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)USAID( ال�كالة الأمريكية للتنمية الدولية

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( هي 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 دائمًا غر�س مزدوج يتمثل فـي تعزيز امل�سالح الأمريكية جنبًا 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 )USAID( فـي اأكرث من 100 دولة بهدف: تعزيز الرخاء القت�سادي 

امل�سرتك على نطاق وا�سع؛ تر�سيخ الدميقراطية واحُلكم 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 )USAID(، ومقرها 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 )USAID( امل�ساعدات فـي خم�سة مناطق حول العامل:

باإفريقيا؛ الكربى  • ال�سحراء 
• اآ�سيا؛

والكاريبي؛ الالتينية  • اأمريكا 
واأورا�سيا؛ • اأوربا 

الأو�سط. • ال�سرق 

اآيرك�س

اآيرك�س منظمة دولية غري ربحية تقدم الريادة الفكرية والربامج املبتكرة لتعزيز التغيري الإيجابي الدائم على م�ستوى العامل.

نحن ُنّكن 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�سًا حل النزاعات، التقنية من اأجل التنمية، النوع )اجلندر(، وال�سباب.

بعد تاأ�سي�سها فـي عام 1968، كان لدى اآيرك�س ميزانية �سنوية تزيد عن 60 مليون دولر وهيئة من العاملني تزيد عن 500 مهني 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 100 دولة.

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.org/ )الهدف 6(
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الأهداف من رقم 1 اإىل رقم 5

مقدمة

لعل م�سهد �أحد �أع�ساء �حلزب �ملو�يل ل�سوريا وهو يرفع كر�سيه فـي �ل�ستديو وي�سرع ب�سكل عنيف فـي �لتلويح به جتاه �ل�سيا�سي �ملعار�ض 

�لإعالم  �أد�ء  فـي  �مل�ستمر  للتدهور  �إيجاز  �أبلغ  �جلديد” �ملو�سوعية” هو  �لتلفزيوين  �لربنامج  فـي  �سيناظره  �أنه  يـُـفرَت�ض  و�لذي  ل�سوريا، 

�للبناين.  فمع �لنخفا�ض بو�قع 0.12 عن �إجمايل جمموع �لنقاط فـي عام 2009، �أظهر تقدير موؤ�سر ��ستد�مة �لإعالم لعامي 2011-2010 

نزعة متو��سلة تـُهدد بنقل �إجمايل جمموع نقاط �لبلد �إىل نطاق �لنظام �ملختلط غري �مل�ستد�م.

�أ�سد�ء �لتهديد�ت غري �مل�سبوقة لديكتاتورية عمرها 41 عامًا لعائلة �لأ�سد فـي �جلارة �سوريا عّمقت �لنق�سام �ل�سيا�سي �ملتاأ�سل فـي لبنان 

ما بني �لأحز�ب �للبنانية �لد�عمة و�ملدعومة من �سوريا و�إير�ن رف�سًا منها للنفوذ �لغربي فـي �ملنطقة، وتلك �لتي توؤيدها �حلكومات �لغربية 

وحلفاوؤهم �لإقليميون، مثل �ل�سعودية.

خرج حزب �هلل، �لتنظيم �ل�سيعي �ل�سيا�سي �لع�سكري ذو �لتمويل �لإير�ين �لذي �أرغم مرتني حكومات منتخبة يوؤيدها �لغرب على �ل�ستقالة 

منذ �إعالن نف�سه منت�سرً� على ��سر�ئيل فـي حرب يوليو / متوز 2006، خرج معلنًا تاأييده �لكامل لنظام �لأ�سد.

يحارب  باأنه  �ل�سوري  �لنظام  مز�عم  لرتديد  عليه  ي�سيطرون  �لذي  �لإعالم  ��ستغلو�  �حلالية  قياد�ت �حلكومة  من  حلفائه،  وكل  �هلل  حزب 

�لأ�سوليني �ل�ُسنّيني، متخلني عن �لتحلي مبو�سوعية �لتقارير ل�سالح �لهجوم على خ�سومهم �ل�سيا�سيني وممثلي �لطو�ئف �لأخرى فـي �لتكتل 

�ملعار�ض �لذي يتزعمه �ل�ُسـنـَّة.  وعلى �جلانب �ملعار�ض، فاإن �إعالم رئي�ض �لوزر�ء �ملخلوع �سعد �حلريري، �لذي �غتيل و�لده �مللياردير فـي عام 

2005 )فـي جرمية �رتبطت �أ�ساًل ب�سوريا، ،ولكن كانت حمكمة لهاي �خلا�سة قد وجهت �لإتهام موؤخرً� لأع�ساء فـي حزب �هلل( بد�أ يرف�ض 

بكل ب�ساطة �إذ�عة �أي خطاب حل�سن ن�سر �هلل زعيم حزب �هلل.

وقد �سرح �أحد �أع�ساء هيئة �لتقدير ملوؤ�سر ��ستد�مة �لإعالم، ممن هم على در�ية بهذ� �ملوؤ�سر منذ عام 2005، باأن عام 2011 هو �لأ�سو�أ 

�أو �لأجنبية، حول  حلرية �ل�سحافة فـي لبنان، مع تلك �ملحاولت غري �مل�سبوقة من �جلي�ض حلجب �لتقارير، �سو�ٌء عن  �ل�سحافة �ملحلية 

ق�س�ض �إخبارية تبدو ح�ّسا�سة ل�سوريا.  ومع ذلك، فاإن قاعدة �لتم�سك �للبناين بقَيم حرية �لكالم ل تز�ل �سلبة، فـي ظل متتع �للبنانيني 

بالقدرة على �لو�سول �إىل �لإعالم �لإقليمي و�لدويل دون �أية قيود ُتذكر.

2009، رمبا لتعك�ض بذلك حالة عامة من �ل�سلل �ل�سيا�سي  وقد متاثلت �لتقدير�ت لغالبية �لأهد�ف ب�سورة لفتة للنظر مع تقدير�ت عام 

فـي ظل وجود تكتالت متناحرة ر��سخة �لتاأ�سل فـي مو�قفها، وبرملان عاجز ب�سكل كبري عن مترير �لإ�سالحات، بينما يقبع �لإعالم �خلا�سع 

�ل�سحفـية،  �لنقابات  مثل  �لد�عمة،  �ملوؤ�س�سات  قوة  م  ُيقـيِّ �لذي   ،5 رقم  �لهدف  فاإن  قلب هذ� �جلمود.  مع ذلك،  فـي  �ل�سيا�سية  لل�سيطرة 

�لرب�مج �لتدريبية و�لبنية �لتحتية �ملُتعلقة بالإعالم قد �أظهر �نخفا�سًا ملحوظًا بحو�يل ثـُلث نقطة مقارنة بالعام �ملا�سي وقد متت �ل�سارة 

�إىل �أن غياب �لتقدم فـي تنمية �لنقابات �لتجارية و�ملهنية مبختلف قطاعاتها، نق�ض فر�ض �لتدريب لل�سحفـيني �ملمار�سني للمهنة، و�مل�سكالت 

�لعالقة بالن�سبة للبنية �لتحتية �لد�عمة للتوزيع �لإعالمي ت�سببت فـي هذ� �لنخفا�ض �مللحوظ.

�إجمايل جمموع 

�لنقاط للدولة:
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لبنــان   فـي ملحة

بيانات �إعالمية

والتلفزيون:  الإذاعة  وحمطات  املطبوعة  ال�صحافة  منافذ  <  عدد 
�ل�سحف: 11 جريدة يومية كربى باللغة �لعربية، 3 جر�ئد يومية باللغة 

باللغة  و�حدة  جريدة  �لإجنليزية،  باللغة  و�حدة  جريدة  �لفرن�سية، 

�لأرمينية.  �ملحطات �لإذ�عية: حمطة و�حدة مملوكة للدولة،27 حمطة 

خا�سة.  حمطات �لتلفزيون: حمطة و�حدة مملوكة للدولة، 7 حمطات 

خا�سة )تلفزيون �مل�ستقبل، �ملنار، �إم تي  فـي، �إن بي �إن، �أور�جن تي فـي، 

نيو تي فـي، �إل بي �سي(.

توزيع  لأرقام  مركزي  م�سدر  يوجد  ل  اجلرائد:  توزيع  <  اإح�صائيات 
ن�سخة   45،000( �ل�سفـري  �لنهار،  توزيعًا:  �لأكرث  �ل�سحف  �ل�سحف، 

يوميًا لكل منهما بينما ل تزيد تقدير�ت مر�قبي �لإعالم عن 10،000 

ن�سخة(،  �لبلد، و�حلياة.

< �صبكات البث: غري متوفرة.
�ملركزية  �لأنباء  ووكالة  �لوطنية  �لإنباء  وكالة  الأنباء:  <  وكالت 

)مملوكتان من قبل �لدولة(

< العائد ال�صنوي من الإعالن فـي القطاع الإعالمي: غري متوفرة
�لحتاد   ،2010 )تقدير�ت  مليون   1.3 الإنرتنت:  م�صتخدمي  <  عدد 

�لدويل لالت�سالت(.

بيانات عامة

�حلقائق  دليل   ،2011 متوز   / يوليو  )تقدير�ت   4،143،101 <  التعداد: 
�لعاملية لوكالة �ل�ستخبار�ت �لأمريكية(.

<  العا�صمة: بريوت.
<   املجموعات  العرقية )الن�صبة من عدد ال�صكان(: عرب 95% ، �أرمن 
�حلقائق  دليل   ،2011 )تقدير�ت   %1 �أخرى  عرقية  جمموعات   ،%4

�لعاملية لوكالة �ل�ستخبار�ت �لأمريكية(.

�لإ�سماعيلية،  �لدروز،  �ل�سنة،  )�ل�سيعة،   %59.7 �لإ�سالم  <   الديانات: 
جريك  كاثوليك،  )مارون   %39 �مل�سيحية  �لن�سريية(،  �أو  �لعلوية 

�أرمن  �أرثوذك�ض، �سوريون كاثوليك،  �أرمن  �أرثوذك�ض، ملكيت كاثوليك، 

كاثوليك، �سوريون �أرثوذك�ض، رومان كاثوليك، كلد�ن، �أ�سريين، �أقباط، 

�حلقائق  دليل   ،2008 )تقدير�ت   %1.3 �أخرى  ديانات  بروت�ستانت(، 

�لعاملية لوكالة �ل�ستخبار�ت �لأمريكية(.

<  اللغات: �لعربية وهي �للغة �لر�سمية ويتم �لتحدث بها على نطاق و��سع، 
�لفرن�سية، �لإجنليزية، �أقليات �سغرية تتحدث �لأرمينية و�لكردية.

<  اإجمايل الناجت املحلي )2010 – اأطل�س(: 38.37 مليار دولر �أمريكي 
)موؤ�سر�ت �لتنمية للبنك �لدويل، 2011(.

ال�صرائية(:  القوة  معادل   -  2010( للفرد  املحلى  الناجت  <  اإجمايل 
14،170 دولر �أمريكي )موؤ�سر�ت �لتنمية للبنك �لدويل، 2011(.

دليل   ،2003 )تقدير�ت   %  87.4 والكتابة:  القراءة  معرفة  <  معدل 
�حلقائق �لعاملية لوكالة �ل�ستخبار�ت �لأمريكية(.

<  الرئي�س اأو اأعلى �صلطة: �لرئي�ض مي�سيل �سليمان )�عتبارً� من 25 مايو 
/ �آيار 2008 (.

�سحافة غري حرة وغري م�ستدامة )0-1(: البلد ال تفـي 

اأو تفـي باحلد االأدنى منها فقط.  َتـُعّوق  باالأهداف، 

كل من احلكومة والقوانني تطور االإعالم احلر اإعاقة 

فعلية، يقل امل�ستوى املهني، وُيار�س ن�ساط �سناعة 

االإعالم فـي اأ�سيق احلدود.

البلد  تفـي   :)2-1( م�ستدام  غري  خمتلط  نظام 

اأ�سيق احلدود وتعار�س قطاعات من  باالأهداف فـي 

ال�سلطة الق�سائية واحلكومة وجود نظام اإعالمي حر.  

التقدم الوا�سح فـي جمال ُمنا�رصة حرية ال�سحافة، 

العاملة  اجلديدة  وال�رصكات  املتزايدة،  املهنية 

باالإعالم ما زال حديث العهد بدرجة ال ت�سمح بتقدير 

مدى ا�ستدامته.

اجتاه  فـي  تقدمت  البلد   :)3-2( لال�ستدامة  مقاربة 

القانونية،  اأهداف متعددة مع دعم املعايري  حتقيق 

لالإعالم  الداعمة  العمل  وبيئة  املهنية،  احلرفـية 

الرغم  َمد على  �سَ اإحرازه  الذي مت  التقدم  امل�ستقل.  

خالل  من  تقنينه  ومت  حكومية  تغريات  حدوث  من 

من  املزيد  يلزم  قد  ذلك،  مع  واملمار�سة.   القانون 

وا�ستدامة  التغيريات  ا�ستمرارية  ل�سمان  الوقت 

املهنية املتزايدة وبيئة العمل االإعالمي املالئمة.

ب�سفة  ُيعترب  باإعالم  البلد  تتمتع   :)4-3( م�ستدامة 

طريقها  فـي  اأنها  اأو  وم�ستدامًا،  حراً  مهنيًا،  عامة 

لالإعالم  الداعمة  االأنظمة  االأهداف.  هذه  لتحقيق 

التقلبات  اأمام تغري احلكومات،  مدت  امل�ستقل قد �سَ

العام  الراأي  فـي  التحوالت  واأمام  االقت�سادية، 

والتقاليد االجتماعية.

م�ؤ�رش ا�ستدامة الإعالم: لبنان
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ينظم �لإعالم على �لإنرتنت، قد لقى �نتقاد�ت من �لعديد من نو�ب 

�لربملان و�جلمعيات �لإعالمية؛ �إذ و�سفوه باأنه “ي�سر بحرية �لتعبري 

فـي لبنان”.  

وفـي يونيو / حزير�ن 2011، �أّكد وليد �لد�عوق، وزير �لإعالم �ملُعنيَّ 

�سيا�سات  من  جزءً�  تعترب  �لإعالم  ومو�سوعية  حرية  �أن  حديثًا، 

دفعت  �لتي  للحركة  �لقوي  �ملوؤيد  يوجن،  �أما  �جلديدة.   �حلكومة 

�غتيال  عقب   2005 عام  فـي  لبنان  خارج  �إىل  �ل�سورية  بالقو�ت 

ت�سكيل  �إىل  بتخوف  ينظر  كان  �لبد�ية  فـي  �أنه  ذكر  فقد  �حلريري، 

جنيب  �إن  قال  �أنه  �إل  �هلل،  حزب  �سيطرة  حتت  �لو�قعة  �حلكومة 

��ستعد�ده للدخول  �أثبت، حتى �لآن، عدم  �لوزر�ء قد  ميقاتي رئي�ض 

فـي “معركة مع �لإعالم”. 

�لرت�خي�ض  �إ�سالح قو�نني  �أن  �إىل  �لتقدير  �أع�ساء هيئة  �نتهى  وقد 

للقطاع  حقيقي  �نفتاح  لأي  �سروريًا  �سيكون  لبنان  فـي  �جلامدة 

�أمام �ملناف�سة من �لالعبني غري �ملتحزبني.  كما ر�أى �أع�ساء �لهيئة 

�أي  �إ�سد�ر  ملنع  يتو�طئون  و�ل�سيا�سيني  �لإعالم  و�سائل  مالكي  �أن 

ترخي�سات جديدة، و�أف�سل برهان على ذلك �إطالق تلفزيون �لقو�ت 

�للبنانية على �لإنرتنت بدًل من �إطالقه عرب �لأثري.

بعد �ستة �أ�سهر، هي عمر �لق�سية �أمام �ملحكمة، خ�سر �سمري جعجع 

معركته فـي �ل�سيطرة على تلفزيون” �إل بي �سي”، �لذي �دعى جعجع 

�إثر  جعجع  على  �لقب�ض  �إلقاء  عقب  �إياه  �سلبه  قد  �ل�ساهر  بيار  �أن 

�ندلع �حلرب �لأهلية، �لتي ��ستمرت 15 �سنة و�نتهت فـي عام 1990. 

ومع خ�سارته ق�سية “ �إل بي �سي”، �أطلقت �لقو�ت �للبنانية �لتابعة 

عجزت  �أن  بعد  �لإنرتنت،  على  �خلا�سة  �لتلفزيونية  قناتها  جلعجع 

فـيما يبدو عن �حل�سول على رخ�سة للبث.

فـي �سياق �إقليمي، وعلى �لرغم من ��ستمر�ر �سهرة لبنان بامتالكها 

�إل  �لأو�سط،  �ل�سرق  فـي  حرية  �ل�سحفـية  �لبيئات  �أكرث  من  و�حدة 

17 مركزً� فـي �ملوؤ�سر �لعاملي حلرية  �إن تقدير �لبلد �نخف�ض قر�بة 

�ل�سحافة لعام 2010 �لذي تعده منظمة مر��سلون بال حدود، لتحتل 

�ملركز رقم 78 بني 178 دولة.  باملقارنة، حتتل جارتها �سوريا �ملركز 

رقم 173.  �إل �أنه مع تويل حتالف 8 مار�ض / �آذ�ر �ل�سلطة، مدعومًا 

من �سوريا، وحتت زعامة �جلماعة �ل�سيعية �ل�سيا�سية �مل�سلحة حزب 

�هلل - �لتي �أطاحت مرتني منذ عام 2008 باحلكومة �ملنتخبة �ملو�لية 

�ل�سعبية  �لثور�ت  فاإن   - �ل�سنية  �مل�ستقبل  تّيار  قيادة  حتت  للغرب 

متناميًا  تعريفًا  تعطي  �لتي  هي  �حلدود  عرب  �لوح�سية  و�ملد�همات 

لطبيعة �مل�سهد �لإعالمي فـي لبنان.

�للبناين،  �ل�سمال  �إىل  �ل�سوريني  �لالجئني  من  �لآلف  و�سول  ومع 

فاإن �جلي�ض بد�أ وللمرة �لأوىل فـي تكليف عنا�سر من �ل�ستخبار�ت 

تنقالتهم  خالل  و�لأجانب  �ملحليني  �ل�سحفـيني  مبر�فقة  �لع�سكرية 

�لإخبارية للقاء �ل�سوريني �لفارين من هجمات نظام �لأ�سد.

الهدف رقم 1 : 

حرية الكالم 

التقدير: 1.99

رقم  �ملادة  فـي  �لو�ردة  �ل�سحافة،  بحرية  �خلا�سة  �ل�سمانات  �إن    

�ملمار�سة  �أثناء  لي�ست د�ئمًا حمل تطبيق  �للبناين،  �لد�ستور  13 من 

�لعملية.  ولتو�سيح ذلك، �أ�سار �أع�ساء هيئة �لتقدير �إىل �رتفاع فـي 

�ض لها �ل�سحفـيون خالل عامي 2010 و 2011  �ل�ستجو�بات �لتي تعرَّ

وكذلك فـي �جلهود �لر�مية �إىل تقييد �لو�سول �إىل �لإعالم.  خا�سة 

�سوريا  لدولة  ح�سا�سية  متثل  �أنها  ُيعتقد  �لتي  �لإخبارية  �لتقارير 

�ملجاورة.

�مل�ستد�م ملوؤ�سر  بالنظام �ملختلط غري  �لثبات فـي �ملدى �خلا�ض  مع 

��ستد�مة �لإعالم )MSI(، كما فـي �لدر��سات �ل�سابقة ملوؤ�سر ��ستد�مة 

�لإعالم، وَجد �أع�ساء هيئة �لتقدير، ب�سكل عام، �أن موؤ�سر�ت حرية 

�لكالم فـي لبنان ُم�سجعة فـي �لأ�سا�ض، و�إن كانت فـي �لوقت نف�سه ل 

تخلو من �لكثري من �لعيوب.

وقد �سرح مايكل يوجن، حمرر �لر�أي، ل�سحيفة  ديلي �ستار �ل�سادرة 

باللغة �لإجنليزية قائاًل “نعم، �ملُجتمع ُيقّدر ب�سكل كبري قيمة حرية 

ي�سعر  �لذي  �للبناين  �ملُجتمع  فـي  “متاأ�سلة  �أنها  م�سيفًا  �لكالم”، 

بانزعاج بالغ حيال تكميم �أفو�ه و�سائل �لإعالم”.  

للمناق�سات  حمورً�  لبنان  فـي  �لإعالم  قو�نني  فو�سى  �إ�سالح  كان 

�حلادة فـي �لعام 2011، وبخا�سة ما يتعلق بطرح قانون جديد ُينظم 

موؤ�س�سة  تتعاون  �لإطار،  هذ�  فـي  �لأوىل.   للمرة  �لإنرتنت  �إعالم 

عدد  مع  �للبناين،  �لإعالم  مر�قبة  موؤ�س�سات  �إحدى  “مهار�ت”، 
خميرب  غ�سان  �لربملان  ونائب  �لقانونيني  و�خلرب�ء  �ل�سحفـيني  من 

فـي �سياغة ُمقرتح قانون جديد ين�ض على �أن َيلقى �ل�سحفـيون من 

�لقانون.  وقد �سّرحت   �أمام  خمتلف و�سائل �لإعالم معاملة و�حدة 

�أنه  �ستار”  “ديلي  ل�سحيفة  “مهار�ت”   موؤ�س�سة  من  بهنام  ليال 

�سحفـي  على  �لقب�ض  ُيلقى  �أن  ميكن  �حلالية،  �لقو�نني  “مبوجب 
�إذ� ما كرر على �سا�سة �لتلفزيون �سيئًا  ي�ستغل بال�سحافة �ملطبوعة 

�سبق له ن�سره”.  

و�ملر��سل  �لتقدير،  هيئة  �أع�ساء  �أحد  علوية،  يعقوب  ذكر  وقد 

�ل�سحفـي بتلفزيون “ �إن بي �إن” �ملو�يل لتحالف 8 مار�ض / �آذ�ر، 

�أربعينيات �لقرن  “مل يطر�أ على قو�نني �لإعالم �أي تطوير منذ  �أنه 

�لتي  �لقناة  حتميهم  �ل�سحفـيون  �لو�قع،  “فـي  منوهًا  �ملا�سي”، 

ل هذه �لقناة “. ينتمون �إليها و�حلزب �ل�سيا�سي �لذي مُيوِّ

 / نوفمرب  فـي  و�مل�سموع  �ملرئي  لالإعالم  �لوطني  �ملجل�ض  �إعالن  �إن 

�سروعه  – عن  حكومي  �سبه  جمل�ض  – وهو    2011 �لثاين  ت�سرين 

�لإنرتنت،  على  �لإخبارية  للمو�قع  �لتف�سيلية  �ملعلومات  ت�سجيل  فـي 

تو�فق حول قانون  �إىل  �لتاريخ  تو�سل �حلكومة حتى هذ�  رغم عدم 
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ذكر ر�مي َعْي�سة �ملر��سل مبجلة “ تامي” و�ملنتج �لتلفزيوين �مل�ستقل 

�أنه “فـي �لوقت �لذي تتجه فـيه كل �لدول �لعربية نحو �لدميقر�طية، 

�آخذة  ودميقر�طية  ل�سوريا،  مو�لية  حكومة  لبنان  فـي  لدينا  جند 

فـي �لنح�سار”، مردفًا �أن “عام 2011 كان من �أ�سو�أ �لأعو�م فـيما 

يتعلق بحرية �لإعالم، ذلك لأن �لعديد من �ل�سحفـيني قد تعر�سو� 

�سعيد  قام  �ملثال،  �سبيل  على  �لأمن”.   قو�ت  يد  على  لال�ستجو�ب 

مرز�، �لنائب �لعام �للبناين با�ستجو�ب ر�مي َعْي�سة على خلفـية حو�ر 

هت �إليه  ظهر فـي جملة “ تامي” مع �أحد �أع�ساء حزب �هلل �لذي ُوجِّ

�لتهمة من ِقبل �ملحكمة �لدولية �ملكلفة بالتحقيق فـي �غتيال رئي�ض 

�لوزر�ء �لأ�سبق وزعيم تّيار �مل�ستقبل رفـيق �حلريري.

�ل�سابق  �لع�سو  مرت�سى  ر�سو�ن  �أي�سًا  �لأمن  قو�ت  ��ستجوبت  كما 

فـي  ظهرت  مقالة  حول  �لإعالم،  ��ستد�مة  موؤ�سر  تقدير  بهيئة 

يت�سكل  – �لذي  �حلر  �ل�سوري  �جلي�ض  فـيها  تناول  �سعودية  جريدة 

من جنود من�سقني يقودون متّرد م�سّلح على نظام �لأ�سد- وعددً� من 

�أع�سائه �لذين �لتم�سو� مالذً� �آمنًا فـي �سمال لبنان.  ثم فـي يونيو / 

�ملر��سل  با�ستجو�ب ح�سن عليق  �لأمن  2010، قامت قو�ت  حزير�ن 

“ �لأخبار” �ملو�لية ب�سكل عام حلزب �هلل، حول مقالة  فـي جريدة 

بالتج�س�ض  و�ملتهم  �ملتقاعدين  �جلي�ض  جرن�لت  �أحد  بهروب  تتعلق 

للرئي�ض،  �ملو�يل  �لدفاع  وزير  عقد  ما  و�سرعان  �إ�سر�ئيل.   ل�سالح 

�إليا�ض �ملر موؤمترً� �سحفـيًا لنفـي مز�عم جريدة “ �لأخبار” وحتذير 

نقلو�  �إذ�  و��ستجو�بهم  عليهم  �لقب�ض  �إلقاء  �سيتم  باأنه  �ل�سحفـيني 

معلومات من �ساأنها �لإ�ساءة �إىل �ُسمعة �جلي�ض.

