شعوب متمكنة.
أمم صامدة.
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1.1ملاذا هذا التقرير؟
اإلعالمي لتعزيز السلم
الرسمي لـ «ميثاق الرشف
يأيت هذا التقرير بعد مرور حوايل خمس سنوات عىل اإلطالق
ّ
ّ
األه ّ
يل يف لبنان» يف  25حزيران  ،2013مبشاركة  32مؤسسة إعالم ّية وبرعاية وزارة اإلعالم يف لبنان .وخالل السنوات
املاض ّية ،قام برنامج األمم املتّحدة اإلمنا ّيئ ،بالتعاون مع مؤسسة «مهارات» ،بإجراء العديد من دراسات الرصد
اإلعالمي للمؤسسات اإلعالم ّية التي و ّقعت عىل امليثاق بهدف تحديد مدى إلتزامها ببنوده.
اإلعالمي ،مثل دور مقدّمات نرشات األخبار
عالجت دراسات الرصد املحاور األساس ّية الواردة يف ميثاق الرشف
ّ
يف تعزيز السلم األه ّ
يل ،مصادر التغطية اإلخبار ّية ،الح ّد من العنف والتحريض والعنرص ّية ،املبادرات اإليجاب ّية،
وتوصيات تتع ّلق بعمل املؤسسات
وإستنتاجات
خالصات
وتوصل الرصد إىل
اإلنتخابات ،اإلعالم
ٍ
ٍ
ٍ
الديني ،وغريهاّ .
ّ
اإلعالم ّية اللبنان ّية الهادف إىل تعزيز السلم األه ّ
يل يف لبنان.
اليومي،
اإلعالمي
وقد برزت إشكال ّية حول مدى قدرة املؤسسات اإلعالم ّية عىل اإللتزام بامليثاق وتطبيقه يف عملها
ّ
ّ
تم تحديد فجوات املعرفة واملهارات املتو ّفرة لدى تلك املؤسسات والعاملني فيها .ونظراً إىل ّأن املؤسسات
يف حال ّ
توجب البحث
اإلعالم ّية يف لبنان تعمل وسط بيئ ٍة خاضع ٍة
ٍ
لضغوطات مال ّية وسياس ّية وإجتامع ّية وإقتصاد ّية وغريهاّ ،
إعالم ّياً يف هذين السؤالني :ما هي الفجوات عىل مستوى املهارات واملعرفة املتو ّفرة يف املؤسسات اإلعالم ّية يف سياق
عملها عىل تعزيز السلم األه ّ
يل ،وما هي أسباب هذه الفجوات؟ ما هي املع ّوقات التي تحول دون بناء هذه القدرات
لدى العاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية؟
ويف إطار العمل لتحديد الفجوة يف املهارات واملعرفة لدى العاملني يف املؤسسات اإلعالمية يف لبنان حول ميثاق
اإلعالمي لتعزيز السلم االهيل ،تقوم اعتمدت منهج ّية العمل عىل مراجعة اإلستنتاجات والخالصات الصادرة
الرشف
ّ
اإلعالمي التي أجراها خرباء يف مؤسسة «مهارات» خالل السنوات التالية إلعالن ميثاق رشف تعزيز
عن دراسات الرصد
ّ
السلم األه ّ
يل .وتأيت املراجعة بهدف الوقوف عند فجوات املهارات واملعرفة لدى العاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية يف
املواضيع التي أثارها امليثاق ،متهيداً لوضع س ّلم املعايري املطلوبة لردمها وتحديد اإلحتياجات التدريب ّية لبناء قدرات
هؤالء العاملني.
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وباإلستناد إىل حصيلة دراسات الرصد التي أجرتها مؤسسة «مهارات» عىل مدى السنوات الخمس التالية إلطالق
تم تحديد الفجوات يف املهارات واملعرفة لدى العاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية املو ّقعة عىل
ميثاق الرشف
اإلعالميّ ،
ّ
ميثاق الرشف مع ذكر األسباب الكامنة خلف هذه الفجوات.
توصل الرصد إىل جملة من الخالصات واإلستنتاجات التي تش ّكل معايري لردم الفجوات يف املهارات واملعرفة،
كذلكّ ،
والتي ميكن يف حال أخذ املؤسسات مبضامينها أن تسهم يف ردم الفجوات .وتتن ّوع هذه املعايري بني ما هو توعويّ
اإلعالمي لتعزيز السلم األهيل.
وتثقيفي وما يرتبط ببناء القدرات ،ما يؤدّي تالياً إىل إلتز ٍام أوسع مبيثاق الرشف
ّ
ّ
تم تحديد اإلحتياجات التدريب ّية للعاملني ،ثم العمل عىل بناء قدرات العاملني لدى
وتبعاً للخالصات املذكورةّ ،
وتم إدراج العديد من الورش والدورات التدريب ّية التي ُيساهم عقدُ ها يف
املؤسسات اإلعالم ّية املو ّقعة عىل امليثاقّ .
ردم فجوات املهارات واملعرفة لدى العاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية يف لبنان.

2.2اإلشكال ّية:

اإلعالمي إىل مجموعة من الخالصات واإلستنتاجات والتوصيات يف ما يتع ّلق بعمل املؤسسات
توصلت دراسات الرصد
ّ
ّ
اإلعالم ّية اللبنان ّية لتعزيز السلم األهيل يف لبنان ،وقد ساهمت هذه الخالصات يف رسم صورة الواقع يف هذه املؤسسات
القيمي عليها باإللتزام به .وإنطالقاً من عمل برنامج األمم املتّحدة االمنا ّيئ
بعد سنوات من توقيعها عىل امليثاق وتع ّهد
ّ
املتواصل عىل مدى سنوات مع املؤسسات اإلعالم ّية يف مجال تعزيز السلم األه ّ
يل ،كان ال بد من إعداد هذا التقرير.
تسعى إشكال ّية البحث يف هذا التقرير إىل معرفة مدى قدرة املؤسسات اإلعالم ّية عىل اإللتزام بامليثاق وتطبيقه يف
تم تحديد الفجوات يف املعرفة واملهارات لدى تلك املؤسسات والعاملني فيها.
اإلعالمي
عملها
اليومي ،يف حال ّ
ّ
ّ
لضغوطات مال ّية وسياس ّية وإجتامع ّية وإقتصاد ّية وغريها ،كان ال بد
وألن املؤسسات اإلعالم ّية تعمل يف بيئ ٍة خاضع ٍة
ٍ
من البحث لتحديد األسئلة املطروحة:
•ما هي فجوات املعرفة وأسبابها يف املؤسسات اإلعالم ّية ،لجهة تعزيز السلم األه ّ
يل؟
•ما هي فجوات املهارات وأسبابها لدى العاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية؟
•ما هي املعايري املطلوبة لردم الفجوات يف املهارات واملعرفة لدى العاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية؟
•ما هي مع ّوقات بناء القدرات لدى العاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية؟
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3.3املنهج ّية
يف إطار العمل لتحديد الفجوة يف املهارات واملعرفة لدى العاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية يف لبنان بالعالقة مع ميثاق
الرشف لتعزيز السلم األه ّ
يل ،من األجدى إعتامد منهجية تقوم عىل النقاط التالية:
اإلعالمي التي أجراها الخرباء يف مؤسسة «مهارات» بعد وضع ميثاق الرشف لتعزيز
1.1مراجعة دراسات الرصد
ّ
السلم األه ّ
يل ،بهدف تحديد الفجوات يف املهارات واملعرفة يف املواضيع املرتبطة بامليثاق (عىل سبيل املثال ال
الديني ،الربامج الحوار ّية ،املقدّمات اإلخبار ّية ،إلخ.)...
الحرص :العنف ،العنرص ّية ،الخطاب
ّ
الخاصة ٍّ
بكل من الدراسات املشار إليها آنفاً ،بهدف تحديد الفجوات يف املهارات
2.2دراسة اإلستنتاجات والخالصات ّ
واملعرفة يف ّ
كل موضوع مرتبط بامليثاق.
3.3وضع س ّلم املعايري املطلوبة لردم الفجوة يف املهارات لدى العاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية.
4.4وضع س ّلم املعايري املطلوبة لردم الفجوة يف املعرفة لدى العاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية.
5.5تحديد اإلحتياجات يف التدريب لبناء قدرات العاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية.

4.4وسائل اإلعالم اللبنان ّية موضوع الدراسة

شملت دراسات الرصد والتحليل وسائل اإلعالم التالية ،تبعاً ملوضوع الدراسة:

1.1الصحف اليوم ّية :النهار ،السفري ،األخبار ،املستقبل ،البلد ،الجمهور ّية ،الديار ،اللواء ،الرشقL’Orient-Le Jour ،
و.The Daily Star
2.2محطات التلفزيون ،LBCI ،OTV ،MTV :املستقبل ،الجديد ،املنار وتلفزيون لبنان.
3.3املواقع اإلخبار ّية اإللكرتون ّية :الوكالة الوطنية لإلعالم ،جريدة املدن اإللكرتون ّية ،موقع النرشة ،موقع ليبانون فايلز
وموقع ناو.
4.4املحطات اإلذاع ّية :إذاعة لبنان ،صوت لبنان  -األرشف ّية ( ،)100.5صوت لبنان  -ضب ّية ( ،)93.3صوت الشعب،
إذاعة الرشق ،صوت املدى ،إذاعة النور وإذاعة لبنان الح ّر.
5.5محطات فضائ ّية تلفزيون ّية :تييل لوميار ،تلفزيون املحبة  Charity TVوقناة اإلميان.
السالم ،صوت
6.6محطات إذاع ّية :إذاعة البصائر ،إذاعة صوت اإلرتقاء ،إذاعة نداء املعرفة ،إذاعة البشائر ،راديو ّ
اإلسالمي ،إذاعة القرآن الكريم ،إذاعة الفجر يف لبنان ،إذاعة صوت املحبة وإذاعة صوت
الحق ،إذاعة التوحيد
ّ
اإلنجيل.
يخص دراسات اإلعالم
7.7مجالت :مجلة منار الهدى ،مجلة الضحى ،مجلة ُأورا ،ومجلة رسالة الكلمة والتقوى (يف ما ّ
الديني).
ّ
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اإلعالمي العرشة
5.5نبذة عن دراسات الرصد
ّ

و«الفلسطيني» (املادة  2من امليثاق)
I.Iرصد العنرص ّية يف اإلعالم اللبنا ّين :متثيالت «السوريّ »
ّ

1

سعت هذه الدراسة إىل بلورة مظاهر العنرص ّية يف أو غيابها عن خطاب وسائل اإلعالم اللبنان ّية ،كام رصدت إتجاهات
والفلسطيني .إعتمدت الدراسة مقارب ًة وصف ّية تحليل ّية
بشكل
العنرص ّية ومواقفها
رئييس من املوضوعني السوريّ
ٍ
ّ
ّ
اإلعالمي الصادر عن
تقوم عىل رصد العنرص ّية املبارشة أو املقنّعة تجاه الفلسطينيني والسوريني ،وتحليلها يف الخطاب
ّ
اإلعالمي لتعزيز السلم األه ّ
يل .وهدفت دراسة الرصد والتحليل
وسائل اإلعالم اللبنان ّية املو ّقعة عىل ميثاق الرشف
ّ
التي إمتدت من  5حتى  25شباط/فرباير من العام  2015إىل ما ييل:
اإلعالمي تجاه قضايا السوريني والفلسطينيني يف لبنان.
•تحديد موضوع الخطاب
ّ
•قياس حجم املادة اإلعالم ّية ومتوضعها والنربة املستعملة.
اإلعالمي العنرصيّ  ،وتحديد الفئات املستهدفة منه.
•تحليل أشكال ومظاهر الخطاب
ّ
اإلعالمي.
•تحليل اإلطار الصحا ّيف واإلتجاهات والصور النمطية املختلفة للخطاب
ّ

IIIIIرصد املبادرات اإليجاب ّية يف التغطيات اإلخبار ّية لوسائل اإلعالم اللبنان ّية (املادة  14من امليثاق)

3

عملت هذه الدراسة عىل الكشف عن مواقع املبادرات اإليجاب ّية يف عمل وسائل اإلعالم اللبنان ّية املو ّقعة عىل ميثاق
اإلعالمي لتعزيز السلم األه ّ
يل يف لبنان .كام تو ّقفت هذه الدراسة عند تشكيالت هذه املبادرات التي ال يخلو
الرشف
ّ
مجتمع فتتفاوت نسب حضورها بني
منها
مجتمع وآخر وبني ثقاف ٍة وأخرى .ساهمت هذه الدراسة يف تل ّمس إىل أيّ
ٌ
ٍ
مدى يط ّبق اإلعالم هذه املادة.

