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"تنظـيـ ـ ــمات البـ ــث الفض ـ ــائي
عاملي ًا والدور العـربي املطلوب"

إع ـ ــداد
مرمي راش ــد الـخـ ــاطر
نائب مدير عام
مركز الدوحة حلرية اإلعالم
كات ـ ــبة وإعـ ـ ــالمــية قطــريـة

مته ـيــد
التقدم السريع الذي شهدته تكنولوجيا اإلعالم مبا فرضه من حترير لألسواق اإلعالمية
إن
ّ
منذ ثمانينيات القرن العشرين ،قد أدى إلى إدراج تغييرات جذرية في هيكلية القطاع اإلعالمي
ووظيفته .ويبدو جلياً أن السيناريو اجلديد يطرح حتديات جديدة على اإلعالم تتبلور عدد من
املسائل .ومن شأن هذه الدراسة أن يستعرض مختلف التنظيمات الصادرة في عدة دول لضبط
تدفق محتويات القنوات الفضائية – السمعية والبصرية – إلى املنازل واملجتمعات احمللية مباشرة
عبر األقمار الصناعية ،مستكمل ًة بذلك البث األرضي القدمي وخدمات الفضائيات ،في زمن استولى
فيه زخم القنوات اخلاصة والفضائية على القطاع الترفيهي بأسره ،ما منح السلطات العامة الدافع
لتنظيم السيناريو اإلعالمي وإدارته.

تتألف هذه الدراسة من ثالثة أقسام:
يتولى القسم األول :إدراج اجلدل القائم في سياقه مبناقشة ظهور تكنولوجيا البث الفضائي وطرح
املسائل الفلسفية التي أثارها حيال حرية التعبير وضبط القطاع اإلعالمي.
وفي القسم الثاني :يسعى البحث إلى استعراض ممارسات ضبط البث الفضائي في بعض الدول
مثل ،الواليات املتحدة األمريكية ،وبريطانيا ،وهولندا ،وأستراليا ،والهند ،وكندا،
واالحتاد األوروبي ،ودول الشرق األوسط.
أما القسم األخير :فيقوم البحث بتحليل ممارسات ضبط البث الفضائي في خالصة ختامية،
ويدرج التوصيات اخلاصة باملنطقة العربية.
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القسم األول
البث الفضائي:
القنوات الفضائية هي القنوات التي ميكن مشاهدتها عبر األقمار الصناعية مقارنة بقنوات
التلفزة األرضية – التي يتم بثها عبر املوجات اإلذاعية الصادرة عن عدة قنوات أرضية مستقلة
– وقنوات التلفزة الكابلية – املوزّعة عبر كوابل متحدة احمل��ور حتت األرض .وفي عدة مناطق
مقدمة مجموعة أوسع من
من العالم ،تستكمل اخلدمات الفضائية اإلشارات األرضية القدميةّ ،
القنوات واخلدمات ،مبا فيها تلك احملصورة باملشتركني .وتتوفر ثالثة أنواع أول ّية الستقبال القنوات
الفضائية :االستقبال املباشر من املشاهد ،واالستقبال من الشركات التابعة لقنوات التلفزة احمللية،
واالستقبال من الصحون الالقطة لتوزيعها عبر أنظمة الكوابل األرضية.
وبهذا التطور التكنولوجي ،استبدل مفهوما الزمان واملكان بالبث الفضائي الذي شكل حت ّوالً
منوذجياً في تاريخ تكنولوجيا االتصاالت وطريقة تص ّور العالم.

فكرة الضبط :
ليس ضبط اإلعالم بخطاب جديد وليس احلديث حولها حديثا مفاده تقييد احلريات اإلعالمية.
تبدلت بشكل جذري تبعاً للتغيرات الطارئة على النظام العاملي وما أُحرز نت
وإمنا فكرة الضبط قد ّ
تقدم في املجال التكنولوجي .والواقع أن الوسائل التكنولوجية احلديثة قد جنحت في القضاء على
الفرضيات املطروحة سابقاً حول ضبط اإلعالم.
إال أن "اإلعالم بالتدفق احلالي في مختلف وسائطه" يفرض أهمية تنظيمه دائماً مع أن محتواه
قد يختلف من ثقافة إلى أخرى .ومبا أن "ما يصنف باملضامني اإلعالمية غير املسؤولة" تندرج في
سياق ذاتي بحت ،فيمكن حتديد هذا النوع من املضامني واملواد اإلعالمية بوجه عام على أنه إعالم
ال ميتثل لألولويات األخالقية االجتماعية والثقافية والتنموية التي يحرص أحد املجتمعات احمللية/
البلدان على احترامها ،وال يخدم صاحلها العام.
يشكل ضبط احملتوى اإلعالمي حتدياً في مختلف دول العالم ال سيما أن النفاذ إلى نصوص
– مرئية ومسموعة – تعتبر "غير الئقة" لصالح األمة/األسرة/املجتمع باتت متوفرة بال حسيب أو
رقيب أو ضوابط تفرضها الدول .وفي هذا السياق ،طرحت قنوات التلفزة الفضائية أسئلة صعبة
حول إمكانيات وأشكال الضبط اجلديدة لتصنيف احملتوى .إال أن مناذج متن ّوعة من الضبط قد
ط ّبقت على هذا القطاع بسبب األهمية االجتماعية والثقافية التي يكتسبها البث .وتو ّلت إدارات

حكومية تنفيذ آليات الضبط هذه التي سلِّمت أحياناً إلى هيئات مستقلة عن احلكومة تقوم على
قاعدة تشريعية .ولكن التنظيم املنهجي للبث الفضائي ال يزال متأخراً.