كما متتد �لتهديد�ت �ملوجهة حلرية �لتعبري �إىل ما ور�ء �ل�سحافة.  

�أ�سهر  �أحد  حمد�ن  زيد  على  �لقب�ض  �للبنانية  �ل�سلطات  �ألقت  فقد 

�لتي تطالب  �أغنياته  �إحدى  �للبنانيني، على خلفـية كلمات  �ملطربني 

    . “بالرحيل” للجي�ض،  �ل�سابق  �لقائد  �سليمان،  مي�سال  �لرئي�ض 

فوفقًا للد�ستور، تـُعد �إهانة �لرئي�ض �أو �جلي�ض جرمية ت�سل عقوبتها 

�إىل �ل�سجن لعدة �سنو�ت.  وهذ� �لقانون هو نف�سه �لذي ��ستندت �إليه 

على  �ُسليمان  لنتقادهم  �أ�سخا�ض  �أربعة  على  �لقب�ض  فـي  �ل�سلطات 

�لفـي�سبوك.  فـي كلتا �لق�سيتني، مت �إخالء �سبيل �ملتهمني دون توجيه 

�تهامات.

على �لرغم من هذه �مل�سادمات بني حرية �لكالم و�ل�سلطات، فعلى 

حّد علم �أع�ساء هيئة �لتقدير مل يتم �َسجن �أي من �ل�سحفـيني على 

خلفـية ما �أوردوه من �أخبار، بل ورغم �لحتقان �ملتز�يد حول �سوريا، 

�سل�سلة  وقعت  عندما  �ملُظلمة   2005 عام  لأيام  عودة  هناك  يكن  مل 

من �لغتيالت �سد �سحفـيني وعدد من �ل�سخ�سيات �لعامة �للبنانية 

�لأخرى �لتي تعالت �أ�سو�تهم بالنتقاد�ت �ملوجهة ل�سوريا، مع �إفالت 

�ملرتكبني دون عقاب.

�إل �إنه فـي 25 يناير / كانون �لثاين، عندما ُعنيِّ جنيب ميقاتي رئي�سًا 

للوزر�ء عقب �لإطاحة بحكومة �سعد �حلريري، تعر�ست �لعديد من 

 8 حتالف  مع  تتعاطف  باأنها  �لعتقاد  �ساد  �لتي  �لإعالمية  �ملنافذ 

مار�ض / �آذ�ر حتت قيادة حزب �هلل �إىل هجمات، ومنها �ساحنة قناة 

�حلريري.   معقل  بطر�بل�ض،  �لنري�ن  فـيها  �سرمت 
ُ
�أ �لتي  �جلزيرة 

وفـي حادث �آخر، تعر�ض �سحفـي من “�مل�ستقبل” �إىل ك�سر بال�سلوع 

�أثناء تغطيته  �إثر تعر�سه لل�سرب على يد موؤيدين للنظام �ل�سوري، 

لوقفة �حتجاجية خارج �ل�سفارة �ل�سورية فـي بريوت.  و�أملح �أع�ساء 

مل  �حلادث  موقع  فـي  �للبناين  �لأمن  �أفر�د  �أن  �إىل  �لتقدير  هيئة 

يحركو� �ساكنًا لإيقاف �لهجوم.

قامت موؤ�س�سة عيون �سمري ق�سري، �إحدى �ملوؤ�س�سات �ملحلية ملر�قبة 

�لإعالم، بت�سجيل 50 حالة من حالت مقا�ساة �ل�سحفـيني فـي عام 

2010، �أغلبها ق�سايا �سب وت�سهري، �إل �أنه طبقًا لع�سو هيئة �لتقدير 

حممد جنم، �ملوؤ�س�ض �مل�سارك جلمعية تبادل �لإعالم �لجتماعي فـي 

فـي مقابل  ت�سويتها خارج �ملحكمة  يتم  �لق�سايا  فاإن معظم  بريوت، 

مبالغ مالية حتى تلك �لق�سايا �لتي ت�سل �إىل �ملحكمة �إما �أن تنتهي 

فـي معظم �لأحو�ل عن طريق �لت�سوية مع دفع غر�مة، �أو �أنها بب�ساطة 

تعر�سه   “ ف�ساد” �لذي  برنامج  فاإن  �ملثال،  �سبيل  على  تختفـي.   

حمطة “ نيو تي فـي” ��ستمر فـي ��ستفز�ز �ل�سيا�سيني و�ل�سخ�سيات 

ب�سام  مرمي  �لربنامج  خُمرجة  �إىل  �لتعليمات  �سدرت  حتى  �لعامة، 

�أمريكي.  نف�ض هذه �لغر�مة  بدفع تعوي�ض مايل قدره 4،000 دولر 

�سدرت فـي ق�سية �سب وت�سهري �سد “�لبريق”.

�لو�سول  �لوطنية حلق  �ل�سبكة  �ملبذولة من  �لرغم من �جلهود  على 

�إىل �ملعلومات - وهي جتمع مكون من �لنقابات �ملهنية و�ل�سيا�سيني 

حلرية  قانون  �أي  بدون  لبنان  يز�ل  ل  �ملدين-  �ملجتمع  وممثلي 

فـي  �لتقدم  لتحقيق  �لالزمة  �لقو�نني  من  �لكثري  فمثل  �ملعلومات.  

هذه  به  تقدمت  �لذي  �لقانون  م�سودة  مترير  بعد  يتم  مل  لبنان، 

�ملجموعة �إىل �لربملان.  مع ذلك، �أ�ساد �أع�ساء هيئة �لتقدير بو�سول 

�مل�ستد�م  �لإعالم  نطاق  �سمن  ُيدخلها  بتقدير  �ملعلومات  �إىل  لبنان 

.)MSI( فـي تقييم موؤ�سر ��ستد�مة �لإعالم

�إن م�ساحة لبنان �ملحدودة وجتمعاته �ملتال�سقة وفقًا لَعلَوّية تعني �أن 

�لو�سول �إىل �ملعلومات، خا�سة من تلك �مل�سادر �ملتحالفة مع و�سائل 

�أن  �إىل  منوهًا  ن�سبية،  ب�سهولة  يت�سم  �لدر��سة،  هذه  حمل  �لإعالم 

“�لكثري من �لوثائق يتم تهريبها �إىل �ل�سحفـيني على يد �أفر�د من 
قو�ت �لأمن �أو من �ل�سيا�سيني ذوي �مل�سالح �خلا�سة.  �أنت ت�ستطيع 

بع�سهم  يعرفون  �لنا�ض  �ساعات؛  �أربع  فـي  بالكامل  لبنان  �جتياز 

�لبع�ض بال�سم”.

تقوم  ل  �ملا�سي،  للعام  �لإعالم  ��ستد�مة  موؤ�سر  �سجله  ملا  ووفقًا 

�لدولية  �لأخبار  �إىل  �لإعالم  و�سول  بتقييد  عام  ب�سكل  �حلكومة 

مكتب  من  حماد،  �سامي  �أ�سار  كما  �لأخبار.   م�سادر  �أو  �ملحلية  �أو 

�لرغم  على  �أنه  �إىل  )ميزوف(،  و�لإعالمية  �ل�سحفـية  �خلدمات 

من حالة �حلرب �لقائمة مع ��سر�ئيل �إل �أن معظم مو�قع �لإنرتنت 
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“تاأتي  وقال  �للبنانيني،  �ل�سحفـيني  لإطالع  متاحة  �لإ�سر�ئيلية 

فـي  �لبث  �لإعالمية  �ملحطات  بع�ض  على  ُيحَظر  عندما  �مل�سكلة 

مناطق بعينها”، م�سيفًا �أن “قناة  �ملنار ل تبث فـي �ل�سمال، بينما 

ي�سيطر  ]�لتي  �جلنوبية  �ل�سو�حي  فـي  يظهر  ل  �مل�ستقبل  تلفزيون 

عليها حزب �هلل[.  وهذ� َيحِرم �جلمهور من �ل�ستماع �إىل وجهات 

�لنظر �ملختلفة”.

�ل�سحافة  �إىل  �لدخول  ماز�ل  �ملهنة،  فـي  بالنخر�ط  يتعلق  وفـيما 

�ل�سيا�سية  �مل�سالح  قيام  من  �لرغم  على  �جلميع،  �أمام  مفتوحًا 

و�لطائفـية فـي �أغلب �لأحيان بالتاأثري على توظيف �ل�سحفـيني.  فكما 

�أ�سار �أع�ساء هيئة �لتقدير، قليل من �لو��سطة �أو �لنفوذ �ل�سيا�سي مع 

جهات �لت�سال �ملالئمة، ُيجدي بالتاأكيد، ولكن هذ� ياأتي بغري �ملوؤهلني 

للعمل ك�سحفـيني بينما يكافح حاملو �لدرجات �لعلمية لإيجاد عمل. 

 الهدف رقم 2: 

التقدير: 2.04 

يدخل  تقديرً�  �ملهنية،  �ملعايري  يقي�ض  �لذي  �لثاين،  �لهدف  حقق 

بالكاد فـي حدود مقاربة �ل�ستد�مة بتقدير كلي لعامي 2011/2010 

وينخف�ض قلياًل عن متو�سط عام 2009.

بني  و�ل�سر�ع  و�لطائفـي  �ل�سيا�سي  �لنق�سام  من  �سنو�ت  �ست  �إن 

ناحية،  و�سوريا من  �إير�ن  �ملدعوم من  بقيادة حزب �هلل،  �لئتالف 

�ل�سعودية  ت�سانده  �لذي  �ل�سني  �مل�ستقبل  تّيار  بقيادة  �ملعار�سة  وبني 

بني  �مل�سيحيني  �نق�سام  �إىل   �إ�سافًة   – �أخرى  ناحية  من  و�لغرب 

�لفريقني- ثم قيام �لثورة و�أعمال �لقمع فـي �سوريا �ملجاورة، جميعها  

�أكرث حدة،  ب�سورة  �لفريقني  بني  �لختالفات  لتج�سيد  كافـية  كانت 

مما �أّثر ب�سكل �سلبي على معايري �ل�سحافة. 

ل�ّسن  �سيا�سيًا  �ململوكة  �لإعالم  و�سائل  ح�سد  نظرية  تكري�ض  بعد 

�لهجوم على �خل�سوم �ل�سيا�سيني، �أ�سار �أع�ساء هيئة �لتقدير �إىل �أن 

�لو�سع تدهور لدرجة �أنه لي�ض من بني �لطرفـني �لآن من هو م�ستعد 

لإذ�عة خطاب لأي زعيم �سيا�سي من �ملع�سكر �خل�سم.  وذكر عْي�سة 

�أن “تلفزيون �مل�ستقبل �أ�سبح �لآن يتجاهل متامًا خطاب ن�سر �هلل”، 

�خلطاب،  �إذ�عة  من  “بدًل  و�أ�ساف  �هلل،  حزب  زعيم  �إىل  م�سريً� 

ي�ست�سيفون �سخ�سًا ليهاجم ما جاء فـيه”.

�ملعايري  بتدهور  �أقر  قد  �ل�سابق  �لإعالم  وزير  مرتي  طارق  وكان 

�ملهنية لل�سحافة فـي �أبريل / ني�سان 2011، منتقدً� “�للغة �ملكرّرة” 

�مل�ستخدمة فـي بع�ض و�سائل �لبث �لإعالمي، عازيًا هذ� �لتدهور فـي 

“قيم و�أخالقيات” �لإعالم �إىل �سعف �لو�سول �إىل �ملعلومات، وقال 
معقبًا “هذ� �أمر جديد على �لتاريخ �للبناين”. 

وبرز هذ� �لتوجه بحدة بعد �ل�ستخد�م �لنتقائي من جانب �لإعالم 

للربقيات �لدبلوما�سية �لتي ك�سفت عنها ويكيليك�ض فـي عام 2010؛ 

تّيار  مع  �ملتحالفة  �أو  �ململوكة  �لإعالمية  �لو�سائل  تلك  ركّزت  �إذ 

على  و�مل�ستقبل،  �مل�ستقبل  تلفزيون  مثل  للحريري،  �لتابعة  �مل�ستقبل 

�سرورة  حول  �هلل،  حلزب  �مل�سيحي  �حلليف  عون،  مي�سال  تعقيبات 

جتريد حزب �هلل من �أ�سلحته. 

�هلل،  حلزب  �ملو�لية  “�لأخبار”  �سحيفة  �أذ�عت  ذلك،  غر�ر  على 

و�لتي تـزعم �سر�كتها مع ويكيليك�ض، �سل�سلة من �ملقالت كا�سفة عما 

�دعته تورط �سعد �حلريري فـي تزييف �لأدلة �سد �أع�ساء حزب �هلل 

�لذين مت �لتوجيه �لتهم �إليهم فـي �لنهاية بقتل و�لده. 

مبو�جهة  و�ملكتوب  �ملرئي  �لإعالم  من  كل  فـي  �ل�سحفـيون  وي�ستمر 

�أع�ساء هيئة  �لعقبات فـي �سبيل حتقيق �ملعايري �ملهنية، و�لتي �تفق 

وقال  عليها.   �لتغلب  فـي  �أخفقو�  قد  منهم  �لكثري  �أن  على  �لتقدير 

�ل�سيا�سيون  فـيه  نظام ميتلك  فـي  ين�ساأ  �ل�سحفـي  �لتحيز  �إن  َعْي�سة 

و�سائل �لإعالم: “فال�سحفـيون م�سطرون �إىل �مل�سي وفقُا لل�سيا�سة 

لإر�دة  وفقًا  بدوره  ي�سري  و�لذي  فـيه  يعملون  �لذي  لالإعالم  �لعامة 

�ملانحني �ل�سيا�سيني”. 

ل�سك �أن �لتبعيات �ل�سيا�سية لكربى �ملحطات �لتلفزيونية فـي لبنان 

و��سحة  جدً� لدرجة �أنهم يف�سرون بها �لأحرف �لأوىل �ملكونة لال�سم 

�ملخت�سر للقناة، فمثاًل قناة �ل�سبكة �لوطنية لالإر�سال )�إن بي �إن( 

تعرف حمليًا باأنها نبيه بري نيوز، بو�سفها مملوكة فـي معظمها لنبيه 

بري، رئي�ض جمل�ض �لنو�ب �ل�سيعي، وحلزبه �أمل، �حلليف �لأ�سا�سي 

حلزب �هلل.

ل حزب �هلل قناة �ملنار �لتي تقدم م�سمونًا دعائيًا مع فقر�ت  كما مُيوِّ

منتظمة مُتجد �نت�سار �جلماعة �مل�سلحة فـي ن�سالها لتحرير �جلنوب 

�للبناين من �لإحتالل �ل�سر�ئيلي، و�سمودها فـي حرب يوليو / متوز 

عام 2006.  وفـي عام 2011، تخّلت �ملحطة عن �أي حماولة للتظاهر 

يد  على  �سوريا  فـي  �ملتظاهرين  قتل  عن  مو�سوعية  �أخبار  بتقدمي 

حلفائهم فـي نظام �لأ�سد، مردّدة ترنيمة �لنظام �أن �لثور�ت يقودها 

�ل�سلفـيون �أو �ل�سّنة �لأ�سوليون. 

�ملو�سوعية  معايري  �أمام  حقيقيًا  حتديًا  �سوريا  فـي  �لأزمة  فر�ست 

�أع�ساء  وجد  �لتي  �للبنانية،  �ل�سحافة  فـي  �لإخباري  �لعمل  ومهنية 

�لرغم  فعلى  فـيها.   �أخقفو�  قد  زمالءهم  �أن  عمومًا  �لتقدير  هيئة 

تغطية  فاإن  و�لثقافـية،  و�لتاريخية  �جلغر�فـية  �لوثيقة  �لرو�بط  من 

�ل�سحفـيني �للبنانيني لالأحد�ث �خلطرية �لد�ئرة فـي �سوريا �ت�سمت 

بخلوها من �أي حتقيقات ��ستق�سائية قوية �أو �أخبار عاجلة.

فـي  �لأمريكية  باجلامعة  �لباحثني  كبار  ريتا �سّياح، من  وقد ذكرت 

بريوت �أنه “مل تقدم �أية و�سيلة من و�سائل �لإعالم �للبنانية �أي �سيء 

خا�ض عن �سوريا، لقد كان �حلديث عن �سوريا ل يختلف عن �حلديث 

“�إن  مردفة  عنهم[”،  بعيد  بلد  ]وكاأنها  �أفغان�ستان  �أو  �لعر�ق  عن 

بع�ض  فهناك  �للبنانيني،  �ل�سحفـيني  على  ع�سري  مو�سوع  �سوريا 
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�للبنانيني �لذين يوؤيدون �لنظام �ل�سوري تاأييدً� حقيقيًا، بينما هناك 

فـي  �ل�ستقر�ر  على  �لد�ئمة  �ملخاوف  �إن  يعار�سونه متامًا.   �آخرون 

لبنان ل ُت�سجع �ل�سحفـيني على تناول �ل�ساأن �ل�سوري”.  

و�لإعالمية  �ل�سحفـية  �خلدمات  مكتب  من  حماد،  �سامي  حّدد 

)ميزوف(، قناة  نيو تي فـي بو�سفها و�حدة من �لقنو�ت �لتي تتمتع 

بهام�ض �أكرب من �حلرية مقارنة مبعظم �ملحطات �لأخرى، وقال �إن 

“هناك بع�ض هو�م�ض من �حلرية للمر��سلني، على �لرغم من �ملال 
�ل�سيا�سي �لذي يتدفق �إىل �لإعالم”، و�أ�ساف �أي�سا “لطاملا وجهت 

قناة  نيو تي �إنتقاد�ت ل�سوريا على �لرغم من �لتز�مها بخط �ملقاومة 

�ملتحالف مع �سوريا”.  

كما �أملح �لعديد من �أع�ساء هيئة �لتقدير �إىل �أن  تاأثري �ملال �ل�سيا�سي 

على �لتغطية �لإعالمية ل يقت�سر على �سما�سرة �ل�سلطة  �ملحليني؛ 

�إد�نتها لأعمال �لقمع �لتي يقوم بها �لأ�سد  �أعلنت قطر عن  فعندما 

فـي �سوريا و�سحبت متويلها من جريدة  �لأخبار �لتي تدين ب�سكل عام 

تنتقد  مو�سوعات  بن�سر  �لفور  على  �جلريدة  بد�أت  ل�سوريا،  بالولء 

نطاق ممنوع على �سحفـيي  قبل  كانت من  و�لتي  �ململكة �خلليجية، 

�جلريدة �لقرت�ب منه.

هوؤلء �لذين وقفو� �سد �لتوجه �ل�سيا�سي لالأخبار، وهي �جلريدة �لتي 

وجدو�  �ملحلية،  �ل�ستق�سائية  �لإخبارية  لتقاريرها  بها  �أ�سيد  طاملا 

�أنف�سهم فـي ماأزق بكل ما حتمل �لكلمة من معاٍن.  فقد ��ستقال خالد 

�أيلول �حتجاجا   / �سبتمرب  فـي  �لأخبار  نائب رئي�ض حترير  �ساغية، 

على حتيز �جلريدة فـي دعمها للنظام �ل�سوري. 

“فـي  �لجتماعي،  �لإعالم  تبادل  جمعية  من  جنم،  حممد  قال 

كتب  كيف  وروى  مكان”،  كل  فـي  �سغرية  ديكتاتوريات  جتد  لبنان 

�بر�هيم �أمني رئي�ض حترير �لأخبار مقاًل ذي نربة �نتقادية معتدلة 

مردفًا  للجريدة،  �لرئي�سيني  �لد�عمني  �هلل  وحزب  �أمل  حركة  حول 

“�ساعتها قال ن�سر �هلل فـي �إحدى خطبه �أن �لأخبار جريدة م�ستقلة 
�ل�سرب،  خارج  تغني  �أن  ت�ستطيع  ل  لكنك  ول مُتثل ]حزب �هلل[”.  

عن  �لتمويل  مبنع  �لنهاية  فـي  عمله  و�أد  وباإمكانهم  �سيعي  �أمني  �إن 

�جلريدة”.

�أع�ساء  ذكر  نعمتهم،  لأولياء  �ل�سيا�سي  �لتوجه  �نتهاج  عن  وف�ساًل 

�لأخرى  هي  تـُعاين  �للبنانيني  �ل�سحفـيني  مهنية  �أن  �لتقدير  هيئة 

من غياب �ملعايري �لأ�سا�سية للتقارير �لإخبارية.  قالت �سارة �ل�سال، 

من تلفزيون �مل�ستقبل �ملو�يل حلركة 14 مار�ض / �آذ�ر “�ل�سحفـيون 

ب�سكل عام ل يعلمون و�جباتهم �أو حقوقهم”.  ويرى يوجن �أن �ل�سياق 

�ل�سيا�سي يوؤدي �إىل �إخفاقات �أ�سا�سية ومينع �ل�سحفـيني من �لتحلي 

باملعايري �ملعرتف بها دوليًا فـي عمل �لأخبار.

�أ�سار �لعديد من �أع�ساء هيئة �لتقدير �إىل عملية مزج �لر�أي باخلرب 

فـي  تبد�أ  “فالأخبار  �مل�سائية؛  �لأخبار  ن�سر�ت  فـي  و��سح  ب�سكل 

بالتحليل ولي�ض بالأخبار، وكاأنهم يقولون  �لثامنة م�ساء ولكنها تبد�أ 

تعبري  حد  على  لك”،  ُيقدم  ما  و�بتالع  فمك  فتح  �إل  عليك  ما  لك 

جنم.  فـي حني قدر يوجن �أن ن�سبة “�ستني �إىل �سبعني باملائة من ن�سرة 

�أن تكون ت�سريحات ماأخوذة عن قارئي �لأخبار  �إل  �لأخبار ل تعدو 

و�ملحللني”.

م�سادر  عدة  من  �ملعلومات  “جمع  �إن  يوجن  قال  ذلك،  عن  ف�ساًل 

�ملر��سل  قيام  ففكرة  �للبنانية،  �ل�سحافة  فـي  تقليدية  م�سكلة  ُيعد 

�ل�سحفـي بالإ�ستقاء من �ثنني �أو ثالثة م�سادر تـُوثــِّق �خلرب �أمر ل 

يحدث فـي معظم �لأحو�ل.  �أمتنى لو كانت �لأحو�ل �أف�سل من ذلك، 

فب�س�سب �لعالم �ملتحزب لي�ض هناك من ُي�سجع �سغار �ل�سحفـيني 

على �لتحلي بالإن�ساف”. 

من �ملوؤكد �أن �ل�سحفـيني �لذين يحاولون تقدمي جانبّي �لق�سة غالبًا 

روؤ�سائهم،  �ل�سياغة من جانب  لإعادة  ما يجدون عملهم قد خ�سع 

من  “�لعديد  �أن  َعْي�سة  ويذكر  �لرقابة،  حّد  �إىل  ت�سل  قد  لدرجة 

�ل�سحفـيني يتعر�سون للحرج بعد �أن ُتعاد �سياغة مقالتهم بالكامل، 

ومن ثـّم يخ�سرون م�سادر �ت�سال جيدة نتيجة لذلك”.

�إن كاًل من �لرقابة �ل�سريحة و�لرقابة �لذ�تية هما جزء من �للعبة 

ليرب�لية  �لأكرث  �لقو�نني  ببع�ض  �لرغم من متتعها  فعلى  لبنان،  فـي 

فـي �ملنطقة، تو�جه �ل�سلطات �للبنانية فـي معظم �لأحيان �نتقاد�ت 

ق  لذعة ب�سبب �لنظام �لرقابي �لتع�سفـي �مل�سكوك فـي قانونيته و�ملُطبَّ

�ملنا�سرين  عنه  يقول  و�لذي  للدولة  �لتابعة  �لعام  �لأمن  �أجهزة  من 

للق�سية �أنه ل ي�ستند �إىل �أي ن�ض قانوين.

��ستملت ق�سايا �لرقابة �لأكرث �سهرة فـي عامي 2010 و 2011 على 

يتناول  �لذي  �خل�سر�ء(،  )�لأيام  دييز  جرين  فـيلم  حظر  ق�سية 

حممود  �نتخاب  �ساب  �لذي  �لنز�ع  ب�ساأن  �إير�ن  فـي  �لتظاهر�ت 

�ملزمع عر�ض  من  كان  �أن  وبعد  �لثانية،  للمرة  رئي�سًا  �أحمدي جناد 

�لفـيلم فـي مهرجان �أفالم حملي، مت �سحبه - فـي �لغالب- بناًء على 

�أو�مر من حزب �هلل �لذي تقوم �إير�ن بتمويله وت�سليحه.

