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ال�كالة الأمريكية للتنمية الدولية ()USAID
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDهي الوكالة الأمريكية الرئي�سة فـي تقدمي امل�ساعدة للبلدان التي تتعافى من الكوارث ،حتاول التخل�س من الفقر ،وتتحول نحو
الإ�سالحات الدميوقراطية.
لقد كان للم�ساعدات اخلارجية الأمريكية دائم ًا غر�س مزدوج يتمثل فـي تعزيز امل�سالح الأمريكية جنب ًا اإىل جنب مع حت�سني �سبل العي�س فـي الدول النامية .تقوم الوكالة
بتنفـيذ ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية عن طريق الدعوة لتحقيق تقدم اإن�ساين وا�سع النطاق وفـي الوقت نف�سه التو�سع فـي املجتمعات امل�ستقرة احلرة ،خلق الأ�سواق
وال�سركاء التج املتحدة ،وتعزيز النوايا احل�سنة فـي اخلارج.
مبعدل اإنفاق يقل عن ن�سف باملائة من امليزانية الفـيدرالية ،تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDفـي اأكرث من  100دولة بهدف :تعزيز الرخاء القت�سادي
امل�سرتك على نطاق وا�سع؛ تر�سيخ الدميقراطية وا ُ
حلكم الر�سيد؛ حت�سني ال�سحة العاملية؛ الأمن الغذائي؛ ال�ستدامة البيئية والتعليم البيئي؛ م�ساعدة املجتمعات على منع
ن�سوب ال�سراعات والتعافـي منها؛ وتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية عقب الكوارث الطبيعية والب�سرية.
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( ،)USAIDومقرها الرئي�س فـي وا�سنطن دي�.سي ،.ت�ستمد قوتها من مكاتبها امليدانية املنت�سرة حول العامل حيث تعمل الوكالة فـي �سراكة
وثيقة مع منظمات تطوعية خا�سة ،منظمات جمتمعية حملية ،جامعات ،القطاع اخلا�س ،وكالت دولية ،حكومات اأخرى ،ووكالت اأخرى تابعة حلكومة الوليات املتحدة.
تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDامل�ساعدات فـي خم�سة مناطق حول العامل:
• ال�سحراء الكربى باإفريقيا؛
• اآ�سيا؛
• اأمريكا الالتينية والكاريبي؛
• اأوربا واأورا�سيا؛
• ال�سرق الأو�سط.

اآيرك�س
اآيرك�س منظمة دولية غري ربحية تقدم الريادة الفكرية والربامج املبتكرة لتعزيز التغيري الإيجابي الدائم على م�ستوى العامل.
نحن ُن ّكن الأفراد واملوؤ�س�سات املحلية من بناء العنا�سر الأ�سا�سية ملجتمع ن�سط :جودة تعليم ،اإعالم م�ستقل ،وجمتمعات قوية .ومن اأجل تقوية هذه القطاعات ،فاإن
اأن�سطة برناجمنا تت�سمن اأي�س ًا حل النزاعات ،التقنية من اأجل التنمية ،النوع (اجلندر) ،وال�سباب.
بعد تاأ�سي�سها فـي عام  ،1968كان لدى اآيرك�س ميزانية �سنوية تزيد عن  60مليون دولر وهيئة من العاملني تزيد عن  500مهني حول العامل .ي�ستخدم اآيرك�س مناهج
البحث امليداين وال�ستخدامات املبتكرة للتقنيات من اأجل التو�سل اإىل حلول عملية نابعة من الواقع املحلي مع �سركائنا فـي اأكرث من  100دولة.

ال�رشكاء املنفذون
يتقدم اآيرك�س بال�سكر للجهات التالية مل�ساركتها فـي تن�سيق العمل امليداين و�سياغة هذه الدرا�سة:
هيو مكلويد� ،سحفـي ،جريدة اجلارديان (الأهداف )5-1
م�ؤ�ش�شة مهارات ( /http://maharatfoundation.orgالهدف )6
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ا�ستدامة االلإعالم
ؤ�رش ا�ستدامة
مم��ؤ�رش
2011/2010

مقدمة

�إجمايل جمموع
النقاط للدولة:
2.03

لعل م�شهد �أحد �أع�ضاء احلزب املوايل ل�سوريا وهو يرفع كر�سيه فـي اال�ستديو وي�شرع ب�شكل عنيف فـي التلويح به جتاه ال�سيا�سي املعار�ض
ل�سوريا ،والذي يـُـفرتَ�ض �أنه �سيناظره فـي الربنامج التلفزيوين اجلديد” املو�ضوعية” هو �أبلغ �إيجاز للتدهور امل�ستمر فـي �أداء الإعالم
اللبناين .فمع االنخفا�ض بواقع  0.12عن �إجمايل جمموع النقاط فـي عام � ،2009أظهر تقدير م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم لعامي 2011-2010
نزعة متوا�صلة تـُهدد بنقل �إجمايل جمموع نقاط البلد �إىل نطاق النظام املختلط غري امل�ستدام.
�أ�صداء التهديدات غري امل�سبوقة لديكتاتورية عمرها  41عام ًا لعائلة الأ�سد فـي اجلارة �سوريا ع ّمقت االنق�سام ال�سيا�سي املت�أ�صل فـي لبنان
ما بني الأحزاب اللبنانية الداعمة واملدعومة من �سوريا و�إيران رف�ض ًا منها للنفوذ الغربي فـي املنطقة ،وتلك التي ت�ؤيدها احلكومات الغربية
وحلفا�ؤهم الإقليميون ،مثل ال�سعودية.
خرج حزب اهلل ،التنظيم ال�شيعي ال�سيا�سي الع�سكري ذو التمويل الإيراين الذي �أرغم مرتني حكومات منتخبة ي�ؤيدها الغرب على اال�ستقالة
منذ �إعالن نف�سه منت�صر ًا على ا�سرائيل فـي حرب يوليو  /متوز  ،2006خرج معلن ًا ت�أييده الكامل لنظام الأ�سد.

لبنان

حزب اهلل وكل حلفائه ،من قيادات احلكومة احلالية ا�ستغلوا الإعالم الذي ي�سيطرون عليه لرتديد مزاعم النظام ال�سوري ب�أنه يحارب
ال�سن ّيني ،متخلني عن التحلي مبو�ضوعية التقارير ل�صالح الهجوم على خ�صومهم ال�سيا�سيني وممثلي الطوائف الأخرى فـي التكتل
الأ�صوليني ُ
ال�سـنـَّة .وعلى اجلانب املعار�ض ،ف�إن �إعالم رئي�س الوزراء املخلوع �سعد احلريري ،الذي اغتيل والده امللياردير فـي عام
املعار�ض الذي يتزعمه ُ
( 2005فـي جرمية ارتبطت �أ�ص ًال ب�سوريا, ،ولكن كانت حمكمة الهاي اخلا�صة قد وجهت الإتهام م�ؤخر ًا لأع�ضاء فـي حزب اهلل) بد�أ يرف�ض
بكل ب�ساطة �إذاعة �أي خطاب حل�سن ن�صر اهلل زعيم حزب اهلل.
وقد �صرح �أحد �أع�ضاء هيئة التقدير مل�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم ،ممن هم على دراية بهذا امل�ؤ�شر منذ عام  ،2005ب�أن عام  2011هو الأ�سو�أ
حلرية ال�صحافة فـي لبنان ،مع تلك املحاوالت غري امل�سبوقة من اجلي�ش حلجب التقارير� ،سوا ٌء عن ال�صحافة املحلية �أو الأجنبية ،حول
ح�سا�سة ل�سوريا .ومع ذلك ،ف�إن قاعدة التم�سك اللبناين بق َيم حرية الكالم ال تزال �صلبة ،فـي ظل متتع اللبنانيني
ق�ص�ص �إخبارية تبدو ّ
بالقدرة على الو�صول �إىل الإعالم الإقليمي والدويل دون �أية قيود تُذكر.
وقد متاثلت التقديرات لغالبية الأهداف ب�صورة الفتة للنظر مع تقديرات عام  ،2009رمبا لتعك�س بذلك حالة عامة من ال�شلل ال�سيا�سي
فـي ظل وجود تكتالت متناحرة را�سخة الت�أ�صل فـي مواقفها ،وبرملان عاجز ب�شكل كبري عن مترير الإ�صالحات ،بينما يقبع الإعالم اخلا�ضع
لل�سيطرة ال�سيا�سية فـي قلب هذا اجلمود .مع ذلك ،ف�إن الهدف رقم  ،5الذي ُيقـ ِّيم قوة امل�ؤ�س�سات الداعمة ،مثل النقابات ال�صحفـية،
الربامج التدريبية والبنية التحتية املُتعلقة بالإعالم قد �أظهر انخفا�ض ًا ملحوظ ًا بحوايل ثـُلث نقطة مقارنة بالعام املا�ضي وقد متت اال�شارة
�إىل �أن غياب التقدم فـي تنمية النقابات التجارية واملهنية مبختلف قطاعاتها ،نق�ص فر�ص التدريب لل�صحفـيني املمار�سني للمهنة ،وامل�شكالت
العالقة بالن�سبة للبنية التحتية الداعمة للتوزيع الإعالمي ت�سببت فـي هذا االنخفا�ض امللحوظ.
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لبنــان فـي ملحة
بيانات عامة

بيانات �إعالمية

>التعداد( 4,143,101 :تقديرات يوليو  /متوز  ،2011دليل احلقائق
العاملية لوكالة اال�ستخبارات الأمريكية).
>العا�صمة :بريوت.
> املجموعات العرقية (الن�سبة من عدد ال�سكان) :عرب � ، %95أرمن
 ،%4جمموعات عرقية �أخرى ( %1تقديرات  ،2011دليل احلقائق
العاملية لوكالة اال�ستخبارات الأمريكية).
> الديانات :الإ�سالم ( %59.7ال�شيعة ،ال�سنة ،الدروز ،الإ�سماعيلية،
العلوية �أو الن�صريية) ،امل�سيحية ( %39مارون كاثوليك ،جريك
�أرثوذك�س ،ملكيت كاثوليك� ،أرمن �أرثوذك�س� ،سوريون كاثوليك� ،أرمن
كاثوليك� ،سوريون �أرثوذك�س ،رومان كاثوليك ،كلدان� ،أ�سريين� ،أقباط،
بروت�ستانت) ،ديانات �أخرى ( %1.3تقديرات  ،2008دليل احلقائق
العاملية لوكالة اال�ستخبارات الأمريكية).
> اللغات :العربية وهي اللغة الر�سمية ويتم التحدث بها على نطاق وا�سع،
الفرن�سية ،الإجنليزية� ،أقليات �صغرية تتحدث الأرمينية والكردية.
>�إجمايل الناجت املحلي (� – 2010أطل�س) 38.37 :مليار دوالر �أمريكي
(م�ؤ�شرات التنمية للبنك الدويل.)2011 ،
>�إجمايل الناجت املحلى للفرد ( - 2010معادل القوة ال�شرائية):
 14,170دوالر �أمريكي (م�ؤ�شرات التنمية للبنك الدويل.)2011 ،
> معدل معرفة القراءة والكتابة( % 87.4 :تقديرات  ،2003دليل
احلقائق العاملية لوكالة اال�ستخبارات الأمريكية).
ً
> الرئي�س �أو �أعلى �سلطة :الرئي�س مي�شيل �سليمان (اعتبارا من  25مايو
� /آيار .) 2008

> عدد منافذ ال�صحافة املطبوعة وحمطات الإذاعة والتلفزيون:
ال�صحف 11 :جريدة يومية كربى باللغة العربية 3 ،جرائد يومية باللغة
الفرن�سية ،جريدة واحدة باللغة الإجنليزية ،جريدة واحدة باللغة
الأرمينية .املحطات الإذاعية :حمطة واحدة مملوكة للدولة 27،حمطة
خا�صة .حمطات التلفزيون :حمطة واحدة مملوكة للدولة 7 ،حمطات
خا�صة (تلفزيون امل�ستقبل ،املنار� ،إم تي فـي� ،إن بي �إن� ،أوراجن تي فـي،
نيو تي فـي� ،إل بي �سي).
> �إح�صائيات توزيع اجلرائد :ال يوجد م�صدر مركزي لأرقام توزيع
ال�صحف ،ال�صحف الأكرث توزيع ًا :النهار ،ال�سفـري ( 45,000ن�سخة
يومي ًا لكل منهما بينما ال تزيد تقديرات مراقبي الإعالم عن 10,000
ن�سخة) ،البلد ،واحلياة.
> �شبكات البث :غري متوفرة.
> وكاالت الأنباء :وكالة الإنباء الوطنية ووكالة الأنباء املركزية
(مملوكتان من قبل الدولة)
> العائد ال�سنوي من الإعالن فـي القطاع الإعالمي :غري متوفرة
> عدد م�ستخدمي الإنرتنت 1.3 :مليون (تقديرات  ،2010االحتاد
الدويل لالت�صاالت).
�صحافة غري حرة وغري م�ستدامة ( :)1-0البلد ال تفـي
َـع ّوق
بالأهداف� ،أو تفـي باحلد الأدنى منها فقط .ت ُ
كل من احلكومة والقوانني تطور الإعالم احلر �إعاقة
ويار�س ن�شاط �صناعة
فعلية ،يقل امل�ستوى املهني ،مُ
الإعالم فـي �أ�ضيق احلدود.
نظام خمتلط غري م�ستدام ( :)2-1تفـي البلد
بالأهداف فـي �أ�ضيق احلدود وتعار�ض قطاعات من
ال�سلطة الق�ضائية واحلكومة وجود نظام �إعالمي حر.
التقدم الوا�ضح فـي جمال ُمنا�رصة حرية ال�صحافة،
املهنية املتزايدة ،وال�رشكات اجلديدة العاملة
بالإعالم ما زال حديث العهد بدرجة ال ت�سمح بتقدير
مدى ا�ستدامته.
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امل�ؤ�س�سات
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م�ؤ�رش ا�ستدامة الإعالم :لبنان

اخلطاب احل ّر

م�ؤ�رش ا�ستدامة الإعالم 2011/2010

مقاربة لال�ستدامة ( :)3-2البلد تقدمت فـي اجتاه
حتقيق �أهداف متعددة مع دعم املعايري القانونية،
احلرفـية املهنية ،وبيئة العمل الداعمة للإعالم
امل�ستقل .التقدم الذي مت �إحرازه َ�ص َمد على الرغم
من حدوث تغريات حكومية ومت تقنينه من خالل
القانون واملمار�سة .مع ذلك ،قد يلزم املزيد من
الوقت ل�ضمان ا�ستمرارية التغيريات وا�ستدامة
املهنية املتزايدة وبيئة العمل الإعالمي املالئمة.
م�ستدامة ( :)4-3تتمتع البلد ب�إعالم ُيعترب ب�صفة
عامة مهني ًا ،حراً وم�ستدام ًا� ،أو �أنها فـي طريقها
لتحقيق هذه الأهداف .الأنظمة الداعمة للإعالم
امل�ستقل قد َ�صمدت �أمام تغري احلكومات ،التقلبات
االقت�صادية ،و�أمام التحوالت فـي الر�أي العام
والتقاليد االجتماعية.

الهدف رقم : 1
حرية الكالم
التقدير1.99 :

ينظم الإعالم على الإنرتنت ،قد القى انتقادات من العديد من نواب
الربملان واجلمعيات الإعالمية؛ �إذ و�صفوه ب�أنه “ي�ضر بحرية التعبري
فـي لبنان”.

�إن ال�ضمانات اخلا�صة بحرية ال�صحافة ،الواردة فـي املادة رقم
 13من الد�ستور اللبناين ،لي�ست دائم ًا حمل تطبيق �أثناء املمار�سة
العملية .ولتو�ضيح ذلك� ،أ�شار �أع�ضاء هيئة التقدير �إىل ارتفاع فـي
اال�ستجوابات التي تع َّر�ض لها ال�صحفـيون خالل عامي  2010و 2011
وكذلك فـي اجلهود الرامية �إىل تقييد الو�صول �إىل الإعالم .خا�صة
التقارير الإخبارية التي ُيعتقد �أنها متثل ح�سا�سية لدولة �سوريا
املجاورة.

وفـي يونيو  /حزيران � ،2011أ ّكد وليد الداعوق ،وزير الإعالم املُعينَّ
حديث ًا� ،أن حرية ومو�ضوعية الإعالم تعترب جزء ًا من �سيا�سات
احلكومة اجلديدة� .أما يوجن ،امل�ؤيد القوي للحركة التي دفعت
بالقوات ال�سورية �إىل خارج لبنان فـي عام  2005عقب اغتيال
احلريري ،فقد ذكر �أنه فـي البداية كان ينظر بتخوف �إىل ت�شكيل
احلكومة الواقعة حتت �سيطرة حزب اهلل� ،إال �أنه قال �إن جنيب
ميقاتي رئي�س الوزراء قد �أثبت ،حتى الآن ،عدم ا�ستعداده للدخول
فـي “معركة مع الإعالم”.

مع الثبات فـي املدى اخلا�ص بالنظام املختلط غري امل�ستدام مل�ؤ�شر
ا�ستدامة الإعالم ( ،)MSIكما فـي الدرا�سات ال�سابقة مل�ؤ�شر ا�ستدامة
وجد �أع�ضاء هيئة التقدير ،ب�شكل عام� ،أن م�ؤ�شرات حرية
الإعالمَ ،
الكالم فـي لبنان ُم�شجعة فـي الأ�سا�س ،و�إن كانت فـي الوقت نف�سه ال
تخلو من الكثري من العيوب.
وقد �صرح مايكل يوجن ،حمرر الر�أي ،ل�صحيفة ديلي �ستار ال�صادرة
باللغة الإجنليزية قائ ًال “نعم ،املُجتمع ُيقدّر ب�شكل كبري قيمة حرية
الكالم” ،م�ضيف ًا �أنها “مت�أ�صلة فـي املُجتمع اللبناين الذي ي�شعر
بانزعاج بالغ حيال تكميم �أفواه و�سائل الإعالم”.
كان �إ�صالح فو�ضى قوانني الإعالم فـي لبنان حمور ًا للمناق�شات
احلادة فـي العام  ،2011وبخا�صة ما يتعلق بطرح قانون جديد ُينظم
�إعالم الإنرتنت للمرة الأوىل .فـي هذا الإطار ،تتعاون م�ؤ�س�سة
“مهارات”� ،إحدى م�ؤ�س�سات مراقبة الإعالم اللبناين ،مع عدد
من ال�صحفـيني واخلرباء القانونيني ونائب الربملان غ�سان خميرب
فـي �صياغة ُمقرتح قانون جديد ين�ص على �أن َيلقى ال�صحفـيون من
خمتلف و�سائل الإعالم معاملة واحدة �أمام القانون .وقد �ص ّرحت
ليال بهنام من م�ؤ�س�سة “مهارات” ل�صحيفة “ديلي �ستار” �أنه
“مبوجب القوانني احلالية ،ميكن �أن ُيلقى القب�ض على �صحفـي
ي�شتغل بال�صحافة املطبوعة �إذا ما كرر على �شا�شة التلفزيون �شيئ ًا
�سبق له ن�شره”.
وقد ذكر يعقوب علوية� ،أحد �أع�ضاء هيئة التقدير ،واملرا�سل
ال�صحفـي بتلفزيون “ �إن بي �إن” املوايل لتحالف  8مار�س � /آذار،
�أنه “مل يطر�أ على قوانني الإعالم �أي تطوير منذ �أربعينيات القرن
املا�ضي” ،منوه ًا “فـي الواقع ،ال�صحفـيون حتميهم القناة التي
ينتمون �إليها واحلزب ال�سيا�سي الذي يمُ ِّول هذه القناة “.
�إن �إعالن املجل�س الوطني للإعالم املرئي وامل�سموع فـي نوفمرب /
ت�شرين الثاين  – 2011وهو جمل�س �شبه حكومي – عن �شروعه
فـي ت�سجيل املعلومات التف�صيلية للمواقع الإخبارية على الإنرتنت،
رغم عدم تو�صل احلكومة حتى هذا التاريخ �إىل توافق حول قانون