ملاذا الضبط؟
في الدراسة التي أجرتها سيفرسنت( )Syverstenحول الوضع اإلعالمي السائد في النرويج،
طرحت أربعة أنواع من احلجج لضبط اإلعالم بوجه عام والبث اإلعالمي بوجه خاص .ويرتبط
قلقها األساسي حيال اإلعالم "غير املضبوط" مبسألة السياسة الثقافية .أما مواضع القلق الثالثة
األخرى فتكمن فيما يلي:
 -1مصالح الصفقات اإلعالمية.
 -2والسياسة االستهالكية.
 -3وضبط التنافس.
وقد حدد دليل منظمة اليونسكو لضبط البث اإلعالمي مبادئ أساسية تتمثل أيضا فيما يلي:
 )1دور اإلعالم في املسار الدميقراطي.
 )2قدرة اإلعالم على تعزيز الترويج الثقافي واملصالح واألولويات الوطنية.
 )3املصالح االقتصادية للدولة املعنية.
وتتمحور هذه املبادئ حول مجموعة من األسئلة تضمن اإلجابة عنها ضبط البث اإلعالمي:
"إلى أي مدى تسمح احلكومات باالستثمار الداخلي في قطاعاتها اإلعالمية ،بدالً من اإلبقاء
على ضوابطها الوطنية؟ هل من شراكات جتارية ينبغي تشجيعها أم ال؟ هل ينبغي تطبيق قانون
التنافس العام على البث أم يجدر حتصني اإلعالم من اقتصاد السوق احلرة نتيجة لالعتبارات
الثقافية؟"
وقد اتبعت عدة دول توجيهات منظمة اليونسكو بالرغم من استقطابها لالنتقادات من مختلف
األوساط في تنظيم القوانني واآلليات.
وفي هذا الصدد يسود منطقان داعمان لضبط البث اإلعالمي:
أولهما :تكنولوجي.
وثانيهما :اجتماعي سياسي.
أما املنطق التكنولوجي فيرتبط باملوجات التي يتم بثها ،في حني يشير املنطق االجتماعي
الثقافي إلى البيئة االجتماعية الثقافية والسياسية ونظام القيم السائد في أحد املجتمعات أو
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إحدى األمم .الواقع أن ضبط نظام البث مبرر دائماً على أنه "أداة لالحتاد الوطني واحلفاظ على
الكرامة الثقافية" .ولكن التكنولوجيا قد حلّت مكان مفهوم احملافظة الثقافية .وأفاد آرثر كالرك
( )Arthur Clarkالذي ابتكر االتصاالت عبر األقمار الصناعية بأن "الكلمة الفصل تكون دائماً
للتكنولوجيا وليس السياسة في النضال في سبيل اإلعالم".
وال يخفى على أحد أن حدود البث اإلعالمي شفَّافة .ومن شأن اجتياز اإلشارات الفضائية لهذه
احلدود أن يساهم في تقويض احلماية التنظيمية التي تتوقف بشكل أساسي على ضرورة ضبط
متت إلى منوذج التواصل اجلديد بصلة كما
أي مواد يسهل حتديدها .إال أن القوانني القدمية ال ّ
ذكر وليام جيبسون(“ :)William Gibsonال وجود لهناك ،هناك".

إذا ما هي املسألة الفعلية املطروحة في مجال تنظيم البث؟
إن الهيئة البريطانية لضبط االتصاالت – أوفكوم  – Ofcomذكرت في وثيقتها االستشارية
( )2004حول قانون البث أن "البث وحرية التعبير مترابطان إلى حد بعيد .فأحدهما يجري في دم
اآلخر .وال ميكن للتوتر القائم بني احلق بحرية التعبير والقيود املفروضة عليه أن يكون أكثر حدة
مما هو عليه لدى إعداد قانون يتوخى ضبط البث اإلعالمي" .وقد أثيرت عدة نقاشات وجداالت
حول العالقة التعارضية القائمة بني حرية اإلعالم وضبط اإلعالم.
وفي هذا السياق ،تقوم املبادئ املس ّيرة حلرية التعبير في األنظمة الدميقراطية على احلق
بالتعبير عن اآلراء بحرية تامة بالوسيلة التي يراها املرء مناسبة ،واحلق بالتلقّي والنشر والنفاذ
إلى اإلعالم واألفكار والرسائل من كل األنواع بغض النظر عن احلدود وعبر كل أنظمة التواصل.
التوسط
وعند هذه النقطة بالذات ،تطرح مصلحة أو أولوية األمة/املجتمع ،ما يفرض السعي إلى
ّ
بني هذين القطبني.
فهل ميكن تأمني التوافق بني تنظيمات البث وااللتزام األساسي بحرية التعبير ضمن اإلطارات
التنظيمية؟