كذلك تـُحّدد �تفاقية �لأمن �لطويلة �لأمد مع �سوريا خطوطًا حمر�ء 

لالأفالم �لتي ميكن عر�سها فـي لبنان.  فقد ذكر منتجو فـيلم �سارع 

هوفلني )هوفلني �سرتيت(، �لذي مت ت�سويره فـي عام 2009، و�لذي 

يروي ق�سة �نتفا�سة بع�ض �لطالب فـي عام 2005 �سد وجود �لقو�ت 

�لعام طالب بحذف م�سهد كامل كان  �أن �لأمن  لبنان،  �ل�سورية فـي 

ي�سور �لطالب وهم يحرقون �لعلم �ل�سوري.

كما �ألقى �لن�سطاء باللوم على �لنزعة �ملجتمعية �ملحافظة عندما مت 

منع فـيلم د�نيال �أربيد �لأخري، فندق بريوت )بريوت هوتيل(، �لذي 

لبنان” نظرً�  �أمن  “مُيثل خطرً� على  باأنه  �لعام  �لأمن  تعلّلت رقابة 

رّجح  حني  فـي  �حلريري.   �غتيال  �سبيحة  �حلياة  لو�قع  لت�سويره 

�لن�سطاء �أن يكون �مل�سهد �جلن�سي �ل�سريح بني �مر�أة لبنانية ورجل 
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�إىل  �لو�سول  �لفـيلم من  ملنع  �أدى  �لذي  �لرئي�سي  �ل�سبب  هو  �أجنبي 

�سا�سات �لعر�ض.  كما منع �لأمن �لعام �لألبوم �لأخري ملغنية �لبوب 

�لأمريكية ليدي جاجا، على �لأقل فـي �لبد�ية، نتيجة لل�سغوط �لتي 

مار�ستها �إحدى �جلماعات �لكاثوليكية.

�ل�سيا�سي  و�لنفوذ  �لرقابة  �ل�سحفـي تخطي عو�ئق  ��ستطاع  لو  حتى 

وتكاليف  �ملنخف�سة  �لرو�تب  فاإن  �لإخباري،  �لعمل  على  �ملفرو�سة 

�ملعي�سة �ملتز�يدة با�ستمر�ر، خا�سة فـي بريوت، جتعل نظام �لر�ساوى 

�لعديد من  ي�سعب على  لدرجة  لبنان مغريًا  فـي  �ملتاأ�سل  �ل�سيا�سية 

�ل�سحفـيني مقاومته.  وذكر �أع�ساء هيئة �لتقدير �أن �ل�سحفـيني بعد 

�إىل 1،200   600 �أربع �سنو�ت من �لعمل فـي �ملهنة يتقا�سون ما بني 

من  حديثة  �سقة  �إيجار  يكفـي  بالكاد  وهذ�  �سهريًا،  �أمريكي  دولر 

حجرتني فـي و�سط بريوت.  و�أّما عن �مليز�نيات �ملخ�س�سة للر�ساوى �أو 

“�لإكر�ميات” لل�سحفـيني كما هو معروف حمليًا، �سّرح �أع�ساء هيئة 
�لتقدير �أنه من �ملعلوم جيدً� من هم �ل�سيا�سيون �ملعتادون على دفع 

مبالغ  نقدية �إىل �ل�سحفـيني قبل مغادرتهم �ملكتب، و�لتي ترت�وح بني 

200 �إىل 1،000 دولر �أمريكي.  نتيجة لذلك، فاإن قلة من �ل�سحفـيني 

هم �لذين ي�ستمرون فـي �لعمل فـي �ملنافذ �لإخبارية؛ �إذ يذكر علوية 

“�أن معظم خريجي �ل�سحافة ينتهي بهم �ملطاف للعمل فـي حمطات 
�لتلفزيون �لرتفـيهية �لعربية.  وب�سبب �سعف �ملرتبات، ينتظر معظم 

�ل�سحفـيني �لفر�سة لل�سفر �إىل �خلارج، و�أنا و�حد منهم”.

�أن �لرب�مج  �أع�ساء هيئة �لتقدير على  �أ�سّر  على �لرغم من ذلك، 

�إن  بل  �لإخبارية.   �لرب�مج  على  حال  باأي  تطغى  ل  �لرتفـيهية 

�لرتفـيهية  للرب�مج  �لكبري  �لنت�سار  يلم�سون  �لهيئة  �أع�ساء  بع�ض 

�سي  بي  �إل  تلفزيون  قر�ر  فاإن  ذلك  ومع  �ل�سيا�سية،  �لر�سالة  ذ�ت 

ُيعد  رمبا  �لإخبارية  �لرب�مج  وتقلي�ض  �لرتفـيه  على  بالرتكيز 

�ل�سيا�سية،  �حلو�رية  �لرب�مج  على  �لطلب  �نخفا�ض  على  موؤ�سرً� 

 ،2005 عام  فـي  �ل�سوري  �لع�سكري  �لن�سحاب  �إثر  ت�ساعفت  �لتي 

عندما �ختفت ما بني ع�سّيًة و�سحاها �خلطوط �حلمر�ء �لتي طاملا 

�لأثري  موجات  �إىل  ر�أي  �ساحب  كل  فت�سابق  �لأ�سد،  نظام  و�سعها 

للتعبري عن ر�أيه علنًا.

بحلول عام 2011، ظهر برنامج حو�ري �سيا�سي جديد على قناة �إم 

تي فـي، ومن �سخرية �لقدر �أن �لإ�سم �لذي �أطلق على �لربنامج هو 

�ملو�سوعية، فقد �أحدث �سجة على يوتيوب و�أ�سبح رمزً� ملدى �سجر 

�إحدى  ففـي  �لبالد؛  فـي  �لد�ئرة  �ل�سيا�سية  �حلو�ر�ت  من  �للبنانني 

فـي  موقفه   ياأخذ  �مل�ستقبل،  تّيار  من  علو�ض،  م�سطفى  كان  �ملر�ت 

�لجتماعي،  �لقومي  �ل�سوري  �حلزب  من  �سكر،  فايز  مع  مناظرة 

�لذي تربطه عالقة وثيقة بالأ�سد، ومع ت�سعيد �لرجلني بكيل �للعنات 

عرب  �أمامه  �لذي  �ملاء  بكاأ�ض  يرمي  ب�سكر  �إذ�  �لبع�ض،  لبع�سهما 

�لطاولة، ثم يلتقط كر�سيه، وكان ل بّد من منعه قبل �أن ي�سرب به 

خ�سمه فـي �ملناظرة.

وطبقًا ملا �أ�سار �إليه موؤ�سر ��ستد�مة �لإعالم عن �لعام �ملا�سي، ُيعّد  

�لأجهزة  �أحدث  ��ستخد�م  فـي  �لإقليمي  �مل�ستوى  على  ر�ئدً�  لبنان 

�لتقنية فـي �إنتاج وتوزيع �لأخبار.

الهدف رقم 3: 

تعدّد م�صادر الأخبار 

التقدير: 2.41

كما فـي در��سات موؤ�سر ��ستد�مة �لإعالم �ل�سابقة، فقد �أعطى �أع�ساء 

�لهيئة �أعلى تقدير للموؤ�سر �لذي يقي�ض تعدد م�سادر �لأخبار منوهني 

�إىل متتع �للبنانيني بتعدد �مل�سادر �لإخبارية �لتي تت�سم ب�سكل عام 

ثابتًا عند نطاق  �لتقدير  �إليها، تاركني  �لو�سول  باأنها متاحة وميكن 

فقد  ذلك،  ومع  �لإعالم.   ��ستد�مة  موؤ�سر  على  �ل�ستد�مة  مقاربة 

�تفق �أع�ساء �لهيئة على �أنه رغم تقدمي �لإعالم للعديد من وجهات 

�لنظر �ملختلفة، فاإن �لقلة �لقليلة - �إن وجدت - من �ملنافذ �لإعالمية 

�لفردية هي �لتي ميكن �عتبارها مو�سوعية.

هّوة  تت�سع  �ملجاورة،  �سوريا  فـي  �ل�سيا�سي  �ملوقف  �حتد�م  مع 

�لنق�سام �ل�سيا�سي فـي لبنان ما بني كتلة 8 مار�ض / �آذ�ر �ملتحالف 

مع �سوريا و�إير�ن، وبني كتلة 14 مار�ض / �آذ�ر �ملو�لية عمومًا للغرب 

زهيدة  �ل�سحف  �أ�سعار  تظل  حني  فـي  �ل�سعودية.   من  و�ملدعومة 

)من 0.33 �إىل 1.33 دولر �أمريكي( ومتاحة على نطاق و��سع فـي 

�إىل  �ملجمل  فـي  تنتمي  �ل�سيا�سية  �أيديولوجياتها  فاإن  �لبالد،  �أنحاء 

�إحدى هاتني �لكتلتني.

من بني �لإحدى ع�سرة جريدة �لكربى تعترب كل من �لأنو�ر، �لبريق، 

�حلياة، �للو�ء، �مل�ستقبل، �لنهار، و�ل�سرق، مو�لية حلركة 14 مار�ض 

/ �آذ�ر، بينما تدعم �لأخبار، �لديار، و�ل�سفـري فـي �ملجمل حتالف 8 

مار�ض / �آذ�ر، �أما جريدة  �لبلد �ليومية وجريدة �لكلمات �لأ�سبوعية، 

فُتعد �أقل حتزبًا.   

تان ت�سدر�ن فـي لبنان باللغة �لفرن�سية وهما   وهناك جريدتان يوميـِـّ

�أوريون دي جور و �أك�سيون، ف�ساًل عن جريدة  ذ� ديلي �ستار �ل�سادرة 

�لأرمينية  باللغة  �ل�سادرة  �ليومية  و�جلريدة  �لإجنليزية،  باللغة 

فـي  �أي�سًا  �لبلد  جريدة   بد�أت   ،2010 عام  فـي  مامول.   �سورياكان 

�إ�سد�ر طبعة باللغة �لفرن�سية. 

�لأخبار  فـي  بالعمل  له  مرخ�سًا  �إ�سد�رً�   110 يوجد  عام  بوجه 

�لأخبار  �إىل  �لو�سول  ب�سهولة  �للبنانيني  متتع  عن  ف�ساًل  �ل�سيا�سية 

�لر�ديو  حمطات  على  يتعني  �لقانون  لن�سو�ض  فطبقًا  �ملذ�عة، 

 16 هذه  وت�سمل  لبنان،  ربوع  كامل  تغطية  �خلا�سة  و�لتلفزيون 

و�لفرن�سية  و�لإجنليزية  �لعربية  باللغة  ناطقة  قومية  �إذ�عة  حمطة 

ر�ديو  حمطة  �إىل  بالإ�سافة  حملية،  ر�ديو  حمطة  و11  و�لأرمينية، 

لبنان �لذي متلكه �لدولة.
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و�سبع  للدولة،  تابعة  و�حدة  تلفزيونية  حمطة  �لبالد  فـي  توجد  كما 

قنو�ت �أخرى خا�سة.  وب�سورة �أكرب مما يحدث مع �ل�سحف، ميتلك 

�أجند�تها  خدمة  �إىل  متيل  �لتي  �لتلفزيونية  �ملحطات  �ل�سيا�سيون 

�ل�سيا�سية ب�سكل �أكرب وب�سورة مبا�سرة.

�آذ�ر   / مار�ض   14 حلركة  �ل�سني  �لزعيم  �حلريري،  �سعد  ميتلك 

ل حزب �هلل �ل�سيعي، �لذي يقود  حمطة  تلفزيون �مل�ستقبل، بينما مُيوِّ

حتالف 8 مار�ض / �آذ�ر، قناة  �ملنار �أكرب مناف�سيها.  ويحظى حتالف 

8 مار�ض / �آذ�ر بتاأييد حمطة  �أور�جن تي فـي �ململوكة لزعيم �لتّيار 

�لتي  �إن  بي  �إن  وقناة   وعائلته،  �مل�سيحي مي�سال عون  �لوطني �حلر 

ميلكها نبيه بري �لرئي�ض �ل�سيعي ملجل�ض �لنو�ب.

�لقو�ت  �أ�س�ستها  �لتي  �سي،  بي  �إل  قناة   تهتم  �لر�هن،  �لوقت  فـي 

�إبان �حلرب �لأهلية، بامل�سمون �لرتفـيهي ب�سكل  �للبنانية �مل�سيحية 

�آذ�ر،   / مار�ض   14 حركة  مع  عام  ب�سكل  تتحالف  ولكنها  �أ�سا�سي، 

وكذلك �حلال مع قناة  �إم تي فـي )�ململوكة لغربيال �ملّر، �سقيق وزير 

�لدفاع �ل�سابق �إليا�ض �ملّر(.  وقد �أعيد �فتتاح �ملحطة فـي عام 2009، 

بالدعاية  �تهامات  �إغالقها على خلفـية  �سنو�ت من  �سبع  بعد م�سي 

�لنتخابية لغربيال �ملّر.  �أما قناة  نيو تي فـي فـُينظر �إليها عمومًا على 

�أنها حمايدة، و�إن كانت متيل نحو حتالف 8 مار�ض / �آذ�ر.

�ملئات من قنو�ت �لبث �لف�سائية �لعربية و�لدولية تتوفر على نطاق 

و��سع من خالل ��سرت�كات �لقر�سنة مقابل حو�يل 20 دولرً� �أمريكيًا 

�سهريًا.  كما تغطي �سبكة �لإنرتنت جميع �أنحاء �لبالد، �إل �إن نطاق 

�إىل  بعد  َي�سل  مل   )Broadband( لالإنرتنت  �لو��سع  �ملدى  �ت�سال 

�ملناطق �لأبعد جغر�فـيًا، وحتى �سيف 2011 كانت تكلفة ��سرت�كات 

فر�ض  فـي  نف�سها  جُتهد  �لدولة فال  �أما  مرتفعة.   تز�ل  ل  �لإنرتنت 

من  تعمل  �لتي  �ملو�قع  ذلك  فـي  مبا  �لإنرتنت،  مو�قع  على  �لرقابة 

د�خل ��سر�ئيل و�لتي ماز�ل لبنان فعليًا فـي حالة حرب معها.

�أوجريو  و�سركة  �لت�سالت  وز�رة  حاولت  ذلك،  من  �لرغم  على 

لالت�سالت، وهي �سركة �سبه م�ستقلة، حجب مكاملات موقع �سكايب 

قر�بة �ل�سهر خالل يونيو / حزير�ن 2010، خوفًا من خ�سارة �لأرباح 

جر�ء �جتاه �مل�ستخدمني �إىل �لإنرتنت لإجر�ء �ملكاملات �لدولية بعد �أن 

كانت تكلفهم �لكثري.  ولكن �سرعان ما مت رفع �حلظر عندما و�جهت 

�ل�سركتان �سغوطًا متز�يدة من �ملجتمع �ملدين وو�سائل �لإعالم.

على �لرغم من توفر معظم �لآر�ء �ل�سيا�سية و�لدينية، فاإن عدد كبري 

من �مل�ستهلكني يف�سلون ��ستقاء �أخبارهم من خالل و�سائل �لإعالم 

علي  يذكر  �إذ  �إليه؛  ينتمون  �لذي  و�لطائفـي  �ل�سيا�سي  �لتوجه  ذ�ت 

�ساحي من جريدة �لبلد “ُي�ساهد �ل�سيعة فـي �لأغلب قناة �ملنار �أو �إن 

بي �إن، بينما ي�ساهد �ل�ُسّنة  تلفزيون �مل�ستقبل”.

ومع ظهور �ملدونات �ل�سيا�سية �ملحرتفة مثل قفا نبكي �أو ربيع بريوت، 

بينما  �ل�سيا�سية،  و�لتحليالت  لالأخبار  بديل  م�سدر  للبنانيني  �أتيح 

ذكر حممد جنم، من جمعية تبادل �لإعالم �لجتماعي، �أن �لإعالم 

“�لإعالم  لبنان.  م�ستقبل  حول  �لنقا�ض  تو�سيع  فـي  بد�أ  �لجتماعي 

بد�أ  وقد  ي�ساء،  ما  يقول  لكي  �لو�سيلة  �سخ�ض  لأي  ُيوِفر  �لجتماعي 

بع�ض  �إىل  يحتاج  �أنه  �إل  متز�يدة،  ب�سورة  ��ستخد�مه  فـي  �لنا�ض 

�لوقت كي يت�سّكل وي�سبح جزءً� من �ملنظومة �حلياتية”.

فـي  وخليفته  �ل�سابق،  �لوزر�ء  رئي�ض  �حلريري  �سعد  من  كاًل  �إن 

�ملن�سب جنيب ميقاتي، ي�ستخدمان تويرت �لآن للتو��سل مع �ملوؤيدين 

لالإعالم  �ملحوري  �لدور  مع  باملقارنة  ولكن  �لأ�سئلة،  على  و�لإجابة 

�لجتماعي فـي ثور�ت �لتغيري �لتي �سهدتها تون�ض، م�سرو�سوريا فاإن 

�سبكة �لإعالم �لجتماعي فـي لبنان جتاهد كي  حتّول �لوجود على 

�لإنرتنت �إىل ن�ساط على �أر�ض �لو�قع.

�لأخبار  م�سادر  كرثة  من  �لرغم  على  �أنه  �إىل  �سّياح  خـَـلـُـ�سـَـت    

و�لدينية  �ل�سيا�سية  �ل�سخ�سيات  لكبار  مملوكة  �أنها  �إل  لبنان،  فـي 

“ميكن للمو�طن �للبناين  �آر�ءهم، وقالت  �للبنانية، وبالتايل تعك�ض 

�لعتماد عليها جمتمعة للح�سول على �لأخبار، �إل �أن كاًل منها على 

حد� يقدم للمو�طن �أخبارً� ت�ستند �إىل روؤيتها �ل�سيا�سية �خلا�سة”.

�تفق معظم �أع�ساء هيئة �لتقدير على �أنه، بوجه عام، ل ُيّعد �إعالم 

�لدولة فـي لبنان متحزبًا، ولكنه ل يجذب �لكثري من �جلمهور.  وقال 

يعقوب علوية من قناة  �إن بي �إن �لتابعة حلركة �أمل �أن “�إعالم �لدولة 

ل يعك�ض �أي خط �سيا�سي ويت�سم ب�سعفه �ل�سديد، فـيما عد� تغطيته 

يتم  �أن  �إىل  مييل  �لدولة  �إعالم  فاإن  ليوجن،  ووفقًا  �جلي�ض”.   لعيد 

�لآخرين  “لدى  طاملا  �أنه  نّوه  لكنه  �لرئي�ض.   جانب  من  ��ستخد�مه 

  . �لتو�زن” قدرً� من  ُيحقق  �لأمر  فهذ�  �لإعالمية،  منافذهم  جميعًا 

لكن رغم ذلك، كان �أع�ساء هيئة �لتقدير فـي �لعام �ملا�سي ينتقدون 

بوجه عام موقف حمطة  تيليليبان �لتلفزيونية �ململوكة للدولة، وكذلك 

�حلكومة،  خدمة  �أجل  من  فقط  ُوِجد�  لأنهما  لبنان  ر�ديو  موقف 

ويتباكيان على �حلقبة �لتي َوّلت، عندما كانت هيئة �لإذ�عة �لعامة 

�للبنانية تتبو�أ مركز �لريادة �لإقليمية فـي تغطية �لفنون و�لثقافة.

متتلك وكالت �لأنباء �لدولية مثل �لآ�سو�سيتد بر�ض، رويرتز، ووكالة 

فر�ن�ض بر�ض مكاتب لها فـي لبنان، ويتم توزيع مادتها �لإخبارية على 

نطاق و��سع.  وهناك �لعديد من وكالت �لأنباء �للبنانية، منها �لن�سرة، 

و�لإعالمية  �ل�سحفـية  �خلدمات  مكتب  �لآن،  لبنان  �للبناين،  �مللف 

لالأنباء  ووكالتني  )�لفل�سطينية(،  �لوفا  �أنباء  وكالة  )ميزوف(، 

مملوكتني للدولة: وكالة �لأنباء �لوطنية، ووكالة �لأنباء �ملركزية.

رغم �أنه من �ملفهوم �أن �ملوؤيدين �ل�سيا�سيني يقفون غالبًا خلف �ملنافذ 

ملكية  طبيعة  حول  د�ئمة  �سفافـية  هناك  لي�ست  �أنه  �إل  �لإعالمية، 

هذه �ملنافذ.  ومع ذلك، رحب مر�قبو �لإعالم فـي �سبتمرب / �أيلول 

2011 باإعالن جريدة  �ل�سفـري ذ�ت �مليول �لي�سارية عن عثورها على 

 - جريدة  فـي  ي�ستثمر  �سوف  �أعمال  رجل  لأن  لي�ض  جديد،  م�ستثمر 
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فهذ� �أمر غري جديد فـي حد ذ�ته - ولكن لأن �جلريدة �أعلنت ذلك 

على �ملالأ.

حمرر  �أيوب،  �سارل  كتب  كيف  �لتقدير  هيئة  �أع�ساء  و�سف  كما 

 2011 �سيف  فـي  �آذ�ر،   / مار�ض   8 لتحالف  �لديار�ملو�لية  جريدة 

مقالة �فتتاحية �أقّر فـيها �سر�حًة بتلقي جريدته متوياًل من م�سادر 

ُدفعت  �لتي  �ملحددة  �ملبالغ  عن  �أي�سًا  �أيوب  و�أف�سح  بل  �سيا�سية.  

خمتلفة،  �سيا�سية  م�سادر  من  تلقاها  �إنه  وقال  �لأمريكي  بالدولر 

من بينها م�سادر ذ�ت �سلة برئي�ض �لوزر�ء �ل�سابق �سعد �حلريري، 

حزب �هلل، و�سوريا.

باللغة  �إذ�عية  �لأقليات.  فهناك حمطة  �إعالم  يتم جتاهل  عادًة ما 

ن�سرة  يذيع  �لذي  �مل�ستقبل  تلفزيون  �سوى  يوجد  ل  بينما  �لأرمينية، 

�إخبارية ملدة �ساعة باللغات �لأرمينية، �لإجنليزية، و�لفرن�سية.  وعلى 

�لرغم من �أن �لأكر�د يتمتعون باحلرية فـي �لن�سمام �إىل �لدوريات 

�إذ�عيًا  بثًا  قناة  �أية  ُتقدم  مل  �لآن  حتى  �أنه  �إل  ون�سرها،  �لإخبارية 

باللغة �لكردية. 

الهدف رقم 4: 

اإدارة الأعمال

التقدير:2.05

��ستد�مة  ذ�ت  �إعالمية  �سركات  �إد�رة  حمنة  على  �لأمثلة  �أبرز  لعل 

 / يونيو  فـي  حدث  ما  هو  لبنان،  فـي  ربحًا  تّدر  وكم�ساريع  ذ�تية، 

�ل�سحف  �إحدى  �لنهار،  جريدة  �إرغام  مت  عندما   2010 حزير�ن 

للموؤمتر  �ملخططة  ��ست�سافتها  �إلغاء  على  �لر�ئدة،  �ملحلية  �ليومية 

�لعاملي لل�سحف �لثالث و�ل�ستني.

فبعد �أن كان خمططُا ��ست�سافة ما يقرب من 1،500 من �لنا�سرين 

بعنو�ن  موؤمتر  فـي  بريوت  فـي  لل�سحف  �لتنفـيذيني  �ملديرين  وكبار 

“بحثًاعن �لنموذج �جلديد لالأعمال”، ��سّطر �ملنظمون �إىل �إعادة 
تُعد  �أنها مل  �لنهار  �أن �سرحت  بعد  �أملانيا  فـي  لُيعقد  �ملوؤمتر  جدولة 

مليون   1.6 بلغت  �لتي  �حلدث  ��ست�سافة  بتكلفة  �لوفاء  على  قادرة 

جنيه ��سرتليني. 

