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 "فعالية اإلعالم على ضوء المتغيرات اإلقليمية والدولية"

 كلية اإلعالم في الجامعة اللبنانية  بيت المستقبل بالتعاون مع

 2017أبريل /نيسان 27، كلية اإلعالم الفرع الثاني
 

اإلعالم على ضوء فعالية "عقد بيت المستقبل بالتعاون مع كلية اإلعالم في الجامعة اللبنانية ندوة تحت عنوان 
أزمة : ، تناولت ثالثة محاور أساسيةالفرع الثاني لكلية اإلعالم في مقر "المتغيرات اإلقليمية والدولية

الفرع الثاني  أدار الندوة مدير. اإلعالم في الديمقراطيات الغربية، مصداقية الخبر وعالقة اإلعالم بالسلطة
 ،، إعالمي ومراسل قناة العربية في واشنطنبيار غانموشارك فيها السادة،  هاني صافيالدكتور  كلية اإلعالمل
، إعالمي وكاتب في وليد شقيروجريدة النهار  عالمي ونائب رئيس التحرير السابق في، إدمون صعبإ

 .بفرعيها األول والثاني ، وحضرها جمع من طالب كلية اإلعالمصحيفة الحياة
 

ونوه  ها بالحاضرينب فيرحّ الندوة بكلمة  جورج صدقةالدكتور  في الجامعة اللبنانية كلية اإلعالم عميدافتتح 
مؤتمراً تحت عنوان باكورتها  تبالتعاون مع بيت المستقل في تنظيم ندوات ومؤتمرات تتناول شأناً عاماَ، كان

وإذ  .الجامعة اللبنانيةالمركزية في بحرم اإلدارة  2017مارس /آذار 9قد في عُ ، "العبور إلى دولة القانون"
ر بشكل سريع، تحدث عن التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية بات يتغي أشار إلى أن العالم

وأضاف أن من واكب االنتخابات . والتكنولوجية التي شهدها العقدان األخيران ال سيما في العالم العربي
يرى كيف وانتخابات الرئاسة الفرنسية منذ يومين،   نوفمبر الماضي/األميركية التي جرت في تشرين الثاني

 .صعب مواكبة المتغيرات وفهمها خاصة على وسائل اإلعالم التقليديةمن ال بات المشهد ينقلب حتى أصبح
وتحدث عن الثورة التكنولوجية التي أدت إلى ظهور وسائل التواصل االجتماعي وغيرت في جوهر دور 

بات على اإلعالم التقليدي مضاعفة جهوده للمحافظة على وجوده أوالً وعلى  وسائل اإلعالم ووظيفتها، حتى
  . أصول المهمة ثانياً 

وتحول أخرى واتساع دورها، متسائالً كيف تطورت مهنة  ور غالباً ما يؤدي إلى انقراض مهنن التطأ وتابع
الذي الصحافي المثقف و وجودن نحن مؤمنون أ" :وختم قائالً  .الصحافة في ظل هذه الثورة التكنولوجية

ال ، ألن الصحافة التي يديرها صحافيون "حاجة ملحة أكثر من ذي قبل وأخالقياتها بات يحترم أصول المهنة
طالعه عالمية تسعى إلى تحرير الجمهور من خالل إالمعلومة اإل. ية تهدد الديمقراطيةقواعد المهناليلتزمون 

عالم يساهم في عبودية الجمهور من خالل بث اليوم بات اإل .األمور بحرية وموضوعية وشفافية مجمل على
 .معلومات خاطئة

 1975أنشئ عام  الذي بالتعريف عن بيت المستقبلوبدأ كلمته  بجاني بودعاالستاذ عن بيت المستقبل تحدث 
التكنولوجيا الحديثة  في مواكبة وكان سباقاً  ،كمركز دراسات في خدمة السالم على يد الرئيس أمين الجميل

ال سيما في مجال التوثيق واألرشفة بهدف المحافظة على التراث الثقافي الوطني من جهة، وتوفير  آنذاك
  . من جهة أخرىخزاناً للمعلومات في خدمة الباحثين 