وقد انتهى �أع�ضاء هيئة التقدير �إىل �أن �إ�صالح قوانني الرتاخي�ص
اجلامدة فـي لبنان �سيكون �ضروري ًا لأي انفتاح حقيقي للقطاع
�أمام املناف�سة من الالعبني غري املتحزبني .كما ر�أى �أع�ضاء الهيئة
�أن مالكي و�سائل الإعالم وال�سيا�سيني يتواطئون ملنع �إ�صدار �أي
ترخي�صات جديدة ،و�أف�ضل برهان على ذلك �إطالق تلفزيون القوات
اللبنانية على الإنرتنت بد ًال من �إطالقه عرب الأثري.
بعد �ستة �أ�شهر ،هي عمر الق�ضية �أمام املحكمة ،خ�سر �سمري جعجع
معركته فـي ال�سيطرة على تلفزيون” �إل بي �سي” ،الذي ادعى جعجع
�أن بيار ال�ضاهر قد �سلبه �إياه عقب �إلقاء القب�ض على جعجع �إثر
اندالع احلرب الأهلية ،التي ا�ستمرت � 15سنة وانتهت فـي عام .1990
ومع خ�سارته ق�ضية “ �إل بي �سي”� ،أطلقت القوات اللبنانية التابعة
جلعجع قناتها التلفزيونية اخلا�صة على الإنرتنت ،بعد �أن عجزت
فـيما يبدو عن احل�صول على رخ�صة للبث.
فـي �سياق �إقليمي ،وعلى الرغم من ا�ستمرار �شهرة لبنان بامتالكها
واحدة من �أكرث البيئات ال�صحفـية حرية فـي ال�شرق الأو�سط� ،إال
�إن تقدير البلد انخف�ض قرابة  17مركز ًا فـي امل�ؤ�شر العاملي حلرية
ال�صحافة لعام  2010الذي تعده منظمة مرا�سلون بال حدود ،لتحتل
املركز رقم  78بني  178دولة .باملقارنة ،حتتل جارتها �سوريا املركز
رقم � .173إال �أنه مع تويل حتالف  8مار�س � /آذار ال�سلطة ،مدعوم ًا
من �سوريا ،وحتت زعامة اجلماعة ال�شيعية ال�سيا�سية امل�سلحة حزب
اهلل  -التي �أطاحت مرتني منذ عام  2008باحلكومة املنتخبة املوالية
للغرب حتت قيادة ت ّيار امل�ستقبل ال�سنية  -ف�إن الثورات ال�شعبية
واملداهمات الوح�شية عرب احلدود هي التي تعطي تعريف ًا متنامي ًا
لطبيعة امل�شهد الإعالمي فـي لبنان.
ومع و�صول الآالف من الالجئني ال�سوريني �إىل ال�شمال اللبناين،
ف�إن اجلي�ش بد�أ وللمرة الأوىل فـي تكليف عنا�صر من اال�ستخبارات
الع�سكرية مبرافقة ال�صحفـيني املحليني والأجانب خالل تنقالتهم
الإخبارية للقاء ال�سوريني الفارين من هجمات نظام الأ�سد.
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ذكر رامي َع ْي�شة املرا�سل مبجلة “ تامي” واملنتج التلفزيوين امل�ستقل
�أنه “فـي الوقت الذي تتجه فـيه كل الدول العربية نحو الدميقراطية،
جند لدينا فـي لبنان حكومة موالية ل�سوريا ،ودميقراطية �آخذة
فـي االنح�سار” ،مردف ًا �أن “عام  2011كان من �أ�سو�أ الأعوام فـيما
يتعلق بحرية الإعالم ،ذلك لأن العديد من ال�صحفـيني قد تعر�ضوا
لال�ستجواب على يد قوات الأمن” .على �سبيل املثال ،قام �سعيد
مرزا ،النائب العام اللبناين با�ستجواب رامي َع ْي�شة على خلفـية حوار
ظهر فـي جملة “ تامي” مع �أحد �أع�ضاء حزب اهلل الذي ُو ِّجهت �إليه
التهمة من ِقبل املحكمة الدولية املكلفة بالتحقيق فـي اغتيال رئي�س
الوزراء الأ�سبق وزعيم ت ّيار امل�ستقبل رفـيق احلريري.
كما ا�ستجوبت قوات الأمن �أي�ض ًا ر�ضوان مرت�ضى الع�ضو ال�سابق
بهيئة تقدير م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم ،حول مقالة ظهرت فـي
جريدة �سعودية تناول فـيها اجلي�ش ال�سوري احلر – الذي يت�شكل
من جنود من�شقني يقودون مت ّرد م�س ّلح على نظام الأ�سد -وعدد ًا من
�أع�ضائه الذين التم�سوا مالذ ًا �آمن ًا فـي �شمال لبنان .ثم فـي يونيو /
حزيران  ،2010قامت قوات الأمن با�ستجواب ح�سن عليق املرا�سل
فـي جريدة “ الأخبار” املوالية ب�شكل عام حلزب اهلل ،حول مقالة
تتعلق بهروب �أحد جرناالت اجلي�ش املتقاعدين واملتهم بالتج�س�س
ل�صالح �إ�سرائيل .و�سرعان ما عقد وزير الدفاع املوايل للرئي�س،
�إليا�س املر م�ؤمتر ًا �صحفـي ًا لنفـي مزاعم جريدة “ الأخبار” وحتذير
ال�صحفـيني ب�أنه �سيتم �إلقاء القب�ض عليهم وا�ستجوابهم �إذا نقلوا
معلومات من �ش�أنها الإ�ساءة �إىل ُ�سمعة اجلي�ش.
كما متتد التهديدات املوجهة حلرية التعبري �إىل ما وراء ال�صحافة.
فقد �ألقت ال�سلطات اللبنانية القب�ض على زيد حمدان �أحد �أ�شهر
املطربني اللبنانيني ،على خلفـية كلمات �إحدى �أغنياته التي تطالب
الرئي�س مي�شال �سليمان ،القائد ال�سابق للجي�ش“ ،بالرحيل” .
فوفق ًا للد�ستور ،تـُعد �إهانة الرئي�س �أو اجلي�ش جرمية ت�صل عقوبتها
�إىل ال�سجن لعدة �سنوات .وهذا القانون هو نف�سه الذي ا�ستندت �إليه
ال�سلطات فـي القب�ض على �أربعة �أ�شخا�ص النتقادهم ُ�سليمان على
الفـي�سبوك .فـي كلتا الق�ضيتني ،مت �إخالء �سبيل املتهمني دون توجيه
اتهامات.
على الرغم من هذه امل�صادمات بني حرية الكالم وال�سلطات ،فعلى
ح ّد علم �أع�ضاء هيئة التقدير مل يتم َ�سجن �أي من ال�صحفـيني على
خلفـية ما �أوردوه من �أخبار ،بل ورغم االحتقان املتزايد حول �سوريا،
مل يكن هناك عودة لأيام عام  2005املُظلمة عندما وقعت �سل�سلة
من االغتياالت �ضد �صحفـيني وعدد من ال�شخ�صيات العامة اللبنانية
الأخرى التي تعالت �أ�صواتهم باالنتقادات املوجهة ل�سوريا ،مع �إفالت
املرتكبني دون عقاب.
�إال �إنه فـي  25يناير  /كانون الثاين ،عندما ُعينِّ جنيب ميقاتي رئي�س ًا
للوزراء عقب الإطاحة بحكومة �سعد احلريري ،تعر�ضت العديد من
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املنافذ الإعالمية التي �ساد االعتقاد ب�أنها تتعاطف مع حتالف 8
مار�س � /آذار حتت قيادة حزب اهلل �إىل هجمات ،ومنها �شاحنة قناة
اجلزيرة التي �أُ�ضرمت فـيها النريان بطرابل�س ،معقل احلريري.
وفـي حادث �آخر ،تعر�ض �صحفـي من “امل�ستقبل” �إىل ك�سر بال�ضلوع
�إثر تعر�ضه لل�ضرب على يد م�ؤيدين للنظام ال�سوري� ،أثناء تغطيته
لوقفة احتجاجية خارج ال�سفارة ال�سورية فـي بريوت .و�أملح �أع�ضاء
هيئة التقدير �إىل �أن �أفراد الأمن اللبناين فـي موقع احلادث مل
يحركوا �ساكن ًا لإيقاف الهجوم.
قامت م�ؤ�س�سة عيون �سمري ق�صري� ،إحدى امل�ؤ�س�سات املحلية ملراقبة
الإعالم ،بت�سجيل  50حالة من حاالت مقا�ضاة ال�صحفـيني فـي عام
� ،2010أغلبها ق�ضايا �سب وت�شهري� ،إال �أنه طبق ًا لع�ضو هيئة التقدير
حممد جنم ،امل�ؤ�س�س امل�شارك جلمعية تبادل الإعالم االجتماعي فـي
بريوت ،ف�إن معظم الق�ضايا يتم ت�سويتها خارج املحكمة فـي مقابل
مبالغ مالية حتى تلك الق�ضايا التي ت�صل �إىل املحكمة �إما �أن تنتهي
فـي معظم الأحوال عن طريق الت�سوية مع دفع غرامة� ،أو �أنها بب�ساطة
تختفـي .على �سبيل املثال ،ف�إن برنامج “ ف�ساد” الذي تعر�ضه
حمطة “ نيو تي فـي” ا�ستمر فـي ا�ستفزاز ال�سيا�سيني وال�شخ�صيات
العامة ،حتى �صدرت التعليمات �إىل مخُ رجة الربنامج مرمي ب�سام
بدفع تعوي�ض مايل قدره  4,000دوالر �أمريكي .نف�س هذه الغرامة
�صدرت فـي ق�ضية �سب وت�شهري �ضد “البريق”.
على الرغم من اجلهود املبذولة من ال�شبكة الوطنية حلق الو�صول
�إىل املعلومات  -وهي جتمع مكون من النقابات املهنية وال�سيا�سيني
وممثلي املجتمع املدين -ال يزال لبنان بدون �أي قانون حلرية
املعلومات .فمثل الكثري من القوانني الالزمة لتحقيق التقدم فـي
لبنان ،مل يتم بعد مترير م�سودة القانون الذي تقدمت به هذه
املجموعة �إىل الربملان .مع ذلك� ،أ�شاد �أع�ضاء هيئة التقدير بو�صول
لبنان �إىل املعلومات بتقدير ُيدخلها �ضمن نطاق الإعالم امل�ستدام
فـي تقييم م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم (.)MSI
�إن م�ساحة لبنان املحدودة وجتمعاته املتال�صقة وفق ًا ل َعل َو ّية تعني �أن
الو�صول �إىل املعلومات ،خا�صة من تلك امل�صادر املتحالفة مع و�سائل
الإعالم حمل هذه الدرا�سة ،يت�سم ب�سهولة ن�سبية ،منوه ًا �إىل �أن
“الكثري من الوثائق يتم تهريبها �إىل ال�صحفـيني على يد �أفراد من
قوات الأمن �أو من ال�سيا�سيني ذوي امل�صالح اخلا�صة� .أنت ت�ستطيع
اجتياز لبنان بالكامل فـي �أربع �ساعات؛ النا�س يعرفون بع�ضهم
البع�ض باال�سم”.
ووفق ًا ملا �سجله م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم للعام املا�ضي ،ال تقوم
احلكومة ب�شكل عام بتقييد و�صول الإعالم �إىل الأخبار الدولية
�أو املحلية �أو م�صادر الأخبار .كما �أ�شار �سامي حماد ،من مكتب
اخلدمات ال�صحفـية والإعالمية (ميزوف)� ،إىل �أنه على الرغم
من حالة احلرب القائمة مع ا�سرائيل �إال �أن معظم مواقع الإنرتنت

م�ؤ�رش ا�ستدامة الإعالم 2011/2010

الإ�سرائيلية متاحة لإطالع ال�صحفـيني اللبنانيني ،وقال “ت�أتي
امل�شكلة عندما ُي َ
حظر على بع�ض املحطات الإعالمية البث فـي
ً
مناطق بعينها” ،م�ضيفا �أن “قناة املنار ال تبث فـي ال�شمال ،بينما
تلفزيون امل�ستقبل ال يظهر فـي ال�ضواحي اجلنوبية [التي ي�سيطر
حرم اجلمهور من اال�ستماع �إىل وجهات
عليها حزب اهلل] .وهذا َي ِ
النظر املختلفة”.
وفـيما يتعلق باالنخراط فـي املهنة ،مازال الدخول �إىل ال�صحافة
مفتوح ًا �أمام اجلميع ،على الرغم من قيام امل�صالح ال�سيا�سية
والطائفـية فـي �أغلب الأحيان بالت�أثري على توظيف ال�صحفـيني .فكما
�أ�شار �أع�ضاء هيئة التقدير ،قليل من الوا�سطة �أو النفوذ ال�سيا�سي مع
جهات االت�صال املالئمةُ ،يجدي بالت�أكيد ،ولكن هذا ي�أتي بغري امل�ؤهلني
للعمل ك�صحفـيني بينما يكافح حاملو الدرجات العلمية لإيجاد عمل.
الهدف رقم :2
التقدير2.04 :
حقق الهدف الثاين ،الذي يقي�س املعايري املهنية ،تقدير ًا يدخل
بالكاد فـي حدود مقاربة اال�ستدامة بتقدير كلي لعامي 2011/2010
وينخف�ض قلي ًال عن متو�سط عام .2009
�إن �ست �سنوات من االنق�سام ال�سيا�سي والطائفـي وال�صراع بني
االئتالف بقيادة حزب اهلل ،املدعوم من �إيران و�سوريا من ناحية،
وبني املعار�ضة بقيادة ت ّيار امل�ستقبل ال�سني الذي ت�سانده ال�سعودية
والغرب من ناحية �أخرى – �إ�ضاف ًة �إىل انق�سام امل�سيحيني بني
الفريقني -ثم قيام الثورة و�أعمال القمع فـي �سوريا املجاورة ،جميعها
كانت كافـية لتج�سيد االختالفات بني الفريقني ب�صورة �أكرث حدة،
مما �أ ّثر ب�شكل �سلبي على معايري ال�صحافة.
بعد تكري�س نظرية ح�شد و�سائل الإعالم اململوكة �سيا�سي ًا ّ
ل�شن
الهجوم على اخل�صوم ال�سيا�سيني� ،أ�شار �أع�ضاء هيئة التقدير �إىل �أن
الو�ضع تدهور لدرجة �أنه لي�س من بني الطرفـني الآن من هو م�ستعد
لإذاعة خطاب لأي زعيم �سيا�سي من املع�سكر اخل�صم .وذكر ع ْي�شة
�أن “تلفزيون امل�ستقبل �أ�صبح الآن يتجاهل متام ًا خطاب ن�صر اهلل”،
م�شري ًا �إىل زعيم حزب اهلل ،و�أ�ضاف “بد ًال من �إذاعة اخلطاب،
ي�ست�ضيفون �شخ�ص ًا ليهاجم ما جاء فـيه”.
وكان طارق مرتي وزير الإعالم ال�سابق قد �أقر بتدهور املعايري
املهنية لل�صحافة فـي �أبريل  /ني�سان  ،2011منتقد ًا “اللغة املكر ّرة”
امل�ستخدمة فـي بع�ض و�سائل البث الإعالمي ،عازي ًا هذا التدهور فـي
“قيم و�أخالقيات” الإعالم �إىل �ضعف الو�صول �إىل املعلومات ،وقال
معقب ًا “هذا �أمر جديد على التاريخ اللبناين”.
وبرز هذا التوجه بحدة بعد اال�ستخدام االنتقائي من جانب الإعالم
للربقيات الدبلوما�سية التي ك�شفت عنها ويكيليك�س فـي عام 2010؛

�إذ ركزّت تلك الو�سائل الإعالمية اململوكة �أو املتحالفة مع ت ّيار
امل�ستقبل التابعة للحريري ،مثل تلفزيون امل�ستقبل وامل�ستقبل ،على
تعقيبات مي�شال عون ،احلليف امل�سيحي حلزب اهلل ،حول �ضرورة
جتريد حزب اهلل من �أ�سلحته.
على غرار ذلك� ،أذاعت �صحيفة “الأخبار” املوالية حلزب اهلل،
والتي تـزعم �شراكتها مع ويكيليك�س� ،سل�سلة من املقاالت كا�شفة عما
ادعته تورط �سعد احلريري فـي تزييف الأدلة �ضد �أع�ضاء حزب اهلل
الذين مت التوجيه التهم �إليهم فـي النهاية بقتل والده.
وي�ستمر ال�صحفـيون فـي كل من الإعالم املرئي واملكتوب مبواجهة
العقبات فـي �سبيل حتقيق املعايري املهنية ،والتي اتفق �أع�ضاء هيئة
التقدير على �أن الكثري منهم قد �أخفقوا فـي التغلب عليها .وقال
َع ْي�شة �إن التحيز ال�صحفـي ين�ش�أ فـي نظام ميتلك فـيه ال�سيا�سيون
و�سائل الإعالم“ :فال�صحفـيون م�ضطرون �إىل امل�ضي وفق ُا لل�سيا�سة
العامة للإعالم الذي يعملون فـيه والذي ي�سري بدوره وفق ًا لإرادة
املانحني ال�سيا�سيني”.
ال�شك �أن التبعيات ال�سيا�سية لكربى املحطات التلفزيونية فـي لبنان
وا�ضحة جد ًا لدرجة �أنهم يف�سرون بها الأحرف الأوىل املكونة لال�سم
املخت�صر للقناة ،فمث ًال قناة ال�شبكة الوطنية للإر�سال (�إن بي �إن)
تعرف حملي ًا ب�أنها نبيه بري نيوز ،بو�صفها مملوكة فـي معظمها لنبيه
بري ،رئي�س جمل�س النواب ال�شيعي ،وحلزبه �أمل ،احلليف الأ�سا�سي
حلزب اهلل.
كما يمُ ِّول حزب اهلل قناة املنار التي تقدم م�ضمون ًا دعائي ًا مع فقرات
منتظمة تمُ جد انت�صار اجلماعة امل�سلحة فـي ن�ضالها لتحرير اجلنوب
اللبناين من الإحتالل اال�سرائيلي ،و�صمودها فـي حرب يوليو  /متوز
عام  .2006وفـي عام  ،2011تخ ّلت املحطة عن �أي حماولة للتظاهر
بتقدمي �أخبار مو�ضوعية عن قتل املتظاهرين فـي �سوريا على يد
حلفائهم فـي نظام الأ�سد ،مرددّة ترنيمة النظام �أن الثورات يقودها
ال�سلفـيون �أو ال�س ّنة الأ�صوليون.
فر�ضت الأزمة فـي �سوريا حتدي ًا حقيقي ًا �أمام معايري املو�ضوعية
ومهنية العمل الإخباري فـي ال�صحافة اللبنانية ،التي وجد �أع�ضاء
هيئة التقدير عموم ًا �أن زمالءهم قد �أخقفوا فـيها .فعلى الرغم
من الروابط الوثيقة اجلغرافـية والتاريخية والثقافـية ،ف�إن تغطية
ال�صحفـيني اللبنانيني للأحداث اخلطرية الدائرة فـي �سوريا ات�سمت
بخلوها من �أي حتقيقات ا�ستق�صائية قوية �أو �أخبار عاجلة.
وقد ذكرت ريتا �ص ّياح ،من كبار الباحثني باجلامعة الأمريكية فـي
بريوت �أنه “مل تقدم �أية و�سيلة من و�سائل الإعالم اللبنانية �أي �شيء
خا�ص عن �سوريا ،لقد كان احلديث عن �سوريا ال يختلف عن احلديث
عن العراق �أو �أفغان�ستان [وك�أنها بلد بعيد عنهم]” ،مردفة “�إن
�سوريا مو�ضوع ع�سري على ال�صحفـيني اللبنانيني ،فهناك بع�ض
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اللبنانيني الذين ي�ؤيدون النظام ال�سوري ت�أييد ًا حقيقي ًا ،بينما هناك
�آخرون يعار�ضونه متام ًا� .إن املخاوف الدائمة على اال�ستقرار فـي
لبنان ال تُ�شجع ال�صحفـيني على تناول ال�ش�أن ال�سوري”.
حدّد �سامي حماد ،من مكتب اخلدمات ال�صحفـية والإعالمية
(ميزوف) ،قناة نيو تي فـي بو�صفها واحدة من القنوات التي تتمتع
بهام�ش �أكرب من احلرية مقارنة مبعظم املحطات الأخرى ،وقال �إن
“هناك بع�ض هوام�ش من احلرية للمرا�سلني ،على الرغم من املال
ال�سيا�سي الذي يتدفق �إىل الإعالم” ،و�أ�ضاف �أي�ضا “لطاملا وجهت
قناة نيو تي �إنتقادات ل�سوريا على الرغم من التزامها بخط املقاومة
املتحالف مع �سوريا”.
كما �أملح العديد من �أع�ضاء هيئة التقدير �إىل �أن ت�أثري املال ال�سيا�سي
على التغطية الإعالمية ال يقت�صر على �سما�سرة ال�سلطة املحليني؛
فعندما �أعلنت قطر عن �إدانتها لأعمال القمع التي يقوم بها الأ�سد
فـي �سوريا و�سحبت متويلها من جريدة الأخبار التي تدين ب�شكل عام
بالوالء ل�سوريا ،بد�أت اجلريدة على الفور بن�شر مو�ضوعات تنتقد
اململكة اخلليجية ،والتي كانت من قبل نطاق ممنوع على �صحفـيي
اجلريدة االقرتاب منه.
ه�ؤالء الذين وقفوا �ضد التوجه ال�سيا�سي للأخبار ،وهي اجلريدة التي
طاملا �أ�شيد بها لتقاريرها الإخبارية اال�ستق�صائية املحلية ،وجدوا
معان .فقد ا�ستقال خالد
�أنف�سهم فـي م�أزق بكل ما حتمل الكلمة من ٍ
�صاغية ،نائب رئي�س حترير الأخبار فـي �سبتمرب � /أيلول احتجاجا
على حتيز اجلريدة فـي دعمها للنظام ال�سوري.
قال حممد جنم ،من جمعية تبادل الإعالم االجتماعي“ ،فـي
لبنان جتد ديكتاتوريات �صغرية فـي كل مكان” ،وروى كيف كتب
ابراهيم �أمني رئي�س حترير الأخبار مقا ًال ذي نربة انتقادية معتدلة
حول حركة �أمل وحزب اهلل الداعمني الرئي�سيني للجريدة ،مردف ًا
“�ساعتها قال ن�صر اهلل فـي �إحدى خطبه �أن الأخبار جريدة م�ستقلة
وال تمُ ثل [حزب اهلل]” .لكنك ال ت�ستطيع �أن تغني خارج ال�سرب،
�إن �أمني �شيعي وب�إمكانهم و�أد عمله فـي النهاية مبنع التمويل عن
اجلريدة”.
وف�ض ًال عن انتهاج التوجه ال�سيا�سي لأولياء نعمتهم ،ذكر �أع�ضاء
هيئة التقدير �أن مهنية ال�صحفـيني اللبنانيني تـُعاين هي الأخرى
من غياب املعايري الأ�سا�سية للتقارير الإخبارية .قالت �سارة ال�شال،
من تلفزيون امل�ستقبل املوايل حلركة  14مار�س � /آذار “ال�صحفـيون
ب�شكل عام ال يعلمون واجباتهم �أو حقوقهم” .ويرى يوجن �أن ال�سياق
ال�سيا�سي ي�ؤدي �إىل �إخفاقات �أ�سا�سية ومينع ال�صحفـيني من التحلي
باملعايري املعرتف بها دولي ًا فـي عمل الأخبار.
�أ�شار العديد من �أع�ضاء هيئة التقدير �إىل عملية مزج الر�أي باخلرب
ب�شكل وا�ضح فـي ن�شرات الأخبار امل�سائية؛ “فالأخبار تبد�أ فـي
6