و�تفق �أع�ساء هيئة �لتقدير على �أن م�ستقبل �لإعالم �للبناين يخ�سع 

منوذج  عليه  يتاأ�س�ض  �لذي  �ل�سيا�سي  �ملال  �أهو�ء  �إىل  كبري  ب�سكل 

�لعمل �لإعالمي لديهم.  ويو�سح َعْي�سة ذلك بقوله “��سطر تلفزيون 

تلفزيونية،  بر�مج  ب�سعة  و�إلغاء  موظف  مئتي  ف�سل  �إىل  �مل�ستقبل 

�أزمة  يو�جه  �سعد  �إن  لهم  قيل  يجري،  عما  �ملوظفون  �ساأل  وعندما 

�لوريث  �حلريري،  �سعد  �مللياردير  �إىل  م�سريً�  نقود”  لدينا  ولي�ض 

�لوزر�ء خم�ض  لو�لده رفـيق �حلريري �لذي تر�أ�ض جمل�ض  �ل�سيا�سي 

�لعمل  كو�در  �أجور  دفع  �أ�سهر، مت  وبعد مرور عدة  قبل.   مر�ت من 

�سركته  بيع  �إىل  �حلريري  ��سطر  �أن  بعد  ولكن  �مل�ستقبل،  بتلفزيون 

�لر�بحة �أوجريو تيليكوم �إىل �سركة تيليكوم �ل�سعودية من �أجل ت�سوية 

عامي  خالل  �لعمالة  عن  �ل�ستغناء  و��ستمر  �ملت�ساعدة.   �لديون 

2010 و2011.  فـي مايو / �آيار 2011، ��ستغنت جريدة �لأخبار عن 

�سهر من هذ�  بعد  كرم  ثائر  �لنا�سر  �أغلق  بينما  موظفـيها،  20 من 

طويلة  لفرتة  ��ستمرت  �لتي  �ل�سحفـية  �إ�سد�ر�ته  من  ثالثة  �لتاريخ 

وهي مند�ي مورننج ، �لبريق، ول ريفو دي ليبان.

حتى  جدد  م�ستثمرين  لإيجاد  فت�سعى  �لأخرى  �لإعالم  و�سائل  �أما 

ت�ستطيع �لبقاء، فها هو طالل �سلمان �لنا�سر ورئي�ض حترير �ل�سفـري 

�ل�سفقة  باأن  ح  ُي�سرِّ  ،1974 فـي  �إن�سائها  منذ  تر�أ�ض جريدته  �لذي 

د�نيال  جمال  �إىل  �ل�سفـري  �أ�سهم  من  باملائة   20 لبيع  عقدها  �لتي 

تعني �أن �جلريدة لن “تتملكها بعد �لآن �ملخاوف حول كيفـية تاأمني 

�حتياجاتها [�ملالية] من �أجل �لبقاء”.

وك�سف يوجن عن جتربته �ل�سخ�سية حول �حلالة �لقت�سادية �ملحفوفة 

باملخاطر �لتي جُترب معظم �للبنانيني على �مل�سي على �حلبل �مل�سدود.  

ففـي يناير / كانون �لثاين 2009، �سدر حكم ق�سائي باإغالق جريدة 

ديلي �ستار �ل�سادرة باللغة �لإجنليزية و�ملو�لية حلركة 14 مار�ض / 

جميل  عجز  �أن  بعد  وذلك  ر�أي،  كمحرر  يوجن  بها  يعمل  �لتي  �آذ�ر، 

�ملحلية،  �لبنوك  لأحد  بها  �ملدين  �لقرو�ض  متويل  �إعادة  عن  مرّوة 

و�أغلقنا   ،2006 حرب  عقب  �لإعالنات  عائد�ت  “�نخف�ست  قائاًل 

�جلريدة على مد�ر �أ�سبوعني.  وبعد مفاو�سات ُمطولة، �نتهى �لأمر 

مدى  على  يدل  مفـيدً�  در�سًا  هذ�  كان  للجريدة.   �حلريري  ب�سر�ء 

�سعوبة �إد�رة �سحيفة ذ�ت ملكية م�ستقلة هنا فـي لبنان”.

�إن �سخ �ملال يجعل “�ل�سحيفة �أف�سل” على حد قول يوجن، �لذي مل 

تتحقق بعد خماوفه �لتي متلكته فـي �لبد�ية ب�ساأن �لتدخل �ل�سيا�سي 

فـي  حقيقي  بتدخل  �أ�سعر  “مل  مردفًا  لل�سحيفة،  �جلديد  للمالك 

�لأبي�ض  ملبد�أ  يخ�سغ  ل  لبنان  فـي  �ل�سيا�سي  فالتدخل  �سفحتي، 

�متلك  �أن  ميكنني  �إذ  و�لتعقيد؛  �لَت�سُعب  �سديد  �أمر  �أنه  و�لأ�سود، 

كيانات  فال�سحف  هناك،  قابعًا  �أظل  �أن  يعني  ل  هذ�  لكن  جريدة، 

لكنهم ل  بورتريه عنهم،  ن�سر  �ل�سيا�سيون مقابل  يدفع  قد  معقدة.  

ي�سرتون كل �ل�سحيفة”.  

�أ�سار �أع�ساء هيئة �لتقدير �إىل �سوق �لإعالن �ل�سغرية ن�سبيًا ك�سبب 

وقالت  �ملحلية.  �لإعالم  و�سائل  ملعظم  �ملُنهكة  للميز�نيات  رئي�سي 

“حجم  �إن  بلبنان  �لأمريكية  باجلامعة  �لإعالمية  �خلبرية  �سّياح، 

�ل�سوق �للبنانية �سّيق، وبالتايل فاإن �سناعة �لإعالن حمدودة للغاية.  

ل ميكن لو�سائل �لإعالم �لعتماد على �لإعالنات وحدها”.

وذلك �ل�سوق لطاملا كان خا�سعًا لهيمنة جمموعة �ل�سويري، ملوؤ�س�سها 

�آذ�ر   / مار�ض  فـي  ُتوفـِّي  �لذي  �لإعالم  �مرب�طور  �ل�سويري  �أنطو�ن 

2010، تاركًا ع�سا �لقيادة لإبنه  بيار.  وطبقًا ملوقعها على �لإنرتنت، 

تقوم جمموعة �ل�سويري �ليوم بت�سويق و�إد�رة �مل�ساحة �لإعالنية فـي 
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25 قناة ف�سائية وقناة دولية، 15 ��سمًا جتاريًا، 10 حمطات �إذ�عية 

وبو�بات ت�سفح على �لإنرتنت، بالإ�سافة �إىل دور �لعر�ض �ل�سينمائي 

و�للوحات �لإعالنية.

يتفق �لكثريون باأن �لف�سل فـي �إر�ساء قو�عد �ل�سناعة �لإعالنية فـي 

�ل�سرق �لأو�سط يعود لأنطو�ن �سويري.  فقد �سيطر �ل�سويري فـي �أوج 

جمده على تدفق �لإعالنات �إىل غالبية �ملحطات �لتلفزيونية �ملجانية 

�لر�ئدة فـي �ملنطقة مبا فـي ذلك �إم بي �سي، �إل بي �سي، �جلزيرة، 

وموؤ�س�سة دبي لالإعالم.  وعلى �لرغم من رحيل موؤ�س�سها، مل يتوقع 

للمناف�سني.   �ملجال  �ل�سويري  جمموعة  تف�سح  �أن  �لإعالم  مر�قبو 

وتقدر جملة �لتنفـيذي )�إكزيكيتيف( �ملحلية �ملعنية بقطاع �لأعمال 

على  �لإنفاق  �إجمايل  من   %70 على  ت�سيطر  �ل�سويري  جمموعة  �أن 

�لإعالن فـي لبنان.

 %10 ن�سبة  تتجاوز  ل  �لإعالنات  �أن  �لقول  “�أ�ستطيع  َعْي�سة  ويذكر 

�سوق  فاإن متركز  �لإعالم، ف�ساًل عن هذ�،  و�سائل  من دخل معظم 

حتت  �لإعالم  و�سائل  يرتك  �حتكارية  جمموعة  فـي  �لإعالنات 

�ملجموعة  لهذه  �لعد�ء  �لإعالم  و�سائل  �أظهرت  فاإذ�  �ملُعلنني،  رحمة 

�لحتكارية ، فاإنها ُتَعـاقـَب بعدم تلقي �أية �إعالنات”. 

�لو�ردة  �سي،  بي  �إل  لقناة   و�ل�سيا�سية  �لقت�سادية  �ملحن  ورغم 

تف�سيليًا فـي موؤ�سر ��ستد�مة �لإعالم عن �لعام �ملا�سي، �تفق �لعديد 

�لتي  �لوحيدة  هي  �سي  بي  �إل  قناة   �أن  �لتقدير  هيئة  �أع�ساء  من 

تت�سّدر  فهي  �لإعالنات،  من  ملحوظة  عائد�ت  حتقيق  فـي  جنحت 

ر�أ�ض �لقائمة د�ئمًا بو�سفها �مل�سروع �لإعالمي �لتجاري �لأجنح فـي 

لبنان.  مع ذلك، مل يكن هذ� �لنجاح بال ثمن؛ فطبقًا ملوؤ�س�سة �ملر�قبة 

�ملحلية عيون �سمري ق�سري، مت ف�سل فريق �لأخبار �لتابع لقناة  �إل 

�أن  �أ�سا�ض  �لثاين على  ت�سرين  نوفمرب /   23 فـي  �لف�سائية  �سي   بي 

�لقناة ُتـقدم �لرتفـيه فقط ومل تعد ُتـقدم �لأخبار �لتي تت�سم بتكلفة 

�إنتاجية عالية.1

م�ستحياًل،  �لتوزيع  ملعدلت  �لدقيقة  �لأرقام  على  �حل�سول  يز�ل  ل 

نظرً� لعزوف �ل�سحف عن �لإعالن عن هذه �لأرقام، ف�ساًل عن �أنه 

معظم  وَيعتقد  طويل.   وقت  منذ  �لتوزيع  مر�جعة  مكتب  �إغالق  مت 

خرب�ء �لإعالم �أن �ل�سحيفة �للبنانية �لأكرث مبيعًا ل يتجاوز توزيعها 

10،000 ن�سخة فـي �أف�سل �أيام �لتوزيع، مبتو�سط يومي ما بني 7،000 

�إىل 8،000 ن�سخة.

وقد �سرح نبيل دجاين، �أ�ستاذ �لإعالم باجلامعة �لأمريكية ببريوت، 

كان   ،1990-1975 �لأهلية  �حلرب  قبل  �أنه  �ستار  ديلي  جلريدة 

 70،000 �إىل   60،000 تبيع  �أن  �لو�حدة  �ل�سحيفة  على  �ل�سهل  من 

ن�سخة فـي يوم و�حد.  و�ألقى �للوم على �لتغطية �ملنغلقة على �لذ�ت 

لل�سحف �للبنانية �لتي كانت يومًا ما تبيع فـي �خلليج �أكرث مما تبيع 

فـي �لد�خل، �أما �لآن فمعظم تركيزها ين�سب على �ل�سيا�سة �ملحلية.

الهدف رقم 5: 

املوؤ�ص�صات الداعمة

التقدير: 1.64

عن  �إيجابيًا  �سيئًا  يذكر  �أن  ميكن  لبناين  �سحفـي  �أي  �إيجاد  �إن 

�ملوؤ�س�سات �لد�عمة فـي بلده ل تز�ل مهمة ل طائل من ور�ءها.  مع 

ح�سوله على �لتقدير �لأقل بني جميع �لأهد�ف فـي موؤ�سر ��ستد�مة 

عدم  نحو  �لنزلق   5 رقم  �لهدف  يو��سل  �لعام،  لهذ�  �لإعالم 

�ساأن  من  �لتقليل  على  �لتقدير  هيئة  �أع�ساء  �أجمع  �إذ  �ل�ستد�مة؛ 

�لأد�ء �للبناين فـي �ملوؤ�سر�ت �لرئي�سة بالهدف رقم 5.

طبقًا ملوؤ�سر ��ستد�مة �لإعالم عن �لعام �ملا�سي، ل توجد �سوى ر�بطة 

و�حدة فقط ملالكي و�سائل �لإعالم، وهي �حتاد �ل�سحافة، �لتي متثل 

ول  �ملطبوعة،  �ل�سحافة  جمال  فـي  و�ملنظمات  و�لنا�سرين  �ملالكني 

تقابلها ر�بطة مماثلة بالن�سبة لالإعالم �ملرئي و�مل�سموع.

�ل�سحفـيني  مُتثل  فهي  �ل�سحافة،  نقابة  �أو  �ل�سحفـيني،  �حتاد  �أما 

�لعاملني فـي �ملجال، �إل �أن �أع�ساء هيئة �لتقدير فـي �ملجمل مل يعولو� 

عليها بو�سفها �لإقطاعية �ل�سخ�سية لرئي�سها ملحم كرم �لذي ظل 

 44 بعد   ،2010 �آيار   / مايو  فـي  قلبية  �أزمة  �إثر  ُتوفـي  ير�أ�سها حتى 

عامًا مرتنحة ق�ساها على قمة �لهرم �لنقابي.  ونوه �أع�ساء �لهيئة 

فـي  �لعاملني  �لإعالم  مهنيي  وجه  فـي  �لنقابة  �أبو�ب  �أغلق  �أنه  �إىل 

�ملجال، وتخاذل عن عقد �لنتخابات لعدة �سنو�ت، ومل يفعل �لكثري 

للدفاع عن حقوق �ل�سحفـيني.

لو�ئحها،  ملناق�سة حتديث  �لنقابة  �جتمع جمل�ض  وفاته،  �أعقاب  فـي 

وفـي مطلع عام 2011، �سلم �ملجل�ض وز�رة �لإعالم ن�سخة من قانون 

�أع�ساء هيئة  2011، ��ست�سعر  �أفول عام  �إنه مع  �إل  �لنقابة �جلديد، 

�لتقدير بالإجماع عدم تنفـيذ �أي تغيري�ت حقيقية.

�جلدد؛  �لأع�ساء  �أمام  مغلقة  �لنقابة  ز�لت  “ما  �أنه  �ل�سال  قالت 

�ملئات  �ل�سحافة ع�سويتها، هناك  نقابة  رئي�ض  �سائق  فبينما يحمل 

من �ل�سحفـيني خارج ع�سويتها”.

�إذ ذكر عمر  لي�ست حادثًا منفردً�؛  للع�سوية  �لغريبة  �ل�سيا�سة  هذه 

�لي�سارية،  �مليول  ذ�ت  �ل�سفـري  بجريدة   طر�بل�ض  مر��سل  �بر�هيم 

�ملهند�ض  �للبناين، جاء جنله  �ل�سمال  فـي  �لنقابة  وفاة ممثل  “بعد 
 90 يوجد  لبنان  �سمال  “فـي  �أنه  �إىل  منوهًا  من�سبه”،  فـي  لَيْخُلفه 

ع�سوً� بالنقابة، ثالثة منهم فقط �سحفـيون”. 

بينما �أ�ساف يعقوب علوية، من �إن بي �إن، �أنه يعرف �سائقي �سيار�ت 

�أجرة �أع�ساء فـي �لنقابة، قائاًل “�إنها حمتكرة من عائلة و�حدة، ول 

يح�سل �أحد على �أي فائدة منها”.

وفـي حديث له فـي يونيو / حزير�ن 2011، �أقر عبد �لهادي حمفوظ، 

رئي�ض �ملجل�ض �لوطني لالإعالم �مل�سموع و�ملرئي - وهي �لهيئة �سبه 
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قنو�ت  وتنظيم  ترخي�ض  فـي  �لإعالم  وز�رة  حتت  �لعاملة  �مل�ستقلة 

وباأنه  �لنقابة،  ع�سوية  �إىل  �لإعالم  بحاجة  و�لتلفزيون-  �لر�ديو 

فـي  �حلق  و�لر�ديو  �لتلفزيون  فـي  و�لعاملني  �مل�سورين  منح  ينبغي 

�إن�ساء نقاباتهم �خلا�سة.  ففـي �لوقت �لر�هن، ل يوجد متثيل ر�سمي 

لهاتني �ملجموعتني.  

بالإ�سافة �إىل تخاذل �لنقابة عن منح �لع�سوية لل�سحفـيني، فاإنها ل 

تد�فع عن �ل�سحفـيني و�سط هذ� �لعدد �لهائل من �ل�ستجو�بات �لتي 

2011.  كما  تعر�سو� لها من قبل قو�ت �لأمن فـي لبنان خالل عام 

�ل�سحفـيني،  عن  نيابة  �حلديث  لتقاع�سها عن  �لنقابة  َعْي�سة  �نتقد 

“مبوجب  �أنه  م�ست�سهدً� بحالة ما بني �ملطرقة و�ل�سند�ن، ومو�سحًا 

�أمام  ُمغلقة  ولكنها  �لنقابة،  فـي  �ل�سحفـيني  ت�سجيل  �لقانون، يجب 

�ل�سحفـيني، فاإذ� مت �إلقاء �لقب�ض على �سحفـي فاإن �لنقابة ل تقوم 

لي�ض  �ل�سحفـي  هذ�  لأن  �لأمر  هذ�  حول  ر�سمي  بيان  �أي  باإ�سد�ر 

ع�سوً� بها”.

و�تفق �أع�ساء هيئة �لتقدير �أن �لأحز�ب �ل�سيا�سية تقوم مقام �لنقابة 

لل�سحفـيني  �لقانوين  �لغطاء  توفـري  طريق  عن  �لدعم  تقدمي  فـي 

قالت  �لأحز�ب.   هذه  متتلكها  �لتي  �لإعالم  و�سائل  لدى  �لعاملني 

ح�سن  �ل�سحفـي  �للبنانية  �ل�ستخبار�ت  ��ستجوبت  “عندما  �ل�سال 

�قام  �آذ�ر[   / 8 مار�ض  لتحالف  ]�ملو�لية  �لأخبار  عليق من جريدة 

حزب �هلل بحمايته”.  بل �إن �لأمر ي�سل فـي �ل�سمال �للبناين، كما 

�لأمو�ل  بدفع  �ملحليني  �ل�سيا�سيني  قيام  درجة  �إىل  �بر�هيم  ذكر 

لل�سحفـيني لتاأ�سي�ض ناِد خا�ض بهم، ولكن مع ن�سوب �ملال �ل�سيا�سي 

�إختفى معه �لنادي �لوليد.

ومع ذلك، توجد منظمات �هلية ملر�قبة �لإعالم، و�أ�سهرها موؤ�س�سة 

�س�ست عقب �غتيال هذ� �ملوؤرخ �لفرن�سي 
ُ
عيون �سمري ق�سري �لتي تاأ

عام  �لنهار  جريدة   فـي  �ل�سحفـي  �لعمود  �ساحب  �لبارز  �للبناين 

�ل�سريك  تعترب  �لتي  “مهار�ت”  موؤ�س�سة  �أي�سًا  توجد  كما    .2005

�ملحلي لل�سبكة �لدولية لتبادل �ملعلومات حول حرية �لتعبري، وتتاألف 

�نتهاكات  عن  يكتبون  �لذين  �للبنانيني  �ل�سحفـيني  من  فريق  من 

حرية �لإعالم ويعملون على تعزيز �ل�سمانات �لقانونية.

موؤ�سر  �سجل  فقد  لل�سحفـيني،  �لر�سمي  بالتعليم  يتعلق  فـيما  �أما 

��ستد�مة �لإعالم �أن �جلامعة �للبنانية �ململوكة للدولة تقدم در��سة 

�جلامعة  بد�أت  كما  �ل�سحافة،  فـي  للتخ�س�ض  �سنو�ت  �أربع  ملدة 

�لعربية موؤخرً� فـي �إن�ساء تخ�س�ض لل�سحافة )فـي 2007(.  �إ�سافة 

�لأمريكية  فـي �جلامعة  �ل�سحفـي  �لتدريب  برنامج  يقدم  �إىل هذ�، 

فـي  فعاًل  �لعاملني  �ملهنيني  ت�ستهدف  �أكادميية  غري  دورة  ببريوت 

�ملجال �ل�سحفـي.  يت�سمن هذ� �لربنامج ور�ض عمل تدريبية، ومينح 

نف�سه،  �لوقت  فـي  �ملهنية.   �ل�سحافة  �سهادة  �لناجحون  �مل�ساركون 

�لت�سالت  فـي  جامعية  درجة  �لأمريكية  �للبنانية  �جلامعة  متنح 

فـي  تدريبية  دور�ت  �جلامعة  تعقد  كما  �ل�سحافة،  تخ�س�ض  فـي 

�ل�سحافة.  ولكن ما ز�ل �أع�ساء هيئة �لتقدير لهذ� �لعام متو�فقني 

ت�سع  لل�سحافة  �لتدريبية  �لدور�ت  �أن  فـي  �ملا�سي  �لعام  تقييم  مع 

�أملح  �إذ  �لعملية؛  �لنظري بدًل من �ملهار�ت  �ل�سق  ُجل تركيزها على 

َعْي�سة �إىل �أن “�جلامعات متنح �لدرجات �لعلمية، لكن �خلريجني ما 

ز�ل يفتقدون �خلربة �لتطبيقية للعمل، ومن ثم ي�سطدمون بالعقبات 

�لنهار فتحت  “جريدة   �أن  و�أ�ساف  �لعمل”.   �سوق  يدخلون  عندما 

  . مركزً� للتدريب، ولكنه ��سطدم بالأزمة �ملالية للجريدة منذ 2007”

لقي هذ� �لتقييم �سدى لدى �لعديد من �أع�ساء هيئة �لتقدير �لذين 

�أفادو� باأن �لتمويالت �ل�سعيفة ملعظم �ل�سركات �لإعالمية �أدت �إىل 

�ملزيد من �لتدهور فـي ميز�نيات �لتدريب �ل�سحفـي، فقد ذكر ح�سن 

بكري من وكالة �لأنباء و�ملعلومات “وفا” �أن “�لعجز فـي �مليز�نيات 

معظمهم  ينتظر  ولذ�  �سحفـييها،  تدريب  من  �لإعالم  و�سائل  مينع 

جميء �ملنظمات �لأجنبية لتقدم لهم �لتدريب”.

�ملتحدة  �لأمم  برنامج  من  فريق  ت�سّكل   ،2011 ني�سان   / �أبريل  فـي 

�لإمنائي وقناة فرن�سا ووكالة �أنباء فر�ن�ض بر�ض لتدريب ما يقرب من 

40 �سحفـيًا، فـي حماولة لتح�سني �ملعايري �لإعالمية، وربط �لإعالم 

�لقوي ربطًا مبا�سرً� بالتنمية. 

 وو�سفت �سّياح معظم بر�مج �لتدريب �ملحلية باأنها “موجودة فقط 

تعمل،  كانت  حيث  �سي،  بي  �إل  قناة   �أن  ذكرت  ذلك  ومع  لغري”، 

�أخبار  “بث  �لعمل على  �أخذت خطو�ت و��سعة نحو تدريب طقم  قد 

�لأحز�ب  جميع  من  مت�ساوية  م�سافة  على  �لبقاء  مع  مو�سوعية، 

�أجانب  بخرب�ء  ��ستعانت  �سي  بي  �إل  �أن  �سّياح  وقالت  �ل�سيا�سية”.  

خ�سي�سًا لهذ� �لغر�ض، ولكنها �أغلقت وحدة جمع �لأخبار �خلا�سة 

بها ب�سبب �مل�سكالت �ملالية.

و�أفاد يوجن �أن �سحيفته قامت مبحاولت لتدريب �سغار �ل�سحفـيني 

للعام  �لإعالم  ��ستد�مة  موؤ�سر  �سجل  ومثلما  �ل�سحيفة.   د�خل 

لل�سحفـيني  �لتدريب  تقدم  �لتي  �ملنظمات  ��ستملت  فقد  �ملا�سي، 

�للبنانيني على موؤ�س�سة طوم�سون، �ملركز �لدويل لل�سحفـيني، منتدى 

�لتنمية و�لثقافة و�حلو�ر ببريوت، موؤ�س�سة فريدري�ض �إيربت �لأملانية، 

و�سندوق  �لإمنائي،  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  من  �ملمولة  �لعمل  ور�ض 

�خلدمة �لعاملية �لتابع لهيئة �لإذ�عة �لربيطانية بي بي �سي. 

فمن  لبنان،  فـي  ُمعقدة  م�ساألة  �لإعالم  توزيع  قنو�ت  ت�سيي�ض  يظل 

ناحية تتمتع �لبلد برت�ث من دور �لطباعة �حلّرة، �لتي جعلت منها 

يومًا ما عا�سمة �لأدب فـي �لعامل �لعربي.   

�نعد�م  �ل�سيا�سية،  �خل�سومة  تفر�ض  �لر�هن،  �لوقت  فـي  �أنه  بيد 

لبنان.   للتنمية �لإعالمية فـي  �لأمد  �لكفاءة، و�جل�سع تهديدً� طويل 

 ،2011 و   2010 للكهرباء خالل عامي  ��ستمر �لنقطاع �ملزمن  فقد 

ويرفع  �لإعالمية  �ل�سركات  من  �لعديد  عمل  ب�سدة  يعيق  و�لذي 

�لتكلفة.  ومل حتقق �خلطة �لتي �أعلنها �لوزير جرب�ن با�سيل فـي يوليو 
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/ متوز 2010، و�لبالغ قيمتها 4.8 مليار دولر �أمريكي، �لتي تهدف 

لرفع �لقدرة بهدف �إمد�د لبنان بطاقة كهربائية غري منقطعة بحلول 

عام 2014، �أي تاأثري بعد.

