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

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

ال�رشكاء املنفذون
يتقدم اآيرك�س بال�سكر للجهات التالية مل�ساركتها فـي تن�سيق العمل امليداين و�سياغة هذه الدرا�سة:
هيو مكلويد� ،سحفـي ،جريدة اجلارديان (الأهداف )5-1
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�إجمايل جمموع
النقاط للدولة:
10،2

مقدمة

ي�شهد �سجل الر�صيد الإعالمي يف لبنان انخفا�ضا م�ستمر ًا مع تفاقم التناف�س الديني وال�سيا�سي بني حركة � 8آذار التي
يقودها ال�شيعة مدعومة من ايران و�سوريا ،وحركة � 14آذار التي يقودها ال�س ّنة مدعومة من اململكة العربية ال�سعودية ،ما
�ساهم يف تعميق ما يبدو على �أنه �صراع وجودي .فقد انخف�ض تقدير لبنان الإجمايل من معدل مرتفع بلغ  2.45يف �أعقاب
فو�ضى حرب العام  2006بني حزب اهلل و�إ�سرائيل �إىل معدل منخف�ض يبلغ  .2.01ومع �أن معدل تراجع هذا العام �ضئيال
(من � 2.03إىل  )2.01ولكنه ي�ؤكد اجتاه قطاع الإعالم يف لبنان �إىل «نظام خمتلط غري م�ستدام» وفقا لتعريفات م�ؤ�شر
ا�ستدامة الإعالم.

لبنـ ــان

يزخر تاريخ لبنان احلديث مبواقف اتخذتها �سوريا كادت �أن تدفع به �إىل الهاوية ،ويرى روالند بربر ،وهو من كبار املنتجني
يف تلفزيون امل�ستقبل� ،أن �سوريا عمدت �إىل ايقاع اجلميع يف الفخ؛ فقد ك�شفت وبالغت بو�صف نقاط ال�ضعف يف جميع و�سائل
الإعالم.

وفيما تتخبط �سوريا اليوم يف حالة حرب �أهلية ،وهي احلالة نف�سها التي ا�ستمرت يف لبنان ملدة  15عاما و�أ�س�ست لنظام طائفي
م�ضطرب يعمل على تقا�سم ال�سلطة ،وجد ال�صحفيون �أنف�سهم يعملون يف بيئة �سيا�سية واجتماعية ال ترغب �أبدا يف ر�ؤية ما
وراء الأبي�ض والأ�سود .ر�أى فداء عيتاين ،الع�ضو يف هيئة تقدير م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم �أن الدولة �ضعيفة جدا باملقارنة مع
املجموعات الدينية .فال�شيعة يرف�ضون اال�ستماع �إىل �أي نقد وكذلك ال�س ّنة .وعيتاين هو من كبار مرا�سلي �صحيفة الأخبار
وقد ا�ستقال بعد �أن بد�أ رئي�س التحرير بكتابة مقاالت افتتاحية ت�شيد باحلملة الع�سكرية للرئي�س ال�سوري ب�شار اال�سد �ضد
الأفرقاء ال�سوريني الآخرين يف نف�س الوقت الذي و�ضع فيه رقابة على عمل عيتاين.
ومع حتول حركة االحتجاج ال�سلمية اىل �صراع طائفي عنيف يف �سوريا ،عمدت و�سائل الإعالم اللبنانية التابعة لفريق 8
�آذار ،مثل حزب اهلل وحركة �أمل ،اىل ترديد التقارير ال�صادرة عن وكالة الأنباء ال�سورية «�سانا» ،كما عمدت �إىل ا�ستبدال
كلمة «املتمردين» يف �سوريا بكلمة «الإرهابيني» كما ي�صفهم اخلط الر�سمي لنظام الأ�سد لدى قيامها بن�شر املقاالت نقال عن
الوكاالت الدولية .من جهة �أخرى ،قامت و�سائل الإعالم التابعة لفريق � 14أذار ،مثل تلفزيون امل�ستقبل ،بت�أ�سي�س �شراكات
مع اجلماعات ال�سورية النا�شطة مثل «�شام بر�س» حتى مع انتفاء وجود الدقة يف �صحة العمل الذي تنتجه .وا�شار بربر ،ع�ضو
الهيئة �إىل ف�شل اجلانبني مو�ضحا «�أن معار�ضة الأ�سد ال تعني ن�شر الأكاذيب».
ر�أى خ�ضر �سالمة ،املدون واملحرر يف جوان �أن لبنان �أ�صبح ق�ضية ديكتاتورية مركزية .وحتت مظلة هذه الدميقراطية
املركزية تنت�شر الديكتاتوريات بني وداخل الطوائف ،ويف كل بيت و�شارع لتتحكم يف حرية التعبري.
هناك ثالثة �أهداف من �أ�صل خم�سة مل يطر�أ عليها تغيري ُ يذكر وهي :حرية التعبري ،واملهنية الإعالمية  ،وتعدد م�صادر
الأخبار� .أما الهدف رقم  ،4وهو �إدارة الأعمال ،فقد تراجع �إىل فئة «النظام املختلط غري امل�ستدام» للمرة الأوىل منذ بداية
الدرا�سة عام  2005حيث �سجل حينها  1.92فيما ح�صل هذا العام على تقدير  .1.75و�شهد الهدف رقم  ، 5امل�ؤ�س�سات
الداعمة ،ارتفاعا متوا�ضعا يف النقاط ،وذلك ب�سبب انتخاب رئي�س جديد لنقابة ال�صحفيني وقبول �أع�ضاء جدد لأول مرة
منذ ن�صف قرن.

الأهداف من رقم � 1إىل رقم 5

1

لبنان

يف ملحة

بيانات عامة

الرئي�س �أو ال�سلطة الأعلى :رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
�سليمان (منذ � 25أيار /مايو)2008 ،

> عدد ال�سكان( 4,140,289 :متوز /يوليو  ،2012دليل احلقائق
العاملية لوكالة اال�ستخبارات الأمريكية
))CIA World Factbook
> العا�صمة :بريوت
> املجموعات العرقية (الن�سبة املئوية) :عرب � ،٪95أرمن ،٪4
جمموعات �أخرى ( ٪1دليل احلقائق العاملية لوكالة اال�ستخبارات
الأمريكية )CIA World Factbook
> الديانات (الن�سبة املئوية) :الإ�سالم ( ٪59.7ال�شيعة،
ال�سنة ،الدروز ،الإ�سماعيلية ،العلوية �أو الن�صريية) ،امل�سيحية
( ٪39موارنة كاثوليك ،روم �أرثوذك�س ،كاثوليك ملكيني � ،أرمن
�أرثوذك�س� ،سريان كاثوليك � ،أرمن كاثوليك� ،سريان �أرثوذك�س
 ،روم كاثوليك ،كلدان� ،آ�شوريني� ،أقباط وبروت�ستانت) ،ديانات
�أخرى ( ٪1.3دليل احلقائق العاملية لوكالة اال�ستخبارات
الأمريكية )CIA World Factbook
> اللغات :العربية وهي اللغة الر�سمية ويتم التحدث بها ب�شكل
عام ،والفرن�سية ،والإجنليزية ،و�أقليات تتحدث الأرمنية والكردية
الدخل القومي الإجمايل� -2011( :أطل�س  .5938 :) Atlasمليار
دوالر �أمريكي (م�ؤ�شرات التنمية /البنك الدويل)2012 ،
> الدخل القومي الإجمايل للفرد ( 2011تعادل القوة
ال�شرائية)( $14470 :م�ؤ�شرات التنمية /البنك الدويل)2012 ،
معدل معرفة القراءة والكتابة ،2003( ٪87.4 :دليل احلقائق
العاملية لوكالة اال�ستخبارات الأمريكية )CIA World Factbook

بيانات حول و�سائل الإعالم
> عدد و�سائل الإعالم املطبوعة وحمطات الإذاعة والتلفزيون
العاملة :ال�صحف� 11 :صحيفة يومية كربى باللغة العربية ،ثالث
�صحف يومية باللغة الفرن�سية� ،صحيفة واحدة باللغة الأرمنية
و�أخرى بالإجنليزية ،املحطات الإذاعية 1 :مملوكة من قبل
الدولة و  27حمطة خا�صة؛ حمطات التلفزيون 1 :مملوكة من
قبل الدولة و 7حمطات خا�صة (تلفزيون امل�ستقبل ،املنار� ،إم.تي.
يف� ،.إن.بي�.إن� ،.أو.تي.يف ،.اجلديد والـ �إل .بي�.سي).
�إح�صاءات توزيع ال�صحف :ال يوجد م�صدر مركزي لأرقام
توزيع ال�صحف .ال�صحف اليومية الأكرث توزيعا :النهار وال�سفري
(تدعي كل من ال�صحيفتني توزيع  45000ن�سخة يوميا  ،بينما ال
تزيد تقديرات مراقبي الإعالم عن توزيع  10،000ن�سخة لكل
منهما) ،و�صحيفة البلد ،و�صحيفة احلياة
> ت�صنيف البث االذاعي :ال يوجد
وكاالت الأنباء :وكالة الأنباء الوطنية ووكالة الأنباء املركزية
(متلكهما الدولة)
العائد ال�سنوي من االعالن يف البث االعالمي 145 :مليون دوالر
(طبقا لتقديرات �شركة ديلويت �آند تو�ش)
عدد م�ستخدمي االنرتنت 2.15 :مليون (عام �،2012إح�صاءات
الإنرتنت العاملية).
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وكان االعتداء الأبرز التعر�ض بال�ضرب للع�ضوة ال�سابقة يف الهيئة
الهدف رقم  :1حرية التعبري
 ،غدي فران�سي�س ،من قبل عن�صر من احلزب ال�سوري القومي
التقدير1.97 :
االجتماعي خالل تغطيتها انتخابات احلزب ل�صالح تلفزيون
تراجعت حرية التعبري جمددا يف لبنان �إىل فئة «النظام املختلط اجلديد .وبعد �أ�سابيع قليلة تعر�ض املقر الرئي�سي لتلفزيون اجلديد
غري امل�ستدام» و�شهدت انخفا�ضا باجتاه تقدير  1.88الذي ح�صلت �إىل اعتداء من قبل رجال ملثمني بعد �أن قام با�ست�ضافة رجل دين
�ضج باالغتياالت واالنق�سامات بني �س ّني انتقد زعيم حزب اهلل ال�شيعي ح�سن ن�صر اهلل.
عليه يف العام 2005؛ العام الذي ّ
احلركات الدينية وال�سيا�سية التي ا�ستمرت و�ساءت بعد ذلك.
كما مت اختطاف ع�ضو الهيئة رامي عاي�شة ،وهو مرا�سل ملجلة تامي
ور�أى �أع�ضاء الهيئة �أن هناك �ضغط متزايد على و�سائل الإعالم �إ�ضافة �إىل كونه منتج تلفزيوين يعمل حل�سابه اخلا�ص ،على �أيدي
يف لبنان للعب دور الناطق بل�سان احلركات ال�سيا�سية والطائفية �أفراد من حزب اهلل يف ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت �أثناء ممار�سة
املتناف�سة ،لي�س فقط من جانب ال�سيا�سيني ،بل �أي�ضا من قبل عمله يف التحقيق بق�ضية االجتار بال�سالح .تعر�ض عاي�شة لل�ضرب
العدد االكرب من ال�سكان .يف هذا ال�سياق �أ�شار �سالمة� ،أحد ولتحطيم كامريته قبل �أن يتم ت�سليمه �إىل ال�شرطة الع�سكرية التي
�أع�ضاء الهيئة� ،إىل تعر�ضه هذا العام ملالحقة ال�سلطة الع�سكرية تعر�ضت له بال�ضرب �أي�ضا .وقال عاي�شة « :مل يحاكم من خطفني
ب�سبب حرية التعبري ،و�إىل تعر�ضه ملتاعب اجتماعية ب�سبب انتقاده ولكنني �أحاكم اليوم بتهمة االجتار بال�سالح».
ميلي�شيات الأحزاب� ،إ�ضافة �إىل معاناته من م�شكالت �شخ�صية
كثرية مع عائلته التي تف�ضل �أن يندمج يف املناخ ال�سيا�سي لطائفته ا�صبحت مدينة طرابل�س ال�شمالية ،ذات الغالبية ال�سنية والأقلية
العلوية ،ب�ؤرة لل�صراع امل�سلح بني امل�ؤيدين واملعار�ضني للنظام
ومنطقته.
ال�سوري ،ما �أثار العديد من االعتداءات على ال�صحفيني ،مبا يف
وكان �سالمة قد اعتُقل من قبل اجلي�ش يف ني�سان  /ابريل بعد ذلك �ضرب طاقم تلفزيون اجلديد ،وتدمري معدات الت�صوير التي
�ضبطه يكتب عبارات على اجلدران لدعم الثورة ال�سورية ،كما تخ�ص حمطة «رو�سيا اليوم» من قبل م�سلحني يتهمون ال�صحفيني
�أنه تعر�ض للتهديد من قبل �أفراد من ميلي�شيا حركة �أمل ال�شيعية ب�أنهم «جوا�سي�س لب�شار الأ�سد».
ب�سبب تهكمه على مل�صق يروج لزعيمهم( .تطورت حركة �أمل �إىل
حزب �سيا�سي بعد انتهاء احلرب االهلية يف لبنان و�أ�صبح زعيمها بدوره قال فار�س �أحمد ،وهو متخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون الفل�سطينية
يكتب ملوقع الأخبار املحلية «يا �صور» ،ومقرها مدينة �صور« :لقد
رئي�س جمل�س النواب).
كان عاما �سيئا ،البلد منق�سم ف�إما �أن تكون معنا �أو تكون �ضدنا.
و�أ�شارت نان�سي رزوق ،املنتجة يف �إل.بي�.سي انرتنا�شونال� ،إىل وبالتايل يكون ال�س�ؤال الأول املطروح ما هو االنتماء ال�سيا�سي لو�سيلة
�أنه وعلى الرغم من �أن د�ستور لبنان ي�ضمن حرية ال�صحافة ،لكن الإعالم التي تعمل بها؟ ولع ّل �أهم عقبة اليوم �أمام احل�صول على
عمليا ال �أحد يحمي ال�صحفيني حيث يتعر�ض العديد منهم �إىل املعلومات هو فقدان امل�صداقية وعدم متكن النا�س من التحدث
علنا .ف�أنا مل �أُمنع من العمل ولكني �أ�شعر بعيون تراقبني يف جميع
متاعب �أثناء ت�أديتهم عملهم.
الأوقات».
فعلى �أر�ض الواقع تكرر االعتداء على ال�صحفيني ،ال�سيما خالل
تغطية الأخبار التي تدور حول م�ؤيدي �أو معار�ضي النظام ال�سوري ،وذكر �أحد �أع�ضاء الهيئة �أن مرا�سال يعمل يف تلفزيون اجلديد
وهي من الق�ضايا ال�سيا�سية التي تتخذ منحى طائفي ،وحتفز تعر�ض لهجوم يف معقل ال�سنة يف عكار الفقرية� ،شمايل لبنان
ال�سنة �ضد ال�شيعة .فخالل �شهر متوز /يوليو فقط� ،سجلت م�ؤ�س�سة ف�أجرب على ال�صراخ« ،ا�سمي عمر!» وهو ا�سم �س ّني معروف،
عيون �سمري ق�صري ملراقبة و�سائل الإعالم ،التي حتمل هذا اال�سم ليتجنب التعر�ض لل�ضرب.
تيمنا ب�سمري ق�صري بعد اغتياله ،ثماين اعتداءات موثقة على
ال�صحفيني .وقبل ذلك ب�شهر� ،أفادت جلنة حماية ال�صحفيني عن ويف ني�سان� /أبريل ،جنا ال�صحفي م�صطفى جحا ب�أعجوبة من
حماولة اغتيال ،وذلك بعد �أربعة �أ�شهر من �إعادة فتح ق�ضية اغتيال
التعر�ض لت�سعة �صحفيني يف �أربعة حوادث منف�صلة.
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والده ،وهو �صحفي �أي�ضا ،كان قد قتل يف العام .1992
�أدى الإفالت من عقاب املعتدين على ال�صحفيني� ،إ�ضافة �إىل قتل
م�صور تلفزيون اجلديد علي �شعبان على احلدود اللبنانية ال�سورية
من قبل القوات ال�سورية يف ني�سان �/أبريل ،برتاجع لبنان ثماين
مراتب �إ�ضافية يف «م�ؤ�شر حرية ال�صحافة ال�سنوي» ملرا�سلني بال
حدود ،ليحتل املرتبة  101من �أ�صل  179بلدا ،وهو انحدار �شديد
بعدما كان قد �سجل ارتفاعا وح�صل على املرتبة  66عام .2009
ف�ضال عن ذلك� ،ساهمت الدولة واملجل�س الوطني للإعالم �شبه
احلكومي الذي يعمل مع وزارة الإعالم بتنظيم وترخي�ص و�سائل
الإعالم ،يف ت�شديد القيود على الأفالم التي تعترب م�سيئة للجماعات
الدينية مما �أدى اىل انخفا�ض احلريات الإعالمية .كذلك ،يف
كانون الأول /دي�سمرب ،طلب اجلي�ش من و�سائل الإعالم االمتناع
عن نقل �أية �أخبار من �أي م�صدر با�ستثناء قائد اجلي�ش نف�سه.
و�أ�شار بربر �إىل ازدياد اخلوف بني النا�س حيث ن�شهد اليوم طفرة
يف ال�سلطات الدينية .فما كان م�سموح ًا يف املا�ضي مل يعد كذلك
اليوم فالرقابة ا�صبحت جلية يف لبنان.
ال تزال القيود املفرو�ضة على عدد من ال�صحف ال�سيا�سية املرخ�صة
منذ العام � 1952سارية ،وت�شكل ما ت�سميه الباحثة الإعالمية يف
اجلامعة اللبنانية الأمريكية ريتا �صياح « انتهاكا ا�سا�سيا حلرية
ال�صحافة»� .إذ ال ميكن �إ�صدار �أي من�شورات جديدة �إال من خالل
�شراء ترخي�ص قدمي قائم .مثال على ذلك اعادة احياء �صحيفة
« اجلمهورية» التي �صدرت للمرة الأوىل عام  1924ثم توقفت عن
ال�صدور و�أعيد ا�صدارها عام  .2011ويقدر املدون ال�سيا�سي �أ�سعد
ذبيان احلد الأدنى لتكلفة �شراء رخ�صة �صحيفة قائمة بـ 200،000
دوالر ،ما يجعلها باهظة التكلفة للجميع با�ستثناء رجال الأعمال
ال�سيا�سيني الأغنياء.

