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مصادر التغطيات اإلعالمية
والحق في الوصول
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أع ّد الدراسة يف مؤسسة مهارات:
الدكتور عيل الرمال
االستاذ طوين مخايل
مراجعة الدكتور جورج صدقة

تعب بالرضورة عن آراء برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
إ ّن التحليالت والتوصيات بشأن السياسات الواردة يف هذا التقرير ،ال ّ

مقدمة
خصصت الرشعات اإلعالمية العاملية ،املهنية واألخالقية ،مكان ًة هام ًة للمصادر التي يستقي منها الصحايف معلوماته
ّ
بكونها ركيزة أساسية يف مامرسة املهنة .وقد شدّدت هذه الرشعات عىل واجبات الصحايف حيال مصادره :كاحرتام
الحقيقة ،وعدم نرش األخبار إال إذا كانت من مصدر معروف ،ورفض أي إغراءات لنرش الخرب أو حجبه ،وحق الجمهور
يف أخبار صحيحة ،وعدم املزج بني الصحافة واإلعالن أو الدعاية ...لكنها تناولت ً
أيضا حقوق الصحايف يف هذا امليدان
السيام منها الحق يف الوصول إىل مصادر املعلومات.
ويشكل التعاطي السليم مع املصادر تح ّد ًيا أساس ًّيا ودا ًمئا لوسائل اإلعالم ،بالنظر إىل املخاطر التي تحيط بالصحايف
من خالل التدفق الكبري للمعلومات ،السيام يف العرص الرقمي ،بحيث باتت االشاعات واملعلومات املغلوطة تتدفق
بشكل كبري عىل الشبكة العنكبوتية ،فضال عن تزايد دور امللحقني اإلعالميني الذين يسعون إىل استغالل وسائل اإلعالم
لتمرير األخبار التي تصب يف مصلحتهم.
هذه املخاطر تهدد رسالة اإلعالم األوىل أي تقديم معلومات دقيقة وصحيحة للرأي العام ،كام تهدد األهداف األخرى
للعمل اإلعالمي كالسعي إىل كشف الحقيقة ،عدم تضليل الرأي العام بشأن الوقائع واإلتهامات املرتبطة بإدارة
املال العام وبتسيري الشأن العام ،الحفاظ عىل صحة املواطن وسالمته وحامية مصالحه وضامن حقوقه الدستورية
والقانونية ،وغريها من اإلهتاممات التي يصعب تحقيقها من من دون التأكد من املعلومة.
إنطال ًقا من هذه املسلامت تسعى هذه الدراسة إىل تحليل تعاطي وسائل اإلعالم مع مصادر التغطيات الصحافية عىل
ضوء “ميثاق الرشف اإلعالمي لتعزيز السلم االهيل يف لبنان” الذي أطلقه رسم ًّيا مرشوع بناء السالم يف لبنان التابع
نص هذا
لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف  25حزيران  2013والذي وقعت عليه غالبية وسائل اإلعالم اللبنانية .وقد ّ
امليثاق رصاحة يف عدد من مواده اآلتية عىل كيفية التعاطي مع املصادر:
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املادة  :6تأكيد الحق يف الوصول إىل املعلومات واألخبار واإلحصاءات التي تهم املواطنني من مصادرها املختلفة،
وتحليلها ونرشها والتعليق عليها والتزام حامية هذه املصادر وعدم إفشاء مصادر األخبار الرسية ألن ذلك قد
يؤدي إىل إلحاق الرضر بها ،أو يجعلها تحجم عن الكالم تدريجيا أو كليا ،مام يرض مبستوى تدفق املعلومات
والحصول عليها الحقا.
املادة  :7اإلمتناع عن اعتامد وسائل غري رشعية يف الحصول عىل األخبار والصور والوثائق وغريها ،واملحافظة عىل
رسية املصادر اال يف ما ميس األمن الوطني .ويعترب االفرتاء أو االتهام من دون دليل من األخطاء الفادحة التي
تتعارض مع أخالقيات املهنة ،والتزام تصويب ما يثبت عدم صحته.
املادة  :8التزام عدم نرش املعلومات التي تم الحصول عليها باعتبارها غري قابلة للنرش  Off-the-Recordلكن
ميكن توظيف تلك املعلومات بشكل غري مبارش من خالل االستقصاء والتحقق من جديتها وصدقيتها أو عن
طريق نرشها من دون االشارة إىل املصدر.
املادة  :9مامرسة أقىص درجات املوضوعية يف “ نسب” املواد التي تنرش إىل مصادرها وذكر مصدر كل مادة.
ويراعى عدم “النسب” إىل مصادر مجهولة ،اال اذا استحال الحصول عىل املعلومات بغري هذه الوسيلة.
املادة  :10التزام الدقة واملوضوعية يف صياغة وتحرير واخراج ونرش املعلومات والوثائق والصور واملشاهد ،يف
كل املواضيع اإلعالمية الخاصة باإلعالم املكتوب واملسموع واملريئ وااللكرتوين ،من دون تحريف الحقائق.
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القسم االول :اإلطار العام للدراسة
اتسعت ظاهرة البحث يف مجال مصادر املعلومات املستخدمة يف اإلعالم عقب قرار سحب “جائزة بوليتزر” من
تبي أنها اختلقت القصة
الصحافية جانيت كوك العاملة يف صحيفة واشنطن بوست األمريكية عام  1981بعدما ّ
الخربية الفائزة والتي تروي قصة طفل مدمن للهريويني عمره مثاين سنوات .وقد اتضح أن املصادر املج ّهلة التي
استندت اليها كانت مختلقة.
بعد هذا الحدث تزايدت البحوث بشكل كبري يف هذا املجال مع ظهور حاالت أخرى أيسء فيها استخدام مصادر غري
مؤكدة مثل قضية العب الكرة أوجيه سمبسون الذي اتهم بقتل زوجته السابقة وصديقها والتي توسعت الصحف
ووسائل اإلعالم األخرى يف تناول تفاصيل منها معتمدة عىل مصادر غري محددة .1مع العلم أن هذه القضية شغلت
اإلعالم األمرييك يف عناوينه الرئيسية ألكرث من عام.
وما يزيد من صعوبات التحقق من املصادر أن التغطيات اإلعالمية مل تعد تأيت كام كان ساب ًقا من مصادر محددة،
كالوكاالت أو العالقات اإلنسانية املبارشة ،بل أصبح لها ميادين كثرية السيام مع الثورة الرقمية التي أطلقت عىل
مجتمع اليوم تسمية “مجتمع املعلومات”.
وتعترب مصادر التغطيات اإلعالمية ركيزة العمل اإلعالمي ،غري أن التعاطي مع املصادر الصحافية يتطلب خربة ودقة
صحيحا ،ال بل قد تعمد املصادر إىل استخدام الصحايف من
بالنظر إىل أن ما تورده املصادر قد ال يكون بالرضورة
ً
خالل تزويده مبعلومات ترغب يف نرشها ليس خدم ًة للحقيقة أو للمصلحة العامة بل ملصلحتها الشخصية ،أو تزويده
مبعلومات منقوصة ومجتزأة.
وكث ًريا ما يورد الصحايف مصادر مجهولة ،غري مع ّرف عنها ،إما لحرصه عىل عدم الكشف عن هوية املصدر حامية له،
أو ألن املعلومات التي يتم مشاركتها غري مؤكدة فيام تريد هذه املصادر تسويقها خدم ًة ألجندات ومصالح مختلفة.
لكن ما ينرش هو يف النهاية من مسؤولية الصحايف الذي يفرتض به التأكد من صحة ما ينقله ألن القارئ غري قادر عىل
التحقق من املعلومة كام انه يبني رأيه انطال ًقا مام تزوده به وسائل اإلعالم.
وقد بات حسن التعاطي مع املصادر من أسس العمل اإلعالميً ،
فضل عن اتساع املطالبة بحق اإلعالميني بالوصول
إىل مصادر املعلومات ملا يف ذلك من خدمة للشأن العام وتحقي ًقا ملبدأ الشفافية.
Sharkey, Jacqueline (1994). Offside on O.j. American Journalism Review. December 1994. p.21.
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1هدف الدراسةغال ًبا ما تشهد الساحة اللبنانية نقاشات حول قضايا خالفية (بيئية ،سياسية ،إقتصادية ،إجتامعية...الخ) ،حيث تعمد
وسائل اإلعالم املختلفة عىل ترسيب معلومات متناقضة منسوبة إىل مصادر معلومة وأخرى مجهولة بغية “تعزيز
الحقائق” التي تنرشها والتي غال ًبا ما تتناقض مع “حقائق” أخرى منسوبة إىل مصادر مغايرة.
انطال ًقا ّ
مم تقدّم تأيت هذه الدراسة للبحث يف أهمية املصادر يف مامرسة وسائل اإلعالم اللبنانية وما يتبع ذلك من
آثار عىل صحة الوقائع التي تؤثر يف اتجاهات الرأي العام واملسار الدميقراطي .لذلك هي تحاول اإلجابة عىل األسئلة
اآلتية:
ــكيف تتعاطى وسائل اإلعالم اللبنانية مع املصادر تب ًعا مليثاق الرشف املوقع عليه ال سيام املواد املذكورة أعاله؟
ــمدى التزام وسائل اإلعالم بنسب املواد التي تنرشها وذكر مصادر املعلومات؟
ــتحديد نوع املصادر اإلعالمية ودرجة دقتها؟
ــمدى تحقق الصحافيني من املعلومات من مصدرها األصيل ومقاطعتها مع أكرث من مصدر؟
ــتحديد مهنية وسائل اإلعالم انطالقًا من تعاطيها مع املصادر والتحديات التي تعرتضها للوصول إىل املعلومات؟
ــمدى التزام وسائل اإلعالم اإللكرتونية بإحرتام حقوق النرش من خالل ذكر مصدر الخرب او نسب الصورة وذكر
مصدرها األصيل؟