�لقوى  فـي قلب �سر�عات  �لت�سالت  وز�رة  نف�سه، ظلت  �لوقت  فـي 

لالحتفاظ  بقوة  �هلل  حزب  جاهد  فقد  و�ل�سخ�سية،  �ل�سيا�سية 

بالوز�رة فـي يد حلفائه، متهمُا �حلكومة �ملو�لية للغرب �لتي �أطاح بها 

“�ملخطط �لأمريكي /  مرتني بتزييف ت�سجيالت �لهاتف كجزء من 

�لإ�سر�ئيلي” �لذي جنح فـي توجيه لئحة �لإتهام لأربعة من �أع�ساء 

�حلزب فـي عملية �غتيال رئي�ض �لوزر�ء �لأ�سبق رفـيق �حلريري؛ �إذ 

�عتمدت هذه �لإتهامات فـي �لأ�سا�ض على ت�سجيالت ملكاملات �لهو�تف 

�ملحمولة.

فـي  ما حدث  �ل�سيا�سية  و�جلذب  �ل�سد  لعبة  على  �لأبرز  �ملثال  كـان 

مايو / �آيار 2011، عندما حا�سرت عنا�سر من قوى �لأمن �لد�خلي، 

طبقًا لأو�مر �أحد �جلرن�لت ذي �لولء �ل�سديد حلركة 14 مار�ض / 

�آذ�ر، مبنى وز�رة �لت�سالت ملنع وزير �لت�سالت �لتابع لتحالف 8 

�ملزمع  �ل�سينية  �ملعد�ت  باإز�لة  لُعّماله  �لت�سريح  �آذ�ر من   / مار�ض 

لدخول  �إ�ستخد�مها  �سيتم  كان  و�لتي  �لتقارير،  ح�سب  ��ستخد�مها، 

ل ثالث خلدمة �لهو�تف �لنقالة.  ُم�سغـِـّ

�لكثري  يرى  جانبًا،  و�لأيديولوجية  �ل�سيا�سية  �خل�سومة  طرح  مع 

�لد�خلي  �لأمن  قوى  مثل حادثة  �أحد�ثًا  �أن  �ملتفائلني  �للبنانيني  من 

�ل�سلكية  �لت�سالت  قطاع  فخ�سخ�سة  �ملال:  يحركها  �أمور  هي 

�أن يدر ما ي�سل  ُينتظر  و�لال�سلكية حتت �سيطرة وز�رة �لت�سالت 

�إىل 6 مليار�ت دولر �أمريكي. 

�ملعلومات  لتقنيات  �لتحتية  �لبنية  �إ�ستيفاء  مبدى  يتعلق  وفـيما 

هيئة  �أع�ساء  �أملح  و�ملو�طنني،  �لإعالم  لحتياجات  و�لت�سالت 

�إدخال كابالت �لت�سال  2011، مت  �أنه فـي �سيف عام  �إىل  �لتقدير 

ذ�ت �ملدى �لو��سع بالإنرتنت و�لتي طال �نتظارها، ومتتد من �لهند 

�إىل فرن�سا، �لأمر �لذي جاء متاأخرً� لأكرث من عام نتيجة �خلالفات 

�مل�ستقلة  �سبه  �ل�سركة   - �أوجريو  و�سركة  �لت�سالت  وز�رة  بني 

�مل�سوؤولة عن �إد�رة �لت�سالت- فاأحدث ذلك �نفر�جًا بالن�سبة لكفاح 

�للبنانيني من �أجل خلق �قت�ساد َمعرفـي فـي بلد ُي�سّنفه موقع قيا�ض 

�ت�سالت  فـي  �لأ�سو�أ  �أنه   على  )�سبيدت�ست.نت(  �لإنرتنت  �سرعة 

�لإنرتنت فـي �لعامل. 

 Flip لن�سطاء من جماعتي �ل�سغط فا�ست لبنانون    و فِلب ذ� �سويت�ض�

the Switch، �للتان �ساعدت حملتهما فـي �ل�سغط على �ل�سيا�سيني 

لإنهاء حروبهم على مناطق �لنفوذ، رحبو� بزيادة �سرعة �لت�سالت 

�لتي �ساحبتها لأول مرة خدمات نقل �لبيانات على �لهاتف �ملحمول 

“ي�ستطيع �للبنانيون �لآن �حل�سول على  3G.  وقالت �سّياح  بنظام 

ب�سرعة  �ملحمولة  وحو��سيبهم  �لنقالة  هو�تفهم  خالل  من  معلومات 

تبادل  �مل�سارك جلمعية  �ملوؤ�س�ض  بينما كان حممد جنم،  وفاعلية”، 

�لإعالم �لجتماعي، �أقل �قتناعًا “هل ميكنني �لتقييم ب�سالب 4؟” 

تتح�سن،  “�لأمور  ومردفًا   ،8 رقم  �ملوؤ�سر  تقدير  فـي  متمعنًا  �ساأل 

لكن ما ز�لت هناك �لكثري من �لحتياجات و�مل�ساكل فـي هذه �لبنية 

�لتحتية”.

قائمة امل�صاركني من اأع�صاء هيئة التقدير

علي �ساحي، مر��سل �سحفـي، �لبلد، بريوت

ح�سن بكري، وكالة �لأنباء و�ملعلومات وفا، بريوت

حممد بركات، مر��سل �سحفـي، تلفزيون �مل�ستقبل، بريوت

عمر �بر�هيم، مر��سل طر�بل�ض، �ل�سفـري، طر�بل�ض

و�لإعالمية  �ل�سحفـية  �خلدمات  مكتب  حمرر،  حماد،  �سامي 

)ميزوف(، بريوت

�لإذ�عة  لبنان،  �سوت  �إذ�عة  �مل�ساعد،  �لعام  �ملدير  حد�د،  وديع 

�لعامة، بريوت

�لجتماعي،  �لإعالم  تبادل  جمعية  �مل�سارك،  �ملوؤ�س�ض  جنم،  حممد 

بريوت

ريتا �سّياح، من كبار �لباحثني، �جلامعة �لأمريكية �للبنانية، بريوت

ر�مي َعْي�سة، حمرر، تامي، خمرج تلفزيوين م�ستقل، بريوت

يعقوب علوية، مر��سل، تليفزيون �إن بي �إن، بريوت

مايكل يوجن، حمرر �لر�أي، ديلي �ستار، بريوت

�ملن�سق و�لكاتب

هيو مكلويد، �سحفـي، �جلارديان، بريوت
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م�ؤ�رش ا�ستدامة الإعالم 2011/2010

املقدمة

ملوؤ�سر  �لتقدير  �أع�ساء هيئة  �لعام ملناق�سات  �ل�سلبي  �ملناخ  1.28مفاجئًا، فـي �سوء  �لبالغ   6 للهدف رقم  ن�سبيًا  �ل�سعيف  �لتقدير  مل يكن 

��ستد�مة �لإعالم حول �لأد�ء �لإعالمي �لر�هن من منظور م�ستهلكي �لإعالم.  و�نعك�ض هذ� �ل�سعور منذ �لوهلة �لأوىل، مع و�سول �لنا�سطة 

�أوؤثر على �لأع�ساء  �أن  �أريد  “�إنني قلقة، لكنني ل  فـي جمال حقوق �ملر�أة جمانة مرعي.  فقبل �جلل�سة �لفتتاحية �لر�سمية قالت جمانة 

�لآخرين فـي هيئة �لتقدير.  �إنني مت�سائمة جدً�”، ولكن مع جتمع �أع�ساء �لهيئة و��ستهالل �جلل�سة، �أ�سبحت مرعي �أكرث �إ�سرتخاًء قائلة 

�لآخرين!”. من  تفاوؤًل  �أكرث  �أنني  �أظن  �لإعالم،  عن  �لأخرى  �لآر�ء  �سماع  “عند 

ك�سفت مناق�سات �أع�ساء هيئة �لتقدير حول �ملوؤ�سر�ت عن �إجماعهم باأن �مل�ستهلكني يدركون �أن و�سائل �لإعالم ُم�َسّي�سة، منحازة، و�أنها �أبو�ق 

لل�سيا�سيني و�لطو�ئف �لدينية.  فمع �لغياب �سبه �لكامل لو�سائل �عالم �مل�ستقلة، يجد �ملو�طنون �للبنانيون �أنف�سهم جمربين على �لنخر�ط 

فـي “�لت�سفح �ل�سريع” �أو قر�ءة �أكرث من جريدة للح�سول على معلومات �ساملة.  �أما بالن�سبة للبنانيني �ملنتمني �إىل �أحز�ب �سيا�سية بعينها، 

فاإنهم بطبيعة �حلال يح�سرون �أنف�سهم فـي تتبع �لو�سائل �لإعالمية �لتي متثل وجهات نظرهم.

�أ�سارت مناق�سات �أع�ساء �لهيئة �إىل �أن �لتغطية �لإخبارية لي�ست �ساملة، بل تت�سم باقت�سارها على �أخبار �ل�سيا�سيني.  فاإن مل يكن �لتقرير 

�للبناين: كالإ�سكان،  لل�سعب  �ليومية  بالهموم  �ملتعلقة  �أولوية لالأخبار  �لإخباري ل يعطي  فاإن �لإعالم  �أو م�سوؤول  ب�سيا�سي  يتعلق  �لإخباري 

�سالمة �لغذ�ء، �لبنية �لتحتية، و�سائل �لنقل �لعام، م�ساريف �لتعليم، وفو�تري �ل�ست�سفاء.  ف�ساًل عن ذلك فاإن �ل�سحافـيني ل يقومون 

باإجر�ء حتقيقات ��ستق�سائية �أو يتابعون ق�سايا �لف�ساد؛ �إذ تتجاهل معظم �لتقارير �لإخبارية �لهتمامات طويلة �لأمد وتتقاع�ض عن متابعة 

�لتطور�ت ما بعد وقوع �حلدث.

�ملفرت�ض  �لإخبارية  بالق�س�ض  يتعلق  ما  فـي  �ل�سيا�سيني  لرغبات  �لإعالمية  �لو�سائل  بامتثال  �قتناعهم  عن  �لتقدير  هيئة  �أع�ساء  �أعرب 

ج �لإعالم لالنق�سام �لطائفـي و�لعن�سري،  تغطيتها، ومن ثم ل يقوم �لإعالم فـي �أغلب �لأحيان مبحا�سبة �مل�سوؤولني.  ف�ساًل عن هذ�، ُيروِّ

وت�ستخدم �لقوى �ل�سيا�سية �لتحري�ض لن�سر �لدعاية.  وطبقًا لأع�ساء هيئة �لتقدير، يلتزم �لعاملون فـي �لإعالم باخلط �ل�سيا�سي للو�سائل 

�لإعالمية �لتي يعملون بها – وقليل منها ذو ��ستقالل حقيقي.  فو�سائل �لعالم هذه متثل جزءً� من �للعبة �ل�سيا�سية، وحتى عندما تتناول 

ق�سايا تتعلق بالف�ساد، حماية �مل�ستهلك، �سناعة �ل�سيا�سة، �أو �سيادة �لقانون ل يكون غر�سها خدمة �ل�سالح �لعام – �إمنا ت�سعى لإلقاء ظالل 

�سلبية على معار�سيها من �لأحز�ب �ل�سيا�سية. 

وبناء على ذلك، ُيعترب قطاع �لإعالم فـي لبنان �نعكا�سًا للموقف �ل�سيا�سي �مل�سحون، ول يتيح فر�سة �مام �لأ�سو�ت �مل�ستقلة �ملطالبة بالتغيري.  

و�لنتيجة �أن �ملو�طنني يلجاأون �إىل م�سادر �إعالمية بديلة وجديدة لالإعالن عن ق�ساياهم ومتابعة �لتطور�ت �حلادثة فـي �لبالد. 

يعترب �لهدف رقم 6 در��سة منف�سلة عن �لأهد�ف 1 �إىل 5 ملوؤ�سر ��ستد�مة �لإعالم.  ويقا�ض هذ� �لهدف با�ستخد�م جمموعة منف�سلة من 

فة فـي نهاية هذ� �لق�سم(. �أع�ساء هيئة �لتقدير )ُمدرجة فـي نهاية هذ� �لق�سم( وموؤ�سر�ت متفردة )ُمو�سَّ

�لتقدير:

1،28

ن
نا

ب
ل
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الهدف رقم 6

�لتقدير:

1،28

الهدف رقم 6: تلبية احتياجات اجلمهور

التقدير: 1.28

�مل�ساحة  �أن هذه  بيد  �حلرية،  من  بهام�ض  لبنان  فـي  �لإعالم  يتمتع 

�لأجند�ت  تخدم  �لتي  نف�سها  هي  �ل�ساملة  باملناق�سات  ت�سمح  �لتي 

للحرية  نظرً�  ولكن  �لوقت.  طيلة  �لإعالمية  للو�سائل  �ل�سيا�سية 

�لن�سبية لالإعالم، ح�سل �ملوؤ�سر رقم 1 على �لتقدير �لأعلى من بني 

�سبعة موؤ�سر�ت، متفوقًا على �لتقدير �لإجمايل للهدف مبا يزيد قلياًل 

عن ن�سف �لنقطة.

�لقد�ض- �لروح  جامعة  فـي  �لإعالم  �أ�ستاذ  جريجريي،  لروي  وفقًا 

�ملثرية  �لق�سايا  بع�ض  �لإعالم مبناق�سة  و�سائل  ُتبادر  “ل  �لك�سليك 

�لجتماعية  �لق�سايا  مثل  للمو�طنني  باأهميتها  تت�سم  �لتي  للجدل 

و�لتعليمية �أو �مل�ساكل �ملتعلقة بالهموم �لأ�سا�سية لبع�ض فئات �ملجتمع 

مثل �ملعوقني �أو �لعمال �لأجانب”.

تغطية  �لإعالم  و�سائل  تقدم  �ملو�سوعات،  هذه  كل  ح�ساب  على 

هذ�  ويدور  �سنو�ت.   منذ  فـيها  �لد�ئر  �ل�سيا�سي  �جلدل  نف�ض  حول 

�آذ�ر  مار�ض/   8 حتالف  هما:  ��سا�سيني  حتالفـني  حول  �خلطاب 

للغرب  �ملو�يل  �آذ�ر   / مار�ض   14 وحتالف  �سوريا،  من  �ملدعوم 

نف�ض  خدمة  بهدف  �ملناق�سات  وتنطلق  �ل�سعودية.   من  و�ملدعوم 

يديرون  �لذين  �لإعالمية  �ملوؤ�س�سات  ملالكي  �ل�سيا�سية  �لأجند�ت 

هذه  فـي  �لعاملني  �ل�سحافـيني  وعلى  �لإخبارية.   �لتقارير  م�سمون 

غياب  يظهرون  فهم  وبالتايل  �لنتماء،  هذ�  نف�ض  �إظهار  �لو�سائل 

�لفكر �مل�ستقل و�ملو�سوعية.  قالت فهمية �سرف �لدين عاملة �لجتماع 

�أن �لإعالم فـي لبنان، ما عد� �ملوؤ�س�سات �لر�سمية، مَيلكه  “�سحيح 
�لقطاع �خلا�ض، �إل �أن هذ� ل يعك�ض حرية �لإعالم”.

كان لنا�سط �ملجتمع �ملدين نبيل ح�سن ر�أي �أكرث �إيجابية قائاًل “لقد 

�لجتماعية  �لق�سايا  بتناول  �للبنانية  �لإعالمية  �ملوؤ�س�سات  بد�أت 

و�لقت�سادية ب�سكل متز�يد )برنامج كالم �لنا�ض على حمطة  �إل بي 

�سي، وبرنامج حتقيق على �إم تي فـي( كما ت�سمح للنا�ض باملُد�خالت 

من خالل �لت�سالت �لهاتفـية و�لبوح عن م�سكالتهم و�مل�ساركة فـي 

�لنقا�ض”.  �إل �أنه �أردف “ل تز�ل هذه �لرب�مج خا�سعة للعديد من 

�لتدخالت ول تت�سم با�ستد�متها”.  و�أ�سار �إىل و�قعة �إبان فرتة حممد 

جو�د خليفة، وزير �ل�سحة، عندما �كت�سفت �ل�سلطات �أدوية مغ�سو�سة 

غلقت هذه �ل�سيدليات ليوم 
ُ
فـي ثماين من كبار �ل�سيدليات.  وقتها �أ

و�حد، ومل يك�سف �لإعالم عن �أ�سمائها �أو َي�ستق�سي عمن يكون قد 

ت�سرر جر�ء ذلك.  و�سادت تكهنات باأن �سغوطًا �سيا�سية كانت ور�ء 

غياب �لتقارير �لإخبارية وور�ء �لعقوبة �ملخففة.

تتناول مو�سوعات  �لتي  �لتقارير  ُيَقّدر  �للبناين  �أن �جلمهور  �سك  ل 

ه، وقد �ت�سح ذلك عندما جنح  منتجي �لربنامج �ل�سهري كالم  مت�سَّ

�لنا�ض �ملُذ�ع على قناة  �إل بي �سي )�ملوؤ�س�سة �للبنانية لالإر�سال( فـي 

��ستعادة �جلمهور من خالل تغطية �لق�سايا �ملتعلقة ب�سالمة �لغذ�ء.

عندما يقوم �لإعالم فعاًل بتغطية �لق�سايا �لكبرية – مثل �لنقطاع 

�سنو�ت  م�سكلة طيلة عدة  مُيثل  �لذي ظل  �لكهربائي  للتيار  �مل�ستمر 

�أو  متعمقة  حتليالت  �أي  تت�سمن  ل  �لإعالمية  �لتغطية  هذه  – فاإن 
�مل�سوؤول  �لوزير  تك�سف  بل  علمية،  مربر�ت  ذ�ت  تاريخية  خلفـيات 

و�نتماء�ته �ل�سيا�سية بهدف توجيه حملة �إما معه �أو �سده.  فاىل �ليوم 

من  للكهرباء  �ملتكرر  �لنقطاع  مل�ساألة  �لخبارية  �لتغطية  ت�سهم  مل 

�ن تعطي �ملعلومات �لكافـية للمو�طنني حول ف�سل �لدولة فـي تاأمني  

�سبكة كهرباء قوية على �لرغم من �ملبالغ �ملالية �ل�سخمة �ملخ�س�سة 

لهذ� �لغر�ض.

�أظهر �لإعالم �لالمبالة نف�سها فـي ما يتعلق بق�سية �لأجور.  كانت 

هذه �لق�سية حمور �لكثري من �لنقا�ض خالل 2011، �إل �أن �لإعالم 

مل يقدم تغطية ُتذكر مل�سالح �لعاملني �أو مدى تاأثري �لتكلفة �لعالية 

�ملنافذ  فـي  �لوحيدة  �حلو�ر�ت  �ل�سر�ئية.   �لقوة  على  للمعي�سة 

�لإعالمية ركزت على �سخ�ض وزير �لعمل، ثم تطورت �إىل مهاتر�ت 

�سيا�سية.   وفـي ت�سليط لل�سوء على �فتقار �لتقارير �لإخبارية للعمق، 

ت�ستطلع  “ل  بريوت  فـي  �لأمريكية  �جلامعة  من  ملكي  جاد  �أ.د  قال 

�لنا�ض”،  توعية  على  يعملو�  كي  �خلرب�ء  ر�أي  �لإخبارية  �لتغطيات 

وقد و�فقه ح�سن فـي ذلك قائاًل “متيل و�سائل �لعالم �إىل ��ست�سافة 

�سيا�سيني من �أطر�ف مت�سادة، بدًل من ��ست�سافة �خلرب�ء فـي مقابل 

وعلى  �ل�سيا�سات  تطوير  على  �لأثر  �أ�سعف  يرتك  مما  �ل�سيا�سيني، 

�أ�سبحت  �لإعالم  و�سائل  “�أن  ح�سن  ب  وَعقـَـّ �مل�سوؤولني”.   حما�سبة 

�لأدو�ت  تكون  �أن  من  بدًل  �ل�سيا�سيني  يد  فـي  �أدو�ت  �لطريقة  بهذه 

بعدم  �ملو�طنني  �قتناع  �إىل  �أدى  �لنهج  هذ�  مثل  حُتا�سبهم”.   �لتي 

رغبة �لإعالم �أو عجزه عن �لعمل كقناة ربط بني �جلمهور و�حلكومة 

من �أجل تعزيز مبد�أ �ملحا�سبة و�لإ�سالح.

حتى مع تو�فر �ملعلومات، ل يتخطى �لإعالم حدود �لأخبار �لأ�سا�سية.  

كانت جريدة  �لنهار قد كتبت حتقيقات عن مباٍن مدر�سية على و�سك 

�لنهيار، لكن و�سائل �لإعالم �لأخرى مل تلتقط �خلرب وتدعو لنقا�ض 

حوله �إىل �أن �نهار مبنى ف�سوح مبنطقة �لأ�سرفـية م�سفرً� عن وفاة ما 

يقرب من 50 �سخ�سًا.  حتى عندما حدث ذلك، كان تركيز �لتغطية 

�لإخبارية على �ل�سيا�سيني �لذين ز�رو� �ملبنى، ومل َير �ملو�طنون �أي 

تقارير متابعة تتعلق بال�سحايا �أو �لأ�سر �لتي فقدت �ملاأوى.  و�أعطى 

ففـي عهد  �لنتقائية:  �لإعالمية  �لتغطية  �آخر على  مثاًل  جريجريي 

قو�نني  عن  مناق�سات  �لإعالم  عر�ض  �لد�خلية،  وزير  بارود  زياد 

�ملرور، بيد �أن �ملو�سوع �أ�سبح فـي طي �لن�سيان بعد تركه �ملن�سب.

بزوغ  فـي  و��سحًا  تقدمًا  �لتقدير  هيئة  �أع�ساء  لحظ  ذلك،  رغم 

�لإعالم �لجتماعي؛ حيث يناق�ض �للبنانيون �ملو�سوعات �لجتماعية 

و�لقت�سادية بحرية.  ي�ساهم ذلك فـي دفع �لإعالم �لتقليدي لنتهاج 

خط مت�سق مع منابر �لإعالم �لإلكرتوين، بل ولتناول نف�ض �لق�سايا 
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�مل�سوؤولة  �ملُنري،  نهلة  بت  وعقـَـّ �حلالت.   بع�ض  فـي  �لنقا�ض  حمل 

�لإعالمية فـي مركز �ل�سفدي �لثقافـي ببريوت، �أن �لالعبني �جلدد 

�أنف�سهم على �لإعالم نظرً�  “بد�أو� فـي فر�ض  فـي �حلو�ر �ملجتمعي 

�ملبادرة  فـي  �ملدين  �ملجتمع  ومنظمات  �لجتماعي  �لإعالم  لبدء 

باحلو�ر�ت ب�سكل جاد”.  و�تفق معها منري �خلطيب، �أحد �لن�سطاء، 

فـي �أن �لإعالم �لجتماعي ي�ساعد �لإعالم �لتقليدي قائاًل “ي�ستطيع 

�ل�سحافـيون �لآن �إيجاد تف�سري�ت لق�س�سهم �خلربية من خالل ما 

يحدث على منابر �لإعالم �لجتماعي”. 

بكونها  �لإعالم  و�سائل  تت�سم  ل  �لتقدير،  هيئة  لأع�ساء  طبقًا 

فما  �لإ�سالح؛  �إىل  توؤدي  �لتي  �ملناق�سات  تدعم  �أنها  �أو  �إ�سالحية 

عليها �إل �نتظار ت�سريحات �ل�سيا�سيني حتى تتحدد بو�سلة تقاريرها 

�لإخبارية.  و�أعطت مرعي مثاًل على �لتغطية �لإعالمية فـي �لأ�سلوب 

�لإعالم  يو�سح  “مل  بالأ�سو�ت  �لإدلء  �إز�ء  لبنان  فـي  �لنتخابي 

للمو�طنني �لطرق �خلا�سة بنظام �لنتخاب �لن�سبي، لأن �ل�سيا�سيني 

ُمعقد  �لن�سبي  �لنظام  �أن  �ملو�طنون  �قتنع  ثّم،  ومن  �سده”.   كانو� 

ف�سائح  جميع  مع  �حلال  كذلك  لهم.   بالن�سبة  مالئم  وغري  جدً� 

تدين  �ملرورية،  �مل�سائل  على  �ل�سوء  تلقي  �لتي  �ملخالفات  �لف�ساد، 

من  ُتناق�ض  فكلها  �ل�سجون،  م�سكالت  �أو  �لغذ�ئية،  �ل�سالمة  معايري 

منظور �سيا�سي وتفتقر �إىل �لبيانات �ملحددة.  ول يحدث �أبدً�، طبقًا 

لردولف حد�د، �ملهند�ض �ملعماري، �أن يلي عر�ض هذه �لتقارير �إجر�ء 

حتقيقات ق�سائية.

و�لعمليات  �ل�سيا�سة  �سناعة  فـي  �جلماهري  �سوت  �لإعالم  مُيثل  ل   

مر��سل  لديها  �عالمية  و�سيلة  كل  فاإن  ذلك،  من  بدًل  �لت�سريعية.  

