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الجريدة غري مسؤولة عن اآلراء واملواقف الواردة يف املقاالت واألخبار وال تتبنى أياً من مواقف الكتّاب وهي تقف من جميع االفرقاء 

واالحداث  يف لبنان وكندا عىل مسافة واحدة. وكل ما يُنرش فيها هو من وعىل مسؤولية كاتبه.
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الحدث-كندا رؤوف نجم

يف 

العــام 1990 عندمــا اتيــت اىل كنــدا اثنــاء 

الحقيقــة  أو يف  والقــوات   الجيــش  حــرب 

ــرب  ــرى  ح ــع  أو باالح ــون وجعج ــرب ع ح

االلغــاء بعــد فشــل حــرب التحريــر، كان 

ــه  ــذي نفعل ــا ال ــد: م ــؤال واح ــغلني  س يش

بأنفســنا؟  بالطبــع هــذا الســؤال ليــس حكــراً 

عــّي، فــكل مواطــن  كان معنــا عــى الباخــرة  

ــم  ــن ث ــه  وم ــن جوني ــرص م ــة اىل ق املتجه

«كان  للطــران  »التشــيكية  اجنحــة  عــى 

يســأله ، وال اعتقــد أن أحــداً وجــد الجــواب. 

ــرة  ــة كب ــان  وغص ــا لبن ــام 1990 تركن يف الع

يف القلــوب بســبب التدمــر الرهيــب ورائحــة 

املــوت يف الشــوارع واالرهــاب الداخــي بــن 

مكونــات املنطقــة الرشقيــة. 

ــوه،  ــن فعل ــد ان كثري ــه، واعتق ــا فعلت اول م

كان محاولــة تطمــن االهــل يف لبنــان اننــا 

ــامة. ــر وس ــا بخ وصلن

جــدا،  غاليــة  الدوليــة  االتصــاالت  كانــت 

ــاً  ــت ايض ــدة 3 دوالرات وكان ــة الواح الدقيق

ــي  ــض تعوي ــم اقب ــادرة« فل ــدوالرات »ن ال

مــن املدرســة لعــدم امكانيــة ان يدفعــوه 

يل.. وحتــى اليــوم مل اقبضه..هــه هــه اكتفيــت 

براتــب اشــهر الصيــف معتقــداً ان الحالــة 

ســتهدأ ونرجــع بعد حــن.. وملعرفــة اذا كانت 

الحالــة هــدأت أو بعــد، كنــا نبحــث عــن 

ــا مرهقــاً  ، امــا عــن االتصــاالت  ــار بحث االخب

والتواصــل، فليــس لــك اال ان تفكــر ببطاقــات 

ــراك  ــة واالش ــق املقطوع ــاالت والدقائ االتص

املدفــوع ســلفاً لعــدد مــن الدقائــق املحدودة 

ــان او هواتــف  اذا كان هنــاك خطوطــا يف لبن

ــة. غــر معطل

التــي  التفاصيــل  تلــك  نســيان  ميكــن  ال 

اصبحــت جــزًء حيــاً مــن حياتنا..انهــا الهجــرة 

منــذ 31 ســنة انهــا أمــس مســاًء. 

مل يكــن العــامل يعــرف بعــد مــا هــو االنرنــت. 

