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اإلعالمــي  للمشــهد  التقييــم  هــذا  مهــارات  أجــرت منظمــة »Internews« ومؤسســة 
والمعلوماتــي كجــزء مــن مشــروع »تعزيــز األصــوات المتنوعــة فــي لبنــان« الممــّول مــن 

المملكــة الهولنديــة.

فترة التقييم: أيار/مايو – آب/أغسطس ٢٠٢١

تــوّد منظمــة »Internews« أن تعــرب عــن تقديرهــا لــكل مــن قــدم الدعــم الســتكمال 
هــذه الدراســة البحثيــة وأن تشــكر أيًضــا كل الذيــن شــاركوا فــي الدراســة وكانــوا جاهزيــن 
لتقديــم أفكارهــم ووجهــات نظرهــم حــول مواضيــع البحــث، مــا ســاهم فــي فهــم أفضــل 

للمشــهد اإلعالمــي والمعلوماتــي فــي لبنــان.  
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المعجم

الجماهيريــة  اإلعــام  وســائل  أشــكال  التقليــدي:  االعــالم  التقليدية/مصــادر  اإلعــالم  وســائل 
التقليديــة مثــل التلفزيــون واإلذاعــة والمجــّلات والصحــف، والتــي تختلــف عــن الوســائل الرقميــة 

للتواصــل مــع الجماهيــر، علمــًا أن النوعيــن يعكســان الــرأي العــام ويشــّكانه.

تنتــج  ومنظمــات  أفــرادًا  المجتمعيــة  اإلعــام  وســائل  تشــمل  المجتَمعيــة:  اإلعــالم  وســائل 
أو تشــارك فــي اإلعــام )إذاعــة وتلفزيــون ومطبوعــات وانترنــت، الــخ( وتهــدف إلــى تلبيــة حاجــات 
مجتمعــات معينــة أو مجتمعــات فرعيــة، ســواء كانــت جغرافيــة أو إيديولوجيــة أو ثقافيــة، الــخ.  

فاعلــون/ات فــي المجتمــع المدنــي: أفــراد ناشــطون فــي مجتمعاتهــم وعاملــون فــي قطــاع اإلعام 
او المجتمــع المدنــي بشــكل رســمي أو غيــر رســمي. 

وســائل اإلعــالم البديلــة: هــي مصــادر إعاميــة تختلــف عــن وســائل االعــام الســائدة )مثــل وســائل 
ــة هــي منصــات  ــاج والتوزيــع1 . إن وســائل اإلعــام البديل ــة المحتــوى واالنت ــة( لناحي اإلعــام التقليدي
إعاميــة صغيــرة و/أو ناشــئة، وعلــى األغلــب إلكترونيــة، تقــّدم خطاًبــا بديــًلا عــن الوســائل اإلعاميــة 

التقليديــة. 

1  كتاب » Radical Media. Thousand Oaks, CA: Sage Publications« )٢٠٠١( للكاتب جون داونينغ



المقدمة

ــل المعلومــات الموثوقــة والحياديــة أداة مســاءلة فّعالــة. ان النقــص فــي المعلومــات فــي أي  تمّث
مرحلــة مــن مراحــل الصــراع أو األزمــات ُيضعــف األفــراد ويجعلهــم ُعرضــة للتاعــب والتأّثــر بالصــور 
النمطيــة الســلبية ويزيــد مــن منســوب الخــوف والحقــد فــي المجتمــع. مــن شــأن قــدرة األفــراد علــى 
اتخــاذ قــرارات مســتنيرة دعــم وتقويــة المجتمعــات وتعزيــز الهيــاكل الديمقراطيــة والتفــاؤل حيــال 
المســتقبل، مــا هــو فــي ُمنتهــى األهميــة خصوصــًا ٌقَبيــل انتخابــات عــام ٢٠٢٢. مــن الضــروري جــًدا خلــق 
محتــوى إعامــي غيــر تقليــدي ودعــم اإلعــام البديــل وتعزيــز قدراتــه علــى إنتــاج معلومــات دقيقــة 
آمنــة للجهــات  وموثوقــة وبيانــات وتحقيقــات اســتقصائية مــا يعــّزز المســاءلة ويوّفــر مســاحة 

الفاعلــة والمســتقّلة، الســيما النســاء والشــباب. 

يهــدف هــذا البحــث الــى دراســة عــادات اســتهاك االعــام والتفضيــات اإلعاميــة والمعلوماتيــة 
لفئــات معّينــة مــن الجمهــور فــي لبنــان. كمــا ويهــدف أيًضــا الــى التعمــق فــي فهــم دور وســائل 
 URIKA مــع وكالــة INTERNEWS اإلعــام البديلــة الناشــئة فــي البلــد. لهــذا الغــرض، تعاونــت منظمــة
ومؤسســة مهــارات فــي آذار/مــارس فــي هــذه الدراســة، لجمــع البيانــات مــن الجماهيــر ووســائل 
اإلعــام البديلــة فــي لبنــان. راجعــت الخبيــرة االستشــارية دوان قاوقجي مجموعات البيانــات وحلّلتها، 

كمــا أّنهــا وضعــت توصيــات أساســية اســتنادًا إلــى المخرجــات البحثيــة. 

فــي  مهــارات  ومؤسســة   INTERNEWS منظمــة  مــن  كل  البحثيــة  المخرجــات  هــذه  ستســاعد 
الممــّول مــن قبــل ســفارة  لبنــان«  المتنوعــة فــي  تطويروتنفيــذ مشــروعهما »تعزيــز األصــوات 
كذلــك،  المهّمشــة.  المجتمعــات  فــي  والنســاء  الشــباب  علــى  يركــز  والــذي  الهولنديــة  المملكــة 
ــر اإلعــام  ســتعتمد منظمــة INTERNEWS علــى خاصــات هــذه الدراســة فــي اســتراتيجيتها لتطوي

أفريقيــا. الشــرق األوســط وشــمال  فــي منطقــة  المســتقاة ومشــاركتها  الــدروس  وتعميــق 



للوســائل اإلعاميــة المســتقّلة وذات المصداقيــة دوٌر مهــٌم فــي هــذه الفتــرة الضبابيــة واالنتقاليــة 
التــي يمــّر بهــا لبنــان بحيــث أنهــا تســاهم فــي تمكيــن الشــعب اللبنانــي من محاســبة الســلطة. غير أّنه 
مــن الماحــظ أن الوســائل اإلعاميــة التقليديــة مسّيســة ومركزّيــة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ، مــا يعّمــق الفجــوة 
بيــن الوســائل اإلعاميــة التقليديــة والمواطنيــن، الســيما مــع فئتــي النســاء والشــباب. وكان ذلــك 
ملفًتــا خــال موجــة االحتجاجــات التــي انطلقــت فــي تشــرين االّول عــام 2019 حيــث رفــع المحتّجــون/
ات شــعار »توقفــوا عــن مشــاهدة التلفزيــون«، وأبــدوا اعتراضهــم علــى الخطــاب االعامــي المهيمــن 
الفتــرة، ظهــرت  هــذه  فــي  تمويلهــا.  علــى  ويعتمــد  اليهــا  وينحــاز  الحاكمــة  الطبقــة  يخــدم  الــذي 
مصــادر إعاميــة بديلــة وبــدأ الشــباب اللبنانــي باللجــوء إليهــا بشــكل متزايــد للحصــول علــى األخبــار 

والمعلومــات المرتبطــة بالمصلحــة العامــة لعــدم ثقتهــم بمحتــوى االعــام التقليــدي. 

يهــدف تقييــم المشــهد اإلعامــي والمعلوماتــي فــي لبنان الى فهم تدّفق المعلومــات وديناميكياتها 
المعلومــات  بيــن مصــادر  الثقــة  تقييــم مســتويات  والــى  اليهــا،  الجمهــور  وفجواتهــا واحتياجــات 

المختلفــة فــي لبنــان. 

علــى الرغــم مــن وفــرة الدراســات البحثيــة المتعلقــة بتطويــر اإلعــام فــي لبنــان، لهــذه الدراســة قيمــة 
مضافــة تتجّلــى فــي تركيزهــا علــى المجموعــات المســتضعفة فــي المناطــق المهّمشــة والتــي غالبــًا 
مــا تواجــه تعتيًمــا اعامًيــا، حيــث رّكــزت هــذه الدراســة علــى النســاء والشــباب اللبنانييــن المتواجديــن 

فــي مناطــق عــكار والشــمال وبيــروت وجبــل لبنــان والبقــاع والنبطيــة وبعلبــك الهرمــل. 

تفاعل الباحثون/ات في هذه الدراسة مع ثاث مجموعات مستجيبة:

١. الملخص التنفيذي 

١( منتجو المعلومات »الوسائل 
اإلعالمية البديلة«، 

٢( مستهلكو المعلومات 
»في المناطق المهّمشة 

المذكورة أعاله«،

 ٣( والفاعلون في المجتمع 
المدني/ »قادة رأي وناشطو 

التغيير في المجتمعات«.



ملّخص لنتائج البحث الرئيسية 

الهيكلية التنظيمية:

اقتصــر تحديــد وتوثيــق الرؤيا التي تحملها وســائل االعام البديلة 
واألهــداف التــي ترمــي اليهــا علــى بضعــة من المنّصــات التي تمت 
مقابلتهــا. تزيــد محدوديــة المــوارد البشــرية والمالية مــن تحّديات 
تطويــر رؤيــة تنظيميــة لمعظــم وســائل االعــام البديــل. تعتمــد 
معظــم الوســائل االعاميــة علــى العمــل التطوعــي و/أو العمــل 
بــدوام جزئــي. تحــّدد المنــح التــي تتلقاهــا المنصــة -وهــي كثيــًرا مــا 
تكــون غيــر كافيــة وعابــرة- عــدد ومســّمى األدوار مدفوعــة األجــر. 
التنظيميــة  االســتراتيجيات  األحيــان،  مــن  كثيــر  فــي  تتعــارض، 
وخطــط العمــل مــع المهــارات الموجــودة والمــوارد البشــرية 
ويخفــف  العامليــن/ات  اســتنزاف  الــى  يــؤدي  مــا  المتوفــرة، 
بالتالــي فــرص نمــو الوســيلة. تجــدر االشــارة الــى أّن النقــص فــي 
المــوارد البشــرية يحــّد مــن قــدرة الوســيلة االعاميــة علــى جمــع 
التمويــل الســيما التمويــل االساســي أو غيــر المقّيــد والمــوارد 
الازمــة لدعــم ادوار الموظفيــن/ات الدائميــن/ات  ولتعزيــز قــدرة 

الوســيلة علــى تحقيــق اهدافهــا وديمومتهــا.

االعاميــة  المنصــة  أهــداف  بيــن  فجــوة  نجــد  مــا  غالًبــا  اَذا، 
مهمتهــا. لتحقيــق  الازمــة  والقــدرات  التنظيميــة  وهيكليتهــا 

اإلطار القانوني والتنظيمي

واالدارات  اللبنانيــة  الســلطات  ومماطلــة  التــزام  عــدم  يحــّد 
العامــة فــي تطبيــق قانــون الحــق بالوصــول إلــى المعلومــات، من 
ــر الحكوميــة ومنظمــات  قــدرة الصحافييــن/ات والمنظمــات غي
المجتمع المدني وأي شــخص طبيعي أو معنوي على الحصول 
علــى معلومــات متعّلقــة بالشــأن العــام والحوكمــة وادارة البــاد. 
ــا  ــة قضاي ــى تغطي ــة عل ــى قــدرة الوســائل االعامي ــك عل ــر ذل يؤث
الحوكمــة ومشــاركة المعلومــات الموثوقــة مــع الجمهــور حــول 
الــذي  األمــر  التحريريــة،  السياســات  وآليــات  العامــة،  الشــؤون 
باإلضافــة  لبنــان.  فــي  المعلومــات  بيئــة  علــى  ينعكــس ســلًبا 
ــد عــدم وضــوح القوانيــن واألحــكام التــي تنّظــم  إلــى ذلــك، يعقِّ
قطــاع االعــام فــي لبنــان عمليــة تســجيل الوســائل اإلعاميــة 
وقدرتهــا علــى الحصــول علــى هويــة قانونيــة، مــا ُيضعــُف فرصهــا 
بالحصــول علــى تمويــل. بــرزت اســتراتيجيتان يمكــن اّتباعهمــا 
لمواجهــة هــذه الضبابيــة القانونيــة. األولــى تســتدعي باحتضــان 
منظمــة مســّجلة رســمًيا للمنصــة االعاميــة. والثانيــة، تقتضــي 

ــة.  ــة كشــركة مدني تســجيل المنصــو االعامي



تمويل وسائل اإلعالم

فــي حيــن أن وســائل اإلعــام البديلــة فــي المنطقــة وحــول 
العالــم، تعانــي مــن مشــكلة شــّح مصــادر التمويــل، تواجــه 
ــار  ــان مضاعفــات االنهي ــة فــي لبن ــة البديل الوســائل اإلعامي
االقتصــادي والمالــي والمصرفــي. بســبب الضغــوط والقيود 
التــي فرضتهــا المصــارف علــى حركــة التــداول النقــدي، لــم 
المصــارف  علــى  االعتمــاد  اإلعــام  وســائل  بمقــدور  يعــد 

إلدارة حســاباتها البنكيــة والســعي إلــى دعــم مالــي. 

تتلقــى معظــم الوســائل اإلعاميــة البديلــة هبات ومنح ماليــة يقّدمها قطاع المنظمات 
غيــر الحكوميــة والجمعيــات الخيريــة، فــي حيــن أن عــدد قليــل منهــا يعتمــد علــى تمويــل 
مــن القطــاع الخــاص. أّمــا عائــدات اإلعانــات والتبرعات العامة فهي محــدودة، والنموذج 
القائــم علــى االشــتراك مرفــوض مــن معظــم الوســائل اإلعاميــة التــي تمــت مقابلتهــا- 
خصوًصــا تلــك حديثــة النشــأة والتــي هــي فــي صــدد خلــق قاعــدة جماهريــة وفّيــة- وذلــك 

ألســباب متعّلقــة بالوصــول إلــى الجمهــور وحّقــه فــي مصــادر اعاميــة مجانيــة وعامــة.   

السياسة التحريرية

إن وســائل اإلعــام البديلــة موجــودة بشــكل رئيســي 
مواقــع  مختلــف  علــى  وخصوصــًا  االنترنــت  علــى 
التواصــل االجتماعــي )فيســبوك وانســتغرام وتويتــر 
جمهورهــا  تزايــد  اســتمرار  مــن  بالرغــم  ويوتيــوب(. 
الرقمــي، يختلــف تفاعــل الجمهــور مــن محافظــة إلــى 
أخــرى، ومــا زالــت الجماهيــر خــارج بيــروت مثــًا تعتمــد 
علــى مصــادر اإلعــام التقليديــة )القنــوات التلفزيونيــة( 

السياســية.  والمعلومــات  األخبــار  لمعرفــة 

تعمــل معظــم وســائل اإلعــام علــى تطويــر سياســاتها 
الســياق  مــع  للتعامــل  وتكييفهــا  الوقــت  بمــرور 
العــام. فترّكــز السياســات علــى االســتجابة للتغييــرات 
االجتماعيــة السياســية وتقديــم خطــاب إعامــي يتصــدى 
فيــه.  اإلعامــي  التضليــل  ويعالــج  التقليــدي  للخطــاب 
أّمــا بعــض وســائل اإلعــام األخــرى، فهــي محليــة أكثــر 
ونشــأت خصيصــًا لمعالجــة أجنــدات محليــة أو أجنــدات 
ترّكــز علــى النــوع االجتماعــي لمعارضــة الخطــاب القائــم 
علــى الهيمنــة الذكوريــة. والقاســم المشــترك بيــن معظــم الوســائل هــي أنهــا تبــذل 
جهــودًا لمعالجــة مشــكلة التضليــل اإلعامــي، والتأكــد مــن المعلومــات التــي تنشــرها 
الوســائل اإلعاميــة التقليديــة. اّلا أن عمليــة التحّقــق هــذه بالرغــم مــن مــدى أهميتهــا فــي 
ضمــان وصــول الجماهيــر إلــى معلومــات دقيقــة ووافيــة حــول موضــوٍع معّيــٍن، غيــر أنهــا 

تســتغرق وقًتــا طويــًا وتؤّخــر نشــر الوســائل اإلعاميــة البديلــة لألخبــار العاجلــة. 
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استهالك وسائل اإلعالم

مــن بيــن كل المنصــات المتوفــرة فــي لبنــان، مــا زال التلفزيــون هــو المنصــة المفّضلــة 
ومصــدر األخبــار األكثــر اســتهاكًا بحســب المســتجيبين لاســتبيان. والقنــوات الثاثــة األكثر 
شــعبيًة هــي الـــMTV )٣٩٪( وتليفزيــون الجديــد )٢٩٪( والـــLBCI )٢٧،٥٪(، وهــي كّلهــا قنــوات 

خاصــة. 

األخبــار  اســتهاك  مــن  كبيــر  جــزء  إن 
يحــدث عبــر جهــاز التلفزيــون وليــس عبــر 
تطبيقــات األخبــار علــى الهاتــف التابعــة 
مــن  النــوع  وهــذا  التلفزيــون.  لقنــوات 
االســتهاك شــائع خاًصــة بيــن الفئــات 
ــد عــن األربعيــن عامــًا،  ــة التــي تزي العمري
ســنًا  األصغــر  الفئــات  أن  حيــن  فــي 
تســتهلك مواقــع التواصــل االجتماعــي 

أكثــر ولديهــم نظــرة اكثــر نقديــة لوســائل اإلعــام التقليديــة. وأشــهر منصــات للتواصــل 
االجتماعــي علــى مســتويات االســتهاك والمشــاركة والتفاعــل والتعبيــر عــن اآلراء الخاصــة 
تيكتــوك  باألخبــار هــي: فايســبوك وانســتغرام وتويتــر. كمــا وتشــهد منصــة  المتعّلقــة 

شــعبيتها.  فــي  زيــادة  الفيديوهــات  لمشــاركة 

ــاري األكثــر شــعبية بيــن كل الفئــات   ــو هــو الشــكل االخب كمــا وظهــر فــي البحــث أّن الفيدي
العمريــة وفــي كل المناطــق، يليــه االخطــارات والمقــاالت المكتوبــة. 
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انتشار الرقابة 

وســط مخــاوف متزايــدة مــن تقّلــص مســاحة 
حريــة أمــام وســائل اإلعــام فــي لبنــان، تواجــه 
جمهورهــا  نطــاق  توســيع  تحــاول  التــي  تلــك 
يفرضهــا  قيــوًدا  العربيــة،  المنطقــة  ليشــمل 
كّل بلــد ورقابــة حكوميــة علــى المحتــوى الــذي 
االجتماعــي.  تواصلهــا  مواقــع  علــى  تنشــره 
فعلــى ســبيل المثــال، واجــه موقــع »شــريكة 
ولكــن« قيــوًدا فــي مصــر عنــد محاولتــه نشــر 
ــد. ونتيجــة  ــار تنتقــد الوضــع السياســي للبل أخب
مضطــّرة  اإلعــام  وســائل  أصبحــت  لذلــك، 
الــى إيجــاد طــرق مختلفــة لتتمّكــن مــن نشــر 
المحتــوى نفســه والمحافظــة علــى قاعدتهــا 

البلــدان. هــذه  فــي  الجماهيريــة 



التربية االعالمية

أّنهــم/ّن  المســتجيبين/ات  معظــم  صــّرح 
مقتنعــون/ات بقدرتهــم/ّن علــى التمييــز بيــن 
الخاطئــة،  والمعلومــات  المزيفــة  األخبــار 
التحقــق  بمفهــوم  ملمــون/ات  وأّنهــم/ّن 
مــن المعلومــات. ولكــن األســئلة اإلضافيــة 
التحقــق  مفهــوم  فــي  لغّطــا  أظهــرت 
للمســتجبين/ بالنســبة  المعلومــات  مــن 
مــن  التأكــد  فقــط  يتضمــن  انــه  اذا  ات، 
األصدقــاء وأفــراد العائلــة عــن مــدى صحتــة 
نســبة  وبلغــت  كمــا  المعلومــة.  أو  الخبــر 
قالــوا/ن  الذين/اللواتــي  المســتجيبين/ات 
وإن  معلومــة  يشــاركوا/ن  قــد  إنهــم/ّن 

 .٪٣٠ مصداقيتهــا  فــي  شــّكوا/ن 

ومصــادر  العناويــن  أن  عــام،  بشــكل 
سياســية،  لجهــات  المتحّيــزة  المعلومــات 

ومصــادر المعلومــات الناقصــة والعناويــن المبالــغ فيهــا هــي كّلهــا أســباب تزيــد الشــكوك الجمهــور 
بديلــة. أو  تقليديــة  تنشــرها  التــي  الوســيلة  كانــت  إذا  النظــر  بغــض  بهــا، 
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حاجة الجمهور للمعلومات 

اهتمامــًا  المســتجيبون/ات  معظــم  أبــدى  عــام،  بشــكل 
واالقتصاديــة.  االجتماعيــة  األخبــار  مــن  المزيــد  بمعرفــة 
وبلغــت نســبة المســتجيبين/ات الذين يعتقــدون/ن أنهم/ّن 
غيــر ممثليــن/ات  بمــا فيــه الكفايــة فــي اإلعــام وأن التغطيــة 
اإلعاميــة يجــب أن تكــون أكثــر شــمولية وغيــر مركزيــة ١٣،١٪. 
غيــر  أنهــم/ّن  أفــادوا/ن  الذين/اللواتــي  كمــا وبلغــت نســبة 
راضيــن/ات عــن درجــة تمثيــل النســاء والشــباب فــي وســائل 

اإلعــام التقليديــة ٢٤،٧٪. 

المواضيــع  علــى  يّطلعــوا/ن  أن  المســتجيبون/ات  يرغــب 
األســري  )العنــف  األخبــار  فــي  النســاء  بحمايــة  المتعلقــة 
المدنيــة(  والقوانيــن  التعبيــر  يــة  وحّر الجنســي  والتحــّرش 

والمواضيــع المتعلقــة بالفــرص االقتصاديــة للشــباب )معلومــات عــن فــرص عمــل وتوّجهــات 
الســوق والتعليــم والمبــادرات الشــبابية الناجحــة(. باإلضافــة إلــى ذلــك، عّبــر المســتجيبون/ات عــن 
حاجتهــم/ن الــى الحصــول علــى معلومــات حــول االنتخابــات النيابيــة المقبلــة )٢٠٢٢(، مثــل تفاصيل عن 
المرشــحين/ات ومعلومــات عــن العمليــة االنتخابيــة نفســها والبرامــج االنتخابيــة وعــن الفعاليــات 
التــي ينظمهــا المرشــحون/ات وأحزابهــم/ن السياســية، ومعلومــات عــن المجتمــع المدنــي ومراقبــي 

االنتخابــات.