IVIVصور العنف يف التغطيات اإلخبار ّية (املادة  4من امليثاق)

الديني وخطاب الكراه ّية وخطورته عىل السلم األه ّ
يل (املادة  2من امليثاق)
IIIIالتحريض
ّ

2

ٌ
ديني يف وسائل اإلعالم اللبنان ّية املو ّقعة عىل ميثاق الرشف
هدفت هذه الدراسة إىل تبيان ما إذا كان هناك
تحريض ّ
العنفي أو إرتكاب الجرائم،
 1املادة الثانية :إلتزام العمل عىل تأكيد الوحدة الوطنيّة والعيش املشرتك ،وإلتزام إحرتام األديان وعدم إثارة النعرات املذهبيّة أو الطائفيّة أو التحريض عىل العصيان
ّ
واإلمتناع عن عبارات التحقري

10

إنطالقاً من محور ّية دور وسائل اإلعالم هذا ،سعت إشكال ّية البحث إىل معرفة مدى مسؤول ّية اإلعالم اللبنا ّين يف عملية
الديني ،ثم هل يساهم اإلعالم اللبنا ّين يف
الديني وتأجيجه ،وكيف يتعاطى اإلعالم اللبنا ّين مع الخطاب
نقل التحريض
ّ
ّ
طائفي بامتياز؟
ديني يف بل ٍد
إنتاج خطاب الكراه ّية عىل ٍ
ّ
أساس ّ

4

تم عرض نتائج هذه الدراسة عىل الوسائل اإلعالم ّية التي استهدفتها عملية الرصد ،ودار ٌ
نقاش
تجدر اإلشارة إىل أنه قد ّ
تم أخذ اآلراء واملالحظات التي أثريت حولها بعني اإلعتبار ،إن تلك التي ُع ِرضت مبارش ًة
حولها يف حلق ٍة حوار ّي ٍة .وقد ّ
تم إرسالها الحقاً عرب الربيد اإللكرتو ّين.
أو تلك التي ّ

 2مرجع سابق

اإلعالمي لتعزيز السلم األه ّ
يل .كام عملت عىل رصد متظهرات هذا التحريض يف حال وجوده ،وتقديم إتجاهات
ّ
وسائل اإلعالم هذه ومواقفها األساس ّية تجاه اإللتزام باحرتام األديان كافة ،والتمنّع عن إثارة النعرات الطائف ّية
لنص املادة الثانية من امليثاق.
والتعصب
واملذهب ّية،
الديني ،والسعي أو اإلستجابة إىل التحريض وفقاً ّ
ّ
ّ

عملت هذه الدراسة عىل معاينة «العنف املص ّور يف اإلعالم» ودراسة إنعكاساته عىل مختلف املستويات ،مبا يف
ذلك املستويات اإلجتامع ّية والسياس ّية والرتبو ّية .تناولت الدراسة وسائل اإلعالم اللبنان ّية املوقعة عىل ميثاق الرشف
اإلعالمي لتعزيز السلم األه ّ
اإلعالمي ،وتوضيح إتجاهات وسائل
يل ،وعملت عىل رصد متظهر هذا العنف يف عملها
ّ
ّ
العنفي ،أو إرتكاب الجرائم،
بشكل رئييس من موضوع اإللتزام بعدم التحريض عىل العصيان
اإلعالم هذه ومواقفها
ٍ
ّ
والتعامل مبهن ّية ومسؤول ّية إجتامع ّية يف التغطيات الح ّية ومشاهد العنف ،وعدم بث روح العنف والفتنة والعمل
عىل نبذ العنف.
3
يل يف لبنان ،تسعى وسائل اإلعالم والعاملون لديها اىل ابراز والرتويج والتحفيز ملبادرات ومشاريع وأنشطة يقوم بها أفراد أو جمعيات تهدف اىل نبذ
املادة  :14يف سبيل العمل عىل تعزيز السلم األه ّ
ٍ
مساحات واسعة لإلضاءة عىل ما يجمع اللبنانيّني والرتكيز عىل ما ت ُج ِمع عليه الطوائف كافة من
العنف والتفرقة وتعزيز السلم األهيل يف لبنان .ويتم ذلك من خالل سعي وسائل اإلعالم إىل تخصيص
قيم وأخالق وإحرتام الوطن .وعىل وسائل اإلعالم أن تويل إهتامماً بارزا ً مبسألة إختيار الضيوف واألقالم التي تستقبلها والتي يجب أن تتمتع مبستوى فكري الئق ومواطنيّة عالية

 4املادة  :4حرص وسائل اإلعالم اللبنان ّية عىل التعامل مبهن ّية ومسؤول ّية إجتامعية يف التغطيات الح ّية ومشاهد العنف ،وترصف الصحافيني إزاء ردود الفعل الفورية وتأثريها يف الرأي العام
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V.Vرصد الربامج الحوار ّية يف ّ
املحطات التلفزيون ّية (املادة  11من امليثاق)

5

بحثت هذه الدراسة يف برامج «التوك شو» إلستخالص ما تس ّوقه من قيم ومفاهيم وآراء ،وتبيان مدى إنسجامها مع
اإلعالمي لتعزيز السلم األه ّ
يل .طرحت الدراسة أسئل ًة مركزي ًة حول دور اإلعالم يف تعزيز لغة التخاطب
ميثاق الرشف
ّ
خالف حول أزم ٍة مع ّينة.
ٍ
اطي ،وحول قدرته عىل متثيل مختلف وجهات النظر وأطراف النزاع يف ٍ
بشكل دميقر ّ
تك ّونت ع ّينة املد ّونة ( )corpusمن  56حلقة حوار ّية مو ّزعة عىل مدى أربعة أشهر :نيسان ،أ ّيار ،آب وأيلول ،2015
تشمل  7برامج حوار ّية هي :مبوضوعية ( ،)MTVاألسبوع يف ساعة (الجديد)( Inter-views ،املستقبل) ،حديث
الساعة (املنار) ،كالم الناس ( ،)LBCبال حصانة ( ،)OTVوكلمة ح ّرة (تلفزيون لبنان).
عملت املنهج ّية عىل رصد مرسالت الربامج الحوار ّية لتبيان طبيعة مضامينها لجهة إستخدام املحا ِور واملتحاورين
لتعابري عنيفة وإستفزاز ّية وإتهام ّية .وقضت منهج ّية العمل بتحديد التعابري املعتمدة يف املشادّات الكالم ّية خالل
وتقصت مدى متثيل املشاركني
الحوار .وكذلك ،عملت الدراسة عىل رصد أداء املحا ِور وقياس ما إذا كان متح ّيزاً أم الّ ،
ملختلف الجهات السياس ّية ،واإلجتامع ّية واملدن ّية ،إلخ ...وبطبيعة الحال ،لحظت الدراسة كيف ّية إختيار مواضيع
الحوار.

اإلعالمي وأصوله
 5املادة  :11العمل عىل ضبط إيقاع إفتتاحياّت الصحف ومقدمات نرشات االخبار االذاعية والتلفزيون ّية ،وكذلك الربامج الحوارية لإلعالم املريئ واملسموع بشكل يحرتم مبادئ العمل
ّ
وعدم بث روح العنف والفتنة
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VIVIمصادر التغطيات اإلخبار ّية والحق يف الوصول إىل املعلومات (املواد  10-9-8-7-6من امليثاق)

6

صحة
ّ
تخصصت هذه الدراسة يف البحث بأهمية املصادر يف عمل وسائل اإلعالم اللبنان ّية ،وما يتبع ذلك من آثار عىل ّ
اطي .إذ تثري ظاهرة عدم الوضوح يف إستخدام مصادر املعلومات يف
الوقائع واتجاهات الرأي العام واملسار الدميقر ّ
ً
املهني ،وأخالق ّيات العمل الصحا ّيف،
إتصال وثي ًقا بأداء الصحاف ّيني
التغطيات اإلعالم ّية عددًا من القضايا التي تتصل
ّ
ومصداقية املؤسسة اإلعالم ّية ،وثقة الق ّراء واملشاهدين مبا تقدّمه لهم.
املهني واإللتزامات
ونظ ًرا ألثر هذه الظاهرة عىل مصداق ّية اإلعالم وثقة الق ّراء مبعلوماته ،باإلضافة إىل تأثريها عىل األداء
ّ
بشكل صحيح مع
رئييس :هل يتعامل اإلعالم اللبنا ّين
األخالق ّية والقانون ّية ،متحورت مشكلة البحث حول تساؤلٍ
ٍ
ّ
املصادر؟ وما هي عالقة هذه الظاهرة بإحرتام وسائل اإلعالم ملصدر املعلومة مث ًال؟ وملاذا تلجأ وسائل اإلعالم إىل نقل
األخبار مع تجهيل املصدر؟
إرتكزت الع ّينة عىل رصد التغطيات األكرث تداوالً للقضية موضوع الساعة آنذاك خالل أسبوع من الزمن ،يف الصحف
ونرشات أخبار التلفزيون والراديو .وارتكزت منهج ّية العمل يف هذا املحور عىل دراسة املؤرشات املتع ّلقة باملصادر
الصحاف ّية وتحليلها .اعتمدت الدراسة عىل اإلستبيان لتبيان أهمية املصادر يف العمل الصحا ّيف وتقاليد الصحافيني يف
نسب الخرب والتعاطي مع املصادر ،ولتحديد الصعوبات والعوائق التي تعرتض وصول الصحايف إىل مصادر املعلومات.
ضم اإلستبيان مجموعة أسئل ٍة أجاب عليها  20صحاف ًّيا من مسؤويل التحرير يف  20مؤسسة إعالم ّية مطبوعة وتلفزيون ّية
ّ
وإذاع ّية وإلكرتون ّية.

