
jordan

kuwait

egypt

bahrain

algeria

oman

qatar

iraq

iran

syria

tunisia

palestine

lebanon

saudi arabia

libya

united arab emirates

yemen

morocco

iraq-kurdistan

DEVELOPMENT  

OF SUSTAINABLE  

INDEPENDENT  

MEDIA IN  

Lebanon

MEDIA 
SUSTAINABILITY 

INDEX
2013

مؤشر
استدامة
اإلعالم

2013

تنمية �إعالم

م�ستقل وم�ستد�م

يف لبنان

عراق
م�صر

الإردن

اجلزائر

البحرين

الكويت

املغرب

ليبيا

لبنــان

الإمارات

�صوريا
ال�صعودية

عراق-كرد�صتان

قطر
ايران

فل�صطني

عمان



مؤشر
استدامة
اإلعالم

2013

تنميه إعالم
مستقل ومستدام

في لبنان



ii
ii

ii

م�ؤ�رش ا�ستدامة الإعالم 2011/2010 

تنمية اإعالم م�ستقل وم�ستدام فـي لبنان

www.irex.org/msi

حقوق الن�سر حمفوظة © اآيرك�س 2012

اآيرك�س

2121 �سارع كيه، ال�سمال الغربي، جناح 700

وا�سنطن، دي. �سي. 20037
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مدير امل�شروع: ليون مور�س

OmniStudio الت�شميم والإخراج: اأومني �ستديو

 

دار الطباعة:

اإعالن احلقوق: ُي�سرح بالعر�س، الن�سخ، والتوزيع ملوؤ�سر ا�ستدامة الإعالم ُكليًا اأو جزئيًا،  بال�سروط التالية: )اأ( اأن ُت�ستخدم املواد مع الإقرار بالآتي: “موؤ�سر ا�ستدامة 

الإعالم من اإنتاج اآيرك�س بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”؛ )ب( اأن ُي�ستخدم موؤ�سر ا�ستدامة الإعالم ح�سريًا لال�ستخدام ال�سخ�سي، ال�ستخدام غري 

التجاري، اأو املعلوماتي؛ و )ج( األ يتم اإجراء تعديالت على ن�س موؤ�سر ا�ستدامة الإعالم.

 �شكر وعرفان: اأمكن اإعداد هذا الإ�سدار من خالل الدعم املُقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( مبوجب: 1( اتفاقية التعاون رقم 

-268-AID# و 2( اإتفاقية التعاون رقم ،FHI360 بناء على اأمر الإ�سناد ال�سادر من املنظمة الدولية ل�سحة الأ�سرة )MSI-MENA( 00243-05-00-DFD-A#

LA-11-00001 )تفعيل امل�ساركة املدنية( من خالل املنحة الفرعية املقدمة من منظمة ال�سراكة الدولية.

بيان اإخالء امل�شوؤولية: الآراء التي يت�سمنها هذا العمل هي لأع�ساء الهيئات والباحثني الآخرين فـي امل�سروع ول تعك�س بال�سرورة اآراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

USAID اأو اآيرك�س.
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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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1�لأهد�ف من رقم 1 �إىل رقم 5

يزخر تاريخ لبنان احلديث مبواقف اتخذتها �سوريا كادت اأن تدفع به اإىل الهاوية، ويرى رولند بربر، وهو من كبار املنتجني 

يف تلفزيون امل�ستقبل، اأن �سوريا عمدت اإىل ايقاع اجلميع يف الفخ؛ فقد ك�سفت وبالغت بو�سف نقاط ال�سعف يف جميع و�سائل 

الإعالم.

التي  اآذار   8 وال�سيا�سي بني حركة  الديني  التناف�س  تفاقم  انخفا�سا م�ستمرًا مع  لبنان  الإعالمي يف  الر�سيد  �سجل   ي�سهد 

اآذار التي يقودها ال�سّنة مدعومة من اململكة العربية ال�سعودية، ما  يقودها ال�سيعة مدعومة من ايران و�سوريا، وحركة 14 

�ساهم يف تعميق ما يبدو على اأنه �سراع وجودي. فقد انخف�س تقدير لبنان الإجمايل من معدل مرتفع بلغ 2.4٥ يف اأعقاب 

فو�سى حرب العام 200٦ بني حزب اهلل واإ�سرائيل اإىل معدل منخف�س يبلغ 2.01.  ومع اأن معدل تراجع هذا العام �سئيال 

)من 2.03 اإىل 2.01( ولكنه يوؤكد اجتاه قطاع الإعالم يف لبنان اإىل »نظام خمتلط غري م�ستدام« وفقا لتعريفات موؤ�سر 

ا�ستدامة الإعالم.

وفيما تتخبط �سوريا اليوم يف حالة حرب اأهلية، وهي احلالة نف�سها التي ا�ستمرت يف لبنان ملدة 1٥ عاما واأ�س�ست لنظام طائفي 

م�سطرب يعمل على تقا�سم ال�سلطة، وجد ال�سحفيون اأنف�سهم يعملون يف بيئة �سيا�سية واجتماعية ل ترغب اأبدا يف روؤية ما 

وراء الأبي�س والأ�سود. راأى فداء عيتاين، الع�سو يف هيئة تقدير موؤ�سر ا�ستدامة الإعالم اأن الدولة �سعيفة جدا باملقارنة مع 

املجموعات الدينية. فال�سيعة يرف�سون ال�ستماع اإىل اأي نقد وكذلك ال�سّنة. وعيتاين هو من كبار مرا�سلي �سحيفة الأخبار 

وقد ا�ستقال بعد اأن بداأ رئي�س التحرير بكتابة مقالت افتتاحية ت�سيد باحلملة الع�سكرية للرئي�س ال�سوري ب�سار ال�سد �سد 

الأفرقاء ال�سوريني الآخرين يف نف�س الوقت الذي و�سع فيه رقابة على عمل عيتاين.

  

 8 لفريق  التابعة  اللبنانية  الإعالم  و�سائل  �سوريا، عمدت  ال�سلمية اىل �سراع طائفي عنيف يف  ومع حتول حركة الحتجاج 

اآذار، مثل حزب اهلل وحركة اأمل، اىل ترديد التقارير ال�سادرة عن وكالة الأنباء ال�سورية »�سانا«، كما عمدت اإىل ا�ستبدال 

كلمة »املتمردين« يف �سوريا بكلمة »الإرهابيني« كما ي�سفهم اخلط الر�سمي لنظام الأ�سد لدى قيامها بن�سر املقالت نقال عن 

الوكالت الدولية. من جهة اأخرى، قامت و�سائل الإعالم التابعة لفريق 14 اأذار، مثل تلفزيون امل�ستقبل، بتاأ�سي�س �سراكات 

مع اجلماعات ال�سورية النا�سطة مثل »�سام بر�س« حتى مع انتفاء وجود الدقة يف �سحة العمل الذي تنتجه. وا�سار بربر، ع�سو 

الهيئة اإىل ف�سل اجلانبني مو�سحا »اأن معار�سة الأ�سد ل تعني ن�سر الأكاذيب«.

الدميقراطية  هذه  مظلة  وحتت  مركزية.  ديكتاتورية  ق�سية  اأ�سبح  لبنان  اأن  جوان  يف  واملحرر  املدون  �سالمة،  خ�سر  راأى 

املركزية تنت�سر الديكتاتوريات بني وداخل الطوائف، ويف كل بيت و�سارع لتتحكم يف حرية التعبري.

، وتعدد م�سادر  الإعالمية  واملهنية  التعبري،  يذكر وهي: حرية  اأ�سل خم�سة مل يطراأ عليها تغيريُ  اأهداف من  هناك ثالثة 

الأخبار. اأما الهدف رقم 4، وهو اإدارة الأعمال، فقد تراجع اإىل فئة »النظام املختلط غري امل�ستدام« للمرة الأوىل منذ بداية 

الدرا�سة عام 200٥ حيث �سجل حينها 1.92 فيما ح�سل هذا العام على تقدير 1.7٥. و�سهد الهدف رقم ٥ ، املوؤ�س�سات 

الداعمة، ارتفاعا متوا�سعا يف النقاط، وذلك ب�سبب انتخاب رئي�س جديد لنقابة ال�سحفيني وقبول اأع�ساء جدد لأول مرة 

منذ ن�سف قرن. 
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لبنان يف ملحة
بيانات عامة

< عدد ال�سكان:  4،140،289 )متوز/ يوليو 2012، دليل احلقائق 
العاملية لوكالة ال�ستخبارات الأمريكية

 ))CIA World Factbook 

 < العا�سمة: بريوت

 < املجموعات العرقية )الن�سبة املئوية(: عرب 9٥٪، اأرمن ٪4، 

جمموعات اأخرى 1٪ )دليل احلقائق العاملية لوكالة ال�ستخبارات 

 )CIA World Factbook الأمريكية

)ال�سيعة،   ٪٥9.7 الإ�سالم  املئوية(:  )الن�سبة  الديانات   >
امل�سيحية  الن�سريية(،  اأو  العلوية  الإ�سماعيلية،  الدروز،  ال�سنة، 

اأرمن  اأرثوذك�س، كاثوليك ملكيني ،  39٪ )موارنة كاثوليك، روم 

اأرثوذك�س  �سريان  كاثوليك،  اأرمن   ، كاثوليك  �سريان  اأرثوذك�س، 

اأقباط وبروت�ستانت(، ديانات  اآ�سوريني،  ، روم كاثوليك، كلدان، 

ال�ستخبارات  لوكالة  العاملية  احلقائق  )دليل   ٪1.3 اأخرى 

 )CIA World Factbook الأمريكية

ب�سكل  بها  التحدث  ويتم  الر�سمية  اللغة  العربية وهي  اللغات:   >
عام، والفرن�سية، والإجنليزية، واأقليات تتحدث الأرمنية والكردية  

 الدخل القومي الإجمايل: )2011- اأطل�س Atlas (: ٥938. مليار 

دولر اأمريكي )موؤ�سرات التنمية/ البنك الدويل، 2012( 

القوة  تعادل   2011( للفرد  الإجمايل  القومي  الدخل   >  

ال�سرائية(: 14470$ )موؤ�سرات التنمية/ البنك الدويل، 2012( 

والكتابة: 87.4٪ )2003، دليل احلقائق  القراءة  معرفة   معدل 

 )CIA World Factbook العاملية لوكالة ال�ستخبارات الأمريكية

مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�س  الأعلى:  ال�سلطة  اأو  الرئي�س   

�سليمان )منذ 2٥ اأيار/ مايو، 2008(

بيانات حول و�سائل الإعالم

< عدد و�سائل الإعالم املطبوعة وحمطات الإذاعة والتلفزيون 
العاملة: ال�سحف: 11 �سحيفة يومية كربى باللغة العربية، ثالث 

الأرمنية  باللغة  واحدة  الفرن�سية،  �سحيفة  باللغة  يومية  �سحف 

قبل  من  مملوكة   1 الإذاعية:  املحطات  بالإجنليزية،  واأخرى 

من  مملوكة   1 التلفزيون:  حمطات  خا�سة؛  حمطة   27 و  الدولة 

قبل الدولة و7 حمطات خا�سة )تلفزيون امل�ستقبل، املنار، اإم.تي.

يف.، اإن.بي.اإن.، اأو.تي.يف.، اجلديد والـ اإل. بي.�سي.( 

لأرقام  مركزي  م�سدر  يوجد  ل  ال�سحف:  توزيع  اإح�ساءات 

توزيع ال�سحف. ال�سحف اليومية الأكرث توزيعا: النهار وال�سفري 

)تدعي كل من ال�سحيفتني توزيع 4٥000 ن�سخة يوميا ، بينما ل 

لكل  ن�سخة  توزيع  10،000  الإعالم عن  تقديرات مراقبي  تزيد 

منهما(، و�سحيفة البلد، و�سحيفة احلياة 

 < ت�سنيف البث الذاعي: ل يوجد

املركزية  الأنباء  ووكالة  الوطنية  الأنباء  وكالة  الأنباء:  وكالت 

)متلكهما الدولة(

العائد ال�سنوي من العالن يف البث العالمي: 14٥ مليون دولر 

)طبقا لتقديرات �سركة ديلويت اآند تو�س(

عدد م�ستخدمي النرتنت: 2.1٥ مليون )عام 2012،اإح�ساءات 

الإنرتنت العاملية(.



3 �لأهد�ف من رقم 1 �إىل رقم 5

الهدف رقم 1: حرية التعبري

التقدير: 1.97 

تراجعت حرية التعبري جمددا يف لبنان اإىل فئة »النظام املختلط 

غري امل�ستدام« و�سهدت انخفا�سا باجتاه تقدير 1.88 الذي ح�سلت 

عليه يف العام 200٥؛ العام الذي �سّج بالغتيالت والنق�سامات بني 

احلركات الدينية وال�سيا�سية التي ا�ستمرت و�ساءت بعد ذلك.  

الإعالم  و�سائل  اأن هناك �سغط متزايد على  الهيئة  اأع�ساء  وراأى 

والطائفية  ال�سيا�سية  بل�سان احلركات  الناطق  دور  للعب  لبنان  يف 

قبل  من  اأي�سا  بل  ال�سيا�سيني،  جانب  من  فقط  لي�س  املتناف�سة، 

اأحد  �سالمة،  اأ�سار  ال�سياق  هذا  يف  ال�سكان.  من  الكرب  العدد 

اإىل تعر�سه هذا العام ملالحقة ال�سلطة الع�سكرية  اأع�ساء الهيئة، 

ب�سبب حرية التعبري، واإىل تعر�سه ملتاعب اجتماعية ب�سبب انتقاده 

�سخ�سية  م�سكالت  من  معاناته  اإىل  اإ�سافة  الأحزاب،  ميلي�سيات 

كثرية مع عائلته التي تف�سل اأن يندمج يف املناخ ال�سيا�سي لطائفته 

ومنطقته.

 

بعد  ابريل   / ني�سان  يف  اجلي�س  قبل  من  اعُتقل  قد  �سالمة  وكان 

كما  ال�سورية،  الثورة  لدعم  اجلدران  على  عبارات  يكتب  �سبطه 

اأنه تعر�س للتهديد من قبل اأفراد من ميلي�سيا حركة اأمل ال�سيعية 

ب�سبب تهكمه على مل�سق يروج لزعيمهم. )تطورت حركة اأمل اإىل 

حزب �سيا�سي بعد انتهاء احلرب الهلية يف لبنان واأ�سبح زعيمها 

رئي�س جمل�س النواب(. 

اإىل  انرتنا�سونال،  اإل.بي.�سي  يف  املنتجة  رزوق،  نان�سي  واأ�سارت 

اأنه وعلى الرغم من اأن د�ستور لبنان ي�سمن حرية ال�سحافة، لكن 

اإىل  منهم  العديد  يتعر�س  حيث  ال�سحفيني  يحمي  اأحد  ل  عمليا 

متاعب اأثناء تاأديتهم عملهم.  

خالل  ل�سيما  ال�سحفيني،  على  العتداء  تكرر  الواقع  اأر�س  فعلى 

تغطية الأخبار التي تدور حول موؤيدي اأو معار�سي النظام ال�سوري، 

وحتفز  طائفي،  منحى  تتخذ  التي  ال�سيا�سية  الق�سايا  من  وهي 

ال�سنة �سد ال�سيعة. فخالل �سهر متوز/ يوليو فقط، �سجلت موؤ�س�سة 

عيون �سمري ق�سري ملراقبة و�سائل الإعالم، التي حتمل هذا ال�سم 

على  موثقة  اعتداءات  ثماين  اغتياله،  بعد  ق�سري  ب�سمري  تيمنا 

ال�سحفيني. وقبل ذلك ب�سهر، اأفادت جلنة حماية ال�سحفيني عن 

التعر�س لت�سعة �سحفيني يف اأربعة حوادث منف�سلة.

وكان العتداء الأبرز التعر�س بال�سرب للع�سوة ال�سابقة يف الهيئة 

القومي  ال�سوري  احلزب  من  عن�سر  قبل  من  فران�سي�س،  غدي   ،

تلفزيون  ل�سالح  احلزب  انتخابات  تغطيتها  خالل  الجتماعي 

اجلديد. وبعد اأ�سابيع قليلة تعر�س املقر الرئي�سي لتلفزيون اجلديد 

اإىل اعتداء من قبل رجال ملثمني بعد اأن قام با�ست�سافة رجل دين 

�سّني انتقد زعيم حزب اهلل ال�سيعي ح�سن ن�سر اهلل. 

كما مت اختطاف ع�سو الهيئة رامي عاي�سة، وهو مرا�سل ملجلة تامي 

اإ�سافة اإىل كونه منتج تلفزيوين يعمل حل�سابه اخلا�س، على اأيدي 

اأفراد من حزب اهلل يف ال�ساحية اجلنوبية لبريوت اأثناء ممار�سة 

عمله يف التحقيق بق�سية الجتار بال�سالح. تعر�س عاي�سة لل�سرب 

ولتحطيم كامريته قبل اأن يتم ت�سليمه اإىل ال�سرطة الع�سكرية التي 

تعر�ست له بال�سرب اأي�سا. وقال عاي�سة: » مل يحاكم من خطفني 

ولكنني اأحاكم اليوم بتهمة الجتار بال�سالح«.

والأقلية  ال�سنية  الغالبية  ذات  ال�سمالية،  ا�سبحت مدينة طرابل�س 

للنظام  واملعار�سني  املوؤيدين  بني  امل�سلح  لل�سراع  بوؤرة  العلوية، 

العديد من العتداءات على ال�سحفيني، مبا يف  اأثار  ال�سوري، ما 

ذلك �سرب طاقم تلفزيون اجلديد، وتدمري معدات الت�سوير التي 

تخ�س حمطة »رو�سيا اليوم« من قبل م�سلحني يتهمون ال�سحفيني 

باأنهم »جوا�سي�س لب�سار الأ�سد«.  