الثامنة م�ساء ولكنها تبد�أ بالتحليل ولي�س بالأخبار ،وك�أنهم يقولون
لك ما عليك �إال فتح فمك وابتالع ما ُيقدم لك” ،على حد تعبري
جنم .فـي حني قدر يوجن �أن ن�سبة “�ستني �إىل �سبعني باملائة من ن�شرة
الأخبار ال تعدو �إال �أن تكون ت�صريحات م�أخوذة عن قارئي الأخبار
واملحللني”.
ف�ض ًال عن ذلك ،قال يوجن �إن “جمع املعلومات من عدة م�صادر
ُيعد م�شكلة تقليدية فـي ال�صحافة اللبنانية ،ففكرة قيام املرا�سل
ال�صحفـي بالإ�ستقاء من اثنني �أو ثالثة م�صادر تـُوث ـِّق اخلرب �أمر ال
يحدث فـي معظم الأحوال� .أمتنى لو كانت الأحوال �أف�ضل من ذلك،
فب�س�سب االعالم املتحزب لي�س هناك من ُي�شجع �صغار ال�صحفـيني
على التحلي بالإن�صاف”.
جانبي الق�صة غالب ًا
من امل�ؤكد �أن ال�صحفـيني الذين يحاولون تقدمي
ّ
ما يجدون عملهم قد خ�ضع لإعادة ال�صياغة من جانب ر�ؤ�سائهم،
لدرجة قد ت�صل �إىل ح ّد الرقابة ،ويذكر َع ْي�شة �أن “العديد من
ال�صحفـيني يتعر�ضون للحرج بعد �أن تُعاد �صياغة مقاالتهم بالكامل،
ومن ث ّـم يخ�سرون م�صادر ات�صال جيدة نتيجة لذلك”.
�إن ك ًال من الرقابة ال�صريحة والرقابة الذاتية هما جزء من اللعبة
فـي لبنان ،فعلى الرغم من متتعها ببع�ض القوانني الأكرث ليربالية
فـي املنطقة ،تواجه ال�سلطات اللبنانية فـي معظم الأحيان انتقادات
الذعة ب�سبب النظام الرقابي التع�سفـي امل�شكوك فـي قانونيته واملُط َّبق
من �أجهزة الأمن العام التابعة للدولة والذي يقول عنه املنا�صرين
للق�ضية �أنه ال ي�ستند �إىل �أي ن�ص قانوين.
ا�شتملت ق�ضايا الرقابة الأكرث �شهرة فـي عامي  2010و  2011على
ق�ضية حظر فـيلم جرين دييز (الأيام اخل�ضراء) ،الذي يتناول
التظاهرات فـي �إيران ب�ش�أن النزاع الذي �شاب انتخاب حممود
�أحمدي جناد رئي�س ًا للمرة الثانية ،وبعد �أن كان من املزمع عر�ض
الفـيلم فـي مهرجان �أفالم حملي ،مت �سحبه  -فـي الغالب -بنا ًء على
�أوامر من حزب اهلل الذي تقوم �إيران بتمويله وت�سليحه.
كذلك تـُحدّد اتفاقية الأمن الطويلة الأمد مع �سوريا خطوط ًا حمراء
للأفالم التي ميكن عر�ضها فـي لبنان .فقد ذكر منتجو فـيلم �شارع
هوفلني (هوفلني �سرتيت) ،الذي مت ت�صويره فـي عام  ،2009والذي
يروي ق�صة انتفا�ضة بع�ض الطالب فـي عام � 2005ضد وجود القوات
ال�سورية فـي لبنان� ،أن الأمن العام طالب بحذف م�شهد كامل كان
ي�صور الطالب وهم يحرقون العلم ال�سوري.
كما �ألقى الن�شطاء باللوم على النزعة املجتمعية املحافظة عندما مت
منع فـيلم دانيال �أربيد الأخري ،فندق بريوت (بريوت هوتيل) ،الذي
تعل ّلت رقابة الأمن العام ب�أنه “يمُ ثل خطر ًا على �أمن لبنان” نظر ًا
رجح
لت�صويره لواقع احلياة �صبيحة اغتيال احلريري .فـي حني ّ
الن�شطاء �أن يكون امل�شهد اجلن�سي ال�صريح بني امر�أة لبنانية ورجل
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�أجنبي هو ال�سبب الرئي�سي الذي �أدى ملنع الفـيلم من الو�صول �إىل
�شا�شات العر�ض .كما منع الأمن العام الألبوم الأخري ملغنية البوب
الأمريكية ليدي جاجا ،على الأقل فـي البداية ،نتيجة لل�ضغوط التي
مار�ستها �إحدى اجلماعات الكاثوليكية.
حتى لو ا�ستطاع ال�صحفـي تخطي عوائق الرقابة والنفوذ ال�سيا�سي
املفرو�ضة على العمل الإخباري ،ف�إن الرواتب املنخف�ضة وتكاليف
املعي�شة املتزايدة با�ستمرار ،خا�صة فـي بريوت ،جتعل نظام الر�شاوى
ال�سيا�سية املت�أ�صل فـي لبنان مغري ًا لدرجة ي�صعب على العديد من
ال�صحفـيني مقاومته .وذكر �أع�ضاء هيئة التقدير �أن ال�صحفـيني بعد
�أربع �سنوات من العمل فـي املهنة يتقا�ضون ما بني � 600إىل 1,200
دوالر �أمريكي �شهري ًا ،وهذا بالكاد يكفـي �إيجار �شقة حديثة من
حجرتني فـي و�سط بريوت .و�أ ّما عن امليزانيات املخ�ص�صة للر�شاوى �أو
“الإكراميات” لل�صحفـيني كما هو معروف حملي ًا� ،ص ّرح �أع�ضاء هيئة
التقدير �أنه من املعلوم جيد ًا من هم ال�سيا�سيون املعتادون على دفع
مبالغ نقدية �إىل ال�صحفـيني قبل مغادرتهم املكتب ،والتي ترتاوح بني
� 200إىل  1,000دوالر �أمريكي .نتيجة لذلك ،ف�إن قلة من ال�صحفـيني
هم الذين ي�ستمرون فـي العمل فـي املنافذ الإخبارية؛ �إذ يذكر علوية
“�أن معظم خريجي ال�صحافة ينتهي بهم املطاف للعمل فـي حمطات
التلفزيون الرتفـيهية العربية .وب�سبب �ضعف املرتبات ،ينتظر معظم
ال�صحفـيني الفر�صة لل�سفر �إىل اخلارج ،و�أنا واحد منهم”.
على الرغم من ذلك� ،أ�ص ّر �أع�ضاء هيئة التقدير على �أن الربامج
الرتفـيهية ال تطغى ب�أي حال على الربامج الإخبارية .بل �إن
بع�ض �أع�ضاء الهيئة يلم�سون االنت�شار الكبري للربامج الرتفـيهية
ذات الر�سالة ال�سيا�سية ،ومع ذلك ف�إن قرار تلفزيون �إل بي �سي
بالرتكيز على الرتفـيه وتقلي�ص الربامج الإخبارية رمبا ُيعد
م�ؤ�شر ًا على انخفا�ض الطلب على الربامج احلوارية ال�سيا�سية،
التي ت�ضاعفت �إثر االن�سحاب الع�سكري ال�سوري فـي عام ،2005
عندما اختفت ما بني ع�ش ّي ًة و�ضحاها اخلطوط احلمراء التي طاملا
و�ضعها نظام الأ�سد ،فت�سابق كل �صاحب ر�أي �إىل موجات الأثري
للتعبري عن ر�أيه علن ًا.
بحلول عام  ،2011ظهر برنامج حواري �سيا�سي جديد على قناة �إم
تي فـي ،ومن �سخرية القدر �أن الإ�سم الذي �أطلق على الربنامج هو
املو�ضوعية ،فقد �أحدث �ضجة على يوتيوب و�أ�صبح رمز ًا ملدى �ضجر
اللبنانني من احلوارات ال�سيا�سية الدائرة فـي البالد؛ ففـي �إحدى
املرات كان م�صطفى علو�ش ،من ت ّيار امل�ستقبل ،ي�أخذ موقفه فـي
مناظرة مع فايز �شكر ،من احلزب ال�سوري القومي االجتماعي،
الذي تربطه عالقة وثيقة بالأ�سد ،ومع ت�صعيد الرجلني بكيل اللعنات
لبع�ضهما البع�ض� ،إذا ب�شكر يرمي بك�أ�س املاء الذي �أمامه عرب
الطاولة ،ثم يلتقط كر�سيه ،وكان ال ب ّد من منعه قبل �أن ي�ضرب به
خ�صمه فـي املناظرة.

وطبق ًا ملا �أ�شار �إليه م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم عن العام املا�ضيُ ،يع ّد
لبنان رائد ًا على امل�ستوى الإقليمي فـي ا�ستخدام �أحدث الأجهزة
التقنية فـي �إنتاج وتوزيع الأخبار.
الهدف رقم :3
تعد ّد م�صادر الأخبار
التقدير2.41 :
كما فـي درا�سات م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم ال�سابقة ،فقد �أعطى �أع�ضاء
الهيئة �أعلى تقدير للم�ؤ�شر الذي يقي�س تعدد م�صادر الأخبار منوهني
�إىل متتع اللبنانيني بتعدد امل�صادر الإخبارية التي تت�سم ب�شكل عام
ب�أنها متاحة وميكن الو�صول �إليها ،تاركني التقدير ثابت ًا عند نطاق
مقاربة اال�ستدامة على م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم .ومع ذلك ،فقد
اتفق �أع�ضاء الهيئة على �أنه رغم تقدمي الإعالم للعديد من وجهات
النظر املختلفة ،ف�إن القلة القليلة � -إن وجدت  -من املنافذ الإعالمية
الفردية هي التي ميكن اعتبارها مو�ضوعية.
مع احتدام املوقف ال�سيا�سي فـي �سوريا املجاورة ،تت�سع ه ّوة
االنق�سام ال�سيا�سي فـي لبنان ما بني كتلة  8مار�س � /آذار املتحالف
مع �سوريا و�إيران ،وبني كتلة  14مار�س � /آذار املوالية عموم ًا للغرب
واملدعومة من ال�سعودية .فـي حني تظل �أ�سعار ال�صحف زهيدة
(من � 0.33إىل  1.33دوالر �أمريكي) ومتاحة على نطاق وا�سع فـي
�أنحاء البالد ،ف�إن �أيديولوجياتها ال�سيا�سية تنتمي فـي املجمل �إىل
�إحدى هاتني الكتلتني.
من بني الإحدى ع�شرة جريدة الكربى تعترب كل من الأنوار ،البريق،
احلياة ،اللواء ،امل�ستقبل ،النهار ،وال�شرق ،موالية حلركة  14مار�س
� /آذار ،بينما تدعم الأخبار ،الديار ،وال�سفـري فـي املجمل حتالف 8
مار�س � /آذار� ،أما جريدة البلد اليومية وجريدة الكلمات الأ�سبوعية،
فتُعد �أقل حتزب ًا.
وهناك جريدتان يوميـِّـتان ت�صدران فـي لبنان باللغة الفرن�سية وهما
�أوريون دي جور و �أك�سيون ،ف�ض ًال عن جريدة ذا ديلي �ستار ال�صادرة
باللغة الإجنليزية ،واجلريدة اليومية ال�صادرة باللغة الأرمينية
�سورياكان مامول .فـي عام  ،2010بد�أت جريدة البلد �أي�ض ًا فـي
�إ�صدار طبعة باللغة الفرن�سية.
بوجه عام يوجد � 110إ�صدار ًا مرخ�ص ًا له بالعمل فـي الأخبار
ال�سيا�سية ف�ض ًال عن متتع اللبنانيني ب�سهولة الو�صول �إىل الأخبار
املذاعة ،فطبق ًا لن�صو�ص القانون يتعني على حمطات الراديو
والتلفزيون اخلا�صة تغطية كامل ربوع لبنان ،وت�شمل هذه 16
حمطة �إذاعة قومية ناطقة باللغة العربية والإجنليزية والفرن�سية
والأرمينية ،و 11حمطة راديو حملية ،بالإ�ضافة �إىل حمطة راديو
لبنان الذي متلكه الدولة.
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كما توجد فـي البالد حمطة تلفزيونية واحدة تابعة للدولة ،و�سبع
قنوات �أخرى خا�صة .وب�صورة �أكرب مما يحدث مع ال�صحف ،ميتلك
ال�سيا�سيون املحطات التلفزيونية التي متيل �إىل خدمة �أجنداتها
ال�سيا�سية ب�شكل �أكرب وب�صورة مبا�شرة.
ميتلك �سعد احلريري ،الزعيم ال�سني حلركة  14مار�س � /آذار
حمطة تلفزيون امل�ستقبل ،بينما يمُ ِّول حزب اهلل ال�شيعي ،الذي يقود
حتالف  8مار�س � /آذار ،قناة املنار �أكرب مناف�سيها .ويحظى حتالف
 8مار�س � /آذار بت�أييد حمطة �أوراجن تي فـي اململوكة لزعيم الت ّيار
الوطني احلر امل�سيحي مي�شال عون وعائلته ،وقناة �إن بي �إن التي
ميلكها نبيه بري الرئي�س ال�شيعي ملجل�س النواب.
فـي الوقت الراهن ،تهتم قناة �إل بي �سي ،التي �أ�س�ستها القوات
اللبنانية امل�سيحية �إبان احلرب الأهلية ،بامل�ضمون الرتفـيهي ب�شكل
�أ�سا�سي ،ولكنها تتحالف ب�شكل عام مع حركة  14مار�س � /آذار،
وكذلك احلال مع قناة �إم تي فـي (اململوكة لغربيال امل ّر� ،شقيق وزير
الدفاع ال�سابق �إليا�س امل ّر) .وقد �أعيد افتتاح املحطة فـي عام ،2009
بعد م�ضي �سبع �سنوات من �إغالقها على خلفـية اتهامات بالدعاية
االنتخابية لغربيال امل ّر� .أما قناة نيو تي فـي فـ ُينظر �إليها عموم ًا على
�أنها حمايدة ،و�إن كانت متيل نحو حتالف  8مار�س � /آذار.
املئات من قنوات البث الف�ضائية العربية والدولية تتوفر على نطاق
وا�سع من خالل ا�شرتاكات القر�صنة مقابل حوايل  20دوالر ًا �أمريكي ًا
�شهري ًا .كما تغطي �شبكة الإنرتنت جميع �أنحاء البالد� ،إال �إن نطاق
ات�صال املدى الوا�سع للإنرتنت ( )Broadbandمل َي�صل بعد �إىل
املناطق الأبعد جغرافـي ًا ،وحتى �صيف  2011كانت تكلفة ا�شرتاكات
الإنرتنت ال تزال مرتفعة� .أما الدولة فال تجُ هد نف�سها فـي فر�ض
الرقابة على مواقع الإنرتنت ،مبا فـي ذلك املواقع التي تعمل من
داخل ا�سرائيل والتي مازال لبنان فعلي ًا فـي حالة حرب معها.
على الرغم من ذلك ،حاولت وزارة االت�صاالت و�شركة �أوجريو
لالت�صاالت ،وهي �شركة �شبه م�ستقلة ،حجب مكاملات موقع �سكايب
قرابة ال�شهر خالل يونيو  /حزيران  ،2010خوف ًا من خ�سارة الأرباح
جراء اجتاه امل�ستخدمني �إىل الإنرتنت لإجراء املكاملات الدولية بعد �أن
كانت تكلفهم الكثري .ولكن �سرعان ما مت رفع احلظر عندما واجهت
ال�شركتان �ضغوط ًا متزايدة من املجتمع املدين وو�سائل الإعالم.
على الرغم من توفر معظم الآراء ال�سيا�سية والدينية ،ف�إن عدد كبري
من امل�ستهلكني يف�ضلون ا�ستقاء �أخبارهم من خالل و�سائل الإعالم
ذات التوجه ال�سيا�سي والطائفـي الذي ينتمون �إليه؛ �إذ يذكر علي
�ضاحي من جريدة البلد “ ُي�شاهد ال�شيعة فـي الأغلب قناة املنار �أو �إن
ال�س ّنة تلفزيون امل�ستقبل”.
بي �إن ،بينما ي�شاهد ُ
ومع ظهور املدونات ال�سيا�سية املحرتفة مثل قفا نبكي �أو ربيع بريوت،
�أتيح للبنانيني م�صدر بديل للأخبار والتحليالت ال�سيا�سية ،بينما
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ذكر حممد جنم ،من جمعية تبادل الإعالم االجتماعي� ،أن الإعالم
االجتماعي بد�أ فـي تو�سيع النقا�ش حول م�ستقبل لبنان“ .الإعالم
االجتماعي ُيو ِفر لأي �شخ�ص الو�سيلة لكي يقول ما ي�شاء ،وقد بد�أ
النا�س فـي ا�ستخدامه ب�صورة متزايدة� ،إال �أنه يحتاج �إىل بع�ض
الوقت كي يت�ش ّكل وي�صبح جزء ًا من املنظومة احلياتية”.
�إن ك ًال من �سعد احلريري رئي�س الوزراء ال�سابق ،وخليفته فـي
املن�صب جنيب ميقاتي ،ي�ستخدمان تويرت الآن للتوا�صل مع امل�ؤيدين
والإجابة على الأ�سئلة ،ولكن باملقارنة مع الدور املحوري للإعالم
االجتماعي فـي ثورات التغيري التي �شهدتها تون�س ،م�صرو�سوريا ف�إن
�شبكة الإعالم االجتماعي فـي لبنان جتاهد كي حت ّول الوجود على
الإنرتنت �إىل ن�شاط على �أر�ض الواقع.
خ َـلـُـ�صـَـت �ص ّياح �إىل �أنه على الرغم من كرثة م�صادر الأخبار
فـي لبنان� ،إال �أنها مملوكة لكبار ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والدينية
اللبنانية ،وبالتايل تعك�س �آراءهم ،وقالت “ميكن للمواطن اللبناين
االعتماد عليها جمتمعة للح�صول على الأخبار� ،إال �أن ك ًال منها على
حدا يقدم للمواطن �أخبار ًا ت�ستند �إىل ر�ؤيتها ال�سيا�سية اخلا�صة”.
اتفق معظم �أع�ضاء هيئة التقدير على �أنه ،بوجه عام ،ال ُي ّعد �إعالم
الدولة فـي لبنان متحزب ًا ،ولكنه ال يجذب الكثري من اجلمهور .وقال
يعقوب علوية من قناة �إن بي �إن التابعة حلركة �أمل �أن “�إعالم الدولة
ال يعك�س �أي خط �سيا�سي ويت�سم ب�ضعفه ال�شديد ،فـيما عدا تغطيته
لعيد اجلي�ش” .ووفق ًا ليوجن ،ف�إن �إعالم الدولة مييل �إىل �أن يتم
ا�ستخدامه من جانب الرئي�س .لكنه ن ّوه �أنه طاملا “لدى الآخرين
جميع ًا منافذهم الإعالمية ،فهذا الأمر ُيحقق قدر ًا من التوازن” .
لكن رغم ذلك ،كان �أع�ضاء هيئة التقدير فـي العام املا�ضي ينتقدون
بوجه عام موقف حمطة تيليليبان التلفزيونية اململوكة للدولة ،وكذلك
موقف راديو لبنان لأنهما ُو ِجدا فقط من �أجل خدمة احلكومة،
ويتباكيان على احلقبة التي َو ّلت ،عندما كانت هيئة الإذاعة العامة
اللبنانية تتبو�أ مركز الريادة الإقليمية فـي تغطية الفنون والثقافة.
متتلك وكاالت الأنباء الدولية مثل الآ�سو�شيتد بر�س ،رويرتز ،ووكالة
فران�س بر�س مكاتب لها فـي لبنان ،ويتم توزيع مادتها الإخبارية على
نطاق وا�سع .وهناك العديد من وكاالت الأنباء اللبنانية ،منها الن�شرة،
امللف اللبناين ،لبنان الآن ،مكتب اخلدمات ال�صحفـية والإعالمية
(ميزوف) ،وكالة �أنباء الوفا (الفل�سطينية) ،ووكالتني للأنباء
مملوكتني للدولة :وكالة الأنباء الوطنية ،ووكالة الأنباء املركزية.
رغم �أنه من املفهوم �أن امل�ؤيدين ال�سيا�سيني يقفون غالب ًا خلف املنافذ
الإعالمية� ،إال �أنه لي�ست هناك �شفافـية دائمة حول طبيعة ملكية
هذه املنافذ .ومع ذلك ،رحب مراقبو الإعالم فـي �سبتمرب � /أيلول
 2011ب�إعالن جريدة ال�سفـري ذات امليول الي�سارية عن عثورها على
م�ستثمر جديد ،لي�س لأن رجل �أعمال �سوف ي�ستثمر فـي جريدة -
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فهذا �أمر غري جديد فـي حد ذاته  -ولكن لأن اجلريدة �أعلنت ذلك
على امللأ.
كما و�صف �أع�ضاء هيئة التقدير كيف كتب �شارل �أيوب ،حمرر
جريدة الدياراملوالية لتحالف  8مار�س � /آذار ،فـي �صيف 2011
مقالة افتتاحية �أق ّر فـيها �صراح ًة بتلقي جريدته متوي ًال من م�صادر
�سيا�سية .بل و�أف�صح �أيوب �أي�ض ًا عن املبالغ املحددة التي دُفعت
بالدوالر الأمريكي وقال �إنه تلقاها من م�صادر �سيا�سية خمتلفة،
من بينها م�صادر ذات �صلة برئي�س الوزراء ال�سابق �سعد احلريري،
حزب اهلل ،و�سوريا.
عاد ًة ما يتم جتاهل �إعالم الأقليات .فهناك حمطة �إذاعية باللغة
الأرمينية ،بينما ال يوجد �سوى تلفزيون امل�ستقبل الذي يذيع ن�شرة
�إخبارية ملدة �ساعة باللغات الأرمينية ،الإجنليزية ،والفرن�سية .وعلى
الرغم من �أن الأكراد يتمتعون باحلرية فـي االن�ضمام �إىل الدوريات
الإخبارية ون�شرها� ،إال �أنه حتى الآن مل تُقدم �أية قناة بث ًا �إذاعي ًا
باللغة الكردية.
الهدف رقم :4
�إدارة الأعمال
التقدير2.05:
لعل �أبرز الأمثلة على حمنة �إدارة �شركات �إعالمية ذات ا�ستدامة
ذاتية ،وكم�شاريع تدّر ربح ًا فـي لبنان ،هو ما حدث فـي يونيو /
حزيران  2010عندما مت �إرغام جريدة النهار� ،إحدى ال�صحف
اليومية املحلية الرائدة ،على �إلغاء ا�ست�ضافتها املخططة للم�ؤمتر
العاملي لل�صحف الثالث وال�ستني.
فبعد �أن كان خمطط ُا ا�ست�ضافة ما يقرب من  1,500من النا�شرين
وكبار املديرين التنفـيذيني لل�صحف فـي بريوت فـي م�ؤمتر بعنوان
“بحث ًاعن النموذج اجلديد للأعمال”ّ ،
ا�ضطر املنظمون �إىل �إعادة
جدولة امل�ؤمتر ل ُيعقد فـي �أملانيا بعد �أن �صرحت النهار �أنها مل ت ُعد
قادرة على الوفاء بتكلفة ا�ست�ضافة احلدث التي بلغت  1.6مليون
جنيه ا�سرتليني.
واتفق �أع�ضاء هيئة التقدير على �أن م�ستقبل الإعالم اللبناين يخ�ضع
ب�شكل كبري �إىل �أهواء املال ال�سيا�سي الذي يت�أ�س�س عليه منوذج
العمل الإعالمي لديهم .ويو�ضح َع ْي�شة ذلك بقوله “ا�ضطر تلفزيون
امل�ستقبل �إىل ف�صل مئتي موظف و�إلغاء ب�ضعة برامج تلفزيونية،
وعندما �س�أل املوظفون عما يجري ،قيل لهم �إن �سعد يواجه �أزمة
ولي�س لدينا نقود” م�شري ًا �إىل امللياردير �سعد احلريري ،الوريث
ال�سيا�سي لوالده رفـيق احلريري الذي تر�أ�س جمل�س الوزراء خم�س
مرات من قبل .وبعد مرور عدة �أ�شهر ،مت دفع �أجور كوادر العمل
بتلفزيون امل�ستقبل ،ولكن بعد �أن ا�ضطر احلريري �إىل بيع �شركته

