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�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د .حممد ال�سيد �سعيد
مركز القاهرة لدرا�س���ات حقوق الإن�س���ان هو منظمة غري حكومية �إقليمية م�س���تقلة
ت�أ�س�س���ت ع���ام  ،1993ته���دف �إىل دع���م اح�ت�رام مب���ادئ حقوق الإن�س���ان
والدميقراطية ،وحتليل �ص���عوبات تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�س���ان ،ون�رش
ثقافة حقوق الإن�س���ان يف الع���امل العربي ،وتعزيز احلوار ب�ي�ن الثقافات يف �إطار
االتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان .ومن �أجل حتقيق هذه الأهداف يعمل
املركز على اقرتاح والدعوة �إىل �سيا�س���ات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من
املعايري الدولية حلقوق الإن�س���ان ،والقيام ب�أن�ش���طة بحثية ،ودعوية عرب توظيف
خمتلف الآلي���ات الوطنية والإقليمية والدولية ،وتعليم حقوق الإن�س���ان مع الرتكيز
ب�ش���كل خا�ص على ال�شباب ،وبناء القدرات املهنية للمدافعني عن حقوق الإن�سان.
ومن���ذ ت�أ�سي�سه يقوم املركز ب�شكل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�ضايا حقوق
الإن�سان والدميقراطية يف العامل العربي.
ي�سع���ى مركز القاهرة �إىل امل�ساهمة يف �إلقاء ال�ض���وء على �أبرز امل�شكالت والق�ضايا
احلقوقي���ة امللحة يف ال���دول العربية ،والتن�سي���ق مع خمتلف الأط���راف املعنية
واملنظمات غ�ي�ر احلكومية يف املنطقة  ،والعمل �سوياً م���ن �أجل رفع الوعي العام
به���ذه الق�ضاي���ا وحماولة التو�صل �إىل حل���ول وبدائل تتوافق م���ع القانون الدويل
حلقوق الإن�سان.
يتمت���ع املركز بو�ضع ا�ست�ش���اري خا�ص يف املجل�س االقت�ص���ادي واالجتماعي
بالأمم املتحدة ،و�صف���ة املراقب يف اللجنة الأفريقية حلق���وق الإن�سان وال�شعوب.
املرك���ز ع�ضو يف ال�شبكة الأوروبي���ة املتو�سطية حلقوق الإن�س���ان ،وال�شبكة الدولية
لتبادل املعلومات حول حرية الر�أي والتعبري (ايفك�س).

رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام

كمال جندوبي

بهي الدين ح�سن

نائب املدير
زياد عبد التواب
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هذا العدد

مدير التحرير

يف ال�سنوات القليلة التي �سبقت اندالع ثورة  25يناير؛ �شهدت و�سائل الإعالم وال�صحف
اخلا�صة طفرة غري م�سبوقة ،كان لها ت�أثري ال تخطئه العني يف التمهيد للثورة .حيث قامت الآلة
الإعالمية املتحررة� ،إىل حد ما من �سطوة ال�سلطة التنفيذية ،بدور مهم يف ك�شف انتهاكات
حقوق الإن�سان ،ون�رش �شهادات �ضحايا التعذيب واملعاملة القا�سية لرجال الأمن ،والتزوير
املنهجي لالنتخابات ،والتغطية امل�ستمرة لأخبار الإ�رضابات واالحتجاجات االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية ،وخلق حوار جمتمعي جاد حول ق�ضاياها .هذا ف�ضال عن االهتمام
و�سيا�سيا �آنذاك مبلف «التوريث»؛ حيث كانت عملية
إعالميا
اخلا�ص بامللف الذي عرف �
ً
ً
الإعداد لتوريث احلكم لنجل الرئي�س ال�سابق مبارك جتري على قدم و�ساق.
غريبا �أن تعر�ضت و�سائل الإعالم وال�صحف اخلا�صة �إىل هجمة �رش�سة من نظام
لذا مل يكن
ً
مبارك قبل الثورة ب�شهور معدودة ،يف حماولة لتقوي�ض دورها يف ن�رش احلقائق التي تف�ضح
الطابع البولي�سي لدولة مبارك وعداءها للحرية والدميقراطية وحقوق الإن�سان .وغني عن
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الذكر �أن و�سائل الإعالم وال�صحف اململوكة للدولة ظلت طوال الوقت �أبوا ًقا لل�سلطة التنفيذية،
تخ�ضع ل�سيطرة احلزب احلاكم والأجهزة الأمنية ،ويفتقر �أدا�ؤها لقواعد املهنية واحلياد
واملو�ضوعية املطلوب توافرها يف و�سائل الإعالم العامة .وقد �شهد اجلميع الدور اخلطري
الذي لعبه �إعالم و�صحافة الدولة ،خالل الأيام الأوىل للثورة ،يف ت�شويه الثوار و�أهدافهم،
والتحري�ض عليهم ،واتهامهم باخليانة والعمالة لأطراف �أجنبية ،ت�سعى لتهديد ا�ستقرار البالد
والأمن القومي.
وهو ما كان ي�ستلزم -منذ الأيام الأوىل للفرتة االنتقالية التي �أعقبت الإطاحة بالرئي�س
مبارك� -إجراء تغيريات جذرية يف الإطار القانوين والتنظيمي لعمل امل�ؤ�س�سات الإعالمية
اململوكة للدولة ،وو�ضع خطة لإلغاء وزارة الإعالم مبا يكفل الق�ضاء علي مع�ضلة الت�سيي�س
من ِق َبل النخب احلاكمة.

لقد كانت الدعوة لإ�صالح و�إعادة هيكلة و�سائل الإعالم اململوكة للدولة من �أبرز مطالب
اجلماعة ال�صحفية ومنظمات حقوق الإن�سان قبل ثورة  25يناير .ويف اليوم التايل للإطاحة
مببارك؛ تقدم ملتقى منظمات حقوق الإن�سان امل�ستقلة بخارطة طريق ،ت�ضم خطة تف�صيلية
للإ�صالحات املطلوبة يف القوانني والت�رشيعات؛ لتغدو من�سجمة ومتفقة مع املعايري الدولية
حلقوق الإن�سان ،ور�سمت خارطة الطريق مالمح برنامج للعدالة االنتقالية و�إعادة هيكلة
امل�ؤ�س�سات ،مبا فيها و�سائل الإعالم وال�صحافة اململوكة للدولة .كما طالبت املنظمات ب�إلغاء
وزارة الإعالم ،وتطهريها من العنا�رص الفا�سدة التي تورطت يف خداع وت�ضليل املواطنني،
والتحري�ض على الثوار ،وخدمة �أهداف النظام ال�سابق .وو�ضع خطة منهجية لتنمية قدرات
ومهارات جميع العاملني بتليفزيون الدولة على التغطية املهنية ،و�إعداد مدونة �سلوك يلتزم
بها العاملني مبختلف و�سائل الإعالم اململوكة للدولة.

مل تتوافر الإرادة ال�سيا�سية للمجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة لتنفيذ برنامج للعدالة االنتقالية،
وجتاهل مطالب الثوار والقوى ال�سيا�سية الدميقراطية ومنظمات املجتمع املدين ب�إعادة هيكلة
جمددا كيف كان مبنى التليفزيون
امل�ؤ�س�سات .ونتيجة لتجاهل حتقيق �أهداف الثورة؛ �شهدنا
ً
تعر�ض الع�رشات من املواطنني للقتل بدم بارد ،ف�ضال عن
الر�سمي �شاه ًدا غري �أمني على ّ
�إ�صابة وجرح ما يربو على مئات �آخرين ،وذلك خالل وقائع املجزرة التي عرفت با�سم
املتحيزة لو�سائل الإعالم املرئية اململوكة للدولة ،التي
جمزرة ما�سبريو؛ �إذ �أ�سهمت التغطية
ّ
تخلت عن القواعد املهنية املتعارف عليها ،يف تفاقم الكارثة ووقوع املجزرة التي متت على
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بعد خطوات منها.
بعد �أن �أ�سفرت االنتخابات الرئا�سية يف يونيو  2012عن فوز الدكتور حممد مر�سي؛ ظن
الكثريون �أن امل�رصيون باتوا على موعد مع حتقيق �أهداف ثورتهم املختطفة؛ خا�صة بعدما
ا�ستطاع الرئي�س يف �أغ�سط�س � 2012أن يق�ضي على ازدواجية ال�سلطة ،وتنحية املجل�س الأعلى
للقوات امل�سلحة من امل�شهد ال�سيا�سي� .إال امل�ؤ�رشات على موقف الرئا�سة من ق�ضايا حقوق
الإن�سان واحلريات كانت خميبة للآمال( ،)1ومل تلبث التطورات املتتالية �أن �أكدت ما متثله
�سيا�سات النظام احلاكم اجلديد من تهديد فعلي حلقوق الإن�سان.
و ُتعد حريات التعبري وال�صحافة وو�سائل الإعالم على ر�أ�س قائمة احلريات املهددة يف
م�رص ،بعد ثورة �شعبية اندلعت يف �سبيل التمتع باحلرية والدميقراطية وحقوق الإن�سان .مل يقم
الرئي�س املنتخب ب�إلغاء وزارة الإعالم بل قام بتعيني وزير جديد من �أن�صاره ،ومل يعمل على
�إعادة هيكلة و�سائل الإعالم وال�صحافة اململوكة للدولة ،وحتريرها من ربقة ال�سلطة التنفيذية
واحلزب احلاكم .وعادت ممار�سات كنا نعتقد �أنها �أ�صبحت طي الن�سيان ،مثل م�صادرة
ال�صحف(.)2
كما �سار حزب احلرية والعدالة ،الذي كان ير�أ�سه الدكتور حممد مر�سي حتى انتخابه
رئي�سا للجمهورية ،على خطى احلزب الوطني املنحل ،وفر�ض هيمنته على امل�ؤ�س�سات
ا�ستنادا �إىل
ال�صحفية العامة ،عرب تعيينه جمموعة جديدة من ر�ؤ�ساء حترير ال�صحف القومية()3؛
ً
معايري متع�سفة غري مهنية� ،أبقت على القيود املفرو�ضة على حرية ال�صحافة والإعالم املتوارثة
من عهد مبارك .وف�ضال عن ذلك �أطلق وزير اال�ستثمار تهديده ب�سحب ترخي�ص القنوات
التليفزيونية اخلا�صة التي تبث ما �أ�سماه “�شائعات” .كما قامت م�ؤ�س�سة الرئا�سة با�ستهداف عدد
من الإعالميني ،وذلك بتقدمي بالغات �ضدهم �أمام النيابة العامة(.)4
كما ت�أكد �أن وزارة الإعالم مل تتخل عن منهجها يف التحيز لأجندة النظام احلاكم ،وعدم
التزامها بالقواعد املهنية ،والتعتيم على احلقائق .اختربنا ذلك بو�ضوح يف تغطية القنوات
التليفزيونية اململوكة للدولة ملا عرف مبذبحة االحتادية( .)5حيث مل يهتم التليفزيون الر�سمي
ب�أن ينقل الأحداث الدامية ،التي كانت يبثها العديد من القنوات اخلا�صة والأجنبية على الهواء
وف�ضل �أن يبث بدال منها بع�ض الربامج الرتفيهية ،واكتفى ب�أن عر�ضت �إحدى
مبا�رشة،
ّ
القنوات الر�سمية «فرتة من اال�شتباكات ،ولكن من زاوية بعيدة وغري وا�ضحة ودون
�صوت»(.)6
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وبالتزامن مع توا�صل التهديدات حلرية ال�صحافة والإعالم ،كانت اجلمعية الت�أ�سي�سية
ل�صياغة الد�ستور تعمل على تدبيج ن�صو�ص د�ستورية تهدف لتقييد حرية ال�صحافة والإعالم.
وظهرت رغبة الأحزاب ال�سيا�سية املتحكمة يف اجلمعية الت�أ�سي�سية يف تقييد حرية ال�صحافة
بو�ضوح؛ حيث حددت حلرية ال�صحافة �إطارا ال تتجاوزه،وهو ما �أطلقت عليه املبادئ
للم�رشع ا�ستغالل
الأ�سا�سية للدولة واملجتمع ،واحرتام مقت�ضيات الأمن القومي؛ وهو ما يتيح
ّ
م�صطلح الأمن القومي الذي يت�سم بكونه ف�ضفا�ض وكذا املواد غري املن�ضبطة يف مواد باب
الدولة واملجتمع يف الع�صف بحرية ال�صحافة.
كما ي�سمح الد�ستور بغلق و�إيقاف وم�صادرة ال�صحف عرب الأحكام الق�ضائية ،وين�ص �أي�ضا
على فر�ض رقابة على ال�صحف يف زمن احلرب �أو يف وقت التعبئة العامة لأفراد القوات
امل�سلحة.جدير بالذكر �أن م�ساعي تقييد حرية ال�صحافة يف الد�ستور جاءت بالتزامن مع
ال�شكوى امل�ستمرة من الأحزاب املتحكمة يف اجلمعية الت�أ�سي�سية ،وهي املنتمية لتيار الإ�سالم
ال�سيا�سي ،من حرية ال�صحافة وو�سائل الإعالم ،وعدم احتمالها للأ�صوات الناقدة واملعار�ضة
كبريا يف �إلغاء ن�ص اقرتحته
ل�سيا�ساتها .يذكر يف هذا ال�سياق �أن اجلمعية الت�أ�سي�سية بذلت جه ًدا ً
القوى املدنية –التي ان�سحبت من اجلمعية فيما بعد– كان من �ش�أنه �إنهاء العمل بعقوبة احلب�س يف
جرائم الن�رش.
ال تقت�رص القيود التي و�ضعتها اجلمعية الت�أ�سي�سية على حرية ال�صحافة والإعالم على ما
�سبق؛ فقد ن�ص الد�ستور على �إن�شاء جمل�س وطني للإعالم لتنظيم «�شئون البث املرئي وامل�سموع
وال�صحافة املطبوعة والرقمية وغريها» .ومن مهام هذا املجل�س الأ�سا�سية و�ضع ال�ضوابط
واملعايري الكفيلة بالتزام ال�صحافة وو�سائل الإعالم مبراعاة ما �أ�سمته «قيم املجتمع وتقاليده
البناءة»� .إن الن�صو�ص اخلا�صة بهذا املجل�س ووظائفه تت�سم هي الأخرى بكونها ف�ضفا�ضة
وغري من�ضبطة ،وت�سمح بتقييد حرية الإعالم وال�صحافة .جدير بالذكر �أن الد�ستور �صمت
متاما عن طبيعة ت�شكيل هذا املجل�س ،وكيفية اختيار �أع�ضائه ،ومل يذكر ال�ضمانات الالزمة
لتمتعه باال�ستقالل عن ال�سلطة التنفيذية.
يف ظل هذه التهديدات حلرية الإعالم وال�صحافة؛ ال منا�ص من ا�ستمرار ال�ضغوط على
ُ�صناع القرار التخاذ اخلطوة املت�أخرة يف �إ�صالح الإعالم اململوك للدولة ،و�إلغاء وزارة
الإعالم ،وحتويلها �إىل هيئة م�ستقلة عن احلكومة ،ويف هذا ال�ش�أن ميكن ا�ستلهام خربات
امل�ؤ�س�سات الإعالمية الأوروبية الكربى ،ودرا�سة جتاربها يف االلتزام باملعايري املهنية
رواق عربي العدد 62-61
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واال�ستقالل عن الدولة ،برغم �أنها م�ؤ�س�سات �إعالمية عامة.
يف هذا الإطار؛ تق ّدم «رواق عربي» يف هذا العدد –للإعالميني ومنظمات حقوق الإن�سان
و�صناع القرار -خربات من الدول الأوروبية الدميقراطية يف تطوير و�سائل الإعالم ،وكيف
ُ
مت حتريرها من �سلطة احلكومات ،وهي درا�سات خمتارة من تقرير التليفزيون يف �أوروبا،
ال�صادر عن م�ؤ�س�سة املجتمع املفتوح عام  .2005ومت ترجمتها باالتفاق مع برنامج الإعالم
مب�ؤ�س�سة املجتمع املفتوح .وقد ح�صل مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان على موافقة
وحدة الن�رش مبجل�س �أوروبا على ترجمة ون�رش بع�ض الوثائق ال�صادرة عن املجل�س حول
الإعالم املرئي وامل�سموع؛ حيث �ستجدون بني دفتي العدد ثالث وثائق مهمة ،متثّل املعايري
الأ�سا�سية ملجل�س �أوروبا يف جمال الإعالم املرئي وامل�سموع.
من ناحية �أخرى ،يحتوي العدد على درا�سة عن كيف ميكن للأغلبية �أن متار�س اال�ستبداد
ال�سيا�سي با�سم الدميقراطية؛ وهي درا�سة �أعدها الباحث معتز الفجريي حول كيف تعمل
الأحزاب الإ�سالمية التي و�صلت لل�سلطة يف م�رص وتون�س على تقوي�ض مفهوم عاملية حقوق
الإن�سان .وقد �صدرت الدرا�سة عن مركز الأبحاث  FRIDEيف �إ�سبانيا .كما يقدم الباحث
�رسيعا لكتاب (حماكمة ر�ؤ�ساء الدول) ال�صادر عن من�شورات جامعة
عر�ضا
حممد يون�س
ً
ً
كمربيدج.
أخريا ،ي�ضم العدد تقريرا �صادرا عن املنظمة الدولية للتقرير عن الدميقراطية ،DRI
و� ً
عن جتارب التحول الدميقراطي املتعرثة يف عدد من الدول الأوروبية؛ ويركز التقرير على
العراقيل والأخطاء ال�سيا�سية التي هددت عمليات االنتقال ال�سيا�سي يف هذه الدول.
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هذا العدد

الهوام�ش
1 .1ملزيد من املعلومات والتحليل؛ انظر :ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد
مر�سي :م�ؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان ،و�أزمات
كربى مفتوحة ،تقرير �صادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق
الإن�سان� 15 ،أكتوبر .2012

http://www.cihrs.org/?p=4523

2 .2منظمات حقوقية تدين قرار م�صادرة �أحد �أعداد جريدة الد�ستور،
بيان �صحفي م�شرتك� 12 ،أغ�سط�س .2012

http://www.cihrs.org/?p=3776

“ 3 .الإخوان امل�سلمون على خطى مبارك” :منظمات حقوق الإن�سان
والأحزاب ال�سيا�سية تت�ضامن مع ال�صحفيني والإعالميني �ضد
حماوالت الهيمنة ال�سلطوية اجلديدة ،بيان �صحفي م�شرتك9 ،
�أغ�سط�س .2012

http://www.cihrs.org/?p=3759

4 .4خالد عمر عبد احلليم« ،الرئا�سة» تتقدم ببالغ يتهم حممود �سعد
ومنال عمر ب�سب و�إهانة مر�سي ،امل�رصي اليوم 3،دي�سمرب
.2012

http://www.almasryalyoum.com/node/1285621

5 .5يف اخلام�س من دي�سمرب  ،2012تعر�ض املعت�صمون �أمام ق�رص
االحتادية الرئا�سي –للمطالبة ب�إلغاء الإعالن الد�ستوري الذي
�أ�صدره الرئي�س يف  22نوفمرب ،وكذا لت�أجيل اال�ستفتاء على
الد�ستور ،و�إعادة ت�شكيل اجلمعية الت�أ�سي�سية– �إىل هجوم مباغت
من جمموعات قامت بتلبية نداء حزب احلرية والعدالة بالتوجه
دعما للرئي�س .وقد قامت هذه
�إىل ق�رص االحتادية والتظاهر �أمامه ً
املجموعات بف�ض االعت�صام بالقوة ،واعتدت على املتظاهرين،
وقامت بالقب�ض على وتعذيب عدد كبري منهم ،قبل �أن تقوم بت�سليم
بع�ضهم لل�رشطة! وقد �سقط نتيجة هذه االعتداءات عدد من ال�ضحايا
ومئات امل�صابني.
6 .6ر�شا عالم ،ماذا عن اخلطاب الإعالمي؟ ،جريدة الوطن10 ،
دي�سمرب .2012
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كيف �أمكن تطوير الإعالم املرئي فى �أوروبا؟

�إعداد� :أندريا�س جرن والد -دوزان ريليك
مارك ثومب�سون -ماريو�س دراجومري

 -1ال�ســياق
�شهد التليفزيون تطورا مت�شابها على نحو الفت للنظر �-إن مل يكن متزامنا – يف كل من
�أوروبا ال�رشقية و�أوروبا الغربية .فقد مر التليفزيون يف العقود اخلم�سة الأخرية عرب عملية
م�ستمرة من الإدارة على �أ�س�س جتارية( .)1والتليفزيون الذي كان م�رشوعا يخ�ضع ،بدرجة
كبرية ،ل�سيطرة الدولة يف �أوروبا لأكرث من ن�صف قرن ،مل يتطور �إال يف العقدين �أو العقود
الثالثة الأخرية �إىل نظام مزدوج مكون من قطاع عام يتعر�ض للمناف�سة ب�شكل متزايد،
وعادة ما يكون هو اجلانب الأ�ضعف ،وقطاع �آخر من حمطات البث التليفزيوين التجارية
اململوكة ملكية خا�صة .ومل تنته �سيطرة الدولة على البث التليفزيوين يف دول �رشق وو�سط
�أوروبا �إال يف بدايات الت�سعينيات ،مدفوعة بانهيار النظم ال�شيوعية يف �أرجاء املنطقة .وما
�إن بد�أت هذه العملية ،ف�إن العملية كلها كانت �أ�رسع بكثري من نظريتها يف �أوروبا الغربية.
وكانت “�أوربا” ) (Europeniazationالأن�ساق االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية التي
رواق عربي العدد 62-61
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جرى التب�شري بها كثريا تعني لقطاع البث التليفزيوين حماولة التوافق مع النماذج الغربية؛
من حيث الأطر التنظيمية وجميع الطرق والو�سائل الأخرى امل�ستخدمة يف �إدارة التليفزيون.
وال�شيء الذي كان مبثابة مفاج�أة للكثريين هو ذلك التدفق الهائل لرءو�س الأموال الغربية على
�صناعة التليفزيون ،والتي غالبا ما تدفع الالعبني املحليني يف هذه الأ�سواق �إىل الهوام�ش.
 1-1النماذج الغربية
�سيطرت على البث التليفزيوين يف �أوروبا الغربية يف املرحلة الأوىل من عمر التليفزيون
فل�سفة تقوم على توليفة من الأبوية الثقافية وقيم اخلدمة العامة واملنطق الإداري ،حيث اعترب
البث التليفزيوين م�رشوعا قوميا منوطا به ترويج ون�رش الثقافة والتعليم ون�رش معلومات �سيا�سية
خا�ضعة للرقابة.
وكان التليفزيون يف اململكة املتحدة يحتل دائما موقعا مركزيا يف �صنع ال�سيا�سة بف�ضل
توافق عام حول دور التليفزيون يف املجتمع ،وقبول عام ال�ستقاللية البث التليفزيوين كمبد�أ
�أ�سا�سي عند �صياغة نظام البث التليفزيوين .و�أ�صبح ال�شعار الذي �صاغه ريث(“ )2الإعالم،
والتثقيف ،والت�سلّية” حجر الزاوية يف “فل�سفة” البث يف اململكة املتحدة وال يزال حمك اختبار
لقيم خدمة البث العامة ال�سائدة حتى يومنا هذا .وكانت هيئة الإذاعة الربيطانية “بي بي �سي”
) (BBCو�شبكة “�آي تي يف” ( )ITVالتليفزيونية الطرفني الوحيدين يف جمال البث يف اململكة
املتحدة حتى عام  ،1982وبد�أتا البث يف عامي  1936و 1955على الرتتيب .وامل�ؤ�س�ستان
ملتزمتان بتقدمي خدمة بث عامة .ولكن �أدخلت �إ�صالحات جذرية على النظام يف عام 1990
مع �صدور ت�رشيع جديد زاد من حدة املناف�سة.
وكانت هيئة الإذاعة الربيطانية هي النموذج لإعادة بناء حمطة البث العامة يف �أملانيا
الغربية بعد عام  1945حتت �إ�رشاف قوات احللفاء التي كانت حتتل �أملانيا .لكن حمطة البث
العامة الأملانية انحرفت عن منوذج هيئة الإذاعة الربيطانية من حيث الهياكل احلاكمة ملحطات
البث حيث مل تت�شكل من جمموعة �صغرية من “العظماء وال�صاحلني” الذين تختارهم احلكومة
كما هو احلال يف التقليد الربيطاين ،ولكنهم كانوا ممثلني جلماعات م�صالح مهمة داخل املجتمع
الأملاين .وبالن�سبة للدول التي خرجت من عباءة الت�سلطية يف و�سط و�رشق �أوروبا ف�إن هذا
النموذج القائم على �إدماج املجتمع املدين -مبا يف ذلك اجلماعات ال�سيا�سية -يف �إدارة البث
التليفزيوين منا�سب لهم بدرجة كبرية .وانتهى احتكار خدمة البث العامة يف عام ،1982
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حني قررت حكومة املحافظني حترير �سوق البث ،وال�سماح ل�رشكات البث اخلا�صة بت�شغيل
حمطات تليفزيونية بعد �ضغوط هائلة مار�سها القائمون على هذه ال�صناعة ،مما �أدى يف النهاية
�إىل ت�أ�سي�س نظام مزدوج (عام وخا�ص) للبث التليفزيوين.
وبقي املفهوم القائم على التعاي�ش امل�شرتك بني ال�سيطرة ال�سيا�سية والطموح الثقايف حيا يف
فرن�سا حتى عام  1968عندما بد�أ التليفزيون يف االهتمام ب�أذواق امل�شاهدين واالنفتاح على
الإعالنات .وانتهى احتكار الدولة يف فرن�سا يف عام  1982عندما بد�أ ال�سماح بدخول العبني
مهما يف
من القطاع اخلا�ص يف هذا ال�سوق .وعلى �أي حال ف�إن الدولة ما زالت تلعـب ً
دورا ً
تنظيم البث التليفزيوين يف فرن�سا حتى الآن.
�أما �إيطاليا ف�إنها متثل حالة خا�صة من االنخراط املثري للجدل لل�سيا�سيني يف تنظيم البث
التليفزيوين .وخا�صة يف حمطة “راي” ( )RAIاململوكة للدولة .لكن التليفزيون التجاري
ظهر يف ال�سعينيات يف ظل واقع �سوق غري منظم باملرة ،ويف نهاية الت�سعينيات �ساعد التليفزيون
التجاري على جلب �سلطة �سيا�سية وتدعيم رجل الأعمال الإيطايل القادم من ال�شمال �سلفيو
برل�سكوين ،والذي متتع -باعتباره رئي�س وزراء �إيطاليا -بدرجة كبرية من ال�سلطة والهيمنة
على كل من اخلدمة التليفزيونية العامة والتجارية يف الأعوام الأخرية وهي �سيطرة وهيمنة مل
يكن لها نظري يف �أي دولة دميقراطية �أوروبية متقدمة.
 1-2النماذج ال�شرقية
 1-2-1الكتلة بعد اال�شرتاكية
و�سط و�رشق �أوروبا

ا�ستخدم التليفزيون كبوق دعائي للحزب الواحد احلاكم يف جميع دول �رشق وو�سط
�أوروبا خالل احلقبة ال�شيوعية ،وكان التليفزيون عادة �أداة لتمجيد القادة املت�سلطني يف
هذه الدول .ولكن مع انهيار ال�شيوعية يف  1990 -1989دخل التليفزيون يف هذه املنطقة
حقبة جديدة .واتبع يف �إعادة هيكلته �سياق تطور التليفزيون يف �أوروبا الغربية .ويف �أوائل
الت�سعينيات ،بد�أت حكومات ما بعد ال�شيوعية يف تغيري نظم البث الوطنية من خالل فتح ال�سوق
لالعبني من القطاع اخلا�ص ،يف حني اتخذت يف الوقت نف�سه خطوات لتحويل حمطات البث
اململوكة للدولة �إىل �شيء �أكرث ا�ستقاللية .و�رسعان ما �أ�صبحت حرية الإعالم تعني قبل �أي
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خا�صا ،وبد�أ القائمون على البث التليفزيوين من
�شيء �آخر حرية �إدارة الإعالم باعتباره عم ً
ال ً
القطاع اخلا�ص ي�سعون -قبل كل �شيء �آخر� -إىل الربح وتفوقوا ب�رسعة على حمطات البث
التليفزيوين اململوكة للدولة والتي كانت يف �أغلب الأحيان مرتددة �أو غري قادرة على مثل هذه
املناف�سة .وعموما ف�إن درجة النجاح يف �إ�صالح قطاع البث التليفزيوين كانت تعك�س ب�شكل
كبري وملحوظ الإيقاع العام للتحول يف كل دولة من هذه الدول.
وعم الكثري من دول ما بعد ال�شيوعية ،يف �أوائل الت�سعينيات“ ،حروب الإعالم” بني
النخب ال�سيا�سية والتجمعات املهنية لل�صحفيني حول ال�سيطرة على الإعالم .ففي املجر ،مثالُ،
�أ�صبح امل�شهد الإعالمي العام يف هذه الدولة منذ التحول ال�سيا�سي يف � 1990 -1989ساحة ملثل
هذا ال�رصاع بني النخب ال�سيا�سية وال�صحفيني حول كيف تكون الوظيفة ال�صحيحة للإعالم يف
جمتمع تعددي ومفتوح.
ويف كثري من دول ما بعد ال�شيوعية جرى تنفيذ التغيريات يف قطاع التليفزيون بطريقة
فو�ضوية ودون �أي �سيا�سة وا�ضحة �أو �أطر قانونية مما �أدى �إىل انفجار هائل لقنوات البث
التليفزيوين غري املرخ�ص لها .ففي بولندا ،على �سبيل املثال ،كان هناك حوايل  57حمطة
�إر�سال تليفزيوين غري مرخ�ص لها بحلول عام  .1993وفيما بني عامي  1993و 1997كانت
املحطات املرخ�ص لها فقط هي حمطات البث التليفزيوين القومية (التي تبث للدولة كلها).
و�شهدت �ألبانيا منوا �رسيعا لقطاع البث التليفزيوين رغم البداية املت�أخرة لتحرير �سوق البث
التليفزيوين بها .ومع هذا جرت هذه العملية يف �سياق فو�ضوي ويف غياب ال�ضوابط القانونية،
حيث مل تكن هناك �أية قواعد منظمة .وظل راديو وتليفزيون �ألبانيا اجلهاز الوحيد الذي يحتكر
البث حتى عام  .1995حني بد�أ ت�شغيل حمطة التليفزيون اخلا�صة “تي يف �شياك”.
وكانت �سلوفاكيا �رسيعة يف حتويل البث التليفزيوين اململوك للدولة ر�سميا �إىل �رشكات خلدمة
البث العامة .وبحلول عام � 1991أ�صبح التليفزيون ال�سلوفاكي  STVوالراديو ال�سلوفاكي SR
ر�سميا �رشكتني لتقدمي خدمة البث العامة ،ومت الرتخي�ص ل�ست حمطات تليفزيونية خا�صة يف
�أوائل الت�سعينيات .ويف جمهورية الت�شيك كانت حمطة “تي .يف .نوفا” �أول حمطة تليفزيون
جزء من م�ؤ�س�سة
جتارية تك�رس احتكار تليفزيون الت�شيك للبث التليفزيوين .و”تي .يف .نوفا”
ً
�إعالم و�ســط �أوروبا التي �أن�ش�أها يف �إحدى جزر الكاريبي �سفري �أمريكي �سابق يف املجر.
وكانت املجر خالفا ملثيالتها يف و�سط �أوروبا مثل ت�شيكو�سلوفاكيا ال�سابقة وبولندا بطيئة يف
�إ�صدار ت�رشيع جديدة للبث التليفزيوين حيث مل ي�صدر هذا الت�رشيع �إال يف عام  ،1996وكان
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حترير �سوق البث التليفزيوين يف املجر بطيئا �أي�ضا ،فلم يح�صل �أول تليفزيون خا�ص على
ترخي�ص �إال يف عام .1997
ويف بلغاريا� ،أ�صبح البث التليفزيوين �صناعة تناف�سية يف منت�صف الت�سعينيات ،مع دخول
قناتني جديدتني �إىل �سوق البث التليفزيوين هما “بي تي .يف )bTV( ”.و”نوفا تي .يف”.
( ،)NOVA TVوفقد التليفزيون الر�سمي وهو تليفزيون بلغاريا القومي (� )BNTسيطرته
وهيمنته ال�سابقة ،وتليفزيون “بي تي .يف ”.مملوك مل�ؤ�س�سة �أخبار البلقان وهي �رشكة مملوكة
لعمالق الإعالم روبرت مردوخ .ويف رومانيا ،بد�أ م�ستثمرون حمليون و�أجانب يف فتح
قنوات تليفزيونية بني عامي  1993و 1998مما حول البث التليفزيوين �إىل �صناعة حية
ون�شيطة ودفع التليفزيون الر�سمي “�إ�س �آر تي يف” (� )SRTVإىل جتديد عملياته عدة مرات
ليالحق هذه املناف�سة.
ويف منطقة البلطيق� ،سمحت ليتوانيا بالفعل ل�رشكات البث اخلا�صة بالعمل يف عام ،1992
واكتملت ،بحلول عام � ،1996إعادة هيكلة البث التليفزيوين الذي كان مملوكا للدولة ليتحول
�إىل حمطة عامة .ويف �إ�ستونيا ،كان وا�ضحا �أنه يف املرحلة ال�شيوعية ،كانت هناك ر�سالة
�أيديولوجية للتليفزيون الر�سمي لن�رش الدعاية ال�سوفيتية .وعلى �أي حال فقد كان هناك نوع من
الت�أثري والإلهام ي�أتيان من البث التليفزيوين الفنلندي الذي كان با�ستطاعة الكثري من مواطني
�إ�ستونيا ا�ستقبال �إر�ساله وفهم لغته �إىل حد ما ،الأمر الذي �ساعد على توفري بع�ض الدوافع
واملحفزات للتنوع وحت�سني جودة الربامج التليفزيونية .كما كانت �إ�ستونيا رائدة يف حترير
قطاع التليفزيون يف الت�سعينيات ،وا�ستطاعت �أن تنتهي ر�سميا من حتويل التليفزيون الر�سمي
ن�سبيا يف التفيا ،حيث
�إىل حمطة عامة بحلول عام  ،1994لكن عملية التحول هذه كانت بطيئة ً
مل تبد�أ �أول قناة تليفزيونية خا�صة وهي “�إل �إن تي” ( )LNTالبث �إال يف عام  1996لتتحدى
هيمنة قناة التليفزيون الر�سمي “�إل تي يف” (.)LTV
يوغ�سالفيا ال�سابقة
ثقافيا ود�ستورها االحتادي ونظامها
متتعت يوغ�سالفيا ال�سابقة ،بف�ضل طبيعتها املتعددة
ً
الأيديولوجي املت�ساهل ،بنظام �إعالمي تعددي وليربايل ن�سبيا؛ حيث وجد عدد كبري من املنافذ
الإعالمية املحلية والإقليمية .وكانت املحطات التليفزيونية تبث الكثري من الربامج الغربية بلغتها
الأ�صلية م�صحوبة برتجمة على ال�شا�شة .وعلي �سبيل املثال ،ف�إنه منذ بدء البث التليفزيوين يف
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اخلم�سينيات ،كانت �سلوفينيا� ،أكرث جمهوريات يوغ�سالفيا ال�ست االحتادية انتماء لل�شمال،
تباهى باملظهر الغربي للبث التليفزيوين لديها ،حيث كان التليفزيون الر�سمي يذيع برامج
ثقافية رفيعة وبرامج �شعبية ،ومن بينها برامج منتجة يف �أوروبا الغربية والواليات املتحدة.
وعالوة على ذلك ،ف�إنه ب�سبب املوقع اجلغرايف لهذه الدولة ،كان ب�إمكان اجلمهور م�شاهدة
ال عن التحرير ال�رسيع
القنوات الإيطالية والنم�ساوية .وب�سبب انفتاح �سلوفينيا على الغرب ف�ض ُ
مبكرا يف
ل�سوق البث التليفزيوين يف هذه الدولة ،حيث مت الرتخي�ص لأول حمطة تليفزيونية
ً
عام  ،1990ومت �إطالق حمطتني �أخريني يف عام  ،1995ما �أدى �إىل جعل التغيري الكبري
يف النظام ال�سيا�سي واالقت�صادي يف �سلوفينيا الذي حدث يف نهايات الثمانينيات �أقل توترا
و�صعوبة عنه يف دول انتقالية �أخرى.
�أما اجلمهورية اليوغ�سالفية ال�سابقة الأقرب �إىل اجلنوب -وهي مقدونيا -ف�إنها بد�أت يف
�رسيعا مبجرد ح�صولها على اال�ستقالل ،وبد�أ ت�شغيل �أول
�إ�صالحات قطاع البث التليفزيوين
ً
حمطة تليفزيونية خا�صة يف مقدونيا يف عامي  1991و .1992ففي  ،1991وافق الربملان
ر�سميا على حتويل التليفزيون املقدوين الر�سمي �إىل حمطة خدمة عامة ،وتطلب حتقيق
ً
الإ�صالحات فرتة زمنية �أطول ،وال تزال م�ستمرة حتى الآن ،تدعمها جلان حكومية،
حاولت �أن ت�ساعد الدولة على حل م�شكالتها العرقية التي �أدت �إىل ردود فعل عنيفة من الألبان
املحليني يف عام .2001
وال يزال يتعني على الدول الثالث الأخرى التي خرجت من االحتاد اليوغ�ساليف التكيف
مع درجات خمتلفة من تركة ال�رصاعات واحلروب العرقية التي جرت يف الت�سعينيات ،وكان
الإعالم -وخا�صة التليفزيون� -أحد العنا�رص والأدوات الأ�سا�سية املهمة يف املجهود احلربي
يف تلك الفرتة ،وكان ي�سيطر عليه حكام قوميون و�شعبيون يحر�ضون على الكراهية العرقية،
وي�شوهون �صورة املعار�ضة الدميقراطية التي تواجههم.
وتظل جمهورية البو�سنة والهر�سك مقيدة بهيكل للحكمـ معقد ج ًدا مبقت�ضى بنود االتفاق
الذي �أنهي احلرب الأهلية التي ا�ستمرت من � 1992إىل  ،1995فهذا االتفاق يعك�س ا�ستمرار
غياب توافق �سيا�سي بني قيادات القوميات الثالث يف هذه الدولة (ال�رصب والكروات
أي�ضا �إىل تخليده .وكانت الهيئات احلكومية التي �أ�رشفت على �إعادة
وامل�سلمني) كما �أنه ي�ؤدي � ً
هيكلة الدولة يف مرحلة ما بعد احلرب بطيئة هي الأخرى يف مواجهة حتدي �إعادة هيكلة قطاع
البث التليفزيوين .وال يزال من غري الوا�ضح حتى الآن ما �إذا كانت هذه الهيئات -ومن
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وراءها ،وخ�صو�صا االحتاد الأوروبي ،الذي ي�ضطلع ب�سيطرة تتزايد على عملية �إعادة
الهيكلة والتطوير -متلك الو�سائل والأدوات ملنع النخب القومية من �إعاقة ظهور خدمة بث
تليفزيوين عام م�ستقلة ومدارة ذاتيا.
ومتثل
�رصبيا واجلبل الأ�سود حالة لدولة احتادية مل حت�سم بعد م�ستقبلها( .)3ففي حني �آثرت
ً
حكومة اجلبل الأ�سود اال�ستقالل� ،أ�صبح �إقليم كو�سوفو وميتوهيا يف جنوب �رصبيا حممية للأمم
املتحدة منذ عام  1999بعد التدخل الع�سكري حللف �شمال الأطل�سي لإنهاء �إراقة الدماء الناجمة
عن ال�رصاع بني امل�سلحني الألبان العرقيني واحلكومة ال�رصبية .وتغري الإعالم الإلكرتوين
عاما املا�ضية .فخالل حقبة الت�سعينيات ،كانت
يف �رصبيا ب�شكل مثري خالل اخلم�سة ع�رش ً
معظم قنوات الإعالم تخ�ضع ل�سيطرة احلكومة ،ومل تكن �سوى بوق دعائي لنظام �سلوبودان
ميلو�سوفت�ش الدكتاتوري وال�ساعي للحرب .ومع هذا ،ا�ستمرت بع�ض قنوات الإعالم يف
معار�ضتها للحكومة معتمدة بدرجة كبرية على احلماية ال�سيا�سية وامل�ساعدات املالية الغربيتني.
ومما يدعو لل�سخرية �أن هذا النظام مل ي�شغل نف�سه مب�س�ألة انت�شار حمطات التليفزيون والراديو
التجارية ،وكانت باملئات ،طاملا �أنها تلتزم بتقدمي ت�سلية رخي�صة وغري ذلك من برامج تهرب
من الواقع جلماهري تفتقر �إىل وجهة �سيا�سية .ومل يحدث التغيري احلقيقي واجلذري يف ال�سيا�سة
الإعالمية الذي و�ضع حدا ل�سيطرة تليفزيون الدولة �إال بعد �سقوط هذا النظام يف �أكتوبر عام
 ،2000ولكن هذه التغيريات ال تزال مرتددة وغري مكتملة حتى الآن.
�أما يف كرواتيا ويف عهد الرئي�س فران�شيو توجمان� ،أول رئي�س منتخب دميقراطيا بعد
وا�ضحا
�إنهاء حكم احلزب الواحد ،ف�إن التوجه الت�سلطي للحكومة جتاه و�سائل الإعالم كان
ً
ج ًدا حتى قبل بدء احلرب يف �صيف  .1991ويف وقت الحق يف الت�سعينيات ،ولد هذا التوجه
مقاومة من الأحزاب ال�سيا�سية الدميقراطية وقوى املجتمع املدين يف هذه الدولة و�إيل احتكاك
مع املجتمع الدويل ،الذي �أ�رص على �إنهاء خطاب الكراهية وغريه من الدعاية التي حتر�ض
�ضد الأقليات العرقية واملعار�ضة الدميقراطية .وا�ستمرت هيمنة البث التليفزيوين احلكومي
الذي تتحكم به احلكومة حتى نهاية عام  1999عندما توفى توجمان وخ�رس حزبه بعد ذلك كال
من االنتخابات الرئا�سية والربملانية .و�شهد نظام البث التليفزيوين بعد ذلك �إ�صالحات عملت
على تو�سيع ا�ستقاللية التليفزيون .ووف ًقا ملا يقوله االحتاد الأوروبي ف�إن هذه التغيريات �سوف
ت�ستمر حتى ت�صل �إىل املعايري املطلوبة الن�ضمام هذه الدولة �إىل االحتاد الأوروبي.
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 2-2-1تركيا

وظل البث التليفزيوين الرتكي خا�ضعا ل�سيطرة اجلهاز التليفزيوين اململوك للدولة لأكرث
من عقدين ،وهو اجلهاز الوحيد الذي ح�صل على ترخي�ص من الدولة يف عام  ،1964وكان
يتمتع باحتكار كامل للبث التليفزيوين حتى عام  1990عندما بد�أت �أول قناة تليفزيونية مملوكة
للقطاع اخلا�ص البث �إىل تركيا من جمهورية �أملانيا االحتادية .ثم تابعت حمطات �أخرى هذا
النهج .ومل يتم رفع االحتكار احلكومي للبث التليفزيوين �إال يف عام .1993
 3-1النماذج الغربية واملال
متيز تطور البث التليفزيوين يف مرحلة ما بعد ال�شيوعية يف و�سط و�رشق �أوروبا بدخول
النماذج الأوروبية الغربية خلدمة البث التليفزيوين العامة ،وتدفق امل�ستثمرين الأجانب.
وح�صلت دول هذه املنطقة عند �رشوعها يف بناء �شبكات البث التليفزيوين العام بها -ب�شكل
رئي�سي -على الإلهام واملثال امللمو�س للنماذج الربيطانية والفرن�سية والأملانية.
والنموذج «الأوروبي» ال�شامل امل�ستخدم لإعادة هيكلة القطاع الإعالمي يف دول ما
بعد ال�شيوعية له مكونان رئي�سيان :قطاع �إعالمي خا�ص قادر على دعم ا�ستمرارية قنوات
�إعالمية تخ�ضع للقوانني املحلية ومواثيق ال�رشف وغريها من القواعد التي ت�ضعها اجلهات
الوطنية املنظمة؛ وقطاع عام للبث التليفزيوين ويعمل ب�شكل م�ستقل عن الدولة ،لكنه يخ�ضع
مل�ساءلة ممثلي ال�شعب املنتخبني .ويجب �أن يتعاي�ش هذان القطاعان يف توازن م�ستقر و�إن
تناف�سيا ،ويف ظل م�صفوفة من الت�رشيعات املنا�سبة التي يجري تنفيذها وتطبيقها بال�شكل
كان
ً
الواجب.
وكان االندفاع القوي لال�ستثمار الأجنبي يف هذه الدول ،والذي �أعاد ت�شكيل الأ�سواق
ب�شكل كامل عامال �آخر م�ؤثرا على التليفزيون يف هذه الدول االنتقالية .ويف بع�ض احلاالت،
كانت القيود على ملكية و�سائل الإعالم يف بع�ض الدول الغربية هي احلافز لتدفق اال�ستثمارات
�إىل الدول االنتقالية – حيث تتحول فوائ�ض الدخول التي يتم ك�سبها يف الغرب �إىل ا�ستثمارات
يف الإعالم يف ال�رشق ،حيث توجد فر�ص لتحقيق �أرباح �إ�ضافية.
واليوم ،مل تعد هناك خالفات �أيديولوجية �أو فل�سفية رئي�سية ،والتي ت�ؤثر بالطبع على
البث التليفزيوين ،تف�صل بني الدول التي نر�صدها يف هذا التقرير .فدرجة الت�أثري الأوروبي
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( (Europeanizationيف و�سط و�رشق �أوروبا وجنوب �رشق �أوروبا فيما يتعلق باحلريات
ال�سيا�سية والهياكل الإعالمية ،تختلف ب�شكل كبري من دولة لأخرى .ومع هذا� ،أ�صبح “الإطار
الأوروبي” مفهوما مقبوال على نطاق وا�سع� ،إذ طورت كل دولة من هذه الدول �أ�شكاال
حمددة من ت�رشيعات و�سيا�سات البث التليفزيوين التي ت�ضمن درجة من ا�ستقالل الإعالم.
ويكمن االختالف الرئي�سي الآن يف االنك�شاف الأكرب لنظم البث التليفزيوين العام يف الدول
االنتقالية (�أو بعد االنتقالية) ،لل�ضغوط ال�سيا�سية واالقت�صادية على ال�سواء .وحتى هنا ،توجد
مع هذا ا�ستثناءات مهمة :فو�ضع البث التليفزيوين العام يف �إيطاليا ،حيث يتحكم رئي�س الوزراء
يف قطاعات مهمة من التليفزيون التجاري ،دفعت ممثل جلنة حرية الإعالم يف منظمة الأمن
والتعاون يف �أوروبا ) (OSCEو�إيل التعبري عن خماوفه .وعادة ،ما كانت هذه االنتقادات
توجه �إىل الدول التي تفتقر �إىل نظام �سيا�سي دميقراطي قوي.
وتواجه خدمة البث التليفزيوين العامة يف �أنحاء �أوروبا حتديات م�شرتكة تواجه ر�سالتها
التقليدية .وت�أتي هذه التحديات من التوجهات القوية لإنهاء ال�سيطرة الرقابية للحكومة ،وافتقاد
حمدد للإميان ب�أهمية الإعالم العام غري التجاري ،واالبتكارات التكنولوجية التي تغري طبيعة
البث التليفزيوين ،وت�ضعف بالتايل التربيرات امل�ألوفة لدي كل من امل�ؤ�س�سات املعممة التي
تقدم حمتوى اخلدمة العامة ،ور�سوم الرتخي�ص الإجبارية ،من خالل م�ضاعفة عدد القنوات
ب�شكل كبري ،ومن ثم تفتيت جمهور امل�شاهدين .وهذا الو�ضع يعطي �أف�ضلية للبث التليفزيوين
التجاري ،والذي ندد باحلمائية والتمويل اخلا�ص الذي تتمتع به خدمة البث العامة يف �أوروبا
أي�ضا بع�ض ال�ضغوط اخلارجية من الواليات
باعتبارهما غري عادلني .ولقد كانت هناك � ً
املتحدة ومن م�ؤ�س�سات دولية مثل منظمة التجارة العاملية ،والتي تريد -على ما يبدو� -أن
تعامل التليفزيون -ويف الواقع الثقافة عموما -باعتبارها جمرد �سلعة من ال�سلع.

� -2إطاللة عامة على البث التليفزيوين الأوروبي
على الرغم من �أنه �صار ينظر �إىل الإنرتنت وغريها من القنوات والو�سائل الإعالمية
احلديثة باعتبارها تهدي ًدا ل�شعبية التليفزيون ،ف�إن التليفزيون ا�ستطاع �أن يدافع عن دوره
القيادي ومكانته يف جمال اال�ستهالك الإعالمي .ومع ذلك ،ف�إن �شبكات التليفزيون الوطنية
أي�ضا تراجعا اقت�صاديا ،يف �أعقاب التباط�ؤ االقت�صادي العاملي الذي حدث يف عام 2002
بد�أت � ً
بعد الهجمات الإرهابية على نيويورك يف � 11سبتمرب  ،2001بينما يتمتع بع�ض الالعبني ذوي
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الو�ضع القوي يف ال�سوق ،مثل قنوات التليفزيون املتخ�ص�صة �أو القنوات املدفوعة �أو قنوات
الت�سوق عرب التليفزيون بنمو اقت�صادي و�إن كان على قاعدة �أ�صغر كثريا .وعلى الرغم من
تفتت جمهور امل�شاهدين وتوزعه ،بعد حترير �سوق التليفزيون ،فال تزال الكتلة الأكرب من
امل�شاهدين على امل�ستوى الوطني يف كل دولة منجذبة �إىل نحو ثالثة فاعلني �أ�سا�سيني يف جمال
البث التليفزيوين.
 1-2جمهور التليفزيون
ر�أى بع�ض النقاد الإعالميني املرموقني ،قبل �سنوات قليلة� ،أن نهاية التليفزيون باتت
اجنذابا �إىل
و�شيكة مع التو�سع ال�ضخم يف الإنرتنت .وقالوا �إن امل�شاهدين �سيكونون �أكرث
ً
التفاعلية التي تقدمها الإنرتنت عن النمط ال�سلبي التقليدي لال�ستهالك الذي يقدمه التليفزيون.
ومع هذا ،وعلى الرغم من التو�سع ال�رسيع للإنرتنت ،فقد حافظ التليفزيون على جاذبيته
الهائلة لدي امل�شاهدين يف العامل كله .ويف ال�سنوات الع�رش الأخرية كانت م�شاهدة التليفزيون يف
تزايد ،ويف عام  2003كان متو�سط �ساعات امل�شاهدة التليفزيونية يف �أوروبا �أكرث من ثالث
يوميا� ،أما يف غرب �أوروبا فقد كان متو�سط �ساعات امل�شاهدة للبالغني يتزايد من 195
�ساعات
ً
دقيقة يف عام � 1995إىل  217دقيقة يف  ،2003وي�صل يف دول و�سط و�رشق �أوروبا �إىل
 208دقائق يف عام  ،2000و�إىل  228دقيقة يف عام  .)4(2003وكان ال�رصب واملجريون
هم الأكرث م�شاهدة للتليفزيون بني دول �رشق وو�سط �أوروبا ،ويف �أوروبا الغربية كان
اجلنوب (�إيطاليا) دائما يتقدم يف م�شاهدة التليفزيون ،يف حني كانت دول ال�شمال (الدمنرك
دائما هي �أقل الدول م�شاهدة للتليفزيون مبتو�سط بلغ  162دقيقة فقط يوميا
وال�سويد وفنلندا) ً
يف عام .2003
و�إىل جانب الزيادة العامة يف فرتة امل�شاهدة التليفزيونية ،ف�إن لكل دولة عادات حمددة
يف امل�شاهدة التليفزيونية خا�صة بها ،اعتمادا على الثقافة املحلية واملعرو�ض من الربامج،
وكذلك ال�شئون ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية التي جتري فيها .فعلى �سبيل املثال ف�إنه يف
�أملانيا ،وبعد مرور �أكرث من عقد كامل على توحيد الأملانيتني ،ال يزال هناك تفاوت يف وقت
امل�شاهدة ،حيث مييل الأملان ال�رشقيون ال�سابقون الأكرث ت�أثرا بالبطالة �إىل م�شاهدة التليفزيون
�أكرث من الأملان الغربيني ال�سابقني  249 -دقيقة مقابل  217دقيقة طبقا لبيانات عام .2004
وعادة ،ف�إن ال�شئون الريا�ضية ال�ضخمة مثل الألعاب الأوليمبية �أو البطوالت العاملية متيل
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�إىل وقت امل�شاهدة التليفزيونية .كذلك ،ف�إن ال�شئون ال�سيا�سية ،خا�صة الأزمات الكربى،
عددا
وحتى ال�شئون الأخرى الأقل �إثارة ،لكنها ال تزال مهمة ،مثل االنتخابات ،جتذب ً
كبريا من امل�شاهدين .وعلي �سبيل املثال ،ف�إن م�شاهدة التليفزيون ،يف جمهورية مقدونيا ،قد
ً
كثريا من حوايل  259دقيقة يوميا �إىل  325دقيقة يوميا خالل املواجهات امل�سلحة بني
ارتفعت ً
جمموعات املتمردين الألبان واحلكومة خالل ربيع و�صيف عام .2001
وب�شكل عام ،وعلى الرغم من تراجع الثقة العامة يف الإعالم يف الأعوام الأخرية لبع�ض
الدول ،ف�إن التقارير عن كل الدول يف هذا البحث ت�ؤكد على �أن التليفزيون ال يزال امل�صدر
الأ�سا�سي للمعلومات لل�سكان .ويف الواقع ،ف�إن ح�ضور التليفزيون يف احلياة اليومية طاغ
جدا .ويف بلغاريا تعترب م�شاهدة التليفزيون هي �أهم ن�شاط ترويحي .ووف ًقا لبيانات حديثة،
ف�إن التليفزيون هو امل�صدر الأ�سا�سي للمعلومات العامة حلوايل  73يف املائة و  76.9يف املائة
من ال�سكان يف كل من رومانيا و�سلوفاكيا بالرتتيب .يف حني �أن التليفزيون يف �إ�ستونيا هو
امل�صدر الرئي�سي للأخبار املحلية والعاملية للقطاع الأعظم من امل�شاهدين.
وهناك حقبقة �أخرى ت�أكدت �إىل الآن وعلى نطاق وا�سع وهي �أن حمطات التليفزيون
العامة ال تزال هي امل�صدر الأ�سا�سي للأخبار للقطاع الأو�سع من ال�سكان يف معظم الدول التي
يغطيها هذا التقرير .ففي دول قليلة فقط مثل جمهورية الت�شيك و�سلوفاكيا واملجر ،جتذب فيها
ن�رشات �أخبار القنوات اخلا�صة عددا �أكرب من امل�شاهدين.
 2-2قطاع التليفزيون
مع حترير �أ�سواق البث التليفزيوين  -يف الثمانينيات يف �أوروبا الغربية ويف الت�سعينيات يف
�أوروبا ما بعد ال�شيوعية – �أ�صبح التليفزيون �صناعة تناف�سية ومزدهرة ،يف معظم هذه الفرتة.
وتدفقت اال�ستثمارات عرب �أوروبا كلها خالل العقدين املا�ضيني ،يدعمها ال�شعبية املتزايدة لهذا
الو�سيط الإعالمي باعتباره و�سيلة �أ�سا�سية لتقدمي �إعالم وترفيه .وبحلول عام  ،2003كان
عدد الأ�رس التي متلك جهاز تليفزيون ي�ساوي تقريبا عدد الأ�رس املوجودة يف �أوروبا كلها.
وكانت ن�سبة الأ�رس التي متتلك جهاز تليفزيون واحد على الأقل يف عام  2003يزيد على 90
يف املائة يف كل الدول التي �شملها هذا التقرير با�ستثناء جمهوريتي مقدونيا و�ألبانيا ،حيث كانت
الن�سبة فيهما  83يف املائة و 68.8يف املائة من �إجمايل الأ�رس على الرتتيب.
رواق عربي العدد 62-61

22

كيف �أمكن تطوير الإعالم املرئي فى �أوروبا؟

وتباط�أ منو �صناعة التليفزيون ب�شكل ملحوظ ج ًدا يف الأعوام الأخرية ،رغم ر�أ�س املال
ال�ضخم الذي اجتذبته .ففي عام  ،2002حققت حمطات البث التليفزيوين يف االحتاد الأوروبي
�إيرادات بلغت  65.4مليار يورو ،ب�إنخفا�ض قدره  1.3يف املائة مقارنة بالعام ال�سابق.
وكان ال�سبب الأ�سا�سي يف هذا التناق�ص هو انخفا�ض �إيرادات كل من �رشكات التليفزيون العامة
واخلا�صة .ويف الوقت نف�سه ،ف�إن قطاعات نامية ،و�أحدث ن�سبيا ،مثل قنوات التليفزيون
املدفوعة مقدما وقنوات التليفزيون املتخ�ص�صة وحزم القنوات التليفزيونية( )5وكذلك قنوات
الت�سوق عرب التليفزيون� ،شهدت منوا ،و�إن كان ي�ستند �إىل قاعدة �أ�صغر بكثري .وجاء تراجع
ال�صناعة يف عام  2002بعد خم�سة �أعوام من النمو الكبري .و�شهدت �صناعة البث التليفزيوين
منوا يف �إيراداتها بلغ  15.1مليار يورو من عام � 1998إىل عام
يف االحتاد الأوروبي ً
 .2002ويف  ،2002ح�صلت حمطات البث العامة (الإذاعية والتليفزيونية) على ح�صة قدرها
 42.5يف املائة من �إجمايل الإيرادات يف االحتاد الأوروبي ،بينما كان ن�صيب حمطات البث
التجارية (الإذاعية والتليفزيونية)  32.5يف املائة .وكانت احل�صة الباقية موزعة بني �رشكات
الت�سوق املنزيل و�رشكات التليفزيون املدفوع مقدما و�رشكات حزم القنوات التليفزيونية
والقنوات املنخ�ص�صة.
وكانت �صناعة البث التليفزيون الف�ضائي هي ال�صناعة الأ�رسع منوا بني �صناعة ال�صوتيات
واملرئيات يف االحتاد الأوروبي يف عام  ،2001من حيث هوام�ش الربح ،حيث �شهدت
هام�شا �سنويا للربح فيما بني  1998و 2002تراوح بني  24يف املائة (يف عام � )2002إىل 44
يف املائة (يف عام .)2000
وطبفا للم�سح الذي �أجراه املر�صد الأوروبي لل�صوتيات واملرئيات يف عام ،2002
بلغ حجم اخل�سارة الإجمالية التي منيت بها � 391رشكة تدير حمطات بث تليفزيوين عامة
وخا�صة ،يف عام  ،2001حوايل ثالثة مليارات يورو .وعلي النقي�ض من ذلك ،حققت
حمطات البث العاملة يف الأ�سواق اجلديدة يف �رشق وو�سط �أوروبا �أرباحا ،حيث �صنفت
بع�ض هذه املحطات �ضمن قائمة �أكرب  50حمطة تليفزيونية خا�صة يف �أوروبا عام .2003
ومن بني هذه املحطات «نيليفزيا بول�سات» و»تي يف �إن» و»فيزيا تي يف» البولندية ،وحمطة
«�سي �إي تي  »21و�رشكة «نوفا تي يف» الت�شيكيتني� ،إ�ضافة �إىل القناة املجرية «ماجيار �آر تي
�إل تيلفيزيو» و»�إم تي �إم� -إ�س بي �إ�س تيليفزيو» املجريتني .وحتى يف بيئة اقت�صادية فقرية
مثل �رصبيا ،حققت «تي يف بينك» ،وهى حمطة تليفزيونية جتارية �أرباحا كانت كافية لكي تبد�أ
ا�ستثمارات عابرة للحدود يف هذا الإقليم .ومع هذا ،ف�إن حال املحطات التليفزيونية التجارية
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العاملة يف البلدان االنتقالية مل تكن وردية يف كل مكان .وكافح العديد من حمطات التليفزيون
اخلا�صة ،خالل العقد الأخري ،ملجرد البقاء .ففي رومانيا ،مثال ،وتعر�ضت كربيات املحطات
القومية اخلا�صة ،ومن بينها «برو تي يف» و»�أنتينا  ،«1خالل ال�سنوات الأخرية ،لأزمات
مالية كبرية ا�ستمرت لفرتة طويلة ،وف�شلت يف دفع ال�رضائب املت�أخرة عليها وكانت مديونة
ب�شكل كبري مليزانية الدولة.
وتظل فرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا واململكة املتحدة هي �أهم الدول يف جمال �صناعة البث
التليفزيوين على امل�ستوى الأوروبي .فال�رشكات الع�رش الكربى يف  2003جاءت من هاتني
الدولتني ،و�سيطرت جمتمعة على �إيرادات بلغت قيمتها الإجمالية  22.7مليار يورو.
 3-2ما الذي يعر�ضه التليفزيون؟
على الرغم من التزايد املطرد يف متو�سط وقت امل�شاهدة� ،أدى حترير �أ�سواق التليفزيون
جزءا
�إىل تفتيت كتلة امل�شاهدة الوطنية ،مع فقدان حمطات التليفزيون التي كانت مملوكة للدولة
ً
كبريا من ح�صتها يف ال�سوق .ومع هذا ،ف�إن املحطات التليفزيونية اخلا�صة ،يف معظم الدول
ً
التي �شملها التقرير ،بقيت يف يد عدد حمدود من الالعبني الكبار ،والكتلة الأكرب من امل�شاهدين
الوطنيني -يف بلغاريا وكرواتيا وجمهورية الت�شيك �أكرث من  80يف املائة  -تركز على عدد
حمدود من القنوات ال يزيد عددها عادة على ثالث .وتعد كل من �أملانيا وتركيا ا�ستثناء ،حيث
�إن القنوات الثالث الأكرب والأكرث م�شاهدة جتذب �أقل من  50يف املائة من �إجمايل امل�شاهدين.
وجتذب حمطات التليفزيون اخلا�صة ،ب�شكل عام ،القدر الأكرب من امل�شاهدين .ويف عام
 ،2003مل تنجح قنوات التليفزيون العامة يف كل من البو�سنة والهر�سك وكرواتيا وايطاليا
وبولندا ورومانيا واململكة املتحدة فقط يف احل�صول على ت�صنيف �أعلى على امل�ستوى القومي(.)6
و�شهدت �صناعة الربامج التليفزيونية تطورا �شديد الفعالية يف الأعوام الأخرية ،حيث
امتزجت على نحو م�ستمر �صيغ الربامج كما جري جتديدها مرارا .وكان �إ�ضفاء الطابع
التجاري هو االجتاه الأ�سا�سي ال�سائد ،مع غلبة الرتفيه على �صيغ الربامج لتنتج عرو�ضا
خمتلطة .وكان تليفزيون الواقع هو الأكرث ازدهارا بني الربامج التي تعر�ض يف �أوقات
الذروة ،والذي بد�أ يف تقدمي �أ�شكال جديدة (م�سل�سالت �شعبية وثائقية) مثل م�سل�سل «�آل
�أوزبورن» وبرامج م�سابقات واقعية مثل برنامج الأخ الأكرب ،وبرامج اختبار املعلومات
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مثل برنامج «من �سريبح املليون» ،وحلقات وم�سل�سالت روائية قادمة من �أمريكا الالتينية
والتي توجد �أعمال عديدة مقلدة تعيد �إنتاج مثل هذا اللون من الربامج يف انحاء العامل ،وكذا
برامج تليفزيون الواقع املختلطة مثل برنامج «مطبخ هل» الذي عر�ض على قناة «�آي تي
مهما ج ًدا وذا قيمة
يف  »1الربيطانية يف عام  .2004وبالطبع ،ف�إن الريا�ضة متثل مكو ًنا ً
�ضخمة يف الربامج التليفزيونية مع زيادة �ضخمة وفلكية يف تكاليف حقوق امللكية اخلا�صة بها.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن الأفالم الوثائقية ذات اجلودة �صارت جتذب عددا �أكرب من امل�شاهدين
�أي�ضا .وكتبت الباحثة كارين دبوا قائلة« :حت�سنت جودة هذه الأعمال الوثائقية ج ًدا ب�سبب
امل�ؤثرات اخلا�صة الباهظة وتوظيف التطورات التكنولوجية .ونتيجة لذلك� ،أ�صبح الإنتاج
()7
امل�شرتك الطريق الوحيد من �أجل متويل هذه امل�شاريع باهظة التكلفة».

 -3تنظيم البث التليفزيوين عرب �أوروبا
جزء من العملية ال�سيا�سية� ،إن نفوذ
�إن تنظيم البث يف كل الدول التي �شملها هذا التقرير
ٌ
امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية وممثليها على البث م�رشوع ،باعتبار امل�رشعني املنتخبني واحلكومات
ممثلني �رشعيني للجمهور .ومع هذا ،يخ�ضع تنظيم البث عموما ل�ضغوط وتدخالت من قبل
الأحزاب ال�سيا�سية وجماعات ال�ضغط ال�صناعية وغريها من جماعات ال�ضغط والتي تنتهك
ا�ستقاللية قنوات البث مبحاولة �إجبارها على خدمة م�صالح �سيا�سية واقت�صادية معينة.
ثمة نتيحة وا�ضحة خل�صت �إليها التقارير يف هذه الدرا�سة وهي �أنه ال يوجد منوذج واحد
لتنظيم البث .ويعك�س �أداء الهيئات املنظمة للبث اخل�صو�صيات القومية ،مبا فيها الرموز
الثقافية وتاريخ البث يف هذه الدولة ،و�سمات الثقافة ال�سيا�سية املحلية .وقد يكفي ،يف اململكة
املتحدة� ،أن نتوقع �أن تلتزم احلكومة ،عندما تعني جمل�س �إدارة الهيئة الوطنية املنظمة للبث،
مبا ي�سمى «مبادئ نوالن» .وطبقا لهذه املبادئ ،فهناك �سبع قيم يجب �أن حتكم احلياة العامة،
هي :الإيثار والنزاهة واملو�ضوعية وامل�سئولية واالنفتاح والأمانة والقيادة .بينما يف دول
�أوروبية �أخرى ف�إنه ينظر �إىل جمرد فكرة �أن تعني احلكومة حمافظي املجال�س املنظمة ملحطات
البث امل�ستقلة على �أنها ال تتوافق باملرة مع ا�ستقاللية الهيئة املنظمة .ويف كثري من ال�سياقات
بعد الت�سلطية ،يظهر اجلمهور تف�ضيال لو�ضع يلعب فيه ممثلو املجتمع املدين والأكادمييون
دورا �أ�سا�سيا يف الهيئات الوطنية املنظمة يف تعبري وا�ضح عن انعدام الثقة يف الدولة والأحزاب
ال�سيا�سية .ومع هذا ،هناك عقيدة �سائدة يف �أرجاء �أوروبا تف�ضل �أن تكون الهيئات املنظمة
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للبث م�ستقلة ،ويجب �أن تكون حممية قانونيا وعمليا �ضد �أ�شكال النفوذ ال�سيا�سي �أو نفوذ قطاع
الأعمال.
غالبا
ويف العديد من الدول االنتقالية ،ف�إن الهياكل املنظمة للبث موجودة بالفعل ،ولكن ً
معيبا .و�ساعدت عملية االن�ضمام لالحتاد
ما يكون تطبيق الت�رشيعات التي ت�ضمن اال�ستقاللية ً
الأوروبي كال من الأع�ضاء اجلدد والأع�ضاء احلاليني وكذلك الدول املر�شحة للع�ضوية يف
امل�ستقبل على الإ�رساع بعمليات �إ�صالح ت�رشيعاتها اخلا�صة بالبث .ومع هذا ،هناك نقا�ش
م�ستمر يف كثري من الدول حول التفاوت بني املبادئ القانونية وتنفيذها .ففي جمهورية
الت�شيك ،مثال ،ف�إن تعيني �أع�ضاء جمل�س احتاد البث الإذاعي والتليفزيوين من خالل غرفة
واحدة فقط يف الربملان ،يعد �أمرا غري �صحي بالن�سبة ال�ستقالل الهيئة املنظمة للبث .ويرى
املراقبون الإعالميون املحليون �أن تقا�سم �سلطة التعيني بني عدد من الهيئات يف الدولة -مثل
جمل�سي النواب وال�شيوخ� -سيزيد درجة ا�ستقاللية الهيئة الت�شيكية املنظمة للبث .ويف �رصبيا
قررت احلكومة والربملان جتاهل الإجراءات القانونية لتعيني جمل�س البث الأول يف مرحلة ما
بعد النظام الت�سلطي ،الأمر الذي قو�ض �رشعية املجل�س.
ويف الدميقراطيات العريقة ،مثل اململكة املتحدة� ،أ�شارت �أ�صوات معنية �إىل الثنائية
التي ينطوي عليها م�صطلح «املواطن وامل�ستهلك» الذي ي�ستخدمه على نطاق وا�سع املكتب
الربيطاين للإعالم (الهيئة املنظمة للبث) والذي ت�أ�س�س يف عام  .2003وال يفرت�ض امل�صطلح
الذي ي�ستخدمه املكتب الربيطاين للإعالم �أن مفهومي املجتمع والفرد ،وهما متعار�ضان متاما
�أحيانا ،يتمتعان باملكانة نف�سها يف �سيا�سة املجل�س -وهي نظرة ت�شجع اال�ستهالك �أكرث من ت�شجيع
املواطنة .وبعبارة �أخرى ،هناك قلق من �أن حتظى امل�صالح االقت�صادية والتجارية باهتمام
�أكرب من م�صالح اجلمهور.
كبريا ج ًدا من التحكم يف تنظيم البث ب�سبب
قدرا ً
ويف �إيطاليا ،ال يزال ال�سيا�سيون ميار�سون ً
النظام املربك واملعقد املطبق ،رغم �أنه كانت هناك جهود لتحييد تنظيم الإعالم من خالل �إن�شاء
هيئات منظمة م�ستقلة� .إن التداخل وال�رصاعات بني الهيئات العديدة املنظمة للبث يجعالن
عملية التنظيم �صعبة ب�شكل خا�ص.
منظمة را�سخة
ففي فرن�سا ،وعلى الرغم من �أن املجل�س الأعلى للبث �أ�صبح الآن هيئة
ً
ب�شكل جيد ،ف�إنه يتعر�ض لالنتقادات بني احلني والآخر من املهنيني العاملني يف قطاع البث
وال�صحفيني واخلرباء �إ�ضافة �إىل بع�ض االنتقادات من اجلمهور ،بل ومن بع�ض �أع�ضاء املجل�س
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نف�سه .وتتجه هذه االنتقادات بالأ�سا�س �إىل افتقاد املجل�س الأعلى للبث لال�ستقالل ال�سيا�سي،
وكذا ل�سلطاته غري الكافية وبطئه يف التعامل مع امل�شكالت التي تظهر يف �سوق التليفزيون،
�إ�ضافة �إىل امل�ستوى املتدين من امل�شاركة ال�شعبية يف عملية �صناعة القرار داخل هذه امل�ؤ�س�سة.
 1-3املهام
ميكن تلخي�ص املهام الأ�سا�سية للأنواع املختلفة للهيئات املنظمة للبث فيما يلي:
•مهام تنظيمية:
•منح الرتاخي�ص لأن�شطة البث التي ت�شمل يف بع�ض الدول ،و�ضع معايري معينة للربامج
التليفزيونية واللتزامات بث اخلدمة العامة التي يجري الن�ص عليها يف عقود الرتاخي�ص.
•الرقابة ،ا�ستنادا �إىل الت�رشيع و�/أو عقد الرتخي�ص.
•�سلطات التنفيذ وفر�ض العقوبات.
•مهام حمددة ،مثل تعيني هياكل و�أجهزة الإدارة يف حمطات البث العامة.
•تطوير ال�سيا�سة الإعالمية واملقرتحات الت�رشيعية.
•حتديد ترددات البث امل�ستخدمة.
•وميكن �أي�ضا تق�سيم مهام الهيئات املنظمة بح�سب من يخ�ضع للتنظيم على النحو التايل:
•حمطات �أر�ضية (قومية� /إقليمية /حملية) ،وحمطات تقوم بالبث من خالل الكابل و/
�أو البث الف�ضائي.
•حمطات البث العامة ،اخلا�صة.
•مهام ت�شرتك فيها كل حمطات البث ،مثل مراقبة مدى التزام القائمني بالبث
بالت�رشيعات وكذا تطوير ال�سيا�سة الإعالمية.
•مهام حمددة ملحطات البث اخلا�صة ،مثل منح الرتاخي�ص والتحكم يف حمددات
و�رشوط امللكية.
•مهام حمددة ملحطات البث العامة -مثل تعيني الهياكل الإدارية.
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وخالفا للإعالم املطبوع ،يخ�ضع البث الإذاعي والتليفزيوين لدرجة عالية من التنظيم.
و�أثرت الدولة ب�شكل مبا�رش يف قطاع البث ،وقامت بتنظيمه على مدى عقود عديدة ،يف
املراحل الأوىل .غري �أن نظاما معقدا للتنظيم –و�صف غالبا يف الواقع ب�أنه حترير -وجد مع
انفتاح �أ�سواق التليفزيون يف العقدين �أو العقود الثالثة املا�ضية �أمام العبني من القطاع اخلا�ص.
واتخذ ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �صيغتني خمتلفتني� :إحداهما كانت بتخفيف ال�سيطرة ال�سيا�سية،
والأخرى من خالل فتح نطاق الرتدد �أمام حمطات البث التجارية ،دون فر�ض التزام بتقدمي
خدمة بث عامة عليهم (مع ا�ستثناءات قليلة) ،كالتي تفر�ض على حمطات البث العامة.
وت�شمل مهام الهيئات املنظمة للبث الإذاعي والتليفزيوين ،بالإ�ضافة �إىل منح الرتاخي�ص،
والرقابة على التزام حمطات البث بالت�رشيعات القائمة ،وال�رشوط املتعاقد عليها وجمموعة من
�سلطات فر�ض العقوبات عليهم .ومعظم الهيئات املنظمة خمولة لفر�ض عقوبات يف حاالت
انتهاك القانون �أو الإخالل بالتعاقدات �أو �رشوط الرتخي�ص .والعقوبات الرئي�سية التي ميكنهم
فر�ضها هي توجيه �إنذارات �أو طلب �إ�صالح اخلرق �أو االنتهاك ،وفر�ض غرامات وتعليق
رخ�صة البث ،ويف بع�ض احلاالت ال�شديدة �إلغاء رخ�صة البث.
وتبدو مراقبة ملكية و�سائل الإعالم وت�شجيع املناف�سة ،يف بع�ض احلاالت� ،ضمن الأولويات
بع�ض الإجراءات �إزاء
الرئي�سية للهيئات القومية املنظمة للبث ،التي ت�أخذ على عاتقها بالتايل
ً
الهيئات القومية املعنية مبكافحة االحتكار يف جمال البث ،و�أخذت الهيئات املنظمة للبث تزيد
ببطء من ح�ضورها يف عملية �صنع ال�سيا�سات الإعالمية ،وامل�شاركة ب�شكل فعال و�إيجابي
يف اقرتاح ت�رشيعات قي هذا املجال .ومع ذلك ،مل ت�صبح الهيئات املنظمة بعد عامال حا�سما
وم�ؤثرا يف جمال ال�سيا�سة الإعالمية يف معظم الدول ،ال �سيما الدول االنتقالية.
وبا�ستثناء �أملانيا وليتوانيا -حيث توجد هيئات تنظيمية منف�صلة ملحطات البث العامة وحمطات
البث اخلا�صة– ف�إن الهيئات املنظمة م�سئولة ب�شكل عام عن منح الرتاخي�ص لكل من املحطات
العامة واخلا�صة ،كما تعني جمال�س هيئات البث يف كل من بلغاريا والتفيا وبولندا و�رصبيا
و�إ�ستونيا وفرن�سا بع�ض الأجهزة الإدارية يف حمطات البث العامة.
� 2-3أمناط التنظيم
يف معظم الدول التي ر�صدها التقرير ،كان للهيئة القومية الرئي�سية املنظمة للبث و�ضع
م�ستقل من الناحية الر�سمية .فهي هيئة منظمة م�ستقلة يف دول مثل كرواتيا وليتوانيا وجمهورية
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مقدونيا ورومانيا( .)8ويف جمهورية �أملانيا االحتادية ،تبا�رش مهمة التنظيم  15هيئة يف الوحدات
االحتادية تتمتع بو�ضع هيئات اخلدمة العامة ،ويف اململكة املتحدة ،ف�إن املكتب الربيطاين
للإعالم هيئة قانونية م�ستقلة تخ�ضع للم�ساءلة �أمام الربملان من خالل اللجان الربملانية ومكتب
املحا�سبة القومي.
و�إىل جانب الهيئة املنظمة الرئي�سية ،امل�سئولة عادة عن منح الرتاخي�ص ومراقبة �أن�شطة
البث ،هناك م�ؤ�س�سات �أخرى تكمل تنظيم البث ،وهذه امل�ؤ�س�سات تندرج يف فئتني �أ�سا�سيتني:
الأوىل :هناك دول تكون فيها �سلطات الدولة �أو هيئات الدولة م�شاركة ب�شكل مبا�رش يف
تنظيم البث .وتعد حالة �إ�ستونيا مثاال على هذا ،حيث يكون لوزارة الثقافة ر�أي مهم يف البث
– منح الرتاخي�ص ملحطات البث ،ومراقبة �أن�شطتها وفر�ض العقوبات .ويف بولندا ،ت�شارك
الدولة �أي�ضا م�شاركة مبا�رشة يف تنظيم البث .ويعد جمل�س البث البولندي القومي -طبقا لو�ضعه
القانوين -م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات الدولة ،وهو م�سئول عن تنظيم البث .ويف جمهورية مقدونيا،
ف�إن احلكومة هي الهيئة امل�سئولة عن منح تراخي�ص ملحطات البث (بالتعاون مع املجل�س القومي
للبث) وتتمتع ب�سلطات منا�سبة لفر�ض العقوبات يف هذا املجال ،مثل �إلغاء ترخي�ص حمطة
البث .ومع هذا ،يجري الإعداد لت�رشيع جديد ،يعزز ا�ستقاللية ال�سلطة املنظمة.
الثانية :يف معظم البلدان التي ر�صدها التقرير ،يجري دعم الهيئات املنظمة الرئي�سية مبا
ي�سمى بهيئات منظمة فنية ،م�سئولة عن �إدارة نطاق الرتدد .وترتبط �أن�شطة هذه الهيئات
ارتباطا مبا�رشا باالت�صاالت؛ ومع هذا ،ونظرا لأنها تدير نطاق الرتدد ،ف�إن التزاماتها
ت�شمل �أي�ضا البث الإذاعي والتليفزيوين .ويختلف حجم تدخل الهيئات الفنية يف تنظيم البث،
وت�أثريها على �سوق البث الإذاعي والتليفزيوين من دولة لأخرى .و�أحيانا ،تكون الهيئات
الفنية املنظمة للبث خمولة قانونا بفر�ض عقوبات على حمطات البث ،لكن دورها يقت�رص عادة
على تخ�صي�ص الرتددات ملحطات البث؛ وتن�سيق ا�ستخدامها مع الهئيات املنظمة للبث.
ويف �إ�ستونيا ،يحق لوزراة الثقافة �أن تفر�ض غرامات ،ويف كرواتيا ،يحق لهيئة
االت�صاالت الكرواتية �إلغاء الرتاخي�ص ،ويف بلغاريا ،ميكن للجنة املنظمة للإعالم� ،إلغاء
الرتخي�ص بطلب من الهيئة املنظمة للبث .ويف رومانيا ،ف�إن للإدارة العامة لالت�صال
وتكنولوجيا املعلومات دورا ر�سميا يف جمال البث ،وااللتزام القانوين لطالبي تراخي�ص البث
ب�أن ي�سجلوا �أنف�سهم لدى الإدارة العامة م�س�ألة �شكلية فقط .ومع هذا ،تظل هناك خماوف
ب�ش�أن ا�ستقاللية هيئات التنظيم الفنية والتي تخ�ضع لرقابة مبا�رشة عادية من احلكومات .وعلى
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�سبيل املثال ،قد يكون للإدارة العامة لالت�صال وتكنولوجيا املعلومات يف رومانيا نفوذ كبري يف
عملية منح الرتاخي�ص ،لأنها ت�ستطيع -كهيئة تدير نطاق الرتددات -منع تخ�صي�ص ترددات
للقادمني اجلدد.
وهناك منوذج �آخر للتنظيم يكت�سب �أر�ضية ال �سيما يف �أوروبا الغربية ،وهو هيئة مدجمة
لتنظيم البث واالت�صاالت ،حيث ميكن للهيئة القومية الرئي�سية املنظمة للبث �أن تدمج �أي�ضا
املهام “الفنية” التي تنفذها عادة هيئة منظمة منف�صلة .وهذا النموذج مطبق يف فرن�سا (املجل�س
الأعلى للبث) الذي يتعامل مع ق�ضايا حمتوى البث و�إدارة الرتددات ،ويف �إيطاليا (هيئة
�ضمان االت�صاالت) وكذلك يف اململكة املتحدة (املكتب الربيطاين للإعالم).
 3-3الهيئة الرئي�سية املنظمة للبث – الهيكل
يف معظم الدول التي ر�صدها التقرير ،تراوح عدد �أع�ضاء الهيئات املنظمة لليث بني �سبعة
وت�سعة �أع�ضاء .وفيما يلي بع�ض اال�ستثناءات :يف جمهورية الت�شيك وليتوانيا ت�ضم الهيئة
املنظمة  13ع�ضوا؛ ويف رومانيا  11ع�ضوا؛ ويف املجر هناك خم�سة �أع�ضاء على الأقل� .أما
يف �أملانيا فهناك نظام معقد مكون من  15هيئة �إقليمية لتنظيم حمطات البث اخلا�صة ،تخدم كل
منها والية من الواليات ،ويتفاوت عدد الأع�ضاء يف كل منها ،ويرتاوح عدد الأع�ضاء بني
 11و50
ع�ضوا( .)9وي�رشف على حمطات البث العامة يف �أملانيا هيئات منظمة خا�صة بها.
ً

وعادة ما يعني الربملان �أع�ضاء املجال�س املنظمة للبث بعد �أن تقوم برت�شيحهم هيئات خمتلفة،
قد تكون رئي�س اجلمهورية� ،أو جلنة برملانية متخ�ص�صة يف الإعالم� ،أو احلكومة� ،أو �أحد
جمل�سي الربملان� ،أو �أع�ضاء يف الربملان� ،أو الأحزاب ال�سيا�سية �أو منظمات املجتمع املدين.
وهناك منوذج ثان هو نظام التعيني املختلط ،حيث يت�شارك فيه رئي�س اجلمهورية وجمل�سا
الربملان يف امل�سئولية .و�أحد النماذج الأكرث ابتكارا للتعيني هو املوجود يف ليتوانيا ،حيث يجري
ع�ضوا يف جمال�س البث (هيئات مهنية متثل احتادات مثل احتادات
تعيني ت�سعة من �أ�صل 13
ً
الر�سامني وال�سينمائيني والكتاب وال�صحفيني) .ويف �أملانيا نظام معقد لتعيني �أع�ضاء املجال�س
املنظمة للبث ،الذين يفو�ضون من جماعات اجتماعية ذات �صلة ،يحدد القانون مقاعدها
يف املجل�س .كذلك ،ف�إن املكتب الربيطاين للإعالم ،يقوم على هيكل معقد ،م�شابه لل�رشكة
التجاريـة .وي�ضم جمل�س �إدارة املكتب الربيطاين للإعالم �أع�ضاء تنفيذيني وغري تنفيذيني،
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ي�شكلون الأغلبية ،وتعينهم احلكومة وفقا ملجموعة من املبادئ و�ضعتها جلنة م�ستقلة ا�ستنادا �إىل
معايري احلياة العامة – “مبادئ نوالن” (التي �أ�شري �إليها �آنفا).
وبا�ستثناء حاالت قليلة -مثل فرن�سا واملجر وليتوانيا وجمهورية مقدونيا -حيث ال ميكن
عزل �أع�ضاء جمال�س حمطات البث– ف�إن الهيئة التي تعني �أع�ضاء املجال�س متلك �أي�ضا �سلطة
�إقالتهم .ومع هذا ،ويف معظم احلاالت ،ف�إن ال�رشوط التي يتم مبوجبها �إقالة �أع�ضاء جمال�س
حمطات البث حمدودة ويحددها القانون ب�شكل وا�ضح .ويف معظم الدول املذكورة ،يت�ضمن
الت�رشيع اخلا�ص بالبث بنودا تتعلق بتعار�ض م�صالح �أع�ضاء جمال�س البث .ويحظر على
�أع�ضاء هذه املجال�س �أن يكونوا �أع�ضاء يف �أحزاب �سيا�سية �أو يف الهياكل احلكومية� ،أو �أن
يعملوا �أو تكون لهم م�صالح يف ال�رشكات العاملة يف جمال البث .ومع هذا ،ف�إنه يف كثري
من الدول ،وعلى الرغم من هذه البنود القانونية ،ف�إن �أع�ضاء املجل�س مرتبطون بدوائر
�سيا�سية يخدمونها؛ ففي �أملانيا ،ف�إن �أع�ضاء الهيئات املنظمة ميثلون املجموعات االجتماعية ذات
ال�صفة ،مثل االحتادات العمالية �أو الكنائ�س -ولكنهم �أي�ضا غالبا ما يكونون �أع�ضاء يف �أحزاب
�سيا�سية .ويف بولندا ،مثال ،ورغم البنود املتعلقة بتعار�ض امل�صالح يف املجل�س القومي للبث،
�إال �أن الأع�ضاء من الناحية العملية يعينون غالبا على �أ�سا�س انتماءاتهم لأحزاب �سيا�سية ت�سيطر
على الربملان �أو على جمل�س ال�شيوخ �أو على الرئا�سة .ويف �إيطاليا� ،أي�ضا مت �إدخال بنود
قانونية �أكرث ت�شددا يف عام (  )1997ب�ش�أن تعار�ض م�صالح �أع�ضاء هيئة �ضمان
االت�صاالت ،كمنعهم من العمل يف ال�رشكات العاملة يف قطاع البث ملدة �أربع �سنوات على
الأقل بعد انتهاء تعيينهم يف املجل�س .ومع هذا� ،أبدى مراقبو و�سائل الإعالم �شكوكا يف �أن مثل
هذه القواعد القانونية احلاكمة ميكن �أن ت�ضمن ا�ستقالل الهيئة املنظمة للبث (الإعالم ومراقبته)
�إذ �أن ال�سلطة احلا�سمة يف الهيئة مركزة ب�شكل كبري يف يد رئي�سها الذي يتحكم رئي�س الوزراء
يف تعيينه بدرجة كبرية.
ويف كثري من الدول ،ال يتم تعيني املجال�س املنظمة للبث ا�ستنادا �إىل موا�صفات مهنية.
ومع هذا� ،أدخل امل�رشعون يف كرواتيا ويف العديد من الدول خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية
بنودا ت�شرتط على املر�شحني ملقاعد يف مثل هذه املجال�س اخلا�صة بالبث �أن يكون لديهم خربات
�إعالمية .وتكون مدة ع�ضوية جمال�س البث من �أربع �إىل �ست �سنوات .ومدة الع�ضوية يف
�إيطاليا فقط �سبع �سنوات .يف حني �أنه يف �أملانيا ،يتم جتديد الع�ضوية عدة مرات .ولكن يف
معظم الدول ،ال يجري تغيري �أع�ضاء جمال�س الهيئات املنظمة للبث دفعة واحدة ،لتفادي
ارتباطهم بدورة الربملان ،ويعترب هذا نوعا من الإقرار ال�ضمني بالنفوذ الدائم واملتغلغل
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للأحزاب ال�سيا�سية على الهيئات املنظمة امل�ستقلة ا�سما ،رغم كل املحاوالت لو�ضع عراقيل
قانونية �ضد هذا النفوذ.
 4-3الهيئة الرئي�سية املنظمة للبث – التمويل
هناك زاويتان مهمتان يجب االلتفات �إليهما عند النظر �إىل متويل الهيئات املنظمة للبث.
�أوال ،م�صدره  -ف�إذا كان التمويل ي�أتي من ميزانية الدولة؛ ف�إنه قد ي�ؤثر على ا�ستقاللية الهيئة
املنظمة .وثانيا ،حجم التمويل -فعند عدم وجود متويل كاف ال ميكن للهيئات املنظمة للبث
ممار�سة �أن�شطتها ،خا�صة املراقبة.
والنموذج الأكرث �شيوعا لتمويل جمال�س البث يف الدول التي مت ر�صدها هو النموذج الذي
ي�أتي فيه التمويل من ميزانية الدولة .ويف بع�ض الأحيان يجري دعم ميزانية جمال�س البث من
خالل م�صادر �أخرى؛ مثل ر�سوم الرتاخي�ص �أو �إيرادات خا�صة باملنظمني �أنف�سهم من الر�سوم
الفنية �أو ر�سوم تقدمي الطلبات �أو ال�رضائب على الدخل بالن�سبة ملحطات البث اخلا�صة ،عالوة
على التربعات واملنح .ففي كل من كرواتيا وليتوانيا و�أملانيا ،يجري متويل الهيئات املنظمة
للبث من م�صدر وحيد للتمويل غري ميزانية الدولة .ففي كرواتيا وليتوانيا متول �أن�شطة الهيئات
املنظمة من خالل �رضيبة تفر�ض على حمطات البث� ،أما يف �أملانيا ،ف�إنهم يح�صلون على جزء
من �إيرادات ر�سوم الرتخي�ص .وعلى النقي�ض ،ف�إن حمطات البث يف �ألبانيا ت�ستخدم م�صادر
خمتلفة ومتنوعةً لتمويل عملياتها .وهذه ت�شمل �أمواال ت�أتي من ر�سوم الرتاخي�ص و�إيرادات
ت�أتي من ر�سوم طلبات احل�صول على ترخي�ص ملحطات البث ،وال�رضائب على دخل حمطات
البث اخلا�صة وميزانية الدولة ،وكذا التربعات اخلا�صة.
 5-3الهيئة الرئي�سية املنظمة للبث – اال�ستقاللية
�إن ال�رشط ال�رضوري لكي تقوم الهيئات املنظمة للبث مبهامها هو �أن تعمل با�ستقاللية عن
ال�ضغوط .وترتبط الآليات القانونية الأ�سا�سية التي يعتقد �أنها ت�ضمن ا�ستقاللية جمال�س البث
ب�رشوط التعيني يف املجال�س املنظمة و�إنهاء الع�ضوية .وال�رشوط التي حتكم مدد ع�ضويتهم يف
املجل�س ،والأحكام اخلا�صة بتعار�ض امل�صالح هي �رشوط الع�ضوية ومعايري تعيني الأع�ضاء.
ولكن مرة �أخرى ،ويف نهاية املطاف ،ف�إن الثقافة ال�سيا�سية والتقاليد يف بلد معني هي التي تولد
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التوجه ال�سائد نحو الهيئات املنظمة غري احلكومية .وال تزال النخب ال�سيا�سية واالقت�صادية،
خ�صو�صا يف الدميقراطيات النا�شئة ،غري قادرة غالبا على ممار�سة �ضبط النف�س فيما يتعلق
با�ستقاللية الهيئات املنظمة للبث .ويكون غياب اال�ستقالل �أحيانا ناجتا عن �ضعف الت�رشيع.
ويف بلغاريا ،على �سبيل املثال ،طالب خرباء و�سائل الإعالم بتبني قواعد �أكرث و�ضوحا
بخ�صو�ص تعار�ض امل�صالح .ومع هذا ،ف�إن غياب اال�ستقالل يرجع �إىل ثقافة التواط�ؤ بني
الهيئات املنظمة الفردية والهيئات التي تعينهم ،وخ�صو�صا م�ؤ�س�سات الدولة ،وهو و�ضع �أدى
�إليه �-أو على الأفل جرى الت�ساهل معه -التطبيق املعيب للت�رشيع .وبينما يوجد يف كل مكان
تقريبا ت�رشيع يت�ضمن بنود وا�ضحة عند تعار�ض امل�صالح يف اختيار �أع�ضاء املجال�س املنظمة
للبث� ،إال �أن هناك ت�ساهال يف تطبيقها.
 1-5-3اال�ستقالل عن ال�ضغوط ال�سيا�سية

�أظهرت احلكومات يف �أرجاء �أوروبا ،من الناحية الر�سمية على الأقل ،ا�ستعدادا لتخفيف
قب�ضتها على الهيئات املنظمة للبث .وكان تبني ت�رشيع ي�ضمن درجة من اال�ستقاللية للهيئات
املنظمة للبث نتيجة لهذه العملية.
بيد �أن الت�رشيع املح�سن مل يغري بال�رضورة احلالة الفعلية للأمور .ففي بلغاريا ،كان م�أموال
�أن مينح ت�رشيع يحظر على احلكومات �إقالة �أع�ضاء من جمل�س و�سائل الإعالم الإلكرتونية،
الهيئة املنظمة الرئي�سية ،قدرا �أكرب من اال�ستقاللية لأع�ضاء املجل�س –ويف النهاية ،ال�شجاعة– يف
اتخاذ قرارات ا�ستنادا �إىل تقديراتهم وللم�صلحة العامة .ومع هذا ،تدخلت احلكومات املتعاقبة
تدخال �صارخا يف �أن�شطة املجل�س باتخاذ خطوات لإنهاء تفوي�ض �أع�ضاء املجل�س بطريقة غري
قانونية .ويف رومانيا �أي�ضا ،وعلى الرغم من تزايد درجة اال�ستقاللية التي متتع بها املجل�س
القومي لل�صوتيات واملرئيات ،الهيئة القومية الرئي�سية املنظمة للبث ،فال تزال هناك �شكوك
جدية بخ�صو�ص نزاهة عملية الرتاخي�ص .ويف �رصبيا ،اختار التحالف احلاكم امل�سيطر على
الربملان يف �أغ�سط�س �آب عام  2003املوافقة على نتيجة انتخاب �أول جمل�س للبث رغم �أنها
كانت معيبة ب�شكل وا�ضح بدال من االلتزام بالقانون وتكرار الإجراء.
وترتك �إجراءات التعيني م�ساحة للتدخل ال�سيا�سي يف حاالت كثرية ،مما يلحق �رضرا
باال�ستقاللية العملية للهيئات املنظمة .فهذا هو احلال مع جمل�س البث الإذاعي والتليفزيوين
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الت�شيكي ،والذي يعني رئي�س الوزراء �أع�ضاءه ر�سميا .ومع هذا ،ميلك جمل�س النواب يف
الربملان ،الذي يقرتح �أع�ضاء جمل�س البث� ،سيطرة كاملة على عملية التعيني والإقالة ،من
الناحية الفعلية .ومن �ش�أن �سيطرة م�ؤ�س�سة واحدة على اختيار �أع�ضاء الهيئة املنظمة الذين
يتخذون القرارات �أن يجعل املجل�س م�ؤ�س�سة �شديدة الت�سيي�س ،مما يعك�س توزيع ال�سلطة يف
جمل�س النواب .ويعتقد مراقبو و�سائل الإعالم الت�شيكية �أن توزيع مهمة تعيني �أع�ضاء جمل�س
البث على عدد �أكرب من الهيئات -مثل جمل�س ال�شيوخ �أو الرئا�سة– �سي�ضعف من ال�سلطة التي
يتمتع بها جمل�س النواب وحده يف عملية التعيني.
وجنح املجل�س ال�سلوفاكي للبث و�إعادة البث يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية يف �أن يطبق
على نحو مالئم الت�رشيع اخلا�ص بو�سائل الإعالم ،و�أن ي�ضمن درجة معينة من ال�شفافية يف
عملياته .وبالعودة �إىل عام � ،1998أ�صبح ا�سم املركز ملوثا ب�سبب حتيزه الوا�ضح ل�صالح
احلكومة يف ذلك الوقت .ونظر كذلك �إىل تطبيق نظام املدد املتداخلة على �أع�ضاء املجل�س يف
عام  2000باعتباره خطوة �إيجابية ل�صالح حيادية اجلهة املنظمة .ومع هذا ،هناك �شكوك
جدية يف �أن املر�شحني لع�ضوية املجل�س مرتبطون ارتباطا وثيقا بالأحزاب ال�سيا�سية .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ف�إن ا�ستئثار الربملان بتعيينهم –و�إن كان برت�شيح من �أع�ضاء الربملان واملجتمع
املدين– كان مو�ضع �شك من قبل مراقبي و�سائل الإعالم ،لأنه يرتك م�ساحة للتدخل ال�سيا�سي
اخلطري .ويف �ألبانيا ،ف�إن امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية تتدخل ب�شكل �سافر يف �شئون املجل�س القومي
للإذاعة والتليفزيون بتدخلها يف انتخاب �أع�ضائه �أو بتحدي قراراته.
ويف �إ�ستونيا ،ف�إن احلكومة هي التي تقوم بتنظيم قطاع البث مبا�رشة .وتقوم وزارة الثقافة،
هناك ،ب�أداء وظائف التنظيم واملعاقبة الأكرث �أهمية ،كمنح الرتاخي�ص ومراقبة املحتوى،
وفر�ض الغرامات ،ووقف و�إلغاء تراخي�ص البث .بيد �أن الوزارة ،ونتيجة ملقاومة حمطات
البث ال�شديدة للتدخل ال�سيا�سي ،ف�إن الوزارة ق�رصت دورها على �ضمان التزام حمطات البث
ب�أحكام القانون دون ال�ضغط على حمطات البث كي تتبع برامج �سيا�سية .كما اقرتحت �إن�شاء
هيئة منظمة جديدة ،لكن مل يتم التو�صل �إىل اتفاق حول التزامات امل�ؤ�س�سة اجلديدة.
ومع هذا ،حتاول الدولة ،يف بع�ض البلدان� ،إعادة فر�ض هيمنتها على الهيئة املنظمة .ففي
التفيا ،وطبقا مل�رشوعي قانونني جديدين �أعدتهما يف عامي  2003و 2004اللجنة الإعالمية
اخلا�صة يف الربملان� ،سيجري حل جمل�س البث الالتفي ،امل�سئول عن تنظيم كل من خدمة
التليفزيون اخلا�صة والعامة ،و�ستتوىل وزارة الثقافة مهام تنظيم قطاع البث التجاري ،مبا
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يف ذلك منح الرتاخي�ص ومنع االحتكارات ،بينما �ستنقل ال�سلطات التنظيمية اخلا�صة بخدمة
البث العامة �إىل هيئة جديدة .ويف �رصبيا ،منح الربملان والية ملدة �ستة �أعوام يف جمل�س
البث لأولئك الأع�ضاء الذين قامت الأحزاب ال�سيا�سية برت�شيحهم ،بينما يعني الأع�ضاء الذين
ر�شحتهم منظمات املجتمع املدين واالحتادات املهنية لأربعة �أعوام فقط.
ومار�ست منظمات املجتمع املدين �ضغوطا على �سلطات الدولة يف �إطار عملية �إ�صالح
الهيئات املنظمة للبث وتقوية ا�ستقاللها .ومع هذا ،ف�إن بع�ضا من هذه الهيئات يخ�ضع كذلك
لنفوذ الوكالء ال�سيا�سيني� ،أو �أن تقوم الأحزاب ال�سيا�سية بتجنيد ممثليها للدفاع عن م�صاحلها
من خالل القرارات التي تتخذها الهيئات املنظمة .ويف �سلوفينيا ،على �سبيل املثال ،وعلى
الرغم من �أن كال من �أع�ضاء الربملان واملنظمات غري احلكومية يقدمون تر�شيحات الأع�ضاء
يف املجل�س القومي للبث و�إعادة البث ،وخ�ضوع ذلك �أي�ضا للربملان ،ف�إن تعيني �أع�ضاء املجل�س
يف الواقع غالبا تعيني �سيا�سي.
وتقدم البو�سنة والهر�سك ،وهي دولة ال تزال خا�ضعة حلماية دولية ،بعد مرور ع�رش
�سنوات على انتهاء احلرب ،حالة خا�صة .وبد�أت الهيئة املنظمة للإعالم كهيئة دولية يحميها
مكتب املندوب ال�سامي من ال�ضغوط ال�سيا�سية .واليوم ،تعترب الهيئة املنظمة هيئة فعالة
وم�ستقلة .ومع هذا ،تعر�ضت الهيئة ل�ضغوط �سيا�سية واقت�صادية مار�ستها جماعات م�صالح
خمتلفة .وكان من امل�أمول �أن ي�صبح املجتمع املدين قوة حمركة تبدد تلك ال�ضغوط ،لكن ال
يزال �أمام تطور املجتمع املدين طريق طويل يتعني عليه �أن يقطعه.
و�ساعدت ا�ستقاللية جلنة الإذاعة والتليفزيون (الهيئة املنظمة للبث يف ليتوانيا) ،وهي
الوحيدة امل�سئولة عن تنظيم حمطات البث التجارية ،على و�ضع نظام للتعيينات؛ حيث ي�أتي
غالبية الأع�ضاء من االحتادات املهنية .ومل تكن هناك حماوالت من احلكومة �أو الربملان للتدخل
يف �شئونها الداخلية .وبالإ�ضافة �إىل اللجنة ،يوجد يف ليتوانيا نظام معرتف به للتنظيم الذاتي
يتمثل يف اللجنة الليتوانية لأخالقيات ال�صحفيني والنا�رشين ومفت�ش �أخالقيات ال�صحفيني.
كما تعر�ض عمل الهيئات املنظمة للبث يف بلدان �أوروبا الغربية لتدقيق انتقادي .ففي
فرن�سا ،تعر�ض املجل�س الأعلى للبث لالنتقادات ب�سبب تبعيته ال�سيا�سية .كما اتهم �أع�ضاء
املجل�س الأعلى للبث مرارا باالفتقار �إىل احلياد؛ نظرا لأن الهيئات ال�سيا�سية هي التي تعينهم.
ويف �إيطاليا �أي�ضا ،وعلى الرغم من البنود القانونية التي حتظر وجود تعار�ض يف امل�صالح
لدى �أع�ضاء هيئة �ضمان االت�صاالت ،ف�إن هناك �شكوكا ت�ستند �إىل �أ�س�س قوية فيما �إذا كانت
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هذه البنود ت�ضمن ا�ستقالل الهيئة املنظمة للبث؛ لأن نظام ت�صويت الأع�ضاء يف هيئة �ضمان
االت�صاالت يعطي يف النهاية ال�سلطة العليا ل�شخ�ص واحد ،هو رئي�س هيئة �ضمان االت�صاالت.
ويكون ت�شكيل ع�ضوية هيئة �ضمان االت�صاالت عادة تكرارا لتوزيع ال�سلطة ال�سيا�سية يف
الربملان (�أربعة �ضد �أربعة) ومن ثم تكون ال�سلطة احلا�سمة يف يد رئي�س الهيئة ،الذي تعينه
احلكومة .ول�ضمان درجة كبرية من اال�ستقاللية عن الدولة ،جرى بناء املكتب الربيطاين
للإعالم يف اململكة املتحدة وفق هيكل �إداري معقد� ،أبقى على منهج “مد الذراع” وهو املنهج
املتبع يف النظام الربيطاين – وي�شري �إىل عالقة تعاونية مالئمة بني احلكومة وال�صناعة والهيئات
املنظمة ،وهو و�ضع ال وجود له يف �أي مكان �آخر يف �أوروبا .ويعمل املكتب الربيطاين
للإعالم يف ظل ثقافة �سيا�سية تقبل با�ستقاللية حمطات البث كقيمة جوهرية ،رغم �أن هذا النظام
للتعيني يرتك من الناحية الفنية م�ساحة لتدخل الدولة .وبينما ال ي�ضمن هذا الو�ضع ا�ستقاللية
الهيئة املنظمة� ،إال �أنه قد يكون �رشطا �رضوريا لتحقيق هذا اال�ستقالل ب�صورة مت�سقة .وبينما
كان قرب بع�ض كبار امل�سئولني يف املكتب الربيطاين للإعالم من احلكومة مثار انتقادات يف
ال�صحف� ،إال �أن الهيئة املنظمة حتظى على ما يبدو بقدر كبري من الثقة .غري �أن املكتب ال يزال
يف �أيامه الأوىل ،لأنه م�ؤ�س�سة حديثة العهد.
و�سار الأملان ،بعد عام  ،1945على النموذج الربيطاين واختاروا لتنظيم هيئة البث العامة
نظاما قائما على الرقابة “الداخلية” ،واختاروا نظاما قائما على الرقابة “اخلارجية” ملحطات
البث اخلا�صة .ول�ضمان ا�ستقاللية هذين النوعني من الهيئات املنظمة؛ فقد جرى ت�شكيلهما من
خالل جماعات اجتماعية ذات �صفة .ومن اجلوانب الأقل �إيجابية يف تنظيم قطاع البث يف
�أملانيا هو حقيقة �أن هياكلها املنظمة �أدجمت ،منذ البداية� ،سلطة الأحزاب ال�سيا�سية ،ومن ثم
كانت عر�ضة للت�أثر بتغري املواقف ال�سيا�سية (انظر الق�سم .)2-6-4
 2-5-3اال�ستقاللية عن ال�ضغوط التجارية

لوثت �ضغوط حمطات التليفزيون التجارية و� /أو ف�ضائح الف�ساد �سمعة الهيئات املنظمة للبث
يف بلدان مثل التفيا وبولندا.
ويعترب جمل�س البث الالتفي غالبا هيئة غري �شفافة ،ومعر�ضة للخ�ضوع ل�ضغوط حمطات
التليفزيون التجارية .وقد يتغري الإطار التنظيمي مبوجب قانون جديد مقرتح ب�ش�أن تنظيم
قطاع البث العام .و�ستتوىل هيئة جديدة تنظيم خدمة البث العامة ،بينما �ستتوىل وزارة الثقافة
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مهام تنظيم البث اخلا�ص .والأ�سا�س الذي ي�ستند �إليه هذا االقرتاح هو حقيقة �أن تعار�ض
امل�صالح ي�سود جمل�س البث الالتفي احلايل ،حيث �إنه ي�صوغ ميزانية حمطة خدمة البث العامة،
ويقوم بتنظيم التليفزيون التجاري يف الوقت نف�سه ،ويت�صارع كال الالعبني على �رشيحة من
كعكة الإعالنات نف�سها.
ويف بولندا ،اتهم املجل�س القومي للبث مبنح تراخي�ص ملحطات البث على نحو تع�سفي.
وطالت املجل�س ف�ضيحة ف�ساد دمرت امل�شهد ال�سيا�سي يف عام  .2003وتفجرت هذه الف�ضيحة
عندما مت الك�شف عن �أن خمرج الأفالم ال�شهري ليف ريفني عر�ض �صفقة على دار الن�رش
البولندية “�أجورا”� ،صفقة تق�ضى ب�أن ت�سقط احلكومة فقرة يف القانون متنع تعدد امللكية بني
النا�رشين والتليفزيون يف م�سودة تعديل مقرتح على قانون البث .وطلب ريفني من �أجورا
 13مليون يورو مقابل خدماته .وقال �إنه كان مبثابة و�سيط ملجموعة من “�أ�صحاب ال�سلطة”.
و�أ�صبح معروفا ب�شكل عام فيما بعد �أن جمموعة “�أ�صحاب ال�سلطة” التي �أ�شار �إليها ريفني ي�شتبه
يف �أنها ت�شمل رئي�س هيئة البث العامة ،و�أمني �رس جمل�س البث ،ورئي�س الوزراء لي�شيك ميلر
جميعا �أية عالقة لهم بهذه الق�ضية .وخل�ص تقرير نهائي �أعدته جلنة برملانية
نف�سه .و�أنكروا
ً
�إىل �أن “م�سئولني غري خمولني �أدخلوا تغيريات غري قانونية على الن�ص الر�سمي للقانون”.
وتعر�ضت الهيئات املنظمة للبث يف �أوروبا الغربية لالنتقاد لتعاملهم املت�ساهل مع حمطات
البث التجارية .وعلى �سبيل املثال ،ميلك املجل�س الأعلى للبث يف فرت�سا ،مبوجب القانون
كثريا يف ا�ستخدامها
الفرن�سي ،جمموعة كبرية من �إجراءات تطبيق القانون ،لكنه تردد
ً
�ضد املخالفني .وهناك اعتقاد �شائع على نطاق وا�سع ب�أن هذا الرتدد ظهر �أ�سا�سا ب�سبب القوة
االقت�صادية الكبرية ملحطات البث اخلا�صة ،وهو ما يثبط الهيئة املنظمة للبث عن التفكري يف
اتخاذ خطوات مت�شددة �ضد املخالفني ،مثل �إلغاء ترخي�ص البث .كذلك ي�شوب نظام تنظيم البث
يف �إيطاليا �ضعف البنود القانونية للأو�ضاع امل�سيطرة ،وعدم و�ضوح �إجراءات التطبيق ،مما
يجعل هيئة �ضمان االت�صال تتجنب اتخاذ قرارات قا�سية �ضد بع�ض حمطات البث القوية.
 3-5-3االفتقار �إىل ال�سلطات

وهناك م�شكلة �أخرى واجهتها حمطات البث ،بالإ�ضافة �إىل ال�ضغوط ال�سيا�سية
واالقت�صادية ،هي االفتقار �إىل �سلطات كافية لفر�ض القواعد املنظمة وتنظيم ال�سوق ب�شكل
فعال .ويف كثري من الدول ال متلك الهيئات املنظمة للبث قدرة كافية ،بل تفتقر �إىل ال�سلطة
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ملراقبة �أن�شطة حمطات البث لر�صد املخالفات .وي�ؤدي االفتقار �إىل مثل هذه القدرات �إىل
ت�أثري عك�سي على قدرة الهيئات املنظمة على فر�ض العقوبات .فمجل�س البث املقدوين ،يف ظل
القانون احلايل الذي ُيتوقع �أن يتغري قريبا ،يعطى مثاال وا�ضحا على قدراته املحدودة جدا؛ �إذ
ميكنه فقط �أن ي�صيغ بدائل ومقرتحات حول منح الرتاخي�ص ملحطات البث ومعاقبتها ،بينما
حتتفظ احلكومة لنف�سها ب�سلطة اتخاذ قرارات يف هذه املجاالت.
ومن �أجل تنظيم ال�سوق على نحو �أف�ضل� ،أ�صبحت حمطات البث يف عدد متزايد من الدول
خمولة القرتاح ال�سيا�سة الإعالمية .ففي بولندا ،من حق جمل�س البث القومي �صياغة �سيا�سة
الدولة يف جمال البث باالتفاق مع رئي�س الوزراء .ومع هذا ،وكقاعدة عامة ،ف�إن النفوذ
الفعلي للهيئات املنظمة للبث يف �إقرار الت�رشيعات حمدود ،رغم ال�سماح لهم بامل�شاركة يف
و�ضع ال�سيا�سة الإعالمية.
وم�شاركة اجلمهور يف �صنع ال�سيا�سة الإعالمية متدنية جدا يف معظم الدول التي ر�صدها
هذا التقرير .وكان �إن�شاء املجل�س القومي للم�ستخدمني يف �إيطاليا ،واملكون من خرباء تفو�ضهم
احتادات امل�ستهلكني خطوة �أوىل مرتددة يف هذا املجال .ويقدمون اقرتاحات حول م�شاريع
ت�رشيعات الإعالم �إىل هيئة �ضمان االت�صال والربملان واحلكومة والهيئات الأخرى .ويف
فرن�سا ،ف�إن م�شاركة اجلمهور ال�ضعيفة جدا يف النقا�ش حول املوافقة على قرارات املجل�س
الأعلى للبث (الهيئة املنظمة للبث يف البالد) حمل انتقادات يف مرات عديدة .وعلى الرغم
من �أن املجل�س يعلن قراراته ،ف�إنه نادرا ما يطلب من املواطنني امل�شاركة يف هذه العملية ،مما
يجعل تنظيم البث نقا�شا خلف الأبواب املغلقة بني اخلرباء وم�سئويل البث وال�رشكات وم�سئويل
احلكومة.