الفل�سطينية  ال�سوؤون  يف  متخ�س�س  وهو  اأحمد،  فار�س  قال  بدوره 

»لقد  »يا �سور«، ومقرها مدينة �سور:  املحلية  الأخبار  يكتب ملوقع 

اأو تكون �سدنا.  اأن تكون معنا  كان عاما �سيئا، البلد منق�سم فاإما 

وبالتايل يكون ال�سوؤال الأول املطروح ما هو النتماء ال�سيا�سي لو�سيلة 

الإعالم التي تعمل بها؟ ولعّل اأهم عقبة اليوم اأمام احل�سول على 

التحدث  من  النا�س  متكن  وعدم  امل�سداقية  فقدان  هو  املعلومات 

منع من العمل ولكني اأ�سعر بعيون تراقبني يف جميع 
ُ
علنا. فاأنا مل اأ

الأوقات.«  

اجلديد  تلفزيون  يف  يعمل  مرا�سال  اأن  الهيئة  اأع�ساء  اأحد  وذكر 

لبنان  �سمايل  الفقرية،  عكار  يف  ال�سنة  معقل  يف  لهجوم  تعر�س 

معروف،  �سّني  ا�سم  وهو  عمر!«  »ا�سمي  ال�سراخ،  على  فاأجرب 

ليتجنب التعر�س لل�سرب. 

من  باأعجوبة  جحا  م�سطفى  ال�سحفي  جنا  اأبريل،  ني�سان/  ويف 

حماولة اغتيال، وذلك بعد اأربعة اأ�سهر من اإعادة فتح ق�سية اغتيال 



م�ؤ�سر ا�ستدامة الإعالم 42013

لذلك، يعترب التدوين وبث الأخبار عرب النرتنت القطاع الإعالمي 

الأكرث منوا يف لبنان. وي�سعر ا�سحاب املواقع ببع�س الرتياح هذا 

العام، بعد اأن قام وزير الإعالم باإلغاء قانون كان يهدف اإىل تنظيم 

الإعالم الإلكرتوين. وقد مت اإلغاء هذا القانون بعد �سبع �سنوات من 

ون�سطاء  املدونني  قبل  من  النتقادات  من  موجة  وبعد  النقا�سات، 

النرتنت  ي�سمح   « املدون �سالمة يف ذلك:  قال  املدنية.   احلريات 

لذلك  �سيا�سيا،  منق�سمني  اأ�سخا�س  وَتوا�سل  اأخرى،  اآراء  ب�سماع 

ت�سعى الأجهزة الأمنية اإىل ال�سيطرة عليه.«

مبداأ  تاأ�س�س على  الذي  �سور«،  »يا  املحلي  املوقع  اأحمد من  واأ�سار 

الإعالم  و�سائل  على  ال�سرائب  اأن  اإىل  ال�سيا�سي  املال  قبول  عدم 

لي�ست تقييدية، ولكن قد تت�سخم فاتورة قيمتها 1000 دولر لت�سبح 

3000 دولر ب�سبب الر�ساوى املطلوبة لتنفيذ املعامالت الدارية اإذا 

مل يتوفر الدعم ال�سيا�سي. 

مبعنى  بالتوازن،  الر�سمية  العالم  و�سائل  الهيئة  اأع�ساء  وو�سف 

الربملان  ورئي�س  امل�سيحي  اجلمهورية  رئي�س  اأن�سطة  جميع  تغطية 

ال�سيعي ورئي�س الوزراء ال�سني، ولكن من دون اأن تكون م�ستقلة باأي 

�سكل. وبدوره اأ�سار ذبيان اإىل اأن الإعالم الر�سمي ممول من قبل 

ال�سعب ولكنه غري موجه لل�سعب بل للم�سوؤولني. ويف الوقت ذاته، ل 

يتمتع الإعالم الر�سمي باأي لون �سيا�سي، هو فقط يتبع احلكومة. 

اآلة  »اإنها  قائاًل:  بليغ  ب�سكل  اأحمد  الهيئة  ع�سو  ذلك  عن  وعرّب 

ت�سوير للرئا�سات الثالث: ل حتليل ول نقد«. 

الدعاوى  العام  امللحوظة هذا  الإعالمي  والذم  القدح  ومن ق�سايا 

)وهو  �سقر  احلرالهيئة،ب  �سعد  الربملان  ع�سوي  بني  الق�سائية 

 ، جهة  من  اآذار   14 حتالف  يف  اأع�ساء  وكالهما  �سابق(   �سحفي 

ان�سار  من  وكالهما  الأخبار  و�سحيفة  »اأو.تي.يف.«  تلفزيون  وبني 

تورط  اإما  تزعم  ت�سجيالت  حول  اأخرى،  جهة  من  اآذار   8 حتالف 

�سقر يف الإجتار بالأ�سلحة مع املتمردين يف �سوريا، اأو جمرد تقدمي 

امل�ساعدات الإن�سانية. 

ق�سايا  من  للعديد  امل�سحونة  ال�سيا�سية  الأجواء  من  الرغم  وعلى 

القدح والذم يف و�سائل الإعالم، راأى كل من اخلبريين يف و�سائل 

التي  واملطبوعات،  ال�سحافة  حمكمة  اأن  ومهنا  �سياح  الإعالم 

ن�سبيا  تقاوم  وذم،  قدح  حالة   20 نحو  مع  املا�سي  العام  تعاملت 

بع�س  اأن  اإىل  �سياح  واأ�سارت  نافذة.  �سخ�سيات  قبل  من  الف�ساد 

والده، وهو �سحفي اأي�سا، كان قد قتل يف العام 1992.

اأدى الإفالت من عقاب املعتدين على ال�سحفيني، اإ�سافة اإىل قتل 

م�سور تلفزيون اجلديد علي �سعبان على احلدود اللبنانية ال�سورية 

ثماين  لبنان  برتاجع  /اأبريل،  ني�سان  ال�سورية يف  القوات  قبل  من 

اإ�سافية يف »موؤ�سر حرية ال�سحافة ال�سنوي« ملرا�سلني بال  مراتب 

حدود، ليحتل املرتبة 101 من اأ�سل 179 بلدا، وهو انحدار �سديد 

بعدما كان قد �سجل ارتفاعا وح�سل على املرتبة ٦٦ عام 2009. 

�سبه  لالإعالم  الوطني  واملجل�س  الدولة  �ساهمت  ذلك،  عن  ف�سال 

احلكومي الذي يعمل مع وزارة الإعالم بتنظيم وترخي�س و�سائل 

الإعالم، يف ت�سديد القيود على الأفالم التي تعترب م�سيئة للجماعات 

يف  كذلك،  الإعالمية.  احلريات  انخفا�س  اىل  اأدى  مما  الدينية 

الأول/ دي�سمرب، طلب اجلي�س من و�سائل الإعالم المتناع  كانون 

عن نقل اأية اأخبار من اأي م�سدر با�ستثناء قائد اجلي�س نف�سه.

واأ�سار بربر اإىل ازدياد اخلوف بني النا�س حيث ن�سهد اليوم طفرة 

ال�سلطات الدينية. فما كان م�سموحًا يف املا�سي مل يعد كذلك  يف 

اليوم فالرقابة ا�سبحت جلية يف لبنان.

ل تزال القيود املفرو�سة على عدد من ال�سحف ال�سيا�سية املرخ�سة 

الإعالمية يف  الباحثة  ت�سميه  ما  وت�سكل  �سارية،  العام 19٥2  منذ 

حلرية  ا�سا�سيا  انتهاكا   « �سياح  ريتا  الأمريكية  اللبنانية  اجلامعة 

ال�سحافة«. اإذ ل ميكن اإ�سدار اأي من�سورات جديدة اإل من خالل 

�سراء ترخي�س قدمي قائم. مثال على ذلك اعادة احياء �سحيفة 

» اجلمهورية« التي �سدرت للمرة الأوىل عام 1924 ثم توقفت عن 

ال�سدور واأعيد ا�سدارها عام 2011. ويقدر املدون ال�سيا�سي اأ�سعد 

ذبيان احلد الأدنى لتكلفة �سراء رخ�سة �سحيفة قائمة بـ 200،000 

الأعمال  رجال  با�ستثناء  للجميع  التكلفة  باهظة  يجعلها  ما  دولر، 

ال�سيا�سيني الأغنياء.

 

يف اأعقاب احلرب الأهلية التي دامت 1٥ عاما، والتي بداأت خاللها 

كل من امليلي�سيات الرئي�سية تبث من حمطتها التلفزيونية اخلا�سة، 

اأتاح  الذي   1994 عام  وامل�سموع  املرئي  الإعالم  قانون  و�سع  مت 

للحكومة ال�سيطرة على تراخي�س البث. ولكن يف ظل نظام الدولة 

اللبنانية الطائفي، مل ي�سفي ذلك �سيئا ُيذكر على الو�سع الر�سمي 

و�سيلة  وجود  عدم  اىل  �سّياح  اأ�سارت  ال�سياق،  هذا  ويف   ، الراهن 

لفتتاح حمطات تلفزيونية حملية جديدة هذه الأيام.
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انتقاد  ميكنك  فال  والأ�سد،  لل�سيعة  موالية  �سحيفة  اإىل  ا�سرائيل 

النظام ال�سوري بل فريق 14 اآذار فح�سب.« 

حتول  �سهد  اأن  بعد  ايار/مايو  يف  الأخبار  �سحيفة  عيتاين  غادر 

جذري لرئي�س التحرير من كتابة مقالت تنتقد نظام الأ�سد لقتله 

امل�سرفة  »املقاومة«  بـ  الإ�سادة  اإىل  املدنيني  من  الآلف  ع�سرات 

ت�ستخدم  حقيقية،  مهزلة  “اإنها  قائال:  عيتاين  وتابع  لدم�سق.  

للدولة(  التابعة  ال�سورية  النباء  )وكالة  »�سانا«  وكالة  ال�سحيفة 

كم�سدر لها، كما اأنها ولدى ا�ستخدامها وكالة فران�س بر�س تقوم 

بري�س  فران�س  وكالة  ت�ستخدمها  التي  تعبري)الثوار(  با�ستبدال 

امتحانا  �سوريا  يف  الحداث  �سكلت  لقد  )الإرهابيني(.  بتعبري 

�سعبا.« 

ثالثة  اعتقال  مت  فقد   ،2012 العام  يف  التوترات  هذه  تفاقمت 

�سحفيني من تلفزيون املنار، التابع حلزب اهلل، لفرتة وجيزة اأثناء 

الت�سوير بالقرب من منزل الزعيم امل�سيحي �سمري جعجع املوايل 

ميلي�سيات  بالتج�س�س حل�ساب  بقيامهم  لال�ستباه  اأذار،   14 لفريق 

ي�سورون  اأنهم  على  اأ�سّروا  املنار  �سحفيي  اأن  غري   . اهلل  حزب 

البحر فح�سب. 

خالل  من  جلي  ب�سكل  لبنان  يف  الإعالمية  املهنية  غياب  وَيظهر 

ق�سية ع�سرات اللبنانيني املخطوفني من قبل املتمردين يف �سوريا. 

ويف هذا ال�سدد، اأ�سار ع�سو الهيئة اأ�سعد ذبيان اإىل زيادة املناف�سة 

بني حمطات التلفزيون التي تدفع بالإعالميني اإىل التقاتل للح�سول 

على �سبق �سحايف. ففي حالة الرهائن اللبنانيني، اأدى ذلك اإىل بث 

اأن  �سريط فيديو من قبل العديد من حمطات الإعالم زعموا فيه 

الرهائن قد لقوا حتفهم، يف حني اأن ذلك  مل يكن �سحيحا.

 

 / للمهنية يف حزيران  الإعالميني  افتقار  على  كذلك  التاأكيد  ومت 

يونيو ومن خالل فر�س حظر على الأطباء من قبل نقابة الأطباء 

وكان  العالم.  و�سائل  مع  مقابالت  اإجراء  من  ومنعهم   اللبنانية 

و�سائل  تقارير  بعد  طبيب  على  القب�س  اإلقاء  احلظر  لهذا  الدافع 

ا�سابتها  ب�سبب  حامل  امراأة  وفاة  م�سوؤولية  حملته  التي  العالم 

اإىل  اأدى  ما  النادرة،  احلالت  من  وهو  الدموي  الوعاء  بان�سداد 

من  الأطباء  نقابة  وقالت  معه.  للت�سامن  اآخرين  اأطباء  اعت�سام 

التي  الأخرى  التحريفات  من  عدد  بعد  جاء  احلظر  ان  جهتها، 

ظهرت يف و�سائل الإعالم.

 

قرارات املحكمة ت�ستند على املادة 387 من قانون العقوبات، التي 

تن�ّس على اأن ت�سويه �سورة م�سوؤول ر�سمي مربرة اذا ما ثبت �سحة 

هذا الت�سهري. وبدوره اأ�ساف  مهنا  اأنه ومع ذلك، جتاوزت املحكمة 

هذه املادة عدة مرات يف احلالت التي تنطوي على ت�سويه �سورة 

تفر�س غرامات كبرية على  ل  اأنها عادة   اىل  اأو اجلي�س  الرئي�س 

الرغم من اأن احلد الأق�سى لهذه الغرامات يبلغ 13000 دولر. 

على  احل�سول  يف  احلق  غياب  بالإجماع  الهيئة  اأع�ساء  انتقد 

ولكنها  كثرية  ت�سريبات  وجود  اإىل  م�سريين  العامة،  املعلومات 

ال�سركة  ميتلك  الذي  للحزب  ال�سيا�سية  امل�سالح  �سوى  تخدم  ل 

لهم  ونقول  ما  وزارة  اإىل  »نذهب  بقوله:  ذبيان  وعلق  العالمية. 

اأنه من حقنا الطالع على املعلومات العامة، في�سحكون ويجيبون 

»حّقا، األ تدرك اأنك يف لبنان؟«

  

ل توجد اأي قيود ر�سمية حول ح�سول و�سائل الإعالم على الأخبار 

الإ�سرائيلية  امل�سادر  با�ستثناء  م�سدر  اأي  من  واملحلية  الدولية 

املن�ساأ، كذلك من حق اأي مواطن العمل يف مهنة ال�سحافة. 

الهدف رقم 2: املهنية الإعالمية

التقدير: 2.08

فيما ت�ساهم احلرب الأهلية يف �سوريا يف تفاقم ال�سدع ال�سيا�سي 

والديني العنيف يف لبنان، اأجمع اأع�ساء الهيئة ، كما يف ال�سنوات 

ال�سابقة، على اعتبار عدد قليل فقط من التقارير ال�سيا�سية عادلة 

املعايري  ت�ستويف  ل  ال�سحافة  اأن  اإىل  عاي�سة  واأ�سار  ومو�سوعية. 

�سيا�سي  لطرف  يخ�سع  اإعالمية  حمطة  كل  حمتوى  لأن  املهنية 

مانح. لذلك ميار�س معظم ال�سحفيون الرقابة الذاتية. 

متثل ق�سية ع�سو الهيئة فداء عيتاين منوذجا حول حدود الإعالم 

مرا�سال  عيتاين  كان   .2012 العام  الرقابة خالل  وازدياد  املهني، 

كبريا يف �سحيفة الأخبار، التي طاملا اعُتربت اأنها �سحيفة داعمة 

لل�سيا�سة الي�سارية واملقاومة العربية �سد الحتالل الإ�سرائيلي.

اآذار   14 حركة  بني   200٥ عام  ال�سيا�سي  النق�سام  وبعد  انه  اإل   

بقيادة �سنية موؤيدة للغرب ومعار�سة لنظام الأ�سد وحركة 8 اذار 

�سحيفة  اعُتربت  الأ�سد،  ولنظام  لإيران  موؤيدة  �سيعّية  بقيادة 

حتولت   « عيتاين:  قال  عام.  ب�سكل  اذار   8 حلركة  موؤيدة  الأخبار 

�سحيفة الأخبار من �سحيفة ي�سارية وليربالية موؤيدة للمقاومة �سد 
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الأخرى، اإىل عدم رغبة املحررين عموما يف ق�ساء الوقت وانفاق 

ال�سائد  املفهوم  اإن  قائال:«   ال�ستق�سائية  ال�سحافة  على  املال 

ملدة  العمل  بان  العتقاد  حول  يتمحور  ما  عادة  العربي  العامل  يف 

ان  �سهر، غري  البث ملدة  تكفي  اأخبار  للح�سول على  يكفي  �ساعة  

اأن �ساعة واحدة  من البث تتطلب �سهرا من البحث  احلقيقة هي 

وال�ستق�ساء واعداد التقارير«. 

خم�سة  من  املوؤلفة  وحدته  عمل  بدء  منذ  اأنه  قبي�سي  واأ�ساف 

اأ�سخا�س يف حزيران/ يونيو مت انتاج عدة حتقيقات منها: عن�سرية 

عدة م�سابح راقية ترف�س دخول اخلادمات الأجانب اإليها، وتزوير 

ال�سهادات اجلامعية، والحتيال من قبل القائمني على خدمة ركن 

من  والأخطر  اجلامعات.  يف  التدخني  منع  يف  والف�سل  ال�سيارات، 

كل ذلك التحقيق اخلا�س بارتفاع م�ستوى الف�ساد يف مرفاأ بريوت، 

الذي ي�سكل م�سدرا هائال للدخل القانوين وغري القانوين. 

امليناء  مافيا  اإىل  اخلفية  الكامريا  مع  ذهبنا   « قبي�سي:  قال 

اأننا  كما  ل�سلكي،  وخط  �سخ�سيني،  حار�سني  معنا  وا�سطحبنا 

على  ُعر�س  الذي  التحقيق  على  وح�سلنا   للهروب  خطة  و�سعنا 

تلفزيون اجلديد مبلغ مليون دولر مقابل عدم بثه. وعندما ُرف�س 

ذلك قاموا باإر�سال ثالثة �سبان اإىل مكاتبنا لتهديدنا، وعندما مل 

ينجح ذلك اأي�سا بثنينا عن راأينا، قاموا بر�سوة القا�سي الذي حكم 

بعدم بث التحقيق مدعيًا اأنني تالعبت باأحداثه«.  غري ان التحقيق 

ُن�سر يف �سهر ت�سرين الأول/اأكتوبر واأدى اإىل مداهمات عديدة من 

قبل �سباط اجلمارك للعديد من مكاتب تخلي�س ال�سحن.

ل تزال جودة مرافق و�سائل الإعالم حتتل املرتبة الأعلى بني جميع 

وم�ساهدة  الأخبار،  على  اللبناين  الإدمان  ان  حني  يف  املوؤ�سرات، 

للبناين،  الرتفيه  توفر  خا�س  ب�سكل  ال�سيا�سية  احلوارية  الربامج 

وتتفوق على برامج املعلومات. 