و لاطــاع عــى أخبــار لبنــان كنــا نطلــب 

ارقــام هواتــف معينــة، فنحصــل عــى نــرشة 

ــر  ــزب أو ذاك، أو ننتظ ــذا الح ــن ه ــار م اخب

ــن  ــدة م ــري جري ــبوعية او نش ــد االس الجرائ

ــة الــرشق االوســط لنبقــى عــى اطــاع  مكتب

ــام  ــذا الع ــداث، اذ يف ه ــات االح ــى مجري ع

واالعــوام التاليــة وقعــت احــداث كثــرة  اقلها 

ــاق  ــا( واتف ــس كله ــزع ســاح االحــزاب )لي ن

ــن،  ــد آلخري ــض واملفي ــن للبع ــف اللع الطائ

وبــروز ظاهــرة الشــهيد رفيــق الحريــري، 

واشــتداد ســطوة عبــد الحليــم خــدام واىل مــا 

هنالــك .. مــا  زاد يف الشــقاق بــن اللبنانيــن 

االغــراب يف  عــى  وانعكســت  الداخــل  يف 

ــا  ــن تخيله ــي ميك ــل الت ــكل التفاصي ــدا ب كن

او تصورهــا :بــن الجــار وجــاره والكنيســة 

ــاٍد. ــع ون ــع، وتجم ــع وجام ــة وجام والكنيس

لــي اكــون عى مقربة مــن االحــداث يف لبنان 

، قــررت االنضــام اىل الجرائــد االســبوعية يف 

ــرآة  ــدة امل ــت اوالً اىل جري ــال. انضمم مونري

ــاين. وبعــد  التــي كان يعمــل فيهــا طاقــم لبن

ذلــك اىل جريــدة املســتقبل التــي كان لنــا 

فيهــا صــوالت وجــوالت وهــي ال عاقــة لهــا 

ــان. بعــد  ــدة املســتقبل الصــادرة يف لبن بجري

ذلــك عــرض عــّي رجــل اعــال لبنــاين انشــاء 

ــراً،  ــت رواجــاً كب ــي الق ــدة فينيســيا الت جري

غــر أن احــداث لبنــان املســتمرة وعــدم 

حصــويل عــى جــواب لســؤايل جعــاين اســتمر 

يف البحــث فقــررت العمــل وحيــدا وأنشــأت 

ــدث  ــدة الح ــا جري ــرش عام ــة ع ــذ خمس من

ــررت ان  ــوم وق ــم الي ــن ايديك ــي ب ــي ه الت

اصدرهــا بعيــداً عــن مشــاكل رجــال االعــال 

ــة  ــية والديني ــامات السياس ــة او االنقس املالي

ــة.  ــع اللبناني ــي تعكــس الواق ــة الت االغرابي

الورقيــة  الجرائــد  أكرثيــة  توقفــت  اليــوم 

ــال بســبب  ــة عــن الصــدور يف مونري اللبناني

ــى  ــاء ع ــدا يف االبق ــاول جاه ــت، واح االنرن

اصــدار »الحــدث« ورقيــاً ورقميــاً، واعرف اين 

اردت اكــرث مــن مــرة التوقــف عن الصــدور اال 

ان يف كل مــرة كان صديقــي العزيــز الدكتــور 

ابراهيــم الغريــب يثنينــي عــن ذلــك. وكذلــك 

الزميــل حليــم كــرم الــذي ميتــاز بأفــكار تجعل 

»الحــدث« يف مــكان ال يقــدر ان يغتصبهــا 

االنرنــت بســهولة. ومــن تلــك االفــكار، فكــرة 

مبــارشة عــى  الخاصــة واالطــاع  االعــداد 

آراء السياســين اللبنانيــن،   واليــوم فكــرة 

ــة.  ــع االخباري ــع اصحــاب املواق التواصــل م

ــة  ــة االلكروني ــع االخباري فقداصبحــت املواق

ــة االحــداث  ــار ومتابع مصــدراً لتلقــف االخب

ــامل.  ــل كل الع ــان ب ــداث لبن ــط اح ــس فق لي

كــا اصبحــت تلــك املواقــع مصــدراً للتحاليــل 

والبحــث عــن حقيقــة، يف زمــن كل حــزب او 

ــذي  ــه الوحيدال ــد ان ــادي يعتق ــة او ن جمعي

ميتلكهــا. جــاء االنرنــت ليظهــر ان للواقــع 

عــدة اوجــه وعــدة ســبل للبحــث. فــكان 

ــامل  ــان والع ــدة يف لبن ــة الوحي مســاحة الحري

حيــث ميكــن لــكل انســان ان يجاهــر برأيــه. 

ولكــن اهــم مــا جــاء بــه االنرنــت كان فكــرة 

التواصــل بــن البــرش رغم بعــد املســافات وان 

يجعــل الخــر الســيايس واالجتاعــي والعائــي 

متيــراً يف ثــوان. ونحــن اليــوم نحــاول ايضــا 

بواســطة االنرنــت ان ننقــل الحــدث مــن 

لبنــان اىل كنــدا بحقيقتــه وموضوعيتــه مبنــح 

صاحــب الــرأي كل املســاحة ليــرشح موقفــه 

ــات  ــن التكهن ــدا ع ــراب بعي ــارشة اىل االغ مب

ــة.  ــر املعروف ــات واملصــادر غ والتحلي

ــم كــرم  ــل حلي يف هــذا العــدد، تواصــل الزمي

مــع عــدد مــن املســؤولن واصحــاب املواقــع 

ــى  ــن ع ــرِّف اللبنانين-الكندي ــة ليع االخباري

يتابعونهــا  التــي  االخبــار  وراء  االشــخاص  

االمــل.  جرعــات  منهــا  ويســتقون  يوميــاُ 

اليــوم تفتــح »الحدث-كنــدا« بابــاً جديــداً 

للتعــاون املهنــي املبــارش مــع مواقــع االخبــار 

االلكرونيــة وحتــى املكتوبــة، فنكــون حققنــا 

ميــل  االلــف  درب  عــى  اضافيــة  خطــوة 

ــا بأنفســنا  ــاذا فعلن لنحصــل عــى جــواب: م

ــان. ــا بلبن ــاذا فعلن وم

احلدث: كانت اأم�س م�صاء

الزميل حليم كرم

الزميل الدكتور ابراهيم الغريب
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ربيع الهرب  نارش موقع lebanonfiles يعترب ان : 

واقــع االعــام االكــروين جيــد ويسء يف نفــس الوقــت ويضيــف: 

االعــام االكــروين غــري منظــم يف لبنــان الســبب هــو ان كل واحد 

ــاً  ــاً اكروني ــح موقع ــه ان يفت ــال  بامكان ــن امل ــاً م ــك مبلغ ميل

 اخباريــاً حتــى اصبحــت املواقــع االخباريــة للحرتقــة السياســية 

واصبح نوعاً من انواع الدعاية.

ــن  ــاري لك ــع اخب ــح موق ــن ان تفت ــرية ميك ــات صغ ــع موازان  م

حكــا هنــاك مواقــع اخربايــة محرمــة يف لبنــان التــي ال تتجــاوز 

ــب  ــب الطل ــع ل ــي مواق ــدة والباق ــد الواح ــع الي ــا اصاب عدده

واملهنيــة  املصداقيــة  واىل  العمــل  يف  االحرافيــة  اىل   تفتقــد 

طبعــا  هــذه املواقــع االخباريــة لهــا تاثــري كبــري عــىل االغــراب 

ــت  ــا كن ــا عندم ــر متام ــار اذك ــة انتش ــاك رسع ــاين  الن هن اللبن

ــات  ــض املح ــد بع ــت اقص ــات  كن ــر الثانين ــدا يف اواخ يف كن

العربيــة البعيــدة عــن منــزيل مــن اجــل الحصــول عــىل جريــدة 

ــار  ــة اخب ــا ملعرف ــول عليه ــدا بالحص ــعيداً ج ــت س ــة وكن لبناني

ــكان  ــودا يف كل م ــح موج ــروين اصب ــام االك ــك االع ــان لذل لبن

 وتاثــريه اســايس النــه يعكــس صــورة مــا يجــري يف لبنــان 

االعــام  وســائل  لقانــون  يخضــع  االكــروين  االعــام 

يف  االكرونيــة  الجرائــم  اىل  يحــال  ولكنــه  املطبوعــة 

اإللكــروين  املوقــع  عــىل  شــخص  اي  ادعــى   حــال 

ــة او  ــم االكروني ــة اىل مكتــب الجرائ ــن االحال ــة ب ــاك معضل هن

محكمــة املطبوعــات. يجــري العمــل عــىل قانــون يــدرس حاليــا 

القــراره يف مجلــس النــواب.

ــن االعــام االكــروين الداخــي و االعــام االغــرايب   ال تنســيق ب

ابــدا. حصلــت محــاوالت يف الســابق معــي شــخصيا مــع االعــام 

االســرايل التــي كانــت ضمــن نطــاق محــدد بحكــم عمــي مبجال 

االحصــاءات.  هنــاك مشــكلة يف لبنــان، ان هنــاك فائضــاً يف 

الحريــات ملــن لــه دعــم ســيايس ، يجــب قوننــة العمــل يف االعام 

مــن غــري املقبــول ان يُشــتم اي مســؤول عــىل الشاشــات .