 -4تليفزيون اخلدمة العامة :البحث عن هوية
كانت خدمة البث العامة حمل �إ�شادة من املجل�س الأوروبي وغريه من املنظمات والهيئات
وجزءا من الرتاث
أ�سا�سيا من مكونات الدميقراطية يف �أوروبا،
الدولية ،باعتباره مكو ًنا �
ً
ً
الثقايف الأوروبي .ولكن هناك اتفاقا وا�سعا على �أنها تتعر�ض ،يف الوقت نف�سه ،لتحديات من
امل�صالح ال�سيا�سية واالقت�صادية ،ب�سبب ت�أثري املنابر الإعالمية اجلديدة ،واملناف�سة املتزايدة من
حمطات البث التجارية ،بالإ�ضافة �إىل عوامل �أخرى .ويف الواقع ،هناك �أزمة هوية عميقة
تعاين منها خدمة البث العامة.
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فمن ناحية ،ال يزال �صانعو ال�سيا�سة الأوروبيون يرون خدمة البث العامة �سلعة ثقافية،
�سلعة يجب احلفاظ عليها .ومع ذلك ،انتقدت منظمات دولية ومنظمات حكومية مثل منظمة
التجارة العاملية ( ،)WTOورمبا املفو�ضية الأوروبية� ،إىل حد ما ،الو�ضع التف�ضيلي الذي
تتمتع به حمطات البث العامة ،حيث �إنها حت�صل على متويل حكومي ،يف حني �أنها ( يف معظم
احلاالت) تتناف�س يف الوقت ذاته مع حمطات البث التجارية على �إيرادات الإعالنات.
وثبت تليفزيون اخلدمة العامة موقعه لفرتة طويلة يف ال�سوق يف �أوروبا الغربية ،ويتمتع
بو�ضع �صحي من حيث ح�صة امل�شاهدين .ومع ذلك ،ينتقد مراقبو الإعالم ومنظمات املجتمع
املدين ،يف �أرجاء �أوروبا ،حمطات البث العامة ب�سبب ارتباطاتهم بالأحزاب ال�سيا�سية،
و”احلط من م�ستوى” براجمها ب�سبب املناف�سة مع حمطات البث التجارية .وخدمة البث
العامة يف الدول التي متر مبرحلة انتقالية ،تعانى غالبا من �شكل خا�ص من �أ�شكال االفتقار
�إىل االحرتاف ،ومن �ضعف الإح�سا�س ب�أن لها ر�سالة ،ونق�ص م�صادر للتمويل تتوافر لها
مقومات البقاء ،والتدخل ال�سيا�سي من الهيئات احلاكمة� ،إ�ضافة �إىل �ضعف الوعي العام بالدور
املحدد للدور املتميز لتليفزيون اخلدمة العامة .ونتيجة لذلك ،فمن املتوقع احل�صول على القليل
جدا من خدمة البث العامة يف هذه الدول .ويف منت�صف الت�سعينيات ،ومع قدوم حمطات
البث اخلا�صة ،تفكك احتكار حمطات البث اململوكة للدولة للإعالم يف املراحل ال�سابقة .ومنذ
عام � ،1995شهدت ح�صة حمطات البث العامة من امل�شاهدين تناق�صا حادا وهو ما ا�ستمر
حتى الآن .وفى املجر �شهدت حمطة البث العامة تدهورا مثريا يف عدد امل�شاهدين ،فيما بني
 1995و 2001من نحو  80يف املائة من جمموع امل�شاهدين �إىل  13.2يف املائة فقط .ويف عام
 ،2004وبعد قدوم حمطة البث اخلا�صة «�آر تي �إل تلفيزيا» �إىل �سوق البث الكرواتي انخف�ض
م�شاهدو تليفزيون اخلدمة العامة «ات�ش تي يف» �إىل الن�صف .ومع هذا ،ويف بع�ض الدول مثل
بولندا �أو جمهورية الت�شيك �أو �سلوفينيا �أو �رصبيا �أو املجر جند �أن تليفزيون اخلدمة العامة �أخذ
ي�ستعيد مكانته يف الآونة الأخرية.
 1-4املكانة
�إن حمطات البث العامة يف �أوروبا م�سي�سة ب�شدة ،رغم �أنها من الناحية الر�سمية منظمات
عامة م�ستقلة عن الدولة ،وهناك حاالت كثرية جدا من التدخل.
وتكافح حمطات البث العامة من �أجل �إ�ضفاء ال�رشعية على وجودها يف بيئة متعددة القنوات،
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كما تكافح لتو�صيل ر�سالتها للجمهور الذي تخدمه على امل�ستوى القومي .وهذا امل�أزق ناجت عن
ثالثة عوامل �أ�سا�سية :الق�صور ال�شديد واحلاد يف هياكل الإدارة ملحطات البث العامة ،عدم
كفاية املوارد و� /أو �سهولة الت�أثري على م�صادر التمويل ،بطء عملية الإ�صالح التي حتدث يف
برامج هذه املحطات لتمييزها عن برامج التليفزيون التجاري .وبالطبع ،تتداخل هذه العوامل
الثالثة وتتفاعل مع بع�ضها البع�ض.
ومن ال�شائع �أن تتواجد داخل الهياكل الإدارية ملحطات البث العامة �شخ�صيات ترتبط
بالنخبة ال�سيا�سية املحلية ،وه�ؤالء الأ�شخا�ص ،ك�أع�ضاء يف جمال�س الهياكل الإدارية ملحطات
البث العامة ،ميثلون غالبا م�صالح الأحزاب ال�سيا�سية وال�سيا�سيني الذين �أو�صلوهم �إىل
منا�صبهم .وهذا هو ال�سبب يف �أن �أ�سلوب الإدارة و�إدارة حمطات اخلدمة العامة �أ�صبحت لعبة
�سيا�سية تتغري خاللها الهياكل الإدارية ملحطة اخلدمة العامة مع تغري احلكومات ،خا�صة فى
الدول التي متر مبرحلة انتقالية ،ولكنها ال تقت�رص عليها فقط.
واكتمل حتويل حمطات البث اململوكة للدولة �إىل كيانات خدمة عامة �شكليا يف دول و�سط
و�رشق وجنوب �رشق �أوروبا – الذي حدث بعد عام  – 1990مع ا�ستثناءات قليلة .ومع
ذلك ،ال تزال عملية التحول �إىل كيانات خدمة عامة ،يف معظم احلاالت تقريبا ،عملية �شكلية
�أكرث منها جوهرية .ويف الواقع ،ال تزال الدولة تلعب دور «املدير اخلفي» ،الذي ي�سيطر
�سيطرة قوية على حمطة اخلدمة العامة .ومعظم حمطات البث العامة هذه لها و�ضع املنظمات
�أو الهيئات العامة .واال�ستثناءان الوحيدان هما تليفزيون «�إىل تي يف» يف الالتفي ،وهو �رشكة
ذات م�سئولية حمدودة مملوكة للدولة ،وكذلك تليفزيون «تي يف بي» البولندي ،واململوك
بالكامل ل�رشكة «�أ�سهم م�شرتكة» تابعة لوزارة اخلزانة .ومتثل املجر� ،أي�ضا ،ا�ستثناء :فمحطتا
البث العامتان «�إم تي يف» و»دونا تي يف» متثالن �رشكتي �أ�سهم م�شرتكتني تديرهما م�ؤ�س�سة
�أُن�شئت ،يف الت�سعينيات ،لهذا الغر�ض .ويف �رصبيا ،جتاهلت احلكومة يف مار�س و�أبريل
 2004بندا يف قانون البث ،وقامت عو�ضا عن ذلك بتعيني مدير عام وجمل�س �إدارة ملحطة
خدمة البث العامة «�آر تي �إ�س» مبا�رشة ،م�ست�شهدة بقانون امل�رشوعات العامة واملجاالت ذات
ال�صلة بامل�صلحة العامة كم�صدر ل�سلطتها ،والذي يخولها القيام بهذا� .أما يف �أوروبا الغربية،
فكان اال�ستثناء الوحيد هو حمطة «راي» الإيطالية ،حيث متلك وزارة االقت�صاد واملالية ح�صة
الأغلبية بها.
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 2-4الإدارة الر�شيدة (احلوكمة)
 1-2-4هيكل الإدارة الر�شيدة

وكقاعدة ،يت�ألف هيكل الإدارة الر�شيدة ملحطة البث العامة يف الدول التي مت ر�صدها يف هذا
التقرير من ثالثة م�ستويات رئي�سية :جمل�س للمحافظني وجمل�س للإدارة ومدير عام .واملجل�س
ككل م�سئول ب�شكل �أ�سا�سي عن ال�سيا�سة العامة لهذه املحطة ،والإ�رشاف على ميزانية املحطة
و�أن�شطتها .وي�رشف جمل�س الإدارة على الإدارة اليومية للبث .وبالإ�ضافة �إىل هذين النوعني
من الهياكل ف�إن بع�ض حمطات البث العامة مثل التليفزيون الت�شيكى لديها جلنة للإ�رشاف
م�سئولة عن �أن�شطة املجل�س و�إجراء املراجعة املالية.
وثمة منوذج خمتلف لتنظيم حمطة البث العامة هو النموذج الذي يعمل من خالل هيكل
�إداري «خارجي» ،يقوم بتعيني �إدارة املحطة ويراقب �أن�شطتها .ويف �إ�ستونيا ،يتوىل جمل�س
البث ،وهو هيئة م�ستقلة م�سئولة عن الإ�رشاف على حمطة «�إي تي يف» مهمة تنظيم املحطة.
والو�ضع نف�سه موجود يف ليتوانيا؛ حيث ي�رشف جمل�س الإذاعة والتليفزيون الليتواين على
حمطة «�إل �آر تي» .وهناك منط خمتلف من �أمناط الإدارة ،هو ذلك الذي يعمل من خالل
هيكل �أكرث تب�سيطا يتكون فقط من فريق للإدارة .وتلك هي احلال يف دول مثل بلغاريا،
حيث تعني الهيئة الرئي�سية املنظمة للبث (جمل�س و�سائل الإعالم الإلكرتونية) جمل�س �إدارة من
خم�سة �أع�ضاء لإدارة حمطة البث العامة «بي �إن تي» .ويف التفيا ،يدير حمطة «�إل تي يف»
جمل�س �إدارة من ثمانية �أع�ضاء ،ويقوم املجل�س القومي للإذاعة والتليفزيون ،الهيئة القومية
املنظمة للبث ،برت�شيح وتعيني املدير العام ملجل�س الإدارة ،الذي يجري تكليفه بتعيني املديرين
التابعني له .وفى هذا النظام ،ال يوجد جمل�س حمدد ملحطات البث العامة ي�سيطر على اجلهاز
الإداري.
 2-2-4التعيينات

ب�شكل عام ،يرتاوح عدد �أع�ضاء جمال�س �إدارات حمطات البث بني ت�سعة وخم�سة ع�رش
ع�ضوا .وتعد �أملانيا مثاال جديرا باملالحظة ،حيث يتباين عدد �أع�ضاء جمال�س حمطات البث
للمنظمات الإقليمية الع�رش الأع�ضاء يف حمطة «�إيه �آر دي» ،وجمل�س تليفزيون «زد دي
�إف» ،ومن املمكن �أن ي�صلوا �إىل  77ع�ضوا .ويف �سلوفينيا ،يوجد هيكل كبري ،حيث يبلغ
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عدد �أع�ضاء جمل�سي الإذاعة والتليفزيون (وميثالن كال من الإذاعة والتليفزيون)  25ع�ضوا.
وت�ستمر مدة ع�ضوية جمال�س حمطات البث العامة ما بني ثالث و�ست �سنوات .وعادة ،يعني
الربملان �أع�ضاء جمال�س حمطات البث العامة .ويف بع�ض الدول مثل بولندا و�رصبيا ،تعينهم
جمال�س البث العامة� .أما التفيا ،ف�إن الهيئة العامة امل�سئولة عن تنظيم البث تعني املدير العام
فقط ملحطة البث العامة ،ثم يعني املدير �أع�ضاء املجل�س الذي يعاونه .بيد �أن هناك الآن اقرتاحا
بت�رشيع جديد ب�إن�شاء جمل�س بث جديد ينظم حمطة التليفزيون العامة فقط ،بينما تتوىل وزارة
الثقافة تنظيم حمطات البث التجارية .وعادة ف�إن الهيئات التي عينت �أع�ضاء هذه املجال�س هي
التي تقيلهم.
وتت�ألف جمال�س �إدارات حمطات البث العامة من عاملني حمرتفني يف التليفزيون،
ويكونون عادة مديرين بالإدارات الرئي�سية الداخلية يف املحطات� ،أو مر�شحني يقرتحهم
املدير العام للمحطة .ومن الطبيعي �أن تعينهم جمال�س حمطات البث العامة.
ويلعب املدير العام يف حمطات البث العامة دورا حموريا يف معادلة الإدارة .ويعني
املجل�س املنظم ملحطات البث مديري عموم حمطات البث العامة فيما عدا ا�ستثناءات قليلة -مثل
رومانيا وجمهورية مقدونيا ،حيث يعني الربملان مديري عموم حمطات البث املحلية ،وتركيا
حيث تعني احلكومة املدير العام.
ويف �أوروبا الغربية ،ف�إن �آليات تعيني الهيئات الإدارية لتليفزيون اخلدمة العامة �أكرث
تعقيدا .ففي فرن�سا ،على �سبيل املثال ،ف�إن احلكومة والربملان والهيئة املنظمة للبث والعاملني
يف م�ؤ�س�سة البث العامة“ ،فران�س تيليفزيون” ،هم الذين يعينون جمال�س �إدارات املحطات.
ويف �أملانيا ،يت�ألف جمل�سا حمطتي البث العامة “�إيه �آر دي” و”زد دي �إف” من جماعات
اجتماعية مهمة ،لها مقاعد يف هذه املجال�س ي�ضمنها القانون .ومع هذا ،ويف نهاية الأمر ،ويف
معظم احلاالت ،يدرك اجلمهور من هو الطرف الذي يقف وراء هذه الرت�شيحات.
ومتلك جمال�س تليفزيونات خدمة البث العامة ال�سلطة الأكرب بني الهياكل الإدارية ملحطات
البث العامة .ويف معظم البلدان ،تعني هذه املجال�س املدير العام للمحطة ،الذي يختار بدوره
فريق �إدارته .ومع هذا ،اكت�سب من�صب املدير العام قدرا كبريا من الأهمية يف بع�ض الدول
التي متر مبرحلة انتقالية .ففي جمهورية الت�شيك ،على �سبيل املثال ،ي�ؤكد املراقبون وجهة
النظر التي ت�شري �إىل �أن التليفزيون الت�شيكي يحتاج �إىل �شخ�صية قوية لقيادة ومقاومة التدخل
ال�سيا�سي يف �شئون املحطة مبا�رشة �أو من خالل جمل�س املحطة الذي يعني �أع�ضاءه جمل�س
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النواب .ويف دول �أخرى ،مثل رومانيا ،كان لو�ضع �سلطات متعاظمة يف يد �شخ�ص واحد
–من خالل اجلمع بني وظيفة املدير العام ورئي�س جمل�س �إدارة املحطة يف وظيفة واحدة – �آثار
�سلبية على ا�ستقالل املحطة ،حيث يعني الربملان املدير العام  -رئي�س املحطة.
 3-4ر�سالة خدمة البث العامة والتزاماتها
حمطات البث العامة يف كل مكان عليها عدد من االلتزامات التي ت�ستند على ثالثة مبادئ
رئي�سية :الربامج امل�صممة ملحطات البث العامة ،تقدمي �إعالم حمايد ودقيق ،و�إتاحة حرية
و�صول �شاملة �أمام اجلميع .وحمطات البث العامة يف معظم الدول مطالبة ب�أداء الوظائف
واملهام التالية:
•�أن تذيع �أخبارا ومعلومات دقيقة وحمايدة ومتوازنة ومو�ضوعية؛
•�أن ت�ضمن التنوع يف الربامج ويف وجهات النظر املعرو�ضة؛
•�أن تذيع قدرا معينا من الأخبار وبرامج ثقافية وفنية وتعليمية وبرامج خا�صة
بالأقليات ،وبرامج دينية وبرامج موجهة للأطفال وبرامج ترفيهية؛
•�أن تروج للثقافات والقيم املحلية؛
•�أن تنتج وتذيع برامج ذات �صلة بكل الأقاليم واملناطق يف الدولة؛
•�أن تخ�ص�ص وقتا جمانيا لإعالنات اخلدمة العامة ،مثل ال�صحة العامة و�سالمة
الطرق والر�سائل العاجلة من �سلطات الدولة.
وعادة ما تكون حمطات التليفزيون التجارية ملزمة بعدد من التزامات البث العامة ،مثل
جتنب التحري�ض على الكراهية العرقية والعنف �أو جتنب �إذاعة برامج �إباحية �إال يف �ساعات
مت�أخرة من الليل .ويتيعن على حمطات البث العامة �أن تتبع -بالإ�ضافة �إىل ذلك -جمموعة
من القواعد الإر�شادية الإ�ضافية ،و�أن تعمل من خالل التزامات م�ستقرة قانونيا .ويف معظم
الدول التي ر�صدت يف التقرير ،هناك بع�ض االلتزامات التي ت�شرتك فيها حمطات التليفزيون
العامة والتجارية ،لكن هناك اختالفات كبرية بني التزامات كل منهما.
وكذلك ،ف�إن حمطات البث العامة ملزمة ب�شكل عام ب�إذاعة �أنواع من الربامج التي ال
تظهر بال�رضورة على حمطات التليفزيون التجارية ،وخ�صو�صا الربامج الثقافية والتعليمية
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والربامج اخلا�صة بالأقليات والربامج الإقليمية .وتظهر االلتزامات املفرو�ضة على حمطات
البث العامة فهما م�شرتكا ب�أن تليفزيون اخلدمة العامة لي�س جمرد و�سيط للإعالم وعليه �أن
يقوم بدور جمتمعي �أو�سع بكثري .وت�شمل ر�سالته ترويج الثقافة والتقاليد والقيم املحلية.
وت�شدد الت�رشيعات على مثل هذا الدور يف بع�ض الدول .ففي تركيا ،مثال ،يلتزم تليفزيون
اخلدمة العامة «تي �آر تي» بتحري الأهداف القومية للدولة القائمة على الإ�صالحات ومبادئ
�أتاتورك ،م�ؤ�س�س الدولة الرتكية العلمانية احلديثة .ويف بولندا ،ف�إن حمطة التليفزيون العامة
مطالبة باحرتام الن�سق امل�سيحي للقيم وتقوية الروابط العائلية.
بيد �أن اجلزء الأعظم من االلتزامات املفرو�ضة على حمطات البث العامة جتري �صياغته
�صياغة ف�ضفا�ضة وغام�ضة ،مما يرتك م�ساحة كبرية للتف�سري .ويف اململكة املتحدة ،يتعني على
هيئة الإذاعة الربيطانية �أن تعر�ض «قدرا ومدى كبريين» للمنتجات القادمة من ا�سكتلندا
وويلز و�أيرلندا ال�شمالية واملناطق االجنليزية� .أما حمطات البث العامة يف كرواتيا والبو�سنة
والهر�سك ف�إنها مطالبة ب�أن تقدم ح�ص�صا «مالئمة» من املعلومات والربامج الثقافية والتعليمية
والرتفيهية .ويف جمهورية مقدونيا و�رصبيا ،ف�إن حمطات البث العامة مطالبة بتقدمي برامج
للأقليات القومية بلغاتها .وعموما ،ف�إن حمطات البث العامة ال تخ�ص�ص قدرا كافيا للربامج
الثقافية �أو اخلا�صة بالأقليات� ،أو تذيع هذه الربامج يف ال�ساعات التي ال جتذب م�شاهدين.
وتقدم بع�ض الدول قي �أوروبا الغربية مناذج �أكرث تعقيدا اللتزامات حمطات البث العامة.
ففي فرن�سا تتحمل كل قناة من قنوات «فران�س تيليفزيون» الثالث الرئي�سية التزامات خدمة
عامة معينة .فكل من قناتي «فران�س  »2و»فران�س  »3مطالبة ب�أن تقدم وقتا جمانيا خم�ص�صا
للأحزاب ال�سيا�سية املمثلة يف الربملان وللنقابات واجلمعيات واملنظمات املهنية التي يعترب �أن
لها متثيال قوميا ،ا�ستنادا �إىل قواعد يحددها املجل�س الأعلى للبث ،الهيئة العامة املنظمة للبث
يف فرن�سا .ويتعني على قناة «فران�س � »2أن تذيع برامج دينية ،ويتعني على القنوات العامة
الثالث �أن تذيع ب�شكل منتظم برامج حول العلم والتكنولوجيا .وعلى الرغم من �أن كثريا من
هذه الربامج يذاع يف �ساعات مت�أخرة؛ ف�إن فر�ض جمموعة �أكرث تف�صيال من التزامات اخلدمة
العامة �ساعد قنوات «فران�س تيليفزيون» على �أن يكون لها �صوت �أكرث متيزا يف م�رسح البث
باللغة الفرن�سية.
وهناك التزامات بتقدمي خدمة بث عامة على جميع قنوات البث الأر�ضية يف بريطانيا .وهذا
هو تفرد النموذج الربيطاين يف البث ،حيث تتحمل هيئة الإذاعة الربيطانية امل�سئولية الأكرب
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باعتبارها حمطة البث العامة ،تليها القناة الرابعة� .أما �شبكة «�آي تي يف» ( )I.T.Vوالقناة
اخلام�سة فعليهما التزامات �أقل ت�شمل االنتاج الإقلبمي وحدا �أدنى من املتطلبات يف براجمها،
من بينها ال�شئون اجلارية والأخبار .وحت�صل كل من هيئة الإذاعة الربيطانية والقناة الرابعة
على ترددات للبث دون �أية تكلفة يف مقابل التزامهما بتقدمي خدمة بث عامة.
 4-4التمويل
وحمطات البث التليفزيونية العامة م�ؤ�س�سات �ضخمة باملعايري املحلية يف جميع الدول
الأوروبية .وعلي امل�ستوي الأوروبي ،ف�إن خم�س ًا من بني ال�رشكات الع�رش الكربى امل�صنفة
طبقا لإيرادات الت�شغيل �رشكات عامة (�إيطاليا واململكة املتحدة وفرن�سا و�أملانيا).
وتوظف حمطات اخلدمة العامة مائتي موظف يف الأ�سواق الأوروبية الأ�صغر .ويعمل
يف كل حمطة من حمطات البث العامة يف كل من و�سط و�رشق �أوروبا ما بني  1500و3000
موظف ،يف املتو�سط ،لكن الأجور واملرتبات تتزايد بزيادة حجم الدولة .وتبلغ قوة العمل يف
تليفزيون «تي يف بي» البولندي  4600موظف ،بينما يعمل يف قناة «تي �آر تي» الرتكية ثمانية
�آالف موظف .ويف �أوروبا الغربية ،ف�إن قوة العمل يف قناتي اخلدمة العامة الأملانيتني «�إيه �آر
دي» و»زد دي �إف» معا  25000موظف .وتوظف حمطات البث العامة عددا من العاملني
�أكرب من املحطات التليفزيونية اخلا�صة يف ال�سوق نف�سه لتقدمي �أحجام متماثلة من الربامج .ويف
املجر ،على �سبيل املثال ،عمل نحو  1600موظف يف تليفزيون اخلدمة العامة يف عام .2004
وتقدم حمطتا التليفزيون التجاريتان «�آر تي �إل كلوب» و»تي يف  »2الكمية نف�سها من الربامج
بعدد من العمل ي�صل فقط �إىل  400موظف.
وفى معظم الدول ،ف�إن منوذج متويل حمطات البث العامة منوذج خمتلط ،ويجمع
بني م�صدرين من م�صادر الإيرادات الثالثة التالية :ر�سوم الرتاخي�ص التي يدفعها دافعو
ال�رضائب ،واملخ�ص�صات التي ت�أتي من ميزانية الدولة ،والإيرادات التجارية من الإعالنات
و�إيرادات حقوق البث والتربعات وت�أجري الأدوات الفنية ،وغري ذلك من الأ�صول التي
متلكها املحطات .ومن بني الدول القليلة التي تعتمد فيها حمطة البث العامة على م�صدر واحد
فقط اململكة املتحدة ،حيث متول هيئة الإذاعة الربيطانية عملياتها من �إيرادات ر�سوم الرتخي�ص
فقط (�إذ �أن �إيراداتها التجارية تعترب هام�شية ن�سبيا) ،و�إ�ستونيا حيث تغطي حمطة «�إي تي يف»
نفقاتها يف الأ�سا�س من خالل الدعم الذي حت�صل عليه من الدولة .وفى الواقع ،ف�إن �إ�ستونيا
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هي الدولة التي اختربت منوذجا جديدا لتمويل تليفزيون اخلدمة العامة من خالل الر�سوم
التي تفر�ض على حمطات البث اخلا�صة .وبد�أ العمل بهذا النموذج يف عام  ،1998وا�ستمر
يعمل حتى منت�صف عام  .1999وكان مو�ضع �إ�شادة على نطاق وا�سع يف هذه الدولة� ،إذ �أنه
مكن تليفزيون «�إي تي يف» من نقل ب�ؤرة اهتمامه بعيدا عن الربامج التي كانت ذات نزوع
جتاري ،لريكز �أكرث على الربامج الثقافية .ومن خالل هذا النموذج ،مت حتويل قدر كبري من
�أموال الإعالنات �إىل حمطات التليفزيون اخلا�صة .ومع هذا �ألغي هذا النموذج عندما ف�شلت
حمطة تليفزيونية خا�صة هي «تي يف »1يف دفع م�ساهمتها ال�سنوية لتليفزيون «�إي تي يف» يف
املوعد املحدد.
ويف العديد من الدول التي ر�صدها هذا التقرير ،ومن بينها كرواتيا وجمهورية الت�شيك
و�إيطاليا وبريطانيا وجمهورية مقدونيا ورومانيا و�سلوفاكيا و�سلوفينيا وتركيا ،ف�إن �أكرث من
 50يف املائة من �إجمايل متويل حمطات البث العامة ي�أتي من �إيرادات ر�سوم الرتاخي�ص� .أما
يف دول �أخرى ،مثل �ألبانيا وليتوانيا و�إ�ستونيا والتفيا و�رصبيا (التي �سيعاد فيها فر�ض ر�سوم
الرتخي�ص الإجبارية اعتبارا من �أول �أكتوبر  )2005واملجر ،ف�إن التمويل الأ�سا�سي ملحطات
البث العامة ي�أتي من خالل ميزانية الدولة.
 5-4خدمة البث العامة على مفرتق طرق
كانت خدمة البث العامة ،يف العقد املا�ضي ،مو�ضع �إ�شادة وانتقاد بالقدر نف�سه تقريبا.
وحظيت حمطات اخلدمة العامة بدعم الهياكل ال�سيا�سية الأوروبية ،حيث اعتربتها النخبة
ال�سيا�سية الأوروبية جزءا �أ�سا�سيا من الهوية الثقافية لأوروبا .وينظر �إىل حمطات البث
العامة فى الربوتوكول اخلا�ص بنظام البث العام امللحق على معاهدة ام�سرتدام املوقعة يف عام
 ،1997على �أنها «مرتبطة ب�شكل مبا�رش باالحتياجات الدميقراطية واالجتماعية والثقافية لكل
جمتمع ،وترتبط باحلاجة �إىل احلفاظ على التعددية الإعالمية» .ويت�ضمن هذا الربوتوكول
البند الذي ترك للدول الأع�ضاء ،كل ح�سب قدرته ،متويل حمطات البث العامة «للوفاء
بالتزامات اخلدمة العامة»( .)10و�أعاد املجل�س الأوروبي يف امل�ؤمتر الوزاري ال�سابع ل�سيا�سة
الإعالم اجلماهريي ،يف كييف يف عام  ،2005الت�أكيد على خدمة البث العامة «باعتبارها
عن�رصا للتما�سك االجتماعي ،وتعبريا عن التعددية الثقافية وعامال �أ�سا�سيا لإعالم تعددي
ومتاح للجميع»( .)11وفى الوقت نف�سه� ،أكدت املفو�ضية الأوروبية الر�أي القائل �إن امل�ساعدة
رواق عربي العدد 62-61

46

كيف �أمكن تطوير الإعالم املرئي فى �أوروبا؟

التي تقدمها الدولة لتليفزيون اخلدمة العامة يجب �أن متر باختبار التنا�سبية ،الذي يعنى �أن
م�ساعدة الدولة يجب �أال تزيد على التكاليف ال�صافية لر�سالة خدمة البث العامة.
ومن ناحية �أخرى ،تعر�ضت خدمة البث العامة ل�ضغوط من منظمة التجارة العاملية ،التي
دعت �إىل حترير كامل ل�سوق ال�صوتيات واملرئيات ،وهو ما يعني �إنهاء املعاملة التف�ضيلية
ملحطات البث العامة .ويف الوقت نف�سه حاجج البنك الدويل ،يف درا�سة له يف عام ،2002
ب�أنه ميكن �أداء التزامات اخلدمة العامة ب�شكل �أكرث فاعلية من خالل حمطات البث اخلا�صة.
وتطعن حمطات البث اخلا�صة �أي�ضا يف منوذج متويل حمطات البث العامة ،والذي يدعون
�أنه غري عادل للمناف�سني من القطاع اخلا�ص .واتهموا حمطات البث العامة مرارا “ب�رشاء”
ح�ص�ص من جمهور امل�شاهدين ب�أموال الدولة �أو �أموال دافعي ال�رضائب .بيد �أن مراجعة
ملحطات البث العامة حول العامل كله� ،أجرتها م�ؤخرا �رشكة ماكنزى لال�ست�شارات الدولية
ل�صالح املكتب الربيطاين للإعالم ،خل�صت �إىل �أنه ال يوجد دليل على �أن امل�ستويات العالية
لتمويل القطاع العام “تخرج من املناف�سة” التمويل التجاري .ويكتب م�ؤلفو هذه الدرا�سة �أنه
من الناحية الإح�صائية ،ف�إن الت�أثري الأهم ي�أتي من الناجت املحلي الإجمايل ،الذي له ت�أثري قوي
ب�شكل خا�ص على م�ستوى متويل الإعالن.
و�أخريا ،ال يزال تليفزيون اخلدمة العامة ،يف الدول التي متر مبرحلة انتقالية ،مقرتنا
يف �أذهان اجلمهور بفكرة تليفزيون الدولة ،ب�سبب التاريخ الطويل الحتكار الدولة ال�شيوعية
للتليفزيون ،وكذلك ب�سبب وجود حاالت كثرية للك�شف عن تدخل الدولة يف �أن�شطة حمطات
البث العامة وبراجمها .وال تزال بع�ض احلكومات مرتددة على ما يبدو يف التخلي عن
�سيطرتها على حمطات البث العامة .ويف �رصبيا ،يف�ضل املدير احلايل ملحطة “�آر تي �إ�س”
الذي عينته احلكومة �أن ي�سمى حمطة البث ال�سابقة التي كانت مملوكة للدولة “التليفزيون
الوطني” وهذه احلالة من الإعجاب ال�شديد بالأهمية املفرت�ضة “للم�ؤ�س�سة الوطنية” ،وهي يف
هذه احلالة تليفزيون “�آر تي �إ�س” ،هي ال�سبب وراء احلفاظ على �أوهام “العظمة الوطنية”
بكل خماطرها ،والتي كانت بارزة يف برامج حمطة البث اخلا�ضعة للدولة.
 6-4اال�ستقاللية
�إن ال�رشط الأكرث �أهمية كي تقوم حمطات البث العامة ب�أداء دورها هو �أن تكون قادرة على
العمل ب�شكل م�ستقل عن الدولة .وهناك ثالثة جماالت ت�صبح فيها م�س�ألة اال�ستقاللية �أ�سا�سية
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ومهمة ،كي تعمل خدمة البث العامة ب�شكل كامل؛ كو�سيط للإعالم اجلماهريي مو�ضوعي
وموثوق به .وهذه املجاالت هي :اال�ستقالل املايل ،واال�ستقالل الإداري ،وا�ستقالل ال�سيا�سة
التحريرية .واملجاالت الثالثة مرتابطة ولها ت�أثري مبا�رش على الأداء العام لتليفزيون اخلدمة
العامة.
 1-6-4اال�ستقالل املايل
ينظر ب�شكل عام �إىل دعم حمطات البث العامة من خالل ميزانية الدولة باعتباره منوذج
التمويل الأكرث خطورة لأنه ي�ؤدي تلقائيا �إىل اعتماد حمطة البث العامة على الدولة.
وي�رض دعم الدولة الو�ضعية امل�ستقلة ملحطة البث العامة ،ب�شكل خطر .وهذا هو الو�ضع
يف �ألبانيا ،حيث ي�أتي معظم الأموال التي ت�ستخدمها حمطة البث العامة “�آر تي �إ�س �إت�ش”
من خزينة الدولة مبا�رشة .ويزيد غياب ال�شفافية يف �إدارة هذه الأموال من املخاوف ب�ش�أن
ا�ستقاللية املحطة .وفى الوقت نف�سه ،ال ي�شجع هذا النمط من التمويل حمطة “�آر تي �إ�س �إت�ش”
على ا�ستكمال الإ�صالح بداخلها و�أن تبحث عن �أ�ساليب �أكرث مرونة للإدارة .كذلك ،ف�إن
اعتماد حمطتي البث العامتني يف بلغاريا “بي �إن تي” و “بي �إن �آر” على �أموال الدعم التي
تقدمها الدولة يلقي ب�شكوك كبرية على ا�ستقاللهما ال�سيا�سي .ويف �رصبيا ،كان هناك احتجاج
عام عندما �أعاد الربملان ،يف �أغ�سط�س عام  ،2005فر�ض ر�سوم الرتخي�ص الإجبارية،
بربطها مع فاتورة الكهرباء .وحاجج كثري من خرباء الإعالم ب�أن الر�سوم الإجبارية لي�ست
مربرة طاملا كان هناك تليفزيون خدمة عامة.
ور�سوم الرتخي�ص هي ر�سوم يدفعها مالكو �أجهزة التليفزيون ،وهي م�ستقلة عن ميزانية
الدولة ،وت�سمى هذه الر�سوم ،فى بع�ض الدول ،با�سم ال�رضيبة على التليفزيون ،ويتم
حت�صيلها مع فاتورة الكهرباء .وتعترب �إيرادات ر�سوم الرتخي�ص النموذج الأكرث مالءمة
لتمويل حمطة البث العامة طاملا كانت هناك �شفافية وم�ساءلة حول �إنفاق املال العام .بيد �أن
التمويل من خالل ر�سوم الرتخي�ص كان �أي�ضا مو�ضع ت�سا�ؤالت مهمة يف بع�ض الدول ،حيث
�إن هذه ال�رضيبة العامة غري مربرة بجودة الربامج وتنوعها ،والتي متيز على نحو كاف
برامج تليفزيون اخلدمة العامة عن الربامج التي يقدمها التليفزيون التجاري( .انظر الق�سم
 .)6وثمة ظاهرة �شائعة �إىل حد ما  -خا�صة يف الدول التي متر مبرحلة انتقالية وتطبق نظام
ر�سوم الرتاخي�ص ملحطات البث العامة – وهي تقل�ص �إقدام النا�س على دفع هذه الر�سوم
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ب�سبب عدم كفاءة نظم حت�صيلها ،وانت�شار املعاناة االقت�صادية على نطاق وا�سع ،وكذلك رف�ض
الأ�رس دفع الر�سوم حيث يعتقدون �أنهم ال يتلقون �أي مقابل ذا قيمة.
ومتثل �إيرادات ر�سوم الرتخي�ص ،يف كثري من البلدان التي ر�صدها التقرير ،اجلزء
الأكرب من ميزانيات حمطات البث العامة .ورغم �أن ر�سوم الرتخي�ص هي �أ�سا�سا �رضيبة
م�سترتة ،ف�إن حقيقة �أنها ال ت�أتي من ميزانية الدولة مبا�رشة جتعلها و�سيلة م�رشوعة لتمويل
حمطة اخلدمة العامة ،لأنها ت�ضمن لها قدرا �أكرب من اال�ستقالل املايل .ويف املجر ،اعترب �إلغاء
ر�سوم الرتخي�ص يف عام  2002ر�سالة رمزية �سلبية ،تظهر �أن احلكومة القائمة تتحدى ب�شكل
وا�ضح ومعلن ا�ستقالل حمطة البث العامة.
ومع هذا ،ف�إن جمرد فر�ض ر�سوم ترخي�ص على تليفزيون اخلدمة العامة ال يكفي ل�ضمان
اال�ستقالل املايل ملحطة البث العامة .وطاملا �أن الربملان �أو احلكومة هما اللذان يحددان م�ستوى
ر�سوم الرتخي�ص ،وطاملا �أن زيادتها تتطلب تغيريا يف الت�رشيع ،ف�إن ر�سوم الرتخي�ص ميكن
�أن ت�صبح �أداة �أخرى ت�ستخدمها الدول لل�سيطرة على حمطات البث .ويف �أملانيا ،هناك جلنة
م�ستقلة لتقييم وتقدير املتطلبات املالية ملحطات البث العامة .ومل يكن متويل حمطات التليفزيون
العامة يف املجر كافيا قبل �إلغاء ر�سوم الرتخي�ص� ،إذ �أن احلكومات ال�سابقة مار�ست مرارا
�ضغوطا �سيا�سية على هذه املحطات ب�إبقاء ر�سوم الرتخي�ص يف م�ستوى متدن لإعاقة املحطة من
�أن ت�صبح م�ستقلة فعليا .وال يتحقق اال�ستقالل املايل ملحطات البث العامة �إال من خالل و�ضع
م�صدر م�ستقر وفعال لتمويلها يرتبط مب�ؤ�رشات اقت�صادية مثل معدل الت�ضخم ،وبتمثيل مالئم
للجمهور.
 2-6-4اال�ستقالل الإداري

�شهدت ال�سنوات الأخرية تنوعا متزايدا يف الهيئات التي تعني الهياكل الإدارية ملحطات
البث العامة يف الدول التي متر مبرحلة انتقالية .وهذا تطور �إيجابي �إذ �أنه يقلل من ال�سيطرة
ال�سيا�سية على حمطات البث (انظر الق�سم  .)2-4غري �أن امل�شاحنات ال�سيا�سية ال تزال تف�سد
عملية التعيني ،ومن ثم فال تزال ال�شكوك يف تعر�ض حمافظي حمطات البث العامة للتدخل
ال�سيا�سي كبرية.
وفى �ألبانيا ،زعمت نقابة العاملني يف حمطة «�آر تي �إ�س ات�ش» مرارا �أن انتخاب املدير
العام للمحطة هو م�س�ألة �سيا�سية متاما ،م�ست�شهدين بحقائق ت�ؤكد هذا الزعم .وفى جمهورية
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مقدونيا ،وعلى الرغم من التغيريات القانونية يف عامي  1997و 1998والتي كانت تهدف
�إىل زيادة م�ستوى ا�ستقاللية الهياكل الإدارية يف تليفزيون اخلدمة العامة ،فقد ا�ستمرت التقاليد
احلزبية ال�سيا�سية يف حمطة الإذاعة والتليفزيون «�إم �آر تي» ،وعادة ما يكون مديرو املحطة
مقربني من الأحزاب ال�سيا�سية احلاكمة .كذلك ،وكقاعدة يف مقدونيا ،ت�ضمن الأحزاب
ال�سيا�سية توزيع املنا�صب الإدارية العليا فيما بني مر�شحني من خلفيات عرقية خمتلفة ،يدينون
بدورهم بالوالء للأحزاب ال�سيا�سية التي عينتهم.
وكانت �أزمة التليفزيون الت�شيكي  2001-2000مثاال على ت�سيي�س �إدارة حمطات البث
العامة .وتفجرت هذه الأزمة عندما عني جريى هوداك ،وهو �صحفي ي�شتبه يف �أن له �صالت
باحلزب املدين الدميقراطي مديرا للمحطة .ودعمت مظاهرات كبرية يف ال�شوارع احتجاجات
العاملني يف املحطة .ويف النهاية ،ا�ستقال هوداك وخ�ضع الربملان ل�ضغوط �شديدة من الر�أي
العام لتغيري طريقة تعيني الأجهزة الإدارية للتليفزيون الت�شيكي ،وخا�صة جمل�س التليفزيون
الت�شيكي ،الذي يعني بدوره املدير العام للمحطة .ومبقت�ضى التغيري �أ�صبح على الربملان �أال
يعني �أع�ضاء جمل�س التليفزيون الت�شيكي مبا�رشة ،كما كان الأمر يف ال�سابق ،ولكن من خالل
جمموعة كبرية من املندوبني الذين تر�شحهم منظمات املجتمع املدين .ومع هذا مل ي�ؤد النظام
اجلديد �إىل تغيريات كبرية؛ �إذ �أن الأحزاب ال�سيا�سية ظلت تبحث عن مر�شحني لها من داخل
منظمات املجتمع املدين ودفعهم يف النهاية لع�ضوية الأجهزة الإدارية .ومن ثم ،كانت م�شاركة
املجتمع املدين يف تعيني الهياكل الإدارية خطوة نحو قدر �أكرب من ا�ستقالل الأجهزة الإدارية،
لكنها ال ت�ضمن ا�ستقالل الإدارة.
وتعترب املجر مثاال �آخر على �ضعف ت�أثري املجتمع املدين على الهياكل الإدارية يف حمطات
البث العامة ،حيث يدير حمطتي التليفزيون العموميتني «�إم تي يف» و»دونا تي يف» جمال�س
كبرية من الأمناء ت�ضم ممثلني من املنظمات غري احلكومية .وب�شكل عام ،هناك انتقادات
ملجال�س �إدارات هذه املحطات ب�سبب العدد الكبري لأع�ضائها (فمجموع �أع�ضاء املجل�سني يف
كلتا املحطتني يزيد على  60ع�ضوا) ،وهو ما يلغي حدود امل�سئولية عن القرارات التي تتخذ.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجري اختيار ممثلي املنظمات غري احلكومية دون �أي �آلية تفوي�ض
ر�سمية ،وهم يفتقرون لل�صفة التمثيلية وللخربة يف جمال الإعالم ،ومرتبطون غالبا بالأحزاب
ال�سيا�سية ،وحتى يف حالة وجود نظام لإدارة حمطات البث العامة را�سخ ومتطور منذ فرتة
طويلة ،كما هو احلال يف �أملانيا ،ف�إن النفوذ ال�سيا�سي على الهياكل الإدارية لهذه املحطات
كبري .وبداية ،ف�إن الأحزاب ال�سيا�سية ممثلة ب�شكل مبا�رش يف حمطتي «�إيه �آر دي» و»زد دي
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�إف» من خالل برملانات الواليات .وغالبا ما ينحاز �أع�ضاء جمل�سي �إدارة املحطتني حلزب
�سيا�سي رغم تر�شيحهم من خالل املجموعات االجتماعية واملنظمات غري احلكومية .وفى
�إيطاليا ،ال تزال حمطة التليفزيون العامة «راي» خا�ضعة ل�سيطرة الربملان ،ومن ثم لنفوذ
الأحزاب ال�سيا�سية ،حتى بعد �إجراء العديد من الإ�صالحات الت�رشيعية .و�إزداد الو�ضع �سوءا
مع تزايد النفوذ ال�سيا�سي ل�سلفيو برل�سكونى ،القطب الإعالمي الذي ي�سيطر على (ميديا�سات)،
�أكرب حمطة تليفزيونية يف البالد.
وكان لغياب القواعد الوا�ضحة للتعامل مع تعار�ض امل�صالح يف كثري من الدول ت�أثري �سلبي
على ا�ستقالل الهياكل الإدارية ملحطات البث العامة .وهذا هو الو�ضع يف بولندا ،حيث ال
يحظر على �أع�ضاء املجل�س امل�رشف على قناة «تي يف بي» �شغل منا�صب �أخرى تدر عليهم
دخال يف حمطة «تي يف بي» .و�سمح هذا الو�ضع لأع�ضاء جمل�س الإدارة غالبا ب�أن ي�شغلوا
منا�صب يف حمطة «تي يف بي» نف�سها ،وفى ال�رشكات التابعة لها..
 3-6-4ا�ستقالل ال�سيا�سة التحريرية

يرتبط ا�ستقالل ال�سيا�سة التحريرية ارتباطا وثيقا باال�ستقالل املايل والإداري ملحطات البث
العامة .وال ميكن حتقيق ا�ستقالل ال�سيا�سة التحريرية دون متويل قوي ي�سمح للمحطة ب�إعداد
حتقيقات وتقارير �إخبارية قوية و�إنتاج برامج عالية اجلودة� ،أو دون هياكل �إدارية ت�ضمن
ح�صانة املحطة يف مواجهة ال�ضغوط اخلارجية.
وتعمل جميع حمطات البث العامة وفقا ملجموعة من املعايري التحريرية والقواعد الإر�شادية
للإنتاج التي ت�ستهدف �ضمان �إعداد برامج عالية اجلودة و�أخبار دقيقة وغري متحيزة .ويكمل
هذه املعايري �آليات للتنظيم الذاتي مثل مواثيق �أخالقيات مهنة ال�صحافة .بيد �أن هناك ميال
ل�صياغة املعايري الداخلية ملحطات البث على نحو �شديد الغمو�ض وخلدمة �أغرا�ض �شكلية
فقط .ويعتمد ا�ستقالل ال�سيا�سة التحريرية ملحطات البث العامة على امل�ستوى العام ال�ستقالل
عملياتها ،وكذلك على احرتافية ال�صحفيني وت�صميمهم على �أن يقدموا للجمهور تقارير �صادقة
ومو�ضوعية.
وجرى ا�سترياد �أو مواءمة القواعد الإر�شادية املوجهة للربامج يف هيئة الإذاعة الربيطانية
يف كثري من الدول التي متر مبرحلة انتقالية .وهذه القواعد حمكومة مببادئ احلياد والدقة
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والتمثيل النزيه للجماعات االجتماعية والأفراد .ويعد مفهوم “النزاهة الواجبة” مفهوما
رئي�سيا يف ال�سيا�سة التحريرية لهيئة الإذاعة الربيطانية ،وهو مفهوم يركز على ثقافة للربامج
حتكمها الدقة والنزاهة واحرتام احلقيقة .ومل تنتهك هيئة الإذاعة الربيطانية هذه املبادئ �إال فيما
ندر ،رغم �إنتاجها ال�ضخم من الربامج.
ويتباين ب�شدة و�ضع التغطية الإخبارية وا�ستقالل ال�سيا�سة التحريرية .وهناك بلدان
حت�سنت فيها �إىل حد ما التغطية الإخبارية التي تقدمها حمطات التليفزيون العامة ،لكن حمطات
التليفزيون العامة يف بلدان �أخرى تقدم تقارير م�شوهة �سيا�سيا وغري دقيقة ومتحيزة حزبيا.
ويعاين ال�صحفيون يف حمطات البث العامة يف عملهم من تدخالت و�ضغوط �سيا�سية مبا�رشة
وغري مبا�رشة.
م�سح ال�ستقالل ال�سيا�سة التحريرية يف حمطات البث العامة
بلغاريا

�أ�صبحت املمار�سات ال�صحفية حمرتفة ،والتغطية نزيهة عادة ،وتعتمد على م�صادر
جيدة .لكن عدم وجود حاجز بني الإدارة وق�سم التحرير و�ضغوط احلزب احلاكم
�أعاقت حتقيق تليفزيون “بي �إن تي” ا�ستقالال حقيقيا.

كرواتيا

حت�سن �أداء حمطة البث العامة �إىل حد كبري ،بينما مل تظهر الربامج الإخبارية على
التليفزيون املحلي حتيزا ملحوظا للأحزاب احلاكمة.

جمهورية
الت�شيك

ال يتعر�ض �إعالميو التليفزيون الت�شيكي لتدخالت مبا�رشة وخطرية من ال�سيا�سيني
�أو الإدارة يف عملهم ،لكنهم يتهمون �أع�ضاء الربملان مبمار�سة �ضغوط غري مبا�رشة
عندما ينددون عالنية بربامج التحقيقات التليفزيونية.

املجر

التحيز ال�سيا�سي يف حمطة التليفزيون العامة �أكرث و�ضوحا عنه يف و�سائل الإعالم
التجارية� .إال �أن التحيز امل�ؤيد للحكومة يف حمطة التلقزيون العامة املجرية لي�س له
ت�أثري كبري على امليول ال�سيا�سية للجمهور العام.

�ألبانيا

ا�ستقالل ال�سيا�سة التحريرية يف �ألبانيا �ضعيف ب�شدة يف و�سائل الإعالم العامة
واخلا�صة ،ويرجع ذلك جزئيا �إىل عدم وجود �آليات للتنظيم الذاتي ،التي مل تطبق
ب�سبب املقاومة التي واجهتها من قبل جميع حكومات ما بعد ال�شيوعية.

التفيا

ال يقدم التليفزيون العام تغطية مو�ضوعية .كما تت�ضمن الربامج الإخبارية تعليقات
و�آراء .وهذه العادة ناجمة عن ال�صياغة الغام�ضة للمعايري ال�صحفية يف مواثيق
�أخالقيات املهنة يف املحطة ،مما ي�سمح ب�إذاعة تغطيات تت�ضمن �آراء,
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بولندا

خ�ضع �صحفيو تليفزيون “تي يف بي” لتوجيه مبا�رش من �إدارة املحطة ،التي ترف�ض
�أن تدفع لل�صحفيني �أو حتذف براجمهم من اجلدول �إذا مل يعملوا وفق املطالب
ال�سيا�سية لإدارة املحطة.

رومانيا

ا�شتهر تليفزيون “�إ�س �آر تي يف” ب�أنه بوق للحكومة ،التي �سيطرت ب�شكل مبا�رش
وفر�ضت رقابتها على الربامج الإخبارية للمحطة .وبا�رش تليفزيون “�إ�س �آر تي
يف” بعد االنتخابات العامة يف عام  2004عملية كبرية لإعادة هيكلة املحطة ،التي
من امل�أمول� ،أن ت�ضع حدا لتدخل احلكومة يف �شئون املحطة.

�إ�ستونيا،
ليتوانيا

ال توجد �أمثلة على التدخل ال�سيا�سي يف ا�ستقالل ال�سيا�سة التحريرية يف تليفزيون “بي
�إ�س بي”.

�إيطاليا

نظرا ل�ضعف �إدارة حمطة “راي” يكون �صحفيو املحطة عر�ضة لهجمات من
التحالف احلاكم .وا�شتملت حالتان �شهريتان على �إقالة �صحفيني م�شهورين يف حمطة
“راي” هما ،انتزو بياجي ومي�شيل �سانتورو ،بعد �أن هاجمهما علنا �سلفيو برل�سكوين
القطب الإعالمي ورئي�س الوزراء.

فرن�سا

ا�ستقالل ال�سيا�سة التحريرية �أمر يتعلق باملمار�سة .ويتلقى ال�صحفيون الفرن�سيون
دعما من نقابات �أو منظمات مهنية عندما يواجهون �ضغوطا .وثمة تطور �أكرث
خطورة يتمثل يف العالقة بني ال�صحفيني وامل�صادر ال�سيا�سية التي يعتمدون عليها
والتي يتبادلون خاللها املعلومات اجلديرة بالتغطية الإخبارية.

 -5البث التليفزيوين اخلا�ص :تركيز امللكية
«م ْن ميلك ماذا يف و�سائل
�إن تركيز ملكية و�سائل الإعالم ،وغياب ال�شفافية فيما يتعلق بـ َ
الإعالم ،الكبرية عقبتان رئي�سيتان �أمام بناء حمطات تليفزيونية جتارية م�ستقلة وجديرة
بالثقة .بيد �أنه يفرت�ض �أن تركيز ملكية و�سائل الإعالم ،يف بع�ض البلدان ال�صغرية ،احلل
الوحيد لبناء �رشكات �إعالمية تتوافر لها مقومات البقاء .وم�ستوى تركيز امللكية يف �أوروبا
الغربية �أعلى منه يف البلدان االنتقالية ،لكن اندماج املنافذ الإعالمية يحدث يف البلدان االنتقالية
مبعدل �أ�رسع .وحمطات التليفزيون التجارية يف بلدان �أخرى مدعومة ماليا من قبل �سيا�سيني
�أو �أنها جزء من م�رشوعات �أكرب ،ومن ثم ،تكون مبثابة �أداة ملبا�رشة م�صالح �سيا�سية �أو
جتارية .وغالبا ما ُينتقد التليفزيون التجاري يف �أوروبا «للهبوط بامل�ستوى» ،والت�ضحية
باجلودة العامة من �أجل احل�صول على �أكرب عدد ممكن من امل�شاهدين ،ومن ثم زيادة فر�ص
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جذب �أموال الإعالنات .ويتقا�ضى ال�صحفيون الذين يعملون يف حمطات التليفزيون التجارية
يف البلدان االنتقالية �أجورا �أقل – و�إن كانوا يف بع�ض احلاالت يك�سبون �أكرث من الذين يعملون
يف حمطات البث العامة – كما �أنهم يتمتعون بقدر حمدود من احلماية الوظبفبة� ،إن كانت هناك
�أي حماية .وت�ؤثر هذه العوامل جميعا على ا�ستقاللية غرف الأخبار يف حمطات التليفزيون
التجارية.
 1-5االلتزامات
وتعمل حمطات التليفزيون التجارية على �أ�سا�س تراخي�ص ت�صدرها الهيئات املنظمة
املحلية ،التي تراقب �أي�ضا ما تعر�ضه حمطات التليفزيون التجارية ل�ضمان امتثال املحطات
اخلا�صة لبنود القوانني القائمة احلاكمة للبث التليفزيوين يف كل دولة .واملحطات التجارية يف
�أوروبا الغربية تخ�ضع عادة لبع�ض االلتزامات العامة خلدمة م�صلحة اجلمهور ،رغم حريتها
يف و�ضع جداول براجمها وحتديد حمتواها .وفكرة فر�ض التزامات خدمة عامة على حمطات
البث التجارية يف البلدان التي خرجت من نظم احلكم الت�سلطية لي�ست �شائعة على نطاق وا�سع.
وهذه االلتزامات حمددة يف الت�رشيعات اخلا�صة بالبث و� /أو الرتخي�ص بالبث.
ومن بني �أربع بلدان �أوروبية غربية جرى ر�صدها يف هذا التقرير ،كانت هناك مطالب
كبرية بتقدمي اخلدمة العامة مفرو�ضة على القنوات التجارية .ففي اململكة املتحدة و�أملانيا .ويف
فرن�سا ،تلزم الهيئة املنظمة املحطات التجارية بعر�ض �أنواع معينة من الربامج ،التي ترتبط
غالبا باحلفاظ على املرياث الثقايف القومي .ويف �إيطاليا ،هناك فقط حد �أدنى من االلتزام
باجلودة على املحطات التجارية.
وتخ�ضع املحطات العامة واملحطات التجارية ملجموعة من االلتزامات القانونية باملحتوى
�ص» بتجنب عر�ض حمتوى يت�ضمن م�شاهد مفرطة يف العنف �أو
العام للبث ،مثل حماية «ال ُق رَّ
م�شاهد �إباحية �رصيحة قبل �ساعة معينة ،ال�ساعة التا�سعة م�ساء مثال .وهناك �أي�ضا حظر على
التحري�ض على الكراهية العرقية �أو الدينية .وبالن�سبة للدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي،
ف�إن بع�ض هذه االلتزامات م�أخوذ من توجيهات برنامج «تليفزيون بال حدود» Television
 )TWF(without Fromtiersالتابع لالحتاد الأوروبى (�سي�شار �إليها فيما يلى بتوجيهات
تليفزيون بال حدود)( ،)12فى حني �أنه بالن�سبة للدول غري الأع�ضاء فى االحتاد الأوروبى،
ف�إن هناك بع�ض املواد والبنود ذات ال�صلة فى «الإتفاقية الأوروبية للتليفزيون العابر للحدود»
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( )ECTTالتابع ملجل�س �أوروبا( .)13وهناك تداخل كبري بني بنود توجيهات «تليفزيون بال
حدود» وتوجيهات ««االتفاقية الأوروبية للتليفزيون العابر للحدود».
وتخ�ضع حمطات البث التجارية ،يف بع�ض البلدان ،ملجموعة من االلتزامات الإ�ضافية
اخلا�صة بالربامج من�صو�ص عليها يف اتفاق الرتخي�ص الذي وقعته املحطة التجارية عند
ح�صولها على ترخي�ص للبث التليفزيوين (انظر الق�سم .)6
 2-5تركيز امللكية
وكما هو احلال فى �أى جمال جتاري �آخر ،ف�إن الربح هو املحرك الرئي�سي ملحطات البث
اخلا�صة .ويتعني على حمطات التليفزيون التجارية ،كي حتقق �أرباحا �أن جتذب �أعدادا كبرية
من امل�شاهدين مما يولد �إيرادات من الإعالنات .غري �أن التليفزيون لي�س كغريه من جماالت
الأعمال ،اذ انه يقدم نوعا خا�صا من ال�سلع ،يتمثل فى الأخبار واملعلومات ،وبالتاىل ف�إنه
يقوم بتوزيع هذا املنتج م�ستخدما جزءا من نطاق حمدود من الرتددات ،والتى ت�شكل موردا
عاما تديره الدولة .وعالوة على ذلك ،ف�إن التليفزيون هو �أكرث الو�سائط ت�أثريا ونفوذا فى
املجتمعات املتقدمة ،وبالتاىل له دور حمورى و�أ�سا�سى مهم على امل�ستوى االجتماعى ،وهو
ما يخلق �أ�سا�سا يربر فر�ض القواعد املنظمة له.
�إن التطور الأكرث �سلبية فى قطاع التليفزيون التجارى منذ عملية حترير قطاع التليفزيون
التجاري كان دائما تركيز امللكية فى يد عدد قليل من املالكني ،وهو ي�رض بتنوع وتعددية
التليفزيون ،كما �أنه يهدد ا�ستقاللية ال�سيا�سة التحريرية .وتركيز امللكية التليفزيونية فى يد عدد
قليل من الأ�شخا�ص �أمر خطري بحد ذاته� ،إذ �أن ذلك يعنى تركيزا فى النفوذ ميكن ا�ستخدامه
لتحقيق مكا�سب �سيا�سية �أو �شخ�صية �أو �أيديولوجية �أو جتارية.
وخالل العقد املا�ضى� ،شهدت �صناعة الإعالم عددا من عمليات الإندماج الكربى وكذلك
عمليات اال�ستحواذ ،التي �أدت �إىل تقوية بع�ض االمرباطوريات الإعالمية ال�ضخمة عرب القارة
الأوروبية ،و�ألقت باال�سواق املحلية للتليفزيون فى يد هذه املجموعات الإعالمية .وحتى بعد
�إقرار بع�ض الت�رشيعات املناه�ضة لالحتكار ،وو�ضع �أ�سقف حمددة مللكية حمطات التليفزيون،
�إال �أن امل�ؤ�س�سات التليفزيونية ا�ستغلت ب�شكل كبري القوانني املت�ساهلة وبع�ض الثغرات الت�رشيعية
�أو �ضعف الآليات التنظيمية املفرو�ضة عليها ،للحفاظ على ح�ص�ص ملكيتها وحتى لتو�سيعها
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�إما ب�إخفاء �آثار ملكيتها من خالل نطاق قانوين �أجنبي يحمى �رسيتها �أو با�ستخدام هياكل للملكية
متعددة امل�ستويات ومعقدة للتمل�ص من �أى فح�ص جتريه الهيئات املنظمة.
ودرجة تركيز ملكية و�سائل الإعالم فى �أوروبا الغربية �أكرب منها فى الدول االنتقالية.
وقطاع البث التجارى الإيطاىل هو املثال الأو�ضح على ذلك ،حيث �رشكة «ميديا�ست» التى
ميتلكها �سلفيو برل�سكونى ،رجل الأعمال الأ�سطورة القادم من ميالنو ،والذى �أ�صبح رئي�سا
الوزراء ،هى ال�رشكة التى متتلك قنوات التليفزيون التجارى الثالث الكربى فى �إيطاليا وهى
«كانال  »5وقناة «�إيطاليا �أونو» وقناة «ريتي  .»4وفى �أملانيا ،فهناك حد ال يجب جتاوزه
بالن�سبة لرتكيز ملكية املحطات التليفزيونية اخلا�صة هو  30يف املائة ،ومعنى ذلك �أن امل�رشعني
قبلوا ،فعليا ،بوجود نوع من االحتكار الثنائي فى جمال التليفزيون اخلا�ص ،والذي كان
يتطور منذ منت�صف الثمانينيات .وتواجه فرن�سا مع�ضلة م�ستمرة حول كيفية املواءمة بني
التعددية والتنوع فى جمال الإعالم ،وذلك مع �إن�شاء كيانات �إعالمية فرن�سية �ضخمة قادرة
على املناف�سة على امل�ستوى الدوىل.
ويف العقد املا�ضى �أي�ضا ،ومع فتح �أ�سواق �رشق وو�سط �أوروبا �أمام امل�ستثمرين من
القطاع اخلا�ص ،اندفعت جمموعات غربية عديدة للمنطقة لبناء �شبكات تليفزيونية �ضخمة.
وحظرت الت�رشيعات الوطنية امللكية االجنبية لو�سائل الإعالم فى العديد من الدول ال�شيوعية
ال�سابقة ،مع �أوائل الت�سعينيات ،ولكنها �أ�صبحت �أكرث ت�ساهال الآن ،حيث ي�سمح للم�ؤ�س�سات
الإعالمية الأجنبية ب�أن ت�ستثمر ب�شكل مبا�رش فى جمال الإعالم .واال�ستثناء الوحيد هنا هو
�رصبيا ،حيث التزال هناك قيود وحدود قانونية كبرية على امللكية الأجنبية لو�سائل الإعالم
حيث ي�سمح لر�أ�س املال الأجنبى ب�أن ي�شارك بن�سبة  49يف املائة فقط من �إجماىل ر�أ�س املال
امل�ستثمر عند الت�أ�سي�س.
ومن كربيات �رشكات التليفزيون الأوروبية فى �رشق وو�سط �أوروبا «امل�ؤ�س�سة الإعالمية
لو�سط �أوروبا» الأمريكية ،والتى بنت �شبكة من ت�سع حمطات تليفزيونية فى �ست دول
خالل اخلم�سة ع�رش عاما االخرية .وكذلك جمموعة “�آر تي �إل” الأملانية والتى هى جزء
من امرباطورية “برتل�سمان” والتى متلك حمطات تليفزيونية فى كل من املجر وكرواتيا
وتخطط ملزيد من اال�ستحواذات .وهناك كذلك املجموعة ال�سويدية “�إم تي  6مودرن تاميز
جروب”  MT6 Modern Times Groupوالتى تقوم بت�شغيل حمطات وطنية فى كل
دول البلطيق� ،إ�ضافة �إىل الإمرباطورية الإعالمية االخبارية التى ميتلكها املليادرير روبرت
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مردوخ ،والذى ميلك الآن �أكرب حمطة تليفزيونية فى بلغاريا� ،إ�ضافة �إىل �رشكة “�إ�س بي
�إ�س”  SBSوالتى متار�س ن�شاطها فى املجر.
 3-5تعدد امللكية
تتباين القواعد املنظمة لتعدد ملكية حمطات التليفزيون .ففى معظم الدول التى �سبق ذكرها،
حتظر الت�رشيعات �صفقات تعدد امللكية .وعادة ال ي�سمح ل�رشكة بت�شغيل حمطتني خمتلفتني
لهما نف�س التواجد� ،أو تبثان لبيوت فى املنطقة اجلغرافية نف�سها .وعلى �سبيل املثال ،متنع
الت�رشيعات عموما ت�شغيل حمطتني �إذاعيتني على �شبكة واحدة .وعالوة على ذلك ،ف�إن معظم
الدول لديها �أحكام قانونية تعار�ض امللكية امل�شرتكة للإعالم املطبوع والإعالم الإلكرتونى.
ومع ذلك ،ال توجد �أى قيود على تعدد ملكية و�سائل الإعالم فى بلغاريا �أو ليتوانيا �أو بولندا.
وفى الأعوام الأخرية ،ف�إن االجتاه الأوروبي الغربي لبناء �رشكات للو�سائط الإعالمية بد�أ
ي�صل للدول االنتقالية ،حيث يوجد الآن املزيد من الإندماجات الإعالمية املتعددة الو�سائط.
وحتى بالن�سبة للدول ذات الت�رشيعات القانونية املناه�ضة لتعدد للملكية ،هناك تدعيم للرتكيز
الر�أ�سى للملكية حيث ي�ستخدم املالكون هياكل معقدة ومركبة للملكية لإخفاء ملكيتهم .ففى
�سلوفاكيا ،جند �أنه على الرغم من القيود القانونية ال�صارمة على تعدد امللكية ،ف�إن القطب
الإعالمى املحلى ال�شهري �إيفان كوموتريك ميلك �أ�سهما فى ثالث حمطات تليفزيونية وكذلك فى
�رشكة «ميديا برنت �آند كابا بروجر�سو»  ،Media Print & Kapa Pressegrossoالتي
تعد �أكرب �شبكة لتوزيع ال�صحف فى البالد.
�أما فى الدول ال�صغرية ،ف�إن تركيز امللكية الإعالمية عادة ال يعترب تهديدا حقيقيا .وعلى
�سبيل املثال ،جند �أن �صانعى القرار فى جمال الإعالم فى �إ�ستونيا يقولون �إنه فى مثل هذه
الأ�سواق ال�صغرية ف�إن ال�رشكات الإعالمية لن تكون قادرة على اال�ستمرار والبقاء �إذا مل
تتجمع معا ،وتقيم �شبكات ت�ضامنية فى جمال عملها .ومع ذلك ،ف�إن �إ�ستونيا متثل منوذجا
وا�ضحا وقويا لرتكيز ملكية و�سائل الإعالم �أفقيا ور�أ�سيا ،حيث تدير املجموعة الرنويجية
«�شيب�ستد»  Schibstedكربى امل�ؤ�س�سات الإعالمية فى هذه الدولة .وهناك حجة �أخرى
تعزز احلاجة �إىل تقوية تعدد امللكية جاءت من ال�رشكة البولندية “�أجورا”  ،Agoraوهى
نا�رش �صحيفة “جازيتا فيربوت�شا” ،كربى ال�صحف فى بولندا ،وتدير كذلك �شبكة من املحطات
الإذاعية املحلية ،حيث قالت �إن التهديد احلقيقى للتعددية الإعالمية ياتى من م�رشوعات تقوم
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على تعدد امللكية مملوكة ل�رشكات �إعالمية عمالقة متعددة اجلن�سيات وال ت�أتي من �رشكات
حملية.
� 4-5شفافية امللكية
ويعد نق�ص �شفافية ملكية و�سائل الإعالم ق�صورا �آخر فى �أ�سواق التليفزيون التجارى،
وهو قد يخفى عن �أعني اجلمهور تعار�ضات حمتملة فى امل�صالح ،وتدخل املالكني فى الربامج
التي تذيعها هذه املحطات .ورمبا كان ت�سجيل ال�رشكة الإعالمية يف اخلارج ،يف بلدان �أخرى
كالت�سجيل فى قرب�ص مثال �أو فى دول مثل �سوي�رسا حيث تعطى هذه الدول �ضمانات بخ�صو�ص
�رسية ملكية و�سائل الإعالم ،واحدة من �أكرث و�سائل �إخفاء امللكية �شيوعا .وفى بلغاريا مثال،
ف�إن املالكني احلقيقيني للعديد من املنافذ الإعالمية غري معروفني� ،إذ �أنهم ي�سجلون هذه املنافذ
حتت �أ�سماء �رشكات موجودة خارج الدولة .وفى رومانيا �أي�ضا ،ف�إن الكثري من املحطات
التليفزيونية تخفى ملكيتها يف دول �أجنبية .ويف العامني املا�ضيني� ،أجربت الهيئة املنظمة للبث
فى رومانيا ،وب�ضغوط من املجتمع املدنى ،عددا من املحطات التليفزيونية على الك�شف عن
مالكيها ،ولكن ال تزال ملكية و�سائل الإعالم فى رومانيا حتى الآن بعيدة متاما عن الو�ضوح
وال�شفافية .وفى �رصبيا ،ميلك بوجوليوت كارييت�ش ،وهو �أحد «الأوليجاركيني» اجلدد
مع �إخوته حمطة «بي كي تليكوم»  ،BK Telecomوهى حمطة تليفزيونية حملية معروفة
مبواقفها املحافظة وبدعمها لنظام ميلو�سوفيت�ش ال�سابق ،ولكن مرة بعد �أخرى كانت هناك
�شائعات ب�أن ال�رشكة لديها ح�ص�ص غري معلن عنها فى �صحف �أ�سبوعية وغريها من و�سائل
الإعالم املطبوعة.
وقد يكون ا�ستحداث �أحكام قانونية متكن الهيئات املنظمة للبث من فح�ص كل م�ستويات
ملكية حمطات البث �أحد احللول لت�سليط املزيد من ال�ضوء على القطاع .وفى الوقت نف�سه،
ميكن خلطوات مثل و�ضع قواعد بيانات مركزية متاحة للجمهور حول ملكيات و�سائل
الإعالم ،وفر�ض عقوبات �أ�شد على �رشكات البث التى تخفى بيانات ملكيتها �أو تقدم بيانات
مغلوطة حول ملكيتها ،من �ش�أنها �أن ت�ساعد على �إ�ضفاء مزيد من ال�شفافية على هذا القطاع.
وال يجب لالختفاء وراء الهياكل القانونية الأجنبية �أن يعني �أنه ميكن ملحطات البث التمل�ص
من اال�شرتاطات الوطنية ب�أن تكون �شفافة بالكامل .وحتى �إذا ما كانت �رشكه متتلك حمطة
تليفزيونية م�سجلة ب�شكل ر�سمى فى �سوي�رسا ،حيث هناك حفاظ على �رسية امللكية ،ال يجب
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�أن مينع ذلك الهيئة املنظمة للبث فى هذه الدولة التي تعمل فيها هذه املحطة من �إلزام املحطة
مو�ضع ال�شك -بالك�شف عن ملكيتها. 5-5ال�سوق
يتم متويل املحطات التليفزيونية التجارية من �إيرادات الإعالنات ومن �إيرادات جتارية
�أخرى؛ مثل رعاة البطوالت الريا�ضية �أو ال�شئون الفنية �أو من خالل الت�سوق عرب التليفزيون.
وفى �سوق الإعالم ،كان التليفزيون هو القطاع الذى حاز الن�صيب الأكرب من �إيرادات
الإعالنات خالل العقد املا�ضى ،كما �أن ح�صته من هذه املوارد �آخذة فى التزايد باطراد قيا�سا
بو�سائل الإعالم الأخرى مثل ال�صحافة املطبوعة �أو الراديو �أو الإعالنات يف ال�شوارع.
وتعترب �إيطاليا �أكرب �سوق �إعالنى فى �أوروبا من حيث متو�سط ن�صيب الفرد من الإنفاق
على الإعالنات .وعلى الرغم من الفارق الوا�ضح بني �أ�سواق �أوروبا الغربية و�أ�سواق الدول
التى متر مبرحلة انتقالية ،ف�إن �أ�سواق الإعالن فى هذه الدول االنتقالية تنمو مبعدل �أ�رسع.
وت�أتي املجر فى املرتبة الثانية بعد �إيطاليا فى الدول التى ير�صدها التقرير ،من حيث متو�سط
ن�صيب الفرد من الإنفاق على الإعالنات ،بينما تظل �ألبانيا والبو�سنة والهر�سك فى نهاية
القائمة متخلفة عن نظرياتهما فى املنطقة .وفى معظم هذه الدول ،يجذب التليفزيون �أكرث من
ن�صف �إجمايل الإنفاق القومي على الإعالن .وال يجذب التليفزيون �أقل من �إجمايل الإنفاق
القومي على الإعالن �إال يف �أربع دول يف �أوروبا الغربية جرى حتليلها فى هذا التقرير (فرن�سا
وايطاليا واململكة املتحدة و�أملانيا) ،ويف جمهورية الت�شيك ،ودولتني من دول البلطيق (التفيا
و�إ�ستونيا) .وبا�ستثناء البو�سنة والهر�سك وبولندا ،يجذب التليفزيون التجارى الق�سم الأعظم
من �إجمايل الإعالنات التليفزيونية يف الدول الأخرى.
ومع هذا ،فمن املهم مالحظة �أن هذه البيانات اخلا�صة بالإنفاق على الإعالنات (للعام
 )2003ت�ستند على �أرقام �إجمالية .وهذه الأرقام غري موثوق بها يف كثري من الدول االنتقالية؛
لأنها ت�ستند على الر�سوم الر�سمية التي تقدمها املحطات التليفزيونية للمعلنني والتي ال ت�شمل
التخفي�ضات (املنت�رشة على نطاق وا�سع) و�صفقات املقاي�ضة والعموالت التى تقدم �أو حت�صل
من وكاالت الإعالن �أو ال�رشكات التى ت�شرتى و�سائل الإعالم.
وفى هذه الدول ،تكون الأرقام احلقيقية ال�صافية �أقل بكثري .وهناك فروق ملحوظة بني
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الأرقام ال�صافية والأرقام الإجمالية التي تظهر يف دول مثل تركيا ورومانيا واملجر .وعلى
الرغم من �أن هذه الفروق لي�ست ملحوظة ب�شكل كبري بالن�سبة لعوائد الإعالنات ف�إن مثل هذه
الفروق تظهر �أي�ضا فى �أ�سواق دول �أوروبا الغربية.
 6-5ا�ستقاللية التليفزيون التجارى
وغري �إطالق التليفزيون التجارى ،على نحو جوهري ،امل�شهد العام للتليفزيون فى الدول
االنتقالية ،و�أجربت املحطات احلكومية ال�سابقة على �إعادة ت�شكيل و�صياغة براجمها كي
ت�صمد �أمام املناف�سة .وفى الأيام الأوىل من البث التليفزيون التجارى فى هذه الدول ،كان
لبع�ض هذه املحطات الريادة فى تقدمي �أخبار مفعمة باحليوية وبرامج �سيا�سية ناجحة وقدمت
ا�ستطالعات وحتقيقات مهمة� .أما اليوم فلم تعد املحطات التليفزيونية التجارية هي املرجع
ل�صحافة التحقيقات التليفزيونية الر�صينة �أو برامج التليفزيون ذات اجلودة؛ �إذ �أن هذه املحطات
حتاول بكل جهودها جذب الق�سم الأعظم من جمهور امل�شاهدين .وهى جتنح ب�شكل متزايد اىل
تقدمي ترفيه رخي�ص� ،أو منخف�ض اجلودة وال�سعى وراء �أخبار الإثارة.
و�آليات التنظيم الذاتي فى حمطات التليفزيون التجارية فى الدول االنتقالية قليلة العدد،
وغالبا ما يكون ال�صحفيون العاملون فى مثل هذه املحطات معر�ضني ل�ضغوط مبا�رشة وغري
مبا�رشة .ورمبا كان «احتاد و�سائل الإعالم الإلكرتونية امل�ستقل» يف �رصبيا �أحد الأمثلة القليلة
على �صياغة حمطات البث اخلا�صة ملواثيقها الأخالقية.
ومن جهة �أخرى �صار وا�ضحا غياب القواعد املنظمة الوا�ضحة يف الكثري من الدول،
وتقا�ضي ال�صحفيني �أجورا �أقل ي�ضطرون لقبولها نظرا ملحدودية فر�ص العمل فى هذه الدول.
ورمبا تكون القاعدة هنا هى �أن �رشكات البث الأجنبية عادة ما تقدم �رشوط وظروف عمل
ملوظفيها فى الدول االنتقالية ميكن اعتبارها �أدنى من ال�رشوط والظروف التى تقدمها فى دولها
الأ�صلية .وغالبا ما ت�شكو جمعيات ال�صحفيني واملنظمات املهنية والنقابات فى كل من كرواتيا
و�رصبيا ودول �أخرى من هذا الو�ضع .وعادة ما يخ�شى ال�صحفيون من فقد وظائفهم� ،إذ
ال توجد فى الدول االنتقالية نف�س و�ضعية التفاو�ض اجلماعى للعمالة �أو احلمائية التى تقدمها
االحتادات وغريها من املنظمات فى دول �أوروبا الغربية ال�صناعية .وفى مثل هذه البيئة
ال�صعبة وفى �ضوء تعاظم التدخل ال�سيا�سى ال�سافر فى برجمة الر�سالة الإعالمية �إ�ضافة اىل
ال�ضغوط االقت�صادية ،ف�إن الرقابة الذاتية تتنع�ش.
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وفى رومانيا ،مت حذف الربامج ال�سيا�سية املعمقة وبرامج ال�شئون اجلارية والربامج
احلوارية من جداول برامج حمطات التليفزيون التجارية ،ومت ا�ستبدالها بربامج «الكباريه
ال�سيا�سي» منخف�ضة اجلودة ،التى تخلط ما بني النقا�ش ال�سيا�سي وبرامج املنوعات .وتربر
املحطات التجارية هذه الربامج ،بالقول �إن م�ؤ�رشها الوحيد للنجاح هو ح�صتها من امل�شاهدين،
و�أن امل�شاهدين يريدون م�شاهدة مثل هذه الربامج .ومن ناحية �أخرى ،ف�إن املحطات تذيع
املزيد من برامج الرتفيه اخلفيفة والربامج التليفزيونية منخف�ضة اجلودة لأنها جتنبهم تغطية
الق�ضايا ال�سيا�سية واالقت�صادية املثرية للجدل التي قد تثري غ�ضب ال�سيا�سيني ورجال الأعمال
ذوي النفوذ ،الذين يدعمون هذه املحطات من خالل التنظيم املواتي وعقود الإعالنات
ال�سخية.
ويكون ل�صالت مالكي امل�ؤ�س�سات الإعالمية مع م�صالح جتارية �أخرى ت�أثري �سلبي
على ا�ستقالل �سيا�ستها التحريرية ،لأن املالكني ي�ستخدمون منافذهم هذه للرتويج مل�صاحلهم
االقت�صادية بدال من خدمة م�شاهديها .والأمر نف�سه ينطبق على بع�ض الدول االنتقالية،
ومن يينها رومانيا و�ألبانيا و�رصبيا وجمهورية مقدونيا ،وكذلك يف تركيا ،حيث ال يكون
التليفزيون عادة ن�شاطا تتوافر له مقومات البقاء وب�سبب ذلك ،تكون املنافذ الإعالمية �إما
جزءا من �رشكات كربى ،وا�ستثمر مالكوها يف قطاعات �أخرى
مدعومة من دوائر �سيا�سية �أو
ً
وي�ستخدمون الإعالم كمجرد �أداة لل�سعي لتحقيق م�صاحلهم التجارية.

� -6إعداد برامج التليفزيون
ي�شهد �إعداد برامج التليفزيون تغريا �رسيعا ملالحقة �أذواق امل�شاهدين ،ومبا يعك�س االبتكارات
واملناف�سة يف ال�صناعة .ويف ظل ال�ضغوط التي تفر�ضها املناف�سة من التليفزيون التجاري ،تنتج
حمطات البث العامة وتذيع على نحو متزايد برامج جتارية وبالتايل ف�إنها تت�شابه �أكرث ف�أكرث
مع املحطات التجارية املناف�سة .وتقدم حمطات التليفزيون التجارية ن�رشات �إخبارية موجزة
ومثرية جلذب �أعداد كبرية من امل�شاهدين ولتجنب تغطية الق�ضايا احل�سا�سة واحلرجة التي قد
ت�رض �أن�شطتها .والتحقيقات ال�صحفية هام�شية يف كل من حمطات التليفزيون العامة والتجارية.
ويخ�ص�ص لربامج الأقليات م�ساحات زمنية حمدودة يف حمطات التليفزيون العامة ويف �أوقات
ال جتذب �أعدادا كبرية من امل�شاهدين ،وتكاد تكون معدومة يف معظم حمطات التليفزيون
التجارية.
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 1-6القوالب املتغرية
والتوجه الأ�سا�سي يف �إعداد برامج التليفزيون هو البحث امل�ستمر عن قوالب و�صيغ جديدة
للربامج امل�صاحب لعملية متوا�صلة بقوة لإ�ضفاء طابع جتاري على املحتوى .ويف ظل �سوق
للإعالم اجلماهريي تتزايد فيه املناف�سة ،مع وجود منافذ �إعالمية ال حت�صى تتناف�س على
امل�شاهدين ،ت�ستميت حمطات التليفزيون للحفاظ على �أكرب عدد من امل�شاهدين من خالل
برامج مبتكرة وديناميكية ،وغالبا ما تكون برامج مثرية .وجتدد القنوات التليفزيونية نف�سها
ب�شكل م�ستمر .وتولف بني قوالب تليفزيونية لتمزج الربامج رفيعة امل�ستوى مثل الربامج
الإخبارية واملناظرات ال�سيا�سية مع الربامج الرتفيهية اخلفيفة مثل برامج املنوعات .وت�صمم
ن�رشاتها الإخبارية على غرار ال�صحيفة ال�شعبية الرائجة التي تركز على املو�ضوعات املثرية
والف�ضائحية ،يف حني �أنها ت�ستبعد من براجمها التقارير املعمقة والتحقيقات اجلادة التي ي�ستغرق
�إعدادها وقتا طويال ،واملكلفة .وتت�ألف ال�صيغة ال�سائدة والنمطية لربامج التليفزيون التجاري
العام عادة من عرو�ض تليفزيون الواقع والأفالم التجارية وامل�سل�سالت ال�شعبية وبرامج
امل�سابقات والرتفيه املحلي �إ�ضافة �إىل الإعالنات.
ويف بيئة ي�سيطر عليها الرتكيز املتزايد يف ملكية و�سائل الإعالم واملناف�سة من و�سائل
الإعالم التجارية ،ف�إن دور حمطات التليفزيون العامة ،كما �أعلنت مرارا اجلمعية الربملانية
ملجل�س �أوروبا هو تعزيز التنوع والتعددية وتقدمي برامج تتوجه للجمهور العام ،مبا يف ذلك
برامج للأقليات وبرامج ثقافية وتقارير وحتقيقات معمقة ومعلومات و�أخبار وبرامج للأطفال
وبرامج �إخبارية �إقليمية وحملية ودراما .وبذلك ،تعمل حمطات التليفزيون العامة على تعزيز
املواطنة اجتماعيا و�سيا�سيا و ثقافيا وت�شجيع التما�سك االجتماعي.
ومع ذلك ،ويف الواقع� ،أ�صبح عدد من حمطات التليفزيون العامة منخرطا يف مناف�سة
مع حمطات التليفزيون التجارية ،وبدال من حماولة �صياغة هويات جديدة لنف�سها متيزها
عن حمطات البث التجارية� ،أ�صبحت حمطات البث العامة تقدم برامج م�ستن�سخة من برامج
حمطات التليفزيون التجارية.
 2-6حمطات التليفزيون العامة
على الرغم من االلتزامات والقيود املحددة التي يفر�ضها القانون على حمطات التليفزيون
العامة ،ف�إن حمتوى برامج هذه املحطات يت�شابه على نحو متزايد مع املحتوى الذي تقدمه
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حمطات التليفزيون التجارية ،خا�صة يف الدول االنتقالية .ويف العقد املا�ضي� ،أدخلت حمطات
البث العامة بع�ض التح�سينات على براجمها ب�إذاعة �أخبار وبرامج ال�شئون اجلارية والأفالم
الوثائقية والت�سجيلية والربامج الدينية والربامج املوجهة للأقليات الدينية �أكرث مما تذيعه
املحطات التجارية .بيد �أن حمطات التليفزيون العامة بد�أت ،مع احتدام املناف�سة مع حمطات
التليفزيون التجارية ،تزيد ب�شكل مطرد من معدل الربامج الرتفيهية منخف�ضة اجلودة ،بينما
تدفع الربامج الثقافية والربامج املوجهة للأقليات �إىل �أوقات البث التي ال جتذب جمهورا .ومع
هذا ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن بع�ض املحطات العامة يف �أوروبا الغربية ،ومن بينها هيئة الإذاعة
الربيطانية و»�إيه �آر دي» و»زد دي �إف» جنحت يف احلفاظ على مالمح وا�ضحة وم�ستويات
لرباجمها ،دون �أن تخ�ضع ،ب�شكل ملحوظ ،ملتطلبات ال�سوق الرخي�صة.
ويف �سلوفينيا ،مثال ،اعتاد التليفزيون العام تقدمي خليط من الربامج رفيعة امل�ستوى،
وذات املحتوى ال�شعبي ،ولكنه بد�أ بعد �إطالق التليفزيون التجاري يف تقدمي املزيد من القوالب
التجارية مثل برامج الألعاب وامل�سل�سالت الأوروبية ال�شعبية.
وتذيع قناة «تي يف �آر  ،»1القناة الأوىل يف حمطة التليفزيون العامة يف رومانيا «�إ�س
�آر تي يف» برامج كوميدية رخي�صة ،وبرامج حملية لتليفزيون الواقع ،والتي حتوز ن�سبة
م�شاهدة كبرية على امل�ستوى القومي .ويدير التليفزيون الروماين بالإ�ضافة �إىل قناة «تي يف �آر
 »1قناتني �أر�ضيتني �أخريني هما «تي يف �آر  »2و»تي يف �آر « الثقافية ،وتذيع القناة الأخرية
برامج ثقافية فقط.
وهذه ال�صيغة ،التي تقوم علي قناة تذيع حمتوى جتاريا وتكملها قنوات �أخرى تذيع
برامج خدمة عامة ،مطبقة يف العديد من ال�شبكات التليفزيونية العامة يف العديد من الدول
الأوربية .وتعترب قناة «�سي تي  ،»1القناة الأوىل للتليفزيون الت�شيكي ،قناة عامة يعج
جدول براجمها بكل �أنواع الربامج ،من الأخبار �إىل الدراما وامل�سل�سالت التجارية والأفالم
والربامج الرتفيهية وبرامج الأطفال ،بينما تركز القناة الثانية لهذه املحطة» �سي تي  »2على
الربامج اخلا�صة بالأقليات وبرامج الريا�ضة واملو�سيقى والربامج الوثائقية والأفالم امل�ستقلة.
وتطبق �سلوفاكيا �صيغة مماثلة ،حيث تركز القناة الثانية يف حمطة التليفزيون العامة «�إ�س
تي يف» ،قناة «دفويكا» على جمموعات �أ�صغر من امل�شاهدين ،وتذيع لهم مو�سيقى وبرامج
ريا�ضية وبرامج للأقليات القومية وبرامج دينية و�أفالما ت�سجيلية ،يف حني �أن القناة الأوىل
لهذه املحطة ،قناة «ييدونتكا» ت�شبه قنوات التليفزيون التجارية ،وتذيع برامج ترفيهية و�أفالما
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�سينمائية ناجحة يف ال�سوق وبرامج للأ�رسة وبرامج النميمة وبرامج تليفزيون الواقع.
وكانت الربامج الإخبارية ت�شغل الق�سم الأعظم من جدول برامج القناة الأوىل يف حمطة
البث العامة ال�رصبية�« ،آر تي �إ�س» ،ولكنها �أخذت يف الرتاجع ب�شكل مطرد ب�سبب املناف�سة من
التليفزيونات التجارية ،وخا�صة حمطة «تي يف بينك» والتي وجهت دفة البث التليفزيوين يف
�رصبيا نحو التليفزيون التجاري ،والتي حددت منذ �إن�شائها يف عام  1994االجتاه للتليفزيون
التجاري ال�سائد يف الإقليم كله .و�أثبتت فل�سفتها الب�سيطة« ،ال �أخبار وال ريا�ضة ترفيه فقط»
�أنها فل�سفة ناجحة .وبد�أ «تي يف بينك» ،بعد عام  ،2000يف �إنتاج برامج �إخبارية ،و�إن كان
يحاول االبتعاد عن الربامج الغارقة يف الإعالنات معوال على الرتفيه الرخي�ص .ومع ذلك،
حافظت هذه القناة علي �صورتها املوجهة بالرتفيه على نحو مهيمن .و�أن�ش�أت حمطات م�شابهة
يف البو�سنة والهر�سك ويف اجلبل الأ�سود ،لت�صبح القناة الإقليمية الوحيدة املنطلقة من الإقليم.
وبالطبع تت�أثر قوالب الربامج ب�شكل مبا�رش بالتمويل يف حمطات التليفزيون العامة.
وي�صبح �ضمان م�صدر م�ستقر وطويل الأجل للتمويل حافزا رئي�سيا ملحطات البث العامة لأداء
دورها .ويف �إ�ستونيا� ،ساعد الإلغاء الكامل للإعالنات من جدول برامج حمطة التليفزيون
العامة�« ،إي تي يف» يف عام  1998املحطة على تغيري هويتها لت�صبح حمطة موجهة �أكرث نحو
اخلدمة العامة ،وتذيع املزيد من التقارير حول الق�ضايا املحلية� ،إ�ضافة �إىل برامج الأطفال
على ح�ساب برامج الرتفيه املنخف�ضة اجلودة .ويزعم ممثلو تليفزيون «�إي تي يف» �أن هذه
املحطة �أعادت تعريف دورها لتجذب املثقفني يف البالد ،و�أن جمهور امل�شاهدين يف ال�رشيحة
تزايد.
ويف �أوروبا الغربية ،ف�إن ملحطات التليفزيون العامة �صوتا مميزا عن التليفزيون التجاري.
ففي �أملانيا ،مثال ،ف�إن حمطتي البث العموميتني «�إيه �آر دي» و»زد دي �إف» هما القائدتان
يف تقدمي برامج املعلومات ،بينما حتوز القنوات التجارية ال�صدارة يف تقدمي برامج الرتفيه
غري الهادفة ،ومتلأ حوايل  20يف املائة من فرتات �إر�سالها بالإعالنات .وحتافظ حمطات
التليفزيون العامة يف �أملانيا ب�شكل عام على مزيج �أكرث توازنا بني الأنواع املختلفة من الربامج.
ومع هذا ،يرى البع�ض �أنها �أكرث ملال �إىل ح ٍد ما من املحطات التجارية التي تباهي ب�صورة
�أكرث �شبابا .ويف فرن�سا �أي�ضا ،جنحت حمطات التليفزيون العامة يف بناء �صورة متميزة �إىل
حد ما على م�رسح البث .وتذيع ب�شكل منتظم مناق�شات �سيا�سية وبرامج ال توجد باملرة على
التليفزيونات التجارية ،وتقدم تغطية مو�سعة لل�شئون الريا�ضية وامتنعت� ،إىل الآن ،عن
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�إذاعة برامج تليفزيون الواقع .ويف �إيطاليا ،تقدم �شبكة «راي» العامة قدرا كبريا من الربامج
الدرامية والرتفيهية وق�سطا ملحوظا من الأخبار واملعلومات والربامج التعليمية والريا�ضية
�إ�ضافة �إىل برامج موجهة للأقليات .ومع ذلك� ،أذاع تليفزيون «راي» ،يف ال�سنوات الثالث
املا�ضية ،عددا متزايدا من الربامج التجارية اخلال�صة مثل برامج تليفزيون الواقع.
 3-6التليفزيون التجاري
ي�ستخدم التليفزيون التجاري يف كل مكان �صيغا مت�شابهة قائمة على الأخبار املثرية وبرامج
تليفزيون الواقع والأفالم التجارية وامل�سل�سالت ال�شعبية وم�سل�سالت الروايات التليفزيونية
الآتية من �أمريكا الالتينية� ،إ�ضافة �إىل برامج امل�سابقات وعرو�ض الكوميديا الرخي�صة.
ومبا �أن القنوات التليفزيونية التجارية تتوجه �إىل القطاع الأو�سع من اجلمهور ،ف�إنها بالتايل
ت�ستبعد من جداول براجمها برامج التحقيقات والربامج املوجهة للأقليات �أو الربامج املخ�ص�صة
لقطاعات مميزة من نخبة املجتمع .ويختفي املحتوي الثقايف والتعليمي يف القنوات التجارية
متاما تقريبا.
ويرجع تدهور جودة نوعية الربامج التجارية بدرجة معينة �إىل عدم كفاءة التنظيم .ففي
بع�ض الدول ،مثل بريطانيا و�أملانيا ،يكون منح تراخي�ص البث م�صحوبا بالعديد من االلتزامات
اخلا�صة باملحتوي .وجميع حمطات البث التجارية الأر�ضية يف بريطانيا عليها التزامات بتقدمي
برامج للخدمة العامة ،ويتم تنظيمها �ضمن �إطار يلزمها ب�أن تقدم خدمة حمكومة بعدد من
املبادئ والقواعد الإر�شادية ي�شرتطها القانون .ومن ثم ،ف�إن جميع املحطات التي تبث جمانا
عرب الأثري ،وكجزء من �رشوط تعاقداتها ،منظمة وفقا لعدد من املبادئ التي ت�ستهدف �ضمان
تقدمي خليط من الربامج عالية اجلودة التي تعك�س احتياجات و�أذواق جمهور متنوع .وجرى
تخفيف بع�ض من هذه اال�شرتاطات يف ال�سنوات الأخرية .ففي �أملانيا ،ميكن للهيئات املنظمة
�أن تلزم ،و�ألزمت بالفعل ،حمطات التليفزيون التجارية بتقدمي برامج عالية امل�ستوى ينتجها
منتجون م�ستقلون ،وتذاع هذه الربامج غالبا يف �أف�ضل �ساعات امل�شاهدة امل�سائية .ويف فرن�سا،
ف�إن قنوات التليفزيون التجارية وحمطات الإذاعة مقيدة بعدد من االلتزامات املن�صو�ص عليها
يف عقود ترخي�صها .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن قناة «تي �إف  ،»1كربى القنوات التليفزيونية
يف البالد ملزمة مبوجب عقد الرتخي�ص ب�أن تذيع يف العام الواحد على الأقل � 800ساعة من
الأخبار وبرامج ال�شئون اجلارية.
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ومع ذلك ،غالبا ما تتم �صياغة مثل هذه االلتزامات ،يف كثري من الدول ،ب�شكل غام�ض،
مما ي�سمح ملحطات البث اخلا�صة بالتمل�ص من هذه االلتزامات .ففي جمهورية الت�شيك ،مثال،
ف�إن القانون ال مينح الهيئة املنظمة ،جمل�س البث الإذاعي والتليفزيوين ال�سلطة لإجبار املحطات
التجارية على االلتزام بال�رشوط املن�صو�ص عليها يف عقود ترخي�صها .ونتيجة لذلك ،ف�إن
حمطة تليفزيون “تي يف نوفا” كربى املحطات التجارية يف البالد ،ورغم تعهدها بتقدمي
“حمتوى ثقايف” ،ف�إنها تذيع عو�ضا عن ذلك برامج جتارية خال�صة ،و�أ�صبحت قا�سما م�شرتكا
يف �إذاعة �أدنى م�ستويات الربامج جودة.
وتخ�ضع حمطات البث التجارية لقدر حمدود جدا من التزامات اخلدمة العامة املفرو�ضة
بالقانون .فال توجد �أي التزامات قانونية ببث برامج اخلدمة العامة على حمطات البث اخلا�صة
يف كل من البو�سنة والهر�سك وبلغاريا والتفيا وليتوانيا وجمهورية مقدونيا وبولندا و�سلوفاكيا.
ويف دول �أخرى ،مثل رومانيا ،ت�صاغ االلتزامات ببث برامج خدمة عامة ب�شكل عام جدا
(�إذاعة معلومات مو�ضوعية وتدعيم التعددية ال�سيا�سية واالجتماعية) �أو �أن تكون ال�صياغة
�شكلية (�إذاعة الإعالنات احلكومية التي تخدم ال�صالح العام جمانا) ،ومن ثم ،ف�إن مثل هذه
االلتزامات لي�س لها �أثر باملرة على �صياغة برامج هذه املحطات .وهناك بع�ض االلتزامات
التف�صيلية جدا بخ�صو�ص بث برامج اخلدمة العامة على املحطات التليفزيونية التجارية يف
املجر ،حيث يلزم القانون القنوات التليفزيونية التجارية ب�إذاعة “برامج عامة” متثل ع�رشة
يف املائة على الأقل من �ساعات البث اليومية ،وما ال يقل عن  20دقيقة من ن�رشات الأخبار
و 25دقيقة من الربامج العامة يف �أوقات الذروة .ويعرف القانون بو�ضوح “الربامج العامة”
ب�أنها الأخبار وبرامج الأطفال واملراهقني واملعلومات التي ت�ساعد املواطنني يف حياتهم اليومية
والربامج عن الأعمال الفنية والربامج التي تخدم احلرية الدينية وما �إىل ذلك .ومع هذا،
ورغم هذه االلتزامات التف�صيلية بربامج اخلدمة العامة ،فال يزال حمتوى البث التليفزيون
التجاري املجري يركز على الأنواع القليلة امل�ستوى.
 4-6احل�ص�ص
 1-4-6احل�ص�ص الأوروبية

يت�ألف الإطار الأ�سا�سي لتنظيم برامج التليفزيون يف االحتاد الأوروبي من كل من توجيهات
«تليفزيون بال حدود» وامليثاق الأوروبي للتليفزيون العابر للحدود .و�أدجمت توجيهات
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«تليفزيون بال حدود» يف الت�رشيعات الوطنية ،ومتتثل حمطات البث املحلية ال�شرتاطاتها.
ومع ذلك ،ف�إنه يف بع�ض الدول االنتقالية ،مل تكن هناك مراقبة كافية لتنفيذ توجيهات
«تليفزيون بال حدود» .ففي �سلوفينيا ،تلتزم قناة «�آر تي يف �سلوفينيا» بهذه احل�ص�ص ،ولكن
نظرا ل�ضعف الرقابة ،لي�س وا�ضحا �إن كانت قنوات التليفزيون التجارية تلتزم بذلك �أم ال.
وعلى الرغم من �أن ذلك �ساعد على ت�شجيع املحتوى الأوروبي ،ف�إن ت�أثري التوجيهات على
جودة الربامج مل يكن ملحوظا .واختارت حمطات البث يف كثري من الدول الوفاء مبتطلبات
احل�ص�ص الأوروبية من خالل �إذاعة قدر كبري من الإنتاج املحلي ،الذي غالبا ما يكون �إنتاجه
رخي�صا.
 2-4-6ح�ص�ص الأقليات
وحتظى برامج الأقليات بدرجة حمدودة من الرتويج يف قنوات التليفزيون الرئي�سبة .وال
توجد ح�ص�ص مفرو�ضة على حمطات البث التجارية يف �أي مكان لتوجيه �أي برامج للأقليات
اللغوية والعرقية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنه على الرغم من �أن برامج الأقليات يجب �أن
حتظى ب�أولوية يف تليفزيونات اخلدمة العامة (نظرا اللتزامها ال�شامل بخدمة م�صالح كل فئات
وقطاعات املجتمع) ،ال يوجد ت�رشيع يفر�ض ح�ص�صا لربامج الأقليات يف حمطات التليفزيون
العامة �إال يف مقدونيا .كذلك يف �رصبيا ،وعلى الرغم من �أنه ال توجد ح�ص�ص خم�ص�صة
لربامج بلغات الأقليات ،ف�إن حمطة التليفزيون العامة جمربة على «االلتزام لي�س فقط باللغة
واخلطاب اخلا�صة ال�سائدين لدى غالبية ال�سكان ،و�إمنا عليها �أن تلتزم �أي�ضا ،وعلى نحو
متنا�سب ،باللغة اخلا�صة بالأقليات القومية واجلماعات العرقية املوجودة يف املنطقة التي تبث
فيها براجمها ».ويف جميع الدول الأخرى ،ف�إن حمطات البث العامة لديها فقط ا�شرتاطات
عامة وغري حمددة تطالبها ب�إدماج برامج الأقليات يف جداول براجمها .وكما هو احلال يف
املجر ،حيث تعترب برامج الأقليات «برامج عامة ،ويف رومانيا ،حيث يوجد التزام عام على
حمطات البث العامة لتخ�صي�ص برامج للأقليات القومية .ويف �سلوفاكيا ،ف�إن حمطات البث
العامة ملزمة قانونا ب�أن تخ�ص�ص برامج للأقليات ،ويف �سلوفينيا ف�إن حمطات البث العامة
مطالبة ب�أن ت�ضمن فقط �أن ت�صل برامج التي تخ�ص�صها للأقليات �إىل  90يف املائة من املناطق
امل�أهولة بالأقليات املجرية والإيطالية .وهناك �أب�ضا حالة �إيطاليا ،حيث احل�ص�ص وااللتزامات
اخلا�صة بربامج الأقليات مفرو�ضة على حمطة «راي» التليفزيونية مبوجب القانون وتعاقدات
املحطة.
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 5-6ا�ستقاللية الأخبار والتحقيقات امل�صورة
على الرغم من �إدخال حت�سينات على درجة ا�ستقاللية غرف الأخبار يف حمطات
التليفزيون العامة والتجارية ،فال يزال �إنتاج الأخبار خا�ضعا لل�ضغوط الآتية من ال�سوق ومن
الوكالء ال�سيا�سيني ومن �أ�صحاب هذه القنوات وبرامج التحقيقات مهم�شة يف معظم املحطات
التليفزيونية.
و�أ�صبح التحول نحو ن�رشات الأخبار ال�شبيهة بال�صحف ال�شعبية»،التابلويد» ،يف
التليفزيونات العامة �أو التجارية كذلك ،و�سيلة لتجنب تغطية الق�ضايا احل�سا�سة يف الكثري
من الدول االنتقالية .ويف املجر ،على �سبيل املثال ،اختارت حمطات التليفزيون التجارية
�أن تكون «ال�سيا�سية» ،مبعنى �أال تناق�ش �أبدا ال�سيا�سيات الربملانية بدال من �أن تكون حتى
«حمايدة» �سيا�سيا .والو�ضع نف�سه يتكرر يف رومانيا ،حيث �أ�صبحت حمطات التليفزيون
التجارية ،ل�سنوات طويلة ،غارقة يف الديون مليزانية الدولة لتقاع�سها عن دفع مت�أخراتها
ال�رضيبية يف الوقت املنا�سب ،واختارت �أن تغطي الق�ضايا الهام�شية �أو الأخبار «اخلفيفة»،
مثل احلوادث وال�رسقة ،وال تلقي باال للق�ضايا ال�سيا�سية احل�سا�سة التي قد تغ�ضب بع�ض النخب
ال�سيا�سية امل�ؤثرة �أو نخب رجال الأعمال .وعالوة على ذلك ،ف�إن التغطية الإخبارية التي
تذيعها الكثري من حمطات التليفزيون التجارية موجهة يف �صالح مالكي القنوات وحلفائهم.
ومن �أمثلة ذلك التغطية الإخبارية يف تركيا ،حيث �إن حمطات البث اخلا�صة عادة ما تكون
لديها خطوط حتريرية معينة ال تتجاوزها وت�سري يف �إطار م�صالح مالكي هذه القنوات.
ومع هذا ،هناك دائما بع�ض احلاالت اال�ستثنائية التي جند فيها تقارير ر�صينة و�إنتاجا
�إخباريا عايل اجلودة يف بع�ض الدول االنتقالية .فمثال حمطة التليفزيون العامة ال�سلوفاكية،
«�إ�س تي يف» ،بعد �أن غريت مديريها يف عام  2003بد�أت يف تقدمي برامج تقارير وحتقيقات
نوعية مثل برنامج «ريربوتريي» (مرا�سلون) والذي حاز �سمعة طيبة يف وقت ق�صري.
وهناك مثال �آخر يف حمطة البث ال�رصبية «بي  »92والتي كانت تركز دائما على املعلومات
والتحقيقات.
ويف غرب �أوروبا ف�إن حمطات البث العامة �أف�ضل حاال يف الوفاء بالتزامات الربامج،
ويف بع�ض الدول �أنتجت هذه املحطات برامج مميزة باملقارنة باملحطات التجارية .ومع ذلك،
يندر م�شاهدة تغطية ر�صينة يف �شكل حتقيقات.
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 6-6املحطات الكبرية والبدائل
ويعد ظهور قنوات كبرية تكت�سب ب�رسعة �شعبية متزايدة ،اجتاه �آخر ظهر يف جمال
التليفزيون .وعلى �سبيل املثال ،وبد�أت القنوات الإخبارية ت�شق طريقها ب�رسعة كبرية يف
الدول االنتقالية مثل رومانيا (ريالتيتيا تي يف وقناة �إن  )24ويف �سلوفاكيا (قناة تي �إيه  )3ويف
جمهورية الت�شيك (قناة �سي تي  )24وعلى الرغم من �أن م�شاهدي هذه املحطات حمدود العدد
قيا�سا �إىل املنافذ الإعالمية الأخرى ،ف�إن هذه املحطات تدعم تقدمي الربامج املعلوماتية املتنوعة
والأخبار ذات املحتوى اجلديد وبع�ض من هذه املحطات حاز �سمعة طيبة وكان مو�ضع �إ�شادة
قيا�سا �إىل غريها مثل
على امل�ستوى املحلي؛ لأنها تقدم �أخبارا حمايدة ،وميكن االعتماد عليها ً
تليفزيون «ريالتيتيا تي يف» يف رومانيا وقناة «بي  »92يف �رصبيا.
 7-6التليفزيون املحلي
يتعر�ض التليفزيون املحلي ،يف الدول االنتقالية ،ل�ضغوط مالية �شديدة؛ �إذ يذهب اجلزء
الأكرب من ميزانيات الإعالنات �إىل حمطات التليفزيون القومية ،التي ت�سيطر على الق�سم
الأعظم من اجلمهور علي امل�ستوى القومي ،كما خ�ضعت املحطات املحلية ل�سيطرة وحتكم
املجال�س البلدية� ،أو �أ�صبحت �أدوات للرتويج مل�صالح مالكيها.
ويف �رصبيا ،تعر�ضت و�سائل الإعالم املحلية ب�شكل متكرر لنفوذ وهيمنة ال�سلطات املحلية،
وال تزال تعمل يف ظل حالة �شديدة من عدم اليقني ،وهو و�ضع فاقمه ت�أجيل املهل القانونية
خل�صخ�صة هذه املحطات .ووافق الربملان ،يف �أغ�سط�س  ،2005على �إجراء تعديالت على
قانون البث مت مبوجبها متديد املهلة القانونية خل�صخ�صة و�سائل الإعالم املحلية �إىل نهاية عام
.2007
وتفتقد الهيئات املنظمة للبث املوارد والأدوات التي متكنها من مراقبة برامج حمطات
التليفزيون الإقليمية واملحلية .ومن جهة �أخرى ،يفتقد ال�صحفيون العاملون يف حمطات
التليفزيون املحلية ب�شكل وا�سع للحماية التي توفرها العقود ،ويتقا�ضون �أجورا ومرتبات
زهيدة .وتعمد حمطات التليفزيون املحلية �إىل �أن تلتحق مبحطات تليفزيونية جتارية قومية
لكي ت�ضمن بقاءها وا�ستمرارها ،و متدها بالأخبار املحلية ،لكنها عاجزة عن �إذاعة براجمها
اخلا�صة.
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 8-6الإعالم املجتمعي
وهناك واقع جديد يف جمال البث متثل يف بزوغ الإعالم املجتمعي ،والذي يتكون من منافذ
�إعالم حملية تديرها منظمات غري حكومية �أو منظمات غري هادفة للربح �أو جمعيات الأقليات.
ومع ذلك ،ف�إن مثل هذه املنافذ الإعالمية عادة ما تفتقد �إىل املوارد ،وقلما حتظى برتاخي�ص
�إر�سال �أو ت�صاريح مبمار�سة البث .ولقد كانت هناك جهود حثيثة لدعم منظمات الإعالم
املجتمعي على نطاق �أوروبي وا�سع .و�شملت هذه اجلهود احلملة اخلا�صة بت�أ�سي�س �شبكة انتقالية
لإعالم جمتمعات الأقليات والتي مت �إطالقها ب�شكل ر�سمي يف  18دي�سمرب  ،2003والتي بلغت
ذروتها بعد �إ�صدار «البيان الأوروبي» للإعالم املجتمعي خالل االنتخابات الأوروبية عام
.2004
ويف هذا البيان ،دعت «و�سائل �إعالم جمتمعات الأقليات» املفو�ضية الأوروبية والربملان
الأوروبي وحكومات الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي �إىل االعرتاف ب�إعالم الأقليات
باعتباره ،خدمة جمتمعية عامة ،و�أنه البد من «�إعطاء» هذا الإعالم مكانته الالئقة يف كل
حمطات البث ذات ال�صلة .كما وجهت الدعوة �إىل �صانعي القرار ل�ضمان ح�صول الأقليات
على �إعالم م�صاغ بلغتهم .وكانت هذه احلملة مدعومة من املفو�ضية الأوروبية ،و»برنامج
العمل املناه�ض للتمييز» ( .)2006 – 2001وعلى الرغم من �أنه ال توجد �أية �أرقام حمددة
متاحة حول الإعالم املجتمعي ،ف�إن هناك تقديرات ب�أن الآالف من مثل هذه املنافذ الإعالمية
موجودة يف �أوروبا ،وهي ت�صل �إىل ماليني امل�شاهدين وامل�ستمعني والقراء يف كل مكان.

 -7الو�سائط املتعددة والتكنولوجيا احلديثة
ميثل التقدم التكنولوجي ال�رسيع يف جمال االت�صاالت حتديا كبريا للبث التقليدي .ودعمت
التطورات ال�رسيعة يف برجميات الهواتف املحمولة والكومبيوتر ا�ستحداث جماالت جديدة
للإعالم مثل الإنرتنت واالت�صاالت املحمولة ،والتي �سوف ت�صبح قادرة يف امل�ستقبل القريب
مفهوما جدي ًدا لتنظيم البث.
على نقل املحتوى التليفزيوين .و�سوف يتطلب ذلك بال�رضورة
ً
ولعل �أكرث التطورات �أهمية يف جمال �صناعة التليفزيون الأر�ضي هو التحول للبث الرقمي،
والذي تطور ب�شكل �رسيع يف �أوروبا الغربية خالل العامني الأخريين .وت�ستبدل تقنية البث
اجلديدة الإ�شارات التناظرية ب�إ�شارات رقمية ميكن ا�ستخدامها ب�سهولة عرب و�سائط �إعالمية
خمتلقة ،مثل الإنرتنت و�أجهزة التليفون املحمول .غري �أن التحول لنظام البث الرقمي يف
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الدول االنتقالية بطئ .وعلى الرغم من وجود بع�ض اال�سرتاتيجيات االبتدائية التي تطبقها
الدولة للتحول للبث الرقمي ،وتنفيذ القليل من التجارب املحدودة ،فال توجد يف معظم احلاالت
�أي �سيا�سة وا�ضحة ،وي�شارك يف النقا�ش حول �إدخال البث الرقمي عدد حمدود من الباحثني
واملتخ�ص�صني.
ومن املتوقع �أن ت�ؤدي عملية التحول للبث الرقمي يف نهاية املطاف �إىل �إ�شعال مناف�سة جديدة
يف جمال البث يف �أوروبا كلها� .إال �أنه لي�س وا�ضحا حتى الآن كيف ميكن متويل التليفزيون
الرقمي ،وما ت�أثرياته املحتملة على تنظيم البث؟ ومع هذا ،فمن الوا�ضح �أن حتول مبكر عن
الإ�شارات التناظرية ب�شكل كامل لي�س �سيناريو واقعيا يف بع�ض الدول الأوروبية نظرا لبطء
عملية التحول للبث الرقمي.
 1-7مراجعة ال�سوق
�إن القنوات التي تبث خدمة للم�شرتكني عرب الكابل والقنوات الف�ضائية من �أكرث الو�سائط
ا�ستخداما لتقدمي اخلدمة التليفزيونية ،بالإ�ضافة �إىل القنوات الأر�ضية .واختلف التو�سع يف هذه
املجاالت التليفزيونية اجلديدة ب�شكل وا�سع يف الدول املختلفة اعتماد ًا على كل من �سيا�سة الدولة
يف قطاع االت�صاالت والو�ضع اجلغرايف املحلي.
ويف �أوروبا الغربية ،هناك العديد من �أمناط تطور قنوات الكابل والقنوات الف�ضائية والتي
انطلقت �أ�سا�سا يف الثمانينيات .ف�أوال ،هناك دول مثل �أملانيا ا�ستثمرت ب�شكل كبري يف قطاعي
الكابل ،والف�ضائي من �أجل تو�سيع وتنويع املعرو�ض من املنتج التليفزيوين .وهناك �أمناط
�أخرى من التطور يف قنوات الكابل والقنوات الف�ضائية يف كل من دول جنوب �أوروبا ،مثل
�إيطاليا والتي مل يكن فيها الكثري من قنوات الكابل ،بل القليل من املحطات الف�ضائية.
ويف الدول ال�شيوعية ال�سابقة ف�إن توافر قنوات الكابل والقنوات الف�ضائية ال يزال حمدوداً،
وال تزال قطاعات وا�سعة من جمهور التليفزيون يف هذه الدول ت�شاهد القنوات الأر�ضية.
وهناك دول مل تنت�رش فيها هذه الأ�شكال اجلديدة للبث التليفزيوين �إال على نطاق حمدود مثل
كرواتيا وجمهورية الت�شيك وليتوانيا وجمهورية مقدونيا و�رصبيا واجلبل الأ�سود و�سلوفاكيا
و�أي�ض ًا تركيا� .إال �أن قنوات الكابل تتو�سع ب�شكل مطرد يف دول يف املنطقة مثل رومانيا
وبلغاريا واملجر وبولندا و�سلوفينيا .وال يزال انت�شار حمطات التليفزيون الف�ضائية حمدودا يف
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دول جنوب �رشق �أوروبا ويف دول و�سط و�رشق �أوروبا ،با�ستثناء كرواتيا التي تتمتع بن�سبة
تغطية ف�ضائية تزيد على  25يف املائة.
وفيما يتعلق بكل و�سائل االت�صال� ،شهدت �صناعة االت�صاالت منوا قويا يف ال�سنوات
اخلم�س الأخرية .ففي �أكرث من ن�صف منازل هذه الدول �صار هناك خط تليفوين يف كل منها
بحلول عام  ،2003فيما عدا �ألبانيا وليتوانيا (حيث يتزايد ا�ستخدام التليفون املحمول على نحو
ملحوظ) .و�صار �أكرث من ن�صف ال�سكان يف هذه الدول ميتلكون تليفونا حمموال بحلول عام
 ( 2003فيما عدا بلغاريا و�ألبانيا ومقدونيا ورومانيا و�رصبيا واجلبل الأ�سود) .وعلى �أي
حال ،ف�إن �صناعة التليفون املحمول واحدة من ال�صناعات الأكرث منوا ورواجا يف هذا الإقليم.
ومن املتوقع �أن يكون الإنرتنت �أكرث القطاعات الواعدة منوا والذي �شهد تو�سعا هائال
يف ال�سنوات الأخرية .وو�صل متو�سط ا�ستخدام االنرتنت يف �أوروبا الغربية �إىل حوايل
 46يف املائة من �إجمايل ال�سكان يف عام  2003مقارنة بن�سبة  13يف املائة يف دول �رشق
وو�سط �أوروبا .وعلى �أي حال ف�إن تغلغل االنرتنت قد تزايد ب�شكل �رسيع جد ًا خالل العامني
الأخريين ،كما �أنه �ساعد على زيادة القدرة على تو�صيل وحتميل وتنزيل كل �أنواع االت�صاالت
مبا يف ذلك الراديو والتليفزيون واخلدمات ال�صوتية ،مما يجعله و�سيط ًا قوي ًا ميتلك �إمكانات
عالية وفر�صا هائلة للنمو يف امل�ستقبل �ضمن باقي قطاعات �صناعة االت�صاالت.
وبظهور الت�سويق من خالل و�سائط االت�صال� ،شهدت ال�صناعة جهودا حثيثة على �صعيد
التقارب .وكانت �رشكات الكابل هي الأوىل يف �أوروبا التي ربطت املنازل بخدمات التو�صيل
على الكابل ،مما جعل الإنرتنت والتليفزيون معا يف حزمة واحدة .وتبع ذلك تقدمي �رشكات
التليفون خلدمات ا�شرتاك بخدمة الإنرتنت املتوا�صلة «دي �سي �إل» يف عام  .2002وبحلول
نهاية عام  2002جتاوزت املنازل املت�صلة بالإنرتنت عرب هذه اخلدمة تلك التي تت�صل من
خالل الكابل .
ولقد عاين هذا التزاوج ما بني الإنرتنت والتليفزيون من �رضبة قوية عندما ظهرت املوجة
الكبرية العاتية من مواقع دوت كوم على الإنرتنت يف ربيع عام  2000مما �أدي �إىل عودة
فر�ص جديدة وحقيقية فيما يتعلق مب�ستقبل البث التليفزيوين للظهور .ومن هنا� ،أ�صبحت
�رشكات مثل مايكرو�سوفت تطلق برجميات خا�صة بها وت�ضع �صناديق ومفاتيح ميكن �أن
تت�صل بربوتوكول التليفزيون املذاع عرب االنرتنت ،وهو الذي يذيع برامج جمعتها و�أنتجتها
حمطات البث لهذا الو�سيط املحدد .واعتبارا من عام  ،2005بد�أت �رشكات التليفون يف العمل
رواق عربي العدد 62-61

72

كيف �أمكن تطوير الإعالم املرئي فى �أوروبا؟

على تقدمي حمتوى تليفزيوين على �شا�شات �أجهزة التليفون املحمول.
وعلى الرغم من �أن هذه املجاالت اجلديدة ال تزال جميعها يف بداياتها ،ف�إن التطورات
التكنولوجية تطرح حتديات ج�سيمة وخطرية �أمام التليفزيون التقليدي� ،إذ �أن املحتوي
التليفزيوين �سي�صري متاحا على �أي جهاز ات�صال من �أي نوع .و�سوف يثري ذلك �أ�سئلة ترتبط
بكل مما يلي :
•تنظيم التليفزيون (�إذ �أن كثريا من جماالت هذه البيئة االت�صالية اجلديدة ال يخ�ضع
للتنظيم �أو الرقابة ،ورمبا يكون من امل�ستحيل عملي ًا ال�سيطرة عليها) .
•الدور والنفوذ امل�ستقبلي للتليفزيون يف املجتمع (�إذ �أن عدد منتجي املحتوى يف هذه
املجاالت واملقدمني للخدمة �سيكون غري حمدود وال نهائيا).
•�أثر الإعالنات على املحتوى ب�شكل عام ( �إذ �أن التكنولوجيات اجلديدة �سوف تعطي
الفر�صة لإعادة �إذاعة الربامج �أو جتاوزها وم�شاهدة برامج �أخرى ) .
•مدي ا�ستقرار هذه ال�صناعة وجدواها االقت�صادية (�إذ �أن هذه ال�صناعة �سوف يدخلها
عدد غري حمدود من الالعبني واملنتجني والفاعلني التجاريني الذين �ستكون لهم فر�صة للنفاذ
�إىل القنوات االت�صالية).
ومع هذا ،ف�إنه قبل �أن تلتقي كل هذه التقنيات اجلديدة على الأر�ض� ،أ�صبح التليفزيون
التقليدي وخا�صة الأر�ضي ،وكذا التليفزيون املجاين �صارا ي�ستعدان لعملية التحول للبث
الرقمي ،وهو حتول تكنولوجي �ضخم �سوف يعمل على زيادة مدى قنوات الراديو ،كما �أنه
�سوف يزيد ب�شكل كبري من عدد املحطات التليفزيونية التي ميكن ا�ستقبالها داخل البيت عرب
الأجهزة التقليدية.
 2-7الثورة الرقمية
عربت املفو�ضة الأوروبية امل�سئولة عن الإعالم وجمتمع املعلومات ،فيفيان ريدجن ،يف
كلمتها �أمام م�ؤمتر «البث اجلديد يف �أوروبا « الذي انعقد خالل قمة القادة الإعالميني يف
�أوروبا يف عام  ،2004عن تفا�ؤلها فيما يتعلق بالتليفزيون الرقمي يف �أوروبا بقولها :
«�سيكون لكل جيل على ما يبدو ثورته الإعالمية اخلا�صة به .وبالن�سبة للجيل ال�سابق على
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احلرب العاملية الثانية ،كان املذياع هو الذي ميثل تلك الثورة� ،أما بالن�سبة جليل ما بعد احلرب
العاملية الثانية فقد كان التليفزيون هو ثورتهم .ولكن بالن�سبة لل�شباب اليوم ف�إن الثورة هي
الثورة الرقمية .والآن وبعد ع�رش �سنوات من الثورة الرقمية� ،صار من الوا�ضح �أن �أثرها
�سوف ي�ؤدي على الأقل �إىل تغيري عميق مثلما حدث يف ثورتى الإذاعة والتليفزيون».
ولقد ت�سارع انت�شار التليفزيون الرقمي بعد بداية بطيئة يف عام  2000كانت فيها بع�ض
برامج التليفزيون الرقمي قد ظهرت .ثم �صار هذا الت�سارع كبري ًا فيما بعد ،و�ضمن لهذا
القطاع من التليفزيون ن�صيب ًا من ال�سوق ي�صل �إىل  14يف املائة يف �أوروبا.
و�سوف يعمل البث الرقمي على حت�سني جودة كل من ال�صوت وال�صورة يف التليفزيون
�إ�ضافة �إىل حت�سني اال�ستقبال الن ّقال له .وي�ستخدم هذا النوع من البث مدى �أكرث كفاءة من
الرتددات ،و�سوف ي�صبح قادرا على تقدمي عدد �أكرب من قنوات الراديو والتليفزيون على
نف�س الرتدد� ،إ�ضافة �إىل �أنه �سيقوي ويدعم خدمات املعلومات ،مبا يف ذلك خدمات التليفزيون
التفاعلي مثل الت�سوق عرب التليفزيون وزوايا امل�شاهدة املتعددة واملراهنات احلية .وهناك
معايري البث الرقمي لقنوات التليفزيون الأر�ضية والف�ضائية وقنوات الكابل.
ول�ضمان ا�ستخدام �أكرث كفاءة لنطاق الرتددات ،مثل �إطالق بع�ض الرتددات ال�ستخدامها
يف جمال التليفون� ،أ�صبحت هناك حاجة �إىل مراجعة االتفاقية الأوربية للبث التي مت توقيعها
يف ا�ستكهومل يف  .1961ومن املقرر �إجراء هذه املراجعة �أثناء م�ؤمتر التخطيط اخلا�ص
باالحتاد الدويل لالت�صاالت يف عام  .2006و�ستتعامل اخلطة اجلديدة لتوزيع الرتددات مع
عملية التحول للبث الرقمي دون فر�ض �أي قيود على البث التناظري كتحديد حجم معني
للمحتوى على الرتدد الواحد .و�سي�ضمن ذلك �أي�ض ًا توفري خدمات رقمية عديدة تتمتع بحماية
�ضد التدخل.
وب�شكل عام ،ف�إن منوذج الأعمال اخلا�ص بالتليفزيون الرقمي الذي يكت�سب �أر�ضية هو
منوذج البث التليفزيون املجاين عرب الأثري ،والقادر حتى الآن على هزمية منوذج التليفزيون
املدفوع مقدما .و�سوف حتفز ال�شعبية املتزايدة ملثل هذا النوع من البث التليفزيوين م�صنعي
الأجهزة والآالت التقنية على �إنتاج �أجهزة ا�ستقبال تليفزيوين �أرخ�ص حتتاجها منازل
اجلمهور ،والتي ي�ستطيعون بالتايل �رشاءها ال�ستقبال الإ�شارات الرقمية .ولكن �إنتاج مثل هذه
الأجهزة رخي�صة الثمن وتوفريها لن ي�سمح للم�شاهدين باال�ستفادة والتمتع باخلدمات املتقدمة
والتفاعلية التي يعد بها التليفزيون الرقمي� ،إذ �أنهم �سيحتاجون مل�شاهدة مثل هذه القنوات
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الرقمية �إما ب�رشاء �أجهزة حتول الإ�شارة �إىل �إ�شارة رقمية �أو �رشاء �أجهزة تليفزيون حديثة
ورقمية مدجمة ،وبالطبع �ستكون �أغلي ثمنا.
وعلى الرغم من �أن التليفزيون الرقمي قد و�صل �إىل درجة كبرية من التقدم م�ؤخرا ،ف�إن
خرباء الإعالم ال يتوقعون زيادة �ضخمة يف عدد القنوات الرقمية كما كان احلال يف بداية عملية
التحول للبث الرقمي ،وذلك لأن �أوروبا خمتلفة ومتنوعة ثقافيا �إىل حد كبري ،كما �أنها تنق�سم
�إىل جماعات �سكانية �صغرية ،مما يحول دون �إمتام مثل هذا التو�سع يف حدود تكلفة معقولة.
ولذلك تنا�ضل املفو�ضية الأوروبية من �أجل زيادة وتو�سيع جمال التحول للبث الرقمي .وقد
افرت�ضت املفو�ضية �أن العام  2012هو العام النهائي للدول الأع�ضاء باالحتاد الأوروبي لكي
ينتهوا من القنوات التقليدية الأر�ضية التناظرية ،و�أن يتحولوا �إىل البث الرقمي� .إن مثل
هذا التحول �سيعني بال�رضورة حتوالت كبرية يف الت�رشيعات التي تنظم التليفزيونات .ويف
عام  ،2003بد�أت املفو�ضية الأوروبية م�شاورات بعيدة املدي من �أجل مراجعة توجيهات
«تليفزيون بال حدود» و�أي�ضا ملراجعة الوثيقة الأ�سا�سية التي تنظم حمتوى البث التليفزيوين
يف االحتاد الأوربي .وكان الت�صور �أو اخلال�صة النهائية لهذه امل�شاورات هي �صياغة بع�ض
املبادئ اخلا�صة بهذه التوجهات مثل حماية التنوع الثقايف وحماية فئات معينة من امل�شاهدين
وحرية انتقال اخلدمات وغري ذلك ،و�سيظل كل ذلك متاحا يف ظل ال�سوق الرقمية اجلديدة .
 3-7و�ضع التحول للبث الرقمي
اختلفت درجات تطور التليفزيون الرقمي ب�شكل مثري عرب القارة الأوروبية؛ �إذ �أن �أوروبا
الغربية كانت هي التي تقود هذه الثورة .وكان بع�ض الالعبني الأ�سا�سيني يف ال�سوق و�صانعو
ال�سيا�سات وبع�ض مراقبي الإعالم مت�شككني يف مدى جناح التحول للبث الرقمي ،وتوقعوا
�أن يكون اجلمهور بطيئا يف �رشاء الأجهزة اجلديدة مل�شاهدة هذا النوع من التليفزيون .وكانوا
يتوقعون �أال يكون البث التليفزيوين الرقمي م�ستداما ،و�أال يعي�ش لفرتة طويلة� ،إذ �أن وقت
امل�شاهدة ال ميكن زيادته ب�شكل ا�ستثنائي من �أجل التوافق مع التو�سع يف برامج التليفزيون الذي
يعد به التحول للبث الرقمي.
وعلى الرغم من هذه التوقعات ال�سلبية ،ف�إن التحول للبث الرقمي ي�سري يف اجتاه واحد
على ما يبدو ،نظرا للت�صاعد غري امل�سبوق يف تطوير التقنيات اجلديدة واخلطط الإقليمية التي
تن�ش�أ كل يوم لإعادة توزيع ترددات البث .ورمبا كان اجلانب الإيجابي الوا�ضح يف التحول
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للبث الرقمي هو �أنه يزيد ب�شدة من املناف�سة يف �أوروبا التي ترتكز فيها �أ�سواق التليفزيون
ال من الالعبني يف جمال البث ي�سيطرون على الق�سم الأعظم من امل�شاهدين
والتي ت�شهد عدد ًا قلي ً
ومن �إيرادات الإعالنات .ومع ذلك يواجه التحول للبث الرقمي بدوره العديد من التحديات
للهيئات املنظمة� ،إذ �أن هناك خطرا من �أن ترت�سخ الأو�ضاع ال�سائدة حالي ًا يف �أ�سواق التليفزيون
�إذا ح�صلت املحطات الكبرية اليوم على تراخي�ص تكفي جلعل امل�سيطرين الآن هم امل�سيطرين
�أنف�سهم يف امل�ستقبل على �أ�سواق التليفزيون الرقمي.
الغرب ال�رسيع :
هناك العبان �أ�سا�سيان يف �سوق التليفزيون الإيطايل هما حمطة اخلدمة العامة «راي»
و�رشكة «ميديا�ست» اململوكة لرجل الأعمال ورئي�س الوزراء �سلفيو برل�سكوين والتي حتاول
�أن تخطف تراخي�ص التليفزيون الرقمي بهدف تدعيم موقفها يف �سوق التليفزيون .وتدعم
احلكومة يف �إيطاليا هذه اجلهود� ،إذ �أنها وعدت ب�أن تدعم �أجهزة ا�ستقبال البث الرقمي ،وهو
بالطبع موقف يهدف �إىل الإ�رساع ب�إمتام التحول للبث الرقمي ون�رش التليفزيون الرقمي.
ومن املتوقع �أن ت�ؤدي هذه الإجراءات �إىل تدعيم �سيطرة هاتني ال�رشكتني القائمتني بالبث قبل
حلول عام  ،2010ويف �أ�رسع وقت ممكن قبل �إمتام التحول �إىل ال�صيغة الرقمية.
�أما يف فرن�سا ف�إن الهيئة املنظمة للبث ،املجل�س الأعلى للبث ،منحت تراخي�ص رقمية لثماين
�رشكات خمتلفة من القطاع اخلا�ص .وح�صلت حمطات البث العام �أي�ضا على تراخي�ص للبث
الرقمي .ومت �إطالق املحطات الأر�ضية الرقمية يف فرن�سا يف مار�س  2005عندما بد�أت �سبع
قنوات تبث جمانا عرب الأثري البث الرقمي ،بالإ�ضافة �إىل القنوات الأر�ضية احلالية .و�سيتم
�إغالق حمطات البث التناظري عندما ي�صل التليفزيون الرقمي �إىل حوايل  80يف املائة من
جمهور امل�شاهدين .ومع هذا ،ال يزال من غري الوا�ضح كيف �ستتمكن قنوات البث الرقمية من
ا�ستعادة ا�ستثماراتها .وعالوة على ذلك ،ف�إن قناة «تي �إف  ،»1من بني الالعبني احلاليني،
تتحدى التحول للبث الرقمي ب�شكل خا�ص ا�ستنادا �إىل �أ�س�س فنية� ،إذ �أنها تخ�شى من املناف�سة
التي �سيجلبها التحول للبث الرقمي.
وت�أتي بريطانيا يف الطليعة من حيث التطورات الرقمية ولديها واحدة من �أكرث اخلطط
طموحا يف �أوروبا لإلغاء البث التناظري التقليدي .ويف الربع الثالث من عام  ،2004و�صلت
ن�سبة انت�شار البث الرقمي يف بريطانيا �إىل حوايل  56يف املائة .و�أ�صيب �سوق التليفزيون
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بالركود �إىل حد ما مقارنة بالبث املجاين عرب الأثري .وتقدم �رشكة
الرقمي املدفوع مقدما
ً
«فرى فيو» بعد �أن ا�ستحوذت يف عام  2002على الرخ�صة الرقمية اخلا�صة ب�شبكة «�آي تي
يف» منوذجا للبث املجاين عرب الأثري مع �إتاحة فر�صة للم�شاهدين لال�شرتاك يف القنوات املميزة
التي تقدمها ال�رشكة مثل قنوات الأفالم وقنوات الريا�ضة .ومتثل «فري فيو» كون�سورتيوم
ي�ضم �رشكات «نيو كا�سل» وهيئة الإذاعة الربيطانية و»بي �سكاي بي» .وبالإ�ضافة �إىل «فري
فيو» ف�إن هيئة الإذاعة الربيطانية عمدت �إىل تقدمي عدة قنوات رقمية جديدة مثل قنوات «بي
بي �سي  »3و»بي بي �سي  »4و»�سي بيبيز» و «بي بي �سي  »24للأخبار .وتعترب كل هذه
القنوات الإ�ضافية خدمات م�ضافة �إىل القنوات الأ�سا�سية التابعة لهيئة الإذاعة الربيطانية والتي
ال تزال تخ�ضع لإعادة التقييم الآن بوا�سطة جهات حمددة.
ويف �أملانيا� ،سجل التليفزيون الرقمي بداية بطيئة على الرغم من الدعم الكبري الذي قدمته
حمطات البث والعاملون يف جمال البنية الأ�سا�سية وم�صنعو الأجهزة التقنية .وكانوا جميعا
يريدون �أن يحددوا جدوال زمني ًا ر�سمي ًا كي تلغي احلكومة االتخادية البث التناظري التقليدي
بحلول عام  .2010وكانت واليتا برلني وبراند�سربج هما الأوليني يف العامل يف �إجناز هذا
التحول و�إلغاء البث التناظري ب�شكل كامل يف عام  .2003و�أ�صبحت حمطات البث العامة
م�شاركة �أي�ضا يف تطوير البث الرقمي منذ البداية ،ولكن العبني من القطاع اخلا�ص مثل «�آر
تي �إل» �أو برو�سايبن�سات ،»1كانوا غري مكرتثني ب�شكل جدي يف البداية بهذا التطور� .إذ كانوا
يدركون �أن التحول للبث الرقمي �سوف يقل�ص من عوائد الإعانات التي يح�صلون عليها.
ومع نهاية عام  2004كان �أكرث من خم�سة ماليني منزل يف �أملانيا م�شرتكني يف اخلدمة الرقمية
(�أي حوايل  15يف املائة من �إجمايل مالكي �أجهزة التليفزيون يف �أملانيا) .وهو �ضعف الرقم
الذي كان موجودا يف عام  ،2002و�إن كان الأمر ال ميثل طفرة كبرية حتى الآن.
ال�رشق البطيء:
كان التحول للبث الرقمي بطيئا ومرتاجعا للوراء يف الدول ال�شيوعية ال�سابقة .ويف العديد
من هذه الدول مل تكن هناك �أي �سيا�سة معينة لل�رشوع يف التحول للبث الرقمي .ومل يكن
هناك �أي نقا�ش عام حول هذا املو�ضوع .ومل تكن هناك �أي �سيا�سة عامة �أو �أي خطط تهدف
للتحول للبث الرقمي يف كل من كرواتيا والبو�سنة والهر�سك وجمهورية مقدونيا� .أما يف �ألبانيا
وعلى الرغم من االفتقار �إىل �إطار رقمي �أو خطة �إر�شادية للتحول للبث الرقمي ،بد�أت قناة
«ديجيتالب» التليفزيونية البث رقمي ًا بعد �أن �أعدت الهيئة املنظمة للبث املحلي م�سودة ا�سرتاتيجية
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لتطوير البث الرقمي تقرتح التحول من النظام التناظري �إىل النظام الرقمي فيما بني عامي
 2016و.2020
�أما يف بلغاريا فقد عمدت اجلهة القائمة على تنظيم البث (جمل�س االت�صاالت الإلكرتونية)
�إىل �إقرار بيان حول البث الأر�ضي الرقمي ي�ضع خريطة مل�ستقبل القنوات الرقمية يف هذه
الدولة .ومت و�ضع م�رشوع ا�سرت�شادي رقمي الختبار الإ�شارة الرقمية ويتم التح�ضري لبدئه.
ويف �سلوفينيا ،بالإ�ضافة �إىل وثيقة ا�سرتاتيجية قناة «�آر تي يف �سلوفينيا» ،التي ت�شري �إىل
خطة للتحديث �ستطبق فيما بني عامي  2004و 2010و تق�ضي ب�أن تقدم حمطة البث العامة
قنوات �إذاعية وتليفزيونية رقمية ،هناك �أي�ضا بع�ض اخلطط املحدودة للتحول من النظام
التناظري �إىل النظام الرقمي يف هذه الدولة.
ويف جمهورية الت�شيك خ�ضع البث الرقمي لالختبار للمرة الأوىل عام  .2000وبعد عام
�آخر و�ضعت احلكومة خطة من خالل وثيقة �سيا�سات تطرح بالتف�صيل خمططا للتحول للبث
الرقمي هناك� .أما بالن�سبة ل�صناعة الإعالنات والتي ت�شمل الق�سم الأعظم من املتناف�سني يف
ال�سوق الت�شيكي ،ف�إنه من املتوقع �أن ي�ؤدي التحول للبث الرقمي �إىل تفكيك وتفتيت الرتكز
املوجود حاليا يف �سوق التليفزيون هناك ،وتوزيعه بني عدد �أكرب من الالعبني .وعلى �أي
حال ،ال تزال لدى البع�ض خماوف جدية من �أن الالعبني الأ�سا�سيني احلاليني ،خا�صة «تي
يف نوفا» �سي�ستخدمون نفوذهم لال�ستحواذ على �سوق البث الرقمي يف امل�ستقبل .ومن املقرر �أن
منح �أول ترخي�ص للبث الرقمي يف جمهورية الت�شيك مت خالل عام .2005
وجرى بع�ض االختبارات الهام�شية للبث الأر�ضي الرقمي ،يف املجر ،لأول مرة يف عام
 1999على �أن يكون التحول للبث الرقمي قد انتهى بحلول عام  .2012وقامت �رشكة البث
اململوكة للدولة�« ،أنتينا بلغاريا» ،يف  2004ب�إعطاء ال�ضوء الأخ�رض لبدء البث الأر�ضي
الرقمي التجريبي لبع�ض الربامج على قنوات اخلدمة العامة الثالث املوجودة يف هذه الدولة.
�أما يف ليتوانيا ،فقد بد�أت الهيئة املنظمة للبث (جلنة الإذاعة والتليفزيون) يف �إ�صدار
الرتاخي�ص الرقمية يف عام  .2004ومع ذلك ال تزال ليتوانيا تفتقد �سيا�سة حمددة للتحول للبث
الرقمي .ويف التفيا مت اختبار البث الرقمي يف عام  ،2002ولكن عملية البث الرقمي ككل
انتهت �إىل �أزمة بعد ن�شوب مناق�شات حادة بني احلكومة وال�رشكة الربيطانية «كيمباير ميديا
ليمتد» التي مت اختيارها لت�أ�سي�س �أول �شبكة للبث الأر�ضي الرقمي هناك .وقام جمل�س البث
يف عام  2004بو�ضع ا�سرتاتيجية جديدة للتحول للبث الرقمي ،ولكنها كانت غام�ضة ومبهمة
�إىل حد بعيد ومل حتدد املدى الزمني النهائي للتحول نحو البث الرقمي .يف �إ�ستونيا مت اختبار
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التليفزيون الرقمي يف مايو  ،2004ولكن هذه التجربة مت �إنها�ؤها يف �أوائل عام  2005لوجود
�صعوبات مالية .ووفقا لوثيقة ال�سيا�سات ال�صادرة ب�ش�أن التليفزيون الرقمي ف�إن التحول نحو
البث الرقمي الكامل �سيتم بحلول عام .2015
�أما رومانيا فقد بد�أت البث التليفزيوين الرقمي التجريبي يف  ،2002ولكن اخلرباء املحليني
يقولون �إن التحول للبث الرقمي ال يحظى ببداية قوية كما �أنه يفتقد لال�ستثمارات الأ�سا�سية
املطلوبة و�إىل نقا�ش عام جاد ت�شرتك جميع الأطراف فيه مبا يف ذلك حمطات البث التليفزيوين،
والهيئات املنظمة للبث ،ومنظمات املجتمع املدين واحلكومة .واحلقيقة �أنه ال توجد يف �إ�ستونيا
�أي خطة حكومية �أو ا�سرتاتيجية للتحول للبث الرقمي با�ستثناء التليفزيون التجريبي الذي
�أجري هناك .وبد�أت بولندا درا�سة م�س�ألة التليفزيون الرقمي يف نهايات الت�سعينيات وتعرفت
على ا�سرتاتيجيات حمددة للتحول للبث الرقمي يف مرحلة مبكرة يف عام  .1997و�أعد جمل�س
البث املحلي يف بولندا خطتني ر�سميتني خمتلفتني لتطوير التليفزيون الرقمي ،يف عامي 2001
و 2002كما �أقرت احلكومة يف مايو  2005ا�سرتاتيجية قومية للتحول للبث الرقمي ،تق�ضي
ب�أن يتم التخل�ص من البث التناظري التقليدي بحلول عام  .2015ومت �إطالق امل�رشوع الأول
للبث الرقمي من خالل م�ؤ�س�سة «بول�سات» بالتعاون مع «تي يف �إن» .ويف �سلوفاكيا ،بد�أت
احلكومة ب�إن�شاء جمموعة عمل متعددة الإدارات من �أجل البث الرقمي يف يونيو  2001ت�سمى
الهيئة ال�سلوفاكية للتليفزيون الرقمي «�إ�س كي دي يف» ،ويف الوقت نف�سه ن�رشت احلكومة
وثيقة ا�سرتاتيجية للتحول للبث الرقمي وركزت هذه الوثيقة على �إنهاء البث التناظري يف كل
قطاعات التليفزيون بحلول عام  ،2015كما مت �إن�شاء �أربعة برامج ا�ستطالعية الختبار البث
الرقمي يف عام  ،2004يف حني �سيكون البث الرقمي املنتظم �ساريا بحلول � .2006أما يف
تركيا فقد �أ�صدرت الهيئة املنظمة للبث خطة عمل وخارطة طريق حول التحول للبث الرقمي
يف نهاية عام  ،2002وهي اخلطة التي كانت تتوقع �إمتام التحول نحو البث الرقمي بحلول
عام .2018
نقا�ش حمدود:
والنقا�ش حول التحول للبث الرقمي ،يف الدول االنتقالية ،حمدود ،و�إن كان هناك �أي
نقا�ش ،ف�إنه ينح�رص يف دائرة حمدودة من الباحثني واملخت�صني يف جمال الإعالم �أو �صناعة
الإعالن �أو �صناع القرار .وحاولت بع�ض منظمات املجتمع املدين يف بع�ض الدول �أن تثري
م�س�ألة امل�صلحة العامة يف هذه الق�ضية ،ولكن يبدو �أن جناحها كان حمدودا حتى الآن.
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�إن افتقاد وجود نقا�ش عام حول هذه امل�س�ألة يعك�س ر�ؤية قا�رصة لعملية التحول للبث
الرقمي ،ودرجة من عدم التطور يف قطاع البث ب�شكل عام يف هذه الدول االنتقالية� ،إ�ضافة
�إىل درجة عالية من عدم االكرتاث �أو الالمباالة على امل�ستويني العام واملهني جتاه حمطات
البث العامة يف هذا ال�سياق .وعلى الرغم من كل ذلك ،ف�إنه لأمر م�ؤ�سف ،نظرا لت�أثري
لعملية التحول للبث الرقمي على حمطات البث العامة� .إن تعدد جماالت وو�سائل الإعالم
وتنوع القائمني بتقدمي حمتوى �إعالمي �ستتزايد جميعها ب�شكل كبري يف امل�ستقبل ،و�ستزيد مدى
اختيارات امل�ستهلك ،و�ست�ؤدي �إىل ت�آكل هوام�ش ربح حمطات البث التجارية مما �سيقلل من
فر�صة تربير فر�ض التزامات خا�صة بببث برامج خدمة عامة عليها� .إما بالن�سبة ملحطات البث
العامة الرئي�سة والتي متول من خالل ر�سوم الرتخي�ص� ،أو من خالل ميزانية الدولة ف�إنها
�ستواجه �أمناطا و�أنواعا �أخرى من ال�ضغوط الهائلة نتيجة تنوع وتوزع وتطور اخليارات
�أمام امل�ستهلكني� ،إ�ضافة �إىل تناق�ص �أهمية وقيمة البث التناظري التقليدي مع الزيادة امل�ستمرة
واملطردة يف ا�شرتاكات البث عن طريق الكابل والبث الف�ضائي .وال يوجد �أي تفكري م�ستقبلي
وا�ضح حتى الآن يف هذه املجاالت �سوى يف اجنلرتا بالتحديد ،حيث �أ�صدر املكتب الربيطاين
للإعالم ،الهيئة املنظمة للبث عدة تقارير حول الر�ؤى امل�ستقبلية ملحطات البث العامة يف
ظل الع�رص الرقمي البازغ .وعلى الرغم من �أن هذه التقارير تتعامل بالأ�سا�س مع ال�سياق
الربيطاين -حيث توجد التزامات بتقدمي خدمة بث عامة على جميع املحطات الأر�ضية
القومية؛ وحيث �إن حمطات البث العامة يف و�ضع �أف�ضل بكثري وب�شكل ال يقارن مع الأو�ضاع
القائمة يف الدول االنتقالية� -إال �أن التحليالت التي قدمها املكتب الربيطاين للإعالم تعترب مفيدة
وذات �صلة يف كل مكان به حمطات جتارية تخ�ضع اللتزامات ببث برامج خدمة عامة .و�إزاء
مالحظة �أن القواعد املنظمة للخدمة العامة ا�ستمرت يف حتقيق “توازن دقيق” بني امل�ؤ�س�سات
املنظمة واملمولة و�أن هذا لن يتيح لها البقاء واال�ستمرار “يف ظل التحول الوا�سع نحو الع�رص
الرقمي” ،اقرتح املكتب الربيطاين “منوذجا جديدا لتقدمي اخلدمات �سيكون مطلوبا يف الع�رص
الرقمي �إذا كان ملحطات البث العامة �أن ت�ستمر يف احلفاظ على قدرتها الفريدة يف الو�صول
�إىل ماليني امل�شاهدين يف ظل تعدد وتنوع مقدمي اخلدمة ذات املحتوى املتميز ”.ومن ثم قال
املكتب الربيطاين للإعالم ب�رصاحة �إن “حمطات البث العامة يجب �أن تعرف يف امل�ستقبل
بح�سب الأهداف والأغرا�ض واملحددات ولي�س بح�سب الأمناط املحددة للربامج التي تقدمها
�أو املخرجات القادمة من م�ؤ�س�سات معينة ”.وب�شكل ملمو�س ،يجب �أن ي�أخذ هذا النموذج
اجلديد “�شكل خدمة جديدة ميولها اجلمهور” ت�سمى “نا�رش اخلدمة العامة” Public Service
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) Publisher (PSPو�سيكون على نا�رش اخلدمة العامة هذا �أن “يلتزم ب�أن ي�سعى �إىل الأهداف
العامة عرب �أفكار خالقة ومبتكرة لدفع ودعم �إر�سال اخلدمة العامة يف عامل ما بعد التحول �إىل
النموذج الرقمي” .كما �أن عليه �أن “ي�ستك�شف ويخترب طرقا جديدة للم�شاركة يف حتقيق �أهداف
اخلدمة العامة دون �أن تعيقه احلاجة �إىل حماية القنوات التليفزيونية املوجودة حاليا” ،وعلى
�سبيل املثال ف�إن تفوي�ض بع�ض اجلهات للقيام بتوزيع بع�ض املنتجات الرقمية على املنافذ الرقمية
للبث قد يكون هو احلل ،وهي اجلهات التي �ستتناف�س مع خدمات هيئة الإذاعة الربيطانية
الرقمية .هذا املو�ضوع �سيحتل بال�رضورة موقعا مركزيا يف املناظرات واملناق�شات ،و�سوف
يثري املزيد من النقا�ش والبحث واجلدل عرب �أوروبا كلها وخا�صة فيما يتعلق بالأثر املحتمل لهذه
اخلطوة على اجلودة واجلاذبية الكبرية ملحتوى حمطات البث العامة وعلى مدى الدعم العام
لهذا النوع من البث ،مبا يف ذلك الدعم املايل الآتي من ر�سوم الرتخي�ص.
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الهوام�ش
()1ملحوظة :ق�سمت الدول التى غطاها تقرير برنامج املراقبة والدعوة
باالحتاد الأوروبي ( )EUMAPيف معهد املجتمع املفتوح يف هذا امللخ�ص
العام �إىل ثالثة �أقاليم �أ�سا�سية:
1 .1جنوب غرب �أوروبا ،وي�شمل البانيا والبو�سنة والهر�سك وكرواتيا
ومقدونيا و�رصبيا واجلبل اال�سود (التقرير يغطي �رصبيا فقط).
�2 .2رشق وو�سط �أوروبا ،وي�شمل بلغاريا وجمهورية الت�شيك و�إ�ستونيا
واملجر والتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا و�سلوفاكيا و�سلوفينيا.
�3 .3أوروبا الغربية ،وت�شمل الدول الأربع التى يغطيها التقرير وهي
فرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا واململكة املتحدة .وتعالج حالة تركيا ب�شكل
منف�صل.
()2جون ت�شارلز ول�شام ريث ،البارون ريث الأول ()1971-1889
وهو الذي �أ�س�س التقاليد الربيطانية يف البث التليفزيوين كخدمة عامة
م�ستقلة ..وحتى هذا اليوم ال يزال ميثاق هيئة الإذاعة الربيطانية BBC
يحمل هذا التعريف نف�سه ،الذي �صاغه مديرها الأول البارون الذي توىل
يف الفرتة ما بني  1927و 1938والذي يقول �إن ر�سالة هيئة الإذاعة
الربيطانية  BBCهي الإعالم والتعليم والت�سلية.
(� ) 3صدر هذا الكتاب قبل اال�ستفتاء الذي جرى يف  21مايو عام  2006يف
جمهورية اجلبل الأ�سود الذي �صوتت فيه غالبية الناخبني ل�صالح انف�صال
اجلمهورية عن �رصبيا ،و�أدى ذلك بدوره �إىل �سن د�ستور جديد ل�رصبيا
جرى الت�صويت عليه يف ا�ستفتاء جرى يف  28و� 29أكتوبر .2006
(املراجع)
(� )4شمل �إقليم �رشق وو�سط �أوروبا يف الدرا�سة جلنة الت�سويق الدولية يف
“ IPالتليفزيون يف عام  :2004حقائق دولية �أ�سا�سية”  17دولة هي:
رو�سيا البي�ضاء ،بلغاريا ،جمهورية الت�شيك ،دول البلطيق الثالث،
املجر ،دول يوغو�سالفيا ال�سابقة ،با�ستثناء البو�سنة والهر�سك ،بولندا،
رو�سيا ،تركيا� ،أوكرانيا.
( )5حزمة القنوات التليفزيونية هي �رشكة تقدم جمموعة متنوعة من
القنوات التليفزيونية معا وتقوم بت�سويقها باعتبارها حزمة  packageمن
الربامج يتم بثها عرب قمر �صناعي �أو كابل �أو حمطات ت�شغيل البث الرقمي
الإقليمي  .انظر  :اندريه الجن (حمرر) :تطورات التليفزيون الرقمي يف
االحتاد الأوروبي ،املر�صد الأوروبي لل�صوتيات واملرئيات ،فرن�سا4 ،
دي�سمرب .1999
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( )6ويف معظم هذه الدول ،كانت ح�صة قنوات بث اخلدمة العامة من
امل�شاهدين تتناق�ص منذ ذلك الوقت .ففي كرواتيا ،مثال� ،شهد التليفزيون
الكرواتي العام تناق�ص ًا مثريا يف عدد م�شاهديه مع دخول قناة “�آر تي �إل”
�سوق التليفزيون هناك.
( )7وت�شمل مثل هذه الأعمال الوثائقية القيمة �أعماال مثل فيلم “بومباي:
اليوم الأخري” والذي حاز ن�سبة م�شاهدة كبرية على قناة “فران�س ”2
وفيلم “يوم احللفاء”  D-Dayوالذي جذب �أعداد ًا كبرية من امل�شاهدين
على قناة دي�سكفري والقناة الأملانية برو�سابني.
( )8ويف جمهورية الو�سنة والهر�سك ،ف�إنها هيئة م�ستقلة من هيئات الدولة.
( )9هناك هيئة منظمة م�شرتكة ملحطات البث اخلا�صة يف واليتي برلني
وبراندنربج.
( )10معاهدة ام�سرتدام التي تعدل معاهدة االحتاد الأوروبي ،واملعاهدات
التي ت�ؤ�س�س االتفاقات الأوروبية وبعد الأفعال ذات ال�صلة املوقعة يف 2
�أكتوبر ،ف�صل  10 ،340نوفمرب  ،1997والربوتوكول رقم  9حول
نظام البث العام يف الدول الأع�ضاء ،الف�صل  ،109 /340واملتاح على
الرابط:
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/selected/livre545.html