الهدف رقم 3: تعدد م�سادر الأخبار

التقدير: 2.38

منذ  الإعالم  ا�ستدامة  موؤ�سر  درا�سات  جميع  يف  احلال  هو  كما 

العام 200٥، يبقى تعدد م�سادر الأخبار يف لبنان امل�سدر الأف�سل 

للح�سول على النقاط ،الأمر الذي يعك�س التعدد الطائفي، وتعدد 

الأقطاب والنق�سامات يف ال�سلطة التي متنع اأن يطغى �سوت اأحد 

على ا�سوات الآخرين. يحافظ تقدير 2.38 على بقاء هدف تعدد 

وقد جتلى التقارب الكامل بني الإعالميني وال�سيا�سيني خالل جنازة 

رئي�س �سعبة املعلومات العامة، و�سام احل�سن، الذي قتل يف انفجار 

�سيارة ملغومة يف ت�سرين الول/ اكتوبر. حتولت جنازة ال�سخ�سية 

�سعد  يقودها  التي  اأذار   14 حلركة  م�سرية  اإىل  القيادية  ال�سنية 

وتوّجه  ل�سوريا.  املعار�س  ال�سابق  ال�سني  الوزراء  رئي�س  احلريري، 

ندمي قطي�س، وهو ع�سو �سابق يف الهيئة، ومن كبار مذيعي تلفزيون 

امل�ستقبل، اإىل اآلف احل�سود امل�ساركني يف اجلنازة ودعا اإىل م�سرية 

باجتاه مكاتب احلكومة يف حماولة لالإطاحة بحكومة 8 اأذار. ومت 

التحقيق مع قطي�س لحقا بتهمة التحري�س على العنف. 

ويف اأيار/ مايو، قامت المم املتحدة بدعم موؤمتر حول املو�سوعية 

واملعايري امل�ستخدمة يف نقل الأحداث ولكن مل يوؤدي ذلك اىل اتخاذ 

اأي اإجراءات حقيقية ملمو�سة.

يف الهدف رقم 2 �سجلت اأجور ال�سحفيني اأدنى م�ستوى لها يتطابق 

مع تقدير ال�سنوات ال�سابقة. واو�سح �سالمة قائاَل: »خالل جتربة 

مقالة ٥0  كل  راتبي عن  يتجاوز  ل�سالح �سحيفة حملية مل  العمل 

دولرا ومل يتخطى راتبي ال�سهري 1000 دولر يف اأف�سل الأحوال ما 

دفعني اإىل ترك ال�سحافة املكتوبة.« 

وذّكر العديد من اأع�ساء الهيئة اأن دفع اأجور اأعلى لل�سحفيني يتم 

على اأ�سا�س الولء ال�سيا�سي والطائفي ملموليهم وهذا بدوره �سجع 

»تتجنب  قائلة:  رزوق  اأ�سافت  ال�سياق  هذا  يف  الذاتية.  الرقابة 

التي  ال�سيا�سية  التي تغطي اخبار الأحزاب  معظم و�سائل العالم 

التابعة  ال�سيا�سي  ت�سر باحلزب  قد  التي  الأخبار  يعار�سونها ذكر 

له«. 

ال�سائعات«   « اإىل  يلجوؤون  ما  كثريا  ال�سحفيني  ان  مهنا  وي�سيف 

بدل من ذكر م�سادرهم  املجهول«  »امل�سدر  اأو  النفوذ«  »دوائر  اأو 

بو�سوح و/اأو منهجية.

         

التقارير  ظهور  حول  اأكرب  اإيجابية  عموما  الهيئة  اأع�ساء  اأبدى 

القوى  قادرة على حتدي  تزال غري  ل  التي يف حني  ال�ستق�سائية 

ال�سيا�سية الكربى اإل اأنها منت لت�سبح قوة ل ي�ستهان بها ملعاجلة 

الف�ساد املحلي والق�سايا الجتماعية.

الإ�ستق�ساءات  وحدة  ورئي�س  الهيئة،  قبي�سي، ع�سو  ريا�س  واأ�سار 

يف تلفزيون اجلديد الذي يعترب اأقل حتّزبا من معظم التلفزيونات 
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الرغم  على  وذلك  املتو�سطة،  الت�سال  خدمة  مقابل  ال�سهر  يف 

اخلا�سة  ال�سركات  ظهور  مع   2012 العام  يف  ال�سرعة  حت�سن  من 

التي تقوم بتزويد خدمة  للدولة  التابعة  »اأوجريو«  ل�سركة  املناف�سة 

ات�سالت متثاقلة. 

 

وعلى الرغم من اأن القانون ين�س على تغطية بث و�سائل الإعالم 

جلميع اأنحاء البالد، اإل اأن غياب ال�سلطة املزمن يف لبنان ي�سكل 

التيار  انقطاع  ب�سبب  وذلك  املعلومات  تدفق  اأمام  فعال  حاجزا 

الكهربائي مبعدل يرتاوح بني ثالث �ساعات يوميا يف اأف�سل اأحياء 

بريوت اإىل 12 �ساعة اأو اأكرث يف املناطق الريفية والنائية. 

واأ�سار مهنا، اإىل اأنه وعلى الرغم من اأن جميع الأحزاب ال�سيا�سية 

على  با�ستمرار  وتبث  وتكرارا  مرارا  راأيها  عن  تعرب  الرئي�سية 

الهواء، وعلى �سبكة الإنرتنت، ويف ال�سحافة املطبوعة، اإىل غيابها 

الطائفية  اللهجة  تتواجد   « قائال:  املدنية  النظر  وجهة  متثيل  عن 

يف معظم اخلطابات الإعالمية لذلك ل تنجح و�سائل الإعالم يف 

متثيل وجهة النظر املدنية امل�ستقلة واآراء املواطنني الليربالية غري 

الطائفية ». ووافق على ذلك عدة اأع�ساء من الهيئة وراأى قبي�سي: » 

كذلك ل متثل و�سائل الإعالم الف�سائل ال�سيا�سية التي تعمل خارج 

اإطار الطائفية«.

اأو  اجتماعيا،  حتّفظا  الأقل  اللبناين،  ال�سباب  جيل  يبحث  عموما 

خالل  من  بديل  خطاب  عن  �سيا�سيا  املتح�سن  اأو  دينيا،  املنق�سم 

ما  على  مبا�سر  رد  ويف  يوليو،  متوز/  يف  الإنرتنت.  مدونات  ن�سر 

و�سف بـ »�سائعات واأكاذيب« و�سائل الإعالم، اأطلق ن�سطاء �سباب 

و�سائل  م�سادر  »ح�سد  مفهوم  حول  يومني  ملدة  »خربية«،  اختبار 

ينتجون  الذين  اللبناين  بال�سباب  وح�سرها  الجتماعية«  الإعالم 

اأخبارهم الإعالمية اخلا�سة.

 اأ�سار موقع ليبانون اجريجايرت  )Lebanon Aggregator( الذي 

عام   نهاية  وبحلول  اأنه  لبنان،  عن  املن�سورة  املدونات  جميع  ي�سرد 

2012 بلغ جمموع املدونات 788 مدونة، منها 172 مدونة جديدة 

اأ�سيفت خالل العام. تزايدت قوة  و�سائل الإعالم الجتماعية خالل 

العام 2012، وحاليا، هناك اأكرث من 20 �سيا�سي لبناين  يغردون 

الإعالم  و�سائل  يف  املخت�سون  واأ�سار  منتظم.  ب�سكل  تويرت  على 

الرقمية اأنه غالبا ما جتد تغريدات املواطنني املعنيني طريقها اإىل 

اجتماعات جمل�س الوزراء. يعر�س تلفزيون اجلديد حاليا يف نهاية 

ن�سرته الإخبارية، ملدة ثالث دقائق، من�سورات يختارها من مواقع 

» �سبه ال�ستدامة »، ما يجعله الهدف  م�سادر الأخبار �سمن فئة 

الأكرث ح�سول على النقاط من بني جميع الأهداف اخلم�سة.

بد  ل  اآخر، هو مكان حيث  بلد  اأي  اأكرث من  لبنان،  اأن  بربر  واأكد 

احل�سول  اأجل  من  لالأخبار  م�سدر  من  اأكرث  ا�ستخدام  من  فيه 

على ال�سورة الأ�سمل. وبدوره اأ�سار �سالمة اىل توفر الق�سة بكامل 

اأنه  واأ�ساف  اإعالمية،  و�سيلة  من  اأكرث  خالل  من  ولكن  تفا�سيلها 

عند قراءة الأخبار يجد نف�سه م�سطرا لقراءتها من عدة م�سادر 

واملقارنة بينها لإ�سدار حكمه اخلا�س. 

وعرب فار�س اأحمد من » يا �سور«  باإيجاز عن راأيه قائال: »هناك 

م�سادر متعددة لالأخبار، ولكن معظم و�سائل العالم تلجاأ مل�سدر 

منخف�سة بالن�سبة�سائل اعالم يف لبنان تلجاأ مل�سادر متعددة«. 

وقالت �سّياح«: اأنه على الرغم من اأن املواطنني ميكنهم احل�سول 

ب�سهولة على وجهات النظر املتباينة، يف اجلو ال�سيا�سي امل�سموم يف 

اأو م�ساهدة  اأنهم قد يختارون  قراءة  �سحيفة واحدة  لبنان، اىل 

حمطة تلفزيون واحدة تتنا�سب مع معتقداتهم ال�سيا�سية.

للتغطية  ال�سيا�سي  التحريف  اأن  اإىل  عاي�سة  الهيئة  ع�سو  واأ�سار 

على  �سامل  تعتيم  اإىل  ميتد  قد  املناف�سة  الإعالم  و�سائل  قبل  من 

 14 حلركة  الداعمة  القنوات  تبث  ل  جهة،  فمن  الق�س�س.  بع�س 

اذار بقيادة ال�سنة اأية اأخبار حول الثورة يف البحرين التي يقودها 

ال�سيعة �سد النظام امللكي ال�سني. ومن جهة اأخرى، تتجاهل حمطة 

املنار، املجموعة ال�سيا�سية وامليلي�سيا ال�سيعية التابعة حلزب اهلل، 

النتفا�سة يف �سوريا متاما حيث يقاتل الثوار، وهم يف غالبيتهم من 

ال�سنة، النظام العلوي املهيمن والذي يعترب فرعا من ال�سيعة. 

ووافق اأع�ساء الهيئة على عدم وجود قيود على النفاذ اإىل و�سائل 

الإعالم املحلية والدولية با�ستثناء التكاليف التي ل تزال منخف�سة  

بالن�سبة ملحطات تلفزيون الأقمار ال�سناعية التي تخ�سع للقر�سنة 

بغالبيتها. 

حيث  الرقمي  املحتوى  ع�سر  مع  الإعالم  و�سائل  من  عدد  وتاأقلم 

»اآي  على  اأعدادها  ا�سدار  على  وال�سفري  النهار  �سحيفتي  عملت 

باد.«

دولرا   ٥0 حوايل  ن�سبيا،  الثمن  باهظة  الإنرتنت  خدمات  تزال  ل 
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وباعتبار لبنان دولة �سغرية وم�سرحا للحروب، تعترب تغطية الأخبار 

املحلية، من القرى اجلبلية امل�سيحية يف ك�سروان اإىل معقل ال�سنة 

يف املناطق احل�سرية يف طرابل�س وا�ستمرار نقل ومناق�سة الق�سايا 

املحلية والدولية بال هوادة ل مثيل لها يف العامل العربي. 

الهدف رقم 4: اإدارة الأعمال

 التقدير: 1.7٥

و�سائل  معظم  اأن  الهيئة  اأع�ساء  يجمع  ال�سابقة،  ال�سنوات  يف  كما 

بقوة  تدعمها  بل  الذاتي  الكتفاء  على  تعتمد  ل  لبنان  يف  الإعالم 

ان  ويبدو  ر�سالتها.  الو�سائل  تلك  تنقل  التي  ال�سيا�سية  الأحزاب 

التقدير املتفاوت من قبل اأع�ساء الهيئة يعك�س الركود العاملي الذي 

نال اأخريا من اقت�ساد لبنان، كما يعك�س الت�سيي�س يف اإدارة و�سائل 

الإعالم مبواجهة احلرب الأهلية يف �سوريا املجاورة. 

التقدير 1.7٥ كان الأدنى مقارنة بجميع اأهداف موؤ�سر ا�ستدامة 

الإعالم لهذا العام ودفع بقطاع الإعالم اللبناين اإىل فئة » النظام 

املختلط غري امل�ستدام« للمرة الأوىل منذ العام 200٥. 

اللبناين كعمل جتاري يرتاجع فبقدر ما  الإعالم  اأن  وراأى عيتاين 

اأع�ساء  بع�س  مّيز  وقد  املهنية.  املعايري  ترتاجع  الإيرادات  تزيد 

اأن  اإىل  بربر  واأ�سار  املالكني.  وت�سيي�س  الإدارية  املهنية  بني  الهيئة 

و�سائل  يف  غالبا  وتطبق  جدا  معروفة  الدولية  الإدارية  املعايري 

الإعالم، غري ان ا�ستقاللية التحرير غري م�سمونة.  وانتقد مهنا 

بال�سرورة  عليها  لي�س  التي  للحمالت«  »اأداة  باأنه  وو�سفه  الإعالم 

ان جتني املال او تتبع املعايري الإدارية ذاتها يف موؤ�س�سات القطاع 

اخلا�س.

يعمل بربر يف تلفزيون امل�ستقبل الذي ميلكه رئي�س الوزراء ال�سابق، 

ومن�سبه  الوا�سعة  ثروته  البن  احلريري  ورث  احلريري.  �سعد 

ال�سيا�سي من والده رجل املال وال�سيا�سة، لكن اأو�ساعه املالية غري 

م�ستقرة منذ النتخابات النيابية يف العام 2009، ما اأدى اإىل عدم 

عن  وال�ستغناء  امل�ستقبل  تلفزيون  يف  املوظفني  بع�س  رواتب  دفع 

خدمات البع�س الآخر. 

اعتربت �سياح ان و�سائل الإعالم  يجب ان تعتمد على الدعاية من 

اأجل الربح، ولكنها تعتمد على الدعم املايل من ال�سيا�سيني اأو رجال 

الأعمال الأجانب ب�سبب �سعف ال�سوق اللبنانية. ويقدم مثال على 

في�سبوك وتويرت ويوتيوب وبلوق.

  

وكما ُذكر يف الهدف رقم 1، يعترب الإعالم الر�سمي غري متحزب 

ن�سبيا ويعمل �سمن حدود ال�سلطات التي تدير احلكومة. وهو غري 

منفتح اأمام وجهات النظر احلزبية ول يقدم اأي حتليل نقدي لأي 

من اأن�سطتها اأو �سيا�ساتها.

النباء  وكالت  تبذلها  التي  اجلهود  على  الهيئة  اع�ساء  اأثنى  وقد 

املركزية.   النباء  ووكالة  لالأعالم،  الوطنية  الوكالة  احلكومية: 

اأن معظم ال�سحفيني  وراأى ر�سوان مرت�سى من تلفزيون اجلديد 

واأ�سو�سيتد  رويرتز،  مثل  الأجنبية  الأنباء  وكالت  على  يعتمدون 

بر�س، ووكالة الأنباء الفرن�سية ب�سبب م�سداقيتها.

وقّيم اع�ساء الهيئة اإيجابا قدرة و�سائل الإعالم غري التابعة للدولة 

معظم  اأن  اإىل  ذلك  مع  م�سريين  اخلا�سة،  اأخبارها  اإنتاج  على 

و�سائل الإعالم غري احلكومية لديها ولء �سيا�سي.

ملكية  يف  ال�سفافية  هدف  يف  ت�سجيلها  فتم  امل�ستويات  اأدنى  اأما 

و�سائل الإعالم. فعلى الرغم من اأن جميع اللبنانيني يعرفون ب�سكل 

اأو �سحيفة،  غري ر�سمي احلزب ال�سيا�سي الذي ميّول كل تلفزيون 

اإل اأنه ل توجد طرق ر�سمية لتحديد الأ�سهم بال�سبط. 

النمو  الجتماعية  العالم  وو�سائل  النرتنت  عرب  الإعالم  وا�سل 

وو�سل اىل مرحة القيادة بالن�سبة لكل من ال�سحفيني واملواطنني 

ذلك،  ومع  لبنان.  يف  ال�سائد  الراهن  ال�سيا�سي  الو�سع  وحتدى 

و�سائل العالم الجتماعية،  الهيئة حدود  لحظ عدة اع�ساء من 

الأ�سا�سي،  ال�سيا�سي  اأو  الجتماعي  التغيري  ل ميكنها حتقيق  التي 

كما ظهر جليًا من خالل القبال ال�سغري ن�سبيا على امل�سريات �سد 

الطائفية وتغيري قوانني الأحوال ال�سخ�سية ل�سالح الزواج املدين. 

قال ذبيان: » ميكنك التحدث قدر ما ت�ساء، طاملا انك ل تغرّي يف 

النظام.« 

الإعالم  اأن  الهيئة  اع�ساء  راأى  املتناف�سة،  الأقليات  بلد  وباعتباره 

يف لبنان يهتم باملجتمعات ال�سغرية  مثل الأرمن اأو الإ�سماعيليني، 

ول  اللبنانية  اجلن�سية  يحملون  ل  الذين  باأولئك  اقل  بن�سبة  ولكن 

ن�سف  حوايل  من  يقرب  ما  املثال  �سبيل  على  الت�سويت،  ميكنهم 

مليون لجئ فل�سطيني، واأكراد، وبدو رّحل.
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يديرها. 