الرابحة �أوجريو تيليكوم �إىل �شركة تيليكوم ال�سعودية من �أجل ت�سوية
الديون املت�صاعدة .وا�ستمر اال�ستغناء عن العمالة خالل عامي
 2010و .2011فـي مايو � /آيار  ،2011ا�ستغنت جريدة الأخبار عن
 20من موظفـيها ،بينما �أغلق النا�شر ثائر كرم بعد �شهر من هذا
التاريخ ثالثة من �إ�صداراته ال�صحفـية التي ا�ستمرت لفرتة طويلة
وهي منداي مورننج  ،البريق ،وال ريفو دي ليبان.
�أما و�سائل الإعالم الأخرى فت�سعى لإيجاد م�ستثمرين جدد حتى
ت�ستطيع البقاء ،فها هو طالل �سلمان النا�شر ورئي�س حترير ال�سفـري
الذي تر�أ�س جريدته منذ �إن�شائها فـي ُ ،1974ي�ص ِّرح ب�أن ال�صفقة
التي عقدها لبيع  20باملائة من �أ�سهم ال�سفـري �إىل جمال دانيال
تعني �أن اجلريدة لن “تتملكها بعد الآن املخاوف حول كيفـية ت�أمني
احتياجاتها ]املالية[ من �أجل البقاء”.
وك�شف يوجن عن جتربته ال�شخ�صية حول احلالة االقت�صادية املحفوفة
باملخاطر التي تجُ رب معظم اللبنانيني على امل�شي على احلبل امل�شدود.
ففـي يناير  /كانون الثاين � ،2009صدر حكم ق�ضائي ب�إغالق جريدة
ديلي �ستار ال�صادرة باللغة الإجنليزية واملوالية حلركة  14مار�س /
�آذار ،التي يعمل بها يوجن كمحرر ر�أي ،وذلك بعد �أن عجز جميل
مر ّوة عن �إعادة متويل القرو�ض املدين بها لأحد البنوك املحلية،
قائ ًال “انخف�ضت عائدات الإعالنات عقب حرب  ،2006و�أغلقنا
اجلريدة على مدار �أ�سبوعني .وبعد مفاو�ضات ُمطولة ،انتهى الأمر
ب�شراء احلريري للجريدة .كان هذا در�س ًا مفـيد ًا يدل على مدى
�صعوبة �إدارة �صحيفة ذات ملكية م�ستقلة هنا فـي لبنان”.
�إن �ضخ املال يجعل “ال�صحيفة �أف�ضل” على حد قول يوجن ،الذي مل
تتحقق بعد خماوفه التي متلكته فـي البداية ب�ش�أن التدخل ال�سيا�سي
للمالك اجلديد لل�صحيفة ،مردف ًا “مل �أ�شعر بتدخل حقيقي فـي
�صفحتي ،فالتدخل ال�سيا�سي فـي لبنان ال يخ�ضغ ملبد�أ الأبي�ض
والأ�سود� ،أنه �أمر �شديد التَ�ش ُعب والتعقيد؛ �إذ ميكنني �أن امتلك
جريدة ،لكن هذا ال يعني �أن �أظل قابع ًا هناك ،فال�صحف كيانات
معقدة .قد يدفع ال�سيا�سيون مقابل ن�شر بورتريه عنهم ،لكنهم ال
ي�شرتون كل ال�صحيفة”.
�أ�شار �أع�ضاء هيئة التقدير �إىل �سوق الإعالن ال�صغرية ن�سبي ًا ك�سبب
رئي�سي للميزانيات املُنهكة ملعظم و�سائل الإعالم املحلية .وقالت
�ص ّياح ،اخلبرية الإعالمية باجلامعة الأمريكية بلبنان �إن “حجم
ال�سوق اللبنانية �ض ّيق ،وبالتايل ف�إن �صناعة الإعالن حمدودة للغاية.
ال ميكن لو�سائل الإعالم االعتماد على الإعالنات وحدها”.
وذلك ال�سوق لطاملا كان خا�ضع ًا لهيمنة جمموعة ال�شويري ،مل�ؤ�س�سها
�أنطوان ال�شويري امرباطور الإعالم الذي تُوفـِّي فـي مار�س � /آذار
 ،2010تارك ًا ع�صا القيادة لإبنه بيار .وطبق ًا ملوقعها على الإنرتنت،
تقوم جمموعة ال�شويري اليوم بت�سويق و�إدارة امل�ساحة الإعالنية فـي
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 25قناة ف�ضائية وقناة دولية 15 ،ا�سم ًا جتاري ًا 10 ،حمطات �إذاعية
وبوابات ت�صفح على الإنرتنت ،بالإ�ضافة �إىل دور العر�ض ال�سينمائي
واللوحات الإعالنية.

الهدف رقم :5
امل�ؤ�س�سات الداعمة
التقدير1.64 :

يتفق الكثريون ب�أن الف�ضل فـي �إر�ساء قواعد ال�صناعة الإعالنية فـي
ال�شرق الأو�سط يعود لأنطوان �شويري .فقد �سيطر ال�شويري فـي �أوج
جمده على تدفق الإعالنات �إىل غالبية املحطات التلفزيونية املجانية
الرائدة فـي املنطقة مبا فـي ذلك �إم بي �سي� ،إل بي �سي ،اجلزيرة،
وم�ؤ�س�سة دبي للإعالم .وعلى الرغم من رحيل م�ؤ�س�سها ،مل يتوقع
مراقبو الإعالم �أن تف�سح جمموعة ال�شويري املجال للمناف�سني.
وتقدر جملة التنفـيذي (�إكزيكيتيف) املحلية املعنية بقطاع الأعمال
�أن جمموعة ال�شويري ت�سيطر على  %70من �إجمايل الإنفاق على
الإعالن فـي لبنان.

�إن �إيجاد �أي �صحفـي لبناين ميكن �أن يذكر �شيئ ًا �إيجابي ًا عن
امل�ؤ�س�سات الداعمة فـي بلده ال تزال مهمة ال طائل من وراءها .مع
ح�صوله على التقدير الأقل بني جميع الأهداف فـي م�ؤ�شر ا�ستدامة
الإعالم لهذا العام ،يوا�صل الهدف رقم  5االنزالق نحو عدم
اال�ستدامة؛ �إذ �أجمع �أع�ضاء هيئة التقدير على التقليل من �ش�أن
الأداء اللبناين فـي امل�ؤ�شرات الرئي�سة بالهدف رقم .5

ويذكر َع ْي�شة “�أ�ستطيع القول �أن الإعالنات ال تتجاوز ن�سبة %10
من دخل معظم و�سائل الإعالم ،ف�ض ًال عن هذا ،ف�إن متركز �سوق
الإعالنات فـي جمموعة احتكارية يرتك و�سائل الإعالم حتت
رحمة املُعلنني ،ف�إذا �أظهرت و�سائل الإعالم العداء لهذه املجموعة
االحتكارية  ،ف�إنها ُت َعـاقـَب بعدم تلقي �أية �إعالنات”.
ورغم املحن االقت�صادية وال�سيا�سية لقناة �إل بي �سي ،الواردة
تف�صيلي ًا فـي م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم عن العام املا�ضي ،اتفق العديد
من �أع�ضاء هيئة التقدير �أن قناة �إل بي �سي هي الوحيدة التي
جنحت فـي حتقيق عائدات ملحوظة من الإعالنات ،فهي تت�صدّر
ر�أ�س القائمة دائم ًا بو�صفها امل�شروع الإعالمي التجاري الأجنح فـي
لبنان .مع ذلك ،مل يكن هذا النجاح بال ثمن؛ فطبق ًا مل�ؤ�س�سة املراقبة
املحلية عيون �سمري ق�صري ،مت ف�صل فريق الأخبار التابع لقناة �إل
بي �سي الف�ضائية فـي  23نوفمرب  /ت�شرين الثاين على �أ�سا�س �أن
القناة تُـقدم الرتفـيه فقط ومل تعد تُـقدم الأخبار التي تت�سم بتكلفة
�إنتاجية عالية1.
ال يزال احل�صول على الأرقام الدقيقة ملعدالت التوزيع م�ستحي ًال،
نظر ًا لعزوف ال�صحف عن الإعالن عن هذه الأرقام ،ف�ض ًال عن �أنه
مت �إغالق مكتب مراجعة التوزيع منذ وقت طويل .و َيعتقد معظم
خرباء الإعالم �أن ال�صحيفة اللبنانية الأكرث مبيع ًا ال يتجاوز توزيعها
 10,000ن�سخة فـي �أف�ضل �أيام التوزيع ،مبتو�سط يومي ما بني 7,000
�إىل  8,000ن�سخة.
وقد �صرح نبيل دجاين� ،أ�ستاذ الإعالم باجلامعة الأمريكية ببريوت،
جلريدة ديلي �ستار �أنه قبل احلرب الأهلية  ،1990-1975كان
من ال�سهل على ال�صحيفة الواحدة �أن تبيع � 60,000إىل 70,000
ن�سخة فـي يوم واحد .و�ألقى اللوم على التغطية املنغلقة على الذات
لل�صحف اللبنانية التي كانت يوم ًا ما تبيع فـي اخلليج �أكرث مما تبيع
فـي الداخل� ،أما الآن فمعظم تركيزها ين�صب على ال�سيا�سة املحلية.
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طبق ًا مل�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم عن العام املا�ضي ،ال توجد �سوى رابطة
واحدة فقط ملالكي و�سائل الإعالم ،وهي احتاد ال�صحافة ،التي متثل
املالكني والنا�شرين واملنظمات فـي جمال ال�صحافة املطبوعة ،وال
تقابلها رابطة مماثلة بالن�سبة للإعالم املرئي وامل�سموع.
�أما احتاد ال�صحفـيني� ،أو نقابة ال�صحافة ،فهي تمُ ثل ال�صحفـيني
العاملني فـي املجال� ،إال �أن �أع�ضاء هيئة التقدير فـي املجمل مل يعولوا
عليها بو�صفها الإقطاعية ال�شخ�صية لرئي�سها ملحم كرم الذي ظل
ير�أ�سها حتى تُوفـي �إثر �أزمة قلبية فـي مايو � /آيار  ،2010بعد 44
عام ًا مرتنحة ق�ضاها على قمة الهرم النقابي .ونوه �أع�ضاء الهيئة
�إىل �أنه �أغلق �أبواب النقابة فـي وجه مهنيي الإعالم العاملني فـي
املجال ،وتخاذل عن عقد االنتخابات لعدة �سنوات ،ومل يفعل الكثري
للدفاع عن حقوق ال�صحفـيني.
فـي �أعقاب وفاته ،اجتمع جمل�س النقابة ملناق�شة حتديث لوائحها،
وفـي مطلع عام � ،2011سلم املجل�س وزارة الإعالم ن�سخة من قانون
النقابة اجلديد� ،إال �إنه مع �أفول عام  ،2011ا�ست�شعر �أع�ضاء هيئة
التقدير بالإجماع عدم تنفـيذ �أي تغيريات حقيقية.
قالت ال�شال �أنه “ما زالت النقابة مغلقة �أمام الأع�ضاء اجلدد؛
فبينما يحمل �سائق رئي�س نقابة ال�صحافة ع�ضويتها ،هناك املئات
من ال�صحفـيني خارج ع�ضويتها”.
هذه ال�سيا�سة الغريبة للع�ضوية لي�ست حادث ًا منفرد ًا؛ �إذ ذكر عمر
ابراهيم مرا�سل طرابل�س بجريدة ال�سفـري ذات امليول الي�سارية،
“بعد وفاة ممثل النقابة فـي ال�شمال اللبناين ،جاء جنله املهند�س
ل َيخْ ُلفه فـي من�صبه” ،منوه ًا �إىل �أنه “فـي �شمال لبنان يوجد 90
ع�ضو ًا بالنقابة ،ثالثة منهم فقط �صحفـيون”.
بينما �أ�ضاف يعقوب علوية ،من �إن بي �إن� ،أنه يعرف �سائقي �سيارات
�أجرة �أع�ضاء فـي النقابة ،قائ ًال “�إنها حمتكرة من عائلة واحدة ،وال
يح�صل �أحد على �أي فائدة منها”.
وفـي حديث له فـي يونيو  /حزيران � ،2011أقر عبد الهادي حمفوظ،
رئي�س املجل�س الوطني للإعالم امل�سموع واملرئي  -وهي الهيئة �شبه

م�ؤ�رش ا�ستدامة الإعالم 2011/2010

امل�ستقلة العاملة حتت وزارة الإعالم فـي ترخي�ص وتنظيم قنوات
الراديو والتلفزيون -بحاجة الإعالم �إىل ع�ضوية النقابة ،وب�أنه
ينبغي منح امل�صورين والعاملني فـي التلفزيون والراديو احلق فـي
�إن�شاء نقاباتهم اخلا�صة .ففـي الوقت الراهن ،ال يوجد متثيل ر�سمي
لهاتني املجموعتني.
بالإ�ضافة �إىل تخاذل النقابة عن منح الع�ضوية لل�صحفـيني ،ف�إنها ال
تدافع عن ال�صحفـيني و�سط هذا العدد الهائل من اال�ستجوابات التي
تعر�ضوا لها من قبل قوات الأمن فـي لبنان خالل عام  .2011كما
انتقد َع ْي�شة النقابة لتقاع�سها عن احلديث نيابة عن ال�صحفـيني،
م�ست�شهد ًا بحالة ما بني املطرقة وال�سندان ،ومو�ضح ًا �أنه “مبوجب
القانون ،يجب ت�سجيل ال�صحفـيني فـي النقابة ،ولكنها ُمغلقة �أمام
ال�صحفـيني ،ف�إذا مت �إلقاء القب�ض على �صحفـي ف�إن النقابة ال تقوم
ب�إ�صدار �أي بيان ر�سمي حول هذا الأمر لأن هذا ال�صحفـي لي�س
ع�ضو ًا بها”.
واتفق �أع�ضاء هيئة التقدير �أن الأحزاب ال�سيا�سية تقوم مقام النقابة
فـي تقدمي الدعم عن طريق توفـري الغطاء القانوين لل�صحفـيني
العاملني لدى و�سائل الإعالم التي متتلكها هذه الأحزاب .قالت
ال�شال “عندما ا�ستجوبت اال�ستخبارات اللبنانية ال�صحفـي ح�سن
عليق من جريدة الأخبار [املوالية لتحالف  8مار�س � /آذار] اقام
حزب اهلل بحمايته” .بل �إن الأمر ي�صل فـي ال�شمال اللبناين ،كما
ذكر ابراهيم �إىل درجة قيام ال�سيا�سيني املحليني بدفع الأموال
لل�صحفـيني لت�أ�سي�س نا ِد خا�ص بهم ،ولكن مع ن�ضوب املال ال�سيا�سي
�إختفى معه النادي الوليد.
ومع ذلك ،توجد منظمات اهلية ملراقبة الإعالم ،و�أ�شهرها م�ؤ�س�سة
عيون �سمري ق�صري التي ت�أُ�س�ست عقب اغتيال هذا امل�ؤرخ الفرن�سي
اللبناين البارز �صاحب العمود ال�صحفـي فـي جريدة النهار عام
 .2005كما توجد �أي�ض ًا م�ؤ�س�سة “مهارات” التي تعترب ال�شريك
املحلي لل�شبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري ،وتت�ألف
من فريق من ال�صحفـيني اللبنانيني الذين يكتبون عن انتهاكات
حرية الإعالم ويعملون على تعزيز ال�ضمانات القانونية.
�أما فـيما يتعلق بالتعليم الر�سمي لل�صحفـيني ،فقد �سجل م�ؤ�شر
ا�ستدامة الإعالم �أن اجلامعة اللبنانية اململوكة للدولة تقدم درا�سة
ملدة �أربع �سنوات للتخ�ص�ص فـي ال�صحافة ،كما بد�أت اجلامعة
العربية م�ؤخر ًا فـي �إن�شاء تخ�ص�ص لل�صحافة (فـي � .)2007إ�ضافة
�إىل هذا ،يقدم برنامج التدريب ال�صحفـي فـي اجلامعة الأمريكية
ببريوت دورة غري �أكادميية ت�ستهدف املهنيني العاملني فع ًال فـي
املجال ال�صحفـي .يت�ضمن هذا الربنامج ور�ش عمل تدريبية ،ومينح
امل�شاركون الناجحون �شهادة ال�صحافة املهنية .فـي الوقت نف�سه،
متنح اجلامعة اللبنانية الأمريكية درجة جامعية فـي االت�صاالت
فـي تخ�ص�ص ال�صحافة ،كما تعقد اجلامعة دورات تدريبية فـي