2-إشكالية الدراسة

تثري ظاهرة عدم الوضوح يف استخدام مصادر املعلومات يف التغطيات اإلعالمية عددًا من القضايا التي تتصل ً
إتصال
وثي ًقا باألداء املهني للصحافيني وأخالقيات العمل الصحايف ومصداقية املؤسسة اإلعالمية وثقة الق ّراء واملشاهدين فيام
ينرش.
فالقواعد املهنية واألخالقية تؤكد عىل رضورة قيام الصحافيني واملؤسسات اإلعالمية بإسناد املعلومات املنشورة إىل
مصادرها عىل أساس أن الصحافة هي مهنة جمع ونرش املعلومات وتزويد الجمهور بالوقائع والحقائق.
ونظ ًرا لتأثري هذه الظاهرة عىل مصداقية اإلعالم وثقة الق ّراء فيام ينرش من معلومات باإلضافة إىل تأثريها عىل األداء
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املهني أو اإللتزامات األخالقية والقانونية ،فان مشكلة البحث تدور حول تساؤل رئييس :هل يتعامل اإلعالم اللبناين
بشكل صحيح مع املصادر؟ وما عالقة هذا املوضوع ببعض املتغريات التابعة كمثل احرتام وسائل اإلعالم ملصدر
املعلومة؟ وملاذا تلجأ وسائل اإلعالم إىل نقل األخبار مع تجهيل املصدر؟

3منهجية الدراسةبغية اإلجابة عىل إشكالية الدراسة وعىل األسئلة التي تدور حولها ،تم اعتامد منهجية بحثية تقوم عىل ثالثة محاور:
استطالع رأي أهل املهنة ،تحليل حالة تغطية ميدانية ،مقارنة مصادر األخبار والصور يف مؤسسات اعالمية.

.أاستطالع رأي أهل املهنة

عمدت الدراسة إىل استطالع رأي مسؤويل التحرير يف عرشين وسيلة إعالمية مختلفة من خالل استبيان ملعرفة كيف
يتعاطى هؤالء مع املصادر .وتنوعت املؤسسات اإلعالمية بني صحافة مكتوبة ،تلفزيونية ،إذاعية وإلكرتونية ،وتم
اختيارها من بني املؤسسات التي وقعت عىل ميثاق الرشف اإلعالمي لتعزيز السلم األهيل يف لبنان.
تضمن اإلستبيان مجموعة من األسئلة التي من شأنها أن تسهم يف تحليل ورشح أبرز املواضيع املتعلقة باملصادر
الصحافية والحق يف الوصول إىل املعلومات ومنها:
ــأهمية املصادر بالنسبة للعمل الصحايف
ــثقافة نسب الخرب والتعاطي مع املصادر
ــالصعوبات والعوائق التي تعرتض وصول الصحايف اللبناين إىل املعلومة والتعاطي معها مبهنية
ــأهمية الحق يف الوصول إىل املعلومات لتعزيز املصادر والعمل الصحايف والشفافية واملصداقية
2
ــأهمية إقرار قانون حول الحق يف الوصول إىل املعلومات

 -2نص االستبيان يف اخر الدراسة (ص .)٥٢
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.بتحليل حالة تغطية ميدانية

ّإن اختيار أي تغطية ميدانية وكيفية التعاطي مع مصادر األخبار ميكن أن يجيب عىل األسئلة املطروحة .ولقد وقع
اإلختيار عىل قضية أثارت إهتامم الرأي العام والطبقة السياسية وكانت موضوع تحقيقات وسجاالت بالنظر إىل
تناولها قضية فساد مباليني الدوالرات وتتناول اإلنرتنت غري الرشعي.
وارتكزت العينة عىل رصد التغطيات خالل األسبوع األكرث ً
تداول يف هذه القضية من خالل الصحف ونرشات أخبار
التلفزيون والراديو .وارتكزت املنهجية املتعلقة بهذا املحور عىل دراسة وتحليل املؤرشات املتعلقة باملصادر الصحافية
وأهمها:
 تحديد مرتكزات الخرب :إتهام أو معلومة؟ هل الخرب مستند إىل مصدر؟ نعم/كال؟ نوع املصدر :حكومي ،خاص؟ تسمية املصدر أو تجهيله؟ -تحليل تقاطع املعلومات ،fact-checking ،توازن املصادر ،املهنية يف التعامل مع املصادر؟

.جمقارنة مصادر األخبار والصور

لقد تم رصد األخبار املحلية املنشورة تبا ًعا يف املواقع اإلخبارية اإللكرتونية ليوم واحد وهو تاريخ .2016/11/15
وترتكز منهجية التحليل عىل:
 تحديد حجم األخبار ونوعها ومصدر الخرب األسايس. تحديد مصدر الصورة املرافقة للخرب ومراعاة حقوق النرش(حامية امللكية الفكرية).ولقد تم استخدام وحدة الخرب كوحدة للتحليل.
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4المدونة:تتكون عينة املدونة من:
ً
مسؤول يف غرف التحرير يف وسائل اإلعالم التالية:
.أ األجوبة عىل اإلستبيان املوجه إىل عرشين
ــمحطات التلفزة :ام يت يف ،املنار والجديد.
ــاإلذاعات :النور ،صوت لبنان (األرشفية) ،صوت الشعب ،صوت لبنان (ضبيه) ،صوت املدى ،إذاعة لبنان .
ــالصحف :السفري ،النهار ،اللواء ،املستقبل ،الرشق ،األخبار ،اوريون لو جور.
ــاملواقع اإلخبارية اإللكرتونية  :الوكالة الوطنية لإلعالم ،النرشة ،ليبانون فايلز واملدن.
.ب التقارير اإلخبارية املرصودة يف قضية اإلنرتنت غري الرشعي يف الصحف ونرشات األخبار التلفزيونية واإلذاعية
للفرتة املمتدة بني  12و 20نيسان  2016وشملت وسائل اإلعالم التالية:
ــمحطات التلفزة :تلفزيون لبنان ،ال يب يس ،ام يت يف ،املنار ،او يت يف ،املستقبل والجديد.
ــاإلذاعات :النور  ،لبنان الحر  ،الرشق  ،صوت لبنان (األرشفية)  ،صوت الشعب ،صوت لبنان (ضبيه) ،صوت املدى.
ــالصحف :السفري ،النهار ،اللواء ،املستقبل ،الرشق ،الديار ،البلد ،األخبار ،الجمهورية ،لوريون لو جور ،الدييل ستار.
ج -األخبار املحلية للنرشة اللبنانية يف موقعي “ليبانون فايلز” و”النرشة” ليوم واحد ( )2016/11/15من السابعة
صباحا حتى الثالثة بعد الظهر.
ً
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القسم الثاني :المصادر من منظار اإلعالميين
اعتمدت الدراسة عىل اإلستبيان من أجل تبيان أهمية املصادر بالنسبة للعمل الصحايف وثقافة نسب الخرب والتعاطي
مع املصادر لدى الصحافيني ومعرفة الصعوبات والعوائق التي تعرتض وصول الصحايف إىل مصادر املعلومات .لذلك
تم التوجه مبجموعة أسئلة إىل  20صحاف ًّيا من مسؤويل التحرير يف  20مؤسسة إعالمية مطبوعة وتلفزيونية وإذاعية
وإلكرتونية ،ومن ثم تم تحليل أجوبتهم.
وقد جاءت النتائج عىل الشكل التايل:

1.1إتاحة الوصول إىل املعلومات:
يبني الجدول رقم ( )1أن  % 65من املستطلعني يجدون صعوبة يف الحصول عىل املعلومات بغية تعزيز نصوصهم
التحريرية ،فيام  % 35يرون سهولة يف الحصول عىل املعلومات .

اتاحة وصول الصحايف اىل املعلومات  -العينة من عرشين استبياناً
(جدول رقم )1
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وميكن تفسري هذه النتائج باإلستنتاجات اآلتية :
ــغياب الترشيعات والقوانني امللزمة بإعطاء املعلومات أو حق طلب نرش املعلومات.
ــالقيود عىل املوظفني يف اإلدارات العامة لجهة منع الترصيح وإعطاء معلومات إال بإذن من الهرمية اإلدارية.
ــغياب ثقافة الشفافية يف الدوائر العامة والخاصة وثقافة إعطاء املعلومات.
ــتبعية وسائل اإلعالم وعدم الرغبة بالوصول إىل املعلومات بسبب ملكية وسائل اإلعالم وارتباطاتها املتعددة.
غري أن هناك فئة من الصحافيني لديهم عالقاتهم الخاصة متكنهم من الحصول عىل املعلومات خارج القيد القانوين.