مصداقية اإلعالم التقليدي مقابل مصداقية اإلعالم البديل

االســتبيان،  فــي   المشــاركون/ات  أعــرب  عــام،  بشــكٍل 
ثقتهــم/ عــدم  عــن  جنســهم،  نــوع  عــن  النظــر  بغــض 
ّن بالوســائل اإلعاميــة التقليديــة )التلفزيــون واإلذاعــة 
والصحــف( وأفــادوا/ن أّنهــا مصــادر معلومــات متحيــزة 
وانعــدام  السياســي  انتمائهــا  بســبب  وهــذا  جــدًا، 
الشــفافية واالنحيــاز نحــو السياســيين. وُيعتبــر األصدقاء 
وأفــراد العائلــة، يليهــم التلفزيــون والمؤثريــن المحلييــن، 
موثوقيــة،  األكثــر  المحليــة  لألخبــار  معلومــات  مصــادر 
الزعمــاء السياســيين. فيمــا المصــادر األقــّل ثقــة هــي 

ومــا زال الوعــي حــول وجــود وســائل إعاميــة بديلــة ضعيًفــا نســبًيا، اذ بلغــت نســبة المســتجيبين/ات 
الذي/اللواتــي يعلمــون بوســيلة أو أكثــر مــن هــذه الوســائل ٢٥٪ فقــط.

ذكــرت الجهــات الفاعلــة مــن فئــات النســاء والشــباب أنهــا تعتمــد علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ــر معــروف  ــه فــي أي معلومــة شــاركها طــرف غي ــار، ولكنهــا تشــّكك فــي الوقــت عين لمعرفــة األخب
أو معلومــة تفتقــر إلــى مرجعيــة. وبالتالــي، تميــل هــذه الجهــات إلــى الثقــة بالمعلومــات الموجــودة 
علــى منصــة فيســبوك أكثــر مــن المعلومــات الُمرســلة عبــر تطبيــق واتســاب، ألن فيســبوك يســمح 
لهــا بغربلــة المعلومــات والتحقــق مــن صحتهــا وفــق تفاعــات النــاس. بذلــك، يمّثــل مــدى ســماح 
المنصــة االعاميــة لجمهورهــا بالتعليــق علــى موقعهــا وابــداء الــرأي، ومــدى تفاعــل هــذا الجمهــور 

علــى خبــر منشــور معياريــن اضافييــن مهّميــن لتقييــم مصداقيــة أي وســيلة إعاميــة بديلــة.  
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عالقة قوية، لكن غير متينة، مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. 

االفتــراض الشــائع حــول عاقــة االعــام البديــل بأفــراد المجتمــع المدنــي يقــوم علــى اعتقــاد أّن 
ــا و/أو سياســًيا، تتابــع وتدعــم وســائل اإلعــام  قاعــدة جماهيريــة شــبابية ناشــطة وفاعلــة اجتماعّي
البديــل، باعتبــار أّن العديــد مــن هــذه الوســائل اســتهدفت بشــكل رئيســي الشــباب، وأّن معظــم 
المشــاركين/ات فــي االحتجاجــات األخيــرة كانــوا فــي عمــر الشــباب. غيــر أّن ثقــة الجهــات الفاعلــة فــي 
المجتمــع المدنــي مــن فئتــي النســاء والشــباب بالوســائل اإلعاميــة البديلــة تبــدو هّشــة، بالرغــم مــن 
االعتــراف بــدور هــذه الوســائل كمصــدر معلومــات بديــل. اّن العوامــل التــي تعــوق هــذه الثقــة هــي:

التطرف الملحوظ في رؤية الوسائل اإلعامية للتغيير 	

التركيز المستمر على تشويه سمعة الوسائل اإلعامية التقليدية 	

مقاربات نخبوية وأكاديمية مهيمنة 	

شكوك في الشمولية والتمثيل 	

وانتقــدت الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي مــن فئتــي النســاء والشــباب جــزءا كبيــرا مــن 
المحتــوى الــذي تنشــره الوســائل اإلعاميــة البديلــة علــى انــه محتــوى غيــر خــاص وغيــر مبتكــر، اذ تنقلــه 
عــن الوســائل اإلعاميــة التقليديــة وتعيــد تدويــره. فتعتقــد هــذه الجهــات أن علــى هــذه الوســائل أن 
تحّســن نســبة وصولهــا للجمهــور وتمثيلهــا وتغطيتهــا وأن تقتــرب مــن عامــة الشــعب كــي تبقــى أو 

تصبــح مهمــة أكثــر وتمّتــن صلتهــا وعاقتهــا مــع جمهورهــا. 



التوصيات األساسية

خُلــص البحــث الــى عــدد مــن التوصيــات التــي ُوّجهــت إلــى عــدد مــن الجهــات المعنيــة لدعــم أداء 
وســائل اإلعــام ومســاعدتها علــى تعزيــز قدرتهــا فــي توفيــر جــودة عاليــة لألخبــار وفــي تحســين 

وصولهــا علــى نطــاق واســع.

توصيات للوكاالت المانحة

النظر في زيادة التمويل االساسي، المرن  	
وغير المقّيد لدعم الوسائل اإلعامية 
البديلة كي تتمكن من تعزيز قدراتها 

التنظيمية واالستجابة للتغييرات والتأثير 
أكثر بالجمهور والتخفيف من قلقها حيال 

ديمومتها. 

دعم الوسائل اإلعامية من خال صناديق  	
االبتكار كي تتمّكن من خلق مساحة ابتكار 

لها والتقّرب من جماهيرها. 

المساهمة في تبادل المعرفة والمهارات  	
من خال دعم بناء قدرات وسائل اإلعام 

وتطويرها.

توصيات للوسائل اإلعالمية البديلة

تنويع نماذج التمويل.  	

تحسين االستراتيجية التنظيمية والمهمة. 	

السعي للحصول على الدعم القانوني  	
لتحسين وضعها القانوني وزيادة فرص 

التمويل.

تقوية العاقة مع الجمهور الحالي. 	

تحسين استراتيجيات التسويق وفهم  	
تفاعل الجماهير على االنترنت.

تحسين استراتيجيات خلق المحتوى  	
لتشمل مواضيع جديدة وأشكال رقمية 

تتماشى بشكٍل أفضل مع اهتمامات 
الجمهور ومخاوفه وتفضياته. 

تحسين استراتيجية استهداف الجمهور  	
وفهم معاناته بحسب الديمغرافية 

والجغرافية. 

زيادة نسبة الوصول على المستوى  	
الجغرافي. 

توصيات لمنظمات تطوير اإلعالم

 

دعم الوسائل اإلعامية في تطوير  	
قدراتها التنظيمية والمالية والتخصصية 

وقدراتها في الوصول إلى الجمهور 
والتفاعل معه. 

تشجيع وتسهيل التبادل والتعاون  	
المشترك وإنشاء الشبكات بين 

الوسائل اإلعامية. 





لطالمــا كان لبنــان علــى مــدى التاريــخ واحــدًا مــن البلــدان العربيــة القليلــة فــي الشــرق األوســط التــي 
تتمّتــع ببيئــة إعاميــة حــّرة والتــي تضمــن حقــوق اإلنســان وحرية التعبير في دســتورها. ولكن تدهورت 
حريــة التعبيــر فــي لبنــان إلــى حــدٍّ كبيــر فــي الســنوات الماضيــة، حيــث اتخــذت الحكومة إجــراءات صارمة 

ضــد الناشــطين والصحافييــن بعــد االحتجاجــات1  التــي بــدأت عــام ٢٠١٩.

فمنــذ العــام ٢٠١٩، يعانــي لبنــان مــن انهيــارٍ اجتماعــٍي وسياســٍي حــادٍّ لــم يعرفــه مــن قبــل، ويواجــه 
أســوأ أزمــة اقتصاديــة فــي تاريخــه الحديــث أّدت إلــى تضخــم بــارز بمعــّدل ٥٠٠٪ وإلــى تفاقــم البطالــة 
وإلــى توجيــه تهــم فســاد إلــى الســلطات اللبنانيــة التــي أوصلــت البــاد إلــى شــلٍل سياســٍي دون طــرح 
أي حــّل فــي األفــق. باإلضافــة إلــى ذلــك، مــا زال لبنــان فــي حالــة مــن االضطــراب جــراء انفجــار بيــروت 
المميــت الــذي وقــع فــي مرفــأ المدينــة فــي الرابــع مــن آب عــام ٢٠٢٠ وتســبب بمقتــل ٢١٨ شــخصًا 

ــار دوالر أميركــي.  ــن وبخســائر بقيمــة ١٥ ملي ــة ٧،٥٠٠ آخري وبإصاب

ــة  ــاد، يتفاقــم تقّلــص مســاحة حري ــي تشــهدها الب ــة والسياســية الت ــرات االجتماعي ووســط التغيي
التعبيــر فــي ظــّل القوانيــن التــي تجــّرم »التشــهير والقــدح ضــد الموظفيــن العمومييــن« والتــي مــا 
ــه اإلعــام فــي مواكبــة األزمــة. وتتمركــز الوســائل  ــدور الــذي يؤدي ــان وتهــّدد ال زالــت ُمطّبقــة فــي لبن
اإلعاميــة التقليديــة والقائمــة اليــوم فــي لبنــان فــي مدينــة بيــروت بشــكل رئيســي، باإلضافــة إلــى 
أنهــا مملوكــة وممّولــة مــن األحــزاب السياســية التــي تمّثــل وجهــات نظــر طائفيــة خاصــة وال تحّمــل 
المســؤولية للحكومــة، أو مــن رجــال أعمــال يعملــون فــي القطــاع الخــاص والقطــاع المالــي قد قاموا 

علــى مــّر التاريــخ بتعزيــز خطابهــم ومواقفهــم السياســية فــي لبنــان.

1. نجمت االحتجاجات التي اندلعت في لبنان عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ عن ردود فعل المواطنين تجاه زيادة معدل البطالة وخطة الحكومة لزيادة 
الضرائب على البنزين والتبغ وخدمات االتصاالت. وسرعان ما توّسعت لتصبح موجة احتجاجات على المستوى الوطني أدت إلى إدانة تحييد 

الحكومة والسلطات السياسية عن المساءلة وإدانة فشلها في تأمين الخدمات األساسية للشعب.

العــام  الســياق  لبنــان:  فــي  المشــهد اإلعالمــي   .٢
االعالمــي  للعمــل 



ــان والمشــهد اإلعامــي الخاضــع  ــر فــي لبن ــة المصي ــة السياســية المجهول اســتجابًة لتفاقــم الحال
للســيطرة، نشــأ عــدد مــن الوســائل اإلعاميــة البديلــة علــى االنترنــت وخارجــه، مهمتهــا معارضــة 
الخطــاب المعتمــد الســائد وتقديــم مصــادر معلومــات جديــدة وغيــر متحيــزة. وحاولــت وســائل 
بديلــة  عــّدة مســاءلة المصــادر التــي تعتمدهــا الوســائل اإلعاميــة التقليديــة مــن خــال تنــاول عيــوب 
اإلعــام التقليــدي ومحاســبة األحــزاب السياســية. فاكتســبت الوســائل اإلعاميــة البديلــة شــعبية 
متزايــدة بيــن جماهيــر شــبابية فــي لبنــان قــد ســئمت مــن الوســائل اإلعاميــة والخطابــات التقليديــة 
وتوجهــت الــى متابعــة الوســائل اإلعاميــة البديلــة للحصــول علــى معلومــات موثوقــة ودقيقــة أكثــر 

تمّثــل الواقــع ووجهــات نظــر الجمهــور.  

ولكــن رغــم االهتمــام الزائــد لمجموعــات ديمغرافيــة معينــة فــي البــاد )الشــباب(، مــا زالــت الوســائل 
ــر  ــات كبيــرة فــي إطــار جهودهــا الراميــة إلــى الوصــول إلــى الجماهي اإلعاميــة فــي لبنــان تواجــه تحدي
علــى نطــاق واســع ونشــر معلومــات وثيقــة الصلــة بالجماهيــر بوتيــرة منتظمــة. فنشــأت بعــض 
هــذه الوســائل بســرعة علــى يــد ناشــطين ومتطوعيــن يتمّتعــون بخبــرة قليلــة أو معدومــة فــي 
مجــال الصحافــة ويطمحــون إلــى إحــداث تغييــر وتوثيــق التغييــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي 
البلــد. وتفــرض ظــروف عــدم االســتقرار والبيئــة السياســية الصعبــة تحديــات إضافيــة علــى هــذه 

الوســائل اإلعاميــة البديلــة. 



٣.١  أهداف البحث

يكمن الهدف العام للبحث في دراسة العادات االستهاكية 
لوســائل اإلعــام، خصوصــًا لفئتــي النســاء والشــباب، وفــي 
تقييــم تفاعــل الجمهــور ونظرتــه للوســائل اإلعاميــة البديلــة. 

وعلــى وجــه التحديــد:
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٣. منهج البحث وعينة عنه 

يخــّص  فيمــا  المســتهدفة  المجتمعــات  فــي  المســتهدف  الجمهــور  حاجــات  فهــم  
تهّمــه  التــي  والمواضيــع  ومخاوفــه  احتياجاتــه  و  اإلعــام  واســتهاك   المعلومــات 

منــه.  يعانــي  الــذي  المعلومــات  فــي  والنقــص 

المعلومــات  المحــّددة  المناطــق  فــي  والنســاء  الشــباب  يتلّقــى  كيــف  اكتشــاف 
والتقليديــة. المحليــة  اإلعاميــة  بالوســائل  عاقتهــم  واكتشــاف  ويســتهلكونها، 

تحديــد الوســائل اإلعاميــة المفّضلــة لــدى الجمهــور المســتهدف فــي هــذه الدراســة 
ومســتوى مصداقيتهــا، وتحديــد العــادات االســتهاكية للجمهــور. 

٣.٢ أساليب البحث وعينة عنها

استُعملت األساليب األربعة التالية لجمع البيانات 
لهذه الدراسة: 

الوســائل  األدبيــة مســح  المراجعــة  مــن  الهــدف  – كان  أدبيــة  ١. مراجعــة 
اإلعاميــة القائمــة فــي البلــد وتحديــد كيــف تنظــر إليهــا الجماهيــر خصوصــًا 
فئتــي النســاء والشــباب، مــا ســمح لفريــق البحــث أن يحــدّد الفجــوات البالغــة 
الدراســة.  هــذه  تصميــم  بدورهــا  حــّددت  التــي  المعلومــات  فــي  األهميــة 
ونشــرت مراكــز أبحــاث ومعاهــد إعــام أكثــر مــن ٨٠ مقالــة ودراســة أكاديميــة 
بيــن عامــي ٢٠١٨ و٢٠٢١. وترتبــط هــذه الفجــوات االعاميــة بفهــم النواحــي التاليــة 

المحتــوى  تقديمهــا  عنــد  البديلــة  اإلعاميــة  للوســائل  التنفيذيــة  القــدرة  فــي  النظــر 
والوصــول إلــى جماهيرهــا المســتهدفة، وتحديــد التحديــات التــي قــد تواجههــا فــي هــذه 

العمليــة.



الخاصــة بوســائل اإلعــام المحليــة: 

جدوى وسائل اإلعام )استراتيجيات اإلعام ونماذج العمل(، 	

الوسائل اإلعامية القائمة في لبنان )تغطيتها وجمهورها والتحديات التي تواجهها والمحتوى الذي  	
تقدمه(،

مصادر معلومات أخرى )أي دور العائلة واألصدقاء في تلقي المعلومات ومشاركتها(، 	

تأثير اإلطار القانوني على الوسائل اإلعامية البديلة، 	

ودور النساء والشباب في اإلعام.    	

٢. مقابــالت نوعيــة مفّصلــة مــع الوســائل اإلعالميــة البديلــة – ُأجرَيــت ١٤ 
أجــل  مــن  اإلعاميــة وموظفيهــا  الوســائل  مــع مؤسســي  مقابلــة مفّصلــة 
الوســائل،  لهــذه  العامــة  االحتياجــات  وتقييــم  عملهــا   آليــات  علــى  االطــاع 
وهــذا بهــدف تنميــة قدراتهــا. وركــزت المقابــات علــى نمــاذج التمويــل واألمــن، 
والهيكليــة التنظيميــة ومحتــوى التحريــر والوصول إلى الجمهور واســتراتيجيات 
ــا الصــادرة  ــت المقابــات علــى االنترنــت بمــا أن إجــراءات كورون التفاعــل. وُأجرَي

عــن الحكومــة اللبنانيــة منعــت الباحثيــن مــن إجــراء مقابــات حضوريــة. 

٣. اســتبيانات كميــة للجمهــور – ُأجــري ١٥٦٨ اســتبيان فــي ثمانــي بلديــات فــي 
محافظــات لبنــان الســت، باســتثناء بيــروت2  بمــا فيهــا القبيــات )عــكار( وجبــل 
محســن )الشــمال( وديــر األحمــر )بعلبــك الهرمــل( وزحلــة )البقــاع( وإقليــم 
واختيــرت  )الجنــوب(.  ومرجعيــون  وحاصبيــا  لبنــان(  )جبــل  والســا  الخــروب 

المواقــع وفــق المعاييــر التاليــة: 

التمثيل غير الكافي ألصوات المجتمع )بناًء على المراجعة األدبية والسياق العام( 	

تشويه صورة مجموعات من المجتمع في اإلعام )تحّيز طائفي3  قائم( 	

اختراق ضعيف لإلعام )يقاس بمستوى الدخل السائد4  ووجود وسائل إعامية محلية أو غيابها،  	
وفق المراجعة األدبية(. 

2.  بحسب المراجعة األدبية، ُأجرَيت معظم الدراسات للجمهور على أساس العينات المقيمة في بيروت، ولهذا السبب ونظرًا لوفرة 
البيانات حولها، قرر الفريق أن يستثني العاصمة من الفئات المشمولة في الدراسة االستقصائية المدنية.

3.  كل طائفة تسيطر على محافظة وُتعتبر الطوائف األخرى أقليات، وعندما تغطي الوسائل واإلعام هذه المناطق يميلون إلى التغاضي 
عن األصوات واآلراء واالحتياجات الخاصة بالمجموعات الدينية والقرى في هذه المناطق.

4.  تبّين في المراجعة األدبية حول الستمرارية المالية أن ليس األفراد ذي دخل متدني وصول لنوعية جيدة من االنترنت واألجهزة الرقمية 
ووسائل االتصاالت. باإلضافة إلى ذلك، وبما أن الوسائل اإلعامية تسعى لتحقيق أقصى حد ممكن من األرباح فهي ال تعتبر أن استهداف 

المناطق الفقيرة سيساهم في تحقيق أرباح بما في الكفاية، وبالتالي تبقى هذه المناطق غير مستهدفة. وكان هدف الدراسة االستقصائية 
النظر في هذه االفتراضية أيضًا.
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المجتمــع  فــي  فاعلــة  مــع جهــات  المركــزة  النقــاش  لمجموعــات  افتراضيــة  ٤. مناقشــات 
المدنــي مــن فئتــي الشــباب والنســاء – ُأجريــت ١٠ مجموعــات نقــاش مــع نســاء وشــباب مقيميــن 
فــي مناطــق بيــروت وجبــل لبنــان والبقــاع والشــمال والجنــوب، بحيــث أن كّل مجموعتــي تركيــز تواجدتــا 
فــي منطقــة واحــدة، باســتثناء منطقتــي بيــروت وجبــل لبنــان اللتيــن ُخّصصــت لهمــا أربــع مجموعــات 
تركيــز. وكان هــدف مجموعــات التركيــز فهــم كيــف تفّكــر الجماهيــر المّطلعــة علــى الوســائل اإلعاميــة 
البديلــة والــدور الــذي تؤديــه فــي البــاد. واختيــرت المواقــع وفــق درجــة التجانــس بيــن المحافظــات مــن 

حيــث: 

النسيج االجتماعي القائم )وفق اإلطارات األدبية واالجتماعية السياسية(. 	

القوالب النمطية القائمة ووصمات العار المحددة مسبقًا )وفق اإلطارات األدبية واالجتماعية السياسية(. 	

اســُتخدم تحليــل اإلطــار للنظــر فــي االســتبيانات المســتمدة مــن كل أســلوب علــى حــدة )الوســائل 
ــة والســكان والجمهور/المشــاركون فــي مناقشــات مجموعــات النقــاش المركــزة  ــة البديل اإلعامي
مــن النســاء والشــباب الخاضعيــن للدراســة االســتقصائية(. وُحــّددت المواضيــع الناشــئة وُلّخصــت، 
وُصّدقــت النتائــج األساســية مــن خــال تثليــث مجموعــات االســتبيانات. فســاهمت هــذه الطريقــة 
فــي جمــع التدقيــق المنهجــي لاســتبيانات إلــى جانــب المعرفــة المّتصلــة بالســياق للوصــول إلــى 

نتائــج دقيقــة أكثــر وذات فائــدة أكبــر. 

يلّخــص الجــدول التالــي أســاليب البحــث وحجــم العينــة لــكل مجموعــة مــن الجهــات المعنيــة فــي 
الدراســة 

حجم العينة أسلوب البحث

١١ )+٣ على االنترنت عبر 
استبيانات( مقابات مفّصلة أساسية  الوسائل اإلعامية 

١٥٦٨ مشارك استبيانات للجمهور  الجمهور على األنترنت 

١٠ النساء والشباب  مجموعات النقاش المركزة 

أساليب البحث





يقّدم هذا القسم نتائج البحث الواردة من التحليل وفيه ثاثة أجزاء:

الجــزء األول )قســم ١.٤( - ينظــر فــي القــدرة التشــغيلية للوســائل اإلعاميــة مــن أجــل تحديــد 
احتياجاتهــا التنظيميــة وكيــف تتفاعــل مــع جماهيرهــا المســتهدفة.

الجــزء الثانــي )قســم ٢.٤( - ينظــر فــي وجهــات نظــر المســتجيبين لاســتبيان، خصوصــًا 
االعاميــة. واهتماماتهــم  للمعلومــات  وحاجتهــم  االعاميــة  االســتهاكية  عاداتهــم 

الجــزء الثالــث )قســم ٣.٤( – ينظــر فيمــا إذا كانــت الوســائل اإلعاميــة البديلــة تصــل إلــى 
مســتجيبي االســتبيان ولديهــا القــدرة علــى تلبيــة حاجاتهــم. 

