقيفهم القانونّي وبناء صحافة صلبة ومستقلّة.  

المؤسّ  فقط  يهّم  ال  اإلعالم  قانون  "إّن  قالت:  اإلعالم،  لقانون  بديل  مشروع  اقتراح  اإلعالميّ وعن  ة  سات 

راقبة المواطنين لعمل البرلمان كحجر  والصحافيين، بل تداعيات تطبيقه ترتدّ على ا لمواطنين أيًضا، لذلك تأتي م 

 أساس لحماية اإلعالم من قمع السلطة." 

 



 

 

ة في العالم  ، فلفت أواًل إلى هدف شبكة أريج القائم على دعم وتعزيز مناخ الصحافة االستقصائيّ منير الخطيبأّما  

 ماتّي ونفسي للصحافيين االستقصائيّين.العربي من خالل تقديم دعم تقني وحقوقي وقانوني ومعلو

 وقال: "نعتبر في شبكة أريج أن الفساد وحش، إاّل أّن الوحش األكبر هو فوضى القوانين المرعية اإلجراء." 

 

على  ة الحقيقية في العالم العربي يدفع شبكة أريج إلى حّث الصحافيين وحدّد الخطيب أّن غياب الصحافة العلميّ 

 لتخّصص.ا

تّهمة بالن خبويّة، ولهذا السبب تسعى شبكة أريج اليوم إلى تسهيل السردّية  ّن الصحافة االستقصائيّ وأضاف: "إ ة م 

 ة لوصول المعلومات بوضوح إلى الجميع على حدّ سواء." ستخدمة في التحقيقات االستقصائيّ واللّغة الم  

 

ْيها  اللتزام شريك    OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  بالتعبير عن امتنان    زآدم -شارلوت دونيختمت  

)معهد عصام فارس وموقع درج( خالل فترة التدريب، مضيفةً أن الصحافيين اليافعين قادرون على خلق حوار  

 إقليمي بهدف التغيير. 

والتنمية   االقتصادي  التعاون  منظمة  "تسعى  يتمّكن  OECDوأنه ت:  لكي  الجهود  هذه  مواصلة  الشباب   إلى 

 اللبناني من محاسبة الدولة الفاسدة." 

 

 