ال�صحافة .ولكن ما زال �أع�ضاء هيئة التقدير لهذا العام متوافقني
مع تقييم العام املا�ضي فـي �أن الدورات التدريبية لل�صحافة ت�ضع
ُجل تركيزها على ال�شق النظري بد ًال من املهارات العملية؛ �إذ �أملح
َع ْي�شة �إىل �أن “اجلامعات متنح الدرجات العلمية ،لكن اخلريجني ما
زال يفتقدون اخلربة التطبيقية للعمل ،ومن ثم ي�صطدمون بالعقبات
عندما يدخلون �سوق العمل” .و�أ�ضاف �أن “جريدة النهار فتحت
مركز ًا للتدريب ،ولكنه ا�صطدم بالأزمة املالية للجريدة منذ . ”2007
لقي هذا التقييم �صدى لدى العديد من �أع�ضاء هيئة التقدير الذين
�أفادوا ب�أن التمويالت ال�ضعيفة ملعظم ال�شركات الإعالمية �أدت �إىل
املزيد من التدهور فـي ميزانيات التدريب ال�صحفـي ،فقد ذكر ح�سن
بكري من وكالة الأنباء واملعلومات “وفا” �أن “العجز فـي امليزانيات
مينع و�سائل الإعالم من تدريب �صحفـييها ،ولذا ينتظر معظمهم
جميء املنظمات الأجنبية لتقدم لهم التدريب”.
فـي �أبريل  /ني�سان  ،2011ت�ش ّكل فريق من برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي وقناة فرن�سا ووكالة �أنباء فران�س بر�س لتدريب ما يقرب من
� 40صحفـي ًا ،فـي حماولة لتح�سني املعايري الإعالمية ،وربط الإعالم
القوي ربط ًا مبا�شر ًا بالتنمية.
وو�صفت �ص ّياح معظم برامج التدريب املحلية ب�أنها “موجودة فقط
الغري” ،ومع ذلك ذكرت �أن قناة �إل بي �سي ،حيث كانت تعمل،
قد �أخذت خطوات وا�سعة نحو تدريب طقم العمل على “بث �أخبار
مو�ضوعية ،مع البقاء على م�سافة مت�ساوية من جميع الأحزاب
ال�سيا�سية” .وقالت �ص ّياح �أن �إل بي �سي ا�ستعانت بخرباء �أجانب
خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض ،ولكنها �أغلقت وحدة جمع الأخبار اخلا�صة
بها ب�سبب امل�شكالت املالية.
و�أفاد يوجن �أن �صحيفته قامت مبحاوالت لتدريب �صغار ال�صحفـيني
داخل ال�صحيفة .ومثلما �سجل م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم للعام
املا�ضي ،فقد ا�شتملت املنظمات التي تقدم التدريب لل�صحفـيني
اللبنانيني على م�ؤ�س�سة طوم�سون ،املركز الدويل لل�صحفـيني ،منتدى
التنمية والثقافة واحلوار ببريوت ،م�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت الأملانية،
ور�ش العمل املمولة من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،و�صندوق
اخلدمة العاملية التابع لهيئة الإذاعة الربيطانية بي بي �سي.
يظل ت�سيي�س قنوات توزيع الإعالم م�س�ألة ُمعقدة فـي لبنان ،فمن
ناحية تتمتع البلد برتاث من دور الطباعة احل ّرة ،التي جعلت منها
يوم ًا ما عا�صمة الأدب فـي العامل العربي.
بيد �أنه فـي الوقت الراهن ،تفر�ض اخل�صومة ال�سيا�سية ،انعدام
الكفاءة ،واجل�شع تهديد ًا طويل الأمد للتنمية الإعالمية فـي لبنان.
فقد ا�ستمر االنقطاع املزمن للكهرباء خالل عامي  2010و ،2011
والذي يعيق ب�شدة عمل العديد من ال�شركات الإعالمية ويرفع
التكلفة .ومل حتقق اخلطة التي �أعلنها الوزير جربان با�سيل فـي يوليو
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 /متوز  ،2010والبالغ قيمتها  4.8مليار دوالر �أمريكي ،التي تهدف
لرفع القدرة بهدف �إمداد لبنان بطاقة كهربائية غري منقطعة بحلول
عام � ،2014أي ت�أثري بعد.
فـي الوقت نف�سه ،ظلت وزارة االت�صاالت فـي قلب �صراعات القوى
ال�سيا�سية وال�شخ�صية ،فقد جاهد حزب اهلل بقوة لالحتفاظ
بالوزارة فـي يد حلفائه ،متهم ُا احلكومة املوالية للغرب التي �أطاح بها
مرتني بتزييف ت�سجيالت الهاتف كجزء من “املخطط الأمريكي /
الإ�سرائيلي” الذي جنح فـي توجيه الئحة الإتهام لأربعة من �أع�ضاء
احلزب فـي عملية اغتيال رئي�س الوزراء الأ�سبق رفـيق احلريري؛ �إذ
اعتمدت هذه الإتهامات فـي الأ�سا�س على ت�سجيالت ملكاملات الهواتف
املحمولة.
كـان املثال الأبرز على لعبة ال�شد واجلذب ال�سيا�سية ما حدث فـي
مايو � /آيار  ،2011عندما حا�صرت عنا�صر من قوى الأمن الداخلي،
طبق ًا لأوامر �أحد اجلرناالت ذي الوالء ال�شديد حلركة  14مار�س /
�آذار ،مبنى وزارة االت�صاالت ملنع وزير االت�صاالت التابع لتحالف 8
مار�س � /آذار من الت�صريح ل ُع ّماله ب�إزالة املعدات ال�صينية املزمع
ا�ستخدامها ،ح�سب التقارير ،والتي كان �سيتم �إ�ستخدامها لدخول
ُم�شغـِّـل ثالث خلدمة الهواتف النقالة.
مع طرح اخل�صومة ال�سيا�سية والأيديولوجية جانب ًا ،يرى الكثري
من اللبنانيني املتفائلني �أن �أحداث ًا مثل حادثة قوى الأمن الداخلي
هي �أمور يحركها املال :فخ�صخ�صة قطاع االت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية حتت �سيطرة وزارة االت�صاالت ُينتظر �أن يدر ما ي�صل
�إىل  6مليارات دوالر �أمريكي.

وفاعلية” ،بينما كان حممد جنم ،امل�ؤ�س�س امل�شارك جلمعية تبادل
الإعالم االجتماعي� ،أقل اقتناع ًا “هل ميكنني التقييم ب�سالب 4؟”
�س�أل متمعن ًا فـي تقدير امل�ؤ�شر رقم  ،8ومردف ًا “الأمور تتح�سن،
لكن ما زالت هناك الكثري من االحتياجات وامل�شاكل فـي هذه البنية
التحتية”.

قائمة امل�شاركني من �أع�ضاء هيئة التقدير

علي �ضاحي ،مرا�سل �صحفـي ،البلد ،بريوت
ح�سن بكري ،وكالة الأنباء واملعلومات وفا ،بريوت
حممد بركات ،مرا�سل �صحفـي ،تلفزيون امل�ستقبل ،بريوت
عمر ابراهيم ،مرا�سل طرابل�س ،ال�سفـري ،طرابل�س
�سامي حماد ،حمرر ،مكتب اخلدمات ال�صحفـية والإعالمية
(ميزوف) ،بريوت
وديع حداد ،املدير العام امل�ساعد� ،إذاعة �صوت لبنان ،الإذاعة
العامة ،بريوت
حممد جنم ،امل�ؤ�س�س امل�شارك ،جمعية تبادل الإعالم االجتماعي،
بريوت
ريتا �ص ّياح ،من كبار الباحثني ،اجلامعة الأمريكية اللبنانية ،بريوت
رامي َع ْي�شة ،حمرر ،تامي ،خمرج تلفزيوين م�ستقل ،بريوت
يعقوب علوية ،مرا�سل ،تليفزيون �إن بي �إن ،بريوت
مايكل يوجن ،حمرر الر�أي ،ديلي �ستار ،بريوت
املن�سق والكاتب
هيو مكلويد� ،صحفـي ،اجلارديان ،بريوت

وفـيما يتعلق مبدى �إ�ستيفاء البنية التحتية لتقنيات املعلومات
واالت�صاالت الحتياجات الإعالم واملواطنني� ،أملح �أع�ضاء هيئة
التقدير �إىل �أنه فـي �صيف عام  ،2011مت �إدخال كابالت االت�صال
ذات املدى الوا�سع بالإنرتنت والتي طال انتظارها ،ومتتد من الهند
�إىل فرن�سا ،الأمر الذي جاء مت�أخر ًا لأكرث من عام نتيجة اخلالفات
بني وزارة االت�صاالت و�شركة �أوجريو  -ال�شركة �شبه امل�ستقلة
امل�س�ؤولة عن �إدارة االت�صاالت -ف�أحدث ذلك انفراج ًا بالن�سبة لكفاح
اللبنانيني من �أجل خلق اقت�صاد َمعرفـي فـي بلد ُي�ص ّنفه موقع قيا�س
�سرعة الإنرتنت (�سبيدت�ست.نت) على �أنه الأ�سو�أ فـي ات�صاالت
الإنرتنت فـي العامل.
و ف ِلب ذا �سويت�ش Flip

الن�شطاء من جماعتي ال�ضغط فا�ست لبنانون
 ،the Switchاللتان �ساعدت حملتهما فـي ال�ضغط على ال�سيا�سيني
لإنهاء حروبهم على مناطق النفوذ ،رحبوا بزيادة �سرعة االت�صاالت
التي �صاحبتها لأول مرة خدمات نقل البيانات على الهاتف املحمول
بنظام  .3Gوقالت �ص ّياح “ي�ستطيع اللبنانيون الآن احل�صول على
معلومات من خالل هواتفهم النقالة وحوا�سيبهم املحمولة ب�سرعة
12
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املقدمة

التقدير:
1,28

مل يكن التقدير ال�ضعيف ن�سبي ًا للهدف رقم  6البالغ 1.28مفاجئ ًا ،فـي �ضوء املناخ ال�سلبي العام ملناق�شات �أع�ضاء هيئة التقدير مل�ؤ�شر
ا�ستدامة الإعالم حول الأداء الإعالمي الراهن من منظور م�ستهلكي الإعالم .وانعك�س هذا ال�شعور منذ الوهلة الأوىل ،مع و�صول النا�شطة
فـي جمال حقوق املر�أة جمانة مرعي .فقبل اجلل�سة االفتتاحية الر�سمية قالت جمانة “�إنني قلقة ،لكنني ال �أريد �أن �أ�ؤثر على الأع�ضاء
الآخرين فـي هيئة التقدير� .إنني مت�شائمة جد ًا” ،ولكن مع جتمع �أع�ضاء الهيئة وا�ستهالل اجلل�سة� ،أ�صبحت مرعي �أكرث �إ�سرتخا ًء قائلة
“عند �سماع الآراء الأخرى عن الإعالم� ،أظن �أنني �أكرث تفا�ؤ ًال من الآخرين!”.
ك�شفت مناق�شات �أع�ضاء هيئة التقدير حول امل�ؤ�شرات عن �إجماعهم ب�أن امل�ستهلكني يدركون �أن و�سائل الإعالم ُم َ�س ّي�سة ،منحازة ،و�أنها �أبواق
لل�سيا�سيني والطوائف الدينية .فمع الغياب �شبه الكامل لو�سائل اعالم امل�ستقلة ،يجد املواطنون اللبنانيون �أنف�سهم جمربين على االنخراط
فـي “الت�صفح ال�سريع” �أو قراءة �أكرث من جريدة للح�صول على معلومات �شاملة� .أما بالن�سبة للبنانيني املنتمني �إىل �أحزاب �سيا�سية بعينها،
ف�إنهم بطبيعة احلال يح�صرون �أنف�سهم فـي تتبع الو�سائل الإعالمية التي متثل وجهات نظرهم.

لبنان

�أ�شارت مناق�شات �أع�ضاء الهيئة �إىل �أن التغطية الإخبارية لي�ست �شاملة ،بل تت�سم باقت�صارها على �أخبار ال�سيا�سيني .ف�إن مل يكن التقرير
الإخباري يتعلق ب�سيا�سي �أو م�س�ؤول ف�إن الإعالم الإخباري ال يعطي �أولوية للأخبار املتعلقة بالهموم اليومية لل�شعب اللبناين :كالإ�سكان،
�سالمة الغذاء ،البنية التحتية ،و�سائل النقل العام ،م�صاريف التعليم ،وفواتري اال�ست�شفاء .ف�ض ًال عن ذلك ف�إن ال�صحافـيني ال يقومون
ب�إجراء حتقيقات ا�ستق�صائية �أو يتابعون ق�ضايا الف�ساد؛ �إذ تتجاهل معظم التقارير الإخبارية االهتمامات طويلة الأمد وتتقاع�س عن متابعة
التطورات ما بعد وقوع احلدث.
�أعرب �أع�ضاء هيئة التقدير عن اقتناعهم بامتثال الو�سائل الإعالمية لرغبات ال�سيا�سيني فـي ما يتعلق بالق�ص�ص الإخبارية املفرت�ض
تغطيتها ،ومن ثم ال يقوم الإعالم فـي �أغلب الأحيان مبحا�سبة امل�س�ؤولني .ف�ض ًال عن هذاُ ،ير ِّوج الإعالم لالنق�سام الطائفـي والعن�صري،
وت�ستخدم القوى ال�سيا�سية التحري�ض لن�شر الدعاية .وطبق ًا لأع�ضاء هيئة التقدير ،يلتزم العاملون فـي الإعالم باخلط ال�سيا�سي للو�سائل
الإعالمية التي يعملون بها – وقليل منها ذو ا�ستقالل حقيقي .فو�سائل االعالم هذه متثل جزء ًا من اللعبة ال�سيا�سية ،وحتى عندما تتناول
ق�ضايا تتعلق بالف�ساد ،حماية امل�ستهلك� ،صناعة ال�سيا�سة� ،أو �سيادة القانون ال يكون غر�ضها خدمة ال�صالح العام – �إمنا ت�سعى لإلقاء ظالل
�سلبية على معار�ضيها من الأحزاب ال�سيا�سية.

وبناء على ذلكُ ،يعترب قطاع الإعالم فـي لبنان انعكا�س ًا للموقف ال�سيا�سي امل�شحون ،وال يتيح فر�صة امام الأ�صوات امل�ستقلة املطالبة بالتغيري.
والنتيجة �أن املواطنني يلج�أون �إىل م�صادر �إعالمية بديلة وجديدة للإعالن عن ق�ضاياهم ومتابعة التطورات احلادثة فـي البالد.
يعترب الهدف رقم  6درا�سة منف�صلة عن الأهداف � 1إىل  5مل�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم .ويقا�س هذا الهدف با�ستخدام جمموعة منف�صلة من
و�صفة فـي نهاية هذا الق�سم).
�أع�ضاء هيئة التقدير ( ُمدرجة فـي نهاية هذا الق�سم) وم�ؤ�شرات متفردة ( ُم َّ
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ا�ستعادة اجلمهور من خالل تغطية الق�ضايا املتعلقة ب�سالمة الغذاء.

الهدف رقم  :6تلبية احتياجات اجلمهور
التقدير1.28 :
يتمتع الإعالم فـي لبنان بهام�ش من احلرية ،بيد �أن هذه امل�ساحة
التي ت�سمح باملناق�شات ال�شاملة هي نف�سها التي تخدم الأجندات
ال�سيا�سية للو�سائل الإعالمية طيلة الوقت .ولكن نظر ًا للحرية
الن�سبية للإعالم ،ح�صل امل�ؤ�شر رقم  1على التقدير الأعلى من بني
�سبعة م�ؤ�شرات ،متفوق ًا على التقدير الإجمايل للهدف مبا يزيد قلي ًال
عن ن�صف النقطة.
وفق ًا لروي جريجريي� ،أ�ستاذ الإعالم فـي جامعة الروح القد�س-
الك�سليك “ال تُبادر و�سائل الإعالم مبناق�شة بع�ض الق�ضايا املثرية
للجدل التي تت�سم ب�أهميتها للمواطنني مثل الق�ضايا االجتماعية
والتعليمية �أو امل�شاكل املتعلقة بالهموم الأ�سا�سية لبع�ض فئات املجتمع
مثل املعوقني �أو العمال الأجانب”.
على ح�ساب كل هذه املو�ضوعات ،تقدم و�سائل الإعالم تغطية
حول نف�س اجلدل ال�سيا�سي الدائر فـيها منذ �سنوات .ويدور هذا
اخلطاب حول حتالفـني ا�سا�سيني هما :حتالف  8مار�س� /آذار
املدعوم من �سوريا ،وحتالف  14مار�س � /آذار املوايل للغرب
واملدعوم من ال�سعودية .وتنطلق املناق�شات بهدف خدمة نف�س
الأجندات ال�سيا�سية ملالكي امل�ؤ�س�سات الإعالمية الذين يديرون
م�ضمون التقارير الإخبارية .وعلى ال�صحافـيني العاملني فـي هذه
الو�سائل �إظهار نف�س هذا االنتماء ،وبالتايل فهم يظهرون غياب
الفكر امل�ستقل واملو�ضوعية .قالت فهمية �شرف الدين عاملة االجتماع
“�صحيح �أن الإعالم فـي لبنان ،ما عدا امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،يمَ لكه
القطاع اخلا�ص� ،إال �أن هذا ال يعك�س حرية الإعالم”.
كان لنا�شط املجتمع املدين نبيل ح�سن ر�أي �أكرث �إيجابية قائ ًال “لقد
بد�أت امل�ؤ�س�سات الإعالمية اللبنانية بتناول الق�ضايا االجتماعية
واالقت�صادية ب�شكل متزايد (برنامج كالم النا�س على حمطة �إل بي
�سي ،وبرنامج حتقيق على �إم تي فـي) كما ت�سمح للنا�س باملُداخالت
من خالل االت�صاالت الهاتفـية والبوح عن م�شكالتهم وامل�شاركة فـي
النقا�ش”� .إال �أنه �أردف “ال تزال هذه الربامج خا�ضعة للعديد من
التدخالت وال تت�سم با�ستدامتها” .و�أ�شار �إىل واقعة �إبان فرتة حممد
جواد خليفة ،وزير ال�صحة ،عندما اكت�شفت ال�سلطات �أدوية مغ�شو�شة
فـي ثماين من كبار ال�صيدليات .وقتها �أُغلقت هذه ال�صيدليات ليوم
واحد ،ومل يك�شف الإعالم عن �أ�سمائها �أو َي�ستق�صي عمن يكون قد
ت�ضرر جراء ذلك .و�سادت تكهنات ب�أن �ضغوط ًا �سيا�سية كانت وراء
غياب التقارير الإخبارية ووراء العقوبة املخففة.
ال �شك �أن اجلمهور اللبناين ُي َقدّر التقارير التي تتناول مو�ضوعات
مت�سه ،وقد ات�ضح ذلك عندما جنح منتجي الربنامج ال�شهري كالم
َّ
النا�س املُذاع على قناة �إل بي �سي (امل�ؤ�س�سة اللبنانية للإر�سال) فـي