 ٤.١   تقييم قدرات وسائل اإلعالم واحتياجاتها

اســتقى البحــث مــن المقابــات التــي ُأجرَيــت مــع موظفــي ومــدراء الوســائل اإلعاميــة ونظــر فــي 
الجوانــب الخمــس لنمــاذج العمــل التــي تعتمدهــا الوســائل اإلعاميــة لتقديــم المحتــوى بشــكل 

فعــال. وهــذه الجوانــب هــي: 

٤. نتائج البحث 

وتشــكيلة  اإلعاميــة  للوســيلة  األساســية  البنيــة   – التنظيمــي  الهيــكل 
ومهمتهــا.  اإلعاميــة  بالوســيلة  الخاصــة  والرؤيــة  الموظفيــن 

- نمــوذج العمــل الخــاص بالوســيلة اإلعاميــة وجمــع  نمــوذج التمويــل 
الماليــة. واإلدارة  التمويــل 

اإلطــاران القانونــي والسياســي – التســجيل القانونــي للوســيلة اإلعاميــة 
ومعرفــة حقوقهــا القانونيــة كــي تعمــل فــي البلــد.

عمليــة التحريــر واالمــن الرقمــي - الطــرق التــي يتــم فيهــا انشــاء المحتــوى 
لتحديــد اذا مــا كانــت العمليــة تشــاركية مــع الجمهــور ، وتقييــم حاجــات 

الوســيلة لامــن الرقمــي.

علــى  اإلعاميــة  الوســيلة  قــدرة   – معــه  والتفاعــل  للجمهــور  الوصــول 
الوصــول إلــى الجماهيــر علــى االنترنــت والتفاعــل معهــا وحشــدها علــى 

المواقــع. مختلــف  وفــي  المنصــات 

بحــث التحليــل فــي أداء كل مــن الوســائل اإلعاميــة بشــكل فــردي ودّقــق فــي 
وجهــات نظرهــا بشــأن الجوانــب الخمــس المذكــورة أعــاه. 



الهيكل التنظيمي

إلــى  االســتجابة  وهــو  نفســه  للهــدف  العينــة  ضمــن  هــي  التــي  اإلعاميــة  الوســائل  كل  نشــأت 
التغييــرات االجتماعيــة والسياســية التــي تشــهدها البــاد ومعالجــة التضليــل اإلعامــي مــن خــال 
تقديــم خطــاب جديــد يعــارض الخطابــات القائمــة والصــادرة عــن الوســائل اإلعاميــة التقليديــة. وفــي 
إطــار هــذا الهــدف الواســع، نشــأت الوســائل اإلعاميــة المجتمعيــة خصوصــًا لتنــاول أجنــدة محليــة، 
فيمــا أنشــأت الوســائل اإلعاميــة التــي ترّكــز علــى نــوع الجنــس )مثــل منصــة خطيــرة وموقــع شــريكة 
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 إن هدفنــا األساســي هــو معارضــة صــورة حقــوق النســاء وتمثيلهــن التــي يعرضهــا«

 اإلعــالم علــى المشــاهدين، وتتمثّــل رؤيتنــا بتغييــر وجهــات نظــر النــاس حــول مــا معنــى

 ».أن تكونــي امــرأة عربيــة اليــوم

منصة خطيرة –

ولكــن( لمعارضــة الخطــاب الــذي يهيمــن عليــه الذكــور أو تكميلــه. 

للوســائل  االســتراتيجية  الــرؤى  المنظمــات  أصحــاب  أوضــح 
ُطلــب  فعندمــا  موّثقــة.  كّلهــا  ليســت  الــرؤى  وهــذه  اإلعاميــة، 
والمهّمــة  الرؤيــة  حــول  تقاريــر  توفيــر  اإلعاميــة  الوســائل  مــن 
حوالــي  أشــارت  منهــا،  واحــدة  لــكل  التنظيميــة  واالســتراتيجيات 
نصــف الوســائل أن هــذه التقاريــر مكتوبــة ومتاحــة للجمهــور، بينمــا 
أوضحــت الوســائل األخــرى أنهــا مــا زالــت فــي صــدد كتابتهــا أو أنهــا 
ومهّمتهــا  التنظيميــة  اســتراتيجيتها  توثيــق  باالعتبــار  تأخــذ  لــم  

ورؤيتهــا. إن الحاجــة إلــى تطويــر رؤيــة تنظيميــة هــي َمهّمــة صعبــة بالنســبة لوســيلتين إعاميتيــن 
تجــدان صعوبــة فــي فهــم الطبيعــة المتغيــرة للمؤسســة والســياق الــذي تعمــل فيــه، وبالتالــي ال 

تتعامــان مــع هــذه الحاجــة علــى أنهــا أولويــة. )موقــع أنــا هــون وموقــع بشــوفك(

وتعمــل معظــم الوســائل اإلعاميــة مــع موظفيــن بــدوام جزئــي، وتعتمــد علــى العمل الــذي يقّدمونه 
موظفــون ال يتقاضــون أجــرا ومتطوعــون. فأشــارت خمــس وســائل إعاميــة فقــط مــن أصــل أربــع 
عشــرة وســيلة إلــى أنهــا تضــّم موظفيــن بــدوام كامــل إلــى جانــب متطوعين )موقع رصيــف٢٢ وموقع 
شــريكة ولكــن وموقــع مهــارات نيــوز ومنّصــة ميغافــون و Hadi Production(. وُتحــّدد الوظائــف 
المدفوعــة األجــر مــن خــال المنــح المقدمــة للوســائل اإلعاميــة، وقــد ال تكــون طويلــة المــدة  دائمــًا.

احتياجات القدرة الخاصة بالهيكل التنظيمي 

النقــص فــي اســتراتيجيات تنظيميــة متماســكة وتقاريــر عــن المهّمــة والرؤيــة – فــي  	
حيــن أن بعــض الوســائل اإلعاميــة اســتطاعت كتابــة تقاريــر حــول مهّمتهــا ورؤيتهــا، 
والهيــكل  المنصوصــة  األهــداف  بيــن  تتضّمــن فجــوة قائمــة  التقاريــر  هــذه  أن  إّلا 
التنظيمــي أو القــدرة المطلوبــة لتحقيــق الرؤيــة. ولكــن ينبغــي أن تتماشــى تقاريــر 
الرؤيــة والمهّمــة التنظيميــة مــع القــدرة الفعليــة للوســائل اإلعاميــة فــي تحقيــق 

ــة العمــل التــي تواجههــا.  ــار بيئ ــة، آخــذًة بعيــن االعتب أهدافهــا بفعالي



األساســية  	 الحاجــة  إلــى  متكــّرر  بشــكٍل  ُأشــيَر   – البشــرية  المــوارد  فــي  النقــص 
مــن  األخيــرة  لتتمكــن هــذه  الوســائل اإلعاميــة  فــي  دائميــن يعملــون  لموظفيــن 
العمــل بفعاليــة وتأميــن اســتدامتها. وتعتمــد وســائل إعاميــة عــّدة حاليــًا علــى عــدٍد 
قليــٍل مــن الموظفيــن والمتطوعيــن، األمــر الــذي يصّعب إدارة كّميــة األعمال اليومية 
وتأميــن اســتمرارية اإلعــام. فيحــّد النقــص فــي المــوارد البشــرية مــن قــدرة الوســائل 
اإلعاميــة علــى جمــع التبرعــات للتمويــل األساســي أو للتمويــل غيــر المقّيــد، وبذلــك 
تكــون هــي بحاجــة لعــدٍد أكبــر مــن المــوارد لدعــم أدوار الموظفيــن ولتعزيــز قدرتهــا 

علــى تحقيــق مهّمتهــا واســتدامتها. 

الوســائل  	 مــن  أي  تحــّدد  لــم   – الموظفيــن  قــدرات  لتنميــة  اســتراتيجيات ضعيفــة 
لــألدوار  واضحــة  وظيفيــة  مواصفــات  مقابــات  معهــا  ُأجرَيــت  التــي  اإلعاميــة 
التنظيميــة أو خطــط لتقييــم قــدرات موظفيهــا وتطويرهــا، وبالتالــي لــم تتطابــق 
المهــارات  مــع  بالوســائل  الخاصــة  العمــل  وخطــط  التنظيميــة  االســتراتيجيات 
سياســات  فــي  الملمــوس  الضعــف  هــذا  فيســاهم  البشــرية.  والمــوارد  القائمــة 
المــوارد البشــرية وبنيتهــا األساســية فــي إنهــاك الموظفيــن وضعــف إمكانيــات نمــو 

الوســيلة فــي نهايــة المطــاف. 

نماذج التمويل في إطار الصعوبات االقتصادية

ُطلــَب مــن الوســائل اإلعاميــة أن تصــف نمــاذج 
الخاّصــة  اإليــرادات  توليــد  وأســاليب  التمويــل 
فــي  الحالــي  االقتصــادي  الوضــع  فــي ظــّل  بهــا 
منــع  المصرفــي  القطــاع  وأن  خصوصــًا  لبنــان، 
مــن  االســتفادة  مــن  والمنظمــات  المواطنيــن 
أموالهــم المودعــة فــي المصــارف كمــا يريــدون، 
الصعوبــة.  بالغــة  الحســابات  إدارة  وأمســت 
فجــّراء هــذه الضغوطــات، يتعــّذر علــى الوســائل 
إلدارة  المصــارف  علــى  االعتمــاد  اإلعاميــة 
علــى مســاعدات ماليــة.  حســاباتها والحصــول 
التــي  اإلعاميــة  الوســائل  مــن  كّل  وأوضحــت 
أنهــا جمعــت معظــم  ُأجرَيــت معهــا مقابــات 
تمويلهــا مــن قطــاع المنظمــات التــي ال تبغــي 
مــن  والبعــض  الخيريــة،  والجمعيــات  الّربــح 
الوســائل اعتمــدت علــى التمويــل مــن القطــاع 
الخــاص فقــط. فتعمــل معظــم نمــاذج التمويــل 
أن  بمــا  حكوميــة  غيــر  منظمــات  باعتبارهــا 
األمــوال  جمــع  عــن  المســؤولين  الموظفيــن 
كانــوا يعملــون فــي قطــاع التنميــة وهــم ملّمــون 
ــي  ــل الت ــة جمــع األمــوال وتدفقــات التموي بعملي
توّفرهــا المســاعدات الدوليــة، ولديهــم المهــارات 
والخبــرة لتأمينهــا والحفــاظ علــى عاقــة إيجابيــة 

أغلبيــة  وتختــار  المانحــة.  الدوليــة  الجهــات  مــع 
جهــات  مــن  تمويــل  تتلّقــى  التــي  الوســائل 
الجهــات  هــذه  أســماء  تنشــر  أن  دوليــة مانحــة 
علــى  لتحافــظ  االنترنــت  علــى  صفحاتهــا  علــى 
انتماءاتهــا  عــن  معلومــات  ولتوّفــر  الشــفافية 
السياســية للجمهــور. ولكــن ال تنشــر اي  واحــدة 
مــن الوســائل التــي ُأجرَيــت معهــا مقابــات علــى 
موقعهــا علنــًا مجمــوع األمــوال التــي وردت إليهــا 
حّتــى تاريــخ اليــوم، وال تكشــف عــن نــوع النفقــات 

تتكبدهــا.   التــي 



المقّدمــة  المنــح  أن  الوســائل اإلعاميــة  تــدرك 
الصعــب  مــن  وأنــه  مســتدامة  ليســت  لهــا 
الحفــاظ عليهــا، وعبــرت عــن قلقهــا حيــال الطابــع 
التنافسي لطلب الحصول على تمويل للوسائل 
اإلعاميــة، فهــي تعتمــد علــى عــدد صغيــر مــن 
التمويــل  عــن  يتوّقفــون  قــد  الذيــن  الممّوليــن 
فــي نهايــة المطــاف. ومصــادر التمويــل البديلــة 
مجموعــة  توّفــر  وال  الوســائل  لهــذه  محــدودة 
متنّوعــة مــن األمــوال. فاســتطاعت علــى ســبيل 
المثــال وســيلتان إعاميتــان فقــط )منصــة أنــا 
هــون وقنــاة Hadi Production( أن تؤّمــن تمويــًا 
بمســاعدة قنــوات إعانيــة، وحصلــت وســيلتان 
)مجلــة رحلــة والمدونــة الصوتيــة Banyan( علــى 
الّدعــم مــن خــال تبرعــات عامة جــرى جمعها على 
 )Patreon( وباتريــون   )PayPal( بايبــال  موقعــي 
التبرعــات مباشــرًة  واســتطاعتا الحصــول علــى 

مــن جماهيرهــا.   

ــا النمــاذج القائمــة علــى االشــتراك فــا ترغــب  أّم
وخصوصــًا  اعتمادهــا  اإلعاميــة  الوســائل 
األولــى  ســنواتها  فــي  زالــت  مــا  التــي  الوســائل 
بــدأت حديثــا بإنشــاء قاعدة جمهــور مخلص ، ألن 
هــذا النمــوذج يعــارض مبــدأ الوصــول المجانــي 
والمفتــوح لعامــة الشــعب. وتعتقــد الوســائل 
المحتــوى  أن  المقابــات  معهــا  ُأجريــت  التــي 
المدفــوع يؤثــر علــى وصولهــا للجمهــور وبالتالــي 
الوعــي،  بنشــر  المســاهمة  علــى  قدرتهــا  علــى 
بمــا أنــه يحــّد مــن إمكانيــة وصــول النــاس إلــى 
المعلومــات الدقيقــة، خصوصــًا للذيــن يعانــون 
إلــى  مــن ظــروف اقتصاديــة صعبــة. باإلضافــة 
ذلــك، تواجــه هذه الوســائل أيضًا تحــّدي التنافس 
مــع منصــات ممّولــة مــن جهــات سياســية توّفــر 
ــة لعامــة الشــعب. واألســباب  معلومــات مجاني

»يتعــذر علينــا جمــع األمــوال واالعتمــاد علــى مصــادر تمويــل مــن الجماهيــر فــي الوضــع 

االقتصــادي الحالــي فــي لبنــان، واســتعرضنا كل الخيــارات المتاحــة مــن خــالل اإلعالنــات، 

وتجّنبنــا كل األمــوال المتصلــة بــكل األحــزاب السياســية.«

 – منصة ميغافون  

نهــج  عبــر  كبيــر  دخــل  تحقيــق  تســتبعد  التــي 
متعــّددة،  االشــتراك  علــى  القائمــة  النمــاذج 
وهــي علــى ســبيل المثــال: الوضــع االقتصــادي 
المتــردي فــي لبنــان وانهيــار القطــاع المصرفــي 
وصعوبــة الدفــع عــن طريــق االنترنــت وانعــدام 
ثقافــة الدفــع مقابــل محتــوى إعامــي. فيحتــاج 
ــم علــى االشــتراك إلــى اســتهداف  النمــوذج القائ

فئــة معينــة مــن الجمهــور المســتقر ماليــًا. 

عارضت كل الوســائل اإلعامية بشــّدة الحصول 
علــى تمويــل مــن أي حــزب سياســي أو مؤسســة 
يشــّكل  التمويــل  مــن  النــوع  هــذا  ألن  خاصــة 
بنظرهــا خطــرًا علــى اســتقالية عمليــة التحريــر 
للخطــر.  جماهيرهــا  مــع  عاقاتهــا  ويعــّرض 
وأوضحــت الوســائل اإلعاميــة أنهــا تتمّتــع بحرية 
المنــح  مــن  التمويــل  علــى  تعتمــد  عندمــا  أكبــر 
الخيريــة مقارنــًة بمصــادر التمويــل األخــرى، وهــذا 
األمــر هــو بغايــة األهميــة ألن مصــادر التمويــل 
هــي العامــل الرئيســي الــذي يحــّدد ثقــة جماهيــر 

الوســائل اإلعاميــة فيهــا ووفائهــا لهــا. 



احتياجات القدرات الخاصة بنماذج التمويل 

قلــة فــي الوعــي حــول نمــاذج بديلــة لتمويــل اإلعــام – ال تغّطــي نماذج التمويــل الحالية  	
الخاصــة بــكل الوســائل اإلعاميــة التكاليــف الرئيســية وال تســمح لهــذه الوســائل 
ــادة علــى طريقــة واحــدة لجمــع  ــاح، ومعظــم الوســائل اإلعاميــة معت بتحقيــق األرب
األمــوال الضروريــة لعملهــا. ففــي حيــن أن بعــض هــذه الوســائل اكتشــفت مصــادر 
بديلــة، إّلا أن هــذه المصــادر محــدودة. وليــس نمــوذج التمويــل القائــم علــى اإلعانــات 
مصــدر تمويــل شــائع، ألن حجــم الجماهيــر التــي تتابــع الوســائل اإلعاميــة صغيــٌر 
مقارنــًة بهــذا الســوق التنافســي، وألن عــدد المعلنيــن ينخفــض بســبب الصعوبــات 
االقتصاديــة الحاليــة. أمــا النمــوذج القائــم علــى االشــتراك فهــو النمــوذج الــذي تــّم 
رفضــه مــن معظــم الــوكاالت اإلعاميــة التــي تعتبــر أنــه ســينعكس علــى عاقتهــا 
مــع الجماهيــر وســيؤثر علــى المحتــوى الخــاص بهــا. و قليــل عــدد الوســائل اإلعاميــة 
التــي تســتطيع الوصــول إلــى أنظمــة دفــع تســمح لهــا بتلّقــي تمويــل بطــرق متنّوعــة 
، باإلضافــة إلــى أن خيــارات التمويــل فــي اإلطــار الحالــي متاحــة، ولكــن بقيــود تصّعــب 

الوصــول إليهــا والتنافــس عليهــا. 

االفتقــار إلــى مهــارات جمــع األمــوال للحصــول علــى مصــادر تمويــل مختلفــة وإدارتهــا  	
– تبّيــن خــال المقابــات أن معظــم الوســائل اإلعاميــة تفتقــر إلــى القــدرات والخبــرة 
فــي تطويــر نمــاذج تمويــل خاّصــة بالمنظمــات اإلعاميــة التي تتجاوز المنــح. وفي حين 
أن وســائل إعاميــة عــّدة نجحــت فــي جمــع منــح تمويليــة مــن جهــات غيــر حكوميــة، إّلا 
أنهــا ليســت ملّمــة بأســاليب تمويــل أخــرى متاحــة للوســائل اإلعاميــة، مثــل المنــح 
المقدمــة مــن المؤسســات الخاصــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ترافــق التمويــل مــن خــال 
المنــح شــكوكًا وشــروطًا تجعلــه غيــر مســتدام وتفــرض نتيجــًة لذلــك علــى الوســائل 

اإلعاميــة البحــث عــن أمــوال أخــرى.   

اإلطاران القانوني والسياسي

فــي عــام ٢٠١٧ أقــّرت الحكومــة قانــون حــق الوصــول 
فــي  تطبيقــه  مرســوم  وأصــدرت  المعلومــات  إلــى 
مــن  القانــون  هــذا  يطلــب   .٢٠٢٠ آب/أغســطس 
فيهــا  بمــا  البيانــات  نشــر  العامــة  المؤسســات 
الموازنــات والقــرارات والتقاريــر الماليــة والمناقصات 
الُمنّفــذة والمراســيم الوزاريــة والتعاميــم 5، -وذلــك 
باســتخدام األدوات والمنصــات االلكترونيــة وبتعييــن 
موظفــي معلومــات فــي اإلدارات العامــة مــع االخــذ 

باالعتبــار حمايــة الحــق بخصوصيــة المســتخدمين. كان مــن الممكــن لقانــون حــق الوصــول إلــى 
المعلومــات أن يشــّكل أداة تعيــد الثقــة بيــن الدولــة والمواطنيــن وتحــارب الفســاد، ولكــن منــذ عــام 
ــه المنظمــة  ٢٠١٧ تعطــل  تطبيقــه بشــكل كامــل واألســباب سياســية بطبيعتهــا. ووفــق مــا أفادت

5.  منظمة »هيومن رايتس ووتش« )أيلول/سبتمبر ٩١٠٢(. لبنان: مماطلة في تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات. مستخرج من 
«: https://www.hrw.org/ar/news/2019/09/27/334192موقع منظمة »هيومن رايتس ووتش



الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة، فــإن أعلــى ســلطات الدولــة بمــا فيهــا مكاتــب رئيــس الجمهوريــة 
ورئيــس الــوزراء ورئيــس مجلــس النــواب لــم تمتثــل مــع قانــون حــق الوصــول إلــى المعلومــات6. 

إلــى المعلومــات وال تلتــزم  بمــا أن الســلطات العامــة تماطــل فــي تنفيــذ قانــون حــق الوصــول 
بموجباتــه بشــكل كامــل، أمســى حــّق الصحافييــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي وأي شــخص طبيعــي أو قانونــي آخــر فــي الوصــول إلــى المعلومــات المتعّلقــة بحوكمــة 
األجهــزة العامــة والعمليــات وإدارة البــاد ُمعرقــًا. وعلــى مســتوى انتــاج المعلومــات وتوفيرهــا، 
تنعكــس هــذه المشــكلة علــى المحتــوى الــذي تنتجــه وســائل اإلعــام وُتعرقــل تقديــم التقاريــر حــول 
الحوكمــة ومشــاركة المعلومــات الدقيقــة حــول الشــؤون العامــة مــع الجمهــور. وبالتالــي، عرقــل 
ضعــف اإلرادة السياســية تطبيــق قانــون حــّق الوصــول إلــى المعلومــات بشــكل كامــل، األمــر الــذي 
أّثــر بشــكل عــام علــى النظــام البيئــي للمعلومــات: ال يســتطيع المواطنــون الوصــول إلــى معلومــات 

دقيقــة حــول مؤسســاتهم العامــة. 