جيــدة  كنــدا«  »الحــدث  جريــدة  مبــادرة 

عــن  تعــرب  وهــي  االغــراب  مــرآة   تعكــس  جــدا  

للبحــار  العابــرة  املتكاملــة  اللبنانيــة   الثقافــة 

اشــكر ادارة جريــدة» الحــدث كنــدا « واطلــب مــن جميــع 

املغربــن يف كنــدا بــان يتمســكوا وان يكــون لهــم تواصــل 

ــة يف عــامل  ــم مــع الوطــن االم بواســطة وســائل اعــام لبناني دائ

االغــراب.

  دور املواقع االخبارية يف التوا�صل    بني
  كندا ولبنان

طــوين ايب نجــم نــارش ورئيــس تحريــر IMLEBANON يعتفــد 

ان:  

االعــام االلكــروين يف لبنــان يعــاين مــن عــدد كبــري مــن املشــاكل، 

ــى  ــه لرع ــه وحقوق ــظ حريت ــي تحف ــن الت ــاب القوان ــا غي أوله

بالتــايل عملــه، يف حــن أن كل هــم املســؤولن يف لبنــان هــو إقرار 

قانــون يقيــد حريــات االعــام االلكــروين ويدّجنــه لعــدم فضــح 

ــري  ــاح غ ــة والس ــاريع الخارجي ــة املش ــدم مواجه ــق وع الحقائ

الرشعــي. وتكفــي اإلشــارة يف هــذا الســياق إىل أن رئيــس لجنــة 

االعــام واالتصــاالت النيابيــة الــذي يتحــرك إلقــرار قانــون ســيئ 

جــدا لإلعــام االلكــروين هــو عضــو كتلــة »حــزب اللــه« النيابيــة 

النائــب حســن فضــل اللــه ليمكــن عندهــا فهــم خلفيــات هــذا 

التحــرك وخصوصــا بعدمــا ضــاق الحزب ذرعــا يف املرحلــة األخرية 

مــن جميــع األصــوات التــي تنتقد ســاحه وتكشــف الــرر الذي 

 يتســبب بــه للبنــان مــن خــال عزلــه والحصار الــذي يتعــرض له.

تســهيات  أي  لبنــان  يف  الســلطات  تقــدم  ال  املقابــل  يف 

خدمــة  أســوأ  ظــل  يف  االلكرونيــة  اإلخباريــة  للمواقــع 

لانرنــت وبكلفــة عاليــة، وخصوصــا أنــه وبســبب االنهيــار 

ســوق  فــإن  لبنــان  منــه  يعــاين  الــذي  واالقتصــادي  املــايل 

 اإلعانــات تراجعــت بشــكل كبــري جــدا وبنســبة تفــوق الـــ%90.

لبنــان،  يف  الســيادية  االلكرونيــة  املواقــع  فــإن  لذلــك 

دامئــا  تبحــث  طليعتهــا،  يف   IMLebanon وموقعنــا 

اللبنــاين  االغــراب  مــع  وتفاعــل  تعــاون  أطــر  عــن 

االرتهــان. أو  التزلــف  عــن  بعيــدا  اســتمراريتها   لتؤمــن 

ــرايب  ــام االغ ــع اإلع ــل م ــكان التواص ــدر اإلم ــاول ق ــن نح ونح

)مثــل موقــع جبلنــا ماغازيــن( ملتابعــة أخبــار اللبنانيــن يف 

اللبنانيــن  مــع  عاقاتنــا  كل  اســتغال  إىل  إضافــة  الخــارج 

املنترشيــن ملتابعــة أخبارهــم ونشــاطاتهم ونرشهــا لإلبقــاء 

املغــرب. ولبنــان  املقيــم  لبنــان  بــن  الوصــل  صلــة   عــىل 

ويف هــذا اإلطــار نناشــد لبنانيــي االنتشــار أوال لــي يشــكلوا 

عــىل  لإلبقــاء  االنتشــار  دول  يف  فاعلــة  ضغــط  مجموعــات 

لبنــان  ببقــاء  الســاح  وعــدم  اللبنانيــة  القضيــة  شــعلة 

اللــه«،  »حــزب  ســاح  عــرب  اإليــراين  االحتــال  تحــت 

األزمــة  ظــل  يف  للبنــان  املمكــن  الدعــم  لتجييــش  وثانيــاً 

ــة  ــع االلكروني ــم املواق ــا دع ــن ضمنه ــة، وم ــة الخانق االقتصادي

اللبنانيــة. القضيــة  ســبيل  يف  تناضــل  التــي   الســيادية 

 ربيع الهرب 
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اعداد وتنسيق:

رؤوف نجم وحليم كرم

 بعد إصدارها اعداد خاصة بانفجار مرفأ بريوت ومرشوع الحياد الذي طرحه البطريرك املاروين بشارة الراعي ، تقوم جريدة » الحدث - كندا » باصدار عدد خاص عن

 » واقع االعامي االكروين يف لبنان وتاثريه عىل املنترشين واملغربن اللبنانين  » 

 وتم التواصل مع العديد من اصحاب املواقع االخبارية اللبنانية لتوجيه سؤال حول واقع هذا االعام مقوماته ، ميزاته ، ضوابطه ، القوانن التي تحميه،

وهل من خوف عىل مساحة الحرية التي كان يتميز بها لبنان اضافة اىل كلمة اخرية يريد اصحاب هذه املواقع توجيها اىل املغربن عرب جريدة »الحدث- كندا«
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     4 الحد�ث

اإلعام االلكروين الرقم الصعب والتعاون 

مع اإلغراب أكرث من رضورة

“الثورة الداخلية والخارجية” أكرث من 

رضورة

بعــد انتشــار اإلنرنــت بشــكل واســع يف مــدن 

اىل  البلــدان  حولــت  والتــي  أجمــع،  العــامل 

قريــة كونيــة، ظهــر اإلعــام االلكــروين منتــرًشا 

ــا مل  ــوب واملســموع، لكنه برسعــة فاقــت املكت

ــريئ. ــد امل تتخــّط بع

اإلعــام االلكــروين او الرقمــي، هــو الســائد 

اليــوم يف العــامل ولبنــان، فاإلعــام اللبنــاين الــذي 

بــات يرتكــز بشــكل كبــري عــىل “الرقمــي”، لــه 

إيجابياتــه وســلبياته، وميكننــا تحديــد تلــك 

ــر اإلعــام  ــا وتطوي الســلبيات بهــدف معالجته

عــىل  الحفــاظ  واألهــم  حرياتــه،  وحايــة 

أخاقياتــه.