(�سي�شار �إليه الحقا بربوتوكول البث العام لعام .)1997
( )11املجل�س الأوروبي “االندماج والتنوع :احلدود اجلديدة لو�سائل
الإعالم الأوروبية وال�سيا�سة الإعالمية .ن�صو�ص �أقرت” ،امل�ؤمتر
الوزاري الأوروبي ال�سابع حول �سيا�سة الإعالم اجلماهريي ،كييف
(�أوكرانيا) 11 – 10 ،مار�س  .2005القرار رقم  ،2التنوع الثقايف
وتعددية و�سائل الإعالم يف زمن العوملة� ،ص  ،7متاحة على الرابط
التايل:
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/media/
MCM%282005%29005_en.pdf

( )12توجيهات “تليفزيون بال حدود” التابع لالحتاد الأوروبي :توجيه
املجل�س الأوروبي يف � 3أكتوبر  1989بخ�صو�ص التن�سيق بني بنود معينة
و�ضعها القانون �أو الهيئة املنظمة �أو العمل الإداري يف الدول الأع�ضاء
فيما يت�صل مببا�رشة �أن�شطة البث التليفزيوين ،واملعدلة بتوجيه الربملان
الأوروبي يف يونيو عام  .1997الن�ص املجمع متاح على موقع املفو�ضية
الأوروبية من خالل الرابط التايل:
_http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/pdf/1989/en_1989L0552
do_001.pdf

( )13املجل�س الأوروبي ،االتفاقية الأوروبية للتليفزيون العابر للحدود
( 5 ،)ECTTمايو  ،1989وجرى تعديلها مبقت�ضى �أحكام الربوتوكول
(�إي .تي� .إ�س .رقم  )141اخلا�ص باملجل�س الأوروبي ال�صادر يف 9
�سبتمرب  ،1998الذي دخل حيز التنفيذ يف �أول مار�س  ،2002متاح
على الرابط التايل:
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/132.htm

رواق عربي العدد 62-61

83

النموذج الربيطاين ..
جتربة رائدة فى هيكلة و�سائل الإعالم اململوك للدولة
ديفيد وورد

 -1ملخ�ص تنفيذي
�صاغ مبد�أ خدمة البث العامة بو�ضوح البث التليفزيوين يف اململكة املتحدة (بريطانيا).
وبا�ستثناء القنوات التليفزيونية الف�ضائية وتلك التي تبث من خالل الكابل ،ف�إن جميع املحطات
الأر�ضية يف بريطانيا ملتزمة بتقدمي خدمة بث عامة :وهذا هو تفرد النموذج الربيطاين للبث
التليفزيوين ،الذي وفر تاريخيا بيئة تليفزيونية م�ستقرة ومبتكرة ،وذات جودة ،و�شمول
وتنوع ،وا�شتهرت مبناق�شة ال�سيا�سة العامة .ومن الأمور التي عززت مفهوم اخلدمة العامة
يف التليفزيون وجود توافق �سيا�سي على امل�ساهمة الإيجابية للتليفزيون يف املجتمع.
و�صناعة التليفزيون الربيطاين هي �إحدى كربى ال�صناعات و�أكرثها فعالية يف �أوروبا،
واململكة املتحدة رائدة يف ن�رش اخلدمات التليفزيونية الرقمية ،ومع هذا ،ف�إن التحول �إىل
نظام البث الرقمي لي�س غاية يف ذاته ،وهناك بع�ض االجتاهات املهمة يف �سيا�سة الإعالم
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التي تغري قطاع التليفزيون ب�صورة جوهرية .وكان هناك حترك مطرد ،منذ الت�سعينيات،
بعيدا عن قطاع جتاري يخ�ضع لرقابة �شديدة ونحو �سوق تناف�سي على نحو متزايد ،حيث
�سعت احلكومات املتعاقبة �إىل تعديل ديناميات قطاع التليفزيون؛ بحيث تتوافق مع التغريات
املت�صورة التي يجلبها االنت�شار املتزايد للخدمات متعددة القنوات وحترير الأ�سواق الدولية.
وتنظيم التليفزيون يف اململكة املتحدة م�رشوط مبجموعة من الق�ضايا تزداد تعقيدا؛ من
بينها الأهداف املتغرية لل�سيا�سة العامة .و�أدخلت احلكومة جمموعة من الإ�صالحات اجلذرية
على قانون الإعالم لعام  ،2003ت�ستهدف حترير خدمة البث العامة ،وااللتزام ،فى الوقت
ذاته ،مببادئ اخلدمة العامة التي كانت جوهرية يف ت�شكيل �صناعة التليفزيون .ومل تت�ضح بعد
النتائج غري املبا�رشة ملثل هذه الأداة لتحرير �صناعة التليفزيون .ومع ذلك ،فمن املحتمل -على
ما يبدو� -أن االجتاهات على مدى العقد املا�ضي �ست�ستمر :فاملناف�سة بني حمطات التليفزيون
الرئي�سية �ستزداد بينما �ست�صبح التزامات اخلدمة العامة ملحطات البث التجارية �أكرث ت�ساهال.
و�إجماال ،ف�إن اململكة املتحدة تدفع نظامها على ما يبدو لال�صطفاف مع النموذج القاري لتنظيم
التليفزيون بو�ضع نظام مزدوج ،يتميز بف�صل وا�ضح بني املحطات التجارية واملحطات
احلكومية.
وتتمتع و�سائل الإعالم الإلكرتونية يف بريطانيا بقدر كبري من اال�ستقاللية عن احلكومة،
لكنها ا�ستقاللية تواكبها م�سئولية وم�ساءلة .وجميع املحطات التي تبث براجمها جمانا عرب الأثري
لديها التزامات وتوجيهات ل�ضمان �أن حتافظ على املعايري ،وتظل حمايدة ومو�ضوعية.
وكذلك ف�إن هيئة الإذاعة الربيطانية (بي بي �سي) ( )BBCتخ�ضع مل�ساءلة الر�أي العام من
خالل الربملان ،وتقدم �سنويا ح�ساباتها وتقييما لأدائها ليفح�صه الربملان .وعلى الرغم من
�أن جمل�س املحافظني وهيئة الإذاعة الربيطانية هيئتان م�ستقلتان عن الدولة ،ف�إنهما تخ�ضعان
للم�ساءلة واملحا�سبة.
و�ألغى قانون الإعالم لعام � 2003أي�ضا الهيئات املنظمة املنف�صلة للإذاعة ،والتليفزيون
واالت�صاالت .وا�ستبدلت بهيئات منظمة خا�صة بكل قطاع تتجمع يف هيئة منظمة واحدة هي
املكتب الربيطاين للإعالم ( .)OFCOMوتتحمل الهيئة املنظمة اجلديدة م�سئولية الإ�رشاف
على جميع �صناعات الإعالم يف اململكة املتحدة .وحلت حمل الهيئات املنظمة ال�سابقة ر�سميا يف
نهاية .2003
و�أحدث انت�شار التليفزيون متعدد القنوات حتوال يف قطاع التليفزيون .وعلى الرغم من
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�أن ح�ص�ص املحطات التليفزيونية الأر�ضية يف ال�سوق تقل�صت �إجماال ،ف�إنها ال تزال حتتفظ
بح�صة كبرية يف ال�سوق وتظل حتتل موقعا مركزيا يف امل�شهد العام لقطاع التليفزيون .وحتتفظ
هيئة الإذاعة الربيطانية (حمطة البث العامة الرئي�سية) بو�ضع قوي مثل القناة الرابعة ،حمطة
البث العامة املمولة جتاريا .وتو�سعت هيئة الإذاعة الربيطانية بنجاح يف جمموعة من الأن�شطة
الإعالمية اجلديدة وتتمتع بدعم قوي من اجلمهور.
ويدور حاليا نقا�ش وا�سع النطاق حول م�ستقبل �صناعة البث ،وخا�صة دور هيئة الإذاعة
الربيطانية يف �إطار اال�ستعداد لتجديد ميثاقها يف عام  .2006وي�شري هذا النقا�ش ،والطبيعة
املتحررة لقانون الإعالم لعام � ،2003إىل �أن قطاع التليفزيون هذا �سي�صبح قطاعا قائما على
املناف�سة على نحو متزايد يف ال�سنوات القليلة القادمة .وقد يكون ذلك على ح�ساب منوذجه
الفريد ،حيث تكون املحطات الأر�ضية ككل م�سئولة ،ومطالبة قانونيا ،بتوفري خدمة تليفزيونية
ال تقدم الرتفيه وح�سب ،بل تقوم �أي�ضا بتثقيف اجلمهور و�إعالمه عرب جمموعة عري�ضة من
املو�ضوعات يف جماالت خمتلفة والربامج ذات اجلودة.

 -2ال�سياق
وقطاع التليفزيون يف اململكة املتحدة هو �أحد �أكرب القطاعات يف �أوروبا ،ومتتع لفرتات
طويلة باال�ستقرار ،وب�إطار تنظيمي تف�صيلي ل�ضمان حتقيق �أهداف ال�سيا�سة العامة .ويظل
التليفزيون و�سيلة حمورية ي�ستخدمها اجلمهور لتلقي الأخبار ،واملعلومات والرتفيه .وك�شف
ا�ستطالع حديث للر�أي �أن  %71من امل�شاهدين ي�ستخدمون التليفزيون كم�صدر رئي�سي للرتفيه،
و %55ي�ستخدمونه كم�صدر رئي�سي للأخبار ،و� %58أجابوا ب�أن التليفزيون كان م�صدرهم
الرئي�سي للمعلومات عن التاريخ والعلوم .وعموما ،ف�إن ا�ستقرار احلكم يف بريطانيا والتوافق
على الدور الإيجابي (ورمبا ال�سلبي) الذي ي�ضطلع به التليفزيون يف املجتمع ،والذي تواكب
مع املبد�أ العام الذي م�ؤداه �أن التليفزيون يجب �أن يكون م�ستقال عن الدولة� ،أدى �إىل متتع
التليفزيون مبكانة متميزة يف �صنع ال�سيا�سة الربيطانية.
وهناك � 25176000أ�رسة يف بريطانيا لديهم �أجهزة ال�ستقبال الإر�سال التليفزيوين.
وطبقا لإح�صاءات املكتب القومي للإح�صاءات ،ف�إنه يف عام  ،2002كان ثلث املنازل به
جهاز لت�شغيل �أقرا�ص الفيديو الرقمية (دي.يف.دي) ( ،)DVDو %54من الأ�رس لديهم
حوا�سب �شخ�صية ،مما يجعل اململكة املتحدة من البلدان الرائدة من حيث الرتفيه املنزيل
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وانت�شار احلوا�سب ال�شخ�صية ،و�إن كانت ت�أتي بعد البلدان اال�سكندنافية.
 1-2خلفية
وتغري قطاع التليفزيون تغريا مثريا على مدى ال�سنوات اخلم�س ع�رشة املا�ضية .وتزايد
�أعداد الأ�رس التي لديها �أجهزة تليفزيون متعددة القنوات والبيئة التناف�سية املتزايدة للقطاع
�إجماال �أثرا جزئيا على �إعادة ت�شكيل هذه ال�صناعة.
وحتى عام  ،1982كانت هناك فقط ثالث قنوات تبثها حمطتان تليفزيونيتان يف اململكة
املتحدة ،هيئة الإذاعة الربيطانية ،وال�رشكات التي ت�ؤلف �شبكة «�آي تي يف» (.)1()ITV
وفر�ض على كل من هاتني املحطتني التزامات لتقدمي خدمة بث عامة ،وا�ستمر ذلك حتى
اليوم ،و�إن كان ب�صورة �أخف يف �رشكات «�آي تي يف» حيث تقل�صت تدريجيا التزامات
اخلدمة العامة املفرو�ضة عليها.
ويف عام � ،1982أ�ضيفت قناة رابعة ،و�أن�شئت القناة الرابعة ك�رشكة عامة غري هادفة
للربح ذات التزام فريد البتكار وتقدمي الربامج ملناطق وجماعات تهملها املحطات القائمة،
وكانت فريدة؛ حيث �إن متويلها �أتى من �إيرادات الإعالنات التجارية ،وكهيئة هادفة للربح،
ف�إنها مل تبد�أ يف بيع م�ساحات للإعالنات -حتى �صدور قانون البث قي عام  .1990وخالفا
للمحطات الأخرى ،ف�إنها ت�أ�س�ست على منوذج النا�رش /املر�سل؛ وبراجمها الأ�صلية تعد بتكليف
�رشكات من قطاع الإنتاج امل�ستقل.
وهناك �أي�ضا حمطة تليفزيونية باللغة الول�شية تبث يف ويلز .فقناة «�إ�س �سي )SC4( »4
عبارة عن نافذة داخل جدول برامج القناة الرابعة ،وتبث برامج باللغة الول�شية ملدة � 36ساعة
�أ�سبوعيا ،معظمها يف �أوقات ذروة امل�شاهدة ،و�أعادت القناة الرابعة جدولة براجمها بعيدا عن
هذه الأوقات .وكانت القناة اخلام�سة خام�س ،و�آخر قناة �أر�ضية تقدم بناء على هذا النظام،
واحتلت هذه القناة و�ضعا الئقا يف ال�سوق منذ �أن بد�أت البث يف عام .1997
وجاء الإ�صالح الرئي�سي الأول امل�ؤثر على حمطات البث الأر�ضية مع قانون البث لعام
 .1990وغري هذا القانون الطريقة التي مت بها تخ�صي�ص تراخي�ص حق االنتفاع املمنوحة
ل�شبكة «�آي تي يف» (وطبق نظام للمناق�صات مع و�ضع حد للجودة) وحدد ح�صة �إنتاج م�ستقلة
قدرها  %25جلميع املحطات الأر�ضية الربيطانية .وكان القانون مبثابة نقطة حتول يف �صناعة
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التليفزيون :وتزايدت املناف�سة يف قطاع البث بدرجة كبرية ،مع تغري �أهداف ال�سيا�سة العامة
التي حتاول تربير الطبيعة املتغرية للقطاع .ويف عام � ،2003أجنز �إ�صالح �شامل رئي�سي
للهياكل التنظيمية بالتليفزيون مع �رسيان قانون االت�صاالت لعام  ،2003والذي �أ�س�س الهيئة
املنظمة اجلديدة ،املكتب الربيطاين للإعالم.
 2-2هيكل قطاع التليفزيون
كان جهاز التليفزيون الربيطاين ،حتى الت�سعينات ،منوذجا للتطور املطرد ملبادئ اخلدمة
العامة ،التي و�ضعت �أ�صال يف امليثاق امللكي لهيئة الإذاعة الربيطانية ،ثم امتدت �إىل �شبكة «�آي
تي يف» ،والقناتني الرابعة واخلام�سة عند افتتاحهما .ويف هذا ال�ش�أن كان النظام ،وال يزال،
فريدا :ومع منح تراخي�ص ملحطات جديدة ،خ�ص�ص لكل منها خدمة عامة حمددة �أو درجة من
االلتزام بتقدمي خدمة عامة ،ب�رصف النظر عن كيفية متويلها .والآن ،ال يزال هذا القطاع
يتميز بوجود حمطة بث قوية متول متويال عاما وحمطات جتارية ذات التزامات خدمة عامة،
و�رشكة حكومية متول من خالل الإعالنات.
وكان هناك �أي�ضا منو قوي يف العقد املا�ضي خلدمات التليفزيون متعدد القنوات ،و�أ�سا�سا
من خالل خدمات «بي �سكاي بي» ( .)BSKYBكما ا�شرتك عدد كبري من الأ�رس يف اخلدمات
التليفزيونية الرقمية .كما �أظهر تطور التليفزيون الأر�ضي الرقمي منذ �إدخال نظام امل�شاهدة
املجانية (انظر الق�سم  )8منوا قويا كبديل للقنوات التليفزيونية الف�ضائية.
و�شهد قطاع الإذاعة اجتاهات مماثلة .قاملناف�سة املتنامية والتحرير زادا من عدد املحطات
الإذاعية طوال العقد املا�ضي .ويف الوقت ذاته ،حظيت حمطات هيئة الإذاعة الربيطانية
الإذاعية بح�صة كبرية يف ال�سوق وعلى الرغم من �أن حمطات هيئة الإذاعة الربيطانية �شهدت
�إعادة هيكلة خالل العقد املا�ضي� ،إال �أنها ظلت ناجحة جدا .وحت�سن قطاع الإذاعة التجارية
�أي�ضا وقدمت �سبع �رشكات كربى خدمات �إذاعية على امل�ستويني الإقليمي والقومي.
 3-2ح�ص�ص الالعبني الرئي�سيني يف ال�سوق
متيز قطاع التليفزيون املعا�رص بنمو التليفزيون متعدد القنوات ،وتراجع ن�صيب �شبكة «�أي
تي يف» وقناة الرتفيه العامة يف هيئة الإذاعة الربيطانية (بي.بي�.سي )1يف ال�سوق .وكما
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يو�ضح اجلدول ( ،)1كان هناك هبوط مطرد ،منذ  ،1981يف ن�صيب �أكرب حمطتي بث من
امل�ستمعني وزيادة ملحوظة يف فئة «�أخرى» ،التي ت�شمل �أ�سا�سا خدمات التليفزيوين الأر�ضي
الرقمي.
جدول ( )1توزيع جمهور امل�شاهدين ح�سب القناة ()2004-1981
القناة

اجلمهور (ن�سبة مئوية )
1981

بي بي �سي1

39

بي بي �سي2
“�آي تي يف”

1986
37

1991
34

1996
33.5

2001
26.9

2003
25.6

2004
24.7

القناة الرابعة

12
49
ـ

11
44

10
42

11.5
35.1

11.1
26.7

11.1
23.7

10.9
22.8

قناة اخلام�سة

ـ

ـ

ـ

ـ

5

1.3

6.6

�أخرى

ـ

ـ

4

9.2

32.3

23.6

26.3

8

10

10.7

10

9.7

9.7

امل�صدر :جلنة �أبحاث جمهور حمطات الإذاعة والتليفزيون الربيطانية (بارب)(.)2

وعلى الرغم من �أن هذا الهبوط كان حتميا ،مع ح�صول امل�شاهدين على عدد �أكرب من
املحطات ،فمن املهم �أن ن�ضع هذه التغريات يف �سياق .وتظل القنوات العامة املجانية التي
تبث عرب الأثري حمورية يف بيئة التليفزيون وي�شاهد نحو  %74من اجلمهور القنوات اخلم�س
جمتمعة .و�سلوك جمهور حمطات التليفزيون متعدد القنوات يف البيت ،يظهر هبوطا يف زمن
م�شاهدة القنوات الرئي�سية ،لكن ال تزال هناك ن�سبة م�ؤثرة قدرها  %57من زمن م�شاهدة
القنوات املجانية التي تبث عرب الأثري ،وي�شاهد  %85من ه�ؤالء امل�شاهدين بع�ض الربامج يف
�إحدى القنوات الرئي�سية يوميا.
وتزايدت املناف�سة بني املحطات خالل العقد الأخري ،مع تزايد عدد القنوات التي تتمتع
بو�ضع قوي ،وتطور النظام الذي كان يحظى بدرجة كبرية من التوافق من نظام يقوم على
احتكار مزدوج لهيئة الإذاعة الربيطانية /و»�آي تي يف» اليوم �إىل نظام �أكرث تناف�سية �إجماال.
وحقق قطاع التليفزيون توازنا بني العام واخلا�ص ،مع وجود هيئتني عموميتني (هيئة الإذاعة
الربيطانية والقناة الرابعة) وحمطتني خا�صتني رئي�سيتني (�شبكة «�آي تي يف» والقتاة اخلام�سة)
رغم وجود مناف�سة على الإيرادات بني القناة الرابعة وال�رشكات اخلا�صة .والو�ضع القانوين
رواق عربي العدد 62-61

ديفيد وورد

89

وم�صادر التمويل الرئي�سية للمحطات هو كالتايل:
جدول ( )2الو�ضع القانوين للمحطات الأر�ضية
املحطة

الو�ضع القانوين

التمويل الأ�سا�سي

هيئة الإذاعة الربيطانية

م�ؤ�س�سة عامة

ر�سم الرتخي�ص

اللجنة امل�ستقلة للتليفزيون

قناة جتارية

الإعالنات

القناة الرابعة

م�ؤ�س�سة عامة

الإعالنات

القناة اخلام�سة

قناة جتارية

الإعالنات

ويت�سم قطاع الإذاعة بدرجة كبرية من املناف�سة ،ونتيجة لهيكله الإقليمي ،دفع التو�سع
الأفقي واالندماج عددا من املجموعات الكبرية �إىل االندماج من �أجل ال�سيطرة على و�ضع
مهم .وهو ذو هيكل �إقليمي .ويف بريطانيا ثالث حمطات �إذاعية جتارية تناظرية فقط على
امل�ستوى القومي ،هي :توك راديو وفريجني راديو وحمطة كال�سيك �إف �إم .وتتمتع هيئة
الإذاعة الربيطانية بو�ضع قوي على نحو مفرط؛ وتقوم بت�شغيل خم�س رخ�ص قومية ،و43
حمطة �إقليمية وحتظى بن�سبة من امل�ستمعني تبلغ .%53
وتتقا�سم �سبع جمموعات جمهور امل�ستمعني يف �سوق الإذاعة التجارية ،والتي حتظى معا
بن�سبة  %86من جمهور الإذاعات التجارية (انظر اجلدول رقم  .)3وجمموعتا جي دبليو �آر
( )GWRوكابيتال هما الأهم من بني هذه املجموعات .وتركز جمموعة كابيتال على املراكز
الإقليمية مثل برمنجهام ،ومان�ش�سرت ،يف حني �أن جي دبليو �آر متلك ترخي�صا قوميا وجمموعة
حمطات �إقليمية .وهذه املجموعات ال�سبع ت�سيطر جميعا على ن�سبة  %99من جميع �إيرادات
الإعالنات التجارية ،وت�سيطر �أكرب جمموعتني ،كابيتال وجي دبليو �آر على ن�سبة .%47
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جدول ( )3ن�صيب امل�ستمع ملجموعات الإذاعة الرئي�سية ()2003
املجموعة الإذاعية

ن�صيبها من امل�ستمعني ()%

هيئة الإذاعة الربيطانية

53.0

جي دبليو �آر

12.0

كابيتال

7.4

�إي �إم �إيه بي

5.9

�إ�س �آر �إت�ش

3.4

وايرل�س

3.2

فرجني

1.7

جتارية �أخرى

6.2

�إجمايل

99.9

كري�ستالز

�أخرى

5.1

2.0

امل�صدر :مكتب الدعاية الإذاعية  2004وراجار داتا

 -3تنظيم وهياكل البث العام
�شهدت الهياكل املنظمة للإذاعة والتليفزيون يف اململكة املتحدة م�ؤخرا �إ�صالحا جذريا مع
ت�شكيل املكتب الربيطاين للإعالم .ومع هذا ،مل يكن الق�صد من التغيربات يف هيكل الهيئات
املنظمة هو تغيري ثقافة تنظيم التليفزيون من حيث العالقة بني احلكومة والهيئات املنظمة؛
ومت الإبقاء على منهج «مد الذراع» وهو منهج �أ�سا�سي يف نظام البث الربيطاين( .)3واملكتب
الربيطاين للإعالم م�سئول �أمام الربملان ،لكن �أن�شطته م�ستقلة عن الدولة .ويقوم جمل�س
للمحافظني بتنظيم هيئة الإذاعة الربيطانية ،وهو م�سئول عن �ضمان �أن تفي بي.بي�.سي
بالتزاماتها فى اخلدمة العامة .وجمل�س املحافظني م�ستقل كذلك عن الدولة؛ وعلى الرغم من
�أن هيئة بي.بي�.سي تخ�ضع للم�ساءلة �أمام كل من احلكومة والربملان ،ف�إنه ال ميكن لهاتني
امل�ؤ�س�ستني �أن ترف�ضا قرارات جمل�س املحافظني.
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 1-1-3املكتب الربيطاين للإعالم

وبد�أت الهيئة اجلديدة املنظمة للإعالم (املكتب الربيطاين للإعالم) عملها يف نهاية ،2003
عندما حلت حمل جميع الهيئات املنظمة امل�سئولة عن البث الإذاعي والتليفزيوين واالت�صاالت
عن بعد .وهذا يعنى �أن الهيئات التي كانت م�سئولة عن التليفزيون التجاري اللجنة امل�ستقلة
للتليفزيون (�آي تي �سي)  ،ITCوجلنة معايري البث (بي �إ�س �سي)  BSCوهيئة الإذاعة
اندجمت يف منظمة واحدة م�سئولة عن جميع �صناعات الإعالم يف بريطانيا مبا فيها موجات
الإذاعة واالت�صاالت عن بعد.
كذلك ف�إن دور املكتب الربيطاين للإعالم حمدود يف تنظيم بي.بي�.سي يف ظل النظام
اجلديد القائم على م�ستويات .وورث املكتب الربيطاين للإعالم هذا النظام ،مع �رسيان قانون
الإعالم لعام  2003من جلنة معايري البث (امل�سئولة عن �ضمان �إمتثال حمطات الإذاعة للذوق
ومعايري اللياقة العامة) ،ومكتب التجارة العادلة (امل�سئول عن تقييم مدى امتثال بي.بي�.سي
حل�ص�ص الإنتاج امل�ستقل) .ويعمل املكتب الربيطاين للإعالم� ،ش�أنه �ش�أن �أ�سالفه ،يف تعاون
وا�ستقاللية عن احلكومة حاليا .وهو م�ستقل عن الدولة .ومع هذا فاملكتب م�سئول �أمام الربملان
من خالل اللجان الربملانية.
 1-1-3جلنة املكتب الربيطاين للإعالم التكوين الهيكلي التنظيمي

ومن �أجل تلبية املهام التي �أن�شيء املكتب الربيطاين للإعالم لتحقيقها ،ت�شكل هيكل معقد
حول جمل�س ي�شبه جمال�س ال�رشكات التجارية .وي�ضم املكتب الربيطاين للإعالم ع�ضوين
تنفيذيني ،كبري امل�سئولني التنفيذيني للمكتب الربيطاين للإعالم ،و�ستة �أع�ضاء غري تنفيذيني من
بينهم رئي�س املكتب .ويجب �أن ي�شكل الأع�ضاء غري التنفيذيني الأغلبية .ويعني وزراء رئي�س
املكتب والأع�ضاء غري التنفيذيني بناء على ما يطلق عليه «مبادئ نوالن» التي و�ضعتها جلنة
معايري احلياة العامة ومت ت�ضمينها يف قانون و�ضعه «مكتب مفو�ض التعيينات العامة».
ويعني وزير الدولة للثقافة والإعالم والريا�ضة وكذلك وزير الدولة للتجارة وال�صناعة
رئي�س جمل�س �إدارة املكتب الربيطاين للإعالم لفرتة خم�س �سنوات .كما يعني الوزيران
�أع�ضاء املكتب الآخرين غري التنفيذيني يف املجل�س على �أن يكون للرئي�س ر�أي يف تعيينهم.
ويعني املجل�س كبري امل�سئولني التنفيذيني لإدارة املكتب الربيطاين للإعالم وي�صبح ع�ضوا يف
جمل�س الإدارة.
رواق عربي العدد 62-61

92

النموذج الربيطاين :جتربة رائدة فى هيكلة و�سائل الإعالم اململوك للدولة

 2-1-3جلان �أخرى باملكتب الربيطاين للإعالم

وللمكتب الربيطاين للإعالم كذلك جلان �أخرى ،ي�صب عملها يف اللجنة الرئي�سية.
واللجنتان الأهم من بني هذه اللجان امل�ستقلة ،هما جلنة املحتوى وجلنة امل�ستهلك ،لكن هناك
�أي�ضا جلنة ا�ست�شارية عن كبار ال�سن وذوي االحتياجات اخلا�صة ،وجلان ا�ست�شارية منف�صلة
للجماعات القومية ،ويعني جمل�س �إدارة املكتب الربيطاين للإعالم الرئي�سي �أع�ضاءها بعد
الإعالن عن هذه الوظائف .وهناك �أي�ضا خطط لإن�شاء جلنة تنظيمية لتقييم الأعمال.
جلنة املحتوى:
�أن�شئت جلنة املحتوى كلجنة فرعية م�سئولة عن ق�ضايا حمتوى الربامج يف قطاعي الإذاعة
والتليفزيون .وتعمل اللجنة امل�ؤلفة من  11ع�ضوا غري تنفيذي وع�ضوين تنفيذيني ،كلجنة
ا�ست�شارية للجنة الرئي�سية ،وهى م�ستقلة عن املكتب الربيطاين للإعالم .ويعني جمل�س �إدارة
املكتب الربيطاين للإعالم جميع �أع�ضاء جلنة املحتوى ،وهناك �أربعة �أع�ضاء يعينون من
الأقاليم .وبر�أ�س نائب رئي�س جمل�س �إدارة املكتب الربيطاين للإعالم اللجنة .وهي مكلفة
بفهم ودعم م�صالح اجلمهور يف املجاالت التي ت�شملها امل�ستويات املنظمة (املبينة يف اجلدول
التاىل( .)4وعليها م�سئولية تقدمي تو�صيات ،وتقدمي امل�شورة ملجل�س �إدارة املكتب الربيطاين
للإعالم وتقدمي تقرير �سنوي عن �أن�شطته.
جلنة امل�ستهلك :

تعمل جلنة امل�ستهلك �أي�ضا با�ستقاللية عن املكتب الربيطاين للإعالم ،وتكمل التزاماتها عمل
جلنة املحتوى ،من حيث �إنها م�سئولة عن «فهم ق�ضايا امل�ستهلك واملو�ضوعات املرتبطة بقطاع
االت�صاالت» ،با�ستثناء ق�ضايا املحتوى التي تغطيها جلنة املحتوى .وهذه الق�ضايا ت�شمل جمموعة
من االهتمامات التي من بينها املجتمعات الريفية ،وذوى االحتياجات اخلا�صة واجلماعات
املحرومة .وت�ضم اللجنة  11ع�ضوا يعينهم املكتب الربيطاين للإعالم .وللجنة رئي�س ونائب
للرئي�س ،و�أمانة �رس م�ستقلة؛ وتتكون من جمموعة �أع�ضاء متنوعني ميثلون �أقاليم اململكة املتحدة
كافة وجمموعة جمتمعات حملية متنوعة ت�شمل جمموعات امل�صالح املذكورة �آنفا .ودور اللجنة
الأ�سا�سي هو تقدمي امل�شورة للمكتب الربيطاين للإعالم حول ق�ضايا امل�ستهلك.
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اللجان اال�ست�شارية للجماعات القومية:

هناك �أي�ضا جلان ا�ست�شارية �إقليمية متثل ا�سكتلندا وويلز و�أيرلندا ال�شمالية والأقاليم يف
اجنلرتا .واللجان م�ؤلفة من جمموعة �أع�ضاء ( 11يف اجنلرتا ،وثمانية يف ا�سكتلندا ،وت�سعة
فى ويلز) ولهم دور ا�ست�شاري للمكتب الربيطاين للإعالم وكذلك للجنتي امل�ستهلك واملحتوى.
ويعني املكتب الربيطاين للإعالم الأع�ضاء.
 3-1-3التزامات املكتب الربيطاين للإعالم

وت�شمل التزامات املكتب الربيطاين للإعالم كامل �صناعات الإعالم من �إدارة ترددات
البث �إىل ملكية و�سائل الإعالم ،وامل�سائل املتعلقة باملحتوى يف القطاعات امل�سئولة عن التنظيم.
ويحدد قانون الإعالم لعام « 2003املهمة الأ�سا�سية» للمكتب الربيطاين للإعالم ب�أنها «تعزيز
م�صالح املواطنني ب�ش�أن الأمور املتعلقة بالإعالم» و»دعم م�صالح امل�ستهلكني يف الأ�سواق ذات
ال�صلة ب�أمور الإعالم حيثما كان مالئما بت�شجيع املناف�سة ».ومتا�شيا مع �أحكام قانون الإعالم،
يجب على املكتب الربيطاين للإعالم �ضمان �أن تقوم مهامه التنظيمية الرئي�سية على مبادئ
امل�ساءلة ،وال�شفافية ،والتنا�سب يف تطبيقه للأدوات التنظيمية.
و�سلطات املكتب الربيطاين للإعالم وا�سعة النطاق ت�شمل تقريبا جميع جونب تنظيم
التليفزيون ،مبا فيها املحتوى ،واحل�ص�ص املقررة مبوجب �رشوط العقود التي لدى املحطات
مبوجب التزامات اخلدمة العامة واللوائح الأوروبية ،وهو �أي�ضا م�سئول عن دعم املناف�سة،
وت�شجيع اال�ستثمارات يف قطاع التليفزيون الربيطاين ،وحماية الن�شء ،ودعم التثقيف
الإعالمي ،و�ضمان جهاز �صحي للبث العام؛ الإذاعي والتليفزيوين.
ومييز تنظيم املحطات التي تبث عرب الكابل واملحطات الف�ضائية مبنهج «االت�صال اللحظي(.)4
واملحطات الف�ضائية والتي تبث من خالل الكابل -وهذه ت�شمل حمطات تخدم جمهور اململكة
املتحدة وحمطات ف�ضائية مقرها اململكة املتحدة وتبث لبلدان ثالث خارج االحتاد الأوروبي-
لي�ست ملزمة لديها ب�أي ا�شرتاطات منظمة قاطعة ،لكنها ال تزال تنظم على �أ�س�س الذوق العام
والنزاهة .و�أ�صدر كل من جلنة التليفزيون امل�ستقلة واملكتب الربيطاين للإعالم نحو 600
ترخي�ص ملحطات جتارية والعديد منها ت�ستهدف جماهري يف اخلارج.
ومبادئها التنظيمية م�ؤ�س�سة على نظام ذى م�ستويات ،قائم على درجات من التنظيم العام،
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والتنظيم امل�شرتك ،والتنظيم الذاتي (اجلدول رقم  )4وينطبق امل�ستويان  2 ،1يف اجلدول
على جميع املحطات ،مبا يف ذلك «بي بي �سي» يف حني �أن امل�ستوى  3هو نظام للتنظيم الذاتي
للمحطات الأر�ضية املمولة جتاريا.
جدول ( )4امل�ستويات التنظيمية للمكتب الربيطاين للإعالم
امل�ستويات

املجاالت التنظيمية

1

هذه ال�رشوط تطبق على جميع املحطات يف بريطانيا وترتبط مبوا�صفات الربامج
والإعالنات وعدم التحيز .ويتعامل هذا امل�ستوى مع �شكاوى امل�شاهدين وامل�ستمعني
من الربامج وق�ضايا الذوق والآداب العامة.

2

يرتبط بااللتزامات الكمية مبا فيها ح�ص�ص الإنتاج ،واحل�ص�ص الإقليمية والأ�صلية،
و %25من الربامج الأ�صلية من منتجني م�ستقلني والأخبار يف ال�شئون اجلارية
والربامج التعليمية.

3

مبني على نظام للتنظيم الذاتي ،وي�شمل ق�ضايا ترتاوح بني حتقيق �أهداف الربامج
التي تعلنها املحطات �سنويا والتزامات معينة لإ�صدار تقرير �سنوي.

امل�صدر :قانون الإعالم  ،2003املكتب الربيطاين للإعالم.
ويقدم قانون الإعالم لعام  2003تعريفا عاما خلدمة البث العامة (ي�شمل جميع القنوات
الأر�ضية العامة) ،وفى �ضوء هذا التعريف يكون مطلوبا من املكتب الربيطاين للإعالم �إجراء
مراجعة كل خم�س �سنوات لتقييم ما �إذا كانت حمطات الإذاعة والتليفزيون العامة يف بريطانيا،
ككل ،توفر :
•جمموعة عري�ضة من الربامج للم�شاهدين تغطى م�صالح واهتمامات وحاجات خمتلف
املجتمعات املحلية؛
•تقدمي خدمة برامج متوازنة ونزيهة؛
•االلتزام مبعايري عامة فائقة وباجلودة.
و�رشط تقدمي خدمة عامة يطبق بطريقة خمتلفة على كل حمطة وهناك درجات من
التزامات اخلدمة العامة ،وتتحمل “بي بي �سي” معظم امل�سئولية ب�إعتبارها املحطة العامة
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الرئي�سية تليها القناة الرابعة .والتزامات حمطة «�آي تي يف» والقناة اخلام�سة بتقدمي خدمة
عامة �أقل ،وت�شمل الربامج والإنتاج الإقليميني ،واحلد الأدنى من االلتزامات التي ت�شمل
ال�شئون اجلارية والأخبار.
 2-3الرتخي�ص
ي�صدر املكتب الربيطاين للإعالم تراخي�ص بجميع الرتددات للمحطات التجارية .وبعد
التغيريات التي �أدخلها قانون البث لعام � ،1990أ�صدرت تراخي�ص امتيازات حمطة «�آي تي
يف» على �أ�سا�س مناق�صة نقدية بالأظرف املغلقة بالإ�ضافة �إىل تقييم جودة اخلدمات املقرتحة
من املحطات املناف�سة .وت�ستمر الرتاخي�ص لثالث فرتات زمنية خمتلفة ،والرتاخي�ص احلالية
�سارية حتى عامي  2008و .2011ويراجع املكتب الربيطاين للإعالم النظام لتب�سيطه،
خا�صة يف �ضوء اندماج كارلتون وجرانادا يف فرباير  ،2004والذي ترك ال�رشكة اجلديدة،
«�آي تي يف» ،م�سيطرة على غالبية االمتيازات .وحت�صل كل من «بي بي �سي» والقناة الرابعة
على ترددات بال تكلفة مقابل الوفاء بالتزاماتها بتقدمي اخلدمة العامة.
ويقوم املكتب الربيطاين للإعالم ،يف �إطار املراجعة املو�سعة التي يجريها على ال�صناعة،
مبراجعة ا�ستخدام الرتددات .وي�شمل ذلك تقييما لل�رشوط املالية املتفق عليها مع املحطات
التجارية ور�سوم الرتخي�ص التي تدفعها للح�صول على الرتددات .وتدفع «�آي تي يف» حاليا
ما يقرب من  300مليون يورو �سنويا نظري ترخي�صها ،وتقول �إن التزامات اخلدمة العامة
اخلا�صة بها تكلفها  375مليون يورو �أخرى ف�ضال عن هذا املبلغ( .)5ومن املتوقع على نطاق
وا�سع تخفي�ض ر�سوم احل�صول على ترددات �أخذا يف االعتبار منو التليفزيون متعدد القنوات
وخ�سارة الإيرادات التي تكبدتها «�آي تي يف» على مدى العقد املا�ضي ،مع حتول امل�شاهدين
�إىل خدمات التليفزيون الرقمي .وي�شري �أحد تقديرات حمللي القطاع �إىل �أن االنخفا�ض قد
ي�صل �إىل .%40
وتدفع القناة اخلام�سة حاليا ر�سوما �أقل بدرجة كبرية عن  36.6مليون يورو �سنويا ،وهو
املقدار الذي اتفق عليه عند �إ�صدار ترخي�صها الأ�صلي يف �أكتوبر  1995من خالل مناق�صة
بني متناف�سني .وهذا الرتخي�ص �سارٍ ملدة ع�رشة �أعوام من تاريخ بدء اخلدمة يف عام .1997
ولي�ست هناك �رضائب على املحطات التي تبث من الكابل �أو املحطات الف�ضائية.
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ويرخ�ص املكتب الربيطاين للإعالم كذلك للمحطات الف�ضائية وجميع الهيئات التي تقدم
خدمات عن طريق الأقمار اال�صطناعية� ،سواء التي تبث من داخل بريطانيا ال�ستقبالها على
امل�ستوى القومي� ،أو التي تبث من خارج بريطانيا ،لكن حترير براجمها يدار من داخل
بريطانيا .وي�شمل هذا خدمات تبث من بريطانيا لكنها ت�ستهدف جمهورا باخلارج� ،إذا كان
ميكن ا�ستقبال هذه املحطة املذكورة داخل بريطانيا .وهناك هيئات معينة غري م�ؤهلة لت�شغيل
حمطات ف�ضائية ،هي ال�سلطات املحلية ،والهيئات ال�سيا�سية ،ووكاالت الإعالن والهيئات
الدينية.
وفى بداية � 2004أدخل املكتب الربيطاين للإعالم العمل بنظام تداول نطاق الرتددات
لكمية حمدودة من الرتددات يف �إطار نظام التنظيم امل�شرتك .ونتيجة لذلك� ،سي�سمح لل�رشكات
بتداول نطاق الرتددات فيما بينها ،لكنها �ستكون مطالبة بالرجوع للمكتب الربيطاين للإعالم
لأخذ موافقته على هذه ال�صفقات .ومل يو�سع هذا النظام لي�شمل التليفزيون رغم �أن هذا مت�صور
حدوثه يف وقت ما م�ستقبال .وخالل املرحلة الأوىل �سيكون التداول مق�صورا على ال�رشكات
العامة لالت�صاالت املحمولة والإذاعات اخلا�صة واخلدمة الال�سلكية الثابتة.
� 3-3إجراءات تنفيذ اللوائح
على الرغم من �أن امل�ستوى الثالث هو م�ستوى التنظيم الذاتي من حيث جوهره ،ف�إنه ميكن
للمكتب الربيطاين للإعالم ا�ستخدام �سلطاته التنظيمية امل�شرتكة �إذا حكم على حمطة ما بعدم
الوفاء التزامات اخلدمة العامة ،وال توجد ظروف اقت�صادية �أو متعلقة بال�سوق لتف�سري الف�شل.
ويف مثل هذه احلالة ،يحتفظ املكتب الربيطاين للإعالم بحقه يف و�ضع وتنفيذ جمموعة مف�صلة
من القواعد واملعايري .وفى حالة �إدخال املكتب الربيطاين للإعالم قواعد ومعايري يف وقت
الحق ،قد يكون يف مقدوره �أي�ضا �إلغا�ؤها ح�سب �سلطته التقديرية.
ويجوز للمكتب الربيطاين للإعالم كذلك فر�ض عقوبات على املحطات التي تف�شل يف
االمتثال ل�رشوط التزاماتها يف حالة هيئة الإذاعة الربيطانية ،ويجوز للمكتب الربيطاين
للإعالم �أن يفر�ض غرامة قدرها  372.334يورو.
وهناك جمموعة من اخليارات املتاحة للمكتب الربيطاين للإعالم �إذا ف�شلت ال�رشكات
التجارية الأر�ضية يف االمتثال ب�رشوطها والتزاماتها ،وميكنه فر�ض غرامة على الرتخي�ص
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بن�سبة حتى  %5من �إيراد الت�أهيل لآخر فرتة حما�سبية لها وفى احلاالت الق�صوى ،ي�ستطيع
املكتب الربيطاين للإعالم كذلك �أال مينح ترخي�صا للمحطة املخالفة وتغرميها مبلغا ي�صل �إىل
 744668يورو.
 4-3ا�ستقالل البث الإذاعي والتليفزيوين
لي�س لربيطانيا ،خالفا جلريانها الأوروبيني ،د�ستور مكتوب .وفى حني �أن حقوق
ا�ستقاللية و�سائل الإعالم من�صو�ص عليها بو�ضوح يف الد�ساتري اجلمهورية ،مثل الد�ستور
الفرن�سي ،تطور يف بريطانيا نظام �أقل ر�سمية .و�صدقت بريطانيا على كلٍ من االتفاقية
الأوروبية حلقوق الإن�سان( ،)6التي حتمي مادتها العا�رشة حرية التعبري والعهد الدويل للحقوق
املدنية وال�سيا�سية( ،)7والذي حتمي مادته التا�سعة ع�رشة حرية التعبري م�شابهة جدا لتعبريات
املادة العا�رشة لالتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان .ورغم �أن بريطانيا �صدقت على االتفاقية
الأوروبية يف عام  ،1951ف�إن �أحكامها مل تدرج كاملة يف القانون الربيطاين �إال يف عام 1998
مع �إدخال قانون حقوق الإن�سان يف عام  .1998وفيما يتعلق بحرية التعبري ،ف�إن الأحكام
الكاملة للمادة العا�رشة من االتفاقية الأوروبية حددت احلق يف حرية التعبري يف بريطانيا.
وال يعني غياب الد�ستور �أن حرية التعبري وحرية الإعالم عن الدولة مل تكن عوامل مهمة
يف التاريخ ال�سيا�سي الربيطاين .وللوهلة الأوىل ،ف�إن النظام الربيطاين يبدو كما لو كانت
الدولة تتدخل بدرجة كبرية يف الإعالم وذلك �صحيح من حيث التنظيم ،وانتخاب اللجان
املنظمة ،وامل�ساءلة وال�سيا�سة العامة ككل التي ت�شكل و�سائل الإعالم .ومع ذلك ،ف�إن املبد�أ
الرئي�سي الذي تقوم على �أ�سا�سه العالقة بني الدولة والإعالم امل�سموع واملرئي هو �شكل من
�أ�شكال منهج «مد الذراع» .وفى حني �أن للحكومة والربملان دورا حموريا يف حتديد �أهداف
ال�سيا�سة العامة و�ضمان حتقيقها وم�ساءلة امل�ؤ�س�سات العامة عن �أن�شطتها ،ف�إنهما ال ي�ضطلعان
ب�أي دور يف الإدارة �أو يف ال�شئون التحريرية لهذه املحطات.
وا�ستقاللية حمطات البث جزء �أ�صيل من الثقافة ال�سيا�سية يف اململكة املتحدة ،ولي�ست
بالأحرى حمددة يف �أداة قانونية حتمى املحطات من تدخل الدولة .وعلى الرغم من �أن الدولة
حتتفظ بحقها يف الرقابة على املحطات عندما يتعر�ض الأمن القومي للتهديد ،ف�إن ذلك نادرا ما
يحدث .ومل ت�ستخدم احلكومة حقها القانونى يف حماولة فر�ض �إجراءات الرقابة على و�سائل
الإعالم �إال فى �ست حاالت فقط يف تاريخ البث الإذاعي والتليفزيوين يف بريطانيا.
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واحلالة الأحدث كانت يف عام  ،1988عندما ا�ستخدم دوجال�س هريد وزير الداخلية
الربيطانى �سلطاته التنفيذية مبقت�ضى قانون البث لعام  1981ق�سم  )3(29والرتخي�ص لهيئة
الإذاعة الربيطانية وبند االتفاقية رقم ( )4(13مبقت�ضى االتفاقية احلالية وبنديها  )1( 8و8
( ،))2وتتيح ال�سلطة ،بناء على الرتخي�ص ،للوزير �إلزام هيئة الإذاعة الربيطانية ب�إذاعة �أو
االمتناع عن �إذاعة مواد معينة .ويف ال�سابق ا�ستخدمت هذه ال�سلطة مرتني يف عام ،1927
ومرتني يف عام  ،1955ومرة واحدة يف عام  .1964وحظر �أول تدخلني على هيئة الإذاعة
الربيطانية �إبداء ر�أيها كمنظمة وجتنب �إثارة اخلالف واجلدل (وال يزال احلظر الأول من
هذين احلظرين م�ستخدما حتى اليوم) ،واملنا�سبة الثانية كانت يف عام  ،1955وتعاملت مع
�إذاعة الن�شاط ال�سيا�سى احلزبى ومناق�شة قادمة يف الربملان (ومت �سحب كليهما) .وحظر تدخل
عام  1964على حمطات البث ا�ستخدام �أ�ساليب فنية �أ�صغر من �أن تدرك.
وفى عام  ،1988طبقت احلكومة ما بات يعرف «باحلظر الإذاعي التليفزيوين» ،يف
�إطار حربها �ضد الن�شطاء اجلمهوريني الإيرلنديني املت�شددين .وكان هذا احلظر وا�سعا ج ًدا
يف نطاقه ،ومل ي�سع فقط �إىل منع �أع�ضاء جماعات م�سلحة مثل اجلي�ش اجلمهوري الأيرلندي
( )IRAمن الظهور من خالل و�سائل الإعالم ،لكنه �شمل �أي�ضا كل من يرتبط بهم ،مبا فيهم
ممثلو وم�ؤيدو الأحزاب ال�سيا�سية القانونية .و�أتاحت ال�صياغة اخلرقاء للحظر للمحطات
االلتفاف بتغيري �أ�صوات ه�ؤالء النا�س ،كتعبري عن املقاومة لأي �ضغوط حكومية للرقابة
على الإذاعة والتليفزيون .وانتهى احلظر يف يناير  ،1994وفى �سبتمرب من العام نف�سه وافق
اجلي�ش اجلمهوري الأيرلندي على وقف �إطالق النار مع احلكومة الربيطانية.
وهناك توافق من جميع الأحزاب على ا�ستقاللية جميع املحطات ووا�ضعي اللوائح كي
تكون م�ستقلة عن الأحزاب ال�سيا�سية والهيئات احلكومية .ويف هذا ال�صدد ف�إن املحطات
الربيطانية تعمل يف مناخ ت�ضمن فيه توجيهات الربامج املو�ضوعية وا�ستقالل ال�صحافة
مما ي�ضمن ملحرريها اال�ستقالل عن القوى اخلارجية والدولة على حد �سواء .ولذلك ف�إن
اال�ستقاللية هي مفهوم رئي�سي يدعم النظام .وحقيقة �أن الدولة تدخلت �ست مرات فقط يف
تاريخ الإذاعة والتليفزيون الربيطاين م�ستخدمة �سلطاتها املمنوحة لها يف امليثاق والعهد امللكي
لفر�ض �إجراءات مانعة على املحطات �شهادة على جناح هذا النظام.
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 -4تنظيم حمطات البث العامة و�إدارتها
 1-4جهاز البث العام
الو�ضع القانوين لهيئة الإذاعة الربيطانية حمدد يف امليثاق امللكى ،الذي متنحه ملكة
بريطانيا بناء على ن�صيحة احلكومة ،ويتم جتديده كل ع�رش �سنوات .وي�صاحب كل جتديد
اتفاق بني احلكومة وهيئة الإذاعة الربيطانية .ويحدد امليثاق واالتفاقية ،معا ،هيكل هيئة
الإذاعة الربيطانية ،والأن�شطة وااللتزامات اخلا�صة بها ،بو�صفها حمطة خدمة عامة ،معرتفًا
با�ستقالليتها التحريرية ومطالبة ب�إنتاج وبث جمموعة برامج ذات جودة ت�ستهدف الإعالم
والتثقيف والت�سلية.
وهيئة الإذاعة الربيطانية هي حمطة البث العام الرئي�سية يف بريطانيا التي حت�صل على
�إيرادات عامة ،ومع هذا ،ف�إن جهاز خدمة البث العامة الربيطاين فريد من حيث �إنه ي�شمل
جميع املحطات الأر�ضية املجانية التي عليها التزامات اخلدمة العامة كجزء من عقودها.
 2 -4اخلدمات
ين�ص امليثاق امللكي املمنوح لهيئة الإذاعة الربيطانية على �أنه يجب على احلكومة �أن حتدد
وتراقب جمموعة من «الأهداف والوعود الوا�ضحة للخدمات والربامج والأن�شطة الأخرى
و�أن تراقب �إىل �أي مدى حققت الهيئة هذه الأهداف ،و�أوفت بتعهداتها جتاه جمهورها ،وفى
�ضوء اخلدمات الواجب على هيئة الإذاعة الربيطانية تقدميها ف�إن امليثاق ين�ص على �أن �أهداف
الهيئة هي :
�أن تقدم ،كمجموعة حمطات عامة ،خدمات �إر�سال �إذاعي وتليفزيوين (�سواء بالو�سائل
التناظرية �أو الرقمية) وتقدمي برامج �إذاعية وتليفزيونية للإعالم والتعليم والرتفيه لال�ستقبال
العام يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�أيرلندا ال�شمالية ،وجزر القنال وجزر مان واملياه
الإقليمية التابعة لها وعلى منت ال�سفن ،والطائرات (مثل اخلدمات التي �سي�شار �إليها من
الآن ف�صاعدا بو�صفها اخلدمات املحلية) واال�ستقبال داخل جمموعة دول الكومنولث وبلدان
�أخرى ،و�أماكن عرب البحار (مثل اخلدمات التي �سي�شار �إليها من الآن ف�صاعدا بو�صفها
باخلدمة الدولية) .و�سي�شار �إىل اخلدمة الداخلية واخلدمة الدولية اللتني �سي�شار �إليهما من الآن
ف�صاعدا بو�صفهما اخلدمات العامة».
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وتعريف اخلدمة العامة املجرد بالأحرى الذي يقدمه امليثاق -وهو �أ�سا�سا الرتفيه والإعالم
والتعليم -ميثل ميزة وعيبا لهيئة الإذاعة الربيطانية .وزود الهيئة مبجموعة من االلتزامات
والأن�شطة وا�سعة املدى ،مما ميكنها من �أن تتكيف مبرور الوقت مع التغريات الثقافية،
وال�صناعية والتكنولوجية بقدر كبري من النجاح .ومن ناحية �أخرى ،ف�إنه عر�ض هيئة الإذاعة
الربيطانية للنقد لأن التزاماتها مرنة �أكرث مما ينبغي ،ونتيجة لذلك ،ف�إن املبادئ الفل�سفية التي
تطورت حولها الهيئة ،بتوجيه من جمل�س حمافظيها ،ال تزال ف�ضفا�ضة �أكرث مما ينبغي.
 4 -3متويل هيئة الإذاعة الربيطانية
يتم متويل هيئة الإذاعة الربيطانية من خالل ر�سوم الرتخي�ص ،التي ي�ضاف �إليها قدر
هام�شي من الإيراد من م�صادر جتارية .وت�ضمن ر�سوم الرتخي�ص م�ستوى مت�سقا للتمويل،
�رضوريا كي توفر هيئة الإذاعة الربيطانية جمموعة كبرية من الربامج واخلدمات .وفى العام
املايل  ،2003/2002بلغ حجم الإيرادات الإجمالية من ر�سوم الرتخي�ص التي ح�صلت عليها
هيئة الإذاعة الربيطانية  3959مليون يورو ،و�أ�ضيف �إىل هذا املبلغ  252.74مليون يورو
من الإعالنات وم�صادر �أخرى للإيرادات .و�إجمايل �إيرادات هيئة الإذاعة الربيطانية يجعلها
�ساد�س �أكرب من�ش�أة �إعالمية يف �أوروبا طبقا لإجمايل �إيرادات ال�رشكة ،وثاين �أكرب حمطة بث
عامة بعد حمطة �إيه �آر دي  ARDالأملانية.
وحتدد احلكومة م�ستوى ر�سم الرتخي�ص .ور�سم الرتخي�ص حاليا للأ�رسة التي لديها
تليفزيون ملون  180.21يورو ،اعتبارا من �أبريل  ،2004وهو مبلغ يقل قليال عن 16.40
يورو �شهريا مبا يتما�شى مع االتفاقية احلالية مع هيئة الإذاعة الربيطانية .ويرتبط م�ستوى
ر�سم الرتخي�ص مب�ؤ�رش �سعر التجزئة ( -)8()RPIوطبقا لالنفاق بني احلكومة وهيئة الإذاعة
الربيطانية ،جرى حتديده ب�أكرث من معدل الت�ضخم مقا�سا مب�ؤ�رش �سعر التجزئة بن�سبة 1.5
يف املائة .وطبقا لالتفاقية احلالية ،التزمت هيئة الإذاعة الربيطانية كذلك بتحقيق وفورات
يف النفقات وتطوير �إيرادات �إ�ضافية مع �رسيان اتفاقية التمويل احلالية (يناير  2000حتى
يوليو  )2006وحجمه  1.6مليار يورو .وهناك �إعفاءات بن�سبة  50يف املائة من ر�سوم
الرتخي�ص الكاملة للمكفوفني ،كما يعفى امل�سنون الذين بلغت �أعمارهم  75عاما ف�أكرث من
ر�سوم الرتخي�ص .وفى عام  ،2003ح�صلت هيئة الإذاعة الربيطانية على  543.61مليون
يورو من �إدارة العمل واملعا�شات لتغطية نفقات هذه املجموعة من امل�شاهدين.
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وفى املناق�شات الأخرية لتجديد امليثاق وعند بدء مراجعة م�ساهمات هيئة الإذاعة الربيطانية،
اقرتح مايكل جريد الرئي�س اجلديد ملجل�س املحافظني �ضمان ا�ستقاللية ر�سوم الرتخي�ص بنقل
تقييم م�ستوى ر�سوم الرتخي�ص لهيئة م�ستقلة .وقال �إن ما �أوحى له بهذه الفكرة هو جناح
اللجنة النقدية يف بنك �إجنلرتا (البنك املركزي الربيطاين) يف حتديد �أ�سعار الفائدة با�ستقاللية
عن احلكومة .وبالنظر �إىل حتديد م�ستوى ر�سوم الرتخي�ص بو�صفه التحدي الأخري لتحقيق
ا�ستقاللية كاملة لهيئة الإذاعة الربيطانية ،حاجج جريد ب�أن “عدم ت�سيي�س ر�سوم الرتخي�ص
قد يكون اخلطوة النهائية ال�ستقاللية هيئة الإذاعة الربيطانية ”.وهناك �شك فيما �إذا كانت هذه
الفكرة �ستكون مو�ضع بحث جاد ورمبا يطرح جريد املو�ضوع كتحرك ا�سرتاتيجي ل�ضمان
�أن تغطي م�ساهمة هيئة الإذاعة الربيطانية يف مناق�شات جتديد امليثاق جمموعة �أكرب من الق�ضايا
بدال من هياكل م�ساءلتها داخليا .ومن ثم ف�إن ذلك �سيكون ابتكارا كبريا يف حالة قبوله.
 1 -3 -4الإيرادات التجارية لهيئة الإذاعة الربيطانية
حت�صل هيئة الإذاعة الربيطانية �أب�ضا على �إيرادات من الأن�شطة التجارية التي ت�صب يف
الأن�شطة الرئي�سية للهيئة (وهناك ملخ�ص فيما يلي ملجموعة هذه الأن�شطة) .وتزايدت هذه
الإيرادات يف ال�سنوات الأخرية وعلى الرغم من �أن هذه الإيرادات ال تزال متثل ن�سبة �ضئيلة
من �إجمايل �إيرادات هيئة الإذاعة الربيطانية ،ف�إنها متثل م�صدرا مهما للتمويل التكميلي.
و�أدارت هيئة الإذاعة الربيطانية ،منذ عام  ،1923جمموعة �صغرية من اخلدمات
التجارية ،مثل �إ�صدار جملة راديو تاميز التي تعلن عن مواعيد الربامج الإذاعية .ومع ذلك،
عك�س جتديد امليثاق يف عام  1996منهجا مغايرا يف تعامل احلكومة مع هيئة الإذاعة الربيطانية
(والتي كانت يف ذلك الوقت حكومة حمافظني بقيادة رئي�س الوزراء جون ميجور) ،ورغبة
يف دعم ر�سوم الرتخي�ص ب�أن�شطة جتارية بدال من متويل هيئة الإذاعة الربيطانية برفع ر�سوم
الرتخي�ص .ودعم تقرير جلنة ديفز عن م�ستقبل متويل هيئة الإذاعة الربيطانية هذا التحرك
يف عام  ،1999حتت قيادة حكومة العمال اجلديدة بقيادة رئي�س الوزراء تونى بلري .و على
الرغم من �أن التقرير كان ي�ؤيد رفع ر�سوم الرتخي�ص لدعم اخلدمات الرقمية ،ف�إنه �أو�صى
بتوليد التمويل الأ�سا�سي للخدمات الإ�ضافية لهيئة الإذاعة الربيطانية من خالل توليفة من
وفورات التكلفة وزيادة �إلإيرادات التجارية ويرى �أنه:
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“يجب �أن ت�سعى هيئة الإذاعة الربيطانية لت�رسيع منو خدماتها التجارية ،والتي يجب �أال
تتعار�ض مع دورها كمحطة خدمة عامة ،وتوفر �إجراءات جديدة ل�ضمان تنفيذ االلتزام
بنزاهة التجارة بدقة وب�شفافية كاملة”.
و�أ�س�ست هيئة الإذاعة الربيطانية ذراعا جتارية يديرها فرعان هما “بي بي �سي وورلدوايد
ليمتد” ) )BBC Worldwide Ltdو”بي بي �سي ري�سور�زس ليمتد” BBC Resources
) .)Ltdوهذان الفرعان لهما جمل�سان منف�صالن ويقدمان ح�سابات وتقارير �سنوية منف�صلة.
وت�شمل اخلدمات التجارية عددا من القنوات املتخ�ص�صة :قناة الأخبار العاملية “بي بي �سي
وورلد” ( ،)BBC WORLDو”بي بي �سي برامي” (( )BBC PRIMEوهي قناة للرتفيه)
وترفيها) .وبالإ�ضافة �إىل هذه
أخبارا
وقناة “بى بى �سى �أمريكا” (وتقدم برامج درامية و� ً
ً
القنوات� ،أ�س�ست هيئة الإذاعة الربيطانية �أربع قنوات رئي�سية ،بالتعاون مع �رشكة فلك�ستك
(Flextechوهي يف الفئة الثانية للم�شرتكني) .وت�شمل هذه القنوات قناة “يو كيه جولد”
(كوميدية) ،و”يو كيه هورايزن” (�أفالم ت�سجيلية) ،و”يو كيه �ستايل” (برامج عن الطهي
وتن�سيق احلدائق و�إعادة �إذاعة الأفالم) و”يو كيه بالي” .ولهيئة الإذاعة الربيطانية ح�صة
بن�سبة  50يف املائة من �أ�سهم هذه القنوات .وي�شمل الذراع التجارية �رشكات للتوزيع وكذلك
املجلة و�رشكات للتكنولوجيا التي تدار جمعيها كفروع .وحت�صل هيئة الإذاعة الربيطانية على
�إيراداتها التجارية ،حاليا ،من القنوات ،وت�أجري الأ�ستديوهات ،وكذلك من بيع الربامج.
وهى �أكرب م�صدر للربامج التليفزيونية يف �أوروبا.
جدول ( )5م�صادر �إ�ضافية للإيرادات التي حت�صلها هيئة الإذاعة الربيطانية
امل�صدر

املبلغ (مليون يورو)

�رشكات بي بي �سي التجارية
اجلامعة املفتوحة

218.69
0.15

الإجمايل

252.46

�أخرى

امل�صدر� :إدارة الثقافة والإعالم والريا�ضة
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مع ذلك ،ف�إن الأن�شطة التجارية يجب �أن تلبى معايري معينة و�أن تتفق بطريقة رئي�سية مع
�أن�شطة هيئة الإذاعة الربيطانية كمحطة بث عامة و�أن تكون داعمة لها .ومن �أجل االمتثال
للتوجيه اخلا�ص بال�شفافية وقواعد �سيا�سة املناف�سة القومية لالحتاد الأوروبي ،ف�إن هيئة الإذاعة
الربيطانية ملزمة باحلفاظ على نظم للمحا�سبة لأن�شطتها العامة والتجارية منف�صلة و�شفافة،
و�ضمان عدم ت�شويه املناف�سة با�ستخدام ر�سوم الرتخي�ص لدعم خدماتها التجارية .وطورت
هيئة الإذاعة الربيطانية جمموعة من التوجيهات خلدماتها التجارية ل�ضمان امتثالها ل�رشوط
قانون املناف�سة .وتقدم اللجنة التنفيذية لهيئة الإذاعة الربيطانية تقارير ملجل�س املحافظني
وتراجع وتراقب امتثال هيئة الإذاعة الربيطانية اللتزامها بقواعد التجارة العادلة وال�شفافية.
كما يتاح للجمهور قائمة بال�شكاوى التي تتلقاها هيئة الإذاعة الربيطانية حول املناف�سة العادلة.
ومل متنع هذه الآليات انتقاد النمو التجاري لهيئة الإذاعة الربيطانية ،خا�صة من املحطات
التجارية التي ركزت على كل من قنواتها الرقمية وخدماتها التجارية .ومت توجيه تلك
االنتقادات �سواء على امل�ستوى الأوروبي من خالل ال�شكايا املقدمة لإدارة املناف�سة باملفو�ضية
الأوروبية �ضد اال�ستخدام غري العادل للم�ساعدات التي تقدمها الدولة ،وكذلك على امل�ستوى
القومي ب�صوت �أعلى .واخلالفات التي حكمت فيها املفو�ضية الأوروبية كانت متعلقة بالقنوات
الرقمية لهيئة الإذاعة الربيطانية “بي بي �سي” وقناة الأخبار “نيوز ”24؛ ورف�ضت اللجنة
مزاعم حمطة “بي �سكاي بي” ب�أن هذه املناف�سة امل�شوهة تخرج عن املوا�صفات العامة للم�صلحة
االقت�صادية (ولذلك ف�إن ا�ستخدام م�ساعدات الدولة مقبول).
والأن�شطة التجارية لهيئة الإذاعة الربيطانية يجب �أن تكون يف نطاق معايري معينة حمددة
يف توجيهات التجارة العادلة اخلا�صة بها؛ لذلك ف�إن الأن�شطة التجارية حمكومة بثالثة مبادئ
رئي�سية:
•يجب �أن يعك�س الن�شاط القيم واجلودة التحريرية نف�سها التي تقدمها الأن�شطة العامة؛
•يجب �أن يكون هناك �شفافية يف جميع الأن�شطة التجارية ويجب �أن تكون هذه الأن�شطة
منف�صلة عن الأن�شطة العامة و�أن تقدم ب�أ�سعار معقولة؛
•يجب �أال ت�شكل الأن�شطة التجارية خماطر لإيرادات ر�سوم الرتخي�ص التي حت�صلها هيئة
الإذاعة الربيطانية.
وجرت مراجعة التزام هيئة الإذاعة الربيطانية بالتجارة العادلة على نحو م�ستقل يف عام
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 2001ل�صالح �إدارة الثقافة والإعالم والريا�ضة .وخل�ص التقرير �إىل �أن التزامات هيئة
الإذاعة الربيطانية كانت كافية ل�ضمان �أال ت�ؤدى الأن�شطة التجارية للهيئة �إىل ممار�سات
تناف�سية غري عادلة.
“االلتزام بالتجارة العادلة والتوجيهات مالئم ل�ضمان �أال تقوم هيئة الإذاعة الربيطانية
بت�شويه املناف�سة يف الأ�سواق التجارية .و�إنني �أدرك �أن هذا اال�ستنتاج �سيكون خميبا لآمال
بع�ض الأطراف الثالثة املعنية ،التي لديها خماوف جادة من اجلوانب العديدة لل�سلوك التجاري
لهيئة الإذاعة الربيطانية .ومع ذلك ،ولغر�ض هذه املراجعة ،ف�إن ال�س�ؤال وثيق ال�صلة،
متعار�ضا مع املناف�سة لكنه من نوع يت�سامح
يجب �أن يكون ما �إذا كان ال�سلوك مو�ضع ال�شكوى
ً
معه التزام هيئة الإذاعة الربيطانية بالتجارة العادلة �أو التوجيهات� ،أو حمظور على الأقل ؟
ووجهة نظري هي �أنها تعالج بطريقة مالئمة ق�ضايا التجارة العادلة وثيقة ال�صلة بهيئة الإذاعة
الربيطانية”.
ومع ذلك ،ف�إن التقرير كان مق�صورا على مراجعة التوجيهات العامة .ومل يتناول
املمار�سات الفعلية لهيئة الإذاعة الربيطانية ،ومن ثم مل بجر تقييم ما �إذا كان نظام ال�شفافية
والف�صل اخلا�ص بهيئة الإذاعة الربيطانية مالئما .ويف هذا ال�صدد ،ف�إن هيئة الإذاعة الربيطانية
ال تزال مو�ضع انتقاد متكرر من املحطات التجارية ،ومل يكن للتقرير فائدة كبرية يف �إ�سكات
املنتقدين الذين يرون �أن اخلدمات التجارية لهيئة الإذاعة الربيطانية ت�شوه ال�سوق ،و�أنها غري
�رضورية حيث يوفر القطاع اخلا�ص بالفعل هذه اخلدمات.
 2-3-4املراجعة املالية لإيرادات هيئة الإذاعة الربيطانية

وجتري هيئة الإذاعة الربيطانية مراجعة دقيقة وم�ستقلة حل�ساباتها كل عام لتقييم نفقات
�أن�شطتها ،رغم �أن الت�صورات ال�شائعة تعتقد خالف ذلك .وكانت هيئة املراقبة التابعة للربملان،
وهي املكتب القومي للمحا�سبة ( ،)NAOم�سئولة ،قبل �صدور قانون الإعالم لعام ،2003
عن تقييم عدد حمدود من �أن�شطة هيئة الإذاعة الربيطانية ،مبا فيها حت�صيل ر�سوم الرتخي�ص
والإنفاق على اخلدمة العاملية لهيئة الإذاعة الربيطانية “بي بي �سي ووربد �سريفي�س” ،وكانت
هيئة الإذاعة الربيطانية معفاة من مراجعة املكتب القومي للمحا�سبة حل�ساباتها بالكامل على
�أ�سا�س �أن ذلك قد يهدد ا�ستقالليتها .مع ذلك ،جرى تو�سيع دور املكتب القومي للمحا�سبة
مبوجب قانون الإعالم لعام  2003وي�شمل الآن تقييما لكل �أن�شطة هيئة الإذاعة الربيطانية.
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 4-4هيكل �إدارة هيئة الإذاعة الربيطانية
على الرغم من الإ�صالح ال�شامل لتنظيم البث و�إن�شاء املكتب الربيطاين للإعالم ،حتتفظ
هيئة الإذاعة الربيطانية حتى كتابة هذه ال�سطور بهيكلها التقليدي القائم على التنظيم الذاتي.
ويكلف جمل�س للمحافظني ب�ضمان �أن حتافظ هيئة الإذاعة الربيطانية على جمموعة من
املمار�سات متا�شيا مع امليثاق امللكي واالتفاقية� ،ضمن �أن�شطتها الإذاعية والتليفزيونية.
 1-4-4جمل�س املحافظني

جمل�س املحافظني له دور مزدوج ي�شمل التوجيه اال�سرتاتيجي لهيئة الإذاعة الربيطانية،
وكمنظم لها �أي�ضا .وكثريا ما تعر�ض هذا الدور املتناق�ض لالنتقاد �أحيانا ،من قبل �أولئك الذين
يرون �أن املجل�س قريب من �إدارة هيئة الإذاعة الربيطانية على نحو ال ي�سمح بتنظيم �أن�شطة
الهيئة على نحو م�ستقل.
 2-4-4تركيب املجل�س

يت�ألف جمل�س املحافظني من  12حمافظا ،من بينهم رئي�س املجل�س ونائبه ،وثالثة حمافظني
ميثلون ويلز وا�سكتلندا وايرلندا ال�شمالية ،وهم م�سئولون عن �ضمان خدمة امل�صالح العامة،
من خالل الربامج واخلدمات والأن�شطة .كما ير�أ�س املحافظون الإقليميون كذلك جمال�س
البث الإذاعي والتليفزيوين القومية يف �أقاليمهم .وي�ضم كل جمل�س منها ما بني ثمانية �إىل 12
حمافظا .ويلحق بهذه املجال�س ع�رشة جمال�س �إقليمية متثل مناطق اجنلرتا.
 3-4-4التعيينات

يقوم وزير الثقافة والإعالم والريا�ضة بتعيني �أع�ضاء املجل�س ويدير رئي�س املجل�س �أعماله.
مقيما م�ستقال ل�ضمان االمتثال.
ويجري تعيني رئي�س املجل�س وفقا ملبادئ “نوالن” التي ت�شمل ّ
و بالن�سبة ملعظم التعيينات احلديثة التي متت الختيار بديل لرئي�س املجل�س الذي ا�ستقال عقب
جلنة هاتون للتحقيق (�سي�شار �إليها الحقا) ت�شكلت جلنة فح�ص ت�ضم م�ست�شارين من الأحزاب
ال�سيا�سية الرئي�سية ،الذين ال يتمتعون بنفوذ على التعيينات ذاتها لكنهم يعملون يف اللجنة ل�ضمان
�أن تظل عملية االختيار عادلة و�شفافة.
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 4-4-4امل�سئوليات

طبقا للميثاق امللكي ،ي�صدق جمل�س املحافظني على �أهداف والتزامات هيئة الإذاعة
الربيطانية ويراقبها وي�ضمن حتقيقها .ويف هذا ال�ش�أن ،ف�إنه يت�رصف كمدير ا�سرتاتيجي مينح
املوافقة على ا�سرتاتيجيات �إدارة املجل�س وميزانياته ،وتقييم �أداء هيئة الإذاعة الربيطانية على
�ضوء �أهداف براجمها والتزاماتها .وجمل�س املحافظني م�ستقل من الناحية النظرية عن الإدارة
العامة لهيئة الإذاعة الربيطانية ،وم�سئول عن اختيار مدير عام ير�أ�س ال�شئون الإدارية .وال
يخ�ضع هذا التعيني ملوافقة احلكومة.
جدول ( )6توزيع امل�سئوليات يف هيئة الإذاعة الربيطانية
اللجان التنفيذية

جمل�س املحافظني

م�سئولة عن الإدارة

�ضمان امل�صالح العامة

اقرتاح الأهداف الرئي�سية

و�ضع الأهداف الرئي�سية

و�ضع اال�سرتاتيجية وال�سيا�سة ح�سب
الأهداف املقررة

الت�صديق على اال�سرتاتيجية وال�سيا�سة

�إدارة جميع اخلدمات من خالل الإطار
الإ�سرتاتيجي وال�سيا�سي

مراقبة الأداء واالمتثال ،وو�ضع التقارير عن
كليهما يف التقرير ال�سنوي
�ضمان املحا�سبة (امل�ساءلة) العامة

تعيني املدير العام ،ومعه �أو معها �أع�ضاء �آخرون
للجنة التنفيذية وحتديد مكاف�آتهم

امل�صدر :هيئة الإذاعة الربيطانية

ويراجع جمل�س املحافظني �أداء هيئة الإذاعة الربيطانية �سنويا يف �ضوء الأهداف املو�ضوعة
يف العام ال�سابق .وبالتايل ،يقدم التقرير ال�سنوي للربملان كي يفح�صه الأع�ضاء قبل �أن يقدمه
رئي�س جمل�س املحافظني ر�سميا ويتلقى الأ�سئلة والتعليقات عليه .ويراجع التقرير ال�سنوي �أي�ضا
وزير الثقافة والإعالم والريا�ضة وجلنة منتقاة يف جمل�س العموم ،ي�ستطيع �أع�ضا�ؤها �س�ؤال
�أع�ضاء املحافظني ذوي ال�صفة واملدير العام وكبار امل�سئولني يف هيئة الإذاعة الربيطانية .ومع
ذلك ال ميكن لأي من ه�ؤالء الفاعلني تعديل �أحكام جمل�س املحافظني على �أداء هيئة الإذاعة
الربيطانية.
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وهناك �أي�ضا جلنة تنفيذية ،تت�ألف من املدير العام وع�رشة �أع�ضاء �آخرين ،يتحملون
م�سئوليات داخلية خمتلفة ب�ش�أن الإدارة العامة لهيئة الإذاعة الربيطانية ،وهم م�سئولون عن
�إدارة الهيئة.
 5-4الإطار العام لربامج هيئة الإذاعة الربيطانية
عند بداية كل �سنة مالية ،ي�ضع حمافظو هيئة الإذاعة الربيطانية �أهداف الهيئة لل�سنة القادمة
مع التزامات الربامج .وي�شهد كل عام جمموعة خمتلفة من الأهداف .وفى املا�ضي� ،شملت
هذه الأهداف تقدمي برامج �أو حمتوى عايل اجلودة ،ودعم القيم التحريرية لهيئة الإذاعة
الربيطانية ،وتقدمي مزيج متميز من الربامج �أو املحتوى (�أهداف عام  ،)2000والتو�سع يف
جمموعة الربامج اجليدة ،خا�صة املتعلقة بالثقافة والفنون ،و�إ�رشاك اجلمهور الأ�صغر �سنا،
وجمموعات الأقليات ،وتوفري قيمة �أف�ضل للأموال (�أهداف عامي  .)2004/2003والإطار
العام الذي طورته هيئة الإذاعة الربيطانية لتقييم �أدائها ،ومن ثم امتثالها للميثاق ،ت�شمل
مقايي�س كمية وكيفية .وتغطى هذه املقايي�س عددا مما ت�سميه هيئة الإذاعة الربيطانية امل�ؤ�رشات
الأ�سا�سية للأداء امل�ستخدمة للم�ساعدة يف تقييم وتقدير الأداء العام لهيئة الإذاعة الربيطانية،
وت�شمل تلك املقايي�س:
•ارتياد جماالت جديدة من حيث ال�شكل واملو�ضوع واالبتكار؛
•�أن تقود امل�شاهدين وامل�ستمعني من الربامج �سهلة املنال �إىل تلك التي ت�شكل حتديا �أكرب؛
•و�ضع تقرير عن اخلدمات الفردية بوا�سطة جلان ا�ست�شارية م�ستقلة؛
•الآراء يف االجتماعات العامة؛
•بث جمموعة برامج �أ�سا�سية يف وقت ذروة امل�شاهدة وطوال اليوم؛
•خدمة جمموعة من املجتمعات املحلية واملناطق والقوميات وانعكا�س ذلك يف الربامج
واملحتوى؛
•توفري خدمات �أ�سا�سية و�أ�شكال للربامج يتجاهلها القطاع التجاري �أو يهم�شها.
وهذه الأدوات العامة امل�ستخدمة ملراقبة �أداء هيئة الإذاعة الربيطانية ككل ت�شمل جمموعة
�أكرب من الإجراءات التي ت�ستخدمها هيئة الإذاعة الربيطانية ل�ضمان �أن تلبي خدماتها
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احتياجات اجلمهور الربيطاين واهتماماته .وي�شمل ذلك ا�ست�شارة اجلمهور لإحاطة هيئة
الإذاعة الربيطانية ب�أولوياته واحتياجاته ،وكذلك م�ساعدتها على احلكم على درجة حتقيق
ر�سالة اخلدمة العامة عموما.
واقرتحت هيئة الإذاعة الربيطانية ،فى م�ساهمتها يف النقا�ش احلايل لتجديد امليثاق ،تقوية
هذه الأدوات وزيادة فاعلية �أدوات التقييم امل�ستخدمة يف مراجعتها ال�سنوية ،لتخ�ضع نف�سها
�أ�سا�سا لقدر �أكرب من امل�ساءلة العامة .ولتحقيق هذه الغاية فقد �أبرزت عدة مكونات رئي�سية
يف جمموعة �أدواتها املنهجية .واملبادئ الرئي�سية التي يقوم عليها هذا النظام هي “االنت�شار،
واجلودة ،والت�أثري و�إعطاء قيمة للمال ”.و�سيتم جمع هذا حتت راية ما تطلق عليه هيئة الإذاعة
الربيطانية “القيمة العامة” لتقدمي نظام للتقييم يتيح للهيئة �أن تكون م�سئولة م�سئولية كاملة عن
�أدائها ،و�أ�سا�سا ،عن عالقتها باجلمهور.
•ي�شري االنت�شار �إىل جمموعة النا�س الذين ي�شاهدون برامج هيئة الإذاعة الربيطانية من
حيث تنوع جماعات امل�صالح املختلفة و�أع�ضاء اجلمهور الذين يتم تلبية �أذواقهم من خالل
براجمها؛
•اجلودة هي نطاق الربامج فائقة اجلودة ومتيزها؛
•ي�شري الت�أثري �إىل م�ؤ�رشات �أكرث ات�ساعا لقيمة الربامج للمجتمع ،مبا فيها ا�ستخدام برامج
هيئة الإذاعة الربيطانية يف املدار�س واجلوائز التي حت�صل عليها الربامج الفردية.
•تفهم قيمه املال بالإ�شارة �إىل الكيفية التي يفهم بها اجلمهور �إنفاق وا�ستثمار هيئة الإذاعة
الربيطانية لر�سوم الرتاخي�ص والإيرادات التجارية.
وال تو�ضع حدود للن�سب املئوية للربامج الأ�سا�سية املطلوب �إذاعتها من خالل حمطات هيئة
الإذاعة الربيطانية التليفزيونية؛ وجلنة الإدارة م�سئولة عن �ضمان �أن يحتوى اجلدول على
جمموعة خمتلفة من الربامج .مع ذلك ،ف�إن جمل�س املحافظني يجب �أن يوافق على قبول
امليزانيات التف�صيلية التي تقدمها الإدارة ،والتي ت�شمل ح�سابا تف�صيلي ًا للإيرادات املخ�ص�صة
لربامج �أ�سا�سية معينة.
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جدول �( 7أ)
جدول برامج �شبكة هيئة الإذاعة الربيطانية – مق�سم ح�سب نوع الربنامج (( )2004/2003جزء )1
نوع الإنتاج
نوع الربنامج

على جميع املحطات

على املحطات الرقمية فقط

بي بي �سي1

بي بي �سي2

بي بي �سي/ 3بي
بي �سي ت�شوي�س

“بي بي
�سي”4

حقائق وتعليم

1686

1293

867

774

تعليم الأطفال

-

664

-

-

�أخبار وطق�س

2571

516

369

126

�شئون جارية

134

311

109

163

ترفيه

650

872

1155

107

ريا�ضة

496

863

64

-

�أطفال

777

1261

-

-

الدراما

923

328

239

167

مو�سيقى وفنون

66

289

168

1213

�أفالم

911

818

172

254

دين
جامعة مفتوحة
منطقة بي بي �سي
التعليمية

97

37

13

30

-

455
577

-

5
-

253

292

116

71

8554

8576

3282

2910

ا�ستمرارية

�إجمايل ال�شبكة

امل�صدر :هيئة الإذاعة الربيطانية
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جدول ( 7ب)
جدول برامج �شبكة هيئة الإذاعة الربيطانية – مق�سم ح�سب نوع الربنامج (( )2004/2003جزء )2
املنتج (بال�ساعات) -على املحطات الرقمية فقط
قناة �سي بي بي �سي

�سي بيبيز

بي بي �سي
نيوز 24

بي بي �سي
الربملانية

تعليم الأطفال

637

82

-

-

الأخبار والطق�س

-

-

8711

8290

�أطفال

3423

4043

-

-

اال�ستمرارية

294

492

73

14

�إجمايل برامج ال�شبكة

4354

4717

8784

8304

نوع الربنامج

امل�صدر :هيئة الإذاعة الربيطانية

 6-4معايري حترير برامج هيئة الإذاعة الربيطانية
هيئة الإذاعة الربيطانية لديها جمموعة مو�سعة من توجيهات الربامج التي تطبق على
الإذاعة والتليفزيون وخدمات الإنرتنت .ويجب �أن تلتزم جميع الأن�شطة مبجموعة من
املبادئ التي يحكمها عدم التحيز والدقة والعدالة والتمثيل العادل الدقيق جلميع اجلماعات
االجتماعية والأفراد .وهذه املبادئ يجب �أن تكون �أ�سا�سا لإنتاج جميع الربامج يف هيئة
الإذاعة الربيطانية ،مبا يف ذلك كل من املحطات العامة والتجارية .و�أي برامج ميكن ت�صور
�أنها انحرفت عن املبادئ املذكورة �آنفا� ،أو تتناول مو�ضوعا مثريا للخالف يجب �إحالتها
ملراقب ال�سيا�سة التحريرية و�أع�ضاء الإدارة العليا الآخرين ،لتقييم مدى امتثالها .وهناك �أي�ضا
جماالت ملو�ضوعات خا�صة تطبق فيها عملية �إحالة �إجبارية ،من بينها تلك التي ت�شمل جماالت
الأمن العام ،واحل�صول على معلومات من خالل الت�سجيل خل�سة ،واملقابالت التي جترى مع
عنا�رص �إجرامية خطرية.
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و”النزاهة الواجبة” مفهوم رئي�سي لل�سيا�سة التحريرية لهيئة الإذاعة الربيطانية ،وهى
ركيزة لثقافة الربامج التي حتكمها الدقة والعدالة واحرتام احلقيقة .والنزاهة الواجبة ال يجب
ق�رصها على برنامج واحد ،وميكن ب�سطها من خالل �سل�سلة برامج تتناول ق�ضية حمددة.
ومع ذلك ،ف�إن جميع الربامج الفردية التي لي�ست جزء ًا من �سل�سلة الربامج التي تتناول ق�ضية
حمددة يجب �أن حتتفظ بالنزاهة الواجبة .ومن ثم ف�إن النزاهة املطبقة يف قطاع البث يف
بريطانيا لي�ست نوعا من القيود التي تعوق ال�صحفيني خالل التحقيقات التي يجرونها ،لكنها
م�س�ألة توازن وجترد.
وحينما تقدم �آراء �شخ�صية يف الربامج ،ف�إن معدي الربامج م�سئولون عن الت�أكد من
الإ�شارة �إىل ذلك ،مع احرتام الدقة .ولي�س م�سموحا للعاملني يف هيئة الإذاعة الربيطانية �أو
ال�صحفيني بعر�ض وجهات نظرهم ال�شخ�صية يف الأمور املرتبطة بربامج الأخبار� ،أو يف
الربامج املرتبطة بال�سيا�سة العامة الربامج التي تتناول مو�ضوعات مثرية للجدل.
والدقة ركن حموري يف ال�سيا�سة التحريرية لهيئة الإذاعة الربيطانية .وو�ضعت توجيهات
الربامج عملية مراجعة �صارمة تو�صى ب�أنه يجب على املنتجني �أن يظهروا نفورا من االعتماد
على م�صادر وحيدة ويجب ت�سجيل املالحظات اخلا�صة باملقابالت املهمة .و�إذا �صدرت �شكوى
�ضد برنامج معني ،ف�إن هيئة الإذاعة الربيطانية يجب �أن ت�صدر ت�صويبا �إذا ثبت يف التحقيق
الالحق يف الربنامج املعنى� ،أن الربنامج ف�شل يف توفري معاجلة عادلة ومتوازنة للمو�ضوع،
�أو �أنها مل تكن دقيقة.
ويجب على العاملني يف هيئة الإذاعة الربيطانية �أن يعاملوا امل�شاركني يف الربامج معاملة
عادلة .ويجب �أن ي�رشح لهم دورهم يف الربنامج .وكذا مو�ضوع الربنامج ومدى وطبيعة
الآراء التي يحتويها .وبهذه الطريقة� ،سيفهم امل�شاركون بو�ضوح طبيعة الربنامج الذي
ي�شاركون فيه.
كما ت�شمل توجيهات هيئة الإذاعة الربيطانية كذلك مو�ضوعات من قبيل الذوق العام
والآداب العامة .وكما يذكر يف امليثاق امللكي وفى االتفاقية ،فال يجب �أن تذيع هيئة الإذاعة
الربيطانية برامج “تت�ضمن �أي �شيء ي�سيء للذوق العام واللياقة �أو من املتوقع �أن ي�شجع �أو
يحر�ض على ارتكاب جرمية �أو ي�ؤدى �إىل فو�ضى� ،أو يجرح امل�شاعر العامة ”.ولتحقيق هذه
الغاية فان هيئة الإذاعة الربيطانية (�ش�أنها �ش�أن �سائر حمطات الإذاعة والتليفزيون الربيطانية
م�ساء يجب �أن
املجانية) ت�ستخدم �سيا�سة احلد الفا�صل ،بحيث �إن الربامج املذاعة قبل التا�سعة
ً
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تكون مالئمة جلميع طوائف اجلمهور ومن بينهم الق�رص .ويجب �أن ي�ضمن معدو الربامج
�أنه عندما يكون من املتوقع �أن املادة �ستكون م�سيئة لقطاع كبري من اجلمهور� ،أن ي�صاحب
عر�ض الربنامج الفتات وحتذيرات .ويجب على “بي بي �سي” كذلك �أن ت�ضمن �أن جميع
اجلماعات االجتماعية ت�صور بطريقة عادلة و�أن ت�سعى لتحقيق تغطية كاملة جلميع اجلماعات
االجتماعية .وهذه املعايري ميكن تطبيقها كذلك على خدمات االنرتنت التي تقدمها هيئة الإذاعة
الربيطانية.
وكما يف �أي نظام �آخر يقدم �إنتاجا كبريا كهذا ،ف�إن هيئة الإذاعة الربيطانية ترتكب �أخطاء،
فى منا�سبات نادرة ،وقد ال يكون هناك التزام بهذه املعايري �أحيانا .ويف مثل هذه احلاالت،
يكون للم�شاهدين وامل�ستمعني احلق يف �أن يطلبوا من املكتب الربيطاين للإعالم ،فح�ص املادة
املعنية ،وهيئة الإذاعة الربيطانية ذاتها لديها �إدارة تخت�ص مبعاجلة ال�شكاوى حول الربامج.
واملكتب الربيطاين للإعالم بدوره لديه �سلطة تقييم املادة حمل ال�شكوى .و�إذا اكت�شف خرقا
للذوق العام واللياقة� ،أو ل�رشوط النزاهة �أو العدالة املطبقة على جميع حمطات هيئة الإذاعة
الربيطانية ،ميكن للمكتب الربيطاين للإعالم �أن يطلب اتخاذ �إجراءات ملعاجلة املوقف ،مثل
�إذاعة قراره على الهواء مبا�رشة واعتذار ر�سمي من الهيئة .و�ألزمت هيئة الإذاعة الربيطانية
نف�سها م�ؤخرا بالرد على �شكاوى امل�شاهدين ووعدت مبراجعة العملية احلالية التي تدر�سها
لتح�سني النظام.
 1-6-4تقرير هاتون

يف عام  ،2003ن�شب نزاع طويل ومرير بني هيئة الإذاعة الربيطانية واحلكومة حول
تقارير للهيئة زعمت �أن احلكومة “بالغت يف الإثارة” ب�ش�أن ملف ا�ستهدف تعزيز احلجج
امل�ؤيدة للم�شاركة يف حرب �ضد العراق �أثارت جدال كبريا .والتقرير الذي �أعده مذيع يف
برنامج توداي (اليوم) وهو برنامج �إخباري تذيعه القناة الرابعة بهيئة الإذاعة الربيطانية
�أ�شار �إىل �أن “م�سئوال كبريا” مل يذكر ا�سمه كم�صدر لالدعاء ب�أن وزراء تورطوا يف �إ�صدار
تعليمات لأجهزة املخابرات ب�أن ت�ضفي �صبغة على التقرير و�أنهم بالغوا عن علم يف التهديد
الذي ت�شكله �أ�سلحة الدمار ال�شامل العراقية .وهذا االدعاء� ،إذا ثبتت �صحته ،كان من �ش�أنه �أن
يقو�ض احلكومة كلها على نحو خطري.
ومت الك�شف �أن امل�صدر هو الدكتور ديفيد كيلى ،وهو م�ست�شار كبري يف الأ�سلحة الكيماوية
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يف وزارة الدفاع .وعندما انتحر الدكتور كيلى يف وقت الحق� ،أمر رئي�س الوزراء ب�إجراء
حتقيق عام يف مالب�سات وفاته .وانتهت جلنة التحقيق برئا�سة اللورد هاتون يف يناير 2004
�إىل �أن هيئة الإذاعة الربيطانية انتهكت املعايري التي و�ضعتها للتغطية الإخبارية .و�أثار تقرير
هاتون انتقادات من بع�ض الدوائر لإعفائه احلكومة من �أية م�سئولية عن هذا ال�ش�أن .وعند ن�رش
التقرير ،ا�ستقال رئي�س جمل�س حمافظي هيئة الإذاعة الربيطانية ،وتبعه بعد فرتة ق�صرية املدير
العام ،الذي زعم الحقا �أن جمل�س املحافظني �أرغمه على اال�ستقالة.
واخلط�أ الكبري الذي وقعت فيه هيئة الإذاعة الربيطانية يف هذه الق�ضية ب�أ�رسها مل يكن �أنها
�أ�ساءت يف تغطية ال�شئون ،رغم خطورة ذلك ،ولكن يف الطريقة التي ردت بها الإدارة على
انتقادات احلكومة .وعرب جمل�س املحافظني يف احلال تقريبا عن دعمه للإدارة �ضد احلكومة
دون �أن يتحرى �أوال يف التفا�صيل واملالب�سات املتعلقة بالربنامج الذي �أثار اجلدل .وب�إقدامهم
على ذلك ف�إنهم �أظهروا والء للهيئة بالدفاع عنها �ضد حكومة غا�ضبة ،لكنه يف الوقت نف�سه
برهن على الت�صارع بني دوره املزدوج كمدير ا�سرتاتيجي لهيئة وكمراقب لها .ومن املتوقع
�أن تنظر املراجعة احلالية للميثاق امللكي يف �سبل �إ�صالح املجل�س ،حيث كان دوره املزدوج
حمل انتقاد منذ عدة �سنوات .ويف هذا ال�صدد ،ف�إن حتقيق جلنة هاتون �سلط ال�ضوء فقط على
امل�شكالت املالزمة ملجل�س له وظيفتان تتجهان للت�صارع �أحيانا -رغم �أن هذا نادرا ما حدث
تاريخيا على ما يبدو .واملرة الأخرية التي �أقال فيها جمل�س املحافظني مديرا عاما كانت يف عام
 ،1987عندما كان النقد املوجه لهم على النقي�ض ،ب�أن املحافظني كانوا خائفني من احلكومة،
�أو الأ�سو�أ �أنهم كانوا كائنات تابعني لها.
وبعد �إجراء حتقيق داخلي يف الق�ضية كلها ،اقرتحت هيئة الإذاعة الربيطانية ت�شديد �إحكام
بع�ض العمليات ال�صحفية وبلورة وعي العاملني وفهمهم للتوجيهات العامة ملعدي الربامج.
ون�رشت هذه الإجراءات كتقرير يف يونيو  ،2004والذي �أقر بعدم مالءمة �إجراءات هيئة
الإذاعة الربيطانية ،وعدم االمتثال للتوجيهات العامة للربامج من جانب ال�صحفي الذي
حرر التقرير ،وهو اندرو جليجان .و�أ�سا�سا� ،أعاد التقرير ت�أكيد مبادئ للنزاهة واال�ستقاللية
وامل�ساءلة التي حتكم عمل الهيئة ويو�صى بتطبيق املعايري املتعلقة باالعتماد على تدوين
املالحظات واعتماد العاملني يف هيئة الإذاعة الربيطانية على م�صادر ،ومطبوعات خارجية
وكذلك على النزاهة .والتو�صية الرئي�سية هي �رضورة تطوير بنود تدريب ال�صحفيني يف هيئة
الإذاعة الربيطانية ل�ضمان االلتزام بالتوجيهات العامة ملعدي الربامج( .وبد�أت هيئة الإذاعة
الربيطانية الحقا عملية لزيادة قدرتها التدريبية) .ويقرتح التقرير كذلك درجة �أكرب من
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اال�ست�شارات القانونية يف الأمور املتعلقة بالربامج ل�ضمان مطابقتها للقانون يف تغطيتها للق�ضايا
املثرية للجدل.
وفى يوليو � ،2005أدخلت هيئة الإذاعة الربيطانية توجيهات جديدة للمحررين العاملني
بها ،ودمج التغيريات على الطريقة التي تعمل بها ،يف �أعقاب النقد املوجه حلرفيتها ال�صحفية
�أثناء اال�ستعداد حلرب العراق .ومن بني التغيريات التزام �رصيح ب�أن “الدقة �أهم من
ال�رسعة” ،وباملراجعة امل�ستمرة لأي قرار ال�ستخدام ت�سجيالت �رسية يف التحقيقات ال�رسية.
ومن غري املمكن بعد تقييم العواقب النهائية �-إن وجدت -حلادثة هيئة الإذاعة الربيطانية
على العمل ال�صحفي يف الهيئة .ومن امل�ستبعد ،مع ذلك� ،أن تكون احلكومة راغبة بجدية يف
�إعادة بحث هذه الق�ضية ب�أ�رسها خالل مناق�شات جتديد امليثاق .ومن املتوقع �أن تنظم �أيه قيود
جديدة على ال�صحافة ذاتي ًا �أكرث من �أن تكون ناجتة عن �ضغوط خارجية.