القسم الثاني
مناذج ألنظمة ضبط محتويات البث في العالم
اململكة املتحدة
قامت الهيئة البريطانية لتنظيم االتصاالت ( )Ofcomمبوجب قانون االتصاالت لعام ()2003
يُشار إليه بعبارة القانون وقانون البث اإلذاعي بصياغة قانون للقطاع املرئي واملسموع من شأنه أن
ّ
ينظم مجاالت البرامج والرعاية واإلنصاف واخلصوصية ،بهدف ضمان تطبيق املعايير املتعا َرف
عليها بشكل عام على محتوى خدمات قنوات التلفزة واإلذاعات لتو ّفر احلماية املناسبة للجمهور
وحتول دون تع ّرضه ألي مواد مسيئة أو مهينة .وقد ُعرف هذا القانون بقانون أوفكوم للبث.
وينص هذا القانون على ضرورة االمتناع عن بث البرامج التي قد تعيق النمو اجلسدي أو العقلي
ّ
أو األخالقي لألشخاص دون الثامنة عشرة من العمر وحمايتهم عبر تصنيف املواد غير املالئمة
لهم في جدول مناسب.
أما في برامج الواقع أو املواضيع الواقعية ،فيجدر االمتناع عن تضليل اجلمهور .وعند تطبيق
املعايير املتعا َرف عليها عاملياً ،يُفت َرض من أصحاب قنوات التلفزة أن يضمنوا تبرير عرض املواد
املهينة بسياقها املناسب .وقد تشمل هذه امل��واد على سبيل املثال ال احلصر :العبارات املهينة،
والعنف ،واجلنس ،والعنف اجلنسي ،واإلهانة ،والفنت ،وانتهاك الكرامة اإلنسانية ،والتمييز باملعاملة
ال على أساس السن ،واإلعاقة ،واجلنس ،والعرق ،والدين ،واملعتقدات ،فض ً
أو الكالم (مث ً
ال عن
امليول اجلنسية) .كذلك ،ينبغي بث املعلومات املناسبة التي قد تساعد على جتنّب اإلهانة أو
حدتها.
التخفيف من ّ
كما يجب مبوجب هذا القانون أن متتنع قنوات التلفزة واإلذاعات عن عرض أي مواد من شأنها
تشجع أو حتثّ على ارتكاب اجلرائم أو أعمال الشغب ،كما ينبغي عليها عدم بث عروض عملية
أن
ّ
ألية تقنيات إجرامية حتتوي على تفاصيل قد تخ ّول ملن يشاهدها ارتكاب جرمية ،ما لم تب ّرر
الرقابة ذلك .أما فيما يتعلق مبحتوى البرامج الدينية ،فيُطلب من أصحاب قنوات التلفزة التزام
الدرجة املناسبة من املسؤولية.
ويقضي قانون االتصاالت لعام ( )2003أن تقوم الهيئة البريطانية لتنظيم االتصاالت ()Ofcom
بتنظيم محتوى البث بالشكل الصحيح آخذ ًة "املعايير االجتماعية" بعني االعتبار .وعليه فإن احملتوى
اجلنسي الفاضح املقبول على عدة شاشات أوروبية ،غالباً ما يكون مرفوضاً في اململكة املتحدة.
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وزي��اد ًة على ذلك فإنها تفترض على أصحاب قنوات التلفزة البريطانية التزام احلياد السياسي
بشكل صارم وهو أمر ال ينطبق دائماً على األنظمة املرعية في بلدان أوروبية أخرى.
ومع ذلك ،تعتبر محكمة العدل األوروبية أن اململكة املتحدة قد أخفقت في التزاماتها حيال
هذا التوجيه ،أوالً :عبر سوء تفسير األسس التي يخضع لها أصحاب القنوات الفضائية اخلاضعة
للنظام القضائي البريطاني ،وثانياً :عبر تطبيق أنظمة مختلفة إلصدار التراخيص إلى خدمات
البث الفضائي احمللية وغير احمللية ،وأخيراً :عبر ممارسة رقابة على البرامج التي يب ّثها أصحاب
قنوات التلفزة اخلاضعني للنظام القضائي السائد في دول أخرى من االحتاد األوروبي.
االتفاقية األوروبية حول البث التلفزيوني عبر احلدود (جتربة االحتاد األوروبي):
تُعتبر هذه االتفاقية أول اتفاقية دولية في هذا املجال التي تضع إط��اراً قانونياً للبث احلر
للبرامج التلفزيونية عبر احل��دود في أوروب��ا وذل��ك من خ�لال تطبيق احل��د األدن��ى من القواعد
املشتركة في مجاالت مختلفة مثل البرمجة واإلعالن والرعاية وحماية بعض احلقوق الفردية.
إن ه��ذه االتفاقية تعهد إل��ى ال��دول التي تقوم بالبث مهم َة ضمان امتثال خدمات البرامج
التلفزيونية ألحكامها .وفي املقابل ،يتم ضمان حرية استقبال خدمات البرامج وكذلك إعادة بثها
مبا ميتثل للحد األدنى من أحكام االتفاقية.
تنطبق االتفاقية على كل برامج البث عبر احل��دود بغض النظر عن وسائل البث التقنية
املُستخدمة (القمر الصناعي ،الكابل ،أجهزة اإلرسال األرضية ،إلخ ).وأحكامها الرئيسية تعالج
مواضيع مختلفة مثل حرية التعبير ،واالستقبال ،وإعادة اإلرسال؛ وحق الرد (الطابع العابر للحدود
لهذا احلق وأي ُسبل أخرى مشابهة) ،واملواد اإلباحية ،والعنف ،والتحريض على الضغينة والعرقية،
إلخ( .متنع االتفاقية عرض هذه األعمال) ،وحماية الشباب ،وعرض األعمال األوروبية ،في الفترات
املخصصة لها ،حيث يكون ذلك ممكناً ،وعرض األفالم السينمائية (عادة بعد عامني على األقل من
عرضها األول أو عام واحد في حالة األفالم التي اشترك صاحب القناة بإنتاجها)؛ ومعايير اإلعالن
(على سبيل املثال :يُحظر عرض اإلعالنات التي تتناول التبغ واألدوية والعالجات الطبية املتوفرة
بنا ًء على قواعد رعاية البرامج وعلى وصفة طبية فقط ،وفرض القيود على إعالنات بعض املنتجات
مثل املشروبات الكحولية)؛ ووق��ت اإلع�لان (فال يتجاوز ع��ادة ( )%15من وقت اإلرس��ال اليومي
و( )%20من أي برنامج مدته ساعة)؛ والفواصل اإلعالنية (على سبيل املثال :يسمح بفاصلَني
في خالل أي فيلم يدوم تسعني دقيقة ،وال يسمح بأية فواصل خالل األخبار أو أي برنامج يتناول
الشؤون احمللية ويدوم أقل من ( )30دقيقة).
وحالياً ،يخضع كل صاحب قناة تلفزة ميكن تلقّي بثها في االحت��اد األوروب���ي لالختصاص
القضائي السائد في دول��ة واح��دة فقط هي عضو في االحت��اد األوروب���ي ،كما تنطبق القواعد

األساسية اخلاصة بحماية القاصرين على تقدمي اخلدمات السمعية والبصرية كافة.