عــىل  اإللكــروين  اإلعــام  دور  تنامــي  مــع 

الوســيلة  باتــت  األخــرى،  األنــواع  حســاب 

املعتمــدة إليصــال الرســالة أكــر تطــوراً، يف 

يشــهدها  التــي  التكنولوجيــة  الثــورة  ظــل 

العــامل. وأصبحــت كيفيــة قراءتــك ومشــاهدتك 

للمحتــوى مبنيــة عــىل خيــارات متنوعــة، مــن 

الحواســيب واألجهــزة اللوحيــة إىل الهواتــف 

الذكيــة وســواها مــن األجهــزة النقالــة.

ــح يعتمــد عــىل األجهــزة  ــوم، أصب ــارئ الي فالق

ــة  ــن حنك ــا تكم ــار، وهن ــراءة األخب ــة لق الذكي

املحــرر او نــارش الخــرب يف اســتقطاب أكــرب عــدد 

ممكــن مــن القــراء، فالعنــر األســاس لجــذب 

القــارئ هــو الصــورة التــي ترفــق بالخــرب، فــإذا 

كانــت الصــورة بعيــدة مــن مضمــون الخــرب او 

 )Low resolution( حتــى منخفضــة الدقــة

ــايل قــد  ــاه القــارئ وبالت ــن تلفــت انتب ــًا ل حت

تؤثــر ســلبًا عــىل عــدد قــراء ومتابعــن املوقــع 

يعــري  ال  القــارئ  العنــوان،  ويليهــا  النــارش. 

انتباًهــا للعناويــن الكبــرية التــي ميكنهــا ان 

ــه،  توصــل الخــرب كامــًا مــن دون الدخــول إلي

ــا اختصــار العنــوان، يجــب أال يضيــع  واذا أردن

ــريه. ــتطيع تغي ــدة تس ــًة واح ــى ألن كلم املعن

ال بــد مــن اإلشــارة اىل ان اإلعــام املســموع 

واملكتــوب اســتطاع التكيــف مــع هــذه الثــورة 

عــىل  حضــوره  عــزز  بحيــث  التكنولوجيــة، 

ــبوك  ــن فيس ــي م ــل اإلجتاع ــات التواص منص

املــواد  وتويــر وانســتاغرام وغريهــا، ونــرش 

املنصــات  تلــك  عــىل  املكتوبــة  اإلعاميــة 

وحــذب عــدًدا كبــريًا مــن املتابعــن، بعــد خلــق 

ــه.  ــة ل ــة تابع ــع إلكروني مواق

حتــى مــن الناحيــة التســويقية، لإلعــام الرقمي 

ــاعن  ــن الس ــّوقن واملعلن ــداً للمس ــداً جدي بع

التجاريــة لعمائهــم  إىل اســتثار العامــات 

واســتقطاب جيــل جديــد مــن املســتهلكن. 

وينطبــق ذلــك عــىل أســواق الــرشق األوســط، 

ــة كبــرية  ــع اإلعــام الرقمــي بحيوي حيــث يتمت

ــت. ــتخدمي اإلنرن ــدة مس ــاع قاع ــع اتس م

ال نســتطيع ان نغفــل عــا حصــل ويحصــل يف 

ــي عمــدت  ــة الت ــع اإللكروني ــن املواق ــدد م ع

اىل توظيــف أشــخاص مــن غــري الصحافيــن 

مــن  الكثــري  يف  املواقــع  بتلــك  وأوقعــت 

األفخــاخ، فاإلعــام الرقمــي ال يقــل خطــورًة عن 

األنــواع األخــرى، إن مــن حيــث األخطــاء التــي 

ميكــن رصدهــا بشــكل رسيــع قبــل تصحيحهــا، 

ــذا  ــار، ل ــر األخب ــة وتحري ــث كتاب ــن حي وإن م

يجــب ان يتمتــع املحــرر بالقلــم الحــر والحــس 

الصحفــي يك ال يقــع يف الخطــأ، وبالتــايل ميكــن 

بنــاء تحليــل ســيايس او اقتصــادي او اجتاعــي 

ــة  ــن املشــاكل الحاصل ــد م ــليم حــول العدي س

ــاد. يف الب

اختلفــت اليــوم أنــواع اإلحاصــاءات، فبــداًل 

ــاع  ــوب او س ــع املكت ــدد مبي ــاء ع ــن إحص م

اإلذاعــات، بــات مــن الســهل إحصــاء عــدد 

ــل  ــات التواص ــات ومنص ــىل صفح ــن ع املتابع

مــع  املتفاعلــن  عــدد  ويظهــر  اإلجتاعــي، 

ــة،  ــة الســلبية او اإليجابي الخــرب إن مــن الناحي

ونســتطيع أيًضــا معرفــة عــدد الوافديــن اىل 

املوقــع اإلخبــاري مــن خــال منصــات التواصل. 