بعد توقف قصري فرضته  2014واستعرض لمختلف النشاطات التي قام بها بيت المستقبل منذ إحيائه عام 
حداث اللبنانية، منوهاً أنها جاءت في إطار محاولة استشراف مستقبل جديد للشرق األوسط وخلق إنسان األ

وأضاف بجاني . شرق أوسطي جديد في جو من الحرية والسالم والتسامح وضمن ثقافة احترام حقوق اإلنسان
كمة الرشيدة والحوار بين التنمية المستدامة والحو: أن هذه الفعاليات تمحورت حول مواضيع أساسية منها

، والذي MSIوتحدث عن بنك المعلومات لدى بيت المستقبل، . الحضارات والتربية والصحة والبيئة والطاقة
ها بمعدل يموالتقنيات يجري تييوفر للباحثين في كل المجاالت معلومات موثقة ومخزنة إلكترونياً وفق أحدث 

قت سادهت فيه وكانت ضرورية في   ستقبل بصورته الحاليةانطالقة بيت الموقال إن . خبر شهرياً  4000
، مجازفة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة تأن إعادة إطالقه كان والمنطقة مؤكداً  الظلمة لبنان

 .مجازفة رابحةولكن التجربة واإلنجازات التي تحققت أثبتت أنها 

مستحيلة في ظل  عنهاجابة أسئلة تبدو اإل يطرح، إذ أنه صعبالشيق وبال ووصف موضوع الندوة 
 بمقدور وبات ،ول للخبرصبحت الناقل األالتي أ االجتماعي وسائل التواصلظهور التكنولوجيا الحديثة و

هذه التكنولوجيا الحديثة . ى إلى فوضى في األخباردما أ لى الماليينإيصاله إالشخص العادي نقل الخبر و
ين الحقيقة أ: "وتساءل. لى البعيد قبل القريبفقصرت المسافات وبات الخبر يصل إ طاحت بمبادئ الفيزياءأ

 التقليدية والوسائل اإلعالمية في ظل هذا الكم من المعلومات؟ هل هناك صراع وجودي بين الوسائل
تقبل خير جابة اليوم على هذه االسئلة وقد يكون المسالحديثة؟ من يصنع الرأي العام؟ من الصعب اإل اإلعالمية
 ."هانمجيب ع

تية من في عالم يغرق بالمعلومات اآل": وقال صافيهاني مدير الفرع الثاني لكلية اإلعالم الدكتور خذ الكالم أ
الذي لم يغير فقط وسائل وأدوات نقل عالم الرقمي حمل بصمة اإلمشهدية ت، نرى أنفسنا في كل مكان

بات المواطن العادي والسياسي صحافيين  ."والمحتوى ضمونالمصانع الخبر إضافة إلى  المعلومة إنما أيضاً 
وتساءل . معلومات ال نعرف مصدرها الحقيقيما أحاطنا بكم هائل من اليدلون بدلوهم في المجال اإلعالمي 

مع ضيوفنا اليوم جلسة هذا ما سنتاوله في  "مانة؟قيات المهنة كالدقة والصدقية واألخالماذا عن أصول وأ"
 . الكرام

، الذي شارك من واشنطن العاصمة عبر سكايب، متناوالً مسألة أزمة غانم ربيا وأعطى الكالم لإلعالمي
 .وروباوبخاصة في الواليات المتحدة وأالغربية  عالم في الديمقراطياتاإل

ة بشكر القيمين على تنظيم هذه الندوة، وقال إنه سيركز بشكل خاص على التجربة األميركي مداخلته غانمبدأ 
راهناً وبأسباب توتر العالقة بين هذا اإلعالم والرئيس األميركي األميركي عالم بوضع اإل محاوالً اإلحاطة

 .الجديد دونالد ترامب

 ،وتلفزيونيةوإذاعية عالمية ضخمة من ورقية مؤسسات إ في الواليات المتحدة تاريخياً يوجد : "قال غانم
كافة  النظر وجهاتيعبر عن  حراً  ميركي كان دوماً اإلعالم األ. على مصادر اإلعالم حتى التسعينات سيطرت