�للجان  �جتماعات  على  تغطيته  تقت�سر  �لربملان  فـي  �سحفـي 

يتمتعون  ل  �ل�سحافـيني  هوؤلء  د�خلها.   حتدث  �لتي  و�مل�ساحنات 

حتليل  لتقدمي  �أو  و�للو�ئح،  �لقو�نني  لتحديد  �لالزمة  باملهار�ت 

�لإعالمية  و�سائلهم  كانت  لو  حتى  يقدمونها،  �لتي  �لتغطية  خالل 

فال  �لربملانية  �للجان  �أع�ساء  �أما  �لإخبارية.   �لتغطية  بهذه  مهتمة 

�ملطروحة  هي  �ل�سائكة  �لق�سايا  تكون  عندما  �إل  بفاعلية  ي�ساركون 

للنقا�ض، و�إل فاإنهم ل يح�سرون – وي�سري �ل�سحافـيون على خطاهم 

متجاهلني نف�ض �لق�سايا �لتي يتجاهلها �ل�سيا�سيون.   ذكرت �ملنري 

حول  نقدي  ر�أي  �أي  ت�سكيل  على  �ملو�طنني  ي�ساعد  ل  �ملوقف  “هذ� 
�خليار�ت و�مل�ساركة �ل�سيا�سية، خا�سة فـي ظل هذ� �لنق�سام �لقائم 

�لذي نعي�ض فـيه”.

مب�سوؤوليته  يفـي  ل  �للبناين  �لإعالم  �أن  �لدين  �سرف  �أفادت 

بحقوقهم  �لوعي  �إىل  �ملو�طنون  يفتقر  �لغالب  ففـي  �لجتماعية، 

�لقانونية ول ي�ستطيعون �لعودة �إىل �لإعالم كملتجاأ لهم.  على �سبيل 

�ملثال، تْعِر�ض بع�ض �لتقارير �لإخبارية و�لرب�مج �لإعالمية �أخطاء 

ملثل  �سحايا  وقعو�  �إذ�  يت�سرفون  كيف  للنا�ض  ُتبنّي  �أن  دون  طبية 

�لق�سائية.   �لدعوى  لرفع  �لالزمة  �مل�ستند�ت  وما هي  �لأخطاء  هذه 

و�أ�سافت �سرف �لدين “�مل�سكلة �لأ�سا�سية فـي �لإعالم �أن �مل�ستغلني 

�أما  يتجاهلونها،  �أنهم  �أو  و�ل�سيا�سات،  بالقو�نني  ني  ُمـلمِّ �إما غري  به 

�ل�سحفـيون فال ُيقدمون هذه �ملعلومات”.

ي�ستخدم بع�ض �ل�سيا�سيني و�سناع �لقر�ر و�سائل �لإعالم لالحتجاج 

�أحد  عاديون.    مو�طنون  وكاأنهم  بدو�ئرهم  تتعلق  م�سكالت  على 

�لأمثلة على ذلك وزير �ل�سحة، �لذي تذمر �أكرث من مرة للتو�طوؤ بني 

�لأطباء و�سركات �لأدوية، ومع ذلك مل ميار�ض �ُسلطته كوزير للتعامل 

مع هذه �لق�سية.  و�لإعالم، بدوره، ل يربز هذه �ملفارقات ول ي�سع 

�مل�سوؤولني مو�سع �مل�ساءلة �إز�ء و�جباتهم فـي حماية �ل�سعب. 

�لإعالم،  �لوفرة فـي و�سائل  �أنه حتى مع  �لتقدير  �أع�ساء هيئة  ذكر 

لي�ض لالأخبار �ملتعلقة مب�سائل �سيا�سية تاأثري كبري على �آر�ء �ملو�طنني.  

�أن  كما  بالفعل.   �ل�سيا�سية  مو�قفهم  حددو�  قد  �للبنانيني  فمعظم 

�لبحث،  �إىل  وتفتقر  بالعمق  تت�سم  ل  �ملقدمة  �ل�سيا�سية  �ملعلومات 

�لتحليل، و�خللفـية على حد قول ملكي، م�سيفًا “�إذ� فاتتني �لأخبار 

]ومتابعة  �ل�سحيفة  مطالعة  على  قادرً�  �أكون  لن  �أيام،  ع�سرة  ملدة 

�لأخبار[ لغياب �لربط بينها وبني خلفـياتها”. 

�لأخرى،  و�ملو�سوعات  �لإخبارية  �لتقارير  بني  بالتو�زن  يتعلق  فـيما 

تقول �ملنري “معظم �لرب�مج �ملذ�عة فـي �أوقات كثافة �مل�ساهدة هي 

�لرب�مج �ل�سيا�سية �أو �لرتفـيهية”.  بينما و�فقت د�ليا مقد�د، طالبة 

�لإعالمية  �لتغطية  فـي  �لأولوية  �أن  �لعربية، على  فـي جامعة بريوت 

�لوقت  �لإعالم  و�سائل  تخ�س�ض  ول  �ل�سيا�سية،  للق�سايا  ُتعَطى 

��ستقر�ر  �إذ� كان هناك  �إل  و�لتعليم  �ل�سحة  �أخرى مثل  ملو�سوعات 

على �مل�ستويني �ل�سيا�سي و�لأمني.

�لع�سوية،  �لزر�عة  �لبديلة،  �لطاقة  مثل  �جلارية  فاملو�سوعات 

و�سائل  فـي  بعمق  ُتعاَلج  ل  بامل�ست�سفـيات  للعالج  �لباهظة  و�لتكاليف 

�ختار  �إذ�  موؤثرً�  يكون  �أن  �لإعالم  ي�ستطيع  ذلك،  مع  �لإعالم.  

تغطيتها.  و�سرب فهد عكرو�ض، طالب فـي �جلامعة �للبنانية، مثاًل 

بقوله “عندما �أطلعنا �لإعالم على م�ساوئ �لرب�فـني، بد�أنا جميعًا فـي 

   . �ل�ستف�سار قبل �سر�ئنا �لدو�ء �إن كان يحتوي على �لرب�فـني �أم ل”

وفـي مثال �آخر، �أذ�ع برنامج كالم �لنا�ض ذ�ت مرة تقريرً� من مكب 

للنفايات بربج حمود، وكان له تاأثري قوي على حديث �جلمهور لأنه 

تناول خماوف �لنا�ض.  رغم ذلك، قال ن�سر �إن �لربنامج كان موّجهًا 

نحو حلول  �ملو�طنني  توجيه  قد مت   �أنه  “فامل�سكلة  فـيه  مبالغ  ب�سكل 

للمو�طنني  كان  فهل  بال�سرورة،  �لأمثل  هي  لي�ست  �لربنامج  قدمها 

�أن يو�فقو� على هذه �لتكاليف �لباهظة لول تاأثرهم بالربنامج؟”.

م�سد�قية  فـي  �ملو�طنني  ثقة  م  ُيقـيِّ �لذي  للموؤ�سر  مناق�ساتهم  فـي 

�أن  �لتقدير  هيئة  �أع�ساء  �تفق  �لأخبار،  تقدم  �لتي  �لإعالم  و�سائل 

و�أ�سارو�  �لكاملة.   �لإعالم فـي لبنان ل ميكن �لعتد�د مب�سد�قيته 

ب�سكل خا�ض �إىل �أن �ل�سبب ور�ء ذلك هو �ملوقف �ل�سيا�سي وطبيعة 



17
الهدف رقم 6

حلزب  �ملنتمون  فاملو�طنون  �لإعالمية.   �لو�سائل  لدى  �لنتماء�ت 

�سيا�سي معني �أو طائفة بعينها يتابعون �لأخبار من �لو�سائل �لإعالمية 

ذ�ت �لنتماء �ملماثل دون �عتبار للمو�سوعية �أو �حليادية فـي �لأخبار 

�لختيار  متامًا  تعك�ض  تلفزيونية  حمطة  “كل  ح�سن  ذكر  مة.   �ملُقدَّ

�ل�سيا�سي لد�عميها وما يحبون �سماعه”.  �أما ها�سم عدنان، �لنا�سط 

�ملتز�يد  �لتجاهل  �إز�ء  قلقه  عن  �أعرب  فقد  بامل�سرح،  و�ملُ�ستغل 

للحقيقة بقوله “هذ� �ملوقف ي�سبب تغريً� فـي �لر�أي �لعام، و�مل�سكلة 

�لأخطر �أن �ملو�طن �ساحب �لنتماء �ل�سيا�سي يتقبل �ملعلومات حتى 

و�إن كان يعلم �أنها �أنباء كاذبة”.

من ناحية �أخرى، يجب على �ملو�طنني �لذين ل ينتمون �إىل �أطر�ف 

�سيا�سية �أن يجمعو� �ملعلومات من م�سادر خمتلفة حتى تتكون لديهم 

فكرة تقريبية عن �لأخبار �حلقيقية، خا�سة �إذ� �رتبط �لأمر بالق�سايا 

�ملثرية للجدل مثل �ملحكمة �خلا�سة لالأمم �ملتحدة حول لبنان، �لثورة 

�ل�سورية، �إىل �آخره.  وطبقًا للعديد من �أع�ساء هيئة �لتقدير، �أ�سبحت 

ومنتديات  �لإنرتنت  على  �لأخبار  بزوغ  مع  �سهولة  �أكرث  �لعملية  هذه 

“عندما  بقولها  ذلك  على  �ملُنري  بت  عقـَـّ وقد  �لجتماعي.   �لإعالم 

�أحتاج �إىل �ملعلومات، فاإنني �أرجع �إىل منتديات �لإعالم �لجتماعي 

كم�سدر �ملعلومات �لأول”.  و�تفق ن�سر على �أن �لإنرتنت ت�سد �حلاجة 

�إىل هذ� �لدور قائاًل “�ملعلومات �لتي توفرها مو�قع �لإنرتنت �لإخبارية 

باإمكاننا حتديد  �لأقل  على  �لتقليدية؛  �لإعالم  و�سائل  من  دقة  �أكرث 

بع�ض �ملو�قع �مل�ستقلة على �لإنرتنت �لتي ن�ستطيع �لعتماد عليها”.

و�مل�سمون  �لأخبار  بني  �لو��سح  �لف�سل  ُيقيـِّم  �لذي  �ملوؤ�سر  وحول 

�لتحريري، مّهد تعقيب �سرف �لدين وترية �لنقا�ض بقولها “�أنا �أعطي 

�سفر فـي تقدير هذ� �ملوؤ�سر نظرً� للجمع �ملتعمد بني �لر�أي و�لأخبار 

�ملجردة فـي �إعالمنا ذي �لتحيز �ملق�سود”.    بالتاأكيد ح�سل هذ� 

�ملوؤ�سر على �لتقدير �لأقل بني �ملوؤ�سر�ت �ل�سبعة على �لرغم من بقائه 

فـي حدود ن�سف �لنقطة من متو�سط �إجمايل �لتقدير لهذ� �لهدف.

معظم �ملو�طنني على وعي بالنتماء�ت �ل�سيا�سية ملنافذ �لإعالم، �إل 

�أن هذه �ملنافذ متزج �لأخبار مع �لآر�ء و�لتحليل بطريقة تفتقر عمدُ� 

�إىل �ل�سفافـية؛ �إذ قال ن�سر “علينا �أن ننظر �إىل كيفـية نقل �لأحد�ث 

�ل�سورية فـي كل من تلفزيون �مل�ستقبل وتلفزيون �ملنار، وكيف يتم �إلبا�ض 

�لتي  �إىل �لطريقة  �لر�أي فـي كل منهما قناع �خلرب �ملجرد”، منوهًا 

ي�سفـي بها  تلفزيون �ملنار �سبغة �إيجابية على �ملظاهر�ت �ملوؤيدة لالأ�سد 

بينما ي�سور من �نتف�ض �سد �حلكومة �لبعثية كاإرهابيني يقتلون �جلنود 

و�ملو�طنني �ل�سوريني.  �أما  تلفزيون �مل�ستقبل، فـيبد�أ ن�سرته �لإخبارية 

كاملعتاد ثم يخ�س�ض �جلزء �لأكرب من �لوقت لأحد�ث �سوريا، و��سفًا 

�إياها بو�سوح باأنها “ثورة” وو��سمًا نظام �لأ�سد �سر�حَة بالقتلة.

�لأخبار  �إىل  خل�سة  ي�ساف  �لذي  �لتحيز  عنا�سر  من  �آخر  عن�سر 

�لأجندة  تقدمي  ت�ستهدف  �لتي  �لخبار  ن�سر�ت  مقدمات  فـي  ياأتي 

�لجتاه.   نف�ض  فـي  �لعام  �لر�أي  وتوجه  �لإعالمية  للو�سيلة  �ل�سيا�سية 

�لإخبارية  �لن�سر�ت  فـي  معتادً�  ملمحًا  �ملقدمات  �أ�سبحت هذه  فقد 

هذه  �لأحيان.   بع�ض  فـي  دقائق  �لأربع  عن  تزيد  وقد  �لتلفزيونية، 

من  جتعل  لل�سحف،  �ساخبة  عناوين  من  ير�فقها  وما  �ملقدمات 

�ل�سعب على �مل�ستهلكني �لتفرقة بني �خلرب و�لر�أي �إل �إذ� جلاأو� �إىل 

م�سادر �إخبارية �أخرى. 

نتجاهل  �أل  علينا  “يتعني  بقوله  حد�د  عقـَّب  ذلك،  عن  ف�ساًل 

�لإعالم  و�سائل  فـي  �لتحرير  عن  �مل�سوؤولني  بني  �ملريبة  �لعالقات 

و�جهزة �ل�ستخبار�ت �لقادرة على مترير �ملعلومات �لتي تخدمهم”.

ذكر �أع�ساء هيئة �لتقدير �أن معظم غرف �لخبار قد �أ�سحت خبرية 

�أن  على  جريجريي  و�سدد  �ملجرد.   �خلرب  قناع  �لدعاية  �إلبا�ض  فـي 

“و�سائل �لإعالم تنفذ ت�سويقًا ُمقّنَعًا، من خالل د�ض �ملادة �لدعائية فـي 
طيات �مل�سمون �خلربي.  ورغم ذلك، فهم ل يتعر�سون للم�ساءلة”.

عالوة على هذ�، لي�ست هناك �سفافـية فـي �ملوؤ�س�سات �لإعالمية فـي 

�لو�سائل  “ما ز�ل متويل  �لتمويل.   قال �خلطيب  يتعلق مب�سادر  ما 

تعلن بع�ض  “فقط فـي فرتة �لنتخابات،  و�أ�ساف  لغزً�”،  �لإعالمية 

  . هذه �لو�سائل �لإعالمية عن �أن بع�ض �لرب�مج �ملدفوعة �لأجرلديها”

لل�سفافـية،  �لغياب �ملنهجي  �أنه على �لرغم من  وذكرت د�ليا مقد�د 

“�إنهم  �لتمويالت،  تاأتي  �أين  يعلمون من  �أفر�د �جلمهور  فاإن معظم 

يثقون ]فـي هذه �مل�سادر[ لأنها تتفق مع قناعاتهم �ل�سيا�سية”.

من  �نطالقًا  �إما  ما،  موقف  �سوء  مدى  تقييم  �ملو�طنون  ي�ستطيع 

دعو�ت �ل�سالم �أو دعو�ت �لتحري�ض على �لفعل، �لتي تطلقها ن�سر�ت 

�لأخبار وعناوين �ل�سحف.  ويلعب �لإعالم دورً� فـي تعبئة �لنا�ض فـي 

�أي وقت ي�ساوؤه �ل�سيا�سيون، وعندما يدعو �ل�سيا�سيون للتهدئة، فاإنهم 

يبادرون �إىل �لإعالم قبل �أن ينخرطو� فـي حو�ر وطني.  وقالت مقد�د 

“حتى عندما تروج �لو�سائل �لإعالمية لل�سالم، فهي تفعل ذلك من 
منطلق �لقر�ر �ل�سيا�سي �لذي �ُتخذ لوقف �لتحري�ض”. 

�لتهامات  لتبادل  كمن�سات  �لإعالمية  �ملنافذ  من  �لعديد  تعمل 

�لأجند�ت  فـي  �لثقة  عدم  على  و�حلث  �ل�ستفز�زية  و�لر�سائل 

�ل�سيا�سية للخ�سوم.  فاملنافذ �لإعالمية �ملرتبطة بحركة 8 مار�ض / 

�آذ�ر، على �سبيل �ملثال، تتهم �لأحز�ب �ل�ساعية �إىل نزع �سالح حزب 

تتهم  وباملقابل  و�لإ�سر�ئيلية؛  �لأمريكية  �لأجند�ت  تخدم  باأنها  �هلل 

�لآخر  �ملع�سكر  �آذ�ر   / مار�ض   14 حلركة  �لتابعة  �لإعالمية  �ملنافذ 

�لو�سائل  هذه  تعتمد  �حلالتني،  كلتا  فـي  �إير�ن.   ل�سالح  بالعمالة 

للت�سكيك  �أخرى  م�سادر  و�أية  �لطائفـي  �لتحري�ض  على  �لإعالمية 

ميكنهم ح�سدها جلذب �لنا�ض لق�سيتهم.

منذ  ل�سيما  �لإعالم  لو�سائل  �ل�سيا�سية  �لأجند�ت  �إىل  بالإ�سافة 

�آخر  �سكل  يظهر   ،2005 فـي  �حلريري  رفـيق  �لوزر�ء  رئي�ض  �غتيال 

�ض على �لكر�هية فـي و�سائل �لعالم.  ففـي مر�ت  من �خلطاب �ملُحرِّ

�سمعة  ت�سويه  فـي  �لنمطية  �ل�سورة  �لإعالم  ي�ستخدم  �لأخرى،  تلو 
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�أماكن �ل�سر�ع �لقريبة  �أو �لالجئني �لقادمني من  �لعمالة �لأجنبية 

�لر�أي  من  فعل  ردة  ثمة  دون  �لعر�ق،  �أو  �لفل�سطينية  �لأر��سي  فـي 

�لعام.  قال جريجريي “رغم �خُلطب �لت�سعيدية �لتي حتر�ض على 

�لعنف، مثل �لتقارير عن �لأجانب فـي برج حمود �ملذ�ع على �إم تي 

فـي، وجرمية �لغت�ساب فـي �ساحل علما، و�لالجئني �لفل�سطينيني، 

فعل  ردة  �أية  على  ُمقِدم  غري  يز�ل  ل  �ملدين  �ملجتمع  فاإن  و�ملثليني، 

لوقف هذ� �خلطاب �ل�ستفز�زي”.

�ملنافذ  من  �لعديد  باأن  �قتناعهم  عن  �لتقدير  هيئة  �أع�ساء  �أعرب 

�لإعالمية تنتقي من بني �لأخبار ما ترغب فـي تغطيته طبقًا للقدر 

نهم من �إ�سعال �لطائفـية و�ل�سر�عات، وذلك على ح�ساب  �لذي مُيِكّ

رون �سيوفًا متعار�سني  �لأخبار �لأخرى.  قال ح�سن، “بل �إنهم ُيح�سِ

“بع�ض  عدنان،  و�أ�ساف  �ل�ستفز�زية”،  �لنقا�سات  يثريون  ثم 

وّهاب  وئام  مثل  �لدور،  هذ�  للعب  خا�ض  ��ستعد�د  على  �ل�سيوف 

]رئي�ض حزب �لتوحيد �لعربي[ يتقن فن �إ�ستفز�ز �لآخرين، ]رغم 
ذلك[ يثق �ملو�طنون فـيما يقوله عندما ُيوجه تهديد�ت”. 

�أملح �أع�ساء هيئة �لتقدير �إىل �أن هناك �أخبارَ� �إيجابية عن �لتو�فق 

�لطائفـي، لكن �لإعالم �للبناين يتغا�سى عن هذه �لق�س�ض ل�سالح 

“كلما بد�أت �مل�ساحنات بني  �إخباري حتري�سي.  قالت �ملنري  تقرير 

على  �لإعالمية  �لتغطية  تتو�فر  طر�بل�ض،  فـي  حم�سن  وجبل  �لتبانة 

�لدو�م، ولكن لي�ض هذ� هو �حلال �إذ� كان هناك حدث ثقافـي ُيظهر 

مل  �لذي  �مليالد  عيد  “مهرجان  مثل  طر�بل�ض  �أهايل  بني  �لتكاتف 

ُي�سلط �لإعالم عليه �ل�سوء”. 

للخلفـيات  �لإعالم  متثيل  مدى  فـي  �لتقدير  هيئة  �أع�ساء  �سكك 

�لإعالم  و�سائل  تاأتي  �أنه حتى عندما  �ملتعددة، ذ�كرين  �لجتماعية 

حيلة  يكون  �أن  يتعدى  ل  فالأمر  خمتلفة،  نظر  وجهات  من  ب�سيوف 

للرتويج للمو�سوعية ولي�ض �لتز�مًا حقيقيًا بالتعددية.  بناًء على ذلك، 

ل تخرج �أي مناظرة عن حدود �لنق�سام �ل�سيا�سي، ول ي�ستطيع �أحد 

�آخر �سوى �لقطبني �لكبريين على تو�سيل ر�سالته، �أما �ملجتمع �ملدين 

مهم�سة  فتبقى  �لأجنبية  و�لعمالة  �ملثليني  مثل  �لأقلية  وجمموعات 

عاجزة عن رفع �سوتها.  قال ملكي معقبًا على ذلك “ل حتظى هذه 

�ملجموعات بدعم �سيا�سي ول ُت�سمع �أو ُيلقى عليها �ل�سوء فـي و�سائل 

�لإعالم”، و�أردف جريجريي “جمموعات كبرية لي�ض لها متثيل على 

و�سرب  �لأقليات”  من  تعترب  ل  كانت  و�إن  حتى  �لإعالمية  �ل�ساحة 

مثاًل على ذلك بق�سية �لأجور، قائاًل “ركز �لإعالم على �ملفاو�سني 

�أي ت�سوير للحياة �ليومية ملُز�رع  �أنف�سهم؛ فلم نر  متجاهاًل �لعمال 

مثاًل، �أو ملا ينفقه من م�سروفات”.

�سيوفًا  تدعو  �لتي  �حلو�رية  �لرب�مج  فـي  وحتى  ذلك،  عن  ف�ساًل 

بوجهات نظر خمتلفة، فالز�وية �ل�سيا�سية للم�سيف هي �لتي ت�سود؛ 

قيام  “ور�ء  �ل�سبب  هي  �خلادعة  �ملظاهر  هذه  �أن  �ملنري  ذكرت  �إذ 

�لذي  �ملنار  قناة  على  برنامج  مبغادرة  �مل�ستقبل  حركة  من  �سيف 

 8 حركة  �إىل  �ملنتمي  قنديل[  ]غالب  �ل�سخ�سيات  �أحد  ��ست�ساف 

مار�ض / �آذ�ر”.

�مل�ستوى  على  �لإعالمية  �لتغطية  �أن  على  �لتقدير  هيئة  �أع�ساء  �تفق 

�لقومي تعمل على �إق�ساء �لق�سايا �ملجتمعية، ول تنقل �أي �أخبار َتِرد فـي 

�لإعالم �ملحلي، ولكن طبقًا للمنري “هناك ��ستثناء�ت فـي عدد حمدود 

من �لرب�مج مثل مر�يا �ل�سمال على تيليليبان و�أخبار �ملناطق على �إن 

بي �إن، ف�ساًل عن بع�ض �ل�سحف، ومع ذلك ما ز�ل �أ�سلوب تناولها غري 

جذ�ب”، و�أعطت مثاًل على هذ� �لتباين: “�ملباين تنهار بو�قع يومي 

فـي تبانة وهذ� ل ُينقل.  فاإذ� حدث وغطت و�سائل �لإعالم �لأحد�ث 

فـي �لأقاليم، فذلك يرجع للمجهود �سخ�سي وعالقات منظم ]�حلدث[ 

مع �ل�سحافة”.  �أ�ساف عكرو�ض �أن �ل�سحافـيني لديهم م�ساحة �سيقة 

من �لختيار حول ما �إذ� كان با�ستطاعتهم متثيل جمتمعاتهم، قائاًل 

“ل ي�ستطيع �ملر��سلون �ل�سحفـيون من �لأقاليم فر�ض �أخبار بعينها؛ 
�ملجال�ض �لتحريرية فقط لها �خليار فـي �نتقاء وحترير �ملعلومات”.

�أملح عدنان �إىل �أنه بالإ�سافة �إىل �أف�سليات �ملحررين، فاإن �لفتقار 

�إىل بر�مج  ثقافـية ومتخ�س�سة يزد�د تفاقمًا ب�سبب �لفهم �ل�سعيف 

تـُجرى  “عندما  قائاًل  �ملو�سوعات،  هذه  ملثل  �لإعالم  مهنيي  ملعظم 

معي مقابلة ب�ساأن عملي �مل�سرحي، �أ�سعر �أن �مل�سيف ل يفقه �سيئًا عن 

�مل�سرح، وهذ� ُي�سيبني بال�سيق”.