أستراليا
تتحمل اإلذاع��ات وقنوات التلفزة املسؤولية األساسية عن التحقق من أن البرامج التي تبثها
تعكس معايير املجتمع القائمة فيه في حني أن معظم نواحي محتويات البرامج تخضع لقواعد
املمارسات التي طورتها مجموعات مختصة مت ّثل مختلف قطاعات البث.
وتلتزم بعض نواحي البث بشروط الترخيص املُب َّينة في قانون خدمات البث للعام ( .)1992فعلى
سبيل املثال :تخضع اإلذاعات وقنوات التلفزة التجارية واالجتماعية وغيرها من القنوات لشرط
في الترخيص مينعها من بث إعالنات عن التبغ.
ويتم تنظيم محتوى البرامج األسترالية وبرامج األطفال التي تُعرض على قنوات التلفزة التجارية
من خالل معايير إلزامية حتددها الهيئة األسترالية لالتصاالت ووسائل اإلعالم ( )ACMAبعد
استشارة القطاع واجلمهور ،علماً بأن هذه الهيئة قد طرحت معايير تُعنى مبواضيع معينة وتتولى
املقدمة بشأنها من
مراقبة امل��واد املرتبطة ببعض ش��روط الترخيص والتحقيق في الشكاوى
ّ
اجلمهور.
ويُفت َرض من قنوات التلفزة نفسها أن تضمن انعكاس املعايير االجتماعية في البرامج التلفزيونية
مبوجب نظام من قواعد املمارسات التي يط ّورها القطاع .أما محتوى برامج األطفال فيتم تنظيمه
من خالل املعايير اإللزامية للبرامج .ويُفرض شرط إضافي على بعض قنوات التلفزة التجارية
املرخَّ ص لها يُلزِ ُمها بث احلد األدنى من احملتويات احمللية داخل مناطق البث احمللي التي تغطيها.

ال ـ ـهـند
مفصلة لتنظيم القنوات الفضائية األجنبية تتمثل في إلزام هذه
قامت الهند مؤخراً بإعداد آلية
ّ
القنوات بالتسجيل في الهند ،واالمتثال بحد أدنى محدد من الدخل ،ودعم الشركات الهندية التي
تستطيع من خاللها البث عبر خط اتصال مباشر باألرض ،وتسهيل مهمة مراقبة البرامج التي
تبثها .ويلحظ القانون ضرورة أن تتق ّيد القنوات الفضائية األجنبية بـ "احلد األدنى" من معايير
تنص عليه قوانني البث املطبقة في الهند .أما قانون
األهلية وتتح ّمل املسؤولية كاملة حيال ما ّ
البرامج واإلعالنات املخصصة للخدمات الكابلية فقط ،فقد مت توسيع نطاقه ليشمل مجاالت
القنوات الفضائية أيضاً.
ووفقاً لهذا القانون ،ال يُس َمح بعرض أية برامج على اخلدمات الكابلية تتنافى مع الذوق السليم،
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أو تخ ّل ب��اآلداب العامة ،أو تتضمن نقداً للبلدان الصديقة ،أو تتع ّرض باإلساءة إلى األدي��ان؛ أو
تتضمن مشاهد أو عبارات تزدري باجلماعات الدينية ،أو حت ّرض على اتخاذ مواقف طائفية ،أو
تتضمن أي مشاهد فاسقة أو افترائية أو متعمدة ،أو تلميحات خطأ أو غير محتشمة أو زائفة أو من
تشجع على اتخاذ مواقف مناهضة
شأنها أن حت ّرض على العنف أو اإلخالل بالقانون والنظام؛ أو
ّ
للوطنية أو تتضمن أي انتهاك حلرمة احملاكم ،أو تشهير بنزاهة الرئيس أو القضاء ،أو سالمة
األمة؛ أو تنتقد أو تشتم أو تفتري على أي فرد أو جماعة أو شرائح محددة من املجتمع واجلمهور؛
تشجع على اإلميان باملعتقدات اخلرافية أو اإلميان األعمى بالديانات؛ أو تش ّوه سمعة املرأة أو
أو
ّ
صورتها أو جسدها مبا ينعكس بشكل غير محتشم أو ازدرائي عليها ،أو يُفسد األخالق واآلداب
العامة أو يش ّوه سمعة األطفال؛ أو حتتوي على مشاهد أو عبارات تعكس تصرفات االنحالل
األخالقي أو السخرية أو الغرور في تصوير بعض اجلماعات العرقية واللغوية واإلقليمية؛ أو تتنافى
مع أحكام قانون الصناعة السينمائية الصادر في العام ( .)1952ويفرض القانون على الشركات
املزودة للخدمات الكابلية أن تبذل كل ما في وسعها لعرض برامج تُبرز املرأة بشكل إيجابي وفي دور
قيادي ورصني يُظهر الصفات احلميدة التي تتمتع بها في بناء األخالق واملجتمع.
(املعدلة) الصادرة في العام ( )2000فهي حت ّمل
أما قواعد شبكات قنوات التلفزة الكابلية
ّ
الشركات املزودة للخدمات الكابلية مسؤولية بث أي برامج ُمسيئة أو إعالنات تتمحور حول التبغ
تشجع "بشكل مباشر أو غير مباشر
واملشروبات الكحولية .وحتظر القوانني بث اإلعالنات التي
ّ
على إنتاج أو بيع أو استهالك السجائر أو منتجات التبغ أو النبيذ أو الكحول أو غيرها من
املشروبات املُسكرة" ،كما حتظر بث اإلعالنات حول امل��واد البديلة حلليب األطفال أو زجاجات
ضع.
اإلرضاع أو أغذية ال ُر ّ
هذا ويقترح مشروع القانون إنشاء الهيئة الهندية لتنظيم البث ( .)BRAIومع أنه تُرك ألصحاب
ِب من كل منهم أن يقوم
قنوات التلفزة أنفسهم خيار التنظيم الفعلي حملتوى البرامج ،إال أنه ُطل َ
بتصنيف ه��ذا احملتوى على أس��اس املوضوع وامل��ادة والعرض واللغة وطريقة التقدمي السمعية
والبصرية.
وهكذا يتم تصنيف احملتوى إلى الفئات التالية:
 )U( -1برنامج غير مق ّيد.
مخصص للراشدين.
 -2و( )U/Aبرنامج غير مق ّيد/برنامج
ّ
 -3و( )Aبرنامج للراشدين ،كما هي احلال بالنسبة إلى محتوى أفالم السينما.
على أن يتم عرض البرامج املصنّفة للراشدين بعد الساعة احلادية عشرة مساء فقط والبرامج
املصنّفة ( )U/Aغير املق ّيدة/املخصصة للراشدين (ملن يتجاوزون  12سنة من العمر) بعد الساعة