دخلنا في ثورة التكنولوجيا  ،عيناتفي التسوأوضح أنه . "رأس المالاب حصعلى اختالفها ومملوك من أ
. يصال المعلوماتخرى إلإلى وسائل أذاعي والتلفزيوني والكيبل، اإلمن الوسيلة الورقية والبرج  وتحولنا

فيما وتمكن من مواكبتها،  عالم الجيد بقين اإللوجية على اإلعالم األميركي قال إوعن أثر هذه الثورة التكنو



ائل الجديدة ووسائل التواصل االجتماعي الوس ةالجيدالمؤسسات اإلعالمية استغلت . عالم السيءاإل اختفى
صرف للوصول الذي يُ س المال الصحافي رأ ال سيما في ظل وفرة فضلوحافظت على وجودها وأصبحت أ

 600دخل يضاف إليه  السنةدوالر في مليار  123التقليدي يصل الى أن دخل اإلعالم  وكشف .لى المستهلكإ
من التطور التكنولوجي لتثبيت نفسه  التقليدي استفاداإلعالم . من وسائل التواصل االجتماعيدوالر  يونمل

اإلعالم التقليدي كان مصدراً لتقصي المعلومات خالل الحملة االنتخابية إحصائات تظهر أن  آخر. أكثر
اعتمدوا على لم تتجاوز نسبة الذين بينما ميركيين، من المواطنين األ% 35أكثر من الرئاسية األخيرة لدى 

 افظ على وجودهحولوجية ليعالم الناجح من الثورة التكناذاً، استفاد اإل%. 8االجتماعي الـ وسائل التواصل 
س المال الذي وكبر رأعالمية مؤسسات اإلمؤسسة تمتلك كل ال 12 يوجد حالياً في الواليات المتحدة. ويزدهر

  . كثر من مصدراالعتماد على أعلى  قادراً  اليومالمستهلك  بحيث بات يسيطر عليها

اآلتي من خارج النخبة "وعالقته باإلعالم األميركي، قال غانم إن ترامب  ظاهرة دونالد ترامب بالنسبة إلى
بالضوء األخضر عبر تدخلة بالدورة اإلخبارية في عالم اإلعالم  ، كسر قاعدة ما نسميه"ة األميركيةالسياسي

الضوء األخضر وأوضح أن . ها عبر وسائل التواصل االجتماعي ال سيما تويترثمن خالل التصاريح التي يب
قد انتهى من ) في الصحافة الورقية أو في اإلذاعات والتلفزيونات(في عالم اإلعالم هو عندما يكون اإلعالمي 

وإذ يحلو لترامب إما صباحاً أو مساًء إطالق تصاريح . إعداد نشرته اإلخبارية وباتت جاهزة للنشر أو البث
فرض .  ل نشرتها اإلخبارية ليتصدرها آخر ما قاله ترامبنارية، ما يربك وسائل اإلعالم ويضطرها إلى تعدي

وضعه في مقدمة عن وسيطرته عليها  فيهاتدخله وأسفر  خباريةفسه من خالل توتير على الدورة اإلترامب ن
ترامب أصبح رئيساً لكنه حافظ على عاداته كمرشح وحرص على وجود تواصل مستمر ومباشر  .خبار األ

وأشار غانم إلى أن حال التوتر التي  . ا ما توفره له وسائل التواصل االجتماعيمع  الشعب األميركي وهذ
األميركي تعود بالدرجة األولى إلى كون هذا اإلعالم ما عدا القليل منه عالم مع اإلترامب تسود عالقة 

الم ولفت في هذا المجال إلى أن اإلع. راطيينمال الليبراليين والديمقمملوك من رأس )  فوكس نيوز(
األميركي حر وموضوعي في عملية جمع الخبر ونقله، لكنه يفقد موضوعيته عند تحليل هذا الخبر فتظهر 

 . انتماءات الصحافي السياسية

التجربة األوروبية، نوه غانم بالمصداقية والمهنية والموضوعية التي يتمتع بها اإلعالم البريطاني بالنسبة إلى 
  . فضل في أوروبامعتبراً على هذا الصعيد أنه األ