ال بــد مــن اإلشــارة هنــا اىل ان التفاعــل الســلبي 

أيًضــا مــع الخــرب قــد يخلــق مســاحة للتشــاور 

ضمــن خانــة التعليقــات، وبالتــايل يصــل اىل 

ونصفــه  املســتخدمن  مــن  أوســع  رشيحــة 

بالدعايــة أيًضــا للنــارش، “فالدعايــة الســيئة 

ــا”. ــٌة أيًض ــي دعاي ه

ــوا مــن اإلعــام،  مــن أخطــر ســلبيات هــذا الن

هــو نــرش األخبــار الكاذبــة عــىل منصــات 

ــا  ــت بدوره ــي بات ــي، والت ــل اإلجتاع التواص

فتقــوم  املواقــع،  لبعــض  لألخبــار  مصــدًرا 

األخــرية بتبنــي األخبــار امللفقــة مــا يؤثــر ســلبًا 

عــىل صدقيتهــا، ومــن هنــا تكمــن أهميــة عــدم 

ــد مــن مصــدره  ــي أي خــرب مــن دون التأك تبن

دقيقــة  مبعلومــات  لإلتيــان  عنــه  والتحــّري 

وصادقــة.

ــرب رضورة  ــام املغ ــع اإلع ــاون م ــك، التع لذل

يف هــذا املجــال، كــا ذكرنــا بــأن العــامل أصبــح 

ــت وســائل اإلتصــال أســهل  ــة وبات ــة كوني قري

إيصــال  وبالتــايل  وبادهــم،  املغربــن  بــن 

ــم  ــا ت ــا اذا م ــهًا ورسيًع ــون س ــات يك املعلوم

ــرف. ــق ومح ــكل دقي ــاون بش التع

هــذا  يف  كبــرية  تجــارب  اللبنــاين  ولإلعــام 

املجــال نذكــر منهــا التفاهــم الــذي حصــل مــع 

صحيفــة الحيــاة واملؤسســة اللبنانيــة لإلرســال، 

وأعتقــد أنــه ســيكون أســهل وأنجــح اذا مــا تــم 

ــار  ــل األخب ــذي ينق ــروين ال ــام االلك ــع اإلع م

ــة، عكــس مــا يحصــل مــع اإلعــام  بصــورة آني

املــريئ والــذي يحصــد أكــرب نســبة مشــاهدة يف 

ــار املســائية. ــرشة األخب ن

فالتعــاون مــع اإلعــام املغــرب يتيــح للوســائل 

اإلعاميــة املحليــة إيصــال صــوت الــرأي العــام 

اللبنــاين اىل املحافــل الدوليــة، ويفيــد املغــرب 

يف تســليط الضــوء عليــه ببلــده األم وجعــل 

ــربًا للمغــرب.  ــة من املنصــات املحلي

كلمة للمغربن

اإلعــام  ينجــح  ان  ميكــن  ال  بإيــد”،  “إيــد 

فالعاقــة  املغــرب،  “نكهــة”  دون  اللبنــاين 

وطيــدة وكبــرية بــن املعــرب وبلــده األم مهــا 

طــال غيابــه، ونتــوده للمغــرب باإللتفــات 

ــل  ــاالت، يف ظ ــة املج ــان بكاف ــه لبن ــىل وطن ع

الوطــن مــن أزمــات سياســية  مــا يشــهده 

واقتصاديــة، كــا ال يكمــن تحييــد اإلعــام عــن 

تلــك األزمــات، فاألزمــة اإلقتصاديــة أرخــت 

ــت  ــان وبات ــات يف لبن ــىل كل القطاع ــا ع بثقله

عبئـًـا عــىل أصحــاب املؤسســات وشــهدنا إقفــال 

أكــر مــن %70 مــن املؤسســات العاملــة يف 

ــان.  لبن

لذلــك ندعــو املغــرب اىل التعــاون مــع اإلعــام 

ــاين  ــة اللبن ــال رصخ ــتطيع إيص ــاين يك نس اللبن

اىل املجتمــع الــدويل رغــم القمــع وسياســة كــّم 

ــة  األفــواه التــي متــارس عــىل الوســائل اإلعامي

املعارضــة للمنظومــة السياســية، وبالتــايل باتت 

ــل  ــة - يف الداخ ــدة كاف ــىل األصع ــورة – ع الث

ــص  ــة والتخلّ ــد لألزم ــرج الوحي ــارج، املخ والخ

ممــن يقتــل لبنــان الحلــم بالنســبة ألبنائــه 

ــه”. ــبة ملغربي ــان األم بالنس ولبن

جيلبري مري

موقع “نداء الوطن” اإللكروين

«ال�صّبيحة« يعتدون على «نداء الوطن« وم�صّورها
https://www.nidaalwatan.com/
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         الحد�ث 5                                                                                                           

نادر حجازي
رمبــا مل يبــق مــن لبنــان الجميــل 

مســاحة  ســوى  نعرفــه  الــذي 

رغــم  العــايل،  والصــوت  الحريــة 

باألســاليب  خنقهــا  محــاوالت  كل 

باالســتدعاءات  تــارة  البوليســية، 

ــوة”  ــان القه ــوات “فنج ــارة بدع وت

ــي أو ذاك.  ــاز األمن ــدى هــذا الجه ل

اإلعــام  حريــة  تكــن  مل  لألســف 

يف  املاضيــة  الســنوات  يف  بخــري 

التــي  القيــود  ظــل  يف  لبنــان، 

حاولــت الســلطة السياســية القامئــة 

ــن والناشــطن  ــا عــىل االعامي فرضه

للمحاكــم  إخضاعهــم  ومحاولــة 

العســكرية والجزائيــة العاديــة بــدالً 

ــوط  ــات املن ــة املطبوع ــن محكم م

بهــا حــراً النظــر بقضايــا الــرأي 

والصحافــة.

وقــد جــاءت أرقــام العــام 2021 

مقلقــة للغايــة مبــا يتعلـّـق مبــؤرشات 

حريــة الصحافــة يف لبنــان، حيــث 

بــا  “مراســلون  منظمــة  أعلنــت 

النشــاط  مارســة  أن  حــدود” 

الصحــايف “أمــر ينطــوي عــىل خطورة 

ــع 5  ــذي تراج ــان، ال ــديدة يف لبن ش

ــط  ــف 2021”، فهب ــب يف تصني مرات

إىل املرتبــة 107 عامليــاً.