 -5تنظيم املحطات التجارية و�إدارتها
منذ ظهور قانون البث الإذاعي والتليفزيون لعام  ،1990متتعت املحطات التجارية بنظام
رقابيا ليرباليا على نحو متزايد .ورغم ذلك ،حافظت على التزاماتها بتقدمي خدمات عامة
وتخ�ضع للم�ساءلة �أمام املكتب الربيطاين للإعالم ،والذي يعترب ،مبوجب قانون الإعالم
لعام  ،2003م�سئوال عن تقييم ما �إذا كانت املحطات التجارية تفي بالتزاماتها التعاقدية.
واملكتب الربيطاين للإعالم �أي�ضا م�سئول مع مكتب نزاهة التجارة عن تقييم عمليات االندماج
واال�ستحواذ يف قطاع التليفزيون مبقت�ضي �إطار العمل اجلديد.
 1-5التزامات اخلدمة العامة للمحطات التجارية
جميع حمطات التليفزيون الأر�ضية التجارية يف بريطانيا عليها التزامات بتقدمي خدمة بث
عامة ،وهي منظمة من خالل �إطار عمل يلزمها بتقدمي خدمة حتكمها جمموعة من املبادئ
وتوجيهات الربامج التي ي�شرتطها القانون .وجميع املحطات التي تبث براجمها جمانا عرب
الأثري تنظم ،كجزء من �رشوطها التعاقدية ،طبقا ملبادئ تهدف �إىل �ضمان مزيج من الربامج
فائقة اجلودة التي تعرب عن احتياجات و�أذواق جمهور متنوع.
وفى ال�سنوات الأخرية ،خففت هذه ال�رشوط نوعا و�أعيدت �صياغتها يف قانون الإعالم
لعام  ،2003والذي ين�ص على �أن �رشوط اخلدمة العامة للقناتني الثالثة والرابعة هي “تقدمي
جمموعة من الربامج فائقة اجلودة”.
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 1-1-5القناة الثالثة

مطلوب من مالكي ترخي�ص القناة الثالثة ك�رشط للتعاقد تقدمي خدمة تليفزيونية رئي�سية
تتميز مبزيج من الربامج املتنوعة ،مما ي�ضمن �أن تقدم القناة جمموعة من الربامج كحد �أدنى.
ويجري دعم تلك احلدود الدنيا ب�أهداف ت�أ�شريية ملجموعة �أو�سع من �أنواع الربامج .وت�شكل
هذه ال�رشوط� ،إذا �أخذت ككل� ،إطارا �شامال لو�ضع التزامات اخلدمة العامة ل�شبكة �آي تي يف،
وكذلك ملراقبة االمتثال باحلد الأدنى للمعايري املقررة.
 2-1-5القناة اخلام�سة

التزامات برامج القناة اخلام�سة م�شابهة اللتزامات برامج القناة الثالثة من بع�ض الوجوه.
وين�ص عقد القناة اخلام�سة على �أنه “يتعني على املحطة تقدمي خدمة تليفزيونية تتميز بتنوع
الربامج” .والقناة اخلام�سة ملزمة ،مبوجب التزاماتها القانونية ،بتوفري احلد الأدنى من
الربامج يف �أربعة جماالت :الأخبار ،ال�شئون اجلارية ،الربامج الدينية ،وبرامج الأطفال.
ومع ذلك ،ف�إن اللجنة امل�ستقلة للتليفزيون /املكتب الربيطاين للإعالم ت�ضع ،كما يف حالة حمطة
�آي تي يف التليفزيونية ،تقليديا �أهدافا ت�أ�شريية لتقدمي �أنواع �أخرى من الربامج �أي�ضا.
 3-1-5القناة الرابعة

تعترب التزامات القناة الرابعة فريدة ،فقد ت�أ�س�ست يف عام  1982كي تخدم قطاعا من
اجلمهور الذين ال تلبي حمطات التليفزيون الربيطانية الأخرى �أذواقهم وحاجاتهم .وبناء
على قانون الإعالم لعام  ،2003ف�إن القناة الرابعة مطالبة بتقدمي ...« :برامج عالية اجلودة
ومتنوعة وهي ،بوجه خا�ص:
�( -1أ) تظهر االبتكار ،والتجريب والإبداع يف �شكل الربامج وم�ضمونها.
(ب) �أن تروق لأذواق واهتمامات جمتمع متنوع ثقافيا.
(ج) تقدمي م�ساهمة كبرية لتلبية حاجات قنوات اخلدمة العامة املرخ�ص لها؛ لأن تدرج
برامج ذات طبيعة تعليمية وغريها من برامج ذات قيمه تعليمية.
(د) �إظهار �شخ�صية متميزة.
و�أ�صلحت القناة خالل ال�سنوات املا�ضية ا�سرتاتيجيات براجمها متعددة الثقافات لتلبية
�أذواق جمهور �أعر�ض .ويعنى ذلك �أنها ابتعدت عن تقدمي برامج مرتفة جلماعات الأقلية،
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نحو منهج �أكرث عمومية ي�سعى لتمثيل جماعات يف املجتمع من خالل الربامج التي تخاطب
التيار الرئي�سي.
وعليها �أي�ضا التزامات �إ�ضافية بتوفري برامج للمدار�س وحد �أدنى من �أنواع معينة من
الربامج .وفى عام  2004/2003كان احلد الأدنى للربامج على النحو التايل� :سبع �ساعات
برامج تعليمية ،و�أربع �ساعات للأخبار ،و�أربع �ساعات لل�شئون اجلارية ،وثالث �ساعات
للربامج متعددة الثقافات ،و�ساعة برامج دينية �أ�سبوعيا ،وكذلك � 33ساعة �سنويا للربامج
التعليمية.
جدول ( )8برامج القناة (2004/2003 )4
نوع الربنامج

بال�ساعات

التكلفة (مليون يورو)

ترفيه

1791

161

1426

110.8

1061

28.9

دراما

929

ريا�ضة

1041

برامج واقعية �أخرى

530

�أفالم ت�سجيلية

295

29.5

م�سابقات والعاب

448

16.2

برامج متعددة الثقافات

191

دينية

55

تعليم

�أفالم

�أخبار

�شئون جارية

فنون ومو�سيقى
�أطفال

�أخرى

�إجمايل
امل�صدر :القناة الرابعة
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225

247

175
-

8760

121.5
60.5
43.6
33.5

18.9

13.9
12.0
5.0

5.2

13.3

68.34
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هيكل القناة الرابعة:
وللقناة الرابعة كذلك جمل�س ي�رشف على �أن�شطتها العامة والتجارية .وللمجل�س م�سئوليات
�شاملة ل�ضمان امتثال القناة الرابعة لواجباتها القانونية ،كما حددها قانون الإعالم لعام 2003
وطبقا التفاق الرتخي�ص الذي �أبرمته مع املكتب الربيطاين للإعالم .وي�ضم املجل�س �أع�ضاء
غري تنفيذيني وتنفيذينب يرتاوح عددهم بني  13و 15ع�ضوا .وهناك حاليا خم�سة �أع�ضاء
تنفيذيني وثمانية غري تنفيذيني .وعلى الرغم من �أن القناة الرابعة تخ�ضع �أ�سا�سا لإ�رشاف
املكتب الربيطاين للإعالم تنظيمية ،ف�إنها ملتزمة كذلك بت�سليم ن�سخة من تقريرها ال�سنوي
لوزير الثقافة والإعالم والريا�ضة .وملجل�سي الربملان .واملكتب الربيطاين للإعالم م�سئول
عن الإ�رشاف على تعيني رئي�س جمل�س �إدارة القناة والذي يوافق عليه ر�سميا وزير الإعالم
والثقافة والريا�ضة.
 2-5ملكية التليفزيون التجاري وتعدد امللكية
يت�ألف الإطار املنظم مللكية و�سائل الإعالم ولرتكيز امللكية يف ال�سوق من عدة قواعد �شهدت
�إ�صالحا يف الآونة الأخرية ،بحيث تعك�س درجة التحرر يف قواعد امللكية لت�شجيع املناف�سة
وحلماية تعددية و�سائل الإعالم نظريا يف الوقت ذاته .وفى الوقت نف�سه ،جرى تو�سيع ما
ا�صطلح على ت�سميته “اختبار امل�صلحة العامة” املطبق بالفعل يف قطاعي ال�صحافة والإذاعة
على قرارات الدمج واال�ستحواذ لي�شمل التليفزيون و�أدخل يف ن�سيج الإطار التنظيمي العام
بتحري�ض من جمل�س اللوردات� ،أثناء �إقرار قانون الإعالم لعام .2003
ونتيجة لذلك ،يجب �أن تراجع توليفة ت�ضم املكتب الربيطاين للإعالم ومكتب التجارة
العادلة االندماجات �أو عمليات اال�ستحواذ املتوقعة بني �رشكات الإعالم التي لها �سمات قد
تكون م�ضادة للم�صلحة العامة ،يف �أي من القطاعات الإعالمية التي يغطيها القانون ،كلها
ومع قطاع ال�صحافة .و�ست�سلم �آرا�ؤهم للوزير الذي �سيحيل بدوره �أي حالة م�ؤهلة للجنة
املناف�سة .و�أدجمت هذه الإ�صالحات يف قانون امل�رشوعات لعام  ،2002والذي يعالج
الإندماجات وعمليات اال�ستحواذ بني ال�صحف التي تزيد على حد معني .وعلى العموم ،ف�إن
قانون الإعالم لعام  2003يبطل بع�ض الأحكام املنظمة مللكية و�سائل الإعالم ،وي�ستبدلها
ب�إجراءات �أكرث حتررا.
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ومنذ تطبيق قانون البث الإذاعي والتليفزيوين لعام � ،1996أ�صبح نظام تقييم ومراقبة ملكية
و�سائل الإعالم والتعددية يت�ألف من �إطار عمل يعتمد على ح�صة اجلمهور بدال من القيود على
ح�ص�ص املنافذ الإعالمية .وتتعلق التغيريات الرئي�سية يف الت�رشيع اخلا�ص مبلكية التليفزيون
التي �أحدثها قانون الإعالم لعام  2003تتعلق ب�سحب القيود واحلدود ال�سابقة .وي�شمل هذا �إلغاء
قيد احلد الأعلى لن�سبة  15يف املائة حل�صة اجلمهور الذي ميكن ل�رشكة واحدة �أن ت�سيطر عليه،
والذي �أدخله قانون البث لعام  .1996كما �ألغيت القاعدة التي متنع امللكية امل�شرتكة المتيازين
يف لندن ملحطة �أب تي يف ،وكذلك القاعدة التي متنع ملكية كل من �رشكتي �آي تي يف والقناة
اخلام�سة .و�أكرث الأجزاء �إثارة للجدل يف القانون كان �إلغاء القيد على ملكية �رشكات تليفزيون
�أر�ضية يف اململكة املتحدة ملن هم لي�سوا �أع�ضاء يف املنطقة االقت�صادية الأوروبية( .)9وكان من
املت�صور على نطاق وا�سع �أن هذه القاعدة �أ�سا�سا �أداة ملنع عمليات ا�ستحواذ كبرية يف اململكة
املتحدة ل�رشكات �إعالمية �أمريكية كبرية ،مثل �رشكة نيوز كوربوري�شن اململوكة لروبرت
مردوخ ،وهى �أكرب م�ساهم يف حمطة “بي �سكاي بي”� ،رشكة التليفزيون الف�ضائية امل�سيطرة
يف اململكة املتحدة .ومع ذلك ،ف�إن �أي حماولة ل�رشكات لي�س مقرها يف املنطقة االقت�صادية
 EEAالمتالك حمطة تليفزيون �أر�ضية بريطانية �سوف تخ�ضع الختبار امل�صلحة العامة.
وبع�ض القيود املتبقية على ملكية �رشكة �آي تي يف تليفزيون تتعلق بامللكية املزدوجة،
وترتبط بعدم �أهلية ال�رشكات التي متلك �صحفا ،وهذه القيود ت�ستبعد:
•�أي كيان ميلك �صحيفة قومية ح�صتها يف ال�سوق القومي  20يف املائة �أو �أكرث؛
•�أي كيان ميلك �صحيفة قومية لديها ح�صة جممعة يف ال�سوق القومي تبلغ  20يف املائة �أو
�أكرث؛
•�أي كيان ميلك �صحيفة حملية لديها ح�صة يف ال�سوق املحلى قدرها  20يف املائة �أو �أكرث يف
املنطقة التي تغطيها املحطة.
و�ألغى قانون الإعالم لعام  2003بع�ض القيود التي كانت مفرو�ضة على ملكية القناة
اخلام�سة .وال توجد قيود مفرو�ضة على ملكية �صحف �أو حمطات �إذاعية وتليفزيونية �أخرى
للقناة اخلام�سة .ومع ذلك� ،سيتعني �إخ�ضاع �أي حترك مماثل ملراجعة فيما يتعلق بت�أثريه على
اخلدمات التي تقدمها املحطة ،وعلى اال�ستثمار يف الربامج الإقليمية وعلى م�ستوى اململكة
املتحدة مبقت�ضى اختبار امل�صلحة العامة الذي �ستطبقه الهيئات ذات ال�صفة .و�سي�شمل اختبار
امل�صلحة العامة �أي اندماج �أو ا�ستحواذ مقرتح ،مبا يف ذلك امللكية املتعددة للقناة اخلام�سة ،و�أي
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تغيريات يف ملكية �شبكة �آي تي يف وامللكية الأجنبية (من خارج املنطقة االقت�صادية الأوروبية
لقنوات تليفزيونية �أر�ضية.
واختبار امل�صلحة العامة �أداة مهمة حلماية التعددية يف �صناعات الإعالم الربيطانية .وفى
حني �ألغى قانون الإعالم لعام  2003العديد من الأ�سقف والقيود الثابتة ،ف�إنه يظل مطلوبا
معرفة كيف �سيطلق هذا االختبار وما نوع ال�سوابق التي �ستو�ضع للقطاعات الإعالمية
الفردية ،وللقطاع �إجماال فيما يتعلق بالتعددية والتنوع .وميكن تطبيق اختبار امل�صلحة العامة
عندما يكون م�ستوى املعامالت �أقل من  100مليون يورو ،و�أن �أحد الأطراف لديه ح�صة
قدرها  25يف املائة او �أكرث من ال�سوق يف قطاع ال�صحف �أو الإذاعة والتليفزيون �أو للأغرا�ض
الإعالمية املتعددة .وعند عدم توافر �أحد هذه املعايري ،ميكن للوزير التدخل �سواء كان هناك
اعتقاد ب�أن اعتبار امل�صلحة العامة ذو �صلة �أم ال .وعلى هذا الأ�سا�س ،حني تن�ش�أ حالة اندماج
�أو ا�ستحواذ ،ف�إن العوامل املحددة �أدناه �ستكون حمورية يف حتديد ما �إذا كانت احلالة �ستمنع
�أم �سيكون هناك موافقة عليها ،و�إن كان يتعني على الوزير �أن يقرر �إن كانت هذه احلالة
حتظى باهتمام خا�ص قبل البدء يف هذه العملية .وبالن�سبة الرتياطها باالندماج واال�ستحواذ يف
قطاع �رشكات البث �أو تعدد ملكية و�سائل الإعالمية ،ف�إن معايري رف�ض �أو قبول االندماج �أو
اال�ستحواذ هي كما يلي:
•ما �إذا كان هناك �إجماال تعددية كافية للأ�شخا�ص الذين ي�سيطرون على املنافذ الإعالمية؛
•ما �إذا كانت هناك جمموعة كبرية من حمطات الإذاعة والتليفزيون ذات اجلودة متاحة
للم�ستهلك؛
•ما �إذا كان لدى املالك التزام بتحقيق الأهداف املحددة يف اجلزء  319من القانون
(املعايري).
وثمة جمموعة كاملة من االعتبارات �ستعالج يف �أي تقييم مبنى على هذه املعايري ،مبا فيها
عدد املنافذ وح�ص�ص جمهور امل�شاهدين اخلا�صة بالفاعلني الرئي�سيني يف عملية االندماج �أو
اال�ستحواذ وتوافر جمموعة كبرية من الربامج ذات اجلودة ،و�سيا�سة التخطيط اال�سرتاتيجي
للربامج التي يتبعها مالك املحطات .كذلك ،ف�إن املعايري املحددة يف الق�سم  319من قانون
الإعالم لعام  2003ترتبط مبجموعة االلتزامات ،التي ترتاوح بني معايري الإعالن وحماية
�ص.
ال ُق رَّ
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 1-2-5ملكية املحطات الرئي�سية

متلك اململكة املتحدة واح ًدا من �أكرث القطاعات التليفزيونية تعددية يف �أوروبا الغربية.
وكانت قواعد امللكية التي �ألغيت يف قانون الإعالم لعام  2003تكفل هذا الو�ضع .ويقوم �إطار
ال�سيا�سة اجلديدة بدور حتريري يف هذا ال�ش�أن ،وهناك توافق �سيا�سي يف اململكة املتحدة -فيما
يبدو -على �رضورة ال�سماح ل�رشكات التليفزيون الربيطانية ب�أن تنمو من �أجل �أن يكون لها
و�ضع �أف�ضل يف �سوق التليفزيون الدويل.
وال�شبكة التجارية الرئي�سية “�آي تي يف” ،لها هيكل �إقليمي مكون من  15حمطة بث تتحد
لتكون ال�شبكة القومية “�أي تي يف” بالإ�ضافة �إىل “جي �إم تي يف” وهي نافذة تليفزيونية
�صباحية يف �إحدى القنوات .و�صممت �شبكة “�آي تي يف” �أ�صال بحيث يكون لها هيكل ملكية
�إقليمي ،له قيود حتد من عدد االمتيازات الإقليمية التي ميكن لكل ع�ضو يف ال�شبكة �أن ي�سيطر
عليها .وفى الواقع ،ف�إن التغيريات يف الت�رشيع وتخفيف القيود على امللكية يعني �أن هذا الهيكل
ت�آكل نتيجة لنمو �شبكتي كارلتون وجرانادا مع تو�سعهما وا�ستحواذهما على �رشكات ال�شبكة
الأخرى .و�أمت هذه العملية �إدماج املجموعتني لأ�صول �شبكة “�آي تي يف” يف فرباير 2004؛
ويف بداية عام � ،2004سيطرت �رشكة واحدة على غالبية ال�شبكة ،و�ألغي �رشط ن�سبة  15يف
املائة كحد �أعلى لن�صيب ال�شبكة من اجلمهور الذي قيد تقليديا التو�سع يف القطاع ليتيح لل�رشكات
�أن تتو�سع.
و�أف�ضى االندماج �إىل امتالك �رشكة واحدة لغالبية االمتيازات الإقليمية ل�شبكة “�أي تي
يف” ،وجميع االمتيازات الأكرب ،والتي حتتفظ بح�صتها الإقليمية من الربامج والإنتاج بينما
ت�ستفيد من الوفورات االقت�صادات كبرية احلجم يف مبيعات الربامج والإعالن والإدارة.
وتتمتع املجموعة اجلديدة بح�صة جممعة يف ال�سوق ،ت�ستند �إىل احل�صة املجمعة احلالية من
جمهور امل�شاهدين وقدرها  19.6يف املائة.
وكل من هيئة الإذاعة الربيطانية والقناة الرابعة مملوكتان ملكية عامة .واملحطة الأخرية
التي تبث جمانا عرب الأثري هي القناة اخلام�سة .وا�شرتت جمموعة “�آر تي �إل” ح�صة الأغلبية
بها وقدرها  66.6يف املائة من جمموعة بري�سون يف عام  .2000ومتلك جمموعة “يونايتد
بيزن�س ميديا” (ال�رشكة الإعالمية املتحدة) الن�سبة الباقية من الأ�سهم .وجنحت القناة اخلام�سة
يف حتقيق و�ضع الئق لها يف ال�سوق؛ و�سلطت جمموعة “�آر تي �إل” ال�ضوء على القناة اخلام�سة
باعتبارها �إحدى قنواتها التي تفوق �أدا�ؤها على القنوات الأخرى يف جمموعة “�آر تي �إل”.
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و�شهدت �صناعة البث للم�شرتكني من خالل الكابل يف بريطانيا اندماجات مهمة ،منذ عام
 ،1992بعد �أن �أ�صبحت الرتاخي�ص الإقليمية التي كانت مملوكة لنحو � 29رشكة حتت �سيطرة
�رشكتني فقط ،هما “�إن تي �إل” و”تيلو�ست” ،على نحو متزايد .وحتى يف الفرتة الق�صرية بني
عام  1997ونهاية عام  ،2003تقل�صت � 13رشكة من التي كانت ت�سيطر على  155ترخي�صا
�إقليميا �إىل �رشكتني اثنتني وعدد قليل من ال�رشكات الأ�صغر يف جزيرة مان ،و�شمال غرب
�إجنلرتا وجنوب غرب ا�سكتلندا .كما ح�صلت “تيليو�ست” على فرع لإنتاج املحتوى عندما
اندجمت مع �رشكة “فلك�ستك” يف عام  2000وورثت  11قناة كانت �أن�شئت ك�رشكة م�شرتكة
بني “فلك�ستك” وهيئة الإذاعة الربيطانية حتت اال�سم التجاري “يو كي تي يف” (�أ�شري �إليه
�سابقا) .وت�سجل “تيليو�ست” ،فى تقريرها ال�سنوي لعام  ،2003هبوطا يف عدد امل�شرتكني
يف اخلدمات التليفزيونية التي تقدم من خالل الكابل قدره  47973م�شرتكا �إىل 1293811
م�شرتكا 66 ،يف املائة منها ا�شرتاكات عائلية يف اخلدمات التليفزيونية الرقمية .وال�رشكة
الأخرى التي تقدم خدمات للم�شرتكني من خالل الكابل “�إن تي �إل” ،متلك  102امتياز
وتقول �إن لديها نحو  1294000م�شرتك يف خدماتها التليفزيونية .وتو�سعت �أ�صول ال�رشكة
من خطوط الكابل بدرجة كبرية عندما ا�شرتت �شبكة ات�صاالت من خالل الكابل والال�سلكية
(اململوكة ل�رشكة “كابل �آند وايرلي�س”) يف بريطانيا يف عام  ،2000يف �صفقة مولتها جزئيا
�رشكة “فران�س تيليكوم” الفرن�سية.
ومنيت عمليات تقدمي اخلدمات التليفزيونية من خالل الكابل بهاتني ال�رشكتني يف اململكة
املتحدة بخ�سائر مالية كبرية ب�سبب توليفة من املناف�سة القوية من املحطات الف�ضائية يف �سوق
املحتوى ،والو�ضع القوي ل�رشكة «بريتي�ش تيليكوم»  B Tيف �سوق االت�صاالت الهاتفية
والرتاجع العام يف الثقة يف قطاع تو�صيل اخلدمات .وكانت هناك تكهنات ت�شري �إىل احتمال
اندماج ال�رشكتني يف وقت ما يف امل�ستقبل.
وميلك القطب الإعالمي الأمريكي روبرت مردوخ “نيوز كوربوري�شن” ،وهي �أكرب
م�ساهم يف حمطة «بي �سكاي بي» .وت�سيطر بالفعل على �أن�شطة ال�رشكة ،وال يوجد مناف�س
لأن�شطة البث الف�ضائي التي تقدمها .ونظرا للزيادة الكبرية يف تكاليف اال�ستثمار ال�رضوري
لوجود مناف�س تتوافر له مقومات البقاء يف هذا املجال والقوة ال�سوقية الكبرية ل�شبكة «بي
�سكاي بي» فمن غري املتوقع بدرجة كبرية �أن تكون هناك �أي مناف�سة حقيقية يف �سوق القنوات
الف�ضائية .وبهذا املعنى ف�إن �شبكة «بي �سكاي بي» تتمتع باحتكار فعلي يف �صناعة البث
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الف�ضائي ،كما �أحدث منوذجها اال�ستثماري الذي حقق جناحا كبريا تغيريا جوهريا يف �سوق
التليفزيون الربيطاين خالل العقد املا�ضي .وتبث ثالث قنوات تابعة ل�شبكة «بي �سكاي بي»
جمانا عرب الأثري من خالل حمطة «فري فيو» التليفزيونية الأر�ضية الرقمية .وتقدم من خالل
حمطتها الف�ضائية الرقمية �أكرث من  200قناة 67 ،حمطة �إذاعية للم�شرتكني يف بريطانيا.
 2-2-5تعدد ملكية و�سائل الإعالمية

حدت القيود على تعدد ملكية و�سائل الإعالم من تو�سع ال�رشكات العاملة يف قطاعات
الإعالم .ول�رشكة جرانادا هياكل تقليدية من االندماج الأفقي واملائل �سواء داخل و�سيلة
الإعالم املحددة �أو عرب و�سائل �إعالم خمتلفة .وهذه الهياكل �شائعة يف بريطانيا حيث حتاول
ال�رشكات �إيجاد وفورات �أكرب من خالل االقت�صادات كبرية احلجم .وب�سبب طبيعة قواعد
و�سائل الإعالم التي قيدت تقليديا اجلمع بني ملكية قطاعات معينة ،كان هناك ميل للتو�سع
داخل الإطار التنظيمي .و�أدي ذلك �إىل درجة كبرية من االندماج بني قطاعي ال�صحف
والإذاعة ،وحمطات التليفزيون الأر�ضية والأ�صول الإذاعية من خالل جمموعة جرانادا،
والتليفزيون الف�ضائي وال�صحف وم�ؤ�س�سات الن�رش من خالل ح�ص�ص «نيوز كوربوري�شن»
يف ال�رشكات الوطنية ويف �شبكة «بي �سكاي بي» .وتدعم التغيريات التي �أدخلت يف قانون
الإعالم لعام  2003قيام جمموعات جديدة من �أمناط امللكية مع درجة �أكرب من حترير قواعد
تعدد ملكية و�سائل الإعالم لت�شجيع ال�رشكات على تو�سيع ح�ص�صها عرب قطاعات الإعالم.
 3-5التمويل
و�شهد توزيع الإيرادات التي حت�صل عليها �صناعة التليفزيون تغريا يف العقد املا�ضي،
�أ�سا�سا ب�سبب تطور اال�شرتاكات كجزء رئي�سي للتمويل الإجمايل للقطاع .وتقليديا ،وفرت
الأموال من ر�سوم الرتاخي�ص والإعالن للمحطات التليفزيونية املمولة متويال حكوميا �أو
التجارية اجلزء الأعظم من �إيراداتها .ورغم عدم تغري ذلك بالن�سبة للخدمات التليفزيونية
الأر�ضية التي تقدمها هذه املحطات ،كان هناك منو كبري ب�شكل عام يف �إيرادات اال�شرتاكات
واخلدمات املدفوعة التي تقدمها املحطات الف�ضائية وتلك التي تقدم خدماتها من خالل الكابل.
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جدول( )9توزيع الإيرادات يف قطاع التليفزيون الربيطاين ()2003
م�صدر الإيراد

الإيراد
(مليون يورو)

كن�سبة مئوية من �إجمايل الإيرادات

الإعالن
اال�شرتاكات

ر�سوم ترخي�ص

4725
4813
3357

33.0
33.6

�أخرى

1430

10

�إجمايل

14325

100

25.4

امل�صدر :املكتب الربيطاين الإعالم

و�أ�صبحت اال�شرتاكات �أكرب م�صدر منفرد للإيرادات يف �صناعة التليفزيون يف اململكة
املتحدة يف عام  ،2003حيث فاقت لأول مرة �إيرادات الإعالنات بفارق �صغري ،لتمثل معلما
مهما للقطاع .وال تزال �رشكات �شبكة «�آي تي يف» ت�سيطر على �سوق الإعالنات التقليدي.
وتظل �شبكة «�آي تي يف» هي القناة املمولة جتاريا الأكرث �شعبية يف اململكة املتحدة ،رغم تراجع
ح�صتها من جمهور كما �أنها حتتفظ �أي�ضا بح�صة الأغلبية من �إيرادات الإعالنات.
جدول (� )10صايف �إيرادات الإعالن – موزعة ح�سب القناة (2002و)2003

املحطة

�صايف �إيرادات الإعالن
(مليون يورو)
2002

احل�صة يف ال�سوق
()%
2003
2002

�آي تي يف

2452

54.9

51.9

القناة الرابعة

884

18.8

19.3

القناة اخلام�سة

314

7.0

7.7

كابل وف�ضائية و�أخرى

816

18.3

21.1

�إجمايل

4466

100

100
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كما �أن�ش�أت القناة الرابعة ذراعا جتاريةُ ،عرفت با�سم «فور فينت�رشز» (�أربعة م�رشوعات).
ويق�سم القرع �إىل �أربعة �أن�شطة رئي�سية« :فور ت�شانلز» (القنوات الأربع) التي تدير جمموعة
من قنوات الفئة الرئي�سية وقنوات رئي�سية للم�شرتكني ت�شمل قنوات للرتفيه والأفالم ،و»فور
رايت�س» والتي ت�ستغل حقوق الربامج واملبيعات ،و»فور لريننج» وهي قناة تعليمية م�سئولة
عن تزويد املدار�س بالربامج ،و»فور �سريفي�زس»  4والتي ت�شمل �أن�شطة االنرتنت والأن�شطة
التفاعلية .وخالفا لهيئة الإذاعة الربيطانية مل يوجه �سوى القليل من النقد� -إن كان هناك نقد-
لتطوير القناة الرابعة لهذه اخلدمات.
� 4-5إطار عمل الربامج
وقدمت اللجنة امل�ستقلة للتليفزيون نظام وعود الربامج يف عام  ،2001ثم �أدمج يف قانون
الإعالم لعام  .2003وجميع املحطات مطالبة ب�أن تقدم للمكتب الربيطاين للإعالم �أهدافها
الفردية و�أهدافًا للعام القادم ،يف �ضوء التزاماتها الرباجمية .وين�رش املكتب الربيطاين للإعالم
التزامات املحطات والتي ت�ستخدم لتقييم �أدائها يف نهاية العام .والقنوات الأر�ضية التجارية
مطالبة بتقدمي �إقرارات �سنوية عن �سيا�ستها للربامج ،وبو�ضع مقرتحات لتحقيق �أهداف
التزاماتها بتقدمي خدمات عامة .واملحطات ملزمة ب�إجراء تقييمات لأن�شطتها يف املقام الأول.
ويجب على املحطات �أن تت�شاور مع املكتب الربيطاين للإعالم قبل �إجراء �أي تغيريات كبرية
على �إقراراتها وللمكتب �سلطة �أن ي�أمر ب�إجراء تعديالت على �سيا�سة الربامج �إذا ر�أى ذلك
منا�سبا.
وجميع املحطات التجارية التي تقدم خدمات من خالل الكابل والف�ضائية والأر�ضية ملتزمة
تعاقديا بقواعد ال�سلوك التي ت�ضعها اللجنة التليفزيونية امل�ستقلة واملكتب الربيطاين للإعالم والتي
ت�شمل ق�ضايا مثل النزاهة وعدم التحيز ،وتغطية االنتخابات ومراعاة الذوق العام واللياقة،
واملبنية على مبادئ متاثل توجيهات ملعدي الربامج يف هيئة الإذاعة الربيطانية .ومع ذلك،
ف�إن قواعد اللجنة امل�ستقلة للتليفزيون واملكتب الربيطاين للإعالم ت�شري مبا�رشة ،فيما يتعلق
بالعدالة� ،إىل االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان فيما يتعلق بحق اخل�صو�صية وحرية التعبري.
واملحطات التجارية لي�ست ملزمة ب�أي �شكل بهذا الأمر ،لكنها ملزمة بتوجيهات اللجنة امل�ستقلة
للتليفزيون واملكتب الربيطاين للإعالم التي تدعو لاللتزام مببادئ حتري احلقيقة والعدالة.
واملحطات مطالبة �أي�ضا ،متا�شيا مع املتطلبات املو�ضوعة يف قانون البث لعام ،1990
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باحلفاظ على النزاهة يف جميع الأمور املرتبطة باالخبار ،والنقا�ش ال�سيا�سي �أو ال�صناعي،
وال�سيا�سة العامة .ويف هذا ال�ش�أن ،يجب على اللجنة امل�ستقلة للتليفزيون واملكتب الربيطاين
للإعالم �ضمان «احلفاظ على النزاهة الواجبة من جانب ال�شخ�ص الذي يقدم اخلدمة فيما يتعلق
بالأمور ال�سيا�سية وال�صناعية �أو املرتبطة بال�سيا�سة العامة احلالية».
وكما هو احلال مع هيئة الإذاعة الربيطانية ،ف�إن اللجنة امل�ستقلة للتليفزيون واملكتب
الربيطاين للإعالم ي�ستخدمان النزاهة الواجبة على نحو يتيح للمحطات التحري؛ وهي لي�ست
مقيدة بفكرة ح�سابات التوازن .ويجب على املحطات �أن تعالج وتعر�ض املو�ضوعات بطريقة
عادلة مع عر�ض وجهات النظر املختلفة .ويجب كذلك ف�صل الآراء عن احلقائق .وال ي�سمح
للعاملني مبحطات البث بالتعبري عن �آرائهم يف �أي برامج تغطي املجاالت املذكورة �آنفا،
وحينما توجد �سل�سلة برامج تغطي ق�ضية معينة ،ي�سمح ملحطات بتحقيق التوازن يف ال�سل�سلة
ككل (ولي�س يف كل برنامج منفرد) ومع ذلك ،ال يكفي القول �إن القنوات الأخرى قد تقدم
وجهة النظر البديلة ،فكل حمطة م�سئولة عن احلفاظ على النزاهة الواجبة يف براجمها.
وف�ضال عن الإجراءات املذكورة �آنفا ،ف�إن �سيا�سة حد ال�ساعة التا�سعة م�ساء ت�رسي باملثل
على جميع املحطات الأر�ضية؛ وال يعفي من ذلك �إال القنوات امل�شفرة التي ت�ستلزم �إدخال
رقم �رسي مل�شاهدتها .ويجب �أن تظهر املحطات االحرتام حلقوق الأفراد وال يجب على �أي
برنامج �أن يثري الكراهية العن�رصية .ويف الواقع ،يجب على املحطات ،حيثما يكون مالئما،
�ضمان متثيل عادل جلميع اجلماعات يف املجتمع ب�رصف النظر عن جن�سها �أو دياناتها.
و�أدجمت جميع اال�شرتاطات املذكورة �آنفا يف قانون الإعالم لعام  .2003ويف يوليو
 ،2004بد�أ املكتب الربيطاين للإعالم مراجعة قواعد ال�سلوك اخلا�صة بالربامج مبا فيها
توجيهات اللجنة امل�ستقلة للتليفزيون التي �ست�سفر عن جمموعة جديدة من توجيهات الربامج
حتل حمل التوجيهات القائمة الآن( .)10وهناك تغيري يف امل�صطلحات امل�ستخدمة يف وثيقة
الت�شاور التي �أعدتها اجلهة املنظمة من م�صطلح «الذوق واللياقة» �إىل «الأذى والإ�ساءة».
وي�شري هذا �إىل حترك نحو �إطار �أكرث مرونة لنظام احلد الفا�صل الذي ت�ستخدمه حمطات
البث .ويف الوقت ذاته� ،سيحدد املكتب الربيطاين للإعالم بو�ضوح قواعد حلماية الن�شء،
تعك�س القلق العام حول �آثار املحتوى الإعالمي على الأطفال .ومع ذلك ،من غري املتوقع
�أن يجري تغيري الكثري من املبادئ والقواعد املنظمة الرئي�سية مثل النزاهة وعدم التحيز� ،إذ
�أنها و�ضعت بو�ضوح يف القانون ،كما �أنها تعرب متاما عن قواعد اللجنة امل�ستقلة للتليفزيون.
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وقد متنح التوجيهات اجلديدة قدرا �أكرب من املرونة للمحطات التجارية ،لكنها ال يزال عليها
االمتثال ملبد�أ النزاهة الواجبة.

 -6تنظيم �إنتاج الربامج
يرتكز تنظيم �إنتاج الربامج ملحطات البث يف اململكة املتحدة على جمالني :اال�ستثمار يف
كل من الإنتاج القومي الأ�صلي والإنتاج امل�ستقل ،واالمتثال ملطلب توجيهات «تليفزيون بال
حدود» اخلا�صة ب�أن تكون غالبية الأعمال التي تبث �أعماال �أوروبية .وللمكتب الربيطاين
للإعالم �أي�ضا �سلطة النظر يف �أن «النظام املنظم» الذي ي�شرتط على حمطات البث ب�أن تقوم
ب�إنتاج وتوزيع «ن�سبة مالئمة» من الربامج الأ�صلية ل�ضمان �أن يظل �إنتاج كل حمطة �إنتاجا
عايل اجلودة.
وللمكتب الربيطاين للإعالم �سلطة فر�ض �إطار عمل �أكرث تف�صيال ح�سب تقديره ،بالت�شاور
مع املحطات املعنية مبوجب الإطار التنظيمي امل�شرتك.
جدول (  )11ح�ص�ص الإنتاج ال�سنوية للمحطات الأر�ضية

“بي بي
�سي”1
الإنتاج امل�ستقل (من ال�ساعات)
�إجمايل الإنتاج الأ�صلي (من
ال�ساعات)
الإنتاج الأ�صلي يف �أوقات الذروة
(من ال�ساعات)

25

25

25

25

70

70

65

60

51

90

80

85

70

42

25

33

30

10

30

4

30

10

50

20

50

50

50

10

10

10

10

10

الإنتاج الإقليمي (من ال�ساعات)
الإنتاج الإجمايل (من النففات)

الإنتاج الأوروبي (من ال�ساعات)
الإنتاج الأوروبي امل�ستقل (من
ال�ساعات)
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وح�سبما قرر وزير الثقافة والإعالم والريا�ضة ،ف�إن املحطات الأر�ضية التي تبث
براجمها جمانا عرب الأثري ملزمة جميعا بتكليف قطاع الإنتاج امل�ستقل ب�إنتاج  25يف املائة من
براجمها الأ�صلية امل�ؤهلة كحد �أدنى .وت�شمل الربامج امل�ؤهلة جميع الربامج ما عدا الربامج
امل�شرتاة ،واملعادة ،والأخبار ،والربامج املقدمة للجامعة املفتوحة �أو الكليات املفتوحة� ،أو
املنتجة ل�صاحلها وبث �أن�شطة الأحزاب ال�سيا�سية .و�رشكات الإنتاج امل�ستقلة هي �أكرب مورد
للربامج للقناة الرابعة ،والتي �أن�شئت كمحطة لن�رش وبث برامج تكلف �آخرين ب�إنتاجها وال
تنتجها هي بنف�سها.
وكما هو احلال مع املحطات التجارية الأخرى يف بريطانيا ،ف�إن القناة الرابعة اال�سكتلندية
ملزمة بتقدمي جداول برامج �سنويا .وطبقا للجدول احلايل ،فهي ملزمة ب�أن تقدم  30دقيقة
على الأقل من الربامج الإخبارية يف �ساعات ذروة امل�شاهدة خالل �أيام الأ�سبوع ون�رشة �أخبار
ملدة  15دقيقة يف عطالت نهاية الأ�سبوع ،و�ساعة على الأقل �أ�سبوعيا من برامج الوقائع خالل
�أوقات الذروة ،و�أن تقدم �سنويا � 100ساعة من الأعمال الدرامية كحد �أدين ،و� 110ساعات
من برامج الأطفال.
وتن�ص دعوة اللجنة امل�ستقلة للتليفزيون واملكتب الربيطاين للإعالم للتقدم ملناق�صة للح�صول
على تراخي�ص للقناة الثالثة الإقليمية التابعة ل�شبكة (�آي تي يف) على �أن « �أ�صحاب ترخي�ص
و�سط ا�سكتلندا وترخي�ص �شمال ا�سكتلندا يجب �أن يبثوا برامج باللغة الغالبة التي يتحدث بها
الكلتيون يف ا�سكتلتدا و�أيرلندا ال�شمالية ميولونها هم ،ملدة �ساعة على الأقل يف املتو�سط �أ�سبوعيا»
 ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجب عليهم �أي�ضا «�أن يبثوا ب�شكل منتظم برامج باللغة الغالبة ممولة
من جلنة الإذاعة الغالبية ملدة ت�صل �إىل � 200ساعة �سنويا» .ومن �رشوط الرتخي�ص �أن يبث
تليفزيون جرامبيان برامج باللغة الغالبة ميولها هو ملدة  53دقيقة �أ�سبوعيا ،بالإ�ضاقة �إىل 30
دقيقة �أ�سبوعيا ميكن �أن يقدمها التليفزيون اال�سكتلندي .والتليفزيون اال�سكتلندي مطالب ببث
برامج باللغة الغالبة ملدة  30دقيقة �أ�سبوعيا ،ف�ضال عن  30دقيقة �أ�سبوعيا ميكن �أن يقدمها
تليفزيون جارمبيان.
ويتعني على �رشكات �شبكة (�آي تي يف) �أي�ضا �إنتاج وتوزيع برامج �إقليمية ،كجزء من
االلتزامات التي تعاقدت عليها .ويجب �أن يت�ضمن جدول الربامج قدرا منا�سبا من �أوقات البث
وجمموعة مالئمة من الربامج الإقليمية ذات اجلودة ،التي يذاع بع�ضها يف �أوقات الذروة.
وبالن�سبة للقناة الرابعة ،يتعني على املكتب الربيطاين للبث �أن ي�ضمن تكليف �رشكات خارج
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املنطقة �إم  )11(25بتوفري ن�سبة مالئمة من براجمها .ويراجع املكتب الربيطاين للإعالم م�ستوي
احل�ص�ص ،يف حماولة خلف�ض �سيطرة لندن كمركز ل�صناعة التليفزيون ،ومن املتوقع �أن تزيد
الن�سبة املئوية التي تكلف بها املناطق� ،أي خارج لندن.
وواجهت هيئة الإذاعة الربيطانية انتقادات يف املا�ضي لعدم وفائها بح�ص�ص قطاع الإنتاج
امل�ستقل .وذكر �أحدث تقرير ملكتب التجارة العادلة� ،أنه على الرغم من �أن هيئة الإذاعة
الربيطانية �أوفت بال�رشوط املتعلقة بتكليف قطاع الإنتاج امل�ستقل يف جمموعة كبرية من
براجمها ف�إنها مل تتمكن من الوفاء باحلد الأدنى وهو  25يف املائة للعام الثالث على التوايل يف
عام  .2003/2002وقد �أوفت باحلد الأدنى للح�ص�ص يف العام  2004/2003وذكر املكتب
الربيطاين للإعالم يف تقريره �أن  28.8يف املائة من برامج هيئة الإذاعة الربيطانية امل�ؤهلة
�أنتجها منتجون ،و�أنها كانت �أكرث من � 2300ساعة ،و�أن  47يف املائة منها كانت برامج
ترفيهية .ويف هذه الفرتة ،كلفت هيئة الإذاعة الربيطانية � 175رشكة �إنتاج م�ستقلة بانتاج
برامج و�أنفقت  459مليون يورو .وهذه متثل � 3200ساعة من الربامج يف العام.
ويرى منتجون م�ستقلون �أن ف�شل هيئة الإذاعة الربيطانية يف الوفاء ب�رشط ن�سبة  25يف
املائة ينجم عن جمرد حجم �إنتاج هيئة الإذاعة الربيطانية ومواردها وال�ضغوط للإبقاء على
الإنتاج داخل الهيئة حمليا .وهناك تعار�ض يف امل�صالح� ،إىل حد ما ،بني تكليف هيئة الإذاعة
الربيطانية �رشكات م�ستقلة لإنتاج براجمها على ح�ساب ا�ستخدام مواردها الذاتية ،و�أنها كانت
عدوانية ب�شكل وا�ضح يف عالقتها بالقطاع ومن ثم كانت �رشيكا على م�ض�ض �إىل حد ما.
و�أحد الأ�سباب يف ف�شل هيئة الإذاعة الربيطانية يف الوفاء باحل�صة يف العام ال�سابق هو �أن
�رشكة �إندميول� ،رشكة الإنتاج الأوروبية امل�ستقلة ،التي تنتج بع�ض الربامج الأكرث �شعبية
ال
يف بريطانيا ،فقدت و�ضعها كمنتج م�ستقل عندما ا�شرتتها �رشكة «تلفونيكا» التي متلك �أ�صو ً
كبرية يف قطاع التليفزيون يف �أ�سبانيا .و�أعاد املكتب الربيطاين للإعالم الآن ل�رشكة �إندميول
و�ضعها ك�رشكة م�ستقلة بعد التما�س قدمته ال�رشكة.
ولتح�سني العالقات مع قطاع الإنتاج امل�ستقل ا�ستحدثت هيئة الإذاعة الربيطانية من�صبا
جديدا داخل هيكلها التنظيمي معني مبا�رشة بتكليف �رشكات من القطاع امل�ستقل ب�إنتاج برامج
للهيئة .ويف عام  2004وافقت هيئة الإذاعة الربيطانية على جمموعة جديدة من ال�رشوط
لتبادل التكليف ب�إنتاج برامج مع «حتالف منتجي ال�سينما والتليفزيون» (باكت)  ،PACTوهو
نقابة املنتجني امل�ستقلني بهدف تقوية العالقة بني هيئة الإذاعة الربيطانية واملنتجني امل�ستقلني.
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ومل تكن هناك عقوبات على هيئة الإذاعة الربيطانية ب�سبب ف�شلها يف الوفاء باحل�ص�ص ،قبل
�صدور قانون الإعالم يف عام  .2003ومع ذلك ف�إن الإجراءات اجلديدة يف القانون غريت
هذا الو�ضع ،واليوم ميكن فر�ض �سل�سلة من الغرامات �إذا ف�شلت هيئة الإذاعة الربيطانية
يف الوفاء باحلد الأدنى وقدره  25يف املائة (انظر الق�سم  .)3-3وميكن للمكتب الربيطاين
للإعالم ،ب�شكل اختياري� ،أن يجرب هيئة الإذاعة الربيطانية لتعوي�ض النق�ص يف احل�ص�ص
يف العام التايل.
والقنوات الرقمية التابعة لهيئة الإذاعة الربيطانية لديها �أي�ضا ح�ص�ص تلزمها بالوفاء
ب�رشوط اتفاقها مع وزير الثقافة والإعالم والريا�ضة حول ت�شغيل هذه القنوات.
جدول ( )12ح�ص�ص الإنتاج ال�سنوية لقنوات هيئة الإذاعة الربيطانية الرقمية
ح�ص�ص الإنتاج ال�سنوية (ن�سب مئوية)
“بي بي
�سي”3

“بي بي
�سي”4

�سي
بيبيز

�سي “بي
بي �سي”

الأخبار
24

الربملان

�إجمايل الربامج الأ�صلية
(بال�ساعات)

80

حوايل
70

حوايل
80

70

90

90

�إجمايل الربامج الأ�صلية يف
�أوقات الذروة (بال�ساعات)

70

50

-

-

-

-

الربامج الأوروبية
(بال�ساعات)

90

حوايل
70

حوايل
90

حوايل
75

-

-

الإنتاج امل�ستقل (بال�ساعات)

( 25من خالل كل القنوات)

الإنتاج الإقليمي (بال�ساعات)

( 25من خالل كل القنوات)

الإنتاج الإقليمي (بال�ساعات)

( 30من خالل كل القنوات)
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 -7اللوائح الأوروبية
جرى دمج القواعد واللوائح املت�ضمنة يف توجيهات برنامج «تليفزيون بال حدود» التابع
لالحتاد الأوروبي يف قانون البث الربيطاين( .)12وا�ستفادت بريطانيا بالفعل من مبد�أ حرية
احلركة املت�ضمن يف التوجيهات ،حيث كانت مبثابة قاعدة للعديد من املحطات الف�ضائية التي
تبث براجمها يف �أرجاء �أوروبا .وتتجاوز ن�سبة  25يف املائة املقررة كح�صة للربامج امل�ستقلة
التي فر�ضها قانون البث لعام  1990ن�سبة الع�رشة يف املائة التي حددها البند اخلا�ص باحل�ص�ص
يف توجيهات «تليفزيون بال حدود» الأوروبية .وطبقا لتقرير املفو�ضية الأوروبية حول
االمتثال بح�ص�ص الأعمال الأوروبية ،ف�إن ما عر�ضته حمطات البث الرئي�سية يف بريطانيا
زاد على احل�ص�ص املقررة بهام�ش كبري.
وعلى الرغم من �أنه ال توجد �أي �رشوط تنظيمية مفرو�ضة على املحطات التي تبث
براجمها من خالل الكابل واملحطات الف�ضائية ،ف�إن التوجيهات �سارية على كل حمطات البث
يف بريطانيا عدا تلك املحطات التي توزع من بريطانيا برامج لبلدان ثالث ال يتم ا�ستقبالها يف
�أي من الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبى .وهذا يعني �أن ح�ص�ص الربامج الأوروبية
مفرو�ضة على جميع املحطات .ومع ذلك ،ف�إن املادة  4من التوجيهات تن�ص على فر�ض
ح�ص�ص الإنتاج «حيثما ميكن تطبيق ذلك» .يف هذا ال�صدد ،كان هناك حتى الآن نق�ص
يف تطبيق البند اخلا�ص باحل�ص�ص بينما طبقت الدول الأع�ضاء التحذير بتحرر وكان لدى
املحطات التي تبث من خالل الكابل واملحطات الف�ضائية القليل من احلوافز التنظيمية (�سواء
الإيجابية �أو ال�سلبية) لتلبية �رشوط املادة  4من التوجيهات.
واململكة املتحدة واحدة من عدد قليل من الدول الأع�ضاء تطبق قائمة بال�شئون القومية
املهمة ،وهي �رشوط مت�ضمنة يف التوجيهات .وت�ضمن القائمة حقوق بث هذه ال�شئون من
خالل املحطات بن�سبة تغطية يف بريطانيا  95يف املائة كحد �أدين (وهذه هي ما يطلق عليه قنوات
الفئة (�أ) وهي« :بي بي �سي »1و»بي بي �سي »2و»�آي تي» يف والقناة الرابعة)( .)13وتتطلب
القائمة (�أ) حماية التغطية احلية لل�شئون املدرجة بالقائمة ،بينما ت�سمح القائمة (ب) لقنوات الفئة
ب (التي ال ت�صل �إىل احلد الأدنى املذكور من التغطية) احل�صول على حقوق بث ال�شئون
املدرجة يف القائمة ب�رشط ت�أخر قنوات الفئة �أ يف التغطية ،مما يتيح لها بث ال�شئون يف �أوقات
الحقة.
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جدول ( )13قائمة ال�شئون القومية
القائمة �أ
الألعاب الأوملبية

القائمة ب
مباريات اختبار الكريكيت التي تقام يف اجنلرتا

نهائيات ك�أ�س العامل لكرة القدم

املباريات غري النهائية يف دوري وميبلدون

نهائيات ك�أ�س الأمم الأوروبية
لكرة القدم

جميع املباريات الأخرى يف نهائيات ك�أ�س العامل للرجبي

نهائيات ك�أ�س االحتاد كرة القدم مباريات دوري الدول ال�ست الرجبي مبا فيها املحلية
نهائيات ك�أ�س االحتاد
اال�سكتلندي

دورة �ألعاب دول الكومنولث

ال�سباق القومي الكبري للخيول

البطولة العاملية لألعاب القوى

�سباق دربي للخيول

ك�أ�س العامل للكريكيت -مباريات الدور النهائي وقبل النهائي
وت�شمل الفرق القومية

نهائيات ومبلدون للتن�س

ك�أ�س رايدر

نهائيات ك�أ�س التحدي يف
دوري الرجبي

بطولة اجلولف املفتوحة

نهائيات ك�أ�س العامل للرجبي

امل�صدر :التغطية التليفزيونية للريا�ضة

 -8ت�أثري التقنيات واخلدمات اجلديدة
�إن ن�رش التقنية اجلديدة هدف رئي�سي للحكومة ،ويعد بدء خدمات التليفزيون الرقمي
واالنرتنت جمالني رئي�سيني لل�سيا�سة .وحققت هيئة الإذاعة الربيطانية� -سريا على ال�سوابق
التاريخية التي �أر�سيت عند تو�سعها من حمطة �إذاعية �إىل التليفزيون الأبي�ض والأ�سود ،ثم
التليفزيون امللون -و�ضعا قويا يف كل من املحطات الرقمية والإنرتنت .كما طورت املحطات
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الأر�ضية الباقية خدمات جديدة ،رغم �أن تو�سع بي بي �سي قلل من حجمها .و�سيتوقف حتقق
طموح احلكومة لإغالق البث التناظري بحلول عام  2010على �سلوك امل�ستهلك ،وعلى قدرة
ال�صناعة على التغلب على بع�ض امل�شكالت الفنية فيما يتعلق بالتغطية.
 1-8التليفزيون الرقمي
يف عام � ،1998شهدت اململكة املتحدة �أوىل املحاوالت و�أكرثها طموحا �إىل الآن -مقارنة
ب�أي حكومة �أوروبية  -لإدخال خدمات التليفزيون الرقمية والتحول من النظام التناظري
�إىل الإ�شارات الرقمية مما يحقق كفاءة �أكرب يف ا�ستخدام نطاق الرتددات .ويف عام ،1999
و�ضعت احلكومة الهدف اخلا�ص بالإطار الزمني للإغالق البث التناظري يف الفرتة من
 2006حتى  .2010وا�ستند ذلك �إىل معايري تقديرية ب�أن ن�سبة  % 95من الأ�رس الربيطانية
�سيكون لديها �أجهزة رقمية ال�ستقبال اخلدمات ،و�أن جميع قنوات حمطات البث العامة
الرئي�سية املتاحة من خالل البث التناظري �ستكون متاحة يف �صورة رقمية.
وطبقا لبيانات املكتب الربيطاين للإعالم ،كان هناك �أكرث من  13مليون �أ�رسة ،يف
الربع الثالث من عام  ،2004لديها خدمة تليفزيونية متعددة القنوات .وكان عدد الأ�رس التي
ا�شرتكت يف خدمات تليفزيونية من خالل الكابل �أو ف�ضائية �أو التليفزيون الأر�ضي الرقمي
يقدر يف نظاق  55.9يف املائة .و�سيطرت املحطات الف�ضائية تقليديا على اخلدمات التليفزيونية
متعددة القنوات يف اململكة املتحدة من حيث عدد امل�شرتكني �أو ن�صيبها من الإيرادات .ومع
ذلك ،ف�إن التطور الذي �شهدته حمطة «فري فيو» �أوجد مناف�سا تتوافر له مقومات البقاء ملحطة
«بي �سكاي بي» من حيث االنت�شار .ويف الوقت نف�سه ،ف�إن و�ضع «بي �سكاي بي» الكبري يف
ال�سوق وح�صولها على حقوق �إذاعة برامج رئي�سية مثل مباريات كرة القدم والأفالم جعلتها
يف و�ضع قوي يف ال�سوق ،وبال مناف�س �إىل حد كبري .ويف �أكتوبر � ،2003أعلنت بي �سكاي
بي �أن لديها �سبعة ماليني م�شرتك يف خدماتها ،و�أن «معدل �إلغاء اال�شرتاكات» انخف�ض بن�سبة
 9.6يف املائة �إىل �أدين من  10يف املائة(.)14
و�إجماال ،ف�إن امل�شرتكني يف هذه اخلدمات يتزايدون ،و�إن املكتب الربيطاين للإعالم انتهى
م�ؤخرا يف تقرير عن تطور التليفزيون الرقمي يف بريطانيا �إىل �أن لديه حتفظات عما �إذا كان
يف ا�ستطاعة  95يف املائة من الأ�رس احل�صول على اخلدمة الرقمية بحلول عام  .2010ويقدرها
كحد �أق�صي بحوايل  78يف املائة ا�ستنادا �إىل االجتاهات احلالية يف ال�سوق .والعقبات الرئي�سية
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التي يذكرها املكتب الربيطاين للإعالم هي ،من ناحية ،عقبات تكنولوجية ومرتبطة بحقيقة
�أن قوة الإ�شارات احلالية تقيد عدد الأ�رسة التي ت�ستخدم هوائيات تقليدية التي �ستح�صل على
خدمات التليفزيون الأر�ضي الرقمي �إىل �أن يزداد هذا مع التحول �إىل هذه اخلدمات .ومن
ناحية �أخرى ،هناك �أدلة على نق�ص يف تطور �سوق اخلدمات التليفزيونية املدفوعة التي يتوقع
املكتب الربيطاين للإعالم �أنها لن ت�صل �إىل �أكرث من  50من الأ�رس ،يف ظل الظروف الراهنة.
ومع ذلك ،ي�شري �إىل �أنه من املمكن التغلب على هذه العقبات بو�ضع خطة وا�ضحة للعمل وتاريخ
التحول �إىل نظام التليفزيون الأر�ضي الرقمي .واحل�صول على خدمات التليفزيون الأر�ضي
الرقمي حمدود يف الوقت احلايل بالقيود الفنية على التليفزيون الأر�ضي الرقمي الذي يغطي
حوايل  73يف املائة من البالد ،وت�صل اخلدمات التليفزيونية التي تقدم للم�شرتكني عن طريق
الكابل �إىل  51يف املائة من الأ�رس ،والبث الف�ضائي �إىل  97يف املائة من ال�سكان.
اجلدول ( )14انت�شار التليفزيون الرقمي (الربع الثالث من عام )2004

عدد
الأ�رس

ن�صيب
الأ�رس
()%

املحطات
الكابل الرقمي
الف�ضائية الرقمية (�سكاي)
�إجمايل الأ�رس التي ت�شاهد التليفزيون الرقمي املدفوع
التليفزيون الأر�ضي الرقمي املجاين (فري فيو)
امل�شاهدة املجانية الرقمية الف�ضائية
�إجمايل �أجهزة ا�ستقبال امل�شاهدة املجانية
�إجمايل الأ�رس التي ت�شاهد جمانا

2502451
7085000
9598981
5016200
345000
5361200
4259920

�إجمايل الأ�رس التي ت�ستقبل التليفزيون الرقمي يف اململكة املتحدة

13858901

اخلدمات التليفزيونية التناظرية من خالل الكابل

860193

�إجمايل الأ�رس التي ت�شاهد خدمات تليفزيونية مدفوعة يف اململكة املتحدة

10459174

�إجمايل الأ�رس التي ت�شاهد برامج متعددة القنوات قي اململكة املتحدة

14719094

انت�شار اخلدمات الرقمية

9.55

انت�شار اخلدمات متعددة القنوات

4.59
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وبعد �إغالق �شبكة «�آي تي يف» الرقمية يف �أبريل  2002ب�سبب الإفال�س� ،أعيد �إ�صدار
ترخي�ص خلدمات التليفزيون الأر�ضي الرقمي ملحطة «فري فيو» وهي كون�سورتيوم ي�ضم
هيئة الإذاعة الربيطانية وكراون كا�ستل وبي �سكاي بي .وتقدم فري فيو جمموعة من القنوات
تقوم على منوذج امل�شاهد املجانية مع بع�ض الفر�ص الإ�ضافية للم�ستهلكني من �أجل اال�شرتاك
يف قنوات مميزة مثل قنوت الأفالم والريا�ضة .و�أ�صبحت هيئة الإذاعة الربيطانية حمورية
يف تطور التليفزيون الأر�ضي الرقمي يف اململكة املتحدة ،مع بدء فري فيو .ويف ال�سنوات
املا�ضية ،قدمت هيئة الإذاعة الربيطانية عددا من القنوات الرقمية اجلديدة (بت�رصيح من وزير
الثقافة والإعالم والريا�ضية) ومع بينها قناة ثقافية لذوي الدخول املرتفعة (بي بي �سي ،)4
وال�شباب (بي بي �سي  )3وقناة الأطفال (�سي بيبيز و�سي بي بي �سي) وقناة للربملان (بي بي
�سي الربملانية) وقناة للأخبار (بي بي �سي نيوز .)24
جدول ( )15خدمات هيئة الإذاعة الربيطانية التليفزيونية نهاية عام 2003
القناة

املحتوى

“بي بي �سي”1
“بي بي �سي”2
“بي بي �سي”3
“بي بي �سي”4
الأطفال
�سي بي بي �سي
“بي بي �سي نيوز”24
“بي بي �سي” الربملان

برامج عامة �شعبية
برامج ثقافية
برامج ال�شباب
برامج ثقافية
�أطفال (حتت � 6سنوات)
�أطفال ()12 – 6
�أخبار
تغطية برملانية

ح�صتها من
امل�شاهدين
()%
5.25
8.10
7.0
2.0
3.1
3.0
5.0
غري متاح

النفقات (مليون
يورو)
19.1279
18.547
44.112
36.61
42.59
45.35
02.4

امل�صدر :وزارة الثقافة والإعالم والريا�ضة

هذه القنوات جميعها �صنفت على �أنها حمطات م�ساعدة للقنوات الرئي�سية التي تقدمها هيئة
الإذاعة الربيطانية ،وخطط هيئة الإذاعة الربيطانية لت�أ�سي�س قنوات رقمية يجب �أن تقنع وزير
الثقافة والإعالم والريا�ضة ب�ش�أن:
•�أن تكون خمتلفة بدرجة كافية عن القنوات الأخرى القائمة التي تقدمها املحطات التجارية؛
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•�أن تدعم القنوات العامة التي تقدمها هيئة الإذاعة الربيطانية بالفعل؛
•�أن تكون القناة متاحة عامليا “خالل فرتة زمنية معقولة”.
ويجب ت�أكيد احل�صول على موافقة جمل�س حمافظي هيئة الإذاعة الربيطانية .ويف هذا
ال�صدد ،يجب على هيئة الإذاعة الربيطانية �أن تقدم خطة مف�صلة عن متيز القنوات املقرتحة
ونطاقها وتغطيتها قبل ح�صولها على �أية موافقة من وزير الدولة ،وتخ�ضع اخلدمات العامة
اجلديدة كذلك ملراجعة م�ستقلة كل عامني �إىل ثالثة �أعوام تقريبا بعد بدئها.
وكلف «ريت�شارد المربت» رئي�س حترير �صحيفة فاينان�شيال تاميز ال�سابق مبراجعة قناة
«بي بي �سي نيوز  .»24و على الرغم من �أن التقرير �أ�شار �إىل عيوب خطرية يف اخلطط
الأ�صلية للقناة ،ف�إن المربت قدر �أن التغيربات اجلذرية التي �أدخلتها هيئة الإذاعة الربيطانية
جنحت يف حت�سني القناة بدرجة كبرية ،وخل�ص �إىل �أن �أداء القناة «كان مر�ضيا يف جميع
املجاالت ،و�أف�ضل من ذلك يف بع�ض املجاالت( ...و) وكانت مو�ضع تقدير كبري من جمموعة
قادة الر�أي الكبار ».كما خل�ص �إىل �أنه من املمكن �أن يكون �أداء هيئة الإذاعة الربيطانية يف
تغطيتها الدولية وعمق الق�ص�ص الإخبارية ،وعر�ض جمموعة �أكرب من الق�ضايا �أف�ضل من
�أداء حمطة «�سكاي نيوز» مناف�سها التجاري الرئي�سي.
 2-8الإنرتنت
وتعاملت املحطات الربيطانية الرئي�سية مع االنرتنت بطريقة خمتلفة على نحو ملحوظ.
وا�ستثمرت القناة الرابعة يف اخلدمات اجلديدة  ،وطورت خدمة تفاعلية وجمموعة من
اخلدمات التي تقدم من خالل االنرتنت وا�ستخدمت االنرتنت لدعم برامج حتظى ب�شعبية مثل
برنامج «بيج برازر» (الأخ الكبري) .وكانت ا�ستثمارات �رشكات �شبكة «�أي تي يف» والقناة
اخلام�سة يف الو�سيط اجلديد �أقل وظلتا حذرتني يف �إنفاقهما على مواقع االنرتنت ،والتي يرتبط
حمتواها ب�صورة رئي�سية بالرتفيه وجداول الربامج التليفزيونية.
ومل يقرتب نطاق �أي من هذه املحطات من نطاق املوارد التي كر�ستها هيئة الإذاعة
الربيطانية خلدماتها على �شبكة االنرتنت .وترى هيئة الإذاعة الربيطانية يف نف�سها رائدة يف
تطوير تقنيات جديدة ،وتعترب مواقعها على االنرتنت �إىل حد كبري من �أف�ضل الو�سائط املتاحة
للأخبار واملعلومات .وموقع هيئة الإذاعة الربيطانية على االنرتنت من بني �أكرب ع�رشة
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مواقع يف بريطانيا من حيث عدد الزوار ،وطبقا لتقدير كي �إم بي جي ف�إنها ت�صل �إىل 5.40
يف املائة من ال�سكان .كما تري هيئة الإذاعة الربيطانية �أن تو�سعها يف االنرتنت امتداد طبيعي
لرباجمها ،يعك�س تو�سعها من الإذاعة �إىل التليفزيون يف الأربعينات.
و�أن�ش�أت هيئة الإذاعة الربيطانية جمموعة �صغرية من خدمات االنرتنت يف منت�صف
الت�سعينات لدعم الربامج الرئي�سية .ويف عام  1997وافق وزير الثقافة والإعالم والريا�ضة
على برنامج للتو�سع يقوم على خطة للنمو على مرحلتني .ويف عام  ،1998وبعد مراجعة
�شاملة خلدمات هيئة الإذاعة الربيطانية ،منحت موافقة على املرحلة الثانية ،مع حتديد هيئة
الإذاعة الربيطانية لأهداف اخلدمة العامة التي تبتغي حتقيقها من خالل خدماتها على االنرتنت.
وتقدم خدمة هيئة الإذاعة الربيطانية على الإنرتنت ،بي بي �سي �أونالين ،يف الوقت احلايل
جمموعة كبرية من اخلدمات التفاعلية من خالل الإنرتنت والتليفزيون والهواتف اخللوية.
وتركز �أن�شطتها من خالل االنرتنت على تقدمي املحتوى وخدمات البحث وغرف الدرد�شة.
واملحتوي هو الن�شاط الأ�سا�سي ويت�ألف من عدة فئات رئي�سية حمددة يف اجلدول التايل:
جدول ( )16مواقع هيئة الإذاعة الربيطانية الرئي�سية على الإنرتنت يف بريطانيا
املواقع الرئي�سية لهيئة الإذاعة الربيطانية على الإنرتنت
الأخبار
الريا�ضة
اخلدمات العاملية
ال�صحة
الرتفيه
التجارة واملال

التاريخ
التعليم
املو�سيقي
العلوم والطبيعة
املجتمع والثقافة
الأطفال

امل�صدر :بي بي �سي �أونالين
وكل موقع من هذه املواقع الرئي�سية ي�ؤدي �إىل ع�رشات الآالف من ال�صفحات املختلفة على
ال�شبكة تغطي جمموعة من املجاالت ،وهناك �أي�ضا مواقع �إقليمية تغطي مو�ضوعات حملية
والأخبار والريا�ضة يف �أنحاء اململكة املتحدة.
وخدمات هيئة الإذاعة الربيطانية على ال�شبكة مق�سمة �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سية:
•اخلدمات الربيطانية ،ومتول من ر�سوم الرتخي�ص ،وتدار كخدمات عامة تلبي احتياجات
اجلمهور الربيطاين؛
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•خدمة بي بي �سي العاملية ،و متول مبنحة من احلكومة؛
•خدمة موقع بيب دوت كوم ( ،)Beeb.comوهي خدمة جتارية ت�ستهدف اجلمهور الدويل
وتنتج بوا�سطة الذراع التجارية لهيئة الإذاعة الربيطانية« ،بي بي �سي وورلدوايد»،
وت�شمل املواقع bbcworld.com :و bbcprime.comو .bbcamerica.com
ومتول مواقع االنرتنت من خالل ر�سوم الرتاخي�ص ،وغري م�سموح لها بن�رش �إعالنات.
واملواقع التي تن�رش �إعالنات هي جزء من اخلدمات التجارية لهيئة الإذاعة الربيطانية ،والتي
ت�ستهدف �أ�سا�سا جمهورا خارج اململكة املتحدة .وهناك قيود على و�ضع الإعالنات؛ وعلى
�سبيل املثال ،ال ميكن و�ضعها يف الأخبار التجارية لهيئة الإذاعة الربيطانية ،وال يف �صفحات
ال�شئون اجلارية امل�صممة للجمهور الربيطاين .وكذلك ال تقبل هيئة الإذاعة الربيطانية
�إعالنات من هيئات �سيا�سية �أو دينية �أو حكومية .ورغم منو �أن�شطة هيئة الإذاعة الربيطانية
على �شبكة االنرتنت م�ؤثرة يف عدد من مواقع الإنرتنت ،فمن املهم احلفاظ على هذا يف �سياق
جممل �أن�شطة هيئة الإذاعة الربيطانية .وتنفق ثالثة يف املائة من ر�سوم الرتخي�ص تقريبا على
خدمات هيئة الإذاعة الربيطانية على الإنرتنت ،مما يظهر ال�سيطرة امل�ستمرة للأن�شطة التقليدية
يف جمال البث الإذاعي والتليفزيوين.
و�شهد �شهر يوليو  2004ن�رش املراجعات امل�ستقلة الثانية خلدمات هيئة الإذاعة الربيطانية
اجلديدة ،بتكليف من وزارة الثقافة والإعالم والريا�ضة ،مع التزام بتقييم ما �إذا كانت خدمات
هيئة الإذاعة الربيطانية على االنرتنت تفي ب�رشوط املوافقة عليها .واعرتف التقرير بو�ضوع
بقيمة خدمات هيئة الإذاعة الربيطانية على الإنرتنت ،م�ست�شهدا ببحوث �أجريت على اجلمهور
�أ�شارت �إىل �أن امل�ستخدمني وجدوا �أن اخلدمة ذات قيمة كبرية .وانتقد التقرير قلة اخلدمات
على ال�شبكة وت�ساءل عما �إذا كان حمتوي مواقع مثل مواقع الألعاب ،وجمالت برامج الإذاعة
والتليفزيون يجب �أن تدار بوا�سطة هيئة الإذاعة الربيطانية بو�صفها حمطة بث عامة كما لو
�أنها مل تكن «متميزة عن البديل التجاري بدرجة كافية� ،أو �أنها لي�ست مرتبطة على نحو مالئم
ب�أغرا�ض اخلدمة العامة ».ومع ذلك ،خل�صت املراجعة �إىل �أن االلتزامات الأ�صلية ،وعلى
الرغم من �أنها ذكرت وف�رست على نحو ف�ضفا�ض فقد مت الوفاء بها بدرجة كبرية ،فموقع
بي بي �سي �أونالين احلايل على �شبكة الإنرتنت م�ؤثر من حيث ات�ساعه وعمقه وقدراته .كما
وجدت �أدلة وا�ضحة على االبتكار والإبداع».
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و�سعت التو�صيات الرئي�سية للتقرير �إىل ت�أكيد �أن هيئة الإذاعة الربيطانية ال تزال تتحرك
داخل حدود حمتواها التقليدي .ولهذا الغر�ض يقرتح التقرير تقليم �أجنحة الهيئة ،كي تعرب
خدماتها عن التزامها الكامل بتقدمي خدمة عامة (رغم �أن هذا �سيكون قيدا عمليا �صغريا للغاية).
ومن ناحية �أخرى� ،أثار التقرير م�سائل �أكرث جوهرية عن امل�ساءلة وتقييم اخلدمات ،وكذلك
عن الو�صول املتزايد ملنتجني م�ستقلني.
ومع هذا ،يقرتح التقرير بو�ضوح عدم امل�سا�س بخدمة هيئة الإذاعة الربيطانية على
الإنرتنت ،بي بي �سي �أونالين .و على الرغم من �أن املجاالت التي �سلط النقد ال�ضوء عليها
�ستتطلب معاجلة من جمل�س املحافظني والإدارة ،ف�إنها ال متثل تغيريات جوهرية يف �أن�شطة
الهيئة من خالل الإنرتنت .ومن املتوقع �إغالق بع�ض اخلدمات �أو �إعادة تقييمها يف �ضوء
اختبار امل�صلحة العامة الذي ي�رسي كذلك على خدمات الإذاعة والتليفزيون والإنرتنت ،لكن
هذه �ست�شكل عددا �صغريا من اخلدمات .وبالإ�ضافة �إىل ذلك هناك تو�صية ب�إجراء اختبار للت�أثري
على ال�سوق ،رغم �أن �إجراء هذا االختبار �سيكون �صعبا للغاية بالنظر �إىل �شكل الإنرتنت
وطبيعته املتغرية ب�رسعة.
ويف رد مبا�رش على التقرير� ،أعلنت هيئة الإذاعة الربيطانية �إغالق خم�سة مواقع (متثل ما
بني واحد �إىل اثنني من ن�شاط بي بي �سي �أونالين) و�إجراء مراجعة جلميع �أن�شطة بي بي �سي
�أونالين.
ومراجعة كهذه تالئم من عدة وجوه عملية املراجعة الداخلية ال�شاملة التي �سيجري تعزيزها
يف مبادرة «القيمة العامة» .كما وعدت ب�أن تبحث فتح اجلانب املتعلق بالإنتاج ملنتجني م�ستقلني.

 -9ا�ستنتاجات
�أ�شار م�سح �أجري يف �إطار مراجعة املكتب الربيطاين للإعالم عن اخلدمة التليفزيونية
العامة ،ون�رش يف �أبريل عام � ،2004إىل ت�أييد �شعبي م�ستمر خلدمة البث العامة .و�أظهر �أي�ضا
�أن اجلمهور يعتقد �أنه يجب على املحطات العامة التي تبث جمانا عرب الأثري �أن تقدم جمموعة
من الربامج حمكومة بالقيم االجتماعية واجلودة وال�شمول والتوازن والتنوع ،وي�ؤيدون بقوة
برامج من نوعية الربامج الإخبارية وبرامج الأطفال .وكذلك ،عندما �سئلوا عما �إذا كان من
املهم �أن تقدم هذه املحطات برامج �أمريكية ذات �شعبية ،مل يرحب بذلك �سوى ن�سبة متدنية
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قدرها  27يف املائة ،مما ي�شري �إىل تف�ضيل عام قوي للإنتاج الربيطاين املحلي .كما �أ�شارت
نتائج اال�ستطالع �إىل النظر �إىل �أنواع معينة من نوعية برامج مثل الأخبار والدراما على �أنها
برامج ذات قيمة عالية ،ولها �أهمية اجتماعية.
ومن غري املحتمل يف ال�سنوات القادمة قلب م�سار االجتاه التحرري يف تنظيم قطاع التليفزيون
يف اململكة املتحدة .ويف الواقع ،وا�ستنادا �إىل نتائج مراجعة املكتب الربيطاين للإعالم ،قد يتم
�إدخال املزيد من التغيريات اجلذرية على خدمة التليفزيون العامة يف امل�ستقبل على ح�ساب
اجلودة وال�شمول .ومن ثم ف�إن التحدي الذي �سيواجهه التليفزيون الربيطاين هو �أن ي�ضمن �أال
تتعر�ض �أنواع الربامج املهمة اجتماعيا لتهمي�ش �أكرب يف جدول براجمه .والنتيجة التي انتهى
�إليها املكتب الربيطاين للإعالم يف مراجعته لعام  2004هي مالحظة �أن حمطات البث امللزمة
بتقدمي خدمات عامة تنفذ جزئيا فقط ما هو مطلوب منها مبقت�ضى قانون الإعالم ،ومن هنا:
«ف�إن �ضغوط املناف�سة وال�ضغوط الناجمة عن تغري �سلوك امل�شاهد تدفع �أنواع الربامج الأكرث
حتديا �أو برامج ٌالأقلية بعيدا عن �أوقات ذروة امل�شاهدة؛ وتدفع عموما� ،إىل جدول موجه
إبداعا دون امل�ستوى الذي يرغب اجلمهور يف م�شاهدته».
بت�صنيفات لربامج تتميز ب�أ�صالة �أو � ً
وتقرر املراجعة �أنه يتعني على هيئة الإذاعة الربيطانية �أن ت�ؤكد من جديد مكانتها كوا�ضعة
ملعايري تقدمي �أف�ضل نوعية خلدمة البث العامة .ومع هذا ،تو�صي املراجعة يف الوقت نف�سه
بتقلي�ص التزامات اخلدمة العامة ل�شبكة «�آي تي يف» والقناة اخلام�سة -وهي تو�صية غريبة �إىل
حد ما لأن تخفيف التزامات اخلدمة العامة من املحتمل �أن ي�شد هذه املحطات بعيدا عن مبادئ
اخلدمة العامة بدال من تقويتها ويزيد من ثم املناف�سة.
وتعك�س هذه النتيجة التناق�ض الذي ي�سم التزامات املكتب الربيطاين للإعالم :فمن ناحية،
ف�إنه يطبق منهجا م�ؤيدا للمناف�سة على �صناعة التليفزيون ،بينما يفرت�ض ،من الناحية الأخرى،
�أن يحافظ على جودة خدمة البث العامة التليفزيونية .وهذه الأهداف املتعددة ،والتي يفرت�ض
�أنها مت�صارعة ،حتمية نظرا لأن املكتب الربيطاين للإعالم دمج الوظائف التنظيمية التي
ورثها من الهيئات املنظمة مع التزاماته وثقافاته التنظيمية �شديدة االختالف .و�صاحب هذا،
�أن النقا�ش تركز ،طوال العقد املا�ضي على هدف ت�شجيع املناف�سة مع حماية م�صالح املواطنني
وامل�ستهلكني .وبينما قد يكون من ال�سابق لأوانه تقييم و�ضع املكتب الربيطاين للإعالم يف هذا
التوازن� ،إال �أن املكتب ذكر �أنه ال يرى �أن هذه املهام متعار�ضة مع بع�ضها -وهو م�ؤ�رش على
توجهه امل�ؤيد لل�سوق و�إدراكه لدوره كهيئة منظمة تتدخل تدخال حمدودا.
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ومن املحتمل -على ما يبدو� -أن يجري ا�ستبدال التزامات اخلدمة العامة التي تفر�ضها
الدولة عادة على املحطات التجارية الأر�ضية ب�أداء اقت�صادي ومايل حم�سن لهذه ال�رشكات.
ويف هذه احلالة ،ف�إن �شبكة «�آي تي يف» والقناة اخلام�سة �ستطبقان على نحو متزايد ا�سرتاتيجيات
جتارية لتعظيم ت�صنيفات الربامج دون �أي قواعد لتنظيم املحتوى حتدد ما ينبغي عمله �إال فيما
يتعلق باحل�ص�ص القومية وامل�ستقلة والإقليمية .وهذا �سيفر�ض حتما مزيدا من ال�ضغوط على
حمطات البث املتبقية ال �سيما على القناة الرابعة حيث ت�أتي �إيراداتها من الإعالنات .ويف �أ�سو�أ
الأحوال ،ف�إن هيئة الإذاعة الربيطانية والقناة الرابعة (والقناة الرابعة الإ�سكتلندية) �ستبقى
بو�صفها حمطات البث العامة الوحيدة.
وهناك �أي�ضا نقا�ش حول جدوى تطبيق التمويل القابل للمناق�شة ،وهو نظام ناق�شته لأول
مرة جلنة بيكوك يف الثمانينات .وهذا النظام �سيقوم على هيئة لها طابع مركزي (�شكل من
ال عامة على حمطات البث التي تقدمت مبقرتحات
«جمل�س فنون ملوجات البث») يوزع �أموا ً
لربامج م�ؤهلة للح�صول على متويل طبقا لطبيعة اخلدمة العامة التي تقدمها .وهذا النظام
يف �صورته الأكرث جذرية �سيت�ضمن تفكيك هيئة الإذاعة الربيطانية وا�ستبدالها مبركز فنون
ملوجات البث .ويف �صيغته الأ�ضعف ،التي ناق�شها املكتب الربيطاين للإعالم ،ف�إنها �ستت�ضمن
تقدمي دعم ملحطات البث التجارية لإنتاجها برامج تعرف ب�أنها خدمات عامة -وهي �شيء مما
جرى تدوينه يف عقود الرتاخي�ص املمنوحة لهم.
ومن املحتمل �أال تنظر احلكومة يف �إطار النقا�ش الدائر حول جتديد امليثاق �إىل البديل
اجلذري على �أنه بديل جاد للرتتيب القائم يف امل�ستقبل املنظور.ومع هذا ،قد يح�صل البديل
الأ�ضعف على قوة قبل جتديد امليثاق ،و�إن كان من امل�ستبعد �أن يتم اقتطاع �إيرادات من تدفقات
الإيرادات احلالية للهيئة.
ويقرتح اجلزء الثاين من مراجعة املكتب الربيطاين للإعالم خلدمة البث التليفزيونية العامة
يف اململكة املتحدة الذي ي�ستكمل تلك املراجعة الأولية� ،رضورة �إن�شاء �صندوق لتمكني حمطات
البث من التقدم بطلب للح�صول على متويل من هذه الهيئة املركزية لتقدمي ما يفهم على �أنه
برامج خدمة عامة من خالل �أدوات �إعالمية جديدة مثل الإنرتنت .ومتثل هذه التو�صية قطيعة
مع املا�ضي حيث �أن مبادئ اخلدمة العامة تطورت ب�شكل مت�صل م�ؤ�س�سيا من خالل املحطات
وانف�صال و�سائل الإعالم اجلديدة ،وميثل �إن�شاء �صندوق خا�ص كي تتمكن حمطات البث من
احل�صول على �إيرادات لتطوير اخلدمات العامة من خالل هذه املحطات تغيريا يف املفهوم.
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وي�شهد التليفزيون يف اململكة املتحدة فرتة من النقا�ش املحتدم قبل جتديد ميثاق هيئة الإذاعة
الربيطانية يف عام  .2006و�ستحدد نتيجة هذا النقا�ش هياكل التليفزيون ومكانته ،يف امل�ستقبل
املنظور على الأقل .وحتتفظ هيئة الإذاعة الربيطانية بو�ضع قوي ومركزي يف القطاع وال
تزال املحطة الأكرث �شعبية؛ وتقدم جمموعة من اخلدمات اجلديدة من خالل حمطة التليفزيون
الأر�ضية الرقمية والإنرتنت ،وال تزال حتظى بدعم من اجلمهور العام على نطاق وا�سع.
وخالفا لالعتقاد ال�سائد ف�إنها منظمة كذلك ب�شدة ،خ�صو�صا فيما يتعلق بالف�صل بني اخلدمات
العامة والتجارية ،كما �أنها تخ�ضع للم�ساءلة �أمام الربملان كل عام .كما جرت� ،أو �ستجري
بعد فرتة ق�صرية ،مراجعة وتقييم م�ستقلني خلدماتها اجلديدة عرب املحطات بطلب من وزارة
الثقافة والإعالم والريا�ضة.
وتعر�ضت هيئة الإذاعة الربيطانية لالنتقاد ال �سيما من قبل مديري حمطات التليفزيون
التجارية الذين لديهم م�صلحة يف انتقاد الهيئة .لكن البدائل لنموذج هيئة الإذاعة الربيطانية التي
قدمها ه�ؤالء املنتقدون ،وببالغة �أحيانا ،مل تعرب عن تفكري �سليم ،وتفتقر �إىل �أ�سا�س يف واقع
الإنتاج التليفزيوين واحلاجة �إىل االحتفاظ ب�رشكات كبرية مندجمة ر�أ�سيا قادرة على تقدمي
خدمة عامة وتقدمها بكفاءة.
وهناك فكرة �أخرى� ،أثريت كذلك يف املراجعة التي �أجراها املكتب الربيطاين للإعالم
ملحطات البث العامة وتكمل من عدة وجوه منوذج التمويل القابل للمناق�شة ،وهي زيادة
احلد الأق�صى حل�صة االنتاج امل�ستقل �إىل  50باملائة .وهذا �سيقل�ص حتما �سعة الإنتاج الداخلي
ل�رشكات التليفزيون الرئي�سية .ومن ثم ،يكون النقا�ش ال�سيا�سي حول تطبيق �آليات �ستقل�ص
كفاءة حمطات البث الربيطانية وقوتها ،بينما توجد يف الوقت نف�سه رغبة �سيا�سية لزيادة حجم
�رشكات التليفزيون الربيطانية ،وتخفيف القيود على امللكية لتمكني ال�رشكات من حتقيق
وفورات اقت�صادية من خالل تكوين �رشكات �أكرب ،و�أن ت�صبح �أكرث قدرة على املناف�سة يف
ال�سوق العاملي .ومل يتم الإعالن عن هذا التناق�ض ب�شكل ُم ٍ
ر�ض بعد.

ومع هذا ،فمن املحتمل -على ما يبدو� -أن يتعاظم التزايد يف املناف�سة الذي كان وا�ضحا
خالل العقد املا�ضي حيث يقدم ا�ستمرار منو عدد الأ�رس التي متلك التليفزيون متعدد القنوات
حجة قوية للدفاع عن النظام احلايل .والتوتر يف نظام التليفزيون الربيطاين بني اختيار امل�ستهلك
وحقوق املواطنة ي�شجع دائما حقوق املواطنة ،و�إن مل يكن على نحو دميقراطي دائما .وت�شري
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االجتاهات الراهنة �إىل �أن احلجج املدافعة عن اختيارات امل�شاهد �ست�صبح حمورية بالن�سبة
لقطاع التليفزيون على نحو متزايد ،ب�سبب توليفة من ثالثة عوامل :جماعة �ضغط قوية متثل
التليفزيون التجاري ،و�سيا�سة احلكومة التي ت�ستهدف حترير القطاع ،وجهة منظمة تدرك ان
التليفزيون متعدد القنوات �سيكون عالجا �شامال للت�صدي لتدخل الدولة التف�صيلي.
ومن املتفق عليه� ،أن خدمة البث العامة والتليفزيون العام الذي يبث جمانا عرب الأثري
�سي�ستمران يف ال�سيطرة على قطاع التليفزيون يف امل�ستقبل املنظور على الأقل .ومن املحتمل
�أن عملية جتديد ميثاق هيئة الإذاعة الربيطانية �ستنظر يف �إ�صالح بع�ض الأدوات التنظيمية،
مثل ميثاق ملكي لع�رش �سنوات ودور جمل�س املحافظني كمجل�س للمديرين اال�سرتاتيجيني
وكمنظمني .ومن امل�ؤكد �أن هناك حاجة ل�ضمان ا�ستقالل جمل�س املحافظني عن هيئة الإذاعة
الربيطانية كي ينظم عمل الهيئة على نحو مالئم ،وهذا قد يتحقق بعدد من الو�سائل املختلفة.
�إن جمل�سا منف�صال وم�ستقال ،ولديه قدر �أكرب من املوارد امل�ستقلة قد يكون حال لأي اتهامات
ب�أن املجل�س يعاين من «�أ�رس تنظيمي» .كما �أن مراقبا خارجيا م�ستقال يقيم �أداء هيئة الإذاعة
الربيطانية قد يوفر �آلية ل�ضمان �أن يكون التنظيم م�ستقال ا�ستقالال كامال عن الإدارة.
ويف مرافعتها يف النقا�ش اخلا�ص بتجديد امليثاق ،ردت هيئة الإذاعة الربيطانية على منتقديها
وو�ضعت خطة عمل لزيادة ا�ستقاللية القدرة التنظيمية للمجل�س .و�إذا مل تخل�ص احلكومة
والربملان من النقا�ش الدائر حول جتديد امليثاق �إىل �رضورة نقل الوظائف الرقابية للمجل�س �إىل
هيئة م�ستقلة ،فمن امل�ؤكد �أن هيئة الإذاعة الربيطانية �ست�رشع يف حتقيق قدر كبري من اال�ستقاللية
والتدقيق داخليا من خالل جمل�س املحافظني .وي�شري رد هيئة الإذاعة الربيطانية على النقا�ش
ب�ش�أن امليثاق ،من عدة جوانب� ،إىل احلفاظ على الهياكل احلالية للتنظيم الذاتي ،بينما تلزم
نف�سها بدرجة �أكرب من امل�ساءلة العامة من خالل مبادرتها اخلا�صة «بالقيمة العامة» يف حماولة
للحيلولة دون خ�ضوعها لرقابة �أ�شد من ال�سلطات من خالل حت�سني �صالتها املبا�رشة باجلمهور
بو�صفه امل�صدر الرئي�سي للم�ساءلة .وهيئة الإذاعة الربيطانية بنقل �أهدافها و�أدائها للجمهور
بقدر �أكرب من الو�ضوح ترد �أي�ضا على انتقادات �أحدث مراجعة للخدمات التي تقدمها من
خالل الإنرتنت ،وكذلك على االنتقادات الأو�سع نطاقا التي توجهها حمطات البث التجارية.
كما تو�سعت هيئة الإذاعة الربيطانية ،بدعم من احلكومة ،بنجاح يف الإعالم اجلديد وكل
من التليفزيون الرقمي والإنرتنت .وال ميكن لأي حمطة بث �أخرى يف �أوروبا �أن تتمتع
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مبدى وعمق خدمات هيئة الإذاعة الربيطانية على الإنرتنت �أو مبجموعة القنوات املرموقة.
وف�ضال عن ذلك ،وعلى الرغم من التحفظات امل�ستمرة من قبل بع�ض �أطراف ال�صناعة على
�رضورة �أن ي�سمح لهيئة الإذاعة الربيطانية ب�أن تتو�سع من خالل حمطات جديدة ،هناك الآن
ال حلقيقة �أن هيئة الإذاعة الربيطانية ،كمحطة بث عامة ،يجب �أن يكون
على ما يبدو قبو ً
لها مطلب م�رشوع يف ان تتو�سع من البث الإذاعي والتليفزيوين �إىل جماالت جديدة لتقدمي
املحتوى .و�ستكون ف�إن هناك قيود على هذا التو�سع ،ويجب �أن تكون هذه مذكورة بقدر �أكرب
من الو�ضوح يف النقا�ش اخلا�ص بتجديد امليثاق.
و�إذا مل يكن هناك تغري مزلزل يف �سيا�سة احلكومة يف العام �أو العامني القادمني ،ف�إنه ميكن
لهيئة الإذاعة الربيطانية �أن تتوقع احلفاظ على ر�سوم الرتخي�ص و�شكل ما ملجل�س املحافظني.
ومن ثم �سي�ستمر قطاع التليفزيون احلايل يف اململكة املتحدة واجلمهور يف اال�ستفادة من م�ؤ�س�سة
فريدة ال تقدم برامج ترفيهية فقط و�إمنا تقدم �إعالما وتثقيفا .و�سيجري �إ�ضعاف و�ضع القناة
الرابعة يف قطاع التليفزيون الربيطاين �إذا مت تخفيف التزامات اخلدمة العامة على القناة
اخلام�سة و�شبكة «�آي تي يف» حيث �إنها تتناف�س مع هاتني املحطتني على �إيرادات الإعالنات،
و�إن كانت �ستحتفظ بو�ضعها الفريد يف امل�شهد العام لقطاع التليفزيون.
كما يعد تركيز امللكية املتزايد يف قطاع الإعالم ب�شكل عام م�صدر قلق على املدى الطويل.
و�أوجد حترير قواعد امللكية مبوجب قانون الإعالم لعام � 2003إمكانية �أن �رشكة �أمريكية قد
متلك �إما القناة اخلام�سة �أو �شبكة «�آي تي يف» ،و�إذا حدث هذا ،ف�إنه �سيغري �أكرث من طبيعة
القطاع وتركيز امللكية.
وخطوة كهذه يجب �أن متر باختبار امل�صلحة العامة حتى لو كانت ال�سلطات حتميها،
وتوجيهات اللجنة امل�ستقلة للتليفزيون /املكتب الربيطاين للإعالم تطالب املحطة بتلبية بع�ض
املعايري والنوعية التي ت�شمل النزاهة الواجبة ،والذوق واللياقة والربامج الإقليمية.
وهيئة الإذاعة الربيطانية يف �صورة جيدة ب�صورة رئي�سية قبل جتديد امليثاق يف عام .2006
ويرتاجع كثري من الأفكار التي �أطري عليها ب�إ�رساف كبدائل للو�ضع الراهن .و�أ�شار جيفني
ديفيز ،الذي كان ي�شغل من�صب رئي�س هيئة الإذاعة الربيطانية قبل مايكل جريد ،يف كلمة
�أدىل بها م�ؤخرا� ،إىل بحث داخلي �أجرته هيئة الإذاعة الربيطانية �أ�شار �إىل �أن  75يف املائة
من اجلمهور الربيطاين يعتقد �أن ر�سوم الرتخي�ص كان لها مردود ،بينما قال  33يف املائة من
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الذين �شملهم البحث �إنهم �سيدفعون �ضعف املبلغ احلايل مقابل خدمات هيئة الإذاعة الربيطانية.
كذلك� ،أ�شار اللورد برينز ،امل�ست�شار امل�ستقل للحكومة ب�ش�أن جتديد امليثاق� ،إىل �أن الأدلة
التي جرى جمعها من عملية الت�شاور مع اجلمهور متثل ت�أييدا قويا لهيئة الإذاعة الربيطانية.
وقال برينز يف بيان �أمام جلنة الثقافة والإعالم والريا�ضة «الأدلة التي ح�صلنا عليها ومن
عددا كبريا من النا�س يحبون
عملية الت�شاور التي قمنا بها ومن بحثنا ال تزال ت�شري �إىل حقيقة �أن ً
عددا كبريا كهذا كثري� .إنهم ال يتحولون عن م�ؤ�س�سة مهمة».
هيئة الإذاعة الربيطانية و�أن ً
كما �أ�شار املدير العام اجلديد لهيئة الإذاعة الربيطانية �إىل �أن تغريات �ستطر�أ على الهيئة
وذكر �أنه يتوقع «�أن تتغري هيئة الإذاعة الربيطانية يف العامني �أو الأعوام الثالثة القادمة ب�أكرث
مما تغريت على مدى الثمانني عاما املا�ضية ».وقد يكون هذا مبالغة يف ت�صوير الق�ضية ،لكن
من امل�ؤكد �أن التغيريقوة رئي�سية يف قطاع البث يف اململكة املتحدة ،وجتري الآن تخفي�ضات
كبرية يف حجم العمالة يف حماولة لإظهار تقدير قيمة املال والكفاءة يف �إدارته .ويف يونيو عام
 ،2005وقبل جتديد امليثاق يف عام � ،2006أعلنت هيئة الإذاعة الربيطانية �أنها �ستنفق 90
مليون يورو على �إعادة الهيكلة التي �ست�شمل تخفي�ض  3780وظيفة و�أن ت�ؤدي �إىل وفورات
قدرها  125مليون يورو �سنويا حتى عام  .2008ويف ال�سابق ،هدد �آالف من �صحفيي هيئة
الإذاعة الربيطانية وفنييها ب�إ�رضاب عن العمل ملدة � 48ساعة ب�سبب خطط ترمي �إىل خف�ض
عدد كبري من الوظائف .والتحدي الرئي�سي هو �ضمان �أن حتتفظ الهيئة بدورها املهم يف
املجتمع الربيطاين ويف دميقراطيته .و�سيعني هذا الإبقاء على كثري من مالمح املا�ضي ل�ضمان
�أن ي�ستمر اجلمهور الربيطاين يف اال�ستمتاع بامل�ساهمة الإيجابية للتليفزيون،
ورمبا ال يكون �أكرب تهديد يواجهه قطاع التليفزيون الربيطاين ودوره املحوري يف مبد�أ
خدمة البث العامة هو التطورات يف التكنولوجيا ،وتفتت اجلمهور امل�شار �إليهما كثريا ،و�إمنا
الدعم احلكومي امل�ستمر لتحرير القطاع والتقلي�ص الالحق اللتزام كامل ب�ضمان �أن حتتفظ
امل�ؤ�س�سات التي ت�شكلت على �أ�سا�س هذه املبادئ بالتزاماتها وتوجهاتها .وبينما من املبكر
للغاية تقييم �أداء املكتب الربيطاين للإعالم ،ف�إن م�صطلح املواطن /امل�ستهلك الذي ي�ستخدمه
ي�شري �إىل �أن مفهومي املجتمع والفرد اللذين يتعار�ضان متاما �أحيانا يتمتعان بو�ضع مت�ساو يف
منهجه ال�سيا�سي – وهي نظرة تقلل بو�ضوح من �ش�أن الفكرة املعيارية للمواطنة وتعلي من قدر
امل�ستهلك.
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 -10تو�صيات
 1-10ال�سيا�سة الإعالمية
التعددية الإعالمية :

 .1علي الربملان واحلكومة �ضمان احلماية القوة للتعددية الإعالمية من خالل الإطار
التنظيمي اجلديد .ومبا �أن هذا مو�ضوع يخ�ص املجتمع ككل ،ف�إن النقا�ش حول الإطار
ال بقدر الإمكان ،و�أن ي�شرتك فيه كذلك كل من
التتظيمي اجلديد يجب �أن يكون �شفافا و�شام ً
املهنيني وامل�ستهلكني واملجتمع املدين واملنظمات الأخري.
خدمة البث العامة:

 .2علي احلكومة والربملان �أن ي�ستمرا يف دعم خدمة البث العامة .ويجب ان يكون
التمويل العام والو�ضعية امل�ؤ�س�سية لهيئة الإذاعية الربيطانية متنا�سبنب وكافيني مبا ميكن الهيئة
من الوفاء بالتزاماتها كمحطة بث عامة من خالل حمطاتها.
 2-10ال�سلطات التنظيمية
التعددية الإعالمية :

 .3يجب علي املكتب الربيطاين للإعالم �أن يقوم بحماية التعددية الإعالمية ب�شكل قوي
يف �إطار الهيكل التنظيمي اجلديد ،ويجب عليه �أن ي�ضمن �أن يظل �سوق التليفزيون تعدديا
ومفتوحا للمناف�سيني اجلدد .وعليه �أن يطور �إطار ًا يت�صف بال�شفافية ل�ضمان �أن يظل اختبار
امل�صلحة العامة حمافظا على معايري للتعددية يف قطاع التليفزيون مبكن قبولها.
هيئة الإذاعة الربيطانية

 .4علي احلكومة والربملان �أن ي�ضمنا وجود هياكل تنظيمية فاعلة ومنا�سبة يتم تطبيقها من
�أجل �ضمان الف�صل الوا�ضح ما بني الإدارة وجمل�س املحافظني يف هيئة الإذاعة الربيطانية.
ويجب تقييم الوظائف اال�سرتاتيجية والتنظيمية ملجل�س الإدارة ل�ضمان فعالية هذه الرتتيب.
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حمطات البث العامة:

 .5علي هيئة الإذاعة الربيطانية �أن تواجه ال�ضغوط التي تفر�ضها عليها املناف�سة و�أن متنع
�إزاحة �أنواع الربامج التي تواجه معار�ضة �أكرب �أو اخلا�صة بالأقلية بعيدا عن وقت ذروة
امل�شاهدة .ويجب �أال تخ�ضع للجداول املوجهة بالت�صنيف بتقدمي برامج �أقل �أ�صالة و�إبداعا مما
يرغب امل�شاهدون يف ر�ؤيته.
حمطات البث التجاري :

 .6علي املكتب الربيطاين للإعالم �أن ي�ضمن وجود درجة �أكرب من التنظيم الذاتي بالن�سبة
ملحطات البث اخلا�صة و�أن تكون هناك اي�ضا اجراءات تنظيمية م�شرتكة يجري تطبيقها ل�ضمان
ا�ستمرار املحطات التجارية يف تقدمي خدمة تليفزيون ذات جودة وتنوع .ويجب احلفاظ علي
التزامات اخلدمة العامة التي كانت الدولة تفر�ضها تقليديا على املحطات التجارية الأر�ضية.
 3-10املحطات الإعالمية اجلديدة
التليفزيون الرقمي:

 .7علي احلكومة �أن ت�ستمر يف دعم حمطات البث العامة يف اجنلرتا ل�ضمان �أن يكون لها
دور حموري ورئي�سي يف جمال التليفزيون الرقمي ويف جمال التليفزيون علي الإنرتنت.
ويجب �أن يعزز انت�شار التليفزيون الرقمي من جودة اخلدمة التليفزيونية يف اململكة املتحدة،
و�أال يهدد جودة وتنوع التليفزيون لدينا.
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الهوام�ش
( )1منذ قانون البث لعام  ،1990ي�شار �إىل �شبكات “�آي تي يف” بالقناة الثالثة يف
القوانني ذات ال�صلة.
( )2املعلومات م�ستمدة من موقع اللجنة على االنرتنت وهى متاحة على الرابط
التايل:
http://www.barb.co.uk

( )3وي�شيع ا�ستخدام تعبري “مد الذراع” لي�صف العالقة التعاونية ال�صحيحة والقائمة
على االحرتام بني احلكومة وال�صناعة والهيئات املنظمة مع ت�أكيد خا�ص على
ا�ستقالل اجلهات املنظمة عن امل�صالح ال�سيا�سية والتجارية.
( )4جرى تطوير مفهوم التنظيم القائم على “االت�صال اللحظي” يف �إطار التح�ضري
لإ�صدار قانون البث لعام  ،1990ليميز الدور املتغري للجهة املنظمة الذي متيز
با�ستبدال ال�سلطة امل�ستقلة للبث بلجنة التليفزيون امل�ستقلة .وي�شري املفهوم �إىل تخفيف
ال�رشوط املنظمة التف�صيلية مما يعطي ال�صناعة قدرا �أكرب من املرونة.
( )5كل �أ�سعار ال�رصف حم�سوبة على �أ�سا�س �سعر ال�رصف يف مايو 1( 2004
يورو ي�ساوي  0,67ا�سرتليني تقريبا).
( )6االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان ،اتفاقية حماية حقوق الإن�سان يف نطاق
جمل�س �أوروبا املوقعة يف روما يف  4نوفمرب  ،1950والربوتوكوالت املكملة
لها حتت عنوان االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية.
( )7العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية  23مار�س .1976
( )8م�ؤ�رش �سعر التجزئة هو طريقة ت�ستخدمها احلكومة لقيا�س الت�ضخم ويقوم على
نظام ملراقبة التقلب يف �أ�سعار ال�سوق الرئي�سية بالن�سبة ملجموعة من املنتجات.
( )9املنطقة االقت�صادية الأوروبية ت�ضم الدول االع�ضاء يف االحتاد الأوروبي
بالإ�ضافة �إىل اي�سلندا وليخ�شن�شتني والرنويج.
( )10وت�شمل هذه التوجيهات قواعد العدالة واخل�صو�صية للجنة معايري البث،
وقواعد املعايري للجنة ذاتها والقواعد اخلا�صة بالربامج ورعاية الربامج للجنة
التليفزيونية امل�ستقلة والقواعد اخلا�صة بالأخبار وال�شئون اجلارية بالإذاعة وقواعد
الرعاية التي تت�ضمنها قواعد رعاية الربامج والإعالن يالإذاعة.
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( )11املنطقة �إم  25هي طريق دائري يحيط بلندن.
(“ )12توجيهات تليفزيون بال حدود” :توجيهات املجل�س الأوروبي ال�صادرة يف
� 3أكتوبر عام  1989ب�ش�أن التت�سيق بني بع�ض الأحكام التي ير�سيها القانون �أو
القواعد املنظمة �أو املمار�سات الإدارية يف الدول الأع�ضاء املتعلقة مببا�رشة �أن�شطة
البث التليفزيوين ،واملن�شورة يف � 17أكتوبر عام  ،1989واملعدلة بتوجيهات
الربملان الأوروبي يف يونيو عام  1997واملن�شورة يف  30يوليو عام .1997
والن�ص املجمع متاح على موقع املفو�ضية الأوروبية على الإنرتنت على الرابط
التايل:

_http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/pdf/1989/en_1989L0552
do_001.pdf

( )13وت�صل ن�سبة التغطية القومية للقناة اخلام�سة �إىل  %80فقط ؛وبالتايل ق�شلت يف
جتاوز احلد الأدنى للتغطية.
(“ )14معدل �إلغاء اال�شرتاكات” هو عدد امل�شرتكني الذين يتوقفون عن ا�ستخدام
خدمة (خالل فرتة معينة) مق�سمة مبتو�سط عدد امل�شرتكني الإجمايل.
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و�سائل الإعالم من اخل�ضوع ل�سيف الرقابة
�إىل االنفتاح على القطاع اخلا�ص
تريي فيديل

 -1ملخ�ص تنفيذي
ت�ضافر تاريخ البث الإذاعي والتليفزيوين الفرن�سي مع تطور ال�سيا�سة الفرن�سية خالل
ن�صف القرن املا�ضي ،وميكن تق�سيمه �إىل ثالث فرتات رئي�سية؛ ففي ال�ستينات ،املعروفة بعقد
تليفزيون الدولة ،مار�س اجلهاز ال�سيا�سي بالبالد رقابة �شديدة على البث .ومع ذلك ،دخل
البث يف فرن�سا ،يف عام  ،1968ع�رص التليفزيون احلكومي ذي الطابع التجاري عندما �سمح
بظهور الإعالنات على �شا�شة التليفزيون .ويف عام � ،1982ألغي االحتكار احلكومي على
البث الإذاعي والتليفزيوين ،ويف عام � 1986سمح مل�شاركني من القطاع اخلا�ص بدخول �سوق
البث .واليوم ،ف�إن نظام البث ،على ما يبدو ،نظام مزدوج من البث احلكومي واخلا�ص.
ولكنه حقيقة خا�ضع ل�سيطرة �رشكة قطاع خا�ص واحدة.
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ويتوىل تنظيم قطاع البث الفرن�سي ثالثة العبني رئي�سيني .فاحلكومة م�سئولة عن و�ضع
ال�سيا�سات و�إعداد م�سودات القوانني و�إ�صدار القرارات لتنفيذ هذه القوانني .واملهمة الأ�سا�سية
للربملان هي املوافقة على قوانني البث الإذاعي والتليفزيوين والرقابة على متويل حمطات البث
العامة .و�أخريا ف�إن املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين ) (CSAهو امل�سئول عن منح
الرتاخي�ص ملحطات البث اخلا�صة ،وتعيني ر�ؤ�ساء حمطات البث العامة ،والإ�رشاف على
الربامج يف جميع حمطات البث.
ويعرف البث الفرن�سي العام ،الذي ي�أتي معظم متويله من ر�سوم الرتاخي�ص ،بتليفزيون
كل املواطنني ،ويعهد �إليه القيام ب�أدوار حمددة مثل �ضمان التعبري احلر جلميع املمثلني
ال�سيا�سيني واالجتماعيني للمجتمع الفرن�سي .ويت�ألف جهاز البث العام الفرن�سي من فران�س
تيليفزيون (التليفزيون الفرن�سي) وي�ضم ثالث قنوات :قناة “�آه �أر تي �إي” ) (ARTEالفرن�سية/
الأملانية؛ وراديو فرن�سا ،الذي يدير العديد من �شبكات البث الإذاعي؛ والعديد من الكيانات
الأخرى الأ�صغر التي تقوم بوظائف فنية �أو �إقليمية .ومع ذلك ،طغت �شعبية املو�ضوعات
التجارية على حمطات البث العامة ،و�إن كان ينظر �إليها كمرجعية ل�صناعة البث يف البالد،
كما �أنها تدار مثلما تدار ال�رشكات اخلا�صة ،بدرجة تزيد �أو تقل .وبا�ستثناء حمطة فران�س /5
�آه �أر تي �إي ،ف�إن حمتوى البث العام ال يختلف كثريا عن البث التجاري مما �أدى �إىل �أزمة
هوية خلدمة البث العامة.
وعلى �صعيد التليفزيون التجاري ،هناك ثالث قنوات �أر�ضية قومية متناف�سة .ولكل منها
�شكل خا�ص .فقناة “تي �إف (TF1) ”1ذات اهتمامات عامة وموجهة للأ�رسة ،وقناة “�إم”6
) (M6تهتم بال�شباب من اجلمهور ،و”كانال )Canal+( ”+هي قناة تليفزيونية للم�شرتكني
تركز على الأفالم ومباريات كرة القدم .وتظل قناة “تي �إف ”1هي الرائدة بال منازع ،ولها
تقريبا ثلث اجلمهور ون�صف �إجمايل �إيرادات الإعالن.
وف�ضال عن االلتزام بتقدمي الربامج املفرو�ضة على حمطات البث العامة واخلا�صة ،تخ�ضع
جميع �رشكات البث يف فرن�سا ملجموعة كبرية من اللوائح العامة بهدف �ضمان التعددية وتنوع
الآراء ،وحماية اجلمهور ال�شاب ،وتقييد الإعالن على ال�شا�شة .و�أحد االلتزامات ،التي متيز
فرن�سا عن �سائر الدول الأوروبية ،يتمثل يف البنود اخلا�صة بح�ص�ص الربامج والقيود ،ودعم
�إنتاج الأفالم و�سائر الأعمال امل�سموعة واملرئية ،وت�ستهدف ال�رشوط يف هذه البنود حماية
اللغة الفرن�سية وثقافتها.
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كما تخ�ضع حمطات البث التجارية لنظام معقد من امللكية املتعددة .غري �أن هذه امللكية ال
حتول دون تركيز امللكية واندماج جمموعات االت�صاالت الكربى مع �رشكات مثل �رشكات
البث الأر�ضية والبث الف�ضائي من خالل الأقمار اال�صطناعية �أو الإنتاج التليفزيوين �أو
�إ�صدار الفيديو.
وفيما يتعلق باالمتثال للوائح املنظمة للبث ال�سمعي واملرئي بالإحتاد الأوروبي ف�إن بع�ض
الق�ضايا التي جرت مناق�شتها خالل املراجعة امل�ستمرة لتوجيهات برنامج “تليفزيون بال حدود”
( )TWFالتابع لالحتاد الأوروبي ح�سا�سة بالن�سبة لل�سلطات الفرن�سية .وعلى �سبيل املثال،
تخ�شى الهيئات الفرن�سية املنظمة من �أن تعريفا ف�ضفا�ضا للأعمال امل�سموعة واملرئية �سيجعل
نظام البث عدمي الفائدة .كما �أنهم يطالبون م�رشعي االحتاد الأوروبي ب�أن يحددوا بو�ضوح
النطاق اجلغرايف للهيئات القومية املنظمة البث خ�شية �أال يتمكنوا من تنظيم بع�ض عمليات البث
الفرن�سي الواردة من اخلارج .كما تدعو احلكومة �أي�ضا �إىل اعرتاف وا�ضح بخدمة البث
العامة.
كذلك ف�إن تطبيق تقنيات االت�صال احلديثة عملية بطيئة و�صعبة �إىل حد ما يف فرن�سا مقارنة
ببع�ض البلدان الأخرى .ومل تنفذ خطة حكومية طموحة لإدخال التقنيات اجلديدة بدات منذ
عام  1982بطريقة جيدة .وت�شرتك ن�سبة  %16فقط من الأ�رس حاليا يف خدمة البث للم�شرتكني،
بينما مل يتطور ا�ستقبال البث بالأقمار اال�صطناعية �إال م�ؤخرا .ومع ذلك ،انخرطت فرن�سا يف
التليفزيون الأر�ضي الرقمي الذي بد�أ يف مار�س  ،2005وهو متاح الآن لن�سبة  %35من
ال�سكان .وترعى احلكومة واملجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين ر�سميا االنتقال �إىل
خدمة البث الرقمي ،ولكن م�ستقبلها ال يزال غام�ضا .والأ�سباب الرئي�سية لهذا الغمو�ض
االفتقار �إىل خطة عمل �شاملة لإدخال البث الرقمي؛ وتزايد املناف�سة من خدمة و�صالت
اال�شرتاك الرقمي غري املتنا�سق بالإنرتنت (االنرتنت ال�رسيع) ( )ADSLكو�سيط للتليفزيون؛
و�سيا�سات البث الفرن�سية.

 -2ال�سياق
ميكن تق�سيم تاريخ هيئة الإذاعة والتليفزيون الفرن�سي �إىل ثالث فرتات متميزة ،ترتبط
ارتباطا وثيقا بتطور ال�سيا�سة الفرن�سية ،وبعد فرتة رقابة �سيا�سية �شديدة خالل ال�ستينات
(التليفزيون احلكومي) ،انفتح البث الفرن�سي على �إيرادات الإعالن بعد  ،1968وهي خطوة
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بد�أت تغري منطق النظام (التليفزيون احلكومي ذي ال�صبغة التجارية) .وعقب نهاية االحتكار
احلكومي للبث يف عام � ،1982سمح بدخول �رشكات البث اخلا�صة لل�سوق و�أ�صبحت
االهتمامات التجارية هي امل�سيطرة (تليفزيون ال�سوق) .وحاليا ،ف�إن البث الفرن�سي ي�شبه
نظاما مزدوجا مق�سما بالت�ساوي �إىل قطاع عام وقطاع خا�ص ،ولكن ت�سيطر عليه عمليا �رشكة
خا�صة واحدة.
 1-2خلفية
كانت روح اخلدمة العامة واملنطق الإداري ي�سيطران على البث ،منذ ظهور التليفزيون
وحتى بداية ال�سبعينات .ويف ظل الرقابة ال�صارمة لوزير الإعالم ،ثم وزير الثقافة (و�أحيانا
االت�صاالت) ،كانت عمليات البث تدار بوا�سطة هيئة واحدة هي ،مكتب الإذاعة والتليفزيون
الفرن�سي ( .)ORTFومتتع املكتب الذي كان ميول بالكامل بر�سوم الرتخي�ص حتى ،1968
باحتكار ثالثي :احتكار �إ�شارات البث والربامج والإنتاج .وكان للعاملنب يف املكنب مكانة
معادلة ملكانة املوظفني العموميني ،ومل تكن هناك ثقة يف �أ�ساليب الإدارة يف ال�رشكات اخلا�صة.
ورف�ض البث التجاري على �أ�سا�س �أنه �سي�ؤدي �إىل خف�ض م�ستوى الربامج �أو عدم امل�ساواة
بني امل�شاهدين.
وخالل هذه الفرتة الأوىل كان البث موجها بدرجة كبرية .وكان ينظر للتليفزيون ك�أداة
لدعم الثقافة والتعليم ،ومل يكن املفرت�ض �أن يلبي �أذواق الغالبية .ونتيجة لذلك ،كان هناك
القليل من البحوث على جمهور امل�شاهدين ومل تكن هناك م�ساءلة ،وا�ستخدمت احلكومة
التليفزيون كثريا لتربير �سيا�ساتها ،وتدخلت �رصاحة لتحديد حمتوى الأخبار .ومن وجهة
نظر احلكومة �سارت الرقابة ال�سيا�سية والطموح الثقايف جنبا �إىل جنب .وعرب الرئي�س جورج
بومبيدو عن ذلك �رصاحة عندما قال يف عام � 1970إن التليفزيون كان “�صوت فرن�سا”
يف الداخل واخلارج ،وهو ما يعني �أن التليفزيون كان عليه �أن ميثل كال من وجهات نظر
احلكومة ال�رشعية واملوارد الثقافية للأمة الفرن�سية.
وحدث تغري رئي�سي يف نظام البث يف عام  ،1974عقب انتخاب الرئي�س فالريى جي�سكار
دي�ستان ،واتخذت احلكومة اجلديدة قرارا بتق�سيم مكتب الإذاعة والتليفزيون الفرن�سي �إىل �سبع
�رشكات عامة:
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•ثالث �رشكات تليفزيونية“ -تي �إف�“ ،”1أنتني �“ ،”2إف �آر.”3
•�رشكة �إذاعة واحدة – “راديو فران�س”.
•“تيلي ديفي�سيون دى فران�س” – ال�رشكة امل�سئولة عن �إدارة العملية الفنية للبث.
•اجلمعية الفرن�سية للإنتاج – �رشكة �إنتاج م�سئولة عن تزويد �رشكات البث بربامج مرتفعة
الكلفة.
•املعهد القومي لل�صوتيات واملرئيات – الذي عهد �إليه باحلفاظ على �سجالت برامج حمطات
البث العامة والتدريب املتخ�ص�ص للعاملني يف حمطات البث العامة و�إجراء بحوث يف
جمال تقنيات البث اجلديدة.
وا�ستهدف هذا الإ�صالح حتقيق قدر �أكرب من التنوع واجلودة للربامج وا�ستقالال �سيا�سيا،
ب�إدخال املناف�سة بني القائمني على البث .وكان امل�أمول �أن تخ�صي�ص الوظائف �سيقلل النفقات.
وبينما مل يفتح �إ�صالح  1974الطريق �أمام املناف�سة على �إيرادات الإعالن وعلى اجلمهور
بني حمطات البث ف�إنه مل يزد ا�ستقالليتها ال�سيا�سية .وحافظت احلكومة على حقها يف تعيني
م�سئويل حمطات البث العامة ،وال تزال حتدد خطوط العمل ملحطات البث اخلا�صة .ومع
تطور تكنولوجيا املعلومات وم�رشوع القمر ال�صناعي للبث املبا�رش مع �أملانيا كواحدة من �أوىل
املحاوالت ملواجهة الهيمنة الأمريكية واليابانية� ،أدخلت رئا�سة جي�سكار دي�سنان فرن�سا ع�رص
تقنيات االت�صال احلديثة.
وبد�أت الفرتة الثالثة للبث الفرن�سي مع انتخاب الرئي�س فران�سوا ميرتان عام .1981
وعندما و�صل اال�شرتاكيون لل�سلطة ،كان من املتوقع �إحياء منوذج خدمة البث العامة مت�شيا
مع برناجمهم االنتخابي ومعار�ضتهم التقليدية للملكية اخلا�صة ملوجات البث عرب الأثري .ومع
هذا ،ومما يثري ال�سخرية ،ف�إن ال�صعوبات االقت�صادية والبيئتني الدولية والأوروبية دفعت
احلكومة اجلديدة �إىل حترير البث الإذاعي والتليفزيوين .ففي عام � .1981سمح ملحطات �إذاعة
حملية خا�صة تبث مبوجات �إف �إم  FMبالعمل .ومع ذلك ،بد�أت حمطات الإذاعة تتو�سع �إىل
�شبكات جتارية بدال من حمطات اجلمهور التي ال ت�ستهدف الربح التي حلم بها اال�شرتاكيون.
ويف عام � 1984سمح بالإعالن ،الذي كان حمظورا يف البداية على حمطات الإذاعة املحلية
اخلا�صة ب�ضغوط م�شرتكة من جماعات ال�ضغط االقت�صادية وامل�ستمعني( .)1ويف عام ،1982
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�ألغى قانون و�سائل االت�صال امل�سموعة واملرئية احتكار الدولة للبث( .)2ويف حماولة لإقامة
عازل بني احلكومة وحمطات البث العامة �أن�ش�أ القانون هيئة تنظيمية م�ستقلة للبث ،هي الهيئة
العليا للبث امل�سموع واملرئي ،والتي كانت م�سئولة عن تعيني ر�ؤ�ساء حمطات البث العامة.
ويف عام  ،1984منح ترخي�ص لقناة “كانال ”+كقناة تليفزيونية للم�شرتكني وك�أول حمطة
خا�صة يف تاريخ البث الفرن�سي( .)3ويف عام  ،1986وقبل �أ�سابيع قليلة من االنتخابات العامة
منحت احلكومة ترخي�صا لقناتني تليفزيونيتني خا�صتني �أخريني(.)4
ودفع تغيري احلكومة يف مار�س  1986عملية حترير قطاع البث الفرن�سي خطوة �أخرى
�إىل الأمام .و�أن�ش�أ قانون حرية الإعالم لعام � 1986إطارا تنظيميا عاما لنظام مزدوج للبث،
تتعاي�ش فيه حمطات البث اخلا�صة مع املحطات العامة .وجرى تو�سيع م�سئوليات الهيئة
املنظمة للبث التي �أطلق عليها يف البداية “اللجنة الوطنية لو�سائل االت�صال واحلريات” ،ثم
�أعيد ت�سميتها يف عام  1989لت�صبح “املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين “ .ويف عام
 1987متت خ�صخ�صة قناة “تي �إف.”1
ومع حترير قطاعي الإنتاج والبث ،حتول جهاز البث الإذاعي والتليفزيوين �إىل توليفة
ت�ضم �أربعة �أ�سواق متمايزة(:)5
•�سوق الربامج – حيث ي�شرتي القائمون على البث الربامج من �رشكات الإنتاج.
•�سوق الإعالنات التجارية -وفيه ي�شرتي املعلنون �أوقات بث من حمطات البث.
•�سوق التو�صيل -وفيه ت�شرتي حمطات البث �سعات للبث (من كابل �أو �أقمار �إ�صطناعية �أو
البث احلر عرب الأثري) من �رشكات البنية الأ�سا�سية.
•�سوق خدمات التليفزيون – وفيه ي�شرتي امل�شاهدون (يف �صورة ا�شرتاكات) خدمات
الربامج من حمطات البث.
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جدول ( )1الفرتات الثالث لنظام البث الفرن�سي
1974 – 1959
النموذج

تليفزيون الدولة

1982 – 1974
تليفزيون الدولة
ذو ال�صبغة
التجارية

التنظيم

تق�سيم مكتب الإذاعة
الإذاعة والتليفزيون �إىل �سبع
مكتب
والتليفزيون الفرن�سي هو �رشكات عامة“ ،تي
�إف ،”1و”�آه ،”2و”
هيئة البث الوحيدة
�إف �آر ،”3وراديو
القناة الثانية1964 :
فران�س ،و”�إ�س �إف
القناة الثالثة1969 :
بي” ،و”تي دي �إف”
و�إي �إن �آه”

الإدارة

رقابة �سيا�سية �صارمة
مبا�رشة من احلكومة
الإذاعة
مكتب
والتليفزيون ميول �أ�سا�سا
من ر�سوم الرتخي�ص
لكن مع �إدخال متوا�ضع
للإعالن يف عام ،1968

مفهوم البث
وامل�شاهدين

تعريف منوذجي للبث
بو�صفه خدمة عامة،
وامل�شاهدون مواطنون
يجب �إعالمهم وتثقيفهم
وتن�شئتهم وت�سليتهم

 –1982حتى الوقت احلا�رض
تليفزيون ال�سوق
�إن�شاء هيئة منظمة للبث:
•الهيئة العليا للبث ()1982
•اللجنة الوطنية لو�سائل
واحلريات
االت�صال
()1986
•املجل�س الأعلى للبث
()1989
الرتخي�ص ملحطات بث
خا�صة:
•“كانال )1984( ”+
•“�إم )1986( ”6
•�آه �أر تي �إي()1992
خ�صخ�صة املحطات:
•“تي �إف )1987( ”1
•“تي دي �إف” ()2002

التخ�ص�ص
�إدخال
واملناف�سة داخل جهاز
البث العام
�إيرادات
تطوير
وبالتايل
الإعالن
بحوث اجلمهور

منو املناف�سة يف جهاز البث الذي
ي�شمل حاليا �أربعة �أ�سواق رئي�سية،
•الإنتاج
•الربامج
•الإعالن
•التو�صيل

التليفزيون لي�س جمرد
خدمة عامة ،و�إمنا
�صناعة �أي�ضا.
عدم وجود مفهوم
وا�ضح للم�شاهدين لكن
اهتمام �أكرب لتقديراتهم

التليفزيون �صناعة تقدم خدمات
وامل�شاهدون م�ستهلكون ذوو �سيادة
ي�شرتون خدمات التليفزيون مع
ذلك ،يجب تنظيم هذه ال�صناعة
وتطبيق التزامات اخلدمة العامة
يف ظروف معينة،

امل�صدر :مت جتميعه مبعرفة تي ات�ش فيدل(.)6
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 2-2هيكل قطاع التليفزيون
تخدم املناطق احل�رضية حول العا�صمة الفرن�سية ت�سع قنوات �أر�ضية قومية( ،)7وع�رش
حمطات تليفزيونية �أر�ضية حملية ونحو  200قناة للم�شرتكني وقناة ف�ضائية (ومن بينها 100
قناة ال تبث براجمها باللغة الفرن�سية تبث من دول �أوروبية و�أجنبية).
وهناك ثالث قنوات تديرها �رشكات خا�صة ،هي :قناة “تي �إف ”1وهي قناة ذات اهتمامات
عامة وموجهة نحو الأ�رسة .ونركز قناة “�إم ”6على م�سل�سالت التليفزيون واملو�سيقي
وت�ستهدف �أ�سا�سا امل�شاهدين حتت �سن اخلم�سني .و”كانال ”+وهي قناة للم�شرتكني تركز على
الأفالم والريا�ضة وذات قاعدة ا�شرتاكات ت�ضم نحو خم�سة مالينب �أ�رسة.