لومات صدقية الخبر وظاهرة المع ، متناوالً مسألةدمون صعبإأخذ الكالم الصحافي والكاتب السياسي 
 .المغلوطة والمواطن الصحافي

ن مهمة الصحافة للتأكيد أواستعرض تجربة جريدة نيويورك تايمز الندوة  بدأ صعب مداخلته بشكر منظمي
 فالسالصحيفة التي كانت على حافة اإلصحافي مغمور اشترى ، 1896وقال إنه عام . هي نشر الحقيقة

وعندما ". ما يستحق النشرنشر أريد أن أ" :أجاب ةعما يريد نشره في الجريد ولفي اليوم األ وعندما ُسئل
 ،عام 100بعد . "الجريدة هي نشر الحقيقةوظيفة . ما هو غير صحيح"قال  سألوه ما الذي ال يستحق النشر،

أصاب مصداقيتها، عندما تعرضت ألكبر زلزال في تاريخها " العين السوداء"مقولة  نيويورك تايمزاستعملت 
استقال إثر ذلك الصحافي وكل من رئيس . فترة زمنية طويلة مع قيام صحافي من أسرتها بنشر األكاذيب



 ث بياردوتابع صعب، تح. ال الصدقية لبيعها لقرائها في مقابل والئهمتمتلك إألن الجريدة ال  ريرومدير التح
 وأحدثترامب شخص غير عادي وجاء بوقت غير عادي . ترامب وعن التكنولوجيا الحديثةظاهرة غانم عن 

ية ميركية من خالل الحرب التي خاضها نيابية عن المنظمة الصناعية والعسكراسة األفي الحياة السي اً انقالب
وتحدث صعب عن الدور الذي لعبته الصحافة الفرنسية في التأثير على مسار . ميركيمع اإلعالم األ

فضائح فساد لمرشح اليمين فيون أدت إلى  Canard Enchainéاالنتخابات الرئاسية عندما كشفت صحيفة 
رشح الوسطي مانيول في المقابل، نشرت وسائل التواصل االجتماعي أخباراً عن الم.  خسارته االنتخابات

ووصلت إلى حد . عاماً ليست إال غطاء لوضعه هذا 30ماكرون مفادها أنه مثلي وأن زوجته التي تكبره بـ 
هذه األخبار لم تؤثر على ماكرون ونجح في . تسمية صديقه وهو ماتيو غالي الرئيس التنفيذي لراديو فرانس

في الحالة الفرنسية صدق الناس : ية تصديق الناس لهفي عمل ناقل الخبر عن أهميةصعب  حدثوت. االنتخابات
وشبه تأثير التكنولوجيا الحديثة على . أخبار الجريدة المحترمة ولم يصدقوا أخبار وسائل التواصل االجتماعي

 ت عن نشوءء األرض، وقال إن الثورة التكنولوجية أسفراالنفجار األول الذي أسفر عن نشواإلعالم بتأثير 
أو يسيطر عليها  ال يملكهاو ال حدود لها احة ديمقراطية مفتوحةوهي مس "بر سبايسيسا"سمها قارة جديدة ا

  . أحد

مهمتها في حددت المفاهيم التي انطلقت منها مهنة الصحافة وومن هذا المنطلق، أكد على ضرورة العودة إلى 
وقال إن جامعة هارفرد . في ظل هذه الفوضى الحاصلة بسبب وسائل التواصل االجتماعي ال سيما المجتمع
هارفرد  واعتبرت. كاذيبمحاسبة والتمييز بين الحقائق واألاجتثاث الفساد وال :بالتالي مهمة الصحافيحددت 

تشويهها وبالتالي خبار كاذبة وانهيار المهنية الصحافية ويكمن بتلويث الصحافة بأخطر االنترنت  أن أيضاً 
خالقية القيم األللعمل الصحافي وصول السليمة في العودة أوالً الى األالعالج  ، ويبقىانهيار الديمقراطية