 6املادة  :6تأكيد الحق يف الوصول اىل املعلومات واالخبار واالحصاءات التي ته ّم املواطنني من مصادرها املختلفة ،وتحليلها ونرشها والتعليق عليها والتزام حامية هذه املصادر وعدم إفشاء مصادر
األخبار الرسية ألن ذلك قد يؤدي اىل إلحاق الرضر بها ،أو يجعلها تحجم عن الكالم تدريج ّياً أو كل ّياً ،مام يرض مبستوى تدفق املعلومات والحصول عليها الحقاً
ميس األمن الوطني .ويعتب االفرتاء أو االتهام من دون دليل
املادة  :7االمتناع عن اعتامد وسائل غري رشعية يف الحصول عىل األخبار والصور والوثائق وغريها ،واملحافظة عىل رسية املصادر إالّ يف ما ّ
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 للنشـر  Off-the-Recordلكن ميكن توظيف تلك املعلومات بشكل غري مبارش من خالل االستقصاء والتحقق من
جديتها وصدقيتها أو عن طريق نرشها من دون االشارة اىل املصدر
املادة  :9مامرسة أقىص درجات املوضوعية يف «نسب» املواد التي تنرش اىل مصادرها وذكر مصدر كل مادة .ويراعى عدم «النسب» اىل مصادر مجهولة ،االّ إذا استحال الحصول عىل املعلومات بغري
هذه الوسيلة
املادة  :10التزام الدقة واملوضوعية يف صياغة وتحرير واخراج ونرش املعلومات والوثائق والصور واملشاهد ،يف كل املواضيع اإلعالم ّية الخاصة باإلعالم املكتوب واملسموع واملريئ وااللكرتوين ،من دون
تحريف الحقائق
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VIVIIاإلنتخابات البلد ّية يف العام ( 2016املادة  12من امليثاق)

7

اإلعالمي لتعزيز
هدفت هذه الدراسة إىل تحليل التغطيات اإلعالم ّية لإلنتخابات البلدية عىل ضوء ميثاق الرشف
ّ
السلم األه ّ
يل يف لبنان ،الذي وقعته وسائل اإلعالم اللبنان ّية.
طرحت الدراسة أسئل ًة مركز ّي ًة حول دور اإلعالم يف مرحلة اإلنتخابات ،السيام لجهة تحقيقة املهام املناطة به يف
رئييس دوره يف تشكيل الرأي العام من خالل تزويده باملعلومات الصحيحة والوقائع
األنظمة الدميقراط ّية ،وبشكل
ّ
الكافية لإلملام مبحيطه ومدّه بالقدرة عىل إتخاذ املوقف املناسب.
إنطالقاً من تجربة اإلنتخابات البلد ّية يف العام  ،2016سعت هذه الدراسة إىل تبيان جملة أمور ،منها :حجم مساهمة
والسيايس ،حجم التغطية اإلعالم ّية لنشاط القوى
اطي واإلنتخا ّيب وتوعية الناخب
ّ
وسائل اإلعالم يف التثقيف الدميقر ّ
املدن ّية الدميقراط ّية التي تسعى لإلصالح اإلنتخايبّ ،مدى مساهمة وسائل اإلعالم يف الضغط عىل السلطة السياس ّية
معي ،مواكبة الحمالت اإلنتخاب ّية وآليات التغطية اإلعالم ّية ،ومدى
إلجراء اإلنتخابات وهل أدّت دوراً دافعاً يف إتجا ٍه ّ
إلتزام وسائل اإلعالم اللبنان ّية بتقديم األخبار والربامج املتصلة باإلنتخابات البلد ّية واإلختيار ّية وفقاً ملبادئ ميثاق
اإلعالمي.
الرشف
ّ

الديني لوسائل اإلعالم ومطابقته للسلم األه ّ
يل (املادة  2من امليثاق)
 VIVIIIالخطاب
ّ

8

الديني يف تعزيز
تم حرص إشكال ّية هذه الدراسة بالسؤال التايل :إىل أي مدى تساهم الرسائل التي تبثها وسائل اإلعالم
ّ
ّ
مسرية السلم األه ّ
يل؟ قامت املنهج ّية عىل رصد شبكات الربامج يف املؤسسات اإلذاع ّية والتلفزيون ّية وتحليلها ،وشملت
ع ّينة الدراسة املؤسسات اإلعالم ّية الدين ّية العاملة يف لبنان ومنها :تييل لوميار ،Charity TV ،قناة اإلميان ،طريق
وتم التعاون مع وسائل
اإلرتقاء ،صوت املحبة ،إذاعة القرآن الكريم ،إذاعة البشائر ،إذاعة الفجر ،وإذاعة التوحيدّ .
اإلعالم املرصودة لتزويد الباحثني بشبكة الربامج العا ّمة للقنوات واإلذاعات.
 7املادة  :12إلتزام وسائل اإلعالم تقديم األخبار والربامج املتصلة باإلنتخابات النيابيّة والبلديّة والنقابيّة والطالبيّة بعد ٍل وإنصاف وعدم تحيّز ،وبتوفري أكرب قد ٍر ممكن من التوازن تحقيقاً لتكافؤ
اطي واإلنتخا ّيب عرب بثّ مواد إعالميّة عن اإلنتخابات وأهميتها يف األنظمة الدميقراطيّة وأصول إجرائها ودور
الفرص بني األطراف املتنافسني .كذلك ،إلتزام وسائل اإلعالم املساهمة يف التثقيف الدميقر ّ
الناخب وحقوقه وموجباته
 8مرجع سابق
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املهني عند طرح املوضوعات العا ّمة ،يقابله متاي ٌز عند طرح
بشكل واضح تشاب ًها يف األداء
أظهرت نتائج الدراسة
ٍ
ّ
األمور املرتبطة بالفكر العقائديّ والدين واملذهب وانعكاساتها عىل السلوك والتوجيه واإلرشاد والتعبئة والتثقيف
التي تستهدف رشائح املجتمع.

IXIXدور مقدّمات نرشات األخبار يف تعزيز السلم األه ّ
يل (املادة  11من امليثاق)

9

عملت هذه الدراسة عىل البحث يف مقدمات نرشات األخبار اإلذاعية والتلفزيونية لجهة مضمونها ً
أول ،ثم رضورة
اإلعالمي
وجودها بغية استخالص ما تقوم برتويجه من قيم ومفاهيم وآراء ،وتبيان مدى إنسجامها مع ميثاق الرشف
ّ
لتعزيز السلم األه ّ
يل الذي و ّقعته وسائل إعالم لبنان ّية مشاركة.
ربطت الدراسة مقدّمات النرشات األخبار ّية بالحرب ،ألن هذه املقدّمات نشأت يف كنف اإلذاعات الخاصة التي
اشتغلت خالل الحرب ،وكانت إحدى أدوات املعركة ،وهي ٌ
حال انسحبت عىل مقدّمات األخبار التي انتقلت إىل
النرشات التلفزيون ّية.
فطرحت الدراسة أسئل ًة مركز ّية حول واقع مقدّمات نرشات األخبار ودورها ،عىل مستوى الجدوى كام املضمون
والشكل ،أيّ األداء واملفاهيم التي مت ّررها .وتو ّقفت الدراسة عند األسئلة التالية :كيف تتك ّون مقدّمات النرشة؟ هل
املس
تتم مراعاة أدب ّيات العرض؟ هل ّ
ّ
يتم اإللتزام بضوابط يرشف عليها املع ّد واملقدّم مبسؤول ّي ٍة شخص ّي ٍة لجهة عدم ّ
ّ
ّ
بالسلم األهيل واإلبتعاد عن إثارة الفنت والحث عىل العنف؟ متحورت إشكال ّية البحث حول دور مقدّمات نرشات
األخبار يف تعزيز السلم األه ّ
يل إنطال ًقا من أثرها خالل األزمات يف ش ّد العصب ّيات أ ًّيا كانت ،وكذلك يف مراحل اإلنفراج
السيايس .أيّ دو ٍر إ ًذا ،أيّ تأثري ،وأيّ مستقبل؟
ّ
هدفت الدراسة إىل تحديد أهم ّية مقدّمات نرشات األخبار يف املامرسة اإلعالم ّية اليوم ّية لوسائل اإلعالم ،تحديد مدى
اإلعالمي ،تحديد حجم مقدّمات النرشات وإحرتامها
إلتزام مقدّمات نرشات األخبار والصحف مببادئ ميثاق الرشف
ّ
اإلعالمي وأصوله ،قياس مدى تأثري ذاكرة الحرب ومصطلحاتها عىل مقدّمات نرشات األخبار ،وقياس
ملبادئ العمل
ّ
مدى إلتزام مقدّمات النرشات مببادئ تعزيز السلم األه ّ
يل وعدم بث روح العنف والفتنة والتفرقة.
 9مرجع سابق
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بشكل
عملت الدراسة أيضاً عىل تحديد الشخص ّيات السياس ّية واألحزاب/الجامعات الطائف ّية التي تتناولها املقدّمات
ٍ
سلبي أو إيجا ّيب (محل ّياً) والفئات املستهدفة خارج ّياً ،وحدّدت الئحة مصطلحات الحرب التي ترد يف املقدّمات.
ّ

الديني (املادة  2من امليثاق)
X.Xاإلعالم
ّ

10

اإلعالمي لتعزيز السلم األه ّ
يل يف مرحلته األوىل وسائل اإلعالم السياس ّية يف لبنان ،عىل إعتبار
شمل ميثاق الرشف
ّ
أنها املعن ّية مبارش ًة بتغطية األخبار اليوم ّية ،التواصل املبارش مع املواطنني ،ومعالجة قضايا الشأن العام .غري أن هناك
الكثري من الوسائل اإلعالم ّية األخرى التي مل يتم التواصل معها ضمن هذا املرشوع ،ومنها وسائل اإلعالم اململوكة من
املؤسسات الدين ّية ،وهي تشمل ركائز إعالم ّية متنوعة :محطات تلفزة ،إذاعات ،منشورات ومواقع إلكرتون ّية.
ّ
حاولت هذه الدراسة ،يف مرحل ٍة أوىل ،أن ترصد هذه املؤسسات وتجيب عىل األسئلة التالية :ما هو واقع املؤسسات
اإلعالم ّية اململوكة من مؤسسات دين ّية :عددها ،إنتشارها ،ركائزها ،املضامني التي تنرشها ،واألهداف التي حدّدتها
لدورها؟ يف مرحل ٍة ثانية ،سعت الدراسة إىل اإلجابة عىل األسئلة التالية :ما هو الدور الذي يؤدّيه هذا اإلعالم اململوك
من مؤسسات دين ّية؟ ما هي طبيعة املرسالت التي يب ّثها هذا اإلعالم وتن ّوعها بني مضامني سياس ّية ،دين ّية ،إجتامع ّية
وغريها؟ ما هي مضامني الرسائل التي يب ّثها وكيف تقا ِرب مواضيع الشأن العام؟ هل املرسالت التي يب ّثها هذا اإلعالم
تتوافق مع متطلبات السلم األه ّ
الديني ،وبالتايل
يل؟ إنطال ًقا من إجابات هذه األسئلة ،يتضح الدور الذي يؤدّيه اإلعالم
ّ
تتبلور معرفة ما إذا كان من الرضوري إرشاكه بوثيقة السلم األه ّ
يل أم ال.