2.2التعامل مع املصادر:
يبني الجدول رقم ( )2األجوبة عىل السؤال :هل هناك مبادئ ومعايري موحدة فيام يخص املصادر الصحافية يعمل
ويلتزم بها املحررون يف غرف التحرير؟

معايري موحدة خاصة بالوسيلة االعالمية يلتزم بها املحررون يف غرف االخبار
(جدول رقم )2

وجاءت األجوبة أن  % 80من الوسائل اإلعالمية ال يوجد لديها معايري مهنية واضحة للتعامل مع املصادر ،وهذا يعني
أن طبيعة العالقة بني الصحايف ومصادره اإلخبارية هي التي تحدد طبيعة الرسالة اإلعالمية املنتجة واتجاهها ،والتي
تتأرجح بني اإلستقاللية ،تبادل املصالح ،التبعية ،أو الرصاع.
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3.3نوع املصادر:
ما زالت املصادر املجهولة أو “املج ّهلة” تشكل ما نسبته  % 40من التغطيات يف اإلعالم اللبناين بحسب الجدول رقم
( )3مقابل  % 60تستند إىل مصادر إسمية معروفة .هكذا جاءت األجوبة عىل السؤال :ما هي أكرث أنواع املصادر
املستعملة يف عملكم الصحايف :مصادر معروفة أم مصادر مج ّهلة؟
وهذه الظاهرة ليست حك ًرا عىل اإلعالم اللبناين بل متتد إىل اإلعالم العريب والدويل يف ظروف معينة .فقد أظهرت
دراسة أجراها “دنهام” حول استخدام املصادر املج ّهلة يف صحيفتي لوس انجلوس تاميز وواشنطن بوست خالل فرتة
الرصاع يف البوسنة والصومال أن الواشنطن بوست استخدمت املصادر املج ّهلة بنسبة  % 37ولوس انجلوس تاميز
بنسبة .3% 29

توزيع نوع املصادر االكرث استعامال يف غرف التحرير
(جدول رقم )3

Denham, Bryan (1994). Anonymous Government Sources in the New York Times’ Coverage of the Middle East Peace Accords, the Conflict in
Bosnia, and the Clinton Health Care Package. Paper Presented at the Annual Convention of the Association for Education in Journalism and Mass
Communication, Atlanta, Georgia, August 1994, Pp. 11-15
3
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مع العلم ان  % 65من مسؤويل التحرير يف وسائل اإلعالم املستطلعة اعتربوا أن تجهيل املصدر يؤثر عىل مصداقية
األخبار وثقة الجمهور بها ،فيام مل يوافق  % 35عىل هذا الرأي (جدول رقم.)4

تجهيل املصدر يؤثر عىل مصداقية االخبار وثقة الجمهور بها
(جدول رقم )4

4.4الشفافية يف الكشف عن املصادر أو حجبها:
إن اتخاذ أي قرار بنرش معلومات منسوبة إىل مصدر مج ّهل يتطلب أن توضح املؤسسة اإلعالمية للقارئ أسباب هذا
التجهيل يف التغطية اإلعالمية .لكن ردًّا عىل السؤال :هل تعتمدون سياسة إطالع القارئ أو املشاهد قدر اإلمكان
عن سبب عدم كشف إسم املصدر الذي يستحق الحامية؟ جاءت األجوبة أن  % 80من مسؤويل التحرير ال يطلعون
الجمهور عىل سبب عدم كشف أسامء املصادر ،فيام  % 20فقط يطلعون جمهورهم عىل األسباب املوجبة للتجهيل
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اعتامد سياسة الشفافية عرب اطالع الجمهور عىل سبب عدم كشف اسامء املصادر
(جدول رقم )5

ان هذه النتائج تطرح إشكالية املامرسات املهنية واألخالقية املرتبطة بظاهرة تجهيل مصادر األخبار يف اإلعالم اللبناين
وتطرح سلسلة تساؤالت حول أسباب التجهيل لجهة الهروب من املساءلة وحامية املصادر وتحقيق السبق الصحايف
وخوف الصحايف واملصدر نفسه اضافة إىل عدم التأكد من صحة املعلومات نفسها.

5.5مصداقية املعلومات وتجهيل املصدر:
أ ّكد  % 85من مسؤويل التحرير يف وسائل اإلعالم اللبناين يف استطالع آرائهم أن عدم ذكر اسم املصدر يس ّهل الرتويج
ملعلومات غري صحيحة جدول رقم ( .)6هذا يسمح باإلعتقاد أن العديد من اإلعالميني يلجأون إىل إسناد معلوماتهم
الشخصية إىل مصادر مج ّهلة لكسب التقدير وإعطاء مصداقية أكرب للخرب أو التغطية اإلعالمية .بينام مل يوافق % 15
من املستطلعني عىل هذه الفرضية.
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عدم ذكر اسم املصدر يسهل الرتويج ملعلومات غري صحيحة
(جدول رقم )6

اال أنه من املعروف أن تجهيل مصادر املعلومات يرتبط ً
ارتباطا وثي ًقا بظاهرة الترسيب بغية خلق ما يسمى “بالونات
االختبار” تجاه قضايا معينة .وهذا ما يؤكده الجدول رقم ( )7حيث وافق  % 80من مسؤويل التحرير عىل أن عدم
ذكر اسم املصدر يتيح للصحايف اختالق أخبار ونسبتها إىل مصادر مجهولة ،فيام اعرتض  20%عىل هذا التفسري .

عدم ذكر اسم املصدر يتيح للصحايف إختالق االخبار ونسبتها اىل مصادر مجهولة
(جدول رقم )7
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6.6صعوبات العالقة مع املصادر املج ّهلة:
ــان الرغبة يف تجهيل املصادر تعود لعدة أسباب ،منها:
ــبنا ًء عىل طلب املصدر ورغب ًة يف حاميته.
ــتحقيق السبق الصحايف.
ــاملنافسة مع الصحف األخرى.
ــأهمية وحساسية املعلومات.
ــخوف من العواقب.
ــعدم التأكد من صدق املعلومات.
ــرسعة انهاء العمل يف الوقت املحدد...
ويبني الجدول رقم ( )8أن  % 35من املستطلعني يعتربون أن أبرز الصعوبات التي تعرتض الصحايف اللبناين يف تعاطيه
مع املصادر املج ّهلة تكمن يف كونها تحمل معلومات مجتزأة أو منقوصة .بينام يعترب  % 35آخرون أنها تكون
مرشوطة أو مجتزأة أو مفبكرة.

الصعوبات التي تعرتض الصحايف يف التعاطي مع املصادر املُج ّهلة
(جدول رقم )8
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فيام اعترب الباقون أن الصعوبات تكمن يف الخوف من إعطاء املعلومات أو الخشية من املعلومات املفربكة لخدمة
مصالح محددة.
ثان قبل نرشها ،فإن جميع املستطلعني
واذا كانت القواعد املهنية تتطلب التأكد من املعلومات املج ّهلة من مصدر ٍ
من مسؤويل التحرير أكدوا عىل هذه القاعدة

رضورة تأكيد املعلومات املرسبة من مصادر مجهولة من مصدر ثانٍ
(جدول رقم)9

7.7أهمية قانون الحق يف الوصول إىل املعلومات:
ضمنت الترشيعات واملواثيق الدولية حق الحصول عىل املعلومة عىل اعتبار أنه حق أسايس لإلنسان ويسهم يف دعم
حرية الرأي والتعبري وتنمية الدميقراطية والشفافية .ويشري قرار األمم املتحدة رقم  59يف العام  1946إىل “أن حرية
الوصول إىل املعلومات حق أسايس لالنسان وأنها محك جميع الحقوق التي كرست األمم املتحدة نفسها لها”.
ولضامن تطبيق حق الوصول إىل املعلومات يف أي دولة يتوجب وجود قانون ينص عىل هذا الحق .وقد اعترب % 80
من مسؤويل التحرير يف وسائل اإلعالم اللبنانية أن وجود قانون يرعى حق الوصول إىل املعلومات يؤثر عىل شفافية
العمل الصحايف ،فيام عارض هذا التوجه  % 15جدول رقم (.)10
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مدى تأثري قانون حق الوصول اىل املعلومات عىل شفافية العمل الصحايف
(جدول رقم )10

كام أن الحق يف الحصول عىل املعلومات يساعد املواطن عىل إثبات انتهاكات وتجاوزات الفاسدين إضافة إىل زيادة
إدراك الفرد ومعرفته بالقضايا املتعلقة بالفساد وتعزيز قيم الشفافية واملساءلة.
وقد رأى  % 90من مسؤويل التحرير أن اقرار قانون حق الوصول إىل املعلومات يف لبنان يساهم يف الحد من فساد
القطاع العام جدول رقم ( )11فيام مل يوافق  % 10عىل هذا الرأي.