لذلك ،يعترب التدوين وبث الأخبار عرب االنرتنت القطاع الإعالمي
الأكرث منوا يف لبنان .وي�شعر ا�صحاب املواقع ببع�ض االرتياح هذا
العام ،بعد �أن قام وزير الإعالم ب�إلغاء قانون كان يهدف �إىل تنظيم
الإعالم الإلكرتوين .وقد مت �إلغاء هذا القانون بعد �سبع �سنوات من
النقا�شات ،وبعد موجة من االنتقادات من قبل املدونني ون�شطاء
احلريات املدنية .قال املدون �سالمة يف ذلك « :ي�سمح االنرتنت
ب�سماع �آراء �أخرى ،وتَوا�صل �أ�شخا�ص منق�سمني �سيا�سيا ،لذلك
ت�سعى الأجهزة الأمنية �إىل ال�سيطرة عليه».
و�أ�شار �أحمد من املوقع املحلي «يا �صور» ،الذي ت�أ�س�س على مبد�أ
عدم قبول املال ال�سيا�سي �إىل �أن ال�ضرائب على و�سائل الإعالم
لي�ست تقييدية ،ولكن قد تت�ضخم فاتورة قيمتها  1000دوالر لت�صبح
 3000دوالر ب�سبب الر�شاوى املطلوبة لتنفيذ املعامالت االدارية �إذا
مل يتوفر الدعم ال�سيا�سي.
وو�صف �أع�ضاء الهيئة و�سائل االعالم الر�سمية بالتوازن ،مبعنى
تغطية جميع �أن�شطة رئي�س اجلمهورية امل�سيحي ورئي�س الربملان
ال�شيعي ورئي�س الوزراء ال�سني ،ولكن من دون �أن تكون م�ستقلة ب�أي
�شكل .وبدوره �أ�شار ذبيان �إىل �أن الإعالم الر�سمي ممول من قبل
ال�شعب ولكنه غري موجه لل�شعب بل للم�س�ؤولني .ويف الوقت ذاته ،ال
يتمتع الإعالم الر�سمي ب�أي لون �سيا�سي ،هو فقط يتبع احلكومة.
وعب عن ذلك ع�ضو الهيئة �أحمد ب�شكل بليغ قائ ًال�« :إنها �آلة
ّ
ت�صوير للرئا�سات الثالث :ال حتليل وال نقد».

ومن ق�ضايا القدح والذم الإعالمي امللحوظة هذا العام الدعاوى
الق�ضائية بني ع�ضوي الربملان �سعد احلرالهيئة،ب �صقر (وهو
�صحفي �سابق) وكالهما �أع�ضاء يف حتالف � 14آذار من جهة ،
وبني تلفزيون «�أو.تي.يف ».و�صحيفة الأخبار وكالهما من ان�صار
حتالف � 8آذار من جهة �أخرى ،حول ت�سجيالت تزعم �إما تورط
�صقر يف الإجتار بالأ�سلحة مع املتمردين يف �سوريا� ،أو جمرد تقدمي
يف �أعقاب احلرب الأهلية التي دامت  15عاما ،والتي بد�أت خاللها امل�ساعدات الإن�سانية.
كل من امليلي�شيات الرئي�سية تبث من حمطتها التلفزيونية اخلا�صة،
مت و�ضع قانون الإعالم املرئي وامل�سموع عام  1994الذي �أتاح وعلى الرغم من الأجواء ال�سيا�سية امل�شحونة للعديد من ق�ضايا
للحكومة ال�سيطرة على تراخي�ص البث .ولكن يف ظل نظام الدولة القدح والذم يف و�سائل الإعالم ،ر�أى كل من اخلبريين يف و�سائل
اللبنانية الطائفي ،مل ي�ضفي ذلك �شيئا ُيذكر على الو�ضع الر�سمي الإعالم �صياح ومهنا �أن حمكمة ال�صحافة واملطبوعات ،التي
الراهن  ،ويف هذا ال�سياق� ،أ�شارت �ص ّياح اىل عدم وجود و�سيلة تعاملت العام املا�ضي مع نحو  20حالة قدح وذم ،تقاوم ن�سبيا
الف�ساد من قبل �شخ�صيات نافذة .و�أ�شارت �صياح �إىل �أن بع�ض
الفتتاح حمطات تلفزيونية حملية جديدة هذه الأيام.
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قرارات املحكمة ت�ستند على املادة  387من قانون العقوبات ،التي ا�سرائيل �إىل �صحيفة موالية لل�شيعة والأ�سد ،فال ميكنك انتقاد
تن�ص على �أن ت�شويه �صورة م�س�ؤول ر�سمي مربرة اذا ما ثبت �صحة النظام ال�سوري بل فريق � 14آذار فح�سب».
ّ
هذا الت�شهري .وبدوره �أ�ضاف مهنا �أنه ومع ذلك ،جتاوزت املحكمة
هذه املادة عدة مرات يف احلاالت التي تنطوي على ت�شويه �صورة غادر عيتاين �صحيفة الأخبار يف ايار/مايو بعد �أن �شهد حتول
الرئي�س �أو اجلي�ش اىل �أنها عادة ال تفر�ض غرامات كبرية على جذري لرئي�س التحرير من كتابة مقاالت تنتقد نظام الأ�سد لقتله
الرغم من �أن احلد الأق�صى لهذه الغرامات يبلغ  13000دوالر.
ع�شرات الآالف من املدنيني �إىل الإ�شادة بـ «املقاومة» امل�شرفة
لدم�شق .وتابع عيتاين قائال�“ :إنها مهزلة حقيقية ،ت�ستخدم
انتقد �أع�ضاء الهيئة بالإجماع غياب احلق يف احل�صول على ال�صحيفة وكالة «�سانا» (وكالة االنباء ال�سورية التابعة للدولة)
املعلومات العامة ،م�شريين �إىل وجود ت�سريبات كثرية ولكنها كم�صدر لها ،كما �أنها ولدى ا�ستخدامها وكالة فران�س بر�س تقوم
ال تخدم �سوى امل�صالح ال�سيا�سية للحزب الذي ميتلك ال�شركة با�ستبدال تعبري(الثوار) التي ت�ستخدمها وكالة فران�س بري�س
االعالمية .وعلق ذبيان بقوله« :نذهب �إىل وزارة ما ونقول لهم بتعبري (الإرهابيني) .لقد �شكلت االحداث يف �سوريا امتحانا
�أنه من حقنا االطالع على املعلومات العامة ،في�ضحكون ويجيبون �صعبا».
«ح ّقا� ،أال تدرك �أنك يف لبنان؟»
تفاقمت هذه التوترات يف العام  ،2012فقد مت اعتقال ثالثة
ال توجد �أي قيود ر�سمية حول ح�صول و�سائل الإعالم على الأخبار �صحفيني من تلفزيون املنار ،التابع حلزب اهلل ،لفرتة وجيزة �أثناء
الدولية واملحلية من �أي م�صدر با�ستثناء امل�صادر الإ�سرائيلية الت�صوير بالقرب من منزل الزعيم امل�سيحي �سمري جعجع املوايل
املن�ش�أ ،كذلك من حق �أي مواطن العمل يف مهنة ال�صحافة.
لفريق � 14أذار ،لال�شتباه بقيامهم بالتج�س�س حل�ساب ميلي�شيات
حزب اهلل  .غري �أن �صحفيي املنار �أ�ص ّروا على �أنهم ي�صورون
الهدف رقم  :2املهنية الإعالمية
البحر فح�سب.
التقدير2.08 :
و َيظهر غياب املهنية الإعالمية يف لبنان ب�شكل جلي من خالل
فيما ت�ساهم احلرب الأهلية يف �سوريا يف تفاقم ال�صدع ال�سيا�سي ق�ضية ع�شرات اللبنانيني املخطوفني من قبل املتمردين يف �سوريا.
والديني العنيف يف لبنان� ،أجمع �أع�ضاء الهيئة  ،كما يف ال�سنوات ويف هذا ال�صدد� ،أ�شار ع�ضو الهيئة �أ�سعد ذبيان �إىل زيادة املناف�سة
ال�سابقة ،على اعتبار عدد قليل فقط من التقارير ال�سيا�سية عادلة بني حمطات التلفزيون التي تدفع بالإعالميني �إىل التقاتل للح�صول
ومو�ضوعية .و�أ�شار عاي�شة �إىل �أن ال�صحافة ال ت�ستويف املعايري على �سبق �صحايف .ففي حالة الرهائن اللبنانيني� ،أدى ذلك �إىل بث
املهنية لأن حمتوى كل حمطة �إعالمية يخ�ضع لطرف �سيا�سي �شريط فيديو من قبل العديد من حمطات الإعالم زعموا فيه �أن
مانح .لذلك ميار�س معظم ال�صحفيون الرقابة الذاتية.
الرهائن قد لقوا حتفهم ،يف حني �أن ذلك مل يكن �صحيحا.
متثل ق�ضية ع�ضو الهيئة فداء عيتاين منوذجا حول حدود الإعالم
املهني ،وازدياد الرقابة خالل العام  .2012كان عيتاين مرا�سال
كبريا يف �صحيفة الأخبار ،التي طاملا اعتُربت �أنها �صحيفة داعمة
لل�سيا�سة الي�سارية واملقاومة العربية �ضد االحتالل الإ�سرائيلي.
�إال انه وبعد االنق�سام ال�سيا�سي عام  2005بني حركة � 14آذار
بقيادة �سنية م�ؤيدة للغرب ومعار�ضة لنظام الأ�سد وحركة  8اذار
بقيادة �شيع ّية م�ؤيدة لإيران ولنظام الأ�سد ،اعتُربت �صحيفة
الأخبار م�ؤيدة حلركة  8اذار ب�شكل عام .قال عيتاين « :حتولت
�صحيفة الأخبار من �صحيفة ي�سارية وليربالية م�ؤيدة للمقاومة �ضد

ومت الت�أكيد كذلك على افتقار الإعالميني للمهنية يف حزيران /
يونيو ومن خالل فر�ض حظر على الأطباء من قبل نقابة الأطباء
اللبنانية ومنعهم من �إجراء مقابالت مع و�سائل االعالم .وكان
الدافع لهذا احلظر �إلقاء القب�ض على طبيب بعد تقارير و�سائل
االعالم التي حملته م�س�ؤولية وفاة امر�أة حامل ب�سبب ا�صابتها
بان�سداد الوعاء الدموي وهو من احلاالت النادرة ،ما �أدى �إىل
اعت�صام �أطباء �آخرين للت�ضامن معه .وقالت نقابة الأطباء من
جهتها ،ان احلظر جاء بعد عدد من التحريفات الأخرى التي
ظهرت يف و�سائل الإعالم.
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الأخرى� ،إىل عدم رغبة املحررين عموما يف ق�ضاء الوقت وانفاق
املال على ال�صحافة اال�ستق�صائية قائال� »:إن املفهوم ال�سائد
يف العامل العربي عادة ما يتمحور حول االعتقاد بان العمل ملدة
�ساعة يكفي للح�صول على �أخبار تكفي البث ملدة �شهر ،غري ان
احلقيقة هي �أن �ساعة واحدة من البث تتطلب �شهرا من البحث
واال�ستق�صاء واعداد التقارير».

