
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محضر ورشة العمل الوطنية عن اإلعالم في لبنان: ملحق
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عقد المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

UNDP والمنظمة الدولية للنظم االنتخابية IFES لقاء خبراء لمناقشة تقرير عن وضع اإلعالم 

 اإلعالميين من عدد وقد حضره 2006 حزيران 30كز العربي بتاريخوذلك في المرفي لبنان 

ديما دبوس سنسنغ، خليل يوسف الخوري، حلمي :  وهم السادةاإلعالميوالخبراء المهتمين بالشأن 

عشرة، مهى زراقط، سامي عفيش، مروان كريدي، نبيل دجاني، كمال البطل، وليد نصر، زكي 

ى متبولي، رامي خوري، وسيم حرب، ساسين محفوض، فرنك ميرميه، جان كرم، مصطف

  .عساف، عصام سليمان، سارا العتيبي

  

  

أدار جلسات اللقاء المستشار في المركز الدكتور ساسين عساف وألقى كلمة ترحيبية بالمشاركين 

شارحاً الهدف من هذا اللقاء مركزاً على أهمية اإلعالم ودوره في بناء الحكم الصالح، ثم قدمت 

 ديما دبوس سنسنغ عرضاً لتقريرها متوقفة عند ابرز مفاصله وعند أهم ما ورد فيه من الدكتورة

  . آراء ووقائع وتوصيات

  :بعدها، دار نقاش بين المشاركين وهنا نسجل ما جاء فيه من مالحظات أساسية

o  المنهجية(هذه الدراسة هي مقنعة ويمكن أن تكون مفيدة في الحقل القانوني واألكاديمي (

  ).يمكن أن تستفيد منها المنظمات غير الحكومية ومجموعات ناشطة أخرى(لسياسي وا

o  أو عدمهتطبيقهايساعدنا هذا التقرير على فهم منطق قوانين اإلعالم وتضارب .  

o إنها . إننا في حاجة إلى المزيد من الدراسات السياسية االقتصادية المماثلة في العالم العربي

  .رات في معرفتنا لإلعالم في لبناندراسة مهمة وتغطي عدة ثغ

o  يمكن اإلشارة إلى أنه على الكاتب االنتباه إلى مسألة الرقابة الذاتية التي يفرضها الصحفي

 فوق القانونية التي تؤثر على استقاللية اإلعالم في اعلى نفسه فإن ذلك من أهم العوامل م

  .لبنان

  

o  لم يذكر نهائياً في هذا التقرير هو وكاال ت األنباء فإن أكثر من ثلثي الموظفين في قطاع قطاع

من % 80اإلعالم في لبنان يعملون  في وكاالت األنباء فمثالً تؤمن الوكالة الوطنية لألنباء اللبنانية 

 .المواد اإلخبارية إلى وسائل اإلعالم المحلية وهي تعاني من فساد كبير
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o   وبذلك ال يمكننا نحن اجتماعيةالشذوذ الجنسي هو ثقافة غربية وال يجوز الدفاع عنه ألسباب ،

 .أن نتّبع هذه الثقافة

o   لم تكن قضية اإلنترنت تتعلق بالشذوذ الجنسي بل كانت إستراتيجية لتقليل استعمال اإلنترنت

  .في لبنان

  

o   ولكن ن التدريبية للصحفيين المتمرسي النهار والحياة الدورات وتقيم جريدتا1999منذ العام  

 .المشكلة تكمن في عدم اهتمام الصحفيين بهذه الدورات التدريبية

  

o   تم تبسيط مسالة الMTV  المسألة ال تتعلّق فقط بثأٍر شخصي بل المذكورة في التقرير إذ أن 

ن العمل  نصوص القانون وتم بذلك توقيفها ع MTVإن المشكلة في القانون، فقد خالفت ال

  .بالنتيجة، إذا كان القانون عاطال فيجب تغييره. بطريقة قانونية

  

o   ض لها زمالؤهم في الغرب، فعلىيصطدم اإلعالميون في لبنان بقيود أكبر من تلك التي يتعر

أدليت أقوال إلى مؤسسة إعالم محلية تتناول موضوع األدوية المنتهية الصالحية : سبيل المثال

  .يدا إثر ذلك تهدى صاحبهاوتلق

o   يتعرض ممثلو الشعب إلى ضغوطات سياسية كبيرة وتأتي هذه الضغوطات كنتيجة للنقص في

 . في الممارسة السياسيةةالشفافي
 
o  حظر الشذوذ الجنسي اليوم فسيأتي غداً دور المو قع اإلرهابية واإلسرائيلية والعقائديةاإذا تم ...

اضج، أرغب في أن أقرر بنفسي ما أريد مشاهدته أو فأين، يا تُرى، نرسم الحدود؟ أنا، كشخص ن

قراءته؛ ومما ال شك فيه هو مراقبة التلفاز واإلنترنت عندما يتعلق األمر باألطفال ولكن ذلك ال 

  .ال رقابة من حقها أن تقرر عني. يجب أن يطبق على الكبار

  

o  بطريقة مبهمة أو أنّه بكل " قصداً"من البديهي أن نالحظ أن كل قانون كُِتب : فيما يتعلّق بالقانون

  .  وهذا هو الحال في العالم أجمعبساطة غير مطبق

o   نصوص القانون في لبنان مبهمة أو ضعيفة ولكن الحال مماثل في يقول الكاتب أن

 .الديمقراطيات الغربية
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o  ن أو مؤسسات اإلعالم بعض اإلعالميي. أظهرت هذه الدراسة اإلعالم كضحية وليس كمذنب

ن يتعمدون افيووليس فقط الدولة، فعلى سبيل المثال هناك صح) أو أن تنتقد؟(يجب أن تحاسب 

  .إيذاء بعض السياسيين أو المسؤولين

  

o  الدورات التدريبية المنظمة لإلعالميين ال فائدة لها وهدفها األساسي هو تأمين مدخول للمتدربين  
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