التسجيل القانوني 

وســائل  تســجيل  عمليــة  لبنــان  فــي  الحالــي  اإلطــار  يســّهل  ال 
يشــّكل  الــذي    - االنترنــت  علــى  متــاح  معظمهــا  ألن  اإلعــام، 
مســاحة غيــر معتــرف بهــا فــي القانــون. فــي الواقــع، » ال يوجــد 
فــي لبنــان إطــارا قانونيــا للمؤسســات االعاميــة التــي اعتمــدت 

تقنيــات التواصــل الرقميــة عبــر اإلنترنــت للوصــول الــى متابعيهــا، او للمواقــع والمنصــات اإللكترونيــة 
التــي تقــدم نفســها علــى انهــا مؤسســات صحافــة الكترونيــة. )دراســة الشــركات اإلعاميــة الناشــئة 

فــي لبنــان المعــّدة مــن مؤسســة مهــارات وأكاديميــة دوتشــيه فيليــه7  ص. ٣٨(

إن معظــم الوســائل اإلعاميــة فــي هــذه العينــة ليســت مســجلة قانونيــًا، باســتثناء ٤ وســائل: 
موقــع رصيــف٢٢ ومنصــة ميغافــون ومؤسســة مهــارات وموقــع شــريكة ولكــن. وفــي ظــّل الفــراغ 
ــًا، تعتمــد  القانونــي والغمــوض فــي النصــوص القانوينــة التــي تنّظــم قطــاع اإلعــام فــي لبنــان حالي
الوســائل اإلعاميــة البديلــة نموذجْيــن قانونيْيــن لتحصــل علــى هويــة قانونيــة، وبالتالــي لتتمّكــن مــن 

فتــح حســاب مصرفــي وتلّقــي األمــوال مــن الجهــات المانحــة:

نمــوذج االحتضــان، حيــث تحتضــن منظمــة غيــر حكوميــة منّصــة إعامية، وُتعتبر هــذه المنّصة . 1
بذلــك مشــروعا ضمــن برامــج المنظمــات غيــر الحكوميــة. وهــذا يعنــي فعليــًا أن المنصــة 
اإلعامية تتلّقى األموال عبر الحســاب المصرفي الخاص بالمنظمة غير الحكومية الحاضنة، 
وأن موظفــي المنصــة هــم مــن مســؤولية الجهــة الحاضنــة أيضــًا علــى المســتويْين القانونــي 
واإلداري.  فتكــون المنظمــة غيــر الحكوميــة الحاضنــة مســؤولة عــن تســجيل موظفــي منصــة 
ــي  ــة موقــع شــريكة ولكــن الت اإلعــام فــي الضمــان االجتماعــي وإصــدار رواتبهــم. وهــذه حال

حضنتهــا جمعيــة Fe-Male8، ومنصــة مهــارات نيــوز التــي حضنتهــا مؤسســة مهــارات.
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ions/how-access-to-information-can-help-tackle-corruption-in-lebanon/” https://democracy-reporting.org/dcori_publications/
how-access-to-information-can-help-tackle-corruption-in-lebanon/

7,  دراسة لشركات اإلعامية الناشئة في لبنان، مؤسسة مهارات وأكاديمية دوتشيه فيليه، ٩١٠٢
Fe-Male  ,8 هي مجموعة مدنية نسوية تعمل مع النساء والفتيات للقضاء على الظلم من خال بناء حركة نسوية شابة وتمكين وكاء 

التغيير وتنظيم حمات مًعا ضد األعراف والسياسات التمييزية. تم تسجيل elaM-eF كمنظمة وطنية غير حكومية في عام ٢٠١٣ )مسجلة 
 Fe-Male https://www.fe-male.org/ تحت رقم867/2013 (. لمزيد من المعلومات حول منظمة



أنهــا . 2 الربــح، حيــث ُتســّجل الوســيلة اإلعاميــة علــى  التــي تبغــي  نمــوذج الشــركة المدنيــة 
شــركة تدفــع ضرائــب، وهــذه حالــة منصــة ميغافــون وموقــع رصيــف٢٢ اللذيــن اعتمــدا هــذا 
الحــّل لتســهيل الوصــول إلــى األمــوال واكتســاب هويــة قانونيــة كوســيلة إعاميــة تعمــل 
فــي البلــد. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عمليــة تســجيل شــركة مدنيــة هــي أســهل وأســرع مــن 
عمليــة تســجيل منظمــة غيــر حكوميــة وتتطّلــب عــددًا أقــّل مــن الموافقــات، وفــق مــا أفادتــه 
الوســائل اإلعاميــة التــي ُأجريــت معهــا مقابــات. تتطّلــب هــذه العمليــة معــّدل شــهرين مــن 
الوقــت وتســمح للوســيلة أن تفتــح حســابا مصرفيــا كشــخص قانونــي وأن تؤمــن ضمــان 
اجتماعــي لموظفيهــا، مــا يزيــد فــرص الحصــول علــى أمــوال. ويتطّلــب تســجيل منظمــة غيــر 
حكوميــة ٦ أشــهر مــن الوقــت علــى األقــّل وموافقــة جهــات معنيــة عــّدة )األمــن العــام اللبنانــي 

ــة بقضيــة المنظمــة(  ــوزارات المعنّي ــر الداخليــة وال ووزي

أّمــا الوســائل غيــر المســّجلة قانونيــًا فتعمــل بشــكل رئيســي علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
وال تحتــاج بذلــك أن تســّجل نفســها علــى أنهــا شــركة أو منظمــة. وأفــاد بعــض الموظفيــن الذيــن 
ُأجريــت معهــم مقابــات أنــه ال ُيعتــَرف بهــم كصحافييــن محترفيــن ألنهــم يعملــون لوســيلة إعاميــة 
غيــر مســّجلة قانونيــًا. وتحّدثــت معظــم الوســائل اإلعاميــة غيــر المســجّلة عــن الحريــة التــي تتمّتــع 
بهــا لعــدم ارتباطهــا بســياق واحــد ولعــدم التزامهــا باإلجــراءات القانونيــة الصارمــة لنشــر المحتــوى 
ــا التــي هــي غيــر مؤهلــة  الخــاص بهــا. والوســائل اإلعاميــة التــي تدفــع ضرائــب هــي ثاثــة فقــط، أّم
لدفــع الضرائــب ألنهــا غيــر مســجلة فعددهــا ســتة، والتــي ال تدفــع الضرائــب بســبب عــدم تحقيقهــا 
أي أربــاح عددهــا خمســة. ويقّلــل غيــاب التســجيل القانونــي مــن فــرص التمويــل، ولكنــه ال يعدمهــا. 
وذكــرت بعــض الوســائل اإلعاميــة أيضــًا أن بعــض الجهــات المانحــة كانــت أكثــر مرونــة وســمحت 
بتمويــل الوســائل اإلعاميــة منــذ بدايــة انهيــار القطــاع المصرفــي فــي لبنــان )عــام ٢٠١٩(، وكانــت ُتحــّول 
المبالــغ عــن طريــق مكاتــب التحويــل الدوليــة )مثــل »ويســترن يونيــون«( أو نقــدًا بطريقــة مباشــرة 

إذا كانــت الجهــة المانحــة مقيمــة فــي لبنــان والمبلــغ يقــّل عــن ١٠٠٠٠ دوالر أميركــي.  

احتياجات القدرة القانونية

تجهــل  	  – القانونيــة  واإلطــارات  المدنيــة  القوانيــن  لمعالجــة  المــوارد  فــي  النقــص 
وســائل إعاميــة عــّدة النمــاذج القانونيــة القائمــة التــي تســتطيع اعتمادهــا مــن أجــل 
اكتســاب هويــة قانونيــة خصوصــًا إذا كانــت تعمــل كوســيلة إعاميــة رقميــة. نتيجــة 
لذلــك، كانــت الجهــود المبذولــة لتســجيل الوســائل اإلعاميــة قانونيًا صغيــرة. وأيضًا، 
يفتقــر المجتمــع المدنــي ووســائل اإلعــام بشــكل عــام إلــى القــدرة والمعرفــة لكيفيــة 
الدعــوة إلــى إصــاح قانــون اإلعــام، خصوصــًا علــى مســتوى قوانيــن اإلعــام الرقمــي 
ــًا فــي الضمــان االجتماعــي  وأنظمتــه. كمــا وأن الموظفيــن ليســوا مســجلين قانوني
ألن الوســائل اإلعاميــة نفســها ليــس لهــا وجــود قانونــي فــي الدولــة، وبالتالــي ال 
تتمّتــع بهويــة قانونيــة، واحتياجــات الموظفيــن وحقوقهــم ليســت محميــة لهــذه 
األســباب. فسيســاعد الدعــم القانونــي وســائل اإلعــام البديلــة علــى فهــم النمــوذج 
القانونــي التــي تســتطيع اعتمــاده بشــكل أفضــل وفهــم مــا هــو األســلوب األفضــل 

للعمــل فــي ظــّل اإلطــار القانونــي اإلعامــي الفــارغ والضبابــي. 



عمليات التحرير

مــن  إعاميــة  وســيلة  عشــرة  إحــدى  صّممــت 
أصــل أربــع عشــرة عمليــة التحريــر الخاصــة بهــا 
لخلــق محتــوى، ووضعــت الهــدف نفســه وهــو 
معالجــة االنحيــاز فــي اإلعــام ومواجهــة األخبــار 
لذلــك،  ونتيجــة  اإلعامــي.  التضليــل  و  الكاذبــة 
تهــدف سياســات التحريــر هــذه إلــى التحّقــق مــن 
مصــادر األخبــار القائمــة التــي تنشــرها الوســائل 
اإلعاميــة التقليديــة وإلــى تنــاول مواضيــع عــّدة. 
ميغافــون  منصــة  تنشــر  المثــال،  ســبيل  علــى 
تقاريــر يوميــة علــى منصــة انســتغرام تعــارض 
مــا تنشــره الصحافــة التقليديــة فــي لبنــان، وهــذا 
مــن خــال توفيــر أدّلــة بديلــة لقّصــٍة مــا. وعلــى 
ــرة للتابوهــات  ــة خطي ــل، تتصــّدى مجل نحــو مماث
مــن  العربــي  المجتمــع  فــي  بالجنــدر  المتعلقــة 
خــال توفيــر حقائــق تاريخيــة حــول الممارســات 
الثقافيــة التــي ســاهمت فــي تكريــس األعــراف 

الجنســية.  

أنهــا  اإلعاميــة  الوســائل  معظــم  وأفــادت 
وأنهــا  الوقــت  مــرور  مــع  سياســاتها  وضعــت 
ــم بطريقــة تســمح لهــا بمعالجــة الســياق  تتأقل
ــي التــي تجــد نفســها فيــه. فتتنــاول بعــض  الحال
خــال  مــن  المواضيــع  اإلعاميــة  الوســائل 
ــار التــي تنشــرها الوســائل  الرصــد المنتظم،لألخب
تجدهــا  مواضيــع  واختيــار  التقليديــة  اإلعاميــة 
مهّمــة للمصلحــة العامــة. وأوضــح موقعــا خبــر 
أنهمــا تفاعــا مــع   365 لبنــان  بســتوري وأخبــار 
ردود فعــل جمهورهمــا المنشــورة علــى االنترنــت 
الــذي  األمــر  معينــة،  بمواضيــع  آرائــه  لفهــم 
ســاعدهما فــي اختيــار المقــاالت التــي ُتنشــر علــى 

 . موقعهمــا

تقريبــًا  اإلعاميــة  الوســائل  نصــف  وضعــت 
ث  اســتراتيجية للتحريــر موّثقــة أو سياســة ُتحــدَّ
شــهريًا أو ســنويًا )مجمــوع ٧( مــع معاييــر نشــر 
المحتــوى  نــوع  تحديــد  علــى  واضحــة تســاعدها 
كل  وأفــادت  لنشــره.  المعتمــد  واألســلوب 
سياســاتها  وضعــت  أنهــا  اإلعاميــة  الوســائل 
كامــل  فريــق  مــع  تشــاركية  عمليــة  خــال  مــن 

وبنتهــا اعتمــادًا علــى أفكارهــا وطموحاتهــا. ولكــن 
خمــس وســائل إعاميــة منهــا لــم تضــع سياســة 
سياســيات  وضعتــا  أخرتــان  ووســيلتان  تحريــر، 
إعاميــة دون أن توّثقهــا )منصــة أنــا هون وموقع 
خبــر بســتوري تحديــدًا(. ورغــم أن وســائل إعاميــة 
عــّدة وضعــت سياســات التحريــر إّلا أن معظمها 
ــر إلدارة هــذه السياســات  ــة تحري ــم تشــّكل هيئ ل
)مجمــوع ٩ منصــات( والســبب الرئيســي هــو عدد 
الموظفيــن الضئيــل الــذي يتشــكل مــن أفــراد. 
ولكــن بعــض الوســائل هــي بصــدد تشــكيل هيئــة 
)مثــل  العمليــة  إلدارة  دائــم  فريــق  مــع  تحريــر 

منصــة ميغافــون(.

ُأجريــت  التــي  اإلعاميــة  الوســائل  كل  أثبتــت 
معهــا مقابــات تقريبــًا أنهــا تتمّتــع بالمهــارات 
لتجّنــب الرقابــة المفروضــة أو التعــّرض لحظــر 
سياســية،  أحــزاب  أو  أخــرى  مواقــع  قبــل  مــن 
منصــة  فتعّرضــت  مواقعهــا.  إغــاق  ولتجّنــب 
ميغافــون بشــكل خــاص إلــى عــدٍد مــن محــاوالت 
الرقابــة، لكنهــا وجــدت طرقــا تســمح لهــا بتجّنــب 
يتعّلــق  فيمــا  ولكــن  علــى موقعهــا.  أي هجــوم 
بضمــان تدابيــر أمنيــة رقميــة للوســيلة اإلعاميــة 
و/أو  الحمايــة  وجــدران  البيانــات  حمايــة  مثــل 
البروكســي المعكــوس، تبّيــن أن عــددًا قليــًا مــن 
بعمليــات  علــم  علــى  هــي   اإلعاميــة  الوســائل 
حمايــة المحتــوى أو البيانــات الخاصــة بهــا علــى 
شــديدة  رغبــة  الوســائل  كّل  وأبــدت  االنترنــت، 
الســتخدام  اآلمنــة  والطــرق  التقنيــات  بتعّلــم 
الرقمييــن. وأمنهــا  ســامتها  لتعزيــز  االنترنــت 



 نعمــل مــع خبــراء فــي االمــن الرقمــي  لحمايــة موقعنــا مــن القرصنــة وشــاركنا فــي«

 بعــض التدريبــات حــول الســالمة واألمــن الرقميْيــن، ولكننــا نتطلــع إلــى تطويــر مهاراتنــا

 علــى هــذا المســتوى » – المصــدر العــام

 ُمنــع موقعنــا فــي ســوريا والمملكــة العربيــة الســعودية ومصــر، فغّيرنــا مجــال الموقــع«

 وعــاد موقعنــا متاحــا فــي مصــر. نشــارك زوار موقعنــا بعــض {net.} إلــى {com.} مــن

 الخطــوات التــي تســمح لهــم بتخطــي حواجــز الحمايــة مــن خــالل اســتعمال الشــبكة

 الخاصــة االفتراضيــة علــى ســبيل المثــال أو البحــث عــن المقالــة علــى موقــع جوجــل

والوصــول إليهــا عبــره بــداًل مــن موقعنــا« – موقــع رصيــف٢٢

إلــى جماهيــر واســعة علــى فيســبوك وانســتغرام حاجــزًا  تشــكل تكلفــة الوصــول 

 بالنســبة لنــا، باإلضافــة إلــى أن السياســات التــي تعتمدهــا صارمــة – موقــع أخبــار

365 لبنــان 

ــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، ال ســيما المقــاالت التــي تذكــر  ُمنــع جــزء مــن محتوان

 حــزب هللا وأمينــه العــام حســن نصــرهللا. ولكــن حيــن بدأنــا باســتخدام موقــع فيســبوك

 كمنصــة إخباريــة لــم يعــد محتوانــا محظــورا. وبســبب هــذه الصعوبــات والمحــاوالت العــدة

 لقرصنــة حســابتنا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، نحــن مدركــون ألهميــة الســالمة

 واألمــن الرقميْيــن، وشــارك بعــض موظفينــا فــي تدريبــات أساســية حــول هــذا الموضــوع

– منصــة ميغافــون



وصول الوسائل اإلعالمية للجمهور والتفاعل معه 

يشــمل الوصــول الجغرافــي لهــذه الوســائل التغطيــة المحليــة 
والوطنيــة واإلقليميــة. وســيلتان مــن أصــل أربعــة عشــر وســيلة 
تســتهدف مناطــق محــّددة فــي البلــد )تحديــدًا منصــة أنــا هــون 
ــذي يغطــي قضــاء  ــي تغّطــي طرابلــس وموقــع بشــوفك ال الت
جماهيــر  تســتهدف  وســائل  ســبعة  أن  حيــن  فــي  الشــوف(، 
األوســط  الشــرق  تغطــي  أخــرى  وســائل  وخمســة  وطنيــة 
بشــكل  العربيــة  باللغــة  الناطقــة  والجاليــة  أفريقيــا  وشــمال 
أوســع. ولكــن تواجــه هــذه الوســائل اإلعاميــة قيــودًا خاصــة 
الــذي تنشــره علــى  المحتــوى  بلــد ورقابــة حكوميــة علــى  بــكّل 
مواقــع التواصــل االجتماعــي. فعلــى ســبيل المثــال، واجــه موقــع 
»شــريكة ولكــن« قيــوًدا فــي مصــر عنــد محاولتــه لنشــر أخبــار 
تنتقــد الوضــع السياســي فــي  البلــد. ونتيجــة لذلــك، اضطــرت 
وســائل اإلعــام إليجــاد طــرق مختلفــة لنشــر المحتــوى نفســه، 
لتتمكــن مــن المحافظــة علــى قاعدتهــا الجماهريــة فــي هــذه 

البلــدان.

وفيمــا يتعّلــق بتحليــل اســتبيانات الجمهــور، إن كل الوســائل اإلعاميــة ال تنظــر فــي اســتبيانات 
المســتخدم لتحديــد تأثيرهــا علــى الجماهيــر، فإحــدى عشــرة منهــا أّكــدت أنهــا ال تجمــع اســتبيانات 
المســتخدم عــن طريــق الدراســات االســتقصائية أو األدوات التحليليــة أو مــن خــال مقابــات مــع 
الجماهيــر، وهــذا بســبب االفتقــار إلــى المهــارات والقــدرة علــى إجــراء هــذا النــوع مــن األبحــاث. ولكنهــا 

تنظــر فــي طبيعــة المحادثــات التــي تجريهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي. 

أنهــا وضعــت  أفــادت  والتــي  ُأجريــت معهــا مقابــات  التــي  اإلعاميــة  الوســائل  هــي نســبة   75%
الوســائل  قبــل  مــن  المنشــورة  المعلومــات  مــن  والتأّكــد  الكاذبــة  األخبــار  لمعالجــة  سياســات 
اإلعاميــة التقليديــة. وهــي تنجــز هــذه المهّمــة مــن خــال البحــث عــن الموضــوع وتســليط الضــوء 
علــى الحجــج المضــادة لخبــراء واختصاصييــن ملّمــون بــه. ونتيجــة لذلــك، تكــون عمليــة البحــث عــن 
وكاالت األخبــار هــذه عمليــة دقيقــة وتتطّلــب وقتــًا، وقــد تؤثــر علــى قــدرة الوســيلة اإلعاميــة علــى بــث 
األخبــار العاجلــة، وهــذا يضعهــا فــي موقــف غيــر مــؤات تجــاه الجماهيــر التــي تهّمهــا معرفــة الحــدث 
فــور حصولــه. رغــم ذلــك، تحــاول وســائل إعاميــة كثيــرة أن تســتجيب بســرعة لألخبــار التــي تنشــرها 

الوســائل اإلعاميــة التقليديــة ومواكبــة الشــؤون الحاليــة. 

احتياجات القدرة التحريرية

نقــص فــي هيئــات وسياســات تحريريــة واضحــة – رغــم أن وســائل عــّدة وضعــت سياســات  	
تحريريــة منّظمــة وشــفافة إلدارة  علــى تشــكيل هيئــات  للقــدرة  بحاجــة  تحريريــة، فهــي 

المحتــوى. 

االفتقــار إلــى تدابيــر أمنيــة رقميــة – ينبغــي علــى الوســائل اإلعاميــة أن تكــون علــى علــم  	
بالتدابيــر األمنيــة الرقميــة لمواقعهــا، وأن تتمّكــن مــن حمايــة بياناتهــا وبنيتهــا األساســية. 



احتياجات قدرة الوصول إلى الجماهير والتفاعل معها

ــة  	 ــى الجمهــور - تســتطيع الوســائل اإلعامي فقــدان اســتراتيجية لفهــم الوصــول إل
البديلــة الوصــول إلــى جمهــورٍ واســٍع علــى  العديــد مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ــى نطــاق واســع ليســت محــددة  ــر عل ــى الجماهي ، ولكــن اســتراتيجياتها للوصــول إل
والجغرافيــة  االقتصاديــة  االجتماعيــة  الفئــة  إن  المثــال،  ســبيل  فعلــى  بوضــوح. 
والسياســية التــي يســتهدفونها ليســت واضحــة، كمــا بالنســبة لنهــج المواضيــع 

التــي تعتمدهــا، وطريقتهــا للوصــول لجماهيــر واســعة مــن خــال أنشــطتها. 

النقــص فــي  عمــق بيانــات  المســتخدمين– ال تســتغل الوســائل اإلعاميــة اإلمكانــات  	
المتوفــرة فــي مجــال تحليــل  الجمهــور، وهــذا ألنهــا تفتقــر إلــى المهــارات المطلوبــة. 
فتســتطيع الوســائل اإلعاميــة البديلــة استكشــاف األدوات الحاليــة المجانيــة مثــل 
تحليــات »جوجــل« واســتبيانات  و بيانــات جمهــور مواقــع التواصــل االجتماعــي لفهــم 

العــادات االســتهاكية للجماهيــر علــى االنترنــت  و محتواياتهــم المفضلــة. 

يلّخــص الجــدول التالــي عــدد متابعــي وســائل اإلعــام علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي الخاصــة بهــا 
)اســُتعمل خيــار »غيــر متوفــر« للوســائل اإلعاميــة التــي ال حســاب لهــا علــى موقــع معّيــن(. 