6.6تحديد فجوة املهارات وأسبابها:
ات مع ّينة .ومييل الباحثون إىل فرض ّية أن النقص أو
نقص يف طلب مهار ٍ
يشري مصطلح فجوة املهارات إىل ٍ
11
الفجوة يف املهارات ناتج عن ّ
تدن مستوى اإلستثامر يف التدريب .عىل سبيل املثال ،يقول بوث وسنوير
 Snower & Booth 1996أن اإلستثامر يف األفراد قد ينخفض بسبب اإلعتقاد بأن تكلفة التدريب مرتفعة بينام
العائد اإلقتصاديّ غري مؤ ّكد .كام يشري نوغارت وشومان Schomann & Neugart 2002 12إىل أن عوامل مثل فجوات
13
الرسمي قد تساهم يف إحداث هذا الواقع .باإلضافة إىل ذلك ،يقول هاسكل ومارتن
املعرفة وعدم كفاية التعليم
ّ
التغي
 Martin & Haskel 2001أن النقص يف املهارات يف بريطانيا يرتبط بقصو ٍر يف التعليم الذي أخفق يف مواكبة ّ
التكنولوجي املستند إىل املهارات.
ّ
ويشري مفهوم فجوة املهارات إىل الوضع الذي ّ
يقل فيه مستوى مهارات العاملني ،وخاص ًة يف ما يتعلق باملعارف
بشكل أكرب عىل
والقدرات ،عن املستوى الذي يرغب به أرباب العمل .وقد ظ ّهر بعض الباحثني إنتشار الفجوات
ٍ
مستوى املهارات الشخص ّية مثل التواصل ،واملواقف الرياد ّية يف األعاملّ ،
وحل املشاكل ،والعمل ضمن الفريق (ماسون
وفيتيس.)Fetsi & Masson 2008 14
ات تتع ّلق
يربز مسح املنشآت الذي أجراه البنك الدويل )Survey Enterprise Bank World 2010-2002( 15تقدير ٍ
بحجم العقبة املهن ّية التي مت ّثلها فجوة املهارات من وجهة نظر الرشكات يف أكرث من  125بلداً .وتظهر البيانات
تغياً تكنولوج ّياً وإعادة هيكلة رسيعة ،من ضمنها العديد
إستمرار وجود فجوة املهارات يف اإلقتصادات التي تشهد ّ
من بلدان أمريكا الالتين ّية وأوروبا الرشق ّية .ويشري التقرير ذاته إىل أن نسبة تقارب  24يف املئة من الرشكات يف الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ذكرت أنها تواجه فجوة كربى يف املهارات.
Booth, A & Snower, D, Ed. (1996), Acquiring Skills: Market Failures, Their Symptoms and Policy Responses, Cambridge University Press, New York

11
12

Neugart, M & Schömann, K, (2002), “Employment outlooks: Why forecast the labour market and for whom?,” Discussion Papers, Research Unit: Labor Market
)Policy and Employment FS I 02-206, Social Science Research Center Berlin (WZB
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Haskel J, & Martin C, (2001) Technology, wages, and skill shortages: evidence from UK micro data, Oxford Economic Papers, -academic.oup.com

13

Masson, J., & Fetsi, A. (2008). Human capital and education reform in the Western Balkans. Labour Markets in the Western Balkans: Challenges for the Future, 71-110

14
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تفحص الباحثون ّ
تدن مستوى اإلستثامر يف التدريب والقصور يف نظام
لتحديد األسباب املحتملة لفجوة املهاراتّ ،
التعليم .وشدّد آخرون عىل دور املامرسات السيئة التي تنتهجها الرشكات تجاه البرش واملوارد ،مثل عدم تقديم
التدريب للموظفني وعدم اإلحتفاظ بهم .وقد تنبع أوجه القصور هذه نتيجة عوامل ترتبط بغياب اليقني الناتج عن
إعادة الهيكلة اإلقتصاد ّية أو املناخ اإلستثامريّ اليسء.
يصب ضمن مسؤول ّيات إدارة األعامل ،ما ميكن تحقيقه عرب تزويد العاملني
لذلك ،يقول البعض أن ردم فجوة املهارت ّ
16
والتقني
املهني
بالتدريب والحوافز املناسبني لرفع سوية مهاراتهم (راجع تقرير املركز األورو ّيب لتطوير التدريب
ّ
ّ
.)Cedefop 2010
اإلعالمي
باإلنتقال إىل تحديد الفجوة يف املهارات لدى العاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية املوقعة عىل ميثاق الرشف
ّ
لتعزيز السلم األه ّ
يل يف لبنان ،وباإلستناد إىل حصيلة دراسات الرصد التي أجرتها مؤسسة «مهارات» عىل مدى
التوصل إىل جملة من الفجوات مع ذكر األسباب
السنوات الخمس التي تلت إطالق ميثاق الرشف
اإلعالمي ،ميكن ّ
ّ
التي ساهمت يف وجودها.
يف موضوع رصد العنرص ّية يف اإلعالم اللبنا ّين ،نالحظ أن هناك فجوة يف املهارات الصحاف ّية لدى العاملني يف املؤسسات
بشكل عا ّم وكيفية معالجة الكتابات الصحاف ّية اليوم ّية لألخبار حول
اإلعالم ّية تتع ّلق بكيف ّية إجراء التغطية اإلعالم ّية
ٍ
بشكل خاص .يعود سبب تلك الفجوة إىل نقطتني أساس ّيتني :النقطة األوىل تتع ّلق مبيل
والفلسطيني
اآلخر السوريّ
ٍ
ّ
اإلعالميني إىل إقتصار التغطية اإلعالم ّية عىل عد ٍد من العنارص النمط ّيةّ ،
األسايس خلف ذلك هو فجوة
ولعل العامل
ّ
املعرفة حول املوضوع .وقد ّبي ذلك تحليل نتائج دراسة رصد العنرص ّية التي أظهرت ميل التغطيات إىل إستخدام
بشكل عا ّم ،يؤ ّكد
الرشعي»« ،مشاكل اإلستيعاب يف البلد املضيف» ،الجرمية ،اإلنحراف.
تعابري منط ّية كـ «التد ّفق غري
ٍ
ّ
ترتسخ النمط ّية من خالل اإلستسالم إلغراءات الصيغ السهلة ،الصيغ
متثيل اآلخر عىل الفرق ،اإلنحراف والتهديدّ .
اإليديولوج ّية التي ميكن لإلعالم أن ينقلها أو يصنعها .أما النقطة الثانية فيمكن ردّها إىل الفجوة أو النقص يف املهارات
الصحاف ّية لدى اإلعالم ّيني عند مقاربة هذا املوضوع إن من حيث آليات الكتابة الصحاف ّية أو التعامل مع املصادر.
تبي أن نقص املهارات لدى العاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية يتم ّثل يف
يف مجال التحريض
الديني وخطاب الكراه ّيةّ ،
ّ
صعوبة إعادة بناء الثقة باملامرسات الخطاب ّية اليوم ّية يف اإلعالم .وميكن أن نعزو السبب إىل التأجيج والسعي إىل
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4100
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املذهبي عند األزمة .متكن مقاربة
كتاب ٍة تفتقر إىل املقاربة املوضوعية ،ال تستفيد من الحوار ،وتتداول مضامني الشحن
ّ
وإجتامعي .املستوى الفرديّ يرتبط بنقص يف قدرات العاملني
هذا الواقع يف فجوة املهارات من خالل مستويني ،فرديّ
ّ
الطائفي املتداول .فبدالً من العمل عىل
يف املؤسسات اإلعالم ّية عىل التعاطي مبهن ّية ومسؤول ّية أمام خطاب الشحن
ّ
مقارب ٍة موضوع ّي ٍة تسهم يف تخفيف اإلحتقان ،نجد إعالم ّيني ينجرفون يف تيار التشنّج .أما املستوى اإلجتامعي فريتبط
املجتمعي ،مع ما
بعملية السيطرة عىل املعلومات وتوزيعها ووسائل اإلتصال املتاحة وعالقة ذلك بطبيعة البناء
ّ
يستتبع ذلك من سياسة املؤسسة اإلعالم ّية ومصالحها.
عىل مستوى رصد املبادرات االيجاب ّية يف التغطيات اإلخبار ّية ،نالحظ أن هناك نقصاً يف املهارات لدى العاملني يف
اإلعالمي ،وأمكن
تؤسس ملنحى إيجا ّيب يف األداء
املؤسات اإلعالم ّية يف ما يتع ّلق بالصحافة اإليجاب ّية والبنّاءة التي ّ
ّ
عزو السبب وراء هذه الفجوة إىل تركيز العاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية عىل التغطيات اإلخبار ّية السلب ّية وإبرازهم
ّ
ويتجل ذلك عند
لها  -ما بات يعرف بـ«األكشن» – إىل ح ٍّد ما ،من خالل اإلعتامد الشائع عىل مقابلة الضح ّية.
السلبي عىل
التم ّعن يف نتائج دراسات الرصد التي تناولت مواضيع العنرص ّية والتحريض والعنف ،إذ غلب الطابع
ّ
تلك التغطيات .ما جعل نسبة التغطيات اإليجاب ّية تبدو قليل ًة – إن مل نقل نادرة – عند املقارنة بالتغطيات اإلخبار ّية
التشاؤم ّية.
يخص صور العنف يف التغطيات اإلخبار ّية ،تتمظهر الفجوة يف املهارات عىل عدّة مستويات :األول يرتبط
يف ما ّ
باملهارات الصحاف ّية الفرد ّية املتع ّلقة بصور العنف وغياب التوجيه والتدريب الالزمني للتعاطي مع تلك املسألة.
واملستوى الثاين يتع ّلق باملؤسسة اإلعالم ّية ومقاربتها ملوضوع العنف ،إذ تفتقر معظم املؤسسات اإلعالم ّية إىل معايري
مهن ّية وأخالق ّية ومؤسسات ّية واضحة تحدّد كيفية التعامل مع هذا املوضوع .أما املستوى الثالث فيم ّثله غياب الدور
التنظيمي للمجلس الوطني لإلعالم وغريه من الجهات والنقابات يف تحديد الضوابط األخالق ّية.
ّ
بشكل عام ،إىل عدم إلتزام العاملني بالضوابط األخالق ّية واملهن ّية املتع ّلقة
ميكن أن نعزو السبب خلف تلك الفجوة،
ٍ
بها .ما ينتج إزدياداً يف عرض صور العنف وتناولها ،ناهيك عن األخطاء املهن ّية التي يقع بها اإلعالم يف مواضيع العنف
املتلفز (مثل البث املبارش من موقع الحدث وطغيان التحليل عىل التغطية).
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عىل مستوى الربامج الحوار ّية يف املحطات التلفزيون ّية ،أظهرت دراسات الرصد أن رغم التم ّرس املهني الذي يظهر يف
تلك الربامج عىل ّ
املحطات اللبنان ّية ورغم وعي املحا ِور لدوره كضامن لوصول الفكرة والفكرة املقابلة بطريق ٍة راقية،
السيايس
تحرض فجو ٌة يف املهارات تتم ّثل يف أداء املحا ِور اإلستفزازيّ واملتح ّيز لطرف ،وهو يف أدائه هذا أخطر من
ّ
الضيف الذي ميارس الفعل نفسهّ .
ولعل مرد تلك الفجوة يتمظهر يف تأثري السجال ّية اإلعالم ّية املنترشة يف بعض الربامج
الحوارية عىل بعض املحطات وعىل مقدمي الربامج ،والتي ميكن تعريفها بأنها ٌ
يحب عددٌ من الصحافيني
علني ّ
خالف ّ
تأجيجه ،وحتى إفتعاله ألنه مشهديٌّ  .إذ تخدم السجال ّية اإلعالم ّية إعالم السوق الذي يتمظهر من خالل أرقام املبيع
ونسب املشاهدة واملتابعة.
يف موضوع مصادر التغطيات اإلخبار ّية والحقّ يف الوصول إىل املعلومات ،ب ّينت نتائج دراسة الرصد وجود فجو ٍة يف
املهارات لدى اإلعالم ّيني العاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية ،تتمثل يف طريقة إستخدام املصادر يف التغطية اإلخبار ّية
خاص ًة وأن «تحليل» طبيعة املعلومات
بشكل مج ّه ٍل ،ما يؤ ّثر
ٍ
ٍ
صحة املعلومات املنسوبة إليهاّ ،
بشكل مبارش عىل تقدير ّ
ً
تناقضا يف نقل املعلومات املنسوبة أحيا ًنا إىل «املصادر نفسها».
املنشورة يف اإلذاعة والتلفزيون والصحافة أظهر
كذلك ،عدم ب ّينت الدراسة عدم التوازن يف عرض وجهات النظر املرتبطة باملوضوع ،ما ميكن إدراجه ضمن ما يسمى
اإلعالمي ،خاصة يف التغطيات التلفزيون ّية
واضحا امليل
بـ«تح ّيز» وسائل اإلعالم لوجهة نظر مقابل أخرى .وقد بدا
ً
ّ
صحتها ،واستخدام لغة إعالم ّية منارصة تؤدّي إىل تلوين
والصحاف ّية ،إىل تبنّي وجهة نظ ٍر مع ّينة مع عرض األدلة عىل ّ
معي عىل أحد األطراف .ومبكن ر ّد األسباب خلف هذه الفجوات إىل غياب و/أو عدم إلتزام
حكم ّ
الحقائق وإصدار ٍ
العاملني بأية معايري مهن ّية للتعامل مع املصادر اإلعالم ّية .فاألمور تبقى رهناً بطبيعة العالقة بني الصحا ّيف ومصادره
توجهات
ّ
الخاصة ،وهذه العالقة ميكن أن تكون «مستق ّلة» أو «تابعة» أو عىل شكل «تبادل مصالح» ،ما يؤ ّثر عىل ّ
الرسالة اإلعالم ّية.