وقد جتلى التقارب الكامل بني الإعالميني وال�سيا�سيني خالل جنازة
رئي�س �شعبة املعلومات العامة ،و�سام احل�سن ،الذي قتل يف انفجار
�سيارة ملغومة يف ت�شرين االول /اكتوبر .حتولت جنازة ال�شخ�صية
ال�سنية القيادية �إىل م�سرية حلركة � 14أذار التي يقودها �سعد
وتوجه
احلريري ،رئي�س الوزراء ال�سني ال�سابق املعار�ض ل�سورياّ .
ندمي قطي�ش ،وهو ع�ضو �سابق يف الهيئة ،ومن كبار مذيعي تلفزيون
امل�ستقبل� ،إىل �آالف احل�شود امل�شاركني يف اجلنازة ودعا �إىل م�سرية
باجتاه مكاتب احلكومة يف حماولة للإطاحة بحكومة � 8أذار .ومت و�أ�ضاف قبي�سي �أنه منذ بدء عمل وحدته امل�ؤلفة من خم�سة
�أ�شخا�ص يف حزيران /يونيو مت انتاج عدة حتقيقات منها :عن�صرية
التحقيق مع قطي�ش الحقا بتهمة التحري�ض على العنف.
عدة م�سابح راقية ترف�ض دخول اخلادمات الأجانب �إليها ،وتزوير
ويف �أيار /مايو ،قامت االمم املتحدة بدعم م�ؤمتر حول املو�ضوعية ال�شهادات اجلامعية ،واالحتيال من قبل القائمني على خدمة ركن
واملعايري امل�ستخدمة يف نقل الأحداث ولكن مل ي�ؤدي ذلك اىل اتخاذ ال�سيارات ،والف�شل يف منع التدخني يف اجلامعات .والأخطر من
كل ذلك التحقيق اخلا�ص بارتفاع م�ستوى الف�ساد يف مرف�أ بريوت،
�أي �إجراءات حقيقية ملمو�سة.
الذي ي�شكل م�صدرا هائال للدخل القانوين وغري القانوين.
يف الهدف رقم � 2سجلت �أجور ال�صحفيني �أدنى م�ستوى لها يتطابق
مع تقدير ال�سنوات ال�سابقة .واو�ضح �سالمة قائ َال« :خالل جتربة قال قبي�سي « :ذهبنا مع الكامريا اخلفية �إىل مافيا امليناء
العمل ل�صالح �صحيفة حملية مل يتجاوز راتبي عن كل مقالة  50وا�صطحبنا معنا حار�سني �شخ�صيني ،وخط ال�سلكي ،كما �أننا
دوالرا ومل يتخطى راتبي ال�شهري  1000دوالر يف �أف�ضل الأحوال ما و�ضعنا خطة للهروب وح�صلنا على التحقيق الذي ُعر�ض على
تلفزيون اجلديد مبلغ مليون دوالر مقابل عدم بثه .وعندما ُرف�ض
دفعني �إىل ترك ال�صحافة املكتوبة».
ذلك قاموا ب�إر�سال ثالثة �شبان �إىل مكاتبنا لتهديدنا ،وعندما مل
وذ ّكر العديد من �أع�ضاء الهيئة �أن دفع �أجور �أعلى لل�صحفيني يتم ينجح ذلك �أي�ضا بثنينا عن ر�أينا ،قاموا بر�شوة القا�ضي الذي حكم
على �أ�سا�س الوالء ال�سيا�سي والطائفي ملموليهم وهذا بدوره �شجع بعدم بث التحقيق مدعي ًا �أنني تالعبت ب�أحداثه» .غري ان التحقيق
الرقابة الذاتية .يف هذا ال�سياق �أ�ضافت رزوق قائلة« :تتجنب ُن�شر يف �شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر و�أدى �إىل مداهمات عديدة من
معظم و�سائل االعالم التي تغطي اخبار الأحزاب ال�سيا�سية التي قبل �ضباط اجلمارك للعديد من مكاتب تخلي�ص ال�شحن.
يعار�ضونها ذكر الأخبار التي قد ت�ضر باحلزب ال�سيا�سي التابعة
ال تزال جودة مرافق و�سائل الإعالم حتتل املرتبة الأعلى بني جميع
له».
امل�ؤ�شرات ،يف حني ان الإدمان اللبناين على الأخبار ،وم�شاهدة
وي�ضيف مهنا ان ال�صحفيني كثريا ما يلج�ؤون �إىل « ال�شائعات» الربامج احلوارية ال�سيا�سية ب�شكل خا�ص توفر الرتفيه للبناين،
�أو «دوائر النفوذ» �أو «امل�صدر املجهول» بدال من ذكر م�صادرهم وتتفوق على برامج املعلومات.
بو�ضوح و�/أو منهجية.
الهدف رقم  :3تعدد م�صادر الأخبار
التقدير2.38 :
�أبدى �أع�ضاء الهيئة عموما �إيجابية �أكرب حول ظهور التقارير
اال�ستق�صائية التي يف حني ال تزال غري قادرة على حتدي القوى
ال�سيا�سية الكربى �إال �أنها منت لت�صبح قوة ال ي�ستهان بها ملعاجلة كما هو احلال يف جميع درا�سات م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم منذ
العام  ،2005يبقى تعدد م�صادر الأخبار يف لبنان امل�صدر الأف�ضل
الف�ساد املحلي والق�ضايا االجتماعية.
للح�صول على النقاط ،الأمر الذي يعك�س التعدد الطائفي ،وتعدد
و�أ�شار ريا�ض قبي�سي ،ع�ضو الهيئة ،ورئي�س وحدة الإ�ستق�صاءات الأقطاب واالنق�سامات يف ال�سلطة التي متنع �أن يطغى �صوت �أحد
يف تلفزيون اجلديد الذي يعترب �أقل حتزّبا من معظم التلفزيونات على ا�صوات الآخرين .يحافظ تقدير  2.38على بقاء هدف تعدد
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م�صادر الأخبار �ضمن فئة « �شبه اال�ستدامة « ،ما يجعله الهدف يف ال�شهر مقابل خدمة االت�صال املتو�سطة ،وذلك على الرغم
الأكرث ح�صوال على النقاط من بني جميع الأهداف اخلم�سة.
من حت�سن ال�سرعة يف العام  2012مع ظهور ال�شركات اخلا�صة
املناف�سة ل�شركة «�أوجريو» التابعة للدولة التي تقوم بتزويد خدمة
و�أكد بربر �أن لبنان� ،أكرث من �أي بلد �آخر ،هو مكان حيث ال بد ات�صاالت متثاقلة.
فيه من ا�ستخدام �أكرث من م�صدر للأخبار من �أجل احل�صول
على ال�صورة الأ�شمل .وبدوره �أ�شار �سالمة اىل توفر الق�صة بكامل وعلى الرغم من �أن القانون ين�ص على تغطية بث و�سائل الإعالم
تفا�صيلها ولكن من خالل �أكرث من و�سيلة �إعالمية ،و�أ�ضاف �أنه جلميع �أنحاء البالد� ،إال �أن غياب ال�سلطة املزمن يف لبنان ي�شكل
عند قراءة الأخبار يجد نف�سه م�ضطرا لقراءتها من عدة م�صادر حاجزا فعاال �أمام تدفق املعلومات وذلك ب�سبب انقطاع التيار
واملقارنة بينها لإ�صدار حكمه اخلا�ص.
الكهربائي مبعدل يرتاوح بني ثالث �ساعات يوميا يف �أف�ضل �أحياء
بريوت �إىل � 12ساعة �أو �أكرث يف املناطق الريفية والنائية.
وعرب فار�س �أحمد من « يا �صور» ب�إيجاز عن ر�أيه قائال« :هناك
م�صادر متعددة للأخبار ،ولكن معظم و�سائل االعالم تلج�أ مل�صدر و�أ�شار مهنا� ،إىل �أنه وعلى الرغم من �أن جميع الأحزاب ال�سيا�سية
منخف�ضة بالن�سبة�سائل اعالم يف لبنان تلج�أ مل�صادر متعددة».
الرئي�سية تعرب عن ر�أيها مرارا وتكرارا وتبث با�ستمرار على
الهواء ،وعلى �شبكة الإنرتنت ،ويف ال�صحافة املطبوعة� ،إىل غيابها
وقالت �ص ّياح»� :أنه على الرغم من �أن املواطنني ميكنهم احل�صول عن متثيل وجهة النظر املدنية قائال « :تتواجد اللهجة الطائفية
ب�سهولة على وجهات النظر املتباينة ،يف اجلو ال�سيا�سي امل�سموم يف يف معظم اخلطابات الإعالمية لذلك ال تنجح و�سائل الإعالم يف
لبنان ،اىل �أنهم قد يختارون قراءة �صحيفة واحدة �أو م�شاهدة متثيل وجهة النظر املدنية امل�ستقلة و�آراء املواطنني الليربالية غري
حمطة تلفزيون واحدة تتنا�سب مع معتقداتهم ال�سيا�سية.
الطائفية « .ووافق على ذلك عدة �أع�ضاء من الهيئة ور�أى قبي�سي« :
كذلك ال متثل و�سائل الإعالم الف�صائل ال�سيا�سية التي تعمل خارج
و�أ�شار ع�ضو الهيئة عاي�شة �إىل �أن التحريف ال�سيا�سي للتغطية �إطار الطائفية».
من قبل و�سائل الإعالم املناف�سة قد ميتد �إىل تعتيم �شامل على
بع�ض الق�ص�ص .فمن جهة ،ال تبث القنوات الداعمة حلركة  14عموما يبحث جيل ال�شباب اللبناين ،الأقل حت ّفظا اجتماعيا� ،أو
اذار بقيادة ال�سنة �أية �أخبار حول الثورة يف البحرين التي يقودها املنق�سم دينيا� ،أو املتح�صن �سيا�سيا عن خطاب بديل من خالل
ال�شيعة �ضد النظام امللكي ال�سني .ومن جهة �أخرى ،تتجاهل حمطة ن�شر مدونات الإنرتنت .يف متوز /يوليو ،ويف رد مبا�شر على ما
املنار ،املجموعة ال�سيا�سية وامليلي�شيا ال�شيعية التابعة حلزب اهلل ،و�صف بـ «�شائعات و�أكاذيب» و�سائل الإعالم� ،أطلق ن�شطاء �شباب
االنتفا�ضة يف �سوريا متاما حيث يقاتل الثوار ،وهم يف غالبيتهم من اختبار «خربية» ،ملدة يومني حول مفهوم «ح�شد م�صادر و�سائل
ال�سنة ،النظام العلوي املهيمن والذي يعترب فرعا من ال�شيعة.
الإعالم االجتماعية» وح�صرها بال�شباب اللبناين الذين ينتجون
�أخبارهم الإعالمية اخلا�صة.
ووافق �أع�ضاء الهيئة على عدم وجود قيود على النفاذ �إىل و�سائل
الإعالم املحلية والدولية با�ستثناء التكاليف التي ال تزال منخف�ضة �أ�شار موقع ليبانون اجريجايرت ( )Lebanon Aggregatorالذي
بالن�سبة ملحطات تلفزيون الأقمار ال�صناعية التي تخ�ضع للقر�صنة ي�سرد جميع املدونات املن�شورة عن لبنان� ،أنه وبحلول نهاية عام
بغالبيتها.
 2012بلغ جمموع املدونات  788مدونة ،منها  172مدونة جديدة
�أ�ضيفت خالل العام .تزايدت قوة و�سائل الإعالم االجتماعية خالل
وت�أقلم عدد من و�سائل الإعالم مع ع�صر املحتوى الرقمي حيث العام  ،2012وحاليا ،هناك �أكرث من � 20سيا�سي لبناين يغردون
عملت �صحيفتي النهار وال�سفري على ا�صدار �أعدادها على «�آي على تويرت ب�شكل منتظم .و�أ�شار املخت�صون يف و�سائل الإعالم
باد».
الرقمية �أنه غالبا ما جتد تغريدات املواطنني املعنيني طريقها �إىل
اجتماعات جمل�س الوزراء .يعر�ض تلفزيون اجلديد حاليا يف نهاية
ال تزال خدمات الإنرتنت باهظة الثمن ن�سبيا ،حوايل  50دوالرا ن�شرته الإخبارية ،ملدة ثالث دقائق ،من�شورات يختارها من مواقع
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وباعتبار لبنان دولة �صغرية وم�سرحا للحروب ،تعترب تغطية الأخبار
في�سبوك وتويرت ويوتيوب وبلوق.
املحلية ،من القرى اجلبلية امل�سيحية يف ك�سروان �إىل معقل ال�سنة
وكما ُذكر يف الهدف رقم  ،1يعترب الإعالم الر�سمي غري متحزب يف املناطق احل�ضرية يف طرابل�س وا�ستمرار نقل ومناق�شة الق�ضايا
ن�سبيا ويعمل �ضمن حدود ال�سلطات التي تدير احلكومة .وهو غري املحلية والدولية بال هوادة ال مثيل لها يف العامل العربي.
منفتح �أمام وجهات النظر احلزبية وال يقدم �أي حتليل نقدي لأي
الهدف رقم � :4إدارة الأعمال
من �أن�شطتها �أو �سيا�ساتها.
التقدير1.75 :
وقد �أثنى اع�ضاء الهيئة على اجلهود التي تبذلها وكاالت االنباء
احلكومية :الوكالة الوطنية للأعالم ،ووكالة االنباء املركزية .كما يف ال�سنوات ال�سابقة ،يجمع �أع�ضاء الهيئة �أن معظم و�سائل
ور�أى ر�ضوان مرت�ضى من تلفزيون اجلديد �أن معظم ال�صحفيني الإعالم يف لبنان ال تعتمد على االكتفاء الذاتي بل تدعمها بقوة
يعتمدون على وكاالت الأنباء الأجنبية مثل رويرتز ،و�أ�سو�شيتد الأحزاب ال�سيا�سية التي تنقل تلك الو�سائل ر�سالتها .ويبدو ان
التقدير املتفاوت من قبل �أع�ضاء الهيئة يعك�س الركود العاملي الذي
بر�س ،ووكالة الأنباء الفرن�سية ب�سبب م�صداقيتها.
نال �أخريا من اقت�صاد لبنان ،كما يعك�س الت�سيي�س يف �إدارة و�سائل
وق ّيم اع�ضاء الهيئة �إيجابا قدرة و�سائل الإعالم غري التابعة للدولة الإعالم مبواجهة احلرب الأهلية يف �سوريا املجاورة.
على �إنتاج �أخبارها اخلا�صة ،م�شريين مع ذلك �إىل �أن معظم
التقدير  1.75كان الأدنى مقارنة بجميع �أهداف م�ؤ�شر ا�ستدامة
و�سائل الإعالم غري احلكومية لديها والء �سيا�سي.
الإعالم لهذا العام ودفع بقطاع الإعالم اللبناين �إىل فئة « النظام
�أما �أدنى امل�ستويات فتم ت�سجيلها يف هدف ال�شفافية يف ملكية املختلط غري امل�ستدام» للمرة الأوىل منذ العام .2005
و�سائل الإعالم .فعلى الرغم من �أن جميع اللبنانيني يعرفون ب�شكل
غري ر�سمي احلزب ال�سيا�سي الذي مي ّول كل تلفزيون �أو �صحيفة ،ور�أى عيتاين �أن الإعالم اللبناين كعمل جتاري يرتاجع فبقدر ما
تزيد الإيرادات ترتاجع املعايري املهنية .وقد م ّيز بع�ض �أع�ضاء
�إال �أنه ال توجد طرق ر�سمية لتحديد الأ�سهم بال�ضبط.
الهيئة بني املهنية الإدارية وت�سيي�س املالكني .و�أ�شار بربر �إىل �أن
وا�صل الإعالم عرب االنرتنت وو�سائل االعالم االجتماعية النمو املعايري الإدارية الدولية معروفة جدا وتطبق غالبا يف و�سائل
وو�صل اىل مرحة القيادة بالن�سبة لكل من ال�صحفيني واملواطنني الإعالم ،غري ان ا�ستقاللية التحرير غري م�ضمونة .وانتقد مهنا
وحتدى الو�ضع ال�سيا�سي الراهن ال�سائد يف لبنان .ومع ذلك ،الإعالم وو�صفه ب�أنه «�أداة للحمالت» التي لي�س عليها بال�ضرورة
الحظ عدة اع�ضاء من الهيئة حدود و�سائل االعالم االجتماعية ،ان جتني املال او تتبع املعايري الإدارية ذاتها يف م�ؤ�س�سات القطاع
التي ال ميكنها حتقيق التغيري االجتماعي �أو ال�سيا�سي الأ�سا�سي ،اخلا�ص.
كما ظهر جلي ًا من خالل االقبال ال�صغري ن�سبيا على امل�سريات �ضد
الطائفية وتغيري قوانني الأحوال ال�شخ�صية ل�صالح الزواج املدين .يعمل بربر يف تلفزيون امل�ستقبل الذي ميلكه رئي�س الوزراء ال�سابق،
تغي يف �سعد احلريري .ورث احلريري االبن ثروته الوا�سعة ومن�صبه
قال ذبيان « :ميكنك التحدث قدر ما ت�شاء ،طاملا انك ال ّ
ال�سيا�سي من والده رجل املال وال�سيا�سة ،لكن �أو�ضاعه املالية غري
النظام».
م�ستقرة منذ االنتخابات النيابية يف العام  ،2009ما �أدى �إىل عدم
وباعتباره بلد الأقليات املتناف�سة ،ر�أى اع�ضاء الهيئة �أن الإعالم دفع رواتب بع�ض املوظفني يف تلفزيون امل�ستقبل واال�ستغناء عن
يف لبنان يهتم باملجتمعات ال�صغرية مثل الأرمن �أو الإ�سماعيليني ،خدمات البع�ض الآخر.
ولكن بن�سبة اقل ب�أولئك الذين ال يحملون اجلن�سية اللبنانية وال
ميكنهم الت�صويت ،على �سبيل املثال ما يقرب من حوايل ن�صف اعتربت �صياح ان و�سائل الإعالم يجب ان تعتمد على الدعاية من
�أجل الربح ،ولكنها تعتمد على الدعم املايل من ال�سيا�سيني �أو رجال
رحل.
مليون الجئ فل�سطيني ،و�أكراد ،وبدو ّ
الأعمال الأجانب ب�سبب �ضعف ال�سوق اللبنانية .ويقدم مثاال على
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ذلك الأمري ال�سعودي الوليد بن طالل ،الذي قام منذ العام  2004يديرها.
ب�شراء  85يف املائة من �أ�سهم امل�ؤ�س�سة اللبنانية للإر�سال «�إل.
بي�.سي ».التي تعترب املحطة التلفزيونية اللبنانية الأقدم.
�أما التلفزيونات الأخرى ،مثل امل�ستقبل والـ �إن.بي�.إن ،.واملنار
واليوم  ،.35000اململوكة من الأفرقاء ال�سيا�سيني الآخرين،
وقد جتلى جيدا التقاطع الغام�ض بني ال�سيا�سة والإعالم والأعمال فتكافح من �أجل احل�صول على �أكرث من  30يف املائة من عائداتها
خالل العام  2012من خالل م�صري تلفزيون «�إل.بي�.سي .».حيث من الإعالنات ،كما قال مرت�ضى .وبدوره �أ�شار قبي�سي من تلفزيون
ت�أ�س�س يف الأ�صل لي�شكل منربا مليلي�شيا القوات اللبنانية خالل اجلديد قائال« :ان �صاحب تلفزيون اجلديد يقول �أنه يدفع من
احلرب الأهلية يف لبنان ،وحتول على مدى  20عام ًا �إىل ما اتفق ماله اخلا�ص ،فيما يقول �أعدا�ؤنا �أننا نح�صل على التمويل من دولة
�أع�ضاء الهيئة بالإجماع على ت�سميته بامل�ؤ�س�سة الإعالمية الوحيدة قطر».
التي ت�سعى �إىل الربحية من خالل الإعالنات فح�سب .وبعد معركة
قانونية لل�سيطرة على تلفزيون �إل.بي�.سي .بني �سمري جعجع تفتخر بع�ض املواقع االخبارية التي ت�أ�س�ست حديثا على االنرتنت،
زعيم القوات اللبنانية ،وبيار ال�ضاهر املدير التنفيذي يف امل�ؤ�س�سة مثل موقع «يا �صور» ،الذي ت�أ�س�س عام  2005من قبل متطوعني
اللبنانية للإر�سال ،دامت خم�س �سنوات ،جل�أ بيار ال�ضاهر �إىل لتغطية الأخبار والق�ضايا املحلية يف �صور يف جنوب لبنان مبقاطعة
الوليد بن طالل من اجل احل�صول على املزيد من التمويل.
املال ال�سيا�سي .ي�ضم املوقع اليوم  35000قارئ مما و�ضعه يف
مقدمة املواقع الإخبارية املتداولة ،كما انه ي�ستخدم موظفني فنيني
تركت هذه اخلطوة �أثرا فوريا على عائدات الإعالنات املحلية يف يتم دفع �أجورهم على ما يبدو ،عن طريق الإعالن وحده.
تلفزيون �إل.بي�.سي ،.فوفق ًا ل�ص ّياح التي تابعت مو�ضحة« :تعترب
جمموعة �أنطوان �شويري وكالة �إعالنية رائدة يف لبنان ،ميتلكها وبالنظر �إىل الدعم الوا�ضح من قبل وزراء احلكومة �إىل حمطات
رجل الأعمال اللبناين الراحل �أنطوان �شويري امل�ؤيد للقوات الإعالم اخلا�صة بهم ،ف�ضال عن تركيز �إيرادات الإعالنات يف
اللبنانية .وعندما كانت امل�ؤ�س�سة اللبنانية للإر�سال �إل .بي�.سي� .شركة واحدة كبرية مملوكة من قبل عائلة ،اعترب �أع�ضاء الهيئة
تابعة للقوات اللبنانية ،كان �شويري يبث �إعالناته على �شا�شتها ،الدعم احلكومي �سلبيا للغاية.
ولكن عندما مل تعد و�سيلة �إعالمية م�ؤيدة للقوات اللبنانية ،نقل
�شويري �إعالناته �إىل تلفزيون الـ �إم.تي.يف .الذي ي�شتهر بدعمه ال تزال �أبحاث ال�سوق وتقييم البث �صناعة حديثة يف و�سائل
حلركة  14اذار التي تنتمي �إليها القوات اللبنانية».
الإعالم اللبنانية ،ما عدا تلك الو�سائل ذات التوجه التجاري مثل
�إل .بي�.سي .و�إم.تي.يف .وقد �أ�شارت رزوق من الـ �إل .بي�.سي �إىل
خ�سر ال�ضاهر الإيرادات املحلية ،ولكن مب�ساعدة عدد من الربامج �أنه ال يوجد حتى اليوم حتليل موثوق لو�سائل الإعالم� .أما مرت�ضى
الرتفيهية املنتجة حمليا ،مثل �ستار �أكادميي ،وديو امل�شاهري وتوب من تلفزيون اجلديد فيلقي باللوم على �شركات الإح�صاءات
�شيف واالندماج مع جمموعة الوليد بن طالل «روتانا» ،جنت الـ �إل .التي تذعن لرغبات �أباطرة و�سائل الإعالم حيث تعطي �شركات
بي�.سي .ماال وفريا من الإعالنات الإقليمية .يف هذا ال�صدد يقول الإح�صاء ذاتها نتائج خمتلفة �إىل و�سائل الإعالم املختلفة.
�أحمد « :ال ت�ستطيع جميع و�سائل الإعالم تغطية نفقاتها ،لذلك
تعتمد على املانحني ،لكن امل�ؤ�س�سة اللبنانية للإر�سال لديها الكثري و�ش ّكك كل من قبي�سي وذبيان يف م�صداقية الإح�صاءات الإعالمية
من الإعالنات وبالتايل ميكنها ذلك».
ال�صادرة عن وكالة «�إب�سو�س»  .IPSOSوبر�أي ذبيان �أن �إب�سو�س
لبنان تختلف عن �إب�سو�س العاملية.
وبحلول نهاية العام  ،2012واجهت الـ �إل .بي�.سي� .صعوبات مادية،
ب�سبب توتر العالقة بني الأمري ال�سعودي وال�ضاهر حيث عمد الوليد
بن طالل �إىل ت�صفية الذراع املنتجة للم�ؤ�س�سة اللبنانية للإر�سال،
مما دفعها اىل اال�ستغناء عن حواىل  400موظف �أعيد تعيني
معظمهم يف الـ �إل .بي�.سي� .إنرتنا�شونال ،التي ال يزال ال�ضاهر
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�ضيقة جدا وال متثل �أكرث من � 10إىل  15يف املائة من العاملني
الهدف رقم  :5امل�ؤ�س�سات الداعمة
يف جمال الإعالم ،وتعتمد النقابات موقفا ت�صاحليا وتقدم دعما
التقدير1.89 :
�ضعيفا جدا لل�صحفيني امل�ضطهدين �أو ال�صحفيني الذين يواجهون
وعلى الرغم من بع�ض التغيريات الأ�سا�سية ن�سبيا يف امل�ؤ�س�سات نزاعات مهنية �أو مالية مع �أ�صحاب ال�صحف.
الداعمة للإعالم يف لبنان هذا العام ،وانتخاب رئي�س جديد لنقابة
ال�صحفيني ،وقبول �أع�ضاء جدد لأول مرة منذ �أكرث من ن�صف واتفق اع�ضاء الهيئة على ان و�سائل االعالم املحلية التي تُعترب من
قرن ،ال يزال �أع�ضاء الهيئة ي�صنفون الهدف رقم � 5ضمن فئة « املنظمات غري احلكومية ،و�أبرزها م�ؤ�س�سة عيون �سمري ق�صري،
التي متت ت�سميتها كذلك تي ّمنا بال�صحايف �سمري ق�صري من
النظام املختلط غري امل�ستدام».
�صحيفة النهار بعد اغتياله ،كانت تزداد قوة .هناك و�سائل �إعالم
وقد �شهد هذا العام موقفا عاما غري اعتياديا اتخذه ر�ؤ�ساء حملية �أخرى تعترب من املنظمات غري احلكومية ،وت�شمل م�ؤ�س�سة
حمطات التلفزيون يف لبنان ،حيث �أ�صدروا بيانا موحدا نادرا مهارات ،والإعالم �ضد العنف الذي ينتقد ال�صحفيني بانتظام
الحتواء النقد الذي طال و�سائل االعالم يف �أعقاب التقارير الكاذبة متهما �إياهم ب�أنهم ل�سان حال الأحزاب ال�سيا�سية الذين يحاولون
حول م�صري احلجاج اللبنانيني الـ  11املحتجزين يف �سوريا .وكان �إثارة الفتنة الطائفية.
قد عقد اجتماع بني وزارة الإعالم واملجل�س الوطني للإعالم
ال�سمعي والب�صري ،الذي يعترب هيئة �شبه م�ستقلة تعمل على �شهد هذا العام �أي�ضا �إدخال حت�سينات على �شهادة ال�صحافة
تنظيم وترخي�ص حمطات التلفزيون والإذاعة ه ّدد بعده املجل�س والربامج التدريبية ،مع �إطالق اجلامعة الأمريكية يف بريوت
بوقف حمطات التلفزيون ب�سبب تغطيتها للق�صة ،ولكنه �أجرب على �شهادة ماج�ستري ملدة �سنتني يف الدرا�سات الإعالمية والرتكيز
الرتاجع عن ذلك يف ظل الإجراءات املوحدة من قبل امل�س�ؤولني عن ب�صفة خا�صة على مهارات الإعالم الرقمي .ي�ستند املُ َقرر اجلديد
تلك املحطات .وهذا ي�ؤكد عدم فعالية القيود من جانب الدولة على على ُم َقررات �شهادة البكالوريو�س القائمة التي تقدمها العديد من
و�سائل الإعالم يف لبنان من جهة وقوة الإجراءات اجلماعية من اجلامعات الرائدة.
قبل �أ�صحاب و�سائل الإعالم من جهة �أخرى.
ت�شري �صياح �إىل افتقار الرتكيز على اجلانب العملي يف ال�صحافة
يف �شهر �أيار /مايو ،بعد �سنتني بال�ضبط من وفاة ملحم كرم وهو اجلانب الأكرث �أهمية .وتركز على احلاجة �إىل املزيد من
الذي قاد النقابة منذ العام  ،1961انتخبت نقابة ال�صحفيني  12حلقات العمل ،واحللقات الدرا�سية ،والعمل امليداين خالل
ع�ضوا جديدا يف املجل�س برئا�سة اليا�س عون .مع نهاية العام ،الدرا�سة ،بهدف توجيه الطالب للقيام بوظائفهم امل�ستقبلية ب�شكل
جنح عون ب�إلغاء االقرتان الطويل االجل الذي �أقامه كرم بني نقابة �أف�ضل.
ال�صحفيني واحتاد �أ�صحاب ال�صحف (للت�ضارب يف امل�صالح بني
ال�صحفيني ور�ؤ�ساء التحرير) .كذلك �شطب حوايل  300ا�سم من ُتري العديد من جمموعات الإعالم الأجنبية ،مبا فيها م�ؤ�س�سة
�أع�ضاء النقابة املتوفني �أو غري النا�شطني ومنح الع�ضوية لـ  230طوم�سون رويرتز ،دورات تدريب �إعالمية عر�ضية يف لبنان ،و�أ�شار
قبي�سي �إىل �أنه ال يوجد مركز دائم للتدريب املهني واعترب ان �أف�ضل
�صحفي.
دورتني تدريبيتني له كانتا مع هيئة االذاعة الربيطانية يف لندن
حتدث مرت�ضى عن ح�صول بع�ض التغيريات الرئي�سية وان�ضمام وراديو الدمنارك يف كوبنهاغن .وبدوره قال عاي�شة �أن العديد من
�صحفيني كرث �إىل النقابة غري �أن دعم املنظمات االجنبية ال يزال املنظمات غري احلكومية تعمل على حت�سني مهارات ال�صحفيني،
الأهم بالن�سبة لل�صحفيني .ور�أت رزوق �أن �أجهزة مراقبة و�سائل ولكن هذه املهارات اجلديدة ميكن اعرتا�ضها من قبل �شركة
االعالم االجنبية ال تزال توفر امل�ساندة لل�صحفيني املحليني االعالم �إذا كانت التقارير ال تتوافق مع اخلط التحريري.
الذين يواجهون امل�شكالت ،وت�شري �إىل انه رغم فتح باب النقابة
�أمام �أع�ضاء جدد ال يزال االن�ضمام �إليها يعتمد على «احل�ص�ص يعترب كل من الع�ضوين �صياح و�أحمد �أن �أنظمة االت�صاالت
ال�سيا�سية» .و�أ�شار مهنا �إىل �أن قاعدة ع�ضوية النقابات املهنية ال�سلكية والال�سلكية تلبي احتياجات و�سائل الإعالم يف لبنان،
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ولكن بالإجمال اعتربت الهيئة �أن البنى التحتية فقرية نتيجة
االنقطاع امل�ستمر للتيار الكهربائي ،وبطء �شبكة االنرتنت ن�سبيا
وكلفتها باملقارنة مع غريها من البلدان املتو�سطة الدخل .و�أ�ضاف
املدون �سالمة ان قطاع االنرتنت واالت�صاالت ال يزال �ضعيفا على
الرغم من اخلدمات العالية التقنية لأنه يخ�ضع لإرادة ال�سيا�سيني
و�أ�صحاب املال.
قائمة بامل�شاركني يف هيئة التقدير
فداء عيتاين ،مرا�سل �سابق ،الأخبار� ،صحفي م�ستقل ،بريوت
ريتا �صياح ،باحثة �أوىل ،اجلامعة اللبنانية الأمريكية ،جبيل
رامي عاي�شة ،مرا�سل جملة «تامي»؛ منتج تلفزيوين م�ستقل ،بريوت
ر�ضوان مرت�ضى ،مرا�سل ،تلفزيون اجلديد ،بريوت
فار�س �أحمد� ،صحفي ،موقع «يا �صور»� ،صور
ريا�ض قبي�سي� ،صحفي ا�ستق�صاءات ،تلفزيون اجلديد ،بريوت
�أ�سعد ذبيان ،خبري ا�سرتاتيجي يف الإعالم الرقمي ،مدون ،بريوت
خ�ضر �سالمة ،مدون وحمرر« ،جوان»  ،بريوت
نان�سي رزوق ،منتجة � ،إل .بي�.سي� .إنرتنا�شونال� ،أدما
روالند بربر ،من كبار املنتجني  ،تلفزيون امل�ستقبل ،بريوت
�أمين مهنا ،املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة �سمري ق�صري ،بريوت
املن�سق والكاتب
هيو مكلويد� ،صحفي�« ،سنداي تامي» ،خمرج «�سكاي بوت فيلمز»،
بريوت
جرت املناق�شة يف  ٦كانون الأول ٢٠١٢
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�إجمايل جمموع
النقاط للدولة:
1،59