يوتوب انستغرام تويتر فايسبوك الوسيلة اإلعامية

٣،١٧ ألف ٨٨،٨ ألف ٢٢،٨ ألف ٧٥ ألف ميغافون

١١٠٢  غير متوفر ٤،٢ ألف ١،٤ ألف مصدر عام 

١٧،١ ألف  غير متوفر  خبر بستوري  غير متوفر  غير متوفر

١١،٥ ألف  غير متوفر  لبنان نيوز 365  غير متوفر  غير متوفر

٣٥،٢ ألف  غير متوفر ١.٤ مليون  غير متوفر Production Hadi

٢ ألف ٦،٢ ألف ٤،٧ ألف ٢،٨ ألف The Beirut Banyan

٧٨٠ ٩،٤ ألف ٢،٨ ألف ٦٩،٨ ألف شريكة ولكن

٩٢.٧ ألف ١٣٦ ألف ١،٨ ألف ١٦٧ ألف خطيرة

٢.٤ ألف  غير متوفر ١،٨ ألف ٢،٢ ألف رحلة

٢٤٢ ٢٤٩ ٢،٥ ألف ٦٤ ألف مهارات نيوز

١١،١ ألف  غير متوفر  ٢٥٦ ألف Politics Naked

عدد المشتركين غير 
معروض ١٥١ ألف ١٣٠ ألف ٦٩٠ ألف رصيف٢٢

١،٧ ألف ٤،٥ ألف ١٢٦ ألف  غير متوفر انا هون

٤٣٨ ٨٩٠ ٨٦ ٢١،٦ ألف بشوفك

اتساع وصول الوسائل اإلعامية البديلة التي ُأجريت معها مقابات على اإلنترنت



االفتقار إلى استراتيجيات  	
تنظيمية متماسكة 

نقص في الموارد اإلنسانية  	
استراتيجيات ضعيفة  	

لتطوير الموظفين

الهيكل التنظيمي النموذج التمويل

قلة وعي حول تماذج التمويل  	
البديلة 

االفتقار إلى مهارات جمع  	
األموال

اإلطاران القانوني 
والسياسي

الوصول إلى الجماهير 
والتفاعل معها

غياب الهيئات والسياسات  	
التحريرية

نقص في تدابير األمن  	
الرقمي

عمليات التحرير واألمن 
الرقمي

عدم الوصول إلى دعم قانوني  	
لمعالجة القوانين المدنية 

واإلطارات القانونية

يلخص الجدول التالي احتياجات القدرة الرئيسية لوسائل اإلعام كما هي واردة في النتائج أعاه.

احتياجات القدرات األساسية لوسائل اإلعام البديلة

النقص في استراتيجية فهم  	
الوصول إلى الجمهور

نقص في بيانات المستخم  	
الدقيقة



Relevance of media

 ٤.٢   استهالك الجمهور لوسائل اإلعالم وحاجته للمعلومات

ينقســم القســم التالــي الــى جزأيــن: يســتعرض الجــزء األول بيانــات مــن دراســة اســتبيانية ميدانيــة 
ُأجريــت باشــتراك أفــراد مــن مناطــق لبنانيــة عــّدة وبخلفيــات اجتماعيــة اقتصاديــة مختلفــة. ويقــّدم 
الجــزء الثانــي بيانــات مــن سلســلة مناقشــات مجموعــات النقــاش المركــزة ُأجريــت مــع جهــات فاعلــة 

مــن المجتمــع المدنــي مــن فئتــي النســاء والشــباب.

استبيان للجمهور

شــملت عينــة االســتبيان ١٥٦٨ مشــاركًا )٥٠ فــي المائــة ذكــور و٥٠ فــي المائــة 
إنــاث( واســتهدفت األفــراد الذيــن يقــّل عمرهــم عــن ٤٠ عامــًا. ُأجريــت فــي 
القبيــات )عــكار( وجبــل محســن )الشــمال( وديــر األحمــر  ثمانــي قــرى: 
)بعلبــك الهرمــل( وزحلــة )البقــاع( وإقليــم الخــّروب والســا )جبــل لبنــان( 

ــون )الجنــوب(. ــا ومرجعي وحاصبي

بحث التحليل أربعة مجاالت اهتمام أساسية للجمهور:

البديــل  	 التقليــدي واإلعــام  اإلعــام  أنمــاط اســتهاك  اإلعــام:  عــادات اســتهاك 
المفضلــة. اإلعامــي  المحتــوى  وأشــكال  الوصــول  تعتــرض  التــي  والعقبــات 

الثقة في اإلعام - المواقف تجاه الوسائل اإلعامية التقليدية والبديلة. 	

ثقافــة وســائل اإلعــام وتحديــد التضليــل اإلعامــي: القــدرة علــى التعــّرف علــى األخبــار  	
الكاذبــة أو المعلومــات الخاطئــة، وتوصيــات للتصــدي لألخبــار الكاذبــة. 

احتياجــات المعلومــات – المواضيــع المثيــرة لاهتمــام المتعّلقــة بالمحتــوى اإلخبــاري  	
العــام والمحتــوى الخــاّص بالشــباب والنســاء واالنتخابــات النيابيــة المقبلــة.  

عادات استهالك اإلعالم 

اإلعالم التقليدي 

فــي  المشــاركون  ُســئل   عندمــا 
االســتبيان حــول رأيهــم بالتغطيــة 
لبنــان،  فــي  التقليديــة  اإلعاميــة 
للســياق  مناســبة  بأنهــا  أفــادوا 
ومفيــدة  فيــه،  يعيشــون  الــذي 
وغنيــة بالمعلومــات. شــملت هــذه 
التقليديــة  اإلعاميــة  الوســائل 
والصحــف  التلفزيــون  قنــوات 
بشــعبية  تحظــى  التــي  واإلذاعــات 

البلــد.  فــي 

غير مفيد

مفيد غير مفيد غير مفيد إطالقا مفيد جدا  ال أعرف



القنوات التلفزيونية 

 ليــس مــن المســتغرب أن تكــون القنــوات التلفزيونيــة هــي مصــدر المعلومــات األكثــر اســتهاكًا 
والمفّضــل وفــق مــا أفــاده المشــاركون  فــي االســتبيان، فهــذا األمــر شــائع بشــكل خــاص بيــن 

الفئــة العمريــة التــي تزيــد عــن ٤٠ عامــا، فــي حيــن أن الفئــات األصغــر ســنًا 
تســتهلك منصــات التواصــل االجتماعــي. 

ونســبة المشــاركون  فــي االســتبيان الذيــن أفــادوا أنهــم يســتهلكون 
التلفزيــون لســاعة مــن الوقــت كل يــوم علــى األقــّل لمشــاهدة نشــرة 
ــن يســتهلكونه لمــّدة ســاعتين  ــة، ونســبة الذي ــار هــي ٥٨ فــي المائ األخب
مــن الوقــت يوميــًا هــي ٢٠ فــي المائــة. كمــا أنــه تبّيــن أن القنــوات الثاثــة 
األكثــر شــعبية هــي الـــMTV )٣٩ فــي المائــة( وتلفزيــون الجديــد )٢٩ فــي 
المائــة( والـــLBCI )٢٧.٥ فــي المائــة(، وهــي كّلهــا قنــوات خاصــة. إن جــزءا 
كبيــرا مــن اســتهاك األخبــار يحــدث عبــر جهــاز التلفزيــون وليــس عبــر 

تطبيقــات األخبــار علــى الهاتــف التابعــة لقنــوات التلفزيــون، فنســبة المســتجيبين الذيــن أفــادوا أنهــم 
ال يســتخدمون تطبيقــات الهاتــف الخاصــة بقنــوات التلفزيــون هــي ٨٠ فــي المائــة. 

اإلذاعات والصحف 

ســّجلت اإلذاعــات والصحــف أدنــى معــدالت االســتهاك )١٢.٤ فــي المائــة 
و٣.٥ فــي المائــة تباعــًا( واإلذاعــات الثاثــة األكثــر شــعبية بيــن مســتهلكي 
اإلذاعــات الذيــن شــملهم االســتبيان هــي إذاعــة لبنــان الحــّر )٣١.٦ فــي 
المائــة( وإذاعــة لبنــان )٢٦.٣ فــي المائــة( وصــوت لبنــان )١٧.٧ فــي المائــة(. 
أّمــا الصحــف الثاثــة األكثــر شــعبية بيــن مســتهلكي الصحــف الذيــن 
شــملهم االســتبيان هــي جريــدة النهــار )٧٠.٧ فــي المائــة( وجريــدة األخبــار 

 .)٪٣( )L’Orient le Jour( ولوريــون لوجــور )١٧.٣ فــي المائــة(
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المحتوى الرقمي 

تديــر الحكومــة قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي لبنــان، ولكــن بنيتــه التحتيــة ضعيفــة 
وخدمــات االتصــاالت باهظــة الثمــن. علــى ســبيل المثــال، احتــّل لبنــان المرتبــة ١٠٥ مــن أصــل ١٥٠ بلــدًا   
مــن حيــث معــّدل ســعر جيجابايــت واحــد )ســعر الجيجابايــت الواحــد ٣.٨٢ دوالر أميركــي(. وتشــّكل 
الظــروف االقتصاديــة الصعبــة واألجــواء االجتماعيــة السياســية المتقّلبــة تحديــًا فــي الوقــت الحالــي، 
وتصّعــب وصــول األفــراد إلــى المعلومــات علــى أجهزتهم االلكترونية، بما أن انقطــاع التّيار الكهربائي 
أمســى أمــرًا مألوفــًا وتفاقمــت مشــكلة االنترنــت غيــر المســتقر و مــا زال ســعر صــرف الــدوالر يرتفــع، 

مــا جعــل التصفــح علــى االنترنــت والوصــول إلــى األخبــار والمعلومــات أكثــر صعوبــة. 

رغــم كل العوامــل المذكــورة أعــاه، تبّيــن أن إمكانيــة وصــول  المشــاركين فــي االســتبيان إلــى مصــادر 
المعلومــات عاليــة فــي كل المناطــق المحــّددة. فبلغــت نســبة المســتجيبين الذيــن يمتلكــون هاتفــا 
محمــوال ٩٥.٧ فــي المائــة )مــن بينهــم ٧٩ فــي المائــة يمتلكــون هاتفــا ذكيــا(، ونســبة المشــاركين الذيــن 
لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى االنترنــت علــى هواتفهــم الذكيــة ٩٢.٧ فــي المائــة.  أّمــا التحديــات الثاثــة 

التــي ذكرهــا معظــم المشــاركين  والتــي تصّعــب الوصــول إلــى اإلعــام فهــي:

أهم ٣ مصادر مواقع عن اآلراء حول األخبار

تكلفــة االنترنــت علــى هواتفهــم المحمولــة )حيــث تبلــغ نســبة المشــاركين الذيــن . 1
أفــادوا أنهــم يواجهــون هــذه الصعوبــة ٢٥٪(.

ــار الكهربائــي )الــذي يعرقــل إمكانيــة الوصــول إلــى مصــادر المعلومــات . 2 انقطــاع التّي
علــى االنترنــت وإلــى مصــادر المعلومــات غيــر المتصلــة باإلنترنــت(. 

المحمولــة . 3 والحواســيب  )األلــواح  الحديثــة  اإللكترونيــة  لألجهــزة  العاليــة  التكلفــة 
والهواتــف الذكيــة، الــخ.( وتحديــث الهواتــف المحمولــة )إمكانيــة ماليــة محــدودة 

لشــراء األجهــزة االلكترونيــة بمســاحة داخليــة كبيــرة للتخزيــن(.

4 ..)3G/4G وخدمة Wi-Fi انقطاع االنترنت والتغطية الضعيفة )اتصال السلكي

مواقع التواصل االجتماعي

شــعبية  االجتماعــي  التواصــل  لمواقــع  أن  تبّيــن 
بشــكل خــاص بيــن الجماهيــر األصغــر ســنًا، خصوصــًا 
الجماهيــر التــي تقــّل أعمارهــا عــن الثاثيــن عامــًا والتي 
تحرص على ان أن تتفاعل مع األخبار وتشارك آرائها 
المشــاركين  نســبة  وبلغــت  أيضــًا.  المواقــع  علــى 
الذيــن أفــادوا أنهــم يقضــون مــا بيــن الثاثيــن دقيقــة 
والســاعة يوميــًا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ويســتهلكون األخبــار ٤٠ فــي المائــة، أمــا الذيــن أفــادوا 
أنهــم يمضــون ســاعتين مــن الوقــت يوميــًا اســتهاكًا 
لمواقــع التواصــل االجتماعــي فبلغــت نســبتهم ٣٠ 

فــي المائــة. 



المحتوى الرقمي 

تديــر الحكومــة قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي لبنــان، ولكــن بنيتــه التحتيــة ضعيفــة 
وخدمــات االتصــاالت باهظــة الثمــن. علــى ســبيل المثــال، احتــّل لبنــان المرتبــة ١٠٥ مــن أصــل ١٥٠ بلــدًا   
مــن حيــث معــّدل ســعر جيجابايــت واحــد )ســعر الجيجابايــت الواحــد ٣.٨٢ دوالر أميركــي(. وتشــّكل 
الظــروف االقتصاديــة الصعبــة واألجــواء االجتماعيــة السياســية المتقّلبــة تحديــًا فــي الوقــت الحالــي، 
وتصّعــب وصــول األفــراد إلــى المعلومــات علــى أجهزتهم االلكترونية، بما أن انقطــاع التّيار الكهربائي 
أمســى أمــرًا مألوفــًا وتفاقمــت مشــكلة االنترنــت غيــر المســتقر و مــا زال ســعر صــرف الــدوالر يرتفــع، 

مــا جعــل التصفــح علــى االنترنــت والوصــول إلــى األخبــار والمعلومــات أكثــر صعوبــة. 

رغــم كل العوامــل المذكــورة أعــاه، تبّيــن أن إمكانيــة وصــول  المشــاركين فــي االســتبيان إلــى مصــادر 
المعلومــات عاليــة فــي كل المناطــق المحــّددة. فبلغــت نســبة المســتجيبين الذيــن يمتلكــون هاتفــا 
محمــوال ٩٥.٧ فــي المائــة )مــن بينهــم ٧٩ فــي المائــة يمتلكــون هاتفــا ذكيــا(، ونســبة المشــاركين الذيــن 
لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى االنترنــت علــى هواتفهــم الذكيــة ٩٢.٧ فــي المائــة.  أّمــا التحديــات الثاثــة 

التــي ذكرهــا معظــم المشــاركين  والتــي تصّعــب الوصــول إلــى اإلعــام فهــي:

أهم ٣ مصادر مواقع عن اآلراء حول األخبار

إن مواقــع التواصــل االجتماعــي الســتهاك األخبــار األكثــر شــعبية هــي فيســبوك )٨١.٧ فــي المائــة( 
وانســتغرام )٤٤.٨ فــي المائــة( وتويتــر )١٦.٩ فــي المائــة(، والتراتبيــة نفســها تنطبــق علــى المواقــع 
المفضلــة لــدى المســتجيبين الذيــن يشــاركون ويتفاعلــون ويعبــرون عــن آرائهــم الخاصــة المتعلقــة 
باألخبــار. فبقــي موقــع فيســبوك هــي منصتهــم المفضلــة )٧٢.٨ فــي المائــة( يليهــا موقــع انســتغرام 
)٣٥.٧ فــي المائــة( وموقــع تويتــر )١٠.١ فــي المائــة(. ومــن المثيــر لاهتمــام هــو أن موقــع »تيــك تــوك« 
الــذي يرتكــز علــى مشــاركة الفيديــو حــّل فــي المرتبــة الرابعــة مــن حيــث اســتهاك األخبــار )٥.٢ فــي 
المائــة( والتفاعــل )٣.٣ فــي المائــة(، وبالتالــي تخّطــى تطبيــق واتســاب فــي شــعبيته على المســتويين 

)٣.٩ فــي المائــة و٢.٥ فــي المائــة(.  

اإلعالم البديل 

علــى  هــم  الذيــن  المشــاركين  نســبة  بلغــت 
علــم بالوســائل اإلعاميــة البديلــة المذكــورة 
والوســيلة  المائــة.  فــي   ٢٥ البحــث  عينــة  فــي 
فــي   ١٠( اليــوم«  »بيــروت  هــي  شــعبية  األكثــر 
 ٨.٣(  Beirut.com منصــة  تليهــا  المائــة( 
فــي   ٦.٩(  Political Pen المائــة( ومنصــة فــي 
المائــة( ومنصــة دليــل الثــورة )٥.٦ فــي المائــة( 
ومنصــة TV Thawra )٥.٢ فــي المائــة( ومنصــة 
ميغافون )٣.٥ في المائة(. وتبّين أن مســتوى 
الوعــي حــول الوســائل اإلعاميــة البديلــة هــو 
األعلــى فــي مناطــق عــكار وبعلبــك الهرمــل )٦٩ 
فــي المائــة و٦٣ فــي المائــة تباعــًا(، وهــو األعلــى 
بشــكل خــاص أيضــًا عنــد األفــراد الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بيــن ١٨ و٣٠ عامــًا )٣٨ فــي المائــة(، 

فيمــا بلغــت نســبة الوعــي حــول الوســائل اإلعاميــة عنــد األفــراد الذيــن تتــراوح ْأعمارهــم بيــن ٣١ و٤٠ 
عامــًا ١٧ فــي المائــة فقــط. 
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عندمــا ُســئل المشــاركون  كيــف علمــوا بوجــود وســائل إعاميــة بديلــة، أفــادوا أن المصــدر األول هــو 
اإلعانــات علــى االنترنــت )٤٢.٦ فــي المائــة( يليــه مصــدر العائلــة واألصدقــاء )٢٢.٦ فــي المائــة( وأفــراد 
آخريــن )٢٠.٣ فــي المائــة(. مــن المثيــر لاهتمــام أنــه فــي حيــن ســّجلت منطقــة جبــل لبنــان المســتوى 
األدنــى مــن الوعــي )٧ فــي المائــة( تبيــن أن أغلبيــة المّطلعيــن علــى الوســائل اإلعاميــة البديلــة فــي 
ــة(. ولوحــظ  ــات علــى االنترنــت )٧٧.١ فــي المائ هــذه المنطقــة اكتشــفوا الوســائل مــن خــال اإلعان
النمــط نفســه فــي منطقتــي الشــمال والنبطيــة اللتــان ســجلتا أيضــًا مســتوى متــدّن مــن الوعــي 
ونســب عاليــة لوصــول اإلعانــات )٦٦.٧ فــي المائــة و٦٠ فــي المائــة تباعــًا(، وهــذه األرقــام تشــير إلــى أن 
األفــراد فــي مناطــق جبــل لبنــان والشــمال والنبطيــة هــم أكثــر عرضــة إلعانــات االنترنــت علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي مــن األفــراد المقيميــن فــي أقضيــة أخــرى.  وتبّيــن أيضــًا أن اإلعانــات علــى 
االنترنــت تعمــل علــى أفضــل وجــه مــع المســتجيبين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ٤١ و٥٠ عامــًا )٥٢.١ فــي 
المائــة(، يليهــم المســتجيبين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ١٨ و٣٠ عامــًا )٣٩.٦ فــي المائــة(. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، تبّيــن أن الجهــود التــي تبذلهــا الوســائل اإلعاميــة البديلــة علــى مســتوى اإلعانــات تصــل 

للرجــال أكثــر مــن النســاء )٤٥.٨ فــي المائــة و٣٩.٨ فــي المائــة تباعــًا(.

وتفاوتــت الطــرق التــي علــم مــن خالهــا المســتجيبون بمواقــع اإلعــام البديــل مــع تفــاوت المواقــع 
اللتــان علــم مــن  الجغرافيــة. ففــي منطقــة عــكار علــى ســبيل المثــال، الطريقتــان األساســيتان 
خالهمــا المســتجيبون بالوســائل اإلعاميــة البديلــة هــي »األصدقــاء والعائلــة« و »تناقــل األخبــار«، 
حيــث إن إعانــات االنترنــت حّلــت فــي المرتبــة الثالثــة )٣٧.٦ فــي المائــة و٢٩.٤ فــي المائــة و٢٦.٦ فــي 
المائــة تباعــًا(. أّمــا فــي منطقــة البقــاع، فطريقتــا »تناقــل األخبــار« و »األصدقــاء والعائلــة« كانتــا أيضــًا 
األكثــر شــيوعًا )٤٣.٥ فــي المائــة و٢٦.١ فــي المائــة تباعــًا(. لوحــظ هــذا النمــط وســط المســتجيبين 
للدراســة االســتقصائية الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ١٨ و٣٠ عامــًا. أمــا فــي منطقــة بعلبــك الهرمــل، 
ــة  ــة الثالث ــت فــي المرتب ــة، وحّل ــة باإلنترنــت وفّعال ــر متصل ــن أن المنشــورات هــي أداة إعــان غي فتبي
)١٦.٧ فــي المائــة( بعــد اإلعانــات علــى االنترنــت )٤٢.٥ فــي المائــة( و«األصدقــاء والعائلــة« )٢٠.٢ فــي 

المائــة(، وتعمــل علــى أفضــل وجــه مــع المســتجيبين الذيــن يبلغــون مــن العمــر ٥٠ عامــًا )٢٠٪(. 

شكل المحتوى اإلعامي المفضل  

أفــاد المشــاركون فــي   االســتبيان أن الفيديوهــات القصيــرة هــي 
الصيغــة الرقميــة المفّضلــة لديهــم للحصــول على أخبــار مجانبة، 
ويليهــا الشــكل الخطــي. وأعــرب المســتجيبون الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بيــن ١٨ و٣٠ عامــًا )الجمهــور الرئيســي الــذي تســتهدفه 
بالفيديوهــات  اهتمامهــم  عــن  البديلــة(  اإلعاميــة  الوســائل 
الُمشــاَركة علــى فيســبوك أكثــر مــن الفيديوهــات الُمشــاَركة على 
ــة( و عبــروا  أيضــًا  ــة مقابــل ٤٤.٤ فــي المائ يوتيــوب )٦٥ فــي المائ
ــة(، ولكنهــم  عــن اهتمامهــم بالمحتــوى المكتــوب )٤٤ فــي المائ
لــم يبــدوا حماســًا كبيــرًا حيــال المقابــات التــي تســتغرق وقتــًا 
طويــًا )٢٠ فــي المائــة( وتطبيقــات الهاتــف المحمــول )٦.٢ فــي 
المائــة(. ومــن المثيــر لاهتمــام هــو أنــه تبّيــن النمــط نفســه عنــد 

المســتجيبين األكبــر ســنًا )الذيــن يبلغــون مــن العمــر أكثــر مــن ٤٠ عامــًا(: بلغــت نســبة الذيــن يفضلــون 
ــة ، أمــا نســبة  ــن يفضلــون المحتــوى المكتــوب ٤٠ فــي المائ ــة ونســبة الذي الفيديوهــات ٤٤ فــي المائ

المســتجيبين الذيــن يفضلــون أنواعــا أخــرى مــن أشــكال األخبــار فبلغــت نســبتهم ١٦ فــي المائــة.   