واملنار  اإن.بي.اإن.،  والـ  امل�ستقبل  مثل  الأخرى،  التلفزيونات  اأما 

الآخرين،  ال�سيا�سيني  الأفرقاء  من  اململوكة   ،.3٥000 واليوم 

فتكافح من اأجل احل�سول على اأكرث من 30 يف املائة من عائداتها 

من الإعالنات، كما قال مرت�سى. وبدوره اأ�سار  قبي�سي من تلفزيون 

من  يدفع  اأنه  يقول  اجلديد  تلفزيون  �ساحب  »ان  قائال:  اجلديد 

ماله اخلا�س، فيما يقول اأعداوؤنا اأننا نح�سل على التمويل من دولة 

قطر.«

تفتخر بع�س املواقع الخبارية التي تاأ�س�ست حديثا على النرتنت، 

متطوعني  قبل  من   200٥ عام  تاأ�س�س  الذي  �سور«،  »يا  موقع  مثل 

لتغطية الأخبار والق�سايا املحلية يف �سور يف جنوب لبنان مبقاطعة 

يف  و�سعه  مما  قارئ   3٥000 اليوم   املوقع  ي�سم  ال�سيا�سي.  املال 

مقدمة املواقع الإخبارية املتداولة، كما انه ي�ستخدم موظفني فنيني 

يتم دفع اأجورهم على ما يبدو، عن طريق الإعالن وحده. 

وبالنظر اإىل الدعم الوا�سح من قبل وزراء احلكومة اإىل حمطات 

يف  الإعالنات  اإيرادات  تركيز  عن  ف�سال  بهم،  اخلا�سة  الإعالم 

الهيئة  اأع�ساء  �سركة واحدة كبرية مملوكة من قبل عائلة، اعترب 

الدعم احلكومي �سلبيا للغاية.

و�سائل  يف  حديثة  �سناعة  البث  وتقييم  ال�سوق  اأبحاث  تزال  ل 

الإعالم اللبنانية، ما عدا تلك الو�سائل ذات التوجه التجاري مثل 

اإل. بي.�سي. واإم.تي.يف. وقد اأ�سارت رزوق من الـ اإل. بي.�سي اإىل 

اأنه ل يوجد حتى اليوم حتليل موثوق لو�سائل الإعالم. اأما مرت�سى 

الإح�ساءات  �سركات  على  باللوم  فيلقي  اجلديد  تلفزيون  من 

�سركات  تعطي  حيث  الإعالم  و�سائل  اأباطرة  لرغبات  تذعن  التي 

الإح�ساء ذاتها نتائج خمتلفة اإىل و�سائل الإعالم املختلفة.

و�سّكك كل من قبي�سي وذبيان يف م�سداقية الإح�ساءات الإعالمية 

اإب�سو�س  اأن  ذبيان  وبراأي   .IPSOS »اإب�سو�س«  وكالة  عن  ال�سادرة 

لبنان تختلف عن اإب�سو�س العاملية. 

ذلك الأمري ال�سعودي الوليد بن طالل، الذي قام منذ العام 2004 

»اإل. لالإر�سال  اللبنانية  املوؤ�س�سة  اأ�سهم  من  املائة  يف   8٥ ب�سراء 

بي.�سي.« التي تعترب املحطة التلفزيونية اللبنانية الأقدم.

وقد جتلى جيدا التقاطع الغام�س بني ال�سيا�سة والإعالم والأعمال 

خالل العام 2012 من خالل م�سري تلفزيون »اإل.بي.�سي.«. حيث 

خالل  اللبنانية  القوات  مليلي�سيا  منربا  لي�سكل  الأ�سل  يف  تاأ�س�س 

احلرب الأهلية يف لبنان، وحتول على مدى 20 عامًا اإىل ما اتفق 

اأع�ساء الهيئة بالإجماع على ت�سميته باملوؤ�س�سة الإعالمية الوحيدة 

التي ت�سعى اإىل الربحية من خالل الإعالنات فح�سب. وبعد معركة 

جعجع  �سمري  بني  اإل.بي.�سي.  تلفزيون  على  لل�سيطرة  قانونية 

زعيم القوات اللبنانية، وبيار ال�ساهر املدير التنفيذي يف املوؤ�س�سة 

اإىل   ال�ساهر  بيار  جلاأ  �سنوات،  خم�س  دامت  لالإر�سال،   اللبنانية 

الوليد بن طالل من اجل احل�سول على املزيد من التمويل.

اأثرا فوريا على عائدات الإعالنات املحلية يف  تركت هذه اخلطوة 

»تعترب  مو�سحة:  تابعت  التي  ل�سّياح  فوفقًا  اإل.بي.�سي.،  تلفزيون 

ميتلكها  لبنان،  يف  رائدة  اإعالنية  وكالة  �سويري  اأنطوان  جمموعة 

للقوات  املوؤيد  �سويري  اأنطوان  الراحل  اللبناين  الأعمال  رجل 

بي.�سي.  اإل.  لالإر�سال  اللبنانية  املوؤ�س�سة  كانت  وعندما  اللبنانية. 

�سا�ستها،  على  اإعالناته  يبث  �سويري  كان  اللبنانية،  للقوات  تابعة 

نقل  اللبنانية،  للقوات  موؤيدة  اإعالمية  و�سيلة  تعد  ولكن عندما مل 

ي�ستهر بدعمه  الذي   اإم.تي.يف.  الـ  تلفزيون  اإىل  اإعالناته  �سويري 

حلركة 14 اذار التي تنتمي اإليها القوات اللبنانية«.

  

خ�سر ال�ساهر الإيرادات املحلية، ولكن مب�ساعدة عدد من الربامج 

الرتفيهية املنتجة حمليا، مثل �ستار اأكادميي، وديو امل�ساهري وتوب 

�سيف والندماج مع جمموعة الوليد بن طالل »روتانا«، جنت الـ اإل. 

بي.�سي. مال وفريا من الإعالنات الإقليمية. يف هذا ال�سدد يقول 

لذلك  نفقاتها،  تغطية  الإعالم  و�سائل  جميع  ت�ستطيع  ل   « اأحمد: 

تعتمد على املانحني، لكن املوؤ�س�سة اللبنانية لالإر�سال لديها الكثري 

من الإعالنات وبالتايل ميكنها ذلك.«  

وبحلول نهاية العام 2012، واجهت الـ اإل. بي.�سي. �سعوبات مادية، 

ب�سبب توتر العالقة بني الأمري ال�سعودي وال�ساهر حيث عمد الوليد 

بن طالل اإىل ت�سفية الذراع املنتجة للموؤ�س�سة اللبنانية لالإر�سال، 

تعيني  اأعيد  موظف   400 حواىل  عن  ال�ستغناء  اىل  دفعها  مما 

ال�ساهر  يزال  ل  التي  اإنرتنا�سونال،  بي.�سي.  اإل.  الـ  يف  معظمهم 
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العاملني  من  املائة  يف   1٥ اإىل   10 من  اأكرث  متثل  ول  جدا  �سيقة 

يف جمال الإعالم، وتعتمد النقابات موقفا ت�ساحليا وتقدم دعما 

�سعيفا جدا لل�سحفيني امل�سطهدين اأو ال�سحفيني الذين يواجهون 

نزاعات مهنية اأو مالية مع اأ�سحاب ال�سحف. 

واتفق اع�ساء الهيئة على ان و�سائل العالم املحلية التي ُتعترب من 

ق�سري،  �سمري  عيون  موؤ�س�سة  واأبرزها  احلكومية،  غري  املنظمات 

من  ق�سري  �سمري  بال�سحايف  تيّمنا  كذلك  ت�سميتها  متت  التي 

�سحيفة النهار بعد اغتياله، كانت تزداد قوة. هناك و�سائل اإعالم 

حملية اأخرى تعترب من املنظمات غري احلكومية، وت�سمل موؤ�س�سة 

بانتظام  ال�سحفيني  ينتقد  الذي  العنف  �سد  والإعالم  مهارات، 

متهما اإياهم باأنهم ل�سان حال الأحزاب ال�سيا�سية الذين يحاولون 

اإثارة الفتنة الطائفية.

ال�سحافة  �سهادة  على  حت�سينات  اإدخال  اأي�سا  العام  هذا  �سهد 

بريوت  يف  الأمريكية  اجلامعة  اإطالق  مع  التدريبية،  والربامج 

والرتكيز  الإعالمية  الدرا�سات  يف  �سنتني  ملدة  ماج�ستري  �سهادة 

ب�سفة خا�سة على مهارات الإعالم الرقمي. ي�ستند املَُقرر اجلديد 

على ُمَقررات �سهادة البكالوريو�س القائمة التي تقدمها العديد من 

اجلامعات الرائدة. 

ت�سري �سياح اإىل افتقار الرتكيز على اجلانب العملي يف ال�سحافة 

من  املزيد  اإىل  احلاجة  على  وتركز  اأهمية.  الأكرث  اجلانب  وهو 

خالل  امليداين  والعمل  الدرا�سية،  واحللقات  العمل،  حلقات 

الدرا�سة، بهدف توجيه الطالب للقيام بوظائفهم امل�ستقبلية ب�سكل 

اأف�سل.

جُتري العديد من جمموعات الإعالم الأجنبية، مبا فيها موؤ�س�سة 

طوم�سون رويرتز، دورات تدريب اإعالمية عر�سية يف لبنان، واأ�سار 

قبي�سي اإىل اأنه ل يوجد مركز دائم للتدريب املهني واعترب ان اأف�سل 

لندن  يف  الربيطانية  الذاعة  هيئة  مع  كانتا  له  تدريبيتني  دورتني 

وراديو الدمنارك يف كوبنهاغن. وبدوره قال عاي�سة اأن العديد من 

ال�سحفيني،  مهارات  حت�سني  على  تعمل  احلكومية  غري  املنظمات 

�سركة  قبل  من  اعرتا�سها  ميكن  اجلديدة  املهارات  هذه  ولكن 

العالم اإذا كانت التقارير ل تتوافق مع اخلط التحريري. 

الت�سالت  اأنظمة  اأن  واأحمد  �سياح  الع�سوين  من  كل  يعترب 

لبنان،  يف  الإعالم  و�سائل  احتياجات  تلبي  والال�سلكية  ال�سلكية 

الهدف رقم ٥: املوؤ�س�سات الداعمة

التقدير: 1.89

املوؤ�س�سات  يف  ن�سبيا  الأ�سا�سية  التغيريات  بع�س  من  الرغم  وعلى 

الداعمة لالإعالم يف لبنان هذا العام، وانتخاب رئي�س جديد لنقابة 

ن�سف  من  اأكرث  منذ  مرة  لأول  جدد  اأع�ساء  وقبول  ال�سحفيني، 

الهيئة ي�سنفون الهدف رقم ٥ �سمن فئة »  اأع�ساء  قرن، ل يزال 

النظام املختلط غري امل�ستدام«.

روؤ�ساء  اتخذه  اعتياديا  غري  عاما  موقفا  العام  هذا  �سهد  وقد 

نادرا  موحدا  بيانا  اأ�سدروا  حيث  لبنان،  يف  التلفزيون  حمطات 

لحتواء النقد الذي طال و�سائل العالم يف اأعقاب التقارير الكاذبة 

حول م�سري احلجاج اللبنانيني الـ  11 املحتجزين يف �سوريا. وكان 

لالإعالم  الوطني  واملجل�س  الإعالم  وزارة  بني  اجتماع  عقد  قد 

على  تعمل  م�ستقلة  �سبه  هيئة  يعترب  الذي  والب�سري،  ال�سمعي 

املجل�س  بعده  هّدد  والإذاعة  التلفزيون  حمطات  وترخي�س  تنظيم 

بوقف حمطات التلفزيون ب�سبب تغطيتها للق�سة، ولكنه اأجرب على 

الرتاجع عن ذلك يف ظل الإجراءات املوحدة من قبل امل�سوؤولني عن 

تلك املحطات. وهذا يوؤكد عدم فعالية القيود من جانب الدولة على 

الإجراءات اجلماعية من  لبنان من جهة وقوة  الإعالم يف  و�سائل 

قبل اأ�سحاب و�سائل الإعالم من جهة اأخرى. 

  

كرم  ملحم  وفاة  من  بال�سبط  �سنتني  بعد  مايو،  اأيار/  �سهر  يف 

الذي قاد النقابة منذ العام 19٦1، انتخبت نقابة ال�سحفيني 12 

العام،  نهاية  مع  عون.  اليا�س  برئا�سة  املجل�س  يف  جديدا  ع�سوا 

جنح عون باإلغاء القرتان الطويل الجل الذي اأقامه كرم بني نقابة 

ال�سحفيني  واحتاد اأ�سحاب ال�سحف )للت�سارب يف امل�سالح بني 

ال�سحفيني وروؤ�ساء التحرير(. كذلك �سطب حوايل 300 ا�سم من 

 230 لـ  الع�سوية  ومنح  النا�سطني  غري  اأو  املتوفني  النقابة  اأع�ساء 

�سحفي.

وان�سمام  الرئي�سية  التغيريات  بع�س  ح�سول  عن  مرت�سى  حتدث 

�سحفيني كرث اإىل النقابة غري اأن دعم املنظمات الجنبية ل يزال 

و�سائل  اأجهزة مراقبة  اأن  وراأت رزوق  لل�سحفيني.  بالن�سبة  الأهم 

املحليني  لل�سحفيني  امل�ساندة  توفر  تزال  ل  الجنبية  العالم 

النقابة  باب  فتح  رغم  انه  اإىل  وت�سري  امل�سكالت،  يواجهون  الذين 

اأمام اأع�ساء جدد ل يزال الن�سمام اإليها يعتمد على »احل�س�س 

املهنية  النقابات  ع�سوية  قاعدة  اأن  اإىل  مهنا  واأ�سار  ال�سيا�سية«. 



11 �لأهد�ف من رقم 1 �إىل رقم 5

قائمة بامل�ساركني يف هيئة التقدير

فداء عيتاين، مرا�سل �سابق،  الأخبار، �سحفي م�ستقل، بريوت

ريتا �سياح، باحثة اأوىل، اجلامعة اللبنانية الأمريكية، جبيل 

رامي عاي�سة، مرا�سل جملة »تامي«؛ منتج تلفزيوين م�ستقل، بريوت

ر�سوان مرت�سى، مرا�سل، تلفزيون اجلديد، بريوت

فار�س اأحمد، �سحفي، موقع »يا �سور«، �سور

ريا�س قبي�سي، �سحفي ا�ستق�ساءات، تلفزيون اجلديد، بريوت

اأ�سعد ذبيان، خبري ا�سرتاتيجي يف الإعالم الرقمي، مدون، بريوت

خ�سر �سالمة، مدون وحمرر، »جوان« ، بريوت

نان�سي رزوق، منتجة ، اإل. بي.�سي. اإنرتنا�سونال، اأدما

رولند بربر، من كبار املنتجني ، تلفزيون امل�ستقبل، بريوت

اأمين مهنا، املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة �سمري ق�سري، بريوت

املن�سق والكاتب

هيو مكلويد، �سحفي، »�سنداي تامي«، خمرج »�سكاي بوت فيلمز«، 

بريوت

جرت املناق�سة يف ٦ كانون الأول 2012 

نتيجة  فقرية  التحتية  البنى  اأن  الهيئة  اعتربت  بالإجمال  ولكن 

ن�سبيا  النرتنت  �سبكة  وبطء  الكهربائي،  للتيار  امل�ستمر  النقطاع 

وكلفتها باملقارنة مع غريها من البلدان املتو�سطة الدخل. واأ�ساف 

املدون �سالمة ان قطاع النرتنت والت�سالت ل يزال �سعيفا على 

الرغم من اخلدمات العالية التقنية لأنه يخ�سع لإرادة ال�سيا�سيني 

واأ�سحاب املال.
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اإجمايل جمموع

النقاط للدولة:

1،٥9

»�ساعات طويلة من البّث املبا�سر ملجرد الإثارة، تناف�س للح�سول على �سبق  �سحايف«، »م�ساهمة العالم يف ابراز �سخ�سيات 

عامة والرتويج لها«  والرتكيز ب�سكل اأ�سا�سي على ال�سخ�سيات الدينية، الكثري من املعلومات من دون اأي تاأثري. هكذا خّل�س 

اأع�ساء هيئة التقدير امل�سهد الإعالمي خالل العام 2012: اإعالم يرتكز على  ال�ستعرا�س والف�سيحة ويركز اهتمامه على ما 

ُيحدث �سجة اأكرب، اإ�سافة اإىل نق�س يف ال�سحافة ال�ستق�سائية التي تلبي احتياجات املواطنني. و�سائل العالم لي�ست �سوى 

انعكا�س لنظام منق�سم، هكذا ي�سفها خالد نا�سر، حما�سر حول الت�سالت وو�سائل الإعالم يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية.

املعايري  وغياب  امل�سوؤولية  انعدام  هي  اللبنانية  الإعالم  لو�سائل  الرئي�سية  اخل�سائ�س  اأن  على  التقدير  هيئة  اأع�ساء  اتفق 

اأداة  اأن البّث املبا�سر الفو�سوي حتول اإىل و�سيلة لإطالق التهديدات، وحتول  ال ال�سحافيون اإىل  الأخالقية واملهنية. كما 

�سحايف  �سبق  على  للح�سول  ال�سغط  حتت  دائمًا  يعملون  اأنهم  اإىل  اإ�سافة  للمعلومات،  م�سدرا  كونهم  من  بدل  ا�ستفزاز 

ويتناف�سون بهدف ا�ستقطاب اجلمهور.

تبادر اىل اأذهان اأع�ساء هيئة التقدير الأمثلة  نف�سها. احدى هذه الأمثلة  متثل بتناف�س  مرا�سلي �سحايف تلفزيون اجلديد 

اأعزاز  ال�سوريني يف  اأربعة رهائن لبنانيني من قبل املتمردين  اإل.بي.�سي خالل التغطية احلية حلادثة اختطاف   وتلفزيون 

التحقق�سحافيمن  دون  مقتلهم  اعالن  اىل  وامل�سارعة   ، املقد�سة   الماكن  اىل  بزيارة  قيامهم  لدى   ،2012 مايو  ايار/  يف 

امل�سدر قبل  بّث اخلرب مبا�سرة على الهواء.مل يفكروا يف عواقب اخلرب الذي مل يكن اأ�سال �سحيحا ؛ ما اأدى  اإىل حالة من 

الذعر وال�سغب. مثال اآخر  هو م�سهد اأثار غ�سب اجلمهور عندما قام مرا�سل من تلفزيون اإل.بي.�سي، خالل  البث املبا�سر، 

با�ستجواب جمموعة من الرهائن املختطفني من قبل اآل املقداد يف اآب/اأغ�سط�س 2012 من دون الأخذ يف الإعتبار عدم متكن 

الرهائن من التعبري عن اأنف�سهم بحّرية.