 وثالثاً  عنها عالناتمؤسسات التي تمتهن التزوير عبر منع اإلالسعي للضغط على ال في ثانياً ووالمهنية، 
في المدارس  أطلقه معهد أسبن في أميركا، وهو برنامج يعطى كذاك الذيعالم باعتماد برنامج التربية على اإل

على التمييز بين المعلومات يدربهم عالم المغلوط كما ة ويدرب الطالب على كيفية حماية أنفسهم من اإلالثانوي
 .الصحيحة وتلك الخاطئة أو المزورة

 يموضوع السياسوقال إن  .لطةعالم بالسالكالم متحدثاً عن عالقة اإل وليد شقيروأخذ الصحافي والكاتب 
لينا ع: "وأضاف. السياسي اقتحم المهنة يعتبرون أن الذينعالميين لصحافي بات موضوع تذمر من قبل اإلا

عالم الحديثة مكنته من التواصل وسائل اإلن الخروج من هذا التذمر وتقبل واقع السياسي الصحافي، أل
زاوية المنافسة  من هذه الوسائل الحديثة التحديات التي تفرضهااستيعاب وعلينا أيضاً . مباشرة مع الجمهور

 شاشة و التسمر علىأ من انتظار الصحيفة صباحاً  لى المتلقي على شاشة هاتفه بدالً في سرعة الوصول إ
يفته كوسيط بين وظ ذلك من وانتقص يضاً الصحافي بات في عداد المتلقين أولفت إلى أن . "التلفزيون مساءً 

نجحت في  الصحافة التقليدية واعتبر أن. لى استخدام تويتر وفيسبوكإ ه بدورهدفع ما ،المواطنالسياسي و
مع وفرة األخبار التي تؤمنها وسائل التواصل االجتماعي، فانتقلت جزئياً من مهمة قلم العقدين األخيرين بالتأ

ما عمدت إلى دمج هذه األخبار الحصول على الخبر ونقله إلى مهمة تحليل الخبر الذي تنقله هذه الوسائل ك
وأكد أن التذمر  .طالع على مشهدية كاملةالجديدة مع تلك التي أعدتها سابقاً بشكل توليفي يسمح للمتلقي باإل

على الرغم مما أسفرت عنه هذه الظاهرة من خسارة الصحافة لجزء من ينفع  من الصحافي السياسي لم يعد 
لقاء صحافيين لتسريب و إجراء حوارات ومقابالت ألى م يعد بحاجة إوأوضح أن السياسي ل. مساحتهامهم من 



عبر وسائل التواصل االجتماعي وبات الصحافي و جملتين إيصال رسالته بجملة أ أصبح بإمكانه. إليهمخبر 
يجهد وراء السياسي للحصول على معلومة بعد أن كان السياسي يجهد وراء الصحافة إليصال رسائله إلى 

قيام وسائل عن وتحدث . لى الصحافةاألمر ال يعني انتفاء حاجة السياسي إهذا ومع ذلك، قال، . الناس
، تحول المواطن مقابل السياسي الصحافيوفي . عالم التقليديلمنافسة اإل عالمالتواصل االجتماعي بتسميم اإل

، والخوف، كل الخوف، من تأثير ذلك على الصحافي )الحرب السوريةكما شهدنا في (لى صحافي إ يضاً أ
وأوضح أنه وبسبب تعجله لنشر الخبر، بات الصحافي متفلتاً من القواعد المهنية وتحول  إلى مروج . نفسه

 .ب الصحافي مهمة جداً يروشدد على أن مسألة تد. للخبر الصحيحمن أن يكون ناقالً  بدلمهما كان  للخبر

 فرضتو ،)دون تعميم(من الالمهنية في نقل االخبار  اً نمط أرست ةلكترونيوأضاف أن المواقع اإلخبارية اإل
تنقل عن  تشتغل الخبر بنفسها بلإن هذه المواقع وبخاصة في لبنان، ال وقال . عالم كوسيطفي دور اإل تراجعاً 

واعتبر أن  .تهدف إلى تشويه المحتوىكملها ولكن بعناوين مثيرة مقاالت بأ وأحياناً تنقل عن الصحف وبعضها 
 وعن .صول المهنةهي ال تخضع ألخبار واستخدام وسائل تشويقية غير مألوفة وهل نشر األسهذه المواقع تست