إال أن الصــوت ال يــزال هــو األقــوى 

ــن كل  ــب م ــان أصل ــة لبن ألن طبيع

محــاوالت تذويــب النمــوذج اللبناين 

ــات  ــرشق للحري ــذا ال ــارة يف ه كمن

وحــق املعتقــد والتعبــري، فمحــاوالت 

ــم  ــس” وسياســات “كات ــت النف “كب

الصــوت” قد تنجح بإســكات منرب أو 

كــرس قلــم مــرة بالتخويــف والتهديد 

ومــرة بالقتــل، لكــن الســجون ال 

الــرأي  أصحــاب  لجميــع  تتســع 

الحــر وأهــل الفكــر والناشــطن عــرب 

مواقــع التواصــل االجتاعــي، وعــىل 

السياســية  انتاءاتهــم  اختــاف 

والعقائديــة وااليديولوجيــة.  

أن ســبب  االعــراف  مــن  بــد  وال 

صمــود الحريــات يف لبنــان رغــم 

ــة هــو  كل هــذه املحــاوالت القمعي

ــل  ــع التواص ــي ومواق ــام الرقم االع

ــن أســاليب  ــي املتحــّررة م االجتاع

ــفادت  ــد اس ــة، وق ــة التقليدي الرقاب

هــذه  مــن  لبنــان  يف  الصحافــة 

املنصــات لتنخــرط أكــر فأكــر يف 

مجــال االعــام االلكــروين، حيــث 

ــوم  ــة الي ــع االلكروني ــّدر املواق تتص

وباتــت رشطــاً  االعامــي  املشــهد 

وســيلة  أيــة  الســتمرار  إلزاميــاً 

اعاميــة وتعزيــز انتشــارها حتــى 

تلــك الوســائل املكتوبــة واملرئيــة 

واملســموعة.

لكــن هــذه املســاحة الواســعة أدت 

املواقــع  مــن  املئــات  ظهــور  اىل 

ــد  ــادة، ويفتق ــري الج ــة غ االلكروني

للمهنيــة  منهــا  عــدد كبــري جــداً 

وأبســط مقومــات العمــل الصحــايف 

لغايــات  واســتغالها  املحــرف، 

يتــم  وبعضهــا  واعانيــة،  ماديــة 

اســتغالها لنــرش االخبــار امللفقــة 

والكاذبــة.

يعــاين  التــي  الكبــرية  فاملشــكلة 

منهــا االعــام االلكــروين يف لبنــان 

التنظيميــة  القوانــن  هــي غيــاب 

ــاً، وهــي غــري  ــي ترعاهــا تنظيمي الت

مشــمولة بقانــون االعــام املطلــوب 

ــم  ــذي يت ــر ال ــاً، األم ــه رسيع تعديل

بحثــه فعــاً يف لجنــة االدارة والعــدل 

ــن  ــاين ولك ــواب اللبن ــس الن يف مجل

ــة  ــد اىل صيغ ــل بع ــن دون التوص م

مشــركة نهائيــة، هــذا وتعمــل لجنة 

ــة  ــىل مناقش ــاالت ع ــام واالتص االع

ــة  ــع االلكروني ــم املواق ــراح تنظي اق

ــم أن  ــع العل ــة، م ــة واملهني االعامي

ــامل  ــون ش ــرار قان ــو اق ــل ه األفض

ــام. لاع

وأمــا املحــاوالت األخــرى التــي برزت 

فهــي خلــق نــوع مــن تجمعــات 

االلكرونيــة،  املواقــع  ألصحــاب 

ــا  ــة وبعضه ــة مناطقي ــا بصف بعضه

ــية، يف ظــل محــاوالت  ــة سياس بصف

االعــام  وزراء  قبــل  مــن  أيضــا 

ــي  ــس الوطن ــا املجل ــن، ك املتعاقب

مــع  واملســموع،  املــريئ  لاعــام 

ــة  ــطة قانوني ــري ال س ــم أن األخ العل

لــه األمــر الــذي يتطلــب تعديــل 

قانــون املجلــس نفســه.

ومــن األمــور األساســية التــي يجــب 

معالجتهــا، موضــوع الشــكاوى بحق 

الصحافيــن  او  االخباريــة  املواقــع 

ــات  ــون العقوب ــا، فقان ــن فيه العامل

ال يشــمل هــؤالء ومــن غــري املقبــول 

ــم  ــة جرائ ــب مكافح ــون مكت ان يك

بهــذه  املعنــي  هــو  املعلوماتيــة 

ــكاوى. الش

ماحظــات  اىل  باالضافــة  هــذا 

تتعلــق بــرشوط الرخيــص واملعايــري 

املطلوبــة، اىل جانــب رضورة التمييــز 

بــن املواقــع االلكرونيــة العائــدة 

أصــا  خاضعــة  اعــام  لوســائل 

أخــرى،  قوانــن  وفــق  للرخيــص 

املســتقلة. االخباريــة  واملواقــع 

ــزال الفــوىض  ــاء، ال ت ويف هــذه األثن

هــي ســيدة املوقــف عــىل مســتوى 

ــن  ــث ميك ــة، حي ــع االلكروني املواق

ينشــئ  أن  مهتــم  أو  ناشــط  ألي 

موقعــاً إخباريــاً مببلــغ 300 دوالر، 

ــرياً  ــراً كب ــكل خط ــر يش ــذا االم وه

الراقــي  االعــام  صــورة  عــىل 

واملهنــي واملوثــوق والشــفاف، هــذا 

التقدميــات  مشــكلة  جانــب  اىل 

املواقــع  يف  للعاملــن  االجتاعيــة 

االخباريــة مــن ضــان اجتاعــي 

وســواه.