مقدمة

لبنـ ــان

«�ساعات طويلة من البثّ املبا�شر ملجرد الإثارة ،تناف�س للح�صول على �سبق �صحايف»« ،م�ساهمة االعالم يف ابراز �شخ�صيات
عامة والرتويج لها» والرتكيز ب�شكل �أ�سا�سي على ال�شخ�صيات الدينية ،الكثري من املعلومات من دون �أي ت�أثري .هكذا ّ
خل�ص
�أع�ضاء هيئة التقدير امل�شهد الإعالمي خالل العام � :2012إعالم يرتكز على اال�ستعرا�ض والف�ضيحة ويركز اهتمامه على ما
ُيحدث �ضجة �أكرب� ،إ�ضافة �إىل نق�ص يف ال�صحافة اال�ستق�صائية التي تلبي احتياجات املواطنني .و�سائل االعالم لي�ست �سوى
انعكا�س لنظام منق�سم ،هكذا ي�صفها خالد نا�صر ،حما�ضر حول االت�صاالت وو�سائل الإعالم يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية.
اتفق �أع�ضاء هيئة التقدير على �أن اخل�صائ�ص الرئي�سية لو�سائل الإعالم اللبنانية هي انعدام امل�س�ؤولية وغياب املعايري
الأخالقية واملهنية .كما �أن البثّ املبا�شر الفو�ضوي حتول �إىل و�سيلة لإطالق التهديدات ،وحتول ال ال�صحافيون �إىل �أداة
ا�ستفزاز بدال من كونهم م�صدرا للمعلومات� ،إ�ضافة �إىل �أنهم يعملون دائم ًا حتت ال�ضغط للح�صول على �سبق �صحايف
ويتناف�سون بهدف ا�ستقطاب اجلمهور.

تبادر اىل �أذهان �أع�ضاء هيئة التقدير الأمثلة نف�سها .احدى هذه الأمثلة متثل بتناف�س مرا�سلي �صحايف تلفزيون اجلديد
وتلفزيون �إل.بي�.سي خالل التغطية احلية حلادثة اختطاف �أربعة رهائن لبنانيني من قبل املتمردين ال�سوريني يف �أعزاز
يف ايار /مايو  ،2012لدى قيامهم بزيارة اىل االماكن املقد�سة  ،وامل�سارعة اىل اعالن مقتلهم دون التحقق�صحافيمن
امل�صدر قبل بثّ اخلرب مبا�شرة على الهواء.مل يفكروا يف عواقب اخلرب الذي مل يكن �أ�صال �صحيحا ؛ ما �أدى �إىل حالة من
الذعر وال�شغب .مثال �آخر هو م�شهد �أثار غ�ضب اجلمهور عندما قام مرا�سل من تلفزيون �إل.بي�.سي ،خالل البث املبا�شر،
با�ستجواب جمموعة من الرهائن املختطفني من قبل �آل املقداد يف �آب�/أغ�سط�س  2012من دون الأخذ يف الإعتبار عدم متكن
الرهائن من التعبري عن �أنف�سهم بح ّرية.
وكان وا�ضحا من خالل حلقة النقا�ش �أن �أع�ضاء هيئة التقدير يعتربون ان الإعالم يروج للمجموعات امل�سلحة و�شخ�صيات
جدلية ومتطرفة مثل ال�شيخ �أحمد اال�سري  ,1الذي حتول �إىل ظاهرة بفعل تغطية االعالم له وفرد م�ساحة وا�سعة لتحركاته.
وب�صرف النظر عن التغطية الإعالمية غري امل�س�ؤولة ،خل�ص �أع�ضاء الهيئة �إىل انه بالرغم من ان االعالم يقدم وفرة يف
املعلومات واالنتقادات اال ان ت�أثريه يبقىلب�سيطا لناحية تغيري ال�سيا�سات العامة وم�ساءلة ال�سيا�سيني وحتريك الر�أي العام.
ق ّدم وليد فخر الدين ،الأكادميي واملنتج ،مالحظة هامة قبل بدء النقا�شات حول امل�ؤ�شرات .قال �إنه يجب النظر يف تعريف
املواطنة قبل و�ضع التقدير  :ف�إذا كانت املواطنة تعني الإنتماء �إىل جمموعة بعينها،فهذا يعني �أن و�سائل الإعالم يف لبنان
تنتمي �إىل عدة جمموعات طائفية� ،أما �إذا تبنينا التعريف الدويل للمواطنة� ،أي االنتماء �إىل الوطن ككل ،جند �أن الإعالم
ال ميثل املواطنني.
�أع ّد الهدف رقم  6كدرا�سة منف�صلة عن الأهداف من � 1إىل  5من م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم ،حيث يعتمد على جمموعة
ّ
(مو�ضحة يف نهاية هذا
منف�صلة من �أع�ضاء هيئة التقدير (املذكورة �أ�سما�ؤهم يف نهاية هذا الق�سم) ،وم�ؤ�شرات فريدة
الق�سم).
 1ال�شيخ �أحمد �أ�سري هو �شخ�صية دينية �سنية ،و�إمام م�سجد بالل بن رباح يف �صيدا ،بد�أ ظهوره يف و�سائل الإعالم عام  2012كمعار�ض حلزب اهلل .قطع و�أتباعه منعت طرقات �صيدا
عمدا يف �أوقات كثرية ،وهو م�ؤيد للمعار�ضة ال�سورية .دعا حزب اهلل �إىل �سحب �سالحه او �سيطالب بت�سليح ال�سنة ملواجهة حزب اهلل� .أثار اال�سري اهتمام و�سائل االعالم من خالل
�أفعاله كقطع الطرقات ،وركوب دراجة هوائية يف �شوارع �صيدا ،و�إطالق خطب ا�ستفزازية للغاية.
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الهدف رقم  : ٦خدمة احتياجات اجلمهور
التقدير1.59 :

من دون التحقق من دقة املعلومات ،ويبدو ذلك جليا يف برنامج
«الف�ساد» الذي يهتم بجذب االنتباه �أكرث من التوعية»»..