عندما يقوم الإعالم فع ًال بتغطية الق�ضايا الكبرية – مثل االنقطاع
امل�ستمر للتيار الكهربائي الذي ظل يمُ ثل م�شكلة طيلة عدة �سنوات
– ف�إن هذه التغطية الإعالمية ال تت�ضمن �أي حتليالت متعمقة �أو
خلفـيات تاريخية ذات مربرات علمية ،بل تك�شف الوزير امل�س�ؤول
وانتماءاته ال�سيا�سية بهدف توجيه حملة �إما معه �أو �ضده .فاىل اليوم
مل ت�سهم التغطية االخبارية مل�س�ألة االنقطاع املتكرر للكهرباء من
ان تعطي املعلومات الكافـية للمواطنني حول ف�شل الدولة فـي ت�أمني
�شبكة كهرباء قوية على الرغم من املبالغ املالية ال�ضخمة املخ�ص�صة
لهذا الغر�ض.
�أظهر الإعالم الالمباالة نف�سها فـي ما يتعلق بق�ضية الأجور .كانت
هذه الق�ضية حمور الكثري من النقا�ش خالل � ،2011إال �أن الإعالم
مل يقدم تغطية تُذكر مل�صالح العاملني �أو مدى ت�أثري التكلفة العالية
للمعي�شة على القوة ال�شرائية .احلوارات الوحيدة فـي املنافذ
الإعالمية ركزت على �شخ�ص وزير العمل ،ثم تطورت �إىل مهاترات
�سيا�سية .وفـي ت�سليط لل�ضوء على افتقار التقارير الإخبارية للعمق،
قال �أ.د جاد ملكي من اجلامعة الأمريكية فـي بريوت “ال ت�ستطلع
التغطيات الإخبارية ر�أي اخلرباء كي يعملوا على توعية النا�س”،
وقد وافقه ح�سن فـي ذلك قائ ًال “متيل و�سائل االعالم �إىل ا�ست�ضافة
�سيا�سيني من �أطراف مت�ضادة ،بد ًال من ا�ست�ضافة اخلرباء فـي مقابل
ال�سيا�سيني ،مما يرتك �أ�ضعف الأثر على تطوير ال�سيا�سات وعلى
وعقـَّـب ح�سن “�أن و�سائل الإعالم �أ�صبحت
حما�سبة امل�س�ؤولني”َ .
بهذه الطريقة �أدوات فـي يد ال�سيا�سيني بد ًال من �أن تكون الأدوات
التي تحُ ا�سبهم” .مثل هذا النهج �أدى �إىل اقتناع املواطنني بعدم
رغبة الإعالم �أو عجزه عن العمل كقناة ربط بني اجلمهور واحلكومة
من �أجل تعزيز مبد�أ املحا�سبة والإ�صالح.
حتى مع توافر املعلومات ،ال يتخطى الإعالم حدود الأخبار الأ�سا�سية.
مبان مدر�سية على و�شك
كانت جريدة النهار قد كتبت حتقيقات عن ٍ
االنهيار ،لكن و�سائل الإعالم الأخرى مل تلتقط اخلرب وتدعو لنقا�ش
حوله �إىل �أن انهار مبنى ف�سوح مبنطقة الأ�شرفـية م�سفر ًا عن وفاة ما
يقرب من � 50شخ�ص ًا .حتى عندما حدث ذلك ،كان تركيز التغطية
الإخبارية على ال�سيا�سيني الذين زاروا املبنى ،ومل َير املواطنون �أي
تقارير متابعة تتعلق بال�ضحايا �أو الأ�سر التي فقدت امل�أوى .و�أعطى
جريجريي مثا ًال �آخر على التغطية الإعالمية االنتقائية :ففـي عهد
زياد بارود وزير الداخلية ،عر�ض الإعالم مناق�شات عن قوانني
املرور ،بيد �أن املو�ضوع �أ�صبح فـي طي الن�سيان بعد تركه املن�صب.
رغم ذلك ،الحظ �أع�ضاء هيئة التقدير تقدم ًا وا�ضح ًا فـي بزوغ
الإعالم االجتماعي؛ حيث يناق�ش اللبنانيون املو�ضوعات االجتماعية
واالقت�صادية بحرية .ي�ساهم ذلك فـي دفع الإعالم التقليدي النتهاج
خط مت�سق مع منابر الإعالم الإلكرتوين ،بل ولتناول نف�س الق�ضايا
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حمل النقا�ش فـي بع�ض احلاالت .وعقـَّـبت نهلة املُنري ،امل�س�ؤولة
الإعالمية فـي مركز ال�صفدي الثقافـي ببريوت� ،أن الالعبني اجلدد
فـي احلوار املجتمعي “بد�أوا فـي فر�ض �أنف�سهم على الإعالم نظر ًا
لبدء الإعالم االجتماعي ومنظمات املجتمع املدين فـي املبادرة
باحلوارات ب�شكل جاد” .واتفق معها منري اخلطيب� ،أحد الن�شطاء،
فـي �أن الإعالم االجتماعي ي�ساعد الإعالم التقليدي قائ ًال “ي�ستطيع
ال�صحافـيون الآن �إيجاد تف�سريات لق�ص�صهم اخلربية من خالل ما
يحدث على منابر الإعالم االجتماعي”.
طبق ًا لأع�ضاء هيئة التقدير ،ال تت�سم و�سائل الإعالم بكونها
�إ�صالحية �أو �أنها تدعم املناق�شات التي ت�ؤدي �إىل الإ�صالح؛ فما
عليها �إال انتظار ت�صريحات ال�سيا�سيني حتى تتحدد بو�صلة تقاريرها
الإخبارية .و�أعطت مرعي مثا ًال على التغطية الإعالمية فـي الأ�سلوب
االنتخابي فـي لبنان �إزاء الإدالء بالأ�صوات “مل يو�ضح الإعالم
للمواطنني الطرق اخلا�صة بنظام االنتخاب الن�سبي ،لأن ال�سيا�سيني
كانوا �ضده” .ومن ّثم ،اقتنع املواطنون �أن النظام الن�سبي ُمعقد
جد ًا وغري مالئم بالن�سبة لهم .كذلك احلال مع جميع ف�ضائح
الف�ساد ،املخالفات التي تلقي ال�ضوء على امل�سائل املرورية ،تدين
معايري ال�سالمة الغذائية� ،أو م�شكالت ال�سجون ،فكلها تُناق�ش من
منظور �سيا�سي وتفتقر �إىل البيانات املحددة .وال يحدث �أبد ًا ،طبق ًا
لردولف حداد ،املهند�س املعماري� ،أن يلي عر�ض هذه التقارير �إجراء
حتقيقات ق�ضائية.
ال يمُ ثل الإعالم �صوت اجلماهري فـي �صناعة ال�سيا�سة والعمليات
الت�شريعية .بد ًال من ذلك ،ف�إن كل و�سيلة اعالمية لديها مرا�سل
�صحفـي فـي الربملان تقت�صر تغطيته على اجتماعات اللجان
وامل�شاحنات التي حتدث داخلها .ه�ؤالء ال�صحافـيني ال يتمتعون
باملهارات الالزمة لتحديد القوانني واللوائح� ،أو لتقدمي حتليل
خالل التغطية التي يقدمونها ،حتى لو كانت و�سائلهم الإعالمية
مهتمة بهذه التغطية الإخبارية� .أما �أع�ضاء اللجان الربملانية فال
ي�شاركون بفاعلية �إال عندما تكون الق�ضايا ال�شائكة هي املطروحة
للنقا�ش ،و�إال ف�إنهم ال يح�ضرون – وي�سري ال�صحافـيون على خطاهم
متجاهلني نف�س الق�ضايا التي يتجاهلها ال�سيا�سيون .ذكرت املنري
“هذا املوقف ال ي�ساعد املواطنني على ت�شكيل �أي ر�أي نقدي حول
اخليارات وامل�شاركة ال�سيا�سية ،خا�صة فـي ظل هذا االنق�سام القائم
الذي نعي�ش فـيه”.
�أفادت �شرف الدين �أن الإعالم اللبناين ال يفـي مب�س�ؤوليته
االجتماعية ،ففـي الغالب يفتقر املواطنون �إىل الوعي بحقوقهم
القانونية وال ي�ستطيعون العودة �إىل الإعالم كملتج�أ لهم .على �سبيل
املثال ،ت ْع ِر�ض بع�ض التقارير الإخبارية والربامج الإعالمية �أخطاء
طبية دون �أن ُتبينّ للنا�س كيف يت�صرفون �إذا وقعوا �ضحايا ملثل
هذه الأخطاء وما هي امل�ستندات الالزمة لرفع الدعوى الق�ضائية.
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و�أ�ضافت �شرف الدين “امل�شكلة الأ�سا�سية فـي الإعالم �أن امل�شتغلني
به �إما غري ُمـل ِّمني بالقوانني وال�سيا�سات� ،أو �أنهم يتجاهلونها� ،أما
ال�صحفـيون فال ُيقدمون هذه املعلومات”.
ي�ستخدم بع�ض ال�سيا�سيني و�صناع القرار و�سائل الإعالم لالحتجاج
على م�شكالت تتعلق بدوائرهم وك�أنهم مواطنون عاديون� .أحد
الأمثلة على ذلك وزير ال�صحة ،الذي تذمر �أكرث من مرة للتواط�ؤ بني
الأطباء و�شركات الأدوية ،ومع ذلك مل ميار�س ُ�سلطته كوزير للتعامل
مع هذه الق�ضية .والإعالم ،بدوره ،ال يربز هذه املفارقات وال ي�ضع
امل�س�ؤولني مو�ضع امل�ساءلة �إزاء واجباتهم فـي حماية ال�شعب.
ذكر �أع�ضاء هيئة التقدير �أنه حتى مع الوفرة فـي و�سائل الإعالم،
لي�س للأخبار املتعلقة مب�سائل �سيا�سية ت�أثري كبري على �آراء املواطنني.
فمعظم اللبنانيني قد حددوا مواقفهم ال�سيا�سية بالفعل .كما �أن
املعلومات ال�سيا�سية املقدمة ال تت�سم بالعمق وتفتقر �إىل البحث،
التحليل ،واخللفـية على حد قول ملكي ،م�ضيف ًا “�إذا فاتتني الأخبار
ملدة ع�شرة �أيام ،لن �أكون قادر ًا على مطالعة ال�صحيفة [ومتابعة
الأخبار] لغياب الربط بينها وبني خلفـياتها”.
فـيما يتعلق بالتوازن بني التقارير الإخبارية واملو�ضوعات الأخرى،
تقول املنري “معظم الربامج املذاعة فـي �أوقات كثافة امل�شاهدة هي
الربامج ال�سيا�سية �أو الرتفـيهية” .بينما وافقت داليا مقداد ،طالبة
فـي جامعة بريوت العربية ،على �أن الأولوية فـي التغطية الإعالمية
ت َ
ُعطى للق�ضايا ال�سيا�سية ،وال تخ�ص�ص و�سائل الإعالم الوقت
ملو�ضوعات �أخرى مثل ال�صحة والتعليم �إال �إذا كان هناك ا�ستقرار
على امل�ستويني ال�سيا�سي والأمني.
فاملو�ضوعات اجلارية مثل الطاقة البديلة ،الزراعة الع�ضوية،
والتكاليف الباهظة للعالج بامل�ست�شفـيات ال تُعا َلج بعمق فـي و�سائل
الإعالم .مع ذلك ،ي�ستطيع الإعالم �أن يكون م�ؤثر ًا �إذا اختار
تغطيتها .و�ضرب فهد عكرو�ش ،طالب فـي اجلامعة اللبنانية ،مثا ًال
بقوله “عندما �أطلعنا الإعالم على م�ساوئ الربافـني ،بد�أنا جميع ًا فـي
اال�ستف�سار قبل �شرائنا الدواء �إن كان يحتوي على الربافـني �أم ال” .
وفـي مثال �آخر� ،أذاع برنامج كالم النا�س ذات مرة تقرير ًا من مكب
للنفايات بربج حمود ،وكان له ت�أثري قوي على حديث اجلمهور لأنه
موجه ًا
تناول خماوف النا�س .رغم ذلك ،قال ن�صر �إن الربنامج كان ّ
ب�شكل مبالغ فـيه “فامل�شكلة �أنه قد مت توجيه املواطنني نحو حلول
قدمها الربنامج لي�ست هي الأمثل بال�ضرورة ،فهل كان للمواطنني
�أن يوافقوا على هذه التكاليف الباهظة لوال ت�أثرهم بالربنامج؟”.
فـي مناق�شاتهم للم�ؤ�شر الذي ُيقـ ِّيم ثقة املواطنني فـي م�صداقية
و�سائل الإعالم التي تقدم الأخبار ،اتفق �أع�ضاء هيئة التقدير �أن
الإعالم فـي لبنان ال ميكن االعتداد مب�صداقيته الكاملة .و�أ�شاروا
ب�شكل خا�ص �إىل �أن ال�سبب وراء ذلك هو املوقف ال�سيا�سي وطبيعة
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االنتماءات لدى الو�سائل الإعالمية .فاملواطنون املنتمون حلزب
�سيا�سي معني �أو طائفة بعينها يتابعون الأخبار من الو�سائل الإعالمية
ذات االنتماء املماثل دون اعتبار للمو�ضوعية �أو احليادية فـي الأخبار
املُق َّدمة .ذكر ح�سن “كل حمطة تلفزيونية تعك�س متام ًا االختيار
ال�سيا�سي لداعميها وما يحبون �سماعه”� .أما ها�شم عدنان ،النا�شط
واملُ�شتغل بامل�سرح ،فقد �أعرب عن قلقه �إزاء التجاهل املتزايد
للحقيقة بقوله “هذا املوقف ي�سبب تغري ًا فـي الر�أي العام ،وامل�شكلة
الأخطر �أن املواطن �صاحب االنتماء ال�سيا�سي يتقبل املعلومات حتى
و�إن كان يعلم �أنها �أنباء كاذبة”.
من ناحية �أخرى ،يجب على املواطنني الذين ال ينتمون �إىل �أطراف
�سيا�سية �أن يجمعوا املعلومات من م�صادر خمتلفة حتى تتكون لديهم
فكرة تقريبية عن الأخبار احلقيقية ،خا�صة �إذا ارتبط الأمر بالق�ضايا
املثرية للجدل مثل املحكمة اخلا�صة للأمم املتحدة حول لبنان ،الثورة
ال�سورية� ،إىل �آخره .وطبق ًا للعديد من �أع�ضاء هيئة التقدير� ،أ�صبحت
هذه العملية �أكرث �سهولة مع بزوغ الأخبار على الإنرتنت ومنتديات
الإعالم االجتماعي .وقد عقـَّـبت املُنري على ذلك بقولها “عندما
�أحتاج �إىل املعلومات ،ف�إنني �أرجع �إىل منتديات الإعالم االجتماعي
كم�صدر املعلومات الأول” .واتفق ن�صر على �أن الإنرتنت ت�سد احلاجة
�إىل هذا الدور قائ ًال “املعلومات التي توفرها مواقع الإنرتنت الإخبارية
�أكرث دقة من و�سائل الإعالم التقليدية؛ على الأقل ب�إمكاننا حتديد
بع�ض املواقع امل�ستقلة على الإنرتنت التي ن�ستطيع االعتماد عليها”.
وحول امل�ؤ�شر الذي ُيقيـِّم الف�صل الوا�ضح بني الأخبار وامل�ضمون
التحريري ،م ّهد تعقيب �شرف الدين وترية النقا�ش بقولها “�أنا �أعطي
�صفر فـي تقدير هذا امل�ؤ�شر نظر ًا للجمع املتعمد بني الر�أي والأخبار
املجردة فـي �إعالمنا ذي التحيز املق�صود” .بالت�أكيد ح�صل هذا
امل�ؤ�شر على التقدير الأقل بني امل�ؤ�شرات ال�سبعة على الرغم من بقائه
فـي حدود ن�صف النقطة من متو�سط �إجمايل التقدير لهذا الهدف.
معظم املواطنني على وعي باالنتماءات ال�سيا�سية ملنافذ الإعالم� ،إال
�أن هذه املنافذ متزج الأخبار مع الآراء والتحليل بطريقة تفتقر عمد ُا
�إىل ال�شفافـية؛ �إذ قال ن�صر “علينا �أن ننظر �إىل كيفـية نقل الأحداث
ال�سورية فـي كل من تلفزيون امل�ستقبل وتلفزيون املنار ،وكيف يتم �إلبا�س
الر�أي فـي كل منهما قناع اخلرب املجرد” ،منوه ًا �إىل الطريقة التي
ي�ضفـي بها تلفزيون املنار �صبغة �إيجابية على املظاهرات امل�ؤيدة للأ�سد
بينما ي�صور من انتف�ض �ضد احلكومة البعثية ك�إرهابيني يقتلون اجلنود
واملواطنني ال�سوريني� .أما تلفزيون امل�ستقبل ،فـيبد�أ ن�شرته الإخبارية
كاملعتاد ثم يخ�ص�ص اجلزء الأكرب من الوقت لأحداث �سوريا ،وا�صف ًا
�إياها بو�ضوح ب�أنها “ثورة” ووا�صم ًا نظام الأ�سد �صراح َة بالقتلة.
عن�صر �آخر من عنا�صر التحيز الذي ي�ضاف خل�سة �إىل الأخبار
ي�أتي فـي مقدمات ن�شرات االخبار التي ت�ستهدف تقدمي الأجندة
ال�سيا�سية للو�سيلة الإعالمية وتوجه الر�أي العام فـي نف�س االجتاه.

فقد �أ�صبحت هذه املقدمات ملمح ًا معتاد ًا فـي الن�شرات الإخبارية
التلفزيونية ،وقد تزيد عن الأربع دقائق فـي بع�ض الأحيان .هذه
املقدمات وما يرافقها من عناوين �صاخبة لل�صحف ،جتعل من
ال�صعب على امل�ستهلكني التفرقة بني اخلرب والر�أي �إال �إذا جل�أوا �إىل
م�صادر �إخبارية �أخرى.
ف�ض ًال عن ذلك ،عقـَّب حداد بقوله “يتعني علينا �أال نتجاهل
العالقات املريبة بني امل�س�ؤولني عن التحرير فـي و�سائل الإعالم
واجهزة اال�ستخبارات القادرة على مترير املعلومات التي تخدمهم”.
ذكر �أع�ضاء هيئة التقدير �أن معظم غرف االخبار قد �أ�ضحت خبرية
فـي �إلبا�س الدعاية قناع اخلرب املجرد .و�شدد جريجريي على �أن
“و�سائل الإعالم تنفذ ت�سويق ًا ُمق ّن َع ًا ،من خالل د�س املادة الدعائية فـي
طيات امل�ضمون اخلربي .ورغم ذلك ،فهم ال يتعر�ضون للم�ساءلة”.
عالوة على هذا ،لي�ست هناك �شفافـية فـي امل�ؤ�س�سات الإعالمية فـي
ما يتعلق مب�صادر التمويل .قال اخلطيب “ما زال متويل الو�سائل
الإعالمية لغز ًا” ،و�أ�ضاف “فقط فـي فرتة االنتخابات ،تعلن بع�ض
هذه الو�سائل الإعالمية عن �أن بع�ض الربامج املدفوعة الأجرلديها” .
وذكرت داليا مقداد �أنه على الرغم من الغياب املنهجي لل�شفافـية،
ف�إن معظم �أفراد اجلمهور يعلمون من �أين ت�أتي التمويالت�“ ،إنهم
يثقون [فـي هذه امل�صادر] لأنها تتفق مع قناعاتهم ال�سيا�سية”.
ي�ستطيع املواطنون تقييم مدى �سوء موقف ما� ،إما انطالق ًا من
دعوات ال�سالم �أو دعوات التحري�ض على الفعل ،التي تطلقها ن�شرات
الأخبار وعناوين ال�صحف .ويلعب الإعالم دور ًا فـي تعبئة النا�س فـي
�أي وقت ي�شا�ؤه ال�سيا�سيون ،وعندما يدعو ال�سيا�سيون للتهدئة ،ف�إنهم
يبادرون �إىل الإعالم قبل �أن ينخرطوا فـي حوار وطني .وقالت مقداد
“حتى عندما تروج الو�سائل الإعالمية لل�سالم ،فهي تفعل ذلك من
منطلق القرار ال�سيا�سي الذي اتُخذ لوقف التحري�ض”.

تعمل العديد من املنافذ الإعالمية كمن�صات لتبادل االتهامات
والر�سائل اال�ستفزازية واحلث على عدم الثقة فـي الأجندات
ال�سيا�سية للخ�صوم .فاملنافذ الإعالمية املرتبطة بحركة  8مار�س /
�آذار ،على �سبيل املثال ،تتهم الأحزاب ال�ساعية �إىل نزع �سالح حزب
اهلل ب�أنها تخدم الأجندات الأمريكية والإ�سرائيلية؛ وباملقابل تتهم
املنافذ الإعالمية التابعة حلركة  14مار�س � /آذار املع�سكر الآخر
بالعمالة ل�صالح �إيران .فـي كلتا احلالتني ،تعتمد هذه الو�سائل
الإعالمية على التحري�ض الطائفـي و�أية م�صادر �أخرى للت�شكيك
ميكنهم ح�شدها جلذب النا�س لق�ضيتهم.
بالإ�ضافة �إىل الأجندات ال�سيا�سية لو�سائل الإعالم ال�سيما منذ
اغتيال رئي�س الوزراء رفـيق احلريري فـي  ،2005يظهر �شكل �آخر
من اخلطاب املُح ِّر�ض على الكراهية فـي و�سائل االعالم .ففـي مرات
تلو الأخرى ،ي�ستخدم الإعالم ال�صورة النمطية فـي ت�شويه �سمعة

الهدف رقم 6
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العمالة الأجنبية �أو الالجئني القادمني من �أماكن ال�صراع القريبة
فـي الأرا�ضي الفل�سطينية �أو العراق ،دون ثمة ردة فعل من الر�أي
العام .قال جريجريي “رغم ا ُ
خلطب الت�صعيدية التي حتر�ض على
العنف ،مثل التقارير عن الأجانب فـي برج حمود املذاع على �إم تي
فـي ،وجرمية االغت�صاب فـي �ساحل علما ،والالجئني الفل�سطينيني،
قدم على �أية ردة فعل
واملثليني ،ف�إن املجتمع املدين ال يزال غري ُم ِ
لوقف هذا اخلطاب اال�ستفزازي”.
�أعرب �أع�ضاء هيئة التقدير عن اقتناعهم ب�أن العديد من املنافذ
الإعالمية تنتقي من بني الأخبار ما ترغب فـي تغطيته طبق ًا للقدر
الذي يمُ ِّكنهم من �إ�شعال الطائفـية وال�صراعات ،وذلك على ح�ساب
ح�ضرون �ضيوف ًا متعار�ضني
الأخبار الأخرى .قال ح�سن“ ،بل �إنهم ُي ِ
ثم يثريون النقا�شات اال�ستفزازية” ،و�أ�ضاف عدنان“ ،بع�ض
ال�ضيوف على ا�ستعداد خا�ص للعب هذا الدور ،مثل وئام وهّ اب
[رئي�س حزب التوحيد العربي] يتقن فن �إ�ستفزاز الآخرين[ ،رغم
ذلك] يثق املواطنون فـيما يقوله عندما ُيوجه تهديدات”.
�أملح �أع�ضاء هيئة التقدير �إىل �أن هناك �أخبار َا �إيجابية عن التوافق
الطائفـي ،لكن الإعالم اللبناين يتغا�ضى عن هذه الق�ص�ص ل�صالح
تقرير �إخباري حتري�ضي .قالت املنري “كلما بد�أت امل�شاحنات بني
التبانة وجبل حم�سن فـي طرابل�س ،تتوافر التغطية الإعالمية على
الدوام ،ولكن لي�س هذا هو احلال �إذا كان هناك حدث ثقافـي ُيظهر
التكاتف بني �أهايل طرابل�س مثل “مهرجان عيد امليالد الذي مل
ُي�سلط الإعالم عليه ال�ضوء”.
�شكك �أع�ضاء هيئة التقدير فـي مدى متثيل الإعالم للخلفـيات
االجتماعية املتعددة ،ذاكرين �أنه حتى عندما ت�أتي و�سائل الإعالم
ب�ضيوف من وجهات نظر خمتلفة ،فالأمر ال يتعدى �أن يكون حيلة
للرتويج للمو�ضوعية ولي�س التزام ًا حقيقي ًا بالتعددية .بنا ًء على ذلك،
ال تخرج �أي مناظرة عن حدود االنق�سام ال�سيا�سي ،وال ي�ستطيع �أحد
�آخر �سوى القطبني الكبريين على تو�صيل ر�سالته� ،أما املجتمع املدين
وجمموعات الأقلية مثل املثليني والعمالة الأجنبية فتبقى مهم�شة
عاجزة عن رفع �صوتها .قال ملكي معقب ًا على ذلك “ال حتظى هذه
املجموعات بدعم �سيا�سي وال تُ�سمع �أو ُيلقى عليها ال�ضوء فـي و�سائل
الإعالم” ،و�أردف جريجريي “جمموعات كبرية لي�س لها متثيل على
ال�ساحة الإعالمية حتى و�إن كانت ال تعترب من الأقليات” و�ضرب
مثا ًال على ذلك بق�ضية الأجور ،قائ ًال “ركز الإعالم على املفاو�ضني
متجاه ًال العمال �أنف�سهم؛ فلم نر �أي ت�صوير للحياة اليومية ملُزارع
مث ًال� ،أو ملا ينفقه من م�صروفات”.
ف�ض ًال عن ذلك ،وحتى فـي الربامج احلوارية التي تدعو �ضيوف ًا
بوجهات نظر خمتلفة ،فالزاوية ال�سيا�سية للم�ضيف هي التي ت�سود؛
�إذ ذكرت املنري �أن هذه املظاهر اخلادعة هي ال�سبب “وراء قيام
�ضيف من حركة امل�ستقبل مبغادرة برنامج على قناة املنار الذي
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ا�ست�ضاف �أحد ال�شخ�صيات [غالب قنديل] املنتمي �إىل حركة 8
مار�س � /آذار”.
اتفق �أع�ضاء هيئة التقدير على �أن التغطية الإعالمية على امل�ستوى
القومي تعمل على �إق�صاء الق�ضايا املجتمعية ،وال تنقل �أي �أخبار ت َِرد فـي
الإعالم املحلي ،ولكن طبق ًا للمنري “هناك ا�ستثناءات فـي عدد حمدود
من الربامج مثل مرايا ال�شمال على تيليليبان و�أخبار املناطق على �إن
بي �إن ،ف�ض ًال عن بع�ض ال�صحف ،ومع ذلك ما زال �أ�سلوب تناولها غري
جذاب” ،و�أعطت مثا ًال على هذا التباين“ :املباين تنهار بواقع يومي
فـي تبانة وهذا ال ُينقل .ف�إذا حدث وغطت و�سائل الإعالم الأحداث
فـي الأقاليم ،فذلك يرجع للمجهود �شخ�صي وعالقات منظم [احلدث]
مع ال�صحافة”� .أ�ضاف عكرو�ش �أن ال�صحافـيني لديهم م�ساحة �ضيقة
من االختيار حول ما �إذا كان با�ستطاعتهم متثيل جمتمعاتهم ،قائ ًال
“ال ي�ستطيع املرا�سلون ال�صحفـيون من الأقاليم فر�ض �أخبار بعينها؛
املجال�س التحريرية فقط لها اخليار فـي انتقاء وحترير املعلومات”.
�أملح عدنان �إىل �أنه بالإ�ضافة �إىل �أف�ضليات املحررين ،ف�إن االفتقار
�إىل برامج ثقافـية ومتخ�ص�صة يزداد تفاقم ًا ب�سبب الفهم ال�ضعيف
ملعظم مهنيي الإعالم ملثل هذه املو�ضوعات ،قائ ًال “عندما تـُجرى
معي مقابلة ب�ش�أن عملي امل�سرحي� ،أ�شعر �أن امل�ضيف ال يفقه �شيئ ًا عن
امل�سرح ،وهذا ُي�صيبني بال�ضيق”.