العاقة مع االغراب

اىل  تحّولــت  االلكرونيــة  املواقــع 

جــرس للتواصــل والتاقــي بــن لبنــان 

ــان املغــرب، مســتفيدة  ــم ولبن املقي

مــن مواقــع التواصــل االجتاعــي 

التــي حّولــت الكــرة األرضيــة اىل 

قريــة كونيــة صغــرية. وحســناً أن 

ــة يف  ــع موجــودة وفاعل هــذه املواق

هــذه املرحلــة املصرييــة مــن تاريــخ 

لبنــان، لتنقــل اىل املغربــن اللبنانين 

يف كنــدا كــا يف كل بلــدان االنتشــار 

واالقتصــادي  املعيــي  الواقــع 

املأســاوي الــذي يعانيــه اللبنانيــون، 

ــا  ــوم به ــي يق ــادرات الت ــرى املب ون

ــات  ــة العائ ــار الغاث ــو االنتش لبناني

ــرزح تحــت  ــي باتــت ت ــة الت اللبناني

خــط الفقــر، األمــر الــذي يجــب أن 

يســتمر أكــر، وهنــا ال بــد مــن نــداء 

اســتغاثة للبنانيــي كنــدا، وطلــب 

بلــدان  يف  ماديــاً  مقتــدر  لــكل 

االغــراب. فــكل عائلــة لبنانيــة يف 

ــىل  ــادرة ع ــر ق ــد آخ ــدا او أي بل كن

وحايتهــا  لبنانيــة  عائلــة  تبنــي 

أكــر،  أو  مببلــغ 100 دوالر  فقــط 

فعائاتكــم وأهلكــم وقراكــم بأمــّس 

الحاجــة اليكــم اآلن أكــر مــن أي 

ــى. ــت م وق

ــا  ــالة نوجهه ــن رس ــاك م ــس هن لي

للمغربــن اليــوم أســمى مــن هــذه 

ــن  ــايس م ــزء أس ــذا ج ــالة، وه الرس

لينقــل  االلكــروين  االعــام  دور 

حقيقــة الصــورة يف لبنــان، ليــس 

املعيــي  املســتوى  عــىل  فقــط 

ــان،  ــة القطــاع الصحــي يف لبن وإغاث

إمنــا أيضــا عــىل املســتوى الســيايس 

والتأثــري بالجاليــات اللبنانيــة لخلــق 

ــة  ــادر عــىل حاي ــرايب ق ــويب” اغ “ل

لبنــان... اآلن كل مــا يحتاجــه لبنــان 

هــو ان نحمــي وجــوده مــن الذوبان 

أو  الهجــرة  مــن  شــبابه  ونحمــي 

غــرق َمــن يبقــى يف الجهــل والفقــر 

واالنحــراف.

مدير تحرير جريدة “األنباء” االلكترونية نادر حجازي
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ملف خا�س الحد�ث 6                                                                                                            

عندمــا كنــت اقيــم يف فرنســا، كنــا ننتظــر وصــول اعــداد الصحف 
اللبنانيــة مــن بــريوت ظهــرية كل يــوم عــىل مــن الطائــرات 
اآلتيــة مــن بــريوت... وللحصــول عــىل االعــداد االوىل كان االفضل 
االنتظــار قــرب “كيوســكات” بيــع الصحــف واملجــات املوزعــة 
عــىل جــادة الشــانزيليزيه وكل ذلــك بهــدف االطــاع عــىل اخبــار 

الوطن... 

قبــل 15 عامــاً واكــر بقليــل مل تكــن املواقــع االخباريــة وصفحات 
التواصــل االجتاعــي مبختلــف اشــكالها قــد احتلــت هــذا املوقــع 
املتقــدم يف اهتامــات االنســانية وكانــت الصحافــة الورقيــة 
واالعــام املــريئ واملســموع ال يــزال يف صــدارة عــامل االعــام، لكــن 
كل ذلــك اصبــح مــن املــايض وادى التطــور التكنولوجــي يف عــامل 
ــار  ــة اىل انتش ــة اضاف ــف الذكي ــة والهوات ــاالت االلكروني االتص
ــقاط  ــاً يف إس ــات مث ــن التطبيق ــريه م ــاب” وغ ــق “الواتس تطبي
الحــدود متامــاً امــام انتقــال االخبــار وســقطت كل الحــدود 
القادمــة  الطائــرات  ومل يعــد هنــاك مــن موجــب النتظــار 
ــرب  ــة االوىل ع ــورة للصفح ــل ص ــي ان تنتق ــريوت، أذ يكف ــن ب م
تطبيقــات الهواتــف الذكيــة لــي تصبــح صحــف بــريوت متوفــرة 

بــن يديــك اينــا كنــت يف العــامل. 

انحــرست وســائل االعــام التقليديــة مــن مكتوبــة ومرئيــة 
وتطــورت يف غالبيتهــا لتواكــب الحداثــة والعرنــة واصبــح لهــا 
ــية،  ــا االساس ــع وظيفته ــجم م ــي تنس ــة الت ــا االخباري تطبيقاته
واصبــح كل لبنــاين واينــا كان يف العــامل عــىل متــاس مبــارش 
ــة  ــه اضاف ــه وقريت ــاده ومنطقت ــار ب “لحظــة بلحظــة” مــع اخب

اىل تواصلــه الدائــم مــع عائلتــه ومحيطــه االقــرب... ومــا جــرى 
ــل  ــن تفاع ــن” م ــورة 17 ترشي ــال “ث ــرية خ ــداث االخ يف االح
ــق  ــريوت واملناط ــوارع ب ــن يف ش ــاين والثائري ــار اللبن ــن االنتش ب
ــدود  ــكان والح ــان وامل ــز الزم ــقوط حواج ــىل س ــل ع ــري دلي لخ
امــام هجمــة وســائل التواصــل االجتاعــي وفاعليتهــا... وكــر من 
الناشــطن والكتــاب واملدونــن اللبنانيــن املوزعــن يف كل انحــاء 
العــامل أمنــا يعيشــون “لحظــة الحــدث” يف لبنــان واملنطقــة 
ويتفاعلــون معهــا اىل مســتوى غــري مســبوق ويتجــاوز بكثــري ويف 
ــوار  ــن ويف ج ــىل ارض الوط ــن ع ــراك املقيم ــان ح ــب االحي غال

ــاً.  ــدث افراضي الح

ال قوانــن واضحــة تتنــاول وســائل التواصــل االجتاعــي يف لبنــان 
ســوى مكتــب مكافحــة جرائــم املعلوماتيــة يف قــوى االمــن 
ــات  ــذه الصفح ــىل ه ــطن ع ــع الناش ــي م ــي، او التعاط الداخ
اســوة مبــا كان يعــرض عمــل الصحافيــن يف وســائل االعــام 
التقليديــة، اســتطراداً فــإن ردود افعــال الناشــطن واملدونــّن 
ــاع  ــدي لدف ــياق التقلي ــدرج يف الس ــه ين ــون ل ــا يتعرض ــىل م ع
الصحافيــن – االعاميــن عــن حقوقهــم. وتاليــاً ال ميكــن الــكام 
عــن قوانــن تحمــي النــرش وحقــوق الكتــاب عــىل وســائل 

التواصــل االجتاعــي.