الكبير من األخبار الواردة بسبب اإلعالم  في ظل الكم القرار، قال إنه على أداء صناع اإلعالم الرقابي دور
الصحافة  يعمل على تعزيزن يتخطى دوره كوسيط بين السياسي والمواطن والجديد، على الصحافي أ

 أال نغرق في وهم يجبي العام، أقول أنه صناعة الرأباختصار، بما يخص دور اإلعالم في ". االستقصائية
 السياسيون باتوا قادرينف. "وسائل التواصل االجتماعي وجود ي العام خاصة معة في تشكيل الرأدور الصحاف

واقع نترنت ومتستخدم اإلباتت  الدول وحتى. عالمعام يساندهم دون الحاجة إلى اإل يبمفردهم على تكوين رأ
هل العمل سواصل تستن مواقع التوختم بالقول إ. وتحديد توجهاته ي عامالتواصل االجتماعي لتشكيل رأ

يستطيع  اً محرر الصحافي يصبح ال. عودهم بعد شتدالصحافية لصحافيين جدد لم ي وتوكل المهامالصحافي 
، ومن هنا أهمية مراسلأو دوب نمكعلى الخبر  ية الحصولن يختبر كيفكتابة الخبر بشكل سليم إال بعد أ

 .الصحافة اإلستقصائية

 :باب النقاش حيث طرح الطالب على المتكلمين األسئلة التالية صافي فتحو

ميركي في ظل انتخاب ترامب على الرغم من معاداة اإلعالم له، إلى أي مدى ما زال اإلعالم األ -
 ؟ في هذا المجال يؤثر في صناعة الرأي العام وهل تحول دوره

يميل عام ولكن في الواليات المتحدة، دور في صناعة الرأي ال إلعالم األميركيما زال ل :بيار غانم
في االنتخابات الرئاسية . الناس إلى تصديق الوسائل اإلعالمية التي تتماشى مع توجهاتهم السياسية

األخيرة، انصب الجهد اإلعالمي على شريحة الناخبين المستقلين الذين يلجأون إلى وسائل إعالمية 
ن يتمتع ولك العام يات المتحدة ال يحتكر صناعة الرأفي الواليعالم اإل. متعددة لتقصي المعلومات

  . بالدور األكبر في هذا المجال
مكاننا كيف بإ: موالالصحافة مملوكة من أصحاب رؤوس األ: الواليات المتحدة وحرية الصحافة -

تتوجه وسائل اإلعالم ذا كانت وإ لها س المالتحدث عن صحافة حرة في ظل امتالك أصحاب  رأال
 ؟يتشارك معها في التوجه السياسي، ماذا يبقى من دورهاعلى من فقط وتؤثر 



اإلعالم األميركي كما قلت . موضوعية الصحافةحرية الصحافة في الواليات المتحدة ال تعني : غانم -
يبقى موضوعي في عملية تجميع ونقل الخبر ولكنه يفقد موضوعيته عندما يبدأ الصحافي أو 

 . ما يبرز بشكل أساس توجهاته السياسية ه،بر وتحليلاإلعالمي بإعطاء رأيه بالخ
 عالم العربي موضوعي أموهل اإللتحديات التكنولوجية؟ من مواجهة االصحافة اللبنانية تمكنت هل  -

 الممولين؟ وجهة نظرة الحكام أونقل يكتفي بأنه 
وأصر على المحافظة على ثورة المعلومات  عجز عن مواكبةعالم الورقي اللبناني اإل: صعب

 . المصدر الوحيد للمعلوماتفيه الصحافة الورقية في وقت لم تعد 
صحاب الصحف مراهنة بعض أو نتيجة أخره في أزمة نتيجة تأ اإلعالم المكتوب في لبنان يمرّ : شقير

اريتهم أيضاً على استمر راهنواو. يهلوهناك جيل أو جيلين ما زاال بحاجة إ هعلى بقائه ألن له جمهور
اإلعالم المكتوب يعيش أزمة نتيحة عدم استيعاب . استعادة دورتها االقتصاديةنجحت البالد في  إذا