عندمــا ُســئل المســتجيبون عمــا إذا كانــوا علــى اســتعداد للدفــع مقابــل الحصــول علــى محتــوى 
دقيــق أكثــر ومخّصــص لهــم، بلغــت نســبة المســتجيبين الذيــن لــم يبــدوا اهتمامــًا بهــذا االقتــراح 
٩٣ فــي المائــة. وقــد يكــون الوضــع االقتصــادي المتــردي الحالــي هــو الســبب وراء قّلــة االهتمــام فــي 
االشــتراك للحصــول علــى المحتــوى.  باإلضافــة إلــى ذلــك، تؤكــد هــذه النتيجــة علــى رأي الوســائل 
اإلعاميــة التــي ُأجريــت معهــا مقابــات، وهــو أن نمــوذج االشــتراك ســيدفع الجمهــور بعيــدًا عنهــا. 
ــل  ــى اســتعداد للدفــع مقاب ــن هــم عل ــة والذي ــن بلغــت نســبتهم ٧ فــي المائ ــا المســتجيبون الذي أّم
التــي تغطــي  الفيديوهــات  بتلّقــي سلســلة مــن  الحصــول علــى محتــوى معــّدل فأبــدوا اهتمامــًا 
مواضيــع معّينــة مــن اختيارهــم )٣١.٢ فــي المائــة(، ومــن خــال اإلشــعارات الفوريــة  )٢٨.٧ فــي المائــة( 

ــة(. ــار وتغّطيهــا )١٦.٥ فــي المائ وفيديوهــات تلّخــص آخــر األخب
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التربية االعالمية وتحديد التضليل اإلعالمي

أو  الكاذبــة  األخبــار  علــى  التعــّرف  يســتطيعون  الذيــن  االســتبيان  فــي  المشــاركين  نســبة  بلغــت 
المعلومــات الخاطئــة ٧٠.٨ فــي المائــة، بينمــا بلغــت نســبة الملّميــن بمفهــوم تقصــي الحقائــق ٤٢.٦ 

ــة. فــي المائ

االســتبيان  فــي  المشــاركون  ُســئل  عندمــا 
عمــا إذا كانــوا يشــاركون مقالــة أو معلومــات 
إخباريــة علــى الرغــم مــن الشــك فــي صحــة 
محتواهــا، بلغــت نســبة الذيــن أفــادوا أنهــم 
يتحّقــق  تقريبــًا.  المائــة  فــي   ٣٠ يشــاركونها 
المســتجيبون مــن مصــادر األخبــار ويوافقــون 
فــي   ٣٢.٣( والعائلــة  األصدقــاء  مــع  عليهــا 
المائــة( وبلغــت نســبة المســتجيبين الذيــن 
يميلــون للتحّقــق مــن األخبــار عبــر اإلنترنــت 
ينتظــرون  الذيــن  ونســبة  المائــة،  فــي   ١٨.٦
فــي   ١٧.٢ األخبــار  صحــة  مــن  التأكــد  حتــى 
التواصــل  أن  النســب  هــده  وتؤّكــد  المائــة. 
مهــم  جــزء  هــو  والعائلــة  األصدقــاء  مــع 
إنهــم  الجمهــور لألخبــار، حيــث  مــن وصــول 
يشــّكلون مصــدر معلومات مألوف ووســيلة 
موثوقــة  وأداة  المعلومــات  لنشــر  شــائعة 
ــة المعلومــات. ولكــن يجــب اإلشــارة  لتصفي
والعائلــة  األصدقــاء  إلــى  اللجــوء  أن  إلــى 
والمعلومــات  األخبــار  صحــة  مــن  للتحقــق 

قــد يفــرض االنحيــاز: قــد يعالــج المســتهلكون المعلومــات مــن خــال تفســيرها أو التحقــق مــن 
صحتهــا بطريقــة تتماشــى مــع معتقداتهــم الحاليــة. وقــد يدفــع هــذا األمــر بالنــاس إلــى البقــاء فــي 
فقاعاتهــم الخاصــة، ممــا ســيزيد تأكيدهــم علــى معتقــدات ومواقــف معينــة بغــض النظــر عمــا إذا 
كانــت المعلومــات دقيقــة أو خاطئــة. ومــن هنــا تأتــي المخاطــر المرتبطــة بنهــج التحقــق هــذا والحاجــة 
إلــى زيــادة التربيــة االعاميــة بيــن النــاس خصوصــًا أولئــك الذيــن يقيمــون فــي المناطــق التــي تعانــي 

مــن نقــص فــي الخدمــات اإلعاميــة.

عندمــا ُطلــب مــن المســتجيبين اقتــراح طــرق لمكافحــة األخبــار المزيفــة علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي ووســائل اإلعــام البديلــة، كانــت الطــرق األكثــر شــيوًعا التــي ذكروهــا هــي:
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تحســين قــدرة الصحفييــن ووســائل اإلعــام علــى التحقــق مــن صحــة األخبــار قبــل بثهــا )٢٥.٢ . 1
فــي المائــة مــن المســتجيبين(.

تعزيز التربية االعامية لدى األفراد وقدرتهم على تحديد األخبار الكاذبة )٢٣.٦ في المائة(.. 2

تقديم قوانين صارمة تجّرم نشر أخبار كاذبة و/أو مضللة )٢٠.٦ في المائة(.. 3

تعزيز دور وزارة اإلعام في مراقبة دقة المحتوى اإلعامي )١٨.٥ في المائة(.. 4

تشــير التوصيــة األولــى إلــى أن المشــاركين فــي االســتبيان يشــككون فــي قــدرة وســائل اإلعــام علــى 
التحقــق مــن أخبارهــا، وقــد يكــون هــذا هــو الســبب وراء انعــدام الثقــة فــي وســائل اإلعــام )تقليديــة 
كانــت أم بديلــة(. وتشــير التوصيــات أيضــًا إلــى أن المســتجيبين يعتقــدون أن عمليــة مكافحــة األخبــار 
المزيفــة قــد تنجــح إذا بذلــت جهــات معنيــة عــّدة جهــودًا مشــتركة: الدولــة )الحكومــة والقوانيــن( 

ووســائل اإلعــام والشــعب.

الحاجة للمعلومات

عبــر  نصــف المســتجيبين عــن اهتمامهــم بالمواضيــع التــي تتعّلــق بالشــؤون العامــة واألخبــار، وهــم 
مهتمــون بشــكل خــاص بالمحتــوى المتعّلــق بالقضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي البــاد. يلّخــص 

الرســم التالــي المحتــوى األكثــر أهميــة بالنســبة للمســتجيبين حســب العمــر ونــوع الجنــس:
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والشــباب  النســاء  ثاثــة مســتويات:  علــى  للمعلومــات  حاجتهــم  عــن  المســتجيبون  ُســئل  كمــا 
واألخبــار المتعلقــة باالنتخابــات النيابيــة، وتبّيــن أنهــم يريــدون قــراءة المزيــد مــن المعلومــات حــول 
المواضيــع المرتبطــة بحمايــة المــرأة علــى ســبيل المثــال، والنظــر فــي مواضيــع مثــل العنف األســري 
والتحــرش الجنســي وحريــة التعبيــر والقوانيــن المدنيــة التــي ال تحظــى بالتغطيــة االخباريــة الكافيــة. ال 
تؤثــر حاجــة المعلومــات هــذه علــى مســتوى الرضــا عــن تمثيــل النســاء فــي وســائل اإلعــام التقليديــة. 
ففــي الواقــع، بلغــت نســبة المســتجيبين لاســتبيان الذيــن هــم راضــون عــن صــورة النســاء ٧١.٧ 
فــي المائــة دون أي اختــاف بيــن أنــواع الجنــس أو الفئــات العمريــة. ولكــن ســّجلت محافظتــا البقــاع 

وعــكار مســتويات رضــا متدنيــة أكثــر )٧٥ فــي المائــة و٦٣.٨ فــي المائــة تباعــًا(.

باإلضافــة إلــى ذلــك، عبــر المســتجيبون عــن 
بالفــرص  اهتمامهــم بالمحتــوى المتعّلــق 
االقتصاديــة للشــباب، كالمعلومــات حــول 
فــرص العمــل واتجاهــات الســوق والتعليم 
والمبــادرات الشــبابية الناجحــة. رغــم هــذه 
نســبة  بلغــت  المعلومــات،  فــي  الفجــوة 
المســتجيبين الذيــن أفــادوا أنهــم راضــون 
عــن صــورة الشــباب فــي وســائل اإلعــام 
ــة دون أي اختــاف  ــة ٧٦.٧ فــي المائ التقليدي
العمريــة.  الفئــات  أو  الجنــس  أنــواع  بيــن 
ولكــن نصــف المســتجيبين المقيميــن فــي 
منطقــة البقــاع عبــروا عــن عــدم رضاهــم. 
وقــد يفّســر عــدم الرضــا عــن تمثيــل النســاء 
التقليديــة  والشــباب فــي وســائل اإلعــام 
بشــكل جزئي المســتويات المرتفعة نســبيًا 
المحافظتيــن  هاتيــن  ســّكان  ثقــة  لعــدم 
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بوســائل اإلعــام. 

المســتجيبين لاســتبيان  أن  حيــن  فــي 
مّتفقــون حول تمثيل النســاء والشــباب 
اليــوم،  التقليديــة  اإلعــام  وســائل  فــي 
فــإن آراء الجهــات الفاعلــة فــي المجتمع 
والشــباب  النســاء  فئتــي  مــن  المدنــي 
متضاربــة حــول هــذا الموضــوع. فيعتقد 
النســاء  ذكــر  أن  المســتجيبين  بعــض 
يتزايــد وقــد تحّســن خــال  فــي األخبــار 
ولكــن  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات 
عــددا كبيــرا مــن المســتجيبين يشــيرون 
إلــى زيــادة فــي عــدد المذيعــات بــداًل مــن 

المواضيــع المتعّلقــة بالنســاء، فــي حيــن أن البعــض اآلخــر يعتقــدون أن النســاء غيــر ممثــات بمــا 
فيــه الكفايــة وأن أصواتهــن ال ُترفــع فــي وســائل اإلعــام، خصوصــًا عندمــا يتعّلــق األمــر بالعــدد 

القليــل للخبيــرات اللواتــي ُدعيــن لحــوار فــي البرامــج التلفزيونيــة.

تمثيــل الشــباب فــي الوســائل اإلعالميــة التقليديــة محدود خصوصًا في مجالي السياســية 

واالقتصــاد. وتوفــر الوســائل اإلعالميــة البديلــة مســاحة للشــباب ليعّبــروا عــن آرائهــم 

خصوصــًا أنهــم يســتعملون مواقــع التواصــل االجتماعــي أكثــر مــن الفئــات العمرية األخرى 

- مشــارك فــي  مجموعــة النقــاش المركــزة الشــبابية فــي منطقــة الجنــوب والنبطيــة

تحــّد الوســائل اإلعالميــة التقليديــة مــن دور النســاء فــي الحياة السياســية واإلعالم، فعدد 

الرجــال الذيــن يعملــون فــي اإلعــالم أكثــر مــن عــدد النســاء، ويتمتّعــون بفــرص أكبــر فــي 

هــذا المجــال، وحواجــز دخــول النســاء أصعــب بكثيــر. فعلــى ســبيل المثــال، يتــم اليســخرية 

مــن النســاء اللواتــي يشــاركن فــي األحاديــث السياســية ألن هــذه األحاديــث تعتبــر »لعبــة 

الرجــال.« أمــا الوســائل اإلعالميــة البديلــة فهــي أقــل انتقــادًا وتراعــي نــوع الجنــس 

- مشاركة في  مجموعة النقاش المركزة في منطقة بيروت وجبل لبنان

إن بعــض الوســائل اإلعالميــة البديلــة ال تخاطــب األفراد الذيــن ينتمون لمختلف الخلفيات 

السياســية، بــل تخاطب األفــراد الذين يعتمدون أيديولوجياتها

 - مشارك في مجموعة النقاش المركزة الشبابية في منطقة جبل لبنان 



وأخيــًرا، فيمــا يتعّلــق باالنتخابــات االنيابيــة القادمــة )٢٠٢٢(، تتلّخــص الحاجــة للمعلومــات علــى النحــو 
التالــي:

معلومــات تفصيليــة عــن المرشــحين )٢٧ فــي المائــة( – لوحظــت هــذه الحاجــة بشــكل خــاص  	
عنــد فئــة النســاء بشــكل عــام وفــي منطقتــي البقــاع وجبــل لبنــان

معلومــات تفصيليــة عــن البرامــج االنتخابيــة للمرشــحين )٢١ فــي المائــة( – لوحظــت هــذه  	
الحاجــة عنــد نوعــي الجنــس بالتســاوي، لكنهــا لوحظــت بشــكل خــاص فــي البقــاع والشــمال

معلومــات عــن العمليــة االنتخابيــة نفســها - القانــون المعتمــد وتأثيــره وعملية فــرز األصوات،  	
الــخ )١٢،٥ فــي المائــة( – لوحظــت هــذه الحاجــة بشــكل خــاص عنــد فئــة الرجــال وفــي مناطــق 

الشــمال وعــكار وبعلبــك

معلومــات عــن الفعاليــات التــي ينّظمهــا المرشــحون وأحزابهــم السياســية )١٢.١ فــي المائــة(  	
- لوحظــت هــذه الحاجــة عنــد نوعــي الجنــس بالتســاوي، لكنهــا لوحظــت بشــكل خــاص فــي 

مناطــق الشــمال والنبطيــة وعــكار

معلومــات عــن المجتمــع المدنــي ومراقبــي االنتخابــات )٧ فــي المائــة( - لوحظــت هــذه الحاجــة  	
عنــد نوعــي الجنــس بالتســاوي ولكنهــا ملحوظــة بشــكل خــاص فــي منطقتــي الشــمال وعــكار

أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  الشــباب  يتشــارك 
بيــن ١٨ و٣٠ عاًمــا وبيــن ٣١ و٤٠ عاًمــا الحاجــة إلــى 
المرشــحين  حــول  أكثــر  مفّصلــة  معلومــات 
عــن  معلومــات  وإلــى  االنتخابيــة  وبرامجهــم 
االنتخابــات  ومراقبــي  المدنــي  المجتمــع 
بشــكٍل واســع. ويقــّل اهتمــام المســتجيبين 
لاســتبيان الذيــن يبلغــون ٤٠ عامــًا ومــا فــوق 
ــر  ــات، ويحرصــون أكث ــي االنتخاب ــات مراقب بهيئ
علــى تفاصيــل العمليــة االنتخابيــة والفعاليات 

المرشــحون. ينظمهــا  التــي 

ــة علــى نطــاق أوســع فــي قطــاع اإلعــام  ــرات المطلوب ُســئل المســتجيبون لاســتبيان عــن التغيي
ــة:  ــر شــيوًعا هــي التالي وكانــت اقتراحاتهــم األكث

تقديــم قوانيــن صارمــة بشــأن حيــاد وســائل اإلعــام وشــفافيتها )٤٤.٦ فــي المائــة(. وتشــير . 1
هــذه النســبة إلــى أن نصــف المســتجيبين تقريبــًا يعتبــرون أن اإلطــار القانونــي الحالــي ليــس 
شــامًا بمــا يكفــي لمعالجــة قضايــا حيــاد وســائل اإلعــام وشــفافيتها بجّديــة. كمــا وأنهــا 
تعيــد التأكيــد علــى النتيجــة الســابقة المتعّلقــة بانعــدام الثقــة فــي وســائل اإلعــام القائمــة.

تقديــم قوانيــن لحمايــة وســائل اإلعــام والصحفييــن مــن الضغــط السياســي والطائفــي . 2
)٢٦.٥ فــي المائــة( - وتشــير هــذه النســبة إلــى أن ثلــث المســتجيبين للدراســة تقريبــًا يعتقــدون 
أن ضغوطــًا سياســية وطائفيــة ُتمــارس علــى ناشــري المعلومــات، األمــر الــذي يؤثــر علــى 
نوعيــة المعلومــات الُمنَتجــة، وبالتالــي علــى قدرتهــم علــى الوصــول إلــى معلومــات دقيقــة 

وموضوعيــة ومفيــدة.



الثقة في اإلعالم 

اإلعالم التقليدي 

رأيهــم  عــن  لاســتبيان  المســتجيبون  ُســئل  عندمــا 
اإلعاميــة  الوســائل  تنشــرها  التــي  األخبــار  بموضوعيــة 
التقليديــة وموثوقيتهــا، بلغــت نســبة المســتجيبين الذيــن 
يعتبــرون أن الوســائل اإلعاميــة التقليديــة هــي مصــادر 
المائــة،  فــي   ٤٠ جــدًا«  »متحيــزة  أو  »متحيــزة«  معلومــات 
الجنــس  أنــواع  وتتشــارك  بهــا.  يثقــون  ال  هــم  وبالتالــي 
ــة  ــرأى )٢٣.٤ فــي المائ ــة المختلفــة هــذا ال والفئــات العمري
نســاء و٣٨.٣ فــي المائــة رجــال و٣٧.٨ فــي المائــة تتــراوح 
أعمارهــم بيــن ١٨ و٣٠ عامــًا و٣١.٤ فــي المائة تتراوح أعمارهم 
بيــن ٣١ و٤٠ عامــًا و٣٣.٨ فــي المائــة تتــراوح أعمارهــم بيــن ٤٠ 
و٥٠ عامــًا و٣٦.٦ فــي المائــة يبلغــون ٥١ عامــًا ومــا فــوق(. 
ونســبة قّلــة الثقــة هــذه عاليــة خصوصــًا فــي مناطــق عــكار 
)٥٩.٧ فــي المائــة( وجبــل لبنــان )٤٣.٦ فــي المائــة( والنبطيــة 

)٤٢.٣ فــي المائــة( والبقــاع )٣٣.٢ فــي المائــة(. وفــي حيــن أن نســبة الثقــة متدنيــة، تعتقــد الجماهيــر 
األصغــر ســّنًا التــي تتــراوح أعمارهــا بيــن ١٨ و٤٠ عامــًا أن الوســائل اإلعاميــة التقليديــة أقــّل موضوعيــة 

ــر ســنًا.  ــال األكب ممــا تعتقــد األجي

تحســين تغطيــة وســائل اإلعــام لتصبــح شــاملة أكثــر علــى المســتوى الجغرافــي )١٣.٩ فــي . 3
المائــة(، وقــد يكــون هــذا هــو الســبب الــذي دفــع بنســبة ٤٠ فــي المائــة مــن المســتجيبين 
لإلفــادة أنهــم ال يثقــون فــي وســائل اإلعــام التقليديــة. وقــد تكــون هذه فرصة متاحة لوســائل 

اإلعــام البديلــة لمــلء هــذا الفــراغ وتوســيع نطــاق التغطيــة بعيــدًا عــن الوســط. 

إنشــاء قنــوات إعاميــة جديــدة فــي مناطــق مختلفــة فــي جميــع أنحــاء البــاد )١٣.١ فــي المائــة( . 4
- علــى غــرار مــا هــو مذكــور أعــاه، يطلــب المســتجيبون مــن خــال هــذا االقتــراح عــددًا أكبــر مــن 
الخيــارات التــي يمكنهــم اللجــوء إليهــا للحصــول علــى األخبــار والمعلومــات، واعتبــار القاعــدة 

الجغرافيــة لوســائل اإلعــام عامــًا مهًمــا فــي عمليــة نشــر األخبــار.

تســّلط هــذه االقتراحــات الضــوء علــى مخــاوف المســتجيبين كونهــم يســتهلكون المعلومــات، بمــا 
فــي ذلــك انعــدام الثقــة فــي األخبــار وشــفافية المعلومــات والدقــة والموضوعيــة، باإلضافــة إلــى 
النقــص فــي التمثيــل وعــدم الشــمولية ونــدرة الخيــارات المتاحــة لمصــادر معلومــات جديــدة. وفــي 
حيــن أن أكثــر مــن ١٠ وســائل إعاميــة بديلــة نشــأت فــي الســنوات الثــاث الماضيــة فــي لبنــان، تشــير 
النقطــة األخيــرة إلــى أن نســبة ٧٥ فــي المائــة مــن المســتجيبين للدراســة االســتقصائية ليســوا علــى 

علــم بمصــادر المعلومــات الجديــدة هــذه.
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»غالبــًا مــا تُرســل األخبــار الزائفــة علــى تطبيــق واتســاب، وشــاركت المجموعــات علــى 

التطبيــق معلومــات غيــر صحيحــة مؤخــرًا حــول القــرارات التــي اتخذهــا ريــاض ســالمة، األمــر 

الــذي أثــار ارتباكــي ولــم أعــرف مــا هــي األخبــار التــي ينبغــي أن أصّدقهــا.«

 – مشارك في مجموعة النقاش المركزة في منطقة البقاع

»إن مصدر الخبر مهٌم أكثر من المنصة التي تّمت مشاركته عليها.« 

- مشارك في مجموعة النقاش المركزة الشبابية في منطقة الشمال وعكار

فيمــا يتعّلــق باألخبــار المحليــة، ســئل المســتجيبون عــن مصــدر المعلومــات الــذي يثقــون بــه كثيــرًا 
ــن  ــون والمؤثري ــة، يليهــم التلفزي ــة هــي األصدقــاء والعائل ــر موثوقي ــة األكث ــن أن المصــادر الثاث وتبي
ــر مــن  ــى معارفهــم الشــخصية أكث ــى أن المســتجيبين يلجــأون إل المحلييــن. فيشــير هــذا الواقــع إل
اإلعــام بمــا أنهــم يعتقــدون أن معارفهــم صادقــون أكثــر ولديهــم حــس أقوى بما يجــري على األرض. 
وعندمــا ســئل المســتجيبون عــن المصــادر األقــل ثقــة للحصــول علــى أخبــار محليــة كان الجــواب 

الزعمــاء السياســيون، بمــا أنهــم متحّيزيــن وغيــر مهنييــن. 