وبعيــداً عــن السياســة واالقتصــاد واالزمــات املتناســلة يف لبنــان، 
ــري مســبوق  ــاً وغ ــي دوراً هائ ــائل التواصــل االجتاع ــإن لوس ف
ــع االشــارة  ــم واملغــرب، م ــان املقي ــن لبن ــز التواصــل ب يف تعزي
واالشــادة باملــواد االخباريــة واالعاميــة الدســمة وااليجابيــة 

التــي تقــدم وتتنــاول االيجابيــات واالمــور الجيــدة يف لبنــان 
ــة  ــن الدياســبورا اللبناني ــة ب ــز العاق ــع لتعزي ــا عوامــل دف وكله
والوطــن... ويكفــي تعــداد املواقــع االعاميــة والصفحــات التــي 
تهتــم باخبــار البلــدات والقــرى والعائــات اللبنانيــة  لــي يــدرك 
ــن  ــاة اللبناني ــي يف حي ــائل التواصــل االجتاع ــة وس ــرء اهمي امل

ــوا... ــا كان اين

بيار عطالله:
وامل��كان  الزم��ان  حواج��ز  �ص��قوط   
واحلدود امام هجمة و�ص��ائل التوا�صل

يتقاسم الزميل بيار عطالله مع الزماء حبيب شلوق ومي ايب 

عقل وروال خالد صفحة اخبارية عىل فايسبوك تدعى

 »Coin de journalistes - املرصد« 

االعــام االلكــروين يف لبنــان شــّكل نقلــة نوعيــة بعدمــا كان 
ــون.إال  ــة والتلفزي ــف واالذاع ــىل الصح ــر ع ــام يقت ــذا االع ه
ــم  ــان املقي ــن لبن ــل ب ــروين كان التواص ــام االلك ــل االع ــه قب أن
ولبنــان املغــرب صعبــاً نظــراً لعــدم قــدرة اللبنانيــن املنترشيــن 
ــدة أو إلتقــاط موجــة  خلــف البحــار مــن الحصــول عــىل الجري
ــت  ــون، اىل أن تحقق ــورة التلفزي ــاط ص ــاً التق ــة وخصوص االذاع
الثــورة التكنولوجيــة بواســطة االنرنتــت وبــات اللبنــاين املنتــرش 
يف كنــدا أو الواليــات املتحــدة االمريكيــة أو الربازيــل واالرجنتــن 
ــىل  ــادراً ع ــة ق ــدول الخليجي ــا وال ــا وافريقي ــرش يف اوروب أو املنت
ــان وعــن وطــن األرز لحظــة بلحظــة،  ــن لبن ــار م متابعــة االخب

ــر.  ــاز الكومبيوت ــوي أو عــىل جه ــه الخل عــىل هاتف

هــذه هــي أهــم مميــزات االعــام الكلــروين واملواقــع االخباريــة 
التــي نشــأت يف الســنوات االخــرية والتــي نفتخــر ببعضهــا 
ــة  ــع بأخــاق مهني ــة وتتمت ــة وموضوعي ــا تكتســب مصداقي ألنه
وبإنتشــار واســع بــن الجمهــور اللبنــاين عــىل الرغــم مــن عــدم 
ــم  ــه، إذ تت ــن في ــام والعامل ــذا االع ــي ه ــن تحم ــود قوان وج
ماحقــة البعــض والتحقيــق معــه امــام مكتــب مكافحــة الجرائــم 

ــات  ــة املطبوع ــام محكم ــم ام ــن ماحقته ــدالً م ــة ب املعلوماتي
ــة اإلجراء.وهــذا  وفقــاً ملــا تنــّص عليــه األصــول واالنظمــة املرعيّ
االمــر هــو مــن شــوائب الســلطة يف لبنــان حيــث ال يــزال البعــض 
ــام  ــكات االع ــية إلس ــة بوليس ــة اىل دول ــل الدول ــّن اىل تحوي يح
ــىل  ــاط ع ــع النق ــق ووض ــة الح ــول الكلم ــن ق ــه م ــر ومنع الح
ــاء  ــواز بق ــدم ج ــان وع ــاد لبن ــبة اىل حي ــواء بالنس ــروف س الح
أي ســاح غــري رشعــي، أو بالنســبة اىل فتــح ملفــات الفســاد أو 

ــريوت. ــأ ب ــة االنفجــار يف مرف كشــف حقيق

كلمتــي االخــرية اىل املغربــن اللبنانيــن هــي أن يبقــوا اىل جانــب 
بلدهــم األم وأال ينســوه، بــل أن ينظّمــوا صفوفهــم لتشــكيل 
ــىل  ــاعدة ع ــل املس ــن اج ــدويل م ــع ال ــط يف املجتم ــويب ضاغ ل
تحريــر قــرار الرشعيــة يف لبنــان ورفــع الهيمنــة عنــه وعودتــه اىل 
ــة الوصــل بــن الحضــارات. حضــن العــامل الغــريب والعــريب وصل

واىل حــن تحّقــق هــذا املطلــب كل متنيــايت أن يقــف اللبنانيــون 
املنتــرشون يف االغــراب اىل جانــب أهاليهــم واقاربهــم يف وطنهــم 
األم ويرســلوا اليهــم املســاعدات ليتمــّك،وا مــن الصمــود وتخطـّـي 
ــي  ــبوقة ، ول ــري املس ــية غ ــة واملعيش ــة واملالي ــة االقتصادي االزم

ــن  ــّدوا م ــم ويح ــم وقراه ــم يف بلداته ــىل وجوده ــوا ع يحافظ
الهجــرة اىل الخــارج ألن لبنــان إذا فــرغ مــن ابنائــه يفقــد هويتــه 

ويصبــح يف خطــر.

سعد الياس-كاتب مستقل

�صعد اليا�س:لت�صكيل لوبي 
�صاغط 
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