ة عالم الجديدمن جهة أخرى، لم تستطع وسائل اإل. أصحاب الصحف ألهمية الثورة التكنولوجية
 . مكن من تخطي الصعوبات االقتصاديةتن ولم تحتى اآل اجذب المعلنين اليه

تغطي فهي  ،عالناتكبر من دخل اإلنات وسائل اإلعالم أموازالعالم العربي حجم  في: غانم
يبقى المهم أن . عالم يخدم الممولوبطبيعة الحال اإل. و صاحب المالإما من الدولة أمصروفها 

 .خبار صحيحةالمؤسسة تحافظ على جودتها إذا كان فيها صحافيون يجاهدون لتقديم أ
بين الصحافة  ما هو الفرق فعلياً . ةالصحافة الجيدة واختفت السيئ بقيتنه في اميركا ذكرت أ -

 والصحافة الحرة في الواليات المتحدة؟ ال سيما البريطانية التي تكلمت عنها وروباالموضوعية في أ
تنقل أخبار الجيشيين البريطاني   BBC المالوين، كانت الـحرب خالل  1982عام :  غانم -

لى التلفزيون ولم يتم وذهبت إ وزيرة الخارجية آنذاك مارغريت تاتشر واألرجنتيني، ما أثار غضب
 .في تحليل الخبرفتكمن الحرية أما في نقل الخبر هي الموضوعية  أعيد التكرير أن. استقبالها

 ؟الصحافة االستقصائيةكيف نعزز  -
رد الوسيلة ن تفإلى أالمهمة ليست سهلة ولكن الصحافة االستقصائية بحاجة الى استثمار و: وليد

خذ الصحافة االستقصائية تأ. اليومية ثارةخلي عن الخبر السريع والرغبة باإلتوت لهااالعالمية مساحة 
الصحافة االستقصائية . مور على عدة صحافيينقق من األيتوزع فيه التح جماعياً  وتتطلب عمالً  وقتاً 

ر كد من صحتها من مصادالوثائق التي تثبت الخبر والتأ كي يتمكن من تأمين إلى فريق عمل بحاجة
دارة الصحف من إتقصير ، ولكن هناك خبارعملية جلب األفي  الصعوبة لم تعد كما كانت. عدة

 .همال الصحافة االستقصائيةل اإلعالم لجهة إووسائ
صحيحاً األمر  هذايبقى هل : حديس هي مساحة ال يملكها أحد وال يسيطر عليها أسباالسايبر قلت أن  -

 معينة؟في ظل الرقابة التي تمارسها بعض المواقع على مواضيع 
رقابة ال عززت وسائل التواصل االجتماعيمهما . ن يكون في خدمة المجتمعالم يجب أعي إأ: صعب
وأود اإلشارة إلى الفرق  ،الصحافة االستقصائية على أهمية الزميل شقير أشدد مع .تبقى متفلتةفهي 

بالنسبة إلى الصحافة واإلعالم اإلستقاللية . الشاسع بين أن تكون الصحافة حرة وبين أن تكون مستقلة
 بالسلطة أو قد يكون لدينا صحافة حرة ولكن ال يوجد صحافة مستقلة فهي أما مرتبطة. أهم من الحرية

كارل يقال إنه عندما عرض الصحافيان . برأس المال الذي يدعمها أو بمصالح اقتصادية أخرى
برنستين وبوب وود ورد، وهما وراء الكشف عن فضيحة واتر غيت في الواليات المتحدة عام 



ن بوست فتح ملف الوول ستريت، رفضت ، عندما عرضا على رئاسة تحرير جريدة واشنط1972
قى أساس ول المهنة يبالعودة إلى أص. ل ستريت خطاً أحمر بسبب المصالح الماليةواعتبرت الوو

ومدماك هذه األصول هو االستقاللية ألنها تضمن فتك بالمشهد اإلعالمي العالج لكل اآلفات التي ت
  .الحرية والمصداقية والموضوعية في نقل األخبار