ال أحــب متابعــة الوســائل اإلعالميــة التقليديــة وال أثــق بهــا وإن كانــت قنــاة تلفزيــون أو 

إذاعــة أو صحيفــة. فــكل وســيلة تقليديــة لهــا انتماءاتهــا السياســية واالقتصاديــة، وتنقــل 

األخبــار وفــق هــذه االنتمــاءات وبأســلوب يخــدم مصلحتهــا وأجنداتهــا. هــذه الوســائل 

طائفيــة وعنصريــة ومتحيــزة جنســيا وتمييزيــة وبالطبــع غيــر موضوعيــة 

- مشاركة في مجموعة النقاش المركزة  النسائىة في منطقة بيروت وجبل لبنان 

أعتقد أن ال وجود لوسيلة إعالمية مستقلة. كل الوسائل متحيزة )إن كانت موّجهة للنخب 

أو للشــعب(. والوســائل اإلعالميــة مثــل المنــار والـــMTV والـــLBCI متحيزة للسياســيين وما 

يخــدم مصالحهــم الشــخصية. أمــا الوســائل اإلعالميــة البديلــة مثــل موقــع درج ومبــادرة 

غربــال ومنصــة ميغافــون فمتحيــزة للشــعب وتعمــل بقيــم مثــل المســاواة والشــفافية. 

- مشــارك فــي مجموعــة النقــاش المركــزة الشــبابية فــي منطقــة البقــاع

وعلــى نحــو مماثــل، ال تثــق الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي مــن فئتــي النســاء والشــباب 
بوســائل اإلعــام التقليديــة إال قليــًا، رغــم أنهــا أفــادت أنهــا تعتمــد علــى وســائل اإلعــام الســائدة 
كمصــدر ذات شــعبية للمعلومــات، والســيما التلفزيــون. ومــع ذلــك، فهــي تعلــم أن لــكّل قنــاة 
تلفزيونيــة انتمــاءات سياســية باإلضافــة إلــى دوافــع التواصــل التــي تســيرها، وهــي بالتالــي ال تتفاعــل 
مــع البرامــج التــي تقدمهــا هــذه القنــوات. وذكــرت أن العوامــل التــي تحــّدد مصداقيــة خبــر هــي ١( 

مصــدر النشــر و٢( تاريــخ هــذا المصــدر ووجــوده فــي البلــد و٣( المنصــة التــي تنشــره. 



مواقع التواصل االجتماعي 

مصــدر  إنهــا  االجتماعــي،  التواصــل  بمنصــات  يتعّلــق  وفيمــا 
ومنصــات  التطــورات،  آخــر  لمواكبــة  المفّضــل  المعلومــات 
مقــاالت  تعــرض  ألنهــا  اســتعمااًل  األكثــر  هــي  وتوتيــر  فيســبوك 
ــة مــن مصــادر مختلفــة حــول الموضــوع نفســه، األمــر الــذي  إخباري
يتيــح للمســتخدمين الوصــول إلــى مصــادر عــّدة واختيــار المصــدر 
ــي  ــة فــي المجتمــع المدن ــة. وأعربــت الجهــات الفاعل ــر موثوقي األكث
ــارات التفاعــل التــي  مــن فئتــي النســاء والشــباب عــن تقديرهــا لخي

الــخ.( والتبليــغ،  والمشــاركة  والتعليقــات  الفعــل  )ردود  المنصــات  هــذه  تقّدمهــا 

أّمــا بالنســبة لتطبيــق واتســاب، فتبّيــن أن نســب اســتهاكه عاليــة جــدًا، ولكــن نســبة الثقــة بــه 
متدنيــة جــدًا. وأفــاد العديــد مــن المشــاركين أنهــم انضمــوا إلــى مجموعــات واتســاب عــّدة لتلّقــي 
ــة  ــة والسياســية واالقتصادي ــار االجتماعي ــار المجتمــع بمــا فيهــا األخب إشــعارات حــول أحــداث وأخب
والعائليــة. رغــم ذلــك، بلغــت نســبة المســتجيبين الذيــن ال يعتبــرون أن مجموعــات واتســاب هــي 
ــر  ــي يتلّقونهــا غي ــة، والســبب هــو أن مصــدر المعلومــات الت ــوق ٥٠ فــي المائ مصــدر معلومــات موث
معــروف ويمكــن لهــذه المعلومــات أن تنتشــر دون أن ُيحّقــق فــي صحتهــا. وتنتشــر األخبــار الزائفــة 
بســرعة، األمــر الــذي يثيــر الشــكوك والخــوف مــن الخروقــات األمنيــة ويــؤدي إلــى ارتفــاع معــدالت 
التضليــل اإلعامــي وســط متلّقــي المعلومــات. باإلضافــة إلــى ذلــك، أعــرب المشــاركون عــن قلقهــم 
إزاء الطــرق التــي مــن خالهــا يديــر تطبيــق واتســاب بيانــات المســتخدم علــى االنترنــت، خصوصــًا 
بعــد الهجــرة الرقميــة الجماعيــة التــي ســببتها سياســة الخصوصيــة للتطبيــق. وينتقــد الكثيــر مــن 
المشــتركين الطريقــة التــي يعتمدهــا تطبيــق واتســاب لتخزيــن الرســائل المشــّفرة، ويعتقــدون 
أن منصــة فيســبوك يمكنهــا الوصــول إلــى هــذه البيانــات. وبالتالــي، فــي حيــن أن تطبيــق واتســاب 
يوّفــر معلومــات عــّدة حــول مواضيــع متنّوعــة، إّلا أنــه ال يمكــن الســيطرة علــى المعلومــات الــواردة 

ــرة بالثقــة.  والمرســلة عبــر هــذا التطبيــق أو تعقبهــا، وبالتالــي هــي غيــر جدي
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عكار
- %15.5 على استعداد للثقة بهم

- %57.8 مترددون في الثقة بهم
- %26.7 ال يرغبون في الثقة بهم

شمال لبنان
- %51.2 على استعداد للثقة بهم

- %9.3 مترددون في الثقة بهم
- %39.5 ال يرغبون في الثقة بهم

جبل لبنان
- %57.1 على استعداد للثقة بهم

- %3.6 مترددون في الثقة بهم
- %39.3 ال يرغبون في الثقة بهم

Trust Levels Towards Alternative 
Media by Governorates

اإلعالم البديل 

مــن بيــن المســتجيبين المّطلعيــن علــى وســائل اإلعــام البديلــة الذيــن بلغت نســبتهم ٢٥ فــي المائة، 
بلغــت نســبة المســتجيبين الذيــن أفــادوا أنهــم قــد يثقــون بهــذه الوســائل ويعتمــدون عليهــا ٤٧ 
ــة، ونســبة الذيــن ليســوا مســتعدين  ــة، ونســبة المتردديــن بشــأن الثقــة بهــا ٢٨ فــي المائ فــي المائ
للثقــة بهــا ٢٤ فــي المائــة. وتظهــر الخريطــة التاليــة مســتويات الثقــة فــي المحافظــات التــي شــملتها 

الدراســة االســتقصائية. 

النبطية
- %54 على استعداد للثقة بهم

- %18 مترددون في الثقة بهم
- %28 ال يرغبون في الثقة بهم

الهرمل - بعلبك
- %75.6 على استعداد للثقة بهم

- %9.6 مترددون في الثقة بهم
- %14.6 ال يرغبون في الثقة بهم

البقاع
- %26.4 على استعداد للثقة بهم

- %57.8 مترددون في الثقة بهم
- %15.8 ال يرغبون في الثقة بهم

22.1 35.8 23.5
33.3

36.7 12

12.8
8.4

41.2
52.2

63.8 58.3

يبين الرسم البياني التالي مستويات الثقة عبر الفئات العمرية التي شملتها الدراسة االستبيانية
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أمــا بالنســبة للجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي مــن فئتــي النســاء والشــباب، وعلــى الرغــم مــن 
أنهــا تنتقــد وســائل اإلعــام البديلــة بقســاوة، إال أنهــا تشــّدد علــى أهميــة وجــود هــذه الوســائل كبديــل 
لوســائل اإلعــام التقليديــة التــي بالــكاد تثــق بهــا. وتعتقــد أن وســائل اإلعــام البديلــة الناشــئة )مثــل 
منصــة ميغافــون ومنصــة Political Pen والمفّكــرة القانونيــة ومنصــة درج ومبــادرة غربــال( تشــّكل 
هيئــة رقابيــة عامــة يمكــن الوثــوق بهــا أكثــر مــن وســائل اإلعــام التقليديــة، وأنهــا تقــدم نهًجــا ْأعمــق 
لمعالجــة المواضيــع. ومــع ذلــك، لوحــظ أن ثقــة كل المناطــق والنســاء والشــباب بهــذه الوســائل 
البديلــة هشــة. ومــن المثيــر لاهتمــام أن  معطيــات الدراســة االســتقصائية كشــفت أيًضــا عــن 
هــذه الثقــة الهشــة عنــد الشــباب. فعلــى ســبيل المثــال، أفــاد عــدٌد قليــٌل مــن المشــاركين اّنهــم 
يســتهلكون منصــات ميغافــون ودرج وPolitical Pen، لكنهــم ال يثقــون كثيــًرا بالمحتــوى الــذي تقّدمــه 
هــذه الوســائل ألســباب تتعّلــق بالتطــرف الملحــوظ فــي الرؤيــة التغييريــة الخاصــة بهــذه الوســائل 
اإلعاميــة والتركيــز المســتمر علــى تشــويه ســمعة وســائل اإلعــام التقليديــة واعتمــاد نهــج نخبــوي 

وأكاديمــي مهيمــن.

البديلــة  اإلعاميــة  الوســائل  هــذه  تمثيــل  فــي  المشــاركين  بعــض  ذلــك، يشــكك  إلــى  باإلضافــة 
ألنهــم يعتقــدون أنهــا تســتهدف الشــباب الذيــن لديهــم وجهــات نظــر خاصــة بهــم بشــكل رئيســي، 
وبالتالــي فهــي ليســت شــاملة وتمثيليــة. ويشــتكي المشــاركون أيًضــا مــن »إعــادة تدويــر« جــزء كبيــر 
مــن محتــوى األخبــار التــي تنشــره وســائل اإلعــام التقليديــة. ويثــق مشــاركون آخــرون بالصحفييــن 
المســتقلين )مثــل جــاد غصــن وريــاض قبيســي( أكثــر مــن وســائل اإلعــام، ألنهــم يعتقــدون أن 
ا، بينمــا  هــؤالء الصحافييــن موضوعييــن أكثــر ويســتطيعون تقديــم تحليــات عميقــة وشــاملة. وأخيــًر
يــدرك معظــم المشــاركين أهميــة وســائل اإلعــام البديلــة التــي تتحــّدى الوضــع القائــم وتكشــف عــن 
ــى أن  ــة، فهــم يعتقــدون أن هــذه الوســائل بحاجــة إل التضليــل اإلعامــي وبــث المعلومــات المضّلل

تعــزز وصولهــا وتمثيلهــا وتغطيتهــا وأن تقتــرب مــن األفــراد.

تحتــاج وســائل اإلعــام البديلــة إلــى تعزيــز عاقتهــا مــع جمهورهــا والعمــل علــى تحســين صورتهــا 
وزيــادة ثقــة جمهورهــا بهــا، خصوصــًا الجماهيــر األصغــر ســًنا التــي تتــراوح أعمارهــا بيــن ١٨ و٣٠ عاًمــا. 
ومــن المقتــرح أيضــًا أن تســتفيد وســائل اإلعــام البديلــة مــن الجهــود التــي بذلتهــا للتوّســع فــي 
محافظتــي جبــل لبنــان والشــمال، حيــث عبــر النــاس عــن اهتمامهــم ورغبتهــم في دعم هذه الوســائل 

والثقــة بهــا علــى الرغــم مــن تدنــي مســتويات الوعــي فــي هــذه المحافظــات.
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فــي  والنظــر  الجمهــور  بيانــات  مراجعــة  بعــد 
قــدرة وســائل اإلعــام البديلــة علــى الوصــول إلــى 
الجماهيــر، ُحــّددت ثــاث نتائــج رئيســية أثبتــت أن 
فــرص الوصــول إلــى جمهــور علــى نطــاق واســع 

متاحــة لوســائل اإلعــام:

مرتفــع  اإلعــالم  بوســائل  الوعــي  مســتوى 
الجمهــور  مــن  صغيــرة  مجموعــة  وســط 

مجموعــات  مناقشــات  فــي  المشــاركون  رأى 
التركيــز أن وســائل اإلعــام البديلــة هــي مصــدر 
تعتمــده  الــذي  الخطــاب  تعــارض  معلومــات 
للتحقــق  أداة  وهــي  التقليديــة،  اإلعــام  وســائل 
القنــوات  علــى  المعروضــة  األخبــار  صحــة  مــن 
الوعــي  مســتوى  ولكــن  لبنــان.  فــي  المحليــة 
المســتجيبين  وســط  متــدّن  اإلعــام  بوســائل 
مــع  تفاعلهــم  أن  كمــا  االســتبياية،  للدراســة 

ضعيــف. المحتــوى 

نجحــت وســائل اإلعــام البديلــة فــي بلــوغ نســبة 
عاليــة مــن الوصــول إلــى الجماهيــر عبــر اإلنترنــت، 
ومــا زالــت توّســع نطاقهــا بشــكل ســريع حّتــى 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  فأتاحــت  اليــوم. 
للجمهــور المتابــع عبــر االنترنــت بشــكل خــاص 
المحتــوى  وطلــب  آرائــه  ومشــاركة  التعليــق 
مــن  المســتوى  هــذا  الناشــرين.  مــن  مباشــرة 
ــد مــن نوعــه بالنســبة لوســائل  التفاعــل هــو فري
البديلــة، ويميزهــا عــن وســائل اإلعــام  اإلعــام 
التقليديــة فــي لبنــان. رغــم ذلــك، تواجــه وســائل 
بشــكل  جمهورهــا  فهــم  فــي  تحّدًيــا  اإلعــام 
الازمــة  المهــارات  إلــى  تفتقــر  ألنهــا  أفضــل، 
ومعلومــات  الجمهــور  بيانــات  علــى  للحصــول 
حــول تفضياتــه اإلعاميــة ودوافعــه ومواقفــه 
يقتصــر  وبالتالــي،  واالجتماعيــة.  السياســية 
وصــول منصــات هــذه الوســائل بشــكل خــاص 
يكــون  قــد  التــي  الجمهــور  مــن  مجموعــة  الــى 
لديهــا نظــرة نقديــة للوســائل التقليديــة مســبقًا، 
إلــى خلــق »غرفــة صــدى« أو  يــؤدي  الــذي  األمــر 
تســاعد  وقــد  االجتماعــي«.  التواصــل  »فقاعــة 
الجمهــور  عــن  المفّصلــة  المعلومــات  وفــرة 

وســائل اإلعــام علــى توســيع قاعــدة جمهورهــا 
والتخطيــط بشــكل أفضــل الســتهداف جمهوره 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  خلفياتــه  حيــث  مــن 

واهتماماتــه. السياســية  وخلفيتــه  وموقعــه 

فــرص التفاعــل مــع جماهيــر جديــدة والتأثيــر 
للتحــرك« القابليــن  »بالوســطيين 

بحسب الدراسات البحثية الحديثة عن الجمهور، 
توزيــع  لفهــم  الجديــدة  المنهجيــة  ُتصّنــف 
الجماهيــر الخاصــة بمعظــم وســائل اإلعــام إلــى 
ثــاث مجموعــات. المجموعــة األولــى مؤلفــة مــن 
الــذي  الجمهــور  ويمثلــون  لإلقنــاع«  »القابليــن 
يتفاعــل مــع وســائل اإلعــام البديلــة ويــرى أنهــا 
تــؤدي دوًرا مهًمــا فــي المجتمــع، وغالًبــا مــا تمثــل 
هــذه المجموعــة نســبة ٢٥ فــي المائــة مــن جميــع 
الجماهيــر. وتشــير المجموعــة الثانيــة المعروفــة 
عــادًة  للتحــرك«  القابليــن  »الوســطيين  باســم 
مــن  متابعيــن  ليســوا  الذيــن  الجماهيــر  إلــى 
الدرجــة األولــى لوســائل اإلعــام البديلــة، ولكــن 
هــو  أوفيــاء  متابعيــن  ليصبحــوا  اســتهدافهم 
أمــٌر محتمــل. تمّثــل هــذه المجموعــة نســبة ٥٠ 
أن  المحتمــل  ومــن  الجماهيــر،  مــن  المائــة  فــي 
ــر بســهولة أو أن تقتنــع بوســائل اإلعــام إذا  تتأث
المجموعــة  تشــير  وأخيــًرا،  بنجــاح.  اســُتهدفت 
الثالثــة إلــى »غيــر القابليــن لإلقنــاع« وهــم يمثلــون 
وســائل  مــع  للتفاعــل  متحمســة  غيــر  جماهيــر 
بســهولة  تقتنــع  ال  وبالتالــي  البديلــة،  اإلعــام 



بدعوتها أو محتواها9. ومن المحتمل أن تساهم 
اســتراتيجيات تفاعــل الجمهــور التــي تســعى إلــى 
للتحــرك«  القابليــن  »الوســطيين  اســتهداف 
فــي زيــادة الوصــول إلــى الجمهــور وتعزيــز تأثيــر 

الوســائل اإلعاميــة علــى نطــاق واســع.

االســتقصائية  الدراســة  بيانــات  تحليــل  يشــير 
ومناقشــات مجموعــات النقــاش المركــزة إلــى أن 
المشــاركين فــي البحــث هــم مســتعدون إلعطــاء 
ثقتهــم لمصــادر إعاميــة جديــدة، بغــض النظــر 
عــن عــدم اّطاعهــم عليهــا، وهــم حريصــون علــى 
مرتبطــة  ليســت  جديــدة  ألصــوات  االســتماع 
الزعمــاء  عــن  ممثليــن  أو  سياســية  بأحــزاب 
السياســيين ورجــال الديــن فــي وســائل اإلعــام. 
االســتبيانية  للدراســة  المســتجيبون  عبــر  كمــا 
مجموعــات  مناقشــات  فــي  والمشــاركون 
مشــاركة  فــي  رغبتهــم  عــن  المركــزة  النقــاش 

اإلنترنــت. عبــر  أراءهــم 

وســيلة  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  تشــّكل 
علــى  اإلعــام  وســائل  كل  تســاعد  شــعبية 
وصــواًل  توفــر  ألنهــا  الجماهيــر،  إلــى  الوصــول 
وفرصــة  اإلنترنــت  عبــر  الجماهيــر  إلــى  ا  مباشــًر
آراء الجمهــور. وتوّفــر  للناشــرين لاطــاع علــى 
لوســائل  فرصــة  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
اإلنترنــت  علــى  وجودهــا  الســتغال  اإلعــام 
والوصــول إلــى مجموعــات جمهــور جديــدة عبــر 
فيســبوك  منصــات  علــى  خصوصــًا  اإلنترنــت، 
التــي  الجماهيــر  إلــى  فالوصــول  وانســتغرام. 
تحمــل مشــاعر متناقضــة تجــاه وســائل اإلعــام 
علــى هــذه المواقــع مــن أجــل التأثيــر علــى آرائهــم 
هــو احتمــال كبيــر، خصوصــًا وأن طبيعة المحتوى 
واألشــكال التي وضعتها وســائل اإلعام البديلة 
للدراســة  المســتجيبون  ذكــره  مــا  مــع  تتوافــق 
مجموعــات  فــي  والمشــاركون  االســتبيانية 
النقــاش المركــزة علــى أنهــا الطريقــة األفضــل 
الســتهاك األخبــار رقمًيــا: الفيديوهــات القصيــرة 
وإشــعارات الهاتــف المحمــول، وهمــا الشــكان 
اللــذان حظيــا بأكبــر عــدد مــن أصــوات المشــاركين 

9.  »قصص التغيير، العمل مع الوسطيين المتحركين« مبادرة 
التغيير االجتماعي 

https://www.socialchangeinitiative.com/stories-of-change-
working-with-the-moveable-middle

فــي هــذه الدراســة العتبارهمــا األكثــر اســتخداًما 
مــن قبــل وســائل اإلعــام البديلــة.

ــون مــا زال  ــة أن التلفزي أظهــرت الدراســة البحثي
هــو النمــوذج اإلعامــي األكثــر شــعبية، خصوصــًا 
الذيــن  لاســتبيان  للمســتجيبين  بالنســبة 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  يفضلونــه 
للحصــول علــى األخبــار. ويواصــل التلفزيــون تأديــة 
دور مهــم بخدمــة هــذه المجموعــة مــن الجمهــور 
عندمــا يتعلــق األمــر باألخبــار العاجلــة واالطــاع 
علــى األحــداث الحاليــة فــي البــاد. وبالتالــي، قــد 
تشــّكل الشــراكة مــع برامــج تلفزيونيــة محــّددة 
ومشــاركة  االســتقصائية  القصــص  لتغطيــة 
أو  البديلــة  اإلعــام  لوســائل  فرصــة  النتائــج 
وصــول  تحســين  علــى  تســاعدهم  صحافييهــا 
إلــى وســائل اإلعــام البديلــة وتوعيــة  الجمهــور 

وخدماتهــا. بوجودهــا  الجديــدة  الجماهيــر 



تعزيز الوصول والتفاعل مع قاعدة جماهرية جديدة

لتعزيــز وصولهــا  جديــدة  تســويقية  اســتراتيجيات  وضــع  إلــى  البديلــة  اإلعــام  وســائل  ســتحتاج 
عبــر اإلنترنــت وكســر قاعــدة التعامــل مــع الجماهيــر التــي يبــدو انهــا تدعــم اصــا مهمتهــا. ويشــير 
البحــث إلــى أن مجموعــات كبيــرة مــن الجماهيــر ال تــزال غيــر ملّمــة بوجــود وســائل إعــام بديلــة علــى 
اإلنترنــت، وال ســيما فئــة الجماهيــر األصغــر ســًنا وتلــك المقيمــة فــي محافظــات خــارج بيــروت. 
وتعــود األســباب الرئيســية لعــدم وصــول وســائل اإلعــام البديلــة إلــى ضعــف اإلعانــات الموّجهــة 
للجماهيــر عبــر اإلنترنــت، حيــث إن عــددا كبيــرا مــن أســاليب التســويق التــي تعتمدهــا وســائل اإلعــام 
حاليــًا هدفهــا التفاعــل مــع الجماهيــر التــي هــي علــى اّطــاع بوســائل اإلعــام. والعامــل المؤثــر اآلخــر 
ــر اإلنترنــت،  هــو عــدم اهتمــام المســتجيبين بالتفاعــل مــع مواضيــع متعّلقــة بالشــؤون العامــة عب
وتفضيــل التفاعــل مــع المواضيــع االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي ال تغطيهــا وســائل إعاميــة بديلــة 

عــّدة بشــكل متكــرر.