وتقدم املحطات العامة القنوات القومية الثالث الأخرى .وقناة “فران�س (France( ”2
أخبارا عن
 2قناة “عمومية” .و”فران�س  ”3قناة �أخرى ذات اهتمام عام ،كما تقدم برامج و� ً
املناطق الفرن�سية من خالل حمطات �إقليمية .وتبث قناة “فران�س  ”5براجمها من ال�ساعة الثالثة
م�ساء حتى ال�سابعة م�ساء فقط ،وتركز على التعليم واملعرفة ،ويرتك باقي اجلدول لـقناة “�آه
�إر تي �إي” وهي قناة ثقافية ن�ش�أت مبوجب اتفاق بني احلكومتني الفرن�سية والأملانية يف عام
.1990
جدول ( )2ن�صيب امل�شاهدين من قنوات التليفزيون الرئي�سية ()2004
القناة
“تي �إف”1
فران�س 2
فران�س 3
�إم 6
()8
فران�س 5
كانال +
�آه �إر تي �إي8
�أخرى

ن�صيب اجلمهور (امل�شاهدين)
فوق �سن الرابعة ()%
31.8
20.5
15.2
12.5
6.7
3.8
3.7
11.2

ملحوظة :املجموع �أكرث من  %100لأن هناك حمطتني هما “فران�س  ”5و”�آه �إر تي �إي” ي�شرتكان
يف قناة واحدة.
امل�صدر :ميديامرتي(.)9
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ونحو  %95من �إجمايل  25مليون �أ�رسة فرن�سية لديهم جهاز تليفزيون .ومنهم %42
لديهم جهازا تليفزيون �أو �أكرث ،وهي ن�سبة تزيد ب�شكل م�ستمر مما يعك�س منطا �أكرث تفردا
ل�سلوك امل�شاهدة عما كان يف �أوائل  ،1980حني كانت م�شاهدة التليفزيون يف الغالب ن�شاطا
�أ�رسيا .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �أكرث من  3.5مليون �أ�رسة ا�شرتكوا يف خدمات تليفزيونية
للم�شرتكني عرب الكابل ،وهناك  3.6مليون �أ�رسة ت�ستقبل يرامج البث الف�ضائي .ويف عام
 ،2004كان متو�سط ن�صيب الفرد من وقت امل�شاهدة  204دقائق مقابل  93دقيقة يف عام
 1968و 124دقيقة يف عام  1980و 193دقيقة يف عام  .1995ومن الوا�ضح �أن هذه الزيادة
املثرية مرتبطة بتزايد عدد القنوات املتاحة.
و�شهد قطاع التليفزيون تغريا ملحوظا على مدى ال�سنوات الع�رش املا�ضية ،حيث توقف
بع�ض الالعبني الكبار �أو قل�صوا ن�شاطهم التليفزيوين وطور �آخرون �أن�شطتهم يف هذا امليدان.
ويف عام  1997كانت هناك ثالث �رشكات ت�سيطر على قطاع البث التليفزيوين اخلا�ص.
•بويجي :املالك الرئي�سي لقناة “تي �إف ”1واملالكة لن�سبة  %25من املحطة الف�ضائية “تي بي
�إ�س” ) ،(TPSواملالكة لعدد من القنوات التي تبث للم�شرتكني عرب الكوابل.
وعددا من القنوات التي تبث
•�سويز :مالكة املحطة “�إم  ،”6وتدير �شبكة للكوابل
ً
للم�شرتكني عرب الكوابل وح�صة قدرها ع�رشة باملائة من املحطة الف�ضائية “تي بي �إ�س”.
•فيفندي :املالكة ملجموعة “كانال  ،”+وتدير �شبكة من الكوابل والأقمار ال�صناعية ومورد
لع�رشات من القنوات التي تبث للم�شرتكني عرب الكوابل.
واملثري حقا� ،أن الن�شاط الرئي�سي لهذه القنوات قبل دخول قطاع التليفزيون كان املرافق
العامة .وجانب من الأ�سباب التي دفعت هذه ال�رشكات لالنتقال �إىل القطاع ال�سمعي واملرئي
�أنها ر�أت قدرا من الت�شابه بني �إدارة املرافق العامة و�إدارة التليفزيون �أو �شبكات الكوابل
(انظر الق�سم .)1-8
وتخلت �رشكة “�سويز” ،منذ عام  ،2003عن معظم �أن�شطتها التليفزيونية .وباعت ح�صتها
يف حمطة “�إم ”6ملجموعة “�آر تي �إل” (� ،)RTLرشكة البث اخلا�صة ل�رشكة “برتل�سمان”؛
�أما �أن�شطة البث للم�شرتكني (نو�س  )Noosمن خالل الكوابل فقد ا�ستحوذت عليها ،يف مايو
 ،2004حمطة “يو بي �سي” ( ،)UPCوهي فرع ل�رشكة “ليربتي ميديا” الأمريكية.
وو�ضعت “قيفندي” ا�سرتاتيجية جديدة فيما يتعلق ب�أن�شطة االت�صاالت اخلا�صة بها بعد تغيري
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رئي�سها التنفيذي يف عام  .2002و�أعادت تركيز جمموعة “كانال  ،”+الأ�صل الرئي�سي لديها
على ال�سوق الفرن�سي ،ومت بيع فروعها يف �إيطاليا و�أ�سبانيا وبولندا والبلدان اال�سكندنافية.
ويف عام  ،2004اندمج فرع “فيفندي” للإنتاج التليفزيوين ولإنتاج الأفالم مع “�إن بي �سي”
( )NBCلتكوين �رشكة “�إن بي �سي يونيفر�سال”.
وقد يتيح تطوير البث الرقمي لبع�ض الالعبني الأ�صغر النا�شطني حاليا يف جمال البث
للم�شرتكني �أو البث الف�ضائي ،مثل جمموعة “الجاردير”� ،أو الوافدين اجلدد مثل جمموعة
“�إن �آر جي” ( (NRJتطوير ن�شاطهم التليفزيوين (انظرالق�سم .)8

 -3تنظيم وهياكل البث العام
ي�شمل تنظيم البث العام الإذاعي والتليفزيوين الفرن�سي ثالثة العبني رئي�سيني :احلكومة
التي ت�ضع �سيا�سة البث ،وتعد م�سودات قوانني البث ،وت�صدر القرارات لتنفيذ هذه القوانني.
والربملان الذي يوافق على القوانني ويتحكم يف متويل حمطات البث العامة .واملجل�س الأعلى
للبث ( )CSAالذي مينح الرتاخي�ص ل�رشكات البث اخلا�صة ،ويعني ر�ؤ�ساء املحطات العامة،
وي�رشف على �أن�شطة الربامج جلميع املحطات.
وقبل حتديد اخلطوط العامة لدور وم�سئوليات كل العب بقدر �أكرب من التف�صيل ،من
املهم �أن نو�ضح �أوال ماذا يعني م�صطلح “التنظيم” -وما ال يعنيه -يف ال�سياق “الفرن�سي”.
وحتى الثمانينات ،مل يكن م�صطلح التنظيم يف فرن�سا ي�شري �إىل املعنى نف�سه يف البلدان الناطقة
بالإجنليزية .واعتادت اللغة الفرن�سية على التمييز بني امل�صطلح الذي يعني و�ضع القواعد
والقوانني ( réglementationعملية �إ�صدار القوانني والقواعد) والتنظيم régulation
(عملية تنفيذ القوانني واللوائح وكذلك مراقبة تنفيذها) وبينما �إ�صدار القوانني والقواعد م�سئولية
متفردة للربملان واحلكومة ،ف�إن التنظيم متار�سه الإدارات العامة امل�سئولة عن مراقبة الأن�شطة
املختلفة التي ت�شمل عددا من الهيئات التي تدير مرافق عامة (كالتعليم والرعاية ال�صحية
وخطوط ال�سكك احلديد واالت�صاالت) .وجرى اخللط بني التنظيم و�إدارة اخلدمات العامة.
كان ذلك �أي�ضا هو احلال مع البث �إىل �أن انتهى احتكار الدولة للتليفزيون يف عام .1982
وخالل ال�ستينات ،كانت حمطات التليفزيون تعترب فروعا للإدارة العامة امل�سئولة عن
توفري خدمات البث العامة ،بنف�س الطريقة التي كانت الإدارات الأخرى توفر بها خدمات
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عامة مثل التعليم والرعاية ال�صحية .وهكذا� ،أخ�ضعت حمطات البث العامة لرقابة حكومية
�صارمة و�أديرت بطريقة بريوقراطية .وكان ملوظفي حمطات البث العامة و�ضع مماثل
لو�ضع املوظفني العموميني وكان جمل�س الوزراء يعني ر�ؤ�ساءها� .إذا مل يكن هناك تنظيم� ،أو
بعبارة �أدق ،كان التنظيم يعادل �إدارة خدمة البث العامة.
وخالل ال�سبعينات ،اكت�سبت حمطات البث العامة قدرا من اال�ستقاللية بعد �أن حتولت �إىل
م�ؤ�س�سات عامة .وبينما �ساهم هذا التغري يف �أول ف�صل بني التنظيم و�أن�شطة الت�شغيل ،ف�إنه مل
يخفف ال�سيطرة احلكومية على حمطات البث العامة.
والتنظيم كما �أعاد تعريفه الليرباليون اجلدد يف الثمانينات ،له وظيفتان �أ�سا�سيتان� -إ�صالح
عيوب ال�سوق (االحتكارات واملظاهر ال�سلبية والنتائج املتعار�ضة مع املعايري الأخالقية
واالجتماعية) ولطم�أنة الفاعلني يف ال�سوق ب�أن املناف�سة �ستظل عادلة وحرة .وعلى الرغم
من �أن هذا اعرتاف بالدور التنظيمي للدولة ،ف�إن �أف�ضل من يتوىل مهمة التنظيم على �أف�ضل
وجه ،طبقا للمنظور الليربايل اجلديد ،هي هيئات منظمة م�ستقلة ت�ستطيع توفري حماية للمناف�سة
يف مواجهة الدولة وكذلك �ضد انتهاكها من قوى داخل ال�سوق.
واتبعت فرن�سا قدرا كبريا من الربنامج الليربايل اجلديد منذ عام  1982ف�صاعدا و�إن كان
بلغة خمتلفة( .)10وحتول نظام البث تدريجيا �إيل نظام ال�سوق من خالل ال�سماح ملحطات البث
اخلا�صة ،و�إلغاء احتكار الإنتاج و�إعداد الربامج و�أن�شطة البث .ومت �إن�شاء هيئة منظمة م�ستقلة
لتنظيم هذا ال�سوق.
 1-3الهيئات املنظمة لقطاع البث
و�ضع قانون حرية الإعالم لعام  1986الإطار التنظيمي احلايل للبث الإذاعي
والتليفزيوين .وجرى تعديل هذا القانون و�أحلق به العديد من القوانني الأخرى والقرارات
املكملة له(.)11
وي�شمل تنظيم البث الإذاعي والتليفزيوين ثالثة فاعلني رئي�سيني:
�أوال :ت�ضع احلكومة ،بتفوي�ض من رئي�س الوزراء ،ال�سيا�سة العامة للبث واملجاالت
امل�ساعدة له ،وت�ضع القوانني والقرارات (وامل�شاورات اخلارجية قد تكون ر�سمية �أو غري
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ر�سمية) .وال�سيا�سة العامة للبث ت�شمل وزارات عديدة ،خا�صة وزارة الثقافة والإعالم
ووزارة املالية ووزارة ال�صناعة (بقدر ما تكون االت�صاالت ذات �صلة)( .)12وهناك �إدارتان
متخ�ص�صتان م�سئولتان عن جمع البيانات وتزويد �صانعي ال�سيا�سة بالدرا�سات القانونية
(تعليقات على الت�رشيع وا�ستطالعات الر�أي) .وهما �إدارة تطوير و�سائل الإعالم ()DOM
وتخ�ضع لإ�رشاف رئي�س الوزراء ،واملركز القومي لل�سينما ( )CNCويخ�ضع لإ�رشاف
وزارة الثقافة .وتقدم هاتان الإدارتان بيانات كمية ودرا�سات م�سحية مهمة ،رغم حجمهما
املتوا�ضع -ففي عام  ،2003كان يعمل يف �إدارة تطوير و�سائل الإعالم  123موظفا من بينهم
 26موظفا كانوا م�سئولني عن البث.
ثانياً :يقر الربملان القوانني املتعلقة بالبث .وطبقا للد�ستور الفرن�سي ،ف�إن القوانني يجب �أن
تكون عمومية النطاق .ويعني ذلك �أن قوانني البث حتدد فقط املبادئ والأهداف والقواعد
الأ�سا�سية .ويجب على الربملان �أن يوافق ،كل عام على م�ستوى متويل حمطات التليفزيون
والإذاعة العامة ،و�أن ي�صدق يف مرحلة الحقة على تقاريرها املالية .وي�شارك يف هذه العملية
ع�ضوان متخ�ص�صان من �أع�ضاء الربملان يقدمان تقريرا لزمالئهما يف املجل�س ،ويقدمان
تو�صيات ،ويبديان ر�أيهما يف �أن�شطة حمطات البث مبا فيها املحطات اخلا�صة.
ثالثا :هناك عدة هيئات تنظيمية تراقب �أن�شطة حمطات البث يوميا وتطبق اللوائح.
واملجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين هو الهيئة الرئي�سية املنظمة للبث .وهناك هيئات
منظمة �أخرى ،من بينها جمل�س املناف�سة ،والذي يراقب امتثال حمطات البث لقوانني البالد
ب�ش�أن املناف�سة احلرة والعادلة؛ والهيئة املنظمة لالت�صاالت ) ،(ARTوالتي تنظم �رشكات
االت�صاالت والبيئة الأ�سا�سية .وتتعامل الهيئة بطريق غري مبا�رش مع ق�ضايا البث عندما تتعلق
ب�رشكات البث للم�شرتكني عن طريق الكوابل �أو �رشكات البث عن طريق الأقمار اال�صطناعية
�أو ،حاليا ،ال�رشكات التي تقدم خدمة الإنرتنت والتي تت�ضمن خدمات التليفزيون .لتجنيب
تداخل امل�سئوليات مع املجل�س الأعلى للبث ،و�ضع قانون االت�صاالت الإلكرتونية وخدمات
االت�صاالت امل�سموعة واملرئية ال�صادر يف  9يوليو  )13(2004تق�سيما وا�ضحا للم�سئوليات بني
الهيئتني .وتقريبا ،يتوىل املجل�س الأعلى للبث م�سئولية الأمور املتعلقة باملحتوى الإعالمي
بينما ت�رشف الهيئة املنظمة لالت�صاالت على امل�سائل املرتبطة بال�سلوك.
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جدول (� )3أدوار احلكومة والربملان واملجل�س الأعلى للبث يف تنظيم حمطات البث
املحطة

احلكومة

الربملان

املجل�س الأعلى
للبث

جميع
حمطات
البث

ت�صنع قوانني البث
يقر قوانني البث (تقت�رص على
التليفزيوين والإذاعي
املهام والتنظيم العام ،ميا يف ذلك
ت�صدر القرارات الالزمة
قواعد امللكية وامللكية امل�شرتكة)
لتنفيذ القوانني

املحطات
احلكومية

ت�ضع ميزانيات حمطات يقر القوانني التي حتدد عدد
تعيني ر�ؤ�ساء املحطات
حمطات البث العامة ودورها
البث العامة
حتدد اخت�صا�صاتها وكذلك يوافق على �إن�شاء املحطات العامة العامة
ويراقب ميزانيتها
�أهداف تعاقداتها

املحطات
اخلا�صة

الرتاخي�ص
ت�سمح
لي�س لها دور حمدد مع لي�س له دور حمدد مع حمطات
اخلا�صة
للمحطات
البث اخلا�صة
حمطات البث اخلا�صة
ب�صياغة عقودها

 1-1-3املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين ()CSA

امل�سئوليات :
ت�أ�س�س املجل�س الأعلي للبث التليفزيوين والإذاعي يف عام  1989كهيئة �إدارية م�ستقلة لها
�أربع م�سئوليات رئي�سية هي:
•منح الرتاخي�ص ملحطات التليفزيون والإذاعة اخلا�صة؛
•تعيني ر�ؤ�ساء حمطات الإذاعة والتليفزيون العامة؛
•مراقبة برامج الإذاعة والتليفزيون؛
•�إبداء �آراء يف قوانني احلكومة اخلا�صة بالبث.
ومينح املجل�س الأعلى للبث تراخي�ص البث ل�رشكات البث اخلا�صة .وال يرخ�ص املجل�س
ملحطات البث العامة؛ لأنها من�ش�أة مبوجب القانون .كما يدير املجل�س املجال الطيفي ملوجات
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الأثري ،ويخ�ص�ص ترددات لكل حمطة .كما ي�سمح ملحطات الإذاعة والتليفزيون اخلا�صة
بالبث عن طريق الأقمار الإ�صطناعية �أو الكابل .وي�سمح ملحطات البث التي منحت ترخي�صا
يف دولة �أخرى تابعة لالحتاد الأوروبي بالعمل تلقائيا يف فرن�سا ب�رشط �إر�سال �إخطار �إىل
املجل�س الأعلى للبث.
ويعني املجل�س الأعلى للبث خم�سة �أع�ضاء يف جمال�س �إدارة العديد من حمطات الإذاعة
والتليفزيون العامة ،من بينهم رئي�س املجل�س ،ملدة خم�س �سنوات .وهذه املحطات ت�شمل راديو
فرن�سا وراديو فرن�سا الدويل ( )RFIوتليفزيون فرن�سا (فران�س ،2وفران�س ،3وفران�س،5
و�آر �إف �أو ( )RFOانظر �أي�ضا الق�سم .)3-4
ويراقب املجل�س الأعلى للبث ما �إذا كانت برامج املحطات تفي بالتزاماتها مثل التعددية
واحل�ص�ص امل�سموح بها وحماية ال�شباب (انظر الق�سم  .)3-3هذه الرقابة مبنية على الر�صد
اليومي جلميع برامج املحطات التليفزيونية الأر�ضية واملتابعات الع�شوائية ملحطات الإذاعة،
وحمطات البث اخلا�صة بامل�شرتكني وحمطات البث الف�ضائية .وعلى املحطات �أن تقدم تقريرا
كل عام للمجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين حول كيفية وفائها بالتزاماتها ،ويف
حالة ف�شل املحطات يف الوفاء بالتزاماتها �أو خرقها للوائح ميكن للمجل�س فر�ض جمموعة من
العقوبات الإدارية �أو اتخاذ �إجراء قانوين.
وقد تطلب احلكومة من املجل�س الأعلى للبث �إبداء الر�أي عند �إقرار قانون �أو قرار خا�ص
بالبث .وقد يطلب جمل�س املناف�سة من املجل�س الأعلى للبث �أي�ضا تقدمي معلومات و�إبداء الر�أي
حول املمار�سات املعادية للمناف�سة واالندماجات يف قطاع البث.
وتعلن جميع القرارات والإجراءات الر�سمية للمجل�س الأعلى للبث .وتن�رش يف اجلريدة
الر�سمية ) (Journal officielوتتاح على االنرتنت من خالل موقع املجل�س على االنرتنت
( .)www.csa.frكما ين�رش املجل�س موجزات وملخ�صات لأن�شطته يف ن�رشته ال�شهرية
(.)La lettre du CSA
وبالإ�ضافة �إىل هذه امل�سئوليات الأربع الرئي�سية ،ف�إن املجل�س الأعلى للبث ي�ؤدي وظائف
عديدة �أخرى .فهو يجري ب�شكل منتظم درا�سات وا�ستطالعات حول جوانب عديدة للبث.
ويتبادل الآراء مع الهيئات املنظمة املماثلة يف بلدان �أخرى .وخالل االنتخابات ،يحدد املجل�س
قواعد احلملة االنتخابية يف التليفزيون ،وي�رشف على بث الربامج االنتخابية للمر�شحني .وقد
يتلقى �أي�ضا �شكاوي من امل�شاهدين تتعلق مب�شكالت فنية لال�ستقبال ويتعامل معها .و�أخريا،
قد يكون املجل�س ،متا�شيا مع قانون االت�صاالت الإلكرتونية لعام  ،2004هيئة حتكيم يف
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ال�رصاعات التي تثور بني ال�رشكات والتي تتعلق بكيفية تقدمي اخلدمات وت�سويقها للجمهور،
ومدى ت�صادمها مع التعددية واملناف�سة احلرة وامل�ساواة �أو الإن�صاف بني امل�شاهدين(.)14
ومن املهم كذلك ت�أكيد �أن املجل�س الأعلى للبث غري خمت�ص بالبت يف امل�سائل املالية ،مما
يعني �أنه لي�س له ر�أي يف كيفية متويل حمطات البث العامة �أو اال�سرتاتيجية املالية للمحطات
اخلا�صة ،وهكذا ،عندما تغريت ملكية حمطة �إم  »6يف نوفمرب  ،2003مل يكن يف و�سع
املجل�س الأعلى للبث �سوى تذكري املحطة بالتزاماتها وتعهداتها .وبينما ينظر كثري من النا�س
�إىل املجل�س الأعلى للبث باعتباره «املجل�س الأعلى الفرن�سي للبث امل�سموع واملرئي (،”(FCC
�إال �أن اخت�صا�صه يقت�رص على البث فقط وال ي�شمل االت�صاالت .ومن الوا�ضح �أن هذا ميثل
م�شكلة يف الأمور التي ت�شمل كال من االت�صاالت والبث؛ مثل اخلدمات التليفزيونية التي تبث
بالكابل للم�شرتكني �أو خدمات الإنرتنت.
جدول (� )4سلطات املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين و�أدواته
طبيعة ال�سلطات
الرتخي�ص
اللوائح امل�ؤ�س�سة
الرقابة واال�ستق�صاء
والتحقيق
العقوبات

املجاالت املعينة (�أمثلة)
جميع حمطات البث اخلا�صة

•عقود املحطات اخلا�صة
•�إدارة ترددات البث
•تنفيذ �أحكام القانون (يف الأمور التي ال ين�ص عليها القانون)
•احلمالت االنتخابية يف حمطات التليفزيون والإذاعة
•�أن�شطة الربامج اخلا�صة مبحطات البث والتقارير املالية
•حتذيرات ر�سمية
•غرامات
•�سحب الرتاخي�ص �أو وقفها

املقرتحات وامل�شورة
و�إبداء املالحظات

•القوانني والقرارات املتعلقة بالبث قبل �إقرارها يف الربملان
•و�ضع فرن�سا يف املفاو�ضات الدولية

طلبات لهيئات �أخرى

•الإحالة للمحكمة يف حالة انتهاك القانون
•الإحالة للجنة نزاهة التجارة

تقارير ومطبوعات

•مدى امتثال املحطات بالتزاماتها
•وقت البث املخ�ص�ص للتغطية ال�سيا�سية
رواق عربي العدد 62-61

164

النمودج الفرن�سي :و�سائل الإعالم من اخل�ضوع ل�سيف الرقابة �إىل االنفتاح على القطاع اخلا�ص

الهيكل والتنظيم:
يقود العمل يف املجل�س الأعلى للبث ت�سعة مفو�ضني �أحدهم الرئي�س (دومينيك بودي ،يف
وقت �إعداد التقرير) .ويعينّ رئي�س اجلمهورية ثالثة من �أع�ضاء املجل�س من بينهم رئي�س
يعينهم رئي�س اجلمعية الوطنية(.)15
يعينهم رئي�س جمل�س ال�شيوخ ،وثالثة ّ
املجل�س ،وثالثة ّ
يعينون ملدة �ست �سنوات .وال يعني �أع�ضاء املجل�س الت�سعة مرة واحدة ،حيث
و�أع�ضاء املجل�س ّ
يتم جتديد ثلث �أع�ضاء املجل�س كل عامني .ولدعم ا�ستقالليتهم ،ال ميكن عزل �أع�ضاء املجل�س
من منا�صبهم(� )16أو �أن يعينوا لأكرث من مدة واحدة .ويحظر عليهم كذلك تقلد �أي من�صب �آخر
يف الوقت ذاته �أو القيام ب�أي ن�شاط مهني �آخر .وقد يحاكمون �إذا مل يلتزموا بتنفيذ ذلك.
ويعقد �أع�ضاء املجل�س اجتماعات �أ�سبوعية وجل�سات تنفيذية (بلغ عددها  67اجتماعا وجل�سة
يف عام  )2003ي�رشفون خاللها على �أن�شطة املجل�س .وهم عادة متخ�ص�صون ذوو خلفية
مهنية يف م�سائل معينة .ويجري �إعداد قرارات املجل�س الأعلى للبث و�إجراءاته من خالل
جمموعات عمل متخ�ص�صة برئا�سة �أحد الأع�ضاء ،حيث ميكن دعوة الأطراف املعنية جلل�سات
ا�ستماع .ويف نهاية عام  ،2003كانت هناك  14جمموعة عمل تغطي املجاالت �أو الق�ضايا
التالية:
•التعددية� ،أخالقيات املعلومات واحلمالت االنتخابية؛
•حماية الن�شء واملراهقني و�أخالقيات الربجمة؛
•االقت�صاد واملناف�سة االقت�صادية وال�شئون الأوروبية؛
•و�سائل البث الإعالمي احلديثة؛
•برامج الإذاعة والتليفزيون؛
•الإعالنات والربامج التي ترعاها �رشكات وهيئات؛
•البث الدويل بلغات �أجنبية والعالقات الدولية؛
•الإذاعة؛
•التليفزيون الأر�ضي الوطني التناظري؛
•حمطات التليفزيون الأر�ضية الرقمية؛
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•البث بالكابل للم�شرتكني وبالأقمار اال�صطناعية؛
•حمطات التليفزيون املحلية؛
•البث للأقاليم الفرن�سية عرب البحار؛
•�إعادة تخ�صي�ص ترددات �إف �إم عام .2006
وهناك ثماين �إدارات حتت رئا�سة �أع�ضاء املجل�س:
�إدارة ال�شئون املالية والإدارية وهي م�سئولة عن �سيا�سة املوارد الب�رشية وو�ضع ميزانية
املجل�س .وتقوم بتخ�صي�ص االعتمادات املالية وتدبري املرافق واخلدمات والتجهيزات التي
ي�ستخدمها املجل�س.
وتتعامل �إدارة م�شغلي حمطات البث مع طلبات احل�صول على تراخي�ص وو�صول م�شغلي
حمطات البث الإذاعي والتليفزيوين عن طريق املوجات الأر�ضية �أو الأقمار ال�صناعية �أو
الكوابل لل�سوق .وتتعامل مع الطلبات ،وتعد قرارات املجل�س .وتراقب مع �إدارة الربامج
االتفاقيات والرتاخي�ص املمنوحة.
و�إدارة الربامج تدر�س وحتلل ناجت البث ،ودورها هو مراجعة مدى وفاء املحطات
بالتزاماتها فيما يت�صل بالربامج والإنتاج .وهي تن�رش تقارير �شهرية و�سنوية – مثال عن مقدار
وقت البث الذي تخ�ص�صه حمطات التليفزيون لل�سيا�سيني وممثلي النقابات� ،أو امتثال املحطات
بااللتزام بح�صتها .وتعد تو�صيات تتعلق ب�إذاعة االنتخابات واحلمالت االنتخابية �إىل جانب
�إدارة ال�شئون القانونية.
و�إدارة ال�شئون الفنية وتقنيات االت�صاالت احلديثة ،هي �إدارة فنية بالأ�سا�س ،وتتعامل مع
تخ�صي�ص وا�ستخدام ترددات البث وتقدم امل�شورة لأع�ضاء املجل�س حول امل�سائل الفنية مثل
التليفزيون الرقمي .وجزء من موظفيها ي�أتي من هيئة «تيلي ديفي�سيون دى فران�س» الهيئة
امل�سئولة (يف ال�سابق) عن �إدارة العملية الفنية للبث.
وجتري �إدارة ال�شئون القانونية حتليالت للقوانني الفرن�سية ،كما جتري م�سوحا للوائح
الأوروبية املتعلقة بالبث .وت�ساعد �أع�ضاء املجل�س يف تف�سري القوانني والقرارات ،وتعامل مع
املنازعات القانونية .وتزود �إدارة الدرا�سات والتطوير طويل املدى �أع�ضاء املجل�س بالبيانات
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االقت�صادية واملالية حول قطاع البث .وهي جتري بنف�سها �أو تكلف جهات �أخرى ب�إجراء
درا�سات حول اال�سرتاتيجيات واالجتاهات يف جمال البث.
و�إدارة ال�شئون الأوروبية والدولية م�سئولة عن عالقات املجل�س الأعلى للبث مع الهيئات
املنظمة للبث يف بلدان �أخرى ،والهيئات العامة الأجنبية والهيئات الأوروبية .ويف عام
 ،2003ا�ست�ضافت  60وفدا �أجنبيا .وتر�صد ،بامل�شاركة مع �إدارة ال�شئون القانونية ،التطور
يف اللوائح الأوروبية .و�إدارة املعلومات والتوثيق هي امل�سئولة عن ن�رشات املجل�س الأعلى
للبث وموقعه على الإنرتنت .كما تن�رش عدة تقارير وتدير مركزا للموارد مفتوحا للجمهور.
ويف عام  ،2003بلغت ميزانية املجل�س الأعلى للبث  40مليون يورو ،موزعة بني نفقات
الت�شغيل واملعدات ( 27مليون يورو) مرتبات ( 13مليون يورو لعدد  390موظفا)(.)17
 2-3منح الرتاخي�ص
متنح تراخي�ص للتليفزيون التجاري للبث احلر عرب الأثري ملدة ع�رش �سنوات ،بعد مناف�صة
وجل�سات عامة يعقدها املجل�س الأعلى للبث .وميكن جتديد الرتاخي�ص مرتني ملدة خم�س �سنوات
دون مناق�صة جديدة .وت�صدر الرتاخي�ص �أو جتدد بناء على اتفاق فردي بني املجل�س الأعلى
للبث واملحطة ذات ال�صفة .وت�شتمل عقود الرتخي�ص على التزامات حمددة على املرخ�ص
ٍ
أهداف حمددة يقبل بها املرخ�ص له .وبع�ض هذه االلتزامات عامة ،وتطبق على جميع
له ،و�
املحطات .وهناك التزامات �أخرى تعدل� ،أخذا يف االعتبار و�ضع كل حمطة وقدراتها ،وعلى
�سبيل املثال� ،إذا مل ت�ستطع حمطة معينة تلبية معايري معينة يفر�ضها القانون ب�سبب ظروف
غري مواتية لل�سوق ،ميكن ت�أجيل تنفيذ املعايري �أو تعليقها لبع�ض الوقت �أو تغيريها اللتزامات
�أخرى .وعلى النقي�ض ،ف�إنه ميكن زيادة االلتزامات عندما تن�ش�أ م�شكالت غري متوقعة �أو
عندما تختار املحطة تطبيق �إ�سرتاتيجية برامج تتناق�ض مع املعايري االجتماعية.
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جدول ( )5الت�سل�سل الزمني للرتخي�ص للمحطات اخلا�صة
“تي �إف”1
ترخي�ص �أول
ع�رش �سنوات

جتديد خلم�س
�سنوات
جتديد خلم�س
�سنوات يجري
متديده لع�رش
�سنوات �إذا قدم
املرخ�ص له
خدمة رقمية
�أر�ضية

خ�صخ�صة املحطة
العامة “تي �إف ”1
الرتخي�ص منح يف 13
�أبريل 1987
جتديد الرتخي�ص قي
� 15أبريل  1997بعقد
ترخي�ص جديد
جتديد الرتخي�ص يف 8
�أكتوبر  2000خلم�س
�سنوات �أخرى (ميدد
لع�رش �سنوات �إذا قدمت
قناة “تي �إف ”1خدمة
رقمية �أر�ضية مع عقد
ترخي�ص جديد ي�رسي
يف �أول يناير 2002

“كانال “+

منح امتياز للمحطة ملدة
 12عاما يف  6دي�سمرب
عام  1983تغري �إىل
ترخي�ص عادي بحكم
القانون يف �أول فرباير
1994
جتديد الرتخي�ص يف
 8دي�سمرب  1995بعقد
ترخي�ص جديد
جتديد الرتخي�ص يف
 6دي�سمرب  2000ملدة
خم�س �سنوات �أخرى
وع�رش �سنوات �إذا
قدمت “كانال ”+خدمة
رقمية �أر�ضية

�إم 6
منح الرتخي�ص يف 28
فرباير 1987
جتديد الرتخي�ص يف
�أول مار�س 1997
بعقد ترخي�ص جديد
جتديد الرتخي�ص يف 24
يوليو  2001خلم�س
�سنوات �أخرى ولع�رش
�سنوات �إذا زودت “�إم
 ”6خدمة رقمية �أر�ضية
مع عقد ترخي�ص جديد
ي�رسي يف �أول يناير
2002

ويتعني على املجل�س الأعلى للبث ،عند منح ترخي�ص ملحطة تليفزيون� ،أن ي�أخذ يف االعتبار
معايري عديدة مدرجة يف املادة  27من قانون حرية الإعالم لعام  .1986وكمبد�أ عام ،يتعني
على املجل�س �أن يوازن بني امل�صلحة املحتملة للمتقدم بطلب امل�رشوع مع م�صلحة اجلمهور،
بهدفني رئي�سيني -احلفاظ على التنوع االجتماعي الثقايف واحلفاظ على املناف�سة داخل نظام
البث الإذاعي والتليفزيوين.
ال عن ذلك ،يتعني على املجل�س الأعلى للبث �أن يدر�س عنا�رص �إ�ضافية من بينها:
ف�ض ً
•اخلربة ال�سابقة ملقدم الطلب يف �أن�شطة الإعالم؛
•خطة عمل مقدم الطلب وامل�شاركة املالية يف و�سائل �إعالم �أخرى �أو يف �رشكات الإعالن؛
•م�ساهمة مقدم الطلب يف الإنتاج املحلي امل�سموع واملرئي؛
•التزام مقدم الطلب بتوفري معلومات نزيهة متنوعة و�ضمان اال�ستقالل التحريري عن
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امل�ساهمني (خا�صة عندما يكون امل�ساهمون طرفا يف التوريدات العامة)(.)18
ومن ال�صعب التنب�ؤ بالكيفية التي �سينفذ يها املجل�س هذه البنود يف امل�ستقبل ،عند انتهاء
الرتاخي�ص احلالية .فعند منح الرتاخي�ص الأويل للمحطات اخلا�صة يف عام  ،1987جرى
ذلك يف ظل ظروف �سيا�سية واقت�صادية معينة .ومل يحدث قدر من املناف�سة �إال عند منح
الرتخي�ص ملحطة «تي �إف .»1وخالل جل�سات املداولة العامة التي عقدت يف ذلك الوقت،
�أعلن عن معيارين رئي�سيني بو�صفهما معيارين حا�سمني :القدرة املالية ملقدم الطلب للح�صول
على ترخي�ص ،والنوعية الثقافية لرباجمه .و�إذا كان قد جرى تف�ضيل «بويجي» ،التي مل يكن
لديها �أي خربة �إعالمية �سابقة على جمموعة «ها�شيت» ،وهي العب كبري يف جمال و�سائل
الإعالم املطبوعة ،فمن املحتمل �أن يكون ذلك ملنع الأخرية من �أن يكون لها و�ضع م�سيطر يف
جميع و�سائل الإعالم.
وبالن�سبة للمحطات الإذاعية التي تبث مبوجات �إف �إم ،ف�إن املجل�س الأعلى للبث مينح
تراخي�ص للمرة الأويل ملدة خم�س �سنوات .ويجدد املجل�س الرتخي�ص بعد ذلك لفرتتني �إ�ضافيتني
ملدة خم�س �سنوات بدون دعوة عامة لتقدمي عرو�ض .ومبجرد احل�صول على ترخي�ص ،يتم
تخ�صي�ص الرتددات التي ي�سمح للمحطات املرخ�ص لها بالبث عليها .وتخ�صي�ص الرتددات
يدار على �أ�سا�س �إقليمي يف نطاق  12مركزا فنيا للإذاعة .وهناك خم�س فئات ملحطات الإذاعة
التي تبث على موجات �إف �إم :حمطات حملية ال ت�ستهدف الربح (الفئة �أ)؛ واملحطات الإقليمية
�أو املحلية التجارية امل�ستقلة (القئة ب)؛ واملحطات الإقليمية امل�ستقلة �أو املحلية التابعة ل�شبكة قومية
ذات حمتوى مق�سم ح�سب املو�ضوعات (الفئة ج)؛ ال�شبكات القومية التجارية التي تركز على
مو�ضوعات (الفئة د)؛ وال�شبكات القومية التجارية ذات الربامج العامة (الفئة هـ) وكما يتبني من
اجلدول رقم ( )6التايل ف�إن م�شغلي املحطات يح�صلون على ترددات تزيد �أو تقل ح�سب فئتهم.
جدول ( )6حمطات �إف �إم الإذاعية (يف  31دي�سمرب )2003
فئة حمطة الإذاعة
عدد الرتاخي�ص

عدد الرتددات املخ�ص�صة

�أ

ب

ج

د

هـ

547

149

300

17

3

874

511

665

امل�صدر :املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين.
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ويتعني على ال�رشكات التي تقدم خدمات البث للم�شرتكني من خالل الكوابل والبث
الف�ضائي �أن توقع اتفاقا مع املجل�س الأعلى للبث ،يحدد بالتف�صيل التزاماتها فيما يتعلق ،مثال،
بالإعالنات ،واال�ستثمار يف الإنتاج ،وجداول الأفالم .وتعفى املحطات التي تقدم اخلدمة
للم�شرتكني والف�ضائية من توقيع مثل هذه االتفاقيات �إذا كان مرخ�صا لها بالفعل يف دولة
�أوروبية �أخرى ع�ضو يف االحتاد الأوروبي� ،أو �إذا كانت �إيراداتها ال�سنوية ال تزيد على
 150.000يورو.
 3-3تنفيذ الإجراءات الت�أديبية
يحق للمجل�س الأعلى للبث تطبيق جمموعة �إجراءات ت�أديبية ح�سب نوع املخالفة ،وميكنه
اتخاذ �أي من الت�رصفات التالية (مرتبة ت�صاعديا من الأقل �شدة �إىل الأكرث �شدة).
•�إ�صدار التو�صيات ،و�إر�سال حتذيرات �أو طلبات الوقف الفوري للمخالفات ال�صغرية.
•فر�ض غرامات على حمطات الإذاعة والتليفزيون التي ال تفي بالتزاماتها – مثال
ح�ص�ص الربامج ،وبث �إعالنات جتارية حمظورة .وقد يلزم املجل�س املحطة ب�إذاعة �إعالن
معني يرتبط باملخالفة .
•وقف الرتخي�ص – مما يعني �أن يحظر على حمطة الإذاعة �أو التليفزيون بث كل براجمها
�أو برنامج معني لفرتة حمددة (�أق�صاها �شهر).
•خف�ض مدة الرتخي�ص – حتى عام واحد كحد �أق�صى.
•�إلغاء الرتخي�ص – خا�صة عند حدوث تغيري جوهري يف امللكية� ،أو الإدارة� ،أو منوذج
العمل للمحطة ،دون �إخطار املجل�س قبل التغيري.
وال ميكن للمجل�س �أن يتخذ هذه الإجراءات �إال بعد �إر�سال �إخطار ر�سمي للمحطة املعنية
وبعد �سماع رد املدعي عليه� ،أو �أي طرف معني �آخر ،وميكن للمدعي عليه �أن ي�ست�أنف �أو
يتظلم ملجل�س الدولة ،وهي املحكمة العليا املخت�صة بنظر املنازعات القانونية الإدارية.
ويف التطبيق ،ير�سل املجل�س الأعلى للبث �أ�سا�سا �إنذارات �إىل حمطات التليفزيون ويفر�ض
عقوبات مالية عليها( .)19ويف عام � ،2003أر�سل املجل�س � 85إخطارا ر�سميا ،وفر�ض 22
عقوبة على املحطات ،يف الغالب ب�سبب انتهاكات للوائح اخلا�صة بالإعالنات .وعلى �سبيل
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املثال فر�ض املجل�س ،يف  11فرباير  ،2003غرامة قدرها  50000يورو على قناة «فران�س
 »2ب�سبب تكرار انتهاكات لوائح الإعالن .ومل يلج�أ املجل�س حتى الآن �إىل �إيقاف �أو خف�ض
�أو �سحب ترخي�ص حمطة �إذاعة �أو تليفزيون قومية .وعلى النقي�ض ،مل يرتدد املجل�س يف
ا�ستخدام جمموعة كاملة من �سلطاته عندما يت�صل الأمر مبحطات الإذاعة املحلية ،وهم العبون
�أقل �سلطة يف منظومة البث الإذاعي والتليفزيوين .وعلى �سبيل املثال ،قرر املجل�س يف 8
�أبريل  2003خف�ض �شهرين من ترخي�ص حمطة �إذاعة «�صن �إف �إم» ( Sun FMالواقعة
يف مدينة ليون) لبثها برامج مو�سيقية فقط من غري الأخبار والعرو�ض الثقافية املقرر بثها يف
عقد الرتخي�ص اخلا�ص بها .ويف اليوم ذاته ،مت �إيقاف ترخي�ص حمطتي �إذاعة �أخريني (�سيتي
كاب ،و�إف �إم تي وكلتاهما يف �شمال فرن�سا) ملدة يوم واحد لأنهما مل يقدما تقاريرهما ال�سنوية
وقوائمها املالية.
كما طبق املجل�س �أ�سلوبني متمايزين من اللوائح يف املا�ضي القريب ،ح�سبما يقول مونيك
دانبو الذي كان ع�ضوا يف املجل�س فيما بني عامي  1991و .1999ففي الفرتة بني عامي
 1989و ،1995وحتت رئا�سة جاك بوتيه ،وهو من كبار املوظفني طبق املجل�س البنود التي
ن�ص عليها القانون ب�رصامة و�سار وفقا للوجيهات الإدارية املح�ضة .ودفع ذلك املجل�س �إىل
�إ�صدار العديد من الإنذارات الر�سمية واملبادرة باتخاذ �إجراءات عقابية .و�أ�صبح املجل�س
يف عهد رئي�سه الثاين �إيريف بورجيه -وهو م�سئول �سابق يف جمال البث �أقرب �إىل الو�سيط
ال�سيا�سي -يتفاو�ض با�ستمرار حول الرتتيبات واالتفاقيات مع املحطات لتحقيق �أهداف طويلة
الأجل .وبدال من التنظيم الرتاتبي املتدرج هرميا الذي طبق يف الفرتة الأوىل ،طبق املجل�س
نوعا من التنظيم امل�شرتك يف الفرتة الثانية .ومثل ذلك ب�شكل �أ�سا�سي حالة الربامج املحتوية
على العنف .واعتمد املجل�س على قواعد ح�سن ال�سلوك التي و�ضعت بامل�شاركة مع املحطات
بدال من فر�ض معايري على البث.
وبعد  15عاما من الن�شاط� ،أ�صبح املجل�س الأعلى للبث ذا مكانة را�سخة داخل الإطار
التنظيمي للبث الإذاعي والتليفزيوين .ومع ذلك ف�إنه يتعر�ض دوريا لالنتقاد من املهنيني
وال�صحفيني واخلرباء العاملني يف جمال البث ،ومن اجلمهور �أو حتى من الأع�ضاء داخله
على نحو متفرق.
وافتقار املجل�س الأعلى للبث لال�ستقالل ال�سيا�سي كان غالبا مو�ضع انتقاد خرباء الإعالم.
ونظرا �إىل �أن �أع�ضاءه يعينون بوا�سطة ال�سلطات ال�سيا�سية� ،أو ارتبطوا يف ال�سابق ب�صناعة
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التليفزيون ،فكان هناك �شك يف �أن الأع�ضاء يفتقرون للحياد .ويثار هذا االنتقاد ،بوجه
خا�ص ،عند تعينب ر�ؤ�ساء حمطات التليفزيون العامة .ويف هذه املنا�سبات ،يعتقد البع�ض �أن
املجل�س جمرد «منفذ دون تفكري» لقرارات احلكومة .ومع ذلك ،يدافع �آخرون عن املنهج
الرباجماتي العملي ،ويحاججون ب�أن �أي م�سئول تنفيذي يف �أي حمطة عامة ال يكون مقبوال
من احلكومة ال ميكن �أن ي�ستمر ملدة طويلة ،خا�صة عندما يت�صل الأمر مبناق�شة امليزانيات مع
احلكومة(.)20
كما ي�شري مراقبو و�سائل الإعالم �إىل عدم كفاية �سلطات املجل�س الأعلى للبث ،خا�صة فيما
يت�صل بقطاع التليفزيون .ومع ذلك ،يتمتع املجل�س الأعلى للبث ،من وجهة نظر قانونية،
مبجموعة وا�سعة من �إجراءات التنفيذ حتت ت�رصفه وقد يكون لها ت�أثري حقيقي على �أداء قطاع
البث لوظيفته .وامل�شكلة احلقيقية هي مدى قدرة املجل�س على ممار�سة �سلطاته ،و�أن يختار
ممار�ستها .فمحطات البث اخلا�صة لديها �سلطة اقت�صادية (و�سيا�سية) كبرية لدرجة ا�ستحالة �أن
يفكر املجل�س الأعلى للبث يف �إيقاف ترخي�صها �أو عدم جتديده .وي�شار �إىل مثل هذا القرار على
�أنه «ا�ستخدام قنبلة ذرية» ب�سبب الت�أثري الهائل الذي قد يحدثه على اقت�صاديات البث الإذاعي
التليفزيوين.
وثمة انتقاد �آخر يتعلق ببطء املجل�س يف التجاوب مع امل�شكالت .وي�ستغرق الأمر عادة
�شهورا من املجل�س التخاذ قرار .ويرجع ذلك �إىل كل من نق�ص العاملني ،و�إىل �إجراءات
ً
قانونية معقدة وت�ستهلك الوقت .ففي نهاية عام � ،2003أذاعت حمطتا «فران�س »3و»كانال»+
برامج اعتربت م�سيئة للم�شاهدين ال�صغار� ،إال �أن املجل�س مل ير�سل خطابات �إنذار ر�سمية
لهاتني املحطتني �إال يف �أبريل  .2004هذا البطء يف رد الفعل مل ي�شجع املحطتني امل�سيئتني على
االمتثال للوائح واللتزاماتها ،لكن املجل�س مل يتخذ �إجراء عاجال �إال بعد �أن �أثار الربنامج جدال
عاما ،وو�ضع على جدول �أعمال الإعالم وهو ما يدعو لل�سخرية.
و�أخرياً ،ف�إن �ضعف م�شاركة املواطنني يف عملية �صنع القرار يف املجل�س الأعلى للبث
كان غالبا حمل انتقاد ،وبينما تكون جميع القرارات التي يتخذها املجل�س متاحة ب�صفة عامة
للجمهور� ،إال �أنه نادرا نادرا ما يطلب من اجلمهور امل�ساهمة يف عملية اتخاذ القرار ،ومعظم
جل�سات اال�ستماع التي يعقدها املجل�س لي�ست علنية .ونتيجة لذلك ،تنفذ لوائح البث دون
امل�شاهدين ب�شكل كامل تقريبا ،مما يحوله �إىل ميدان قتال للخرباء حيث يجري م�سئولو الإذاعة
والتليفزيون ،وال�رشكات ،واجلمعيات وم�سئولو احلكومة مفاو�ضات مع املجل�س يوميا �أحيانا.
رواق عربي العدد 62-61

172

النمودج الفرن�سي :و�سائل الإعالم من اخل�ضوع ل�سيف الرقابة �إىل االنفتاح على القطاع اخلا�ص

ويف�رس م�سئولو املجل�س ذلك ب�أنه ال يوجد يف فرن�سا تنظيم قوي للم�شاهدين ،و�أن القليل من
املنظمات غري احلكومية التي تطالب بهذا الدور لي�ست ممثلة وال تتميز باال�ستمرارية .كما
يزعمون �أو ي�شريون �إىل �أن مهمة احلكومة هي تعزيز م�شاركة املواطنني من خالل القانون.
وهناك حجة �أخرى ت�ستخدم لتربير ا�ستبعاد امل�شاهدين من امل�شاورات حول تنظيم البث تقول
�إن الربملان هو �أف�ضل ممثل للمواطنني( .انظر الق�سم .)10
 4-3ا�ستقاللية البث الإذاعي والتليفزيوين
مل يحدث �إال يف �أوائل الثمانينات �أن اكت�سبت حمطات الإذاعة والتليفزيون العامة ا�ستقاللية
حقيقية عن احلكومة .وعملية االنعتاق هذه ،كما ي�شري �إليها ال�صحفيون غالبا ،كانت بطيئة
و�صعبة .وبد�أت يف  1969عند �إن�شاء وحدتني متناف�ستني داخل جهاز الإذاعة والتليفزيون
العام .و�ساهمت هذه املناف�سة يف تغطية �أكرث تنوعا للواقع االجتماعي .وخالل ال�سبعينات،
ف�إن الأهمية املتنامية لت�صنيف الأداء يف �صناعة التليفزيون دفعت العملية للأمام .وحيث اعترب
الت�صنيف املعيار املطلق للنجاح ،فكان املذيعون يكت�سبون �رشعية على نحو ما من خالل جمهور
م�شاهديهم وبات من الأ�سهل عليهم مقاومة �ضغوط ال�سيا�سيني .و�أخرياً ،ا�ستفاد ال�صحفيون
من �إن�شاء الهيئة العليا للإذاعة والتليفزيون عام  ،1982كعازل بني احلكومة وحمطات البث
العامة.
وخالل الأعوام التالية ،كان الإعالميون تواقني لإظهار ا�ستقالليتهم ،وهو حترك مل يكن
يف و�سع ال�سلطات ال�سيا�سية معار�ضته حيث مل يعد لهم �سيطرة على �إدارة حمطات البث.
وتزامن ذلك مع و�صول جيل جديد من ال�صحفيني ،تدرب يف معاهد ال�صحافة و�أكرث اهتماما
بتلبية معايري مهنتهم.
واليوم ،ف�إن ا�ستقالل ال�صحفيني �أ�سا�سا هو م�س�ألة ممار�سة .وف�ضال عن املبادئ املذكورة
يف قانون البث وعقود حمطات البث ،فهناك �أدوات معينة حلماية ا�ستقالل التحرير ال�صحفي.
وعندما يواجه ال�صحفيون ال�ضغوط ف�إنهم يعتمدون عادة على نقاباتهم �أو منظماتهم املهنية كي
تدافع عنهم .وهناك ا�سرتاتيجية �أخرى هو الإعالن عن ال�ضغوط يف و�سائل �إعالمية �أخرى،
واللجوء �إىل الر�أي العام.
ومبرور الوقت ،تطورت العالقة بني ال�صحفيني وامل�صادر ال�سيا�سية كعملية تبادل تتم
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من خاللها مبادلة املعلومات بالتغطية .وميكن �أن حتدث �رصاعات يف هذا الإطار للتعاون،
لكن يجري احتوا�ؤها من خالل التوافق املتبادل .ويرى نقاد ،ال �سيما بيري بورديو Pierre
 Bourdeauxوتالميذه� ،أن العالقة كانت تكافلية بدرجة كبرية حتولت معها �إىل تواطوء.
وي�شرتك ال�صحفيون وال�سيا�سيون يف القيم و�أطر التف�سري نف�سها ،حيث �إنهم حافظوا على
عالقات وثيقة (و�أحيانا �شخ�صية) بينهم ،ودر�سوا يف املدار�س نف�سها .و�ساهموا معا يف ن�رش
ر�ؤية مت�شابهة للعامل ،ت�ستبعد بوجه خا�ص التمثيل العادل للحركات االجتماعية ،والنقابات،
وق�ضايا الهجرة .وعلى النقي�ض� ،أعطيت �أولوية غري منا�سبة لق�ضايا �أخرى تنا�سب برنامج
احلكومة ،مثل الغياب املتزايد للأمن يف فرن�سا� ،أو �رضورة التكيف مع العوملة االقت�صادية.
وفيما يتعلق باملحطات التجارية على وجه التحديد ،مل يكن هناك �سوى عدد قليل من
احلاالت ملالكني يتدخلون �رصاحة ومبا�رشة يف الأخبار .ويف دي�سمرب � ،1987ألغى فران�سي�س
بويجي ،املالك الرئي�سي ملحطة «تي �إف ،»1برنامج «حق الرد» ،Droit de Reponse
والذي تعر�ض فيه لل�سخرية .وجرى ت�أكيد �أن حمطة “تي �إف ”1متيل �إىل التغطية الإيجابية
للبلدان التي فيها لل�رشكة الأم عقود كبرية ،مثل املغرب.
وي�ستفيد �صحفيو حمطات البث الإذاعي والتليفزيوين من �أنواع احلماية املقدمة ل�سائر
ال�صحفيني .وتلك ت�شمل �إمكانية احل�صول على تعوي�ض من �رشكتهم الإعالمية يف حالة تغري
امللكية ،ومع ذلك ،وحيث كان هناك القليل من القنوات التي تقدم الأخبار يف فرن�سا ،مل يكن
لدي ال�صحفيني فر�صة كبرية لالختيار.
وبالإ�ضافة �إىل املبادئ العامة املن�صو�ص عليها يف قانون البث –بالن�سبة ملحطات البث
العامة– وال�رشوط املرجعية للمحطات �أو عقود الرتخي�ص –للمحطات التجارية– نفذت بع�ض
املحطات قواعد املمار�سة ال�سليمة والقواعد الأخالقية (انظر الق�سمني  5-4و  .)4-5واحلفاظ
على املعايري التحريرية يف املمار�سة م�سئولية املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين� ،إما
من خالل التو�صيات� ،أو �إبداء مالحظات بعد وقوع املخالفة �أو التحذيرات الر�سمية.
وتوفر تغطية حرب العراق مثاال طيبا ملنهج عمل املجل�س الأعلى للبث الإذاعي
والتليفزيوين .ففي مار�س  ،2003وقبل احلرب مبا�رشة ،لفت املجل�س الأعلى للبث الإذاعي
والتليفزيوين انتباه ال�صحفيني لأمور خمتلفة ،مثل �رضورة حتديد م�صادر املعلومات بطريقة
�صحيحة ،ثم �أ�صدر املجل�س ،خالل احلرب ويف �ضوء املو�ضوعات الإخبارية التي قدمتها
املحطات ،تو�صيات �أخرى تتعلق بت�صوير الأ�رسى وبث �صور العنف .و�أر�سل املجل�س ،يف
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منا�سبتني ،خطابات حتذير عندما مل حترتم هذه التو�صيات.
ومن الق�ضايا الأخالقية الأخرى التي يوليها املجل�س اهتماما خا�صا :العن�رصية ومعاداة ال�سامية.
وبينما خمالفات القانون الذي يحظر العن�رصية( )21نادرة جدا يف التليفزيون ،ف�إن الو�ضع �أكرث
�صعوبة يف الإذاعة ،حيث تبث بع�ض املحطات برامج مبا�رشة على الهواء تت�ضمن ات�صاالت
مبا�رشة مع امل�ستمعني .ويف مرات عديدة ،جنح مت�صلون يف الإدالء يت�رصيحات عن�رصية �أو
�إباحية دون �أن يقاطعهم مقدم الربنامج .ودفع ذلك املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين
لأن يطلب �إلغاء مثل هذه الربامج التي يجرمها القانون �أو وقف ترخي�ص املحطة م�ؤقتا.
ومع ذلك ،تعر�ضت برامج التليفزيون ،رغم �إ�رشاف املجل�س الأعلى للبث الإذاعي
والتليفزيوين ،لنقد قا�س ا�ستهدف �أ�سا�سا ثالثة اجتاهات يف برامج التليفزيون .الأول هو
االفتقار �إىل التنوع يف الأخبار .ومييل ال�صحفيون لتغطية املو�ضوعات نف�سها بالطريقة نف�سها،
وبا�ستخدام امل�صادر واخلرباء �أنف�سهم ،وطرح الآراء ذاتها وارتكاب الأخطاء نف�سها .ومعظم
الوقت كانت عناوين الأخبار على قناتي «تي �إف »1و»فرن�سا  »2متطابقة تقريباً ،با�ستثناء
بع�ض الفروق ال�صغرية مثل نظام �أو ترتيب املواد الإخبارية .هذه الظاهرة التي و�صفت على
�أنها عملية ذاتية املرجعية حيث تغذي املحطات بع�ضها البع�ض ميكن حتليلها ك�أثر غري متوقع
للمناف�سة بني املحطات .ومتيل فرق الأخبار لتقدمي املحتوى ذاته حيث �إنهم ي�سعون الجتذاب
اجلمهور نف�سه .وعندما ين�رش منفذ �إعالمي رواية ،ف�إن جميع املنافذ الأخرى حتذو حذوه،
بدافع اخلوف من فقد �أهمية �شيء.
واالجتاه الثاين هو ميل نحو الإثارة و�إ�شباع الرغبة يف اختال�س النظر بعر�ض م�شاهد
مثرية جن�سيا  .Voyeurismويف خريف  ،2003قدمت التغطية الإعالمية ملا عرف “بـق�ضية
اليجري» مثاال جيدا لهذه املمار�سات ال�سيئة ،وخالل نوع من ال�سباق لإحراز �سبق �إعالمي،
قدم ال�صحفيون ق�ص�صا ت�ستثري الرعب اعتمادا على �شهود غري موثوق بهم اعرتفوا فيما بعد
ب�أنهم اختلقوا روايات «لإر�ضاء و�سائل الإعالم» .ويف هذه الق�ضية املعقدة ،انتهك بع�ض
ال�صحفيني على ما يبدو املبادئ الأخالقية ب�شكل خطري .وقدموا م�ساعدات مالية لل�شهود ،ومل
يحرتموا افرتا�ض الرباءة التي يقرها القانون للأ�شخا�ص املتورطني يف جرمية �أو التحقق من
�صحة املعلومات من الأطراف املعينة.
واالجتاه الثالث يف برامج التليفزيون هو التحيز لربنامج احلكومة والهيئات( .)22وخالل
حرب اخلليج عام  1990وحرب كو�سوفو عام  ،1999ف�إن العديد من ال�صحفيني الفرن�سيني
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نقلوا من امل�صادر الع�سكرية دون الت�أكد من ات�ساقها وبدون �أخذ وجهات نظر �أخرى يف
االعتبار( .)23ويف حالة منف�صلة ،خالل الإ�رضاب الطويل يف �شتاء  ،1995كانت و�سائل
الإعالن حمل انتقاد من النقابيني لعدم تغطيتها لواقع العمال .وعلى نحو �أكرث عمومية،
تعر�ضت حمطات البث لالنتقاد ب�سبب تغطية الإ�رضابات واحلركات االجتماعية بالرتكيز على
الظروف غري املالئمة ،والتكاليف التي تتمخ�ض عنها ،بدون حتري �أ�سبابها الأعمق .ولوحظ
�أي�ضا �أن حمطات التليفزيون ،ال �سيما «تي �إف ،»1كر�ست اهتماما �أكرب من امل�ألوف لأخبار
اجلرمية بعد ق�ضية الأمن التي كانت مدرجة على قمة جدول �أعمال احلكومة يف يوليو .2001

 -4تنظيم حمطات البث العامة و�إدارتها
ب�شمل جهاز البث العام ،الذي ميول معظمه من ر�سوم الرتخي�ص ،هيئتني رئي�سيتني–
«فران�س تيليفزيون» (التليفزيون الفرن�سي) ،الذي يدير ثالث قنوات تليفزيونية قومية،
و»راديو فرن�سا» (الإذاعة الفرن�سية) ،الذي يدير العديد من �شبكات الإذاعة ،يجب �أن ي�ضاف
لهذه عدد من املحطات الأ�صغر والأكرث تخ�ص�صا .و»فران�س تيليفزيون» الذي يعرف ب�أنه
«تليفزيون جميع املواطنني» وينظر �إليه ب�شكل عام باعتباره مرجعا للبث ،مكلف مبهام حمددة،
وخا�صة �ضمان التعبري عن جميع القوى ال�سيا�سية واالجتماعية داخل املجتمع الفرن�سي .غري
�أنه ،بعيدا عن رطانة اخلدمة العامة ،ف�إن امل�شاغل التجارية ت�سيطر على نحو متزايد على
حمطات البث العامة التي تدار ك�رشكات خا�صة .وبا�ستثناء حمطتي «فران�س  »5و»�آه �إر تي
�إي» تت�شابه برامج حمطات البث العامة متاما مع برامج تلك اخلا�صة باملحطات التجارية.
 1-4قطاع البث العام
ويف فرن�سا ،كما يف العديد من البلدان الأوروبية ،ف�إنه جرت �صياغة حمطات البث العامة
وفقا «للأخالقيات ال�شمولية» .وتتبنى حمطات البث العامة مثل هذه الأهداف املتعددة مثل
توفري املعلومات ،والتعليم ،والت�سلية .وهي توفر جمموعة كبرية ومتنوعة ،من الربامج
عالية اجلودة �إىل الربامج ال�شعبية ،حماولة تلبية جميع االهتمامات والأذواق.
وهذا املفهوم لل�شمولية وا�ضح يف القانون الفرن�سي .وااللتزامات املوكولة ملحطات البث
العامة ،وهو كالتايل:
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«حمطات البث العامة يجب �أن تخدم امل�صلحة العامة وتكون م�سئولة عن حتقيق ر�سالة
اخلدمة العامة .ويجب �أن تقدم للجمهور ،بجميع فئاته (تنوعه) جمموعة برامج وخدمات
تتميز بالتنوع والتعددية واجلودة واالبتكار واحرتام حقوق ال�شعب واملبادئ الدميقراطية كما
حددها الد�ستور.
ويجب �أن تقدم جمموعة كبرية ومتنوعة من الربامج التي تغطي جماالت الأخبار والثقافة
واملعرفة والت�سلية والريا�ضة .ويجب �أن ت�ساهم يف النقا�ش الدميقراطي داخل املجتمع الفرن�سي
ويف االندماج االجتماعي للمواطنني ،ويجب �أن ت�ضمن ت�شجيع اللغة الفرن�سية ،وتعك�س
تنوع الرتاث الثقايف يف �أبعاده الإقليمية واملحلية .ويجب �أن ت�ساهم يف تطوير ،ون�رش الأفكار
والفنون .ويجب عليها كذلك ن�رش املعرفة املدنية واالقت�صادية واالجتماعية والعلمية ،وت�ساهم
يف ن�رش ثقافة و�سائل الإعالم .ويجب عليها �ضمان و�صول براجمها لل�صم والذين يعانون
�صعوبات يف ال�سمع.
ويجب على حمطات البث العامة �أن تقدم �أخبارا نزيهة وم�ستقلة ومتعددة ،و�أن ت�ساهم
يف تعددية التعبري عن القوى االجتماعية وال�سيا�سية على �أ�سا�س امل�ساواة وطبقا للتو�صيات التي
�أ�صدرها املجل�س الأعلى للبث.
أخريا ،يجب على حمطات البث العامة امل�شاركة يف ن�رش ال�سيا�سة اخلارجية الفرن�سية
و� ً
امل�سموعة واملرئية وامل�ساهمة يف ن�رش اللغة الفرن�سية والثقافة باخلارج .ويجب �أن تطور تقنيات
جديدة وخدمات لإثراء براجمها با�ستمرار(.»)24
ويتكون قطاع البث العام الفرن�سي يف الوقت احلايل من خم�سة كيانات خمتلفة ،هي-
التليفزيون الفرن�سي (فران�س تيليفزيون) والإذاعة الفرن�سية ،وراديو فرن�سا الدويل )(RFI
واملعهد القومي لل�صوتيات واملرئيات ) (INAوحمطة “�آه �إر تي �إي”.
التليفزيون الفرن�سي (فران�س تيليفزيون):
�أن�شئت حمطة التليفزيون الفرن�سية العامة« ،فران�س تيليفزيون» مبقت�ضي قانون حرية
الإعالم  .2000وهي تقدم ثالث قنوات تليفزيونية قومية -فران�س  ،2وفران�س،3
وفران�س .)25(5وكذلك ف�إن راديو فران�س �أوترمري «�إر �إف �أو» )(RFOجزء من “فران�س
تيليفزيون” ،ويعمل كمحطة تليفزيون عامة ،وحمطات �إذاعية يف الإدارات الفرن�سية خارج
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فرن�سا .والعديد من القنوات املتخ�ص�صة التي تبث عن طريق الكابل �أو القمر اال�صطناعي.
وقناة «فران�س  ،»2التي �أن�شئت يف عام  1964حتت م�سمي «�أنتني  »2هي قناة ذات
اهتمامات عامة ،وتقدم جمموعة متنوعة من الربامج ،من بينها ن�رشات الأخبار اليومية
والأفالم ،وال�شئون اجلارية والريا�ضة ،الرتفيه وبرامج حوارية� .إنها القناة العامة التي
تتناف�س ب�شدة مع قناة «تي �إف »1التجارية.
و�أن�شئت قناة «فران�س  »3يف عام  1969با�سم «�إف �إر  »3وتركز على كلٍ من الق�ضايا
القومية والإقليمية .وتبث ،خالل اليوم ،ن�رشات �أخبار �إقليمية وحملية تنتجها � 13إدارة �إقليمية
و 37مكتبا حمليا .وهناك تن�سيق وتعاون بني قناتي «فران�س  ،»2و»فران�س  »3يف بث بع�ض
الربامج املطولة مثل بطولة روالن جارو�س للتن�س وبع�ض مراحل �سباق فرن�سا للدراجات
«تور دي فران�س» �أو الألعاب الأوليمبية .مثل هذه الأحدات ميكن بثها كاملة با�ستخدام كلتا
القناتني.
وت�أ�س�ست «فران�س  »5يف دي�سمرب عام  1994با�سم (القناة اخلام�سة) «ال �سانكييم» «La
» ،Cinquiemeو�أعيد ت�سميتها “فران�س  ”5يف عام  .2002وهي قناة تعليمية مكر�سة للتعليم
والتدريب والتوظيف ،وتبث برامج تعليمية وتثقيفية و�أفالما ت�سجيلية .وت�شرتك يف الرتدد مع
قناة «�آه �إر تي �إي» ،وتبث براجمها من ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا حتى ال�سابعة م�ساء .وتهدف
قناة «فران�س � »5إيل اجتذاب الطالب وال�شباب ب�صفة خا�صة.
الإذاعة الفرن�سية:
تدير الإذاعة الفرن�سية العديد من �شبكات حمطات الإذاعة القومية ،من بينها «راديو
فران�س» (الذي يبث برامج ذات اهتمامات عامة) ،و»فران�س انفو» (حمطة �إخبارية بالكامل)،
و»فران�س ميوزيك» (حمطة مو�سيقي كال�سيكية فرن�سية) ،و»فران�س كالتور» (ال�شئون
الثقافية) وراديو بلو (يركز على املواطنني كبار ال�سن) ،بالإ�ضافة �إىل حمطتني مو�سيقيتني يف
بع�ض املدن (مثل حمطة فران�س انرت باري التي تعرف با�سم �إف �آي بي  FIPيف العا�صمة)،
وب�سبب اهتمامها املتخ�ص�ص وغياب الإعالنات التجارية ،ف�إن هذه املحطات الإذاعية تبدو
خمتلفة جدا عن الإذاعات التجارية.
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راديو فرن�سا الدويل “�إر �إف �إي” (: (RFI
راديو فرن�سا الدويل �إر �إف �إي ( (RFIحمطة �إذاعية تبث باخلارج ،ولها اهتمام خا�ص
ب�أفريقيا.
املعهد القومي لل�صوتيات واملرئيات (:(INA
ي�شمل جهاز البث العام� ،إىل جانب �رشكات الربامج ،املعهد القومي لل�صوتيات واملرئيات،
امل�سئول عن �إدارة �سجالت التليفزيون الفرن�سي ،والتدريب املهني والبحوث حول التقنيات
اجلديدة ،ويدير املعهد القومي لل�صوتيات واملرئيات مكتبة ال�صوتيات واملرئيات الفرن�سية
 ،l’Inathèque de Franceالتي بد�أت تعمل يف �أول يناير  ،1995وحتفظ �سجالت الإذاعة
والتليفزيون الفرن�سية وتتيحها للبحث .وميكن للأكادمييني وطالب الدكتوراه درا�سة وحتليل
الربامج با�ستخدام الكمبيوتر و�أدوات الو�سائط املتعددة التي ت�سمح بتحليل املادة الأر�شيفية
للتليفزيون �إطارا �إطارا.
�آه �إر تي �إي :ARTE
لهذه املحطة التليفزيونية مكانة خا�صة جدا يف جهاز البث العام ،وقد �أن�شئت بناء على اتفاقية
فرن�سية �أملانية يف � 2أكتوبر  ،1990وال تخ�ضع هذه املحطة بالكامل الخت�صا�ص املجل�س الأعلى
للبث الإذاعي والتليفزيوين نظرا لو�ضعها ثنائي القومية .لذلك ،لي�ست يف حاجة لأن متتثل
لاللتزامات العامة للربامج املطبقة على �سائر املحطات( .)26وتعني احلكومتان الفرن�سية والأملانية
معا رئي�س املحطة .وتدير «�آه �إر تي �إي» منظمة خدمة مركزية مقرها �سرتا�سبورج ومتولها
احلكومتان الفرن�سية والأملانية ،ولها فرعان للربامج (�آه �إر تي �إي فران�س وكون�سورتيوم
�شكلته حمطات البث العام الأملانية) ميوالن من ر�سوم الرتاخي�ص.
وتبث �آه �إر تي �إي يف فرن�سا من خالل القناة اخلام�سة من ال�ساعة ال�سابعة م�ساء �إىل الثالثة
�صباحا فقط( ،)27ومتلأ فناة «فران�س  »5باقي اجلدول .وهي تقدم حمتوى ثقافيا عايل اجلودة،
مع برامج �إخبارية و�أم�سيات متخ�ص�صة ،وتذيع �أفالما و�أفالما ت�سجيلية وبرامج حوارية عن
مو�ضوع واحد .و�صممت يف البداية لتكون اخلطوة الأويل نحو �إن�شاء قناة �أوروبية ،وعلى
الرغم من اتفاقيات التعاون مع �سبع قنوات عامة يف �أوروبا ،فقد ظلت «�آه �إر تي» �إي قناة
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فرن�سية �أملانية جتتذب جمهورا متوا�ضع العدد(.)28
وخالل العقدين الأخريين خرجت �رشكتان من جهاز البث العام الفرن�سي هما ،ال�رشكة
الفرن�سية للإنتاج ( )SFPو�رشكة «تيلي ديفي�سيون دى فران�س» ( – )TDFال�رشكة امل�سئولة
عن �إدارة العملية الفنية للبث.
وكانت ال�رشكة الفرن�سية للإنتاج ثمرة لتفكيك مكتب الإذاعة والتليفزيون الفرن�سي
( )ORTFيف عام  1974و�أدارت معدات الإنتاج الكبري� .إال �أنها عانت من خ�سائر متزايدة مع
تزايد املناف�سة ال�ضارية يف القطاع اعتبارا من منت�صف الثمانينات ،ومن ثم �أعيدت هيلكتها عدة
مرات .وخالفا لل�رشكة الفرن�سية للإنتاج ،التي احتفظت مبوظفني دائمني على قدر من الكفاءة
العالية ،كانت ال�رشكات املناف�سة �أكرث مرونة .وكان املناف�سون يف الغالب �رشكات �صغرية
تن�ش�أ مل�رشوعات حمددة وتغلق مع انتهاء الإنتاج ،ما �أتاح لها نقل النفقات االجتماعية للعاملني
بها �إىل نظام الت�أمني �ضد البطالة الذي ترعاه الدولة( .)29و يف عام  ،2001بيعت ال�رشكة
الفرن�سية للإنتاج ،التي ظلت متخ�ص�صة يف �إنتاج �شئون كبرية مثل الألعاب الأوليمبية ملجموعة
خا�صة ،هي جمموعة «يورو ميديا تيليفزيون جروب» ،املرتبطة مبجموعة «بولوريه».
و�أن�شئت �رشكة «تيلي ديفي�سيون دى فران�س» عام  1975كم�ؤ�س�سة عامة م�سئولة عن
ت�شغيل و�صيانة �شبكة البث .ويف عام � 1991أ�صبحت فرعا ل�رشكة «فران�س تيليكوم»� ،رشكة
االت�صاالت الفرن�سية ،ويف عام  2002بيعت ال�رشكة �إىل كون�سورتيوم �رشكات خا�صة ي�ضم
�رشكات فرن�سية وبريطانية .واعترب بث الإ�شارات التليفزيونية خدمة عامة يف فرن�سا منذ مدة
طويلة وخ�ضع الحتكار الدولة حتى �صدور قانون حرية الإعالمات عام  ،1986والذي �أتاح
املناف�سة ،لكن ملحطات التليفزيون اخلا�صة فح�سب.
وا�ستطاعت �رشكة «تيلي ديفي�سيون دى فران�س» احلفاظ على احتكار فعلي للبث ،اعتمادا
على �شبكة حمطات البث �شديدة الكثافة التي تطورت مبرور الوقت لت�ضمن تغطية كاملة
للأرا�ضي الفرن�سية .لكن ،هذا الو�ضع �أدى �إىل تكاليف باهظة ملحطات التليفزيون ،خا�صة
املحطات العامة ،والتي �أنفقت  162مليون يورو على البث يف عام  .)30(2003ومتا�شيا مع
قانون التزامات اخلدمة العامة لالت�صاالت وفران�س تيليكوم  ،)31(2003ف�إن �سوق �إ�شارات
البث مفتوح الآن متاما �أمام املناف�سة ،وقد تدر�س بع�ض املحطات العامة التحول �إىل �رشكات
بث جديدة .و�أفادت تقارير �إىل �أن راديو فران�س يرغب يف التعاقد مع �رشكة «تاور كا�ست»،
وهي فرع من جمموعة «�إن �آر جي» ومناف�س رئي�سي ل�رشكة «تيلي ديفي�سيون دى فران�س».
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 2-4التمويل
ملحطات البث العامة م�صدران رئي�سيان للدخل – ر�سوم الرتاخي�ص والإعالن.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنها حت�صل �أحيانا على دعم حكومي خا�ص �أو هبات لتحقيق �أهداف
خا�صة .فيمكنها ،مثالً� ،أن حت�صل على �أموال من وزارة اخلارجية لن�رش الربامج التليفزيونية
الفرن�سية يف اخلارج .وميكنها� ،أي�ضا� ،أن حت�صل على م�ساعدات من الدولة للإ�رساع بعملية
�إعادة الهيكلة ،ولدعم تطوير تقنيات جديدة �أو كتعوي�ض عن التكاليف والقيود املفرو�ضة عليها
– مثل الإعفاءات من ر�سوم الرتخي�ص(.)32
وعملية متويل حمط البث العامة عملية طويلة ومعقدة .وتبد�أ يف يوليو ،من كل عام،
عندما تعد ميزانيات حمطات البث العامة مب�شاركة وزارة االت�صاالت ووزارة املالية .ويجب
على رئي�س الوزراء املوافقة على امليزانية قبل �إر�سالها للربملان للت�صديق عليها يف نوفمرب.
وال يقرر الربملان فقط مقدار الأموال ،مبا يف ذلك �إيرادات الإعالن التي يتوقع �أن حت�صل
عليها املحطات ،لكنه يقدر �أي�ض ًا النفقات ،وتوزيعها على املرتبات �أو اال�ستثمار �أو غريهما من
الأن�شطة .ونتيجة لذلك ،يكون لدى حمطات البث العامة �سيطرة قليلة على متويلها و�إنفاقها.
وتعتمد على توقعات �أو خيارات ي�ضعها �سيا�سيون ،والتي قد يتبني �أنها غري واقعية �أو متعار�ضة
مع اجتاهات ال�سوق .وعالوة على ذلك ،ف�إن هذه العملية تقيد العاملني بها ب�إجبارهم على
�إنفاق الكثري من الوقت واجلهد يف اجتماعات �إدارية و�أن�شطة متنوعة ملمار�سة ال�ضغوط ،بدال
من الرتكيز على ا�سرتاتيجيات الربجمة(.)33
ولتجنب �أوجه الغمو�ض املالية الناجتة عن هذه العملية� ،أدخل قانون �أول �أغ�سط�س 2000
مبد�أ العقود ال�سنوية املتعددة بني احلكومة وحمطات البث العامة– �أو ما ي�شار �إليها «بعقود
الأهداف والو�سائل» .وبهذه العقود ،و�ضعت احلكومة برناجما لتخ�صي�ص االعتمادات املالية
على مدى فرتة ترتاوح بني ثالث و خم�س �سنوات ب�رشط �أن تلزم املحطة نف�سها بتحقيق
�أهداف معينة ،من بينها االبتكار والتنوع يف الربامج .هذه العقود هي حماولة لتوقع تطور
تفقات حمطات البث العامة وكذلك مواردها املحتملة ،و�ضمان توفري التمويل ال�رضوري.
ويف حني �أن هذه العقود متنح حمطات البث العامة قدرا من و�ضوح الر�ؤية لالنخراط يف
م�رشوعات متو�سطة الأجل ،ف�إنها ال تلغي بعد التزام املحطات باحل�صول على موافقة الربملان
على ميزانياتها �سنويا.
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 1-2-4ر�سوم الرتخي�ص

يحدد الربملان لكل م�ستوى ر�سم الرتخي�ص عند املوافقة على امليزانية الإجمالية ملحطات
البث العامة .وكما يت�ضح من اجلدول رقم � 7أدناه ،ف�إنه زاد بن�سبة  %38منذ  ،1990مقابل
زيادة قدرها  %25يف النفقات العامة للمعي�شة .مع ذلك ،ف�إن ر�سوم الرتخي�ص ال تزال �أقل يف
فرن�سا مقارنة بالعديد من البلدان الأوروبية.
جدول ( )7ر�سوم الرتخي�ص ()2004 – 1985
ال�سنوات

1985

1990

1995

2000

2004

ر�سوم الرتخي�ص

82.95

84.15

102.14

114.49

116.50

امل�صدر :جلنة املالية

وهناك فئات عديدة من النا�س معفاة من الر�سوم .وهم كبار ال�سن فوق  65عاما ذوو
الدخول املنخف�ضة (الذين �شكلوا  3.35مليون �أ�رسة يف عام  )2002وذوو الإعاقات (نحو
� 700.000أ�رسة) .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ما بني  3 – 1.5ماليني �أ�رسة ال تدفع ر�سوم
الرتخي�ص لأنها غري م�سجلة كم�ستخدمني للتليفزيون (على نحو يخالف القانون).
وحتى عام  ،2005كانت ر�سوم الرتخي�ص حت�صل بوا�سطة وحدة خا�صة تابعة لوزارة
املالية ،هي م�صلحة حت�صيل ر�سوم الإذاعة والتليفزيون ( ،)SRAوالتي كان يعمل بها نحو
 1400موظف .وبلغت نفقاتها الإجمالية  73.5مليون يورو يف عام  .)34(2002وكانت
تكلفة وكفاءة هذه الوحدة ق�ضية متكررة يف النقا�ش يف و�سائل الإعالم .وخالفا لبع�ض الدول
الأوروبية الأخرى ،مل يكن م�سموحا ملوظفي م�صلحة حت�صيل ر�سوم الإذاعة والتليفزيون
بدخول املنازل اخلا�صة للتحقق من امتالك جهاز تليفزيون .كذلك ،مل يكن يف مقدور امل�صلحة
عمل التحقق من ذلك مبراجعة قوائم يف حوزة �إدارات عامة �أخرى� ،أو قوائم امل�شرتكني
يف القنوات التليفزيونية املدفوعة �أو �رشكات تقدم خدمات تليفزيونية للم�شرتكني عن طريق
الكابل .وحلل م�شكلة عدم ال�سداد املتعمد ،دون زيادة تكلفة الرقابة ،جرى ربط ر�سوم
الرتخي�ص بال�رضائب املحلية منذ يناير . 2005
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جدول ( )8ن�صيب �إيرادات ر�سوم الرتخي�ص من �إيرادات حمطات البث العامة ()2002
�إجمايل الإيرادات
( باملليون يورو)

ر�سوم الرتخي�ص ()%

فران�س تيليفزيون

2.161

72.05

راديو فران�س

499.3

95.05

و�آر �إف �أو

223.4

93.77

�آه �إر تي �إي (فرن�سا)

192.6

100

راديوفرن�سا الدويل

126.8

99.13

املعهد القومي لل�صوتيات واملرئيات

100.6

100

امل�صدر� :إدارة تطوير و�سائل الإعالم2003 ،

و�إىل جانب امل�سائل اخلا�صة بامل�ستوى الأمثل لر�سوم الرتخي�ص ،وكيفية حت�صيلها بكفاءة،
يواجه م�صدر التمويل هذا م�شكلة �أعمق .فهناك عدد متزايد من امل�شاهدين مل يعرف التليفزيون
�إال كخليط من الربامج والإعالنات ولديهم الآن قدرة على الو�صول �إىل م�صادر ثقافية
«جمانية» من خالل الإنرتنت .وهناك ق�سم كبري من امل�شاهدين ال يفهم على ما يبدو ملاذا يتعني
عليهم �أن يدفعوا مقابال ملا ي�شاهدونه يف التليفزيون .وال ي�س�ألون فقط عن الكيفية التي حتدد بها
ر�سوم الرتخي�ص والطريقة التي تنفق بها ،و�إمنا ي�س�ألون �أي�ضا عن مربر وجودها �أ�صال.
وعبارات من قبيل «�أنا ال �أ�شاهد قط حمطات التليفزيون العامة ،فلماذا �أدفع �إذا لها؟» �أو
«حمطات التليفزيون اخلا�صة والعامة تقدم املواد نف�سها ،فلماذا �أدفع للمحطات العامة بينما
املحطات اخلا�صة تفر�ض ر�سوما؟» عبارات �شائعة متاما بني امل�شاهدين الأ�صغر �سنا(.)35
ورمبا يعربون عن �إدراك متزايد للتليفزيون باعتباره خدمة يقرر امل�ستهلكون الذين يتمتعون
بال�سيادة �رشاءها �أم ال.
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� 2-2-4إيرادات الإعالن

و�أدخل الإعالن �إىل حمطات التليفزيون الفرن�سية العامة يف �أكتوبر عام  .1968ويف
البداية �سمح بها بجرعات �صغرية جدا ،دقيقتني فقط يف اليوم .ومع ركود الإيرادات الآتية
من ر�سوم الرتخي�ص ،جل�أت حمطات البث العامة على نحو متزايد لإيرادات الإعالنات،
يف البداية للحفاظ على تطورها يف ال�سبعينات ،ثم ملواجهة املناف�سة املتزايدة من حمطات البث
اخلا�صة يف �أواخر الثمانينات(.)36
ومما يدعو للتهكم� ،أن م�سئويل حمطات البث العامة يف ذلك الوقت �شجعوا زيادة
الإعالنات .وكان �أحد البواعث وراء ذلك هو� ،أنه جرى التظر �إىل الإعالنات على نحو
غري دقيق ،باعتبارها و�سيلة لتجاوز القيود املالية التي يفر�ضها عليهم الربملان .كما حفزت
الإعالنات البحوث التي جترى على امل�شاهدين ،التي مل تكن حمطات البث العامة ت�ستخدمها
يف ذلك الوقت ،الأمر الذي مكن م�سئويل حمطات البث العامة من معرفة مطالب النا�س
واحتياجاتهم .و�أخريا� ،ساعد �إدخال الإعالنات ملحطة البث العامة على �إدخال نظام للبث
�أكرث تعقيدا ،وغري �سيا�سات البث من نظام للم�ساءلة قائم على املواجهة املبا�رشة �إىل نظام ثالثي
الأ�ضالع .و�أ�صبح م�سئولو حمطات البث العامة ،ال يخ�ضعون فقط للم�ساءلة من ال�سلطات
العامة ،و�إمنا �أي�ضا من املعلنني -وامل�شاهدين من خالل املعلنني ،ح�سبما كان يعتقد -وبات يف
ا�ستطاعتهم و�ضع ا�سرتاتيجيات �أكرث تعقيدا.
ويف الت�سعينات ،طالب عدد من املثقفني الفرن�سيني بحظر كل �إيرادات الإعالنات على
حمطات البث العامة لتحريرها من التبعية للت�صنيفات وامل�صالح التجارية وال�سماح لها بالرتكيز
على نوعية الربامج .و�أو�صوا بتعوي�ضها عن فقدان �إيرادات الإعالنات بفر�ض �رضيبة على
�إيرادات الإعالنات امل�ضافة التي تذهب ملحطات التليفزيون اخلا�صة.
والقواعد املنظمة للإعالنات على حمطات التليفزيون العامة تختلف عنها يف حمطات
التليفزيون التجارية من ناحيتني :الأوىل ال ي�سمح للإعالنات ب�أن تتخلل �إذاعة الأفالم على
حمطات التليفزيون العامة الثانية� :أن قانون �أول �أغ�سط�س  2000قيد تدريجيا الإعالنات على
حمطات التليفزيون العامة يف �ساعات الذروة �إىل ثماين دقائق يف ال�ساعة (اعتبارا من عام
 ،)2002بدال من  12دقيقة يف ال�ساعة كما كان احلال يف ال�سابق .وهذه اخلطوة ا�ستهدفت
جتنب ن�شوب حرب �شاملة على جمهور امل�شاهدين مع حمطات التليفزيون التجارية ،التي كان
يعتقد �أنها �ستكون على ح�ساب نوعية برامج حمطات التليفزيون العامة( .)37ومع هذا� ،أدى
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�إىل �إنخفا�ض حاد يف �إيرادات الإعالن ملحطة فران�س تيليفزيون .ففي عام � ،2004شكلت
�إيرادات الإعالنات  29.3يف املائة من �إجمايل �إيرادات املحطة ،بدال من  38.75يف املائة
يف عام .1998
والإعالنات م�صدر �أقل للدخل بالن�سبة ملحطات الإذاعة العامة .وكانت �أقل من خم�سة يف
املائة من الإيرادات الإجمالية لكل جمموعة حمطات الإذاعة الفرن�سية يف عام  .2002وال
يبث �سوى دقائق قليلة من الإعالنات كل يوم على حمطات الإذاعة العامة ،عادة قبل ن�رشات
الأخبار التي تذاع كل �ساعة .وهذا يجعل حمطات الإذاعة اخلا�صة متميزة للغاية.
 3-4هيكل الإدارة
يدير فران�س تيليفزيون جمل�س �إداري ،مهمته الرئي�سية هي املوافقة على ا�سرتاتيجيات
املحطة .ولكن ،من الناحية العملية ،قلما ينخرط هذا املجل�س يف الإدارة اليومية .وي�ضم
املجل�س  14ع�ضوا يخدمون لفرتة مدتها خم�س �سنوات(:)38
•ع�ضوين بالربملان� -أحدهما تعينه اجلمعية الوطنية وواحد يعينه جمل�س ال�شيوخ؛
•خم�س موظفني بالدولة (من كبار املوظفني العموميني) تعينهم احلكومة؛
•خم�س �شخ�صيات م�ؤهلة يعينهم املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين -يجب �أن
ي�أتي �أحدهم من املنظمات غري احلكومية ،وواحد من الأقاليم الفرن�سية وراء البحار،
و�آخر من �صناعة التليفزيون �أو ال�سينما؛
•ع�ضوان ينتخبهما العاملون يف فران�س تيليفزيون.
وهناك جمال�س مماثلة ل�رشكات البث الأخرى .والفرق الوحيد هو �أنه ال ي�شرتط وجود
ممثل للمنظمات غري احلكومية يف هذه املجال�س.
واملجل�س الإداري لفران�س تيليفزيون ،ب�شكل ما ،مماثل ملجال�س �إدارة ال�رشكات حيث
ميثل الأ�سهم الرئي�سيني .ويعتمد الدور الفعلي للأع�ضاء اعتمادا كبريا على رغبة الرئي�س
وهو حمدود للغاية من الناحية العملية .ووجود ممثل للم�شاهدين لي�س �إجباريا يف �أي من هذه
املجال�س ،وهناك متثيل �ضئيل� -إن كان هناك متثيل -للم�شاهدين واملواطنني يف هيكل �إدارة
حمطات البث العامة .وعلى الرغم من �أن قران�س تيليفزيون يعلن ر�سميا �أن «امل�شاهدين يف
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قلب جهاز البث العام» ف�إن الواقع ال يعك�س هذا االلتزام ب�شكل ٍ
كاف.
و�أن�شئت ثالثة مكاتب لتحقيق ال�شكاوى يف فران�س تيليفزيون يف عام  .1998ومهمتها
الرئي�سية هي تلقي �شكاوي امل�شاهدين والرد عليها .ويتعامل �إحداها مع امل�شكالت املرتبطة
بالربامج العامة ملجموعة قنوات فران�س تيليفزيون .واملكتبان الآخران م�سئوالن عن الن�رشات
الإخبارية يف قناتي فران�س  ،2وفران�س  .3وميكن ن�رش تو�صياتهما على موقع فران�س
تيليفزيون على الإنرتنت .كما �أنهما ي�ست�ضيفان برناجما �أ�سبوعيا مدته  20دقيقة كل �سبت بعد
�أخبار الواحدة ظهرا يف قناة فران�س  ،2وبرناجما �شهريا يوم الأحد يف قناة فران�س  .3ومع
ذلك ،لي�س ملحققي ال�شكاوى ه�ؤالء �أي �سلطات لتوقيع جزاءات.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�ست�ضيف قناة فران�س  5برناجما �أ�سبوعيا عنوانه «ت�أمل ال�صورة»،
يحلل فيه �صحفيون وخرباء �إعالم كيف تقدم و�سائل الإعالم عموما الأخبار .وهذا الربنامج
�أ�صبح منتدى ممتازا ملناق�شة �أداء و�سائل الإعالم ،رغم �إنه مييل للإفراط يف ت�أكيد التحيزات
الأيديولوجية ويقلل من القيود التنظيمية.
يدير فران�س تيليفزيون «بارومرت» لقيا�س م�ستوى ر�ضا امل�شاهدين عن الربامج .ومع
ذلك ،مل يعلن عن منهجه �أو عن حمتواه– بل �إنهما غري معروفني للعاملني باملحطة .كذلك،
ً
مفرطا يف ال�شمولية ،واعتماده على
تعر�ض هذا البارومرت النتقادات �أع�ضاء الربملان لكونه
ا�ستطالعات انتقائية وكمية.
ويف عام � ،2000أن�شئت جلنة ا�ست�شارية للربجمة مبقت�ضي قانون �أول �أغ�سط�س .2000
وت�ضم اللجنة  20ع�ضوا يجري اختيارهم ع�شوائيا من بني جميع م�شاهدي التليفزيون،
ومهمتها الأ�سا�سية هي تقدمي تو�صيات ب�ش�أن برامج التليفزيون ،ويجب �أن جتتمع مرتني يف
العام .لكن ،من امل�ؤ�سف� ،أن القرار الالزم لتنفيذ هذا البند ال يزال قيد الإعداد ومل جتتمع
اللجنة حتى الآن.
� 4-4إطار عمل الربامج
وف�ضال عن االلتزامات العامة للربامج التي تطبق على جميع حمطات التليفزيون (انظر
الق�سم  ،)6ف�إن حمطات الإذاعة والتليفزيون العامة لديها التزامات حمددة ،ين�ص عليها يف
�رشوطها املرجعية .وميكن تق�سيم هذه االلتزامات �إىل ثالث فئات – ر�سالة اخلدمة العامة،
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التعبري عن القوى ال�سيا�سية ،واالجتماعية والدينية ،ومتطلبات الربامج الثقافية.
 1-4-4ر�سالة اخلدمة العامة

ويجب على حمطات البث العامة احلكومية �إذاعة ر�سائل تلبي االهتمامات العامة مثل
املعلومات عن ال�صحة و�سالمة الطرق ،والربامج التي تعلم امل�ستهلكني حقوقهم (ع�رش دقائق
�أ�سبوعيا يف �أوقات ذروة امل�شاهدة يف قناة فران�س  2و�أربع دقائق �أ�سبوعيا يف �أوقات ذروة
امل�شاهدة يف قناة فران�س  ،)3وبرامج ت�ستهدف �إدماج املقيمني الأجانب .ويطلب من حمطات
البث العامة كذلك امل�شاركة يف حمالت الإنعا�ش االجتماعي عن طريق توفري وقت جماين
ملنظمات حتددها احلكومة لتكون م�سئولة عن الدفاع عن ق�ضية من ق�ضايا امل�صلحة القومية(.)39
وقد تطلب احلكومة �أي�ضا من حمطات البث العامة �أن تذيع يف �أي وقت �أي بيانات �أو
ر�سائل ر�سمية من احلكومة �إىل ال�شعب الفرن�سي ،كما ن�ص على ذلك يف قانون حرية الإعالم
ل�سنة  .1986ويجب �أن تكون هذه البيانات والر�سائل املذاعة حمددة بو�ضوح على �أنها
ر�سائل �صادرة من احلكومة ويجب كفالة حق الرد للمعار�ضة يف الربملان .وينتهز رئي�س
اجلمهورية هذه الفر�صة ،خا�صة ع�شية ال�سنة اجلديدة ،كي يذيع ر�سالته للأمة ،و�أحيانا قبل
�أيام االنتخابات �أو يف املنا�سبات املهمة ،مثل دخول فرن�سا حرب العراق الأوىل.
ومع ذلك ،عادة ما يف�ضل م�سئول احلكومة ن�رش بياناتهم يف ن�رشات الأخبار العادية �أو
يف برامج حوارية يجري خاللها ال�صحفيون مقابالت معهم .وهذه الأ�شكال �أكرث �إثارة و�أقل
عر�ضة العتبارها دعاية موجهة ،وتعترب �أكرث فاعلية يف ن�رش الأفكار والآراء( .)40وعادة ف�إن
املحطات ال تري م�شكلة يف دعوة م�سئويل احلكومة �إىل براجمها العادية مادام ميكنهم االمتثال
اللتزاماتها بالدفاع عن تعددية الآراء .وعند دعوة رئي�س اجلمهورية� ،أو رئي�س الوزراء �أو
�أي وزير له �شعبية كبرية ،ف�إن حمطات التليفزيون تقبل ب�صفة عامة �أن ت�صوغ معهم قائمة
امل�شاركني الذين ين�ضمون للنقا�ش(.)41
وهناك مطلب �أخر ملحطات البث العامة ،وهو ا�ستمرارية اخلدمة يف حالة الإ�رضابات
عن العمل ،وهو �أكرث �إثارة للجدل� ،أ�سا�سا لأن الإ�رضابات لي�ست من الأمور غري امل�ألوفة يف
حمطات البث العامة الفرن�سية (انظر اجلدول رقم  .)9وعادة ما ت�شهد حمطات البث العامة
�إ�رضابات ،عادة ما تكون مرتبطة مبطالب لزيادة الرواتب� ،أو ب�سبب التفاوتات االجتماعية
بني خمتلف املحطات �أو �سخط العاملني وال�صحفيني من �إعادة هيكلة ال�رشكات العامة(.)42
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وحتدث الإ�رضابات غالبا يف اخلريف عند مناق�شة امليزانيات اخلا�صة مبحطات البث العامة
يف الربملان.
جدول ( )9الإ�رضابات الكربى يف حمطات التليفزيون العامة (منذ عام )1990
 24-19فرباير 1990
دي�سمرب  23( 1990يوما)

جميع املحطات العامة (املرتبات)
�إ�رضاب باملكتب الإقليمي يف قناة فران�س 3

 12-11يونيه 1992

جميع ال�رشكات العامة

� 27-11أكتوبر 1994

�إ�رضاب راديو فرن�سا (عدم �إذاعة �أخبار عن االنتخابات)

 29-22نوفمرب 1995
 24-11نوفمرب 1999
 18يناير –  6فرباير 2001

�إ�رضاب العاملني الإداريني والفنيني يف �رشكة تيلي ديفي�سيون دى
فران�س وال�رشكة الفرن�سية للإنتاج
جميع املحطات العامة (تنظيم املحطات-وقت العمل)
�إ�رضاب ال�رشكة الفرن�سية للإنتاج

 19-13نوفمرب 2002

جميع املحطات العامة

يناير  /فرباير 2004

�إ�رضاب ثالثة �أ�سابيع يف راديو فرن�سا (عدم �إذاعة ن�رشات �أخبار)

ابريل 2005

�إ�رضاب �أ�سبوعني يف راديو فرن�سا

ويقر قانون حرية الإعالم لعام  1986بحق العاملني يف الإ�رضاب بالن�ص على ال�رشوط
الر�سمية التي يجب على امل�رضبني احرتامها ،ومن بينها الإخطار قبل اال�رضاب بخم�سة
�أيام .وين�ص كذلك على �أنه يجب ،يف حالة اال�رضاب� ،ضمان ا�ستمرار اخلدمة ،لكن مل
ي�صدر �إىل الآن املر�سوم الذي يحدد تفا�صيل هذا ال�رشط (وخ�صو�صا �أي الربامج يجب تقدميها
خالل �أيام الإ�رضاب ،ويف �أي وقت ،وبوا�سطة َم ْن) .ومن الناحية العملية ،تعتمد الربامج
يف �أيام اال�رضاب اعتمادا كبريا على االتفاقات التي تتو�صل �إليها �إدارة املحطة مع العاملني
ونقاباتهم .وعموما ،تقدم املحطات العامة احلد الأدنى من جدول �إر�سالها ،مبا فيها ن�رشة
�أخبار العا�رشة و�أحد الأفالم يف حمطات التليفزيون ،وبرنامج مو�سيقي يف حمطات الإذاعة
مع ن�رشتي الواحدة ظهرا وال�سابعة م�ساء .ومع هذا ،ويف منا�سبات نادرة ،خ�صو�صا عندما
كانت الإ�رضابات وا�سعة النطاق ،مل يتم تقدمي حتى احلد الأدنى من الربامج.
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على النقي�ض ،كان هناك القليل جد ًا �-إن وجد -من الإ�رضابات يف �رشكات البث اخلا�صة.
إ�رضابا يف حمطة �إذاعة �آر �إم �سي ( ،(RMCيف مار�س
واال�ستثناء الوحيد امللحوظ كان �
ً
 1998عندما تغريت ملكية املحطة .ولكن حمطات البث اخلا�صة قد تت�رضر نتيجة الإ�رضابات
يف املحطات العامة لأن بع�ضها يعتمد على معدات تابعة لل�رشكات العامة – مثال البث الذي يدار
بوا�سطة تيلي ديفي�سيون دى فران�س �أو خدمات �إنتاج ال�رشكة الفرن�سية للإنتاج.
 2-2-4التعبري عن القوى ال�سيا�سية واالجتماعية والدينية

يجب على فران�س  ،2وفران�س  3وراديو فرن�سا �أن تقدم فرتة بث جمانية للأحزاب
ال�سيا�سية املمثلة يف الربملان ،و�أن�شطة النقابات واجلمعيات املهنية التي لديها متثيل على امل�ستوى
القومي(.)43
ويحدد املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين مقدار الوقت املخ�ص�ص لبث هذه
الأن�شطة و�صيغتها .وبالن�سبة للأحزاب ال�سيا�سية ،يجب �أن يتنا�سب الوقت املخ�ص�ص مع عدد
�أع�ضائها يف الربملان .وعلى �سبيل املثال ،ح�صل احلزب ال�شيوعي ،يف عام  ،2003على
حق �إذاعة خم�س فقرات ( 18دقيقة� ،إجماال) يف حني ،ح�صل حزب التجمع من �أجل احلركة
ال�شعبية (� )UMPصاحب الأغلبية يف الربملان على حق �إذاعة  50فقرة ( 180دقيقة� ،إجماال).
وبالن�سبة للنقابات واالحتادات املهنية ،جرى تطبيق نظام مماثل .ويف عام  ،2003خ�ص�ص
لكل من االثنتى ع�رشة منظمة املنتخبة ذات الأهمية القومية ع�رش فقرات �إذاعية ( 36دقيقة،
�إجماال).
و�أثارت هذه البنود نوعني من االنتقادات .وا�شتكت الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات من �أن
فقرات الإذاعة اخلا�صة بها ال تذاع يف �أوقات مالئمة .ومن وجهة نظر املجل�س الأعلى للبث
الإذاعي والتليفزيوين ،ف�إن مواعيد الربامج ،ال تزال ت�سمح للمواطنني مب�شاهدة الأن�شطة
ال�سيا�سية �أو �أن�شطة النقابات دون �أن ت�شكل عبئا على املحطات العامة� ،إن مل تكن يف �ساعات
ذروة امل�شاهدة .وال حتب حمطات البث العامة �إذاعة الأن�شطة ال�سيا�سية و�أن�شطة النقابات لأنها
جتتذب القليل من امل�شاهدين.
والأهم� ،أنه ال مينح وقت للبث املجاين للأحزاب ال�سيا�سية غري املمثلة يف الربملان �أو
للنقابات التي ال تعترب �أنها نقابات ممثلة .ورد املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين
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الر�سمي على هذه امل�شكلة –التي ترتبط بال�ضعف العام للت�رشيعات املتعلقة بالتعددية ال�سيا�سية يف
التليفزيون والإذاعة– هو �أن تلك املنظمات التي يحق لها احل�صول على فقرات �إذاعية يحددها
القانون ب�رصامة( .)44ويف الواقع ،ف�إن هذا منهج م�ؤ�س�سي قائم على فكرة «التمثيل» ،كما يف
االنتخابات ال�سيا�سية �أو املهنية ،مقابل منهج �أكرث واقعية ي�صعب حتديد م�ؤ�رشاته املو�ضوعية.
وقناة فران�س  3ملزمة كذلك بتغطية ن�شاط الربملان من خالل بث حي �أ�سبوعيا جلل�سات
الربملان تخ�ص�ص لأ�سئلة الأع�ضاء للحكومة .ويجب على قناة فران�س � 2إذاعة الربامج الدينية،
وهذه تذاع �أ�سا�سا يف �صباح �أيام الأحد ،لكن �أي�ضا يف �أحد الربامج تذاع يف �ساعة مت�أخرة من
الليل ،وبلغ �إجمايل �ساعات بث هذه الربامج � 193ساعة يف عام  ،2002ت�شمل الكاثوليك
(� 78ساعة) والربوت�ستانت (� 31ساعة) ،واليهود (� 26ساعة) ،وامل�سلمني (� 25ساعة)،
والأرثوذك�س (� 18ساعة) والبوذية (� 13ساعة).
و�أخرياً ،تكون حمطات البث العامة م�سئولة ،خالل احلمالت االنتخابية ،عن �إذاعة
برامج املر�شحني( .)45ويعتمد الوقت املخ�ص�ص للمر�شحني على نوع االنتخابات .ففي انتخابات
اجلمعية الوطنية ،يخ�ص�ص للمر�شحني املنتمني للأحزاب ال�سيا�سية املمثلة يف الربملان ثالث
�ساعات �إجماال قبل اجلولة الأويل ،و�ساعة ون�صف ال�ساعة قبل اجلولة الثانية( .)46ويخ�ص�ص
لكل حزب من الأحزاب غري املمثلة يف الربملان �سبع دقائق يف اجلولة الأويل وخم�س دقائق
يف اجلولة الثانية .وبالن�سبة لالنتخابات الرئا�سية ،مينح كل مر�شح يف اجلولة الأويل ،من
حيث املبد�أ� ،ساعتني يف كل من قنوات الإذاعة والتليفزيون العامة ،وميكن للمجل�س الأعلى
للبث الإذاعي والتليفزيوين �أن يخف�ض ،عمليا ،هذا الوقت عندما يكون عدد املر�شحني كبريا
جد ًا(.)47
واملجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين م�سئول عن و�ضع لوائح �إذاعة الأن�شطة
ال�سيا�سية .وهذه اللوائح �أو القواعد تتغري مبرور الوقت بهدف جعل هذه العملية �أكرث جاذبية.
ويف املا�ضي ،كان على املر�شحني ت�سجيل ما يودون �إذاعته يف اال�ستديو نف�سه يف ظل �أو�ضاع
متق�شفة .ومع القواعد اجلديدة التي تبناها املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين يف مايو
 ،)48(2004ي�سمح للمر�شحني حاليا ب�إذاعة براجمهم من �أي مكان يريدونه .وعليهم اال�ستعانة
مبوظفني من حمطات البث العامة خالل ن�صف مدة �إذاعة براجمهم على الأقل .لكن م�سموح
لهم مبلء الن�صف الآخر من الوقت مبا لديهم ت�سجبالت فيديو خا�صة بهم �أو مدخالت �صوتية.
وبالتوازي مع ذلك ،جرى خف�ض احلد الأق�صي للمدد .فكان خم�س دقائق يف عام 2002
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مقابل  15دقيقة يف عامي  .1995 ،1988ويف حني �أن هذه التغيريات قد ت�ساهم يف حتديث
التعبري ال�سيا�سي من خالل التليفزيون� ،إال �أنها تتعار�ض �أي�ضا مع خماوف املجل�س الأعلى للبث
الإذاعي والتليفزيوين من تهمي�ش الفقرات ال�سيا�سية املذاعة من خالل التليفزيون الفرن�سي.
 3-4-4متطلبات الربامج الثقافية

يجب على قناتي فران�س  ،2وفران�س � 3أن تذيع كحد �أدين  15برناجما عاما مو�سيقيا،
ورق�صا �أو عرو�ضا درامية يف العام ،وعليهما �أي�ضا �إذاعة برامج مو�سيقية مبعدل �ساعتني �شهريا
على فران�س  2وثالث �ساعات �شهريا على فران�س  – 3مع تخ�صي�ص � 16ساعة على الأقل يف
العام حلفالت مو�سيقية .و�أخري ًا ،يجب على قناتي فران�س  ،2وفران�س  3بالإ�ضافة �إىل قناة
فران�س � 5أن تذيع بانتظام برامج عن العلوم والتقنية ،والعلوم االجتماعية ،رغم عدم وجود
�رشوط لذلك النوع من الربامج.
وفى املمار�سة ،ونظرا لأن االلتزامات الكمية قليلة نوعا ،تذيع املحطات عادة عرو�ضا عامة
�أكرث من املطلوب .و�أذاعت قناة فران�س  2على �سبيل املثال  26برناجما عاما يف عام  2002بدال
مطلوبا منها �إذاعتها .كذلك ،تخ�ص�ص املحطات العامة عددا كبريا من الربامج
برناجما
من 15
ً
ً
املخ�ص�صة للفنون – � 413ساعة يف فران�س � 322 .2ساعة يف فران�س  3يف عام .2002
وعموما ،ف�إن الربامج الثقافية لقناتي فران�س  ،2وفران�س  3متثل بني  %12-9من �إجمايل
جدول براجمها .وبالن�سبة لقناة فران�س  ،5التي تركز ب�شكل خا�ص على املعرفة والربامج
التعليمية ،ف�إنها ت�شكل  %50تقريبا من �إجمايل براجمها .و�أداء حمطات البث العامة يف هذا املجال
�أف�ضل من �أداء املحطات اخلا�صة .ومع ذلك ،جتدر مالحظة �أن جزءا �صغريا فقط من هذا
م�ساء) .ويف هذا ال�صدد،
العرو�ض تعر�ض يف �ساعات ذروة امل�شاهدة (من ال�ساد�سة حتى التا�سعة
ً
ف�إن تقدمي الربامج الثقافية على املحطات التجارية يف �ساعات الذروة �أعلي منه يف قناة فران�س .2
وت�ؤدي الربامج التي تلتزم املحطات العامة بتقدميها� ،إىل جانب �إ�سرتاتيجيتها التحريرية،
�إىل جدول خمتلط ،ميكن �إبراز بع�ض مالحمه.
وتذيع حمطات البث العامة بانتظام برامج �سيا�سية غري موجودة يف املحطات التجارية.
ومن بني هذه الربامج برنامج « 100دقيقة للإقناع» يف قناة فران�س  ،2وبرنامج «فران�س
يوروب �إك�سرب�س» على فران�س  ،3وبرنامج «ردود» على فران�س  .5وحتظى �أخبار
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امل�ساء التي تذاع على فران�س  ،3التي متزج �أخبارا قومية بالأخبار الإقليمية خالل �ساعة
كاملة ،ب�شعبية كبرية ،مع م�شاركة اجلمهور بن�سبة ترتاوح بني  25يف املائة و 30يف املائة.
وتقدم حمطات البث العامة تغطية مكثفة للريا�ضة ،مبا يف ذلك التن�س ،وركوب الدراجات،
والرجبي ،و�ألعاب القوى ،لكنها مل ت�ستطع ب�شكل م�ستمر �أن حت�صل على حقوق بث مباريات
كرة القدم .وخالفا للمحطات التجارية ،ترف�ض املحطات العامة حتى الآن التحول �إىل
تليفزيون الواقع .وبع�ض برامج فران�س  ،3ومن بينها برنامج «جذور و�أجنحة» ،وهي جملة
ت�ستك�شف الرتاث الفني للمدن ال�شهرية يف �أنحاء العامل ،وكذلك برنامج «تاال�سا» (،)Thalasa
وهي جملة تغطي جمموعة عري�ضة من الأخبار املتعلقة باملحيطات والبحار ،تلقي قبوال وا�سع
النطاق نظرا جلودتها .ومع ذلك ،ال حت�صل برامج املحطات العامة بال�رضورة على تقديرات
مرتفعة .فمن �إجمايل �أف�ضل مائة برنامج تليفزيوين �شعبية ،ت�أتي ما بني �أربعة وخم�سة برامج
فقط ،يف املتو�سط ،من املحطات العامة.
 4-5معايري حتريرية
يف جهاز البث الإذاعي والتليفزيوين العام ،هناك عدة وثائق بها قواعد وتوجيهات
ترتبط بالق�ضايا وااللتزامات الأخالقية .وعلى م�ستوى عام ،ت�ضع ما ي�سمي «عقود الأهداف
والو�سائل» املوقعة بني «فران�س تيليفزيون» واحلكومة خالل الفرتة من 2003-2001
مبادئ معينة لتحرير الربامج التليفزيونية .ويف هذه الوثيقة ،يلتزم «فران�س تيليفزيون»
بتقدمي جمموعة كيرية ومتنوعة من الربامج ،والتي ت�شجع االبتكار والإبداع .ويجب �أن
يكون امل�شاهدون يف قلب جهاز البث العام ،ويجب �أن تكون هناك مراقبة ومتابعة �سنويا
من احلكومة والربملان لكيفية تعبري برامج «فران�س تيليفزيون» عن قيم التليفزيون العام–
التعددية ،والأخالق ،والتقارب ،واالنفتاح الفكري .ولإتاحة القيام بهذه املراجعة� ،سيقدم
«فران�س تيليفزيون» جمموعة من امل�ؤ�رشات مل تن�رش تفا�صيلها بعد.
وكذلك مت الن�ص على �أن القنوات العامة يجب �أن تبذل كل جهد الجتذاب اجلمهور
والذي ي�شبه �إجمايل �سكان فرن�سا ،بالتعبري االجتماعي والدميوجرايف .كذلك ،يجب �أن
يكون «فران�س تيليفزيون» مبثابة مرجعية للبث الفرن�سي .و»خالفا القنوات اخلا�صة يجب
على التليفزيون العام �أال ي�سعى الجتذاب اجلمهور بطريقة تهدف �إىل الربح ،و�إمنا بطريقة
تتمتع بال�رشعية اجتماعيا ».وطبقا لعقود الأهداف والو�سائل ،ال توجد مطالب كمية يف �ضوء
تقديرات الأداء.
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وعلى م�ستوى ثان ،طبق «فران�س تيليفزيون» خريطة برامج توفر قواعد حتريرية �أو
توجيهات ملعاجلة �سل�سلة من الق�ضايا( .انظر اجلدول رقم .)10
جدول ( )10مقتطفات من خمطط برامج «فران�س تيليفزيون»
املو�ضوع
املبادئ التمهيدية
والعامة
احرتام احلقوق
والكرامة
ال�شخ�صيني

حماية الق�رص

العنف

الإعالن

اال�ستقاللية
والتغطية النزيهة

معايري التحرير

•حرية التعبري – التليفزيون احلكومي هو مكون �رضوري جلودة
الدميقراطية.
•امل�ساءلة من اجلمهور – رقابة كاملة على حترير الربامج.
•احرتام اخل�صو�صية ،لكل فرد حق يف �صورة �شخ�صيته.
•ال�شفقة على �ضحايا اجلرمية �أو ال�شئون امل�أ�ساوية.
•عدم التمييز على �أ�سا�س العرق ،القومية ،اجلن�س �أو الدين .
•يجب تغطية �أخبار الأ�رسي طبقا لبنود معاهدة جنيف.
•ممار�سة عناية خا�صة عند وجود �أطفال ،واالمتناع عن �إجراء
مقابالت مع ق�رص ،وعند القيام بذلك ،يجب احرتام خ�صو�صيتهم
ب�أي �أ�سلوب مالئم.
•برامج الأطفال يجب �أن تدعم القيم املدنية والتكامل ويجب حفظ
الأطفال من ال�ضغوط التجارية.
•التذكري باللوائح احلاكمة للربامج التي قد ال تكون مالئمة للق�رص
(التعريف با�ستخدام �إيقونات خا�صة) .
•التحذير امل�سبق قبل �إذاعة م�شاهد ت�صور العنف .
•االهتمام الفائق عند تغطية �أخبار حوادث �إرهابية �أو احتجاز
رهائن ،وبخا�صة جتنب عر�ض املبادئ املتطرفة للإرهابيني.
•التذكري باللوائح العامة التي حتكم �إعالنات التليفزيون التجارية .
•ن�صيب معلن واحد يجب �أال يزيد على  %8من �إيرادات �إعالنات
فران�س تيليفزيون.
•فوا�صل الإعالنات ال يجب �أن تركز على ا�سم جتاري واحد.
•جتنب تعار�ض امل�صالح الذي قد يقو�ض امل�صداقية �أو ي�رضها.
•التعاون خارج فران�س تيليفزيون حمدود (مثال يف التدريب
واملنظمات غري الهادفة للربح ومناق�شة امل�سائل العامة) ويجب �أن
تكون معلنة.
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و�أخري ًا ،وقعت يف � 24أغ�سط�س  ،2000اتفاقية ب�ش�أن ال�سلوك الأخالقي ل�صحفيي فران�س
 2والتي تت�ضمن تفا�صيل معايري الإنتاج الإ�ضافية بني الإدارة وجميع نقابات ال�صحفيني.
ٍ
أفكارا،
ويجري تذكري ال�صحفيني ب�أن ال�صور «لي�ست حمايدة �أبداً ،بل حتمل
معلومات ،و� ً
وم�شاعرا ».ويف حني تتيح التكنولوجيا تغطية حية لل�شئون ،يجب �أن ي�سبقها بحث دقيق.
ً
كما �أن ا�ستخدام ال�صور اخلارجية كال�صور التي تنتجها م�صادر �أخرى غري ال�صحفيني يجب
�أن يكون حمدودا .ويجب �أال يقبل ال�صحفيون هدايا �أو امتيازات قد ت�ؤثر على ا�ستقالليتهم.
ويحظر عليهم كذلك اال�شرتاك يف �أن�شطة خارج حمطة فران�س  ،2مثل التدريب الإعالمي �أو
ال�شئون التي تنظمها ال�رشكات �إال عندما ت�سمح لهم الإدارة بذلك ر�سميا.
وعند التطبيق ،ال تكون القنوات العامة دائما (مرجعية) كما يفرت�ض �أن تكون .ويف
حني �أن «فران�س تيليفزيون» رف�ض االنتقال �إىل تليفزيون الواقع ،ف�إن العديد من براجمه
احلوارية �أثارت مرارا اجلدل وال�شكاوي .وعلى �سبيل املثال� ،أثار برنامج «�إنه اختياري»
وهو برنامج حواري فيه يدافع الأفراد عن �أ�ساليب حياتهم ،احتجاجات من بع�ض امل�شاهدين
الن�شغاله بالتوافه وب�سبب �سوقيته ،و�أنه يقدم ال�سلوك الهام�شي باعتباره �سلوكا مرغوبا� ،أو
ت�شجيع الن�سبية فيما يتعلق باملعايري االجتماعية( .)49ومع ذلك وجد م�شاهدون �آخرون �أن هذا
الربنامج مفيد وتثقيفي ،حيث �إنه �ساهم يف ن�رش الت�سامح نحو الأقليات .وهناك برنامج حواري
�آخر هو برنامج «اجلميع يتحدث عنه» ،كان حمل انتقاد �شديد بعد �أن قدم �صحفيا زعم �أنه مل
توجد �أدلة على هجوم �إرهابي �ضد مبنى البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية) يف � 11سبتمرب
 .2001ومقدم هذا الربنامج كان �أي�ض ًا متخ�ص�صا يف طرح �أ�سئلة غري مالئمة على ال�سيا�سيني
حول تف�ضيالتهم و�سلوكهم اجلن�سيني.
وقيما يتعلق بالأخبار ،ف�شلت قناتا فران�س  ،2وفران�س  ،3يف منا�سبات عديدة ،يف تلبية
التزاماتهما الأ�سا�سية بنقل احلقائق بدقة .و�أ�شهر حالة �سيئة ال�سمعة حدثت يف  3فرباير ،2004
عندما �أعلن ديفيد بوجادا ،مذيع ن�رشة الأخبار يف قناة فران�س  2يف ن�رشة الثامنة م�ساء �أن الن
جوبيه ،رئي�س الوزراء ال�سابق اعتزل ال�سيا�سة ا�ستنادا �إىل م�صادر يفرت�ض �أنها موثوقة.
ويف اللحظة نف�سها ،كان جوبيه يجري مقابلة يف تليفزيون «تي �إف� »1أو�ضح حاللها �أنه لن
يعتزل .وكان هذا اخلط�أ حمل انتقاد �شديد وا�سع النطاق يف و�سائل الإعالم الأخرى .ورغم
اعتذار بوجادا عالنية ،ف�إن رئي�س فران�س تيليفزيون قرر �إيقافه عن العمل ملدة  15يوما ،كما
�أجرب مدير الأخبار يف قناة فران�س  2على اال�ستقالة .كما وجه املجل�س الأعلى للبث الإذاعي
والتليفزيوين اللوم لقناة فران�س  .2ويف حالة منف�صلة ،قدم ق�سم الأخبار يف قناة فران�س 5
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�شخ�صاً ،يعمل حماال يف مطار �أوريل ،على �أنه �إرهابي حمتمل يف حني �أظهرت التحقيقات �أنه
كان �ضحية حقد �أ�رسى.
ومن امل�ؤكد �أن هذه احلوادث جميعا تربز �إحدى امل�شاكل البنائية التي تواجهها القنوات
العامة .ونظرا لأنها مطالبة ب�أن تتناف�س مع القنوات التجارية وحتقيق تقديرات �أداء عالية،
مييل ال�صحفيون لتحمل خماطر مبالغ فيها وتغطية �أخبار دون التحقق من م�صادرها .وقد
يكون ذلك نتيجة لت�أثري كل من تق�ص التدريب واملناف�سة ال�شديدة بني ال�صحفيني ،مما دفع
بع�ضهم �إىل التغا�ضي عن القواعد الأخالقية للممار�سة من �أجل ن�رش الأخبار ال�ساخنة.

 -5تنظيم و�إدارة املحطات التليفزيونية التجارية
هناك ثالث قنوات جتارية �أر�ضية لكل منها طابع خا�ص« .تي �إف »1وهي قناة ذات
اهتمامات عامة وموجهة نحو الأ�رسة .و»�إم »6وت�ستهدف �شباب امل�شاهدين من خالل برامج
تليفزيون الواقع وامل�سل�سالت واملجالت التي تتناول ال�شئون اجلارية .و»كانال »+وهي قناة
تليفزيونية للم�شرتكني تركز على الأفالم ومباريات كرة القدم .وتتمتع قناة «تي �إف ،»1التي
ت�صل لثلث امل�شاهدين يف املتو�سط وحت�صل على ن�صف �إيرادات الإعالنات التليفزيونية ،بو�ضع
م�سيطر ال مثيل له يف �أي من البلدان ال�صناعية الأخرى .وبغ�ض النظر عن االلتزامات العامة
املفرو�ضة على جميع حمطات البث ،ف�إن املحطات التجارية لديها التزامات قليلة حمددة.
ورغم وجود قواعد ملكية م�شرتكة معقدة ،ف�إن ذلك ال مينع هذه القنوات �أن تكون جزءا من
جمموعات �أكرب تنخرط يف عمليات لتقدمي خدمات تليفزيونية للم�شرتكني وف�ضائية ،والإنتاج
التليفزيوين �أو �إ�صدار الفيديو ،وتقدمي خدمات تليفزيونية للم�شرتكني وف�ضائية.
� 1-5شبكة املحطات التجارية
حمطات التليفزيون التجارية الثالث هي «تي �إف ،»1و»�إم »6و»كانال ،»+وكل منها
جزء من جمموعة �أكرث منخرطة يف عمليات للإنتاج ،و�إ�صدار الفيديو ،وتقدمي خدمات
تليفزيونية للم�شرتكني وف�ضائية.
وت�سيطر ثالث جمموعات رئي�سية على قطاع الإذاعة هي�« :إن �إر جي» و»�إر اي �إل»
(برتل�سمان) و�أوروبا( 1ال جاردير جروب) .وتدير كل حمموعة من هذه املجموعات العديد
رواق عربي العدد 62-61

تريي فيديل

195

من �شبكات حمطات الإذاعة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك نحو �ألف حمطة �إذاعة م�ستقلة،
بع�ضها تابع ل�شبكات قومية.
وقناة «تي �إف »1منذ بدايتها كمحطة تليفزيونية خا�صة يف عام  1987من خالل خ�صخ�صة
القناة العامة الأوىل ،ظلت با�ستمرار �أكرث املحطات �شعبية ،وجتتذب نحو ثلث �إجمايل
امل�شاهدين .وتركز برامج قناة «تي �إف،»1وهي قناة ذات اهتمام عام وموجهة للأ�رسة ،على
م�سل�سالت التليفزيون والأفالم والريا�ضة والت�سلية يف �أوقات ذروة امل�شاهدة ،وتذيع الفقرات
الريا�ضية وبرامج الت�سلية قبل �أوقات ذروة امل�شاهدة ،وال�شئون اجلارية والربامج احلوارية يف
ال�ساعات املت�أخرة من الليل .ون�رشات الأخبار يف قناة «تي �إف »1ناجحة ب�شكل خا�ص ،حيث
يبلغ متو�سط امل�شاهدين نحو �سبعة ماليني م�شاهد لأخبار الواحدة ظهرا ،و 8.7مليون م�شاهد
يف املتو�سط لأخبار الثامنة م�ساء .وهذا �ضعف م�شاهدي ن�رشات �أخبار فران�س  .2وقناة «تي
�إف »1هي فرع ملجموعة «تي �إف »1املنخرطة �أي�ضا يف الإنتاج امل�سموع واملرئي وامل�شرتكة
و�إ�صدار الفيديو وقنوات تبث للم�شرتكني من خالل الكابل وقنوات ف�ضائية .وت�سيطر عليها
جمموعة بويجي وهي �رشكة عائلية بد�أت �أعمالها يف الأ�شغال العامة.
ويف البداية ،تخ�ص�صت حمطة «�إم »6التي �أن�شئت يف عام  ،1986يف الربامج املو�سيقية
وم�سل�سالت التليفزيون ،وت�ستهدف �شباب امل�شاهدين .وقامت املحطة بتنويع ما تقدمه من
خالل �إدراج برامج ال�شئون اجلارية ال�شعبية والأفالم الت�سجيلية .و�ألزمت قناة «�إم »6نف�سها
م�ؤخرا بتليفزيون الواقع بقوة وا�ستوردت برامج مثل «الأخ الكبري» �أو الأعزب .وطبقت قناة
«�إم ،»6حتى الآن« ،ا�سرتاتيجية الربامج امل�ضادة» بال�سعي لبث برامج خمتلفة عن تلك التي
تبثها «تي �إف »1وفران�س  2يف الوقت نف�سه .وقناة «�إم »6لها برامج متميزة جدا ،ون�رشات
�أخبار ق�صرية جدا (تعرف بن�رشات �أخبار الدقائق ال�ست) وتذاع قبل الواحدة ظهرا والثامنة
م�ساء ب�ست دقائق ،وال تذيع برامج ريا�ضية تقريبا .وهذه اال�سرتاتيجية قد يتم مراجعتها يف
امل�ستقبل القريب ،حيث تخطط قناة «�إم »6على ما يبدو ل�رشاء حقوق �إذاعة �شئون ريا�ضية.
وقناة «كانال  »+التي �أن�شئت عام  1984هي �أقدم حمطة خا�صة .وهي تقدم خدمة ا�شرتاك
خمتلطة ،تتطلب ا�ستخدام جهاز لفك ال�شفرات مل�شاهدة براجمها امل�شفرة ،ماعدا برناجمها غري
امل�شفرة (التي تذاع يف منت�صف اليوم من ال�سابعة وحتى الثامنة والن�صف م�ساء) .وهي تركز
على الأفالم وال�شئون الريا�ضية ،خا�صة مباريات كرة القدم .وعلى الرغم من �أنها قوبلت يف
البداية بتوج�س وا�سع النطاق ،ف�إن �أداء «كانال »+كان جيدا ب�شكل ا�ستثنائي خالل ال�سنوات
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الع�رش املا�ضية ،وبلغ �أكرب عدد مل�شرتكيها  4.6مليون م�شرتك يف عام  .2000و�صدرت
�صيغة براجمها لدول �أوربية مثل �أ�سبانيا وبلجيكا وبولندا .و�شهدت هذه القناة ،منذ عام
� ،2000أوقاتا ع�صيبة ب�سبب �إعادة تنظيم �رشكتها الأم «فيفندي» ،واملناف�سة املتزايدة لقنوات
الأفالم الأخرى املتاحة من خالل البث بالكابل �أو البث الف�ضائي ،وكذلك من خالل �أقرا�ص
الفيديو الرقمية «دي يف دي»  ،DVDو�أخريا ،ال�ستنفاد �صيغتها الأولية .وانعك�س ذلك
يف انهيار قاعدة اال�شرتاكات يف قناة “كانال ”+من  4.576مليون يف دي�سمرب � 1999إىل
 4.35مليون يف دي�سمرب  .2003ومع ذلك ،ف�إن �رشاء حقوق بث جميع مباريات الدوري
الفرن�سي لكرة القدم ،م�ؤخرا ،وتطور التليفزيون الرقمي ،والذي قد يتيح لقناة “كانال”+
تقدمي خدمات تليفزيونية عديدة على القناة نف�سها قد يوقف ذلك الرتاجع .ويت�ضح ذلك يف زيادة
قاعدة امل�شرتكني �إىل  4.7مليون يف دي�سمرب .2004
 2-5ملكية التليفزيون التجاري وتعدد امللكية
يحكم امللكية وتعدد امللكية يف قطاع الإعالم قانون حرية الإعالم لعام  ،1986والذي
�أحلقت به قوانني وقرارات الحقة .من ناحية ،هناك العديد من الأحكام التي تفر�ض قيودا
على تركيز امللكية لكل نوع من الو�سائط الإعالمية (تليفزيون �أر�ضي� ،إذاعة �أر�ضية ،حمطة
ف�ضائية ،ونظم بث من خالل الكابل)( .)50وال توجد قيود على عدد القنوات التي تبث من
خالل الكابل والقنوات الف�ضائية التي قد متلكها �رشكة واحدة .وامللكية الأجنبية مقيدة �أي�ضا
بن�سبة  %20يف �رشكة بث واحدة كحد �أق�صى .من ناحية �أخرى ،ف�إن تعدد امللكية مقيد مبا يطلق
عليه “�أو�ضاع اثنني من ثالثة” (قاعدة  ،)3/2وتطبق �سواء على امل�ستوى القومي �أو الإقليمي
(انظر جدول � 11أدناه).
ويف حني �أن هذه الأحكام هدفها �ضمان تعدد الربامج والتعددية ال�سيا�سية من خالل التنوع
يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،ف�إنها كانت حمل انتقاد على �أ�س�س عديدة .وكانت فاعليتها حمل انتقاد،
لأنه لي�س للمجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين �أو لغريه �سلطة املوافقة على تغيري امللكية
يف قطاع الإعالم( .)51وعندما باعت �رشكة �سويز معظم �أ�سهمها يف حمطة “�إم ،”5وجمموعة
“�آه �إر تي �إي” مل ي�ستطع املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين �أن يلزم جمموعة “�إر تي
�إل” بتنفيذ التزاماتها املن�صو�ص عليها عند الرتخي�ص لها(.)52
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ويقال كذلك �إن قيود امللكية مفرطة يف جمودها وال ت�سمح ب�إجراء التعديالت ال�رسيعة
ال�رضورية يف قطاع �رسيع التطور مثل قطاع التليفزيون .هذه القيود كانت حمل انتقاد كذلك
لكونها غري كافية ل�ضمان التعددية يف املجتمع( .)53ووجود مالك عديدين قد ال يرتجم �إىل تنوع
تعددي �إذا كان لدي املالك وجهات نظر مت�شابهة وقيم واحدة ،كذلك .ف�إن قوي ال�سوق ميكن
�أن تدفع املالك املختلفني نحو تقدمي حمتوى مت�شابه للو�صول للقطاع نف�سه ال�سائد من امل�شاهدين.
هذا هو �سبب يف القواعد املنظمة للملكية وتعدد امللكية يف فرن�سا ت�ستكمل بلوائح تنظيم املحتوى
الذي تقدمه كل حمطة.
وهناك توتر م�ستمر يف قواعد تنظيم امللكية يف فرن�سا يتمثل يف كيفية التوفيق بني �إن�شاء
جمموعات �إعالمية كبرية قادرة على املناف�سة مع �رشكات قاب�ضة �أخرى متعددة اجلن�سيات
على ال�صعيد الدويل (الأمر الذي يتطلب قدرا من الرتكيز) ،وتعددية و�سائل الإعالم وتنوعها
(وهو ما يتطلب تنظيما مانعا لالحتكار) .وتعاملت احلكومات املتعاقبة مع هذا التحدي بطرق
خمتلفة يف املا�ضي .فعند بيع قناة “تي �إف ”1التي كانت حمطة عامة (�آنئ ٍذ) ل�رشكات خا�صة يف
عام  ،1987كان �أحد �أ�سباب ف�شل العر�ض الذي تقدمت به جمموعة ها�شيت ،الوجود القوى
للمجموعة يف و�سائل الإعالم املطبوعة .وبعد ع�رش �سنوات ،رحب كل من الرئي�س جاك
�شرياك ،ورئي�س الوزراء ليونيل جو�سبان ودعما ا�ستحواذ جمموعة فيفندى على �سيجرام
(يونيفر�سال).
و�إىل الآن ،ف�إن الأثر الرئي�سي لتنظيم تعدد امللكية هو �إبقاء و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة
منف�صلة عن و�سائل الإعالم املطبوعة .وهذه اللوائح املنظمة مل تغلق �سوق ال�صوتيات
واملرئيات �أمام ال�رشكات الأجنبية ،كما ات�ضح من خالل الأمركة امل�ست�رشية للقنوات التي تقدم
خدمة للم�شرتكني من خالل الكابل وا�ستخواذ جمموعة �إر تي �إل على حمطة “�إم ”6الإذاعية.
ويف احلالة الأخرية ،ف�إن الواقعية االقت�صادية انت�رصت على ما يبدو على القواعد القانونية.
و�أخذا يف االعتبار الو�ضع اجلديد الذي �سين�شئه البث الرقمي ،لذا مت �إقرار قواعد �إ�ضافية
تنظم تعدد امللكية يف عام  ،2001بال�سماح لل�رشكة الواحدة بامتالك �سبعة تراخي�ص خلدمات
التليفزيون الرقمية كحد �أق�صي.
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جدول (  ) 11تنظيم امللكية
مدة
الرتخي�ص

التليفزيون
الأر�ضي

ترخي�ص
مبدئي ع�رش
�سنوات
مع �إمكانية
التمديد خلم�س

التليفزيون
الأر�ضي
املحلي

ترخي�ص
مبدئي لع�رش
�سنوات مع
�إمكانية التمديد
مرتني خلم�س
�سنوات يف كل
مرة.

القومي

()54

�سنوات

()55
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امللكية بوا�سطة
�رشكة واحدة ()%

ملكية
�أجنبية ()%

•�أقل من 49
يف املائة (�إال �إذا
كان متو�سط ح�صة
امل�شاهدين �أقل من
 2.5يف املائة)
•�إذا كانت �أكرب
من  %15يف حمطة
واحدة ،ثم �أقل من
 %15يف املحطة
الثانية
•�إذا كانت �أعلى
من  %5يف حمطتني
تكون �أقل من %5
يف املحطة الثالثة.

�أقل من
%20

�أقل من %49

�أقل من
%20

القيود على تعدد امللكية

ال�رشكة الواحدة ال يجوز
لها �أن متلك �أكرث من
()56
ترخي�ص للخدمة القومية
ح�سب قاعدة 3/2

�إذا عملت حمطات
تليفزيونية عديدة ،ف�إن
�إجمايل عدد ال�سكان الذين
تخدمهم ال يجب �أن يقل عن
 12مليون من ال�سكان.
قاعدة 3/2

تريي فيديل

�إذاعة
�أر�ضية

خدمة البث
التليفزيوين
الف�ضائي

ترخي�ص
مبدئي خلم�س
�سنوات مع
�إمكانية التمديد
لفرتتني كل
منهما خم�س
�سنوات

ع�رش �سنوات

ال يوجد

�أقل من � %50إذا
كانت �أكرث من
الثلث يف حمطة
واحدة ،وتكون �أقل
من الثلث يف اخلدمة
التالية.
�إذا كانت �أكرث من
 %5يف حمطتني،
تكون �أقل من %5
يف املحطة الثالثة.

�أقل من
%20

ال يوجد

199

�إذا عملت �شبكات عديدة،
يجب �أن يقل �إجمايل ال�سكان
الذين تخدمهم عن 150
مليونا ون�صيب اجلمهور
�أقل من  .%20قاعدة 3/2

ال يجوز ل�رشكة واحدة
متلك �أكرث من ترخي�صني
خلدمة البث التليفزيوين
الف�ضائي.

الإذاعة
بالقمر
ال�صناعي

خم�س �سنوات

�أقل من %50

ال يوجد

ال يوجد

�شبكات
الكابل

 20عاما

ال يوجد

ال يوجد

قاعدة 3/2
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� 3-5إطار عمل الربنامج
بالإ�ضافة �إىل االلتزامات العامة جلميع املحطات (انظر الق�سم  ،)6ف�إن املحطات اخلا�صة
مطالبة باالمتثال ل�رشوط معينة للربامج �أو الإنتاج كنتيجة لعقود الرتخي�ص التي وقعتها مع
املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين (انظر الق�سم .)2-3
جدول ( )12امتثال املحطات اخلا�صة ل�رشوط الربامج التي حددتها ()2002
“تي �إف”1

الأخبار
وال�شئون
اجلارية

برامج
لل�شباب

“�إم”6

ال�رشوط

االمتثال

� 800ساعة/
�سنويا

� 881ساعة

� 1000ساعة/
�سنويا

� 1155ساعة/
�سنويا

� 50ساعة/
�سنويا للأفالم
الت�سجيلية

� 50ساعة
و 38دقيقة

برامج ر�سوم اال�ستثمار0.6 :
 %من الأرباح
متحركة
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% 0.66

ال�رشوط

ال يوجد

ال يوجد

•احلد الأدنى:
 %1من ا�ستثمارات
الإنتاج.
•احلد الأدين:
 %50من الأعمال
الأوروبية.

االمتثال

؟

؟

%1.01
%55.4

تريي فيديل

ال يوجد

الربامج
املو�سيقية

؟

•احلد الأدنى%30 :
من �إجمايل وقت
الربامج.
•احلد الأدنى%30 :
من املو�سيقي الفرن�سية
خالل الربامج
املو�سيقية

%31.9

•حد �أدين من
اال�ستثمار  43مليون
يورو

%57.4

• 150لقطة فيديو
لفنانني فرن�سيني
• 30لقطة فيديو
لفنانني فرن�سيني جدد

201

150
48

امل�صدر :املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين.