تأثري قانون حق الوصول اىل املعلومات عىل الحدّ من فساد القطاع العام
(جدول رقم )11
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ان النتائج املحققة يف اإلستبيان تؤكد أهمية إقرار قانون يعطي الحق بالوصول إىل املعلومات ملا له من أهمية يف
عمل الصحايف يف الوصول إىل مصادر املعلومات والتعامل معها إضافة إىل محاربة الفساد.
فمرشوع القانون يؤكد يف مادته األوىل عىل أن الهدف من القانون هو تعزيز الشفافية يف اإلدارة واملساعدة عىل
مكافحة الفساد من خالل متكني كل شخص من مامرسة الحق يف الوصول إىل املعلومات واملستندات املوجودة لدى
اإلدارة واإلطالع عليها.
كام أن املادة  12تعطي الحق يف الوصول إىل أسباب القرارات اإلدارية التي متس حقوق املواطن وهذا من شأنه أن
يعطي الصحايف إمكانية تفسري هذه القرارات خاصة وأن املادة  13توجب تعليل القرارات اإلدارية “تأمينا للشفافية
وتجن ًبا لإلستثنائية والتعسف”.4

8.8التحريض وتجهيل املصادر:
يعترب “ماكسويل ماكومبس” أن هناك مي ًال لدى بعض الصحافيني إىل تفضيل أحد جانبي الرصاع ،ويشمل ذلك أشكال
التغطية اإلعالمية التي يظهر فيها التحيز .5وقد يلجأ الصحايف إىل تجهيل مصادره لزيادة اإلتهامات والتحريض عىل
الطرف اآلخر.
ويبني الجدول رقم ( )12أن  % 75من مسؤويل التحرير يعتربون أن زيادة حجم التحريض واإلتهام يف اإلعالم مرتبط
بتجهيل املصادر.

 4اجريت هذه الدراسة قبل اقرار مرشوع القانون يف املجلس النيايب يف كانون الثاين .2017
 5سليامن صالح ،وسائل اإلعالم وإدارة الرصاع العاملي ،الطبعة االوىل ،الكويت:مكتبة الفالح.
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زيادة حجم التحريض واالتهام يف االعالم تبعا لتجهيل املصادر
(جدول رقم )12

القسم الثالث :المصادر في الممارسة المهنية
أثارت قضية اإلنرتنت غري الرشعي ً
جدال واس ًعا لدى الرأي العام اللبناين ويف أوساط السياسيني ملا حملته يف طياتها من
فساد طال أكرث من جهة .وكان الفتًا أن التغطية اإلعالمية لهذه القضية حملت تناقضات كبرية يف املعلومات واملصادر
التي استندت إليها كل وسيلة إعالمية عىل حدى ً
وصول إىل تحيزات إعالمية لفريق ضد اآلخر ،ثم تجاوز القضية بحد
ذاتها إىل اتهامات وتراشق سيايس غري مبارش.
وقد عمدت الدراسة إىل رصد التغطيات اإلعالمية يف األسبوع األكرث ً
تداول لهذه القضية يف الصحافة املكتوبة ونرشات
أخبار التلفزيون ونرشات اإلذاعة للفرتة املمتدة بني  12و  20نيسان  ،2016إضافة إىل رصد النرشة اللبنانية يف موقعي
صباحا حتى الثالثة بعد الظهر.
“ليبانون فايلز” و”النرشة” ليوم واحد ( )2016/11/15من السابعة ً
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اوال :تغطية الصحافة املكتوبة
1.1حجم التغطية:
تم رصد  77تقري ًرا صحاف ًّيا تناول قضية اإلنرتنت غري الرشعي يف لبنان يف فرتة الرصد .ويظهر الجدول رقم ()13
إهتام ًما متفاو ًتا للصحف اللبنانية بهذا امللف.

التغطية الصحافية لقضية االنرتنت غري الرشعي للفرتة املمتدة بني  20 - 12نيسان
(جدول رقم )13

احتلت صحيفتا الجمهورية والبلد املرتبة األوىل يف التغطية ،تلتهام السفري واللواء ،وتساوت النهار والرشق واألوريون
لوجور.
إال أن األرقام ّ
ً
حارضا يف تقرير واحد عىل األقل يف معظم الصحف اللبنانية،
تدل بشكل واضح إىل أن هذا امللف كان
وهذا يعود إىل تداعيات هذا امللف السيايس واألمني واإلقتصادي الذي شغل الرأي العام واملسؤولني عىل السواء.
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2.2نوع املصادر وتسميتها:
شكلت املصادر الرسمية العدد األكرب من املصادر املرصودة .فالجدول رقم ( )14يظهر أن  % 48.3هي مصادر
حكومية و  % 23.7مصادر نيابية ،وهذه األرقام تعود لوزير اإلتصاالت بالدرجة األوىل وأعضاء اللجنة النيابية
لإلتصاالت إضافة إىل املسؤولني األمنيني والقضاء.
املصادر غري املحددة أو ما يسمى باملصادر املج ّهلة بلغت  % 18.6وهي غال ًبا ما أتت تحت عنوان “ذكرت املعلومات”
تم تجاهل ذكر أي مصدر.
أو “مصادر متابعة” أو ّ
أما املصادر غري الحكومية فأتت غالبيتها ً
نقل عن وسائل اعالم أخرى أو خرباء أو رشكات من ذوي العالقة باملوضوع .

نوع املصادر الصحافية  -تغطية قضية االنرتنت  20 - 12نيسان
(جدول رقم )14

ويظهر الجدول رقم ( )15الجهات اإلسمية ملصادر املعلومات الصحافية حيث احتلت وزارة اإلتصاالت ووزيرها املركز
األول باعتبارها الوزارة املعنية.
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تليها تعليقات السياسيني الناتجة عن الرصاع الذي نشأ بني بعض القيادات السياسية والصيغ اإلتهامية املتبادلة
بينها .أما الجهات املعنية من لجنة اإلتصاالت والقضاء وأوجريو ووزارة الدفاع وقوى األمن فقد كان حضورها طبيع ًّيا
كمصادر أساسية يف قضية اإلنرتنت غري الرشعي.

الجهات االسمية ملصادر املعلومات الصحافية  -العينة من  118مصدرا مختلفا
(جدول رقم )15

3.3طبيعة املعلومات:
يظهر الجدول رقم ( )16بشكل واضح أن الصحف اللبنانية كانت تحرص عىل أن تحمل مصادرها معلومات وحقائق
بنسبة  % 87وهذا عائد إىل استناد الصحف إىل تقارير خرباء يف الجيش اللبناين ومكافحة جرائم املعلوماتية وأوجريو.
أما الباقي بنسبة  % 13فجاء عىل شكل صيغ إتهامية.
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طبيعة املصادر الصحافية  -تغطية قضية االنرتنت  20 - 12نيسان
(جدول رقم )16

وصفت جريدة السفري مدير عام أوجريو عبد املنعم يوسف بـ”حاكم عنكبويت” و”عيل بابا” و”امرباطور أوجريو”
و”شخص غري مرغوب فيه” .ونقلت عن وزير الصحة وائل أبو فاعور “أنه ال يجوز أن يجتمع القاتل ،يف إشارة إىل عبد
املنعم يوسف ،والقتيل” .إضافة إىل اتهام “قيادات يف  14آذار بالضغط عىل القضاء”.
سارعت جريدة األخبار عىل نفس النحو واتهمت جهات “بالعبث مبرسح الجرمية يف محطة الزعرور” .ورأت أن هناك
تضار ًبا يف تقارير الخرباء متهيدًا للفلفة القضية.
بدورها أشارت جريدة الجمهورية إىل اإلتهامات املتبادلة والرصاع السيايس الذي نشأ بني رئيس الحزب التقدمي
اإلشرتايك وليد جنبالط وتيار املستقبل .ونقلت عن جنبالط أن وزير الداخلية أبلغه تورط كبار السياسيني يف ملف
اإلنرتنت غري الرشعي.
أشارت الديار إىل اإلتهامات بني جنبالط وتيار املستقبل واعتربت أن هناك “تقاطع شبكة املصالح مع شبكة الفضائح”.
جريدة النهار بدورها أشارت إىل “شبكة عنكبوتية بحاميات كبرية” فيام اعتربت جريدة الرشق أن “عصابة األنرتنت
هي بحجم الدولة” .واستندت إىل تلفزيون الجديد بأن هناك “أسامء شخصيات بارزة” متورطة ورشكاء يف الخارج.
ونقلت مع جريدة البلد تغريدة لجنبالط الذي تساءل “هل ضاع التحقيق يف أدغال كبار القوم من عسكريني وأمنيني
وإداريني”.
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كام نقلت عن أوجريو مطالبتها بوقف تجاوزات وسائل اإلعالم “لجهة ما يتم تداوله من دون سند صحيح وأدلة ثابتة
وحسية” ،وهذا ما تداولته ً
أيضا صحيفة لوريون لوجور.
نقلت جريدة داييل ستار اتهامات بضغوط من قوى  14آذار عىل القضاء .كذلك أشارت إىل اإلتهامات املتبادلة بني
جنبالط ووزير الداخلية.

4.4نسب املصادر وتوزعها:
يبني الجدول رقم ( )17ان  % 78من املصادر الصحافية هي مصادر إسمية مقابل  % 22مصادر مج ّهلة.