تعالج و�سائل االعالم يف لبنان خمتلف الق�ضايا التي تهم املواطنني ،بدوره ،ذكر عالء �شهيب ،املدون وم�صمم الغرافيك� ،أنه حتى بع�ض
�إال �أنه مل يتم �إطالق نقا�شات جادة با�ستثناء تعزيز وجهات النظر الربامج القليلة التي تتناول احتياجات املواطنني مثل برنامج «
ال�سيا�سية املختلفة .قال النا�شط حرمون حمية �إن “الربامج �إنت حر» على تلفزيون �إم.تي.يف .ت�سعى �إىل ال�سبق ال�صحايف.
احلوارية التي يجب �أن تُطلق نقا�شات �شاملة وعميقة تتحول �إىل
�ساحات قتال ،حيث ي�سعى كل �سيا�سي �إىل هزمية خ�صمه فح�سب� ،أما خالد نا�صر ،فر�أى �أنه «عندما يتعلق الأمر بق�ضايا �سيا�سية،
فيما ت�شجع و�سائل الإعالماملواقف العدوانية يف الربامج بهدف يكون الإعالم �سلبي ًا .ي�أخذ ال�صحافيون توجيهاتهم من مدرائهم،
و�أ�صحاب القناة املتحيزين ،ونادرا ما يتمكنون من حتدي
جذب جمهور �أكرب ،بد ًال من تقدمي حتليل عميق له “.
م�شروع احلزب الطائفي الذي ميتلك الو�سيلة الإعالمية .وهكذا،
و ووافقت النا�شطة يف جمال حقوق املر�أة علياء عوا�ضة  ،قائلة �إن ت�صبح و�سائل الإعالم تر�سانة ومن�صة هامة للقادة ال�سيا�سيني
«معظم الربامج احلوارية تنتهي �إىل مناق�شة غري فعالة وال ت�ضع اللبنانيني الذين يعملون على ا�ستقطاب اجلمهور والتالعب به.
الأ�سا�س لأي حلول» .فيما ر ر�أت املحامية باتري�سيا حاكمة «�أن وت�ساهم التغطية ال�سطحية ،غري النقدية ،للموا�ضيع العامة يف
املوا�ضيع ال�سيا�سية تطغى على تلك االجتماعية واالقت�صادية حتويل ال�سيا�سات �إىل م�صارعة بني ال�سيا�سيني .فالأخبار تغطي
املهمة الأخرى ،التي ال يتم التطرق �إليها �إال عند وقوع الكارثة»� ».أقوال ال�سيا�سيني �أكرث من �أفعالهم ،مثل اخلطابات يف امل�ؤمترات
من جهته ،وافق النا�شط يف املجتمع املدين ربيع قي�س على تركيز ال�صحافية �أو مواقفهم يف النقا�شات».
الإعالم على املوا�ضيع ال�سيا�سية ،وخ�صو�ص ًا �أن معظم و�سائل
الإعالم مملوكة من قبل الأحزاب ال�سيا�سية التي تعترب الق�ضايا و�أ�ضاف« :ال ميثل التلفزيون جميع و�سائل الإعالم ،ال�سيما و�أن
ن�شرة الأخبار والنقا�شات ال�سيا�سية تافهة وال جدوى منها  .ميكننا
االجتماعيةالتي تهم املواطنني ،ثانوية.
و ور�أت النا�شطة الن�سوية حياة مر�شاد �أنه قد يكون من الطبيعي العثور على الكثري من الربامج ال�صحية والتعليمية يف ال�صحافة
�أن تطغى ال�سيا�سة على جميع الق�ضايا الأخرى ،لأن كل �شيء املكتوبة والإذاعة والإنرتنت ،التي رفعت تقدير هذا امل�ؤ�شر».
يرتبط بال�سيا�سة ،مبا يف ذلك الق�ضايا االجتماعية واالقت�صادية؛
لكنها وافقت باتري�سيا حاكمة على �أن طرح الق�ضايا االجتماعية يف ووافق فخر الدين على ان الأثر االجتماعي للتلفزيون هو
و�سائل الإعالم يرتبط غالبا بتغطية حادثة عر�ضية .حدث ذلك بالت�أكيد االكرث ارتفاعا وي�صل �إىل  85باملائة من اللبنانيني.
عندما اتُهم �شقيق وزير التنمية الإدارية ،حممد فني�ش بتزوير واعترب ان النقا�شات ال�سيا�سية تت�ضمن الكثري من اجلدل والقليل
توقيع وزير ال�صحة للموافقة على �أكرث من  500دواء ،وقد �أثريت من املناق�شة .وع ّدد ثالثة برامج حتاول عر�ض نقا�شات حول
ف�ضيحة الأدوية املزورة عندما مت اكت�شاف ذلك فح�سب .كذلك ،موا�ضيع تهم املواطنني .برنامج “حتقيق” على �أم تي يف
ال يتداول االعالم ق�ضية منح املر�أة جن�سيتها لأطفالها �إال بعد الذي يتزامن عر�ضه مع برنامج ترفيهي على تلفزيون �إل.بي.
�صدور قرار �سيا�سي حول املو�ضوع .و�أ�ضافت �أنه حتى خالل تغطية �سي ،وبالتايل هو غري قادر على املناف�سة وجذب عددا كبريا من
املوا�ضيع ال�سيا�سية ،نادرا ما يقوم الإعالم مبقابالت مع اخلرباء امل�شاهدين ؛ .وجتدر اال�شارة �إىل �أن هذا الربنامج بات يف الآونة
ال�سيا�سيني ،مكتفي ًا بال�سيا�سيني علم ًا �أن وجهات نظرهم غري الأخرية جتاريا وترويجيا .والربنامج الثاين هو “الف�ساد”
على تلفزيون اجلديد ،لكنه ال يتمتع ب�أية م�صداقية� .أما الثالث فهو
علمية وغري دقيقة.
“عل �أكيد” لزافني كيوموجيان الذي ي�سلط ال�ضوء على جهل
ويقول جورج قزي ،النا�شط يف جمال اجلندر (امل�ساواة بني املواطنني بالقوانني من خالل ا�ست�ضافة حاالت فردية .وبعيدا عن
اجلن�سني) �إن «النقا�شات التي �أثريت يف و�سائل الإعال ت�سعى هذه الربامج ،ال تقدم و�سائل االعالم �أية معلومات ذات قيمة.
�إىل ت�سجيل نقاط فح�سب �ضد اخل�صم ال�سيا�سي �أو حتقيق �سبق
�صحايف» ،م�ضيف ًا «�أن تلفزيون اجلديد ي�سعى �إىل ال�سبق ال�صحايف من ناحية �أخرى ،وافق �أع�ضاء هيئة التقدير على �أن االذاعات
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تهتم بالق�ضايا االجتماعية والتي هي على �صلة بباهتمامات النا�س وامل�شاكل اليومية التي تواجه ال�شباب.
اليومية ب�شكل �أكرب .ور�أى فخر الدين �أنه يجب حتديد التقدير من
خالل قيا�س مدى ت�أثري طرح موا�ضيع مماثلة ولي�س كمها.
امل�ؤ�شر � :2إعداد التقارير والنقا�شات يف و�سائل االعالم تدعم
وغالب ًا ما ال تتابع و�سائل االعالم الق�ضايا التي تثريها ،كما ح�صل ال�سيا�سات الدميوقراطية و�شفافية احلكومة وحماية امل�ستهلك
عند م�صادرة  40طن ًا من اللحوم الفا�سدة من �أحد امل�ستودعات التقدير 1.62
يف �صربا يف �آذار /مار�س � ،2012أو عند حادثة التزوير الطبية ولدى مناق�شة امل�ؤ�شر رقم  ،2قال فخر الدين ان الإعالم يف لبنان
املذكورة �أعاله .ال يح�صل النا�س على �أية معلومات تتجاوز احلدث مل يكن قادرا �أبدا على م�ساءلة ال�سيا�سيني .وعندما اتُهم �شقيق
الآين.
فني�ش بتزوير توقيع وزير ال�صحة  -الق�ضية املذكورة �أعاله  -مل
تكن التغطية كافية لو�ضع ال�ضغوط على فني�ش لتقدمي ا�ستقالته.
مع ذلك ،ت�ستثمر و�سائل الإعالم اللبنانية ،ب�شكل متزايد ،يف وهذا دليل على عدم قدرة االعالم على الت�أثري وتغيري ال�سيا�سات
برامج التحقيقات ال�صحافية التي تتعامل مع الق�ضايا االجتماعية العامة .وقد عمدت و�سائل الإعالم �إىل تغطية الق�ضية ملدة �أ�سبوع،
واالقت�صادية والتعليمية والثقافية .ور�أى عمر كبول  ،املدون من دون متابعة امل�ستجدات .حتى �أننا مل نعرف �إذا كانت قد متت
والنا�شط� ،أن ال�صحافة اال�ستق�صائية مل تتطور بعد وال تزال تقوم حما�سبة امل�س�ؤول.
على املبادرات الفردية ال�شخ�صية .ويتم اعداد تقارير ا�ستق�صائية
لأجندات �سيا�سية فح�سب ،مثل ق�ضايا الف�ساد التي يغطيها تلفزيون وذ َّكر كبول �أع�ضاء هيئة التقدير الآخرين �أن اعداد التقارير
امل�ستقبل التابع لتيار امل�ستقبل� .سابقا جتنب تلفزيون امل�ستقبل مرتبط بال�سيا�سات التحريرية ،معترب ًا �أن دور و�سائل االعالم ال
التطرق �إىل �إحدىحاالت الف�ساد التي تورط فيها حزب اهلل ،ولكن يكمن يف م�ساءلة ال�سيا�سيني ،بل خلق ر�أي عام قادر على ال�ضغط.
بعد انهيار حكومة �سعد احلريري (رئي�س التيار)� ،أثار ق�ضية
الأمالك البحرية املتورط فيها حزب اهلل بهدف حتقيق مكا�سب اتفق نا�صر مع عمر كبول ،معترب َا �أنه لي�س على و�سائل االعالم
�سيا�سية .وتكرر الأمر عندما قام تلفزيون �أو.تي.يف .التابع للتيار تغيري ال�سيا�سات بل توعية اجلمهور .لذلك يعتقد �أن و�سائل
الوطني احلر ،ببثّ ت�سجيالت �صوتية تظهر تورط النائب يف االعالم تلعب دورها .ففي حالة اللحوم الفا�سدة املذكورة �سابقا،
الربملان عقاب �صقر ،واملقرب جدا من رئي�س الوزراء ال�سابق �سعد �أدت و�سائل الإعالم وظيفتها ولكن ال�سلطات مل تفعل ذلك� .إال
احلريري ،يف االجتار بالأ�سلحة ل�صالح الثورة ال�سورية.
�أن التحقيقات اال�ستق�صائية التي تتناول موا�ضيع الف�ساد لن يكون
ويف وقت الحق ،عندما ك�شف �صقر عن ن�سخة �أخرى من الت�سجيل ،لها �أثر اجتماعي ما مل تظهر على منافذ اعالمية متتلك وجهات
�أعد تلفزيون اجلديد حتقيق ًا ا�ستق�صائيا لتحليل الت�سجيلني ،لكن نظر �سيا�سية خمتلفة .ويف جميع احلاالت ،يجب الأخذ يف احل�سبان
اخلرباء التقنيني الذين التقاهم مل يتمتعوا باخلربة الفنية الكافية املزاج العام الذي ي�سوده الي�أ�س والعجز :تلك التقارير ت�شكل دليال
التي ت�سمح لهم بالو�صول �إىل نتيجة وا�ضحة ،وبالتايل ظهر التقرير على الف�ساد ال�سيا�سي ولكن ال ي�ستطيع �أحد فعل الكثري �إزاء ذلك.
مزخر ًا باالتهامات بدال من �أن يكون �صادر ًا عن خرباء.
و�أ�شارت حياة مر�شاد ،النا�شطة الن�سوية� ،إىل �أن و�سائل الإعالم
خالل النقا�شات ،بدا بع�ض �أع�ضاء هيئة التقدير �أكرث تفا�ؤال من تخ�ص�ص م�ساحة وا�سعة لأخبار الف�ضائح :فقد قام تلفزيون
غريهم .توافق كارال عيد ،وهي طالبة تدر�س االعالم ،على �أن اجلديد بتغطية ق�ضية التحر�ش اجلن�سي بفتاتني من ذوي
و�سائل الإعالم ت�شجع النقا�شات حول خمتلف الق�ضايا ،ولكن االحتياجات اخلا�صة و�أجرى مقابالت مع الفتاتني و�أهلهما ولكنه
الربامج ال تتعمق �أبدا يف فهم املوا�ضيع �أو طرح للحلول بح�سب مل يتابع املو�ضوع� .أما الإعالم املطبوع ،فيخ�ص�ص م�ساحة �أكرب
اخلرباء .وترى ان الإعالم يلعب دورا �إيجابيا �أحيانا ،كما ح�صل للموا�ضيع االجتماعية من دون ان تهدف �إىل م�ساءلة ال�سيا�سيني.
عند انهيار مبنى ف�سوح ،والعا�صفة التي حتولت اىل كارثة ،حيث
وقفت و�سائل الإعالم اىل جانب املواطنني و�شاركتهم همومهم.
اعتربت حاكمة �أن كل و�سيلة �إعالمية ت�سلط ال�ضوء على ف�ساد
يف املقابل ،بدت املخرجة غنوة �ضو �أكرث ت�شا�ؤم ًا ،معتربة �أن و�سائل ال�سيا�سيني الذين ال ينتمون �إىل خطها ال�سيا�سي� ،أو ملجرد التناف�س
االعالم ال متثلها وال تثري نقا�شات عميقة يف ما يتعلق بالهموم مع و�سائل الإعالم الأخرى .وقالت �إن التقارير االخبارية التي
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�أعدت حول الأدوية املزورة �أو �إدارة املرور مل يكن لها �أي فعالية.
ووافقت عوا�ضة �أن و�سائل الإعالم ال ت�ؤثر يف �ص ّناع القرار حتى
لو ك�شفوا ف�ضائحهم وف�سادهم ،وذلك لأن ال�سيا�سيني ال يهتمون،
وكذلك جمهورهم امل�ستقطب يف و�سيلتهم الإعالمية.
�أما عالء �شهيب ،فقد كان مت�شائم ًا بع�ض ال�شيء� ،إذا ال يعترب �أن
و�سائل االعالم تغري ،بل تعر�ض الأخبار فقط.
بدورها ،بدت غنى �ض ّو مت�شائمة جد ًا وا�صفة عالقتها بو�سائل
االعالم بال�صفر .واعتربت �إن و�سائل الإعالم لها ت�أثري فوري
وق�صري الأجل ال ميكن ر�ؤيته �إال يف من�صات و�سائل الإعالم
االجتماعية؛ فال�شعب وو�سائل االعالم ال يتابعان الق�ضايا
املطروحة .و�أعربت عن ا�ستيائها جراء خ�ضوع جميع التقارير
الإعالمية لالنتماءات ال�سيا�سية لكل و�سيلة �إعالمة .وتابعت انه
عندما ت�صنع و�سائل الإعالم تقارير ًا اجتماعية مثل وفاة النا�س
�أمام امل�ست�شفيات ،يجب ان ي�شكل ذلك �ضغط ًا على �صناع القرار
لتغيري �سيا�ساتهم ،لكن �شيئا من ذلك ال يحدث.
�أما حمية ،فكان �أكرث �سخرية ،مو�ضح ًا ان الإعالم ال يكرتث
�سوى بتغيري حياة �شخ�ص واحد ليلة ر�أ�س ال�سنة ،م�شري ًا �إىل
عادة درجتها و�سائل االعالم يف املنا�سبات اخلا�صة مثل ليلة ر�أ�س
ال�سنة ،فتختار �شخ�ص ًا واحد ًا وتغري حياته ..ويرى “�إن ت�أثري
الإعالم �سلبي فح�سب” .و�أيد قزّي وجهة النظر هذه ،مذكر ًا
بحملة حمطة �إم.تي.يف� .ضد العمال الأجانب ،وقد تابعت القوى
الأمنية املو�ضوع .واعترب �أنه يجب وقف برنامج “ �إنت ح ّر”
لأنه ال يحرتم اخل�صو�صية :فقد بثّ على الهواء �أ�سماء الفتيات
البالغات �ست �سنوات ،اللواتي تعر�ضن لالعتداء اجلن�سي يف
مدر�سة القدي�س يو�سف يف عينطورة .ولكنه ا�ضاف انه عندما ال
يتم ت�سيي�س الق�ضية ت�ستطيع و�سائل الإعالم التغيري ،كما حدث
يف ق�ضية �إجراء االختبارات ال�شرجية للرجال امل�شتبه ب�شذوذهم
اجلن�سي ،فقد متكنت و�سائل الإعالم باثارتها لهذا املو�ضوع من
حتقيق التغيري ،وقامت ال�سلطات مبنع هذه االختبارات.
�أما قي�س وعيد فكانا �أكرث �إيجابية .اعترب قي�س ان الإعالم ميكن ان
ي�ساهم يف التغيري :فعندما يتحدث تلفزيون �إل.بي�.سي .عن وجود
حفرة يف �شارع ما ،يجري ت�صليحها فورا .ولكن يف موا�ضيع �أخرى
مثل الأدوية املزورة ،قد يرتك الإعالم ت�أثريا ما ولكنه ال يتمكن
من احداث �أي تغيري .واعتربت عيد ان الإعالم جنح يف ال�ضغط
على ال�سلطات يف حاالت عديدة مثل اللحوم الفا�سدة والأدوية
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املزورة .ف�ضال عن ذلك� ،أ�شارت �إىل برنامج احل ّل ب�إيدك”
على تلفزيون �إم.تي.يف .لربيكا �أبو نادر ،حيث يتم اال�ستماع �إىل
�شكاوى املواطنني ويحاول فريق الربنامج ح ّلها .غري انها تخالف
قزي الر�أي يف برنامج “�إنت ح ّر” وترى انه دفع القوى الأمنية
�إىل التحرك يف ق�ضايا كثرية ما يعترب م�ساهمة �إيجابية.
امل�ؤ�شر  :3االخبار واملعلومات التي تقدمها و�سائل االعالم ذات
�صلة بخيارات وقرارات (االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية،
�إلخ) املواطنني
التقدير2 :
يف مناق�شة امل�ؤ�شر رقم  ،3مل يختلف �أع�ضاء هيئة التقدير يف
كون املعلومات التي قدمتها و�سائل الإعالم ذات �صلة بخيارات
املواطنني .ومع ذلك ،ف�إنها ال تخدم �سوى م�صالح اجلمهور الذي
يت�شارك بع�ض وجهات النظر ال�سيا�سية مع تلك الو�سيلة الإعالمية.
قالت باتري�سيا حاكمة ان اال�شخا�ص غري املتحيزين ال ي�شعرون
انهم ممثلون يف الإعالم .فيما لفت جورج قزي �إىل �أنه على الرغم
من تغطية الإعالم ملوا�ضيع خمتلفة� ،إال انها تعالج دائم ًا من زاوية
زاوية �سيا�سية .اعرتف الطالب اجلامعي عبد الرحمن عبد احلليم
ان بع�ض الربامج التلفزيونية تغطي موا�ضيع اجتماعية ،غري انها
متحيزة وحتاول توجيه الر�أي العام.
حتاول و�سائل الإعالم التماهي مع اهتمامات املواطن ،لكن من
منظور جتاري �سعي ًا نحو ك�سبب اجلمهور و الإعالنات .يعترب
حمية ذلك طبيعيا ،حيث �أن معظم و�سائل الإعالم هي �شركات
جتارية ،وهذا لي�س حكر ًا على لبنان ،با�ستناء  .arteولهذا ال�سبب
هو ال ي�شاهد التلفزيون .ويوافق نا�صر ان تغطية التلفزيون �سطحية
يف معظم الأحيان ،ولكن ميكن للمرء �أن يجد املزيد من املعلومات
حوخليارات املواطنني يف الإذاعة وو�سائل الإعالم املطبوعة.
وتقول كارال عيد ان بع�ض الربامج التلفزيونية ،مثل «�أحمر باخلط
العري�ض» ،تثري املوا�ضيع التي تلبي رغبة النا�س يف احل�صول على
الإثارة .فهي تثري اجلدل من دون �أن يكون لديها �أي هدف لتثقيف
النا�س �أو �إيجاد احللول ،بل ملجرد الإثارة ،وال�سيما من خالل �إثارة
املوا�ضيع اجلن�سية.
و�أ�ضافت عوا�ضة �أن و�سائل الإعالم ال تقدم معلومات تتعلق
بق�ضايا املر�أة� ،إال �إذا ارتبطت ب�أحداث معينة .كذلك ،ال نرى
ن�ساء يتحدثنعن موا�ضيع مماثلة .فال ت�ست�ضيف الربامج احلوارية
ن�ساء ،على الرغم من �أن الغالبية العظمى من مقدمي الأخبار