األداء
املهني ،لدى مقدّمي الربامج عند طرح املواضيع العا ّمة ،يقابله متايزًا عند طرح األمور املرتبطة بالفكر العقائديّ
ّ
املوجه لكافة رشائح املجتمع.
وبالدين واملذهب وإنعكاساتهام عىل السلوك والتوجيه واإلرشاد والتعبئة والتثقيف ّ
ويعود السبب يف تشابه األداء هذا إىل أن مقدّمي الربامج يف وسائل اإلعالم تغلب عليهم صفة رجل الدين ،أو الخبري
كضيف للخطاب
يف الشؤون الدين ّية (اإلسالم ّية واملسيح ّية) ،أو الحاج/األخت ،باإلضافة إىل رضورة حضور رجل الدين
ٍ
يف معظم الربامج.
يف موضوع دور مقدّمات نرشات األخبار يف تعزيز السلم األه ّ
يل ،أظهرت دراسة الرصد أن الفجوة يف املهارات تتمثل
إستخدامات
يف أداء املقدّم الذي ميارس اإلستفزاز كالماً وإميا ًء ،ما يظهر يف أكرث األيام تأ ّزماً .إذ ميعن حينها املقدّم يف
ٍ
لغو ّي ٍة قاسية ،مبتذلة أحياناً ،وإقصائ ّية تجاه الطرف اآلخر ،من خالل أدا ٍء يشعر املتل ّقي اليقظ أنه بعيدٌ عن املهن ّية.
كذلك ،تظهر الفجوة يف أداء املقدّم من خالل عدم مامرسة دوره يف التأثري وقدرته عىل الدفع باتجاه التهدئةّ .
ولعل
السبب يف تلك الفجوة يعود إىل إعتامد لغة يف املقدّمات تبتعد عن أدبيات الكتابة اإلعالم ّية من حيث إستخدام
األلفاظ املبتذلة والتحقري وإثارة النعرات والتحريض واإلتهامات وإنغامس املقدّم يف إستخدام لغة جسد تتامىش
وتتامهى مع محتوى مقدمة نرشة األخبار.
الديني تتمظهر يف عدم
الديني ب ّينت نتائج دراسة الرصد أن الفجوة يف مهارات العاملني يف اإلعالم
يف إطار اإلعالم
ّ
ّ
تأطري هذا اإلعالم كمثالٍ لإلعالم التعدديّ وإلعالم حوار الثقافات واألديان إذا سعى إىل ترسيخ السالم وتبنّى قيم
اإلعرتاف باآلخر واملواطنة وحقوق اإلنسان .ولعل السبب يف ذلك يعود إىل أن الكثري من هذه املحطات تختبئ خلف
أهداف دين ّية يك متارس أدواراً أخرى ،سياس ّية ،مال ّية ،وترويج ّية متنوعة .ما جعل غالبية الدول العرب ّية ّ
تحض ألدوات
ٍ
ديني أو توعويّ .
دفاع عن الذات ،منها
التقني ومنها القانو ّين ومعظمها إعالم مواجه ٍة ّ
ّ
ٍ

املهني والخربات يف
نقص يف اإلعداد
يف موضوع اإلنتخابات البلد ّية لسنة  ،2016أظهرت نتائج دراسة الرصد وجود ٍ
ّ
مجال التغطية اإلنتخاب ّية لدى معظم اإلعالم ّينيّ ،
ولعل السبب يف تلك الفجوة يعود إىل أن اإلعالم ّيني العاملني يف لبنان
اكتسبوا خربات ومهارات التغطية من عملهم وتجاربهم الخاصة ،ما يجعل التغطية اإلنتخاب ّية إستنساب ّية يف ظل غياب
املعايري املهن ّية التي تحدّد األسس املهن ّية الصالحة يف مجال التغطية اإلخبار ّية.
بشكل واضح تشاب ًها يف
الديني ،ب ّينت فجوة املهارات لدى العاملني يف هذا املجال
يف دراسة خطاب وسائل اإلعالم
ٍ
ّ
20
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7.7تحديد فجوة املعرفة وأسبابها:
فجوة املعرفة  Knowledge Gapهي واحدة من فرضيات بحوث تأثري اإلعالم الطويلة األمد ،وتقوم عىل فكرة مفادها
بشكل متسا ٍو بني األفراد ومختلف جامعات املجتمع ،فقد تفوق معرفة بعض الجامعات
يتم
ٍ
أن تد ّفق املعلومات ال ّ
بنسب متفاوتة ،إذ أنها تختلف باختالف املوضوعات.
جامعات أخرى بها ،وتحرض الفجوات
مبوضوع معني معرفة
ٍ
ٍ
ٍ
ولقد ظهرت هذه الفرضية للمرة األوىل يف العام  1970بفضل ثالثة باحثني هم :تيشنور ودونوهيو وأولنيP.J. 17
 ،Tichenor, G.A.Donohue & C.N.Olienإرتبطت أسامؤهم بهذه الفرض ّية ومحاوالت تطويرها .إذ حـاولوا
تعريف ملصطلح فجوة املعرفة :ملّا يؤدي تد ّفق معلومات وسائل اإلعالم داخل
صياغة الفرض ّية من خالل تقديم
ٍ
مبعدالت
اإلجتامعي املرتفع تكتسب املعلوماتالنظام اإلجتامعي إىل جعل فئات الجمهور ذات املستوى اإلقتصاديّ
ٍ
ّ
اإلجتامعي املنخفض لها .وبالتايل ،تتجه فجوة املعرفة إىل الزيادةأرسع من إكتساب الفئات ذات املستوى اإلقتصاديّ
ّ
بدالً من النقصان.
تفس حدوث فجوات املعرفة بني
وحاول بعض الباحثني تطوير الغرض
ّ
األسايس لفجوة املعرفة عرب طرح بدائل ّ
18
قطاعات الجمهور داخل املجتمع الواحد ،فاقرتح  Ettema & Klineيف العام  1977أن إختالف مستوى اإلهتامم
يؤدّي إىل إختالفات معرف ّية بني األفراد وليس إختالفاً يف مستوى التعليم ،أيّ ّأن فجوة املعرفة تنشأ بني األفراد
املختلفني يف مستوى إهتاممهم ودوافعهم إلكتساب املعلومات ،وهذه الفجوات ستختفي أو تضيق بني األفراد التي
تتشابه فيها إهتامماتهم أو تتساوى درجاتها.
الرئييس الذي يؤ ّثر يف إكتساب الجمهور للمعرفة هو
كام أ ّيد عددٌ من الدراسات هذا اإلتجاه ،حيث أن العامل
ّ
19
متغي
إهتاممات الجمهور .فعىل سبيل املثال ،قدّم جنيوفا وغرينربغ  Genova & Greenbergيف العام ّ 1979
كبديل للتعليم يف نظرية فجوة املعرفة ،مؤكدين أن هذا النموذج القائم عىل أساس اإلهتامم يساعد يف
اإلهتامم
ٍ
17

P. J. Tichenor g. A. Donohue c. N. Olien (1970), Mass Media Flow And Differential Growth In Knowledge, Public Opinion Quarterly, Volume 34, Issue 2, 1
January 1970, Pages 159–170
Ettema, J & Kline, F (1977), “Deficits, Differences, and Ceilings”, Communication Research 4(2): 179-202

18

GENOVA B & GREENBERG B, (1979), Interests in News and the Knowledge Gap, Public Opinion Quarterly, Volume 43, Issue 1, 1 January 1979, Pages 79–91

19
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اإلجتامعي ومستوىتفسري اإلختالفات يف املعرفة بني جمهور وسائل اإلعالم بشكل أكرب ،إىل جانب املستوى اإلقتصاديّ
ّ
التعليم .إذ توجد فجوة معرفة بني األفراد املختلفني يف مستوى إهتامماتهم بينام تتالىش بني األفراد املتشابهني يف
بشكل أرسع نسبياً
إهتامماتهم .ويفرتض هذا النموذج أن املعرفة املكتسبة التي تنقلها األخبار يف وسائل اإلعالم تزداد
ٍ
حدث ما .ولكن ،من املفرتض أن تضيق فجوة
بني الفئات األكرث إهتامماً خالل املراحل األوىل إلنتشار املعرفة عن ٍ
املعرفة أو تغلق متاماً إذا إستمر تد ّفق املعلومات عن هذا الحدث لفرت ٍة طويل ٍة نسب ّياً ،وذلك من خالل:
إجتامعي متفاقم.
•زيادة إرتباط املواضيع برص ٍاع
ّ
•كثافة التغطية تتيح حرية أكرب يف الوصول إىل املعلومات.
و ُتع ّد الحمالت اإلعالم ّية السياس ّية واإلجتامع ّية مجاالً مناسباً إلختبار نظرية فجوة املعرفة ،بسبب زيادة تد ّفق
الخاصة باملرشحني إبان الحمالت اإلنتخاب ّية ،ما يساعد الناخبني عىل إتخاذ قرارات التصويت وفقاً
املعلومات
ّ
للمعلومات املتدفقة من وسائل اإلعالم املختلفة.
كذلك ،قام الباحثون بتصنيف دراسات فجوة املعرفة تبعاً ملستويني أساس ّيني هام:
1.1املستوى الفرديّ  :Micro individual levelير ّكز هذا املستوى عىل أهمية إكتساب األشخاص للمعلومات من
متغيات أخرى مثل مهارات اإلتصال
وسائل اإلعالم طبقاً ملستواهم
اإلجتامعي واإلقتصاديّ الذي يضاف إىل ّ
ّ
ومستويات اإلهتامم والقدرات املعرف ّية.
اإلجتامعي  :Macro social levelير ّكز هذا املستوى عىل عملية السيطرة عىل املعلومات وتوزيعها
2.2املستوى
ّ
متغيات مجتمع ّية تؤ ّثر عىل
ووسائل اإلتصال املتاحة ،وعالقة ذلك كله بطبيعة البناء
املجتمعي .إذ تحرض ّ
ّ
اإلجتامعي والتعدد ّية والسيطرة عىل املعلومات يف املؤسسات
مستوى املجتمع ككل ،مثل مستوى الرصاع
ّ
اإلعالم ّية وغريها.
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وأكدت نتائج بعض الدراسات أن فجوات املعرفة تضيق أو تتسع مع مرور الزمـن بيـن األفـراد ذوي املستوى
اإلجتامعي املرتفع أو املنخفض ،وأطلق ماكويل وونداهـل D. Mcquail & S. Windahl 20مصطلح الح ّداإلقتصاديّ
ّ
اإلجتامعي املرتفع واألكرثيتم بلوغه ملّا يصبح األفراد ذوي املستوى اإلقتصاديّ
األقىص للتأثري  ،Ceiling Effectsالذي ّ
ّ
مقدرة عىل إكتساب املعرفة ،عىل م ّر الوقت ،غري قادرين عىل الحصول عىل املزيد من املعلومات املتدفقة من وسائل
اإلجتامعي املنخفض يفاإلعالم ،أيّ أنهم يبلغون حالة تش ّب ٍع معر ّيف .حينها ،يستمر األفراد من املستوى اإلقتصاديّ
ّ
الزمني
تل ّقي املعلومات حتى يصبح بوسعهم اللحاق باألفراد من املستوى املرتفع وتتالىش فجوة املعرفة عىل املدى
ّ
الطويل.