تتمّتــع وســائل اإلعــام البديلــة بالقــدرة علــى توســيع قاعدتهــا الجماهريــة الحالية والتفاعــل مع أنواع 
ــق هــذا  جديــدة مــن الجماهيــر، ال ســيما مــن خــال حســاباتها علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي. وُيحقَّ
الهــدف مــن خــال معرفــة عــادات الجماهيــر الجديــدة المتعلقــة باإلعــام )خصوصــًا فئــات الجماهيــر 
التــي تزيــد أعمارهــا عــن ٣٠ عاًمــا والمقيمــة فــي مناطــق البقــاع وجبــل لبنــان والنبطيــة(، ومــن خــال 
أفضــل.  بشــكل  الجماهيــر  تفضيــات  اســتهداف  أجــل  مــن  اإلعاميــة  اســتراتيجياتها  مواءمــة 
باإلضافــة إلــى ذلــك، ســيؤدي تحليــل اآلراء والتعليقــات التــي شــاركها الجمهــور على مواقــع التواصل 
االجتماعــي الخاصــة بهــا إلــى تحســين فهمهــا لقاعدتهــا الجماهريــة الحاليــة ومعرفــة أفضــل طريقــة 
للتفاعــل معهــا بشــكل أكبــر. ويســاعد تحليــل التفاعــل هــذا أيًضــا وســائل اإلعــام البديلــة علــى فهــم 
احتياجــات جمهورهــا الحالــي بشــكل أفضــل ومخاوفــه وكيفيــة تقويــة العاقــة التــي تربطهــا بــه، ال 
ســيما أنه تبّين أن ثقة المســتجيبين للدراســة االســتبيانية والمشــاركين بمجموعات التركيز هشــة. 
وأخيــًرا، قــد يــؤدي تحديــد اســتراتيجية محتــوى أوســع تتضمــن مواضيــع تتجــاوز التحليــل السياســي 
واالجتماعــي فــي البــاد إلــى جــذب اهتمــام جماهيــر جديــدة. والتوصيــات حول أفضل الســبل لتحســين 

الوصــول إلــى الجمهــور مفّصلــة فــي القســم التالــي.



ــان وقدرتهــا، وهــي  ــة فــي لبن ــات لتحســين أداء وســائل اإلعــام البديل ــي توصي يشــمل القســم التال
ــة مختلفــة. موجهــة لجهــات معني

توصيات للوكاالت المانحة:

التمويــل األساســي والمــرن  	 المزيــد مــن  فــي  النظــر 
وطويــل األجــل لدعــم وســائل اإلعــالم البديلــة - توفيــر 
لتتمكــن مــن  ــدة للوســائل اإلعاميــة  أمــوال غيــر مقيَّ
ــن مــن  ــق الموظفي ــة تكاليــف التشــغيل وإدارة فري تلبي
أجــل تقديــم الخدمــات. ويدعــم هــذا التمويــل وســائل 
اإلعــام لبنــاء قدراتهــا واكتشــاف طــرق جديــدة للتمويل 
فــي الوقــت نفســه، كمــا أنــه ســيعزز هــذه المنظمــات 
ويســمح لهــا باالســتجابة للتغييــرات بشــكل أفضــل 
وإحــداث تأثيــر أعمــق والتخفيــف مــن قلقهــا إزاء بقائهــا.

	  - االبتــكار  صناديــق  مــن  اإلعالميــة  الوســائل  دعــم 
فــي  للعمــل  جديــدة  أســاليب  باستكشــاف  اإلعــام  لوســائل  االبتــكار  صناديــق  ستســمح 
الصحافــة وبنــاء قدرتهــا مــن أجــل تجربــة أســاليب جديــدة ومبتكــرة للعمــل والتفاعــل مــع 

واســع. نطــاق  علــى  الجماهيــر 

المســاهمة فــي تبــادل المعرفــة والتعلــم مــن خــالل دعــم بنــاء قــدرات وســائل اإلعــالم  	
 – االســتقصائية  والصحافــة  األمــوال  بجمــع  يتعلــق  البديلــة وتطويرهــا، خصوصــًا فيمــا 
دعــم تدريــب وســائل اإلعــام لكــي تعتمــد نمــاذج أعمــال متنوعــة وتستكشــف خيــارات أخــرى 
للتمويــل، مثــل النمــاذج اإلعانيــة وأنظمــة الدفــع الرقميــة البديلــة التــي توّفــر عائــدات وتقديــم 
الخدمــات. ودعــم تدريــب الوســائل اإلعاميــة حــول أســاليب الصحافــة المختلفــة لكــي تتمكــن 

مــن تحســين مناهــج البحــث الخاصــة بهــا وتقديــم مناهــج ســرد جديــدة فــي عملهــا.

توصيات لوسائل اإلعالم البديلة

ــل المتنوعــة - اعتمــاد مصــادر متعــددة  	 نمــاذج التموي
مــن  التمويــل  أســاليب  واستكشــاف  لإليــرادات 
القطــاع غيــر الربحــي والقطــاع الخــاص. فتمثــل منصــة 
»ميغافــون« أحــد األمثلــة علــى وســائل اإلعــام البديلــة 
التــي اعتمــدت أســاليب دخل متنوعة ألنها اســتطاعت 
الحصــول علــى المنــح مــن الــوكاالت المانحــة الدوليــة 
لدعــم تكاليفهــا األساســية ودعــم مشــاريع التحريــر 

المتعــددة.

٥. التداعيات والتوصيات



ورؤيــة  	 التنظيميــة  االســتراتيجيات  توثيــق   - التنظيميــة  والَمهمــة  االســتراتيجية  تحســين 
الــذي يســمح  وســائل اإلعــام لضمــان وصــول الجمهــور لتقاريــر الرؤيــة والمهمــة، األمــر 

األمــوال. جمــع  اســتراتيجية  وتحســين  الشــاملة  رؤيتهــا  بتطويــر  اإلعــام  لوســائل 

الســعي للحصــول علــى الدعــم القانونــي لتحســين وضعهــا القانونــي وزيــادة فــرص التمويــل –  	
ينبغي على وســائل اإلعام أن تكون ملّمة بحقوقها القانونية للعمل في لبنان كمؤسســات 
إعاميــة وتحســين وصولهــا إلــى الخدمــات القانونيــة والدعــم فــي البــاد. وهــذا مــن خــال فهــم 

حقوقهــا القانونيــة والقوانيــن والمبــادرات اإلعاميــة القائمــة لدعمهــا وعمليات التســجيل.

الجمهــور وتصوراتــه ال ســّيما  	 اهتمامــات  فهــم   - الحالــي  الجمهــور  مــع  العاقــات  تعزيــز 
بيــن ١٨ و٣٠ عاًمــا. تتــراوح أعمارهــا  التــي  الجماهيــر األصغــر ســًنا 

توســيع الوصــول علــى المســتوى الجغرافــي - تحتــاج وســائل اإلعــام البديلــة إلــى تحديــد  	
اســتهدافها علــى المســتوى الجغرافــي وتخطيطهــا بشــكل أفضــل. تشــير النتائــج إلــى أن 
منطقتــي جبــل لبنــان والشــمال قــد تشــّكان هدفيــن اســتراتيجيين ألن المقيميــن فيهــا 

أعربــوا عــن اهتمامهــم ورغبتهــم فــي دعــم وســائل اإلعــام البديلــة والثقــة بهــا.

تحســين اســتراتيجيات التســويق وفهــم تفاعــل الجماهيــر علــى االنترنــت - تقديــم الدعــم لبنــاء  	
األنظمــة الرقميــة وأطــر البحــث مــن أجــل تعزيــز ثقافــة الوســائل اإلعاميــة البديلــة حــول 
وصــول جمهورهــا إلــى المعلومــات وتفضياتــه المتعلقــة بالمحتــوى. سيســاهم التدريــب 
حــول التســويق عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي والتدريــب حــول علــم البيانــات فــي تعزيــز 

عاقــات الوســائل بجماهيرهــا.

ــة تتماشــى  	 ــدة وأشــكال رقمي تحســين اســتراتيجيات خلــق المحتــوى لتشــمل مواضيــع جدي
بشــكٍل أفضــل مــع اهتمامــات الجمهــور ومخاوفه وتفضياتــه - تطوير مواضيع جديدة تجذب 
جمهــوًرا أوســع وتتجــاوز الصحافــة االســتقصائية وتشــمل مواضيــع عــن التنميــة االقتصاديــة 
مــن أجــل التفاعــل مــع الجماهيــر األصغــر ســنًا. تشــمل األشــكال المطلوبــة لتعزيــز التفاعــل 

نمــاذج الفيديوهــات القصيــرة وقصــص مواقــع التواصــل االجتماعــي والمدونــات الصوتيــة.

توصيات لمنظمات التنمية االعالمية

تشــجيع وتســهيل التضامــن والتبــادل المشــترك والتشــبكي والتعــاون بيــن الوســائل  	  •
اإلعاميــة - تعمــل وســائل إعاميــة قائمــة عــّدة بشــكل مســتقل، وال يــزال يتعيــن عليهــا 
التواصــل مــع وســائل اإلعــام األخــرى التــي تنّفــذ األهــداف نفســها. وسيشــجع إنشــاء شــبكة 
الوســائل اإلعاميــة علــى االعتمــاد علــى بعضهــا البعــض للحصــول علــى الدعــم والتعلــم مــن 

ــر علــى نطــاق واســع. عملهــا بشــكل جماعــي والدعــوة للتغيي

دعــم الوســائل اإلعاميــة فــي تطويــر قدراتهــا التنظيميــة والماليــة والتخصصيــة وقدرتهــا  	  •
علــى الوصــول إلــى الجمهــور والتفاعــل معــه - قــد يعــزز التدريــب حــول أســاليب التســويق 
والتوزيــع عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي وجــود وســائل اإلعــام علــى الشــبكات االجتماعيــة 
للمصــادر  المحــدودة  الوصــول  نســبة  ظــّل  فــي  اإلنترنــت،  عبــر  الجماهيــر  تســتهدف  التــي 



البديلــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، إن التدريــب 
لتحســين نهــج الوســائل فــي الصحافــة 
الوســائل  سيســاعد  االســتقصائية 
جديــدة  أســاليب  خلــق  علــى  اإلعاميــة 
للتفاعــل مــع الجماهيــر وتوفيــر أصــوات 
الحالــي.  اإلعامــي  للوســط  بديلــة 
اإلعاميــة  الوســائل  تدريــب  ويســاهم 
الجمهــور  حــول كيفيــة فهــم تعليقــات 
وتقييــم  اإلنترنــت  عبــر  المباشــرة 

مجموعــات البيانــات القائمــة وأدائهــا علــى اإلنترنــت فــي تمكيــن العاقــة بيــن وســائل اإلعــام 
وجمهورهــا الحالــي، وتعزيــز تفاعــل الجمهــور. وتســتطيع منظمــات التنميــة االعاميــة دعــم 
وســائل اإلعــام لتحســين نهجهــا الــذي تعتمــده فــي الصحافــة، وهــذا مــن خــال ربطهــا 

نفســها. بالتجربــة  مــّرت  دوليــة  إعاميــة  بوســائل 



مجاالت البحث الممكنة لمنظمة Internews ومؤسسة مهارات 
في المستقبل

فهــم الوصــول إلــى الجمهــور والتفاعــل عبــر اإلنترنــت مــن خــالل دراســة اســتبيانية تمثيليــة  	
علــى المســتوى الوطنــي – قــد يســاهم إجــراء دراســة اســتبيانية مــع عينــة تمثيليــة علــى 
المســتوى الوطنــي فــي تحديــد مســتويات وعــي الجمهــور بوســائل اإلعــام، ويســاعد علــى 
فهــم أســباب عــدم الوصــول إلــى الجماهيــر بشــكل فّعــال، األمــر الــذي سيســاعد المنظمــات 
اإلعاميــة علــى فهــم احتياجــات الجماهيــر بشــكل أفضــل ودعــم وســائل اإلعــام كــي تتمكــن 

ــر بشــكل أفضــل. مــن اســتهداف هــذه الجماهي

فهــم تأثيــر وســائل اإلعــالم علــى المناصــرة والتغييــر – قــد تســاعد دراســة بحثيــة  علــى تحليــل  	
تأثير الحمات اإلعامية المستقلة على الحركات السياسية وتساعد المؤسسات اإلعامية 
علــى فهــم إمكانياتهــا فــي إحــداث تغييــر سياســي وحشــد المجتمعــات بشــكل أفضــل. ومــن 

الضــروري أن يتــم إجــراء بحــث لمعرفــة كيــف 
اإلعــام  وســائل  المجتمعــات  اســتخدمت 
لحشــد التغييــر، لفهــم هــذه العاقــة بشــكل 
أكبــر. وقــد تدعــم هــذه الخطوة المؤسســات 
اإلعاميــة لفهــم بشــكل أفضــل دور وســائل 
ــر سياســي  ــة فــي إحــداث تغيي اإلعــام البديل

علــى نطــاق أوســع.

تســاعد  	 قــد   – اإلعالنــات  قطــاع  تحليــل 
ســوق  حجــم  فــي  تبحــث  التــي  الدراســة 
الجماهيــر وإمكانياتها التســويقية المحتملة 
والوصــول إلــى بيانــات المعلنيــن، وتحــّدد مــا 
إذا كان اإلعــان مصــدر دخــل جديــد لوســائل 
ــا يســاعد المؤسســات  ــة، مّم اإلعــام البديل
لدعــم  شــركائها  تحديــد  علــى  اإلعاميــة 
وســائل اإلعــام فــي اعتمــاد أســاليب تمويــل 

متنوعــة.



١. الدراسة االستبيانية للجمهور ومناقشات مجموعات التركيز 

أسس اختيار المواقع للمقابات الشخصية 

الخلفية القرية المحافظة
أصوات مهمشة في وسائل اإلعام التقليدية وغير 

مسموعة على منصات  وسائل اإلعام

القبيات نوع المجتمع )مسيحي ماروني – أقلية في محافظة عكار
مسلمة(

اختراق ضعيف لإلعام وفق نتائج المراجعة األدبية

تمثيل ضعيف في اإلعام 

دير األحمر بعلبك الهرمل
سوء تمثيل في اإلعام )تحيز(

نوع المجتمع )مسيحي ماروني – أقلية في محافظة 
مسلمة(

اختراق ضعيف لإلعام

تمثيل ضعيف في اإلعام

زحلة نوع المجتمع )مسيحي كاثوليك – أقلية في محافظة البقاع
مسلمة(

اختراق ضعيف لإلعام

سوء تمثيل في اإلعام

أقليم الخروب

جبل لبنان

نوع المجتمع )مسلم سني – أقلية في محافظة درزية(

اختراق ضعيف لإلعام

سوء تمثيل في اإلعام

نوع المجتمع )مسلم شيعي – أقلية في محافظة مسيحية(السا جبيل

اختراق ضعيف لإلعام

المالحق



سوء تمثيل في اإلعام

حاصبيا نوع المجتمع )درزي – أقلية في محافظة شيعية(النبطية

اختراق ضعيف لإلعام

سوء تمثيل في اإلعام )تحيز(

جبل محسن نوع المجتمع )علوي – أقلية في محافظة سنية(شمال لبنان

اختراق ضعيف لإلعام

سوء تمثيل في اإلعام

مرجعيون نوع المجتمع )مسيحي – أقلية في محافظة مسلمة(جنوب لبنان

اختراق ضعيف لإلعام



تفاصيل الدراسة االستبيانية لكل محافظة

حجم العينة )٩٥ في المائة 
مستوي الثقة،٧ في المائة 

فاصل الثقة(

الحجم السكاني )المؤسسة 
العامة لتشجيع االستثمارات 

في لبنان، ٢٠١٦(
المحافظة

١٩٦ ٣٣٠٠٠٠ عكار

١٩٦ ٣١٦٤٢٧ بعلبك الهرمل

١٩٦ ٥١٩٦٠٧ البقاع

)الشوف( ١٩٦ ٤٤٨٣٧٦
جبل لبنان 

)كسروان( ١٩٦

١٩٦ ٢٧٦٢٨٥ النبطية

١٩٦ ٩٤٩١٩٧ شمال لبنان

١٩٦ ٧١٨٧٦٥ جنوب لبنان

١٥٦٨ العدد اإلجمالي المستهدف للدراسات االستقصائية

التمثيل في مناقشات مجموعات التركيز

الجمهور المستهدف )التكوين وعدد 
المشاركين(

التغطية  الشباب )مجموعة المنطقة 
مختلطة(

)نقاش مجموعة 
التركيز ١(

النساء )نقاش 
مجموعة التركيز ١( 

٤ ٤ بيروت وجبل لبنان بيروت وجبل لبنان 

٤ ٤ الشمال وعكار الشمال

٤ ٤ النبطية والجنوب الجنوب

٤ ٤ البقاع وبعلبك الهرمل البقاع 

الئحة القرى التي شملتها الدراسة االستقصائية 

القبيــات )عــكار( وديــر األحمــر )بعلبــك الهرمــل( وزحلــة )البقــاع( وإقليــم الخــروب والســا )جبــل لبنــان( 
وحاصبيــا )الجنــوب( وجبــل محســن )الشــمال( ومرجعيــون )الجنــوب( 



وســائل اإلعــام البديلــة - تــم تحديــد عــدد مــن وســائل اإلعــام التــي لــم تكــن مدعومــة ماليــًا . 1
مــن قبــل األحــزاب السياســية أو الشــركات الخاصــة و/أو القطــاع المصرفــي خــال المراجعــة 
إلــى  وُصنفــت  البحــث  لهــذا  إعاميــة  وســيلة  عشــر  أربعــة  مجمــوع  اختيــار  وتــم  األدبيــة. 
مجموعتيــن: الوســائل التــي تســتهدف جمهــوًرا وطنًيــا أو إقليمًيــا والوســائل التــي تســتهدف 
الوســائل  قائمــة  التالــي  الجــدول  يلخــص  لبنــان.  فــي  المجتمعيــة  أو  المحليــة  الجماهيــر 

الُمحــددة. اإلعاميــة 

المســتجيبون للدراســة االســتبيانية - ُأجريــت الدراســات االســتبيانية مــع مشــاركين محدديــن . 2
فــي ثمانــي قــرى فــي محافظــات لبنــان الســت باســتثناء بيــروت10. والقــرى هــي: القبيــات 
)عــكار( وديــر األحمــر )بعلبــك الهرمــل( وزحلــة )البقــاع( واقليــم الخــروب والســا )جبــل لبنــان( 
وحاصبيــا )الجنــوب( وجبــل محســن )شــمال( ومرجعيــون )جنــوب(. تتوفــر قائمــة بالقــرى 
المختــارة واألقليــات التــي يمثلونهــا فــي الملحــق األول. وتــم اختيــار القــرى وفًقــا للمعاييــر 

التاليــة:

ــاًء علــى المراجعــة األدبيــة وحقائــق  أ. التمثيــل غيــر الكافــي ألصــوات المجتمــع )بن
الواقــع(

ب. تشويه صورة مجموعات المجتمع في اإلعام )تحّيز طائفي قائم 11(

10. بحسب المراجعة األدبية، ُأجرَيت معظم الدراسات للجمهور على أساس العينات المقيمة في بيروت، ولهذا السبب ونظرًا لوفرة 
البيانات حولها، قرر الفريق أن يستثني العاصمة من الفئات المشمولة في الدراسة االستقصائية المدنية. 

11. كل طائفة تسيطر على محافظة وُتعتبر الطوائف األخرى أقليات، وعندما تغطي الوسائل واإلعام هذه المناطق يميلون إلى التغاضي 
عن األصوات واآلراء واالحتياجات الخاصة بالمجموعات الدينية والقرى في هذه المناطق.

الملحق الثاني: منهجية اختيار العينات 



ج. اختــراق ضعيــف لإلعــام )يقــاس بمســتوى الدخــل الســائد 12 ووجــود وســائل 
إعاميــة محليــة أو غيابهــا، وفــق المراجعــة األدبيــة(. 

شــملت عينــة الدراســة االســتبيانية ١٥٦٨ مســتجيبًا تــم تقســيمهم بالتســاوي بيــن الجنــس )٥٠ 
فــي المائــة ذكــور و٥٠ فــي المائــة نســاء(. وتبلــغ عمــر أغلبيــة المشــاركين أقــل مــن ٣٠ عامــًا )٧٥ 
فــي المائــة مــن المشــاركين فــي الدراســة االســتقصائية تقريبــًا(. وشــملت الدراســة أربــع فئــات 

عمريــة: ٠-١٧ و١٨-٣٠ و٣١-٤٠ و٤١-٥٠.

المناقشــات الجماعيــة المركــزة مــع جهــات فاعلــة فــي المجتمــع المدنــي مــن فئتــي الشــباب . 3
والنســاء – ُأجريــت عشــر مجموعــات نقــاش مــع نســاء وشــباب مقيميــن فــي مناطــق بيــروت 

وجبــل لبنــان والبقــاع والشــمال والجنــوب. 

وتــم اختيــار نســاء وشــباب منخرطيــن فــي الشــأن العــام ومطلعيــن علــى الوســائل اإلعاميــة البديلــة 
ومؤثريــن فــي مجــاالت مختلفــة )السياســية واالعــام والعمــل االجتماعــي ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي(. وهــم يمثلــون عينــة األفــراد التــي تطلــب الحصــول علــى معلومــات أكثــر دقــة وموضوعيــة 

وشــاملة وواضحــة وعمــل صحافــي عالــي الجــودة.

اللتيــن  لبنــان  بيــروت وجبــل  تــم تســهيل مجموعــة تركيــز، باســتثناء منطقتــي  فــي  كل منطقــة 
ُخصصــت لهمــا أربــع مجموعــات تركيــز بمــا أنهمــا محافظتيــن كبيرتيــن. جــرت كل المناقشــات علــى 
االنترنــت عبــر الفيديــو وُســجلت ألغــراض التحليــل. يبّيــن الجــدول التالــي كيــف تقســمت مناقشــات 

مجموعــات التركيــز.

12.  تبّين في المراجعة األدبية حول االستمرارية المالية أن ليس األفراد ذي دخل متدني وصول لنوعية جيدة من االنترنت واألجهزة الرقمية 
ووسائل االتصاالت. باإلضافة إلى ذلك، وبما أن الوسائل اإلعامية تسعى لتحقيق أقصى حد ممكن من األرباح فهي ال تعتبر أن استهداف 
المناطق الفقيرة ال يساهم في تحقيق أرباح بما في الكفاية، وبالتالي تبقى هذه المناطق غير مستهدفة. وكان هده الدراسة االستقصائية 

النظر في هذه االفتراضية أيضًا.
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