ومن بني املحطات التليفزيونية التجارية ،تخ�ضع «كانال »+للوائح نوعية عديدة نظرا
لطابعها اخلا�ص .وعندما بد�أت املحطة �إر�سالها عام  1984كمحطة للم�شرتكني ،تركز على
الأفالم� ،سمح لها ب�إذاعة �أفالم روائية يزيد عددها على ما تذيعه املحطات الأخرى .كما
متتعت كذلك مبيزة ال�سماح لها بعر�ض الأفالم بعد عام واحد من عر�ضها بدور العر�ض
ال�سينمائي ،مقابل � 24شهرا �أو � 36شهرا املفرو�ضة على املحطات الأخرى ،وكتعوي�ض عن
ذلك ،وافقت «كانال »+على ا�ستثمار ح�صة كبرية من مواردها يف متويل �صناعة ال�سينما
الفرن�سية .هذا االتفاق انعك�ست يف التزامات الربامج والإنتاج املناطة بها قناة «كانال »+من
خالل قرارات واتفاقات كما يت�ضح يف اجلدول رقم (.)13
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جدول ( )13التزامات قناة “كانال  ”+مقارنة باملحطات الأخرى 2003
“كانال”+

حمطات �أخرى

�أق�صى عدد من
الأفالم الروائية
�سنويا

500
(منها  150من منت�صف الليل و حتى الظهر)

 144( 192يف
وقت ذروة امل�شاهدة)

احلد الأدنى من
اال�ستثمار
يف �إنتاج الأفالم

 %20من الإيراد ال�سنوي

 %2.3من الأرباح

الإنتاج م�سموع
ومرئي

 %4.5من الأرباح للأعمال املنتجة يف
االحتاد الأوروبي والأعمال املنتجة يف فرن�سا

%18.5-16

امل�صدر :املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين ،و»كانال.»+

ويف التطبيق ،ت�سمح االلتزامات القانونية للمحطات التجارية بقدر كبري من املرونة يف
ا�سرتاتيجيات و�ضع الربامج .وبعد الرتكيز على برامج الت�سلية وامل�سابقات والربامج احلوارية
حتى نهاية الت�سعينيات ،حتولت حمطة «تي �إف� »1إىل جدول �أكرث توازنا �شمل �أفالم احلركة
وامل�سل�سالت التليفزيونية ومباريات كرة القدم .وكانت «تي �إف »1ناجحة ب�شكل خا�ص يف
امل�سل�سالت التليفزيونية ،وكان  60منها من بني �أكرب  100برنامج من حيث امل�شاهدة خالل
العام .وكذلك ،ف�إن جميعها كان تقريبا �إنتاجا فرن�سيا ،مبا يتناق�ض مع الفكرة ال�شائعة يف
فرن�سا ب�أن امل�سل�سالت والأفالم الأمريكية فقط هي الرائجة .والعن�رص الأ�سا�سي بني برامج
«تي �إف »1هو �شعبية ن�رشة �أخبار ال�ساعة الثامنة م�ساء ،والتي كانت جتتذب يف املتو�سط 8.7
مليون م�شاهد عام  ،2003ولها ف�ضل االحتفاظ بجمهور كبري قبل الن�رشة وبعدها.
ومل يتغري مذيعو ن�رشات الأخبار يف «تي �إف »1منذ  15عاما .واجلانب الأكرث مدعاة
للده�شة يف حمطة «تي �إف »1هو قدرتها الوا�ضحة على حتقيق تقديرات �أداء عالية مهما كان
نوع الربامج التي تقدمها ،حيث ينجذب م�شاهدوها �أ�سا�سا لأ�سلوب القناة �أكرث من حمتوى
الربنامج نف�سه .و�أخرياً ،ف�إن �إدارة القناة م�ستجيبة للغاية .فالربامج التي ال تلقى �شعبية تلغي
فورا وكذلك يتم على الفور ا�ستبدال املذيعني واملنتجني الذين ال ي�ؤدون جيدا .وبعد �أن عاملت
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برامج تليفزيون الواقع بو�صفها «قمامة» يف عام  ،2000بد�أت «تي �إف »1يف �إنتاج برامج
تليفزيون الواقع اخلا�صة بالقناة يف العام التايل.
وبالن�سبة ملحطة «�إم ،»6ف�إن القواعد املنظمة مل متنع القناة من �أن تلج�أ ب�شدة �إىل برامج
تليفزيون الواقع� ،أ�سا�سا عن طريق ا�سترياد �أ�شكال �أجنبية مثل برامج الأخ الكبري،
والأعزب ،ومعبود البوب .كما ا�ستوردت «�إم »6العديد من امل�سل�سالت الأمريكية ،لكنها
تذيع �أي�ضا برامج مبتكرة عن ال�شئون اجلارية �أو برامج االكت�شافات مثل برنامج «كابيتال»
(عا�صمة) ،الذي يغطي نطاقا عري�ضا من الق�ضايا االجتماعية ب�أ�سلوب حي وجديد� ،أو برنامج
«املنطقة املحرمة» والذي يعالج بجر�أة ق�ضايا مثرية للجدل مرتبطة باالجتاهات اجلديدة يف
�أ�ساليب احلياة ،وحمطة «�إم »6تقف الآن على مفرتق طرق على ما يبدو ،وعليها �أن تقرر
ما �إذا كانت �ستدخل يف مناف�سة �أكرث مبا�رشة مع «تي �إف »1با�ستهداف جمهور �أعر�ض وتقدمي
جمموعة �أكرب من الربامج ،مبا فيها برامج �إخبارية بحيث ال يتجاوز الربناجمان املتتابعان
ع�رش دقائق يوميا ،والربامج الريا�ضة.
 4-5معايري حتريرية

بع�ض املوا�صفات التحريرية التي تطبق على املحطات التجارية من�صو�ص عليها يف عقود
الرتخي�ص التي وقعتها مع املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين وعلى نحو �أكرث حتديدا،
تن�ص هذه العقود على:
•التحقق من �صحة امل�صادر والك�شف عنها متى �أمكن .والأخبار غري امل�ؤكدة �أو التي مل يتم
التحقق من �صحتها يجب عر�ضها هكذا.
•ا�ستخدام �أ�ساليب جمع الأخبار خل�سة عرب و�سائل مثل الكامريات اخلفية �أو امليكروفونات
غري املرئية يجب تقييده وتف�سريه للجمهور.
•ا�ستخدام ا�ستطالعات الر�أي هاتفيا و�إجراء مقابالت ميدانية يجب �أال تقدم على �أنها ممثلة
لكامل ال�سكان.
•يجب على حمطات البث �أن متتنع عن ا�ستخدام الأدوات الفنية التي تعدل حمتوى �أو
معني ال�صور ،با�ستثناء م�سل�سالت التليفزيون �أو برامج الرتفيه وفقط �إذا مت تف�سريها
للجمهور.
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•ال�صور التي تعر�ضها حمطات التليفزيون يجب �أن ترتبط مبا�رشة بالق�ص�ص الإخبارية،
وتلك امل�ستمدة من الأر�شيف يجب التنويه عن ذلك وعن م�صدرها وذكر تاريخها.
•ال�صور �أو الأ�صوات التي يعاد بثها و معاجلتها دراميا ال ميكن عر�ضها بدون �إخبار
اجلمهور.
•يجب جتنب اخللط بني الأخبار والرتفيه.
•يجب �أن ت�ستخدم املحطات �إعالميني مهنيني يف �إنتاج براجمها.
وف�ضال عن التزاماتها التجارية ،طبقت حمطتا “تي �إف ”1و”�إم ”6معايريهما التحريرية.
ففي عام  ،1994طبقت “تي �إف 18 ”1قاعدة �أخالقية ،مماثلة �أ�سا�سا لتلك املن�صو�ص عليها
يف عقد الرتخي�ص الذي وقعته مع املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين .ويذكر التقرير
ال�سنوي ملحطة “تي �إف ”1لعام � 2003أن ال�رشكة “قامت بجهود كبرية فيما يتعلق بالبث
الأخالقي ”.كما �أ�شار �أي�ضا �إىل �أن املحطة “�أن�ش�أت خدمة ملطابقة الربامج داخليا لل�سيطرة على
جميع الربامج املقرر بثها من خالل القناة”.

 -6تنظيم البث -التزامات م�شرتكة
بينما توجد التزامات معينة ملحطات البث العامة ،وللمحطات اخلا�صة بالرتتيب ،ف�إن
املحطات اخلا�صة والعامة ملتزمة �إىل حد كبري بااللتزامات نف�سها .وبالن�سبة ملحطات الإذاعة
والتليفزيون العامة ،ف�إن هذه االلتزامات مدرجة يف �رشوطها املرجعية(� .)57أما بالن�سبة
ملحطات الإذاعة والتليفزيون التجارية الأر�ضية والقنوات املتاحة من خالل الكابل والأقمار
اال�صطناعية ،ف�إنها مذكورة يف عقد الرتخي�ص .وا�ستخدام م�صطلحني خمتلفني يف القواعد
املتماثلة يربز حقيقة �أن التزامات حمطات الإذاعة والتليفزيون العامة مفرو�ضة من قبل
احلكومة من مرا�سيم ،يف حني �أن االلتزامات املفرو�ضة على حمطات الإذاعة والتليفزيون
التجارية تنتج عن اتفاقات تعاقدية بينها وبني املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين(.)58
وااللتزامات امل�شرتكة بني حمطات الإذاعة والتليفزيون العامة واخلا�صة تهدف �إىل �ضمان
تعددية الآراء وتنوعها ،وحماية امل�شاهدين ال�صغار ،وحتديد نطاق امل�شاهدة .ويف فرن�سا ،كما
يف العديد من الأقطار الأخرى ،تعترب حرية الإعالم �أحد ال�رشوط الأ�سا�سية للدميقراطية� .إال
�أنه من املعرتف به �أن بع�ض القيود على الإعالم �رضورية لدعم التما�سك االجتماعي والعدالة
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و�سائر القيم الأخرى مثل الكرامة الإن�سانية؛ و�أي�ض ًا حلماية احلريات الأخرى ،خا�صة حقوق
امللكية .وثمة جانب جوهري �آخر من هذه االلتزامات م�صمم حلماية الهوية الفرن�سية ،والتنوع
الثقايف ،من خالل ح�ص�ص الربامج والقيود ،ونظام فريد لدعم �إنتاج �أفالم و�أعمال م�سموعة
ومرئية باللغة الفرن�سية.
 1-6التعددية ونزاهة املعلومات
مييز �إطار العمل التنظيمي الفرن�سي بني نوعني من التعددية :تعددية خارجية وتعددية
داخلية .وترتبط التعددية اخلارجية بتنوع م�شغلي القنوات ،والتي تتحقق خالل عملية
الرتخي�ص ،حتت م�سئولية املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين ،وت�ستند على لوائح
امللكية وتعدد امللكية (انظر الق�سم � .)2-5أما التعددية الداخلية فرتتبط بتنوع الربامج املقدمة
على كل قناة ،وهي �أي�ض ًا �إحدى قواعد املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين .وهذه
ترنجم طبقا للخطوط التالية – القواعد العامة للتعددية ال�سيا�سية الداخلية والفواعد التنظيمية
خالل احلمالت االنتخابية.
 1-1-6القواعد العامة للتعددية ال�سيا�سية الداخلية

وفيما يتعلق بالتعددية الداخلية ،و�ضع املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين العديدة
من القواعد العامة التي تدور جميعها �أ�سا�سا حول فكرة �إتاحة وقت مت�ساوٍ  .وحتى عام ،2000
كان يتعني على جميع املحطات االمتثال ملا يطلق عليه “قاعدة ثالثة �أثالث” عند تغطية الأن�شطة
ال�سيا�سية .يعني ذلك �أن املحطات عليها تخ�صي�ص ثلث وقت بثها للحكومة ،وثلث للأحزاب
ال�سيا�سية املمثلة يف الربملان والتي ت�ؤيد احلكومة ،وثلث �آخر للأحزاب ال�سيا�سية التي متثل
املعار�ضة يف الربملان.
ويف يناير  ،2000عدل املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين �سيا�سته حول التعددية
ال�سيا�سية يف التليفزيون وو�ضع معايري جديدة عرفت با�سم “املبد�أ املرجعي” .فمن ناحية ،عدل
املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين قاعدة الثالثة �أثالث عن طريق ا�شرتاط و�صول
“عادل” للأحزاب ال�سيا�سية غري املمثلة يف الربملان �إىل التليفزيون ،و�أعيدت �صياغة القاعدة
الأ�سا�سية للتعددية ال�سيا�سية لت�صبح كالتايل:
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وقت البث املخ�ص�ص لل�سيا�سيني الذين ميثلون املعار�ضة يف الربملان ال يجب �أن يقل عن 50
يف املائة من �إجمايل وقت البث املخ�ص�ص لل�سيا�سيني املمثلني للحكومة ولأحزاب الأغلبية يف
الربملان ،كذلك ،يتعني على م�شغلي القناة �ضمان تخ�صي�ص وقت عادل لل�سيا�سيني املمثلني لهذه
الأحزاب غري املمثلة يف الربملان”.
غري �أن املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين مل يعرف على ما يبدو املعنى الدقيق
لكلمة “عادل” يف هذا ال�سياق.
ومن ناحية �أخرى ،ذكر املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين �أنه ،بالإ�ضافة �إىل
امل�ؤ�رشات الكمية التي تركز على البيانات العامة لل�سيا�سيني ،ف�إن الأمر يحتاج �إىل املزيد من
التقييم الكيفي للتغطية لل�سيا�سة لو�سائل الإعالم ،مثل مدة الربامج املخ�ص�صة لل�سيا�سة و�شكلها
وجمهورها.
ومن الناحية العملية ،ف�إن املبد�أ املرجعي اجلديد الذي بد�أ العمل به يف يناير  2000عدل
على ما يبدو “قاعدة الثالثة �أثالث” فقط �إىل قاعدة “حوايل  30باملائة و 30باملائة و 30باملائة،
وحواىل ع�رشة باملائة ”.ولي�س وا�ضحا كيف مت تنفيذ التقييم الكيفي للتغطية ال�سيا�سية ح�سبما
تقرر الت�رصيحات الر�سمية للمجل�س الأعلى للبث.
 2-1-6الفواعد التنظيمية خالل احلمالت االنتخابية

يطبق خالل احلمالت االنتخابية نظام خا�ص ،يحدد تفا�صيله املجل�س الأعلى للبث الإذاعي
والتليفزيوين ،طبقا لطبيعة االنتخابات .وكمبد�أ عام ،بجري التمييز بني فرتتني .ويف الفرتة
الأويل ،التي يطلق عليها فرتة ما قبل احلملة االنتخابية �أو احلمالت غري الر�سمية ،يتعني على
حمطات التليفزيون �أن ت�ضمن ح�صول جميع املر�شحني ملنا�صب عامة على فر�صة و�صول
“عادلة” لل�شا�شة .ومرة �أخرى ،مل يقدم املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين تعريفا
دقيقا لتعبري عادل ،ولكن ميكن من خالل املالحظات والتعليقات التي قدمها املجل�س ا�ستنتاج
�أنه ي�شري �إىل �أنه يتنا�سب مع الت�أييد العام الذي يح�صل عليه املر�شحون كما ت�سجله ا�ستطالعات
الر�أي .كما يحدد املجل�س �أي�ضا متى تبد�أ الفرتة ال�سابقة على احلملة االنتخابية هذه(.)59
ثم ،يطبق احلكم اخلا�ص بالوقت املت�ساوي� ،أثناء احلملة االنتخابية الر�سمية ،ويتعني على
املحطات تخ�صي�ص وقت مت�ساوٍ لكل مر�شح .وبينما يكون من ال�سهل تطبيق هذه القاعدة على
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انتخابات الرئا�سة ،حيث يتناف�س �أفراد على امل�ستوى القومي ،ف�إن الأمر �أكرث تعقيدا عندما
جترى االنتخابات على م�ستوى مناطق فرعية .ويراجع املجل�س الأعلى للبث الإذاعي
والتليفزيوين �شهريا �أداء حمطات التليفزيون فيما يتعلق بالتعددية ال�سيا�سية على �أ�سا�س الأ�شهر
الثالثة الأخرية .وعندما يرى املجل�س �أن تغطية املحطة غري متوازنة ،ف�إن �إخطارا ر�سميا
يذكر بال�رشوط املرجعية ويدعو �إىل �إجراء التعديالت الالزمة ير�سل للمحطة املعنية(.)60
واجلدل حول تغطية ال�شئون ال�سيا�سية ،الذي كان يف ال�سابق ق�ضية كبرية يف قطاع البث
الفرن�سي� ،أقل كثريا يف الوقت احلايل .والأحزاب الكبرية را�ضية عن الو�ضع احلايل،
وال ت�شكو �إال من م�سائل فنية ،مثل الطريقة التي يح�سب بها وقت البث املخ�ص�ص لزوجات
ال�سيا�سيني� ،أو ما �إذا كان يجب ح�ساب ظهور ال�سيا�سيني يف برامج الت�سلية.
 2-6الدفاع عن التنوع الثقافى
الدفاع عن الثقافة الفرن�سية وت�شجيعها حجر الزاوية يف القواعد املنظمة لقطاع لبث الفرن�سي.
ونظرت احلكومات املتعاقبة ،من اليمني والي�سار على حد �سواء ،با�ستمرار للمنتجات الثقافية
والإعالمية ك�شيء خمتلف عن �أ�شكال املنتجات ال�سلعية الأخرى �أنها تلخ�ص جوانب من هوية
البالد .ونتيجة لذلك� ،أ�صبحت فرن�سا -مدعومة من بع�ض الدول الأخرى مثل كندا -منا�رصة
“ال�ستثناء الثقافة” من مباديء التجارة احلرة ،ودافعت عن احلق يف دعم وتنمية حياة ثقافية
حملية خالقة وتعددية .وجتدر مالحظة �أنه �أعيدت �صياغة فكرة ا�ستثناء الثقافة بطريقة �أكرث
�إيجابية لت�صبح “التنوع الثقايف” ،يف خطوة تكتيكية كبرية بد�أت يف عام .2000
وعلى امل�ستوى الأوروبي ،و�ضع هذا التخوف يف االعتبار جزئيا يف احلل الو�سط ال�سيا�سي
الذي �أدى ،يف عام � ،1989إىل تبني توجيهات “تليفزيون بال حدود” التي و�ضعها االحتاد
الأوروبي( )61التي �أقرت مببد�أ احل�ص�ص ،و�إن كان ب�صورة غام�ضة .وجرى التعبري عنه
على امل�ستوى القومي يف التزامات الربامج والقيود وكذلك يف الأحكام التي ت�شجع الإنتاج
باللغة الفرن�سية.
ويف الآونة الأخرية� ،أ�صبح متثيل التنوع الثقايف للمجتمع الفرن�سي -الذي ي�شري �إىل ت�صوير
“�أنا�س من �أ�صول �أجنبية” من خالل التليفزيون -ق�ضية مثارة و�أدت �إىل بع�ض التغيريات.
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 1-2-6التزامات الربامج بالن�سبة للح�ص�ص

يجب �أن يكون نحو  60يف املائة من الأفالم وامل�سل�سالت التي تذيعها املحطات التليفزيونية
منتجة �أ�صال يف دول �أوروبية و 40يف املائة يف دول ناطقة بالفرن�سية والتي ت�شمل دوال غري
�أوروبية ،و�أ�سا�سا كندا .وينطبق هذا ال�رشط على كل اجلدول وحتديدا على �ساعات ذروة
امل�شاهدة من الثامنة والن�صف م�ساء وحتى العا�رشة والن�صف م�ساء ،لتجنب �إذاعة الربامج
الأوروبية �أو برامج الدول الناطقة بالفرن�سية يف �ساعات مت�أخرة .وبالن�سبة للم�سل�سالت
الفرن�سية فقد جرى متديدها الآن لوقت ذروة امل�شاهدة (بني ال�ساد�سة م�ساء واحلادية ع�رشة
م�ساء).
ويجب على حمطات الإذاعة �أن تلتزم �أي�ضا بنظام احل�ص�ص امل�ستمد جزئيا من التجربة
الكندية .وو�ضعت هذه احل�ص�ص لت�شجيع املطربني الفرن�سيني ،وهو �أي�ضا ملحاربة تقل�ص
قوائم الأغاين الفرن�سية .ففي عام � ،2000أذيعت � 24400أغنية خمتلفة فقط على املحطات
الفرن�سية مقابل � 56300أغنية يف عام  1996ون�صف الفنانني املختلفنب .وكمبد�أ عام ف�إن 40
يف املائة من الأغاين التي تذاع يجب �أن تكون باللغة الفرن�سية �أو بلغة �إقليمية يتم التحدث بها
يف فرن�سا (مثل لغة كوري�سكا �أو بريتاين) ،ويجب �أن يكون  50يف املائة منها �إ�صدارات حديثة
�أو لفنانني م�شهورين جدد (�أو ما ي�سميه الفرن�سيون “املوهوبني اجلدد”) .وللتكيف مع ال�صيغ
املختلفة امل�ستخدمة يف حمطات الإذاعة الفرن�سية� ،أدخل قانون �أول �أغ�سط�س عام 2000
بديلني جديدين( .)62حمطات الإذاعة ذات ال�صيغة “القدمية” يجب �أن تذيع  60يف املائة على
الأقل من �إجمايل الأغاين التي تذيعها باللغة الفرن�سية ،ويظل هناك ع�رشة باملائة من الإجمايل
للإ�صدارات احلديثة .ويجب على حمطات الإذاعة التي تركز على الإ�صدارات احلديثة �أن
تبث  35يف املائة من الأغاين بالفرن�سية .وح�صة  25يف املائة من هذه الأغاين بالفرن�سية يجب
�أن تكون لفنانني جدد.
 2-6-6القيود على الربامج

يف حماولة حلماية �صناعة ال�سينما من مناف�سة التليفزيون ،فر�ض نوعان من القيود الزمنية
على حمطات التليفزيون .الأول يعرف “بالت�سل�سل الزمني لو�سائل الإعالم” وحتديد حد
�أدنى متفاوت من الفرتات الزمنية الفا�صلة بني عر�ض الفيلم يف دور ال�سينما وتوزيعه على
و�سائل الإعالم الأخرى (انظر جدول  .)14وهذا الت�سل�سل الزمني و�ضعه يف البداية القانون
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الفرن�سي .ومنذ  ،1997ومتا�شيا مع توجيهات “تليفزيون بال حدود” املعدلة� ،أ�صبح مبد�أ
الت�سل�سل الزمني �رشطا يف االتفاقات التعاقدية بني حمطات التليفزيون وجمعيات �صناعة
ال�سينما – مكتب ات�صال �صناعة ال�سينما )(BLICونقابة النقاد .و�أحدث اتفاق وقع يف يناير
 1999ملدة خم�س �سنوات ،وهو كالتايل:
اجلدول ( )14ت�سل�سل زمني لتوزيع الأفالم الروائية على و�سائل الإعالم املختلفة
تليفزيون

بعد � 6أ�شهر

بعد � 9شهور

�إ�صدار
الأفالم

فيديو �أو
�أقرا�ص فيديو
رقمية

امل�شاهدة مبقابل
�أو فيديو ح�سب
الطلب

بعد 12
�شهرا

تليفزيون
للم�شرتكني

بعد � 24شهرا بعد � 36شهرا
بث جماين
�إذا كان الفيلم
إنتاجا م�شرتكً ا
� ً

بث جماين

ثانياً :ال ي�سمح للمحطات �أن تبث �أكرث من  192فيلما يف العام �سنويا ،بحد �أق�صي 144
�ساعة بث يف �أوقات ذروة امل�شاهدة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال ميكن �إذاعة الأفالم يف �أم�سيات
الأربعاء واجلمعة ،وخالل �أيام ال�سبت بالكامل وقبل ال�ساعة الثامنة والن�صف م�ساء يف �أيام
الأحد .وتطبق �أحكام خا�صة على قناة «كانال »+وقنوات الأفالم املتاحة على املحطات التي
تبث للم�شرتكني عرب الكابل والقنوات الف�ضائية ،ومتتثل جميع املحطات عادة لهذه القيود،
ويف الواقع ف�إنها متيل �إىل �إذاعة �أفالم �أقل من امل�سموح لها ب�إذاعته.
 3-2-6دعم �إنتاج الأفالم الأوروبية والفرن�سية والإنتاج التليفزيوين

يتخذ دعم �إنتاج الأفالم الفرن�سية والإنتاج التليفزيوين �صورتني� .أوالً :يتعني على حمطات
البث املجانية– با�ستثناء فران�س  ،5و”كانال � -)63(”+أن تخ�ص�ص ح�صة من �إجمايل �إيرادات
العام ال�سابق كحد �أدنى ( %3.2منذ  ،)2002لإنتاج الأفالم الأوروبية .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،يجب تخ�صي�ص  %75من هذه اال�ستثمارات ملنتجني م�ستقلني .وفيما يتعلق باال�ستثمارات
يف الأعمال امل�سموعة واملرئية الأوروبية �أو الناطقة بالفرن�سية ،هناك �أي�ضا حد �أدين لكل حمطة
وفقا لظروفها .ويف جميع احلاالت ،يجب تخ�صي�ص ثلثي اال�ستثمارات يف الأعمال امل�سموعة
واملرئية ملنتجني م�ستقلني.
ثانياً :جميع قنوات التليفزيون� ،سواء الأر�ضية �أو التي تبث من خالل الكابل �أو الف�ضائية،
يجب �أن ت�ساهم بحوايل  %5من �صايف �إيراداتها من العام ال�سابق يف �صندوق دعم �صناعة
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الربامج ) (COSIPالذي يح�صل كذلك على �أموال من ال�رضائب على تذاكر دور عر�ض
الأفالم ،ومن �إيجارات الفيديو(�( .)64أنظر اجلدول  .)15ويخ�ص�ص ال�صندوق منحا و�أ�شكاال
لدعم الأفالم الفرن�سية ومنتجي الأعمال امل�سموعة واملرئية ،ويف الواقع ،يعمل ال�صندوق ك�آلية
دعم مزدوج بني املعلنني واملنتجني ،وكذلك بني املنتجني الأجانب واملنتجني الفرن�سيني .وعلى
�سبيل املثال ،كلما كان فيلم �أمريكي ناجحا من حيث الإيرادات (ومن ثم زادت ال�رضائب
املح�صلة) زادت �أهمية الدعم للمنتجني الفرن�سيني .وقد يقول البع�ض �إن ما يدعو لل�سخرية� ،أنه
بف�ضل �صندوق دعم �صتاعة الربامج ،ف�إن االمربيالية الثقافية الأمريكية تغذي التنوع الثقايف
الفرن�سي.
جدول ( )15البيان املايل �صندوق دعم �صناعة الربامج ()2001
امل�رصوفات

الدخل
البند

مليون يورو

البند

مليون يورو

�رضائب على تذاكر دور
ال�سينما

96.85

دعم انتقائي لإنتاج ال�سينما

73.56

118.00

دعم الإنتاج ال�سينمائي

143.93

�رضائب على �إيجار
الفيديو

10.37

نفقات الإدارة

9.54

�إجمايل فرعي للأفالم

227.00

�إجمايل فرعي للأفالم

225.5

209.77

دعم الإنتاج التليفزيوين

202.71

211.60

نفقات الإدارة

211.60

211.60

�إجمايل فرعي للأعمال
امل�سموعة املرئية

211.61

�رضائب على �إيرادات
املحطات

�رضائب على �إيرادات
املحطات
�رضائب على �إيجار
الفيديو
�إجمايل فرعي الأعمال
امل�سموعة املرئية

امل�صدر :املركز القومي لل�سينما
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 4-2-6متثيل التنوع الثقافى باملجتمع الفرن�سي

مل ي�صبح هذا املو�ضوع ق�ضية مهمة – �إن مل تكن بارزة – �إال يف �أواخر الت�سعينات كجزء من
جدول الأعمال ال�سيا�سي العام املخت�ص ب�إندماج القادمني من بلدان �أجنبية (حوايل ع�رشة باملائة
من �إجمايل ال�سكان) يف فرن�سا .وبينما ي�سلم العديد من امل�شاهدين ومراقبي و�سائل الإعالم ب�أن
التعبري عن تنوع املجتمع الفرن�سي يف التليفزيون �ضعيف للغاية� ،إال �أن تطبيق التنظيم يف هذا
املجال ،يف �شكل ح�ص�ص مثال� ،صعب� ،إن مل يكن م�ستحيال.
ومبوجب الد�ستور الفرن�سي ،ف�إن جميع املواطنني مت�ساوون مهما يكن �أ�صلهم .وال يجب
معاملة اجلماعات العرقية على هذا الأ�سا�س وال ميكن اح�صا�ؤهم( .)65ونتيجة لذلك ،ال ميكن
تطبيق �سيا�سات التمييز الإيجابي وتلقى معار�ضة من العديد من الأحزاب ال�سيا�سية ،كما تعترب
خطوة �أوىل نحو جمتمع “طائقي” يتعار�ض مع ُمثُل اجلمهورية الفرن�سية .ومن املنظور
القانوين ،ف�إنه ميكن فقط مكافحة التمييز ال�سلبي  -مثل رف�ض منح وظيفة ل�شخ�ص ا�ستنادا �إىل
�أ�صله – وهو غالبا �صعب لأنه نادرا ما يكون ممكنا جمع الأدلة.
ويف فرباير � ،2001أ�ضيف التزام جديد لل�رشوط املرجعية لكل من فران�س  2وفران�س ،3
ومبوجبه يتعني على حمطتي اخلدمة العامة “ت�شجيع الثقافات املختلفة املكونة للمجتمع الفرن�سي
دون �أي متييز ”.يف العام نف�سه� ،أدخل املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين تغيري ًا يف
عقود الرتخي�ص اخلا�صة مبحطات “تي �إف ”1و”�إم ”6و”كانال ”+ل�ضمان �أن تعك�س برامج
املحطات اخلا�صة “تنوع الأ�صول والثقافات داخل اجلماعة القومية”.
وبالإ�ضافة �إىل �إلتزاماته العامة واملجردة �إىل حد ما ،طبق فران�س تيليفزيون ،اعتبارا من
يناير  2004خطة عمل ت�شمل �إجراءات لزيادة متثيل الأجانب الذين يعي�شون يف فرن�سا (بدال
من القادمني من بلدان �أجنبية) يف الربامج واملناق�شات .وخ�ص�صت قناة فران�س  ،3منذ عام
� ،2001أ�سبوعا خا�صا لت�شجيع االندماج وحماربة التمييز ،ركز خاللها جدول برامج املحطات
العامة على الأجانب الذين يعي�شون يف فرن�سا ،والفرن�سيني الذين ينحدرون من املهاجرين.
كما �أر�سلت �إدارة فران�س تيليفزيون خطابا ملنتجي الربامج الأدبية وبرامج ال�شئون اجلارية،
حلثهم على �أن ي�أخذوا يف االعتبار متثيل الأجانب القاطنني يف فرن�سا .كما و�ضعت املحطة خطة
تدريبية ل�شباب الإعالميني املنحدرين من املهاجرين بالتعاون مع معهدين لل�صحافة.
كذلك� ،ألزمت املحطات اخلا�صة نف�سها بت�شجيع التنوع بني موظفيها وفريق العاملني يف
براجمها .وهكذا ،ي�شري التقرير ال�سنوي ملحطة “تي �إف� ”1إىل �أن املحطة تطبق �سيا�سة �إدماج
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ال�صحفيني من الأقليات القومية ،يف كل من ق�سم الأخبار وق�سم الريا�ضة .وكذلك تعمل حمطة
“تي �إف ”1بد�أب لدعم وجود �أقليات منظورة يف معظم الأعمال الدرامية الرائجة لديها”.
وت�ؤكد حمطة “�إم ”6على �أن العديد من �ضيوف براجمها ينحدرون من املهاجرين.

()66

ويف تقرير حديث� ،صدر يف  17مار�س  ،2005قدم املجل�س الأعلى لالندماج ()HC1
وهو جلنة �أن�ش�أتها ال�سلطات ملراقبة ق�ضايا االندماج واقرتاح �إدخال تغيريات على ال�سيا�سة،
ملحطات البث التو�صيات التالية:
•تقدمي “�صورة �أكرث واقعية وتوازنا لتنوع املجتمع الفرن�سي وتعدديته”؛
•عدم الإ�شارة �إىل �أ�صول الأفراد يف الأخبار عندما ال يتعلق ذلك باملعلومات؛
•�ضمان �أن متثل املكونات املختلفة للمجتمع الفرن�سي بني هيئة العاملني بها.
واقرتح املجل�س �إدراج هذه املبادئ يف عقود تراخي�ص حمطات املجل�س الأعلى للبث
الإذاعي والتليفزيوين .و�أو�صى ب�أن تراقب الأخرية مدى احرتام املحطات لهذه املبادئ.
وتقرير املجل�س الأعلى لالندماج هو متابعة مل�ؤمتر “�شا�شات بال �ألوان” الذي نظمه
املجل�س بالتعاون مع املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين يف � 26إبريل  ،2004وذكر
امل�شاركون يف امل�ؤمتر �أنهم الحظوا تغيريات �إيجابية يف و�صف تنوع املجتمع الفرن�سي يف
برامج ال�شباب والأعمال الدرامبة ،لكنهم الحظوا كذلك �أن متثيل ذوي الأ�صول الأجنبية
كان �ضعيفا بني ال�صحفيني و�ضيوف الربامج،
 3-6حماية ال�شباب والق�صر
وعلى مدى العقد الأخري ،كان ت�صوير العنف ،وب�شكل �أكرث عمومية� ،إذاعة برامج قد
تكون م�سيئة �أو غري مرغوبة لل�شباب ،ق�ضية متكررة يف قطاع التليفزيون الفرن�سي .ولعالج
هذه امل�شكلة ،طبق املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين منهجا ميزج بني التدخل
الإداري والتنظيم الذاتي ملحطات البث .وطبقا للمجل�س الأعلى للبث ،ف�إن هدف هذه ال�سيا�سة
لي�س عالج برامج التليفزيون عن طريق حظر �أي ت�صوير للعنف �أو الإباحية ،ولكن من
خالل زيادة وعي املحطات و�أولياء الأمور حول الآثار ال�سلبية املحتملة لبع�ض الربامج.
لذلك ،و�ضع املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين ،بالتعاون مع املحطات� ،إطار عمل
لت�صنيف الربامج ،والذي نفذ للمرة الأويل يف عام  .1996وجرى تعديله يف نوفمرب .2002
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ويت�ألف هذا الإطار للت�صنيف يف الوقت احلايل من خم�س فئات للربامج ح�سب �آثارها ال�ضارة
املحتملة على �صغار امل�شاهدين (انظر اجلدول رقم .)16
والربامج يف الفئتني الثانية واخلام�سة يجب متييزها ب�أيقونة �صغرية تظهر على �شا�شة
التليفزيون قبل �أو �أثناء بثها .والربامج يف الفئة ( )4مبا فيها �أفالم العنف بوجه خا�ص والأفالم
املثرية جن�سيا ،يجب �أن تذاع بعد ال�ساعة العا�رشة والن�صف م�ساء .وبالن�سبة للربامج يف الفئة
( )5وهي يف الغالب �أفالم �إباحية ،فتطبق لوائح �أكرث �رصامة ،وال ميكن �إذاعتها �إال من
خالل قنوات م�شفرة بعد توقيع عقد مع املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين ،يحدد احلد
الأق�صي ملرات الإذاعة امل�سموح بها �سنويا ،ويطلب من القناة اال�ستثمار يف الإنتاج ال�سينمائي،
وف�ضال عن ذلك ،ف�إن هذه الربامج ال ميكن �إذاعتها �إال فى الفرتة من منت�صف الليل ،وحتى
ال�ساعة اخلام�سة �صباحا ،ويجب �أن يدخل امل�شاهدون �شفرة هوية �شخ�صية معينة لكل برنامج.
جدول ( )16ت�صنيف الربامج يف �ضوء املالءمة ل�شباب امل�شاهدين
الفئة 1
منا�سب
جلميع
امل�شاهدين

الفئة 2

الفئة 3

الفئة 4

الفئة 5

غري منا�سب
غري منا�سب
غري منا�سب
غري منا�سب للم�شاهدين
للم�شاهدين حتت للم�شاهدين حتت  12للم�شاهدين حتت
حتت � 18سنة
� 16سنة
�سنة
�سن العا�رشة

ـ

�أيقونة تظهر
خالل الربنامج

�أيقونة تظهر خالل
الربنامج

�أيقونة تظهر
خالل الربنامج

�أيقونة تظهر خالل
الربنامج

ـ

ـ

ـ

ال يذاع �إال
بعد العا�رشة
والن�صف م�ساء

ال يذاع �إال على قنوات
م�شفرة ،امل�شاهدة
بني منت�صف الليل،
وحتى اخلام�سة �صباحا
ويتطلب للح�صول
على كل برنامج �شفرة
خا�صة
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ويتوقف تنفيذ هذا النظام �إىل حد كبري على االن�ضباط الذاتي وامل�سئولية االجتماعية للمحطات
التليفزيونية وكذلك �أولياء الأمور .وتتحمل املحطات امل�سئولية عن حتديد ما �إذا كان برنامج
معني منا�سبا لل�صغار من امل�شاهدين ،و�إذا كان الأمر كذلك� ،أن يعرف الربنامج بالأيقونة
املنا�سبة وو�ضعها على جدول الربامج لتذاع يف الوقت املنا�سب .ويرتك للآباء م�سئولية الرقابة
على �سلوك الأطفال وحتديد �أي الربامج م�سموح لهم مب�شاهدتها ،ومن الناحية املثالية ،ف�إن
تعريف الربامج بالأيقونات �سوف يفيد يف بدء املناق�شات بني الآباء والأطفال حول طبيعة
وت�أثريات التليفزيون.
 4-6الإعالن ورعاية الربامج
طبقا لتوجيهات “تليفزيون بال حدود” ،ف�إن وقت الإعالن حمدود يف التليفزيون الفرن�سي.
بالن�سبة للمحطات اخلا�صة ،ف�إن احلد الأق�صى هو  12دقيقة لكل �ساعة ،مع متو�سط �ست دقائق
لكل �ساعة ك�أحد �أق�صى على �أ�سا�س يومي .وبالن�سبة للمحطات العامة ،كان احلد الأق�صى ،يف
ال�سابق مثل ،احلد الأق�صى للمحطات اخلا�صة ،لكن جرى خف�ضه تدريجيا �إىل ثماين دقائق
يف ال�ساعة ،كما حظر الإعالن عن الطباق ،والكحوليات واملنتجات الطبية ،وكذلك البنادق
والأ�سلحة ،مت�شيا مع توجيهات “تليفزيون بال حدود” .ويف فرن�سا ،هناك �أنواع حظر �إ�ضافية
على الإعالن عن بع�ض املنتجات الأخرى �أو خدمات ،مثل الأفالم ،ون�رش الكتب (با�ستثناء
القنوات التي تبث من خالل الكابل والقنوات الف�ضائية) .و�أ�صبح الإعالن عن و�سائل الإعالم
املطبوعة يف التليفزيون م�سموحا الآن ،واعتبارا من يناير  .2004واحلظر على �إعالنات
متاجر التجزئة على التليفزيون ،الذي مينع متاجر كربي مثل كارفور� ،أو جالريي الفاييت
من الو�صول جلمهور التليفزيون ،فر�ض يف البداية حلماية �إيرادات ال�صحف اليومية الإقليمية
من الإعالنات .ومن املحتمل �أن يرفع هذا احلظر بحلول يناير .2007
وب�ش�أن حمتوى الإعالنات التليفزيونية ،هناك ثالث �آليات للرقابة مطبقة .الأويل مكتب
مراقبة الإعالنات (،)BVPوهو هيئة م�ستقلة ا�شرتكت يف �إن�شائه ومتويله و�سائل الإعالم
ووكاالت الإعالن واملعلنون .ويبدي مكتب مراقبة الإعالنات الر�أي ويقدم تو�صيات حول
الإعالنات قبل �إذاعتها ،ا�ستنادا �إىل املعايري الأخالقية املتعارف عليها يف املهنة .ويف عام
� ،2002أ�صدر املكتب � 12403آراء ب�ش�أن �إعالنات التليفزيون ،و�أو�صت �ستة باملائة من
هذه الآراء ب�إدخال تغيريات� ،إال �أن هذه التو�صيات لي�ست ملزمة( ،)67وحتي �إذا وافق مكتب
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مراقبة الإعالنات على �إذاعة الإعالن ،ال يزال يف مقدور املجل�س الأعلى للبث الإذاعي
والتليفزيوين� ،أو �أي طرف �آخر مقا�ضاة املحطة �أو املعلنني ،كما يقدم مكتب مراقبة الإعالنات
خدمات ا�ست�شارية قانونية.
ثانيا :معظم حمطات التليفزيون لها �إدارة داخلية لفح�ص الإعالنات قبل �إذاعتها .و�أخريا،
ميكن للمجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين �أن يفر�ض �ضوابط �إ�ضافية �أو يطلب �سحب
الإعالنات .و�أ�صدر املجل�س حتذيرات للمحطات ،ويف منا�سبات عديدة ،حول ا�ستغالل املر�أة
والدور الذي يقوم به الأطفال يف الإعالنات.
واجلدير بالذكر �أن جمهور حمطات التليفزيون وح�ص�صها يف �أ�سواق الإعالن لي�سا
متكافئني .فمحطات التليفزيون اخلا�صة ت�سيطر على ح�صة مرتفعة يف هذا ال�ش�أن.وعلى �سبيل
املثال ،ت�صل قناة “اي �إف� ”1إىل ثلث اجلمهور يف املتو�سط ،لكنها حت�صل على �أكرث من
ن�صف �إيرادات �إعالنات التليفزيون .والفجوة �أكرب يف قناة “�إم ،”6والتي جتتذب %22.2
من �إعالنات التليفزيون رغم �أن لها فقط  %12من اجلمهور .وميكن تف�سري ذلك بعاملني.
�أوال ،نركيبة اجلمهور .فقناة تي �إف ”1التي حتظى بجمهور كبري من الن�ساء الالتي ترتاوح
�أعمارهن بني  18و 49عاما ،بينما ت�ستهدف قناة “�إم� ”6شباب امل�شاهدين،وهي �أكرث جاذبية
للمعلنني .ثانيا� :ساعدت القيود على الإعالنات على حمطات التليفزيون العامة على زيادة
�إيرادات الإعالن يف املحطات التجارية.
جدول ( )17اجلمهور وح�ص�ص �سوق الإعالن لقنوات التليفزيون الأر�ضية الرئي�سة ()2003
القناة

ح�صة اجلمهور ()%

ح�صة �سوق الإعالن ()%

تي �إف1

31.5

54.4

تليفزيون فرن�سا

39.5

28.9

كانال+

3.7

2.2

�آه �إر تي �إي

1.8

ـ

“�إم”6

12.6

22.2

�أخرى

10.8

0.1

امل�صدر :ميديا ميرتي ،تي �إن �إ�س
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وهناك حاالت قليلة مار�س خاللها املعلنون �ضغوطا مبا�رشة على حمطات التليفزيون.
و�أ�شهر الأمثلة� ،إلغاء جاك كالفني الرئي�س التنفيذي ال�سابق ل�رشكة بيجو �سرتوين امل�صنعة
لل�سيارات �إعالنات ال�رشكة على «كانال »+بعد �أن تعر�ض لل�سخرية بطريقة غري �سارة يف �أحد
الربامج على القناة .وتتمتع حمطات البث بح�صانة كاملة يف مواجهة �ضغوط املعلنني ل�سبب
�أ�سا�سي هو انخفا�ض عدد قنوات التليفزيون القومية؛ وبدرجة �أقل ،ب�سبب القيود القانونية على
وقت الإعالن ،ف�إن الطلب على الإعالنات التجارية بالتليفزيون يزيد بكثري عن وقت البث
الذي ميكن للمحطات تقدميه .و�إذا �ألغي �أحد املعلنني �رشاءه وقت �إذاعة �إعالن �سجل معلن
�آخربدال منه ب�سهولة.
ويف املقابل ،كان الإعالن الزائف ،حيث يتم الإعالن عن ا�سم جتاري معني �أو منتج
بعينه خارج نطاق امل�ساحة املخ�ص�صة للإعالنات املدفوعة ،ق�ضية مثارة با�ستمرار يف حمطات
التليفزيون الفرن�سية .وي�صدر املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين بانتظام مذكرات
وحتذيرات ملحطات التليفزيون ،العامة واخلا�صة على حد �سواء ،ب�سبب انتهاك قرار 27
مار�س  ،1992والذي يحظر الإعالن الزائف ،مبا يف ذلك ما يذكره �ضيوف الربامج عن
�أن�شطتهم ال�شخ�صية ،مثل م�ؤلفاتهم �أو م�رسحياتهم ،وبع�ض احلاالت احلديثة املتعلقة بت�شجيع
ريا�ضات وخالل بث مباريات كرة قدم على حمطة «تي �إف� ،»1أو الرتويج املبالغ فيه
لإحدى وكاالت ال�سفر يف رواية �إخبارية معينة عر�ضت يف ن�رشة �إخبار بقناة فران�س .2
كذلك ،كان يتعني على املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين التعامل مع بع�ض
حاالت ما ي�سمي «بو�ضع املنتج» ،وهو ممار�سة تعر�ض من خالل �أ�سماء جتارية معينة �أو
منتجات داخل الربامج الدرامية .وب�ش�أن هذا املو�ضوع ،قرر املجل�س الأعلى للبث الإذاعي
والتليفزيوين تطبيق «منهج متابعة احلاالت حالة حالة» ،والذي يعني �أنه يدر�س كل برنامج
حمل نزاع قانوين لتقييم ما �إذا كان و�ضع املنتج له ما يربره.
وبينما كان منهج املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين يف املا�ضي بخ�صو�ص الإعالن
ميكن اعتباره �أكرث �رصامة من الأحكام التي �أر�ستها توجيهات «تليفزيون بال حدود»� ،إال �أنه
يتفق الآن مع تف�سري الإعالن التف�سريي الذي �أ�صدرته املفو�ضية الأوروبية ب�ش�أن الإعالنات
ال�صادر يف � 24أبريل .2004
وهناك ق�ضية �أخرى �أقل �أهمية بالن�سبة لإعالنات التليفزيون تتعلق بالكم املنا�سب للإعالنات.
وبعد تلقي �شكاوى من امل�شاهدين ،وجد املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين مرارا
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�أن �إعالنات التليفزيون تذاع على م�ستوى �صوتي �أعلى من م�ستوى ال�صوت الذي تذاع به
الربامج الأخرى.

 -7اللوائح الأوروبية
نقلت توجيهات «تليفزيون بال حدود» لعام � 1989إىل القانون الفرن�سي .وفيما يتعلق
بالإعالن ،يجب التنويه �إىل �أنه يجري تعديل الت�رشيع الفرن�سي ليتوافق مع مبد�أ �إتاحة
اخلدمات جمانا داخل االحتاد الأوروبي .وهناك قرارا �صدر يف � 7أكتوبر  2003ببدء الإلغاء
التدريجي للحظر املفرو�ض على الإعالن يف بع�ض القطاعات (انظر الق�سم.)4-6
وجرى دمج الأحكام التي �أ�ضيفت لتوجيهات «تليفزيون بال حدود» يف عام  1994يف
الت�رشيع الفرن�سي .ومع ذلك ،مل ي�صدر املر�سوم الالزم لتنفيذ املطلب اخلا�ص باالطالع على
ال�شئون الرئي�سية مثل مباريات ك�أ�س العامل �أو دورات الألعاب الأوليمبية جمانا �إال م�ؤخرا.
وبينما فرن�سا مت�أخرة ب�ش�أن عملية تنفيذ توجيهات �أخرى ،ف�إن قانون االت�صاالت الإلكرتونية
لعام  2004نقل الآن �إىل الت�رشيع الفرن�سي ،توجيه الإحتاد الأوروبي رقم � /19/2002إي
�سي(( )68التوجيه اخلا�ص بحرية الو�صول) .وتوجيه االحتاد الأوروبي رقم � /22/2002إي
�سي(( )69التوجيه اخلا�ص باخلدمة ال�شاملة) -املعروفة “بحزمة االت�صاالت” .وبينما يحقق
هذا القانون التحرير الكامل خلدمات االت�صاالت ،ف�إنه ي�ضع حتديدا �أو�ضح مل�سئوليات املجل�س
الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين والهيئة املنظمة لالت�صاالت ،ويعزز �سلطات املجل�س
الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين.
وعموما ،مل جتد احلكومات الفرن�سية �أي �صعوبة كبرية يف دمج الإطار التنظيمي الذي
و�ضعته ال�سلطات الأوروبية .ومع ذلك ،ف�إنها �أبدت با�ستمرار قدرا من املقاومة ملفهوم ال�سوق
الكامل الذي تتبناه املفو�ضية الأوروبية .ويف حماولة حلماية كل من �صناعاتها الثقافية املحلية
ونظام البث العام اخلا�ص بها ،اجتهت فرن�سا �إىل تنفيذ اللوائح والتوجيهات الأوروبية بطريقة
�أكرث �رصامة ،وفر�ض التزامات وقيود حمددة �أو �أ�شكال من احلظر حيثما يكون ذلك ممكنا.
ومن بينها تخ�صي�ص ح�ص�ص للربنامج باللغة الفرن�سية ،وااللتزام با�ستخدام اللغة الفرن�سية
يف جميع الربامج ،وحظر الإعالن عن بع�ض املنتجات �أو الأن�شطة( ،)70وقيود الإعالن على
القنوات العامة.
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وجتدر مالحظة �أن املفو�ضية اعرتفت ب�أن امل�ساعدة املالية املقدمة لقناتي فران�س  ،2وفران�س
 3يف �شكل م�ساهمات ر�أ�سمالية ومنح ا�ستثمارية �شكلت م�ساعدات من الدولة م�سموحا بها ب�سبب
التزامات اخلدمة العامة للقنوات(.)71
وفيما يتعلق مبراجعة رئي�سية و�أكرث هيكلية لتوجيهات “تليفزيون بال حدود” ال منا�ص
منها الآن على ما يبدو ،ف�إن امل�س�ألة الأهم هي ما �إذا كانت احلكومات الفرن�سية �ستكون قادرة
يف امل�ستقبل على تعديل اللوائح الأوروبية مبا يتالءم مع ال�سمات املحدودة للنظام الفرن�سي،
وتظل يف الوقت نف�سه حمافظة على قيمها ومنطقها الأ�سا�سيني .وهذا هو ال�سبب يف �أن العديد
من الق�ضايا تكون ح�سا�سة بالن�سبة لل�سلطات الفرن�سية عند مراجعة توجيهات “تليفزيون بال
حدود”.
الأوىل :هي تعريف الأعمال امل�سموعة واملرئية .والتعريف احلايل الذي يقدمه املجل�س
الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين �ضيق( ،)72يف حني �أن تعريف االحتاد الأوروبي �أكرث
�شموال .وتخ�شي ال�سلطات العامة الفرن�سية من �أن نظام احل�ص�ص �سي�صبح بال معني� ،إذا
فر�ضت املراجعة تعريفا �أقل �إحكاما على نحو كبري ،لأنه قد يتم �إخ�ضاع املزيد من الربامج
ولي�ست الربامج التليفزيونية الدرامية فقط ل�رشوط احل�ص�ص .والق�ضية الثانية ،هي �أن يكون
هناك حتديد وا�ضح لأي من ال�سلطات القومية هي امل�سئولة عن تنظيم اخلدمات التليفزيونية
املقدمة يف العديد من الدول .هنا تكون احلكومة معنية فقط باملحطات التليفزيونية التي تتجاهل
اللوائح القومية عن طريق بث خدماتها التليفزيونية �إىل فرن�سا من اخلارج .والق�ضية الثالثة:
تتعلق باالعرتاف الكامل باخلدمة العامة يف املحطة التليفزيونية ،والتي متنح ال�سلطات العامة
�إمكانية متويل �أو دعم حمطات البث العامة .و�أخريا ،هناك ق�ضايا حقوق الن�رش وامللكية
الفكرية وهي ذات �أهمية ق�صوى للحكومة الفرن�سية لأنها ت�ؤثر على الظروف التي ميكن �أن
ت�سوق يف ظلها الأعمال املرئية وامل�سموعة.

 -8ت�أثري التقنيات واخلدمات اجلديدة
وكان تطبيق تقنيات االت�صال اجلديدة عملية �صعبة يف فرن�سا .وعلى النقي�ض من بع�ض
البلدان الأوروبية الأخرى ،ورغم اخلطة الطموح التي بد�أت عام  ،1982مل ت�شرتك يف
خدمات التليفزيون التي تقدم للم�شرتكني بالكابل �سوى  %16فقط من الأ�رس الفرن�سية .ومل
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يتطور ا�ستقبال �إر�سال الأقمار ال�صناعية �إال يف ال�سنوات الأخرية فقط وي�ؤدي �أداء �أف�ضل
قليال من اخلدمات التليفزيونية التي تقدم من خالل الكابل .ويف �أبريل عام  ،2005بد�أت
فرن�سا تنفيذ املرحلة الأويل من (التليفزيون الأر�ضي الرقمي) .وال يزال التليفزيون الأر�ضي
الرقمي ،الذي دعمته احلكومة واملجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين ب�شدة ،م�رشوعا
يكتنفه الغمو�ض على املدى الطويل ب�سبب االفتقار خلطة عمل وا�ضحة واملناف�سة املتزايدة من
خدمات الإنرتنت ال�رسيع كو�سيط تليفزيوين.
 1-8ال�سيا�سة الإعالمية الفرن�سية اجلديدة على مدى العقدين املا�ضيني
من ال�رضوري �إجراء تقييم موجز لل�سيا�سات العامة الفرن�سية ب�ش�أن و�سائل الإعالم
اجلديدة (اخلدمات التليفزيونية من خالل الكابل �أو الف�ضائية) ،قبل تناول التحديات التي
تواجهها حمطات التليفزيون والتي طرحتها التقنيات واخلدمات اجلديدة .وواجهت هذه
ال�سيا�سات م�شكالت خمتلفة ،ويف النهاية مل ت�ؤت النتائج املتوقعة منها .وهذا بالت�أكيد �شيء
يتعني على �صانعي ال�سيا�سة وكذلك �رشكات الإعالم الفرن�سية �أن ت�ضعه ن�صب �أعينها ،عند
مواجهة التطورات التقنية اجلديدة الراهنة .ومن املحتمل �أن ت�ؤثر ذكري املا�ضي على منهج
االت�صاالت يف امل�ستقبل.
وعموما ،ف�شلت ال�سيا�سة الإعالمية اجلديدة لفرن�سا على مدى العقدين ال�سابقني من عدة
نواح .فمعظم الأهداف التي و�ضعت يف الثمانينات ،مثل دعم �صناعة حملية للتقنية املتقدمة،
وتطوير �صناعة برامج قوية ،وت�شجيع اال�ستخدامات االبتكارية والثقافية خالل ال�شبكات
التفاعلية على م�ستوى التجمعات مل تتحقق ب�صورة كاملة .وبدال من ذلك� ،سيطرت م�صالح
�أجنبية،على نحو متزايد ،على �شبكات البث عن طريق الكابل ،وتعاين �صناعة الأقمار
اال�صطناعية من مناف�سة باهظة التكاليف بني نظامني ،ومعظم قنوات التليفزيون الفرن�سية التي
تقدم خدماتها من خالل الكابل �أو من خالل البث الف�ضائي لي�ست مربحة نظرا لعد كفاية قاعدة
امل�شرتكني .وميكن �أن ن�ضيف �إىل هذا امل�شهد امل�ؤمل �إنهيار جمموعة “فيفندي” ،والتي تورطت
يف ا�سرتاتيجية تقارب دولية انتهت بكارثة مالية هائلة.
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جدول ( )18تغلغل انت�شار حمطات الكابل والف�ضائية يف فرن�سا ()2002-1992
عدد الأ�رس باملليون
1992

93

94

95

96

97

98

99

2000

2001

2002

1.0

1.25

1.60

1.85

2.13

2.34

2.58

2.82

3.00

3.21

3.60

0

0.10

0.22

0.30

0.45

1.08

1.65

2.27

2.57

2.95

3.40

امل�صدر :الرابطة الفرن�سية ل�رشكات ت�شغيل �شبكات اخلدمات املتعددة (�أفورم).

�سيا�سة البث من خالل �شبكات الكابل:
بد�أت احلكومة ،يف نوفمرب « ،1982خطة ل�شبكات الكابل» طموحة بتوجيه من �رشكة
فران�س تليكوم ،ثم من الإدارة العامة ،بعد �أن فر�ضت ،خالل ال�ستينات وال�سبعينات� ،سيا�سة
تقييدية حدت من ا�ستخدام البث من خالل الكابل ل�صالح قنوات البث املجاين املفتوح .ويف
ذلك الوقت ،كان هدف اخلطة هو تو�صيل خدمات البث عن طريق الكابل ل�ستة ماليني �أ�رسة
بحلول عام  ،1992وت�شجيع �أكرث النظم ابتكارا ،يعتمد على �شبكة من الألياف الب�رصية
وت�صميم ذي �إجتاهني.
ويف عام � ،1986سمح ملحطات البث اخلا�صة من خالل الكابل بدخول ال�سوق .وطبقت
نظم �أكرث تقليدية ،تقوم على حماور نحا�سية وت�صميم �شجري .وبالإ�ضافة �إىل فران�س
تليكوم ،ظهرت ثالث �رشكات رئي�سية لتقدمي خدمات تليفزيونية من خالل الكابل ،وجميعها
فروع �رشكات مرافق عامة (� .)73رشكة ليونيز لالت�صاالت (�سويز) و”كومديف” وال�رشكة
العامة الت�صاالت الفيديو (ال�رشكة العامة للمياه التي �أ�صبحت فيما بعد جمموعة “فيفيندى”).
وهذه ال�رشكات دعمت جاذبية وانت�شار اخلدمات التليفزيونية من خالل الكابل ب�إن�شاء قنوات
متخ�ص�صة جديدة.
ومع ذلك ،بينما مت تو�صيل هذه اخلدمة �إىل  8.8مليون �أ�رسة بنهاية  ،2003ف�إن 3.6
مليون �أ�رسة فقط هي التي ا�شرتكت بالفعل يف �أنظمة الكابل (انظر جدول  .)18والفجوة بني
هذين الرقمني تعني �أن كثريا من الأ�رس التي ميكنها من الناحية الفنية احل�صول على خدمة
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الكابل ،اختارت �أال ت�شرتك .وميكن تف�سري ذلك بعدة عوامل -القنوات املقدمة من خالل
الكابل ال تالئم الطلب ،الأ�سعار مرتفعة �أكرث مما ينبغي� ،شبكات الكابل مل متد يف املدن
املنا�سبة ،و�أن البث من خالل الكابل يواجه مناف�سة من الف�ضائيات (ورمبا من �أجهزة ات�صال
�أخرى مثل الهواتف اخللوية ،و�أقرا�ص الفيديو الرقمية وخدمات الإنرتنت).
وا�ستهدفت خطة البث من خالل الكابل دعم العبني على امل�ستوى القومي قادرين على
مناف�سة حمطات البث من خالل الكابل يف اخلارج .ومع ذلك ،فالنتيجة هي �أن �سوق اخلدمة
التليفزيونية من خالل الكابل اخرتقته ،على نحو متزايد� ،رشكات �أجنبية .ففي يوليو ،2004
ا�شرتت �رشكة “يو بي �سي” الأمريكية �رشكة “نو�س” لتقدمي اخلدمات التليفزيونية من خالل
الكابل .ويف دي�سمرب  ،2004تو�صل �صندوق “�سينفن” اال�ستثماري الربيطاين و�رشكة
الكابالت الهولندية البلجيكية “التاي�س” �إىل اتفاق مع �رشكة االت�صاالت الفرن�سية “فران�س
تليكوم” وجمموعة “كانال ”+لال�ستحواذ على �رشكتي تقدمي اخلدمات التليفزيونية من خالل
الكابل التابعتني لهما(.)74
جدول (� )19رشكات الكابل التليفزيونية الرئي�سية يف فرن�سا (يف  31مار�س )2004

املدن التي تعمل

فران�س تليكوم

نومبرييكابل

كابل (ت�سيطر

(ت�سيطر عليها

عليها الآن �سينفن

�آالن �سينفن

والتاي�س)

والتاي�س)

نو�س ا�شرتتها
يو بي �سي
الأمريكية

يو بي �سي

الإجمايل وي�شمل

فرن�سا

حمطات �أخرى

212

193

146

664

1641

الأ�رسة املت�صلة

1520164

2314539

2967362

1393100

8879111

الأ�رس امل�شرتكة

862651

825425

1123135

576500

3751655

80000

76000

201327

23000

416838

بها

الأ�رس امل�شرتكة
بخدمة الإنرتنت

امل�صدر :الرابطة الفرن�سية 1ل�رشكات ت�شغيل �شبكات اخلدمات املتعددة (�أفورم).
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�سيا�سة البث الف�ضائي:
يف الثمانينات ،قامت فرن�سا مبحاولة مل يحالفها احلظ لبدء ا�ستقبال البث الف�ضائي مبا�رشة مع
م�رشوع تيلي ديفي�سيون دى فران�س ،1الذي كانت تديره �رشكة تيلي ديفي�سيون دى فران�س
ال�رشكة العامة امل�سئولة عن �إ�شارات البث التليفزيون ،وف�شل هذا امل�رشوع لعدة �أ�سباب .فقد
ا�ستخدم تقنية مكلفة وغري موثوق بها ،ومل يوفر �سعة كافية للقنوات ،واعتمد على تردد “دي
 2ماك” القيا�سي (الذي كان يفرت�ض �أن يكون متهيدا �سل�سا لنظام بث التليفزيون الرقمي
الأف�ضل �أداء من الأ�شكال التقليدية) والذي تطلب من امل�شاهدين �رشاء �أجهزة �إ�ضافية مكلفة.
و�رسعان ما ا�ستبدلت تيلي ديفي�سيون دى فران�س 1ب�رشكتني خا�صتني :تي بي �إ�س
( )TPSالتي �أن�شئت بامل�شاركة بني قناتي “تي �إف ”1و”�إم ،”6وفران�س تيليفزيون يف البداية
والذي ان�سحب الحقا ،و”كانال �ستااليت” (القناة الف�ضائية) التي �أن�شئت ك�رشكة م�شرتكة بني
“كانال ”+وجمموعة “الجاردير” .وبا�ستخدام الأقمار ال�صناعية والت�سهيالت التي تديرها
“�أ�سرتا” و”يوتل�سات” ،قدمت “تي بي �إ�س” و”كانال �سات” جمموعة القنوات نف�سها التي
قدمتها �أ�سا�سا ال�رشكات التي تقدم خدمات تليفزيونية من خالل �شبكات الكابل .وبينما كان
متوقعا �أن ي�صل �إر�سال القنوات الف�ضائية �أ�سا�سا �إىل املناطق الريفية ،ف�إن الكثري من امل�شرتكني
يعي�شون على ما يبدو يف ال�ضواحي.
وميكن تف�سري هذه الظاهرة بعدم مالءمة عرو�ض و�أ�سعار �رشكات الكابل ل�ضواحي
املدن ،التي بها قدر كبري من الإ�سكان العام .والأهم� ،أن املهاجرين ،الذين يعي�شون غالبا يف
ال�ضواحي ،ال ميكنهم الو�صول �إىل القنوات التليفزيونية لأوطانهم الأم �إال من خالل ا�ستقبال
البث الف�ضائي عرب الأقمار الإ�صطناعية (خا�صة يوتل �سات الذي يوفر قنوات عديدة من
البلدان الناطقة بالعربية)(.)75
 2-8م�ستقبل البث :بني التليفزيون الأر�ضي الرقمي وخدمات الإنرتنت
لقد مت و�ضع خطط مبدئية (للتليفزيون الأر�ضي الرقمي ( يف قانون �أول �أغ�سط�س .2000
يف هذا الوقت تقرر �أن يلعب املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين دورا رئي�سيا يف تطوير
هذه التقنية اجلديدة ،لكونه م�سئوال عن و�ضع اجلدول الزمني لت�شغيل التليفزيون الأر�ضي
الرقمي واختيار م�شغلي املحطة.
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وجرى جتميع خدمات التليفزيون الأر�ضي الرقمي يف �ست جمموعات رقمية خمتلفة.
تدير كل منها �رشكة معينة ت�ضم خدمات �إر�سال جمانية وكذلك الإر�سال املدفوع .وجرى
حجز �إحدى هذه املجموعات ملحطات البث العامة.
ويف يوليو  ،2001فقد �أعلن املجل�س الأعلى عن مناق�صة ملحطات التليفزيون الأر�ضي
الرقمي القومية يف موعد غايته  22مار�س  .2002وبعد �سل�سلة من اجلل�سات العامة لبحث
الطلبات اختار املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين ،يف � 23أكتوبر  ،2002ثماين
حمطات خمتلفة لتقدمي  23قناة خا�صة للتليفزيون الأر�ضي الرقمي( .)76وبعد توقيع اتفاق مع
املجل�س الأعلى للبث ،منحت هذه املحطات تراخي�ص لبدء ت�شغيل خدمة التليفزيون الأر�ضي
الرقمي يف  10يونيو  .2003ويف اليوم نف�سه ،خ�ص�ص املجل�س الأعلى للبث ترددات
للتليفزيون الأر�ضي الرقمي ملحطات البث العامة(.)77
ومع ذلك� ،ألغى جمل�س الدولة (املحكمة الإدارية العليا الفرن�سية) ،يف � 20أكتوبر 2004
بناء على �شكوى من حمطة “تي �إف ،”1تراخي�ص ممنوحة ملحطة “كانال� ،”+إحدى ال�رشكات
الثماين التي وقع االختيار عليها ،حيث وجد �أن ال�رشكة تنتهك قوانني تعدد امللكية( .)78ونتيجة
لذلك طرح املجل�س الأعلى للبث مناق�صة جديدة للرتاخي�ص امللغاة ،و�أعلنت نتائجها يف 19
يوليو .2005
وبد�أت خدمات التليفزيون الأر�ضي الرقمي يف  31مار�س  .2005وبالإ�ضافة �إىل
القنوات الأر�ضية املوجودة (فران�س  ،2وفران�س  ،3وفران�سا � ،5آه �إر تي �إي�“ ،إم ”6وتي
�إف� )79()1أدخلت �سبع قنوات جمانية �أخرى.
•ديركت ( 8جمموعة بولوريه) – وهي قناة عامة �صغرية تبث برامج حية تغطي ال�شئون
أفالما ،وثقافة ،واكت�شاف املواهب اجلديدة؛
الكبرية،
ً
وترفيها ،و� ً
•دوبلفي ( 9ايدي تي يف ،فرع ملرتوبول تيليفزيون) – قناة مو�سيقية؛

•“تي �إم �سي” (جمموعة باتيه) – قناة عامة (تبث بالفعل من خالل �شبكات الكابل وف�ضائيا)
وتركز على الرتفيه ،وق�ضاء �أوقات الفراغ والربامج املحلية؛
•�إن تي �إي (جمموعة �آه بي) وهي قناة عامة ذات تركيز على برامج الرتفيه العائلية
وامل�سل�سالت الدرامية؛
•�إن �إر جي ( 12جمموعة �إن �إر جي) – قناة عامة �صغرية “تخاطب الأجبال املختلفة”
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وت�ستهدف امل�شاهدين يف الفئة العمرية من � 11إىل  49عاما ،ب�إذاعة لقطات فيديو
مو�سيقية ،وبرامج ال�شئون اجلارية والأفالم الت�سجيلية ،وتبث برامج �إذاعية مبا�رشة
ألعابا ريا�ضية ،وم�سل�سالت تليفزيونية؛
من اال�ستديو ،و� ً

•�إل �سي بي (ال �شني بارملنتري) (ال�سل�سلة الربملانية) – الربملان الفرن�سي ،مع القنوات
احلالية التي تقدمها اجلمعية الوطنية وجمل�س ال�شيوخ؛
•فران�س ( 4فران�س تيليفزيون) – الهدف منها �أن تكون نوعا من االختيار لأف�ضل برامج
فران�س تيليفزيون مثل الربامج احلية والأفالم وامل�سل�سالت واملو�سيقى.
يف املرحلة الأوىل ،كان املخطط �أن ت�صل خدمات التليفزيون الأر�ضي الرقمي �إىل نحو
 %35من ال�سكان .وعندما اكتمل تنفيذها ،كان املتوقع �أن ت�صل ما بني  %85-80من �إجمايل
عدد امل�شاهدين( .)80مع ذلك فان م�ستقبل خدمات التليفزيون الأر�ضي الرقمي يف فرن�سا يكتنفه
الغمو�ض لعدة �أ�سباب.
�أوال� :إن �سيا�سات التليفزيون الأر�ضي الرقمي ال تزال معقدة .وعار�ضت قناة “تي
�إف ”1التجارية خدمات التليفزيون الأر�ضي الرقمي لعدة �أ�شهر ،رغم �أنها جزء من
امل�رشوع الرقمي .واملربر الر�سمي الذي قدمته كان يتعلق بالتقنية .وزعمت “تي �إف� ”1أن
اجليل الثاين من برامج ت�شغيل ملفات الفيديو “�إم بي �إي جي  )MPEG2( ”2الذي طبق
على خدمات التليفزيون الأر�ضي الرقمي الفرن�سية على و�شك �أن ي�صبح متقادما ،و�أنه يجب
ا�ستخدام اجليل الرابع الأكرث مرونة والأقوى”�إم بي �إي جي  .)MPEG4( ”4وغريت “تي
�إف ”1موقفها بعد �أن �أ�صدر رئي�س الوزراء ،يف  23دي�سمرب  ،2004قرارا بتطبيق هذا
اجليل الرابع على خدمات التليفزيون الأر�ضي الرقمي املدفوعة .ومع ذلك ،من الوا�ضح
�أن “تي �إف ”1ال ترحب بالوافدين اجلدد ل�سوق التليفزيون وتخ�شى من الت�أثري ال�سلبي على
الإيرادات التي �سيحدثه املناف�سون اجلدد .وبع�ض الق�ضايا املعلقة – مثل �إحتمال �إن�شاء هيكل
تعاوين لت�سويق ا�شرتاكات اخلدمات املدفوعة �أو تغطية ن�سبة ع�رشين باملائة املتبقية من ال�سكان–
قد تولد �رصاعات ونعوق تطوير التليفزيون الأر�ضي الرقمي.
ثانيا :من غري الوا�ضح كيف �ستعو�ض القنوات اجلديدة ا�ستثماراتها – يف الربامج ،و�أن�شطة
الرتويج ،وكذلك تكاليف حتديث �أجهزة الإر�سال حتى ن�ستطيع نقل الإ�شارات الرقمية .وبينما
ا�شرتى �آالف امل�شاهدين �أجهزة فك ال�شفرات الالزمة ال�ستقبال الربامج الرقمية املجانية(،)81
ال �أحد يعرف هل �سيكون هناك طلب كاف على اخلدمات التليفزيونية املدفوعة ،خا�صة و�أن
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العديد من هذه اخلدمات متوفر بالفعل من خالل املحطات التي تبث من خالل الكابل والقنوات
الف�ضائية .ومن املحتمل �أن تكون هاتان الو�سيلتان ا�ستوعبتا معظم الطلب على اخلدمات
التليفزيونية املدفوعة.
خدمات التليفزيون من خالل االنرتنت ال�رسيع:
قد يتبني �أن خدمات االنرتنت ال�رسيع مناف�س قوي ل�سوق البث الإذاعي والتليفزيوين.
وبعد بداية بطيئة ،ف�إن عدد م�ستخدمي االنرتنت زادوا بدرجة كبرية منذ  .1998وبنهاية عام
 ،2004يقدر �أن نحو  25مليون فرن�سي ح�صلوا على خدمات االنرتنت (جدول  .)20هذا
النمو يرتبط باملناف�سة ال�ضارية بني مقدمي خدمات االنرتنت الذين خف�ضوا �أ�سعار التو�صيل،
وتطوير �شبكات االت�صال ال�رسيع باالنرتنت والذي ي�سمح بتقدمي خدمات انرتنت �رسيعة على
خطوط الهاتف العادية ،عامل �آخر يدعم ا�ستخدام االنرتنت .ومن املمكن الآن احل�صول على
االنرتنت ال�رسيع نظري نحو  30يورو �شهريا ونحو ثلث م�ستخدمي االنرتنت الفرن�سيني كانوا
ي�ستخدمون االنرتنت ال�رسيع يف نهاية .2004
جدول ( )20عدد م�ستخدمي االنرتنت يف فرن�سا ()2004-1995
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

عدد
م�ستخدمي
االنرتنت

0.15

0.5

1.4

3.1

5.4

8

12.1

16.6

21.4

25

باملليون

()82

امل�صدر :وزارة ال�صناعة ،داتاكوي�ست ،ميديامرتي

وبد�أ ت�سويق العديد من خدمات التليفزيون من خالل االنرتنت ال�رسيع يف دي�سمرب ،2003
بعد مرحلة جتريبية .والبث التليفزيوين عرب االنرتنت قد يدمر تطور التليفزيون الأر�ضي
الرقمي لأ�سباب عديدة؛ منها توفر قاعدة عري�ضة من امل�ستهلكني بالفعل ،و �أنه ال يحتاج �إىل
ا�ستثمارات �ضخمة يف البنية الأ�سا�سية ،وقد يثبت جاذبيته بوجه خا�ص لل�شباب ،ويتيح م�شاهدة
حمطات التليفزيون من جميع �أنحاء العامل ،ولي�س فقط حمطات التليفزيون الفرن�سية ،ويتالءم
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جيدا مع االجتاه املتنامي نحو الفردية لال�ستهالك التليفزيوين (انظر الق�سم.)2-2
وعلى الرغم من �أن معظم القنوات التليفزيونية املتاحة حاليا من خالل االنرتنت ح�صلت
على ترخي�ص من املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين،ف�إنه تظل هناك حاجة لو�ضع
�إطار قانوين كامل للتليفزيون الإلكرتوين  .e-televisionوكخطوة �أوىل ،و�سع قانون
االت�صاالت االلكرتونية لعام  2004م�سئولية املجل�س الأعلى للبث لت�شمل جميع خدمات البث
التليفزيوين ،ب�رصف النظر عن الو�سيط .والق�ضية الرئي�سية هنا لي�ست العدد الكبري ملحطات
التليفزيون التقليدية املتاحة بالفعل من خالل البث �أر�ضيا �أو من خالل الكابل �أو الأقمار
ال�صناعية ،لكنها م�شكلة مئات خدمات الفيديو النا�شئة عن �أفراد �أو من خارج فرن�سا .وال �أحد
يعرف حقا كيف ميكن تنظيمها.

 -9ا�ستنتاجات
التعددية اخلارجية مقابل التعددية الداخلية:
�إن جهاز البث الفرن�سي فريد ب�سبب الو�ضع امل�سيطر ملحطة تي �إف .1ورغم �أن النظام
ي�شبه ،من الناحية ال�شكلية ،نظاما مزدوجا مق�سما بالت�ساوي من حيث عدد حمطات التليفزيون
القومية بني �رشكات القطاع العام والقطاع اخلا�ص� ،إال �أنه من الناحية الفعلية يخ�ضع ل�سيطرة
�رشكة واحدة خا�صة .وهذه احلالة لتدين التعددية اخلارجية – والتي من امل�ؤكد �أن القانون
ي�ستهدفها �أو خطط لها ال�سيا�سيون عندما �أقروا قانون حرية الإعالم عام  1986والقوانني
الالحقة له – ميكن تف�سريها بقدرة حمطة “تي �إف ”1على توفري برامج حتظى بتقديرات
�أداء عالية .ويتجاوب ال�سيا�سيون مع هذه احلالة ب�شكل جيد .ويعرف ال�سيا�سيون �أنه ميكنهم
ب�سهولة الو�صول ملعظم ال�سكان من خالل قناة “تي �إف ،”1خا�صة و�أن “تي �إف ”1ملتزمة
ب�إتاحة وقت مت�ساوٍ للبث لكل الأغلبية واملعار�ضة يف الربملان .ويف�ضلون �سيطرة تي �إف1
على �سوق يقوم على التناف�س ،ومن ثم �أقل ا�ستقرارا ،وقد يتطلب ا�سرتاتيجيات للإعالم �أكرث
تكلفة وتعقيدا .ومع ذلك ،ال ير�ضى املعلنون متاما عن هذا الو�ضع ،الذي يعطي “تي �إف”1
نوعا من الو�ضع االحتكاري عند بيع وقت الإعالنات.
وبالن�سبة للبع�ض ،ف�إن الو�ضع امل�سيطر ملحطة “تي �إف ”1ي�رض بتنوع وتعددية الربامج.
وهذا هو �سبب �رضورة زيادة املناف�سة داخل جهاز البث .وهناك حل اقرتح بالفعل هو خ�صخ�صة
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�إحدى قنوات التليفزيون العامة ،مما ي�ؤدي �إىل �سوق �أكرث توازنا ل�رشكات البث من القطاع
اخلا�ص ويتيح للقنوات العامة الرتكيز على �أداء ر�سالتها الرئي�سية .ومل يلق هذا امل�رشوع ت�أييدا
من احلكومات املتعاقبة .ومن غري امل�ؤكد �أي�ضا �أن تقلي�صا �أكرب جلهاز البث العام �سيكون مقبوال
للم�شاهدين الفرن�سيني ،ناهيك عن معار�ضة حمطة “تي �إف ”1نف�سها .كذلك لي�س وا�ضحا من
هي ال�رشكة الفرن�سية القوية بدرجة كافية لأن ت�ستحوذ على قناة تليفزيونية كبرية .وهناك
خيار �آخر �أكرث �سال�سة ،يدافع عنه حاليا املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين� ،سي�شمل
اال�ستفادة من تطور التليفزيون الأر�ضي الرقمي الجتذاب العبني جدد من القطاع اخلا�ص
�إىل جهاز البث.
والق�ضية ،من وجهة نظر م�شاركني ومراقبني �آخرين ،لي�ست درجة املناف�سة يف �سوق
التليفزيون .فقوى ال�سوق قد تدفع غالبا حتى املالك املتباينني �إىل تقدمي حمتوى م�شابه �إذا كان
جزء كبري من امل�شاهدين يف�ضل نوعية الربامج نف�سها( .)83ويكفل التنوع على نحو �أف�ضل غالبا
من خالل جمموعة مالئمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة �إىل حتقيق تعددية داخلية .هذا هو
املنهج ال�سائد يف فرن�سا.
�أزمة الهوية ملحطات التليفزيون العامة:
وبالإ�ضافة �إىل ال�صعوبات املالية املتكررة والعديد من التغيريات التنظيمية ،تعاين حمطات
البث العامة الفرن�سية من �أزمة هوية من �سنوات عديدة .وتواجه حمطات البث العامة م�أزقا
مزدوجا ومتناق�ضا -ففي حني �أنها مطالبة بتحقيق ر�سالة اخلدمة العامة والأهداف الثقافية
ال�سامية ،ف�إنها يف الوقت ذاته مطالبة باملناف�سة مع القنوات الأخرى.
وحمطات التليفزيون العامة مطالبة ب�أن حتقق �أرباحا ،ويجري مقارنتها با�ستمرار بالقنوات
اخلا�صة من حيث تقديرات الأداء �أو الأداء االقت�صادي �أو املهني .ومع ذلك ،ف�إن مواردها
حمدودة .وال ت�ستطيع التحكم يف م�صدر هذا الدخل (الذي يحدده الربملان) ،ويرف�ض جزء
من ال�سكان �سداد ر�سوم اخلدمة ،كما تزداد نفقاتها نتيجة للوائح معينة .وعندما يت�شابه جدول
برامج املحطات العامة مع جدول برامج املحطات اخلا�صة يف حماولة للح�صول على تقديرات
�أداء �أعلى ،تتعر�ض لالنتقاد ،لأنها “تنزع نزعة جتارية” وال تدافع عن �أعلى معايري للثقافة،
�أو �أنها ال تقدم برامج متنوعة للم�شاهدين .وعندما ت�ضع يف جدولها برامج عليها طلب �أكرب،
وتثري الإعجاب لإبراز قيمها التثقيفية �أو دعم نوعية اخلطاب العام ،تتعر�ض لالنتقاد لكونها
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موجهة لل�صفوة� ،أو لأنها �أ�صبحت مملة وتنفق �أمواال طائلة على قلة من امل�شاهدين.
ومن ال�رضوري للخروج من هذا امل�أزق املزدوج ،تو�ضيح ما تعنيه خدمة البث العامة.
ومن الناحية العملية ،هناك تعريفان متناف�سان� .أحدهما وظيفي يرتبط بالأهداف واحلاجات
وااللتزامات .والآخر ع�ضوي ويركز على الو�سائل ،ومعاملة املحطات العامة كاملحطات
اململوكة للدولة .وكان فرن�سوا ليوتار وزير االت�صاالت الفرن�سي ي�شري �إىل التعريف الأول،
الوظيفي ،عندما ذكر يف عام � 1986أنه ال يوجد مربر حقيقي ملحطات مملوكة للدولة و�أن
املحطات اخلا�صة �ستفي بالتزامات اخلدمة العامة ب�شكل جيد .ومع ذلك ،مت االحتفاظ باملحطات
اململوكة للدولة ،مع �إ�سناد قليل من املهام �أو ال�رشوط �إليها .ومن وجهة نظر امل�شاهدين ،هناك
فروق طفيفة فقط بني حمطات البث العامة واخلا�صة .وبالفعل ،يذكر �أنه ميكن التعرف على
املحطات العامة من خالل ثالث �سمات رئي�سية -عدم عر�ض �إعالنات �أثناء الأفالم ،و�إذاعة
القدا�س الكاثوليكي �أيام الآحاد ،وبرامج املر�شحني خالل فرتات االنتخاب.
ومن ال�رضوري لدفع النقا�ش حول حمطات البث العامة� ،أن نعرف ب�شكل �أف�ضل ما
يتوقعه النا�س حقيقة من التليفزيون ،و�أي�ضا كيف يقيمون بالفعل الربامج ،وكيف ميكن قيا�س
توقعاتهم وتقييماتهم بدقة .ويعني هذا التعامل مع العديد من التناق�ضات وال�صعوبات النظرية.
فما يقوله امل�شاهدون عن التليفزيون وكيف يت�رصفون �أمام جهاز التليفزيون �أمران خمتلفان
غالبا ،ويف�ضل كثريون ممن يقولون �إنهم ال يحبون الإعالنات التليفزيون التجاري .ورغم
ت�سليم الكثريين ب�أن التقديرات ال تعرب عن الطلب االجتماعي ،ال يوجد �سوى القليل من
امل�ؤ�رشات البديلة.
التنظيم القائم على التعاقد:
وهناك �سمة مثرية لالنتباه ظهرت بعد �أن �أ�صبح املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين
م�شاركا كامال يف هذا املجال متثلت يف تطوير �أ�سلوب التنظيم ميكن �أن نطلق عليه التنظيم القائم
على التعاقد .وتوقع حمطات البث عقودا كل عدة �سنوات مع الهيئة املنظمة ،يف �إطار الإطار
التنظيمي العام الذي يحدده القانون .وميكن ،من خالل هذه العقود ،حتديد التزامات حمددة
للمحطات و�/أو ميكن لهذه املحطات �أن تلزم نف�سها بتحقيق �أهداف حمددة.
وي�سمح هذا الأ�سلوب للتنظيم بتنفيذ االلتزامات القانونية مبرونة طبقا لقدرات كل قناة.
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ومع ذلك ،ف�إن هذا الأ�سلوب من التنظيم ال يكون ذا كفاءة �إال يف ظل ظروف ال تتوافر ب�شكل
دقيق يف فرن�سا.
�أوال :لي�س هناك متاثل كامل يف العالقة بني املحطات اخلا�صة والهيئة املنظمة ،من ناحية،
وبني املحطات العامة والهيئة املنظمة ،من ناحية �أخرى .فاحلكومة ت�شارك الهيئة املنظمة يف
ال�سيطرة على حمطات البث العامة وتفر�ض بع�ض االلزامات على املحطات العامة .وف�ضال
عن ذلك ،لي�س للمحطات العامة ،وخالفا للمحطات اخلا�صة ،ا�ستقاللية كاملة ،لأنها ال ت�سيطر
على متويلها و�إنفاقها .وال تخ�ضع للم�ساءلة �أمام الهيئة املنظمة فقط ،ولكن �أي�ضا �أمام ال�سلطات
ال�سيا�سية.
ثانيا :التنظيم القائم على التعاقد يتطلب قدرا من تعادل القوى بني اجلهة املنظمة والأطراف
التي يجري تنظيمها .وعندما تكون اجلهة املنظمة م�سئولة عن �صناعة لي�ست لديها موارد
كافية ،فهناك خطر �أن تقع يف �أ�رس هذه ال�صناعة .ويف فرن�سا ،من الوا�ضح جيدا �أن الهيئة
املنظمة لي�ست مهي�أة على نحو مالئم ،من حيث العاملني واخلربة الفنية ،للتعامل مع حمطات
البث على قدم امل�ساواة( .)84والأهم من ذلك� ،أنه من ال�رضوري �أن يكون التتظيم القائم علي
التعاقد منا�سبا جلميع الأطراف املعنية وخا�صة للم�شاهدين ،كي يكون مر�ضيا اجتماعيا .و�إذا مل
يكن الأمر كذلك ف�إن هذا التنظيم �سيتحول ب�رسعة �إيل الرتكيز علي اجلوانب االقت�صادية فقط.
ومرة ثانية ،ف�إن هذا ال�رشط غري متحقق يف فرن�سا.
م�شاركة اجلمهور يف تنظيم البث:
�إن م�شاركة املواطنني يف فرن�سا يف �صياغة القواعد املنظمة للبث �ضعيفة جداً .فهم نادر ًا ما
ي�شاركون يف عملية �صنع القرار يف املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين .فاجلل�سات
غالبا مغلقة يف وجه اجلمهور وي�شارك يف �أعمال املجل�س �أ�سا�سا اخلرباء واملهنيون .وامل�شاهدون
غري ممثلني يف الهياكل الإدارية ملحطات البث العامة( .)85ومل تقدم حمطات البث اخلا�صة �أي
�شئ �أف�ضل .و�إذا �شكلت هذه املحطات من حني لآخر جلان مراجعة مع امل�شاهدين� ،إال �أنها
متيل �إىل اعتبار �أن ال�سوق نف�سه و�سيط دميقراطي و�أن امل�شاهدين �سوف ي�صوتون من خالل
�أجهزة التحكم عن بعد .لذلك يتم ا�ستبدال الربامج التي ال جتذب عدد ًا كافيا من اجلمهور.
بينما �إتاحة فر�ص جديدة من خالل القانون مل�شاركة املواطنني يف تنظيم قطاع البث �أمر
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مرغوب قطعا� ،إال �أنه من املهم �أي�ضا تطبيق البنود املوجودة التي ت�سمح بهذه امل�شاركة(.)86
ومن امل�ؤ�سف� ،أنه ال يوجد �سوى احتاد واحد للم�شاهدين ن�شط يف الوقت احلا�رض ،وحتى هذا
االحتاد فلديه ع�ضوية متوا�ضعة ال تعترب ممثلة للجمهور ب�شكل ٍ
كاف للم�شاركة يف التنظيم.
ولك�رس هذه احللقة املفرغة (الع�ضوية املحدودة=عدم وجود ت�أثري=عدم وجود حافز للم�شاركة)
فهناك حاجة �إيل �سيا�سة فاعلة ومبادرة .وميكن هنا دفع احتادات امل�شاهدين من خالل تخ�صي�ص
وقت جماين لهم علي الهواء ،ومن خالل تقدمي الدعم املادي واملايل من ال�سلطات العامة� ،أو
�أن يتم جذبهم ،من خالل ن�ص ملزم �ضمن االجراءات القانونية لتنظيم البث(.)87

 -10التو�صـــيات
 1-10ال�سيا�سة الإعالمية

()88

الت�رشيع:
1.1يجب �أن تدخل احلكومة تعديالت وتطويرات علي قانون � 30سبتمرب لعام  1986حول
حرية الإعالم والذي مت تعديله بع�رشات من القوانني التالية جلعل الت�رشيعات اخلا�صة
بالإعالم املرئي امل�سموع �شاملة ومتكاملة وميكن جلميع املواطنني و�أ�صحاب الأعمال
فهمها(.)89
2.2علي احلكومة �أن ت�ستخدم �إطار عملية ال�صياغة والت�صنيف هذه كفر�صة لتنظيم النقا�ش
العام حول �أهداف البث ودوره االجتماعي.
3.3يجب علي املجل�س الأعلي للبث الإذاعي والتليفزيوين �أن يوفر متثيال �صديقا للم�ستخدمني
يف ت�رشيع الإعالم املرئي وامل�سموع مبا يف ذلك التمييز ب�شكل وا�ضح بني البنود العامة
والأخري الأ�سا�سية يف الت�رشيع وتلك البنود ذات الأغرا�ض التقنية.
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 2-10االجهزة التنظيمية
الت�شاور مع اجلمهور :
4.4على الربملان �أن يعدل قانون � 30سبتمرب لعام  1986اخلا�ص بحرية الإعالم جلعل
م�شاركة املواطنني يف جمال الت�رشيع �إجبارية عندما يقوم املجل�س الأعلى للبث الإذاعي
والتليفزيوين بتجديد تراخي�ص البث.
5.5علي املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين �أن يبادر بطلب تعليقات من اجلمهور
بدال من انتظارها حتي ت�أتي و�أن يطالب اجلمهور ب�أن يقدم تعليقات وتغذية مرتدة حول
جميع املواد وامل�سائل التي �سوف ينخذ قرارا ب�ش�أنها ،وخا�صة ما يتعلق باملراجعة ال�سنوية
الن�شطة برامج حمطات البث.
6.6على �سلطات الدولة �أن تقدم م�ساعدة مالية لتو�سيع احتادات امل�شاهدين كي تتمكن من
تو�سيع حجم الع�ضوية بها.
7.7على �سلطات الدولة �أن تخ�ص�ص وقتا جمانيا الحتادات امل�شاهدين لتمكينهم من عر�ض
�أن�شطتها وجذب �أع�ضاء جدد.
8.8يجب على احلكومة �أن تن�رش القرار الالزم لتنفيذ املادة  46من قانون � 30سبتمرب لعام
 1986اخلا�ص بحرية الإعالم والتي تن�ص علي �إن�شاء هيئة ا�ست�شارية ل�صياغة الربامج
داخل فران�س تيليفزيون تتكون من  20م�شاهدا يتم اختيارهم ب�شكل ع�شوائي.
الرقابــة:
9 .9علي �سلطات الدولة �أن تروج وتدعم �إن�شاء وت�شكيل هيكل م�ستقل �أو مكتب م�ستقل -داخل
اجلامعات مثال -ملراقبة حمطات البث بغر�ض ت�شجيع ما ي�سمي بالثقافة املدنية يف جمال
البث .وهذا اجلهاز امل�ستقل يجب �أن ي�ستكمل العمل اخلا�ص باملبادرات التي بد�أت حديثا
من خالل �رشكات خا�صة .ويف هذه احلالة �سيتم تطوير وت�أ�سي�س مناهج وم�ؤ�رشات
ملتابعة قواعد البيانات اخلا�صة بالربامج وحمطات البث .و�سي�ؤدي ذلك �أي�ضا �إيل �إعداد
درا�سات معمقة وقومية .كما �أنه ميكن عقد م�ؤمتر عام كل عامني لدرا�سة واقع وم�ستقبل
البث الفرن�سي �ستدعى للم�شاركة فيه جميع الأطراف املهتمة.
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الهوام�ش
( )1يف عام  1984نظم راديو “�آر �إن جي” )� (RNJشارك فيها �أكرث من
� 100ألف مراهق ملعار�ضة احلظر املفرو�ض على الإعالنات واملطالبة
مبحطات “�إذاعة �أكرث حرية”.
( )2القانون رقم  652-82ال�صادر يف  29يوليو  1982حول و�سائل
االت�صال امل�سموعة واملرئية ،واملن�شور يف اجلريدة الر�سمية يف عدد 30
يوليو � ،1982ص �( .2431سي�شار �إليه الحقا بقانون و�سائل االت�صال
امل�سموعة واملرئية ,)1982
( )3عندما بد�أت حمادثات على حمطة تليفزيون رابعة يف عام  ،1983كان
مت�صورا �أن تكون حمطة ثقافية تقدم منفذا جلماعات اجتماعية و�أقليات
واملنظمات غري الهادفة للربح (وهي �صيغة مماثلة ل�صيغة القناة الرابعة
الربيطانية التي �أطلقت يف الفرتة نف�سها يف عهد حكومة مارجرت ثات�رش
املحافظة) .وبدال من ذلك ،حتولت القناة الرابعة الفرن�سية �إىل كيان يركز
على الريا�ضة والأفالم (ومن بينها فيلم للكبار فقط يذاع كل �أ�سبوع).
( )4املحطتان هما “ال  (La 5) ”5و”تي يف  . (TV6) ”6وكانت “ال
 ”5مملوكة للقطب الإعالمي الإيطايل �سيلفيو برل�سكوين ،ثم ا�شرتتها
جمموعة “الجاردير” الفرن�سية .وخرجت “ال  ”5من اخلدمة يف عام
 .1992وال يجب اخللط بينها وبني حمطة التليفزيون العام “ال�سنكييم”
التي ت�أ�س�ست يف عام  .1994وحتولت قناة “تي يف � ”6إىل “�إم .”6
( )5ميكن �أن ي�ضاف �إليها �سوق وليد للمنتجات الثانوية (�إ�سطوانات
الفيديو الرقمية والكتب وت�سويق العالمات التجارية املرتبطة بالربامج
التليفزيونية).
( )6كما هواحلال يف كل الت�صنيفات العامة للت�سل�سل الزمني للحوادث،
ف�إن التواريخ الأ�سا�سية (وهي هنا تواريخ قوانني البث الرئي�سية) هي
جمرد م�ؤ�رشات للتغريات التي حدثت على مدى �سنوات عديدة واملرتبطة
بعوامل عديدة (مبا يف ذلك القيم التكنولوجية واالقت�صادية واالجتماعية)
وال ترتبط فقط بال�سيا�سة.
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( )7وهناك قناة واحدة تت�شارك فيها حمطتان هما“ :فران�س  ”5و”�آه �إر
تي �إي”.
( )8تعتمد ح�صة م�شاهدي حمطتي “فران�س  ”5و”�آه �إر تي �إي” على ن�سبة
ال�سكان التي ت�ستطيع ا�ستقبال هاتني القناتني.
( )9املعلومات من موقع ميدياتري على الإنرتنت ،على الرابط التايل:

www.mediametrie.fr

( )10تطورت الكتلة الرئي�سية من �أفكار ومبادئ ومناهج الليربالية اجلديدة
املتعلقة بدور الدولة يف االقت�صاد على �أيدي اقت�صاديني وعلماء �سيا�سة
من الليرباليني اجلدد يف �أوائل الثمانينات وكانت م�صدر �إلهام ل�سيا�سات
الإدارة العامة اجلديدة املطبقة يف كثري من الدول ال�صناعية .واختلف
العديد من امل�شاركني يف اجتماع الطاولة امل�ستديرة الذي نظمه معهد
املجتمع املفتوح مع هذا التحليل و�شددوا على �أن قطاع البث الفرن�سي،
و�إن كان معرتفا به الآن كن�شاط جتاري� ،إال �أنه ال يزال خدمة حمددة.
انظر :تعليق اجتماع الطاولة امل�ستديرة الذي نظمه معهد املجتمع املفتوح،
باري�س  29نوفمرب �( .2004سي�شار �إليه الحقا بتعليق الطاولة امل�ستديرة
ملعهد املجتمع املفتوح).
مالحظة تف�سريية :نظم معهد املجتمع املفتوح اجتماعات طاولة م�ستديرة
يف كل دولة من الدول التي مت ر�صدها لدعوة نقاد للتقارير التي �أعدها
لكل دولة يف �صورته الأولية .ومن اخلرباء احلا�رضين عموما كان
هناك م�سئولون من احلكومة ومن حمطات البث وممار�سون �إعالميون
و�أكادمييون ومنظمات غري حكومية .وهذا التقرير النهائي ي�أخذ يف
اعتباره التعليقات التي قدموها �شفاهة �أو مكتوبة.
( )11القانون رقم  1067-86ال�صادر يف � 30سبتمرب عام  1986ب�ش�أن
حرية الإعالم ،اجلريدة الر�سمية� ،أول �أكتوبر � ،1986ص،11755 .
ويعرف �أي�ضا بقانون ليوتار�( .سي�شار �إليه الحقا بقانون حرية الإعالم
لعام  ،)1986وجرى تعديل هذا القانون كلية و�أحلق به  36قانونا �آخر.
وهذا ميكن �أن يكون مربكا للمراقبني من اخلارج ،لأن املخت�صني قد
ي�شريون �إىل قانون عام  1986الأ�صلي ،الذي عدلته القوانني الالحقة �أو
�إىل قانون حمدد �أقر يف وقت الحق يعدل قانون عام .1986
( )12يف بع�ض الأحيان ،تو�ضع الثقافة والإعالم حتت �إ�رشاف وزارتني
خمتلفتني.
( )13القانون رقم  669-2004ال�صادر يف  9يوليو  ،2004ي�ش�أن
االت�صاالت الإلكرتونية وخدمات االت�صاالت امل�سموعة واملرئية،
واملن�شور يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ  10يوليو � ،2004ص.12483 .
(�سي�شار �إليه الحقا بقانون االت�صاالت الإلكرتونية لعام .)2004
( )14قانون االت�صاالت الإلكرتونية لعام  2004املادة  .35هذا البند و�ضع
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يف البداية للخدمات الإلكرتونية فقط ،مبوجب قانون �أول �أغ�سط�س عام
 ،2000لل�سماح للمجل�س الأعلى للبث مبراقبة ت�سويق اخلدمات الرقمية
وتوزيعها تقنيا .القانون رقم  ،719 -2000ال�صادر يف �أول �أغ�سط�س
 ،2000ليعدل قانون � 30سبتمرب  ،2000اجلريدة الر�سمية� 2 ،أغ�سط�س
� ،2000ص�( .11903 .سي�شار �إليه الحقا بقانون �أول �أغ�سط�س
عام.)2000
( )15هذه الطريقة يف التعيني م�أخوذة من هيكل املحكمة الد�ستورية العليا
يف فرن�سا.
( )16القانون ال يذكر �شيئا حول كيفية التعامل مع حاالت �سوء الإدارة
اجل�سيمة لأي من �أع�ضاء املجل�س الأعلى للبث.
( )17يف عام  ،2003ا�شتملت ميزانية املجل�س الأعلى للبث على منحة
خا�صة لتطوير التليفزيون الرقمي .ونتيجة لذلك� ،سترتاجع نفقات
املجل�س يف عام � 2004إىل  32.7مليون يورو.
(� )18أ�ضيف هذا البند مبوجب قانون �أول �أغ�سط�س  2000وقد ميثل م�شكلة
ملحطة “�إف تي !” يف امل�ستقبل لأن ال�رشكة املالكة“ ،بويجي” ،منخرطة
بن�شاط يف تعاقدات عامة (وب�شكل خا�ص يف م�رشوعات املباين العامة
والبنية الأ�سا�سية),
( )19وت�ستند هذه التحذيرات والعقوبات �إىل الر�صد الذي يقوم به املجل�س
بنف�سه .ويف بع�ض احلاالت يتحرك املجل�س بناء على �شكوى �أو يتجاوب
مع اجلدل العام املثار�( .أنظر الق�سم )4.5
( )20يف دي�سمرب عام  ،1990قرر فيليب جيلوم رئي�س “فران�س تيليفزيون”
الذي عينه املجل�س الأعلي للبث ،اال�ستقالة بعد عام من تعيينه .وا�شتكى
جيلوم يف خطاب اال�ستقالة الذي �أر�سله للمجل�س من �أن ق�سما من احلكومة
مل يوافق على تعيني املجل�س له ،وبالتايل ت�ضاعفت العقبات التي متنعه من
�أداء وظيفته.
( )21يف فرن�سا ،ال توجد حرية تعبري للآراء العن�رصية واملعادية لل�سامية،
ويعاقب القانون على الإدالء يت�رصيحات عن�رصية �أو معادية لل�سامية يف
�أي �صورة علنية ,القانون رقم  615-90ال�صادر يف  13يوليو ،1990
الذي ي�ستهدف كبح �أي ت�رصف عن�رصي �أو معاد لل�سامية �أو معاد
للأجانب (واملعروف بقانون جي�سو).
( )22غري �أن بع�ض �أع�ضاء الربملان املحافظني ا�شتكوا من �أن �صحفيي
التليفزيون مييلون لتف�ضيل وجهات النظر الي�سارية.
( )23كان هذا �أكرث و�ضوحا يف الإفراط يف ا�ستخدام تعبريات فنية معينة
مثل “�رضبة جراحية” .و�ساهم �سوء �أداء و�سائل الإعالم الفرن�سية �أثناء
حرب اخلليج ،والذي وثقته درا�سات عديدة ،يف نقد ال�صحفيني لأنف�سهم
مما �أدى �إىل تغطية �أكرث حلرب العراق يف عام ( .2003ومن امل�ؤكد �أن
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حقيقة �أن فرن�سا كانت معادية لهذه احلرب ،ومل تكن من الدول امل�شاركة
فيها يف هذا),
( )24املادة  11-43من قانون حرية االت�صاالت ل�سنة  ،1986وجرى
تف�سري هذه املادة ب�شكل مو�سع لتظهر املجموعة الكبرية من املهام املوكولة
ملحطات الإذاعة العامة ،ولكن �أي�ضا ملمحها املختلط (بف�ضل امل�ستويات
املختلفة للقوانني).
( )25كانت القنوات الثالث تدار قبل عام  2000بوا�سطة �رشكات عامة
م�ستقلة .والهدف من توحيدها حتت �إدارة واحدة هو تعزيز التن�سيق بينها
وحتقيق وفورات اقت�صادية .وكان ذلك ثمرة عملية طويلة بد�أت يف عام
 1989عندما �أخ�ضعت قناة “انتني  ”2وقناة “�إف �إر  ”3ل�سلطة رئي�س
جمل�س �إدارة واحد .ثم ،يف عام  ،1992تغري ا�سم قناتي “انتني ”2
و”�إف �إر � ”3إىل “فران�س  ”2وفران�س  ”3على التوايل ،وعلى الرغم
من �أنهما احتفظتا با�ستقاللهما قانونيا ،فقد جرى جمعهما يف الكيان نف�سه،
“فران�س تيليفزيون”.
( )26وهذا ي�سمح ملحطة �آه �إر تي �إي ،على �سبيل املثال ،ب�أن تذيع �أفالما
ال تنا�سب امل�شاهدين الذين تقل �أعمارهم عن  16عاما يف �أوقات ذروة
امل�شاهدة .لكن �إدارة املحطة ت�شري �إىل �أنها تتبع عادة القواعد الإر�شادية
التي يحددها املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين (فهي ال تذيع �أي
�أفالم يف �أيام ال�سبت على �سبيل املثال) ،طبقا ملا جاء يف مذكرة مكتوبة
قدمتها املحطة تعليقا على م�سودة هذا التقرير.
( )27ومن الثالثة م�ساء حتى الثالثة �صباحا على ال�شبكة الرقمية اجلديدة.
( )28طبقا ملمثلي �آه �إر تي �أي ف�إن  30يف املائة من برامج املحطة ت�أتي من
دول �أوروبية �أخرى غري فرن�سا و�أملانيا ،وع�رشة يف املائة من خارج
�أوروبا .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �رشكاء �آه �إر تي �إي الأوروبيني
مرتبطون بعملية اتخاذ القرارات.
( )29وللموظفني العاملني يف قطاع الربامج ويف �رشكات الإنتاج الثقايف
وال�صوتيات واملرئيات ت�رشيع خا�ص يف فرن�سا .ونظرا لأنهم يعملون
جلزء فقط من العام ،ميكن اال�ستفادة من برنامج ال�ضمان االجتماعي
بالعمل ل�ساعات �أقل من �ساعات عمل املوظفني الآخرين .وحتاول
احلكومة الفرن�سية منذ يونيو عام  2003تغيري هذا الت�رشيع الأمر الذي
�أدى �إىل حركة اجتماعية قوية اثناء �صيف عام  ،2003مما �أدى �إىل �إلغاء
العديد من املهرجانات ،مثل مهرجان �أك�س اون بروفان�س للمو�سيقى،
والكثري من العرو�ض يف مهرجان �أفنيون للم�رسح.
( )30ا�شتكى "فران�س تيليفزيون" ب�شكل منتظم من �أنه ،نظرا لأنه جمرب
على ا�ستخدام �شبكات �رشكة "تيلي ديفي�سون دي فران�س" ،ال يح�صل
على الأ�سعار نف�سها التي حت�صل عليها �رشكات النفط اخلا�صة التي ميكنها
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ال�ضغط على �رشكة "تيلي ديفي�سون دي فران�س" للح�صول على �أ�سعار
�أقل ،تظرا لأنه ميكنها من الناحية النظرية االعتماد على �رشكات بديلة.
( )31القانون رقم  1365 -2003ال�صادر يف  31دي�سمرب  2003ب�ش�أن
التزامات خدمة االت�صاالت العامة وفران�س تيليكوم ،اجلريدة الر�سمية
�أول يناير � ،2004ص 9
مبلغا يعادل املبلغ الذي كان �سيدفعه
( )32تعطي الدولة حمطات البث العامة ً
من مت �إعفا�ؤهم من دفع ر�سم الرتخي�ص .ويف عام عام  ،2003منحت
الدولة ملحطات البث العامة  449مليون يورو مقابل الإعفاءات من
ر�سوم الرتخي�ص.
( )33هذه العملية جزء من ال�سيطرة الدميقراطية على حمطات البث العامة
وهي �رضورية لأنها تتيح "لل�سلطات العامة ال�رشعية" و�ضع اال�سرتاتيجية
العامة للتليفزيون العام.
( )34ومع هذا انخف�ضت تكاليف التح�صيل انخفا�ضا حادا من  4.85يف املائة
يف عام � 1991إىل  3.53يف املائة من �إجمايل �إيرادات الرتخي�ص يف
عام .2001
( )35هذا كان وا�ضحا متاما يف بحث �أجراه مركز البحوث ال�سيا�سية ومقره
باري�س على م�ستخدمي االنرتنت ال�صغار يف عام  .2004و�سجلت العديد
من �أع�ضاء الربملان ،ال �سيما ال�سناتور جان كلوزيل والنائب باتري�س
مارتان الالند�" ،أزمة ال�رشعية" التي تواجهها ر�سوم الرتخي�ص .ويف
منا�سبات عديدة� ،شارك مارك تي�س�سيه ،رئي�س جمل�س �إدارة فران�س
تيليفزيون الأ�سبق يف برامج تليفزيونية لي�رشح ملاذا ر�سوم الرتخي�ص
�رضورية وكيف تنفق.
( )36ركود ر�سوم الرتاخي�ص جنم ،يف البداية ،عن حقيفة �أن كل الأ�رس
الفرن�سية لديها الآن �أجهزة تليفزيون (الأمر الذي يعني �أنه ال يوجد منو
حدي �إيرادات ر�سوم الرتخي�ص) ،ثم نتيجة لرف�ض الربملان رفع ر�سوم
الرتخي�ص لعقدين.
( )37وبينما ال يزال الت�أثري الذي �أحدثه هذا التقييد على ا�سرتاتيجيات
الربامج يف حاجة �إىل تقييم ،فمن الوا�ضح �أنه �أدى �إىل �إيرادات �إ�ضافية
كبرية ملحطات التليفزيون التجارية :هذه قدرت بحوايل  123مليون
يورو لتليفزيون "تي �إف "1و 99مليون يورو لتليفزيون "�إم "6و17
مليون يورو لتليفزيون "كانال."+
( )38املادة  1- 47من قنون حرية االت�صاالت  ،1986املعدلة بالقانون
ال�صادر يف  9يوليو ( 2004قانون االت�صاالت الإلكرتونية) قبل عام
 ،2004كان املجل�س الإداري ي�ضم  12ع�ضوا.
( )39يف كل عام ،تختار احلكومة "ق�ضية" قومية .وكان العمل �ضد مر�ض
نق�ص املناعة الب�رشية املكت�سب (الإيدز) هو الق�ضية القومية يف عام .2005
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وكانت ت�شجيع الإخاء يف عام  2004ويف عام  2003كانت �إدماج ذوي
االحتياجات اخلا�صة..
( )40وعلى نحو �أكرث عمومية ،يتدخل ال�سا�سة الفرن�سيون ب�شكل متزايد يف
�إدارة الأخبار بتقدمي �أفكار و�شئون و�صور ومنا�سبات لل�صحفيني ب�شكل
منتظم.
( )41على �سبيل املثال ،تبحث حمطات البث يف املقابلة (املبا�رشة) التقليدية
مع رئي�س اجلمهورية يف يوم  14يوليو (يوم �سقوط البا�ستيل) �أ�سماء
الذين جترى مقابالت معهم من فريق الرئي�س .وعلى الرغم من �أن من
يجرون املقابالت ي�سلمون بتبادل وجهات النظر مع فريق الرئي�س.
( )42بخ�صو�ص الق�ضايا التي �سيتم تناولها �أثناء املقابلة ،ف�إنهم ي�شكون من
�أنهم ال يقدمون �أ�سئلتهم للح�صول على موافقة م�سبقا.وهذه اال�رضابات
تعرب �أي�ضا عن �أزمة كامنة يف حمطات البث العامة (�أنظر الق�سم رقم.)9
( )43هذا فقط مبوجب الت�رشيع العام املخت�ص بالعالقات ال�صناعية.
( )44يحدد الت�رشيع العام املخت�ص بالعالقات ال�صناعية النقابات واالحتادات
ال�صناعية املمثلة طبقا لعدد من املعايري من بينها الع�ضوية واحل�ضور يف
انتخابات االحتادات املهنية واال�ستقاللية.
( )45وهذه فقرات �إذاعية ر�سمية ت�شرتيها الدولة ،وي�سمح بها فقط �أثناء
احلمالت االنتخابية ,وال ي�سمح بالدعاية ال�سيا�سية التي ي�شرتيها املر�شحون
على التليفزيون الفرن�سي.
( )46قانون االنتخابات املادة .)1( 167
( )47وهكذا خ�ص�ص لكل مر�شح  48دقيقة يف اجلولة الأوىل يف انتخابات
الرئا�سة عام  2002على قنوات فران�س  2وفران�س  3وفران�س انرت
وراديو �إر �إف �أو؛ ومنح كل مر�شح من املر�شحني اللذين يخو�ضان
اجلولة الثانية  60دقيقة.
( )48قرار املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين رقم -2004
 ،196ال�صادر يف  18مايو  2004اخلا�ص ب�رشوط �إنتاج وبث الربامج
االنتخابية للربملان الأوروبي.
(� )49ألغي هذا الربنامج يف يوليو � 2004إثر �رصاع بني منتجه ومقدمه.
( )50القواعد املنظمة الفرن�سية قد تكون مربكة �إىل حد ما حيث �إنها
ت�ستخدم تعبريين باللغة الإجنليزية للإ�شارة �إىل املحتويات .و ت�ستخدم يف
بع�ض احلاالت تعبري “ ( ”conduitللإ�شارة �إىل تقدمي عملية �أو �شبكة
من الكوابل على م�ستوى قومي) ،وي�ستخدم يف حاالت �أخرى تعبري
“( ”contentsللإ�شارة �إىل تقدمي خدمة تليفزيونية على م�ستوى قومي)،
وت�شري يف حاالت ثالثة �إىل تقدمي “خدمة املحتوى” (كما يف حالة اخلدمة
التليفزيونية الف�ضائية ،التي ال تندرج حتت �أي من جمموعتي القواعد
املنظمة الأخريني).
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( )51يجب �إبالغ املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين ب�أي تغيريات
كبرية يف امللكية (التي تزيد على ع�رشة يف املائة من ر�أ�س املال) ,قانون
حرية االت�صال  ،1986املادة .38
( )52وميكن للمجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين وقف ترخي�ص
“�إم� ”6إذا اعترب �أن املالك اجلديد مل يحرتم االلتزامات املرفقة بعقد
الرتخي�ص.
( )53انظر ،على �سبيل املثال ،املذكرة التي �أ�صدرها املر�صد الفرن�سي
لو�سائل الإعالم ،وهو منظمة فرن�سية نقدية ملراقبة و�سائل الإعالم،
بعنوان (تركيز ملكية و�سائل الإعالم يف فرن�سا) بدون تاريخ ،متاح على
الرابط التايل على �شبكة الإنرتنت:
http://www.observatoire-medias.info

وت�شري مذكرة املر�صد الفرن�سي �إىل �أنه من الوا�ضح �أن القواعد املنظمة
مللكية التليفزيون غري كافية لأنها ال متنع قيام حتالفات بني �رشكات
التليفزيون اخلا�صة ،وال متنع كذلك العالقات اخلطرية بني قطاع
التليفزيون وقطاعات اقت�صادية �أخرى.
( )54يعرفه قانون حرية االت�صال لعام  1986املادة ( )3-41ب�أنه الذي
ي�صل �إىل ع�رشة ماليني من ال�سكان.
( )55قبل �أول يناير  2002كان من املمكن التمديد مرتني (خم�س �سنوات
يف كل مرة).
( )56قاعدة  :3/2يجوز لل�رشكة �أال تلبي �أكرث من اثنتني من احلاالت
التالية� :إمتالك ترخي�ص ملحطة تليفزيونية واحدة �أو عدة حمطات ت�صل
�إىل �أكرث من �أربعة ماليني م�شاهد؛ �إمنالك ترخي�ص ملحطة �إذاعة �أو �أكرث
ت�صل �إىل �أكرث من  30مليون م�ستمع؛ �إ�صدار �أو ال�سيطرة على �صحيفة
يومية �أو �أكرث تزيد ح�صتها يف ال�سوق على  20يف املائة( .وتطبق قاعدة
مماثلة على امل�ستوى الإقليمي) .ومل يغري هذه القواعد قانون االت�صاالت
الإلكرتونية لعام  ،2004الذي �ألغى حالة رابعة� :إمتالك واحد �أو �أكرث
من تراخي�ص ت�شغيل �شبكة من البث بالكابل التي تخدم �أكرث من ثمانية
ماليني م�شاهد.
( )57هناك تعاقدات بني حمطات البث العامة والدولة ،تتم �صياغتها يف
�صورة مرا�سيم.
( )58يظل الفارق بني ال�رشوط املرجعية واالتفاقيات �ضئيال و�أحيانا �شكليا.
وال يوجد حقيقة تعار�ض بني التظيم املت�سل�سل هرميا (للقطاع العام) �أو
التنظيم امل�ستند للتعاقد (للقطاع اخلا�ص)� .أوال ،ف�إن املجل�س الأعلى
للبث الإذاعي والتليفزيوين م�شارك �أي�ضا يف و�ضع القواعد املنظمة
التي تطبق على حمطات البث العامة بتقدمي امل�شورة للحكومة فيما يتعلق
بال�رشوط املرجعية التي ت�ضعها .وثانيا ،تتبع قواعد ترخي�ص حمطات
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التليفزيون اخلا�صة القواعد العامة الإر�شادية التي و�ضعها القانون وميكن
فقط التفاو�ض على تعديالت طفيفة مع املجل�س الأعلى للبث الإذاعي
والتليفزيوين.
( )59ال يعرتف قانون االنتخابات الفرن�سي �إال بفرتة احلملة الر�سمية ،التي
تبد�أ عادة قبل ثالثة �أ�سابيع من يوم االنتخابات .ومع هذا ،ف�إن البداية
الفعلية لعملية االنتخابات ،يف معظم احلاالت ،تكون قبل ذلك بكثري.
وتبد�أ حمالت ما قبل االنتخابات قبل يوم االنتخابات بفرتة ترتاوح بني
�شهرين و�ستة �أ�شهر ،وهذا يتوقف على طبيعة االنتخابات وكذلك على
املناخ ال�سيا�سي.
( )60تقدم احلملة التي نظمت م�ؤخرا ب�صدد الد�ستور الأوروبي مثاال جيدا
على العمل الذي يقوم به املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين
يف جمال مراقبة �أداء املحطات .و�أر�سل املجل�س ،يف حاالت عديدة،
خطابات �إىل املحطات يدعوها �إىل �إتاحة وقت �أطول للمعار�ضني للد�ستور
الأوروبي .واملزيد من التفا�صيل متاح على موقع املجل�س على �شبكة
الإنرتنت من خالل الرابط التايل:

http://www.csa.fr/infos/controle/television_elections_detail.
php?id=24604

(“ )61توجيهات تليفزيون بال حدود” باالحتاد الأوروبي :توجيهات
املجل�س يف � 3أكتوبر  1989بخ�صو�ص التن�سيق ب�ش�أن �أحكام معينة و�ضعها
قانون �أو ت�رشيع �أو �إجراء �إداري يف الدول الأع�ضاء تتعلق مببا�رشة
�أن�شطة البث التليفزيوين ،ال�صادرة يف � 17أكتوبر  ،1989واملعدلة
بتوجيه الربملان الأوروبي ال�صادر يف يونيو عام  1997ال�صادر يف 30
يوليو  .1997هذه التوجيهات جممعة على موقع املفو�ضية الأوروبية:

_http://europa.eu.int/eurlex/en/consleg/pdf/1989/en_1989L0552
do_001.pdf

( )62املادة  28من قانون حرية االت�صال لعام  ،1986املعدلة بقانون �أول
�أغ�سط�س .2000
( )63كما �أ�شري من قبل ،يتعني على “كانال ”+تخ�صي�ص  20يف املائة من
�إيراداتها ال�سنوية لإنتاج الأفالم .وقناة فران�س  5معفاة من هذا ال�رشط
لأنها ال تذيع �أفالما.
(� )64أدخل قانون املالية لعام � 2005رضيبة جديدة على الر�سائل الق�صرية
من خالل الهاتف املحمول لتمويل ال�صندوق.
(� )65أي �إ�شارة للأ�صل العرقي �أو اللون �أو الدين يف الوثائق الر�سمية ويف
تقارير ال�رشكات العامة �أو اخلا�صة حمظورة مبوجب قانون العقوبات
الفرن�سي .وعلى �سبيل املثال ،ال ي�سمح لل�رشكات ب�أن حتتفظ ب�سجالت
تت�ضمن الأ�صل القومي �أو العرقي للعاملني بها ،حتى و�إن كان لأغرا�ض
خا�صة .وفكرة الأقليات “املرئية” ،التي ي�ستخدمها البع�ض ،كانت
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مو�ضع انتقاد �شديد؛ �إذ �أنها �ستميز ب�شكل م�رشوع ا�ستنادا �إىل لون الب�رشة
�أو م�سحات مادية.
( )66تي �إف ،1التقرير ال�سنوي ( ،2003بالإجنليزية) .من املهم مالحظة
الرتدد بني تعبريي الأقليات القومية والأقليات املنظورة يف هذا التقربر.
( )67مل تطبق �رشكات التليفزيون �سوى ع�رش تو�صيات فقط من بني حوايل
� 13ألف تو�صية �أ�صدرها املكتب .تعليق خالل املائدة امل�ستديرة التي نظمها
معهد املجتمع املفتوح.
( )68التوجيه � /19/2002إي �سي الذي �أ�صدره الربملان الأوروبي
واملجل�س الأوروبي يف  7مار�س  2002احلا�ص بحرية الو�صول
واالت�صال ب�شبكات االت�صاالت الإلكرتونية والت�سهيالت املرتبطة بها
(التوجيه اخلا�ص بحرية الو�صول) .القانون رقم � 24 ،7/108أبريل
.2002
( )69التوجيه � /22/2002إي �سي الذي �أ�صدره الربملان الأوروبي
واملجل�س الأوروبي يف  7مار�س  2002اخلا�ص باخلدمة ال�شاملة وحقوق
امل�ستخدمني فيما يتعلق ب�شبكات االت�صاالت الإلكرتونية وخدماتها املن�شور
حتت عنوان (التوجيه اخلا�ص باخلدمة ال�شاملة) .القانون رقم ،51/108
� 24أبريل .2002
( )70القانون رقم  665 -94ال�صادر يف � 4أغ�سط�س  ،1994اخلا�ص
با�ستعمال اللغة الفرن�سية (واملعرف بقاون توبون)� .أ�ضاف هذا القانون
مادة جديدة (املادة  )1-20لقانون حرية الإعالم لعام  ،1986جتعل
ا�ستخدام اللغة الفرن�سية �إلزاميا يف كل الربامج امل�سموعة واملرئية ،ومن
بينها الإعالنات .اال�ستثناء الوحيد للأفالم والربامج املو�سيقية.
( )71قرار املفو�ضية الأوروبية يف  10دي�سمرب .2003
( )72تعرف ب�أنها الربامج التي ال تنتمي لأي من الفئات التالية :الأفالم
ون�رشات الأخبار والت�سلية وامل�سابقات والربامج احلوارية والربامج
الريا�ضية والإعالنات والت�سويق عرب التليفزيون.
( )73ارتبط اهتمام �رشكات املرافق العامة ب�شبكات الكابل بثالثة عوامل.
هذه ال�رشكات �أقامت منذ فرتة طويلة عالقات وثيقة مع ال�سلطات املحلية
التي لعبت يف البداية دورا رئي�سيا يف تطوير �شبكات الكابل .ر�أت يف
�شبكات الكابل امتدادا منطقيا لن�شاطها الرئي�سي (�إدارة ال�شبكات).
و�أخريا ،كان لدى هذه ال�رشكات كل من املوارد االقت�صادية واخلربة
لإدارة ا�ستثمارات طويلة الأجل ومتويلها.
( )74ويف املجموعة اجلديدة التي ت�شكلت نتيجة ل�صفقة� ،سيح�صل �صندوق
�سينفن على ح�صة �أغلبية من الأ�سهم ن�سبتها  50,01يف املائة ،بينما حت�صل
�ألتاي�س على  10.01يف املائة وفران�س تليكوم وكانال +على  19.99يف
املائة .بيان �صحفي من فران�س تيليكوم يف  21دي�سمرب .2004