الثامنة مساء فقط .ويكمن دور الهيئة الهندية لتنظيم البث ( )BRAIفي اإلشراف على عمل مدققي
احملتوى الذين يتم تعيينهم من قبل كل قناة/شبكة.
وتهدف محاوالت الهند األخيرة إلى تنفيذ مشروع قانون يُعنى بالبث و بتزويد املشاهدين بآلية
متكنهم من رفع شكاويهم وطلب تعديل محتوى البرامج واإلعالنات .أما مسودة مشروع القانون التي
مت تعميمها ملناقشتها فتذكر أن القانون يعتزم حتميل أصحاب قنوات التلفزة واملُعلنني مسؤولية أكبر
مبا أنهم سيكونون ملزمني بإجراء أبحاث بشكل منتظم حول تأثر املشاهدين بغية تقليص احتمال
تقدميهم الشكاوى الفردية ومنح أصحاب قنوات التلفزة حق الر ّد أمام هيئة حكومية مستقلة قبل
حظر القناة أو مقاضاتها .فض ً
ال عن ذلك ،يجب أن تتقيد اإلعالنات مبعايير "الشرعية والنزاهة
واحلشمة واحلقيقة" الدولية .والالفت أن أصحاب قنوات التلفزة يتح ّملون أيضاً مسؤولية بث أي
إعالن مضلّل.

الصـني
املختصة بتنظيم قنوات التلفزة
إن اإلدارة احلكومية لإلذاعة واألفالم والتلفزيون هي الهيئة
ّ
الفضائية األجنبية في الصني .وقد عملت على صياغة إجراءات محددة لتعزيز إدارة قنوات التلفزة
األجنبية األرضية تفرض عليها االمتناع عن بثّ أي محتويات من شأنها أن تخالف القوانني واألنظمة
تهدد الوحدة الوطنية ،أو تع ّرض سيادة الصني وشرفها للخطر ،أو تلحق
السائدة في الصني ،أو ّ
الضرر باألمن القومي ،أو تش ّوه سمعة الصني ومصاحلها .ويحظر عليها أيضاً الكشف عن أسرار
الدولة ،واحلثّ على الشقاق العرقي واحلقد والتمييز العرقي ،وتهديد االستقرار االجتماعي ،ونشر
األعمال املشينة التي حتض على العنف والشعوذة وعبادة الشياطني و ازدراء احلضارة القومية
وتقاليد الصني.

كـن ــدا
تُعتبر اللجنة الكندية للراديو والتلفزيون واالتصاالت السلكية والالسلكية ( )CRTCوكال ًة
مستقلة مسؤولة عن تنظيم أنظمة البث واالتصاالت السلكية والالسلكية في كندا .وتقوم هذه
اللجنة بالتعاون مع املجلس الكندي ملعايير البث ( ،)CBSCوهو مؤسسة مستقلة غير حكومية
أنشأتها اجلمعية الكندية ألصحاب القنوات ( ،)CABب��إدارة قنوات التلفزة اخلاصة .وفي هذا
الصدد ،تولت الهيئات املختصة تطوير قانون أخالقيات املهنة لتوثيق إجن��ازات مالكي ومديري
قنوات وشبكات البث وشركات اخلدمات املختصة (املُشار إليهم بعبارة "أصحاب قنوات التلفزة").
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وينص هذا القانون على أن تكون املسؤولية األولى جتاه مستمعي اإلذاعات ومشاهدي التلفزيون
في كندا في مجال نشر املعلومات واملستجدات وتزويدهم مبجموعة كبيرة من البرامج الترفيهية
لتلبية التن ّوع في أذواق املستمعني واملشاهدين وضرورة وضع معايير أخالقية لألعمال في التعامل
مع املعلنني ووكاالتهم.
يتوجب على أصحاب القنوات الفضائية
يعتبر القانون أن ضرورة احترام الناس عنصر أساسي ّ
كسبه واحلفاظ عليه فقط من خالل االمتثال ألعلى معايير اخلدمة العامة والنزاهة املمكنة .وبنا ًء
عليه ،ينبغي إع��داد كل برامج املسابقات واإلعالنات على الهواء شريطة أن تجُ رى بشكل عادل
ُفسر أي جوائز
وقانوني وأال تش ّكل أي خطر ،أو تضلل أو تزعج أو تضايق اجلمهور ،كما يجب أن ت َّ
ُقدم أو وعود ت َ
ُقطع.
ت َّ
وكذلك يجب أن يُ��درك أصحاب قنوات التلفزة بأنه من احملتمل أن يشاهد أوالد أكبر سناً
التلفزيون بعد الساعة التاسعة مساء ،ما يفرض التق ّيد باألحكام التي تسمح للمشاهدين باتخاذ
واع بالنسبة إلى مدى مناسبة البرامج لهم وألفراد عائلتهم.
قرار ٍ
كما ميكن ألصحاب قنوات التلفزة استخدام حق االستبدال الذي تسمح به اللجنة الكندية
لإلذاعة والتلفزيون واالتصاالت السلكية والالسلكية ( )CRTCعلى البرامج املستوردة إلى أسواقهم
قبل فترة املشاهدة املتأخرة لتزويد املشاهدين بتقارير حول تصنيف البرامج الكندية وغير الكندية.
ويُفت َرض من أصحاب قنوات التلفزة أيضاً اتخاذ تدابير خاصة تهدف إلى حتذير املشاهدين حيال
محتوى البرامج املخصصة للراشدين وال سيما اإلعالنات التي تتضمن مواداً جنسية فاضحة أو
لغة فظة أو عدوانية مخصصة للمشاهدين الراشدين قبل الساعة التاسعة مساء.