هن من الن�ساء .و�أثارت �أي�ضا �أهمية العالقات ال�شخ�صية بني الفاعلني ذلك ،عندما قامت و�سائل الإعالم بنقل معلومات حول وجود �شاكر
يف املجتمع املدين وال�صحافيني ،التي ميكن �أن تلعب دورا كبريا يف تغطية العب�سي وهو فار من وجه العدالة ومتهم بامل�س�ؤولية عن اال�شتباكات
�أحداث معينة.
التي وقعت عام  2007يف خميم نهر البارد الفل�سطيني ،يف �صيدا.
وقال كبول �أنه حتى عندما تقوم و�سائل الإعالم مبعاجلة الق�ضايا التي تهم ويف املقابل ،كان جورج قزي �أكرث �إيجابية ،عندما قال ان دقة
املواطنني ،تكون التغطية انتقائية جدا وغري �شفافة على غرار تغطية ق�ضية املعلومات تعتمد على ال�صحافيني �أنف�سهم ولي�س على امل�ؤ�س�سة
الكهرباء .و�أ�شار �إىل عدم وجود برامج تربوية وثقافية .يف املقابل ،لفت ربيع م�شريا يف الواقع �إىل م�صداقية بع�ض ال�صحافيني.
�إىل عدم تناول و�سائل االعالم موا�ضيع �أ�سا�سية تهم املواطنني كاالقوانني ة
واملعامالت املالية احلكومية ،والتي حت�صل على تغطية �سطحية� ،إن وجدت .و�أ�شارت كارالعيد �إىل انتخابات اجلامعة اللبنانية الأمريكية
كمثال على عدم مو�ضوعية و�سائل الإعالم على الإطالق� .أعلن
يف املح�صلة ،هناك تدفق للمعلومات �إال �أن هذا لي�س كافي ًا .وذكر وليد تلفزيون «�أو.تي.يف ».التابع للتيار الوطني احلر فوز التيار فيما
فخر الدين العديد من الربامج احلوارية التي تقدم معلومات وفرية �أعلن تلفزيون «�إم.تي.يف ».املقرب من قوى � 14أذار فوز القوات
مثل “حلوة احلياة” على تلفزيون �إل.بي�.سي .وعامل ال�صباح على اللبنانية .و�أ�ضافت «ال نح�صل �أبدا على املعلومات الدقيقة
تلفزيون امل�ستقبل و”على الهواء” على تلفزيون �إم.تي.يف ،م�شريا �إىل من و�سائل الإعالم « .وهكذا حولت و�سائل الإعالم حدث مثل
ان الهدف من جميع هذه الربامج يتمثل يف ا�ستقطاب اجلمهور والت�أثري يف االنتخابات الطالبية �إىل حدث �سيا�سي ومعركة حول �سبق �صحايف
خياراته ال�سيا�سية . .واعترب �أن ت�أثري هذه الربامج هو حتم ًا �سلبي.
لإعالن ن�صر �إحدى التيارات ال�سيا�سية».
امل�ؤ�شر  :4يثق املواطنون ب�أن االخبار واملعلومات التي تقدمها و�سائل واختتم خالد نا�صر معلال �أن ال�سبب اجلذري يعود �إىل ان اجلمهور
االعالم تعك�س الواقع بدقة
يف لبنان ال يريد الأخبار املو�ضوعية .بل يريد اال�ستماع �إىل ر�أي
التقدير 1.35
حزب �سيا�سي معني من اجل اتباع الر�أي ذاته.
وفق ًا لأع�ضاء هيئة التقدير ،امل�ؤ�شر رقم  ٣يتابع النا�س املنحازين الن�شرات
الإخبارية على الو�سيلة الإعالمية التي تتوافق مع انتماءاتهم ال�سيا�سية ،امل�ؤ�شر  :5يتمكن املواطن من ان يتعرف على امل�ضمون املنحاز او
ل لثقتهم باملعلومات التي تبثها ..وال يتابع �أكرث من و�سيلة �إعالمية واحدة الدعائي او مقاالت الر�أي على انها كذلك.
�سوى الأ�شخا�ص غري املنحازين �أو الذين ميتلكون فكر ًا نقدي ًا .ال تنقل التقدير1.15 :
و�سائل االعالم املعلومات ب�صورة مو�ضوعية� ،إذ تكون مرفقة بالتحليل يف يف ما يتعلق بامل�ؤ�شر رقم � ،5أ�شار �أع�ضاء هيئة التقدير �إىل ان
معظم الأحيان .قال كبول �أنه يتابع �أكرث من م�صدر �إعالمي للح�صول كل و�سيلة �إعالمية هي �إما تابعة حلزب �سيا�سي �أو ممولة منه،
على معلومات دقيقة� ،إال �أن النا�س املنحازين يثقون فقط بو�سائل االعالم وبالتايل تن�شر افكار احلزب من خالل مقاالتها �أو براجمها .يف
التي متثل انتماءاتهم ال�سيا�سية .من جهتها ،قالت غنى �ضو �إنها ال تثق هذا ال�سياق� ،أ�شار ربيع قي�س مرة �أخرى �إىل �أن املواطنني منق�سمني
�أبدا يف و�سائل الإعالم� ،إال �أن العديد من النا�س حولها املنتمني �إىل حزب بني من يتبع الو�سائل الإعالمية امل�ؤيدة خلياراته ال�سيا�سية –
�سيا�سي يثقون بها ..و�أكدت �أن القيم الأ�سا�سية لل�صحافة وهي :الدقة ،وبالتايل ال يدركون �أنه من املمكن حتليل املحتوى احلزبي  -وبني
وتنوع امل�صادر ،والأخالق ،وحماية اخل�صو�صية ،مفقودة يف لبنان.
من ي�ستطيع حتليل املحتوى احلزبي� .أ�ضافت غنى �ضو ان حمطات
ويف ال�سياق ،ذكر حمية �أمثلة عدة تبني ان و�سائل االعالم ال تقدم معلومات التلفزيون اللبنانية ت�ستخدم �سلطتها ونفوذها لبث برامج هدفها
دقيقة .ففي احلالة املذكورة �أعاله ،عندما مت خطف احلجاج اللبنانيني ال�سيطرة على املواطنني وتعبئتهم ل�صالح مالكي التلفزيون
يف �سوريا و�أكد مرا�سل تلفزيون �إل.بي�.سي .وفاتهم� ،أدى ذلك �إىل �أعمال وتوجهاتهم احلزبية.
عنف جتاه املواطنني ال�سوريني .حدث ذلك �أي�ض ًا يف التبانة ويف مواجهات
�أخرى .وميكن مالحظة �أنه ال �أحد يف لبنان يبد�أ احتجاجه قبل و�صول و�أ�شار وليد فخر الدين �إىل ان جميع الربامج التلفزيونية ت�شمل
و�سائل االعالم ،يف حني �أن ذلك ال ينبغي �أن يكون مرتبط ًا بها .لذلك �إعالنات جتارية خفية من دون الإ�شارة �إليها .فالربنامج
�أكد عبد الرحمن ان و�سائل الإعالم ال تتحقق من م�صادرها .ومثال على ال�صباحي على تلفزيون امل�ستقبل ي�ست�ضيف الكثري من ال�ضيوف
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للرتويج ملنتجاتهم .وحتى برنامج حتقيق الذي يعترب برناجما
ا�ستق�صائيا ،حتول �إىل هذا االجتاه لبع�ض الوقت .ووافقت عوا�ضة
على ان و�سائل الإعالم تطم�س احلدود بني املحتوى التحريري
والإعالين ،واملثال الأكرب على ذلك تغطية �أن�شطة ليلى ال�صلح
حمادة .فيتم تقدمي التغطية على انها �إخبارية يف حني تكون ترويجا
�إعالنيا بالكامل .وحمادة هي وزيرة �سابقة ورئي�سة م�ؤ�س�سة الوليد
بن طالل ،يتم بث �أن�شطتها اخلريية على انها �إخبارية يف حني �أنها
تكون برعايتها بالكامل .وذ ّكر حرمون حمية �أع�ضاء هيئة التقدير
بربنامج زين الأتات الذي يروج ملاركة الأع�شاب من دون تقدميه قال جورج قزي �إن مثليي اجلن�س ال ميتلكون �أية م�ساحة يف و�سائل
ب�صفة �إعالنا جتاريا.
الإعالم .واعترب �أن و�سائل الإعالم تعالج هذه الق�ضية يف كل مرة
باعتبارها من املحرمات .و�أ�ضاف �أن و�سائل الإعالم ال تغطي
امل�ؤ�شر  :6حمتوى و�سائل االعالم احلزبية هو جزء من بناء حوار التنوع �إال من منظور �إبراز ف�ضيحة ،مبا يف ذلك ال�صحف .وعالوة
وطني؛ متتنع و�سائل الإعالم عن تيني “خطاب الكراهية” على ذلك ،ال يتم م�ساءلة و�سائل االعالم عندما ت�سيء للنا�س
التقدير1.23 :
املهم�شني الذين ال تدعمهم �أية جماعة دينية ،ومثال عن ذلك،
وفقا لأع�ضاء هيئة التقدير� ،إن م�ستقبل امل�ؤ�شر رقم  6قامت .فو�سائل حترك تلفزيون �إم.تي.يف� .ض ّد مثليي اجلن�س والعمال الأجانب.
الإعالم تلعب بر�أيهم دورا م�ستفزا ال�ستقطاب النا�س وحتري�ضهم مع ذلك ،يرى بع�ض الأمل اليوم يف حماولة تلفزيون �إل.بي�.سي.
الواحد �ضد الآخر .و قالت باتري�سيا حاكمة ان مقدمات ن�شرات �إثارة املوا�ضيع االجتماعية وحماية الفئات املهم�شة :وكما ذكر
الأخبار تعك�س على �أف�ضل وجه الطبيعة احلزبية لو�سيلة الإعالم� ،أعاله� ،شن تلفزيون �إل.بي�.سي .يف متوز/يوليو  2012حملة �ضد
ور�أيها اخلا�ص الذي يكون ا�ستفزازيا يف معظم الأحيان وغري بناء .االختبارات ال�شرجية للرجال امل�شتبه يف �شذوذهم اجلن�سي.
و�أ�شار وليد فخر الدين �إىل انه ال ينبغي ا�ست�ضافة بع�ض ال�ضيوف
يف الربامج احلوارية ،لأن هدفهم الوحيد هو ن�شر خطاب الكراهية .ور�أت حياة مر�شاد �أن امل�ساواة بني اجلن�سني يف الربامج ال�سيا�سية
ولفت عمر كبول �إىل التغطية املبا�شرة املليئة بالأخطاء املهنية التي غائبة؛ فيما �أ�شارت غنى �ضو �إىل عدم وجود تغطية للق�ضايا
ميكن �أن يكون لها عواقب وخيمة ،مثل تغطية و�سائل االعالم ردة الثقافية التي قد ت�صب يف م�صلحة ال�شباب.
فعل �آل املقداد بعد خطف قريب لهم من قبل املتمردين ال�سوريني،
وبالتايل ال تت�صرف و�سائل الإعالم مب�س�ؤولية .و�أ�ضاف وليد فخر و�أنهى عمر كبول النقا�ش ،م�ستنتجا ان و�سائل الإعالم ال تغطي
الدين �أنه ال يجب ا�ست�ضافة بع�ض ال�ضيوف يف الربامج احلوارية ب�شكل كاف �أ�أخبارا املناطق �أو املواقع الريفية؛ م�شريا �إىل ان
لأنهم ي�ساهمون يف ن�شر خطاب الكراهية.
التقارير مركزية اىل حد كبري.
َعر�ض على امل�شاهدين وجهات نظر متنوعة ،الفتا
من املعلومات وت ِ
�إىل ان الإعالم يركز على الربامج التي تلقى قبوال جتاريا بدال من
الربامج الثقافية والتعليمية .فو�سائل الإعالم ميكنها ال�سخرية من
كل �شيء ال�ستقطاب امل�شاهد مثل برنامج لول على تلفزيون �أو.تي.
يف ..وي�ستنتج فخر الدين �أخريا ان حجم وجهات النظر والنقد
كبري يف الإعالم ولكنه فعليا ،ال يرتك ت�أثريا كبريا على كيفية تفكري
النا�س.