يف إطار رصد العنرصية يف اإلعالم اللبنا ّين ،أظهرت نتائج الدراسة أن الفجوة يف املعرفة تتمثل يف عدم إقتصار الخطاب
بشكل ملموس عىل مستوى الالجئ والنازح من
اإلعالمي عىل الكالم .هو مامرسة إجتامع ّية منترشة وفاعلة ،تتمظهر
ٍ
ّ
اإلجتامعي لفجوة املعرفة.
خالل عدم املساواة .ولعل األسباب الكامنة وراء هذه الفجوة قابلة لإلدراج ضمن املستوى
ّ
الخطاب العنرصيّ (النخبة) ير ّكز عىل عملية السيطرة عىل املعلومات وتوزيعها ووسائل اإلتصال املتاحة ،وعالقتها
اإلجتامعي القائم .ويتمظهر الخطاب العنرصيّ عرب األحكام املسبقة
املجتمعي ،وإرتباط ذلك بالواقع
بطبيعة البناء
ّ
ّ
و(الدمياغوج ّية) الغوغائ ّية والخوف من اإلختالف؛ التعميم؛ الرسعة والقوالب النمط ّية؛ وإستخدام مصطلحات تعزّز
التمييز بني البرش.

من جهته ،يرى الباحث األمرييك دونو وآخرون Donohue, et. al 1975 21أن الفشل يف تاليش العديد من فجوات
املعرفة ينتج توسيعاً يف الفجوة بني الفئات األقل واألكرث تعلي ًام ،وتزداد هذه الفجوة عىل مستوى مت ّيز املعلومات
عندما يسقط موضوعٌ من اإلهتامم والنقاش العام ،بحيث ال يتحدّث عنه أحد.

الديني وخطاب الكراه ّية ،ب ّينت نتائج دراسة الرصد أن الفجوة يف املعرفة تتم ّثل يف غياب العمل
يف موضوع التحريض
ّ
عىل تحفيز الفكر النقديّ يف اإلعالم ما ميكن تحقيقه عرب توسيع أفق املعالجات وإعطاء مساحة للمثقف لتحفيز
الكالمي الذي ،كالرتاشق
الناس عىل التع ّمق باملعالجة .ويعود السبب يف تلك الفجوة إىل إعتامد أسلوب الرتاشق
ّ
طائفي واملنطقة بغالبيتها
امليدا ّين ،يؤذي ،وملعالجتها يجب اإلبتعاد عن الكتابة العنيفة والتصعيد ،خصوصاً أن البلد
ّ
تعتمد أنظم ًة دين ّية واألوضاع غري مستقرة ،فيمكن للخطاب أن ينزلق بسهولة باتجاه التحريضّ .إن تناقل األحداث
السياس ّية واألمن ّية مبقاربة دين ّية يس ّهل اإلنزالق إىل التحريض وإثارة املشاعر والغرائز .وتأيت تلك الفجوة داخل
اإلجتامعي لفجوة املعرفة ،وهو مستوى ير ّكز عىل عملية السيطرة عىل املعلومات وتوزيعها ووسائل اإلتصال
املستوى
ّ
اإلجتامعي القائم.
املجتمعي وإرتباطه بالواقع
املتاحة ،وعالقة ذلك بطبيعة البناء
ّ
ّ

بشكل مستمر يف املجتمعات الحديثة ،فكلام إزدادت املواضيع
وتشري بعض الدراسات أن فجوات املعرفة تظهر
ٍ
املختلفة التي تثري إهتامم الطبقات اإلجتامع ّية ،تزداد فجوات املعرفة .وتختلف الظروف املواتية أو غري املواتية ّ
لكل
فجو ٍة تبعاً ملدى تعقيد املوضوع ،يف حني يلفت روجرز Rogers 1976 22إىل أن وسائل اإلعالم ليست الفاعل الوحيد يف
الشخيص بني األفراد ،ما
إحداث فجوة املعرفة .ففي العديد من الحاالت ،تحدث فجوات معرفة نتيجة تأثري اإلتصال
ّ
بوضوح بني بعض فئات املجتمع أكرث من سواهم.
يظهر
ٍ
اإلعالمي
باإلنتقال إىل تحديد الفجوة يف املعرفة لدى العاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية املو ّقعة عىل ميثاق الرشف
ّ
لتعزيز السلم األه ّ
يل يف لبنان ،وباإلستناد اىل حصيلة دراسات الرصد التي قامت بها مؤسسة «مهارات» عىل مدى
اإلعالمي ،ميكن التوصل إىل تحديد جمل ٍة من الفجوات مع ذكر
السنوات الخمس التي تلت إطالق ميثاق الرشف
ّ
األسباب التي ساهمت يف وجودها.
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يف موضوع رصد املبادرات اإليجاب ّية يف التغطيات اإلخبار ّية ،أبرزت نتائج دراسة الرصد أن الفجوة يف املعرفة تتم ّثل
اإلعالمي الذي تنتجه بعض املؤسسات اإلعالم ّيةّ .
ولعل ذلك يعود إىل إرتباطه
يف الحالة التشاؤم ّية التي تدمغ املحتوى
ّ
اإلجتامعي القائم من حيث توزيع املعلومات التي متيل إىل التشاؤم والسلب ّية ،وإعتامد الكليشهات التي،
بالواقع
ّ
السلبي الذي عاشه لبنان .يستلزم ردم هذه الفجوة تعزيز اإلضاءة عىل املبادرات اإليجاب ّية،
برسعة ،تذ ّكر باملايض
ّ
وحسن إستخداماتها ملصلحة السلم األه ّ
يل ،واإلضاءة قدر اإلمكان عىل ّ
كل محاولة لتخطي ذلك.
يف ما يتعلق مبوضوع صور العنف يف التغطيات اإلخبار ّية ،ب ّينت دراسة الرصد أن الفجوة يف املعرفة تتجىل يف إغفال
مدى خطورة صور العنف ومقاربة العنف كلعب ٍة غرضها «إنتاج الواقع» و«إنتاج اآلخر» و«إنتاج الذات» .نحن عندما
واقع» نريد لنا .وميكن أن
نعرض مشهداً عن بلد بعيد ،نتحدّث عن أنفسنا يف «كيف» نعرض ،و«ماذا» نعرض ،و«أيّ ٍ
25