قائمة امل�صاركني من اأع�صاء هيئة التقدير

جاد ملكي، �أ�ستاذ �لإعالم، �جلامعة �لأمريكية ببريوت، بريوت

روي جريجريي، �أ�ستاذ �لإعالم،  جامعة �لروح �لقد�ض-�لك�سليك، 

جونييه

داليا املقداد، طالبة جامعية، جامعة بريوت �لعربية، جبيل

فهد عكرو�س، طالب جامعي، �جلامعة �للبنانية، �لبقاع

جمانة مرعي، نا�سطة، مار �إليا�ض

ها�صم عدنان، نا�سط وم�ستغل بامل�سرح، بريوت

نهلة املنري، نا�سطة، مركز �ل�سفدي �لثقافـي، طر�بل�ض

فهمية �صرف الدين، عاملة �لجتماع، حازمية

روجر ن�صر، منتج �أفالم وثائقية، بارتي، �سيد�

نبيل ح�صن، نا�سط، �ل�سوف

رودلف حداد، مهند�ض معماري، ب�سكنتا

منري اخلطيب، نا�سط، �سمالن

املن�صق والكاتب

ليال بهنام، م�سئولة �لربنامج، موؤ�س�سة مهار�ت، بريوت

مت �لتن�سيق لدر��سة لبنان “�لهدف رقم 6”، و�إجر�وؤها بال�سر�كة مع 

موؤ�س�سة مهار�ت ببريوت، وقد �جتمعت هيئة �لتقدير للمناق�سة فـي 

26 يناير / كانون �لثاين 2012.
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املنهج: درا�ستا لبنان

موؤ�صر ا�صتدامة الإعالم 2011-2010

لإمتام هاتني �لدر��ستني، ��ستخدم جمل�ض �لأبحاث و�لتبادل �لدويل 

�ختالفًا  تختلف  كانت  و�إن  وثيق  تر�بط  ذ�ت  منهجيات  )�آيرك�ض( 

طفـيفًا؛ �إذ مت �سرح �ملنهجية لالأهد�ف من رقم 1 �إىل رقم 5 �سرحًا 

تف�سيليًا، �أعقبه ملخ�ض للتعديالت �لتي طر�أت على در��سة �لهدف 

رقم 6.

منهجية الأهداف من رقم 1 اإىل رقم 5

�لوكالة  مع  بالتعاون   )MSI( �لإعالم  ��ستد�مة  موؤ�سر  �آيرك�ض  �أعّدت 

�لأنظمة  تطور  لتقييم  كاأد�ة   )USAID( �لدولية  للتنمية  �لأمريكية 

�لإعالمية خالل �لفرت�ت �لزمنية �ملختلفة وبني �لبلد�ن.  و�ساهم فـي 

للتنمية  �لأمريكية  �لوكالة  �آيرك�ض،  موظفو  هذه  �لتقييم  �أد�ة  �إعد�د 

�لدولية و�آخرون من خرب�ء �لتطوير �لإعالمي.

ت�سكيل  فـي  ت�ساهم  »�أهد�ف«  ُيقيـِّم خم�سة  �لإعالم  �إ�ستد�مة  موؤ�سر 

نظام �إعالم ناجح:

�لكالم  حرية  وُتـ�سجع  حْتمي  و�لجتماعية  �لقانونية  1.  �لأعر�ف 

وحرية �لو�سول �إىل �لبيانات �لر�سمية.

2. �ل�سحافة تلتزم مبعايري �جلودة �ملهنية.

بها  موثوق  �أخبارً�  للمو�طنني  تقّدم  �ملتعددة  �لأخبار  3.  م�سادر 

ومو�سوعية.

ي�سمح  جيد  ب�سكل  مـُـد�رة  جتارية  م�ساريع  �لإعالم  4.  و�سائل 

بال�ستقاللية فـي �لتحرير .

لالإعالم  �ملهنية  �مل�سالح  �أجل  من  تعمل  �لد�عمة  5.  �ملوؤ�س�سات 

�مل�ستقل.

وقد �ْعُتـربت هذه �لأهد�ف �ل�سمات �لأكرث �أهمية فـي نظام �إعالمي 

م�ستقل م�ستد�م ومهني، وُتـ�ستخدم كمعايري مت تقييم �لدول وفقًا لها.  

�إىل  مت �حل�سول على تقدير لكل هدف عن طريق تقييم من �سبعة 

يلي  وفـيما  �لهدف.   بهذ�  �لبلد  �لتز�م  ُح�سن  موؤ�سر�ت حتّدد  ت�سعة 

تعريف بالأهد�ف و�ملوؤ�سر�ت ونظام �لتقدير.

اأ�صلوب التقدير: نظرة حملية

�خلرب�ء  من  تقدير  جلنة  فـي  للمعلومات  �لرئي�ض  �مل�سدر  َيـَتـمّثل   

�لتقدير.  للعمل كاأع�ساء فـي هيئة  �آيرك�ض بتجميعهم  �ملحليني تقوم 

هوؤلء �خلرب�ء ينتمون �إىل �ملنافذ �لإعالمية فـي كل بلد، �ملنظمات 

غري �حلكومية، �لنقابات �ملهنية، و�ملوؤ�س�سات �لأكادميية.  وقد يكون 

�أع�ساء هيئة �لتقدير ممن يعملون حمررين، مر��سلني، مدر�ء و�سائل 

�أ�ساتذة  �ملحامني،  و�لت�سويق،  �لإعالن  خرب�ء  مالكيها،  �أو  �لإعالم 

�إىل  بالإ�سافة  �لإن�سان.   حقوق  مر�قبي  �أو  �ملدر�سني،  �أو  �جلامعات 

ذلك، تتكون هيئة �لتقدير من كل �أطياف �لإعالم �ملَُمـّثل فـي �لبلد.  

ومن  بلد  كل  عا�سمة  من  ثلني  مُمَ �أي�سًا  �لتقدير  هيئة  تت�سمن  كما 

و�لعرقي  �لنوعي  �لتعدد  ويعك�ض هوؤلء  �لأخرى،  �ملناطق �جلغر�فـية 

و�لديني طبقًا ملقت�سيات �لأمور.  ولتحقيق �لثبات عامًا تلو �لآخر، يتم 

�لإبقاء على ن�سف م�ساركي �لعام �ل�سابق على �لأقل فـي هيئة تقدير 

�لعام �لتايل.  وحتدد �آيرك�ض �إحدى �ملنظمات �ملحلية �أو �لإقليمية �أو 

�لأفر�د للعمل معها فـي �لإ�سر�ف على هذه �لعملية.

�لتقدير  هيئة  فـي  للم�ساركني  م  ُيقدَّ �أوًل  جزئني:  على  يتم  �لتقدير 

ح  تو�سّ �لتقدير.   ونظام  �ملوؤ�سر�ت  حول  و�إي�ساحات  ��ستبيان 

تو�سيفات كل موؤ�سر �ملعاين �ملق�سودة منه، كما ت�ساعد �أع�ساء هيئة 

�لتقدير على تنظيم �أفكارهم.  على �سبيل �ملثال، ل َيطُلب �ل�ستبيان 

من ع�سو هيئة �لتقدير �أن ياأخذ فـي �لعتبار َحْرفـية �لإطار �لقانوين 

فح�سب، بل و�لتطبيق �لعملي له �أي�سًا.  فالبلد �لتي ل يوجد بها قانون 

ر�سمي حلرية �ملعلومات وتتمتع بانفتاح حكومي معتاد قد تتفوق على 

بلد بها قانون قوي على �لورق يتم جتاهله فـي �أغلب �لأحيان.   ف�ساًل 

عن ذلك، ل مييز �ل�ستبيان نوعًا بعينه من �لإعالم بو�سفه �أهم من 

نوع �آخر، بل يقوم بتوجيه ع�سو هيئة �لتقدير كي ياأخذ بعني �لعتبار 

�لأمناط �لإعالمية �لبارزة ويحّدد ما �إذ� كان هناك متثيل منخف�ض 

��ستد�مة  على  �لتاأثري  �ساأنه  من  مبا  ُوجد،  �إن  �لإعالم،  من  لنمط 

�لإعالم  تاأثري  نر�سد  �لطريقة،  بهذه  �ملُجمل.   فـي  �لإعالم  قطاع 

�لعام و�خلا�ض و�لقومي و�ملحلي و�ملجتمعي و�لإعالم �جلديد.  ويقوم 

كل ع�سو فـي هيئة �لتقدير مبر�جعة �ل�ستبيان ب�سكل فردي ويعطي 

تقديرً� لكل موؤ�سر.

�لأهد�ف  ومناق�سة  لتحليل  ذلك  بعد  �لتقدير  هيئة  �أع�ساء  يجتمع 

و�ملوؤ�سر�ت.  بينما قد ُيغري �أع�ساء �لهيئة تقدير�تهم بناء على هذه 

بني  �لتقدير  على  �لإجماع  لتحقيق  ج  ُيروِّ ل  �آيرك�ض  فاإن  �ملناق�سات، 

�أغلب �حلالت  فـي  �لتقدير )وهو  من�سق هيئة  وُيِعّد  �لهيئة.  �أع�ساء 

�سخ�سية  هو  �أو  �مل�سيف  �لبلد  فـي  �ملوؤ�س�سي  �ل�سريك  عن  ثل  مُمَ

�آيرك�ض  موظفو  بعدها  يقوم  �ملناق�سات،  مكتوبًا عن  حملية( حتلياًل 

باإعادة �سياغته تباعًا.  تظهر �أ�سماء �أع�ساء هيئة �لتقدير و�ملوؤ�س�سة 

�ل�سريكة �أو �ل�سخ�سية �ملحلية فـي نهاية �لف�سل �خلا�ض بكل بلد.

ثم  �لهيئة،  �أع�ساء  تقدير�ت  باآيرك�ض  �لتحرير  هيئة  �أع�ساء  ير�جع 

ي�سعون جمموعة من �لتقدير�ت للبلد، ب�سورة م�ستقلة عنها.  يحمل 

منفردً�.   �لهيئة  ع�سو  يعطيه  �لذي  �لتقدير  وزن  نف�ض  �لتقدير  هذ� 

للموؤ�سر د�خل �لهدف هو  �لتقدير�ت �ملنفردة  ويكون متو�سط جميع 

�ملحدد لتقدير �لهدف.  و�لتقدير �لإجمايل للبلد هو متو�سط تقدير 

�لأهد�ف �خلم�سة جمتمعة. 

توؤدي  قد  �لو�قع  �أر�ض  توجد  ظروف على  بع�ض �حلالت حيث  فـي 

بع�سو هيئة �لتقدير �إىل �لتعر�ض لعقوبة قانونية �أو تهديد�ت ج�سدية، 

فاإن �آيرك�ض يحّبذ �ل�سماح لبع�ض �أو كل �أع�ساء هيئة �لتقدير و�ملن�سق 
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ل  �حلادة  �ملو�قف  وفـي  هويتهم.   عن  �لإف�ساح  بعدم  �لكاتب   /

ي�ستخدم �آيرك�ض �أع�ساء هيئة �لتقدير على هذ� �لنحو، بل يتم عمل 

على  �ملُّطلِعني  مع  �ل�سخ�سية  و�ملقابالت  �لبحث  �لدر��سة من خالل 

�ملوقف �لإعالمي فـي تلك �لبلد.  توجد �إ�سارة ملثل هذه �حلالت طبقًا 

لكل موقف فـي �لف�سول ذ�ت �ل�سلة.

التغيريات والإ�صافات امل�صتجدة فـي 2011

 ما بني 2001 و2010 ��ستخدمت �آيرك�ض نف�ض �لأهد�ف و�ملوؤ�سر�ت 

دون �أي  تغيري.  فـي موؤ�سر ��ستد�مة �لإعالم لل�سنة �لعا�سرة، ��ستفاد 

فـي ثالث  �لبحثي  �لأ�سلوب  ��ستخد�م هذ�  فـي  �آيرك�ض من خرب�تنا 

�لعمل  �أجل  �لأو�سط، من  �ل�سرق  و�أور��سيا،  �أوروبا  �أفريقيا،  �أقاليم، 

على حت�سينه.  ��ستنادً� �إىل مالحظات �لأع�ساء �أثناء نقا�سات هيئة 

�لتو�سيح  تتطلب  بعينها  مفاهيم  هناك  �أن  �آيرك�ض  �أدرك  �لتقدير، 

و�لإ�سهاب. فقد فر�ست  �لتغري�ت �لتقنية مع مرور �لزمن �حتياجًا 

قطاع  على  در��ساتنا  تاأثري  �إظهار  �ساأنها  من  مبا�سرة  لغة  �إىل  �أكرب 

�لإعالم، و�سمان ��ستمر�ر �أع�ساء هيئة �لتقدير فـي �أخذ هذ� �لأمر 

فـي �لعتبار �أثناء مد�ولتهم.  �أخريً�، حر�ست �آيرك�ض منذ �لبد�ية 

ز موؤ�سر ��ستد�مة �لإعالم �أي بلد ذ�ت توجه نحو �لإعالم �لعام  �أل مييِّ

�لنظام  �أ�س�ض  تظل  �مللكية،  طبيعة  عن  �لنظر  فبغ�ض  �خلا�ض؛   �أو 

بع�ض  �آيرك�ض  �أو�سحت  فقد  ّثم،  ومن  و�حدة.   ال  �لفعَّ �لإعالمي 

�ل�سياغات ل�سمان و�سوح �أهد�فنا فـي هذ� �ل�ساأن.

اأبرز التغيريات

يك�سف  �سوف  كثب  عن  �جلديدة  و�ملوؤ�سر�ت  �لأهد�ف  مر�قبة  �إن 

موؤ�سر  م�ستخدمي  ندعو  ونحن  �لدقيقة،  �لتغيري�ت  بع�ض  عن 

مع  يالئمهم.   �لذي  �لتوقيت  فـي  مر�جعتها  �إىل  �لإعالم  ��ستد�مة 

�جلوهرية  و�لإ�سافات  للتعديالت  ملخ�سًا  يلي  فـيما  نقدم  ذلك، 

ب�سرح موجز. م�سحوبًا 

2: على �لرغم من �أن �لأعر�ف  رقم  �ملوؤ�سر   ،1 رقم  •���لهدف 
و/�أو  �لرتخي�ض  عملية  ت�ستنكر  �لإعالم  حلرية  �لدولية 

�لإنرتنت،  �لإعالم على  �أو  �ملطبوع  �لإعالم  لو�سائل  �لت�سجيل 

�قت�سرت  �لبلد�ن.   من  �لعديد  فـي  يحدث  �لأمر  هذ�  فاإن 

�لذي  �لإذ�عي  �لإعالم  على  �ملوؤ�سر  لهذ�  �لأ�سلية  �ل�سيغة 

منفعة  ي�ستخدم  �لذي  �لإعالم  باأن  �آيرك�ض  قناعة  يعك�ض 

عامة- تردّد�ت �لبث �لإذ�عي- هو �لإعالم �لوحيد �لذي يحق 

له �حل�سول على ترخي�ض.  �أما �ل�سيغة �جلديدة فقد و�ّسعت 

�ل�ستبيان  فـي  �لإر�سادية  �لأ�سئلة  �أن  �إل  �ملنظور،   هذ�  من 

َتطلـُـب من �أع�ساء هيئة �لتقدير �لأخذ فـي �لعتبار ما �إذ� كان 

�لرتخي�ض �أو �لت�سجيل يعمل على حماية م�سلحة عامة ملّحة.

رقم 3، �ملوؤ�سر�ن 1 و2: تهدف �لتغيري�ت �لتي طر�أت  •���لهدف 
على هذين �ملوؤ�سرين �إىل تو�سيح معنى كل منهما و�إبر�ز كل 

م�سادر  توفر  مدى   1 رقم  �ملوؤ�سر  يغطي  حدة.   على  منهما 

فـي  و�لتنوع  �ملختلفة  �لإعالمية  للمن�سات  متعددة  �إخبارية 

وجهات �لنظر �ملقدمة عربها.  وُيقـِيّم �ملوؤ�سر رقم 2 �ملعوقات 

و�سائل  �إىل  �لو�سول  حماولتهم  عند  �ملو�طنون  يو�جهها  �لتي 

ذ�ت  �لعو�ئق  هذه  كانت  �سو�ء  و�لأجنبية،  �ملحلية  �لإعالم 

بالبنية  تتعلق  و/�أو  �قت�سادية  �جتماعية  قانونية،  طبيعة 

�لتحتية )�إمد�د كهربائي متقطع على �سبيل �ملثال(.

يتمكن  �أن  �ملثايل،  �لو�سع   :8 رقم  �ملوؤ�سر   ،3 رقم  •���لهدف 
�ملو�طنون من �لو�سول �إىل �لأخبار �ملتعلقة مبحيطهم �ملبا�سر، 

�لدولية.    و�لأحد�ث  �لقومية،  �لتطور�ت  �ملجاورة،  �ملجتمعات 

�أن تتناول �لتقارير �لإخبارية ذلك  بالإ�سافة �إىل هذ�، يتعنيِّ 

وفقًا ل�سياقات حمددة: فو�سائل �لإعالم يجب �أن تقوم بتحليل 

على  �لذي،  بال�سكل  جمهورها  �أجل  من  �لأحد�ث  هذه  تاأثري 

�سبيل �ملثال، ل ت�ستطيع �أية قناة �إخبارية ف�سائية دولية �أخرى 

�لهتمام  يلق  مل  �ملفهوم  هذ�  �أن  �آيرك�ض  �أدركت  تقدميه.  

�لكافـي خالل مناق�سات هيئة �لتقدير ومن ثم �أ�سافت موؤ�سرً� 

خ�سي�سًا له.

�ملوؤ�سر،هدفت  هذ�  �سياغة  تغيري  خالل  من   :4 رقم  •���لهدف 
و�سائل  �سد  �ملتحيزة  �لت�سور�ت  على  �لق�ساء  �إىل  �آيرك�ض 

منذ  �آيرك�ض  كان هدف  لقد  �لربحية.   وغري  �لعامة  �لإعالم 

�لبد�ية �لرتكيز على �لإد�رة �جليدة و�ل�ستد�مة �ملالية �لثابتة 

�لتي ت�سجع ��ستقاللية �لتحرير فـي �ملنافذ �لإعالمية.

لغة  فـي  �لتو�ُسع  خالل  من   :5 رقم  �ملوؤ�سر   ،4 رقم  •���لهدف 
هذ� �ملوؤ�سر كي ي�ستمل حتديدً� على �لإعالنات �حلكومية، �لتي 

تهدف  �لإعالن،  لإير�د�ت  �أكرب م�سدر  �لدول  بع�ض  فـي  ُتعد 

�آيرك�ض �إىل تقييم كامل لتاأثري �حلكومة على �ل�سوق �لإعالمي 

ومدى عد�لتها فـي توزيع �ملال �لعام بني و�سائل �لإعالم.  فـيما 

�سبق، كانت �للغة �لإر�سادية فـي �ل�ستبيان تطلب من �أع�ساء 

هيئة �لتقدير �لأخذ فـي �لعتبار �لإعالنات �حلكومية، ولكن 

هذ� �لتغيري جعل هدف �آيرك�ض �أكرث و�سوحًا.

و�لبنية  �ملعلومات  تت�سم   :8 رقم  �ملوؤ�سر   ،5 رقم  •���لهدف 
لو�سائل  �ل�سماح  فـي  �ملتنامية  باأهميتها  لالت�سالت  �لتحتية 

�أن  للمو�طنني  و�ل�سماح  �ملو�طنني  �إىل  بالو�سول  �لإعالم 

و�سائل  مع  �آخر  �سكل  باأي  بالتفاعل  �أو  مر��سلني  ُي�سبحو� 

�لإعالم.  فمو�طنو �لدول ذ�ت �ملو�رد �لفقرية فـي هذ� �ملجال 

يعانون من م�ساوئ هذ� �لو�سع.  لهذ� �أ�ساف �آيرك�ض موؤ�سرً� 

و�سائل  من  كٍل  خدمة  فـي  �لتحتية  �لبنية  كفاءة  مدى  لتقييم 

�لهدف،  هذ�  �سمن   7 رقم  �ملوؤ�سر  �أما  و�ملو�طنني.  �لإعالم 

�لذي حاول �أي�سًا فـي �ل�سابق �أن يغطي هذ� �ملفهوم، فهو �لآن 

�ملو�رد  هذه  على  �ل�سيطرة  مدى  لتقييم  ح�سريًا   خم�س�ض 

وقدرة �لإعالم على �لو�سول �إليها دون قيود غري �سرورية.
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التاأثري على التقديرات ب�صبب التغيريات 

فـي اأ�صلوب البحث 

عند �لنظر فـي �لتغيري�ت، �أر�د �آيرك�ض �لتاأكد من ��ستمر�ر �ملقارنة 

د�عيًا  �آيرك�ض  يجد  �مل�ستقبلية. مل  وتلك  �ل�سابقة  �لتقدير�ت  بني  ما 

قيام  �سمان  �لتغيري�ت  من  �لهدف  كان  بل  جذرية؛  �إ�سافات  لأية 

بالفعل.   �ملندرجة  للمفاهيم  �ل�سليم  بالتقييم  �لتقدير  هيئة  �أع�ساء 

ومع ذلك، فاإن �إ�سافة موؤ�سر�ت �أو �لتعديل فـي �للغة كان لهما تاأثري 

طفـيف على �لتقدير�ت.  

على �سبيل �ملثال، �إ�سافة موؤ�سر �آخر فـي �لهدف رقم 5 )يتكون من 7 

موؤ�سر�ت فـي �ل�سابق و�لآن �أ�سبح ُمّكون من 8( لي�سمل �لبنية �لتحتية 

للمعلومات و�لإت�سالت، من �ساأنه �أن ي�سمح فعاًل لبلد غنية ن�سبيًا بها 

بنية حتتية متقدمة ولكنها تفتقر �إىل �ملوؤ�س�سات �لد�عمة �أن حت�سل 

�أن قدرة  �إل  �أي تغيري ملحوظ.   �ل�سابق دون  �أف�سل من  على تقدير 

موؤ�سر و�حد �إ�سافـي على �إحد�ث تغيري كبري فـي متو�سط �ملوؤ�سر�ت 

للموؤ�سر�ت  يكون  و�أينما  حمدودة.   تكون  و�أن  لبد  �لأخرى  �ل�سبعة 

فـي فقرة  �ملا�سي  �لعام  تقدير�ت  يتم ذكر  تاأثري ملحوظ،  �جلديدة 

�ملقدمة فـي �لهدف ذي �ل�سلة فـي �لف�سل �خلا�ض بالبلد.

ف�ساًل عن ذلك، كان للتغيري�ت فـي �سياغة �ملوؤ�سر�ت تاأثري متو��سع، 

فمثاًل، فـي �ل�سنو�ت �ل�سابقة كان �أع�ساء هيئة �لتقدير يعطون �أحيانًا 

تقدير�ت �أف�سل من �ملتوقع فـي �لهدف رقم 4، �ملوؤ�سر رقم 5، �لذي 

يغطي �لدعم �ملايل �حلكومي لالإعالم �خلا�ض، �إذ� ما كانت �حلكومة 

ل تقدم مثل هذ� �لدعم.  كذلك كان �لن�ض �ل�سرت�سادي يطلب من 

�إل  �حلكومية  �لإعالنات  �لعتبار  فـي  �لأخذ  �لتقدير  هيئة  �أع�ساء 

رغب  �لذي  بالقدر  ذلك  يفعلو�  رمبا مل  �أنهم  بالتجربة  ثبت  قد  �إنه 

فـيه �آيرك�ض.  �إن تغيري �سياغة هذ� �ملوؤ�سر كان من �أجل حتديد �أن 

لي�ض  ولكن  �ملوؤ�سر،  هذ�  نتائج  على  ملحوظ  �أثر  لها  كان  �لإعالنات 

بال�سورة �لكافـية لإحد�ث تاأثري حاد فـي تقدير�ت �لهدف رقم 4. 

�إىل  توؤدي  �أن  �لبحث  �أ�سلوب  على  طر�أت  �لتي  �لتغيري�ت  �ساأن  من 

وقدرته  �لبلد  لدى  �لإعالم  قطاع  ل�ستد�مة  دقة  �أكرث  �نعكا�سات 

تاأثر  �آيرك�ض  تدرك  فبينما  �لر�بعة«.   »�ل�سلطة  بو�سفه  �لعمل  على 

�لتقدير�ت جر�ء هذه �لتغيري�ت، �إل �أن حجم �لتغيري كان عند �أدنى 

ول  �ملُنقح  �لبحث  �أ�سلوب  ��ستخد�م  من  �لأول  �لعام  فـي  له  م�ستوى 

يلغي �ملقارنات بتقدير�ت �ل�سنو�ت �ملا�سية.

اأول: الأهداف واملوؤ�صرات

الهدف رقم 1: 

ع حرية الكالم الأعراف القانونية والجتماعية حتمي وُت�صجِّ

و�صهولة الو�صول اإىل البيانات الر�صمية.

املوؤ�صرات 

1. توفر �إجر�ء�ت قانونية و�جتماعية حلماية حرية �لكالم وتفعيلها.

 2.  حتمي تر�خي�ض �أو ت�سجيل و�سائل �لإعالم حقوق �ملنفعة �لعامة 

ومُتنح بطريقة عادلة وتناف�سية وغري ُم�سيَّ�سة.