تىنسيب املصادر الصحافية  -تغطية قضية االنرتنت  20 - 12نيسان
(جدول رقم )17

وقد توزعت املصادر اإلسمية بشكل أسايس عىل الحكومي  % 60والربملاين  % 29مبا فيها اإلجتامعات الحكومية
واألمنية والقضايا التي رافقت هذا امللف إضافة إىل دور لجنة اإلتصاالت ورئيسها النائب حسن فضل الله يف تأكيده
عىل “متابعة امللف حتى النهاية” .املصادر غري الحكومية التي بلغت  % 11توزعت عىل “أهل الخربة” ووسائل اإلعالم
األخرى جدول رقم (.)18
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توزيع نسبة املصادر الصحافية  -االسمية تغطية قضية االنرتنت  20 - 12نيسان
(جدول رقم )18

5.5التحقق من املعلومات:
 % 73من املعلومات التي أوردتها الصحافة اللبنانية ذات منشأ واحد وتم اعتامدها كمصدر أسايس من دون مقاطعتها
مع مصادر أخرى للتحقق من املعلومات جدول رقم ( % 27 .)19فقط من املعلومات متت مقاطعتها مع مصادر أخرى.

توزيع نسب مقاطعة املعلومات الصحافية والتحقق منها يف قضية االنرتنت غري الرشعي
(جدول رقم )19
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فصحيفة اللواء قاطعت بعض املعلومات مع اذاعة صوت لبنان وكذلك فعلت األخبار “مع أكرث من طرف معني
بالقضية” اضافة إىل ما نقله تلفزيون الجديد.

6.6حرصية املعلومات:
شكلت املصادر الحرصية للصحف  15%من املصادر املرصودة يف التغطيات الصحافية لقضية االنرتنت غري الرشعي،
ومعظم الصحف أشارت بشكل واضح إىل “معلومات مطلعة للصحيفة” .فيام شكلت تقارير الهيئات والجهات التي
كلفت بالكشف عىل املحطات والرشكات املشتبه بها  % 15من املصادر جدول رقم (.)20

حرصية املعلومات املرصودة يف التغطيات الصحافية يف قضية االنرتنت غري الرشعي
(جدول رقم )20

 % 11من املصادر تعود لوسائل إعالم أخرى ،وهذا ما ش ّكل جز ًءا من تقاطع املعلومات مع الصحف .وبقيت % 59
من املصادر غري محددة أي مبعنى آخر هي مصادر تشاركتها جميع الصحف.
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ثانيا :التغطية التلفزيونية
1.1حجم التغطية:
يشري الجدول رقم ( )21إىل تداول متفاوت لقضية اإلنرتنت غري الرشعي يف محطات التلفزة اذ بلغ عدد التقارير
املرصودة يف الفرتة املمتدة بني  12و  20نيسان  56تقري ًرا حصدت محطة “ام يت يف” ما نسبته  % 23.2من التغطيات.
هذا يعود إىل عالقة املحطة مبارش ًة بهذا امللف عرب ما سمي “محطة الزعرور” ،تلتها مبارش ًة محطة “ال يب يس” ثم
محطة “او يت يف” فمحطة “الجديد” .هذه املحطة االخرية كانت تتناول القضية بتغطيات معاكسة لتغطيات “ام يت يف”.
وقد جعلت التداعيات السياسية واألمنية واملالية للقضية ،أن تغطيتها باتت مادة دسمة يف نرشات األخبار التلفزيونية.
غري أن تلفزيون لبنان بدا وكأنه تجنب الدخول يف التغطيات حول هذا املوضوع نظ ًرا لطبيعتها الساخنة واالتهامية
يف أغلب األحيان.

التغطية االخبارية التلفزيونية لقضية االنرتنت غري الرشعي
(جدول رقم )21
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2.2نوع املصادر وتسمياتها:
هناك تشابه كبري يف نوع املصادر اإلخبارية التلفزيونية مع تلك املذكورة يف الصحافة املكتوبة نظ ًرا لتامثل هذه
املصادر حول القضية .فالجدول رقم ( )22يظهر أن  % 48.18من املصادر هي حكومية و  % 17.27برملانية نظ ًرا
الرتباط هذه القضية بوزارة اإلتصاالت واللجنة الربملانية لإلتصاالت.

نوع املصادر االخبارية التلفزيونية
(جدول رقم )22

احتلت املصادر غري الحكومية  % 18.18بينام بلغت املصادر املج ّهلة  .% 16.36هذه النسبة ترتفع إىل % 23.63
جدول رقم ( )23وهذا طبيعي اذ غالبا ما يعترب مبثابة مصدر مجهول ما ينسب إىل “معلومات مؤكدة” أو “بحسب
تبي أو علم ..الخ
تبي” و”علم” من دون معرفة كيف ّ
املصادر” من دون ذكرها أو “ ّ
احتلت مؤسسة أوجريو ووزارة اإلتصاالت املرتبة األوىل يف املصادر اإلسمية للمعلومات تالهام السياسيون ثم رشكات
اإلنرتنت واألطراف املعنية بامللف.
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الجهات االسمية ملصادر املعلومات االخبارية التلفزيونية
(جدول رقم )23

قياسا إىل تدخالت سابقة خاصة يف امللفات التي تتحدث عن الفساد.
والالفت أن حضور املجتمع املدين كان خفي ًفا جدًّا ً

3.3طبيعة املصادر:
يتبني من الجدول رقم  24أن  % 76من التغطيات اإلخبارية التلفزيونية قدمت معلومات مسندة إىل مصادر أو
ضيوف يف االستديو حول ملف اإلنرتنت غري الرشعي ،فيام  24%هي من باب اإلتهام غري املبني.
محطة “ام يت يف” وصفت عبد املنعم يوسف بـ “رئيس مغارة أوجريو” و”دولة بكاملها بغض النظر عن مخالفاته”
وهو “يشغل خال ًفا للقانون ثالثة مناصب”.
كام اتهمت توفيق حيسو “رشيك عبد املنعم يوسف بهدر  43مليون دوالر” .واتهمت يوسف مبنع تشغيل شبكة
األلياف الضوئية التي كلفت  55مليون دوالر .فيام حرصت املحطة عىل الدفاع عن رئيس جهاز األمن يف محطة
الزعرور “الوهمية”.
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بدورها قالت “ال يب يس” عرب مصادر متابعة “أن هناك تشكي ًكا يف محاوالت إقفال بعض رشكات اإلنرتنت ملصلحة
رشكة “حيسو” .وأشارت إىل اإلتهامات السياسية بني وزير الصحة الذي ميثل رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك وليد
جنبالط وتيار املستقبل الذي يحمي “عبد املنعم يوسف” .ولفتت بشكل إتهامي إىل أن:
ــأحد القضاة موظف يف هيئة أوجريو.
ــزوج أحد املعنيني بالتحقيقات وكيل إحدى رشكات االنرتنت.
ــشقيق أحد املتهمني صهر أحد الوزراء السياديني.

طبيعة املصادر االخبارية التلفزيونية
(جدول رقم )24

إضافة إىل ذلك طرحت “ال يب يس” شكو ًكا حول لفلفة القضية بسبب توقيف بعض األسامء ألنه يوجد “توازن يف
الفساد” حيث انعكس الخالف السيايس خال ًفا يف تحديد نوعية الكابل البحري وهل هو كابل دش لنقل املحطات
التلفزيونية أم كابل “فايرب أوبتيك” لنقل اإلنرتنت بسامت عالية.
محطة “املنار” التابعة لحزب الله أشارت إىل ضغوط سياسية متارس عىل القضاء لتجنيب أصحاب محطة الزعرور (يف
اشارة إىل أصحاب محطة “ام يت يف”) “ املتورطني أيضا يف محطة الباروك”.
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ركزت “املنار” عىل دور رئيس لجنة اإلتصاالت النائب حسن فضل الله ون ّبهت إىل مخاوف من رصف القضية عن
مسارها القضايئ بسبب التسييس وتورط سيايس وتناقضات يف تيار املستقبل إلبعاد اإلتهام عن “الرؤوس الكبرية يف
السياسيني”.
تبنّت “او يت يف” بيان النيابة العامة العسكرية الذي اعترب أن الكابل البحري هو لنقل املحطات التلفزيونية ،واتهمت
عبد املنعم يوسف مبحاولة “تضليل التحقيق” وتحويل األنظار عن املتورطني والرؤوس الكبرية.
وأبرزت املحطة تغريدات النائب وليد جنبالط اإلتهامية ومفوض الحزب التقدمي اإلشرتايك الذي هاجم عبد املنعم
يوسف واتهمه باملشاركة يف كابل الضنية ،وهذا مسار جديد مل تتناوله التحقيقات إضافة إىل إشارتها إىل “االمرباطورية
املالية” التي يدعمها عبد املنعم يوسف وتوفيق حيسو وشبارو ،وهجوم جنبالط عىل وزارة اإلتصاالت ومديرها
اللذين يقومان “برسقة منظمة بأسلوب رخيص”.
واعتربت املحطة أن توفيق حيسو هو اليد اليمنى لعبد املنعم يوسف وهو صاحب الهوائيات غري الرشعية التي
اكتشفت يف جبل صايف.
إىل ذلك أبرزت “او يت يف” تحركات شبابية لشباب التيار الوطني الحر والحزب التقدمي اإلشرتايك ضد عبد املنعم
يوسف .فيام بدا تلفزيون لبنان حذ ًرا واكتفى بنقل الترصيحات الرسمية .وكذلك فعل تلفزيون املستقبل الذي عرض
املواقف املؤيدة ليوسف.
باملقابل ،الصيغة االتهامية املبارشة كانت لتلفزيون “الجديد” الذي اعترب محطات اإلنرتنت “محطات محمية من
زعامات سياسية” .وأشار إىل تقرير رسي يتهم “آل املر وزمرته” .كام عرض ألسامء رشكات و”ارتباطات ارسائيلية
برودماكس” اضافة إىل أسامء أشخاص بشكل علني (اميل لحود ،نرصي لحود ،وآخر من آل املر).
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4.4نسب املصادر وتوزعها:
 % 84من املصادر املستخدمة يف نرشات األخبار التلفزيونية هي إسمية جدول رقم ( )25فيام شكلت املصادر املج ّهلة
(.)% 16