وكان وا�سحا من خالل حلقة النقا�س اأن اأع�ساء هيئة التقدير يعتربون ان الإعالم يروج للمجموعات امل�سلحة و�سخ�سيات 

،  الذي حتول اإىل ظاهرة بفعل تغطية العالم له وفرد م�ساحة وا�سعة لتحركاته. 
1

جدلية ومتطرفة مثل ال�سيخ اأحمد  ال�سري 

وب�سرف النظر عن التغطية الإعالمية غري امل�سوؤولة،  خل�س اأع�ساء الهيئة اإىل انه بالرغم من ان العالم يقدم وفرة يف 

املعلومات  والنتقادات  ال ان تاأثريه يبقىلب�سيطا  لناحية تغيري ال�سيا�سات العامة  وم�ساءلة ال�سيا�سيني وحتريك الراأي العام.

قّدم وليد فخر الدين، الأكادميي واملنتج، مالحظة هامة قبل بدء النقا�سات حول املوؤ�سرات. قال اإنه يجب النظر يف تعريف 

املواطنة  قبل و�سع التقدير : فاإذا كانت املواطنة تعني الإنتماء اإىل جمموعة بعينها،فهذا يعني اأن و�سائل الإعالم يف لبنان 

تنتمي اإىل عدة جمموعات طائفية، اأما اإذا تبنينا  التعريف الدويل للمواطنة، اأي النتماء اإىل الوطن  ككل، جند اأن الإعالم 

ل ميثل املواطنني.

على جمموعة  يعتمد  الإعالم، حيث  ا�ستدامة  موؤ�سر  من   ٥ اإىل   1 من  الأهداف  منف�سلة عن  كدرا�سة   ٦ رقم  الهدف  اأعّد 

نهاية هذا  حة يف  وموؤ�سرات فريدة )مو�سّ الق�سم(،  نهاية هذا  اأ�سماوؤهم يف  التقدير )املذكورة  اأع�ساء هيئة  منف�سلة من 

الق�سم(. 

13 لبنان الهدف ٦

1   ال�سيخ اأحمد اأ�سري هو �سخ�سية دينية �سنية، واإمام م�سجد بالل بن رباح يف �سيدا، بداأ ظهوره يف و�سائل الإعالم عام 2012 كمعار�س حلزب اهلل. قطع واأتباعه منعت طرقات �سيدا 

عمدا يف اأوقات كثرية، وهو موؤيد للمعار�سة ال�سورية. دعا حزب اهلل اإىل �سحب �سالحه او �سيطالب بت�سليح ال�سنة ملواجهة حزب اهلل. اأثار ال�سري اهتمام و�سائل العالم من خالل 

اأفعاله كقطع الطرقات، وركوب دراجة هوائية يف �سوارع �سيدا، واإطالق خطب ا�ستفزازية للغاية.
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برنامج  يف  جليا  ذلك  ويبدو  املعلومات،  دقة  من  التحقق  دون  من 

»الف�ساد« الذي يهتم بجذب النتباه اأكرث من التوعية«..«

بدوره، ذكر عالء �سهيب، املدون وم�سمم الغرافيك، اأنه حتى بع�س 

الربامج القليلة التي تتناول   احتياجات املواطنني مثل برنامج  » 

اإنت حر« على تلفزيون اإم.تي.يف. ت�سعى اإىل ال�سبق ال�سحايف.

 اأما خالد نا�سر،  فراأى اأنه »عندما يتعلق الأمر بق�سايا �سيا�سية، 

يكون الإعالم �سلبيًا. ياأخذ ال�سحافيون توجيهاتهم من مدرائهم، 

حتدي  من  يتمكنون  ما  ونادرا  املتحيزين،  القناة   واأ�سحاب 

م�سروع  احلزب الطائفي الذي ميتلك الو�سيلة الإعالمية.  وهكذا، 

ال�سيا�سيني  للقادة  هامة  ومن�سة  تر�سانة  الإعالم  و�سائل  ت�سبح 

به.  والتالعب  اجلمهور  ا�ستقطاب  على  يعملون  الذين  اللبنانيني 

يف  العامة  للموا�سيع  النقدية،  غري  ال�سطحية،  التغطية  وت�ساهم 

تغطي   فالأخبار  ال�سيا�سيني.  بني  م�سارعة  اإىل  ال�سيا�سات  حتويل 

اأفعالهم، مثل اخلطابات يف املوؤمترات  اأقوال ال�سيا�سيني اأكرث من 

ال�سحافية اأو مواقفهم يف النقا�سات.«  

واأن  ل�سيما  الإعالم،  و�سائل  جميع  التلفزيون  ميثل  »ل  واأ�ساف: 

ن�سرة الأخبار والنقا�سات ال�سيا�سية تافهة ول جدوى منها . ميكننا 

ال�سحافة   والتعليمية يف  ال�سحية  الربامج  من  الكثري  على  العثور 

املكتوبة والإذاعة   والإنرتنت، التي رفعت  تقدير هذا املوؤ�سر«. 

هو  للتلفزيون  الجتماعي  الأثر  ان  على  الدين  فخر  ووافق  

اللبنانيني.  من  باملائة   8٥ اإىل  وي�سل  ارتفاعا  الكرث  بالتاأكيد 

واعترب  ان النقا�سات ال�سيا�سية تت�سمن الكثري من اجلدل والقليل 

حول  نقا�سات  عر�س  حتاول  برامج  ثالثة  وعّدد  املناق�سة.  من 

يف  تي  اأم  على  “حتقيق“  برنامج  املواطنني.  تهم  موا�سيع 

اإل.بي. تلفزيون   على  ترفيهي  برنامج  مع  عر�سه   يتزامن  الذي 

�سي، وبالتايل هو غري قادر على املناف�سة وجذب عددا كبريا من 

امل�ساهدين ؛. وجتدر ال�سارة اإىل اأن هذا الربنامج بات يف الآونة 

“الف�ساد“  هو  الثاين  والربنامج  وترويجيا.  جتاريا  الأخرية  

على تلفزيون اجلديد، لكنه ل يتمتع باأية م�سداقية. اأما الثالث فهو 

“عل اأكيد“  لزافني كيوموجيان الذي ي�سلط ال�سوء على جهل 

املواطنني بالقوانني  من خالل ا�ست�سافة حالت فردية. وبعيدا عن 

هذه الربامج، ل تقدم و�سائل العالم اأية معلومات ذات قيمة.

الذاعات   اأن  على  التقدير  هيئة  اأع�ساء  وافق  اأخرى،  ناحية  من 

الهدف رقم ٦ : خدمة احتياجات اجلمهور

التقدير: ٥9.1

تعالج  و�سائل العالم يف لبنان خمتلف الق�سايا التي تهم املواطنني، 

اإل اأنه مل يتم اإطالق نقا�سات جادة با�ستثناء تعزيز وجهات النظر 

اإن “الربامج  النا�سط  حرمون حمية  قال   املختلفة.  ال�سيا�سية 

اإىل  تتحول  وعميقة  �ساملة  نقا�سات  ُتطلق  اأن  يجب  التي  احلوارية 

�ساحات قتال، حيث  ي�سعى كل �سيا�سي  اإىل هزمية خ�سمه فح�سب، 

بهدف  الربامج   يف  العدوانية  الإعالماملواقف  و�سائل  ت�سجع  فيما 

جذب جمهور اأكرب، بدًل من تقدمي حتليل  عميق له “.

و ووافقت النا�سطة يف جمال حقوق املراأة علياء عوا�سة ، قائلة  اإن 

اإىل مناق�سة غري فعالة ول ت�سع  تنتهي  »معظم الربامج احلوارية 

»اأن  باتري�سيا حاكمة  املحامية  راأت   ر   فيما  لأي حلول«.  الأ�سا�س 

والقت�سادية  الجتماعية  تلك  على  تطغى   ال�سيا�سية  املوا�سيع  

املهمة الأخرى، التي ل يتم التطرق اإليها اإل عند وقوع  الكارثة«.«

من جهته،   وافق النا�سط يف املجتمع املدين ربيع قي�س  على تركيز 

و�سائل  معظم  اأن  وخ�سو�سًا    ال�سيا�سية،  املوا�سيع  على  الإعالم 

الق�سايا  تعترب  التي  ال�سيا�سية  الأحزاب  قبل  الإعالم مملوكة من 

الجتماعيةالتي تهم املواطنني، ثانوية. 

و وراأت  النا�سطة الن�سوية حياة مر�ساد اأنه قد يكون من الطبيعي 

�سيء  كل  لأن  الأخرى،  الق�سايا  جميع   على  ال�سيا�سة  تطغى  اأن 

يرتبط بال�سيا�سة، مبا يف ذلك الق�سايا الجتماعية والقت�سادية؛ 

لكنها وافقت باتري�سيا حاكمة على اأن طرح الق�سايا الجتماعية يف 

ذلك  حادثة عر�سية. حدث  بتغطية  غالبا  يرتبط  الإعالم  و�سائل 

بتزوير  فني�س  حممد  الإدارية،  التنمية  وزير  �سقيق  اُتهم  عندما 

توقيع وزير ال�سحة للموافقة على اأكرث من ٥00 دواء، وقد اأثريت 

اكت�ساف ذلك فح�سب. كذلك،   املزورة عندما مت  الأدوية  ف�سيحة 

بعد  اإل  لأطفالها   جن�سيتها  املراأة  منح  ق�سية  العالم   يتداول  ل 

�سدور قرار �سيا�سي حول املو�سوع. واأ�سافت اأنه حتى خالل تغطية 

املوا�سيع ال�سيا�سية، نادرا  ما يقوم الإعالم مبقابالت مع اخلرباء 

غري  نظرهم   وجهات  اأن  علمًا  بال�سيا�سيني   مكتفيًا  ال�سيا�سيني،  

علمية وغري دقيقة.

بني  )امل�ساواة  اجلندر  جمال   يف  النا�سط  قزي،  جورج  ويقول 

ت�سعى  الإعال   و�سائل  يف  اأثريت  التي  »النقا�سات  اإن  اجلن�سني( 

اأو حتقيق �سبق  ال�سيا�سي  اإىل ت�سجيل نقاط فح�سب �سد اخل�سم 

�سحايف«، م�سيفًا »اأن تلفزيون اجلديد ي�سعى اإىل ال�سبق ال�سحايف 
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وامل�ساكل اليومية التي تواجه ال�سباب.

تدعم  العالم  و�سائل  يف  والنقا�سات  التقارير  اإعداد   :2 املوؤ�سر 

ال�سيا�سات الدميوقراطية و�سفافية احلكومة وحماية امل�ستهلك

التقدير 1.62

ولدى مناق�سة املوؤ�سر رقم 2، قال فخر الدين ان الإعالم يف لبنان 

�سقيق  اُتهم  وعندما  ال�سيا�سيني.  م�ساءلة  على  اأبدا  قادرا  يكن  مل 

فني�س بتزوير توقيع وزير ال�سحة -  الق�سية املذكورة اأعاله - مل 

ا�ستقالته.  لتقدمي  فني�س  ال�سغوط على  لو�سع  كافية  التغطية  تكن 

وهذا دليل على عدم قدرة العالم على التاأثري وتغيري ال�سيا�سات 

العامة. وقد عمدت و�سائل الإعالم اإىل تغطية الق�سية ملدة اأ�سبوع، 

من دون متابعة امل�ستجدات. حتى اأننا مل نعرف اإذا كانت قد متت 

حما�سبة امل�سوؤول. 

التقارير  اعداد  اأن  الآخرين  التقدير  هيئة  اأع�ساء  كبول  ر  وذكَّ

ل  العالم  و�سائل  دور  اأن  معتربًا  التحريرية،  بال�سيا�سات  مرتبط 

يكمن يف  م�ساءلة ال�سيا�سيني، بل خلق راأي عام قادر على  ال�سغط. 

اتفق نا�سر مع  عمر كبول،  معتربَا  اأنه لي�س على و�سائل العالم 

و�سائل  اأن  يعتقد  لذلك  اجلمهور.  توعية  بل  ال�سيا�سات  تغيري 

العالم تلعب دورها. ففي حالة اللحوم الفا�سدة املذكورة �سابقا، 

اإل  ذلك.   تفعل  مل  ال�سلطات  ولكن  وظيفتها  الإعالم  و�سائل  اأدت 

اأن التحقيقات ال�ستق�سائية التي تتناول موا�سيع الف�ساد لن يكون 

اأثر اجتماعي ما مل تظهر على منافذ اعالمية متتلك وجهات  لها 

نظر �سيا�سية خمتلفة. ويف جميع احلالت، يجب الأخذ يف احل�سبان  

املزاج العام الذي ي�سوده الياأ�س والعجز: تلك التقارير ت�سكل دليال 

على الف�ساد ال�سيا�سي ولكن ل ي�ستطيع اأحد فعل الكثري اإزاء ذلك.

واأ�سارت  حياة مر�ساد،  النا�سطة الن�سوية، اإىل اأن و�سائل الإعالم 

تلفزيون  قام  فقد  الف�سائح:  لأخبار  وا�سعة  م�ساحة  تخ�س�س 

ذوي  من  بفتاتني  اجلن�سي  التحر�س  ق�سية  بتغطية  اجلديد 

الحتياجات اخلا�سة واأجرى مقابالت مع الفتاتني واأهلهما ولكنه 

اأكرب  م�ساحة  فيخ�س�س  املطبوع،  الإعالم  اأما  املو�سوع.  يتابع  مل 

للموا�سيع الجتماعية من دون ان تهدف اإىل م�ساءلة ال�سيا�سيني. 

ف�ساد  على  ال�سوء  ت�سلط  اإعالمية  و�سيلة  كل  اأن  حاكمة  اعتربت  

ال�سيا�سيني الذين ل ينتمون اإىل خطها ال�سيا�سي، اأو ملجرد التناف�س 

التي  الخبارية  التقارير  اإن  وقالت  الأخرى.  الإعالم  و�سائل  مع 

تهتم بالق�سايا الجتماعية والتي هي على �سلة بباهتمامات النا�س 

اليومية ب�سكل اأكرب.  وراأى فخر الدين اأنه يجب حتديد التقدير من 

خالل قيا�س مدى تاأثري طرح موا�سيع مماثلة ولي�س كمها.

وغالبًا ما ل تتابع و�سائل العالم الق�سايا التي تثريها،  كما ح�سل 

عند  م�سادرة 40 طنًا من اللحوم الفا�سدة من اأحد امل�ستودعات 

الطبية  التزوير  حادثة  عند  اأو   ،2012 مار�س  اآذار/  يف  �سربا  يف 

املذكورة اأعاله. ل يح�سل النا�س على اأية معلومات تتجاوز  احلدث 

الآين.

يف  متزايد،  ب�سكل  اللبنانية،  الإعالم  و�سائل  ت�ستثمر  ذلك،  مع 

برامج التحقيقات ال�سحافية التي تتعامل مع الق�سايا الجتماعية 

املدون   ، كبول  عمر  وراأى   والثقافية.  والتعليمية  والقت�سادية 

والنا�سط، اأن ال�سحافة ال�ستق�سائية  مل تتطور بعد  ول تزال تقوم 

على املبادرات الفردية ال�سخ�سية. ويتم اعداد تقارير ا�ستق�سائية  

لأجندات �سيا�سية فح�سب، مثل ق�سايا الف�ساد التي يغطيها تلفزيون 

امل�ستقبل   تلفزيون  جتنب  �سابقا   امل�ستقبل.  لتيار  التابع  امل�ستقبل 

التطرق اإىل اإحدىحالت الف�ساد التي تورط فيها حزب اهلل، ولكن 

ق�سية  اأثار   التيار(،  )رئي�س  احلريري  �سعد  حكومة  انهيار  بعد 

الأمالك البحرية  املتورط فيها حزب اهلل بهدف حتقيق مكا�سب 

�سيا�سية.  وتكرر الأمر عندما قام تلفزيون اأو.تي.يف. التابع للتيار 

يف  النائب  تورط  تظهر  �سوتية  ت�سجيالت  ببّث  احلر،  الوطني 

الربملان  عقاب �سقر، واملقرب جدا من رئي�س الوزراء ال�سابق �سعد 

احلريري، يف الجتار بالأ�سلحة ل�سالح الثورة ال�سورية.

ويف وقت لحق، عندما ك�سف �سقر عن ن�سخة اأخرى من الت�سجيل، 

اأعد تلفزيون اجلديد حتقيقًا ا�ستق�سائيا   لتحليل الت�سجيلني، لكن 

اخلرباء التقنيني الذين التقاهم  مل يتمتعوا باخلربة الفنية الكافية 

التي ت�سمح لهم بالو�سول اإىل نتيجة وا�سحة، وبالتايل ظهر التقرير  

مزخرًا بالتهامات بدل من اأن يكون  �سادرًا عن خرباء. 

تفاوؤل من  اأكرث  التقدير  اأع�ساء هيئة  النقا�سات، بدا بع�س  خالل 

اأن  على  العالم،  تدر�س  طالبة  وهي  عيد،  كارل  توافق  غريهم. 

ولكن  الق�سايا،  خمتلف  حول  النقا�سات  ت�سجع  الإعالم  و�سائل 

بح�سب  للحلول  طرح  اأو  املوا�سيع  فهم  يف  اأبدا  تتعمق  ل  الربامج 

اأحيانا، كما ح�سل  اإيجابيا  اخلرباء. وترى ان الإعالم يلعب دورا 

التي حتولت اىل كارثة، حيث  انهيار مبنى ف�سوح، والعا�سفة  عند 

وقفت و�سائل الإعالم اىل جانب املواطنني و�ساركتهم همومهم. 

يف املقابل، بدت املخرجة غنوة �سو اأكرث ت�ساوؤمًا، معتربة اأن و�سائل 

بالهموم  يتعلق  ما  يف  عميقة  نقا�سات  تثري  ول  متثلها  ل  العالم 
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باإيدك“  احلّل  برنامج  اإىل  اأ�سارت  ذلك،  عن  ف�سال  املزورة. 

اإىل   ال�ستماع  يتم  نادر، حيث  اأبو  لربيكا  اإم.تي.يف.  تلفزيون  على 

انها تخالف  الربنامج حّلها. غري  املواطنني ويحاول فريق  �سكاوى 

قزي الراأي يف برنامج “اإنت حّر“ وترى انه دفع القوى الأمنية 

اإىل التحرك يف ق�سايا كثرية ما يعترب م�ساهمة اإيجابية. 