الواليات املتحدة األمريكية
إن جلنة االت��ص��االت الفدرالية ( )FCCهي وكالة مستقلة تابعة حلكومة ال��والي��ات املتحدة
األمريكية أنشئت مبوجب قانون صادر عن الكونغرس مينحها صالحياتها ،وقام الرؤساء بتعيني
أغلبية أعضائها .تعمل جلنة االتصاالت الفدرالية ( )FCCعلى حتقيق ستة أهداف استراتيجية
في مجاالت اإلنترنت واملنافسة والطيف الترددي ووسائل اإلعالم وأمن الناس وسالمة األراضي
وحتديث جلنة االتصاالت الفدرالية (.)FCC
يعمد أصحاب الشركات املشغلة لقنوات التلفزة الكابلية إلى اختيار القنوات والبرامج التي
يجب توزيعها على املشتركني استجابة لطلباتهم .إال أن هذه اللجنة تقوم على قوانني تندرج في
إطار "بث البرامج عبر الكوابل" اخلاضع إلش��راف ومراقبة الشركة املشغلة للنظام .وال تنطبق

القواعد بشكل عام على محتويات البرامج التي يتم بثها وال ميكن النفاذ إلى القنوات التي ال
متلك الشركة املشغّلة أي مراقبة إشرافية عليها .ومع أن جلنة االتصاالت الفدرالية ( )FCCتعاقب
أصحاب قنوات التلفزة على ب ّثهم ملا تعتبره محتويات غير محتشمة ،إال أنها تعترف بأنها تفتقر
إلى الصالحية لتنظيم قلة احلشمة عبر االشتراك في خدمات مثل القنوات الكابلية .وفي سياق
خدمات بثّ القنوات الفضائية ،يسعى الكونغرس إلى توسيع نطاق القيود املفروضة لتطال بشكل
مباشر خدمات الشركات املزودة للقنوات الفضائية.
مجدفة من خالل
يحظر القانون اجلنائي الفدرالي احلالي التفوه بكلمات "نابية أو بذيئة أو
ّ
االتصال الالسلكي" .ومتلك جلنة االتصاالت الفدرالية ( )FCCصالحية فرض عقوبات إدارية على
ويتوجب على أي مرخَّ ص له بإدارة إذاعة أو قناة تلفزة
االنتهاكات املرتكبة ضد القانون اجلنائي.
ّ
أال يبثّ في أي يوم من األسبوع بني الساعة السادسة صباحاً والساعة العاشرة مساء أي برامج
أو إعالنات غير محتشمة .اجلدير بالذكر أن قلة االحتشام عبارة تشمل األعضاء أو األنشطة
اجلنسية أو اإلبرازية .أما طبيعة اإلساءة إلى االمتياز "فتُقاس من خالل معايير املجتمع املعاصر
لوسائل البث" .وكذلك يعتبر القسم ( )559من القانون األمريكي رقم ( )47جرمية "بث أي أمور
فاحشة من خالل نظام الشركات املزودة للخدمات الكابلية أو بخالف ذلك من دون حماية دستور
الواليات املتحدة".
إن جلنة االتصاالت الفدرالية ( )FCCبصدد إنشاء أسس قانونية لتنظيم قلة االحتشام في
اخلدمات التي تقدمها الشركات املزودة للقنوات الفضائية املباشرة وتتضمن هذه األسس تنظيم
خدمات الشركات امل��ز ّودة للقنوات الفضائية مبوجب القانون اجلنائي ،وكذلك احملتويات غير
احملتشمة في سياق إصدار التراخيص ،ما يعني أن اللجنة ستتولى التحقق من "خدمة مصالح
الناس وما يناسبهم وما يحتاجون إليه" عند منحها أو جتديدها للترخيص.

هـول ــندا
كان السياسيون الهولنديون في مطلع الثمانين ّيات من القرن املاضي ميارسون الضغوط التخاذ
إج��راءات تضمن التنظيم الذاتي للقطاع السمعي والبصري بغية حماية املشاهدين الشباب من
التأثيرات املسيئة والسلبية احملتملة .وقد متت إثارة هذا اجلدل بزخم جديد مع تفشي ظاهرة
وسائل اإلعالم السمعية والبصرية ،ما حدا باللجنة األوروبية إلى دعوة كل الدول األعضاء إلى
اتخاذ التدابير املناسبة .وأفضت هذه اإلج��راءات إلى وثيقة سياسة "ليست لكل األعمار" (Niet
 )voor alle leeftijdenفي العام ( )1997التي ّ
منت عن ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تعمل بصفة
ٍ
وطنية من أجل التنظيم الذاتي للقطاع املرئي واملسموع.
دعم
مجموعة ٍ
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واستجابت مجموعة من املفوضني في القطاع املرئي واملسموع لهذا النداء الصادر عن احلكومة.
وتق ّرر حينئذ إنشاء هيئة مماثلة ذات تنظيم ذاتي .وأ ّدت هذه اجلهود في نهاية املطاف إلى إنشاء
اجلمعية الهولندية لتصنيف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة (.)NICAM
تتمتّع اجلمعية الهولندية لتصنيف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ( )NICAMبدعم واسع
ضمن القطاع املرئي واملسموع في هولندا وه��ي املسؤولة عن تنسيق مخطط (،)Kijkwijzer
الهيئة املستقلة التي ّ
حتذر أولياء األمور واملد ّرسني من ضرر البرامج التلفزيونية أو األفالم على
األطفال مهما كانت سنهم .وقد انتسبت أكثر من ( )2200شركة ومؤسسة فيها سواء من خالل
تنظيم قطاعها أو من خالل االنتساب مباشرة إلى اجلمعية الهولندية لتصنيف وسائل اإلعالم
املرئية واملسموعة ( .)NICAMويتألف مجلس اجلمعية الهولندية لتصنيف وسائل اإلعالم املرئية
واملسموعة ( )NICAMمن ممثلني للقطاع العام وأصحاب القنوات التجارية وموزعي األفالم
وأصحاب دور السينما واملوزعني ومحالت بيع أو تأجير أفالم الفيديو والبائعني بالتجزئة .وقد
ّ
مت تأسيس اجلمعية من خالل التعاون الوثيق بني وزارة التعليم والثقافة والعلوم ( )OCWووزارة
الصحة والشؤون االجتماعية والرياضة ( )VWSووزارة العدل.