تنسيب املصادر االخبارية التلفزيونية
(جدول رقم )25

وقد احتلت املصادر الحكومية النسبة األعىل ( )% 57من التغطيات اإلخبارية التلفزيونية جدول رقم ( ،)26تلتها
املصادر الربملانية .وهذا عائد إىل طبيعة العالقة بني قضية اإلنرتنت غري الرشعي ووزارة اإلتصاالت واللجنة الربملانية
لإلتصاالت ،فيام شكلت املصادر غري الحكومية (خرباء وأصحاب رشكات ) .% 22
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توزيع نسبة املصادر االخبارية التلفريونية االسمية
(جدول رقم )26

5.5التحقق من املعلومات:
يظهر الجدول ( )27أن  % 62من املعلومات املقدمة يف نرشات األخبار التلفزيونية عرضت من دون التحقق منها،
أما املعلومات التي ّمتت مقاطعتها مع مصدر آخر والتحقق منها فهي بنسبة  .% 38وهذا ما ذكرته محطة “ام يت يف”
استنادًا إىل جريدة األخبار و”وفق مستندات” و”ترصيحات سياسيني”.
محطة “او يت يف” أبرزت وثائق وصور يف ملف الكابل البحري “.املنار” أيضا استندت إىل ما نرشته صحيفة السفري
والوكالة الوطنية لالعالم.

6.6حرصية املعلومات:
ترتفع نسبة املعلومات الخاصة الواردة يف التغطيات التلفزيونية بشكل الفت وتصل إىل  % 40مقابل تراجع املصادر
املج ّهلة إىل  .% 31جدول رقم()28
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توزيع نسب مقاطعة املعلىومات االخبارية التلفزيونية والتحقق منها
(جدول رقم )27

حرصية املعلومات املرصودة يف التغطيات االخبارية التلفزيونية
(جدول رقم )28

وقد تشاركت املحطات مع الوسائل اإلعالمية األخرى وخاصة الصحف بنسبة  % 11وهذا ما يشكل تقاطع معلومات
لتدعيم التغطية التلفزيونية .الباقي هو عبارة عن التقارير الرسمية من الجهات املولجة بالتحقيقات والكشوفات.
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ثالثا :التغطية اإلذاعية
1.1حجم التغطية:
يتقلص حجم التغطية اإلخبارية لقضية اإلنرتنت غري الرشعي يف اإلذاعات عام عليه يف الصحافة املكتوبة والتلفزيون.
وقد بلغ عدد التغطيات يف الفرتة املرصودة  44تقري ًرا .وتصدرت إذاعة النور هذه التغطيات بنسبة  % 27.27ما يعني
حضور هذا امللف بشكل مكثف ويومي يف نرشات األخبار (جدول رقم .)29

التغطية االخبارية االذاعية لقضية االنرتنت غري الرشعي  20 - 12نيسان
(جدول رقم )29

وتساوت إذاعتا صوت لبنان (ضبيه واألرشفية) مع صوت الشعب ،فيام مل يحرض ملف اإلنرتنت غري الرشعي خالل
أسبوع إال جزئيا يف إذاعة لبنان الحر وصوت املدى وإذاعة الرشق.

2.2نوع املصادر وتسميتها:
إن التقارير الـ  44املرصودة إذاع ًّيا استندت إىل  72مصد ًرا كان نصيب املصادر الحكومية أكرث من نصفها جدول رقم (.)30
تلتها املصادر الربملانية .وهذه النتائج تتامثل مع تلك املحققة يف التغطيات التلفزيونية ألنها ترتبط مبارشة بوزارة
اإلتصاالت واللجنة الربملانية لإلعالم واإلتصاالت.
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نوع املصادر االخبارية االذاعية
(جدول رقم )30

اما املصادر املج ّهلة فلم تتجاوز  ،% 11وتدنت املصادر غري الحكومية إىل .% 5.6

الجهات االسمية ملصادر املعلومات االخبارية االذاعية
(جدول رقم )31
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ويظهر الجدول رقم ( )31أن مصادر وزارة اإلتصاالت املعنية مبارشة يف هذا امللف ومواقف السياسيني املرتبطة
شكلت حوايل  % 20من املصادر لكل منهام .تلتها مصادر لجنة اإلعالم واإلتصاالت والجهات املعنية بامللف كأوجريو
ووزارة املالية والدفاع واألمن الداخيل .وقد غابت مؤسسات املجتمع املدين كل ًّيا عن هذه التغطيات .
واملالحظ ارتفاع نسبة املصادر غري املحددة إسم ًّيا إىل حوايل  % 14بسبب ورود تسميات ملصادر غري واضحة “مصادر
إعالمية” و “أشارت معلومات” .كام أوردت إذاعات صوت الشعب وصوت املدى وإذاعة النور “أشارت األوساط” أو
“تكشفت معطيات”.

 3.3طبيعة املصادر:
متيزت التغطيات اإلخبارية اإلذاعية بأن  % 85منها حملت معلومات عن قضية اإلنرتنت غري الرشعي جدول رقم (،)32
فيام انخفض فيها مستوى الصيغ اإلتهامية إىل .% 15

طبيعة املصادر االخبارية االذاعية
(جدول رقم )32

فبحسب إذاعة النور “إن قيادات سياسية من قوى  14آذار توسطت لدى القضاء بغية مراعاة مسؤول األمن يف
محطة الزعرور” .وأشارت إىل “أن الكارتيل األسايس يف فضيحة اإلنرتنت بات معرو ًفا باألسامء” .وركزت اإلذاعة عىل
ترصيحات رئيس لجنة اإلعالم واإلتصاالت النائب حسن فضل الله ،وأوردت ً
نقل عن مصدر رسمي “أن فرضية إخرتاق
شبكة اإلنرتنت من ارسائيل قامئة”.
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إذاعة لبنان الحر وإذاعة الرشق نقلتا اإلتهامات التي وجهها وزير الصحة وائل أبو فاعور لعبد املنعم يوسف يف لجنة
اإلعالم واإلتصاالت إضافة إىل اتهام رئيس اللجنة بأن “األجهزة أدخلت عرب املعابر الرشعية ولكن ببيانات مزورة”،
وهذا ما نقلته ً
أيضا إذاعة صوت املدى.
فيام نفت صوت لبنان (األرشفية) عىل لسان وزير اإلتصاالت بطرس حرب “اإلتهامات الباطلة التي تطال فريق عمله”
واعتبارها “اجتهادات بعيدة عن الواقع”.

 4.4نسب املصادر وتوزعها:
يبني الجدول رقم ( )33ان  % 86من املعلومات الواردة يف التغطيات اإلخبارية اإلذاعية لقضية اإلنرتنت منسوبة
ملصادر إسمية.

تنسيب املصادر االخبارية االذاعية
(جدول رقم )33

فيام بلغت نسبة املعلومات املج ّهلة املصدر  .% 14وهذه املعلومات إ ّما مج ّه ّلة كل ًّيا أو بعبارات كمثل “املصادر”
و“املعلومات” و“أوساط مواكبة” .وقد احتلت املصادر الحكومية  % 60من التسميات ،تلتها املصادر الربملانية ،% 34
وغري الحكومية  % 6جدول رقم(.)34
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توزيع نسبة املصادر االخبارية االذاعية االسمية
(جدول رقم )34

وميكن اعتامد التفسري نفسه لهذه النتائج عىل اعتبار أن ملف اإلنرتنت غري الرشعي مرتبط بوزارات محددة ولجنة
اإلعالم واإلتصاالت وبعض مواقف الرسميني من حكوميني وبرملانيني من هذا امللف.

5.5التحقق من املعلومات :
يشري الجدول رقم ( )35إىل أن  % 81من املعلومات الواردة يف التغطيات اإلخبارية اإلذاعية قد تم بثها اعتامدًا عىل
مصدر واحد معلوم أو مجهول من دون مقاطعتها مع مصدر آخر بغية التحقق منها.