ذات  العالم  و�سائل  تقدمها  التي  واملعلومات  الخبار   :3 املوؤ�سر 

والقت�سادية،  وال�سيا�سية  )الجتماعية  وقرارات  بخيارات  �سلة 

اإلخ( املواطنني

التقدير: 2

يف  التقدير  هيئة  اأع�ساء  يختلف  مل   ،3 رقم  املوؤ�سر  مناق�سة  يف 

بخيارات  �سلة  ذات  الإعالم  و�سائل  قدمتها  التي  املعلومات  كون 

املواطنني. ومع ذلك، فاإنها ل تخدم �سوى م�سالح اجلمهور الذي 

يت�سارك بع�س وجهات النظر ال�سيا�سية مع تلك الو�سيلة الإعالمية. 

ي�سعرون  ل  املتحيزين  غري  ال�سخا�س  ان  حاكمة  باتري�سيا  قالت 

انهم ممثلون يف الإعالم.  فيما لفت جورج قزي اإىل اأنه على الرغم 

من تغطية الإعالم ملوا�سيع خمتلفة، اإل انها تعالج دائمًا من زاوية 

زاوية �سيا�سية. اعرتف الطالب اجلامعي عبد الرحمن عبد احلليم 

ان بع�س الربامج التلفزيونية تغطي موا�سيع اجتماعية، غري انها 

متحيزة وحتاول توجيه الراأي العام.

حتاول و�سائل الإعالم التماهي مع  اهتمامات  املواطن، لكن من 

يعترب  الإعالنات.  و  اجلمهور  ك�سبب   نحو  �سعيًا  جتاري  منظور 

�سركات  هي  الإعالم  و�سائل  معظم  اأن  حيث  طبيعيا،  ذلك  حمية 

جتارية، وهذا لي�س حكرًا على لبنان، با�ستناء arte. ولهذا ال�سبب 

هو ل ي�ساهد التلفزيون. ويوافق نا�سر ان تغطية التلفزيون �سطحية 

يف معظم الأحيان، ولكن ميكن للمرء اأن يجد املزيد من املعلومات 

حوخليارات املواطنني يف الإذاعة وو�سائل الإعالم املطبوعة.

وتقول كارل عيد ان بع�س الربامج التلفزيونية، مثل »اأحمر باخلط 

العري�س«، تثري املوا�سيع التي تلبي رغبة النا�س يف احل�سول على 

الإثارة. فهي تثري اجلدل  من دون اأن يكون لديها اأي هدف لتثقيف 

النا�س اأو اإيجاد احللول، بل ملجرد الإثارة، ول�سيما من خالل اإثارة 

املوا�سيع اجلن�سية.

تتعلق   معلومات  تقدم  ل  الإعالم  و�سائل  اأن  عوا�سة  واأ�سافت 

نرى  ل  كذلك،  معينة.  باأحداث  ارتبطت  اإذا  اإل  املراأة،  بق�سايا 

ن�ساء يتحدثنعن  موا�سيع مماثلة. فال ت�ست�سيف الربامج احلوارية 

الأخبار  مقدمي  من  العظمى  الغالبية  اأن  من  الرغم  على  ن�ساء، 

اأي فعالية.   اإدارة املرور مل يكن لها  اأو  اأعدت حول الأدوية املزورة 

القرار حتى  �سّناع  توؤثر يف  ل  الإعالم  و�سائل  اأن  عوا�سة  ووافقت 

لو ك�سفوا ف�سائحهم وف�سادهم، وذلك لأن ال�سيا�سيني ل يهتمون، 

وكذلك جمهورهم امل�ستقطب يف و�سيلتهم الإعالمية.

اأما عالء �سهيب، فقد كان مت�سائمًا بع�س ال�سيء، اإذا ل يعترب اأن 

و�سائل العالم تغري، بل تعر�س الأخبار فقط.

بو�سائل  عالقتها  وا�سفة  جدًا  مت�سائمة  �سّو  غنى  بدت  بدورها، 

فوري  تاأثري  لها  الإعالم  و�سائل  اإن   واعتربت  بال�سفر.  العالم 

الإعالم  و�سائل  من�سات  يف  اإل  روؤيته  ميكن  ل  الأجل  وق�سري 

الق�سايا  يتابعان  ل  العالم  وو�سائل  فال�سعب  الجتماعية؛ 

املطروحة.  واأعربت   عن ا�ستيائها  جراء خ�سوع جميع  التقارير 

الإعالمية  لالنتماءات ال�سيا�سية لكل و�سيلة اإعالمة. وتابعت  انه 

عندما  ت�سنع و�سائل الإعالم تقاريرًا اجتماعية مثل وفاة النا�س 

اأمام امل�ست�سفيات، يجب ان ي�سكل ذلك �سغطًا على �سناع القرار 

لتغيري �سيا�ساتهم،  لكن �سيئا من ذلك ل يحدث.

يكرتث  ل  الإعالم  ان  مو�سحًا  �سخرية،   اأكرث  فكان  حمية،  اأما 

اإىل  م�سريًا  ال�سنة،  راأ�س  ليلة  واحد   �سخ�س  حياة  بتغيري  �سوى 

عادة درجتها و�سائل العالم يف املنا�سبات اخلا�سة مثل ليلة راأ�س 

تاأثري  ال�سنة، فتختار �سخ�سًا واحدًا وتغري حياته.. ويرى  “اإن 

مذكرًا  هذه،  النظر  وجهة  قّزي  واأيد  فح�سب“.  �سلبي  الإعالم 

بحملة  حمطة اإم.تي.يف.  �سد العمال الأجانب، وقد تابعت القوى 

الأمنية املو�سوع. واعترب  اأنه يجب وقف برنامج “ اإنت حّر“ 

الفتيات  اأ�سماء  الهواء  على  بّث  فقد  اخل�سو�سية:  يحرتم  ل  لأنه 

يف  اجلن�سي  لالعتداء  تعر�سن  اللواتي  �سنوات،  �ست  البالغات 

ل  انه عندما  ا�ساف  ولكنه  يو�سف يف عينطورة.  القدي�س  مدر�سة 

حدث  كما  التغيري،  الإعالم  و�سائل  ت�ستطيع  الق�سية  ت�سيي�س  يتم 

ب�سذوذهم  امل�ستبه  للرجال  ال�سرجية  الختبارات  اإجراء  يف ق�سية 

من  املو�سوع  لهذا  باثارتها  الإعالم  و�سائل  متكنت  فقد  اجلن�سي، 

حتقيق التغيري، وقامت ال�سلطات مبنع هذه الختبارات.

اأما قي�س وعيد فكانا اأكرث اإيجابية. اعترب قي�س  ان الإعالم ميكن ان 

ي�ساهم يف التغيري: فعندما يتحدث تلفزيون اإل.بي.�سي. عن وجود 

حفرة يف �سارع ما، يجري ت�سليحها فورا. ولكن يف موا�سيع اأخرى 

يتمكن  ل  ولكنه  ما  تاأثريا  الإعالم  يرتك  قد  املزورة،  الأدوية  مثل 

من احداث اأي تغيري. واعتربت عيد ان الإعالم  جنح يف ال�سغط 

والأدوية  الفا�سدة  اللحوم  مثل  عديدة  حالت  يف  ال�سلطات  على 
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ذلك، عندما قامت و�سائل الإعالم بنقل معلومات حول وجود �ساكر 

العب�سي وهو فار من وجه العدالة ومتهم بامل�سوؤولية عن ال�ستباكات 

التي وقعت عام 2007 يف خميم نهر البارد الفل�سطيني، يف �سيدا. 

دقة  ان  قال  عندما  اإيجابية،  اأكرث  قزي  جورج  كان  املقابل،  ويف 

املوؤ�س�سة  على  ولي�س  اأنف�سهم  ال�سحافيني  على  تعتمد  املعلومات 

م�سريا يف الواقع اإىل م�سداقية بع�س ال�سحافيني. 

الأمريكية  اللبنانية  اجلامعة  انتخابات  اإىل  كارلعيد  واأ�سارت  

اأعلن  الإطالق.  على  الإعالم  و�سائل  مو�سوعية  عدم  على  كمثال 

فيما  التيار  فوز  احلر  الوطني  للتيار  التابع  »اأو.تي.يف.«  تلفزيون 

القوات  فوز  اأذار   14 قوى  من  املقرب  »اإم.تي.يف.«  تلفزيون  اأعلن 

الدقيقة  املعلومات  على  اأبدا  نح�سل  »ل  واأ�سافت   اللبنانية.  

مثل  حدث  الإعالم  و�سائل  حولت  وهكذا   .« الإعالم  و�سائل  من 

النتخابات الطالبية اإىل حدث �سيا�سي ومعركة حول �سبق �سحايف 

لإعالن ن�سر اإحدى التيارات ال�سيا�سية«.

واختتم خالد نا�سر معلال اأن ال�سبب اجلذري يعود اإىل ان اجلمهور 

راأي  اإىل  ال�ستماع  يريد  بل  املو�سوعية.  الأخبار  يريد  ل  لبنان  يف 

حزب �سيا�سي معني من اجل اتباع الراأي ذاته.

املوؤ�سر 5: يتمكن املواطن من ان يتعرف على امل�سمون املنحاز او 

الدعائي او مقالت الراأي على انها كذلك. 

 التقدير: 1.15

ان  اإىل  التقدير  هيئة  اأع�ساء  اأ�سار   ،٥ رقم  باملوؤ�سر  يتعلق  ما  يف 

منه،  اأو ممولة  �سيا�سي  تابعة حلزب  اإما   اإعالمية هي  و�سيلة  كل 

براجمها. يف  اأو  مقالتها  افكار احلزب من خالل  تن�سر  وبالتايل 

هذا ال�سياق، اأ�سار ربيع قي�س مرة اأخرى اإىل اأن املواطنني منق�سمني 

 “ ال�سيا�سية  خلياراته  املوؤيدة  الإعالمية  الو�سائل  يتبع  من  بني 

اأنه من املمكن حتليل املحتوى احلزبي - وبني  وبالتايل ل يدركون 

من ي�ستطيع حتليل املحتوى احلزبي. اأ�سافت غنى �سو ان حمطات 

برامج هدفها  لبث  ونفوذها  �سلطتها  ت�ستخدم  اللبنانية  التلفزيون 

التلفزيون  مالكي  ل�سالح  وتعبئتهم  املواطنني  على  ال�سيطرة 

وتوجهاتهم احلزبية.

ت�سمل  التلفزيونية  الربامج  جميع  ان  اإىل  الدين  فخر  وليد  واأ�سار 

فالربنامج  اإليها.  الإ�سارة  دون  من  خفية  جتارية  اإعالنات 

ال�سيوف  من  الكثري  ي�ست�سيف  امل�ستقبل  تلفزيون  على  ال�سباحي 

الفاعلني  بني  ال�سخ�سية  العالقات  اأهمية  اأي�سا  واأثارت  الن�ساء.  من  هن 

يف املجتمع املدين وال�سحافيني، التي ميكن اأن تلعب دورا كبريا يف تغطية 

اأحداث معينة.

وقال كبول اأنه حتى عندما تقوم و�سائل الإعالم مبعاجلة الق�سايا التي تهم 

املواطنني، تكون التغطية انتقائية جدا وغري �سفافة على غرار تغطية ق�سية 

الكهرباء. واأ�سار اإىل عدم وجود برامج تربوية وثقافية. يف املقابل، لفت ربيع  

اإىل عدم تناول و�سائل العالم موا�سيع اأ�سا�سية تهم املواطنني كاالقوانني ة 

واملعامالت املالية احلكومية، والتي حت�سل على تغطية �سطحية، اإن وجدت.

وليد  وذكر  كافيًا.  لي�س  هذا  اأن  اإل  للمعلومات  تدفق  هناك  املح�سلة،  يف 

وفرية  معلومات  تقدم  التي  احلوارية  الربامج  من  العديد  الدين  فخر 

على  ال�سباح  وعامل  اإل.بي.�سي.  تلفزيون   على  احلياة“  “حلوة  مثل 

تلفزيون امل�ستقبل و“على الهواء“ على تلفزيون اإم.تي.يف، م�سريا اإىل 

ان الهدف من جميع هذه الربامج يتمثل يف  ا�ستقطاب اجلمهور والتاأثري يف 

خياراته ال�سيا�سية. . واعترب اأن تاأثري هذه الربامج هو حتمًا �سلبي.

و�سائل  تقدمها  التي  واملعلومات  الخبار  باأن  املواطنون  يثق   :4 املوؤ�سر 

العالم تعك�س الواقع بدقة

التقدير  1.35 

وفقًا لأع�ساء هيئة التقدير،  املوؤ�سر رقم 3 يتابع النا�س املنحازين الن�سرات 

الإخبارية على الو�سيلة  الإعالمية التي تتوافق مع انتماءاتهم  ال�سيا�سية، 

ل لثقتهم باملعلومات التي تبثها.. ول يتابع اأكرث من و�سيلة اإعالمية واحدة 

تنقل  ل  نقديًا.  فكرًا  ميتلكون  الذين  اأو  املنحازين  غري  الأ�سخا�س  �سوى 

اإذ تكون مرفقة بالتحليل يف  و�سائل العالم املعلومات ب�سورة مو�سوعية، 

للح�سول  اإعالمي  م�سدر  من  اأكرث  يتابع  اأنه  كبول   قال  الأحيان.  معظم 

على معلومات دقيقة، اإل اأن النا�س املنحازين يثقون فقط بو�سائل العالم 

تثق  ل  اإنها  قالت غنى �سو  ال�سيا�سية. من جهتها،   انتماءاتهم  التي متثل 

اأبدا يف و�سائل الإعالم، اإل اأن العديد من النا�س حولها املنتمني اإىل حزب 

الدقة،  وهي:  لل�سحافة  الأ�سا�سية  القيم  اأن  واأكدت  بها..  يثقون  �سيا�سي 

وتنوع امل�سادر، والأخالق، وحماية اخل�سو�سية،  مفقودة يف لبنان. 

ويف ال�سياق، ذكر حمية اأمثلة عدة تبني ان و�سائل العالم ل تقدم معلومات 

اللبنانيني  احلجاج  خطف  مت  عندما  اأعاله،  املذكورة  احلالة  ففي  دقيقة. 

يف �سوريا واأكد مرا�سل تلفزيون اإل.بي.�سي. وفاتهم، اأدى ذلك اإىل اأعمال 

عنف جتاه املواطنني ال�سوريني. حدث ذلك اأي�سًا يف التبانة ويف مواجهات 

و�سول  قبل  احتجاجه  يبداأ  لبنان  يف  اأحد  ل  اأنه  مالحظة  وميكن  اأخرى. 

لذلك   بها.   مرتبطًا  يكون  اأن  ينبغي  ل  ذلك  اأن  حني  يف  العالم،  و�سائل 

اأكد عبد الرحمن ان و�سائل الإعالم ل تتحقق من م�سادرها. ومثال على 
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من املعلومات وَتعِر�س على امل�ساهدين وجهات نظر متنوعة، لفتا 

اإىل ان الإعالم يركز على الربامج التي تلقى قبول جتاريا بدل من 

الربامج الثقافية والتعليمية. فو�سائل الإعالم ميكنها ال�سخرية من 

كل �سيء ل�ستقطاب امل�ساهد مثل برنامج  لول  على تلفزيون اأو.تي.

والنقد   النظر  ان حجم وجهات  اأخريا  الدين  وي�ستنتج  فخر  يف.. 

كبري يف الإعالم ولكنه فعليا، ل يرتك تاأثريا كبريا على كيفية تفكري 

النا�س.

 

قال  جورج قزي اإن مثليي اجلن�س ل ميتلكون اأية م�ساحة يف و�سائل 

الإعالم. واعترب اأن و�سائل الإعالم تعالج هذه الق�سية يف كل مرة 

تغطي  ل  الإعالم  و�سائل  اأن  واأ�ساف  املحرمات.  من  باعتبارها 

التنوع اإل من منظور اإبراز ف�سيحة، مبا يف ذلك ال�سحف. وعالوة 

للنا�س  ت�سيء  عندما  العالم  و�سائل  م�ساءلة  يتم  ل  ذلك،  على 

ذلك،  عن  ومثال  دينية،  جماعة  اأية  تدعمهم  ل  الذين  املهم�سني 

الأجانب.  والعمال  اإم.تي.يف. �سّد مثليي اجلن�س  تلفزيون   حترك 

اإل.بي.�سي.  تلفزيون  اليوم يف حماولة  الأمل  مع ذلك، يرى بع�س 

ذكر  وكما  املهم�سة:  الفئات  وحماية  الجتماعية  املوا�سيع  اإثارة 

اأعاله، �سن تلفزيون اإل.بي.�سي. يف متوز/يوليو 2012  حملة �سد 

الختبارات ال�سرجية للرجال امل�ستبه يف �سذوذهم اجلن�سي.

وراأت حياة مر�ساد اأن امل�ساواة بني اجلن�سني يف الربامج ال�سيا�سية 

للق�سايا  تغطية  وجود  عدم  اإىل  �سو  غنى  اأ�سارت  فيما  غائبة؛ 

الثقافية التي قد ت�سب يف م�سلحة ال�سباب.

تغطي  الإعالم ل  و�سائل  ان  النقا�س، م�ستنتجا  واأنهى  عمر كبول 

ان  اإىل  م�سريا  الريفية؛  املواقع  اأو  املناطق  اأاأخبارا  كاف  ب�سكل 

التقارير مركزية اىل حد كبري.

برناجما  يعترب  الذي  حتقيق   برنامج   وحتى  ملنتجاتهم.  للرتويج 

ا�ستق�سائيا، حتول اإىل هذا الجتاه لبع�س الوقت. ووافقت  عوا�سة 

التحريري  املحتوى  بني  احلدود  تطم�س  الإعالم  و�سائل  ان  على 

ال�سلح  ليلى  اأن�سطة  تغطية  ذلك  على  الأكرب  واملثال  والإعالين، 

حمادة. فيتم تقدمي التغطية على انها اإخبارية يف حني تكون ترويجا 

اإعالنيا بالكامل. وحمادة هي وزيرة �سابقة ورئي�سة موؤ�س�سة الوليد 

بن طالل،  يتم بث اأن�سطتها اخلريية على انها اإخبارية يف حني اأنها 

تكون برعايتها بالكامل. وذّكر حرمون حمية اأع�ساء هيئة التقدير 

بربنامج  زين الأتات  الذي يروج ملاركة الأع�ساب من دون تقدميه 

ب�سفة اإعالنا جتاريا.