امل�ؤ�شر  :7تعر�ض و�سائل االعالم على املواطنني وجهات نظر
متعددة وخربات املواطنني ال�سيا�سية واالجتماعية واجلندرية
والعرقية والدينية
التقدير1.50 :
تو�صل �أع�ضاء هيئة التقدير �إىل ان
وباحلديث عن امل�ؤ�شر رقم َّ ،7
الإعالم يعر�ض على املواطنني معلومات متنوعة لكنه ال يتعمق
فيها .ف�ضال عن ذلك ،يجب على املواطنني �أن يلج�أوا �إىل و�سائل
�إعالم عديدة من اجل احل�صول على �أكرث من وجهة نظر.
وع ّدد وليد فخر الدين الربامج ال�صباحية ،التي حتتوي على الكثري

 18م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم 2013

�إجمايل جمموع
النقاط للدولة:
10،2

قائمة امل�شاركني من �أع�ضاء هيئة التقدير
وليد فخر الدين� ،أكادميي ومنتج ،بريوت
علياء عوا�ضة ،نا�شطة يف حقوق املر�أة ؛ م�ؤ�س�سة منظمة
 ،FE-MALEجويا
كارال عيد ،طالبة �صحافة ،اجلامعة اللبنانية ،ك�سروان
عبد الرحمن عبد احلليم ،طالب جامعي ،جنان
ربيع قي�س ،نا�شط يف املجتمع املدين  ،حا�صبيا
جورج قزي ،نا�شط مبو�ضوع امل�ساواة بني اجلن�سني ،الأ�شرفية
باتري�سيا حاكمة ،حمامية ،القبيات
خالد نا�صر ،حما�ضر يف االت�صاالت والإعالم ،اجلامعة اللبنانية
الأمريكية ،بريوت
عالء �شهيب ،نا�شط ومدون وم�صمم جرافيك ،ال�شوف
عمر كبول ،نا�شط ومدون ،عني الرمانة
حياة مر�شاد ،نا�شطة ن�سوية ،ب�شامون
غنى �ضو ،ممثلة ،وخمرجة ،ومنتجة ،كفر�شيما
حرمون حمية ،نا�شط �شبابي ،بعلبك
املن�سقني
رىل خمايل ،املديرة التنفيذية مل�ؤ�س�سة مهارات ،بريوت
ليال بهنام ،م�س�ؤولة الربنامج ،م�ؤ�س�سة مهارات ،بريوت
الكاتب
ليال بهنام ،م�س�ؤولة الربنامج ،م�ؤ�س�سة مهارات ،بريوت
مت التن�سيق لدرا�سة لبنان الهدف رقم  ،6و�إجرا�ؤها بال�شراكة مع
م�ؤ�س�سة مهارات ،بريوت ،وقد اجتمعت هيئة التقدير للمناق�شة يف
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املنهجية

املنهجية التي ا�ستخدمت يف الأهداف من � 1إىل 5
�أعد املجل�س م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية ( )USAIDك�أداة لتقييم تطور نظم الإعالم على
مر الزمن وعرب البلدان .وقد �ساهم املوظفون يف املجل�س والوكالة ،وغريهم من الإعالميني املتخ�ص�صني بتطوير �أداة التقييم
هذه.
ويحدد م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم خم�سة «�أهداف» لت�شكيل نظام �إعالمي ناجح:
 .1وجود قواعد قانونية واجتماعية حتمي وتعزز حرية التعبري ،وت�سمح باحل�صول على املعلومات العامة.
 .2تلبية ال�صحافة ملعايري اجلودة املهنية.
 .3توفري م�صادر متعددة للأخبار تزود املواطنني ب�أخبار مو�ضوعية ،موثوق بها وغري متحيزة.
 .4ادارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية ب�شكل جيد مما يتيح اال�ستقاللية التحريرية.
 .5وجود م�ؤ�س�سات تدعم امل�صالح املهنية لإعالم م�ستقل.

منهجية

ا�ستخدم جمل�س الأبحاث والتبادل الدويل ( )IREXمنهجيات ترتبط ارتباطا وثيقا باملنهجيات ال�سابقة و�إن كانت خمتلفة قليال
لإجناز الدرا�ستني .ويتم فيما يلي �شرح املنهجية التي ا�ستُخدمت يف الأهداف من � 1إىل  5بالتف�صيل ،يليها موجزا للتعديالت
التي �أدخلت على الهدف رقم .6

واعتربت الأهداف املذكورة �أهم جوانب اعالم م�ستقل ،مهني ،وم�ستدام وهي مبثابة املعايري التي يتم ت�صنيف الدول طبقا لها.
هناك تقدير لكل هدف من خالل ت�صنيف يرتاوح بني �سبعة وت�سعة م�ؤ�شرات حتدد مدى التزام كل بلد بذلك الهدف .جتدون
ادناه الأهداف ،وامل�ؤ�شرات ،ونظام التقدير.
التقدير :منظور حملي
امل�صدر الرئي�سي للمعلومات هو هيئة من اخلرباء املحليني الذين عمل املجل�س على جمعهم يف كل دولة ليكونوا �أع�ضاء هيئة
تقدير م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم يف تلك الدولة .وينتمي ه�ؤالء اخلرباء �إىل و�سائل �إعالم ومنظمات غري حكومية ،ورابطات
مهنية ،وم�ؤ�س�سات �أكادميية .قد يكون �أع�ضاء الهيئة حمررين� ،أو مرا�سلني� ،أومديري �أو مالكي و�سائل �إعالم� ،أوخرباء يف
جمال االعالن والت�سويق� ،أو حمامني� ،أو �أ�ساتذة �أو مدر�سني� ،أو مراقبي حقوق الإن�سان .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�شتمل الهيئة
على ممثلني ملختلف �أنواع الإعالم املوجودة يف دولة ما .وت�شمل الهيئة �أي�ضا ممثلني من العا�صمة واملناطق اجلغرافية الأخرى،
وتعك�س الهيئة التنوع اجلن�ساين ،والإثني ،والديني املنا�سب ،كما يتم ت�ضمني ما ال يقل عن ن�صف امل�شاركني يف ال�سنة ال�سابقة
يف الهيئة يف ال�سنة التي تليها من �أجل ا�ستمرار التنا�سق من �سنة �إىل �أخرى .ويحدد املجل�س منظمة حملية �أو منظمة �إقليمية
�أو �أفراد للعمل معهم للإ�شراف على العملية.
تتم عملية التقدير يف جز�أين� .أوال ،يتم تزويد امل�شاركني با�ستبيان وتف�سريات عن امل�ؤ�شرات ونظام التقدير .يو�ضح و�صف كل
م�ؤ�شر معنى ذلك امل�ؤ�شر وي�ساعد يف تنظيم �أفكار �أع�ضاء الهيئة .على �سبيل املثال ،يطلب اال�ستبيان من �أع�ضاء الفريق النظر
لي�س فقط �إىل القانون الر�سمي الذي يحكم االعالم ولكن �إىل �إمكانية تنفيذه عمليا .فدولة بدون قانون ر�سمي ي�ؤمن حرية
احل�صول على املعلومات ولكن تتمتع بانفتاح احلكومة قد تتفوق على دولة لديها قانون ر�سمي اال انها كثريا ما تتجاهله .وعالوة
على ذلك ،ال ي�شري اال�ستبيان �إىل �أي نوع من الإعالم على �أنه �أكرث �أهمية من النوع الآخر ،بل يوجه �أع�ضاء الفريق للنظر يف
الأنواع البارزة من الإعالم وحتديد ما �إذا كان يوجد �أي متثيل ناق�ص لها ،و�إن وجد ،فنوع واحد من الإعالم ي�ؤثر على ا�ستدامة
قطاع الإعالم ككل .وبهذه الطريقة ميكننا �أن ن�ستوعب ت�أثري الإعالم العام ،واخلا�ص ،والوطني ،واملحلي ،واملجتمعي ،وو�سائل
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الإعالم اجلديدة .ي�ستعر�ض كل ع�ضو يف الفريق اال�ستبيان ب�شكل
فردي ويقدر كل م�ؤ�شر.
يجتمع �أع�ضاء الهيئة ،بعد ذلك ،لتحليل ومناق�شة الأهداف
وامل�ؤ�شرات .ويف حني قد يختار �أع�ضاء الهيئة تغيري تقديراتهم
ا�ستنادا �إىل النقا�شات ،ال ي�شجع املجل�س توافق الآراء ب�ش�أن
التقديرات بني �أع�ضاء اللجنة .يقوم من�سق الهيئة (يكون يف معظم
الأحيان ممثل الدولة امل�ضيفة � ،أو احد امل�ؤ�س�سات ال�شريكة �أو
�شخ�ص حملي) ب�إعداد حتليل مكتوب عن املناق�شة يعمل املوظفون
يف املجل�س على تنقيحه يف وقت الحق .تظهر �أ�سماء �أع�ضاء الهيئة
واملنظمة ال�شريكة وال�شخ�ص املحلي يف نهاية كل ف�صل.
يراجع امل�س�ؤولون عن التحرير يف املجل�س الأرقام التي و�ضعها
الأع�ضاء ،ومن ثم ي�ضعون جمموعة من الأرقام للدولة مو�ضوع
الدرا�سة ب�صورة م�ستقلة عن الهيئة .هذه التقديرات التي ي�ضعونها
متثل نف�س الأهمية التي متثلها التقديرات التي ي�ضعها �أي ع�ضو
يف الهيئة .ويحدد متو�سطجمموع �أرقام امل�ؤ�شرات التي مت و�ضعها
لهدف معني نتيجة ذلك الهدف� .أما �إجمايل جمموع النقاط للدولة
لذلك الهدف فهو متو�سطجمموع ارقام امل�ؤ�شرات التي مت و�ضعها
للأهداف اخلم�سة.
يف بع�ض احلاالت التي ت�سمح فيها الظروف على �أر�ض الواقع
ب�إخ�ضاع الأع�ضاء للعقاب القانوين �أو التهديد اجل�سدي نتيجة
مل�شاركتهم يف الهيئة ،قد يختار املجل�س ال�سماح لبع�ض �أو كل �أع�ضاء
الهيئة وللمن�سق /الكاتب عدم الك�شف عن هويتهم .ويف احلاالت
اخلطرية ،ال يتم ا�ستخدام هيئة بل تتم الدرا�سة من خالل �أبحاث
ومقابالت مع العارفون بو�ضع حالة الإعالم يف تلك الدولة .وقد
لوحظت مثل هذه احلاالت يف الف�صول ذات ال�صلة.
الأهداف وامل�ؤ�شرات
الهدف رقم :1
وجود قواعد قانونية واجتماعية حتمي وتعزز حرية التعبري،
وت�سمح باحل�صول على املعلومات العامة.
 .1احلماية القانونية واالجتماعية حلرية التعبري موجودة وتُنفذ.
 .2الرتخي�ص �أو الت�سجيل لو�سائل الإعالم يحمي امل�صلحة العامة وهو

 22م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم 2013

عادل وتناف�سي وغري �سيا�سي.
 .3دخول �سوق الإعالم �سهل وهيكلها ال�ضريبي عادل وقابل للمقارنة
بغريه من ال�صناعات.
 .4تتم مالحقة اجلرائم املرتكبة �ضد العاملني يف جمال الإعالم،
واملواطنني املرا�سلني ،وو�سائل الإعالم بقوة ،ولكن يكون ارتكاب مثل
هذه اجلرائم نادرا.
 .5القانون يحمي ا�ستقاللية هيئات التحرير عن الدولة يف و�سائل
الإعالم العامة.
 .6الت�شهري من اخت�صا�ص القانون املدين ؛ ويتبع املوظفون العامون
معايري �أعلى .يرتتب على االطراف التي متت اال�ساءة اليها �أن تثبت
زيف الت�شهري وتوافر احلقد �ضدها.
 .7املعلومات العامة متاحة وميكن احل�صول عليها ب�سهولة ،ويطبق احلق
يف احل�صول على املعلومات جلميع العاملني يف الإعالم وال�صحفيني
واملواطنني بالت�ساوي .
 .8ال يقيد القانون حق ح�صول و�سائل الإعالم على الأخبار املحلية
والدولية والو�صول اىل م�صادر الأخبار وا�ستخدامها.
 .9الدخول �إىل مهنة ال�صحافة حر وال تفر�ض احلكومة �أي ترخي�ص �أو
قيد �أو حقوق خا�صة لل�صحفيني.

الهدف رقم :2
تلبية ال�صحافة ملعايري اجلودة املهنية.
 .1التقارير عادلة ومو�ضوعية ،وم�صادرها جيدة.
 .2يتبع ال�صحفيون معايري �أخالقية معرتف بها ومقبولة.
 .3ال ميار�س ال�صحفيون واملحررون الرقابة الذاتية.
 .4يغطي ال�صحفيون الأحداث والق�ضايا الرئي�سية.
 .5م�ستويات الأجور لل�صحفيني وغريهم من العاملني يف قطاع
الإعالم مرتفعة مبا فيه الكفاية للحد من الف�ساد واحلفاظ على
موظفني م�ؤهلني يف مهنة الإعالم.
 .6ال تطغى الربامج الرتفيهية على الأخبار وبرامج املعلومات.
 .7املرافق واملعدات الفنية الالزمة جلمع وانتاج وتوزيع الأخبار
تتميز باحلداثة والفاعلية.
 .8وجود تقارير وبرامج ذات جودة عالية يف (التحقيقات ،واالقت�صاد
والأعمال التجارية ،والربامج املحلية وال�سيا�سية).

الهدف رقم :3
توفري م�صادر متعددة الأخبار تزود املواطنني ب�أخبار مو�ضوعية،
موثوق بها وغري متحيزة.

 .7توافر الثقة بتقييمات البث ،و�أرقام التداول ،و�إح�صاءات
الإنرتنت و�أن يكون االنتاج مت ب�شكل م�ستقل.

الهدف رقم :5
وجود م�ؤ�س�سات تدعم امل�صالح املهنية لإعالم م�ستقل.

 .1وجود م�صادر �أخبار عامة وخا�صة متعددة (على �سبيل املثال،
طباعة ،بث� ،إنرتنت ،موبايل) تقدم وجهات نظر خمتلفة.
 .2دخول املواطنني �إىل و�سائل الإعالم املحلية �أو الدولية غري
مقيد بالقانون� ،أواالقت�صاد� ،أو �أية و�سائل �أخرى.
 .3تعك�س و�سائل الإعالم العامة �أو و�سائل �إعالم الدولة وجهات
نظر الطيف ال�سيا�سي ،وهي غري حزبية ،وتخدم امل�صلحة العامة.
 .4جتمع وكاالت الأنباء امل�ستقلة الأخبار وتوزعها على و�سائل
الإعالم.
 .5تنتج و�سائل الإعالم االخبارية اخلا�صة �أخبارها اخلا�صة.
.6وجود �شفافية يف ملكية و�سائل الإعالم تتيح للم�ستهلكني احلكم
على مو�ضوعية الأخبار؛ و�أن ال ترتكز ملكية و�سائل الإعالم يف عدد
قليل من التكتالت.
 .7تعك�س و�سائل الإعالم امل�صالح االجتماعية ملجموعات متعددة
ومتثلها يف و�سائل الإعالم ،مبا يف ذلك م�صادر املعلومات املوجودة
بلغات الأقليات.
 .8توفر و�سائل الإعالم تغطية الأخبار وتوفري املعلومات حول
الق�ضايا املحلية والوطنية والدولية.