توزيع نسبة مقاطعة املعلومات االخبارية االذاعية والتحقق منها
(جدول رقم )35
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فقط  % 19من املعلومات اإلذاعية ّمتت مقاطعتها مع مصادر أخرى كمثل ما فعلت إذاعة صوت الشعب التي
استندت إىل “مصادر إعالمية” من دون تحديدها ،أو إذاعة الرشق “التي قاطعت معلوماتها مع الوزير بطرس حرب
يف حديث إذاعي” ،وهو حديث جرى مع إذاعة صوت لبنان – األرشفية .
أما إذاعة النور فقد قاطعت معلوماتها مع صحيفة السفري “معطيات” و “قيادات” و “أوساط قضائية” و”أوساط
مواكبة”.

6.6حرصية املعلومات:
 % 29فقط من املعلومات اإلذاعية يف قضية اإلنرتنت غري الرشعي تعود حرص ًّيا ملصادر اإلذاعات مقابل  % 64من
املعلومات غري محددة جدول رقم ( ،)36وال تقول اإلذاعات من أين حصلت عليها رغم أنها منسوبة للمصدر.

حرصية املعلومات املرصودة يف التغطيات االخبارية االذاعية
(جدول رقم )36

وسائل اإلعالم األخرى شكلت  ،% 6والبعض منها استخدم ملقاطعة املعلومات فيام التقارير املنشورة من الهيئات
املختصة بهذا امللف بلغت  % 1فقط.
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رابعا :تغطية مواقع اإلنرتنت
بغية دراسة املصادر اإلعالمية عىل مواقع األخبار اإللكرتونية ،تم رصد نرشة األخبار اللبنانية عىل موقعي :النرشة
صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.
وليبانون فايلز ،وذلك نهار 2016/11/15من الساعة السابعة ً

1.1حجم العينة ونسب املصادر:
بلغ حجم األخبار املتداولة يف موقعي النرشة وليبانون فايلز  135خ ًربا ،تناولت األحداث اللبنانية التي نرشت بني
صباحا والثالثة بعد الظهر جدول رقم ( ، )37وتوزعت عىل الشكل التايل:
الساعة ً 7
ــ 85خ ًربا يف موقع النرشة،
ــ 50خ ًربا يف موقع ليبانون فايلز.

خارطة النرشة اللبنانية ليوم واحد يف موقعي النرشة وليبانون فايلز
(جدول رقم )37

والالفت أن  % 48.5من األخبار املنشورة يف موقع النرشة غري معروفة املصادر ،وهذه نسبة كبرية جدًّا .وميكن إضافة
ما نسبته  % 0.5كمصادر مج ّهلة باعتباره ينرش أخبا ًرا منقولة عن وسائل إعالمية من دون تسميتها.
وترتفع نسبة املصادر املجهولة يف موقع ليبانون فايلز وتصل إىل  % 62جدول رقم (.)38
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رصد النرشة اللبنانية ليوم واحد  -مصادر االخبار املتداولة
(جدول رقم )38

يف املقابل فإن نسبة األخبار الخاصة بهذين املوقعني ال تتجاوز  % 20يف النرشة ،وتتدىن إىل  % 6يف ليبانون فايلز.
وهذا ما يؤرش إىل ضعف املصادر الخاصة لدى هذين املوقعني.

2.2اإلحالة إىل مصدر الخرب األسايس:
تقتيض املهنية واملوضوعية أن تتم إحالة القارئ إىل مصدر الخرب األسايس لإلطالع عىل تفاصيله عرب رابط إلكرتوين .إال
أن نتائج الرصد ب ّينت أن األخبار يف موقعي النرشة وليبانون فايلز املأخوذة من مصادر أخرى نرشت من دون إحالة
إىل مصدرها األصيل ،وهذا األمر يتعارض مع أخالقيات العمل اإلعالمي ،كام ميكن أن يش ّكل تشكي ًكا يف نسب هذه
املصادر أوعدم صدقية املعلومات بحد ذاتها جدول رقم (.)39
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االحالة اىل مصدر الخرب االصيل عرب رابط الكرتوين
(جدول رقم )39

3.3الخرب والصورة وحقوق النرش:
نرشت  74%من األخبار املرصودة عىل املوقعني مع صورة مرفقة باستثناء  26%منها نرشت من دون صورة جدول
رقم (.)40

نرش الخرب مع صورة مرفقة
(جدول رقم )40

إال أنه من الواضح أن حقوق امللكية وحقوق النرش مل تحرتم عىل نطاق واسع يف املوقعني موضوع الرصد .فـ 92%
من الصور املنشورة واملرفقة بنص إخباري ال تحمل توقيع املصور أو مصدرها جدول رقم (.)41
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ذكر حقوق النرش للصورة املرفقة باملقال العينة من  100صورة منشورة
(جدول رقم )41

اال أن ً
تحليل دقي ًقا لهذه الصور يظهر أن  11%فقط هي صور حرصية ملوقعي النرشة وليبانون فايلز جدول رقم (،)42
مقابل  31%لصور مجهولة املصدر متا ًما و 58%من الصور منقولة عن مواقع أخرى.

مصدر الصورة املرافقة للخرب العينة من  100صورة منشورة
(جدول رقم )42

هذه النتائج تعكس عدم احرتام كامل ملسألة حقوق امللكية الفكرية وحقوق النرش عىل السواء ،كام تتعارض مع
املبادئ املهنية واألخالقية للعمل اإلعالمي.
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الخالصة