لق َيت مخططات اجلمعية الهولندية لتصنيف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ()NICAM
تأييداً واسعاً ،ألنها قضت بتوفير املعلومات حول محتوى املنتجات السمعية والبصرية كما قامت
بتقدمي توصية بالعمر املسموح له مبشاهدة البرامج أو األفالم .وفي  22شباط/فبراير (،)2001
محل قانون رقابة األفالم القدمي .وفي مطلع العام  ،2004قام
حت ّول التشريع اجلديد إلى قانون ح ّل ّ
مجلس الوزراء ومجلس النواب بتقييم اجلمعية الهولندية لتصنيف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة
( )NICAMومخطط ( ،)Kijkwijzerفاعتبرت النتائج احملققة في وقت قصير على أنها ُمش ّرفة
وجاءت اخلالصة بأن هذه اجلمعية تعمل بشكل صحيح مع أنه ينبغي حتسني بعض املجاالت.
تتولى احلكومة مراقبة االمتثال الفعلي إلجراءات التنظيم الذاتي وقد أوكل هذا الدور اإلشرافي
إلى هيئة وسائل اإلعالم التي حتقق بشكل منتظم وتق ّيم سير عمل نظام التنظيم الذاتي .باإلضافة
إلى أن اجلمعية الهولندية لتصنيف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ( )NICAMتجُ ري عمليات
تقييم منتظمة حول االمتثال بالقوانني فض ً
ال عن الدراسات الدورية الستبيان وجهة نظر املشاهدين
حول استخدام مخطط (.)Kijkwijzer

الشرق األوسط:
ال يوجد في الدول العربية نظم لتنظيم محتوى البث اإلعالمي إال فيما يتعلق مبدونات أخالقيات
املهنة التي تلتزم بها كل مؤسسة إعالمية داخلياً وفي نطاقها احمللي ،وهي مدونات غير ملزمة على
الصعيد اإلقليمي أو الدولي فيما يتعلق بالبث عابر القارات سواء على مستوى الساتاليت في البث
التلفزيوني أو اإلذاعي أو البث اإللكتروني على شبكة اإلنترنت ،رغم مرور سنوات طويلة على ظهور
وتطور وتدشني األقمار اخلاصة بها عربيا ورغم التكاثر العددي للفضائيات العربية.
أن الدول العربية تبنت في اآلونة األخيرة باستثناء دولة قطر ميثاقاً يُدعى "امليثاق العربي
إال ّ
للقنوات الفضائية" الذي يهدف إلى تنظيم البث الفضائي والذي طرح في فبراير (.)2008
ويرتكز هذا امليثاق على أنظمة البث املشتركة مع دول أخرى حتظى بهيكلية تنظيم ،وتعكس ق َيم
املجتمع العربي وثقافته .والواقع أن هذا امليثاق مينع أصحاب قنوات التلفزة عن بث أي محتويات
من شأنها املس برموز الدول األخرى  ،وقد جاءت هذه البنود كوسيلة جديدة لتقييد حرية الكلمة
فقط وليس لتجرمي احلرية غير املسؤولة التي انطلقت عبر الفضائيات في السنوات األخيرة من
خالل قنوات السحر والشعوذة وقنوات املخلة باآلداب العامة حيث إن بنود الوثيقة التي اشتملت
على ( )13بندا تطرقت في ( )8منها إلى ضوابط سياسية في مجال حماية املصالح العليا للدول
العربية وصلت إلى حد سحب تراخيص احملطات الفضائية أو وقفها نهائياً أو ملدد مؤقتة ،كذلك
مصادرة األجهزة ،وفرض قيود رقابية على محتويات البرامج ذات الصلة.
بينما لم حتظ الضوابط التي تتعلق بااللتزام بالقيم الدينية واألخالقية للمجتمع العربي رغم
أهميتها إال بأربعة بنود وهم على التحدي من البند التاسع إلى الثاني عشر حيث تضمنت مراعاة
بنيه املجتمع األسرية وترابطه االجتماعي ،واالمتناع عن دع��وات النعرات الطائفية واملذهبية ،
واالمتناع عن بث كل ما يسيء إلى الذات اإللهية أو يسيء إلى املُسلمني أو أتباع الديانات األخرى
والرسل واملذاهب والرموز الدينية اخلاصة بكل فئة ،إضافة إلى االمتناع عن بث وبرمجة املواد التي
حتتوي على مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة  ،وأخيرا منع أصحاب قنوات التلفزة من
توجيه االنتقادات إلى الرموز الثقافية وقادة الدول وعرض اإلعالنات لترويج املخدرات والكحول
والسجائر.
ومن هنا نرى أن الوثيقة تضمنت العديد من القيود والرقابة على ما تنشره احملطات الفضائية
من أخبار أو حوارات أو أحداث حية سياسية فقط ،بينما لم تد ُع إلى وضع ضوابط لتنظيم البث
العام أو احملتوى العام ليشمل كل املواد اإلعالمية املخلة بالهوية :القيم واألخالق واآلداب العامة.
بل لعل أسلوب محاسبة الوسائل اإلعالمية املطروح في الوثيقة بسحب تراخيص احملطات
الفضائية أو وقفها نهائياً أو ملدد مؤقتة ،أو مصادرة األجهزة ،وفرض قيود رقابية على محتويات
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البرامج ذات الصلة ال يخدم احللول والضوابط اإلعالمية املنهجية العصرية املقبولة دوليا كونه
يتعارض مع معطيات وبنود التزمت بها مختلف الدول فيما يتعلق بحرية التعبير واكتساب املعلومات،
والتي تتطلب التعزيز حتما ولكن في ظل وضع معايير وواجبات تطبيق ضوابط املسؤولية اإلعالمية
املنهجية واملؤسسية في ظل االلتزام بحرية اإلعالم .

القسم الثالث
الـخالصة و التحليل:
 -1تسعى معظم الدول واملنظمات جاهد ًة لتعزيز حرية التعبير وتل ِّقي املعلومات في الوقت الذي
حترص فيه أيضا على تنظيم محتوى البث اإلعالمي خلدمة الصالح العام وقاية الفئات
الهشة من اآلثار السلبية لوسائله.
 -2تتدنى إمكانية تنفيذ اآلليات الرسمية ،مثل إصدار التراخيص وفرض القوانني ،في بيئة
تشمل عدداً ضخماً من مصادر احملتوى اإلعالمي.
 -3تختلف املمارسات التنظيمية للبث الفضائي من بلد إلى آخر ال سيما من حيث املقاربة بدءاً
بوضع ملسات خفيفة وص��والً إلى التنظيم الذاتي وفرض القوانني وإنشاء هيئات التنظيم
وحتديد صالحياتها.