قائمة امل�شاركني من �أع�ضاء هيئة التقدير

جاد ملكي� ،أ�ستاذ الإعالم ،اجلامعة الأمريكية ببريوت ،بريوت
روي جريجريي� ،أ�ستاذ الإعالم ،جامعة الروح القد�س-الك�سليك،
جونييه
داليا املقداد ،طالبة جامعية ،جامعة بريوت العربية ،جبيل
فهد عكرو�ش ،طالب جامعي ،اجلامعة اللبنانية ،البقاع
جمانة مرعي ،نا�شطة ،مار �إليا�س
ها�شم عدنان ،نا�شط وم�شتغل بامل�سرح ،بريوت
نهلة املنري ،نا�شطة ،مركز ال�صفدي الثقافـي ،طرابل�س
فهمية �شرف الدين ،عاملة االجتماع ،حازمية
روجر ن�صر ،منتج �أفالم وثائقية ،بارتي� ،صيدا
نبيل ح�سن ،نا�شط ،ال�شوف
رودلف حداد ،مهند�س معماري ،ب�سكنتا
منري اخلطيب ،نا�شط� ،شمالن
املن�سق والكاتب
ليال بهنام ،م�سئولة الربنامج ،م�ؤ�س�سة مهارات ،بريوت

مت التن�سيق لدرا�سة لبنان “الهدف رقم  ،”6و�إجرا�ؤها بال�شراكة مع
م�ؤ�س�سة مهارات ببريوت ،وقد اجتمعت هيئة التقدير للمناق�شة فـي
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املنهج :درا�ستا لبنان
م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم 2011-2010

لإمتام هاتني الدرا�ستني ،ا�ستخدم جمل�س الأبحاث والتبادل الدويل
(�آيرك�س) منهجيات ذات ترابط وثيق و�إن كانت تختلف اختالف ًا
طفـيف ًا؛ �إذ مت �شرح املنهجية للأهداف من رقم � 1إىل رقم � 5شرح ًا
تف�صيلي ًا� ،أعقبه ملخ�ص للتعديالت التي طر�أت على درا�سة الهدف
رقم .6

منهجية الأهداف من رقم � 1إىل رقم 5

�أعدّت �آيرك�س م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم ( )MSIبالتعاون مع الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDك�أداة لتقييم تطور الأنظمة
الإعالمية خالل الفرتات الزمنية املختلفة وبني البلدان .و�ساهم فـي
�إعداد �أداة التقييم هذه موظفو �آيرك�س ،الوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية و�آخرون من خرباء التطوير الإعالمي.
م�ؤ�شر �إ�ستدامة الإعالم ُيقيـِّم خم�سة «�أهداف» ت�ساهم فـي ت�شكيل
نظام �إعالم ناجح:
.1الأعراف القانونية واالجتماعية ْ
حتمي وتُـ�شجع حرية الكالم
وحرية الو�صول �إىل البيانات الر�سمية.
 .2ال�صحافة تلتزم مبعايري اجلودة املهنية.
.3م�صادر الأخبار املتعددة تقدّم للمواطنني �أخبار ًا موثوق بها
ومو�ضوعية.
.4و�سائل الإعالم م�شاريع جتارية مـُـدارة ب�شكل جيد ي�سمح
باال�ستقاللية فـي التحرير .
.5امل�ؤ�س�سات الداعمة تعمل من �أجل امل�صالح املهنية للإعالم
امل�ستقل.
وقد ْاعتُـربت هذه الأهداف ال�سمات الأكرث �أهمية فـي نظام �إعالمي
م�ستقل م�ستدام ومهني ،وتُـ�ستخدم كمعايري مت تقييم الدول وفق ًا لها.
مت احل�صول على تقدير لكل هدف عن طريق تقييم من �سبعة �إىل
ت�سعة م�ؤ�شرات حتدّد ُح�سن التزام البلد بهذا الهدف .وفـيما يلي
تعريف بالأهداف وامل�ؤ�شرات ونظام التقدير.

�أ�سلوب التقدير :نظرة حملية

َيـتَـم ّثل امل�صدر الرئي�س للمعلومات فـي جلنة تقدير من اخلرباء
املحليني تقوم �آيرك�س بتجميعهم للعمل ك�أع�ضاء فـي هيئة التقدير.
ه�ؤالء اخلرباء ينتمون �إىل املنافذ الإعالمية فـي كل بلد ،املنظمات
غري احلكومية ،النقابات املهنية ،وامل�ؤ�س�سات الأكادميية .وقد يكون
�أع�ضاء هيئة التقدير ممن يعملون حمررين ،مرا�سلني ،مدراء و�سائل
الإعالم �أو مالكيها ،خرباء الإعالن والت�سويق ،املحامني� ،أ�ساتذة
اجلامعات �أو املدر�سني� ،أو مراقبي حقوق الإن�سان .بالإ�ضافة �إىل
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ذلك ،تتكون هيئة التقدير من كل �أطياف الإعالم املُ َمـ ّثل فـي البلد.
كما تت�ضمن هيئة التقدير �أي�ض ًا ممُ َ ثلني من عا�صمة كل بلد ومن
املناطق اجلغرافـية الأخرى ،ويعك�س ه�ؤالء التعدد النوعي والعرقي
والديني طبق ًا ملقت�ضيات الأمور .ولتحقيق الثبات عام ًا تلو الآخر ،يتم
الإبقاء على ن�صف م�شاركي العام ال�سابق على الأقل فـي هيئة تقدير
العام التايل .وحتدد �آيرك�س �إحدى املنظمات املحلية �أو الإقليمية �أو
الأفراد للعمل معها فـي الإ�شراف على هذه العملية.
التقدير يتم على جزئني� :أو ًال ُيق َّدم للم�شاركني فـي هيئة التقدير
ّ
تو�ضح
ا�ستبيان و�إي�ضاحات حول امل�ؤ�شرات ونظام التقدير.
تو�صيفات كل م�ؤ�شر املعاين املق�صودة منه ،كما ت�ساعد �أع�ضاء هيئة
التقدير على تنظيم �أفكارهم .على �سبيل املثال ،ال َيط ُلب اال�ستبيان
من ع�ضو هيئة التقدير �أن ي�أخذ فـي االعتبار َح ْرفـية الإطار القانوين
فح�سب ،بل والتطبيق العملي له �أي�ض ًا .فالبلد التي ال يوجد بها قانون
ر�سمي حلرية املعلومات وتتمتع بانفتاح حكومي معتاد قد تتفوق على
بلد بها قانون قوي على الورق يتم جتاهله فـي �أغلب الأحيان .ف�ض ًال
عن ذلك ،ال مييز اال�ستبيان نوع ًا بعينه من الإعالم بو�صفه �أهم من
نوع �آخر ،بل يقوم بتوجيه ع�ضو هيئة التقدير كي ي�أخذ بعني االعتبار
الأمناط الإعالمية البارزة ويحدّد ما �إذا كان هناك متثيل منخف�ض
لنمط من الإعالم� ،إن ُوجد ،مبا من �ش�أنه الت�أثري على ا�ستدامة
قطاع الإعالم فـي املُجمل .بهذه الطريقة ،نر�صد ت�أثري الإعالم
العام واخلا�ص والقومي واملحلي واملجتمعي والإعالم اجلديد .ويقوم
كل ع�ضو فـي هيئة التقدير مبراجعة اال�ستبيان ب�شكل فردي ويعطي
تقدير ًا لكل م�ؤ�شر.
يجتمع �أع�ضاء هيئة التقدير بعد ذلك لتحليل ومناق�شة الأهداف
وامل�ؤ�شرات .بينما قد ُيغري �أع�ضاء الهيئة تقديراتهم بناء على هذه
املناق�شات ،ف�إن �آيرك�س ال ُير ِّوج لتحقيق الإجماع على التقدير بني
�أع�ضاء الهيئة .و ُي ِع ّد من�سق هيئة التقدير (وهو فـي �أغلب احلاالت
ممُ َ ثل عن ال�شريك امل�ؤ�س�سي فـي البلد امل�ضيف �أو هو �شخ�صية
حملية) حتلي ًال مكتوب ًا عن املناق�شات ،يقوم بعدها موظفو �آيرك�س
ب�إعادة �صياغته تباع ًا .تظهر �أ�سماء �أع�ضاء هيئة التقدير وامل�ؤ�س�سة
ال�شريكة �أو ال�شخ�صية املحلية فـي نهاية الف�صل اخلا�ص بكل بلد.
يراجع �أع�ضاء هيئة التحرير ب�آيرك�س تقديرات �أع�ضاء الهيئة ،ثم
ي�ضعون جمموعة من التقديرات للبلد ،ب�صورة م�ستقلة عنها .يحمل
هذا التقدير نف�س وزن التقدير الذي يعطيه ع�ضو الهيئة منفرد ًا.
ويكون متو�سط جميع التقديرات املنفردة للم�ؤ�شر داخل الهدف هو
املحدد لتقدير الهدف .والتقدير الإجمايل للبلد هو متو�سط تقدير
الأهداف اخلم�سة جمتمعة.
فـي بع�ض احلاالت حيث توجد ظروف على �أر�ض الواقع قد ت�ؤدي
بع�ضو هيئة التقدير �إىل التعر�ض لعقوبة قانونية �أو تهديدات ج�سدية،
ف�إن �آيرك�س يح ّبذ ال�سماح لبع�ض �أو كل �أع�ضاء هيئة التقدير واملن�سق

م�ؤ�رش ا�ستدامة الإعالم 2011/2010

 /الكاتب بعدم الإف�صاح عن هويتهم .وفـي املواقف احلادة ال
ي�ستخدم �آيرك�س �أع�ضاء هيئة التقدير على هذا النحو ،بل يتم عمل
الدرا�سة من خالل البحث واملقابالت ال�شخ�صية مع املُ ّطل ِعني على
املوقف الإعالمي فـي تلك البلد .توجد �إ�شارة ملثل هذه احلاالت طبق ًا
لكل موقف فـي الف�صول ذات ال�صلة.

�إخبارية متعددة للمن�صات الإعالمية املختلفة والتنوع فـي
وجهات النظر املقدمة عربها .و ُيقـ ِّيم امل�ؤ�شر رقم  2املعوقات
التي يواجهها املواطنون عند حماولتهم الو�صول �إىل و�سائل
الإعالم املحلية والأجنبية� ،سواء كانت هذه العوائق ذات
طبيعة قانونية ،اجتماعية اقت�صادية و�/أو تتعلق بالبنية
التحتية (�إمداد كهربائي متقطع على �سبيل املثال).

ما بني  2001و 2010ا�ستخدمت �آيرك�س نف�س الأهداف وامل�ؤ�شرات
دون �أي تغيري .فـي م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم لل�سنة العا�شرة ،ا�ستفاد
�آيرك�س من خرباتنا فـي ا�ستخدام هذا الأ�سلوب البحثي فـي ثالث
�أقاليم� ،أفريقيا� ،أوروبا و�أورا�سيا ،ال�شرق الأو�سط ،من �أجل العمل
على حت�سينه .ا�ستناد ًا �إىل مالحظات الأع�ضاء �أثناء نقا�شات هيئة
التقدير� ،أدرك �آيرك�س �أن هناك مفاهيم بعينها تتطلب التو�ضيح
والإ�سهاب .فقد فر�ضت التغريات التقنية مع مرور الزمن احتياج ًا
�أكرب �إىل لغة مبا�شرة من �ش�أنها �إظهار ت�أثري درا�ساتنا على قطاع
الإعالم ،و�ضمان ا�ستمرار �أع�ضاء هيئة التقدير فـي �أخذ هذا الأمر
فـي االعتبار �أثناء مداوالتهم� .أخري ًا ،حر�صت �آيرك�س منذ البداية
�أال مي ِّيز م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم �أي بلد ذات توجه نحو الإعالم العام
�أو اخلا�ص؛ فبغ�ض النظر عن طبيعة امللكية ،تظل �أ�س�س النظام
الإعالمي الف َّعال واحدة .ومن ّثم ،فقد �أو�ضحت �آيرك�س بع�ض
ال�صياغات ل�ضمان و�ضوح �أهدافنا فـي هذا ال�ش�أن.

•الهدف رقم  ،3امل�ؤ�شر رقم  :8الو�ضع املثايل� ،أن يتمكن
املواطنون من الو�صول �إىل الأخبار املتعلقة مبحيطهم املبا�شر،
املجتمعات املجاورة ،التطورات القومية ،والأحداث الدولية.
بالإ�ضافة �إىل هذا ،يتعينِّ �أن تتناول التقارير الإخبارية ذلك
وفق ًا ل�سياقات حمددة :فو�سائل الإعالم يجب �أن تقوم بتحليل
ت�أثري هذه الأحداث من �أجل جمهورها بال�شكل الذي ،على
�سبيل املثال ،ال ت�ستطيع �أية قناة �إخبارية ف�ضائية دولية �أخرى
تقدميه� .أدركت �آيرك�س �أن هذا املفهوم مل يلق االهتمام
الكافـي خالل مناق�شات هيئة التقدير ومن ثم �أ�ضافت م�ؤ�شر ًا
خ�صي�ص ًا له.

التغيريات والإ�ضافات امل�ستجدة فـي 2011

�أبرز التغيريات

�إن مراقبة الأهداف وامل�ؤ�شرات اجلديدة عن كثب �سوف يك�شف
عن بع�ض التغيريات الدقيقة ،ونحن ندعو م�ستخدمي م�ؤ�شر
ا�ستدامة الإعالم �إىل مراجعتها فـي التوقيت الذي يالئمهم .مع
ذلك ،نقدم فـيما يلي ملخ�ص ًا للتعديالت والإ�ضافات اجلوهرية
م�صحوب ًا ب�شرح موجز.
•الهدف رقم  ،1امل�ؤ�شر رقم  :2على الرغم من �أن الأعراف
الدولية حلرية الإعالم ت�ستنكر عملية الرتخي�ص و�/أو
الت�سجيل لو�سائل الإعالم املطبوع �أو الإعالم على الإنرتنت،
ف�إن هذا الأمر يحدث فـي العديد من البلدان .اقت�صرت
ال�صيغة الأ�صلية لهذا امل�ؤ�شر على الإعالم الإذاعي الذي
يعك�س قناعة �آيرك�س ب�أن الإعالم الذي ي�ستخدم منفعة
عامة -ترددّات البث الإذاعي -هو الإعالم الوحيد الذي يحق
و�سعت
له احل�صول على ترخي�ص� .أما ال�صيغة اجلديدة فقد ّ
من هذا املنظور� ،إال �أن الأ�سئلة الإر�شادية فـي اال�ستبيان
تَطلـُـب من �أع�ضاء هيئة التقدير الأخذ فـي االعتبار ما �إذا كان
ملحة.
الرتخي�ص �أو الت�سجيل يعمل على حماية م�صلحة عامة ّ
•الهدف رقم  ،3امل�ؤ�شران  1و :2تهدف التغيريات التي طر�أت
على هذين امل�ؤ�شرين �إىل تو�ضيح معنى كل منهما و�إبراز كل
منهما على حدة .يغطي امل�ؤ�شر رقم  1مدى توفر م�صادر
منهجية

•الهدف رقم  :4من خالل تغيري �صياغة هذا امل�ؤ�شر،هدفت
�آيرك�س �إىل الق�ضاء على الت�صورات املتحيزة �ضد و�سائل
الإعالم العامة وغري الربحية .لقد كان هدف �آيرك�س منذ
البداية الرتكيز على الإدارة اجليدة واال�ستدامة املالية الثابتة
التي ت�شجع ا�ستقاللية التحرير فـي املنافذ الإعالمية.
التو�سع فـي لغة
•الهدف رقم  ،4امل�ؤ�شر رقم  :5من خالل ُ
هذا امل�ؤ�شر كي ي�شتمل حتديد ًا على الإعالنات احلكومية ،التي
تُعد فـي بع�ض الدول �أكرب م�صدر لإيرادات الإعالن ،تهدف
�آيرك�س �إىل تقييم كامل لت�أثري احلكومة على ال�سوق الإعالمي
ومدى عدالتها فـي توزيع املال العام بني و�سائل الإعالم .فـيما
�سبق ،كانت اللغة الإر�شادية فـي اال�ستبيان تطلب من �أع�ضاء
هيئة التقدير الأخذ فـي االعتبار الإعالنات احلكومية ،ولكن
هذا التغيري جعل هدف �آيرك�س �أكرث و�ضوح ًا.
•الهدف رقم  ،5امل�ؤ�شر رقم  :8تت�سم املعلومات والبنية
التحتية لالت�صاالت ب�أهميتها املتنامية فـي ال�سماح لو�سائل
الإعالم بالو�صول �إىل املواطنني وال�سماح للمواطنني �أن
ُي�صبحوا مرا�سلني �أو بالتفاعل ب�أي �شكل �آخر مع و�سائل
الإعالم .فمواطنو الدول ذات املوارد الفقرية فـي هذا املجال
يعانون من م�ساوئ هذا الو�ضع .لهذا �أ�ضاف �آيرك�س م�ؤ�شر ًا
كل من و�سائل
لتقييم مدى كفاءة البنية التحتية فـي خدمة ٍ
الإعالم واملواطنني� .أما امل�ؤ�شر رقم � 7ضمن هذا الهدف،
الذي حاول �أي�ض ًا فـي ال�سابق �أن يغطي هذا املفهوم ،فهو الآن
خم�ص�ص ح�صري ًا لتقييم مدى ال�سيطرة على هذه املوارد
وقدرة الإعالم على الو�صول �إليها دون قيود غري �ضرورية.
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الت�أثري على التقديرات ب�سبب التغيريات
فـي �أ�سلوب البحث

�أوال :الأهداف وامل�ؤ�شرات

عند النظر فـي التغيريات� ،أراد �آيرك�س الت�أكد من ا�ستمرار املقارنة
ما بني التقديرات ال�سابقة وتلك امل�ستقبلية .مل يجد �آيرك�س داعي ًا
لأية �إ�ضافات جذرية؛ بل كان الهدف من التغيريات �ضمان قيام
�أع�ضاء هيئة التقدير بالتقييم ال�سليم للمفاهيم املندرجة بالفعل.
ومع ذلك ،ف�إن �إ�ضافة م�ؤ�شرات �أو التعديل فـي اللغة كان لهما ت�أثري
طفـيف على التقديرات.
على �سبيل املثال� ،إ�ضافة م�ؤ�شر �آخر فـي الهدف رقم ( 5يتكون من 7
م�ؤ�شرات فـي ال�سابق والآن �أ�صبح ُم ّكون من  )8لي�شمل البنية التحتية
للمعلومات والإت�صاالت ،من �ش�أنه �أن ي�سمح فع ًال لبلد غنية ن�سبي ًا بها
بنية حتتية متقدمة ولكنها تفتقر �إىل امل�ؤ�س�سات الداعمة �أن حت�صل
على تقدير �أف�ضل من ال�سابق دون �أي تغيري ملحوظ� .إال �أن قدرة
م�ؤ�شر واحد �إ�ضافـي على �إحداث تغيري كبري فـي متو�سط امل�ؤ�شرات
ال�سبعة الأخرى البد و�أن تكون حمدودة .و�أينما يكون للم�ؤ�شرات
اجلديدة ت�أثري ملحوظ ،يتم ذكر تقديرات العام املا�ضي فـي فقرة
املقدمة فـي الهدف ذي ال�صلة فـي الف�صل اخلا�ص بالبلد.
ف�ض ًال عن ذلك ،كان للتغيريات فـي �صياغة امل�ؤ�شرات ت�أثري متوا�ضع،
فمث ًال ،فـي ال�سنوات ال�سابقة كان �أع�ضاء هيئة التقدير يعطون �أحيان ًا
تقديرات �أف�ضل من املتوقع فـي الهدف رقم  ،4امل�ؤ�شر رقم  ،5الذي
يغطي الدعم املايل احلكومي للإعالم اخلا�ص� ،إذا ما كانت احلكومة
ال تقدم مثل هذا الدعم .كذلك كان الن�ص اال�سرت�شادي يطلب من
�أع�ضاء هيئة التقدير الأخذ فـي االعتبار الإعالنات احلكومية �إال
�إنه قد ثبت بالتجربة �أنهم رمبا مل يفعلوا ذلك بالقدر الذي رغب
فـيه �آيرك�س� .إن تغيري �صياغة هذا امل�ؤ�شر كان من �أجل حتديد �أن
الإعالنات كان لها �أثر ملحوظ على نتائج هذا امل�ؤ�شر ،ولكن لي�س
بال�صورة الكافـية لإحداث ت�أثري حاد فـي تقديرات الهدف رقم .4
من �ش�أن التغيريات التي طر�أت على �أ�سلوب البحث �أن ت�ؤدي �إىل
انعكا�سات �أكرث دقة ال�ستدامة قطاع الإعالم لدى البلد وقدرته
على العمل بو�صفه «ال�سلطة الرابعة» .فبينما تدرك �آيرك�س ت�أثر
التقديرات جراء هذه التغيريات� ،إال �أن حجم التغيري كان عند �أدنى
م�ستوى له فـي العام الأول من ا�ستخدام �أ�سلوب البحث املُنقح وال
يلغي املقارنات بتقديرات ال�سنوات املا�ضية.
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الهدف رقم :1
�شجع حرية الكالم
الأعراف القانونية واالجتماعية حتمي و ُت ِّ
و�سهولة الو�صول �إىل البيانات الر�سمية.