أثبتت الدراسة وجود خروقات كثرية مليثاق الرشف اإلعالمي لتعزيز السلم األهيل يف لبنان املوقع من قبل املؤسسات
اإلعالمية .وإذا كانت الدراسة قد ركزت عىل مدى التقيد باملواد  10-9-8-7-6من هذا امليثاق والتي تتناول مبادئ
التعاطي مع مصادر املعلومات  ،فان النتائج جاءت عىل الشكل التايل:
1.1تؤكد املادة السادسة عىل “الحق يف الوصول إىل املعلومات واألخبار واإلحصاءات التي تهم املواطنني من مصادرها
املختلفة(.”)...
مل يتم احرتام هذا النص بحسب  % 65من مسؤويل التحرير يف وسائل اإلعالم ،وهم يجدون صعوبة يف الحصول عىل
املعلومات بغية تعزيز نصوصهم التحريرية وتحليلها بشكل جيد.
إضافة إىل ذلك ال يوجد أي معايري مهنية للتعامل مع املصادر اإلعالمية ،فاألمور رهن بطبيعة العالقة بني الصحايف
ومصادره الخاصة وهذه العالقة ميكن أن تكون “مستقلة” أو “تابعة” أو عىل شكل “تبادل مصالح” .وهذا ما يؤثر
عىل توجهات الرسالة اإلعالمية.
ً
تجهيل ملصادر األخبار املنشورة بنسبة وصلت إىل
كام أن “الحرص عىل عدم إفشاء مصادر األخبار الرسية” انعكس
 % 40من دون وجود أي معايري مهنية تحدد كيفية التعامل مع املصادر املجهولة ً
أيضا.
2.2تدعو املادة السابعة إىل “االمتناع عن اعتامد وسائل غري رشعية يف الحصول عىل األخبار والصور والوثائق وغريها،
واملحافظة عىل رسية املصادر(.”)...
تبدو التغطيات التلفزيونية واإلذاعية والصحافة املكتوبة قد احرتمت هذا املبدأ لكن مع التحفظ عىل النسبة غري
املربرة لجهة تجهيل بعض مصادر األخبار والوثائق.
إال أن التجاوزات الفاضحة ظهرت يف املواقع اإللكرتونية والتي أظهرت الدراسة أن  % 92من الصور املنشورة واملرفقة
ال تحمل توقي ًعا أو مصد ًرا ،إضافة إىل نسبة ترتاوح بني  50و  % 60من األخبار املنشورة من دون تحديد مصادرها.
الشق الثاين من املادة السابعة يعترب “االفرتاء أو اإلتهام من دون دليل من األخطاء الفادحة التي تتعارض مع
أخالقيات املهنة والتزام تصويب ما يثبت عدم صحته”.
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إال أن الدراسة أثبتت عدم احرتام هذا املبدأ وخاصة من قبل مؤسسات التلفزة ،حيث أظهرت نتائج تحليل طبيعة
نصبت نفسها مكان الجهاز القضايئ وأطلقت
املعلومات املنشورة تبني بعض وسائل اإلعالم إتهامات مبارشة ،اذ ّ
أحكا ًما ً
وتهم إسمية طالت مواطنني وسياسيني ،وهذا ما دفع الجهات املترضرة إىل املطالبة “بوقف تجاوزات وسائل
اإلعالم لجهة ما يتم تداوله من دون سند صحيح وأدلة ثابتة” ،حسب أوجريو.
3.3تدعو املادة الثامنة من امليثاق عىل “التزام عدم نرش املعلومات التي تم الحصول عليها باعتبارها غري قابلة
للنرش( )...من خالل االستقصاء والتحقق من جديتها وصدقيتها أو عن طريق نرشها من دون اإلشارة إىل املصدر”.
يبدو من خالل التغطيات أن وسائل اإلعالم اللبنانية قد استفادت من هذه املادة ،من خالل إيراد معلومات من دون
ذكر مصدرها .اال أنه ال يوجد أي تأكيد عىل أن وسائل اإلعالم اللبنانية عمدت إىل اإلستقصاء والتحقق من جديتها.
وقد أثبتت الدراسة أن نسبة مقاطعة املعلومات مع مصادر أخرى للتحقق منها تراوحت بني  18و  % 38فقط.
 4.4تنص املادة التاسعة من امليثاق عىل “رضورة مامرسة أقىص درجات املوضوعية يف نسب املواد التي تنرش إىل
مصادرها ( .”)...وقد أثبتت الدراسة أن املؤسسات اإلعالمية الصحافية والتلفزيونية واإلذاعية قد التزمت إىل حد
كبري بهذه املادة وتراوحت نسبة اإللتزام بني  78و % 86من املواد املنشورة واملنسوبة إىل مصادر إسمية .غري أن
نسب األخبار غري املنسوبة تبقى كبرية (ما بني  % 14و )% 22وتتطلب جهدًا إضاف ًّيا من املؤسسات اإلعالمية
من أجل الحد منها.
يف املقابل فإن املواقع اإللكرتونية مل تحرتم هذه املادة من امليثاق إذ بلغت نسب األخبار والصور غري معروفة املصدر
مستويات عالية جدًّا.
لكن ال بد من اإلشارة إىل ان استخدام املصادر املج ّهلة يف موضوع اإلنرتنت غري الرشعي قد أ ّثر بشكل مبارش عىل
تقدير صحة املعلومات املنسوبة إىل املصادر ،خاصة وأن “تحليل” طبيعة املعلومات املنشورة يف اإلذاعة والتلفزيون
والصحافة أظهر ً
تناقضا يف نقل املعلومات املنسوبة أحيا ًنا إىل “املصادر نفسها”.
كام أظهرت الدراسة عدم توازن يف عرض وجهات النظر املرتبطة بامللف ،وهذا األمر ميكن إدراجه ضمن ما يسمى
“التح ّيز” الذي متارسه بعض وسائل اإلعالم لوجهة نظر مقابل وجهة أخرى .وقد اعتربت بعض الوسائل أنها تنرش
الحقائق بصورة حرصية وال حاجة لعرض معلومات عن وجهات نظر أخرى ،فيام يفرتض عرض وجهات النظر
املتعددة.
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واضحا امليل اإلعالمي ،وخاصة يف التغطيات التلفزيونية والصحافية ،إىل تبنّي وجهة نظر معينة مع عرض األدلة
وبدا ً
معي عىل أحد األطراف
عىل صحتها ،وإىل استخدام لغة إعالمية مؤيدة بشكل أدّى إىل تلوين الحقائق وإصدار حكم ّ
املعنية بامللف (ام يت يف ،ال يب يس ،السفري ،الديار.)...
5.5تدعو املادة العارشة من امليثاق إىل “التزام الدقة واملوضوعية يف صياغة وتحرير وإخراج ونرش املعلومات
والوثائق والصور واملشاهد( .”)...إال أن الدراسة أثبتت عدم احرتام هذه املادة لعدة أسباب:
ــعدم مقاطعة املعلومات يف قضية اإلنرتنت غري الرشعي ما أدى إىل نقل معلومات متناقضة عن مصدر واحد.
وقد عمدت بعض وسائل اإلعالم إىل النقل عن بعضها البعض بصفة آلية (مقصودة أو غري مقصودة) بحيث بدا
أن املصادر قد تعددت بينام يف الواقع هو مصدر واحد نقلت عنه الصحف واإلذاعات والتلفزيونات واملواقع
اإللكرتونية.
ــساهمت أجندة املصادر بتوجيه األخبار وتشكيلها مام ساهم يف إفساد القصة الخربية املرتبطة مبوضوع اإلنرتنت
وتحويلها إىل قضية سياسية.
ــمل يحرتم مبدأ تقديم القصة الخربية يف سياقها الكامل وبدا واضحاً اإلنتقاص يف سياق الخرب مثل الرتكيز عىل نقاط
مثل الكامريات يف العاصمة بريوت وإغفال أخرى “مرتبطة بالفساد يف اإلنرتنت”.
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توصيات

ميكن تبنّي بعض التوصيات القانونية واملهنية واألخالقية التي من شأنها تحسني استخدام املصادر والوصول إىل
املعلومات:
ــاإلستفادة من قانون الحق يف الوصول إىل املعلومات من جانب وسائل اإلعالم ً
أول ،ثم الرتويج له عند املواطنني
لنرش ثقافة الشفافية واملسؤولية.
ــإقامة ورشة عمل لصياغة معايري مهنية تحدد التعامل مع املصادر وخاصة املصادر املج ّهلة.
ــإقامة دورات تدريبية للصحافيني للتدرب عىل استخدام املصادر (خارطة املصادر ،األجندة واملعايري).
ــالتذكري بأن الصحايف ليس قاض ًيا ،وال يجوز له إطالق األحكام أو اإلتهامات ،عليه عرض الوقائع بعد التأكد منها
وعرض وجهات النظر املتعددة حول املوضوع الواحد.
ــالفصل يف العالقة بني استخدام املصادر املنشورة وبني منط ملكية املؤسسة اإلعالمية وانتامئها السيايس.
ــالتدريب عىل مبدأ “التوافقية” الذي ير ّوج لفكرة تعدد وتنوع املبادئ األخالقية تبعا لتعدد املواقف والحاالت
وتعدد وسائل اإلعالم لتوضيح مسألة تقديم السياسة التحريرية للمؤسسة عىل مواثيق الرشف اإلعالمية.
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ملحق

استبيان عن املصادر الصحافية
اسئلة االستبيان املوجهة إىل مسؤولني يف ادارة التحرير يف مؤسسات اعالمية.
1.1أ ّكدت الرشعات االخالقية حول مامرسة املهنة عىل “حق الصحايف يف الوصول إىل مصادر املعلومات كافة” .برأيك
هل الوصول إىل املعلومات يف لبنان:
✽ سهل،

✽ صعب،

✽ صعب جدا،

✽ أو غالبا مستحيل؟

2.2هل هناك مبادئ ومعايري موحدة فيام يخص املصادر الصحافية يعمل ويلتزم بها املحررون يف غرف التحرير؟
✽ نعم

✽ يف طور التحضري

✽ كال

يف حال نعم ما هي هذه املعايري؟
3.3ما هي اكرث انواع املصادر املستعملة يف عملكم الصحايف؟
✽ مصادر اسمية معروفة

✽ مصادر مجهولة

4.4ان استعامل “مصادر مجهولة” (مثل مصادر مطلعة ،مصادر حكومية ،مصادر مسؤولة) يف التقارير األخبارية من
شأنها التأثري عىل مصداقية األخبار وثقة الجمهور بالوسيلة اإلعالمية؟
✽ اوافق

✽ ال اوافق

5.5هل تعتمدون سياسة اطالع القارئ او املشاهد قدر االمكان عن سبب عدم كشف اسم املصدر الذي يستحق
الحامية؟ ✽ نعم ✽ كال
6.6ان عدم ذكر اسم املصدر من شأنه ان يجعل اسهل عىل املصدر الرتويج ملعلومات غري صحيحة ؟
✽ اوافق ✽ ال اوافق
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7.7ان عدم ذكر اسم املصدر من شأنه ان يشجع عىل مامرسات صحافية غري اخالقية مثل ان يقوم الصحايف بإختالق
معلومات ونسبها إىل مصدر مجهول؟
✽ اوافق

✽ ال اوافق

8.8ما هي الصعوبات املهنية التي تعرتضك يف التعاطي مع املصادر؟
✽ معلومات مرشوطة

✽

معلومات مجتزأة

✽ معلومات مفربكة

✽ اخرى

املرسبة من مصادر مجهولة ال ترغب بكشف هويتها ،اال يجدر بالصحايف قبل نرشها تأكيدها من
9.9املعلومات ّ
ثان؟ ✽ اوافق ✽ ليس بالرضورة ✽ ال اوافق
مصدر ٍ
1010برأيكم هل اقرار قانون الحق يف الوصول إىل املعلومات من شأنه ان يحقق مزيدا من الشفافية يف العمل
الصحايف؟ ✽ نعم ✽ كال
1111هل هذا القانون من شأنه ان يحد من الفساد من خالل كشف معلومات القطاع العام؟
✽ نعم

✽ كال

1212ما هي العوائق العملية التي تعرتض وصول الصحايف إىل املعلومات الدقيقة :ترتيب االجوبة وفقا ألهميتها
بالنسبة إىل الصحايف املستفتى:
 عدم اقرار اقرتاح قانون الحق يف الوصول إىل املعلومات . غياب املعلومات الحكومية الكرتونيا او تعذر االستحصال عىل الوثائق. عدم اهتامم املؤسسات اإلعالمية او االكادميية بتوفري الخربة واملهارات التقنية يف كيفية تقاطع املعلومات والتدقيقفيها.
 اخرى يرجى ذكرها1313هل تجهيل املصادر يزيد من حجم االتهام والتحريض يف اإلعالم ام ال يؤثر يف ذلك؟
✽ نعم

✽ كال
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