 .1متثل اجلمعيات املهنية م�صالح مالكي ومديري و�سائل الإعالم
وتقوم بتوفري خدمات للأع�ضاء.
 .2تعمل النقابات املهنية على حماية حقوق ال�صحفيني وتعزيز
ال�صحافة النوعية.
 .3تدعم املنظمات غري احلكومية حرية التعبري وو�سائل الإعالم
امل�ستقلة.
 .4توفر الربامج املوجودة �صحافة ذات جودة عالية وتقوم بتوفري
خربة عملية مهمة.
 .5وجود م�ؤ�س�سات تدريب �أثناء اخلدمة وبرامج تدريبية ق�صرية
الأجل ت�سمح لل�صحفيني برفع م�ستوى املهارات �أو اكت�ساب مهارات
جديدة.
 .6م�صادر معدات و�سائل الإعالم ،وورق ال�صحف ،ومرافق الطباعة
غري �سيا�سية� ،أو حمتكرة �أو مقيدة.
 .7قنوات توزيع و�سائل الإعالم (الأك�شاك ،و�أجهزة الإر�سال ،و�سائل
ات�صال� ،إنرتنت ،موبايل) غري �سيا�سية� ،أو حمتكرة �أو مقيدة.
 .8البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت تكفي
الحتياجات الإعالم واملواطنني.

الهدف رقم :4
ادارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية ب�شكل جيد مما يتيح
اال�ستقاللية التحريرية.
 .1تعمل و�سائل الإعالم كم�ؤ�س�سات فعالة ومكتفية ذاتيا.
 .2حت�صل و�سائل الإعالم على �إيرادات من م�صادر عديدة.
 .3تدعم وكاالت الإعالن وال�صناعات املرتبطة بها �سوق الإعالن.
 .4تتما�شى عائدات الإعالنات كن�سبة مئوية من �إجمايل الإيرادات
مع املعايري املقبولة.
 .5يتم توزيع التمويل احلكومي والإعالنات بطريقة عادلة �إىل
حد ما ،يحكم ذلك القانون ،ولي�س الق�ضاء على اال�ستقاللية
التحريرية �أو ت�شويه ال�سوق.
 .6يتم ا�ستخدام �أبحاث ال�سوق ل�صياغة اخلطط اال�سرتاتيجية،
وتعزيز عائدات الإعالنات ،وت�صميم املنتج لتلبية احتياجات
وم�صالح اجلمهور.

 .2نظام التقدير
�أ .تقدير امل�ؤ�شر
طلب من �أع�ضاء اللجنة �أن ي�ضعوا رقم ًا لكل م�ؤ�شر من ،4-0
با�ستخدام �أرقام كاملة �أو ن�صف �أرقام .و�أعطيت التوجيهات ب�ش�أن
كيفية ت�سجيل كل م�ؤ�شر على النحو التايل:
الدولة التي ال تطبق هذا امل�ؤ�شر؛ قد يكون ال�سبب يف ذلك هو
حكومة تلك الدولة �أو القوى الأمنية فيها التي تعار�ض ب�شدة تنفيذ
هذا امل�ؤ�شر.
>

الدولة التي تلبي احلد الأدنى من جوانب امل�ؤ�شر؛ قد ال تعار�ض
القوى الأمنية تنفيذه ،ولكن قد ال تدعمه بيئة الأعمال التجارية،
كذلك احلكومة �أو املهنيني �أنف�سهم قد ال يدعمون التغيري بالكامل.

>
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الدولة التي تلبي العديد من جوانب امل�ؤ�شر ،ولكن قد يكون التقدم نظام م�ستدام ( :)4-3يكون لدى الدولة �إعالم يعترب مهني،
الذي �أحرز قد مت م�ؤخرا وبالتايل من املبكر احلكم عليه �أو �أنه ال جماين ،وم�ستدام ب�شكل عام �أو �أن الدولة تقرتب من هذه الأهداف.
وقد �شهدت نظم دعم الإعالم امل�ستقل حكومات متعددة ،وتقلبات
يزال يعتمد على احلكومة احلالية �أو القوى ال�سيا�سية.
اقت�صادية ،وتغريات يف الر�أي العام �أو التقاليد االجتماعية ومع
الدولة التي تلبي معظم جوانب امل�ؤ�شر؛ حيث مت تنفيذ امل�ؤ�شر ذلك بقيت �صامدة.
على مدى عدة �سنوات و � /أو من خالل �إجراء تغيريات يف احلكومة،
منهجية الهدف 6
م�شريا �إىل ا�ستدامة واعدة.
>

>

الدولة الذي تلبي جوانب امل�ؤ�شر؛ ويظل التنفيذ فيها على حاله
خالل العديد من التغيريات يف احلكومة ،والتقلبات االقت�صادية،
والتغريات يف الر�أي العام ،و � /أو تغيري الأعراف االجتماعية.
>

ب .الهدف والتقدير العام
يتم اجراء معدل جلميع الأرقام للح�صول على نتيجة اجمالية
واحدة لكل هدف .كذلك يتم اجراء معدل لت�أثريات الهدف
للح�صول على النتيجة الإجمالية للدولة .ويف�سر املجل�س التقديرات
الإجمالية على النحو التايل:
غري م�ستدام و�ضد حرية ال�صحافة ( :)1-0وهي الدولة التي
ال تلبي احلد الأدنى من الأهداف .بالواقع يف هذه الدولة تعيق
احلكومة والقوانني تطوير الإعالم احلر ،كذلك فان الكفاءة املهنية
فيه منخف�ضة ،ون�شاط �صناعة الإعالم ب�أدنى م�ستوياته.
نظام خمتلط غري م�ستدام ( :)2-1تلبي الدولة احلد الأدنى
من الأهداف بوجود اجزاء من النظام القانوين معار�ضة لنظام
الإعالم احلر وتكون احلكومة معار�ضة �أي�ضا لذلك النظام .وقد
يكون من املبكر احلكم على وجود دالئل تقدم حرية ال�صحافة،
وزيادة الكفاءة املهنية ،ون�شاط �صناعة الإعالم اجلديد للحكم
على اال�ستدامة.

الغر�ض من هذه الدرا�سة املنف�صلة ،ولكن ذات ال�صلة ،هو تقييم
مدى متكن و�سائل الإعالم التقليدية (مثل ال�صحف والإذاعات)
وو�سائل الإعالم اجلديدة (بلوق والتحادث عرب الإنرتنت �أو عرب
الهواتف النقالة املختلفة) التقاط اهتمامات املواطن بطريقة غري
حزبية .وتقوم الدرا�سة اي�ضا بتقييم قدرة و�سائل الإعالم لتكون
مبثابة و�سيلة للنقا�ش العام ومتنف�س لأ�صوات املواطنني .فهو يقي�س
قدرة و�سائل الإعالم مل�ساءلة ال�سيا�سيني ،و�أ�صحاب الأعمال
التجارية ،وغريهم من اجلهات الفاعلة.
لإجناز ذلك ،و�ضع املجل�س منهجية مماثلة مل�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم
الأ�صلي ،املو�صوف �أعاله ،لتتما�شى النتائج ب�سال�سة مع �أهداف
م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم اخلم�سة ،التي ت�ستعمل لقيا�س �أداء قطاع
الإعالم يف الدول .ت�ستخدم هذه الدرا�سة نف�س عملية التقدير،
وتقوم بتجنيد م�شاركني حمليني للرد على ا�ستبيان املجل�س ،وعقد
حلقة نقا�ش يقوم ب�إدارتها �شريك حملي .وبالتايل ،ف�إننا ن�شري �إىل
هذه الدرا�سة باعتبارها م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم «الهدف ”.6

تعتمد هذه الدرا�سة مثلها مثل الأهداف اخلم�سة الأ�صلية اخلا�صة
مب�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم على هدف معلن وعدة م�ؤ�شرات داعمة.
ويدرج الهدف  6وم�ؤ�شراته ب�شكل ميكن الأع�ضاء من ا�ستخدامهما
كنموذج ميكن على �أ�سا�سه تقييم �أخبارهم احلالية وبيئة
معلوماتهم مما ي�سمح ب�إجراء مقارنات مفيدة ،وكذلك حتديد
نظام قريب من اال�ستدامة ( :)3-2تقدمت الدولة يف حتقيق التوقعات للتنمية يف امل�ستقبل .الهدف وامل�ؤ�شرات مو�صوفان يف
�أهداف متعددة بتطبيقها ملعايري قانونية ومهنية ،وبوجود بيئة اجلدول �أدناه.
الأعمال الداعمة للإعالم امل�ستقل ومل يت�أثر التقدم الذي ح�صل
بالرغم من التغيريات يف احلكومة حيث مت تدوينه يف القانون
واملمار�سة .ومع ذلك ،قد تكون هناك حاجة �إىل مزيد من الوقت
للت�أكد من �أن التغيري هو دائم و�أن الكفاءة املهنية وبيئة �أعمال
الإعالم م�ستدامة.
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الهدف :6

يخدم الإعالم املواطنني من خالل تقدمي �أخبار ومعلومات
مفيدة ومهمة وتي�سري النقا�ش العام
امل�ؤ�شر  :1ت�شجيع و�سائل الإعالم وتي�سري املناق�شات ال�شاملة
حول الق�ضايا املحلية والوطنية والدولية (االجتماعية وال�سيا�سية
واالقت�صادية ،وما �إىل ذلك) والتي تعترب مهمة للمواطنني.
امل�ؤ�شر  :2دعم التقارير واملناق�شات الإعالمية وال�سيا�سات
الدميقراطية وال�شفافية احلكومية يف و�سائل الإعالم  ،وتطبيق
النظم العادلة  ،وحماية امل�ستهلك.
امل�ؤ�شر  :3تكون الأخبار واملعلومات التي تقدمها و�سائل الإعالم
ذات �صلة ،توفر اخليارات والقرارات (االجتماعية وال�سيا�سية
واالقت�صادية ،وما �إىل ذلك) التي اتخذت من قبل مواطنني.
امل�ؤ�شر  :4ثقة املواطنني بالأخبار واملعلومات التي تبثها و�سائل
االعالم وب�أن تلك الو�سائل تنقل الواقع بدقة.
امل�ؤ�شر  :5ي�ستطيع املواطنون متييز املحتوى بكونه حزبي� ،أوحتريري،
�أو �إعالين.
امل�ؤ�شر  :6يكون حمتوى و�سائل االعالم احلزبية جزء ب ّناء للحوار
الوطني؛ وميتنع عن بث «خطاب الكراهية».
امل�ؤ�شر  :7تعر�ض و�سائل الإعالم للمواطنني عدة وجهات نظر
وخربات متعددة ملختلف الفئات االجتماعية وال�سيا�سية والإقليمية،

على هذا الهدف فقط .وترد تفا�صيل ذلك �أدناه.
على النحو الوارد �أعاله ،طلب من �أع�ضاء اللجنة �أن ي�ضعوا رقما
لكل م�ؤ�شر من  ،4-0با�ستخدام رقما كامال �أو ن�صف رقم .ومت
تزويدهم بالتوجيهات التالية::
ال ،ال يلبي الإعالم يف بلدي جوانب هذا امل�ؤ�شر ،وبالتايل
0
من امل�ستحيل �أو من النادر �أن تعرث على حمتوى يف �أي و�سيلة
�إعالمية يلبي جوانب هذا امل�ؤ�شر.
يلبي الإعالم يف بلدي احلد الأدنى من جوانب هذا
1
امل�ؤ�شر .يف بع�ض الأحيان ،تنتج و�سيلة اعالمية حمتوى يلبي
جوانب من هذا امل�ؤ�شر� .أو ،قد يح�صل املواطنون يف بلدي �أحيانا
على الأخبار واملعلومات التي تلبي جوانب من هذا امل�ؤ�شر ،ولكن
فقط من خالل عودتهم �إىل عدة م�صادر ومقارنة التقارير فيها.
لقد بد�أ الإعالم يف بلدي بتلبية العديد من جوانب هذا
2
امل�ؤ�شر .هناك ،على الأقل ،عدد قليل من و�سائل الإعالم تنتج يف
كثري من الأحيان املحتوى الذي يلبي جوانب هذا امل�ؤ�شر .ومع ذلك،
قد يكون التقدم ما زال يعتمد على القوى ال�سيا�سية احلالية �أو
ملكية و�سائل الإعالم  /املحررين.

تلبي و�سائل الإعالم يف بلدي معظم جوانب هذا امل�ؤ�شر.
3
واجلن�سانية ،والإثنية ،والدينية ،واملذهبية وغريها.
متت عملية �إجراء الدرا�سة على النحو الوارد �أعاله ،مع �إجراء هناك العديد من و�سائل الإعالم التي تعمل جاهدة وتنتج ب�شكل
منتظم املحتوى التي يلبي جوانب هذا امل�ؤ�شر .وقد مت التقيد بهذا
التعديالت التالية:
امل�ؤ�شر على مدى عدة �سنوات و � /أو تغيريات يف احلكومة ،الأمر
• اختيار جمموعة متميزة من الأع�ضاء .لدرا�سة الهدف  ،6الذي ي�شري �إىل ترجيح وجود اال�ستدامة.
قد يت�ألف الأع�ضاء من حما�ضرين �أكادمييني ،وقيادات طالبية،
نعم ،تلبي و�سائل الإعالم يف بلدي جوانب هذا امل�ؤ�شر.
ومدونني ،وحمللي و�سائل االعالم ،ونا�شطني يف جمال حقوق 4
الإن�سان وقادة املنظمات غري احلكومية الأخرى ،ور�ؤ�ساء � /أع�ضاء و�سائل الإعالم واجلمهور يتوقعان �أن يلبي املحتوى جوانب هذا
جمعيات جتارية � ،أو قادة �أو �أع�ضاء نقابيني .ومت�شيا مع منهجية امل�ؤ�شر .اال�ستثناءات هي �إما �صحافة دون امل�ستوى املطلوب �أو
م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم الأ�صلي ،ميثل الأع�ضاء التنوع داخل حمتوى غري �صحايف (على �سبيل املثال تو�صف ويعرتف بها
املجتمع ،ويتم اختيارهم وفقا ملعايرياملحافظة على التوازن بني باعتبارها تعرب عن ر�أي ما �أو �إعالنية) .تلبية هذا امل�ؤ�شر ا�ستمر
اجلن�سني ،والإقامة يف العا�صمة واملناطق الريفية ،والع�ضوية يف على حاله خالل العديد من التغيريات احلكومية ،والتقلبات
االقت�صادية ،والتغريات يف الر�أي العام ،و � /أو اختالف التقاليد
خمتلف الف�صائل ال�سيا�سية �أو غريها.
االجتماعية.
• تعريف التقدير املعدل وتف�سري التقدير النهائي .التوجيهات
ب�ش�أن كيفية ت�سجيل كل م�ؤ�شر والتعاريف ملعنى كل تقدير تقت�صر
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يتم تف�سري التقدير الإجمايل للهدف على �أنه يعني ما يلي:
غري م�ستدام ( :)1-0ال يلبي قطاع الإعالم يف الدولة الأهداف �أو
�أنه يلبي احلد الأدنى منها فقط .حمتوى و�سائل الإعالم يتعار�ض مع
املعلومات التي يحتاجها املواطنون ،وو�سائل الإعالم ت�سعى يف املقام
الأول خلدمة القوى ال�سيا�سية �أو القوى الأخرى ،وم�ستوى االحرتاف
منخف�ض.
نظام خمتلط غري م�ستدام ( :)2-1يلبي قطاع الإعالم يف الدولة
احلد الأدنى من الأهداف ب�سبب وجود قطاعات كبرية من الإعالم
تدين بوجودها للقوى ال�سيا�سية �أو غريها من القوى .من املبكر
احلكم على اال�ستدامة بالرغم من التقدم الوا�ضح يف تطوير
الإعالم ،وتوفري املعلومات التي يحتاجها املواطنون ،وزيادة الكفاءة
املهنية.
نظام قريب من اال�ستدامة ( :)3-2تطور قطاع الإعالم يف الدولة يف
تلبية م�ؤ�شرات متعددة ،وي�سعى العديد من و�سائل الإعالم با�ستمرار
�إىل خدمة املواطنني وتوفري املعلومات التي يحتاجوها مع احلفاظ
على حمتوى مو�ضوعي ومفيد يتم توفريه يف الوقت املنا�سب .وقد
ا�ستمرت الإجنازات على الرغم من التغيريات يف احلكومة ،ولكن
قد يكون هناك حاجة �إىل مزيد من الوقت للت�أكد من �أن التغيري هو
دائم وان زيادة االحرتاف هي م�ستدامة.
نظام م�ستدام ( :)4-3يعترب قطاع الإعالم يف الدولة عموما قطاعا
حمرتفا؛ يخدم املواطن بتوفري معلومات يحتاجها يف حمتوى
مو�ضوعي ،ويف الوقت املنا�سب ،وذات فائدة ،ويي�سر النقا�ش العام.
والهدف الرئي�سي ملعظم و�سائل الإعالم والإعالميني املهنيني هو
خدمة هذه الغايات ،وباملثل ،ف�إن اجلمهور يتوقع ذلك من القطاع
الإعالمي .وقد ا�ستمرت الإجنازات على الرغم من التغريات
املتعددة يف احلكومات  ،والتقلبات االقت�صادية ،والتغريات يف الر�أي
العام �أو التقاليد االجتماعية.
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