املوؤ�سر 6: حمتوى و�سائل العالم احلزبية هو جزء من بناء حوار 

وطني؛ متتنع و�سائل الإعالم عن تيني ”خطاب الكراهية” 

التقدير: 1.23

وفقا لأع�ساء هيئة التقدير، اإن م�ستقبل املوؤ�سر رقم ٦ قامت. فو�سائل 

الإعالم تلعب براأيهم دورا م�ستفزا ل�ستقطاب النا�س وحتري�سهم 

ن�سرات  ان مقدمات  باتري�سيا حاكمة  قالت  و  الآخر.  الواحد �سد 

الأخبار تعك�س على اأف�سل وجه الطبيعة احلزبية لو�سيلة الإعالم، 

وراأيها اخلا�س الذي يكون ا�ستفزازيا يف معظم الأحيان وغري بناء. 

واأ�سار وليد فخر الدين اإىل انه ل ينبغي ا�ست�سافة بع�س ال�سيوف 

يف الربامج احلوارية، لأن هدفهم الوحيد هو ن�سر خطاب الكراهية.

ولفت عمر كبول اإىل التغطية املبا�سرة املليئة بالأخطاء املهنية التي 

ميكن اأن يكون لها عواقب وخيمة، مثل تغطية و�سائل العالم ردة 

فعل اآل املقداد بعد خطف قريب لهم من قبل املتمردين ال�سوريني، 

وبالتايل ل تت�سرف و�سائل الإعالم مب�سوؤولية. واأ�ساف وليد فخر 

الدين اأنه ل يجب ا�ست�سافة بع�س ال�سيوف يف الربامج احلوارية 

لأنهم ي�ساهمون يف ن�سر خطاب الكراهية. 

 

نظر  وجهات  املواطنني  على  العالم  و�سائل  تعر�س   :7 املوؤ�سر 

واجلندرية  والجتماعية  ال�سيا�سية  املواطنني  وخربات  متعددة 

والعرقية والدينية

التقدير: 1.50

ل اأع�ساء هيئة التقدير اإىل ان  وباحلديث عن املوؤ�سر رقم 7، تو�سَّ

يتعمق  ل  لكنه  متنوعة   معلومات  املواطنني  على  يعر�س  الإعالم 

فيها. ف�سال عن ذلك، يجب على املواطنني اأن يلجاأوا اإىل و�سائل 

اإعالم عديدة من اجل احل�سول على اأكرث من وجهة نظر.

وعّدد وليد فخر الدين الربامج ال�سباحية، التي حتتوي على الكثري 
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�إجمايل جمموع

�لنقاط للدولة:

10،2
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قائمة امل�ساركني من اأع�ساء هيئة التقدير

وليد فخر الدين، اأكادميي ومنتج، بريوت

علياء عوا�سة، نا�سطة يف حقوق املراأة ؛ موؤ�س�سة منظمة

 FE-MALE، جويا

كارل عيد، طالبة �سحافة، اجلامعة اللبنانية، ك�سروان

عبد الرحمن عبد احلليم، طالب جامعي، جنان

ربيع قي�س، نا�سط يف املجتمع املدين ، حا�سبيا

جورج قزي، نا�سط مبو�سوع امل�ساواة بني اجلن�سني، الأ�سرفية

باتري�سيا حاكمة، حمامية، القبيات

خالد نا�سر، حما�سر يف الت�سالت والإعالم، اجلامعة اللبنانية 

الأمريكية، بريوت

عالء �سهيب، نا�سط ومدون وم�سمم جرافيك، ال�سوف

عمر كبول، نا�سط ومدون، عني الرمانة

حياة مر�ساد، نا�سطة ن�سوية، ب�سامون

غنى �سو، ممثلة، وخمرجة، ومنتجة، كفر�سيما

حرمون حمية، نا�سط �سبابي، بعلبك

املن�سقني

رىل خمايل، املديرة التنفيذية ملوؤ�س�سة مهارات، بريوت

ليال بهنام، م�سوؤولة الربنامج، موؤ�س�سة مهارات، بريوت

الكاتب

ليال بهنام، م�سوؤولة الربنامج، موؤ�س�سة مهارات، بريوت

 

مت التن�سيق لدرا�سة لبنان الهدف رقم ٦، واإجراوؤها بال�سراكة مع 

موؤ�س�سة مهارات، بريوت، وقد اجتمعت هيئة التقدير للمناق�سة  يف 

23 كانون الثاين/ يناير 2013. 



20

لبنــــان

م�ؤ�سر ا�ستدامة الإعالم 2013



21

املنهجية 

ة
ي
ج

ه
ن
م

21 منهجية

ا�ستخدم جمل�س الأبحاث والتبادل الدويل )IREX( منهجيات ترتبط ارتباطا وثيقا باملنهجيات ال�سابقة واإن كانت خمتلفة قليال 

لإجناز الدرا�ستني. ويتم فيما يلي �سرح املنهجية التي ا�سُتخدمت يف الأهداف من 1 اإىل ٥ بالتف�سيل، يليها موجزا للتعديالت 

التي اأدخلت على الهدف رقم ٦.

املنهجية التي ا�ستخدمت يف الأهداف من 1 اإىل 5

اأعد املجل�س موؤ�سر ا�ستدامة الإعالم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية )USAID( كاأداة لتقييم تطور نظم الإعالم على 

مر الزمن وعرب البلدان. وقد �ساهم املوظفون يف املجل�س والوكالة، وغريهم من الإعالميني املتخ�س�سني بتطوير اأداة التقييم 

هذه.

ويحدد موؤ�سر ا�ستدامة الإعالم خم�سة »اأهداف« لت�سكيل نظام اإعالمي ناجح:

1. وجود قواعد قانونية واجتماعية حتمي وتعزز حرية التعبري، وت�سمح باحل�سول على املعلومات العامة.

2. تلبية ال�سحافة ملعايري اجلودة املهنية.

3. توفري م�سادر متعددة لالأخبار تزود املواطنني باأخبار مو�سوعية، موثوق بها وغري متحيزة. 

4. ادارة املوؤ�س�سات الإعالمية ب�سكل جيد مما يتيح ال�ستقاللية التحريرية.

٥. وجود موؤ�س�سات تدعم امل�سالح املهنية لإعالم م�ستقل.

واعتربت الأهداف املذكورة اأهم جوانب اعالم م�ستقل، مهني، وم�ستدام وهي مبثابة املعايري التي يتم ت�سنيف الدول طبقا لها. 

هناك تقدير لكل هدف من خالل ت�سنيف يرتاوح بني �سبعة وت�سعة موؤ�سرات حتدد مدى التزام كل بلد بذلك الهدف. جتدون 

ادناه الأهداف، واملوؤ�سرات، ونظام التقدير.

التقدير: منظور حملي

امل�سدر الرئي�سي للمعلومات هو هيئة من اخلرباء املحليني الذين عمل املجل�س على جمعهم يف كل دولة ليكونوا اأع�ساء هيئة 

ورابطات  اإعالم ومنظمات غري حكومية،  و�سائل  اإىل  وينتمي هوؤلء اخلرباء  الدولة.  تلك  الإعالم يف  ا�ستدامة  موؤ�سر  تقدير 

اأوخرباء يف  اإعالم،  و�سائل  اأو مالكي  اأومديري  اأو مرا�سلني،  الهيئة حمررين،  اأع�ساء  يكون  اأكادميية. قد  مهنية، وموؤ�س�سات 

جمال العالن والت�سويق، اأو حمامني،  اأو اأ�ساتذة اأو مدر�سني، اأو مراقبي حقوق الإن�سان. بالإ�سافة اإىل ذلك، ت�ستمل الهيئة 

على ممثلني ملختلف اأنواع  الإعالم املوجودة يف دولة ما. وت�سمل الهيئة اأي�سا ممثلني من العا�سمة واملناطق اجلغرافية الأخرى، 

وتعك�س الهيئة التنوع اجلن�ساين، والإثني، والديني املنا�سب، كما يتم ت�سمني ما ل يقل عن ن�سف امل�ساركني يف ال�سنة ال�سابقة 

يف الهيئة  يف ال�سنة التي تليها من اأجل ا�ستمرار التنا�سق من �سنة اإىل اأخرى. ويحدد املجل�س  منظمة حملية اأو منظمة اإقليمية 

اأو اأفراد للعمل معهم لالإ�سراف على العملية.

تتم عملية التقدير يف جزاأين. اأول، يتم تزويد امل�ساركني با�ستبيان وتف�سريات عن املوؤ�سرات ونظام التقدير. يو�سح و�سف كل 

موؤ�سر معنى ذلك املوؤ�سر وي�ساعد يف تنظيم اأفكار اأع�ساء الهيئة. على �سبيل املثال، يطلب ال�ستبيان من اأع�ساء الفريق النظر 

لي�س فقط اإىل القانون الر�سمي الذي يحكم العالم ولكن اإىل اإمكانية تنفيذه عمليا. فدولة بدون قانون ر�سمي يوؤمن حرية 

احل�سول على املعلومات  ولكن  تتمتع بانفتاح احلكومة قد تتفوق على دولة لديها قانون ر�سمي ال انها كثريا ما تتجاهله. وعالوة 

على ذلك، ل ي�سري ال�ستبيان اإىل اأي نوع من الإعالم على اأنه اأكرث اأهمية من النوع الآخر، بل يوجه اأع�ساء الفريق للنظر يف 

الأنواع البارزة من الإعالم وحتديد ما اإذا كان يوجد اأي متثيل ناق�س لها، واإن وجد، فنوع واحد من الإعالم يوؤثر على ا�ستدامة 

قطاع الإعالم ككل. وبهذه الطريقة ميكننا اأن ن�ستوعب تاأثري الإعالم العام، واخلا�س، والوطني، واملحلي، واملجتمعي، وو�سائل 
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الإعالم اجلديدة. ي�ستعر�س كل ع�سو يف الفريق ال�ستبيان ب�سكل 

فردي ويقدر كل موؤ�سر.

الأهداف  ومناق�سة  لتحليل  ذلك،  بعد  الهيئة،  اأع�ساء  يجتمع 

تقديراتهم  تغيري  الهيئة  اأع�ساء  يختار  قد  حني  ويف  واملوؤ�سرات. 

ب�ساأن  الآراء  توافق  املجل�س  ي�سجع  ل  النقا�سات،   اإىل  ا�ستنادا 

التقديرات بني اأع�ساء اللجنة. يقوم من�سق الهيئة  )يكون يف معظم 

اأو  ال�سريكة  املوؤ�س�سات  احد  اأو   ، امل�سيفة  الدولة  ممثل  الأحيان 

�سخ�س حملي( باإعداد حتليل مكتوب عن املناق�سة يعمل املوظفون 

يف املجل�س على تنقيحه  يف وقت لحق. تظهر اأ�سماء اأع�ساء الهيئة 

واملنظمة ال�سريكة وال�سخ�س املحلي يف نهاية كل ف�سل.

و�سعها  التي  الأرقام  املجل�س  يف  التحرير  عن  امل�سوؤولون  يراجع 

مو�سوع  للدولة  الأرقام  من  جمموعة  ي�سعون  ثم  ومن  الأع�ساء، 

الدرا�سة ب�سورة م�ستقلة عن الهيئة. هذه التقديرات التي ي�سعونها 

ع�سو  اأي  ي�سعها  التي  التقديرات  متثلها  التي  الأهمية  نف�س  متثل 

يف الهيئة. ويحدد متو�سط   جمموع اأرقام املوؤ�سرات التي مت و�سعها 

لهدف معني نتيجة ذلك الهدف. اأما اإجمايل جمموع النقاط للدولة 

لذلك الهدف فهو متو�سط   جمموع ارقام املوؤ�سرات التي مت و�سعها 

لالأهداف اخلم�سة.

الواقع  اأر�س  على  الظروف  فيها  ت�سمح  التي  احلالت  بع�س  يف 

نتيجة  اجل�سدي  التهديد  اأو  القانوين  للعقاب  الأع�ساء  باإخ�ساع 

مل�ساركتهم يف الهيئة، قد يختار املجل�س ال�سماح لبع�س اأو كل اأع�ساء 

الك�سف عن هويتهم. ويف احلالت  وللمن�سق /الكاتب عدم  الهيئة 

اخلطرية، ل يتم ا�ستخدام هيئة  بل تتم الدرا�سة من خالل اأبحاث 

وقد  الدولة.  تلك  يف  الإعالم  حالة  بو�سع  العارفون  مع  ومقابالت 

لوحظت مثل هذه احلالت يف الف�سول ذات ال�سلة.

الأهداف واملوؤ�سرات

الهدف رقم 1:

 وجود قواعد قانونية واجتماعية حتمي وتعزز حرية التعبري، 

وت�سمح باحل�سول على املعلومات العامة.

1. احلماية القانونية والجتماعية حلرية التعبري موجودة وُتنفذ.

2. الرتخي�س اأو الت�سجيل لو�سائل الإعالم يحمي امل�سلحة العامة وهو 

عادل وتناف�سي وغري �سيا�سي.

للمقارنة  وقابل  ال�سريبي عادل  وهيكلها  �سهل  الإعالم  �سوق  3. دخول 

بغريه من ال�سناعات.

الإعالم،  جمال  يف  العاملني  �سد  املرتكبة  اجلرائم  مالحقة  تتم   .4

مثل  ارتكاب  يكون  ولكن  بقوة،  الإعالم  وو�سائل  املرا�سلني،  واملواطنني 

هذه اجلرائم نادرا.

و�سائل  يف  الدولة  عن  التحرير  هيئات  ا�ستقاللية  يحمي  القانون   .٥

الإعالم العامة.

العامون  املوظفون  ويتبع  ؛  املدين  القانون  اخت�سا�س  من  الت�سهري   .٦

تثبت  اأن  اليها  ال�ساءة  متت  التي  الطراف  على  يرتتب  اأعلى.  معايري 

زيف الت�سهري وتوافر احلقد �سدها. 

7. املعلومات العامة متاحة وميكن احل�سول عليها ب�سهولة، ويطبق احلق 

وال�سحفيني  الإعالم  يف  العاملني  جلميع  املعلومات  على  احل�سول  يف 

واملواطنني بالت�ساوي .

املحلية   الأخبار  على  الإعالم  و�سائل  ح�سول  حق  القانون  يقيد  ل   .8

والدولية والو�سول اىل م�سادر الأخبار وا�ستخدامها.

9. الدخول اإىل مهنة ال�سحافة حر ول تفر�س احلكومة اأي ترخي�س اأو 

قيد اأو حقوق خا�سة لل�سحفيني.

الهدف رقم 2:

 تلبية ال�سحافة ملعايري اجلودة املهنية. 

1. التقارير عادلة ومو�سوعية، وم�سادرها جيدة.

2. يتبع ال�سحفيون معايري اأخالقية معرتف بها ومقبولة.

3. ل ميار�س ال�سحفيون واملحررون الرقابة الذاتية.

4. يغطي ال�سحفيون الأحداث والق�سايا الرئي�سية.

قطاع  يف  العاملني  من  وغريهم  لل�سحفيني  الأجور  م�ستويات   .5

الف�ساد واحلفاظ على  الكفاية للحد من  الإعالم مرتفعة مبا فيه 

موظفني موؤهلني يف مهنة الإعالم.

6. ل تطغى الربامج الرتفيهية على الأخبار وبرامج املعلومات.

الأخبار  وتوزيع  وانتاج  جلمع  الالزمة  الفنية  واملعدات  املرافق   .7

تتميز باحلداثة والفاعلية.

8. وجود تقارير وبرامج ذات جودة عالية يف )التحقيقات، والقت�ساد 

والأعمال التجارية، والربامج املحلية وال�سيا�سية(.
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الهدف رقم 3:

 توفري م�سادر متعددة الأخبار تزود املواطنني باأخبار مو�سوعية، 

موثوق بها وغري متحيزة.

املثال،  �سبيل  )على  متعددة  وخا�سة  عامة  اأخبار  م�سادر  وجود   .1

طباعة، بث، اإنرتنت، موبايل( تقدم وجهات نظر خمتلفة.

غري  الدولية  اأو  املحلية  الإعالم  و�سائل  اإىل  املواطنني  دخول   .2

مقيد بالقانون، اأوالقت�ساد، اأو اأية و�سائل اأخرى.

وجهات  الدولة  اإعالم  و�سائل  اأو  العامة  الإعالم  و�سائل  تعك�س   .3

نظر الطيف ال�سيا�سي، وهي غري حزبية، وتخدم امل�سلحة العامة.

و�سائل  على  وتوزعها  الأخبار  امل�ستقلة  الأنباء  وكالت  جتمع   .4

الإعالم.

5. تنتج و�سائل الإعالم الخبارية اخلا�سة اأخبارها اخلا�سة.

6.وجود �سفافية يف ملكية و�سائل الإعالم تتيح للم�ستهلكني احلكم 

على مو�سوعية الأخبار؛ واأن ل ترتكز ملكية و�سائل الإعالم يف عدد 

قليل من التكتالت.

متعددة  ملجموعات  الجتماعية  امل�سالح  الإعالم  و�سائل  تعك�س   .7

ومتثلها يف و�سائل الإعالم، مبا يف ذلك م�سادر املعلومات املوجودة 

بلغات الأقليات.

حول  املعلومات  وتوفري  الأخبار  تغطية  الإعالم  و�سائل  توفر   .8

الق�سايا املحلية والوطنية والدولية.

الهدف رقم 4:

 ادارة املوؤ�س�سات الإعالمية ب�سكل جيد مما يتيح 

ال�ستقاللية التحريرية.

1. تعمل و�سائل الإعالم كموؤ�س�سات فعالة ومكتفية ذاتيا.

2. حت�سل و�سائل الإعالم على اإيرادات من م�سادر عديدة.

3. تدعم وكالت الإعالن وال�سناعات املرتبطة بها �سوق الإعالن.

4. تتما�سى عائدات الإعالنات كن�سبة مئوية من اإجمايل الإيرادات 

مع املعايري املقبولة.