رواق عربي العدد 62-61

تريي فيديل

241

( )75وخالفا ل�رشكتي تي بي �إ�س وكانال �سات ،يقدم يوتل �سات العديد
من القنوات التي مل حت�صل على ترخي�ص من املجل�س الأعلى للبث �أو
من �أي دولة �أخرى يف االحتاد الأوروبي .ويخول قانون االت�صاالت
الإلكرتونية لعام  2004املجل�س الأعلى للبث تقدمي �شكوى ملجل�س الدولة
(املحكمة الإدارية العليا الفرن�سية) لإلزام ال�رشكة التي تدير القمر ال�صناعي
بالتوقف عن خدمة القنوات التي تنتهك بع�ض املبادي الأ�سا�سية مثل النظام
العام ،وحماية الأطفال ،العن�رصية وعدم التمييز ،ال�سلوك الذي ينطوي
على متييز �أو �إ�ساءة للجن�س الآخر .ونظرا لأن يوتل �سات �أ�صبحت،
منذ يوليو � ،2001رشكة فرن�سية م�سجلة (ومل تعد هيئة حكومية) ،فمن
املحتمل �أن تذعن ال�رشكة لقانون االت�صاالت الإلكرتونية لعام .2004
( )76وبالإ�ضافة �إىل تي �إف 1وكانال +و�إم ،6التي تقدم بالفعل قنوات
جمانية ،تدخل خم�س �رشكات جديدة �أخرى �سوق التليفزيون من خالل
خدمة التليفزيون الرقمي الأر�ضي .هي �آه بي جروب وبولوريه جروب
والجاردير جروب و�إن �إر جي جروب وباتيه جروب.
( )77يجب تذكر �أنه مبوجب قانون حرية الإعالم  ،1986ف�إن �رشكات
البث العامة ال حت�صل على ترخي�ص من املجل�س الأعلى للبث .وكذلك،
لها �أولوية يف احل�صول على ترددات حينما تطلب احلكومة ذلك .ويف
احلالة الراهنة ،طلب وزير االت�صاالت ر�سميا ،تخ�صي�ص �ست قنوات
من قنوات التليفزيون الرقمي الأر�ضي ملحطات البث العامة.
( )78عندما منح املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين ال�رشكة
تراخي�ص لتقدمي خدمات التليفزيون الرقمي الأر�ضي يف يونيو ،2003
كان ميكن لل�رشكة الواحدة �أن حتوز ،بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة،
خم�سة تراخي�ص خلدمات التليفزيون الرقمي الأر�ضي .ووجد جمل�س
الدولة �أن كانال +حتوز هي وجمموعة الجاردير �رشيكتها على �سبعة
تراخي�ص .ومنذئذ ،زاد قانون االت�صاالت الإلكرتونية لعام  2004عدد
تراخي�ص خدمة التليفزيون الرقمي الأر�ضي التي ميكن ل�رشكة واحدة �أن
حتوزها �إىل �سبعة تراخي�ص.
( )79وتبث قناة فران�س  5الآن � 24ساعة يف اليوم فيما تبث قناة �آه �إر تي
�إي من الثالثة م�ساء وحتى الثالثة �صباحا.
( )80وتغطية �رشق و�شمال فرن�سا �ستكون �أكرث �صعوبة لأن هذا يتطلب
تن�سيقا مع بلدان جماورة لتعديل خطة �إدارة الرتددات.
( )81عند كتابة هذا التقرير مل تكن هناك �أرقام متاحة عن عدد �أجهزة فك
الت�شفري امل�شرتاة (مقابل �أ�سعار ترتاوح بني  60يورو و 200يورو ح�سب
نوع اجلهاز).
( )82تعريف امل�ستخدم :هو �أي �شخ�ص يزيد عمره على  11عاما دخل على
�شبكة الإنرتنت خالل الأ�شهر الثالثة ال�سابقة على امل�سح.
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( )83لنفرت�ض ،مثال� ،أن ثلثي امل�شاهدين يف�ضلون نوعية الربامج (�أ) ،و�أن
 20باملائة يحبون الربامج من النوعية (ب) ،ويف�ضل  14باملائة نوعية
الربامج (ج)� ،سيميل ثالثة متناف�سني �إىل تقدمي نوعية الربامج (�أ) نف�سها،
على �أمل ك�سب  22يف املائة من امل�شاهدين ،التي تزيد على ن�سبة امل�شاهدين
التي قد يك�سبونها بتقدمي �أي من نوعي الربامج الأخرى (ب) و(ج).
( )84عار�ض بع�ض اخلرباء واملطلعني على �أو�ضاع ال�صناعة هذه النقطة.
ووافق عليها بع�ض امل�شاركني يف الطاولة امل�ستديرة التي نظمها معهد
املجتمع املفتوح ،ومن بينهم �أع�ضاء �سابقون يف املجل�س الأعلى للبث
الإذاعي والتليفزيوين ،لكن ر�أى م�شاركون �آخرون �أن املجل�س لديه
�سلطات كافية ملراقبة �أن�شطة حمطات البث.
( )85وعالوة على ذلك ،ف�إن املجل�س اال�ست�شاري للربامج (املقرر �أن ي�ضم
 20ع�ضوا يتم اختيارهم من بني م�شاهدي التليفزيون) ،الذي ن�ص عليه
قانون �أول �أغ�سط�س عام  2000مل يت�شكل بعد (�أنظر الق�سم .)3-4
( )86تن�ص املادة  42من قانون حرية الإعالم لعام  1986على �أن فروع
النقابات يف قطاع البث �أو املجل�س القومي للثقافات واللغات الإقليمية �أو
الروابط العائلية �أو احتادات امل�شاهدين التي ترى ان حمطات النلفزيون ال
متتثل اللتزاماتها قد تطلب من املجل�س الأعلى للبث الإذاعي والتليفزيوين
اتخاذ �إجراء.
( )87عار�ض عدد من امل�شاركني يف الطاولة امل�ستديرة التي نظمها معهد
املجتمع املفتوح هذا ب�شدة ،قائلني �إن الربملان ميثل املواطنني كلهم
(وبالتايل ف�إنه ميثل امل�شاهدين) .وبينما يجب الإبقاء على دور الربملان
يف حتديد الأهداف واملباديء العامة للبث ،يجب االعرتاف ب�أن التنظيم
اليومي للبث يت�ضمن من الناحية العملية العديد من جماعات امل�صالح و�أن
متثيال �أف�ضل للم�شاهدين �سيجعل هذه العملية �أكرث تعددية.
( )88اقرتح بع�ض امل�شاركني يف الطاولة امل�ستديرة التي نظمها معهد املجتمع
املفتوح تو�صيات �إ�ضافية ،غالبا ما تكون �أكرث بنائية وتوفريا .وا�شتملت
هذه التو�صيات على ذكر خدمة البث العامة يف الد�ستور الفرن�سي؛
وفر�ض حظر على الإعالنات التليفزيونية خالل فرتات معينة من �أيام
البث؛ وفر�ض �رضيبة على ا�ستغالل الرتددات .ومع ذلك ،ف�إن هذا هذا
الق�سم يقدم فقط تلك التو�صيات التي ميكن تنفيذها ب�رسعة والتي ال ت�ستدعي
�إعادة هيكلة جذرية جلهاز البث.
( )89اتفق كل امل�شاركني يف الطاولة امل�ستديرة التي نظمها معهد املجتمع
املفتوح على �أنه من ال�صعب للغاية فهم القانون ،يف �شكله احلايل .وعلى
�سبيل املثال ،ف�إنه حتى اخلرباء يواجهون �صعوبات يف فهم تعقيدات
القواعد املنظمة للملكية املتعددة (�أنظر الق�سم  )2-5يف �صيغتها الراهنة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك الحظ البع�ض �أن و�ضوح القوانني �أ�صبح مطلبا يف
املجتمعات الدميقراطية لت�شجيع ال�شفافية.
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كيف ال�سبيل �إىل حماكمة ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات
عن م�سئولياتهم عن انتهاكات حقوق الإن�سان؟
حترير� :إيلني لوتز  -كيتلني رايجر
عر�ض :حممد يون�س *

يعد هذا الكتاب مبثابة حماولة جادة ملتابعة الطفرة التي �شهدها العامل يف املحاكمات-
�سواء على امل�ستوى الدويل �أو املحلي -لر�ؤ�ساء الدول واحلكومات ال�سابقني؛ عن اجلرائم
التي ارتكبوها �سواء فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإن�سان �أو اجلرائم �ضد الإن�سانية� ،أو مبا
يت�صل بجرائم الف�ساد املايل وال�سيا�سي .ويبحث الكتاب يف �أثر هذه الطفرة ،غري امل�سبوقة يف
تاريخ الب�رشية ،يف �إر�ساء املبادئ والأ�س�س القانونية للعدالة االنتقالية على امل�ستوى العاملي.
وذلك على �ضوء تزايد التحركات ال�شعبية املطالبة باحلرية والعدالة االجتماعية ،واملناه�ضة
لال�ستبداد ،والداعية للمحا�سبة وعدم الإفالت من العقاب.
يك�شف الكتاب -الذي يقع يف نحو � 350صفحة -عما واجهته مثل هذه املحاكمات لر�ؤ�ساء
الدول واحلكومات من حتديات وم�شاكل قانونية و�إجرائية ومالب�سات وت�أثريات �سيا�سية
وم�شاكل متعلقة بالقوانني الدولية .وير�صد الكتاب املالمح وال�صعوبات امل�شرتكة بني هذه
الق�ضايا التي �أجريت يف �أمريكا الالتينية و�أوروبا و�أفريقيا و�آ�سيا.
* باحث م�رصي.
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قام بتحرير الكتاب كل من �إلني لوتز (املديرة التنفيذية ال�سابقة ملنظمة كالت�رشال �سريفايفل
وهي �إحدى منظمات حقوق الإن�سان الدولية -وعاملة الأنرثبولوجيا واملدافعة عن حقوق
الأقليات) ،وكيتلني رايجر (اخلبرية الدولية يف املحاكمات الدولية ،ونائبة مدير املركز الدويل
للعدالة االنتقالية) .وقد �أ�سهم يف �إعداد الدرا�سات التي يحتويها الكتاب جمموعة متميزة من
املتخ�ص�صني يف القانون الدويل وجتارب العدالة االنتقالية ،واملدافعني عن حقوق الإن�سان.
ي�شتمل الكتاب على درا�سات عن حماكمات ر�ؤ�ساء الدول يف �أوروبا ال�رشقية ويف �أمريكا
الالتينية وحماكمة �أوج�ستو بنو�شيه و�ألربتو فيجمور ،وحماكمات ا�سرتادا يف الفلبني وفردريك
�شيلوبا وت�شارلز تايلور .وكذلك درا�سات عن حماكمة الرئي�سي اليوغ�ساليف ال�سابق �سلوبودان
ميلو�سوفيت�ش ،وحماكمة الرئي�س العراقي �صدام ح�سني .وتق ّدم الدرا�سات و�صفا تف�صيال
وحمكما ملالب�سات هذه املحاكمات ،وتقييم النتائج ،التي تو�صلت �إليها ،بالإ�ضافة �إىل طرح
تو�صيات ملمو�سة ،تهدف للم�ساعدة يف �أن تغدو املحاكمات املماثلة ناجحة يف حتقيق غر�ضها،
وعادلة يف م�سارها ونتائجها.
وعلى الرغم من �أن هناك حماكمات متت على امل�ستوى الدويل لعدد من كبار امل�سئولني
احلكوميني والع�سكريني؛ ف�إن الكتاب اقت�رص على تناول حماكمات ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات
نظرا ملا متيزت به هذه املحاكمات من دالالت خا�صة و�سمات مميزة عن غريها
فح�سبً ،
من املحاكمات ،وملا متثله من �أهمية على طريق �إر�ساء العدالة ،ومنع �إفالت قادة الدول من
العقاب على اجلرائم التي ارتكبوها وانتهاكاتهم اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،بدعوى احل�صانة
كما كان احلال يف املا�ضي.
ير�صد الكتاب ظاهرة جديدة يف القانون الدويل ،وهي بروز االخت�صا�ص الدويل يف
املحاكم الأوربية .فعلى مدى �أكرث من ع�رش �سنوات �سمحت عدة دول �أوروبية مبحاكمة جناة
ارتكبوا جرائمهم خارج �أرا�ضي هذه الدول .ويف بع�ض الأحوال ح�صلت املحاكم الأوروبية
على الوالية الق�ضائية بعد �أن دخل املتهم �إىل �أر�ض دولة �أوروبية ب�إرادته ،ويف بع�ض الأحيان
الأخرى كانت ال�ضحية من رعايا هذا البلد.
لقد م�ضت كل من ا�سبانيا وبلجيكا �إىل مدى �أبعد من ذلك ،حيث �سمحتا ب�أن مت�ضى املحاكمات
على �أ�سا�س الوالية الدولية؛ بغ�ض النظر عن جن�سية اجلاين �أو ال�ضحية .على �سبيل املثال؛ فبعد
قليل من و�صول اجلرنال الت�شيلي بنو�شيه �إىل اململكة املتحدة يف �أكتوبر 1997؛ �أ�صدر قا�ض
�إ�سباين �أمرا دوليا بالقب�ض عليه وفقا لقانون ت�سليم املتهمني يف اجنلرتا ،كما ا�ستخدمت �إ�سبانيا
الوالية الق�ضائية الدولية نف�سها يف �إ�صدار �أوامر بالقب�ض على �ضباط �أقل رتبة ،ومتكنت من
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ت�سلمهم بالفعل.
وبحلول نهاية الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،ويف �ضوء التطورات التي حلقت مبفهوم
العدالة والقانون الدويل؛ باتت فكرة حماكمة ر�ؤ�ساء الدول ممكنة ومقبولة وعملية؛ حيث
ت�ضمنت القوانني الأ�سا�سية املنظمة للمحكمة اجلنائية الدولية يف يوغو�سالفيا ال�سابقة واملحكمة
اجلنائية الدولية لرواندا بنودا ت�سمح مبحا�سبة ر�ؤ�ساء الدول ،وهي قوانني متت املوافقة
عليها من جانب جمل�س الأمن الدويل ،واكت�سبت بذلك �رشعية دولية ،كما �أن توجيه االتهام
ل�سلوبودان ميلو�سوفيت�ش يف عام � 1999أو�ضح �أنه ميكن توجيه االتهام لرئي�س موجود يف
احلكم وحماكمته.
و�أو�ضحت الئحة روما اخلا�صة باملحكمة اجلنائية الدولية التي مت �إن�شا�ؤها عام � 1998أنه
ال ح�صانة لر�ؤ�ساء الدول �أمام حمكمة دولية .وقد رحبت دول �أمريكا الالتينية و�ساندت
بقوة املحكمة الدولية الوليدة ،ال�سيما �أن الفقه القانوين املرتبط باملحكمة اجلنائية الدولية طور
التعريفات القانونية املتعلقة باجلرائم �ضد الإن�سانية ،وال�رشوط الواجب توافرها فيها ،وكذلك
احلال بالن�سبة جلرائم الإبادة اجلماعية ،وا�شتمل ذلك على نظريات تتعلق مب�سئولية القيادة
وامل�سئولية غري املبا�رشة عن اجلرائم.
كما �أن االتفاقات الإقليمية يف جمال حقوق الإن�سان �ساعدت على الدفع يف هذا االجتاه.
وعلى �سبيل املثال ف�إن النظام الإقليمي حلقوق الإن�سان على م�ستوى الأمريكتني� ،أكد �أن بع�ض
املعوقات �أمام حماكمة امل�سئولني عن انتهاكات حقوق الإن�سان تتعار�ض مع االتفاقية الأمريكية
حلقوق الإن�سان ،كما �أن جلنة حقوق الإن�سان يف الأمريكتني �أ�صدرت �إدانات للقوانني التي
تعفي من امل�سئولية عن تلك االنتهاكات ،مثل قوانني العفو التي �أ�صدرتها الأرجنتني و�أورجواي
وت�شيلي وغريها من الدول.
ويك�شف الكتاب عن الدور الذي لعبته هذه املحاكمات للر�ؤ�ساء يف �إر�ساء العدالة الدولية؛
حيث كانت كل حماكمة مبثابة لبنة ت�ضاف للأخرى يف هذا ال�صدد ،و�ألقت كل منها ال�ضوء
على املبادئ التي حتكم العمل يف املحاكمات الدولية.
ولقد كان لأوروبا تراث طويل الأمد يف حماكمة كبار امل�سئولني عن اجلرائم التي ارتكبت
يف حق الإن�سانية بعد احلربني العامليتني الأويل والثانية ،ولكن هذا االجتاه ت�أكد يف �أعقاب
�سقوط �سور برلني الذي مثّل فر�صة جديدة يف �أوروبا ملحاكمة الزعماء ال�سابقني ،وحما�سبتهم
على انتهاكات حقوق الإن�سان.
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و�أو�ضحت �إلني لوتز يف الف�صل الذي كتبته عن حماكمة الر�ؤ�ساء ال�سابقني يف �أوروبا،
�أنه على الرغم من جتدد هذا االجتاه للمحاكمات واملحا�سبة وات�ساع نطاقه؛ ف�إن الدول
ال�شيوعية ال�سابقة تباينت اجتاهاتها يف هذا ال�صدد ،فبع�ض الدول مثل ت�شيكو�سلوفاكيا وبولندا
واملجر اختارت طريقا للمحا�سبة بعي ًدا عن الق�ضاء ،ومتثل احلل لديها يف العزل ال�سيا�سي.
و�أعدمت رومانيا رئي�سها ال�سابق نيكوالي ت�شاو�شي�سكو وزوجته �إيلينا ،بعد الإعالن عن �أنهما
حوكما �أمام حمكمة ع�سكرية ،حكمت عليهما بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم خطرية بحق
ال�شعب الروماين ،من بينها الإبادة اجلماعية ،و�رسقة الأموال العامة ،وتخريب االقت�صاد
وحماولتهما الهرب من البالد.
يف حني متت حماكمة الزعيم تودور جيفكوف يف بلغاريا ليكون بذلك �أول رئي�س دولة
يف �أوروبا ال�رشقية يحاكم �أمام حمكمة عادية بتهمة انتهاج �سيا�سة للدمج الق�رسي لل�سكان من
أي�ضا بتهم االختال�س والرتحيل اجلماعي والف�ساد .ويف
�أ�صول تركية يف املجتمع البلغاري ،و� ً
�ألبانيا متت حماكمة رامز عاليا الذي توىل رئا�سة البالد يف عام  1985حتى عام  ،1992يف
حني متت حماكمة جوزيف ليرنت رئي�س الوزراء الت�شيكي على دوره يف قمع ربيع براغ،
وحماكمة الرئي�س الأملاين ال�رشقي �إيري�ش هونكر يف �أملانيا ،يف حني متت حماكمة اجلرنال
يارو�سالف فوي�ست�ش يف بولندا على دوره يف فر�ض الأحكام العرفية للحد من ن�شاط منظمة
ت�ضامن العمالية .وف�ضال عن ذلك �شهدت �أوروبا الغربية رفع دعاوى ملحاكمة عدد من
الزعماء بتهم ترتاوح بني ا�ستغالل النفوذ والف�ساد ،و�شملت املحاكمات زعماء بارزين،
من بينهم ر�ؤ�ساء الوزراء الإيطاليون جوليو �أندريوتي وبتينو كراك�سي و�سيلفيو برل�سكوين
والرئي�س الفرن�سي جاك �شرياك وغريهم؛ الأمر الذي ي�ؤكد �أن ثمة اجتاها �أوروبيا مت�صاعدا
ملحا�سبة كبار امل�سئولني ال�سابقني.
وكان من الوا�ضح �أن ال�سبب وراء ت�أكيد هذا االجتاه للمحا�سبة ت�ضافر جهود امل�ؤ�س�سات
الإقليمية الأوروبية ،مثل االحتاد الأوروبي وجمل�س �أوروبا واملحكمة الأوروبية حلقوق
الإن�سان ،يف �أخذ زمام املبادرة يف حماكمة من يرتكبون جرائم متثل انتهاكا حلقوق الإن�سان،
�أو تعديا على املال العام ،كما �أن من الأمور التي �ساعدت على ذلك تر�سيخ �سيادة القانون،
وحرية ال�صحافة والن�رش ،وفعالية املجتمع املدين ،وارتفاع م�ستوى الوعي ال�سيا�سي،
وامل�ستوى الرفيع من التخ�ص�ص يف املجاالت القانونية والق�ضائية.
وتعد الدرا�ستان اللتان كتبتهما ناعومي روت–�إريازا �أ�ستاذة القانون بجامعة كاليفورنيا،
عن املحاكمات يف �أمريكا الالتينية ،وعن حماكمة الرئي�س الت�شيلي ال�سابق بنو�شيه ،مبثابة توثيق
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لالجتاه ملزيد من املحا�سبة يف املنطقة ،وتزايد زخم حتقيق العدالة فيما يخت�ص باالنتهاكات
اخلطرية حلقوق الإن�سان .فعلى الرغم من انت�شار قوانني العفو يف �أمريكا اجلنوبية؛ فقد
ت�صدرت الأرجنتني احلملة الإقليمية يف هذا ال�صدد التي ن�شطت فيها �أ�رس ال�ضحايا بالتعاون مع
دعاة حقوق الإن�سان واملنظمات العاملة يف هذا املجال ،وطالبت تلك احلملة مبحا�سبة القيادات
الع�سكرية على دورها يف االنتهاكات املنهجية حلقوق الإن�سان.
ور�صد الدرا�سة الأوىل منهما ،عن حماكمات الر�ؤ�ساء يف �أمريكا الالتينية ،الطفرة الكبرية
يف التحقيقات واملحاكمات .كما ناق�شت الدرا�سة ق�ضايا الف�ساد على الرغم من �أن التقدم فيها مل يتم
باحل�سم نف�سه الذي متيزت به ق�ضايا انتهاكات حقوق الإن�سان .وكان من بني ال�صعوبات التي
واجهت املحاكمات يف �أمريكا الالتينية احل�صانة الربملانية ،وعدم ا�ستقالل الق�ضاء ،وا�ستغالل
احلكومات القائمة للق�ضايا يف حتقيق �أغرا�ض تخدمها على ح�ساب احلكومات ال�سابقة عليها.
و�أو�ضحت روت – �إريازا �أن هناك زخما يف منو العدالة الدولية ،تزامن مع تطور كبري
يف الفقه القانوين الدويل ،ال�سيما فيما يتعلق بتعريف اجلرائم ،وحتديد ال�رشوط الواجب
توافرها يف اجلرمية حتى ميكن تقدمي اتهام ب�صددها ،ال�سيما جرائم الإبادة اجلماعية واجلرائم
�ضد الإن�سانية .وقد لعب عدد من املحامني واحلقوقيني من �أمريكا الالتينية دورا بارزا يف هذا
ال�صدد ،واختري عدد منهم ل�شغل منا�صب يف حركة العدالة الدولية ،ومن بينهم الأرجنتيني
مارينو �أوكامبو املدعي العام احلايل للمحكمة اجلنائية الدولية.
وتناولت روت – �إريازا يف الدرا�سة الثاين حماكمة الدكتاتور الت�شيلي �أوج�ستو بينو�شيه،
وقدمت و�صفا تف�صيليا للنهج الذي اتبعته �إ�سبانيا ال�ستخدام الوالية العاملية �أو االخت�صا�ص
الدويل من جانب املحاكم الإ�سبانية ،والعالقة بني اجلرائم الدولية وح�صانة ر�ؤ�ساء الدول،
والكيفية التي ف�رست بها املحاكم الإ�سبانية القانون الدويل املتعلق بتوجيه االتهام لر�ؤ�ساء
الدول ،والطريقة الذي فهمت به ،وف�رست ح�صانة الر�ؤ�ساء اعتمادا على نوع اجلرائم التي
ارتكبوها ،وال�سياق الذي وقعت فيه اجلرمية؛ حيث �أعادت حماكمة بينو�شيه الت�أكيد على �أنه ال
ح�صانة للر�ؤ�ساء يف اجلرائم الدولية ،ويف مقدمتها اجلرائم املتعلقة بحقوق الإن�سان.
وتناولت الدرا�سة التي قام ب�إعدادها رونالد كامارا -وهو حمام من بريو متخ�ص�ص يف
الدفاع عن �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان– االتهامات التي وجهت لألربتو فوجيمورو،
و�ألقت ال�ضوء على الكيفية التي مهدت بها االتهامات بالف�ساد الطريق �أمام توجيه اتهامات
�أخرى ،تتعلق باالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان من جانب رئي�س بريو ال�سابق.
و�أثناء التحقيقات مع فوجيمورو يف التهم املتعلقة بالف�ساد ،ن�رشت جلنة احلقيقة وامل�صاحلة
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يف بريو تقريرا ،ك�شف م�سئوليته عن ارتكابه انتهاكات حلقوق الإن�سان .وف�ضال عن ذلك ف�إن
املحاكمة �سلطت ال�ضوء على تطور مهم يف القانون الدويل فيما يتعلق باملحا�سبة اجلنائية لر�ؤ�ساء
الدول ،حيث اتخذت املحكمة العليا يف ت�شيلي قرارا ي�سمح بت�سليم فوجيمورو لبريو ،وكان ذلك
�إيذانا بعهد جديد من التعاون بني الدول فيما يخت�ص بانتهاكات حقوق الإن�سان .كما ك�شفت
هذه املحاكمات عن مدى اال�ستقاللية التي تر�سخت للق�ضاء يف بريو؛ مما ي�شكل بال ريب خطوة
مهمة يف �إر�ساء �سيادة القانون فيها.
�أما الف�صل الذي كتبته احلقوقية �آبي وود عن حماكمة الرئي�س الفلبيني جوزيف ا�سرتادا،
ف�إنه يك�شف النقاب عن �سمة مهمة ،متيزت بها املحاكمة ،حيث كانت حماكمة لرئي�س �أمام
حمكمة حملية �رصفة ،ومل تكن لها �أي �أبعاد دولية ،ومل يكن للمحكمة اجلنائية الدولية �أي تدخل
فيها ،وكان التدخل الدويل الوحيد فيها من جانب منظمات مكافحة الف�ساد الدولية التي ي�رست
لل�صحفيني احل�صول على معلومات تدين ا�سرتادا؛ لن�رشها على امللأ .و�أو�ضحت املحاكمة �أي�ضا
�أن الق�ضاء الفلبيني �أ�صبح �أكرث ا�ستقالال ون�ضجا يف فرتة ما بعد ماركو�س.
وي�صف الف�صل الذي كتبه بول لوي�س -وهو �صحفي يف �صحيفة اجلارديان الربيطانية،
مهتم بالق�ضايا املتعلقة بالهجرة والتهريب والإرهاب -الطريقة التي �أ�سهمت بها عوامل حملية
يف رفع احل�صانة عن فردريك �شيلوبا رئي�س زامبيا .وعلى الرغم من �أن الأطراف الدولية مل
ت�شارك يف البداية يف حماكمة �شيلوبا ،ف�إن ت�ضافر اجلهود الدولية واملحلية مكن من �إجراء �أول
حماكمة حرة وعادلة يف حمكمة حملية �أفريقية لرئي�س دولة متهم بارتكاب جرائم خطرية.
ويو�ضح الر�س والدروف –مدير مركز حقوق الإن�سان الدويل مبعهد درا�سات الكومنولث
يف جامعة لندن -ال�سياق املت�شابك واملعقد الذي اكتنف حماكمة الرئي�س الرواندي ال�سابق با�ستري
بيزموجن؛ حيث وجهت االنتقادات للتهم املوجهة لبيزموجنو على امل�ستوى املحلي ،ومن جانب
عدة حكومات ومنظمات حقوق الإن�سان الدولية ،على �أ�سا�س �أن احلكومة الرواندية ت�سعى
ال�ستخدام هذه املحاكمة بغر�ض �إ�سكات املعار�ضة ال�سيا�سية ،و�إبعاد الأنظار عن تورطها
هي ذاتها يف جرائم احلرب .وقد �أ�شار والدروف �إىل �آن هذه املحاكمة من ال�صعب �إدراجها
�ضمن التطورات الإيجابية التي �شهدتها العدالة الدولية فيما يخت�ص مبحاكمة ر�ؤ�ساء الدول
واحلكومات؛ حيث غابت عن املحاكمة كثري من ال�سمات التي متيز املحاكمات العادلة ،على
عك�س ما جري يف �أمريكا الالتينية يف املحاكمات املماثلة.
وتناول ال�صحفي �أمري �سولياجيت�ش يف درا�سته «حماكمة الرئي�س اليوغ�ساليف ال�سابق
�سلوبودان ميلو�سوفيت�ش» .و�أكد الكاتب ،الذي كان ممن تابعوا املحاكمة عن كثب� ،أنه على
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الرغم من �أن املحاكمة يف جمملها تعد انت�صارا للعدالة الدولية ،ف�إن �إ�رصار االدعاء يف املحكمة
الدولية على االبتعاد عن ال�سياق ال�سيا�سي لوقائع االتهام ،حرم املحكمة من مهمتها التاريخية،
و�أثار ال�شكوك لدى �ضحايا ميلو�سوفيت�ش وغريه من كبار امل�سئولني ال�رصب يف عدالة املحكمة،
وجعل ناجت هذه املحاكمة �ضعيفا من حيث حتقيق العدالة له�ؤالء ال�ضحايا.
وعلى النقي�ض من ذلك لعبت العوامل ال�سيا�سية دورا كبريا يف حماكمة الرئي�س العراقي
ال�سابق �صدام ح�سني وكبار امل�سئولني العراقيني ال�سابقني؛ حيث كان العامل ال�سيا�سي حا�رضا
بقوة يف املحاكمة من بدايتها ،كما ك�شفت عن ذلك كل من مريندا �سي�سون�س نائبة مدير برامج
ال�رشق الأو�سط باملركز الدويل للعدالة االنتقالية ،وماريكا فريدا احلقوقية التي تعمل باملركز
نف�سه ،فاملحكمة يف ر�أيهما كانت فاقدة ال�رشعية منذ البداية؛ نظرا للجهود الوا�ضحة للإدارة
الأمريكية لل�سيطرة على �سري املحاكمة ومن حيث �إنها متت يف و�سط متعط�ش لالنتقام� ،ألقى
بظالله على املحاكمة ،مبا يف ذلك �إبعاد الق�ضاة لعدد من ال�شهود و�إ�سكاتهم ،وكذلك ال�ضعف
الوا�ضح يف بنية املحكمة ،وانفعال القا�ضي الدائم الذي يلقي بكثري من الظالل على مو�ضوعيته
وحياده.
ويف هذا الإطار يعد التخل�ص من الت�أثريات ال�سيا�سية على �سري املحاكمات من التحديات
الكبرية التي تواجه تطبيق العدالة االنتقالية ،و�إجراءات حماكمة ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات،
وهو ما كان وا�ضحا يف حماكمة الرئي�س العراقي ال�سابق �صدام ح�سني ،حيث حر�صت
منظمات حقوق الإن�سان منذ البداية على املطالبة ب�أن تتم حماكمة القيادة العراقية �أمام حمكمة
دولية ،لكن قوات االحتالل الأمريكية �أ�رصت على �أن تكون املحاكمة يف العراق .وذلك يف
ظل نظام ق�ضائي م�ضطرب بعد عزل الق�ضاة الذين حامت حولهم �شبهات ب�أنهم من البعثيني
وحركة تطهري الق�ضاء التي �أثرت على الق�ضاء العراقي بال�شك .كما �أن «املتهمني» كانوا حتت
حرا�سة قوات االحتالل ،يف حني كانت املحكمة والق�ضاة حتت حماية قوات االحتالل .وكان
الأوىل يف هذه احلالة تطبيق القانون الدويل وحماكمتهم ك�أ�رسى حرب ،وكمرتكبني جلرائم
�ضد الإن�سانية ،ولكن العامل ال�سيا�سي والت�أثريات ال�سيا�سية كانت تلقي بظاللها �سواء يف �أثناء
�سري املحاكمة� ،أو يف تنفيذ احلكم؛ مما �أفرز حماكمة غلب عليها طابع املحاكمات ال�سيا�سية� ،أكرث
مما غلب عليها الطابع احلقوقي.
ومن امل�شاكل التي ك�شفت عنها هذه املحاكمات التي مت ا�ستعرا�ضها يف هذا الكتاب �صعوبة
ا�ستخدام الإجراءات اجلنائية العادية يف حماكمة ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات ال�سابقني .كما �أن
من االنتقادات التي توجه لهذه النوعية من املحاكمات �أن الر�ؤ�ساء ميكنهم ا�ستغالل حماكماتهم
يف �أغرا�ض �سيا�سية ،كما �أن الق�ضاة يف كثري من الأحيان يربكهم احل�ضور املكثف لأجهزة
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الإعالم ،التي تتابع احلدث ،وتزيد من درامية املحاكمات ،ولكن يبقى ال�س�ؤال حول الكيفية
التي ميكن بها �إبعاد ت�أثري العوامل ال�سيا�سية على املحاكمات ،ولعل هذا اجلانب مازال يتطلب
املزيد من اجلهد من فقهاء القانون والقانون الدويل ب�صفة خا�صة.
وبالن�سبة ملحاكمات من هذا النوع؛ فما زالت هناك حاجة للربهنة على �أنها تتم ب�شفافية
ودون حتيز ،ويف ظل �ضمانات لنزاهة الق�ضاة وا�ستقاللهم .ومازال هذا اجلانب يحتاج �إىل
الكثري من التطوير يف الفقه القانوين الدويل ،ويف العملية القانونية ،ويف �سري العدالة الدولية،
وتطبيقات العدالة االنتقالية على نحو خا�ص؛ كي ال ي�ستخدم ذلك يف الطعن يف حجية ونزاهة
وا�ستقاللية وحيادية هذه املحاكمات .وهو ما ارتكن �إليه بالفعل كل من ت�شارلز تايلور،
و�سلوبودان ميلو�سوفيت�ش و�صدام ح�سني يف �سعيهم للطعن يف اخت�صا�ص املحاكم التي مثلوا
�أمامها.
ويك�شف الكتاب عن �أن املحاكمات التي متت للم�سئولني عن االنتهاكات اخلطرية حلقوق
الإن�سان ميكن �أن يكون لها ت�أثري �إيجابي قوي على �سيادة القانون يف بلد ،ينتقل من نظام
�سلطوي وا�ستبدادي �إىل نظام دميقراطي �أو يف بلد ينتقل من حالة نزاع �إىل حالة ال�سلم؛ ولكن
يتعني �أن تتوافر يف املحاكمات لكي تكون ناجحة عدة �رشوط:
� )1أن حتر�ص احلكومة اجلديدة على �أن يكون �سلوكها خمتلفا متاما عن �سلوك احلكومة
ال�سابقة عليها ،وذلك ب�أن تتخذ الإجراءات التي ت�ضمن عدم تكرار انتهاكات املا�ضي.
� )2أن تكون الدولة ككل حري�صة على اعتناق الدميقراطية وعلى �سيادة القانون ،و�أن
تعتربهما من املبادئ التي يتعني االلتزام بها يف احلكم.
� )3أال تكون هناك �شبهة لتورط الزعماء اجلدد يف جرائم املا�ضي.
� )4أن يكون هناك ت�أييد من املجتمع املدين للمحاكمات ،و�أن يكون من حقه �أن يرف�ضها �أي�ضا.
� )5أن يكون النظام الق�ضائي على درجة وا�ضحة من الكفاءة ،و�أن يكون م�ستقال.
وختاما ف�إن الدرا�سات التي يت�ضمنها الكتاب ،وعلى الرغم من �أنها قدمت املحاكمات يف
�صورة حكايات �شيقة ،تفاوتت يف قدراتها على تقدمي تقييم ٍ
واف لكل حماكمة؛ �إال �أن جميعها
تت�سم ب�أنها حماوالت �صادقة لتقدمي �صورة وافية لكل من هذه املحاكمات قلما جتدها جمتمعة
يف كتاب واحد .كما �أنها حر�صت جميعا على تقدمي �صورة لكل رئي�س متت حماكمته ات�سمت
باملو�ضوعية واحليادية �إىل حد بعيد ،وتعريف القارئ باملالب�سات والظروف املحلية والدولية
التي �أدت �إىل حماكمة هذا الرئي�س والتي �ساعدت على �إجراء املحاكمة.
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معايري جمل�س �أوروبا فى جمال الإعالم
()1

كيف ميكن �ضمان ا�ستقاللية
الر�سالة الإعالمية؟*
�إعداد /جمل�س �أوروبا

وثائق

�إن جلنة الوزراء ،مبوجب �أحكام املادة  15ب من قانون جمل�س
�أوروبا،
�إذ تعترب �أن هدف جمل�س �أوروبا **هو حتقيق وحدة �أكرب بني
�أع�ضائه من �أجل �ضمان وحتقيق مثله ومبادئه التي تعد تراثا م�شرتكا
لهم،
* تو�صية رقم �آر ( 10 )96حول جلنة الوزراء للدول الأع�ضاء ،ب�ش�أن �ضمان ا�ستقالل بث اخلدمة
العامة( ،مت تبنيها من قبل جلنة الوزراء يف � 11سبتمرب  ،1996يف االجتماع رقم  573لنواب الوزراء).
 ترجمة غري ر�سمية.** منظمة دولية مقرها �سرتا�سبورج يف فرن�سا ،ت�أ�س�ست عام  ،1946وت�ضم يف ع�ضويتها  46دولة
�أوروبية ،يعمل املجل�س على حتقيق التعاون بني الدول الأع�ضاء يف جماالت الدميقراطية وحقوق
الإن�سان وال�سالم ،وقد �أ�صدر جمل�س �أوروبا االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان عام  ،1950وتتوىل
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان مراقبة تنفيذ االتفاقية من جانب الدول الأع�ضاء ،وميكن زيارة
موقع املجل�س على الرابط التايل:
www.coe.int
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و�إذ تذكر ب�أن ا�ستقالل و�سائل الإعالم ،مبا فيها البث ،تعد �رضورية ،لنهو�ض املجتمع
الدميقراطي مبهامه،
و�إذ ت�ؤكد الأهمية التي تعلقها على احرتام ا�ستقالل و�سائل الإعالم ،وال�سيما من قبل
احلكومات،
و�إذ تذكر يف هذا ال�صدد باملبادئ التي �أقرتها حكومات جمل�س �أوروبا واملبينة يف �إعالن
حرية التعبري واملعلومات يف  29ابريل  ،1982وال�سيما فيما يتعلق باحلاجة �إىل مدى تنوع
و�سائل االت�صال امل�ستقلة التي ت�سمح بانعكا�س لتنوع الأفكار والآراء.
ال �رضوري ًا لالت�صال
و�إذ تعيد الت�أكيد على الدور احليوي لبث اخلدمة العامة باعتباره عام ً
التعددي املتاح للجميع على امل�ستويني القومي والإقليمي ،من خالل توفري خدمة برامج �شاملة
�أ�سا�سية ت�شمل املعلومات والتعليم والثقافة والت�سلية،
و�إذ تذكر بااللتزامات املقبولة من ممثلي الدول امل�شاركني يف امل�ؤمتر الوزاري الأوروبي
الرابع حول �سيا�سة و�سائل الإعالم اجلماهريية (براغ  7و  8دي�سمرب  )1994يف �إطار عمل
القرار رقم  1حول م�ستقبل بث اخلدمة العامة ،ومنظمات البث،
و�إذ تالحظ احلاجة �إىل املزيد من التطوير للمبادئ حول ا�ستقالل بث اخلدمة العامة يف
�ضوء التحديات التي يثريها التغيري ال�سيا�سي واالقت�صادي والتكنولوجي يف �أوروبا،
و�إذ تعترب ،يف �ضوء هذه التحديات� ،أن ا�ستقالل بث اخلدمة العامة يجب �ضمانه بو�ضوح
على امل�ستوى القومي عن طريق جمموعة من القواعد التي تتعامل مع كل �أوجه العمل،
و�إذ ت�ؤكد على �أهمية �ضمان االحرتام الكامل لهذه القواعد من قبل �أي �شخ�ص �أو �سلطة تعد
خارجية بالن�سبة لهيئات البث العامة،
تو�صي حكومات الدول الأع�ضاء مبا يلي :
�أ) �أن ت�ضمن يف قانونها املحلي �أو الوثائق التي حتكم هيئات البث العامة مواد ت�ضمن
ا�ستقاللها وفقا للتوجيهات املت�ضمنة يف حا�شية هذه التو�صية،
ب) �أن تلفت انتباه ال�سلطات امل�سئولة عن الإ�رشاف على �أن�شطة هيئات البث العامة و�أي�ضا
انتباه �إدارة وموظفي تلك املنظمات �إىل مثل هذه التوجيهات.
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حا�شية للتو�صية رقم �آر (10 )96
توجيهات حول �ضمان ا�ستقالل بث اخلدمة العامة
( )1ال�شروط العامة
�إطار العمل القانوين الذي يحكم هيئات البث العامة يجب �أن ي�شرتط بو�ضوح ا�ستقاللها
التحريري وا�ستقاللها امل�ؤ�س�ساتي وال�سيما يف جوانب مثل :
 تعريف جداول الربامج. مفهوم و�إنتاج الربامج. حترير وتقدمي برامج الأنباء وال�شئون اجلارية. تنظيم الأن�شطة يف اخلدمة. التعبئة والتوظيف و�إدارة املوظفني داخل اخلدمة. �رشاء وا�ستئجار وبيع وا�ستخدام ال�سلع واخلدمات. �إدارة املوارد املالية. �إعداد وتنفيذ امليزانية. التفاو�ض والإعداد والتوقيع للأعمال القانونية املرتبطة بت�شغيل اخلدمة. متثيل اخلدمة يف الإجراءات القانونية و�أي�ضا فيما يتعلق بالأطراف الثالثة.يتعني �أن تكون ال�رشوط املرتبطة بامل�سئولية عن هيئات البث العامة والإ�رشاف عليها
و�أجهزتها القانونية حمددة على نحو وا�ضح يف �إطار عمل القانون احلاكم.
لن تكون �أن�شطة الربامج يف هيئات البث العامة خا�ضعة لأي �شكل من �أ�شكال الرقابة،
ولن تتم ممار�سة �سيطرة ا�ستنتاجية على �أن�شطة هيئات البث العامة من قبل �أي �أفراد �أو هيئات
خارجية �إال يف حاالت ا�ستثنائية ين�ص عليها القانون.
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( )2جمال�س �إدارة هيئات البث العامة
 -1االخت�صا�ص
�إطار العمل القانوين الذي يحكم هيئات البث العامة يجب �أن ي�شرتط �أن تكون جمال�س
�إدارتها م�سئولة كلية عن الت�شغيل اليومي ملنظماتهم.
 -2الو�ضع
يتعني حتديد القواعد التي حتكم و�ضع جمال�س �إدارات منظمات اخلدمة العامة ،وال�سيما
ع�ضويتها ،ب�صورة جتنب و�ضع جمال�س الإدارة مو�ضع املخاطرة لأي تدخل �سيا�سي �أو
غريه.
ويجب �أن ت�شرتط هذه القواعد ،على نحو خا�ص� ،أن ينه�ض �أع�ضاء جمال�س الإدارات
�أو الأفراد املكلفون بتلك املهام ب�صفة فردية مبا يلي :
 ممار�سة مهامهم على نحو �صارم ل�صالح هيئة البث العامة التي ميثلونها ويديرونها، ال يجوز لهم ،على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش ،ممار�سة مهام �أو تلقي �أموال �أو االحتفاظمب�صالح يف م�شاريع �أو منظمات �أخرى يف قطاع الإعالم �أو قطاعات مرتبطة بالإعالم حيث
�سي�ؤدي ذلك �إىل تنازع م�صالح مع مهام الإدارة التي ينه�ضون بها يف هيئة بث عامة.
 ال يجوز لهم �أن يح�صلوا على �أي توجيهات �أو قبول �أي تعليمات من �أي �شخ�ص �أوجهة مهما يكن نوعها غري الأجهزة والأفراد امل�سئولني عن الإ�رشاف على هيئات البث العامة
مو�ضع النقا�ش ،مع مراعاة احلاالت اال�ستثنائية التي ين�ص عليها القانون.
 -3امل�سئوليات
مع مراعاة م�سئوليتها �أمام املحاكم عن ممار�ستها الخت�صا�صها يف احلاالت املن�صو�ص عليها
قانونا ،يتعني على جمال�س الإدارة لهيئات البث العامة� ،أو الأفراد الذين ي�ضطلعون مبثل هذه
املهام ب�صفتهم الفردية� ،أن يتحملوا امل�سئولية عن ممار�سة مهامهم فقط �أمام اجلهاز الإ�رشايف
لهيئات البث العامة التي يعملون فيها.
و�أي قرار يتم اتخاذه من قبل الأجهزة الإ�رشافية املذكورة �أعاله �ضد �أع�ضاء جمال�س
الإدارة لهيئات البث العامة �أو الأفراد الذين ينه�ضون مبثل هذه املهام ب�صفتهم الفردية ملخالفتهم
لواجباتهم والتزاماتهم يتعني �أن تكون م�سببة على النحو الواجب و�أن تكون خا�ضعة لال�ستئناف
�أمام املحاكم املخت�صة.
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( )3الأجهزة الإ�شرافية لهيئات البث العامة
 -1االخت�صا�ص
يجب �أن يحدد �إطار العمل القانوين الذي يحكم هيئات البث العامة بو�ضوح وبدقة اخت�صا�ص
الأجهزة الإ�رشافية.
يجب �أال متار�س الأجهزة الإ�رشافية لهيئات البث العامة �أي �سيطرة ا�ستنتاجية على
الربامج.
 -2الو�ضع
يجب �أن حتدد القواعد التي حتكم و�ضع الأجهزة الإ�رشافية لهيئات البث العامة وال�سيما
ع�ضويتها ب�صورة جتنب و�ضع الأجهزة مو�ضع املخاطرة ال�سيا�سية �أو �أي تدخل �آخر.
ويجب �أن ت�ضمن القواعد على نحو خا�ص �أن �أع�ضاء الأجهزة الإ�رشافية:
 يتم تعيينهم ب�صورة علنية وتعددية. ميثلون على نحو جماعي م�صالح املجتمع ب�صفة عامة. �أال يتلقوا �أي �أوامر ر�سمية �أو �أي تعليمات من �أي �شخ�ص �أو جهاز خالف اجلهة التيعينتهم ،مع مراعاة �أي �رشوط مناق�ضة يحددها القانون يف احلاالت اال�ستثنائية.
 ال يجوز ف�صلهم �أو �إيقافهم عن العمل �أو ا�ستبدالهم �أثناء فرتة عملهم من قبل �أي �شخ�ص�أو جهاز با�ستثناء ال�شخ�ص �أو اجلهاز الذي عينهم ،با�ستثناء �أن ي�شهد اجلهاز الإ�رشايف �أنهم غري
قادرين على �أداء مهامهم �أو منعوا من مزاولتها.
ال
 ال يجوز لهم ،ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة� ،أن ميار�سوا مهام� ،أو يتلقوا �أموا ً�أو يحوزوا م�صالح يف م�شاريع �أو منظمات �أخرى يف و�سائل �إعالم �أو قطاعات مرتبطة
بالإعالم؛ حيث �سي�ؤدي ذلك �إىل �رصاع م�صالح مع مهامهم داخل اجلهاز الإ�رشايف.
يتعني حتديد القواعد اخلا�صة بدفع م�ستحقات �أع�ضاء الأجهزة الإ�رشافية لهيئات البث العامة
ب�صورة وا�ضحة وعلنية يف الن�صو�ص التي حتكم هذه الأجهزة.
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( )4موظفو هيئات البث العامة
يتعني �أال يعتمد توظيف وترقية ونقل و�أي�ضا حقوق والتزامات موظفي �أجهزة بث اخلدمة
العامة على الأ�صل �أو اجلن�س �أو الآراء �أو املعتقدات ال�سيا�سة �أو الفل�سفية �أو الدينية �أو ع�ضوية
النقابات.
يتعني �أن مينح موظفو هيئات البث العامة دون �أي متييز احلق يف امل�شاركة يف �أن�شطة
النقابات واحلق يف الإ�رضاب ،مع مراعاة �أي قيود يفر�ضها القانون ل�ضمان ا�ستمرارية
اخلدمة العامة �أو �أ�سباب م�رشوعة �أخرى.
يجب �أن ي�شرتط �إطار العمل القانوين الذي يحكم هيئات البث العامة بو�ضوح عدم تلقي
موظفي تلك املنظمات �أي تعليمات من �أي نوع من �أفراد �أو �أجهزة خارج الهيئة التي توظفهم
دون موافقة جمل�س �إدارة الهيئة ،مع مراعاة اخت�صا�ص الأجهزة الإ�رشافية.
( )5متويل هيئات البث العامة
يجب �أن ت�ستند القواعد التي حتكم متويل هيئات البث العامة �إىل املبد�أ بان الدول الأع�ضاء
ت�ضطلع باحلفاظ على متويل �شفاف و�آمن ومنا�سب و�إقامته عندما يكون ذلك �رضوريا ،بحيث
ي�ضمن لهيئات البث العامة الو�سائل ال�رضورية لإجناز مهامها.
ويجب �أن تطبق املباديء التالية يف احلاالت التي يقوم فها متويل بث اخلدمة العامة �أما كليا
�أو جزئيا على �إ�سهام نظامي �أو ا�ستثنائي من ميزانية الدولة �أو على ر�سوم ترخي�ص:
 يتعني �أال ت�ستخدم �صالحيات اتخاذ القرارات لدي �سلطات خارجية عن هيئات البثالعامة مو�ضع النقا�ش فيما يتعلق بالتمويل يف ممار�سة� ،سواء ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة،
�أي نفوذ على اال�ستقالل التحريري واال�ستقالل امل�ؤ�س�ساتي للهيئة.
 يتعني حتديد م�ستوى الإ�سهام �أو ر�سوم الرتخي�ص بعد الت�شاور مع هيئة بث اخلدمةاملعنية ،مع الأخذ يف االعتبار االجتاهات اخلا�صة بتكاليف �أن�شطتها ،وب�صورة ت�سمح للهيئة
ب�أن تنفذ على الوجه الأكمل مهامها العديدة.
 يتعني �أن يتم دفع الإ�سهام �أو ر�سوم الرتخي�ص ب�صورة ت�ضمن ا�ستمرارية �أن�شطة هيئاتالبث العامة وت�سمح لها باالنخراط يف التخطيط طويل املدى.
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 يتعني �أن يحرتم ا�ستخدام الإ�سهام �أو ر�سوم الرتخي�ص من قبل هيئة بث اخلدمة العامةمبد�أ اال�ستقالل الوارد يف التوجيه رقم .1
 حيثما يتعني امل�شاركة يف الإ�سهام �أو عائدات ر�سوم الرتاخي�ص بني عدة منظمات لبثاخلدمة العامة ،يتعني �أن يتم ذلك ب�صورة تلبي على نحو عادل احتياجات كل هيئة.
يتعني �أال ت�ؤدي قواعد الإ�رشاف املايل على هيئات البث العامة �إىل الت�أثري على ا�ستقاللها يف
�أمور الربامج كما هو حمدد يف التوجيه رقم .1
(� )6سيا�سة الربامج يف هيئات البث العامة
يتعني �أن ي�شرتط �إطار العمل القانوين الذي يحكم هيئات البث العامة بو�ضوح �أنها �ست�ضمن
�أن الربامج الإخبارية متثل ب�صورة نزيهة احلقائق وال�شئون وت�ضمن التكوين احلر للآراء.
يتعني �أن تكون احلاالت التي قد جترب فيها هيئات البث العامة على بث ر�سائل ر�سمية �أو
�إعالنات �أو ات�صاالت �أو تغطية �أعمال �أو قرارات ال�سلطات العامة �أو متنح وقت بث ملثل تلك
ال�سلطات ،مق�صورة على ظروف ا�ستثنائية مو�ضحة يف القوانني �أو النظم.
�أي �إعالنات ر�سمية يتعني �أن تو�صف على نحو وا�ضح �أنها كذلك ويتعني بثها يف ظل
امل�سئولية الكلية لل�سلطة التي فو�ضت بها.
( )7و�صول هيئات البث العامة �إىل تكنولوجيات االت�صال اجلديدة
يتعني �أن تكون هيئات البث العامة قادرة على اال�ستفادة من تكنولوجيا االت�صال اجلديدة،
وحيثما تفو�ض بذلك� ،أن تطور خدمات جديدة ت�ستند �إىل مثل تلك التكنولوجيا لكي تفي ب�صورة
م�ستقلة مبهامها كما هي حمددة يف القانون.
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مذكرة �إي�ضاحية للتو�صية رقم ار (10 )96
حول �ضمان ا�ستقالل بث اخلدمة العامة
مقدمــة:
 -1املمار�سة الكاملة وغري املقيدة حلرية التعبري واملعلومات امل�ضمونة مبوجب املادة  10من
املعاهدة الأوروبية حلقوق الإن�سان ت�ستلزم وجود و�سائل �إعالم حرة وم�ستقلة وتعددية وفقا
للمبد�أ ال�سيا�سي الذي دعمته جلنة جمل�س وزراء �أوروبا يف «�إعالن حرية التعبري واملعلومات»
الذي مت تبنيه يف  29ابريل  1982و هذا املطلب الذي يعد حيويا لوجود دميقراطية حقيقية
ينطبق علي قطاعي ال�صحافة والبث علي ال�سواء ،ال�سيما بالنظر �إىل اجلمهور الكبري خلدمتي
الإذاعة والتليفزيون وت�أثريهما املحتمل على تكوين الر�أي العام.
 -2نظرا للمهام املحدودة املنوطة بها ومبوجب القانون واالتفاقيات الأخرى (جداول
ال�رشوط واملواثيق واالتفاقيات والرتاخي�ص  ..الخ) ،تعد هيئات البث العامة وا�ضحة بني
و�سائل الإعالم باعتبارها وكاالت م�ؤثرة يف حياة املجتمع الدميقراطي .و�سمة تلك املنظمات،
متنوعا من برامج
التي ميكن �أن تكون عامة �أو خا�صة ،هي حقيقة �أنها مطلوبة �أن تقدم مدى
ً
الأنباء والتعليم والثقافة والت�سلية تعك�س املجتمع وب�صفة خا�صة �آراء اجلماعات ال�سيا�سية
واالجتماعية والثقافية مبا فيها �آراء الأقليات ،وتوفر منربا للنقا�ش من �أجل �ضمان دميقراطية
ناب�ضة باحليوية .ويف هذا ال�صدد تعد متميزة عن منظمات البث التجارية حيث يتم حتديد
الربامج ب�صفة رئي�سية يف �ضوء �رضورات الربحية التجارية.
 - 3تتناق�ض هيئات البث العامة �أي�ضا مع نظريتها التي تديرها الدولة يف �أنها تنجز مهامها
على نحو م�ستقل ودون تدخل من �أي �سلطة خارجية ،وال ال�سلطات العامة ب�صفة خا�صة،
وهي �سمة متيزها عن منظمات البث احلكومية .واملبد�أ القائل �إن هيئات اخلدمة العامة م�ستقلة،
ومن ثم م�سئولة �أمام اجلمهور عن ال�صورة التي ت�ؤدي بها مهامها يعد حا�سما يف الإجناز
الكامل لهذه املهام ال�سيما يف دائرة املعلومات.
� - 4سعيا �إىل احلفاظ على الإ�سهام الذي يقدمه بث اخلدمة العامة وتعزيزه يف ت�سيري جمتمع
دميقراطي عن طريق تقدمي مدى للتعبري التعددي لوجهات النظر و الآراء والثقافات ،كان
لدي جمل�س �أوروبا مرارا �أن يتعامل مع تطور هذا القطاع .ووفقا لذلك ف�إن امل�ؤمتر الوزاري
الأول حول �سيا�سة الإعالم اجلماهريي الذي عقد يف فيينا يف التا�سع و العا�رش من دي�سمرب
رواق عربي العدد 62-61

وثيقة

259

� 1986أ�سفر عن تبني قرار حول البث العام واخلا�ص يف �أوروبا �أكد فيه الوزراء الذين
ح�رضوا امل�ؤمتر «التزامهم باحلفاظ علي مبادئ بث اخلدمة العامة « و�أن يكون لديهم اعتبار
«مل�صلحة اجلمهور يف تلقي خدمة تليفزيونية كاملة ومتنوعة وذات جودة رفيعة ت�سهم ككل يف
الت�شكيل احلر للآراء والتطوير الثقايف».
 – 5ونتيجة لذلك �أثار عدد من التطورات اجلديدة �أ�سئلة فيما يتعلق ب�إمكانيات اخلدمة
العامة ويف بع�ض الأمثلة جدوى احلفاظ عليها .و �أحد هذه التطورات ،ولي�س �أقلها �أهمية
االخرتاق التدريجي لقطاع البث من قبل امل�شاريع اخلا�صة لغالبية الدول الأوروبية .و�إ�ضافة
�إيل هذا التوجه التنظيمي واالقت�صادي ،حدثت تطورات تكنولوجية يف الثمانينات بتطوير
الإر�سال بالكبل والأقمار ال�صناعية ويف وقت �أقرب دخول التكنولوجيا الرقمية .و�أخريا ف�إن
االخرتاق التدريجي للدميقراطية يف دول و�سط و �رشق �أوروبا اعتبارا من عام �1986أثار
ق�ضية حتويل منظمات البث احلكومية ال�سابقة �إيل منظمات بث خال�صة للخدمة العامة.
 - 6ودفعت هذه التطورات العديدة جمل�س �أوروبا �إيل �إعادة طرح م�س�ألة م�ستقبل بث
اخلدمة العامة بني �أن�شطته احلالية .و�أدي ذلك �إيل تبني قرار �آخر حول م�ستقبل بث اخلدمة
العامة يف امل�ؤمتر الوزاري الأوروبي الرابع حول �سيا�سة و�سائل الإعالم اجلماهريية الذي
عقد يف براغ يومي ال�سابع و الثامن من دي�سمرب عام  .1995ويف القرار �أكدت الدول امل�شاركة
يف امل�ؤمتر علي «التزامها باحلفاظ علي نظام بث خدمة عامة قوي و تطويره» راف�ضة بذلك
ت�شجيع الهبوط مبرتبتها �إىل الهام�ش.
عددا من التعهدات امللمو�سة يف
دعما لهذا االلتزام الر�سمي ،قطعت الدول امل�شاركة ً
-7و ً
القرار من �أجل �ضمان ا�ستمرار بث اخلدمة العامة .و�أحد تلك التعهدات هو «�ضمان ا�ستقالل
بث اخلدمة العامة �إزاء التدخل ال�سيا�سي و االقت�صادي» .وحيث �إن هذا ال�ضمان يتحقق ب�صفة
رئي�سية من خالل تقنني ال�رشوط املنا�سبة داخل �أطر العمل الت�رشيعية و التنظيمية التي حتكم
مهام و تنظيم و�إدارة هيئات البث العامة ،ف�إن التوجيهات احلالية تهدف �إيل توفري م�ؤ�رشات
تتعلق باملحتوي املرغوب فيه لل�رشوط ال�رضورية ،مهما كان �إطار العمل القانوين �أو الو�ضع
�أو املهام املحددة و البنى اخلا�صة بهيئات البث العامة.
 - 8االعتبار الأول يف تطبيق القواعد (التوجيهات) يجب �أن يكون هو تنوع �سلطات
تنظيم و�سائل الإعالم التي تعمل يف الدول الأع�ضاء .ومن ال�رضوري �أي�ضا �أن ي�ؤخذ يف
االعتبار �أحكام القانون املحلي لكل دولة والذي قد يكون ب�صورة ما مرتبطا بالأمور العديدة
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املغطاة يف التوجيهات (على �سبيل املثال الأحكام اخلا�صة بامل�سئولية املدنية واجلنائية والتي قد
تنطبق �أي�ضا على جمال�س �إدارة هيئات البث العامة فيما يتعلق باملهام التي تنه�ض بها ،والقواعد
العامة لقانون العمل املطبق على موظفيها ،والأحكام الد�ستورية والت�رشيعية والتنظيمية يف
�أوقات الطوارئ واحلرب التي يحتمل �أن ت�ؤثر على �أن�شطة وت�شغيل هيئات البث العامة..
الخ) .وباملثل فالتوجيهات يتعني تطبيقها يف �ضوء �أي قرارات ت�صدر من قبل املحاكم القومية
العليا ذات االخت�صا�ص يف الدوائر الد�ستورية والق�ضائية والإدارية ،و�أي�ضا التزامات الدول
الأع�ضاء يف ظل القانون الدويل .و�أخريا يتعني توجيه االعتبار الواجب �إىل تنوع مهام هيئات
البث العامة -على �سبيل املثال -اعتمادا على ما �إذا كانت خدمات قومية �أو دولية.

 -1الأحكام العامة
التوجيه رقم 1
 - 9ين�ص القرار حول م�ستقبل بث اخلدمة العامة الذي مت تبنيه يف امل�ؤمتر الأوروبي
الوزاري الرابع حول �سيا�سة و�سائل الإعالم اجلماهريية على �أن «تتعهد الدول امل�شاركة
ب�أن ت�ضمن ا�ستقالل هيئات البث العامة �إزاء التدخل ال�سيا�سي واالقت�صادي» .ووفقا لذلك
ف�إن التوجيه رقم واحد ي�ستلزم ت�ضمني مبادئ اال�ستقالل التحريري واال�ستقالل امل�ؤ�س�ساتي
ملنظمات البث على نحو �رصيح يف �إطار العمل القانوين الذي يحكم هذه املنظمات� ،سواء
كانت تتمثل ،كما هو احلال يف العادة ،يف ن�صو�ص ت�رشيعية� ،أو قواعد �أخري �أو وثائق مثل
املواثيق �أو الرتاخي�ص .واال�ستقالل التحريري يعني حق هيئات البث العامة يف تقرير حمتوي
براجمها بحرية ودون تدخل �أي �سلطة خارجية ،يف نطاق احلدود املبينة يف القانون �أو قواعد
�أخري ،من �أجل �ضمان احلقوق و امل�صالح امل�رشوعة (مثل الأحكام حول بث الربامج املرجح
�أن ت�صدم ح�سا�سيات الأطفال و املراهقني ) .وهو �أي�ضا يغطي توقيت الربامج املتعددة ،مع
مراعاة �أي �رشوط خا�صة تو�ضحها يف هذا ال�صدد القوانني التي حتكم ت�شغيل بث منظمات
اخلدمة العامة واختيار الأ�شخا�ص امل�شاركني يف الربامج.
 – 10يعني اال�ستقالل التحريري �أنه ال يجوز لأي �سلطة �سواء كانت عامة �أو خا�صة �أن
تتدخل يف الت�شغيل اليومي لهيئات البث العامة مثل ممار�سة �سلطة على القرار املايل عندما
يتعلق الأمر بها .ويجب �أن يتم التذكري ب�أنه وفقا للمبد�أ املت�ضمن يف القرار حول م�ستقبل بث
اخلدمة العامة ف�إن «الإدارة اليومية وامل�سئوليات التحريرية عن جداول وحمتوي الربامج
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يجب �أن تكون م�س�ألة ترجع كلية �إىل الهيئات» .وي�ستلزم اال�ستقالل التحريري عالوة علي
ذلك �أن جمال�س �إدارة هذه املنظمات و�أي�ضا املوظفني الذين ت�ستخدمهم يجب �أن يتوفر لهم عدد
من �ضمانات احلماية �ضد ال�ضغوط املحتملة �أو التدخل .وبع�ض التوجيهات املقدمة �أدناه تهدف
�إيل احلماية �ضد ممار�سة مثل ذلك ال�ضغط �أو التدخل.
 - 11مي�ضي اال�ستقالل التحريري ي ًدا بيد مع اال�ستقالل امل�ؤ�س�ساتي لهيئات البث العامة
�أي حق مثل تلك الأجهزة يف �أن تنظم وتدير �أن�شطتها بحرية يف �إطار احلدود املبينة يف القانون
�أو قواعد �أخري تتعلق ب�صفة خا�صة مب�سئوليات �إدارتها و�أجهزتها الإ�رشافية .غري �أن مفهوم
اال�ستقالل امل�ؤ�س�ساتي ميكن تف�سريه علي عدة �أوجه؛ ولذا اعترب من ال�رضوري �أن يتم حتديد ما
الذي ينطوي عليه املفهوم فعليا يف التوجيه رقم  .1واال�ستقالل امل�ؤ�س�ساتي لهيئات البث العامة
ال يعني �أن هياكلها و ترتيبات ت�شغيلها ال ميكن مراجعتها من قبل ال�سلطات العامة� ،أي من �أجل
عقلنة �أن�شطتها �رشيطة �أن تلتزم مثل تلك التغيريات باملبادئ املو�ضحة يف التوجيهات العديدة.
 - 12يت�ضمن التوجيه رقم  1قائمة غري �شاملة للجوانب العديدة التي يجب �أن تكون �أجهزة
رقابة منظمات البث قادرة مبوجبها علي العمل بحرية دون تدخل من �أي �سلطة خارجية.
وكما هو مذكور �أعاله ،ف�إن هذه احلرية ال متنع تطبيق �ضوابط معينة علي �أن�شطة جمال�س
الإدارة ،مبوجب الإجراءات ويف �إطار احلدود املبينة يف القانون �أو الوثائق الأخرى التي
حتكم ت�شغيلها .والعديد من التوجيهات املقدمة �أدناه تهدف �إيل حتديد احلاالت والظروف التي
قد يتم فيها تطبيق مثل هذه ال�ضوابط.
 - 13اجلوانب العديدة التي يت�ضمنها مبد�أ اال�ستقالل امل�ؤ�س�ساتي متثل كال ال ميكن ف�صل �أي
جزء منه عن البقية .و�إال ف�إن اال�ستقالل امل�ؤ�س�ساتي واال�ستقالل التحريري للهيئات ميكن �أن
ي�صبح غري فعال ب�سبب التدخل غري املبا�رش يف �أن�شطتها .وهكذا ف�إن حرية منظمات البث يف
حتديد و تدبري و�إنتاج براجمها ميكن �أن تكون عر�ضة للتحدي يف املمار�سة حتى عندما تكون
مدعومة علي نحو �رصيح بالقوانني التي حتكم ت�شغيلها ،ما مل حتدد هذه �أي�ضا مبادئ الإدارة
املالية امل�ستقلة وال�سلطة القانونية الكاملة.
التوجيه رقم 2
 – 14كما ذكر �أعاله ،ف�إن اال�ستقالل التحريري والإداري لهيئات البث العامة ال يعني
�أن هذه املنظمات لي�ست م�سئولة عن الطريقة التي تنه�ض بها مبهامها وت�ستخدم مواردها التي
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قد يخ�ص�صها لها املجتمع من �أجل هذا الغر�ض .وهكذا ف�إن جمال�س �إدارة هيئات البث العامة،
التي تعد وفقا للتوجيه رقم  4م�سئولة كلية عن الت�شغيل اليومي لهذه املنظمات ،هي م�سئولة عن
�أداء مهامها �أمام الأجهزة الإ�رشافية اخلا�صة بها ،كما هو مو�ضح يف التوجيه رقم .7
� – 15إىل جانب هذا الإ�رشاف الداخلي ،يتعني �أن تكون هيئات البث العامة عر�ضة
للمحاكم ،ال�سيما فيما يتعلق بالتعدي على احلدود القانونية العديدة ،والذي قد يحدث �أثناء
بث براجمها مثل حق الأفراد يف احرتام حياتهم اخلا�صة �أو �سمعتهم .وقد تكون هيئات البث
العامة يف ظروف معينة م�سئولة ب�سبب �إدارة �أن�شطتها لي�س فح�سب �أمام املحاكم بل �أي�ضا �أمام
ال�سلطات اخلارجية الأخرى �رشيطة �أن تكون هذه �سلطات م�ستقلة .ورمبا تكون على �سبيل
املثال خا�ضعة لإ�رشاف �أجهزة تنظيمية يف قطاع البث .وباملثل ،ف�إن موقف الإدارة املالية
ملنظمات خدمة البث العامة قد تتعر�ض ملراجعة من قبل �سلطات متخ�ص�صة� ،أو حماكم فيما
يتعلق با�ستخدام الأموال العامة املخ�ص�صة لها.
 - 16وفقا للقرار حول م�ستقبل بث اخلدمة العامة ف�إن «ال�سيطرة وامل�سئولية لهيئات البث
العامة ال�سيما فيما يتعلق ب�أداء مهامها وا�ستخدام مواردها ،يتعني �ضمانه بال�سبل املنا�سبة» .و
يجب �أن تكون الأ�س�س و الإجراءات بتطبيق م�سئولية هيئات البث العامة يف هذا ال�صدد حمددة
بو�ضوح بوا�سطة القوانني التي حتكم ت�شغيلها .غري �أن هذه قد يتم �صياغتها يف �ألفاظ عامة و
حتال� ،إذا كان ذلك منا�سبا� ،إيل �أحكام �أخري ،علي �سبيل املثال يف دائرة القانون اجلنائي.
� -17أما فيما يتعلق بالأ�س�س التي يجب بناء عليها حتميل هيئات البث العامة م�سئوليتها
عن حمتوي الربامج التي يتم بثها ،يتعني الإ�شارة �إيل �أحكام املادة  10من املعاهدة الأوروبية
حلقوق الإن�سان ويجب �أن تنطبق ترتيبات الإ�رشاف املايل لهيئات البث العامة من ناحية
�أخري علي �أحكام القاعدتني اال�سرت�شاديتني  7و .8
� - 18إيل جانب ال�سلطات املذكورة �أعاله (املحاكم و الأجهزة التنظيمية يف قطاع البث..
�إلخ) ،يتعني �أن تكون هيئات بث اخلدمة م�سئولة مبا�رشة �أمام اجلمهور كما هو من�صو�ص عليه
يف القرار حول م�ستقبل بث اخلدمة العامة .والنتيجة العملية للمبد�أ هو �أن هيئات البث العامة
يجب �أن تن�رش علي نحو منتظم معلومات حول �أن�شطتها مثل التقارير ال�سنوية .وهذا املطلب
بال�شفافية نحو اجلمهور يجب �أخذه ب�أو�سع معانيه باعتبار �أنه يغطي لي�س فح�سب خدمة الربامج
�أو اخلدمات التي متثل الن�شاط الرئي�سي لهيئات البث العامة ،ولكن �أي�ضا �أي �أن�شطة ذات �صلة
قد يكون لديها من الأ�سباب ما يحملها علي اال�ضطالع بها مثل (االتفاقات التي يتم التو�صل
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�إليها مع اجلمهور �أو ال�رشكاء اخلا�صني �أو الأن�شطة من قبل ال�رشكات الفرعية �أو امل�رشوعات
امل�شرتكة مع اجلمهور �أو ال�رشكاء اخلا�صني) ومطلب ال�شفافية يجب عالوة علي ذلك �أن ينطبق
علي نحو م�ساو علي �أمور الربامج ،وعلي تلك املتعلقة ب�إدارة هيئات البث العامة.
 -19عالوة علي ذلك ف�إن القرار حول م�ستقبل بث اخلدمة العامة ي�شرتط �أن تتبنى هيئات
البث العامة �إجراءات ميكن للم�شاهدين وامل�ستمعني مبوجبها �أن يعلقوا علي �أدائها ملهامها .وقد
يتم التفكري يف �إجراءات عديدة لهذا الغر�ض مثل تنظيم �أيام للمعلومات و لقاءين مع اجلمهور
وتركيب خطوط تليفون خا�صة �أو خدمات للقيا�س متكن اجلمهور من الإدالء بتعليقاته حول
الربامج�..إلخ.
التوجيه رقم 3
 –20ي�ضع هذا التوجيه مبد�أ ذا �أهمية جوهرية ال�ستقالل هيئات البث العامة .ومهما تكن
طبيعة ال�ضوابط املطبقة وجوانب امل�سئولية ،ال ينبغي �أن يكون ممكنا بالن�سبة لأفراد �أو �أجهزة
خارجيني ممار�سة �أي نوع من ال�سيطرة اال�ستنتاجية على �أن�شطتها با�ستثناء يف الظروف
اال�ستثنائية املن�صو�ص عليها يف القانون .ويتعني هنا �أن يكون هناك متييز بني �أمور الربامج
و�أمور امليزانية وحفظ الدفاتر واملمار�سات املالية� .أما فيما يتعلق ب�أمور الربامج ،فمن الأهمية
مبكان �أال ميار�س �أي نوع من �أنواع الرقابة على هذه الأمور .وال ي�ستثنى من ذلك �إمكانية
ممار�سة �سيطرة ا�ستنتاجية على الربامج يف ظروف جوهرية خا�صة (اخلطر العام الذي ميثل
تهديدا لأمن الدولة ويف �أوقات احلروب) �رشيطة �أن تكون مثل تلك الظروف من�صو�صا
عليها �رصاحة يف القانون .و�أي �شكل من �أ�شكال ال�سيطرة اال�ستنتاجية يتعني �أن يكون وفقا
للإجراءات الدقيقة ويكون �رضوريا على نحو �صارم للأهداف املق�صودة منه .ومنع الرقابة
ال يعني �أن املحاكم ال ميكنها �إ�صدار �إنذارات �ضد هيئات البث العامة ملنع بث برنامج بعينه
على �أ�سا�س �أنه ال يتما�شى مع املعايري املحددة (على �سبيل املثال املعايري املفرو�ضة على �أوقات
بث برامج قد ت�سيء �إىل ح�سا�سية الأطفال وال�شبان)� .أما فيما يتعلق بالإ�رشاف املايل على
هيئات البث العامة ،ف�إن ال�سيطرة اال�ستنتاجية يعرتف بها فح�سب طاملا كانت لها عالقة بقانونية
الأعمال التي متثل التزاما باالنفاق ،يف حدود �رشوط التوجيه رقم .19
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 -2جمال�س �إدارة بث اخلدمة العامة
 –21يجب �أن يالحظ �أنه وفقا للبنى القائمة لهيئات البث العامة ،ف�إن جمال�س �إداراتها قد
تتكون �إما من هيئات (جمال�س �إدارية �أو جمل�س حمافظني� ..إلخ) �أو �أفراد يعملون ب�صفتهم
ال�شخ�صية (رئي�س �أو مدير عام �أو �إداري عام�..إلخ) �أو االثنني معا .ويف تطبيق التوجيهات
اال�سرت�شادية ،ال يجب �أن يكون هناك متييز بني الأجهزة الإدارية والأفراد الذين ينه�ضون
مبثل تلك املهمة ب�صفتهم الفردية.

 –1االخت�صا�ص
التوجيه رقم 4
 -22يتعني �أن تكون جمال�س �إدارة هيئات بث اخلدمة العامة ،و�أي�ضا اخلدمات �أو الأفراد
امل�سئولون عن �أمور الربامج داخل هذه املنظمات ،هم امل�سئولني كلية عن الت�شغيل اليومي
لهذه الهيئات .وهذا املبد�أ ،الذي يبدو للوهلة الأوىل وا�ضحا ،يهدف �إىل �أن يذكر �رصاحة �أن
التدخل يف الإدارة اليومية لأن�شطة هيئات البث العامة هو �أمر ممنوع لي�س فح�سب بالن�سبة لكل
ال�سلطات خارج الهيئة ،بل �أي�ضا بالن�سبة للأجهزة التي تقوم بالإ�رشاف عليها .ومن الأهمية
مبكان �أن يتم و�ضع ف�صل �صارم لل�صالحيات بني �أجهزة الإدارة والإ�رشاف ،على الرغم من
�أن �أن�شطة الأويل يتعني الإ�رشاف عليها من قبل الثانية.
 - 23وعلى الرغم من ذلك ،فقد يكون من املقبول �أن تخ�ضع �أعمال معينة مهمة على نحو
خا�ص ترتبط ب�إدارة اخلدمة ،للموافقة امل�سبقة من قبل الأجهزة الإ�رشافية ،بقدر ما يتم حتديد
مثل هذه الأعمال على نحو تقييدي يف القوانني التي حتكم ت�شغيل هيئات البث العامة مثل عقود
�رشاء معدات �أو برامج تزيد على مبلغ كبري على نحو خا�ص.

 – 2الو�ضع
التوجيه رقم 5
 - 24من �أجل �ضمان ا�ستقالل جمال�س �إدارة هيئات البث العامة ،من ال�رضوري �أال تكون
هذه املجال�س خا�ضعة لأي �شكل من �أ�شكال التدخل ال�سيا�سي �أو خالفه يف ممار�سة مهامها ،على
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�أن يكون معلوما �أن تعبري اجلمهور عن �آرائه ب�ش�أن �أن�شطة هيئات البث العامة (انظر الفقرة
 )19ال ميكن اعتباره �شكال من �أ�شكال التدخل .ويتعني �أن يتم حتديد القواعد التي تطبق على
مثل هذه املجال�س ب�صورة متنع مثل ذلك التدخل ،بغ�ض النظر عما �إذا كان هذا التدخل يتعلق
بتعيني جمال�س الإدارة� ،أو مهامها�..إلخ .ويتعني توجيه اهتمام خا�ص لرتتيبات تعيني �أع�ضاء
جمال�س الإدارة عندما تكون الأخرية �أجهزة جماعية (جمال�س �إدارية �أو جمال�س حمافظني..
�إلخ) وعلى الرغم من �أن هذه الأجهزة قد ت�ضم �أفرادا ممثلني يتم تعيينهم من قبل احلكومة و/
�أو الربملان ف�إن ه�ؤالء املمثلني ال يجب �أن يكونوا يف موقع ميكنهم من ممار�سة ت�أثري مهيمن
على جمل�س الإدارة (بف�ضل عددهم �أو ال�صالحيات اخلا�صة املمنوحة لهم) .من ال�رضوري
على نحو م�ساوٍ �أن ميار�س ه�ؤالء املمثلون مهامهم با�ستقالل تام �إزاء ال�سلطات ال�سيا�سة .وقد
يتم و�ضع �رشوط �أكرث �رصامة ،كما هو منا�سب ،على �سبيل املثال ،ب�أن يكون و�ضع �شخ�ص
من جمل�س �إدارة هيئة بث خدمة عامة ،غري متوافق مع ممار�سة تفوي�ض �سيا�سي على امل�ستوى
القومي و�/أو امل�ستوى الأوروبي الإقليمي �أو املحلي.
التوجيه رقم 6
 - 25من اجل احلفاظ على ا�ستقالل هيئات البث العامة ،يتعني على �أع�ضاء جمال�س
أفرادا ي�ضطلعون مبثل هذه املهام ب�صفة فردية� ،أن
الإدارة� ،إذا كانوا �أجهزة جماعية �أو � ً
ميار�سوا مهامهم ب�رصامة من �أجل م�صلحة هيئة البث التي ميثلونها ويديرونها ،وبعد ذلك،
م�صلحة املجتمع ب�صفة عامة .وهذا املبد�أ الذي يهدف �إىل جتنيب جمال�س الإدارة �أن يكونوا
خا�ضعني لنفوذ م�صالح معينة ،ال ي�ستبعد �إمكانية �أن يجل�س ممثلون للدولة يف املجال�س ،بالنظر
�إىل �أن املجال�س ،بف�ضل مهامها ،مفو�ضة بتمثيل امل�صلحة العامة.
 – 26و�إىل جانب التدخل ال�سيا�سي ،يتعني حماية هيئات البث العامة من كل �أ�شكال التدخل
ال�سيا�سي كما هو من�صو�ص عليه يف القرار اخلا�ص مب�ستقبل بث اخلدمة العامة .والتوجيه رقم
 6وفقا لذلك يحدد املبد�أ ب�أن جمال�س �إدارة هذه املنظمات �أو الأفراد الذين ينه�ضون بهذه املهام
ب�صفة فردية ال يجوز لهم �أن تكون لهم �صالت بامل�شاريع� ،أو منظمات �أخرى يف الإعالم
�أو القطاعات املرتبطة بالإعالم (�رشكات �إعالن �أو م�شاريع ات�صاالت وكاالت �أو �رشكات
ت�صنيع �أو �إنتاج معدات بث �أو �رشكات �إنتاج برامج� ..إلخ) حيث �سي�ؤدي ذلك �إىل �رصاع
م�صالح مع مهامهم يف هيئة خدمة البث العامة التي يديرونها.
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 – 27وعلى العك�س من ذلك ،ف�إن التوجيه ال مينع تعددية املهام حيث ال يكون من املتوقع
�أن ت�سبب �رصاعا للم�صالح (�أي عندما يقوم ع�ضو من جمل�س �إدارة هيئة بث عامة بالتزامن
ب�أداء مهام يف هيئة �أخري للبث العام� ،أو كون�سورتيوم من هيئات البث العامة �أو م�رشوع
يكون به م�صالح ت�سيطر عليها هيئة بث خدمة عامة ميثلها ال�شخ�ص مو�ضوع النقا�ش) .غري
�أن الدول حرة يف �أن ت�ضع �رشوطا �أكرث �رصامة مبنع تعددية املهام حتى يف املوا�ضع التي
ال ت�سبب فيها �رصاعا يف امل�صالح .وم�س�ألة حمل الأ�سهم من قبل �أع�ضاء جمال�س الإدارة يف
م�شاريع يف قطاع الإعالم �أو القطاعات املرتبطة بالإعالم ال يغطيه التوجيه رقم  .6بل على
كل دولة �أن تقرر ما �إذا كانت ثمة قيود نوعية يتعني تطبيقها على هذه احلالة من �أجل االحرتاز
�ضد ال�رصاعات املحتملة للم�صالح.
 – 28وكما يف حاالت املهام �أو املنا�صب املتزامنة ،ف�إن جمال�س �إدارة هيئات البث العامة
�أو الأفراد الذين يقومون بهذه املهام ب�صفتهم الفردية قد يتخلون عن ا�ستقاللهم من خالل تدخل
ال�سلطات اخلارجية التي ت�سعى �إىل تكليفهم مبهام �أو تعطيهم توجيهات حمددة حول �أ�سلوب
�إدارة اخلدمة .ومثل ذلك التدخل اخلارجي يجب منعه �رصاحة بوا�سطة الو�سائل التي حتكم
هيئات البث العامة ،مع مراعاة احلاالت اال�ستثنائية التي ين�ص عليها القانون .وهذه احلاالت
اخلا�صة ميكن �أن ت�شمل �أوامر املحكمة التي ت�صدر ملنظمات البث ،على �سبيل املثال ،منح حق
الرد ل�شخ�ص متورط �أثناء برنامج .وميكنها �أي�ضا �أن تغطي ظروفًا خطرية على نحو ا�ستثنائي
(تهدي ًدا حلياة ال�شعب وزمن احلرب) التي تدعو فيها ال�سلطات العامة هيئات البث العامة �إىل
القيام ب�أعمال معينة �أو االمتناع عنها .وبا�ستثناء الظروف اال�ستثنائية ،ف�إن ال�رشوط املبينة يف
الوثيقة الثالثة من توجيه  6ال تعني �أن امل�سئولني الذين قد ميثلون الدولة يف جمل�س الإدارة وال
ميكن �إال �أن يقبلوا تعليمات من الإدارة التي عينتهم ،حيث �إنه ،كما لوحظ من قبل ،وب�سبب
طبيعة مهامهم ،ف�إن ه�ؤالء امل�سئولني ميثلون ال�صالح العام.

 -3امل�سئوليات
التوجيه رقم 7
 – 29هذا التوجيه يحدد املبد�أ املهم ب�أن جمال�س �إدارة هيئات البث العامة قد يتم دعوتها �إىل
تقدمي تف�سري ملهامها فقط �أمام الأجهزة املخت�صة� ،سواء كانت داخلية (مثل املجل�س الإ�رشايف)
�أو خارجية (مثل اللجان الربملانية) .والهدف من التوجيه هو – ثانية -منع �أي �سلطة لي�ست
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مفو�ضة �رصاحة للقيام بذلك من التدخل يف ت�شغيل وا�ستقالل هيئات البث العامة بفر�ض �أي
�سلطة �سيطرة تع�سفية عليها .غري �أن ذلك ال يعفي جمال�س �إدارة هيئات بث اخلدمة العامة من
�أن متثل �أمام املحاكم� ،إما لعدم التزامها بال�رشوط التي حتكم �أن�شطتها يف الربامج �أو حيث
ينطبق ذلك ،لأ�سباب ترتبط مبمار�ساتها يف امليزانية و�إم�ساك الدفاتر واملمار�سات املالية.
التوجيه رقم 8
 – 30كما هو من�صو�ص عليه يف املادة  10فمن ال�رضوري �أن يتمتع �أع�ضاء جمال�س �إدارة
بث اخلدمة العامة �أو الأ�شخا�ص الذين ي�ؤدون هذه املهام ب�صفتهم الفردية ب�ضمانات معينة،
ال�سيما حلمايتهم من خماطر القرارات التع�سفية التي قد تتخذ فيما يتعلق بهم من قبل �أجهزة
الإ�رشاف املخت�صة (مثل قرارات جهاز �إ�رشايف بف�صل املدير العام ل�رشكة راديو �أو تليفزيون
لأ�سباب �سيا�سية) .هذا التوجيه لذلك يحدد مطلبني يتعني الوفاء بهما يف �أي �إجراء يتم اتخاذه
�ضد �أع�ضاء جمال�س �إدارة هيئات البث العامة �أو �ضد �أ�شخا�ص يقومون بهذا العمل ب�صفتهم
الفردية ملخالفتهم واجباتهم وااللتزامات املوكلة �إليهم.
� - 31أوال يجب �أن يكون القرار مو�ضوع النقا�ش له �أ�سا�س حتي يكون ال�شخ�ص �أو
الأ�شخا�ص املعنيون على اطالع بالأ�سباب املقدمة لتربير الإجراء .وبيان الأ�سباب يجب �أن
يكون كافيا لتحديد الأعمال �أو التق�صري املحتمل امل�شكو منه على نحو ٍ
واف ودقيق .ولذا ال يجب
�أن يكتفي بذكر ال�شكوى ب�ألفاظ عامة بل يجب �أن يذكر احلقائق الدقيقة التي ميكن تفنيدها من
قبل ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املتهمني .ويتم العثور على النقاط املرجعية �إذا كان ثمة �رضورة
لذلك يف الت�رشيع والقواعد التي ميكن انطباقها على ن�صو�ص القرارات الإدارية .ثانياً :يتعني
�أن يكون الإجراء ممكن اال�ستئناف �ضده �أمام املحاكم املنا�سبة� ،سواء كانت مدنية �أو �إدارية �أو
مالية .وهذا املبد�أ الأ�سا�سي ال ي�ستثني �إمكانية اللجوء �إىل �إجراءات حتكيم م�ستقلة.

 -3الأجهزة الإ�شرافية لهيئات البث العامة
 -1االخت�صا�ص
التوجيه رقم 9
 – 32كما هو مذكور �أعاله ،من ال�رضوري جتنب �أي �رصاع اخت�صا�ص بني جمال�س
الإدارة والأجهزة الإ�رشافية ملنظمات البث العامة وال�سيما منع الأجهزة من التعدي على
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املهام الإدارية التي يتعني �أن تكون الهيئات قادرة على النهو�ض بها با�ستقالل تام ،يف حدود
�أي �ضوابط مت حتديدها .وهذا التوجيه وفقا لذلك ي�ضع مبد�أ �أن الأدوات التي حتكم هيئات البث
العامة يجب �أن حتدد بو�ضوح وبدقة اخت�صا�ص الأجهزة الإ�رشافية لها .وحيث �إن التوجيهات
معنية بامل�س�ألة الوحيدة ل�ضمان ا�ستقالل بث اخلدمة العامة ،ولي�س تنظيمها العام ،ف�إنها ال حتدد
بالتف�صيل ما يجب �أن تكون عليه امل�سئوليات الدقيقة للأجهزة الإ�رشافية امل�شار �إليها �أعاله .ولذا
ف�إن كل دولة حرة يف حتديد هذه امل�سئوليات ،التي �ست�شمل يف العادة تعيني �أجهزة م�سيطرة
للهيئة املعنية (جمل�س �إداري �أو رئي�س �أو مدير عام � ..إلخ) ،وتبني موادها ومراقبة �أن�شطتها،
وال�سيما فيما يتعلق بالربامج.
 – 33يتعني حتديد م�سئوليات الأجهزة الإ�رشافية على هيئات البث العامة وفقا للمبادئ
املو�ضحة يف العديد من التوجيهات� .أوال يتعني �أال يكون للأجهزة الإ�رشافية �سلطة على الإدارة
اليومية لهيئات البث العامة ،والتي ترجع ح�رصيا �إىل جمال�س الإدارة وفقا للتوجيه رقم  ،4مع
مراعاة اال�ستثناءات املحتملة الواردة يف الفقرة  .23عالوة على ذلك ،فان امل�سئوليات املنوطة
بالأجهزة الإ�رشافية يف قطاع الربامج يجب �أن تلتزم ب�رشوط التوجيه رقم .10
 – 34ومن الطبيعي �أن التق�سيم احلاد للم�سئوليات بني جمال�س الإدارة واملجال�س الإ�رشافية
ال يعني �أنها ال يجب �أن يكون لها ات�صاالت .على العك�س فقد يفيد ذلك �إىل حد كبري يف الت�شغيل
جديرا باالهتمام �أن نحدد �أ�شكال االت�صاالت يف الوثائق
املر�ضي للخدمة .ورمبا يكون
ً
التي حتكم ت�شغيل هيئات البث العامة .على �سيبل املثال ،ف�إن الأحكام التي تفو�ض الأجهزة
الإ�رشافية بت�سوية التنظيمات الداخلية لهيئات البث العامة ميكنها �أن حتدد على نحو مفيد �أن
التنظيمات مت تبنيها بعد الت�شاور مع جمال�س الإدارة .وعلى نحو مماثل ،ف�إن الأحكام اخلا�صة
باجتماعات الأجهزة الإ�رشافية ميكن �أن حتدد على نحو مفيد �أن ر�ؤ�ساء جمال�س الإدارة من
حقهم احل�ضور مامل يتم تقرير غري ذلك من قبل اجلهاز الإ�رشايف املعني .ويجب �أن تكون
منظمات اخلدمة العامة ،كما هو منا�سب ،قادرة على تعديل نظمها الداخلية ،مع مراعاة
االلتزام ب�إبالغ الأجهزة امل�رشفة عليها.
التوجيه رقم 10
 – 35كما هو مذكور �أعاله ،ف�إن الربامج وت�صميم و�إنتاج الربامج يجب �أن يكون كلية يف
يد جمال�س �إدارة هيئات البث العامة .ووفقا لذلك ،ف�إن الأجهزة الإ�رشافية ملثل تلك املنظمات
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ال يجوز لها �أن متار�س يف �أي ظرف من الظروف� ،أي رقابة ا�ستنتاجية على الربجمة .وهذا
ال مينع �أنها قد يتم دعوتها لتقدمي امل�شورة ملجال�س الإدارة يف �أمور الربجمة ورمبا مل�ساعدتها يف
هذا اجلانب .وهذه الأجهزة رمبا تتمتع باالخت�صا�ص لتحديد معايري الربامج �أو اال�سرتاتيجيات
(على �سبيل املثال فيما يتعلق بالذوق واللياقة) والإ�رشاف على تطبيق مثل تلك املعايري.
ال معدودة مقيدة ذات �أهمية خا�صة (انظر الفقرة � 23أعاله) قد
 – 36ي�شار �إىل �أن �أعما ً
تكون خا�ضعة للموافقة امل�سبقة لأجهزة الإ�رشاف ،كما هو احلال يف عقود �رشاء الربامج التي
تزيد عن مبلغ كبري على نحو خا�ص� .إال �أن �سلطة من ذلك النوع ال يجب �أن ت�سمح لل�سلطات
الإ�رشافية مبمار�سة �سيطرة ا�ستنتاجية على الربامج ،لأن غر�ضها الوحيد هو �ضمان الإدارة
املالية ال�صحيحة للخدمة.

 –2الو�ضع
التوجيه رقم 11
 – 37وقد تتباين الأجهزة الإ�رشافية لهيئات البث العامة يف طبيعتها ،حيث �إنها �إما �أن
تكون خارجية (جلا ًنا برملانية ووكاالت لتنظيم قطاع البث) �أو داخلية (جمال�س الإ�رشاف على
هيئات البث العامة) �أو اجلمع بني االثنني .والت�شكيل الفعلي للأجهزة الإ�رشافية لهيئات البث
العامة وطريقة تعيينها قد تتباين �إىل حد بعيد .ومهما يكن الت�شكيل و�إجراءات التعيني ،ف�إن
القواعد التي حتكم و�ضع الأجهزة الإ�رشافية ،يتعني حتديدها من �أجل جتنب �إخ�ضاعها لأي
تدخل �سيا�سي �أو غريه .ويتم توجيه االهتمام يف هذا ال�صدد �إىل ال�رشط يف القرار املتعلق
مب�ستقبل بث اخلدمة العامة الذي مت تبنيه يف م�ؤمتر براغ الوزاري« :ا�ستقالل هيئات اخلدمة
العامة يتعني �ضمانه عن طريق البني املنا�سبة مثل املجال�س التعددية الداخلية �أو الأجهزة امل�ستقلة
الأخرى».
التوجيه رقم 12
 -38املطلب املن�صو�ص عليه يف التوجيه رقم  11من نتيجته الطبيعية �أن �أع�ضاء الأجهزة
الإ�رشافية يتعني تعيينهم ب�صورة �شفافة� ،أي وفقا لإجراءات وا�ضحة وحمددة متكن اجلمهور
من التحقق من قواعد تعيينهم .ويف هذا ال�صدد ،ف�إن لفظ «تعيني» ال يجب �أن يفهم على �أنه
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ينطوي على �أي �إجراء ر�سمي من جانب ال�سلطة العامة .عالوة على ذلك يتعني تعيني �أع�ضاء
الأجهزة الإ�رشافية ب�صورة تعددية.
 – 39تتمثل و�سيلة �أخرى يف الن�ص على �أن تت�ضمن الأجهزة الإ�رشافية على هيئات البث
العامة ممثلني من جماعات عديدة لكي تعك�س التنوع اجلوهري للمجتمع (الكنائ�س واملنظمات
التي متثل امل�ستخدمني واملوظفني يف �أن�شطة عديدة ،ومنظمات امل�ستهلكني وممثلي عامل الفنون
والثقافة والريا�ضة� ..إلخ) مع توجيه اهتمام خا�ص ل�ضمان متثيل الرجال والن�ساء بن�سب
مت�ساوية والرعايا الأجانب يف املجال�س الإ�رشافية.
 – 40التوجيه رقم � 12أي�ضا ين�ص على �أنه من حيث املبد�أ يجب �أن ميثل �أع�ضاء الأجهزة
الإ�رشافية على نحو جماعي م�صالح اجلمهور ب�صفة عامة .و�سبب هذا اال�شرتاط هو �أن هيئات
بث اخلدمة العامة تنفذ مهمة ذات م�صلحة عامة .وهذا يعني �أن الأجهزة الإ�رشافية نف�سها ،من
حيث كونها م�سئولة عن التحقق من الأداء الواجب لهذه املهمة ،تخدم اجلمهور العام .وهذا
املبد�أ ال مينع احتمال �أن ميثل �أع�ضاء الأجهزة الإ�رشافية ،ب�صفة فردية ،م�صالح جماعات
معينة ،ال�سيما جماعات الأقلية ،التي تعك�س التنوع االجتماعي .والنتيجة الطبيعية لهذا املبد�أ
هي �أن �أع�ضاء الأجهزة الإ�رشافية يكونون حم�صنني من الف�صل ،والتعليق �أو اال�ستبدال �أثناء
فرتة عملهم على يد �أي جهاز �أو �سلطة با�ستثناء تلك التي عينتهم ،ما مل ي�شهد اجلهاز الإ�رشايف
الذي يعملون فيه �أنهم غري قادرين على ممار�سة مهامهم �أو مينعهم من القيام بها.
 – 41القاعدة املبينة يف التوجيه رقم  6حول تراكم امل�صالح يجب تطبيقها بعد �إجراء جميع
التغيريات ال�رضورية للأجهزة الإ�رشافية لهيئات البث العامة .ويتعني الإ�شارة �إىل الفقرتني
 26و 27حول تطبيق هذه القواعد.
التوجيه رقم 13
 – 42مرة ثانية ول�صالح ال�شفافية بالن�سبة للجمهور ،كما هو م�رشوط �أعاله فيما يتعلق بتعيني
الأجهزة الإ�رشافية لهيئات البث العامة ،يهدف هذا التوجيه �إىل تعريف اجلمهور بالقواعد التي
حتكم دفع م�ستحقات الأ�شخا�ص الذين ينتمون لهذه الأجهزة .ويعني الدفع �أي نوع من الأجر
فيما يتعلق باملهام التي يتم القيام بها من قبل ه�ؤالء الأفراد يف الأجهزة الإ�رشافية .ويجب
الت�أكيد على �أن هذا التوجيه ،وعلى الرغم من �أنه ي�شرتط �أن القواعد التي حتكم مثل تلك
الأجور �ستكون معلنة ،ف�إنه ال ي�ستلزم الك�شف عن املبلغ.
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 –4موظفو هيئات البث العامة
 –43ي�ستلزم ال�ستقالل امل�ضمون لهيئات البث العامة �أن يحظى موظفوها باحلماية بعدد
من الأحكام املحددة �ضد خماطر ال�ضغوط اخلارجية �سواء ن�ش�أت من �سلطات �سيا�سية �أو �أي
مكان �آخر ،و�أي�ضا �ضد تبني �أي �إجراءات ت�ؤثر عليهم وال ت�ستند على نحو تام �إىل الطريقة
التي ي�ؤدون بها مهامهم املنوطة بهم .والتوجيهات التالية تهدف �إىل حتديد عدد من ال�ضمانات
الأ�سا�سية التي ميكن تطبيقها يف كل الظروف على موظفي هيئات البث العامة .وبناء عليه،
فهي ال متيز بني فئات املوظفني الذين ميكن �أن ت�شملهم هيئة بث للخدمة العامة.
 – 44بالنظر �إىل �أن ال�صحفيني هم الهدف الرئي�سي والثابت يف الهجوم على ا�ستقالل
و�سائل الإعالم ،فقد يكون على الرغم من ذلك منا�سبا �أن ن�ضع مواد خا�صة يف القوانني التي
حتكم ت�شغيل هيئات البث العامة من �أجل حماية حرية ال�صحفيني الذين ت�ستخدمهم .وامل�ؤ�رشات
املتعلقة برتتيبات حماية حريات ال�صحفيني (ال�سيما الو�صول �إىل املعلومات و�رسية امل�صادر)
ميكن العثور عليها يف القرار اخلا�ص باحلريات ال�صحفية وحقوق الإن�سان الذي مت تبنيه يف
امل�ؤمتر الأوروبي الوزاري الرابع حول �سيا�سية و�سائل الإعالم اجلماهريية (براغ دي�سمرب
 .)1994ويتعني الإ�شارة �إىل �أن �إجراءات خا�صة ل�ضمان ا�ستقالل موظفي هيئات البث العامة
ميكن تطبيقها يف كل هيئة (على �سبيل املثال ،القواعد اخلا�صة بالأن�شطة امل�سموح بها لل�صحفيني
خارج هيئات البث العامة التي ت�ستخدمهم).
التوجيه رقم 14
 – 45ويعد توظيف وف�صل املوظفني �أو تطوير عملهم الوظيفي على نحو رئي�سي وفقا
لتوجه �سيا�سي ولي�س وفقا للمعيار الوحيد اخلا�ص بالقدرات املهنية ،واح ًدا من �أكرث التدخالت
انت�شارا و�إن مل يكن �أو�ضحها على الدوام .ومن �أجل منع مثل تلك املمار�سات ،يحدد هذا
التوجيه املبد�أ الأ�سا�سي لعدم التمييز يف التوظيف واخلدمة لدى موظفي م�ؤ�س�سات البث العامة.
ويتعني احلفاظ على عدم التمييز يف كل مرحلة ويف كل الأوقات يف حياتهم العملية.؟ وهكذا
يتعني �أال تتخذ �إجراءات ت�أديبية �ضد موظف يف هيئة لبث اخلدمة العامة لأي من الأ�سباب
املو�ضحة يف التوجيه رقم  .14كذلك ال ميكن التغا�ضي عن التمييز علي �أي من هذه الأ�س�س
فيما يتعلق بالتوظيف واملرتبات والتدريب ،وب�صفة عامة حقوق والتزامات املوظفني .ولن
ي�ؤثر هذا على حق هيئات البث العامة يف �أن ت�أخذ يف االعتبار احلاجة �إىل التنوع يف حمتوى
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الربامج التي يتم بثها ،مبا فيها ما يتعلق باختيار وتوظيف ومهن �أولئك املوظفني امل�شاركني يف
ت�صميم الربامج.
التوجيه رقم 15
 – 46وتعد حرية اال�شرتاك يف �أن�شطة النقابات واحلق يف الإ�رضاب من بني احلقوق
اجلوهرية االقت�صادية واالجتماعية التي يتعني حماية ممار�ستها ملوظفي هيئات البث العامة،
ال�سيما �أنهم يجوز لهم �أن ي�ؤكدوا ا�ستقاللهم يف وجه ال�ضغط املحتمل من اخلارج .وهنا يجب
�أن يكون ماثال يف الذهن املبد�أ الذي حدده امليثاق االجتماعي الأوروبي ب�أن «كل العمال
واملوظفني من حقهم حرية اال�شرتاك يف منظمات قومية �أو دولية من �أجل حماية م�صاحلهم
االقت�صادية واالجتماعية» والذي تو�سع منه املادة ( 5حق التنظيم) من امليثاق والتي تن�ص
على «الأطراف املتعاقدة تتعهد ب�أن القانون القومي لن ميثل �إعاقة ..لهذه احلرية» .ويتم
الت�أكيد عالوة على ذلك على �أنه يف ظل الفقرة  4من املادة ( 6حق امل�ساومة اجلماعية) من
امليثاق االجتماعي الأوروبي ،تعرتف الأطراف املتعاقدة «بحق العمال واملوظفني يف العمل
اجلماعي يف حاالت �رصاع امل�صالح ،مبا فيها حق الإ�رضاب ،مع مراعاة االلتزامات التي قد
تربز من االتفاقات اجلماعية التي �سبق الدخول فيها».
 – 47ومع ذلك ف�إن اعتبار �أن هيئات البث العامة تقوم مبهام لل�صالح العام ،وعلى نحو
قيودا م�ؤكدة على ممار�سة هذه احلريات .ومثل تلك
بارز فيما يتعلق باملعلومات ،قد تربر
ً
القيود يجب �أن تتوافق مع �رشوط املادة ( 31قيود) يف امليثاق االجتماعي الأوروبي كما يف�رسه
نظام ال�سوابق للأجهزة امل�رشفة على تطبيقه .ويف ظل �رشوط هذه املادة ف�إن �أي قيود �أو
حدود للحقوق واملبادئ املبينة يف امليثاق وعلى املمار�سة الفعالة لها يتعني �أن تكون «مفرو�ضة
بالقانون» و «�رضورية يف جمتمع دميقراطي من �أجل حماية حقوق وحريات الآخرين �أو
حلماية ال�صالح العام والأمن القومي وال�صحة العامة �أو الأخالق ».واحلرية يف امل�شاركة يف
�أن�شطة النقابات واحلق يف الإ�رضاب قد يتم تنظيمهما يف �أحكام منف�صلة وفقا ملا �إذا كانت هيئات
البث العامة مقامة وفقا للقانون العام �أو القانون اخلا�ص.
 – 48يف احلالة املحددة حلق الإ�رضاب ،ف�إن القيود على ممار�سة هذا احلق من قبل
موظفي هيئات بث اخلدمة العامة قد تكون جمازة ب�سبب احلاجة �إىل �ضمان ا�ستمرار مهام
اخلدمة العامة لهذه املنظمات ،ال�سيما فيما يتعلق باملعلومات .وممار�سة احلق يف الإ�رضاب
يتعني موازنته مع حق اجلمهور يف تلقي املعلومات .ومثل تلك القيود قد تنطوي ،علي �سبيل
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املثال ،على التزام ببث برامج �رضورية ،وال�سيما برامج املعلومات� ،أثناء الإ�رضاب .وقد
يتم التفكري يف قيود �أخرى ،على �سبيل املثال ،الإ�رضابات املتعار�ضة مع الأخالق �أو القانون
والنظام� .أخريا ،يتعني توجيه االعتبار للمادة ( 30تعطيل العمل بالقانون يف وقت احلرب
�أو الطوارئ العامة) من امليثاق االجتماع الأوروبي والتي ت�شرتط �أنه «يف وقت احلرب �أو
طوارئ �أخرى عامة تهدد حياة الأمة يجوز لأي طرف متعاقد اتخاذ �إجراءات بالتخلي عن
التزاماته مبوجب امليثاق �إىل احلد الذي ت�ستلزمه ال�رضوريات على نحو �صارم� ،رشيطة �أال
يكون مثل ذلك الإجراء مت�ضاربا مع االلتزامات الأخرى يف ظل القانون الدويل».
التوجيه رقم 16
 – 49يقت�ضي اال�ستقالل امل�ضمون ملنظمات بث اخلدمة العامة �أن موظفيها ال يجوز لهم �أن
يتلقوا �أي تعليمات من �أي نوع من �أفراد �أو هيئات خارج الهيئة التي تقوم بت�شغيلهم .ومن
الوا�ضح �أن هذا املبد�أ ال يجب �أن مينع �أي موظف يف هيئة بث عامة الذي يقوم �أي�ضا مبهامه
خارج الهيئة من تلقي تعليمات يف هذا ال�صدد من ال�سلطات املخولة بالإ�رشاف على املهام
اخلارجية اخلا�صة به (مثل حالة �صحفي يعمل بالتزامن مع هيئة بث عامة وم�رشوع �صحفي).
ورمبا يعد من ال�رضوري يف بع�ض الظروف �أن تو�ضع قواعد داخلية لل�سلوك حتدد احلاالت
التي قد يقوم فيها موظفون يف هيئات البث العامة مبهام خارج الهيئة .و�سي�ؤدي ذلك �إىل منع
ال�رصاعات املحتملة للم�صالح بني املهام اخلارجية وتلك التي يتم النهو�ض بها داخل هيئة بث
عامة التي ت�ستخدم ال�شخ�ص املعني.
 - 50كذلك ال ي�ستبعد التوجيه رقم � 16إمكانية �أن يتلقى موظفو هيئات بث اخلدمة العامة،
حتى �أثناء قيامهم بعملهم ،من �آن لآخر تعليمات من �سلطات خارجية �رشيطة املوافقة امل�سبقة
للموظف �أو املوظفني الأعلى امل�سئولني مبا�رشة عن املوظفني املعنيني (وينطبق هذا على �سبيل
املثال على موظفني يف هيئة بث عامة يعملون حتت �سلطة �شخ�ص �آخر يف �إنتاج م�شرتك لهيئة
بث اخلدمة العامة التي توظفه وهيئة بث �أو �إنتاج فيلم �أو �إنتاج تليفزيوين) .وهذا املبد�أ ال
يحول دون �أن تعطي الأجهزة الإ�رشافية على هيئات بث اخلدمة العامة تعليمات ملوظفي هذه
املنظمات ،طاملا كان يحق لهم �أن يفعلوا ذلك مبوجب الن�صو�ص التي حتكم الأخرية .ويف
احلاالت اال�ستثنائية حيث تطلب ال�سلطات العامة من موظفي هيئات البث العامة �أن ينه�ضوا
باملهام نيابة عنهم ،يتعني �أن يظل املوظفون خا�ضعني ل�سلطة ر�ؤ�سائهم املبا�رشين العاديني،
ويتلقوا التعليمات من خاللهم.
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 -5متويل هيئات البث العامة
 – 51من الوا�ضح �أن التمويل واحد من �أهم العوامل يف ا�ستقالل هيئات البث العامة ،بالنظر
ال من م�صدر وحجم املوارد املالية ميكن �أن يحدد على نحو جوهري النطاق املتاح لها
�إىل �أن ك ً
يف النهو�ض مبهامها .و�أ�صبحت هذه ق�ضية ح�سا�سة للغاية يف كل �أنحاء �أوروبا خالل ال�سنوات
الأخرية ،ال�سيما بعد االخرتاق التدريجي للم�شاريع اخلا�صة لقطاع البث .وعربت دوائر
معينة عن مطالب يف �رشق وغرب �أوروبا لتمويل خدمة البث العامة من ر�سوم تراخي�ص
الإذاعة/التليفزيون لل�سماح ملنظمات البث التجارية بالو�صول احل�رصي �إىل الإعالنات.
 - 52يف الوقت ذاته ،يعرب اجلمهور العام عن اعرتا�ضه على زيادة ر�سوم الرتخي�ص
�أو االلتزام بدفعها يف حد ذاته ،حيث ترى بع�ض قطاعات اجلمهور �أنه ال يوجد �سبب �أو ال
يوجد �سبب �إ�ضايف من �أجل دفع �أموال مقابل تلقي برامج ت�شاهد ب�صورة �أقل انتظاما و�سط
العدد الكبري املتاح من هيئات الإذاعة والتليفزيون .عالوة على ذلك ،ففي احلالة النوعية
لدول �أوروبا ال�رشقية ،برزت هناك م�شكلة يف التحول من التمويل العام (الإعانات) �إىل
�شكل من التمويل منف�صل عن تدخل الدولة (الرتاخي�ص والإعالنات�..إلخ) .وهذه االجتاهات
العديدة ال�سيما ت�أثري الهيئات التجارية على �سوق عائدات الإعالن ،والتي يعقد منها املوقف
االقت�صادي ال�صعب الذي مرت به �أوروبا خالل ال�سنوات الأخرية ،و�ضع بع�ض هيئات بث
اخلدمة العامة يف موقف مايل حرج كما �أثار ت�سا�ؤالت حول م�ستقبلها.
 - 53يقدم القرار حول م�ستقبل بث اخلدمة العامة الذي مت تبنيه يف م�ؤمتر «براغ»
تطمينات يف �شكل تعهد من قبل الدول امل�شاركة «ل�ضمان توفري الو�سائل الآمنة واملنا�سبة
لهيئات البث العامة لأداء مهامها ».والتوجيهات من � 17إىل  19حتدد �إجراءات التمويل التي
يتعني تطبيقها من �أجل �ضمان ا�ستقالل هيئات البث العامة.
التوجيه رقم 17
 - 54هذا التوجيه يعيد ت�أكيد التعهد الذي قطعته الدول الأع�ضاء يف القرار حول م�ستقبل
بث اخلدمة العامة «باحلفاظ على متويل �أمن ومنا�سب و�إقامته عندما يكون ذلك �رضوريا،
بحيث ي�ضمن لهيئات البث العامة الو�سائل ال�رضورية لإجناز مهامها» .عالوة على ذلك فهو
يذكر �أن �إطار العمل التمويلي يجب �أن يكون �شفافا .ويعد التمويل الأمن لهيئات البث العامة
مطلبا حا�سما �إذا كانت �ستنه�ض مبهامها ب�صورة م�ستقلة حتى يف احلاالت التي تتعر�ض فيها
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ال�سلطات امل�سئولة عن ذلك التمويل ،على �سبيل املثال ،مل�صاعب مالية .وكما هو م�شار �إليه
بالفعل يف القرار املذكور �أعاله ،هناك العديد من م�صادر التمويل لإدامة بث اخلدمة العامة
واالرتقاء به مثل ر�سوم الرتخي�ص والإعالن وعائدات الكفالة وعائدات بيع املنتجات (مثل
الأعمال ال�صوتية واملرئية) واخلدمات واتفاقيات الربامج�..إلخ .وفيما يتعلق بهذه التوجيهات
ال مماثلة من التمويل من قبل اجلمهور (ال�رضائب التي
ف�إن لفط «ر�سوم الرتخي�ص» يتخذ �أ�شكا ً
يتم حت�صيلها على فواتري م�ستخدمي الكهرباء �أو معامالت �أخرى من �أجل �إمداد ميزانيات
هيئات البث العامة).
 – 55يتعني �أن يالحظ �أن الإر�شادات ال حتبذ طريقة بعينها لتمويل بث اخلدمة العامة فيما
يتعلق باحلاجة �إىل �ضمان ا�ستقاللها� ،رشيطة �أن يحرتم توفري متويل عام (�إعانات �أو ر�سوم
ترخي�ص..الخ) املبادئ املحددة يف التوجيه رقم  .18عالوة على ذلك ،ف�إن جمع موارد مالية
خالفا للتمويل العام يجب �أن يكون واحدا من اجلوانب التي تنطبق عليها املبادئ املت�ضمنة يف
التوجيه رقم .1
 - 56بينما ال يتعني حتبيذ نوع حمدد من التمويل ب�صورة تلقائية ،فقد يعر�ض التمويل العام
يف احلقيقة (الإعانات �أو ر�سوم الرتخي�ص �إلخ) ،هيئات البث العامة للتدخل يف الطريقة التي
تدار بها ما مل يحمل عددا من �ضمانات احلماية للحفاظ على ا�ستقاللها .ويتعني توجيه اهتمام
خا�ص يف هذا ال�سياق �إىل املبد�أ الذي مت حتديده يف الوثيقة الأوىل ،بالنظر �إىل �أن �أقوى �أنواع
التهديدات و�أ�شدها مبا�رشة ال�ستقالل هيئات البث العامة هو �أن ت�ستغل ال�سلطات اخلارجية
نفوذها املايل يف التدخل يف �أن�شطة الهيئات ال�سيما يف براجمها.
التوجيه رقم 18
 – 57غري �أن هذا التهديد ال يجب �أن يلقي بظالله على احلاالت الأخرى حيث ميكن �أن
يكون ا�ستقالل هيئات البث العامة مو�ضع خماطرة ب�سبب االعتبارات املالية .وهذه الأمور
متت الإ�شارة �إليها يف مواد الوثيقتني الثانية واخلام�سة� ،إىل جانب الإجراءات امل�ضادة
املنا�سبة .وتو�ضح الوثيقتان الثانية والثالثة جانبني من املبد�أ املحدد بوا�سطة القرار حول م�ستقبل
بث اخلدمة العامة ب�أن «م�ستوى ر�سوم الرتخي�ص �أو الدعم العام يتعني تخطيطهما على مدى
فرتة كافية من الوقت لكي ت�سمح لهيئات البث العامة ب�أن تنخرط يف �إعداد خططها على املدى
الطويل».
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� -58أوال :يتعني ا�ست�شارة هيئات البث العامة من �أجل حتديد م�ستوى الإ�سهام �أو ر�سوم
الرتخي�ص التي يتعني متويل �أن�شطة الهيئة منها .ومثل تلك امل�شاورات تربرها حقيقة �أنه
بالن�سبة لهذه املنظمات ،ف�إن ا�ستخدام الأموال النا�شئة من الإ�سهام �أو الر�سوم ،يكون من �أجل
�ضمان تنفيذ املهام املنوطة بها .ثانيا ،ت�سلط هاتان الوثيقتان ال�ضوء على الطريقة التي يتم بها
دفع الإ�سهامات �أو الر�سوم .ويف احلقيقة ف�إن الطرق �سيئة الإعداد جلمع الأموال ودفعها �أو
الدفعات غري املنتظمة �أو املت�أخرة قد تعوق ا�ستمرارية �أن�شطة البث العامة .ويف احلالة املحددة
لر�سوم الرتخي�ص ،يتعني �أن يوجه االهتمام الوثيق �إىل التداعيات املحتملة للإعفاء من الدفع
لفئات معينة من موارد اخلدمة العامة ومن ثم فيما يتعلق بالوفاء مبهامها.
 – 59الوثيقة الرابعة هي النظري ال�رضوري الذي ال ميكن ف�صله عن مبد�أ اال�ستقالل
امل�ؤ�س�ساتي املو�ضح يف التوجيه  .1وهذا املبد�أ ،ويتعني �أن نذكر ذلك ،ال يعفي ال�سلطات
املخت�صة لهيئات البث العامة ،ال�سيما جمال�س الإدارات ،من �أن تقدم بيانات عن الطريقة التي
تتم بها الإدارة املالية للمنظمات� .إحدى النقاط الأخرى التي يتعني �أن نالحظها هي �أنه �إ�ضافة
�إىل وكاالت �أخرى مفو�ضة مبراجعة الإدارة املالية ،تعد هذه الأجهزة يف النهاية م�سئولة �أمام
اجلمهور يف هذا ال�صدد� .أخريا ف�إن الوثيقة اخلام�سة تهدف �إىل �ضمان �أن الأموال املخ�ص�صة
لهيئات البث العامة مي تخ�صي�صها على نحو عادل وفقا لالحتياجات النوعية لكل هيئة .ويجب
�أن يكون �أ�سا�س التخ�صي�ص هو املهام اخلا�صة بكل هيئة ،واملوارد الب�رشية والفنية واملالية التي
يتعني �أن تن�رشها لكي تنجزها.
التوجيه رقم 19
 – 60كما هو مذكور �آن ًفا ،فان الثمن الذي تدفعه هيئات البث العامة مقابل ا�ستقاللها
امل�ؤ�س�ساتي هو امل�سئولية عن الطريقة التي ت�ؤدي بها مهامها .ومتتد امل�سئولية �إىل ا�ستخدام
مواردها كما هو حمدد يف القرار حول م�ستقبل هيئات البث العامة ،ال�سيما يف حالة املوارد
العامة .ووفقا لذلك ،ف�إن التدقيق الداخلي �أو اخلارجي للح�سابات املالية لهيئات البث العامة
هو �أمر م�سموح به .والإ�رشاف املايل من هذا النوع يجب �أن يكون مق�صورا -على الرغم
من ذلك -على الغر�ض املحدد املق�صود منه� ،أي التحقق من الإدارة ال�صحيحة للخدمة فيما
يتعلق ب�إداراتها وحفظ الدفاتر والتمويل .ولذلك ال ميكن �أن ي�شمل الإ�رشاف على الربامج.
غري �أن �أعماال مهمة على نحو خا�ص تنطوي على التزام بالإنفاق فيما يتعلق بالربامج (مثل
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عقود �رشاء الربامج فوق قيمة معينة) قد تكون متوقفة على �إقرارها من قبل ال�سلطات ،كما هو
مو�ضح يف الفقرتني  23و� 36أعاله.
 - 61يالحظ �أنه اعتمادا على و�ضع القانون العام �أو القانون اخلا�ص ملنظمات بث
اخلدمة العامة ،قد حتدث تغيريات يف قواعد الإ�رشاف على ممار�ساتها اخلا�صة بحفظ الدفاتر
واملمار�سات املالية ويف القواعد التي حتكم امل�سئولية عن �أجهزتها الت�أ�سي�سية .وهذا يجعل من
ال�رضوري ا�ست�شارة الأحكام ذات ال�صلة يف اجلوانب املنطبقة من القانون (قانون ال�رشكات
�أو القانون العام) ،مع �ضمان �أن انطباقه على هيئات البث العامة مو�ضع النقا�ش يتما�شى مع
املبد�أ املذكور يف التوجيهات بند رقم .19

� -6سيا�سة الربامج فى هيئات البث العامة
 –62يجب �أن تعك�س برامج هيئات البث العامة ،وال�سيما الن�رشات الإخبارية وبرامج
ال�شئون اجلارية ،تنوع وجهات النظر والآراء التي يتم التعبري عنها يف املجتمع على ات�ساعه.
ويف هذا ال�صدد يجب �أن تتم الإ�شارة �إىل املتطلبات املو�ضحة يف القرار حول م�ستقبل هيئات
البث العامة ،وال�سيما اال�شرتاط ب�أن هيئات البث العامة يجب �أن تكون مهمتها هي توفري
منتدى للنقا�ش العام الذي يتم فيه التعبري عن �أو�سع طيف من وجهات النظر والآراء .كذلك
يتم توجيه االهتمام �أي�ضا �إىل املطلب ب�أن هيئات البث العامة يجب �أن تنقل �أنباء ومعلومات
وتعليقات غري متحيزة وم�ستقلة.
 -63تنطلق التوجيهات لتحديد عدد من املبادئ الأ�سا�سية التي يجب �أن حتكم برامح هيئات
البث العامة ،مهما كان و�ضعها ،من �أجل �ضمان ا�ستقاللها .ويتم الت�أكيد ثانية هنا على �أن
مفهوم اال�ستقالل ينطبق لي�س فح�سب على التدخل ذي الطبيعة ال�سيا�سية ولكن �أي�ضا للت�أثريات
التي ت�أتي من وكاالت اقت�صادية �أو قطاعات �أخرى من املجتمع .وقد يكون من املفيد ت�ضمني
مواد حول الإعالن والكفالة يف القوانني التي تنظم �أن�شطة هيئات البث العامة من �أجل منع
املعلنني �أو الكفالء من التدخل ب�أي �صورة من ال�صور يف الربامج التي تبثها الهيئات .والبنود
ذات ال�صلة بهذه امل�س�ألة موجودة يف الف�صلني الأول والرابع من معاهدة التليفزيون الأوروبي
العابر للحدود والتقرير الإي�ضاحي ذي ال�صلة.
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التوجيه رقم 20
 -64هذا التوجيه يذكر باملبد�أ الأ�سا�سي املو�ضح يف املادة  ،7الفقرة  3من معاهدة التليفزيون
الأوروبي العابر للحدود .وهذا املبد�أ �أكرث �أهمية لهيئات البث العامة حيث �إنها ،كما مت الت�أكيد
عليه يف القرار رقم  1من م�ؤمتر براغ الوزاري ،يجب �أن «توفر منربا للنقا�ش العام يتم فيه
التعبري عن �أكرب طيف ممكن من وجهات النظر والآراء» ويجب «�أن تبث �أنباء ومعلومات
وتعليقات غري متحيزة وم�ستقلة ».ويف هذا ال�سياق ،يتم الرتكيز على �أهمية �ضمان الو�صول
املتكايفء �إىل و�سائل الإعالم وال�سيما ملرافق هيئات البث العامة للأحزاب ال�سيا�سية �أثناء
احلمالت االنتخابية .وامل�ساواة يف الو�صول ال تعني بال�رضورة �أن كل الأحزاب ال�سيا�سية
يجب �أن ي�سمح لها بنف�س وقت البث دون اعتبار لتمثيلها .ورغم ذلك ي�ستلزم �أن يخ�ص�ص
للأحزاب ال�سيا�سية الأخرى وقت بث كاف لتقدمي براجمها .وت�صور هذه احلالة النوعية
املعيار العام للتوازن الذي يجب �أن يوجه برامج هيئات البث العامة .وقد يتم ت�صور ترتيبات
خمتلفة من اجل �ضمان املتطلبات املذكورة �أعاله ،وحتى داخل هيئات البث العامة و�/أو خارج
هذه- ،على �سبيل املثال -عن طريق �سلطات التنظيم امل�ستقلة.
التوجيه رقم 21
 - 65بينما يعد معتادا وحتى مرغوبا فيه يف املجتمع الدميقراطي �أن تبلغ ال�سلطات العامة
عن �أعمالها من خالل و�سائل الإعالم ،ومن خالل هيئات البث العامة ب�صفة خا�صة ،ف�إن
الظروف التي يجب �أن تنظم من خاللها هذه التقارير يجب تنظيمها بدقة؛ حتى ال ت�صبح
هيئات اخلدمة العامة بوقا لل�سلطات العامة .والتوجيه رقم  21لذلك يحدد املبد�أ القا�ضي ب�أن بث
الر�سائل الر�سمية ،والإعالنات �أو الر�سائل من ال�سلطات العامة يجب �أن تكون مق�صورة على
الظروف اال�ستثنائية ،ومن املفهوم �أن حمالت املعلومات يف املو�ضوعات ذات االهتمام العام
مثل حمالت ال�صحة لي�ست م�شمولة بهذا التوجيه .والظروف اال�ستثنائية يجب �أن تفهم �أنها
تعني ال�شئون اخلا�صة يف حياة الأمن� ،سواء كانت متكررة (بث كلمات احتفال بيوم الذكرى
القومي �أو تقدمي احلكومة لربنامج ال�سيا�سة العامة اخلا�ص بها �إىل الربملان) �أو اال�ستثنائية (بث
كلمات يف �أوقات الأزمات �أو الكوارث القومية).
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 – 66وخارج هذه الظروف اخلا�صة ،غالبا ما يثار ال�س�ؤال حول ما �إذا كانت ال�سلطات
العامة يجب �أن يكون لديها و�صول منتظم �إىل املوجات الهوائية لهيئات بث اخلدمة العامة
لتقدمي ال�سيا�سة احلالية ،وما �إذا كان حق الرد يف تلك احلالة ميكن منحه للجماعات ال�سيا�سية
التي متثل املعار�ضة للحكومة احلاكمة .ويف هذا ال�صدد ،يجب متييز الإعالنات الر�سمية عن
الربامج العادية لهيئات البث العامة .ومبدئيا ،ف�إن �أي �إعالن ر�سمي غري مرتبط بالظروف
اال�ستثنائية املذكورة �أعاله يتعني ا�ستبعاده.
 – 67وحتى على افرتا�ض �أن مبد�أ مثل تلك االت�صاالت مقبول ،يتعني �أن يتم تنظيمها
على نحو �رصيح وو�ضعها يف فرتات منا�سبة .ورغم �أن حتديد فرتة ثابتة بني البيانات املتتالية
ال هو ممكن وال هو مرغوب فيه بال�رضورة� ،إال �أن الفرتة يجب �أن تكون معقولة .ومن ثم
ف�إن البيانات اليومية والأ�سبوعية �أو ال�شهرية غري مقبولة .عالوة على ذلك ،يتعني منح قدر
�أكيد من وقت البث تلقائيا �إىل جماعات املعار�ضة يف الوقت الذي ت�ضمن فيه احلكومة الو�صول
املنتظم �إىل موجات هيئات البث العامة من �أجل االت�صال الر�سمي .ويتعني حتديد احلق يف الرد
ب�صورة متكن جماعات املعار�ضة العديدة املمثلة يف الربملان من بث وجهة نظرها.
 – 68التقارير حول �سيا�سة احلكومة احلالية والتي يتم بثها �أثناء الإر�سال النظامي لهيئة بث
خدمة عامة (ن�رشات �إخبارية وجمالت ونقا�شات واجتماعات ومقابالت�..إلخ) يتعني يف كل
احلاالت �أن تلتزم مببادئ عدم االنحياز والتوازن.
التوجيه رقم 22
 – 69الإعالنات الر�سمية التي تنقلها هيئات بث اخلدمة العامة� ،سواء يف الظروف
اال�ستثنائية من عدمها ،يتعني يف كل الأحوال حتديدها على هذا النحو عندما يتم نقلها .وال يجب
�أن يكون هناك ريب يف ذهن اجلمهور فيما يتعلق ب�أ�صل وغر�ض هذه االت�صاالت ،املنف�صلة
عن الربامج العادية لهيئات البث العامة .ويتعني تطبيق عدة �إجراءات من �أجل هذا الغر�ض
(مثل حتديد الطبيعة الر�سمية لالت�صال يف و�صف الربنامج �أو تقدمي املذيع) .وحيث �إن هذه
الإعالنات الر�سمية غري مرتبطة بالربامج العادية لهيئات البث العامة ،تكون النتيجة املنطقية
هي �أنه يتعني بثها يف ظل امل�سئولية الكلية لل�سلطة التي فو�ضت بذلك.
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 -7و�صول هيئات البث العامة �إىل تكنولوجيا االت�صاالت اجلديدة
 - 70تعد تكنولوجيا االت�صاالت اجلديدة ال�سيما التحول �إىل البث الرقمي -دون �شك-
كبريا بالن�سبة مل�ستقبل قطاع البث .والتكنولوجيات احلديثة جتعل من املمكن خلق
عن�رصا جدي ًدا ً
ً
�أنواع جديدة من اخلدمات ،ال�سيما تلك التي تدر عائدا ،والتي ميكن ا�ستهدافها وفقا جلوانب
االهتمام اخلا�ص لقطاعات خمتلفة من املجتمع .وهذه التغيريات اجلديدة ت�ستلزم انعكا�سا على
الدور امل�ستقبلي لهيئات البث العامة يف �سياق جديد يت�سم بتعدد الربامج املعرو�ضة  :هل �سيكون
للخدمة العامة دور خا�ص لتلعبه ،و�إذا كان الأمر كذلك ،كيف ميكن تربير هذا الدور؟ و�إذا
كان هناك دور م�ستمر خلدمة البث العامة يف امل�ستقبل ،فما هي الو�سائل التي يجب �أن تتوفر
لها لتمكنها من اال�ستمرار يف �أداء مهامها؟ وما هي القيود املحتملة التي يتعني و�ضعها حتى ال
يكون تكيف اخلدمة العامة مع بيئة البث اجلديدة عائقا ل�سماتها املحددة؟
� – 71أجاب القرار رقم ( )1الذي مت تبنيه يف م�ؤمتر براغ الوزاري على هذه الأ�سئلة
أ�سا�سيا
ال �
العديدة ،وال�سيما عن طريق ت�أكيد “الوظيفة احليوية لبث اخلدمة العامة باعتباره عام ً
ً
يف االت�صاالت التعددية املتاحة للجميع» وعن طريق االعرتاف «باحلاجة ل�ضمان دوام
وا�ستقرار بث اخلدمة العامة» .وجت�سدت هذه الت�رصيحات يف مادة ملمو�سة يف االلتزامات
التي قطعتها الدول امل�شاركة « باحلفاظ على نظام بث خدمة عامة قوي وتطويره يف بيئة تت�سم
بعر�ض مناف�س على نحو متزايد من خدمات الربامج والتغيريات التكنولوجية ال�رسيعة».
 -72تدل قدرة اخلدمة العامة على �إدامة نف�سها والتطور �ضمنا ،كما هو مذكور يف
القرار رقم  1من م�ؤمتر براغ الوزاري� ،أن هيئات البث العامة «يجب �أن تكون قادرة
على ا�ستغالل التكنولوجيات اجلديدة ال�رضورية للوفاء مبهامها» .والتوجيه رقم  23يعيد
ت�أكيد هذا املبد�أ الأ�سا�سي ،ومن املفهوم �أن هذه املهام هي تلك التي يعهد بها �إىل هيئات البث
العامة يف ظل القانون باملعنى الأو�سع للكلمة (قوانني �أو تنظيمات �أو ن�صو�ص �أخرى مثل
موا�صفات الرتاخي�ص �أو املواثيق �أو االمتيازات) .ودون ذلك ف�إن بث اخلدمة العامة يخاطر
ب�أن يتعر�ض للتهمي�ش ال�رسيع ،وميكن على املدى الطويل �أن يفقد ا�ستقالله.
 – 73عالوة على ذلك ف�إن التوجيه رقم  23يو�ضح املبد�أ ب�أن هيئات البث العامة يجب
�أن تكون قادرة على تطوير خدمات جديدة ا�ستنادا �إىل التكنولوجيات املذكورة �أعاله ،طاملا
كان لديها تفوي�ض يف القيام بذلك من قبل ال�سلطات �صاحبة االخت�صا�ص فيما يتعلق مبهامها
و�أن�شطتها.
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معايري جمل�س �أوروبا فى جمال الإعالم
()2

كيف ميكن �ضمان ا�ستقاللية
هياكل و�سائل الإعالم؟*
�إعداد /جمل�س �أوروبا

وثائق

�إن اللجنة الوزارية ،مبوجب �أحكام املادة  15ب من قانون جمل�س
�أوروبا،
�إذ تنظر �إىل �أن هدف جمل�س �أوروبا هو حتقيق وحدة �أكرب بني
�أع�ضائه من �أجل �ضمان وحتقيق مثله ومبادئه التي تعد تراثا م�شرتكا لهم
وت�سهيل التقدم االقت�صادي واالجتماعي؛
و�إذ ت�ضع يف االعتبار املادة  10من االتفاقية الأوروبية حلقوق
الإن�سان ،كما تف�رسها املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان؛

* التو�صية رقم �آر ( 23 )2000للجنة الوزارية للدول الأع�ضاء ،حول ا�ستقالل ووظائف الهيئات
املنظمة لقطاع البث (�أقرتها اللجنة الوزارية يف  20دي�سمرب  ،2000يف االجتماع رقم  735لنواب
الوزراء).
 -ترجمة غري ر�سمية.
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واقتناعا منها ب�أهمية وجود مدى وا�سع من و�سائل االت�صاالت امل�ستقلة يف املجتمعات
الدميقراطية ،مما يجعل من املمكن �أن تعك�س تنوع الأفكار والآراء ،كما هي مو�ضحة يف
�إعالن حرية التعبري واملعلومات املوقع يف � 29أبريل 1982؛
و�إذ ت�شري �إىل الأهمية التي تلعبها و�سائل الإعالم التي تقوم بالبث يف املجتمعات احلديثة
والدميقراطية؛
و�إذ ت�ؤكد �أنه من ال�رضوري توفري نظم كافية ومتنا�سبة لذلك لقطاع ،ل�ضمان وجود
جمموعة وا�سعة من و�سائل الإعالم امل�ستقلة يف القطاع ،ل�ضمان حرية و�سائل الإعالم ويف
الوقت نف�سه ل�ضمان التوازن بني تلك احلرية واحلقوق امل�رشوعة وامل�صالح الأخرى؛
و�إذ ترى ،لهذا الغر�ض� ،أن لل�سلطات املنظمة امل�ستقلة لقطاع البث املعينة خ�صي�صا ،والتي
مهما تنه�ض به يف �إطار القانون؛
متلك معرفة متخ�ص�صة يف املجال ،دورا ً

و�إذ تالحظ �أن التطورات الفنية واالقت�صادية ،التي �أدت �إىل تو�سيع القطاع واملزيد من
التعقيد فيه �سيكون لها ت�أثريها على دور هذه ال�سلطات وقد ي�ؤدي �إىل احلاجة �إىل تكيف �أكرب
للنظم ،عالوة على �إجراءات التنظيم الذاتي التي تتبناها حمطات البث نف�سها؛
و�إذ تقر ب�أن الدول الأع�ضاء وفقا لنظمها القانونية والدميقراطية وتقاليدها الثقافية ،تقيم
الهيئات املنظمة بعدة �سبل ،و�أنه نتيجة لذلك هناك تنوع فيما يتعلق بالو�سائل التي يتم بوا�سطتها
حتقيق اال�ستقالل وال�صالحيات الفعالة وال�شفافية ومدى حتقيقها؛
و�إذ تعترب �أنه ،يف �ضوء هذه التطورات ،يعد من املهم �أن ت�ضمن الدول الأع�ضاء للهيئات
املنظمة للبث ا�ستقالال خال�صا ال �سيما من خالل جمموعة من القواعد تغطي كل جوانب عملهم،
ومن خالل �إجراءات متكنهم من القيام بعملهم على نحو يت�سم بالفعالية والكفاءة،
تو�صي ب�أن تقوم حكومات الدول الأع�ضاء مبا يلي :
(�أ) �أن تقيم ،ما مل تكن �أقامت بالفعل ،هيئات تنظيمية م�ستقلة لقطاع البث.
(ب) �أن ت�ضمن يف ت�رشيعاتها بنودا ويف �سيا�ساتها �إجراءات تعهد للهيئات املنظمة لقطاع
البث ب�سلطات متكنها من �أداء مهامها ،كما هي مبينة يف القانون الوطني ،ب�صورة فعالة،
و�أ�سلوب يت�سم باال�ستقالل وال�شفافية ،وفقا للتوجيهات املو�ضحة يف حا�شية هذه التو�صية،
(ج) �إطالع الهيئات املنظمة لقطاع البث والهيئات العامة واجلماعات املهنية املعنية و�أي�ضا
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اجلمهور على هذه الإر�شادات ،مع �ضمان االحرتام الفعال ال�ستقالل الهيئات املنظمة ،فيما
يتعلق ب�أي تدخل يف �أن�شطتها.