ومجتمعي .املستوى الفردي للعاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية
نعزو السبب يف وجود تلك الفجوة إىل مستويني :فرديّ
ّ
ً
وملتغيات
اإلجتامعي واإلقتصاديّ ،
ير ّكز عىل أهم ّية إكتساب األشخاص للمعلومات من وسائل اإلعالم تبعا ملستواهم
ّ
ّ
املجتمعي فري ّكز عىل
أخرى مثل مهارات اإلتصال ومستويات اإلهتامم والقدرات املعرف ّية لدى العاملني .أما املستوى
ّ
املجتمعي ،وهناك
عملية السيطرة عىل املعلومات وتوزيعها ووسائل اإلتصال املتاحة ،وعالقة ذلك بطبيعة البناء
ّ
اإلجتامعي والتعدد ّية والسيطرة عىل املعلومات يف
متغيات مجتمع ّية تؤثر عىل مستوى املجتمع ككل ،مثل الرصاع
ّ
ّ
املؤسسات اإلعالم ّية وغريها.
يف مجال الربامج الحوار ّية يف املحطات التلفزيون ّية ،تظهر نتائج دراسة الرصد أن الفجوة يف املعرفة لدى الق ّيمني
عىل الربامج الحوار ّية يف املحطات التلفزيون ّية تتمظهر عرب إغفال مهمة أساسية لتلك الربامج ،وهي اإلهتامم بأخذ
بهدف
الجمهور املستهدف نحو الحوار الراقي املرتبط بالقضايا السياس ّية واإلجتامع ّية املتن ّوعة واملطروحة بعمق،
ٍ
اإلعالمي الذي يبقي عىل نسبة اإلعالنات العالية ،ولكن دامئاً
تثقيفي للجمهور املستهدف ،مع مراعاة رشوط العرض
ّ
ّ
باإلنطالق من منطق تغليب الحوار الفع ّ
يل املجدي .وميكن أن ندرج سبب تلك الفجوة يف املعرفة ضمن املستوى
املجتمعي الذي يتم ّثل يف عملية السيطرة عىل املعلومات وتوزيعها ووسائل اإلتصال املتاحة ،وعالقة ذلك بطبيعة
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلجتامعي
متغيات مجتمع ّية تؤثر عىل مستوى املجتمع اللبناين ككل ،مثل الرصاع
البناء
املجتمعي اللبناين ،ووجود ّ
ّ
ّ
والتعدد ّية والسيطرة عىل املعلومات يف املؤسسات اإلعالم ّية العاملة وغريها.
يف إطار مصادر التغطيات اإلخبار ّية والحق يف الوصول إىل املعلومات ،تظهر نتائج دراسة الرصد أن الفجوة يف
املعرفة تتمظهر يف طبيعة املعلومات املنشورة ،لجهة تبني بعض وسائل اإلعالم إتهامات مبارشة .وهي بذلك تظهر
وكأنها تؤدّي دور الجهاز القضا ّيئ ،حيث أن بعض املؤسسات اإلعالم ّية أطلقت أحكاماً وته ًام إسم ّية طالت مواطنني
وسياسيني يف لبنان ،ما دفع بالجهات املترضرة إىل املطالبة بـ«وقف تجاوزات وسائل اإلعالم لجهة ما يتم تداوله من
دون سند صحيح وأدلة ثابتة» .فالصحا ّيف ليس قاضياً ،وال يجوز له إطالق األحكام أو اإلتهامات .عليه عرض الوقائع
بعد التأ ّكد منها وعرض وجهات النظر املتعددة حول املوضوع الواحد .ويرقى سبب تلك الفجوة إىل غياب املعرفة
القانون ّية لدى بعض العاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية.
يف موضوع اإلنتخابات البلد ّية لعام  ،2016أظهرت نتائج دراسة الرصد أن الفجوة يف املعرفة تج ّلت يف غياب التثقيف
موجهة تشمل حقوق الناخب واملرشح وواجباتهام ،كام النصوص القانون ّية والتنظيم ّية التي ترعى
اإلنتخا ّيب كامدّة ّ
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العمل ّية اإلنتخاب ّية .ويعود السبب يف ذلك إىل عدم اإلملام بقوانني اإلنتخابات البلد ّية والنقاب ّية والنياب ّية .فكثافة
التغطية اإلنتخاب ّية املرتبطة بالقوانني والترشيعات تتيح حري ًة أكرب يف الوصول إىل املعلومات .وتع ّد الحمالت اإلعالم ّية
اإلنتخاب ّية مجاالً مناسباً إلختبار نظرية فجوة املعرفة ،بسبب زيادة تد ّفق املعلومات الخاصة باملرشحني والعملية
اإلنتخابية ،ما يساعد الناخبني عىل إتخاذ قرارات التصويت وفقاً للمعلومات املتدفقة من وسائل اإلعالم املختلفة.
الديني ،ابرزت نتائج دراسة الرصد أن الفجوة يف املعرفة تتم ّثل يف أن الخطاب
يف إطار دراسة خطاب وسائل اإلعالم
ّ
خاصاً ،وإن كان ّ
يدل عىل املشاركة بني
واإلجتامعي الذي تب ّثه وسائل اإلعالم
الديني
الديني يحمل منطقاً إيديولوج ّياً ّ
ّ
ّ
ّ
املجتمعي الذي يتمثلّ
األديان واملذاهب والطوائف .ويندرج السبب خلف تلك الفجوة يف املعرفة ضمن املستوى
ّ
املجتمعي اللبنا ّين،
يف عملية السيطرة عىل املعلومات وتوزيعها ووسائل اإلتصال املتاحة ،وعالقة ذلك بطبيعة البناء
ّ
اإلجتامعي والتعدد ّية
متغيات مجتمع ّية تؤ ّثر عىل مستوى املجتمع اللبنا ّين ككل ،مثل مستوى الرصاع
باإلضافة إىل ّ
ّ
والسيطرة عىل املعلومات يف املؤسسات اإلعالم ّية العاملة وغريها.
يخص دور مقدّمات نرشات األخبار يف تعزيز السلم األه ّ
يل ،ب ّينت دراسة الرصد أن الفجوة يف املعرفة مت ّثلت
يف ما ّ
كنص مغلق يط ِبق عىل املعنى .فاألحكام قاطعة ،واملقدّمات ال ترتدّد يف استخدام
يف حضور اإلفتتاحيات/املقدّمات ٍّ
اإلستنتاجات والتوصيفات والتسميات .فيتم إستخدام مصطلحات تعيد الذاكرة إىل الحرب التي ال تزال مصدر إلهام
مصطلحا ومعنى ،ويف األداء ،ويف الوسيلة (الرتاشق من خالل اإلعالم) .وميكن أن ندرج سبب تلك الفجوة يف
يف اللغة،
ً
املجتمعي الذي يتم ّثل يف عملية السيطرة عىل املعلومات وتوزيعها ووسائل اإلتصال املتاحة،
املعرفة ضمن املستوى
ّ
متغيات مجتمع ّية تؤ ّثر عىل مستوى املجتمع اللبنا ّين ككل،
وعالقة ذلك بطبيعة البناء
املجتمعي اللبنا ّين ،باإلضافة إىل ّ
ّ
اإلجتامعي والتعدد ّية والسيطرة عىل املعلومات يف املؤسسات اإلعالم ّية العاملة وغريها.
مثل الرصاع
ّ
الديني ،أظهرت نتائج دراسة الرصد أن الفجوة يف املعرفة متظهرت يف غياب فكرة أن اإلعالم الديني ،شأنه
يف اإلعالم
ّ
شأن اإلعالم املد ّين ،قادر عىل أن يسهم يف ترسيخ السلم األه ّ
يل وتركيز دعائم الوحدة الوطن ّية .وأن الحاجة ملثل
هذا الدور كبرية .فأداء بعض هذا اإلعالم الراهن ميكن أن يؤدّي إىل زيادة النعرات بني مك ّونات الوطن الواحد ،ما
يش ّكل خطراً عىل السلم األه ّ
يل والوحدة الوطن ّية .وميكن أن ندرج سبب تلك الفجوة يف املعرفة ضمن املستوى
املجتمعي الذي يتم ّثل يف عملية السيطرة عىل املعلومات وتوزيعها ووسائل اإلتصال املتاحة ،وعالقة ذلك بطبيعة
ّ
املجتمعي اللبنا ّين ،باإلضافة إىل وجود متغريات مجتمع ّية تؤ ّثر عىل مستوى املجتمع اللبنا ّين ككل ،مثل الرصاع
البناء
ّ
اإلجتامعي والتعدد ّية والسيطرة عىل املعلومات يف املؤسسات اإلعالم ّية العاملة وغريها.
ّ
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8.8الخالصات/اإلستنتاجات :ردم الفجوات يف املهارات واملعرفة
اإلعالمي للمؤسسات اإلعالم ّية إىل جملة من الخالصات واإلستنتاجات التي ميكن يف حال
توصلت دراسات الرصد
ّ
عملت املؤسسات مبضامينها أن تسهم يف ردم الفجوات يف املهارات واملعرفة لدى العاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية
اإلعالمي لتعزيز السلم األه ّ
يل .وجاءت هذه الخالصات نتيجة
يف لبنان .ما يؤدّي تالياً إىل إلتز ٍام أوسع مبيثاق الرشف
ّ
لدراسة ّ
كل من املوضوعات املشار إليها آنفاً.

صور العنف
يف التغطيات
اإلخبار ّية لإلعالم
اللبنا ّين

·تشكيل خلية أزمة لدراسة كيف ّية التغطية عند حدوث أزمة وكيفية التعاطي مع
مشاهد العنف.

نستعرض يف ما ييل قامئة من املعايري املطلوب اإللتزام بها يف سبيل ردم الفجوات ،حيث تتن ّوع هذه املعايري بني
والتثقيفي وما يرتبط ببناء القدرات:
التوعويّ
ّ
املوضوع

مصادر التغطيات
والحق
اإلعالم ّية
ّ
يف الوصول إىل
املعلومات
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·عقد إجتامعات يف قسم التحرير للبحث يف موضوع الصور العنف ّية عند توافرها
أو قبل إلتقاطها ،ورضورة اإلنطالق من قاعدة أ ّن كل الصور ليست بالرضورة
صالحة للعرض.

معايري ردم الفجوات يف املهارات واملعرفة لدى العاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية
الحق يف الوصول إىل املعلومات من جانب وسائل اإلعالم
·اإلستفادة من قانون ّ
أوالً ،ثم الرتويج له عند املواطنني لنرش ثقافة الشفاف ّية واملسؤول ّية.
·إقامة ورشة عمل لصياغة معايري مهن ّية تحدد التعامل مع املصادر وخاصة
املصادر املج ّهلة.

·رضورة إدراك العاملني والق ّيمني عىل املؤسسات اإلعالم ّية أن مسألة اإلعالم وصور
العنف فائق الخطورة.

·إقامة دورات تدريب ّية للصحاف ّيني للتد ّرب عىل إستخدام املصادر (خارطة املصادر،
األجندة واملعايري).
·التدريب عىل مبدأ «التعدديّة» الذي ير ّوج لفكرة تع ّدد املبادئ األخالق ّية وتن ّوعها
تبعاً لتع ّدد املواقف والحاالت من ناحية وتع ّدد وسائل اإلعالم من الناحية
األخرى .كام يوضّ ح مسألة تقديم السياسة التحريريّة للمؤسسة عىل مواثيق
الرشف اإلعالم ّية.

·دعم مبادرة إنشاء هيئة من املعن ّيني بقطاع اإلعالم تض ّم صحاف ّيني وخرباء
تتول رصد أداء املؤسسات
وأكادمي ّيني وحقوق ّيني وناشطني يف املجتمع املد ّين ّ
اإلعالم ّية وتقييمه ،مبا يف ذلك الصحافة املطبوعة واإللكرتون ّية.
·العمل عىل تعزيز دور املجلس الوطني لإلعالم وتفعيله بصالحيات تقريريّة
يخص العرض املتزايد لصور العنف وكيف ّية
لتحديد الضوابط األخالق ّية يف ما ّ
تناولها ،وكذلك رصد األخطاء التي يقع بها اإلعالم.

العنرصيّة يف
اإلعالم اللبنا ّين

«السوري»
متثيالت
ّ
و«الفلسطيني»
ّ
يف التغطيات
اإلخباريّة

·العمل عىل وضع رؤية إعالم ّية لبنان ّية تأيت مختلفة عن السائد يف ما يتعلّق
بالعنف املتلفز.
·تنظيم حمالت توعية إعالم ّية لإلعالم ّيني حول وضع الالجئني والنازحني والتط ّرق
إىل حقوق «اآلخر» وواجباته يف لبنان.
·العمل عىل حمالت توعية إعالم ّية تتيح لوسائل اإلعالم أن تؤ ّدي دورا ً فاعالً يف
مناهضة الحاالت التمييزيّة.

·إدراج صحافة البيانات والتحقيقات ذات النوع اإلستقصا ّيئ كمواد إعالم ّية أساس ّية
منصات إلكرتون ّية جديدة
اإلعالمي
ضمن املنتج
واإلخباري العا ّم ،ودعم إنشاء ّ
ّ
ّ
تعرض ماد ًة ته ّم الناس وتحقيقات تنطلق من همومهم وحاجاتهم وتطلّعاتهم.
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·وضع األخبار اإليجاب ّية يف إطار األخبار األساس ّية والق ّيمة وليس ضمن األخبار
الرتفيه ّية.
·تفعيل األخبار الب ّناءة  Constructive Newsالتي تشمل تقديم تقارير إيجاب ّية،
بحث يف املشكلة وتقديم إقرتاحات حلول ،تج ّنب الوقوف عند باب التحذير
السلبي فقط وإمنا عرض النتائج بدالً من اإلبالغ فقط عن الرصاعات واملشاكل،
ّ
تقديم صورة أكرث شمول ّية ،كشف األسباب الرئيس ّية للمشاكل وتقديم أفكار
كل
وتص ّورات ملجتمع محايد .يهدف «اإلعالم الب ّناء» إىل تسليط الضوء عىل دور ّ
فرد وتعزيز مشاركته.

يل لدى املؤسسات اإلعالم ّية
·رضورة تفعيل ميثاق الرشف
اإلعالمي لتعزيز السلم األه ّ
ّ
أي
من خالل اإلبتعاد عن الخطاب
التحرييض والتعابري الحا ّدة واإلمتناع عن نقل ّ
ّ
خطاب يؤجج مشاعر الكراهية.
التحرييض
الديني
·وضع إسرتاتيج ّية لوسائل اإلعالم ترشح كيفية التعامل مع الخطاب
ّ
ّ
أو اإليديولوجيات املتط ّرفة ،تتض ّمن عدم اإلنجرار إىل تب ّني الطرح برسعة بل التحضري
مسبقاً لكيفية تحرير املادة اإلعالم ّية وكيفية إستخدام املصطلحات وعرض الصور أو
عدم عرضها وكيفية التعليق عليها.