اإىل  عادلة  بطريقة  والإعالنات  احلكومي  التمويل  توزيع  يتم   .5

ال�ستقاللية  على  الق�ساء  ولي�س  القانون،  ذلك  يحكم  ما،  حد 

التحريرية اأو ت�سويه ال�سوق.

ال�سرتاتيجية،  اخلطط  ل�سياغة  ال�سوق  اأبحاث  ا�ستخدام  يتم   .6

احتياجات  لتلبية  املنتج  وت�سميم  الإعالنات،  عائدات  وتعزيز 

وم�سالح اجلمهور.

واإح�ساءات  التداول،  واأرقام  البث،  بتقييمات  الثقة  توافر   .7

الإنرتنت واأن يكون النتاج مت ب�سكل م�ستقل.

الهدف رقم 5: 

وجود موؤ�س�سات تدعم امل�سالح املهنية لإعالم م�ستقل.

1. متثل اجلمعيات املهنية م�سالح مالكي ومديري و�سائل الإعالم 

وتقوم بتوفري خدمات لالأع�ساء.

وتعزيز  ال�سحفيني  حقوق  حماية  على  املهنية  النقابات  تعمل   .2

ال�سحافة النوعية.

الإعالم  وو�سائل  التعبري  حرية  احلكومية  غري  املنظمات  تدعم   .3

امل�ستقلة.

4. توفر الربامج املوجودة �سحافة ذات جودة عالية وتقوم بتوفري 

خربة عملية مهمة.

ق�سرية  تدريبية  وبرامج  اخلدمة  اأثناء  تدريب  موؤ�س�سات  وجود   .5

الأجل ت�سمح لل�سحفيني برفع م�ستوى املهارات اأو اكت�ساب مهارات 

جديدة.

6. م�سادر معدات و�سائل الإعالم، وورق ال�سحف، ومرافق الطباعة 

غري �سيا�سية، اأو حمتكرة اأو مقيدة.

7. قنوات توزيع و�سائل الإعالم )الأك�ساك، واأجهزة الإر�سال، و�سائل 

ات�سال، اإنرتنت، موبايل( غري �سيا�سية، اأو حمتكرة اأو مقيدة.

تكفي  والت�سالت  املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية   .8

لحتياجات الإعالم واملواطنني.

2.   نظام التقدير

اأ. تقدير املوؤ�سر

 ،4-0 من  موؤ�سر  لكل  رقمًا  ي�سعوا  اأن  اللجنة  اأع�ساء  من  طلب 

با�ستخدام اأرقام كاملة اأو ن�سف اأرقام. واأعطيت التوجيهات ب�ساأن 

كيفية ت�سجيل كل موؤ�سر على النحو التايل:

<   الدولة التي  ل تطبق  هذا املوؤ�سر؛ قد يكون ال�سبب يف ذلك هو 

حكومة تلك الدولة اأو القوى الأمنية فيها التي تعار�س ب�سدة تنفيذ 

هذا املوؤ�سر.

<  الدولة التي تلبي احلد الأدنى من جوانب املوؤ�سر؛ قد ل تعار�س 

التجارية،  الأعمال  بيئة  الأمنية تنفيذه، ولكن قد ل تدعمه  القوى 

كذلك احلكومة اأو املهنيني اأنف�سهم قد ل يدعمون التغيري بالكامل.

منهجية
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<   الدولة التي تلبي العديد من جوانب املوؤ�سر، ولكن قد يكون التقدم 

الذي اأحرز قد مت موؤخرا وبالتايل من املبكر احلكم عليه اأو اأنه ل 

يزال يعتمد على احلكومة احلالية اأو القوى ال�سيا�سية.

<    الدولة التي تلبي معظم جوانب املوؤ�سر؛ حيث مت تنفيذ املوؤ�سر 

على مدى عدة �سنوات و / اأو من خالل اإجراء تغيريات يف احلكومة، 

م�سريا اإىل ا�ستدامة واعدة.

<    الدولة الذي تلبي جوانب املوؤ�سر؛ ويظل التنفيذ فيها على حاله 

خالل العديد من التغيريات يف احلكومة، والتقلبات القت�سادية، 

والتغريات يف الراأي العام، و / اأو تغيري الأعراف الجتماعية.

ب. الهدف والتقدير العام

اجمالية  نتيجة  على  للح�سول  الأرقام  جلميع   معدل  اجراء  يتم 

الهدف  لتاأثريات  معدل  اجراء  يتم  كذلك  هدف.  لكل  واحدة 

للح�سول على النتيجة الإجمالية للدولة. ويف�سر املجل�س التقديرات 

الإجمالية على النحو التايل:

التي  الدولة  وهي   :)1-0( ال�سحافة  حرية  و�سد  م�ستدام  غري 

تعيق  الدولة  هذه  يف  بالواقع  الأهداف.  من  الأدنى  احلد  تلبي  ل 

احلكومة والقوانني تطوير الإعالم احلر، كذلك فان الكفاءة املهنية 

فيه منخف�سة، ون�ساط �سناعة الإعالم باأدنى م�ستوياته.

الأدنى  احلد  الدولة  تلبي   :)2-1( م�ستدام  غري  خمتلط  نظام 

لنظام  معار�سة  القانوين  النظام  من  اجزاء  بوجود  الأهداف  من 

وقد  النظام.  لذلك  اأي�سا  وتكون احلكومة معار�سة  الإعالم احلر 

ال�سحافة،  حرية  تقدم  دلئل  وجود  على  احلكم  املبكر  من  يكون 

للحكم  اجلديد  الإعالم  �سناعة  ون�ساط  املهنية،  الكفاءة  وزيادة 

على ال�ستدامة.

حتقيق  يف  الدولة  تقدمت   :)3-2( ال�ستدامة  من  قريب  نظام 

بيئة  وبوجود  ومهنية،  قانونية  ملعايري  بتطبيقها  متعددة  اأهداف 

الذي ح�سل  التقدم  يتاأثر  امل�ستقل ومل  لالإعالم  الداعمة  الأعمال 

القانون  يف  تدوينه  مت  حيث  احلكومة  يف  التغيريات  من  بالرغم 

واملمار�سة. ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة اإىل مزيد من الوقت 

اأعمال  وبيئة  املهنية  الكفاءة  واأن   دائم  هو  التغيري  اأن  من  للتاأكد 

الإعالم م�ستدامة.

مهني،  يعترب  اإعالم  الدولة  لدى  يكون   :)4-3( م�ستدام  نظام 

جماين، وم�ستدام ب�سكل عام اأو اأن الدولة تقرتب من هذه الأهداف. 

وقد �سهدت نظم دعم الإعالم امل�ستقل حكومات متعددة، وتقلبات 

ومع  الجتماعية  التقاليد  اأو  العام  الراأي  يف  وتغريات  اقت�سادية، 

ذلك بقيت �سامدة.

منهجية الهدف 6

الغر�س من هذه الدرا�سة املنف�سلة، ولكن ذات ال�سلة، هو تقييم 

التقليدية )مثل ال�سحف والإذاعات(  مدى متكن و�سائل الإعالم 

اأو عرب  الإنرتنت  والتحادث عرب  )بلوق  الإعالم اجلديدة  وو�سائل 

الهواتف النقالة املختلفة( التقاط اهتمامات املواطن بطريقة غري 

لتكون  الإعالم  و�سائل  قدرة  بتقييم  اي�سا  الدرا�سة  وتقوم  حزبية. 

مبثابة و�سيلة للنقا�س العام ومتنف�س لأ�سوات املواطنني. فهو يقي�س 

الأعمال  واأ�سحاب  ال�سيا�سيني،  مل�ساءلة   الإعالم  و�سائل  قدرة 

التجارية، وغريهم من اجلهات الفاعلة.

لإجناز ذلك، و�سع املجل�س منهجية مماثلة ملوؤ�سر ا�ستدامة الإعالم 

اأهداف  مع  ب�سال�سة  النتائج  لتتما�سى  اأعاله،  املو�سوف  الأ�سلي، 

موؤ�سر ا�ستدامة الإعالم اخلم�سة، التي ت�ستعمل لقيا�س اأداء قطاع 

التقدير،  عملية  نف�س  الدرا�سة  هذه  ت�ستخدم  الدول.  يف  الإعالم 

وتقوم بتجنيد م�ساركني حمليني للرد على ا�ستبيان  املجل�س، وعقد 

حلقة نقا�س يقوم باإدارتها �سريك حملي. وبالتايل، فاإننا ن�سري اإىل 

هذه الدرا�سة باعتبارها موؤ�سر ا�ستدامة الإعالم »الهدف ٦.“

تعتمد هذه الدرا�سة مثلها مثل الأهداف اخلم�سة الأ�سلية اخلا�سة 

مبوؤ�سر ا�ستدامة الإعالم  على هدف معلن وعدة موؤ�سرات داعمة. 

ويدرج الهدف ٦ وموؤ�سراته ب�سكل ميكن الأع�ساء من ا�ستخدامهما 

وبيئة  احلالية  اأخبارهم  تقييم  اأ�سا�سه  على  ميكن  كنموذج 

حتديد  وكذلك  مفيدة،  مقارنات  باإجراء  ي�سمح  مما  معلوماتهم 

يف  مو�سوفان  واملوؤ�سرات  الهدف  امل�ستقبل.  يف  للتنمية  التوقعات 

اجلدول اأدناه. 
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على هذا الهدف فقط. وترد تفا�سيل ذلك اأدناه.

على النحو الوارد اأعاله، طلب من اأع�ساء اللجنة اأن ي�سعوا رقما 

ومت  رقم.  ن�سف  اأو  كامال  رقما  با�ستخدام   ،4-0 من  موؤ�سر  لكل 

تزويدهم بالتوجيهات التالية::

0   ل، ل يلبي الإعالم يف بلدي جوانب هذا املوؤ�سر، وبالتايل 

و�سيلة  اأي  يف  حمتوى  على  تعرث  اأن  النادر  من  اأو  امل�ستحيل  من 

اإعالمية يلبي جوانب هذا املوؤ�سر.

هذا  جوانب  من  الأدنى  احلد  بلدي  يف  الإعالم  يلبي     1

يلبي  حمتوى   اعالمية  و�سيلة  تنتج  الأحيان،  بع�س  يف  املوؤ�سر. 

جوانب من هذا املوؤ�سر. اأو، قد يح�سل املواطنون يف بلدي اأحيانا 

ولكن  املوؤ�سر،  هذا  من  جوانب  تلبي  التي  واملعلومات  الأخبار  على 

فقط من خالل عودتهم اإىل عدة م�سادر ومقارنة التقارير فيها.

2   لقد بداأ الإعالم يف بلدي بتلبية العديد من جوانب هذا 

املوؤ�سر. هناك، على الأقل، عدد قليل من و�سائل الإعالم تنتج يف 

كثري من الأحيان املحتوى الذي يلبي جوانب هذا املوؤ�سر. ومع ذلك، 

اأو  احلالية  ال�سيا�سية  القوى  على  يعتمد  زال  ما  التقدم  يكون  قد 

ملكية و�سائل الإعالم / املحررين.

3   تلبي و�سائل الإعالم يف بلدي معظم جوانب هذا املوؤ�سر. 

هناك العديد من  و�سائل الإعالم التي تعمل جاهدة وتنتج ب�سكل 

منتظم املحتوى التي يلبي جوانب هذا املوؤ�سر. وقد مت التقيد بهذا 

املوؤ�سر على مدى عدة �سنوات و / اأو تغيريات يف احلكومة، الأمر 

الذي ي�سري اإىل ترجيح وجود ال�ستدامة.

4   نعم، تلبي و�سائل الإعالم يف بلدي جوانب هذا املوؤ�سر. 

هذا  جوانب  املحتوى  يلبي  اأن  يتوقعان  واجلمهور  الإعالم  و�سائل 

اأو  املطلوب  امل�ستوى  دون  �سحافة  اإما  هي  ال�ستثناءات  املوؤ�سر. 

بها  ويعرتف  تو�سف  املثال  �سبيل  )على  �سحايف  غري  حمتوى 

باعتبارها تعرب عن راأي ما اأو اإعالنية(. تلبية هذا املوؤ�سر ا�ستمر 

والتقلبات  احلكومية،  التغيريات  من  العديد  خالل  حاله  على 

التقاليد  اأو اختالف  و /  العام،  الراأي  والتغريات يف  القت�سادية، 

الجتماعية.

الهدف 6:

 يخدم الإعالم املواطنني من خالل تقدمي اأخبار ومعلومات 

مفيدة ومهمة وتي�سري النقا�س العام

ال�ساملة  املناق�سات  وتي�سري  الإعالم  و�سائل  ت�سجيع   :1 املوؤ�سر 

وال�سيا�سية  )الجتماعية  والدولية  والوطنية  املحلية  الق�سايا  حول 

والقت�سادية، وما اإىل ذلك( والتي تعترب مهمة للمواطنني.

وال�سيا�سات  الإعالمية  واملناق�سات  التقارير  دعم   :2 املوؤ�سر 

وتطبيق   ، الإعالم  و�سائل  يف  احلكومية  وال�سفافية  الدميقراطية 

النظم العادلة ، وحماية امل�ستهلك.

الإعالم  و�سائل  تقدمها  التي  واملعلومات  الأخبار  تكون   :3 املوؤ�سر 

وال�سيا�سية  )الجتماعية  والقرارات  اخليارات  توفر  �سلة،  ذات 

والقت�سادية، وما اإىل ذلك( التي اتخذت  من قبل مواطنني.

و�سائل  تبثها  التي  واملعلومات  بالأخبار  املواطنني  ثقة   :4 املوؤ�سر 

العالم وباأن تلك الو�سائل تنقل الواقع بدقة.

املوؤ�سر ٥: ي�ستطيع املواطنون متييز املحتوى بكونه حزبي، اأوحتريري، 

اأو اإعالين.

للحوار  بّناء  العالم احلزبية جزء  و�سائل  يكون حمتوى   :6 املوؤ�سر 

الوطني؛ وميتنع عن بث »خطاب الكراهية«. 

نظر  وجهات  عدة  للمواطنني  الإعالم  و�سائل  تعر�س   :7 املوؤ�سر 

وخربات متعددة ملختلف الفئات الجتماعية وال�سيا�سية والإقليمية، 

واجلن�سانية، والإثنية، والدينية، واملذهبية وغريها.

متت عملية اإجراء الدرا�سة على النحو الوارد اأعاله، مع اإجراء 

التعديالت التالية:

 ،٦ الهدف  لدرا�سة  الأع�ساء.  من  متميزة  جمموعة  اختيار   “

طالبية،  وقيادات  اأكادمييني،  حما�سرين  من  الأع�ساء  يتاألف  قد 

حقوق  جمال  يف  ونا�سطني  العالم،  و�سائل  وحمللي  ومدونني، 

الإن�سان وقادة املنظمات غري احلكومية الأخرى، وروؤ�ساء / اأع�ساء 

جمعيات جتارية ، اأو قادة اأو اأع�ساء نقابيني. ومت�سيا مع منهجية 

داخل  التنوع  الأع�ساء  ميثل  الأ�سلي،  الإعالم  ا�ستدامة  موؤ�سر 

بني  التوازن  على  ملعايرياملحافظة  وفقا  اختيارهم  ويتم  املجتمع، 

يف  والع�سوية  الريفية،  واملناطق  العا�سمة  يف  والإقامة  اجلن�سني، 

خمتلف الف�سائل ال�سيا�سية اأو غريها.

“  تعريف التقدير املعدل وتف�سري التقدير النهائي. التوجيهات 

ب�ساأن كيفية ت�سجيل كل موؤ�سر والتعاريف ملعنى كل تقدير تقت�سر 

منهجية
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يتم تف�سري التقدير الإجمايل للهدف على اأنه يعني ما يلي:

غري م�ستدام )0-1(: ل يلبي قطاع الإعالم يف الدولة الأهداف اأو 

اأنه يلبي احلد الأدنى منها فقط. حمتوى و�سائل الإعالم يتعار�س مع 

املعلومات التي يحتاجها املواطنون، وو�سائل الإعالم ت�سعى يف املقام 

الأول خلدمة القوى ال�سيا�سية اأو القوى الأخرى، وم�ستوى الحرتاف 

منخف�س.

الدولة  يلبي قطاع الإعالم يف  نظام خمتلط غري م�ستدام )2-1(: 

احلد الأدنى من الأهداف ب�سبب وجود  قطاعات كبرية من الإعالم 

املبكر  من  القوى.  من  غريها  اأو  ال�سيا�سية  للقوى  بوجودها  تدين 

تطوير  يف  الوا�سح  التقدم  من  بالرغم  ال�ستدامة  على  احلكم 

الإعالم، وتوفري املعلومات التي يحتاجها املواطنون،  وزيادة الكفاءة 

املهنية. 

نظام قريب من ال�ستدامة )2-3(: تطور قطاع الإعالم يف الدولة  يف 

تلبية موؤ�سرات متعددة، وي�سعى العديد من و�سائل الإعالم با�ستمرار 

التي يحتاجوها مع احلفاظ  املعلومات  املواطنني وتوفري  اإىل خدمة 

وقد  املنا�سب.  الوقت  يف  توفريه  يتم  ومفيد  مو�سوعي  حمتوى  على 

ولكن  التغيريات يف احلكومة،  الرغم من  الإجنازات على  ا�ستمرت 

قد يكون هناك حاجة اإىل مزيد من الوقت للتاأكد من اأن التغيري هو 

دائم وان زيادة الحرتاف هي م�ستدامة.

نظام م�ستدام )3-4(: يعترب قطاع الإعالم يف الدولة عموما قطاعا 

حمتوى  يف  يحتاجها  معلومات  بتوفري  املواطن  يخدم   حمرتفا؛ 

مو�سوعي، ويف الوقت املنا�سب، وذات فائدة، ويي�سر النقا�س العام. 

هو  املهنيني  والإعالميني  الإعالم  و�سائل  ملعظم  الرئي�سي  والهدف 

خدمة هذه الغايات، وباملثل، فاإن اجلمهور يتوقع ذلك من  القطاع 

التغريات  من  الرغم  على  الإجنازات  ا�ستمرت  وقد  الإعالمي. 

املتعددة يف احلكومات ، والتقلبات القت�سادية، والتغريات يف الراأي 

العام اأو التقاليد الجتماعية.