امل�ؤ�شرات
 .1توفر �إجراءات قانونية واجتماعية حلماية حرية الكالم وتفعيلها.
.2حتمي تراخي�ص �أو ت�سجيل و�سائل الإعالم حقوق املنفعة العامة
وتمُ نح بطريقة عادلة وتناف�سية وغري ُم�س َّي�سة.
.3االنخراط فـي ال�سوق الإعالمية والهياكل ال�ضريبية لهذا القطاع
تت�سم بالتكاف�ؤ وب�أنها قابلة للمقارنة مع قطاعات الأعمال الأخرى.
.4تتم مقا�ضاة اجلرائم التي ترتكب فـي حق ال�صحفـيني واملواطنني
املرا�سلني ومنافذ الإعالم بال هوادة ،ولكن وقوع حوادث كهذه
�أم ٌر نادر.
.5القانون يحمي اال�ستقاللية فـي التحرير لإعالم الدولة �أو الإعالم
العام.
.6تُـعد جرمية الت�شهري خمالفة مدنية؛ يتم �إخ�ضاع امل�س�ؤولني
احلكوميني ملعايري �أعلى فـي التقييم ،ويقع عبء �إثبات الزيف
و�سوء النية على عاتق الطرف املت�ضرر.
.7البيانات الر�سمية متي�سرة؛ وجميع و�سائل الإعالم ،ال�صحفـيني،
واملواطنني على قدم امل�ساواة فـيما يتعلق بحق الو�صول �إىل املعلومات.
.8و�صول املنافذ الإعالمية وا�ستخدامها للأخبار ومل�صادر الأخبار
املحلية والدولية غري ُمقيد من الناحية القانونية.
.9االنخراط فـي مهنة ال�صحافة يتم بحر ّية ،وال تفر�ض احلكومة
�أية تراخي�ص �أو قيود على ال�صحفـيني �أو متنحهم حقوق ًا خا�صة.
الهدف رقم :2
ال�صحافة تلتزم مبعايري اجلودة املهنية.

امل�ؤ�شرات
� .1صحافة حيادية ،مو�ضوعية ،وجيدة امل�صدر.
� .2صحفـيون يتبعون معايري �أخالقية مقبولة ومعرتف بها.
� .3صحفـيون وحمررون ال ميار�سون الرقابة الذاتية.
� .4صحفـيون يغطون الأحداث واملوا�ضيع اجلوهرية.
.5م�ستوى رواتب ال�صحفـيني والإعالميني الآخرين مرتفع بقدر
يثنيهم عن الف�ساد ويحافظ على بقاء امل�ؤهلني فـي مهنة الإعالم.
 .6برامج ترفـيهية ال تطغى على الربامج الإخبارية وبرامج املعلومات.
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�.7أجهزة ومعدات تقنية خا�صة بجمع و�إنتاج وتوزيع الأخبار حديثة
وفعالة.
 .8توفر تغطية �صحفـية وبراجمية متخ�ص�صة (حتقيقات ،اقت�صاد/
�أعمال ،حملية� ،سيا�سية).
الهدف رقم :3
م�صادر �أخبار متعددة توفر �أخباراً موثوقة
ومو�ضوعية للمواطنني.

.6تُـ�ستخدم �أبحاث ال�سوق ل�صياغة اخلطط الإ�سرتاتيجية،
حت�سني �إيرادات الإعالنات ،وت�صميم منتجات تخدم احتياجات
واهتمامات اجلمهور.
.7معدالت ا�ستقبال البث� ،أرقام التوزيع ،و�إح�صائيات الإنرتنت
تحُ �سب ب�شكل موثوق وم�ستقل.
الهدف رقم :5
م�ؤ�س�سات داعمة تعمل خلدمة امل�صالح املهنية للإعالم امل�ستقل.

امل�ؤ�شرات
.1م�صادر �إخبارية حكومية وخا�صة متعددة (املطبوعات والبث
والإنرتنت واملحمول) وتقدم وجهات النظر املختلفة.
.2قدرة املواطنني على الو�صول �إىل الإعالم املحلي والدويل غري
مقيدة قانوني ًا �أو اقت�صادي ًا �أو ب�أي و�سيلة �أخرى.
�.3إعالم القطاع العام �أو الإعالم اململوك للدولة يعك�س �آراء كامل
الطيف ال�سيا�سي ،وهو �إعالم غري متحزب ويخدم امل�صلحة العامة.
.4وكاالت �أنباء م�ستقلة جتمع الأخبار وتوزعها على املنافذ
الإعالمية.
 .5الإعالم اخلا�ص ينتج الأخبار اخلا�صة به.
�.6شفافـية املعلومات عن ملكية و�سائل الإعالم تتيح للم�ستهلك
�إمكانية احلكم على مو�ضوعية الأخبار؛ وملكية الإعالم غري
مركزة فـي يد ب�ضعة تكتالت.
�.7إعالم يعك�س وميثل طيف ًا وا�سع ًا من االهتمامات االجتماعية مبا
فـي ذلك م�صادر معلومات تعمل بلغة الأقليات.
�.8إعالم يقدم تغطية �إخبارية ومعلومات حول الق�ضايا املحلية
والقومية والدولية.

امل�ؤ�شرات
.1احتادات جتارية متثل م�صالح مالكي ومدراء الو�سائل الإعالمية
وتوفر خدمات لأع�ضائها.
.2احتادات مهنية تعمل على حماية حقوق ال�صحفـيني ،وت�شجيع
ال�صحافة عالية اجلودة.
.3منظمات غري حكومية تدعم حرية الكالم وا�ستقاللية الإعالم.
.4وجود برامج تعليمية عالية اجلودة متنح �شهادات فـي ال�صحافة
وتوفر خربة عملية وا�سعة.
.5برامج تدريبية ق�صرية الأمد وبرامج للتدريب �أثناء العمل ت�سمح
بتح�سني مهارات ال�صحفـيني و�إكت�سابهم ملهارات جديدة.
.6م�صادر معدات الإعالم ،ورق الطباعة ،ودور الطباعة غري
م�سي�سة وغري حمتكرة وال تخ�ضع لقيود.
َّ
.7قنوات توزيع الإعالم (�أك�شاك ،حمطات �إر�سال ،قنوات ا�شرتاك،
م�سي�سة وغري حمتكرة وال تخ�ضع لقيود.
�إنرتنت ،حممول) غري ًّ
.8البنية التحتية لتقنيات املعلومات واالت�صاالت تكفـي للوفاء
باحتياجات الإعالم واملواطنني.

الهدف رقم :4
و�سائل الإعالم امل�ستقلة هي م�شاريع تدار �إدارة جتارية جيدة
ت�سمح باال�ستقاللية فـي التحرير .
امل�ؤ�شرات
 .1املنافذ الإعالمية تعمل كم�شاريع ذات كفاءة وا�ستدامة ذاتية.
.2و�سائل الإعالم حتقق �إيرادات من م�صادر متعددة.
�.3شركات الإعالنات وال�صناعات املرتبطة قادرة على �إعالة �سوق
الإعالنات.
.4دخل الإعالنات بالن�سبة لإجمايل الدخل يتما�شى مع املعايري
ال�سائدة.
 .5الدعم املايل والإعالنات احلكومية تتوزع ب�شكل عادل يحكمه
القانون ،وال ُيـقو�ض ا�ستقاللية التحرير �أو ُيـف�سد ال�سوق.
منهجية
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�أ�سلوب البحث للهدف رقم 6

ثانيا :نظام التقدير
�أ -تقدير امل�ؤ�شر

مت توجيه �أع�ضاء هيئة التقدير �إىل �إعطاء تقدير لكل م�ؤ�شر من 0
�إىل  4با�ستخدام نقطة كاملة �أو ك�سر النقطة .فـيما يلي توجيه حول
كيفـية تقدير كل م�ؤ�شر:
= 0البلد ال يلبي امل�ؤ�شر؛ احلكومة �أو القوى االجتماعية قد تعار�ض
تطبيقه ب�صورة ن�شطة.
=1البلد يلبي احلد الأدنى من �أوجه امل�ؤ�شر؛ القوى االجتماعية قد
ال تعار�ض تطبيقه ب�صورة ن�شطة ،ولكن بيئة العمل قد ال تدعم
امل�ؤ�شر ،واحلكومة وقطاع الإعالم ال ي�ؤيدان التغيري ت�أييد ًا كام ًال
ون�شط ًا.
=2البلد بد�أت فـي تلبية �أوجه كثرية من امل�ؤ�شر ،لكن التقدم قد يكون
حديث العهد بحيث ال ميكن احلكم عليه �أو يكون مازال معتمد ًا
على احلكومة احلالية �أوالقوى ال�سيا�سية احلالية.
=3البلد تلبي معظم �أوجه امل�ؤ�شر؛ تطبيق امل�ؤ�شر مت على مدار عدة
�سنوات و�/أو خالل تغريات فـي احلكومة مما ي�شري �إىل ا�ستدامة
حمتملة.
=4البلد يلبي �أوجه امل�ؤ�شر؛ ا�ستمر التطبيق كام ًال عرب تغريات
عديدة فـي احلكومة ،تقلبات اقت�صادية ،تغريات فـي الر�أي
العام ،و�/أو تغري التقاليد االجتماعية.
ب .تقدير الأهداف والتقدير الإجمايل
يتم ح�ساب املتو�سط جلميع متو�سطات الأهداف للح�صول على تقدير
�إجمايل واحد لكل هدف .يتم ح�ساب متو�سط لتقديرات الأهداف
للح�صول على التقدير الإجمايل للبلد .تف�سر �آيرك�س التقديرات
الإجمالية كما يلي:

�صحافة غري حرة وغري م�ستدامة ( :)1-0البلد ال تفـي بالأهداف،
�أو تفـي باحلد الأدنى منها فقط .تَـ ُع ّوق كل من احلكومة والقوانني
تطور الإعالم احلر �إعاقة فعلية ،يقل امل�ستوى املهني ،ويمُ ار�س ن�شاط
�صناعة الإعالم فـي �أ�ضيق احلدود.
نظام خمتلط غري م�ستدام ( :)2-1تفـي البلد بالأهداف فـي
�أ�ضيق احلدود وتعار�ض قطاعات من ال�سلطة الق�ضائية واحلكومة
وجود نظام �إعالمي حر .التقدم الوا�ضح فـي جمال ُمنا�صرة حرية
ال�صحافة ،املهنية املتزايدة ،وال�شركات اجلديدة العاملة بالإعالم ما
زال حديث العهد بدرجة ال ت�سمح بتقدير مدى ا�ستدامته.
مقاربة لال�ستدامة ( :)3-2البلد تقدمت فـي اجتاه حتقيق �أهداف
متعددة مع دعم املعايري القانونية ،احلرفـية املهنية ،وبيئة العمل
الداعمة للإعالم امل�ستقل .التقدم الذي مت �إحرازه َ�ص َمد على الرغم
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الهدف من هذه الدرا�سة املنفردة ذات ال�صلة هو تقييم مدى ر�صد
و�سائل الإعالم التقليدية (مثل ال�صحف والإذاعات) ،وو�سائل
الإعالم اجلديد (املدونات و�أ�شكال الإنرتنت واملحمول الأخرى)
الهتمامات املواطن ب�شكل غري متحزب .كما تُـقيـِّم الدرا�سة �أي�ض ًا
قدرة الإعالم على العمل على تي�سري احلوار العام وك ُمـتنف�س لإي�صال
�صوت املواطن .فهي تقي�س قدرة الإعالم على م�ساءلة ال�سيا�سيني،
رجال الأعمال ،والأطراف الفاعلة الأخرى.
فـي �سبيل حتقيق ذلك ،ط ّورت �آيرك�س �أ�سلوب ًا للبحث يمُ اثل م�ؤ�شر
ا�ستدامة الإعالم الأ�صلي (ّ ،)MSI
املو�ضح �أعاله ،بحيث تتما�شى
النتائج ب�سال�سة مع الأهداف اخلم�سة مل�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم،
الذي يقي�س �أداء القطاع الإعالمي للبلد .ت�ستخدم هذه الدرا�سة
طريقة التقدير ذاتها ،مع �إدراج امل�شاركني املحليني الذين يجيبون
على ا�ستبيان م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم ،وعقد حلقة نقا�شية يديرها
ال�شريك املحلي .من ثم ن�شري �إىل هذه الدرا�سة بو�صفها “الهدف
رقم  ”6مل�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم.
على غرار الأهداف اخلم�سة الأ�صلية مل�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم ،تعتمد
هذه الدرا�سة على هدف حمدد وعدد من امل�ؤ�شرات الداعمة .وقد
ِ�صيغ الهدف رقم  6وم�ؤ�شراته ب�صورة تمُ ّكن �أع�ضاء هيئة التقدير من
ا�ستخدامها كنموذج لتقييم البيئة الراهنة للأخبار واملعلومات .ي�سمح
ذلك بعقد مقارنات مفهومة ،وكذلك حتديد التوقعات حول التطور
امل�ستقبلي .وقد مت �إدراج الهدف وامل�ؤ�شرات فـي اجلدول �أدناه.
الهدف رقم : 6
الإعالم يخدم املواطنني من خالل تزويدهم
ب�أخبار ومعلومات مفـيدة وذات �صلة و ُي�سهِّـل احلوار العام
امل�ؤ�شر رقم :1الإعالم ي�شجع وي ّي�سر املناق�شات ال�شاملة حول
الق�ضايا املحلية والقومية والدولية (االجتماعية،
ال�سيا�سية ،االقت�صادية ،وغري ذلك) التي تَـ ُهم
املواطنني.
امل�ؤ�شر رقم :2الأخبار واملناق�شات فـي و�سائل الإعالم تدعم
دميقراطية �صناعة ال�سيا�سات ،ال�شفافـية احلكومية،
التطبيق العادل للوائح ،وحماية امل�ستهلك.
امل�ؤ�شر رقم :3الأخبار واملعلومات املُقدمة عرب و�سائل الإعالم وثيقة
ال�صلة ،وتعمل على التوعية ،باختيارات وقرارات
املواطنني (االجتماعية ،ال�سيا�سية ،االقت�صادية،
وغري ذلك).
امل�ؤ�شر رقم :4املواطنون يثقون فـي �أن الأخبار واملعلومات املُقدمة
فـي و�سائل الإعالم تعك�س الواقع بدقة.
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امل�ؤ�شر رقم :5يمُ ِكن للمواطنني متييز امل�ضمون احلزبي ،التحريري
�أو الإعالين.
امل�ؤ�شر رقم :6امل�ضمون الإعالمي احلزبي والتحريري جزء َبـ َّناء من
احلوار القومي؛ ميتنع الإعالم عن ت�ضمني املحتوى
خلطاب كراهية.
عر�ض املواطنني لآراء وخربات متعددة
امل�ؤ�شر رقم :7الإعالم ُي ِّ
ملواطنني من جماعات متنوعة اجتماعي ًا� ،سيا�سي ًا،
�إقليمي ًا ،نوعي ًا ،عرقي ًا ،ديني ًا ،طائفـي ًا ،وغري ذلك.

عملية �إجراء الدرا�سة هي نف�سها الواردة �أعاله مع
التعديالت التالية:

•جمموعة متميزة من الأع�ضاء :بالن�سبة للهدف رقم ،6
من املمكن �أن يكون �أع�ضاء هيئة التقدير من الأكادمييني،
القيادات الطالبية ،املدونني ،املحللني الإعالميني ،قيادات
حقوق االن�سان واملنظمات غري احلكومية الأخرى ،قادة /
�أع�ضاء احتادات الأعمال� ،أو قادة � /أع�ضاء النقابات املهنية.
فتما�شي ًا مع �أ�سلوب البحث الأ�صلي مل�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم،
يمُ ّثل �أع�ضاء هيئة التقدير التنوع املجتمعي ،ويتم اختيارهم
على �أ�سا�س التوازن النوعي ،الإقامة فـي العا�صمة والكثري من
املناطق الريفـية ،واالنتماء ملختلف الأحزاب والفئات الأخرى.
•تعريفات ُمعدّلة للتقدير وتف�سري التقدير النهائيُ :يعد
التوجيه اخلا�ص بكيفـية تقدير كل م�ؤ�شر وتعريفات معنى
التقديرات ذات طبيعة متفردة لهذا الهدف .تف�صيالت
ذلك كما يلي:

وفق ًا ملا �سبق ،يتم توجيه �أع�ضاء الهيئة لإعطاء تقدير لكل م�ؤ�شر
من � 0إىل  4با�ستخدام نقطة كاملة �أو ك�سر النقطة .ويتم �إمدادهم
بالإر�شادات التالية:
=0ال ،الإعالم فـي بلدي ال ُيلبي متطلبات هذا امل�ؤ�شر؛ من امل�ستحيل
�أو من النادر جد ًا وجود م�ضمون فـي �أي منفذ �إعالمي يلبي
متطلبات هذا امل�ؤ�شر.
=1الإعالم فـي بلدي ُيلبي احلد الأدنى من جوانب هذا امل�ؤ�شر.
�أحيان ًا يقدم �أحد املنافذ الإعالمية م�ضمون ًا يفـي بجوانب هذا
امل�ؤ�شر� .أو �أن املواطنني فـي بلدي �أحيان ًا يح�صلون على �أخبار
ومعلومات تفـي بجوانب هذا امل�ؤ�شر ولكن ال يت�أتى ذلك �إال من
خالل الرجوع �إىل م�صادر متعددة مع قيامهم هم �أنف�سهم
مبقارنة التقارير الإخبارية.
=2الإعالم فـي بلدي بد�أ فـي تلبية �أوجه كثرية من هذا امل�ؤ�شر.
هناك على الأقل ب�ضعة منافذ �إعالمية تنتج م�ضمون ًا يلبي
فـي الغالب �أوجه هذا امل�ؤ�شر .مع ذلك ،فالتقدم رمبا ال يزال

معتمد ًا على القوى ال�سيا�سية الراهنة �أو مالكي  /حمرري و�سائل
الإعالم.
=3الإعالم فـي بلدي ُيلبي معظم جوانب هذا امل�ؤ�شر .الكثري من
املنافذ الإعالمية ت�سعى �إىل �إنتاج ،وتنتج ب�صفة دورية ،م�ضمون ًا
يلبي �أوجه هذا امل�ؤ�شر .تطبيق هذا امل�ؤ�شر حدث على مدى
العديد من ال�سنوات و�/أو خمتلف احلكومات مما ي�شري �إىل
ا�ستدامة حمتملة.
=4نعم ،الإعالم فـي بلدي ُيلبي �أوجه هذا امل�ؤ�شر .ك ٌل من املنافذ
الإعالمية واجلمهور يتوقعان م�ضمون ُا ُيلبي �أوجه هذا امل�ؤ�شر.
اال�ستثناءات من ذلك يتم ادراكها �إما ك�صحافة دون امل�ستوى
�أو كم�ضمون غري �صحفـي (ك�أن يتم ت�صنيف امل�ضمون وادراكه
على �إنه مادة ر�أي �أو مادة �إعالنية) .ظل تطبيق هذا امل�ؤ�شر
دون امل�سا�س به عرب التغريات املتعددة فـي احلكومة ،التقلبات
االقت�صادية ،التغريات فـي الر�أي العام ،و�/أو تَغ ُّيـر التقاليد
االجتماعية.
ُيف�سر التقدير الإجمايل لهذا الهدف ليكون معناه كما يلي:
غري م�ستدام ( :)1-0ال يفـي قطاع الإعالم فـي البلد بالأهداف �أو
ال يفـي �سوى باحلد الأدنى منها .يتعار�ض امل�ضمون الإعالمي مع
احتياجات املواطنني من املعلومات ،ي�سعى الإعالم فـي الأ�سا�س �إىل
خدمة القوى ال�سيا�سية �أو قوى �أخرى ،وامل�ستوى املهني متدن.
نظام خمتلط غري م�ستدام ( :)2-1يفـي قطاع الإعالم فـي البلد
باحلد الأدنى لهذه الأهداف ،مع وجود �شرائح كبرية فـي قطاع الإعالم
تدين بالف�ضل �إىل قوى �سيا�سية �أو قوى �أخرى .التقدم الوا�ضح فـي
تطوير �إعالم يخدم احتياجات املواطنني من املعلومات واملهنية
املتزايدة ال زالت حديثة العهد بدرجة ال ت�سمح بتقدير مدى ا�ستدامتها.
مقاربة لال�ستدامة ( )3-2قطاع الإعالم فـي البلد �أحدث تقدم ًا
فـي تلبية م�ؤ�شرات متعددّة ،والكثري من املنافذ الإعالمية ت�سعى
وتنجح فـي تلبية احتياجات املواطنني من املعلومات من خالل
م�ضمون مو�ضوعي ،فوري ومفـيد .وقد �صمدت الإجنازات على
الرغم من التغريات فـي احلكومة� ،إال �أنها قد حتتاج �إىل مزيد من
الوقت ل�ضمان ا�ستمرارية التغيرُّ وا�ستدامة املهنية املتزايدة.
م�ستدامة (ُ :)4-3يعترب قطاع الإعالم فـي البلد مهني ًا ب�صفة
عامة؛ يفـي باحتياجات املواطنني من املعلومات من خالل م�ضمون
مو�ضوعي ،فوري ،ومفـيد؛ وي ّي�سر احلوار العام� .إن الهدف الأول
ملعظم املنافذ الإعالمية ومهن ّيي الإعالم هو تلبية هذه الغايات،
وباملثل ،يتوقع اجلمهور نف�س ال�شيء من قطاع الإعالم .وقد �صمدت
الإجنازات رغم تعاقب احلكومات ،التقلبات االقت�صادية ،التحوالت
فـي الر�أي العام �أوالتقاليد االجتماعية.
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