 -4لم تقم معظم البلدان بالتمييز بشكل واضح بني إج��راءات تنظيم البث الفضائي وخدمات
البث الفضائي .وإمن��ا تولت توسيع نطاق القيود/األنظمة لتطال خدمات البث الفضائي
املباشر مبوجب القانون القائم ،ما يثير عدداً من الشكوك حول ضمان استمرارها.
 -5تبقى آليات التنظيم اإلعالمية في عدة بلدان قاصرة عن معاجلة مسألة التالقي األساسية
في املجال التكنولوجي املتطور.
تفضل آليات التنظيم الذاتي أو غير احلكومي بدالً من تدخّ ل الدولة
 -6يالحظ أن معظم الدول ّ
رسميا.
 -7تُعِ ّـد معظم الدول إجراءات إلخضاع القنوات األجنبية املوجهة إليها على نظام البث املجاني
لنطاق قوانينها.
 -8ال يزال تنظيم البث الفضائي مب ّرراً بفرضية قدمية تفيد بأن الطيف الترددي الالسلكي
والقنوات هي من املوارد النادرة.
 -9يتم غالباً تهميش السياسات الثقافية لتح ّل محلها األولويات االقتصادية ،خصوصا بعد أن
طغى مفهوم السوق والربحية في املجال اإلعالمي.
 -10ينبغي أن يأخذ أصحاب قنوات التلفزة باإلضافة إلى املنظ ّمني اخللفية الثقافية للمجتمع في
احلسبان عند معاجلة مسائل مثل الصالحيات القانونية التي يجب أن تتمتع بها احلكومات
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في مجال البث واخليارات التي ستم ّكن أية حكومة من اتخاذ اإلجراءات املناسبة ضد أولئك
الذين لم يتق ّيدوا مبتطلبات احلكومة املعنية.
 -11في البيئة اإلعالمية املتطورة يتوفر شكل بديل لتنظيم البث يكمن في مفهوم التنظيم املشترك
عد شك ً
ال من أشكال التعاون في التنظيم املص ّمم لتحقيق األه��داف العامة والذي
الذي يُ ّ
ينطوي على عناصر التنظيم الذاتي فض ً
ال عن التنظيم التقليدي للضوابط والرقابة.
 -12تفتقر الدول العربية إلى نظام موحد ينظم البث اإلعالمي السمعي -البصري والتكنولوجي
(اإلنترنت) ،حني جتتهد هذه الدول في وضع قوانني صارمة للمراقبة ووقف القنوات فيما
يتعارض مع مبدأ حرية التعبير  ،وال يتجاوب مع الضوابط املسوح بها في تنظيمات اإلعالم
املسؤول.

التوصيات:

نظرا ألن العصر احلالي هو عصر الثورة التكنولوجية والرقمية التي تعد مؤشراً رئيساً من
مؤشرات التطور ،وتعزيزا ملفهوم حرية التعبير وتلقي املعلومات ونشرها كما نص عليها اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان في املادة ( )19منه:
“لكل شخص احلق في حرية الرأي والتعبير ،ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون
أي تدخل ،واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود
اجلغرافية”.
وكما نص عليه العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية في املادة ( )19منه :
«لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة».
 .2لكل إنسان حق في حرية التعبير .ويشمل هذا احلق حريته في التماس مختلف ضروب
املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دومنا اعتبار للحدود ،سواء على شكل مكتوب أو
مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
 .3تستتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها في الفقرة ( )2من هذه املادة واجبات ومسؤوليات
خاصة .وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن
تكون ضرورية:
(أ) الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،
(ب) حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة”.
وانطالقا من الضوابط املتعددة التي حتكم عملية التدفق اإلعالمي كما نصت عليها املادة ()20
من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية":
 .1حتظر بالقانون أية دعاية للحرب.
 .2حتظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضا على
التمييز أو العداوة أو العنف”.
نظرا ألن حق احلصول على املعلومة ،و البحث عن احلقيقة والتعبير عنها هو إق��رار حلق
العدالة وهو حق مكتسب بحكم الدستور في كل ُقطـ ْ ٍر  ،ولكن لكونه ليس حب ً
ال على الغارب بل تقوده
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مسؤوليات والتزامات يجب عدم احلياد عنها أو تشويهها عبر اخللط بني مفهومني متعارضني أو
متناقضني ،أو مزدوجني مما يؤدي إلى تنحية أخالق املهنة اإلعالمية جانبا لتشكل بعد ذلك معول
هدم ينخر في املجتمعات العربية وهويتها وثقافتها.
والتزاما مبا تنص عليه املواثيق واملعاهدات الدولية من تعزيز حرية التعبير واإلعالم  ،والتزاما
بالضوابط املتعددة والواجبات واحلقوق والقيود املنصوص عليها فيها جتدر اإلشارة إلى أهمية قيام
الدول العربية مبا يلي:
 −تبني منهجية إعالمية عامة لوضع ضوابط تنظم البث اإلعالمي احمللي واخلاص (عابر
ال��ق��ارات) على املستوى السمعي والبصري واإللكتروني على – اإلنترنت ،فضال عن
ضرورة التزام كل مؤسسة /مدينة /أقمار البث اإلعالمية بإصدار مدونات سلوك املهنة،
وضوابطها وشروطها الستصدار رخص البث في مختلف الوسائل اإلعالمية .
 −طرح برامج توعوية وتثقيفية لتعزيز الثقافة اإلعالمية العامة بشأن نظم احلماية واإلشراف
والوقاية من أضرار وسلبيات البث العام  ،بحيث يكون على عدة مسارات تشمل تصميم
مناهج تعليمية تدريبية ال نظرية خاصة بذلك في التعليم اإللزامي الرسمي  ،فضال
عن تصميم خطط تنفيذية لبرامج التدريب العملي التوعوي (ورش العمل) التي يجب أن
تتكاتف بها املؤسسات اإلعالمية والثقافية ومنظمات املجتمع املدني في كل قطر عربي.
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