حا�شية للتو�صية رقم (23 )2000
�إر�شادات تتعلق با�ستقالل ومهام الهيئات املنظمة لقطاع البث
(� )1إطار العمل الت�شريعي العام
 .1يتعني �أن ت�ضمن الدول الأع�ضاء �إقامة هيئات منظمة لقطاع البث ونهو�ضها مبهامها
دون عوائق بو�ضع �إطار عمل ت�رشيعي منا�سب لهذا الغر�ض .ويجب �أن ت�ؤكد القواعد
والإجراءات التي حتكم عمل الهيئات املنظمة �أو ت�ؤثر عليها ،على نحو وا�ضح على ا�ستقاللها
وعلى حمايته.
 .2يتعني �أن تكون واجبات و�صالحيات الهيئات املنظمة لقطاع البث ،و�أي�ضا طريقة
حتميلها امل�سئولية ،والإجراءات املتبعة يف تعيني �أع�ضائها وو�سائل متويلها ،حمددة على نحو
وا�ضح يف القانون.

( )2التعيني والت�شكيل واملهام
 .3تعد القواعد التي حتكم الهيئات املنظمة يف قطاع البث ال �سيما ع�ضويتها ،عن�رصا �أ�سا�سيا
من عنا�رص ا�ستقاللها .ولذا يتعني حتديدها حثي حتميها من �أي تدخل ،ال�سيما من قبل القوى
ال�سيا�سية �أو امل�صالح االقت�صادية.
 .4ولهذا الغر�ض ،يتعني و�ضع قواعد حمددة فيما يتعلق بانعدام التوافق لتجنب ما يلي:
•�أن تكون الهيئات املنظمة خا�ضعة لنفوذ ال�سلطة ال�سيا�سية.
•�أن ميار�س �أع�ضاء الهيئات املنظمة وظائف �أو يحتفظوا مب�صالح يف م�شاريع �أو
منظمات �أخرى يف و�سائل الإعالم �أو القطاعات ذات ال�صلة وهو الأمر الذي قد يف�ضي
�إىل ت�ضارب امل�صالح فيما يتعلق بع�ضوية الهيئات املنظمة.
 .5عالوة على ذلك ،يجب �أن ت�ضمن القواعد �أن �أع�ضاء هذه ال�سلطات :
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•يتم تعيينهم ب�صورة تت�سم بالدميقراطية وال�شفافية،
•ال يتلقون �أي تفوي�ض �أو �أي تعليمات من �أي �شخ�ص �أو هيئة،
•ال يدلون ب�أي ت�رصيحات �أو ي�ضطلعون ب�أي �إجراءات قد ت�رض با�ستقالل مهامهم كما
يتعني عليهم �أال ي�ستغلوها.
� .6أخريا ،يتعني و�ضع قواعد دقيقة فيما يتعلق ب�إمكانية ف�صل �أع�ضاء الهيئات املنظمة
لتجنب ا�ستخدام الف�صل كو�سيلة لل�ضغط ال�سيا�سي.
 .7وعلى وجه اخل�صو�ص ،يجب �أن يكون الف�صل ممكنا فح�سب يف حالة عدم احرتام
قواعد انعدام التوافق التي يجب �أن يلتزموا بها �أو العجزعن النهو�ض ب�أعباء عملهم،
دون امل�سا�س بحق ال�شخ�ص املعني يف �أن ي�ست�أنف �أمام املحاكم �ضد ف�صله .عالوة على
ذلك ،ف�إن الف�صل على �أ�سا�س جرمية مرتبطة بالعمل �أو خالفه يجب �أال يكون ممكنا �إال
يف احلاالت اخلطرية التي يحددها القانون بو�ضوح ،وبناء على حكم نهائي من املحكمة.
 .8وبالنظر �إىل الطبيعة النوعية لقطاع البث و�سمات املهام ،يتعني �أن ت�ضم الهيئات
املنظمة خرباء يف املجاالت التي تدخل يف اخت�صا�صهم.

( )3اال�ستقالل املايل
 .9يجب �أن حتدد يف القانون الرتتيبات لتمويل الهيئات املنظمة –وهو عن�رص �آخر مهم يف
ا�ستقاللها– وفقا خلطة حمددة على نحو وا�ضح ،مع الإ�شارة �إىل التكلفة التقديرية مبا ي�سمح لها
بالنهو�ض مبهامها على النحو الأكمل وامل�ستقل.
 .10ال يجب �أن ت�ستخدم ال�سلطات العامة �صالحياتها يف اتخاذ القرارات املالية يف التدخل
يف ا�ستقالل الهيئات املنظمة .عالوة على ذلك ،ف�إن جلوئها �إىل خدمات �أو خربة الإدارة
القومية �أو �أطراف ثالثة ال ينبغي له �أن ي�ؤثر على ا�ستقاللها.
 .11ويجب �أن ت�ستفيد ترتيبات التمويل ،عندما يكون ذلك منا�سبا ،من �آليات ال تعتمد على
عملية اتخاذ القرارات لغر�ض خا�ص �سواء كان لأجهزة خا�صة �أو عامة.
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( )4ال�صالحيات واالخت�صا�ص
ال�صالحيات التنظيمية:
 .12بناء على تفوي�ض حمدد بو�ضوح من امل�رشع ،يتعني �أن تكون الهيئات املنظمة لديها
ال�صالحية لتبني النظم والإر�شادات املتعلقة ب�أن�شطة البث .ويف �إطار عمل القانون ،يتعني �أن
يكون لديها ال�صالحية �أي�ضا لتبني قواعد داخلية.
منح الرتاخي�ص
� .13إحدى املهام الأ�سا�سية للهيئات املنظمة يف قطاع البث هي منح تراخي�ص البث .ويتعني
�أن يحدد القانون بو�ضوح ال�رشوط واملعايري الأ�سا�سية التي حتكم منح وجتديد تراخي�ص البث.
 .14يتعني �أن تكون النظم التي حتكم عملية تراخي�ص البث وا�ضحة ودقيقة ،كما يتعني
�أن يتم تطبيقها ب�صورة علنية وتت�سم بال�شفافية وعدم التحيز .والقرارات التي تتخذها الهيئات
املنظمة يف هذا ال�سياق يجب �أن تكون خا�ضعة لعلنية كافية.
 .15يجب �أن ت�شارك الهيئات املنظمة يف قطاع البث يف عملية تخطيط مدى الرتددات
القومية املخ�ص�صة خلدمات البث .ويجب �أن يكون لديها ال�صالحية لتفوي�ض حمطات البث
بتقدمي خدمات الربامج على الرتددات املخ�ص�صة للبث .وهذا لي�س له ت�أثري على تخ�صي�ص
ترددات ل�رشكات ت�شغيل �شبكات الإر�سال يف ظل ت�رشيع االت�صاالت.
 .16ومبجرد حتديد قائمة من الرتددات ،يتعني �إعالن دعوة علنية لتقدمي عطاءات بالطرق
املنا�سبة من قبل الهيئات املنظمة .ويتعني �أن حتدد الدعوة للعطاء عددا من املوا�صفات ،مثل نوع
اخلدمة ،و�أدنى فرتة للربامج ،والتغطية اجلغرافية ،ونوع التمويل ،ور�سوم الرتخي�ص،
وبقدر ما يلزم الأمر لهذه العطاءات ،الأطر الفنية التي يتعني �أن يفي بها مقدمو الطلب.
وبالنظر �إىل امل�صلحة العامة املرتبطة بالأمر ،يجوز للدول الأع�ضاء �أن تتبع �إجراءات خمتلفة
لتخ�صي�ص الرتددات ملحطات بث اخلدمة العامة.
 .17يتعني �أي�ضا �أن حتدد الدعوة للعطاء حمتوى طلب الرتخي�ص والوثائق التي يتعني
تقدميها من قبل املر�شحني .وب�صفة خا�صة ،يتعني �أن ي�شري املر�شحون �إىل تركيبة �رشكتهم،
ومالكها ور�أ�س املال ،وحمتوى وفرتة الربامج التي يقرتحونها.
مراقبة التزام و�سائل البث بالتزاماتها وم�سئولياتها:
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 .18وتتمثل مهمة جوهرية �أخرى للهيئات املنظمة يف مراقبة االلتزام بال�رشوط التي
و�ضعت يف القانون ويف الرتاخي�ص املمنوحة لو�سائل البث .وعليها ،ب�صفة خا�صة� ،أن
ت�ضمن �أن و�سائل البث التي تدخل يف اخت�صا�صها حترتم املباديء الأ�سا�سية املبينة يف االتفاقية
الأوروبية للتليفزيون العابر للحدود ،ال�سيما تلك املن�صو�ص عليها يف املادة .7
 .19يتعني �أال متار�س الهيئات املنظمة �سيطرة م�سبقة على و�ضع الربامج ومراقبة الربامج
لذلك يتعني �أن تتم على الدوام بعد بثها.
 .20يجب �أن متنح الهيئات املنظمة احلق يف طلب وتلقي املعلومات من حمطات البث طاملا
كان ذلك �رضوريا لأداء مهامها.
 .21يجب �أن يكون للهيئات املنظمة ال�سلطة للنظر يف ال�شكاوى ،يف جمال اخت�صا�صها،
فيما يتعلق ب�أن�شطة حمطات البث و�أن تن�رش النتائج ب�صفة منتظمة.
 - 22عندما تخفق حمطة بث يف احرتام القانون �أو ال�رشوط املحددة يف ترخي�صها ،يجب
�أن يكون للهيئات ،املنظمة �سلطة لفر�ض عقوبات ،وفقا للقانون.
 - 23يتعني �أن يتوافر مدى متنوع من العقوبات يحدده القانون ،بدءا بالإنذار .ويجب
�أن تكون العقوبات متنا�سبة ،و�أال يتم اتخاذ قرار ب�ش�أنها �إىل �أن يتم �إعطاء فر�صة ملحطة البث
املعنية لكي يتم اال�ستماع �إليها .وكل العقوبات يجب �أن تكون �أي�ضا متاحة للمراجعة من قبل
الق�ضاء املخت�ص وفقا للقانون القومي.
ال�صالحيات فيما يتعلق مبحطات البث العامة:
 -24ميكن �أن ي�سند �أي�ضا للهيئات املنظمة م�سئولية تنفيذ مهام تكون يف الغالب �إلزامية
لأجهزة حمددة تقوم بالإ�رشاف على هيئات حمطات البث العامة ،ويف الوقت نف�سه حترتم
ا�ستقاللها التحريري وا�ستقاللها امل�ؤ�س�سي.

( )5امل�ســئولية
 -25يجب �أن تكون الهيئات املنظمة م�سئولة عن �أن�شطتها �أمام اجلمهور ،وعليها على �سبيل
املثال� ،أن تن�رش تقارير منتظمة �أو تقارير لأغرا�ض خا�صة ترتبط بعملها �أو ممار�سة مهامها.
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 -26من ال�رضوري �أن يتم الإ�رشاف على الهيئات املنظمة فقط فيما يتعلق بقانونية
�أن�شطتها ،و�سالمة و�شفافية �أن�شطتها املالية ،من �أجل حماية ا�ستقاللها ،وحتميلها يف الوقت نف�سه
امل�سئولية عن �أن�شطتها .وفيما يتعلق بقانونية �أن�شطتها ،يجب �أن ميار�س هذا الإ�رشاف بطريقة
ا�ستقرائية فقط .ويجب �أن تكون النظم حول م�سئولية الهيئات املنظمة والإ�رشاف عليها حمددة
بو�ضوح يف القانون الذي يطبق عليها.
 -27كل القرارات التي تتخذها الهيئات املنظمة والنظم التي تتبناها يتعني �أن تكون:
•لها �أ�سبابها الوافية وفقا للقانون الوطني،
•متاحة للمراجعة من قبل ال�سلطات الق�ضائية املخت�صة وفقا للقانون الوطني،
•متاحة للجمهور.

مذكرة تو�ضيحية
مقدمـة:
تعد و�سائل الإعالم امل�سموع واملرئي التي تلعب الآن ،و�أكرث من �أي وقت م�ضى ،دورا
حا�سما يف املجتمع ،ومن خالل ت�أثريها على اجلمهور� ،أ�سا�سية للعملية الدميقراطية .وفى
الوقت نف�سه ،يتطور القطاع ب�رسعة نتيجة النفتاحه املتزايد على املناف�سة (مع تطوير خدمات
البث التجارية �إىل جانب مثيلتها يف القطاع العام) والتغيريات التقنية (بروز البث الرقمي
والتقارب بني طرق البث وخدمات االنرتنت واالت�صاالت �إلخ).
وكلما ات�سع القطاع و�أ�صبح �أكرث تعقيدا وديناميكية تزيد احلاجة �إىل نظم مدرو�سة جيدا
ومتنا�سبة ل�ضمان قيامه بوظائفه على نحو منا�سب .وهذه الق�ضية تتعلق بكل �أوروبا حتى على
الرغم من �أن خربة الدول الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا مع نظم البث تعد خمتلفة للغاية حيث
تعك�س على نحو خا�ص نظما �سيا�سية وم�ستويات للنمو االقت�صادي والتاريخي والثقايف متباينة.
واعرتافا بذلك قررت اللجنة احلكومية من املتخ�ص�صني يف و�سائل الإعالم من منظور
عموم �أوروبا �أن تعد تو�صية حتدد �إطار عمل لإقامة �سلطات تنظيمية للبث فعالة وم�ستقلة
واالرتقاء بها ما مل تكن موجودة بالفعل .ونظرت املجموعة �إىل �أن مثل تلك التو�صية وهى
�أول �أداة دولية يف املجال ميكن �أن تكون مفيدة على نحو خا�ص لدول جديدة معينة يف جمل�س
رواق عربي العدد 62-61

288

كيف ميكن �ضمان ا�ستقاللية هياكل و�سائل الإعالم؟

�أوروبا �أو الدول التي تقدمت بطلب للع�ضوية حيث يعد هناك افتقار للخربة واملعلومات ذات
ال�صلة .وفى هذا ال�صدد ،يجب االرتقاء بتبادل املعلومات والتعاون بني الهيئات املنظمة
القومية متا�شيا مع ما يتم بالفعل على امل�ستوى الأوروبى من خالل الأجهزة التعاونية مثل
الربنامج الأوروبى للهيئات املنظمة و�شبكة الهيئات املنظمة يف دول البحر املتو�سط.

متهيـد :
ين�ص التمهيد على �أن تنظيم البث يجب �إجنازه يف �إطار عمل القانون من خالل �سلطات يتم
تعيينها خ�صي�صا ،وتكون م�ستقلة ولها معرفة خبرية يف املجال املعقد �رسيع النمو .ومن �أجل
التعامل مع التطورات يتعني على الدول الأع�ضاء �ضمان اال�ستقالل اخلال�ص للهيئات املنظمة
للبث بو�ضع عدد من القواعد التي حتكم اجلوانب الكربى لعملهم.
عالوة على ذلك ،ي�شري التمهيد �إىل �أنه من امل�ؤكد �أنه �سيكون للتحوالت يف قطاع البث ت�أثري
على دور ال�سلطات التي يعهد �إليها مبهمة رقابة هذا القطاع .ومن �أجل �ضمان قيامها بوظائفها
على النحو ال�صحيح ،يف �سياق من املتغريات امل�ستمرة ،فرمبا تكون هناك حاجة لتكيف �أكرب
للرقابة عالوة على �إجراءات التنظيم الذاتي من قبل حمطات البث نف�سها.

التو�صـية:
نظر �إىل التو�صية نف�سها على �أنها يجب �أن ت�شرتط على حكومات الدول الأع�ضاء �إن�شاء
هيئات منظمة م�ستقلة لقطاع البث� ،إذا مل تكن فعلت بالفعل ،و�أن يدخلوا �أحكاما يف ت�رشيعاتهم
و�إجراءاتهم يف ال�سيا�سات التي تعهد للهيئات املنظمة لقطاع البث ب�صالحيات متكنها من �إجناز
مهامها كما هو حمدد يف القانون الوطني ب�صورة فعالة وم�ستقلة وتت�سم بال�شفافية.
ويو�صى التمهيد �رصاحة �أي�ضا ب�أن ت�ضمن احلكومات االحرتام الفعال ال�ستقالل الهيئات
املنظمة من �أجل حمايتها �ضد �أي تدخل من قبل القوى ال�سيا�سية �أو امل�صالح االقت�صادية .واعترب
�رضوريا ب�صفة خا�صة ،حيث �إنه يف بع�ض احلاالت ،وعلى الرغم من وجود
هذا ال�رشط
ً
�إطار عمل قانوين منا�سب .وعلى الرغم من �أن ال�سلطات العامة ملتزمة ب�ضمان ا�ستقالل
الهيئات املنظمة للبث ،ف�إنه يف الواقع يكون هناك تدخل يف �أن�شطتها.
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يرجع الأمر �إىل �أن كل دولة ع�ضو ينبغي �أن حتدد وفقا لنظامها القانوين امل�ستوى الذي
يتعني عنده تطبيق املبادىء املبينة �أعاله .وفى الدول التي يكون فيها عدد من الكيانات «مثل
الواليات االحتادية �أو الطوائف» م�سئولة عن نظم البث يتعني �أن تطبق كل منها مبادىء
التو�صية.

(� )1إطار العمل القانوين العام
من �أجل �ضمان رقابة البث على نحو يت�سم بالكفاءة مع �ضمان اال�ستقالل الفعال ملحطات
البث فيما يتعلق بالربامج ،يتعني حماية الهيئات املنظمة نف�سها من كل �أ�شكال التدخل ال�سيا�سي
واالقت�صادي.
يعد �إطار العمل الت�رشيعي الذي يحدد بو�ضوح الو�ضع القانوين للهيئات املنظمة وحدود
مهامها واخت�صا�صاتها �رشطا م�سبقا ال�ستقاللها عن ال�سلطات العامة والقوى ال�سيا�سية وامل�صالح
االقت�صادية .ومبجرد و�ضعه ف�إن �إطار العمل الت�رشيعي �سوف يحمى الهيئات املنظمة من
ال�ضغوط اخلارجية.
تن�ص التو�صية على �أن �إطار العمل الت�رشيعي يجب �أن يحدد القواعد والإجراءات التي
حتكم �أن�شطة الهيئات املنظمة �أو ت�ؤثر عليها .وبينما يختلف مدى هذه القواعد والإجراءات
من دولة �إىل �أخرى ف�إنها يجب �أن تغطى على الأقل عددا من العنا�رص الأ�سا�سية مثل الو�ضع
وامل�سئوليات وال�صالحيات للأجهزة التنظيمية ومبادىء ت�شغيلها و�إجراءات تعيني �أع�ضائها
وترتيبات متويلها.

( )2التعيني والت�شكيل واملهام
ب�سبب دورهم ومدى �صالحياتهم ،فقد يتعر�ض �أع�ضاء الهيئات املنظمة ل�ضغوط من قوى
�أو م�صالح خمتلفة .ونظرا لهذا اخلطر ورهنا بالقيود املن�صو�ص عليها يف املبادىء الأخرى
بالتو�صية (انظر ب�صفة خا�صة الفقرة  ) 26ف�إن القواعد التي حتكم الهيئات املنظمة يف قطاع
البث يتعني حتديدها من �أجل حمايتها �ضد �أي تدخل ول�ضمان ا�ستقاللها الفعال.
ت�شرتط التو�صية �أنه يجب تعيني �أع�ضاء الهيئات املنظمة لقطاع البث ب�صورة دميقراطية
وتت�سم بال�شفافية .ولفظ «دميقراطي» يجب �أن يفهم مبعناه الأو�سع ،بالنظر �إىل �أن �أع�ضاء
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الأجهزة التنظيمية �أحيانا يتم انتخابهم ،و�أحيانا يتم تعيينهم من قبل ال�سلطات العامة «الرئي�س
�أو احلكومة �أو الربملان» �أو من قبل منظمات غري حكومية.
وفى هذا ال�صدد ،ف�إن �إجراءات التعيني قد تتباين تباينا كبريا من دولة �إىل �أخرى ،على
الرغم من �أنها تنق�سم �إىل فئتني رئي�سيتني .وفى بع�ض الدول يعترب �أن الهيئات املنظمة يجب
�أن متثل امل�صالح املختلفة ،واجتاهات التفكري واجلماعات ال�سيا�سية واالجتماعية واملهنية يف
املجتمع .وفى هذه احلاالت �ستكون �أجهزة كبرية مبعنى الكلمة ،يتم تعيني �أع�ضائها يف العديد
من احلاالت من قبل منظمات غري حكومية �أو �سلطات حملية – وهم يف العادة يقومون مبهام
لبع�ض الوقت ولي�سوا بال�رضورة خرباء يف املجال.
وفى دول �أخرى ال يعترب من ال�رضوري بالن�سبة لأع�ضاء الهيئات املنظمة �أن ميثلوا �ألوان
الطيف الكاملة يف املجتمع حيث يكون هناك ميل �إىل النظر �إليهم على �أنهم “ق�ضاة” م�ستقلون.
وفى �أغلب مثل تلك احلاالت �ستكون الهيئات املنظمة جهازا به �أع�ضاء مت�ساوون يف �سلطاتهم
ي�ضم عددا من اخلرباء املهنيني الذين يتم تعيينهم من قبل ال�سلطات الت�رشيعية �أو التنفيذية للعمل
على �أ�سا�س الدوام الكامل لفرتة طويلة على نحو معقول يف املن�صب ،ويتمتعون بدرجة كبرية
من �صالحيات اتخاذ القرار .وحتى الهيئات املنظمة يف الفئة الثانية يتعني عليها �أن حترتم مبد�أ
التعددية ويجب �أال تهيمن عليها �أي جماعة خا�صة �أو حزب �سي�أ�سى .عالوة على ذلك ،ف�إن
الأجهزة التنظيمية يتعني عليها يف كل حالة �أن تعمل ب�صورة تت�سم بال�شفافية وتكون خا�ضعة
لل�سيطرة الدميقراطية ،بالنظر �إىل طبيعة املهنة التي ينه�ضون بها نيابة عن املجتمع ب�صفة عامة
«انظر الف�صل اخلام�س يف هذا ال�صدد».
وي�شرتط على نحو وا�ضح �أنه �إذا كان لهذه الهيئات �أن تتمتع باال�ستقالل الكامل ،ف�إنه يجب
حتديد قواعد انعدام التوافق لتجنب وقوع هذه الهيئات حتت ت�أثري �سلطة �سيا�سية .وت�شرتط
التو�صية �أي�ضا �أن ت�ضمن قواعد وا�ضحة �أن �أع�ضاء الهيئات املنظمة ال يتلقون �أي تفوي�ض �أو
يح�صلون على �أي تعليمات من �أي �شخ�ص �أو جهاز �أو يدلون ب�أي بيانات �أو ي�ضطلعون ب�أي
�إجراء قد ي�رض با�ستقالل مهامهم و�أال ي�ستغلوا تلك املهام يف �أغرا�ض �سيا�سية .وعلى الرغم
من �أن التو�صية ال ت�شري على نحو �رصيح �إىل ذلك ف�إنه من املف�ضل من �أجل ا�ستقالل الهيئات
املنظمة �أال يكون �أع�ضاء مثل تلك ال�سلطات من �أع�ضاء الربملان �أو احلكومة �أو ممن يحتفظون
ب�أي تفوي�ض �سيا�سى �آخر خالل فرتة قيامهم مبهامهم .وهذا ميثل و�سيلة مهمة للحماية �ضد
ال�ضغوط اخلارجية والتدخل ال�سيا�سي .وال مينع هذا �أع�ضاء الهيئات املنظمة من �أن يكونوا
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�أع�ضاء عاديني يف حزب �سيا�سي بدون تفوي�ض حيث �إنه يف هذه احلالة يكون هناك خطر �أقل
ملمار�سة ال�ضغوط ال�سيا�سية.
ويف �أملانيا ،على �سبيل املثال� ،أكدت املحكمة الد�ستورية االحتادية و�أيدت ا�ستقالل الهيئات
املنظمة لقطاع البث يف احلكومات املحلية با�ستبعاد �أي نفوذ مهيمن من قبل الدولة .غري �أن
«اجلهاز الرئي�سي» (اجلمعية �أو املجل�س) لهذه ال�سلطات يعتمد �إما على التمثيل التعددي �أو على
املعرفة الوا�سعة واخلربة يف قطاع الإعالم ،ورمبا لذلك ال�سبب ت�ضم من �أجل ذلك ممثلني عن
هيئات عامة �أو حكومية .ومن �أجل �ضمان ا�ستقالل الهيئات املنظمة ،ف�إن ه�ؤالء املمثلني يجب
�أن ميثلوا �أقل من  25يف املائة من الع�ضوية الكلية .وهكذا ف�إن �إطار العمل التنظيمي واملايل
ل�سلطات التنظيم الأر�ضي ي�ضمن �أنها م�ستقلة وبعيدة عن الت�أثري احلكومي ،ولذا تتطابق على
نحو كامل مع املباديء املبينة يف التو�صية.
ومتتد التعار�ضات يف ظل التو�صية �إىل ما يتجاوز ال�سيا�سة �إىل جماالت �أخرى مت�س
ا�ستقالل �أع�ضاء الهيئة املنظمة .وت�شمل ممار�سة �أي مهام �أو امتالك �أي ح�ص�ص ،يف �رشكات
�أو منظمات �أخرى يف و�سائل الإعالم �أو قطاعات لها �صلة بها (مثل الإعالن واالت�صاالت)،
وهو الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل نزاع م�صالح فيما يتعلق بع�ضوية الهيئات املنظمة .و�إذا كان
ع�ضو يف مثل تلك الهيئات املنظمة ،على �سبيل املثال ،له م�صالح مالية �أو ي�شغل من�صبا ،يف
�رشكة بث �أو �رشكة كابل تدخل يف نطاق �سلطته� ،سيكون املن�صبان متعار�ضني .من ناحية
�أخرى ف�إن التو�صية ال متنع �أع�ضاء الهيئات املنظمة من ممار�سة مهام �أخرى عندما يكون
القيام بذلك ال ي�ستلزم �أي �رصاع للم�صالح (مثال �إذا كان ع�ضو يف مثل تلك ال�سلطة يعمل
مدر�سا) وفى هذه احلالة ال �شيء مينع الدول من و�ضع قواعد �أكرث �رصامة متنع ممار�سة �أي
مهام �أخرى� ،سواء كانت �ست�ؤدى �إىل �رصاع يف امل�صالح من عدمه .وباملثل فلي�س هناك ما
مينعهم من ا�شرتاط �أن يعلن �أع�ضاء الهيئات املنظمة عن ممتلكاتهم عندما يتم تعيينهم وثانية يف
نهاية فرتة عملهم من �أجل منعهم من الرتبح على نحو غري مالئم من املن�صب ب�أي �صورة.
ثمة و�سيلة �أخرى ل�ضمان ا�ستقالل �أكرب للهيئات املنظمة تكون من خالل فرتة وطبيعة تفوي�ضها.
وبهدف توفري �أع�ضاء مثل تلك ال�سلطات املزيد من احلماية من ال�ضغوط يتعني اختيارهم لفرتة
ثابتة .ويجب �أن يالحظ �أنه يف بع�ض البلدان (التي مت�ضى �إىل �أبعد مما هو مت�ضمن يف التو�صية يف
هذا ال�صدد) ال تكون فرتة العمل لأع�ضاء الهيئات املنظمة قابلة للتجديد �أو قابلة للتجديد مرة واحدة
فقط .والهدف من ذلك هو جتنب �أن يكون لديهم �أي والء لل�سلطات التي عينتهم.
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�أخريا ،ف�إن و�سيلة �إ�ضافية ل�ضمان ا�ستقالل الهيئات املنظمة رمبا تتمثل يف �رضورة �أن
ميتنع �أع�ضا�ؤها عن الإدالء ب�أي ت�رصيحات �أو اال�ضطالع ب�أي �إجراء قد ي�ؤثر على ا�ستقالل
وظائفهم �أو اال�ستفادة منها ل�صاحلهم يف �أغرا�ض اقت�صادية �أو �سيا�سية �أو �أغرا�ض �أخرى.
للغر�ض نف�سه عندما يغادر ع�ضو من الهيئات املنظمة مهامه /مهامها قد يكون من املفيد توقيع
التزام بال�رسية من �أجل جتنب الك�شف عن معلومات مرتبطة مبهام الهيئات املنظمة.
فيما يتعلق بالظروف التي يتم ف�صل �أع�ضاء الهيئات املنظمة فيها – وهى �أي�ضا مهمة للغاية
ال�ستقالل ال�سلطات  -ت�شري التو�صية �إىل �أنه يجب و�ضع قواعد دقيقة يف هذا ال�صدد من اجل
جتنب ا�ستخدام الف�صل كو�سيلة لل�ضغط ال�سيا�سي .وت�شري التو�صية �إىل �أن الف�صل يجب �أن
يكون ممكنا فقط يف حالة عدم احرتام �أع�ضاء الهيئات املنظمة لقواعد عدم االئتالف التي يجب
�أن يلتزموا بها �أو وجود عجز ملحوظ (ج�سدي �أو عقلي) يعوقهم عن ممار�سة مهامهم .ويف
كلتا احلالتني ،يجب �أن يكون متاحا لل�شخ�ص املعني اال�ستئناف �أمام املحاكم �ضد الف�صل .وعلى
نحو ا�ستثنائي تتوقع التو�صية �أي�ضا �إمكانية الف�صل على �أ�سا�س جرمية مرتبطة �أو غري مرتبطة
مبمار�سة مهام �أع�ضاء الهيئات املنظمة ،ولكنها ت�شري �إىل �أن مثل هذا الإلغاء يجب �أال يكون
ممكنا �إال يف احلاالت اخلطرية املحددة بو�ضوح يف القانون ،ورهنا ب�صدور حكم نهائي من
حمكمة .ومن املفهوم ،على الرغم من عدم ذكر ذلك يف التو�صية� ،أن الف�صل ال ميكن �أن
يطبق �إال على �أفراد يف الأجهزة التنظيمية ولي�س �أبدا اجلهاز ككل.
هناك م�س�ألة منف�صلة تتعلق بامل�ؤهالت املدنية لع�ضوية الأجهزة التنظيمية .وبالنظر �إىل
الطبيعة الفنية املحددة لقطاع البث ت�شرتط التو�صية �أن الهيئات املنظمة يجب �أن ت�ضم خرباء
يف املجاالت التي تخ�ضع الخت�صا�صها .و�إذا �أخذنا يف االعتبار التقاليد والتجارب املختلفة
للدول الأع�ضاء و�أي�ضا الرتكيبة املختلفة للأجهزة التنظيمية (كما هو مذكور �أعاله) �سيكون
من ال�صعب املطالبة ب�أن يكون كل �أع�ضاء الهيئات املنظمة خرباء يف املجال ،وهذا هو ال�سبب
يف �أن التو�صية ت�شري فح�سب �إىل �أن الهيئات املنظمة يجب �أن ت�ضم خرباء يف املجاالت التي
تدخل يف اخت�صا�صها .للأ�سباب نف�سها ال حتدد التو�صية �أي خلفية مهنية مطلوبة لع�ضوية �سلطة
تنظيمية .غري �أنه من الطبيعي �أن يكون مثل �أولئك الأع�ضاء خرباء يف جمال ال�صوتيات
واملرئيات و�أي�ضا يف املجاالت ذات ال�صلة ( على �سبيل املثال ق�ضايا الإعالم واجلوانب الفنية
للبث �إلخ) وفى هذا ال�صدد ميكن مالحظة الهيئات املنظمة يف غالبية احلاالت ت�شمل خرباء
من خلفيات –خمتلفة -على �سبيل املثال مهنيني �إعالميني ومهند�سني وحمامني وعلماء اجتماع
واقت�صاديني �إلخ.
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( )3اال�ستقالل املايل
الرتتيبات لتمويل الهيئات املنظمة -مثل �إجراءات تعيني �أع�ضائها -حتمل �إمكانيات العمل
ك�أدوات ملمار�سة ال�ضغوط ،و�أي�ضا ك�ضمانات لال�ستقالل .وتظهر التجربة �أنه �إذا متتعت
الهيئات املنظمة باال�ستقالل املايل احلقيقي ،ف�إنها �ستكون �أقل عر�ضة لت�أثري التدخل ،وال�ضغط
اخلارجي.
ومع مثول ذلك يف الذهن ،ت�شرتط التو�صية �أن ترتيبات متويل الهيئات املنظمة يجب �أن
تكون حمددة يف قانون وفقا خلطة حمددة على نحو وا�ضح ،مع الإ�شارة �إىل التكلفة املقدرة
لأن�شطة الهيئات املنظمة مبا ي�سمح لها بالقيام مبهامها على النحو الأكمل وب�صورة م�ستقلة.
وفيما يتعلق ب�س�ؤال حول ما �إذا كانت الهيئات املنظمة يجب �أن ت�ستغل فح�سب مواردها الب�رشية
واملالية ف�إن التو�صية ال متنع ر�سميا الإدارات القومية �أو الأطراف الثالثة من العمل ل�صالح
�سلطة تنظيمية �رشيطة �أن يتم مثل ذلك العمل يف �سياق ي�ضمن ا�ستقالل ال�سلطة.
وال ت�شري التو�صية على نحو ملمو�س �إىل م�صادر التمويل املحتملة للهيئات املنظمة .وتظهر
املمار�سة يف غالبية الدول الأوروبية �أن هناك م�صدرين رئي�سيني لتمويل الهيئات املنظمة،
ميكن دجمهما عندما يكون ذلك منا�سبا .وي�أتي التمويل ب�صفة رئي�سية من ر�سوم االمتيازات �أو
عندما يكون ذلك منا�سبا �أو �رضيبة على العائد تدفعها الأطراف التي ح�صلت على الرتخي�ص.
و�رشيطة �أن تكون ر�سوم الرتخي�ص �أو ال�رضائب ثابتة عند م�ستوى ال ميثل عقبة للت�شغيل
ملحطات البث ،ف�إن هذا الرتتيب يبدو �أف�ضل و�سيلة حلماية اال�ستقالل املايل للهيئات املنظمة
حيث �إنه ال يرتكهم معتمدين على ح�سن نية ال�سلطات العامة ويف الوقت نف�سه ال ت�ستبعد التو�صية
التمويل من ميزانية الدولة .ولكن لأنه يف هذه احلالة من املرجح �أن تكون الهيئات املنظمة �أكرث
اعتمادا على عطف احلكومات والربملانات يف امليزانية ف�إنها تذكر �رصاحة �أن ال�سلطات العامة
ال يجب �أن ت�ستغل �سلطاتها يف �صنع القرارات املالية والتدخل يف ا�ستقالل الهيئات املنظمة.
ومهما تكن الرتتيبات املالية التي يتم و�ضعها ،يجب �أن ي�ؤخذ يف االعتبار املوارد الب�رشية
والفنية واملوارد الأخرى التي حتتاجها الهيئات املنظمة للقيام بكل مهامها على نحو م�ستقل.
ومن الوا�ضح �أنه كلما زاد عدد تلك املهام و�أهميتها ،زادت �أهمية �أن مياثل التمويل هيئات
املنظمة احتياجاتها.
وحيث يتم حتديد م�ستويات التمويل �سنويا ،يجب �أن ي�ؤخذ يف االعتبار تكلفة �أن�شطة الهيئات
املنظمة وحقيقة �أنه� ،إ�ضافة �إىل تكلفة التنظيم نف�سه ،هناك نفقات ذات �صلة تعد جوهرية للأداء
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الفعال ملهام ال�سلطات .ويف هذا ال�صدد ،ومن �أجل النهو�ض بهذه املهام بكفاءة ،واتخاذ
القرارات ا�ستنادا �إىل التحليل الوثيق للموقف احلايل وامل�ستقبلي لقطاع البث ،تعد الهيئات
املنظمة يف العادة بحاجة �إىل اللجوء �إىل ا�ست�شاريني ،وتنفيذ �أبحاث ومهام تق�صى حقائق
ودرا�سات و�إ�صدار ن�رشات ،وكل منها ي�ستلزم نفقات �إ�ضافية.
ال�صالحيات واالخت�صا�صات:
كما هو مو�ضح �أعاله ف�إن مدى �صالحيات واخت�صا�ص الهيئات املنظمة يتباين من دولة
�إىل �أخرى .وبع�ض الدول بها العديد من الأجهزة التنظيمية للتعامل مع الق�ضايا املختلفة،
مثل درا�سة ال�شكاوى ور�صد الربامج ومنح الرتاخي�ص�..إلخ .ويف دول �أخرى ،ينه�ض
جهاز واحد برقابة قطاع البث بكل تعقيداته .وت�شري التو�صية التي تنظر �إىل ما يلي تنوع هذه
الرتتيبات� ،إىل عدد من املناهج التي ينظر �إليها على �أنها جوهرية للتنظيم املنا�سب لقطاع البث.
ال�صالحيات التنظيمية:
من املفهوم �أن رقابة قطاع البث يف التو�صية تعني التفوي�ض ل�سلطة �أو �أكرث ب�صالحية و�ضع
معايري يف جوانب معينة .والغر�ض الرئي�سي من تنظيم �أن�شطة حمطات البث من قبل �أجهزة
م�ستقلة هو �ضمان �أن ي�ؤدي قطاع البث مهامه ب�سال�سة وب�صورة نزيهة تت�سم بالتعددية مع
االحرتام الواجب حلرية التحرير وا�ستقالل حمطة البث.
هناك تنوع كبري بني الدول الأع�ضاء فيما يتعلق بالطبيعة القانونية لهذه املعايري ،ا�ستنادا
�إىل �إطار العمل الد�ستوري والتقاليد القانونية املختلفة .ويف بع�ض احلاالت ،تتمتع مثل تلك
ال�سلطات ب�صالحيات ا�ست�شارية فح�سب ،ومن ثم يكون دورها على هذا النحو مق�صورا على
تقدمي تو�صيات و�إبداء �آراء .والتنظيم يف هذه الدول هو مهمة الزمة على امل�رشع �أو احلكومة،
يف ظل �سيطرة برملانية .غري �أن الهيئات املنظمة يف بع�ض الدول الأخرى �أعطيت �صالحيات
تنظيمية خال�صة من قبل ال�سلطة الت�رشيعية ،مبا ميكنها من تبني تنظيمات حمددة حول مهام
قطاع البث.
وهذه التنظيمات قد تغطي جوانب مثل منح الرتاخي�ص والتزام حمطات البث بالتزاماتها
وم�سئولياتها .وب�صفة خا�صة ف�إن �صالحية التنظيم قد ت�شمل ال�صالحية يف �إ�صدار –بالتعاون
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مع الدوائر املهنية املعنية– قواعد ملزمة ل�سلوك حمطات البث ،يف �صورة تو�صيات �أو
�إر�شادات ،حول ق�ضايا مثل الإعالن والكفالة وتغطية احلمالت االنتخابية وحماية الق�رص.
وكما هو م�شار �إليه يف مقدمة التو�صية ،ف�إن هذه ال�صالحية التنظيمية ال ت�ستثني تبني �إجراءات
تنظيمية ذاتية من قبل حمطات البث نف�سها.
وو�صى ب�أنه ،يف �إطار عمل القانون� ،أن تكون للهيئات املنظمة �صالحيات التنظيم ،التي
متكنها من اال�ستجابة مبرونة وعلى نحو كاف للم�سائل التي قد ال تكون متوقعة �أومعقدة يف
الغالب ،والتي ال ميكن حلها جميعا� ،أو حتى توقعها من قبل �إطار العمل الت�رشيعي .ومن ثم
يعترب �أن الهيئات املنظمة يف موقع �أف�ضل لتحديد «قواعد اللعبة» بتف�صيل؛ حيث �إن لها معرفة
طيبة للغاية بقطاع البث .عالوة على ذلك يتعني على الهيئات املنظمة يف �إطار عمل القانون،
�أن يكون لها �صالحية تبني قواعد داخلية من �أجل حتديد تنظيمها واتخاذ القرارات بتف�صيل
�أكرب ،وفقا ال�ستقاللها الإداري.
منح الرتاخي�ص:
تعترب التو�صية �أن منح تراخي�ص البث واحدة من املهام اجلوهرية للهيئات املنظمة ،رغم
�أن ذلك يف الوقت احلايل لي�س هو احلال يف كل الدول الأع�ضاء .وهي ت�ستلزم عبئا ثقيال
من امل�سئولية ،بالنظر �إىل �أن اختيار �رشكات الت�شغيل التي يحق لها �إقامة خدمات بث �سيحدد
درجة التوازن والتعددية يف قطاع البث .ولفظ «ترخي�ص» يجب �أن يفهم مبعناه ال�شامل:
«عقودا» �أو «معاهدات» �أو «اتفاقيات».
ويف الواقع قد ت�سمى الرتاخي�ص
ً
وت�شرتط التو�صية �أنه يجب تفوي�ض الهيئات املنظمة ،من خالل منح الرتاخي�ص ،بالت�رصيح
ملحطات البث �أن تقدم خدمات برامج على الرتددات املخ�ص�صة للبث .وهذا لي�س له ت�أثري على
تخ�صي�ص الرتددات ل�رشكات ت�شغيل �شبكة الإر�سال يف ظل ت�رشيع االت�صاالت .وحتى على
الرغم من �أن التطور امل�ستمر للتكنولوجيا الرقمية يعد بزيادة مذهلة يف عدد القنوات ف�إنه يف
الوقت احلايل يوجد نق�ص ن�سبى يف الرتددات التي قد ت�ستخدم للبث ،ولذا من ال�رضوري
لل�صالح العام �أن يتم تخ�صي�صها ل�رشكات الت�شغيل التي توفر �أف�ضل خدمة .عالوة على ذلك
فان منح الرتاخي�ص يجعل من املمكن �ضمان �أن حمطات البث �ستلبى �أهدافًا معينة لل�صالح العام
مثل حماية الُق�رص و�ضمان التعددية.
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ويجوز ممار�سة �صالحية منح الرتاخي�ص فيما يتعلق ب�أنواع خمتلفة من �رشكات الت�شغيل
على �أ�سا�س نوع اخلدمة (راديو �أو تليفزيون) وو�سيلة الإر�سال/اال�ستقبال (قيا�سي �أو رقمي)
والتغطية اجلغرافية (قومية �أو �إقليمية �أو حملية) .والتو�صية ال ت�سعى �إىل �إبالغ الدول الأع�ضاء
حتديدا �أي �أنواع من اخلدمة يجب �أن تكون خا�ضعة للت�رصيح حيث يعار�ض ذلك الإعالن.
يف الوقت نف�سه ي�شرتط �أن تكون �إجراءات الرتخي�ص وا�ضحة ودقيقة و�أن يتم تطبيقها ب�صورة
تت�سم بالعلنية وال�شفافية وعدم االنحياز ،و�أن القرارات التي تتخذها الهيئات املنظمة يف هذا
ال�صدد يجب �أن تكون خا�ضعة لعالنية كافية.
واختبار العطاءات للرتاخي�ص �إجراء ذو طول متغري ،و�سل�سلة من املراحل املميزة .وعند
حتديد قائمة بالرتددات يتم �إ�صدار دعوة لتقدمي عطاءات .ول�صالح العالنية واملناف�سة احلرة
يو�صى ب�أن تن�رش الدعوة لتقدمي العطاءات بكل ال�سبل املنا�سبة على �سبيل املثال يف اجلريدة
الر�سمية وال�صحافة �إلخ .والدعوة لتقدمي العطاءات يجب �أن حتدد عددا من املعايري مثل نوع
اخلدمة التي يتم عر�ضها لال�ستغالل ،واملحتوى واحلد الأدنى لزمن الربامج التي �ستقدم،
والتغطية اجلغرافية للخدمة ونوع التمويل و�أي ر�سوم ترخي�ص واملعايري الفنية التي يجب
احرتامها .وكذلك يجب �أن حتدد �أي�ضا حمتوى طلب الرتخي�ص والوثائق التي يتعني تقدميها
عند تقدمي العطاء .ووفقا للتوجيه رقم ار( 13 )94حول �إجراءات االرتقاء ب�شفافية و�سائل
الإعالم يو�صى ب�أن ي�شري املر�شحون الذين يقدمون العطاءات �إىل هياكل �رشكاتهم ومالكها
ور�أ�س مالها .كذلك يجب �أن ت�شرتط العطاءات �أي�ضا �آخر موعد لتقدمي الطلبات والتاريخ
الذي يتم بحلوله النظر فيها.
املرحلة التالية هي درا�سة واختيار املر�شحني من بني العطاءات املقدمة .ويجب �أن ت�صف
وثائق العطاءات بو�ضوح كيف يعتزمون �إدارة اخلدمة ،مع الرتكيز ب�صفة خا�صة على
اجلوانب االقت�صادية والفنية وامل�ضمون املقرتح .وال ت�شرتط التو�صية نوع املعايري التي يجب
�أن ت�ستخدمها الهيئات املنظمة يف اختيارها بني عدد من العطاءات املتناف�سة ،ويتعني على كل
دولة �أن حتدد املعايري التي تعد �أكرث تنا�سبا مع ظروفها رغم �أن االختبار يجب �أن يوجه ب�صفة
رئي�سية �إىل حمتوى العطاءات.
وب�صفة عامة ف�إن املر�شحني الذين �سيتم اختيارهم �سيوقعون بعد ذلك عقدا يو�ضح املعلومات
الرئي�سية املت�ضمنة يف وثائق العطاء الذي قدموه ،وااللتزامات التي تعهدوا بها ،ويجب �أن
يفوا بها طاملا كانوا يحتفظون بالرتخي�ص.
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من �أجل تقلي�ص �إمكانية اتخاذ قرار تع�سفي �إىل �أدنى حد ممكن تن�ص التو�صية على �أن النظم
التي حتكم منح الرتاخي�ص يجب �أن يتم حتديدها وتطبيقها على نحو علني ويت�سم بال�شفافية.
لل�سبب نف�سه ف�إن ال�رشوط واملعايري التي حتكم منح وجتديد الرتاخي�ص ينبغي �أن يتم حتديدها
على نحو وا�ضح يف القانون و � /أو من قبل الهيئات املنظمة ويتعني ن�رش قرارات الهيئات
املنظمة حول منح الرتاخي�ص بكل ال�سبل املنا�سبة.
وت�ستلزم التو�صية درجة �أبعد من ال�شفافية عن طريق ا�شرتاط �أن تكون �إجراءات
الرتخي�ص متاحة للتدقيق العام ،وهو �رشط ال مينع من درا�سة العطاءات خلف �أبواب مغلقة
ل�ضمان املناف�سة النزيهة عن طريق جتنب �أي �ضغوط خارجية والإبقاء على �رسية معلومات
معينة حول املر�شحني مت�ضمنة يف وثائق العطاءات (انظر ب�ش�أن هذه النقطة التو�صية رقم ار
( 13 )94حول �إجراءات االرتقاء ب�شفافية و�سائل الإعالم ،ال �سيما الإر�شادات رقم  1منها).
مراقبة التزام حمطات البث بالتزاماتها وم�سئولياتها:
من �أجل �إعطاء ت�أثري حقيقي للقوانني والنظم القائمة وااللتزامات التي متتثل لها حمطات
البث ،يتعني تفوي�ض الهيئات املنظمة مبراقبة التزامهم من حيث املمار�سة بال�رشوط املو�ضحة
يف القانون وفى الرتاخي�ص املمنوحة لهم.
ولذلك ت�ؤكد التو�صية على �أن الهيئات املنظمة يجب �أن ت�ضمن �أن حمطات البث يف ظل
اخت�صا�صها حترتم املبادىء الأ�سا�سية املو�ضحة يف االتفاقية الأوروبية للتليفزيون العابر للحدود
وب�صفة خا�صة تلك املبينة يف املادة ( 7التي تتعامل مع م�سئوليات حمطات البث) .وت�شرتط هذه
املادة �أن كل بنود خدمات الربامج ،فيما يتعلق بتقدميها وحمتواها� ،ستحرتم كرامة الإن�سان
واحلقوق الأ�سا�سية للآخرين (وب�صفة خا�صة ف�إنها حتظر ال�صور الإباحية والربامج التي تعلى
من �ش�أن العنف �أو من املرجح �أن حتر�ض على الكراهية العن�رصية) .وهى حتظر �أي�ضا جدولة
الربامج املرجح �أن ت�رض بالنمو اجل�سدي �أو الع�ضلي �أو الأخالقي لدى الأطفال �أو املراهقني يف
الأوقات التي يرجح �أن ي�شاهدوها فيها.
ويو�صى ب�أن تفح�ص ال�شكاوى املتعلقة ب�أن�شطة حمطات البث التي تخ�ضع الخت�صا�ص
الهيئات املنظمة (ال�سيما فيما يتعلق مبحتوى الربامج) �أو خمالفة �إجراءات الرتاخي�ص �أو
القوانني (يف البث والقواعد التي حتكم الإعالن والكفالة واملناف�سة �إلخ) من قبل اجلهة الأخرية.
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ومن �أجل جعل �إجراء فح�ص ال�شكاوى �أكرث فاعلية ،من �أجل ال�صالح العام ولتوفري اليقني
القانوين ل�رشكات الت�شغيل ،يجب �أن تن�رش الهيئات املنظمة نتائج مثل تلك التحقيقات ب�صفة
منتظمة.
واعتمادا على املوارد املتاحة ،هناك عدة �أنواع من الإجراءات ملراقبة �أن�شطة حمطات
البث حيث ميكن تق�سيمهما �إىل جمموعتني رئي�سيتني .يف الأوىل تتم املراقبة من قبل الهيئات
املنظمة نف�سها ،وهو �أمر من الوا�ضح �أنه مرهق للغاية فيما يتعلق باملوارد الب�رشية والفنية.
و�أحد حلول امل�شكلة – املتوقع �أن تتفاقم مع ات�ساع عدد خدمات البث والتحول �إىل التكنولوجيا
الرقمية – رمبا يتمثل يف الرقابة على �أ�سا�س العينات ،بدال من الر�صد امل�ستمر� .أما النوع الثاين
من الإجراءات ف�إنه ينطوي على حتليل التقييمات التي تنفذها حمطات البث نف�سها ،والتي ،يف
بع�ض الدول �أقامت بنى �سيطرة ذاتية بالتعاون مع �سلطة تنظيمية ت�رشف عليها .وبينما يعد
ذلك من الطبيعي �أقل تكلفة� ،إال �أنه ي�شوبه عيب �أنه �أقل اعتدادا به من املنهج الأول .ويف كل
حالة ،يتعني مراعاة املبد�أ العام بان كل املراقبة ملحتوى الربامج يجب �أن تكون ا�ستعادية �أي
برامج مت بثها بالفعل ،وفقا للحق يف حرية املعلومات وحق حرية التعبري يف البث.
ويجب �أن تراقب الهيئات املنظمة لقطاع البث االلتزام بالقواعد حول التعددية الإعالمية،
ويف حاالت معينة ،بقواعد املناف�سة �أي�ضا .ويجب �أن يالحظ هنا �أن التو�صية رقم �آر ()99
 1حول �إجراءات االرتقاء بالتعددية الإعالمية تدفع ب�أن الدول الأع�ضاء «يجب �أن تدر�س
�إمكانية حتديد م�ستويات معينة – يف قوانينها �أو تفوي�ضها �أو تراخي�صها �أو الإجراءات املماثلة
– للحد من الت�أثري الذي قد ت�ستحوذ عليه �رشكة جتارية �أو جمموعة واحدة يف قطاع �أو �أكرث
من قطاعات الإعالم ».عالوة على ذلك ،ف�إنها ت�شرتط �أن «الأجهزة القومية امل�سئولة عن
منح الرتاخي�ص ملحطات البث اخلا�صة يجب �أن توجه اهتماما خا�صا �إىل االرتقاء بالتعددية
الإعالمية يف �أثناء قيامها بواجبها».
وال ميكن �أبدا �أن تكون املراقبة فعالة دون �صالحية فر�ض عقوبات .ويف ظل التو�صية
عندما تف�شل حمطة يف احرتام القانون �أو ال�رشوط املحددة يف الرتخي�ص ،يتعني �أن تكون لدى
الهيئات املنظمة �صالحيات لفر�ض عقوبات (متدرجة يف �شدتها لتعك�س خطورة الإخفاق الذي
وقع) وفقا للقانون.
وقد تتدرج العقوبات من �إنذار ب�سيط �إىل غرامات متو�سطة وثقيلة �أو التعليق امل�ؤقت
للرتخي�ص� ،إىل العقوبة النهائية ب�سحب الرتخي�ص .ووفقا للقانون املحلي ،ميكن �إعالن النتائج
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من �أجل �إبالغ اجلمهور و�ضمان �شفافية قرارات الهيئات املنظمة .ونظرا خلطورة �سحب
الرتخي�ص ،ال يتعني تطبيق هذه العقوبة �إال يف احلاالت الق�صوى حيث تكون حمطات البث قد
ارتكبت خمالفات ج�سمية يف التزامها.
وا�شرتطت �أن تكون العقوبات متنا�سبة و�أال يتم تقريرها �إىل �أن تعطى املحطة مو�ضع
النقا�ش فر�صة لكي يتم اال�ستماع �إليها .ويف احلقيقة ،فاملهمة الأوىل للهيئات املنظمة لي�ست
هى �أن تقوم بدور «ال�رشطة» يف قطاع البث ،ولكن �أن ت�ضمن عمله ب�سال�سة ب�إقامة مناخ من
احلوار واالنفتاح والثقة يف التعامل مع حمطات البث .غري �أن تطبيق العقوبات دون �إنذار
م�سبق قد يكون مربرا يف حاالت ا�ستثنائية معينة .ومن �أجل ت�أكد م�شغلي حمطات البث من
الو�ضع القانوين ،يتعني �أن تكون تلك احلاالت اال�ستثنائية مو�ضحة يف القانون.
ويف �أداء مهامها باملراقبة وتطبيق الغرامات �أو عقوبات �أخرى ،ال يكفى �أن تت�رصف
الهيئات املنظمة بعدل ودون حتيز فح�سب ،بل يجب �أي�ضا �أن تكون مهتمة بال�شفافية وامل�سئولية.
ولذلك ت�شرتط التو�صية �أن كل العقوبات يجب �أن تكون متاحة للمراجعة من قبل ال�سلطات
املخت�صة وفقا للقانون القومي.
ال�صالحيات فيما يتعلق مبحطات اخلدمة العامة:
وبالنظر �إىل الطبيعة املميزة ملحطة اخلدمة العامة من ناحية ،وحمطة اخلدمة التجارية من
ناحية �أخرى ،جرت العادة يف الدول الأع�ضاء �أن يكون بها �أطر عمل تنظيمية منف�صلة لكل
قطاع .وهذا االنف�صال �أي�ضا موجود فيما يتعلق باجلهات الإ�رشافية وال�صالحيات التنظيمية.
غري �أن التو�صية تنوه ب�أن الهيئات املنظمة للبث قد تفو�ض �أي�ضا بتنفيذ مهام رقابة حمطات
اخلدمة العامة وهي مهمة تكون ملزمة يف الغالب للأجهزة الإ�رشافية على الأخرية .وهنا
ت�شري التو�صية �إىل مهام الأجهزة الإ�رشافية ملنظمات بث اخلدمات العامة كما هي مذكورة يف
التو�صية رقم ار ( 10 )96حول �ضمان ا�ستقالل خدمة البث العامة.
ومهمة مراقبة كل من املحطات التجارية وحمطة اخلدمة العامة قد ت�سند �إىل اجلهة التنظيمية
نف�سها لكي ت�ضمن ،من بني �أ�شياء �أخرى ،املناف�سة النزيهة بني حمطات اخلدمة العامة واملحطات
اخلا�صة.
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( )5امل�سئولية
وت�سلط التو�صية ال�ضوء على حقيقة �أن الهيئات املنظمة يجب �أن تكون م�سئولة �أمام اجلمهور،
وهي نتيجة منطقية لواجبها يف العمل ح�رصيا من �أجل ال�صالح العام .وميكنها �أن جتعل �أن�شطتها
تت�سم بال�شفافية ب�أن تقوم ،على �سبيل املثال ،بن�رش تقارير �سنوية حول مهامها .وقد ت�ساهم هذه
يف فهم �أف�ضل لأهداف الأجهزة التنظيمية وعملها و�صالحياتها ،وعن قطاع البث.
وكما هو م�شار �إليه �أعاله ،ف�إن الهيئات املنظمة حتتاج �إىل �صالحيات واخت�صا�ص وا�سع من
�أجل تنظيم قطاع البث على نحو فعال .ومثل كل ال�سلطات يف جمتمع حملي ،يجب �أن تكون
م�سئولة عن �أفعالها ،ويجب لذلك �أن تكون خا�ضعة ل�سيطرة دميقراطية .وامل�سائل الرئي�سية
:هي َم ْن الذي �سيمار�س هذه ال�سيطرة وكيف؟ ال حتدد التو�صية �رشوطا يف النقطة الأوىل،
حيث ترتكها لكل دولة لتقرر ال�سلطة �أو ال�سلطات امل�سئولة �أو التي �ستكون م�سئولة عن الإ�رشاف
عن �أن�شطة الأجهزة التنظيمية للبث املقامة هناك.
وفيما يتعلق بالنقطة الثانية ،ت�شرتط التو�صية �أال يكون هناك �إ�رشاف على الهيئات املنظمة �إال
فيما يتعلق بقانونية �أن�شطتها ،و�سالمة و�شفافية �أن�شطتهم املالية .وخالفا لذلك لن يكون م�سموحا
ب�سيطرة �أخرى على قرارات الهيئات املنظمة .ومن �أجل جتنب �أن يتحول الإ�رشاف على
قانونية �أن�شطة الهيئات املنظمة �إىل نوع من الرقيب ،يتعني �أن يتم ذلك على نحو ا�ستداليل .من
ناحية �أخرى ،ووفقا للقانون املحلي ،ف�إن الإ�رشاف على �صحة و�شفافية الأن�شطة املالية للهيئات
املنظمة يتعني ممار�سته على نحو ا�ستنتاجي .من ناحية �أخرى ووفقا للقانون املحلي� ،سيكون
الإ�رشاف على �صحة و�شفافية الأن�شطة املالية للهيئات املنظمة ا�ستدالليا.
�أخريا ,ت�شرتط التو�صية �أن كل القرارات التي يتم اتخاذها والنظم التي يتم تبنيها من قبل
الهيئات املنظمة يجب �أن تكون مربرة على نحو ٍ
واف ،ومطابقة للقانون القومي ،و�أن تكون
متاحة للمراجعة من قبل الق�ضاء املخت�ص وفقا للقانون القومي .واملطلب ب�أن تكون القرارات
ٍ
واف – وهو ما ي�ستند �إليه مبد�أ حكم القانون واحلاجة املا�سة �إىل �أن تت�سم
مربرة على نحو
�أن�شطة الهيئات املنظمة بال�شفافية – تعد �رضورية لكي ت�سمح لأولئك الذين ت�أثروا بالقرارات
التي تتخذها الهيئات املنظمة بالطعن يف هذه القرارات من خالل الق�ضاء املخت�ص .وحيث �إن
ال�شفافية واحدة من املباديء الأ�سا�سية التي تتعلق ب�أداء الهيئات املنظمة ملهامها وم�سئولياتها �أمام
اجلمهور ،ف�إن كل القرارات التي يتم اتخاذها والنظم التي يتم تبنيها يتعني �أن تتاح للجمهور
على نحو منا�سب.
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معايري جمل�س �أوروبا فى جمال الإعالم
()3

كيف ميكن �ضمان �أن تعك�س و�سائل الإعالم
تعددية املجتمع وتنوعه؟*
�إعداد /جمل�س �أوروبا

وثائق

�إن اللجنة الوزارية ،مبوجب �أحكام املادة  15ب من قانون جمل�س
�أوروبا،
�إذ ت�ؤكد �أهمية و�صول الأفراد �إىل حمتوى و�سائل �إعالم متعددة،
وال�سيما فيما يتعلق باملعلومات؛
و�إذ ت�ؤكد �أن و�سائل الإعالم ،وال�سيما قطاع بث اخلدمة العامة،
يجب �أن ميكن اجلماعات وامل�صالح املختلفة يف املجتمع –مبا فيها الأقليات
اللغوية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية ،والثقافية �أو ال�سيا�سة– من التعبري
عن نف�سها؛
* التو�صية رقم� آر ( 1 )99من اللجنة الوزارية �إىل الدول الأع�ضاء ،ب�ش�أن �إجراءات االرتقاء بالتعددية
الإعالمية (�أقرتها اللجنة الوزارية يف  19يناير  ،1999يف االجتماع رقم  656لنواب الوزراء).
 -ترجمة غري ر�سمية.
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و�إذ تالحظ �أن وجود عدد وافر من منافذ الإعالم امل�ستقلة على امل�ستوى القومي والإقليمي
واملحلي يعزز ب�صفة عامة التعددية والدميقراطية؛
و�إذ ت�شري �إىل �أن التنوع ال�سيا�سي والثقايف لأنواع و�سائل الإعالم وحمتواها يعد حموريا
بالن�سبة للتعددية الإعالمية؛
و�إذ ت�ؤكد �أنه على الدول �أن ترتقي بالتعددية ال�سيا�سية والثقافية بتطوير �سيا�ساتها الإعالمية
بالتوافق مع املادة  10من امليثاق الأوروبي حلقوق الإن�سان ،التي ت�ضمن حرية التعبري
واملعلومات ،وباالحرتام الواجب ملبد�أ ا�ستقالل و�سائل الإعالم؛   
و�إذ تدرك� أن جهود كل الدول الأع�ضاء وعلى امل�ستوى الأوروبي ،حيثما يكون ذلك
مالئما ،لالرتقاء بتعددية و�سائل الإعالم هي �أمر مرغوب فيه؛
و�إذ تقر يف الوقت نف�سه ب�أن التق�صري املحتمل لأطر العمل التنظيمية لتعددية و�سائل الإعالم
القائمة يف �أوروبا يتمثل يف ميلها للرتكيز على وجه احل�رص على و�سائل الإعالم التقليدية؛
و�إذ تالحظ �أن هناك بالفعل بع�ض احلاالت التي تت�سم بنقاط اختناق يف جمال تكنولوجيا
وخدمات االت�صاالت اجلديدة،مثل التحكم يف الو�صول امل�رشوط خلدمات التليفزيون الرقمي؛
و�إذ تالحظ �أي�ضا �أن �إقامة مواقع مهيمنة وتطوير تركيز الإعالم قد يتم تعزيزه بالتقارب
بني قطاعات البث واالت�صاالت والكمبيوتر؛
و�إذ تعي �أن الر�صد الن�شط لتطور منابر تو�صيل جديدة مثل االنرتنت ،واخلدمات اجلديدة
تعد �رضورية لتقييم الت�أثري الذي ميكن �أن ترتكه ا�سرتاتيجيات دوائر الأعمال اجلديدة يف هذا
املجال على التعددية؛   
واقتناعا ب�أن ال�شفافية فيما يتعلق بال�سيطرة على �رشكات الإعالم ،مبا يف ذلك �رشكات
املحتوى ومزودو اخلدمة خلدمات االت�صاالت اجلديدة ،ميكن �أن ت�سهم يف وجود جمال
�إعالمي تعددي؛
و�إذ تذكر ب�أهمية ا�ستقالل غرف الأخبار يف عملهم التحريري؛
و�إذ تالحظ �أنه بينما يكون من ال�رضوري �أن يتطور الإعالم الأوروبي ،يجب �أن ي�ؤخذ
يف االعتبار �أي�ضا ت�أثريها على القيم الثقافية واالجتماعية؛
و�إذ تذكر بالتوجيهات التي قدمت يف املا�ضي بالفعل من قبل جمل�س �أوروبا للدول الأع�ضاء
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ل�ضمان التعددية يف الإعالم ،وال�سيما املباديء املت�ضمنة يف الإعالنات والقرارات التي مت
تبنيها يف امل�ؤمترات الوزارية الثالث والرابع واخلام�س ب�ش�أن �سيا�سة الإعالم اجلماهريي
(قرب�ص �أكتوبر  1991وبراغ دي�سمرب  1994و�ساالنيك دي�سمرب  )1997والتو�صية رقم ار
( 13 )94للجنة الوزارية حول �إجراءات االرتقاء ب�شفافية و�سائل الإعالم؛
و�إذ تذكر ب�رشوط التعددية الإعالمية املت�ضمنة يف الربوتوكول املعدل لالتفاقية الأوروبية
للتليفزيون العابر للحدود؛
و�إذ ت�ضع يف االعتبار العمل الذي مت القيام به يف �إطار االحتاد الأوروبي واملنظمات
الدولية الأخرى يف جمال تركيز امللكية يف الإعالم والتعددية،
تو�صي ب�أن تقوم حكومات الدول الأع�ضاء مبا يلي:
�أ .فح�ص الإجراءات املت�ضمنة يف حا�شية هذه التو�صية ودرا�سة ت�ضمينها يف قوانينها املحلية
�أو تطبيقها حيثما كان ذلك منا�سبا ،بهدف االرتقاء بالتعددية الإعالمية.
� .2إجراء تقييم ،على �أ�سا�س منتظم ،لفاعلية الإجراءات القائمة لديها لالرتقاء بالتعددية
و�/أو الآليات امل�ضادة لرتكيز امللكية ،ودرا�سة احلاجة املمكنة لتعديلها يف �ضوء التطورات
االقت�صادية والتكنولوجية يف جمال الإعالم.

حا�شية للتو�صية رقم �آر (1 )99
�أوال -تنظيم امللكية :البث وال�صحافة
على الدول الأع�ضاء �أن تدر�س تبني ت�رشيعات ت�ستهدف منع �أو مواجهة تركيز امللكية
الذي قد يعر�ض التعددية الإعالمية للخطر على امل�ستويات القومية والإقليمية واملحلية.
على الدول الأع�ضاء �أن تدر�س �إمكانية و�ضع حدود -يف قوانينها �أو التفوي�ض �أو الرتخي�ص
�أو الإجراءات املماثلة -للحد من النفوذ الذي قد ت�ستحوذ عليه �رشكة �أو جمموعة واحدة يف
واحد �أو �أكرث من قطاعات الإعالم .وقد تتخذ مثل تلك احلدود ،على �سبيل املثال� ،شكل ح�صة
احلد الأق�صى للجمهور �أو ترتكز على عائد /حجم �أعمال �رشكات الإعالم التجارية .وقد يتم
�أي�ضا درا�سة حدود ر�أ�س املال يف امل�شاريع الإعالمية التجارية .و�إذا ما مت و�ضع حدود يجب
�أن ت�أخذ الدول الأع�ضاء يف اعتبارها حجم و�سائل الإعالم وم�ستوى املوارد املتاحة فيها.
ويجب �أال حت�صل ال�رشكات التي و�صلت �إىل احلدود امل�سموح بها يف �سوق ذي �صلة على
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تراخي�ص بث �إ�ضافية لتلك ال�سوق.
وعالوة على هذه الإجراءات ،يتعني على الأجهزة القومية امل�سئولة عن منح الرتاخي�ص
ملحطات البث اخلا�صة �أن توجه اهتماما خا�صا �إىل االرتقاء بالتعددية الإعالمية يف �أداء مهامها.
وقد تفكر الدول الأع�ضاء يف �إمكانية �إن�شاء هيئات �إعالمية مزودة ب�سلطات للعمل �ضد
االندماج �أو عمليات تركيز امللكية الأخرى التي تهدد التعددية الإعالمية �أو تزويد الأجهزة
القائمة املنظمة لقطاع البث مبثل تلك ال�سلطات .ويف حالة ما �إذا ر�أت الدول الأع�ضاء �أن ذلك
غري منا�سب ،يتعني على الهيئات العامة املعنية يحماية املناف�سة �أن توجه اهتماما خا�صا للتعددية
الإعالمية عند مراجعة عملية االندماج �أو عملية تركيز �أخرى يف قطاع الإعالم.
ويتعني على الدول الأع�ضاء �أن تدر�س تبني �إجراءات نوعية يف احلاالت التي قد يكون فيها
االندماج الر�أ�سي� -أي ال�سيطرة على العنا�رص الرئي�سية للإنتاج والبث والتوزيع والأن�شطة
املرتبطة بها يف يد �رشكة �أو جمموعة واحدة – �ضارا بالتعددية.

ثانيا -تقنيات وخدمات االت�صاالت اجلديدة
 -1املبد�أ العام
على الدول الأع�ضاء �أن تر�صد تطور و�سائل الإعالم اجلديدة بهدف اتخاذ �أي �إجراءات
قد تكون �رضورية من �أجل احلفاظ على التعددية الإعالمية و�ضمان الو�صول النزيه ملقدمي
اخلدمات واملحتوى لل�شبكات وو�صول اجلمهور �إىل خدمات االت�صاالت اجليدة.
 -2املبادئ املتعلقة بالبث الرقمي
بالنظر �إىل ات�ساع قطاع االت�صاالت ،على الدول الأع�ضاء �أن تويل عناية كافية مل�صالح
قطاع البث ،بالنظر �إىل �إ�سهامه يف التعددية ال�سيا�سية والثقافية ،عند �إعادة توزيع نطاق
الرتددات �أو تخ�صي�ص موارد ات�صاالت �أخرى نتيجة للتحول �إىل البث الرقمي.
يتعني على الدول الأع�ضاء �أن تدر�س و�ضع قواعد حول الو�صول النزيه وال�شفاف وغري
التمييزي للنظم واخلدمات التي تعد �رضورية للبث الرقمي ،و�ضمان عدم التحيز لنظم املالحة
الأ�سا�سية وتزويد الهيئات املنظمة ب�سلطات ملنع املخالفات.
رواق عربي العدد 62-61

وثيقة

305

وعالوة على هذه الإجراءات ،يجب على الدول الأع�ضاء �أن تدر�س �أي�ضا جدوى
ومرغوبية و�ضع معايري فنية م�شرتكة خلدمات البث الرقمي .كذلك بالنظر �إىل �أن �إمكانية
الت�شغيل املتداخل للنظم الفنية ميكن �أن ي�ساعد يف تو�سيع اختيارات امل�شاهدين وتعزيز �سهولة
الو�صول ب�سعر معقول ،على الدول الأع�ضاء �أن ت�سعى �إىل حتقيق �أكرب توافق ممكن بني
�أجهزة حل ال�شفرات الرقمية.

ثالثا -املحتوى الإعالمي
 -1املبد�أ العام
يجب �أن تدر�س الدول الأع�ضاء �إجراءات ممكنة ل�ضمان �إتاحة تنوع املحتوى الإعالمي
مبا يعك�س وجهات النظر ال�سيا�سية والثقافية املختلفة للجمهور ،على �أن يو�ضع يف االعتبار
�أهمية اال�ستقالل التحريري لو�سائل الإعالم وقيمة الإجراءات التي تتبناها و�سائل الإعالم
على �أ�سا�س طوعي.
 – 2قطاع البث
على الدول الأع�ضاء �أن تدر�س ،عندما يكون ذلك منا�سبا وعمليا ،تبني �إجراءات لالرتقاء
ب�إنتاج وبث حمتوى متنوع من قبل منظمات البث .وميكن �أن تتمثل مثل تلك الإجراءات
–مثال -يف �أن ت�شرتط يف تراخي�ص البث �إنتاج حجم معني من الربامج الأ�صلية ال �سيما فيما
يتعلق بالأخبار وال�شئون اجلارية من قبل حمطات البث� ،أو يتم التفوي�ض ب�إنتاجه من قبلها.
كذلك ،ففي ظل ظروف معينة ،مثل �أن يكون ملحطة بث يف جمال معني و�ضع مهيمن،
ميكن للدول الأع�ضاء �أن ت�رشف على ترتيبات «تقا�سم الرتددات» لتتيح ملحطات بث �أخرى
الو�صول �إىل موجات الأثري.
على الدول الأع�ضاء �أن تفح�ص و�ضع قواعد بهدف احلفاظ على �صورة عامة تعددية
لإذاعة وتليفزيون حمليني ،مبا ي�ضمن ب�صفة خا�صة �أن ربط ال�شبكة ،الذي ينظر �إليه على �أنه
توفري مركزي للربامج واخلدمات ذات ال�صلة ،ال ي�رض بالتعددية.

رواق عربي العدد 62-61

306

كيف ميكن �ضمان �أن تعك�س و�سائل الإعالم تعددية املجتمع وتنوعه؟

 - 3قطاع ال�صحافة
على الدول الأع�ضاء �أن ت�سعى �إىل �ضمان �أن التنوع الكايف مل�صادر املعلومات متاح من
�أجل تعددية م�صادر حمتوي الكيانات ال�صحفية.

رابعا -امللكية وم�سئولية التحرير
على الدول الأع�ضاء �أن ت�شجع املنظمات الإعالمية لتقوية اال�ستقالل التحريري وال�صحفي
طواعية من خالل اللوائح اخلا�صة بالتحرير �أو و�سائل �أخرى للتنظيم الذاتي.

خام�سا -اخلدمة العامة للبث
على الدول الأع�ضاء �أن حتتفظ ببث خدمة عامة وت�سمح لها بالتطوير من �أجل اال�ستفادة
من الإمكانيات التي تتيحها تكنولوجيا االت�صاالت اجلديدة وخدماتها.
على الدول الأع�ضاء �أن تدر�س �سبل تطوير �أ�شكال لت�شاور هيئات البث العامة مع
اجلمهور ،والتي قد ت�شمل �إقامة جلان ا�ست�شارية للربامج ،حتى تعك�س يف �سيا�سة براجمها
احتياجات ومطالب اجلماعات املختلفة يف املجتمع.
على الدول الأع�ضاء �أن حتدد �سبل �ضمان التمويل املنا�سب والآمن ملحطات بث اخلدمة
العامة ،والتي قد ت�شمل التمويل العام والإيرادات التجارية.
ومع توقع �سيطرة البث الرقمي ،يجب على الدول الأع�ضاء �أن ت�ضع قواعد “�إلزامية
التنفيذ” لل�شبكات التي تبث عن طريق الكابل .وميكن ت�صور قواعد مماثلة ،عندما يكون ذلك
�رضوريا ،ملنابر التوزيع والبث الأخرى.

�ساد�سا� -إجراءات دعم و�سائل الإعالم
ميكن للدول الأع�ضاء �أن تدر�س ،بهدف تعزيز التعددية والتنوع الإعالمي� ،إمكانية �إقامة
م�شاريع دعم مايل مبا�رشة �أو غري مبا�رشة لو�سائل الإعالم املطبوعة واملبثوثة ،وال �سيما على
امل�ستويني الإقليمي واملحلي .وميكن �أي�ضا درا�سة تقدمي �إعانات لكيانات البث �أو الطباعة للغات
الأقلية.
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وعالوة على �إجراءات دعم �إن�شاء و�إنتاج وتوزيع املحتويات ال�صوتية واملرئية وحمتويات
�أخرى ،تقدم م�ساهمة قيمة لدعم التعددية الإعالمية ،ميكن �أي�ضا درا�سة �إجراءات دعم من
قبل الدول الأع�ضاء لالرتقاء ب�إقامة م�شاريع �إعالمية جديدة �أو م�ساعدة الكيانات الإعالمية
التي تواجهها �صعوبات �أو جتد نف�سها ملزمة بالتكيف مع التغريات الهيكلية �أو التكنولوجية.
ودون �إهمال اعتبارات املناف�سة ،يتعني تقدمي� أي من �إجراءات الدعم املذكورة �سل ًفا على
�أ�سا�س معايري مو�ضوعية وغري حزبية ،ويف �إطار �إجراءات تت�سم بال�شفافية وتكون خا�ضعة
لرقابة م�ستقلة .ويتعني �إعادة النظر يف �رشوط منح الدعم من فرتة لأخرى لتجنب الت�شجيع
غري املق�صود لأي عملية لرتكيز ملكية و�سائل الإعالم �أو الإثراء غري الواجب مل�ؤ�س�سات ت�ستفيد
من الدعم.

�سابعا -البحث العلمي
على الدول الأع�ضاء �أن تدعم البحث العلمي والدرا�سة يف جمال تركيز ملكية و�سائل
الإعالم ،ال�سيما فيما يتعلق بت�أثري تقنيات االت�صال واخلدمات اجلديدة يف هذا ال�صدد.

مذكرة تو�ضيحية
مقدمــة:
 .1يرتبط اهتمام جمل�س �أوروبا مب�س�ألة تركيز ملكية و�سائل الإعالم والتعددية ارتباطا
وثيقا بالتزامه بحرية التعبري ،واحلفاظ على التنوع الثقايف لأوروبا .ومن �أجل م�ساعدة الدول
الأع�ضاء على حتديد �إطار عمل منا�سب يف هذا اجلانب ،يعترب و�ضع جمموعة من الإر�شادات
تهدف �إىل االرتقاء بالتعددية و�ضمان �أدنى م�ستوى من تنوع املعرو�ض الإعالمي يف كل
�أنحاء �أوروبا �أمرا مربرا.
 .2بالنظر �إىل امل�شاهد الإعالمية املختلفة والنظم القانونية بني الدول الأع�ضاء ،ف�إن الهدف
الكلي لهذه التو�صية هو �أن حتدد ،دون توجيه �أو فر�ض ،عددا من املباديء �أو �إجراءات
ال�سيا�سة ميكن �أن تكون مفيدة للدول الأع�ضاء عندما ت�ضع القواعد القومية حلماية التعددية
واحلد من تركيز امللكية.
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 .3لأغرا�ض هذه التو�صية ،ف�إن فكرة «التعددية الإعالمية» يجب �أن تفهم على �أنها تنوع
املعرو�ض الإعالمي ،الذي يعك�سه على �سبيل املثال ،وجود تعددية من و�سائل الإعالم امل�ستقلة
(التي ت�سمى عادة التعددية الهيكلية) و�أي�ضا تنوع الأمناط واملحتويات الإعالمية (وجهات
ال من اجلوانب الهيكلية/الكمية والنوعية تعد
النظر والآراء) املتاحة للجمهور .ولذا ف�إن ك ً
حمورية بالن�سبة لفكرة التعددية الإعالمية .ويجب �أن يتم الت�أكيد على �أن التعددية هي �أمر
يتعلق بالتنوع يف و�سائل الإعالم املتاحة للجمهور ،وهو الأمر الذي يتوافق دائما مع ما يتم
ا�ستهالكه بالفعل.
 .4وملفهوم التعددية ملمحان .التعددية ال�سيا�سية ،التي تتعلق باحلاجة �إىل تقدمي مدى وا�سع
من الآراء ال�سيا�سية ووجهات النظر يف و�سائل الإعالم ،مل�صلحة الدميقراطية .و�ستكون
الدميقراطية مهددة �إذا �أ�صبح �صوت واحد ،له ال�سلطة لن�رش وجهة نظر �سيا�سية واحدة ،قادرا
على �أن يكون مهيمنا يف و�سائل الإعالم .والتعددية الثقافية ،التي ترتبط باحلاجة �إىل �أن يجد
تنوع الثقافات ،الذي يعرب عن التنوع يف املجتمع ،تعبريا عنه يف و�سائل الإعالم.

تعليقات على الأحكام الواردة فى التو�صية
( )1تنظيم امللكية  :البث وال�صحافة
 .5تعد فكرة احلدود امل�سموح بها التي ت�سمح ل�رشكة �إعالمية �أو جمموعة �إعالمية واحدة
بال�سيطرة يف قطاع �إعالمي �أو �أكرث هي حدود �صحيحة للحد من تركيز امللكية يف و�سائل الإعالم
وحماية التعددية .وميكن �أن ت�ستند مثل تلك احلدود �إىل واحد �أو جمموعة من العنا�رص ،مثل
ح�صة اجلمهور يف �رشكة� ،أو حجم �أعمالها �أو القيود على ح�صة ر�أ�س املال.
 .6حدود ح�صة اجلمهور ل�رشكات ال�صحافة والراديو والتليفزيون ،باحت�سابها كن�سبة
مئوية من امل�شاهدة الإجمالية للتليفزيون واال�ستماع �إىل الراديو �أو قراءة ال�صحيفة يف منطقة
الإر�سال/الن�رش للو�سيلة الإعالمية ،متت مناق�شته �إىل حد كبري على امل�ستوى الأوروبي
والقومي خالل ال�سنوات الأخرية ،و�أ�صبح واحدا من �أف�ضل املناهج التنظيمية من �أجل حماية
التعددية .وعلى العك�س من ذلك ،ف�إن الإجراءات التي ت�ستند �إىل قيود ح�صة ر�أ�س املال يف
الكيانات الإعالمية �أ�صبحت على نحو تدريجي �أقل ا�ستخداما من قبل الدول الأع�ضاء بالنظر
�إىل حقيقة �أنه من ال�سهل بالن�سبة لل�رشكات االلتفاف عليها ومن ثم تكون �أقل فعالية.
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 .7يدفع بان تقدمي  30يف املائة كحد حل�صة اجلمهور يف منظمات ال�صحافة والبث يف مناطق
الإر�سال/الن�رش اخلا�صة بها� ،إ�ضافة �إىل حد �أعلى للملكية الكلية لو�سائل الإعالم ت�صل �إىل
حدودا مقبولة حلماية م�ستوى
 10يف املائة من ال�سوق التي يعمل فيها مورد ،ميكن �أن تكون
ً
معقول من التعددية حيث �أنه يجب �أن ي�ضمن حدا �أدنى من �أربعة موردين يف قطاعات الراديو
والتليفزيون وال�صحف وع�رشة موردين خمتلفني يف ال�سوق ككل.
 .8على الرغم من ذلك ،تطالب التو�صية فقط من الدول الأع�ضاء �أن يفح�صوا فر�ص
و�ضع حدود ،ولكنها ال تذكر �أين يتم و�ضع احلدود الأعلى� .أما القرار ب�ش�أن حتديد احل�صة
الأعلى للجمهور وح�صة ر�أ�س املال وحدود العائد فيتم اتخاذها على امل�ستوى القومي ،بعد �أن
ال للتطبيق يف ال�سوق مو�ضع
ي�ؤخذ يف االعتبار �أي م�ستوى من تنوع امللكية يعد اقت�صاديا قاب ً
البحث.
 .9يعترب �أن حدود ح�صة اجلمهور ميكن �أن تكون ذات قيمة يف ت�أمني التعددية ،رغم �أنه
من املعرتف به �أنه ،من ناحية املمار�سة ،من ال�صعب تنفيذها .ولذا� ،إذا تبنت الدول الأع�ضاء
مثل تلك احلدود ملحطات البث التجارية ،يتعني توقع عدد من الإجراءات التكميلية و�أن يبد�أ
�رسيانها مبجرد �أن ت�صل �رشكة �إىل احلدود امل�سموح بها .و�أحد الأمور املمكنة هو االمتناع عن
منح تراخي�ص بث جديدة ملثل تلك ل�رشكات .وما مل يتم توقع �إجراءات تكميلية من هذا النوع
من قبل الدول الأع�ضاء ،ف�إن حدود ح�صة اجلمهور يف حد ذاتها قد ال تكون فعالة يف حماية
التعددية.
 .10من املقبول ب�صفة عامة �أنه ميكن للهيئات املنظمة للبث (�أو الهيئات القومية املماثلة
مهما يف حماية التعددية
امل�سئولة عن منح الرتاخي�ص ملحطات البث اخلا�صة) �أن تلعب دورا ً
واالرتقاء بها ،على �سبيل املثال مبنح تراخي�ص لأقليات �أو جماعات امل�صالح .وبالفعل
ف�إن عملية الرتخي�ص توفر فر�صة فريدة للح�صول على معلومات عن ال�رشكة التي تطلب
الرتخي�ص ،وحول طبيعة الربامج واخلدمات التي تعتزم تقدميها .ولذلك ف�إن ال�سلطات التي
متنح الرتاخي�ص يجب �أن ت�ضمن �أن برامج متنوعة وتعددية �ستكون متاحة للجمهور.
 .11وي�شري �أحد الإجراءات الأخرى املتوقعة حتت هذا العنوان �إىل �إمكانية �إقامة هيئات
�إعالمية نوعية ومنحها �صالحيات للعمل �ضد عمليات تركيز امللكية ال�ضارة .وحتى الآن
ف�إن هذا النوع من اجلهاز لي�س موجودا �سوي يف قلة من الدول .ويف �إحدى هذه الدول،
�أعطيت �صالحيات لهيئة �إعالمية ت�شكلت حديثا لتغرمي ال�رشكات امل�شاركة يف اتفاقيات ال�رشاء
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�أو االندماج �أو االتفاقيات املماثلة التي تعد عائقا حمتمال �أمام حرية التعبري وتنوع و�سائل
الإعالم .والف�شل يف االلتزام بقرارات هذا اجلهاز ميكن �أن يف�ضي �إىل عقوبات تتعلق بفر�ض
احلرا�سة .و�سبب ائتمان الهيئات على مثل تلك ال�صالحيات الوا�سعة هو جعلها فعالة حقيقة.
وبالنظر �إىل حداثة تلك امل�ؤ�س�سة ،ال يزال من غري املمكن تقييم نتائجها وفعاليتها يف حماية
التعددية.
 .12ي�شري البند الأخري حتت هذا العنوان �إىل حاالت االندماج الر�أ�سي يف قطاع البث� ،أي
عندما يقوم م�رشوع �إعالمي واحد �أو جمموعة من ال�رشكات بال�سيطرة على مراحل خمتلفة
من �سل�سلة �إعداد املنتج للبث ،وب�صفة خا�صة� ،إنتاج وتوزيع املنتجات ال�صوتية واملرئية.
واالندماج الر�أ�سي هو ا�سرتاتيجية �شائعة بني حمطات البث التقليدية وهو بالفعل �أمر ت�شجعه
اخل�صائ�ص االقت�صادية ل�صناعة البث .وتوجد حجج ل�صالح الت�سامح مع درجة معينة من
االندماج الر�أ�سي يف قطاع البث ،ونتيجة لذلك ،ففي العديد من الدول الأع�ضاء ال توجد
قواعد �صارمة �ضد مثل ذلك االندماج .ولذا فان التو�صية تذكر فقط بهذه الظاهرة ،وتطلب
من الدول الأع�ضاء �أن تدر�س تبني �إجراءات حمددة عندما ت�سيطر �رشكة معينة على العنا�رص
الرئي�سية للبث والأن�شطة املرتبطة به ب�صورة جتعله تهديدا للتعددية .ومرة �أخرى فالأمر
يعود للدول الأع�ضاء �أن تقرر �أي م�ستوى من عمليات االندماج الر�أ�سي ميكن �أن يكون
�ضارا بالتعددية .وتكتفي التو�صية بت�سليط ال�ضوء على امل�شكلة وتطلب من الدول الأع�ضاء �أن
ً
يوجهوا اهتمامهم لها.
 .13يجب مالحظة �أنه على الرغم من �أن وجود جمموعة متنوعة من املالك املنف�صلني
وامل�ستقلني ملحطات البث ون�رش ال�صحف �سي�شجع �رشوط التعددية ال�سيا�سية والثقافية ،ف�إن تنوع
ملكية و�سائل الإعالم لن ي�ضمن على الدوام تنوع املنتج الإعالمي .وعلى �سبيل املثال ،عندما
يعتمد مالك و�سائل الإعالم امل�ستقلون على املحتوى نف�سه �أو م�صادر املحتوى الإعالمي نف�سها
التي يعتمد عليها مناف�سوهم� ،سيحدث نوع من التوحيد  ،standardizationبغ�ض النظر عن
تنوع امللكية .ولذا ،ومن �أجل �ضمان التعددية الثقافية وال�سيا�سية ،قد تكون هناك حاجة �إىل
�إجراءات �أخرى� ،إىل جانب تلك التي تركز كلية على قيود امللكية.
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( )2تقنيات وخدمات االت�صاالت اجلديدة:
املبد�أ العام:
 .14يف العديد من الدول الأوروبية ي�ضيف التطور ال�رسيع ل�سبل جديدة لن�رش املعلومات
ال �سيما االنرتنت� ،إىل العدد الكبري املتنوع من نتاج و�سائل الإعالم والو�سائط املتعددة
املطروحة للجمهور� .إال �أنه يف الوقت نف�سه ي�شجع التقارب بني و�سائل الإعالم وعلم
أنواعا جديدة عديدة من التحالفات التي تتقاطع عرب القطاعات .وهكذا
الكمبيوتر واالت�صاالت � ً
ف�إن و�سائل الإعالم اجلديدة ال تعد حم�صنة يف مواجهة امليول االحتكارية ،وال ميكن ا�ستبعاد
�إمكانية تعر�ض التعددية لأ�رضار ،نتيجة للرتكيز املفرط للملكية ،حتى يف ظل م�شهد �إعالمي
�أكرث ات�ساعا وتطورا.
 .15لوحظ بالفعل وجود مواقع مهيمنة يف �سوق خدمات االت�صاالت اجلديدة ،ويعترب
�أن هناك جماال لربوز املزيد من مثل تلك املواقع ،ال �سيما يف �صورة موقع «املتحكم» الذي
متار�سه بع�ض ال�رشكات .وهناك �أي�ضا خماوف من �أن ال�رشكات التي ت�سبق يف دخول بع�ض
�أ�سواق الإعالم اجلديدة �ستفوز «مبيزة املحرك الأول» وتكون يف و�ضع ملمار�سة �سلطة كبرية
يف ذلك ال�سوق.
 .16يف �ضوء ما ذكر �آن ًفا ،ت�شري التو�صية ،كمبد�أ عام� ،إىل �أن الدول الأع�ضاء يجب
�أن تراقب التطورات يف جمال خدمات االت�صاالت اجلديدة وتتبنى �إجراءات ت�رشيعية �أو
�إجراءات �أخرى �إذا ما ثبت �أنها �رضورية للحفاظ على التعددية الإعالمية .عالوة على ذلك
ف�إنها تذكر مببد�أ واحد فقط من املبادئ الأ�سا�سية من قطاع االت�صاالت� ،أي «البند اخلا�ص
ال للطرف الثالث ب�رشوط نزيهة
بال�شبكة املفتوحة» وت�ؤكد �أن ال�رشكات يجب �أن توفر و�صو ً
ومعقولة ل�ضمان توزيع وا�سع لو�سائل الإعالم اجلديدة.
املبادئ املتعلقة بالبث الرقمي:
 .17حتى الآن ،مل ت�ستخدم �سوى قلة من الدول الأوروبية التليفزيون الرقمي على نطاق
جتاري وا�سع ،ولكن هذا هو اجلانب الذي يرجح �أن تربز فيه �إىل حد كبري ممار�سات غري
تناف�سية وم�شاكل التحكم .ومن املتوقع �أن يكون هناك «�إغراء» لل�رشكات لإ�ساءة ا�ستغالل
ال�سيطرة على التقنية التي تتمتع بحقوق ملكية �أو �أن تقوم حمطات البث الرقمية املندجمة ر�أ�سيا
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بالتمييز ل�صالح خدماتها ،ولذا� ،ستكون هناك درجة م�ؤكدة من ال�سلوك املناوئ للمناف�سة.
� .18أبدت غالبية الدول الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا اهتماما مبتابعة التطورات املتعلقة
بالبث الرقمي عن كثب ودعم فكرة منهج �أوروبي من�سق يف هذا اجلانب .غري �أنه ال يزال
هناك موقف «ترقب وانتظار» فيما يتعلق مبا �إذا كان يتعني على النظم تبنيها .ويرى البع�ض
�أن القواعد ال�صارمة حلماية املناف�سة والتعددية �أو القواعد املتعلقة باجلوانب الفنية للتليفزيون
الرقمي قد ت�ؤثر �سلبا على اال�ستثمار وتعوق تطور هذا ال�سوق املتنامي.
 .19ال�س�ؤال اجلوهري هو :ما �إذا كان يتعني جعل املعايري امل�شرتكة/املفتوحة للمكونات
التكنولوجية للتليفزيون الرقمي� ،إلزامية ال �سيما واجهات نظم الو�صول امل�رشوط
) conditional access systems (CASوواجهات الربامج التطبيقية application
) programming interfaces (API›sيف �ضوء الفوائد التي قد ميثلها ذلك مل�ستهلكي و�سائل
الإعالم الأوروبية .وحتى الآن و�صلت ال�صناعة نف�سها ،التي مت جمعها يف ظل م�رشوع
بث الفيديو الرقمي)� ،Digital Video Broadcasting Project (DVBإىل اتفاق حول
واجهات نظم الو�صول امل�رشوط (والتي ال تعد �إلزامية �أو م�ستخدمة ب�صفة عامة) بينما ال يزال
العمل جاريا ب�ش�أن التو�صل �إىل واجهات برامج تطبيقية م�شرتكة.
 .20وعلى الرغم من ذلك ،فقد ذكرت التو�صية حال و�سيطا ميكن �أن ي�سهم يف فتح املداخل
الرقمية واجهات نظم الو�صول امل�رشوطة ،و�إدارة خدمات امل�شرتكني )  (SMSوم�ؤ�رشات
الربامج االلكرتونية ) (EPGوواجهات الربامج التطبيقية �سيتعني �أن تكون قواعد ب�ش�أن
الو�صول املنفتح وال�شفاف وغري التمييزي لنظم/خدمات التليفزيون الرقمي و�أي�ضا متطلبات
حياد نظم املالحة .ومن الأهمية �أي�ضا مبكان �أن تعطى الهيئات املنظمة (للبث واالت�صاالت �أو
غريها) �صالحيات كافية ملنع املخالفات وتنفيذ القواعد يف هذا ال�صدد.
 .21و�أدى فتح نظم الو�صول امل�رشوطة (تكنولوجيا فك ال�شفرات) بالفعل �إىل «معارك»
ونزاعات قانونية بني منابر البث الرقمي املختلفة يف العديد من الدول الأوروبية .وم�شكلة
«عنق الزجاجة» الرئي�سية التي تربز مع ا�ستخدام نظم الو�صول امل�رشوطة امل�سجلة (امل�صممة
كجزء من النظام �أو التي ال ميكن الو�صول �إليه) هي �أن م�شغل النظام �سيوفر فقط اخلدمات
لل�سكان الذين يتاح لهم حل �شفرته ،ورمبا مينع حمطات البث الأخرى من الدخول على
نظامه .و�إ�ضافة �إىل رف�ض الو�صول �إىل اخلدمات املناف�سة ،ف�إن م�شغل نظم الو�صول
ً
�ضغوطا على الداخلني اجلدد �إىل ال�سوق من �أجل
امل�رشوطة امل�سجلة ميكنه �أي�ضا �أن ميار�س
ا�ستخدام نظامه.
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 .22هناك عدد من احلجج ل�صالح التنظيم باجتاه فتح نظم الو�صول امل�رشوطة ،من وجهة
نظر املناف�سة و�أي�ضا من م�صلحة م�ستهلكي املواد ال�صوتية واملرئية .و�سيح�صل اجلمهور على
خدمة �أف�ضل بتزويده بنظام حل �شفرة متوافق ي�سمح بالتحويل من عر�ض رقمي �إىل �آخر دون
احلاجة �إىل تغيري جهاز حل ال�شفرات� ،أو على الأقل واجهة تو�صيل معممة ت�سمح لبطاقات
نظام الو�صول امل�رشوط بالتحويل ب�سهولة.
 .23غري �أن �إطار العمل التنظيمي احلايل للدول اخلم�س ع�رشة الأع�ضاء يف االحتاد
الأوروبي هو التوجيه رقم /47/95ئي �سي حول معايري التليفزيون ،التي ت�سمح با�ستخدام
نظم الو�صول امل�رشوط امل�سجلة يف ظل �ضمانة بان يتم ت�شغيلها وتقدم ملحطات البث ب�صورة
نزيهة ومعقولة وغري متييزية.
 .24وبالنظر �إىل ما ورد �أعاله وب�سبب املرونة التي تعد �رضورية لتفادي الآثار املناوئة
لتطور هذا ال�سوق ،ال ميكن يف الوقت احلايل فر�ض نظم الو�صول امل�رشوطة املفتوحة يف
�أوروبا .والعديد من حمطات البث تعمل بالفعل بالنظم امل�سجلة ،و�سيكون التحول �إىل نظام
مفتوح عملية مطولة.
 .25وبالنظر �إىل ما هو وارد �أعاله ،تطلب التو�صية من الدول الأع�ضاء �أن يدر�سوا
م�س�ألة املعايري امل�شرتكة للتليفزيون الرقمي وت�شجعهم على العمل باجتاه �إدخالها �إذا وجدوا �أن
ذلك ذو جدوى ومرغوب فيه .وبينما تقر ب�أن ذلك قد يكون �صعبا يف الوقت احلايل و�سيولد
مقاومة من بع�ض امل�ؤثرين يف ال�صناعة ،ف�إن القواعد التي تفر�ض معايري م�شرتكة ميكن
ت�صورها بالن�سبة ملعدات التليفزيون من اجليل التايل .عالوة على ذلك ،ويف جهد للتغلب على
امل�شاكل التي تربز نتيجة لالفتقار �إىل �إمكانية الت�شغيل املتداخل بني نظم فك ال�شفرة الرقمية
امل�ستخدمة من قبل حمطات �أوروبية خمتلفة ،ت�ؤكد التو�صية على �أن الدول الأع�ضاء يجب �أن
جتتهد للو�صول �إىل اكرب قدرة توافق ممكنة بني �أجهزة فك ال�شفرة.
 .26وي�شري مبد�أ �آخر حتت هذا العنوان �إىل تخ�صي�ص الرتددات يف البيئة الرقمية .ومن
املعرتف به �أنه على الرغم من �أن التحول �إىل البث الرقمي يجعل عددا �أكرب من اخلدمات
متاحا ،ف�إن انت�شار تكنولوجيا الال�سلكي والتليفزيون الرقمي وخدمات االت�صال اجلديدة
الأخرى �سيوا�صل جعل طيف الرتددات �سلعة مو�ضع �سعي للح�صول عليها .ويف هذا ال�صدد
ت�ؤكد التو�صية على �أن احلكومات يجب �أن ت�أخذ يف االعتبار احتياجات قطاع البث عندما
تقوم بتخ�صي�ص الطيف .وهي تركز على وجه اخل�صو�ص على �أنه ،ب�سبب االت�ساع ال�رسيع
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يف �صناعة ات�صاالت التليفون املحمول ،يتعني احلفاظ على م�ساحة كافية ل�صناعة التليفزيون
بالنظر �إىل �إ�سهامها يف التعددية ال�سيا�سية والثقافية.

( )3املحتوى الإعالمي
املبد�أ العام :
مهما من التعددية الثقافية وال�سيا�سية.
 .27التنوع داخل املحتوى الإعالمي ميثل جانبا ً
وتنوع امللكية �سي�سمح بتنوع الإنتاج طاملا كان يتم تثبيط االندماج �أو امل�شاركة يف املحتوى
التحريري بني مالك املنتجات املتناف�سني .ولكن لأن العالقة بني تنوع امللكية وتباين الإنتاج،
هو �إىل حد ما� ،أمر غام�ض ،ال ميكن افرتا�ض �أن قيود امللكية �ستكون كافية ل�ضمان تنوع
الإنتاج .ويتعني ا�ستخدام �أدوات �سيا�سة �أخرى باالقرتان مع قيود امللكية من �أجل ت�شجيع
التعددية يف املعرو�ض الإعالمي .ولذلك ،وكمبد�أ عام ،ت�شجع التو�صية الدول الأع�ضاء
على النظر يف جمموعة من الإجراءات الأخرى املمكنة لت�شجيع تنويع املحتوى الإعالمي .و
يجدر �أن نتذكر �أن �أي �إجراءات يتم اتخاذها يجب �أن حترتم املبد�أ الأ�سا�سي ال�ستقالل ال�سيا�سة
التحريرية لو�سائل الإعالم .وعلى نحو مماثل ،ف�إن قيمة الإجراءات التنظيمية الذاتية التي
يتم اتخاذها من قبل و�سائل الإعالم نف�سها يتم ت�سليط ال�ضوء عليها من خالل هذا املبد�أ العام.
املبادئ املتعلقة بقطاع البث:
 .28فيما يتعلق بقطاع البث ،من املعرتف به �أن القواعد اخلا�صة ب�إنتاج وبث املحتوى
«ح�ص�صا» من الربامج
املتنوع ميكن �أن تكون مفيدة يف ت�شجيع التعددية .وتذكر التو�صية
ً
الأ�صلية ،ال �سيما بهدف �ضمان �أن خدمات الإذاعة والتليفزيون حتتفظ بحد �أدين من وقت
�إر�سال املحتوى – وخا�صة الأنباء �أو حمتوى ال�شئون اجلارية – التي تذاع فقط من هذه
اخلدمة� ،أي تلك التي تخرج من حمطة البث� ،أو تفو�ض املحطة منتجني م�ستقلني لإنتاجها.
وميكن لإجراءات من هذا النوع �أن ت�ساعد على موازنة ميل حمطات البث املختلفة لالعتماد
على امل�صادر ال�صحفية و»املواد اخلام» نف�سها مما ي�ؤدي �إىل تعميم املنتج ومن ثم ميثل ذلك
تهديدا للتعددية الإعالمية.
 .29ومع هذا ،فمن ال�صحيح �أي�ضا �أن الو�صفات املبا�رشة حول كيفية احل�صول على
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املحتوى ميكن �أن تخرق حرية التعبري وحرية ال�رشكات الإعالمية يف �إدارة مواردها كما
تريد .والأمر يرجع �إىل الدول الأع�ضاء يف �أن تقرر� ،إذا ما اعتربت �أن التجان�س املفرط
للمحتوى الإعالمي �ضار ،و ما �إذا كان نوع ما من التدخل التنظيمي لتحديد ح�صة من الإنتاج
مربرا من �أجل احلفاظ على املنهج التعددي يف احل�صول على املحتوى.
أمرا
ً
الأ�صلي هو � ً
وعلى �أي حال ،ف�إن االلتزام بح�ص�ص الإنتاج الأ�صلية من غري املرجح �أن ميثل �أي �صعوبات
ملحطات البث الأر�ضية ،التي ينتج الكثري منها بالفعل جزءا كبريا من منتجها الإعالمي.
ومثل تلك احل�ص�ص تبدو �أقل منطقية بالن�سبة للقنوات املتخ�ص�صة (الأنباء والريا�ضة والأفالم
والقنوات الوثائقية..الخ) التي يجب التعامل معها على نحو منف�صل.
� .30إجراء �آخر مذكور حتت هذا العنوان ي�شري �إىل ترتيب “تقا�سم الرتددات” من �أجل
ت�سهيل و�صول حمطات البث امل�ستقلة (التي حتمل ترخي�صا) �إىل خدمات الربامج ملحطة بث
كربى .ومن املعرتف به �أن �إجراء من هذا النوع قد يكون من ال�صعب تنفيذه (على الرغم
من �أن بع�ض الدول الأوروبية تت�صور نوافذ للربامج يف ت�رشيعاتها) .وبالنظر �إىل ما �سلف،
ف�إن التو�صية تذكر فح�سب هذا االحتمال يف ظل ظروف ا�ستثنائية ،على �سبيل املثال ،عندما
تكون حمطة بث يف موقف مهيمن .ويف هذا املوقف ميكن القول ب�أن مثل تلك املحطة يجب �أن
حتتفظ ببع�ض م�ساحة البث من �أجل برامج حمطات البث امل�ستقلة ،التي لن يت�سنى لها دون ذلك
الو�صول �إىل موجات الأثري .وعند و�ضع �إجراءات من هذا النوع مو�ضع التطبيق ،يجب
الت�أكد من �أنها ال ت�ؤدي �إىل تدخل الدولة يف جداول الربامج ملحطات البث.
املباديء املتعلقة بقطاع ال�صحافة:
 .31من الأمور التي تعد �رضورية �أي�ضا للتنوع قي قطاع ال�صحافة �أن يكون لديه عدد
متنوع وكبري من م�صادر املعلومات التي ميكن مل�شاريع الإعالم املطبوع االعتماد عليها.
ولوحظ �أن هناك ميال يف ال�صحف �إىل ا�ستخدام وكاالت الأنباء وم�صادر املحتوى نف�سها مما
ي�ؤدي يف النهاية �إىل تعميم املنتج .وبالنظر �إىل التهديد للتعددية الذي ميثله مثل ذلك االجتاه،
ت�شجع التو�صية الدول الأع�ضاء على �أن يدر�سوا �سبل �ضمان وجود عدد ٍ
كاف من م�صادر
املعلومات (ال�سيما وكاالت الأنباء) على امل�ستوى القومي .وينظر �إىل قانون املناف�سة باعتبار
�أنه قد يكون �أداة فعالة ملثل ذلك الغر�ض.
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( )4امللكية وامل�سئولية التحريرية
 .32م�س�ألة مالكي و�سائل الإعالم وكيف ميكنهم �أن ي�ؤثروا على املحتوى التحريري
ملنافذهم هي م�س�ألة لها ت�أثريعلى التعددية الإعالمية .وب�صفة عامة تعترب التعددية يف مو�ضع
حماية �أف�ضل عندما يكون هناك انف�صال بني امللكية واملحتوى التحريري .ويف العديد من الدول
يحق ملالك و�سائل الإعالم �أن يقرروا اخلط ال�سيا�سي/التحريري لو�سائل الإعالم اململوكة لهم
و�سيكون من ال�صعب للغاية قبول �أي قيود متنعهم من امل�شاركة يف الت�شغيل اليومي ل�رشكاتهم.
وتنظم الد�ساترب يف بع�ض الدول العالقة بني املحرر واملالك.
 .33ولذا ف�إن التو�صية ال تفر�ض �أمرا يف هذه امل�س�ألة بل تن�ص بب�ساطة على �أن الدول
الأع�ضاء يجوز لها �أن تدر�س �سبل ت�شجيع املنظمات الإعالمية ل�ضمان حقوق املحررين يف
تقرير �أمور التحرير .ومن املعرتف به �أن هذه ق�ضية يتعني ب�صفة رئي�سية �أن يتم التعامل معها
من خالل التنظيم الذاتي.
 .34غري �أنه من املهم �أن نذكر يف هذا التقرير الإي�ضاحي -كنماذج للدول الأع�ضاء
مهما -بع�ض الإجراءات املحتملة التي ميكن
التي تعترب �أن التدخل التنظيمي يف هذا املجال ً
�أن ت�ستخدم ملنع املالك من الت�أثري على املحتوى التحريري للمنتج الإعالمي الذي ميتلكونه.
و�أحد االحتماالت القائمة بالفعل يف عدد من الدول الأوروبية ،هو توقيع «اتفاقات حتريرية»
بني املالك واملحررين ل�ضمان ا�ستقالل املحررين باال�ضطالع بدور القيادة يف كل القرارات
التحريرية دون تدخل من املالك .وتتباين �رشوط مثل تلك االتفاقات وغالبيتها يقوم على
�أ�سا�س طوعي �أو غري ر�سمي .غري �أن هناك �أمثلة التفاقات حتريرية يتم حتديدها وفقا للقانون.
 .35وق�ضية من يكون له الر�أي يف ف�صل وا�ستبدال املحررين واملوظفني البارزين هي
الأخرى ق�ضية مهمة .و�إذا كان للمالك ال�صالحية يف ف�صل �أو اختيار معينني جدد ،فيمكنه
ا�ستخدام مثل تلك ال�صالحية لإعادة ت�شكيل ال�سيا�سة التحريرية بدون احلاجة �إىل التدخل مبا�رشة
يف امل�ضمون .وميكن ا�ستخدام مثل تلك ال�صالحية لفر�ض �سيا�سة الطاعة ،وكبح الذات من
قبل ال�صحفيني .و�أحد خيارات موازنة هذا هو حق موظفي التحرير يف امل�شاركة يف عمليات
ف�صل وتعيني املوظفني الرئي�سيني اجلدد واالعرتا�ض عليها .وعلى نحو مماثل ،ف�إن الإجراء
الآخر الذي ميكن دجمه مع االتفاقات التحريرية هو منح املحررين الراغبني يف اال�ستقالة بعد
تغيري ملكية م�رشوع �إعالمي احلق يف �صفقة �شاملة لال�ستغناء عن املوظفني .وهذا هو ما ي�سمى
«ب�رشط ال�ضمري» ،الذي يدعمه القانون يف العديد من الدول الأوروبية.
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( )5خدمة البث العامة
� .36إن مفاهيم الدميقراطية وحقوق الإن�سان والتداول احلر للمعلومات والأفكار مرتبطة
ب�صورة ال تنف�صم عراها بفكرة خدمة البث العامة .ويجب االعرتاف �أي�ضا ب�أن وجود هيئات
بث غري جتارية ممولة متويال عاما تكون مكر�سة بالكامل لتوفري جمموعة متنوعة من الربامج
ذات امل�ستوى الرفيع وتكون مكر�سة �أي�ضا للتغطية الإخبارية الدقيقة وغري املتحيزة يخدم
التعددية على الوجه الأمثل .ويف هذا ال�صدد من الأهمية مبكان �أن نذكر بتو�صية جمل�س
�أوروبا رقم ار ( ،10 )96التي ت�ؤكد على احلاجة �إىل �ضمان ا�ستقالل خدمة البث العامة.
عالوة على ذلك ،يتعني درا�سة �سبل تقوية التعددية الداخلية يف مثل تلك املحطات.
 .37نظرا للتطورات االقت�صادية والتكنولوجية يف جمال الإعالم ،برزت عدة م�سائل
م�ؤخرا فيما يتعلق مب�ستقبل خدمة البث العامة .والتو�صية ت�شارك يف النقا�ش الدائر حول هذه
امل�س�ألة وت�ؤكد �أهمية احلفاظ على نظم خدمة البث العامة ودعمها يف مرحلة التحول والتكيف
مع البيئة الرقمية.
 .38كذلك يندرج حتت هذا الق�سم �إجراء م�ؤ�س�ساتي لالرتقاء بالتنوع يف برامج حمطات
خدمة البث العامة .وهي ت�شري �إىل �إقامة جلان ا�ست�شارية للربامج مكونة من ممثلني عن
اجلمهور و�أي�ضا متخ�ص�صني يف م�سائل ال�صوتيات واملرئيات وان يعهد �إليهم بدور ا�ست�شاري
يف جمال �سيا�سة الربامج .وينظر �إىل مثل تلك الهيئات اال�ست�شارية على �أنها قد تكون مفيدة يف
االرتقاء بالنزاهة والتنوع يف �سيا�سة الربامج مبحطات البث العامة (رغم �أنه ال يجب �أن ينظر
�إليها على �أنها �أجهزة �أعلى فيما يتعلق بهيئة التحرير امل�ستقلة).
 .39ويذكر اي�ضا �أن �أ�شكال التمويل الآمن واملنا�سب يجب �أن تو�ضع يف احل�سبان �سلفا
بالن�سبة ملحطات خدمة البث العامة ،متا�شيا مع ن�صو�ص �سيا�سة جمل�س �أوروبا ال�سابقة ،مثل
القرار اخلا�ص مب�ستقبل خدمة البث العامة الذي متت املوافقة عليه يف امل�ؤمتر الوزاري يف
براغ حول �سيا�سة الإعالم اجلماهريي (دي�سمرب  .)1994ويف هذا ال�صدد ت�شري التو�صية �إىل
�أن كال من التمويل العام �أو املختلط (العام والتجاري) يجب �أن نكون مر�شحة ،وترتك للدول
الأع�ضاء اختيار �أف�ضل نظام متويل .وتكمن مزايا التمويل العام املح�ض يف �أنه ي�ضمن درجة
�أكيدة من اال�ستقالل عن القيود التجارية ومن ثم حماية م�صالح اجلمهور والأقليات .من ناحية
�أخرى ،ف�إن التمويل التجار يقوي الأ�سا�س املايل ملحطات بث اخلدمة العامة ورمبا ميكنها من
�أن تظل قادرة على املناف�سة ،ال�سيما يف الدول التي يعد فيها التمويل العام غري م�ستقر ،وال
ميكنه وحده �أن ي�ضمن متويال م�ستقرا.
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� .40إن التزام �رشكات ت�شغيل الكابل وال�شبكات بنقل قنوات بث اخلدمة العامة هو �أمر
ممتد يف كل �أنحاء الدول الأوروبية .ومن �أجل �ضمان التوافر امل�ستمر لهذه القنوات ،تطالب
التو�صية الدول الأع�ضاء باحلفاظ على «قواعد نقل �إلزامية» فيما يتعلق ب�شبكات الكابل ودرا�سة
تقدميها فيما يتعلق بالتوزيع اجلديد واملنابر التي تربز كنتيجة للتحول �إىل البث الرقمي .وترى
�أن «قواعد النقل الإلزامية» يجب �أن تطبق ب�صفة رئي�سية عندما يكون لدى �رشكة ت�شغل منربا
جديدا احتكار بحكم القانون �أو بحكم الأمر الواقع ،ل�ضمان �أن تكون خدمات الربامج ملحطات
البث العامة متاحة للجميع ،ح�سبما ت�ستلزم مهامهم.

(� )6إجراءات دعم و�سائل الإعالم
 .41تنق�سم �إجراءات دعم و�سائل الإعالم ب�صفة عامة �إىل فئتني منف�صلتني :الإعانات
املبا�رشة واحلوافز غري املبا�رشة مثل التخفي�ضات املالية .وينظر ب�صفة عامة �إىل �أن الإجراءات
من هذا النوع ميكن �أن تكون مفيدة يف تعزيز تعددية و�سائل الإعالم وتنوعها كما تفيد يف
مواجهة الت�شوهات و�أوجه الق�صور يف ال�سوق .غري �أنه يف بع�ض الدول ال ت�ستخدم مثل
تلك امل�شاريع لأنها ينظر �إليها على �أنها تتناق�ض مع املبد�أ اجلوهري القا�ضي با�ستقالل و�سائل
الإعالم عن الدولة.
� .42صحيح �أي�ضا �أن �إجراءات الدعم املايل ميكن �أن تتداخل مع ال�سوق وقد تغري بنية
ال�سوق .ولذا فمن ال�رضوري ،عندما ي�ستخدم الدعم يف االرتقاء بالتعددية� ،أن تو�ضع معايري
مو�ضوعية ملنح املعونة .ومن �أجل جتنب �أي تدخل ،يتعني حتديد مبلغ وفرتة وبنية �إجراء
الدعم على نحو وا�ضح �سلفا .وت�ؤكد التو�صية على هذه النقطة وال ت�ضع متييزا بني الدعم الذي
يقدم لل�صحافة �أو ملحطات البث اخلا�صة .وكال النوعني من و�سائل الإعالم ،رمبا من ناحية
املبد�أ ،يكون من حقهما احل�صول على الدعم .عالوة على ذلك ،ت�ؤكد التو�صية �أنه يتعني توجيه
اهتمام خا�ص �إىل الكيانات الإعالمية على امل�ستويني املحلي والإقليمي ،حيث �إن الأخرية ب�صفة
عامة لديها موارد �أقل عن منافذ الإعالم على امل�ستوى القومي وتعمل يف ظروف ندرة �أكرث.
 .43من املعرتف به يف التو�صية �أن اخلطط املالية لدعم الإنتاج ال�صوتي واملرئي ب�صفة
عامة (ال�سينما والبث و�أنواع �أخرى من حمتوى الو�سائط املتعددة) تعد جوهرية يف تعزيز
التعددية الثقافية .ويف هذا ال�صدد ،يعترب �أن نظم الدعم الأوروبية القائمة (للت�صوير ال�سينمائي
والإنتاج ال�صوتي املرئي الآخر) مثل برنامج و�سائل الإعالم لالحتاد الأوروبي و�صندوق
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الإنتاج امل�شرتك ملجل�س �أوروبا (يوراميدجز) يتعني �أن ي�ستمر دعمها .كذلك ف�إن �أهمية وجود
خطط توزيع فعالة هو �أمر معرتف به �أي�ضا يف التو�صية.
 .44عالوة على م�شاريع الدعم التي تهدف �إىل حفز الإنتاج ال�سمعي الب�رصي ،يجوز
متابعة �أهداف �أخري �أكرث حتديدا فيما يتعلق بالإعانة .ويف بع�ض الدول ت�ستخدم ب�صفة رئي�سية
يف ت�شجيع الداخلني اجلدد �إىل ال�سوق �أو توجه �إىل و�سائل الإعالم التي ميكن �أال تكون قادرة
على اال�ستمرار يف �سوق تناف�سي بدونها .ويف دول �أخرى يتم توجيهها نحو احلفاظ على
البني الإعالمية القائمة .وكل املناهج �صحيحة وعلى الدول الأع�ضاء �أن ت�صمم �سيا�سة الإعانة
اخلا�صة بها �آخذة يف االعتبار موا�صفات امل�شهد الإعالمي فيها.

( )7البحث العلمي
 .45بالنظر �إىل العالقة املعقدة والغام�ضة �أحيانا بني تركيز و�سائل الإعالم والتعددية،
مهما �أن يتم �إجراء املزيد من الأبحاث يف هذا اجلانب .ولذا ف�إن الدول الأع�ضاء
يعترب � ً
أمرا ً
مدعوة �إىل التفوي�ض ب�إجراء �أو دعم الأبحاث يف هذا املو�ضوع .والت�أثري املحدد الذي قد
تولده خدمات وتكنولوجيات االت�صال اجلديدة على التعددية يجب �أن يكون هو تركيز امللكية
الرئي�سي للدرا�سات امل�ستقبلية.
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