الديني
التحريض
ّ
وخطاب الكراهية
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التحرييض وتعزيز
· العمل عىل إختيار املتحاورين مبا يساعد عىل الح ّد من الخطاب
ّ
اإلعتدال والحوار يف الربامج اإلعالم ّية.
أي
·التحقّق من املصادر وتأكيد أخبارها عرب التقاطع  Fact Checkingقبل نرش ّ
الديني ،إحرتاماً للقارئ وتفادياً
معلومة قد تؤ ّجج مشاعر الكراهية أو التحريض
ّ
لإلشاعات واألخبار املدسوسة.
الديني
اإلجتامعي وتشذيبها من التحريض
·تنقية األخبار الواردة يف وسائل التواصل
ّ
ّ
قبل نرشها ،وعدم التعامل مع هذه الوسائل كمصادر صحاف ّية ميكن اإلعتامد عليها
وتحويل مضمونها إىل مواد إعالم ّية.

املبادرات اإليجاب ّية
يف التغطيات
اإلخباريّة لوسائل
اإلعالم اللبنان ّية

·إتجاهات مهن ّية خربيّة مثل :الصحافة اإليجاب ّية ،الصحافة الب ّناءة ،األخبار املفرحة،
اإلعالمي لجهة بثّ األخبار اإليجاب ّية
تؤسس ملنحى إيجا ّيب يف األداء
هي إتجاهات ّ
ّ
والحلول ،ما ينسحب عىل أمناط الكتابة اإلعالم ّية .فمثالً« ،املقابلة الب ّناءة»
لحل الوضع .من
تسعى إىل إيجاد حلول لإلشكال ّية أكرث من اإلضاءة عىل التعاون ّ
الرضوري اإلبتعاد عن «املقابلة الضحية» الشائعة.
منصات إلكرتون ّية جديدة تعرض ماد ًة ته ّم الناس وتنرش تحقيقات
·دعم إنشاء ّ
تنطلق من همومهم وحاجاتهم وتطلّعاتهم ،ما يشكّل منوذجاً إعالم ّياً للمنصات
املنصات مجموع ٌة من الصحاف ّيني
واملواقع العاملة راهناً .تساهم يف عمل هذه ّ
أصحاب الكفاءات ،وميكن اإلتفاق مع املؤسسات اإلعالم ّية عىل إستخدام املواد
املنشورة عرب هذه املنصات الجديدة وإعادة نرشها عرب وسائطها مبا يدعم جيالً
جديدا ً
ومتخصصاً من الصحاف ّيني.
ّ
·السعي إىل تعزيز القواعد األخالق ّية لإلعالم عن طريق تج ّنب تشويه املعلومات
من أجل تقديم صورة أكرث واقعية عن العامل ترسد الوقائع من دون املبالغة يف
األرقام أو الحقائق.
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·واجبات املؤسسة اإلعالم ّية تجاه املواطن تقتيض السامح بتناول املواضيع والقضايا
التي يتو ّجب عىل اإلعالم أن ييضء عليها.
الربامج الحواريّة
عىل املحطات
التلفزيون ّية

دور مقدّ مات
نرشات األخبار
يف تعزيز السلم
يل
األه ّ

·إعتامد سياسات تحريريّة ميكن أن تف ّعل املبادرات أو تعطيها مكاناً يف الربامج
الحواريّة يف املحطات التلفزيون ّية.
·إعتامد سياسات تحريريّة تكفل التن ّوع يف إختيار املتحاورين ،تساهم يف تعزيز
التعدديّة والتن ّوع عرب التنويع يف الضيوف وتوسيع مساحة اإلختالف ،وتحرتم الفئات
امله ّمشة واألطراف املستضعفة.
·الحرص عىل أن يكون مق ّدم األخبار والربامج السياسيّة حياديّاً عىل درجة عالية
ازي ،وميارس الرقابة الذات ّية يف
من اإلحرتاف ،ال يظهر إنحيازه بشكلٍ نافر أو إستفز ّ
عمله.
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·رضورة إرشاك املؤسسات اإلعالم ّية الدين ّية يف امليثاق ،ألن األهداف التي ح ّددتها
لنفسها املؤسسات اإلعالميّة الدينيّة يف لبنان توضح جليّاً أنها تعمل إنطالقاً من
الوطني .ومع أن اإلهتامم
السيايس،
الديني،
اإلجتامعي العا ّم:
رؤية مع ّينة للواقع
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
أهداف أوسع تتناول بناء املجتمع
يرتكّز عىل الناحية الدينيّة ،إال أنه يتخطاها إىل
واإلنسان.

خاصة
·تأمني الشفافية يف اإلنتخابات .هناك رضورة إلقرار حصانة قانون ّية ّ
لإلعالم ّيني يف أثناء قيامهم بتغطية اإلنتخابات والعمل عىل تسهيل تواجدهم يف
مراكز اإلقرتاع والفرز ملنع املخالفات.
·تؤ ّدي وسائل اإلعالم دور اآلل ّية الوقائ ّية ،فتتيح التحقّق من املزاعم املرتبطة
والتوسع يف إجراء التحقيقات اإلستقصائ ّية حولها .لذا،
باملخالفات اإلنتخاب ّية
ّ
النقدي والرقا ّيب.
يتو ّجب عىل وسائل اإلعالم أن تؤ ّدي هذا الدور
ّ

ازي.
·رضورة العمل عىل تطوير أداء املق ّدم اإلستفز ّ
·رضورة العمل عىل اعتامد لغة يف املق ّدمات تبتعد عن أدبيات الكتابة اإلعالميّة
السائدة لجهة إستخدام األلفاظ املبتذلة والتحقري وإثارة النعرات والتحريض
واإلتهامات ،ناهيك عن إغداق املق ّدم يف إستخدام لغة جسد تتامىش وتتامهى مع
محتوى مق ّدمة نرشة األخبار.

الديني يف
اإلعالم
ّ
لبنان

اإلنتخابات البلد ّية
2016

املهني والخربات يف مجال التغطية اإلنتخاب ّية ،فمعظم
·هناك نقص يف اإلعداد
ّ
اإلعالم ّيني إكتسبوا خربات ومهارات التغطية من عملهم وتجاربهم الخاصة .لذا،
من الرضوري تعميم فكرة التد ّرب عىل التغطيات اإلنتخاب ّية.
·تأهيل اإلعالم ّيني ومتكينهم من إمتالك القدرة عىل تحليل اإلسرتاتيجيات اإلعالم ّية
للقوى املتنافسة ،بحيث يعالج اإلعالم ّيون رسائل املتنافسني اإلعالم ّية من دون أن
يقعوا يف ف ّخ خدمة حملة إنتخاب ّية دون اخرى.
·تعميم فكرة التدريب عىل التغطيات اإلنتخاب ّية.

خطاب وسائل
الديني
اإلعالم
ّ
ومطابقته ملبادئ
يل
السلم األه ّ

الديني ،فمن شأن
·إيجاد مساحات للخطاب املد ّين وقيم املواطنة داخل اإلعالم
ّ
ذلك أن يع ّزز بناء اإلنسان املواطن وليس فقط اإلنسان املؤمن  .ما يعترب رضوريّاً
يف ٍ
يل وتعزيز القيم املشرتكة عند املواطنني.
بلد تع ّددي لضامن السلم األه ّ
الوطني بشكلٍ عام ،ألن الرتبية
·العمل عىل تعزيز الرتبية املدن ّية عىل الصعيد
ّ
الديني غري كافية لبناء قيم مشرتكة أساس ّية
الدين ّية التي تسوقها وسائل اإلعالم
ّ
تضمن بناء مواطَنة صحيحة ورسم قواسم مشرتكة يلتقي عليها أبناء الوطن
الواحد.
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مؤسسة
الديني وإخراجه من الحالة الفرديّة الخاصة ّ
·تعزيز خطاب اإلعتدال
بكل ّ
ّ
إىل الحالة الجامعة التي تجعل من املؤسسات اإلعالم ّية الدين ّية مجتمع ًة مرجع ّية
يل املؤثرة يف سلوك األفراد واملجتمعات.
عا ّمة يف بناء ثقافة السلم األه ّ
·العمل عىل إبعاد الثقافة الدين ّية عن دائرة اإلستغالل يف التعبئة الخاطئة التي
يل واإلستقرار من خالل الثقافة املضادة التي تزرعها الجامعات
ته ّدد السلم األه ّ
املتطرفة.
الديني بهدف
·تنظيم دورات تدريب ّية لإلعالم ّيني العاملني يف مؤسسات اإلعالم
ّ
تأهيل وتصحيح املفاهيم واملصطلحات التي تحايك ثقافة الحوار واإلنفتاح عىل
اآلخر.
الديني هدفها تبيان أوجه
·إجراء دراسات مع ّمقة أخرى لخطاب وسائل اإلعالم
ّ
اإللتقاء بينها وأوجه التعارض ،إذ ميكن لذلك أن يساعد يف معالجة التناقضات
يل.
وحثّ وسائل اإلعالم الديني عىل املساهمة يف بناء السلم األه ّ

9.9التوصيات:
تبعاً للخالصات التي ّمتت اإلشارة إليها أعاله ،صار من املمكن تحديد اإلحتياجات التدريب ّية للعاملني يف املؤسسات
اإلعالم ّية املو ّقعة عىل ميثاق الرشف ،وبالتايل العمل عىل بناء قدراتهم .وميكن إدراج العديد من الورش والدورات
التدريب ّية التي يف حال تنفيذها تسهم يف ردم فجوات املهارات واملعرفة لدى العاملني يف املؤسسات اإلعالم ّية يف لبنان.
نذكر هنا بعض الورش عىل سبيل املثال ال الحرص:

.أورش عمل:

1.1ورشة عمل لصياغة معايري مهن ّية تحدّد التعامل مع املصادر ،وخاصة املصادر املج ّهلة.
2.2ورشة عمل تتناول كيف ّية التغطية والتعاطي مع مشاهد العنف عند حدوث أزمة.
3.3ورشة عمل حول الصور العنف ّية ،إن عند وصولها إىل قسم التحرير أو قبل إلتقاطها ،مع التشديد عىل أن ليست
ّ
كل الصور صالحة للعرض.
ّ
التحرييض أو
الديني
4.4ورشة عمل لوضع إسرتاتيجية لوسائل اإلعالم حول كيفية التعامل مع الخطاب
ّ
اإليديولوجيات املتطرفة.
5.5ورشة عمل حول تفعيل اإلتجاهات املهن ّية الخرب ّية ،مثل ما يس ّمى باألخبار البنّاءة Constructive News
والصحافة اإليجاب ّية .وهي تشمل تقديم تقارير إيجاب ّية تبحث يف املشكلة وتقدّم إقرتاحات حلول لها ،وتتجنّب
تؤسس ملنحى إيجا ّيب
الوقوف عند باب التحذير
السلبي فقط ،وإمنا تعرض النتائج التي ميكن لها ،بدورها ،أن ّ
ّ
اإلعالمي.
يف األداء
ّ

.بدورات تدريب ّية:

1.1إقامة دورات تدريب ّية للصحاف ّيني حول إستخدام املصادر (خارطة املصادر ،األجندة واملعايري).
الديني بهدف تأهيل وتصحيح املفاهيم
2.2تنظيم دورات تدريب ّية لإلعالم ّيني العاملني يف مؤسسات اإلعالم
ّ
واملصطلحات التي تحايك ثقافة الحوار واإلنفتاح عىل اآلخر.
3.3تنظيم دورات تدريب ّية عىل أمناط الكتابة اإلعالم ّية اإليجاب ّية.
4.4تنظيم دورات تدريب ّية موضوعها التغطيات اإلنتخاب ّية البلد ّية والنياب ّية.
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