 3.  �لنخر�ط فـي �ل�سوق �لإعالمية و�لهياكل �ل�سريبية لهذ� �لقطاع 

تت�سم بالتكافوؤ وباأنها قابلة للمقارنة مع قطاعات �لأعمال �لأخرى.

 4.  تتم مقا�ساة �جلر�ئم �لتي ترتكب فـي حق �ل�سحفـيني و�ملو�طنني 

كهذه  وقوع حو�دث  ولكن  هو�دة،  بال  �لإعالم  ومنافذ  �ملر��سلني 

�أمٌر نادر.

 5.  �لقانون يحمي �ل�ستقاللية فـي �لتحرير لإعالم �لدولة �أو �لإعالم 

�لعام.

�مل�سوؤولني  �إخ�ساع  يتم  مدنية؛  خمالفة  �لت�سهري  جرمية   6.  ُتـعد 

�لزيف  �إثبات  عبء  ويقع  �لتقييم،  فـي  �أعلى  ملعايري  �حلكوميني 

و�سوء �لنية على عاتق �لطرف �ملت�سرر.

�ل�سحفـيني،  �لإعالم،  و�سائل  وجميع  متي�سرة؛  �لر�سمية   7.  �لبيانات 

و�ملو�طنني على قدم �مل�ساو�ة فـيما يتعلق بحق �لو�سول �إىل �ملعلومات.

 8.  و�سول �ملنافذ �لإعالمية و��ستخد�مها لالأخبار ومل�سادر �لأخبار 

�ملحلية و�لدولية غري ُمقيد من �لناحية �لقانونية. 

�حلكومة  تفر�ض  ول  بحرّية،  يتم  �ل�سحافة  مهنة  فـي  9.  �لنخر�ط 

�أية تر�خي�ض �أو قيود على �ل�سحفـيني �أو متنحهم حقوقًا خا�سة.  

الهدف رقم 2:

ال�صحافة تلتزم مبعايري اجلودة املهنية.

املوؤ�صرات

 1. �سحافة حيادية، مو�سوعية، وجيدة �مل�سدر.

 2. �سحفـيون يتبعون معايري �أخالقية مقبولة ومعرتف بها.

 3. �سحفـيون وحمررون ل ميار�سون �لرقابة �لذ�تية.

 4. �سحفـيون يغطون �لأحد�ث و�ملو��سيع �جلوهرية.

بقدر  مرتفع  �لآخرين  و�لإعالميني  �ل�سحفـيني  رو�تب   5.  م�ستوى 

يثنيهم عن �لف�ساد ويحافظ على بقاء �ملوؤهلني فـي مهنة �لإعالم.  

6. بر�مج ترفـيهية ل تطغى على �لرب�مج �لإخبارية وبر�مج �ملعلومات.  

22
م�ؤ�رش ا�ستدامة الإعالم 2011/2010



7.  �أجهزة ومعد�ت تقنية خا�سة بجمع و�إنتاج وتوزيع �لأخبار حديثة 

وفعالة.

 8.   توفر تغطية �سحفـية وبر�جمية متخ�س�سة )حتقيقات، �قت�ساد/

�أعمال، حملية، �سيا�سية(.  

الهدف رقم 3: 

م�صادر اأخبار متعددة توفر اأخباراً موثوقة

 ومو�صوعية للمواطنني.

املوؤ�صرات

و�لبث  )�ملطبوعات  متعددة  وخا�سة  حكومية  �إخبارية  1.  م�سادر 

و�لإنرتنت و�ملحمول( وتقدم وجهات �لنظر �ملختلفة. 

غري  و�لدويل  �ملحلي  �لإعالم  �إىل  �لو�سول  على  �ملو�طنني  2.  قدرة 

مقيدة قانونيًا �أو �قت�ساديًا �أو باأي و�سيلة �أخرى.

كامل  �آر�ء  يعك�ض  للدولة  �ململوك  �لإعالم  �أو  �لعام  �لقطاع  3.  �إعالم 

�لطيف �ل�سيا�سي، وهو �إعالم غري متحزب ويخدم �مل�سلحة �لعامة.

�ملنافذ  على  وتوزعها  �لأخبار  جتمع  م�ستقلة  �أنباء  4.  وكالت 

�لإعالمية.

5. �لإعالم �خلا�ض ينتج �لأخبار �خلا�سة به. 

للم�ستهلك  تتيح  �لإعالم  و�سائل  ملكية  عن  �ملعلومات  6.  �سفافـية 

غري  �لإعالم  وملكية  �لأخبار؛  مو�سوعية  على  �حلكم  �إمكانية 

مركزة فـي يد ب�سعة تكتالت. 

7.  �إعالم يعك�ض وميثل طيفًا و��سعًا من �لهتمامات �لجتماعية مبا 

فـي ذلك م�سادر معلومات تعمل بلغة �لأقليات.

�ملحلية  �لق�سايا  حول  ومعلومات  �إخبارية  تغطية  يقدم  8.  �إعالم 

و�لقومية و�لدولية.  

الهدف رقم 4: 

و�صائل الإعالم امل�صتقلة هي م�صاريع تدار اإدارة جتارية جيدة

ت�صمح بال�صتقاللية فـي التحرير .

املوؤ�صرات

1. �ملنافذ �لإعالمية تعمل كم�ساريع ذ�ت كفاءة و��ستد�مة ذ�تية.

 2.  و�سائل �لإعالم حتقق �إير�د�ت من م�سادر متعددة.

�إعالة �سوق  3.  �سركات �لإعالنات و�ل�سناعات �ملرتبطة قادرة على 

�لإعالنات.

�ملعايري  مع  يتما�سى  �لدخل  لإجمايل  بالن�سبة  �لإعالنات  4.  دخل 

�ل�سائدة.

يحكمه  عادل  ب�سكل  تتوزع  �حلكومية  و�لإعالنات  �ملايل  �لدعم   .5

�لقانون، ول ُيـقو�ض ��ستقاللية �لتحرير �أو ُيـف�سد �ل�سوق.

�لإ�سرت�تيجية،  �خلطط  ل�سياغة  �ل�سوق  �أبحاث  6.  ُتـ�ستخدم 

�إير�د�ت �لإعالنات، وت�سميم منتجات تخدم �حتياجات  حت�سني 

و�هتمامات �جلمهور.

�لإنرتنت  و�إح�سائيات  �لتوزيع،  �أرقام  �لبث،  ��ستقبال  7.  معدلت 

حُت�سب ب�سكل موثوق وم�ستقل.  

الهدف رقم 5:

موؤ�ص�صات داعمة تعمل خلدمة امل�صالح املهنية لالإعالم امل�صتقل.

املوؤ�صرات

1.  �حتاد�ت جتارية متثل م�سالح مالكي ومدر�ء �لو�سائل �لإعالمية 

وتوفر خدمات لأع�سائها.

وت�سجيع  �ل�سحفـيني،  حقوق  حماية  على  تعمل  مهنية  2.  �حتاد�ت 

�ل�سحافة عالية �جلودة.

3.  منظمات غري حكومية تدعم حرية �لكالم و��ستقاللية �لإعالم.

4.  وجود بر�مج تعليمية عالية �جلودة متنح �سهاد�ت فـي �ل�سحافة 

وتوفر خربة عملية و��سعة. 

5.  بر�مج تدريبية ق�سرية �لأمد وبر�مج للتدريب �أثناء �لعمل ت�سمح 

بتح�سني مهار�ت �ل�سحفـيني و�إكت�سابهم ملهار�ت جديدة.

غري  �لطباعة  ودور  �لطباعة،  ورق  �لإعالم،  معد�ت  6.  م�سادر 

ي�سة وغري حمتكرة ول تخ�سع لقيود. م�سَّ

7.  قنو�ت توزيع �لإعالم )�أك�ساك، حمطات �إر�سال، قنو�ت ��سرت�ك، 

ي�سة وغري حمتكرة ول تخ�سع لقيود. �إنرتنت، حممول( غري م�سًّ

للوفاء  تكفـي  و�لت�سالت  �ملعلومات  لتقنيات  �لتحتية  8.  �لبنية 

باحتياجات �لإعالم و�ملو�طنني.  
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ثانيا: نظام التقدير

اأ- تقدير املوؤ�صر

 0 موؤ�سر من  لكل  تقدير  �إعطاء  �إىل  �لتقدير  �أع�ساء هيئة  توجيه  مت 

�إىل 4 با�ستخد�م نقطة كاملة �أو ك�سر �لنقطة.  فـيما يلي توجيه حول 

كيفـية تقدير كل موؤ�سر:

0 =  �لبلد ل يلبي �ملوؤ�سر؛ �حلكومة �أو �لقوى �لجتماعية قد تعار�ض 

تطبيقه ب�سورة ن�سطة.

1=  �لبلد يلبي �حلد �لأدنى من �أوجه �ملوؤ�سر؛ �لقوى �لجتماعية قد 

ل تعار�ض تطبيقه ب�سورة ن�سطة، ولكن بيئة �لعمل قد ل تدعم 

�ملوؤ�سر، و�حلكومة وقطاع �لإعالم ل يوؤيد�ن �لتغيري تاأييدً� كاماًل 

ون�سطًا.

2=  �لبلد بد�أت فـي تلبية �أوجه كثرية من �ملوؤ�سر، لكن �لتقدم قد يكون 

حديث �لعهد بحيث ل ميكن �حلكم عليه �أو يكون ماز�ل معتمدً� 

على �حلكومة �حلالية �أو�لقوى �ل�سيا�سية �حلالية.

3=  �لبلد تلبي معظم �أوجه �ملوؤ�سر؛ تطبيق �ملوؤ�سر مت على مد�ر عدة 

�سنو�ت و/�أو خالل تغري�ت فـي �حلكومة مما ي�سري �إىل ��ستد�مة 

حمتملة.

تغري�ت  عرب  كاماًل  �لتطبيق  ��ستمر  �ملوؤ�سر؛  �أوجه  يلبي  4=  �لبلد 

�لر�أي  فـي  تغري�ت  �قت�سادية،  تقلبات  �حلكومة،  فـي  عديدة  

�لعام، و/�أو تغري �لتقاليد �لجتماعية.

ب. تقدير الأهداف والتقدير الإجمايل

يتم ح�ساب �ملتو�سط جلميع متو�سطات �لأهد�ف للح�سول على تقدير 

�لأهد�ف  لتقدير�ت  يتم ح�ساب متو�سط  لكل هدف.   �إجمايل و�حد 

�لتقدير�ت  �آيرك�ض  تف�سر  للبلد.   �لإجمايل  �لتقدير  على  للح�سول 

�لإجمالية كما يلي:

�صحافة غري حرة وغري م�صتدامة )0-1(: �لبلد ل تفـي بالأهد�ف، 

و�لقو�نني  َتـُعّوق كل من �حلكومة  �لأدنى منها فقط.   تفـي باحلد  �أو 

تطور �لإعالم �حلر �إعاقة فعلية، يقل �مل�ستوى �ملهني، ومُيار�ض ن�ساط 

�سناعة �لإعالم فـي �أ�سيق �حلدود.

فـي  بالأهد�ف  �لبلد  تفـي   :)2-1( م�صتدام  غري  خمتلط  نظام 

و�حلكومة  �لق�سائية  �ل�سلطة  من  قطاعات  وتعار�ض  �حلدود  �أ�سيق 

وجود نظام �إعالمي حر.  �لتقدم �لو��سح فـي جمال ُمنا�سرة حرية 

�ل�سحافة، �ملهنية �ملتز�يدة، و�ل�سركات �جلديدة �لعاملة بالإعالم ما 

ز�ل حديث �لعهد بدرجة ل ت�سمح بتقدير مدى ��ستد�مته.

مقاربة لال�صتدامة )2-3(: �لبلد تقدمت فـي �جتاه حتقيق �أهد�ف 

�لعمل  وبيئة  �ملهنية،  �حلرفـية  �لقانونية،  �ملعايري  دعم  مع  متعددة 

َمد على �لرغم  �لد�عمة لالإعالم �مل�ستقل.  �لتقدم �لذي مت �إحر�زه �سَ

اأ�صلوب البحث للهدف رقم 6

�لهدف من هذه �لدر��سة �ملنفردة ذ�ت �ل�سلة هو تقييم مدى ر�سد 

وو�سائل  و�لإذ�عات(،  �ل�سحف  )مثل  �لتقليدية  �لإعالم  و�سائل 

�لأخرى(  و�ملحمول  �لإنرتنت  و�أ�سكال  )�ملدونات  �جلديد  �لإعالم 

�أي�سًا  �لدر��سة  ُتـقيـِّم  ب�سكل غري متحزب.  كما  �ملو�طن  لهتمامات 

قدرة �لإعالم على �لعمل على تي�سري �حلو�ر �لعام وكُمـتنف�ض لإي�سال 

�سوت �ملو�طن.  فهي تقي�ض قدرة �لإعالم على م�ساءلة �ل�سيا�سيني، 

رجال �لأعمال، و�لأطر�ف �لفاعلة �لأخرى.

موؤ�سر  مُياثل  للبحث  �أ�سلوبًا  �آيرك�ض  طّورت  ذلك،  �سبيل حتقيق  فـي 

تتما�سى  بحيث  �أعاله،  ح  �ملو�سّ  ،)MSI( �لأ�سلي  �لإعالم  ��ستد�مة 

�لإعالم،  ��ستد�مة  ملوؤ�سر  �خلم�سة  �لأهد�ف  مع  ب�سال�سة  �لنتائج 

�لدر��سة  هذه  ت�ستخدم  للبلد.   �لإعالمي  �لقطاع  �أد�ء  يقي�ض  �لذي 

يجيبون  �لذين  �ملحليني  �مل�ساركني  �إدر�ج  مع  ذ�تها،  �لتقدير  طريقة 

نقا�سية يديرها  �لإعالم، وعقد حلقة  ��ستد�مة  ��ستبيان موؤ�سر  على 

“�لهدف  �ل�سريك �ملحلي.  من ثم ن�سري �إىل هذه �لدر��سة بو�سفها 

رقم 6” ملوؤ�سر ��ستد�مة �لإعالم.

على غر�ر �لأهد�ف �خلم�سة �لأ�سلية ملوؤ�سر ��ستد�مة �لإعالم، تعتمد 

�ملوؤ�سر�ت �لد�عمة.  وقد  هذه �لدر��سة على هدف حمدد وعدد من 

يغ �لهدف رقم 6 وموؤ�سر�ته ب�سورة مُتّكن �أع�ساء هيئة �لتقدير من  �سِ

��ستخد�مها كنموذج لتقييم �لبيئة �لر�هنة لالأخبار و�ملعلومات.  ي�سمح 

�لتطور  �لتوقعات حول  بعقد مقارنات مفهومة، وكذلك حتديد  ذلك 

�مل�ستقبلي.  وقد مت �إدر�ج �لهدف و�ملوؤ�سر�ت فـي �جلدول �أدناه.  

الهدف رقم 6 : 

الإعالم يخدم املواطنني من خالل تزويدهم

ـل احلوار العام باأخبار ومعلومات مفـيدة وذات �صلة وُي�صهِّ

حول  �ل�ساملة  �ملناق�سات  ويّي�سر  ي�سجع   املوؤ�صر رقم 1:  �لإعالم 

)�لجتماعية،  و�لدولية  و�لقومية  �ملحلية  �لق�سايا 

َتـُهم  �لتي  ذلك(  وغري  �لقت�سادية،  �ل�سيا�سية، 

�ملو�طنني.  

تدعم  �لإعالم  و�سائل  فـي  و�ملناق�سات  املوؤ�صر رقم 2:  �لأخبار 

دميقر�طية �سناعة �ل�سيا�سات، �ل�سفافـية �حلكومية، 

�لتطبيق �لعادل للو�ئح، وحماية �مل�ستهلك.

املوؤ�صر رقم 3:  �لأخبار و�ملعلومات �ملُقدمة عرب و�سائل �لإعالم وثيقة 

وقر�ر�ت  باختيار�ت  �لتوعية،  على  وتعمل  �ل�سلة، 

�لقت�سادية،  �ل�سيا�سية،  )�لجتماعية،  �ملو�طنني 

وغري ذلك(.

�ملُقدمة  و�ملعلومات  �لأخبار  �أن  فـي  يثقون  املوؤ�صر رقم 4:  �ملو�طنون 

فـي و�سائل �لإعالم تعك�ض �لو�قع بدقة.
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 املوؤ�صر رقم 5:  مُيِكن للمو�طنني متييز �مل�سمون �حلزبي، �لتحريري 

�أو �لإعالين.

اء من  املوؤ�صر رقم 6:  �مل�سمون �لإعالمي �حلزبي و�لتحريري جزء َبـنَّ

�ملحتوى  ت�سمني  �لإعالم عن  �لقومي؛ ميتنع  �حلو�ر 

خلطاب كر�هية.  

متعددة  وخرب�ت  لآر�ء  �ملو�طنني  �ض  ُيعِرّ املوؤ�صر رقم 7:  �لإعالم 

�سيا�سيًا،  �جتماعيًا،  متنوعة  جماعات  من  ملو�طنني 

�إقليميًا، نوعيًا، عرقيًا، دينيًا، طائفـيًا، وغري ذلك.  

مع  اأعاله  الواردة  نف�صها  هي  الدرا�صة  اإجراء  عملية 

التعديالت التالية:

 ،6 رقم  للهدف  بالن�سبة  �لأع�ساء:  من  متميزة  •��جمموعة 
�لأكادمييني،  من  �لتقدير  هيئة  �أع�ساء  يكون  �أن  �ملمكن  من 

قياد�ت  �لإعالميني،  �ملحللني  �ملدونني،  �لطالبية،  �لقياد�ت 

 / قادة  �لأخرى،  �حلكومية  غري  و�ملنظمات  �لن�سان  حقوق 

�أع�ساء �حتاد�ت �لأعمال، �أو قادة / �أع�ساء �لنقابات �ملهنية.   

�أ�سلوب �لبحث �لأ�سلي ملوؤ�سر ��ستد�مة �لإعالم،  فتما�سيًا مع 

�ختيارهم  ويتم  �ملجتمعي،  �لتنوع  �لتقدير  هيئة  �أع�ساء  مُيّثل 

على �أ�سا�ض �لتو�زن �لنوعي، �لإقامة فـي �لعا�سمة و�لكثري من 

�ملناطق �لريفـية، و�لنتماء ملختلف �لأحز�ب و�لفئات �لأخرى. 

ُيعد  �لنهائي:  �لتقدير  وتف�سري  للتقدير  ُمعّدلة  •��تعريفات 
معنى  وتعريفات  موؤ�سر  كل  تقدير  بكيفـية  �خلا�ض  �لتوجيه 

تف�سيالت  �لهدف.   لهذ�  متفردة  طبيعة  ذ�ت  �لتقدير�ت 

ذلك كما يلي:

موؤ�سر  لكل  تقدير  لإعطاء  �لهيئة  �أع�ساء  توجيه  يتم  �سبق،  ملا  وفقًا 

من 0 �إىل 4 با�ستخد�م نقطة كاملة �أو ك�سر �لنقطة.  ويتم �إمد�دهم 

بالإر�ساد�ت �لتالية:

0=  ل، �لإعالم فـي بلدي ل ُيلبي متطلبات هذ� �ملوؤ�سر؛ من �مل�ستحيل 

يلبي  �إعالمي  منفذ  �أي  فـي  م�سمون  وجود  جدً�  �لنادر  من  �أو 

متطلبات هذ� �ملوؤ�سر.

�ملوؤ�سر.   هذ�  جو�نب  من  �لأدنى  �حلد  ُيلبي  بلدي  فـي  1=  �لإعالم 

�أحد �ملنافذ �لإعالمية م�سمونًا يفـي بجو�نب هذ�  �أحيانًا يقدم 

�أخبار  �أحيانًا يح�سلون على  �أن �ملو�طنني فـي بلدي  �أو  �ملوؤ�سر.  

�إل من  ومعلومات تفـي بجو�نب هذ� �ملوؤ�سر ولكن ل يتاأتى ذلك 

�أنف�سهم  هم  قيامهم  مع  متعددة  م�سادر  �إىل  �لرجوع  خالل 

مبقارنة �لتقارير �لإخبارية.

�ملوؤ�سر.   هذ�  من  كثرية  �أوجه  تلبية  فـي  بد�أ  بلدي  فـي  2=  �لإعالم 

يلبي  م�سمونًا  تنتج  �إعالمية  منافذ  ب�سعة  �لأقل  على  هناك 

�ملوؤ�سر.  مع ذلك، فالتقدم رمبا ل يز�ل  �أوجه هذ�  �لغالب  فـي 

معتمدً� على �لقوى �ل�سيا�سية �لر�هنة �أو مالكي / حمرري و�سائل 

�لإعالم.

�لكثري من  �ملوؤ�سر.   ُيلبي معظم جو�نب هذ�  بلدي  فـي  3=  �لإعالم 

�ملنافذ �لإعالمية ت�سعى �إىل �إنتاج، وتنتج ب�سفة دورية، م�سمونًا 

مدى  على  حدث  �ملوؤ�سر  هذ�  تطبيق  �ملوؤ�سر.   هذ�  �أوجه  يلبي 

�إىل  ي�سري  مما  �حلكومات  خمتلف  و/�أو  �ل�سنو�ت  من  �لعديد 

��ستد�مة حمتملة.

4=  نعم، �لإعالم فـي بلدي ُيلبي �أوجه هذ� �ملوؤ�سر.  كٌل من �ملنافذ 

�ملوؤ�سر.   هذ�  �أوجه  ُيلبي  م�سمونُا  يتوقعان  و�جلمهور  �لإعالمية 

�مل�ستوى  دون  ك�سحافة  �إما  �در�كها  يتم  ذلك  من  �ل�ستثناء�ت 

�أو كم�سمون غري �سحفـي )كاأن يتم ت�سنيف �مل�سمون و�در�كه 

�ملوؤ�سر  هذ�  تطبيق  ظل  �إعالنية(.   مادة  �أو  ر�أي  مادة  �إنه  على 

�لتقلبات  فـي �حلكومة،  �ملتعددة  �لتغري�ت  به عرب  �مل�سا�ض  دون 

�لتقاليد  َتغيُّـر  و/�أو  �لعام،  �لر�أي  فـي  �لتغري�ت  �لقت�سادية، 

�لجتماعية.

ُيف�سر �لتقدير �لإجمايل لهذ� �لهدف ليكون معناه كما يلي:

غري م�صتدام )0-1(: ل يفـي قطاع �لإعالم فـي �لبلد بالأهد�ف �أو 

مع  �لإعالمي  �مل�سمون  يتعار�ض  منها.   �لأدنى  باحلد  �سوى  يفـي  ل 

�حتياجات �ملو�طنني من �ملعلومات، ي�سعى �لإعالم فـي �لأ�سا�ض �إىل 

خدمة �لقوى �ل�سيا�سية �أو قوى �أخرى، و�مل�ستوى �ملهني متدن.

�لبلد  فـي  �لإعالم  يفـي قطاع  نظام خمتلط غري م�صتدام )2-1(: 

باحلد �لأدنى لهذه �لأهد�ف، مع وجود �سر�ئح كبرية فـي قطاع �لإعالم 

�أو قوى �أخرى.  �لتقدم �لو��سح فـي  تدين بالف�سل �إىل قوى �سيا�سية 

و�ملهنية  �ملعلومات  من  �ملو�طنني  �حتياجات  يخدم  �إعالم  تطوير 

�ملتز�يدة ل ز�لت حديثة �لعهد بدرجة ل ت�سمح بتقدير مدى ��ستد�متها.

مقاربة لال�صتدامة )2-3( قطاع �لإعالم فـي �لبلد �أحدث تقدمًا 

ت�سعى  �لإعالمية  �ملنافذ  من  و�لكثري  متعدّدة،  موؤ�سر�ت  تلبية  فـي 

خالل  من  �ملعلومات  من  �ملو�طنني  �حتياجات  تلبية  فـي  وتنجح 

على  �لإجناز�ت  �سمدت  وقد  ومفـيد.   فوري  مو�سوعي،  م�سمون 

�لرغم من �لتغري�ت فـي �حلكومة، �إل �أنها قد حتتاج �إىل مزيد من 

�لوقت ل�سمان ��ستمر�رية �لتغريُّ و��ستد�مة �ملهنية �ملتز�يدة.

ب�سفة  مهنيًا  �لبلد  فـي  �لإعالم  قطاع  ُيعترب   :)4-3( م�صتدامة 

�ملعلومات من خالل م�سمون  �ملو�طنني من  يفـي باحتياجات  عامة؛ 

�لأول  �لهدف  �إن  �لعام.  �حلو�ر  ويّي�سر  ومفـيد؛  فوري،  مو�سوعي، 

�لغايات،  هذه  تلبية  هو  �لإعالم  ومهنّيي  �لإعالمية  �ملنافذ  ملعظم 

وباملثل، يتوقع �جلمهور نف�ض �ل�سيء من قطاع �لإعالم.  وقد �سمدت 

�لإجناز�ت رغم تعاقب �حلكومات، �لتقلبات �لقت�سادية، �لتحولت 

فـي �لر�أي �لعام �أو�لتقاليد �لجتماعية.
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