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  اإلعالم األستاذ طارق متري، معالي وزيِر
  

  بران باسيل،هندس ُجاالتصاالت الُم معالي وزيِر
  

  لإلعالم األستاذ عبد الهادي محفوظ، الوطنّي المجلِس حضرة رئيِس
  

  والتلفزيونية، اإلذاعيِة حضرة ممثلي ومندوبي المحطاِت
  

  الكريم، أيها الحضوُر
  
  

  جميعًا أهًال وسهًال بكم
  
  

هذه، وهي  العمِل بكم في ورشِة لي، بدايًة، أن أرّحَب يطيُب
من  اليوَم إليِه إلى ما سنتطّرُق نعتبرها غايًة في األهمية، بالنظِر مناسبٌة

في لبنان،  فزيونّيوالتل البّث اإلذاعّي قطاَع تواجُه وتحدياٍت مشكالٍت
 رؤيٍة ا، في سياِقاعتمادُه التي يمكُن الحلوِل ها وبلورِةمناقشِت من أجِل
  . المهّم هذا القطاِع لتطويِر جامعٍة جديدٍة وطنيٍة

  
ها اليوم، نتناوُل التي سوَف األفكاَر دقًة، فإّن أآثَر وآي أآوَن

  :رئيسية، هي مواضيَع ثالثِة حوَل تتمحوُر
  

 والتلفزيوني، والمشاآِل للبّث اإلذاعّي الحالّي أوًال، الوضِع
 .ها هذا القطاعالتي يواجُه
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" الهيئة المنظمة لالتصاالت"التي أطلقتها  ثانيًا، االستشارِة
 البّث تحسيِن من أجِلها، اعتماُد الواجِب السبِل حوَل

  .)FM( اإلذاعّي
  

 بشأِن" المنظمة الهيئُة"التي أطلقتها  وثالثًا، االستشارِة... 
، )Analog( لّيالتماُث من البّث التلفزيونّي االنتقاِل خطِة

 ، عمًال باتفاقيِة)Digital( الرقمّي إلى البّث التلفزيونّي
 .، التي وّقع لبنان عليها2006جنيف 

  
والسادة، أن  عنكم، أّيها السّيداُت وفي هذا السياق، ال يغيُب

االستشارتين المتعلقتين آانت قد أصدرت " المنظمة الهيئَة"
 البّث تحسيِن" ووثيقِة" للبّث التلفزيوني الرقمّي االنتقاِل استراتيجيِة"بــ

ت ذلك على ، وقد أعلَن2008الثاني لعام  ، في تشريَن" (FM)اإلذاعي
  .اإلعالم وفي وسائِل الرسمّي ها اإللكترونّيِعموِق

  
التي  لالستحقاقاِت ونظرًا  ،االستشارتين هاتيِن ونظرًا إلى أهميِة

 مشاآِلال معالجِة إن لجهِة ،دولية أم آانت محليًة ،هاعلينا مواجهُت
 التوجيهّي ِطصدار المخّط، بدءًا من إدةوهي متعّد ،داتبالترّد المتعلقِة
 مشاآِل معالجِة، وصوًال إلى والتلفزيونّي اإلذاعّي البّث داِتلترّد

 اإلذاعّي البّث نوعيِة أمًال بتحسيِن ،التي يعانيها هذا القطاع ،التداخل
 إلفساِح المنافسِة شروِط تحسيِنإلى  باإلضافِة ،له والخدمات المرافقَة

ال ، آما جديدة في هذا القطاع عمٍل وفرِص استثماراٍت أماَم المجاِل
العالمي والتحضير لالنتقال  ِمالتقّد مواآبِةنا في اِتيجب أن ننسى مسؤولَي

قّررت لذا  ،جنيف ، تنفيذًا لتعهدات لبنان بتطبيق اتفاقالرقمّي لبّثإلى ا
تلّقي الردود والمالحظات بشأن  الحقًا تمديد مهلة" الهيئة المنظمة"

  .حتى نهاية آانون الثاني الجاري االستشارتين المذآورتين
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هذه  مضاميَن يكمن، أساسًا، في مناقشِة نا اليوَممن لقاِئ والهدُف
 اإلذاعيِة اِتفي المحّط مسؤوليَنم ُكباشرًة، بوصِفمعكم م االستراتيجيِة
 قائمًا بيَن التعاوُن جدًا أن يكوَن ن الضرورّيفِم. المعنية والتلفزيونيِة

خططًا ما لم تواآبها " المنظمة الهيئُة" الجميع، إذ ال يكفي أن تضَع
  .المطلوب بالتعاوِن المعنيُة المؤسساُت

  
 للمصلحِة ومراعاًة ،العامة على المصلحِة من الهيئِة حرصًاو
 تعمُد" المنظمة الهيئَة" فإّن ،في القطاع العامليَن جميِع صالِحو الوطنيِة
 لخطٍط اقتراحاٍت ها أّيإصداِر قبَل المعنيِة األطراِف ِةمع آاّف للتشاوِر
 ّنا بأَنوذلك لقناعِت ،من الخدمات خدمٍة ألّي تشريعاٍت وأ أو أنظمٍة

 من العامليَن أآثَر قطاٍع ومن أدرى بأّي" هابشعاِبى أدَر مصَر أهَل"
في  الكاملِة الشفافيِة على مراعاِة الهيئِة حرِصإلى  باإلضافِة ،فيه

 هذه الخطط أو رصِدلن ُت الهيئَة ّنما يتعلق بعملها، لذا فإ ها بكّلتعامِل
ً  تعمُلسها، بل التشريعات لوحِد وأاألنظمة   وطنيٍة ورشٍة ضمَندائما
 القائمِة معًا المشكالِت نعالَج أّن لكل المعنيين، آي نستطيَع جامعٍة
ا من آل الزوايا واألبعاد، بما هِتمن مقارَب ، ولنتمّكَنصحيحٍة بطريقٍة

 المعاييِر مع ويتوافُق العليا الوطنيِة والمصلحَة الجميِع يراعي مصالَح
  .وليةالد

  
 مَع بما يتناسُب واألنظمَة ُتِعّد التشريعاِت المنظمَة أن الهيئَة ذلَك
االتصاالت،  بخدماِت المرتبطِة القطاعاِت مختلِفل الدوليِة المعاييِر

التي  مع االستشاراِت ومنها اإلعالم، وهي تدعوآم إلى التجاوِب
 الهيئُة م، قد تعيُدِكمالحظاِت وعلى أساِس. ّمناكم فيها يُهرأَي ها، ألّنتطرُح
ها تمهيدًا المطروحة، ، وقد تعّدُل االستشاراِت في مضاميَن النظَر

  .المختّصة ا الى المراجِعِهأو رفِع نهائيٍة رسميٍة ا في صيغٍةَهإلصداِر
  

 التلفزيونّي البّث آنفًا، لقد طرحنا استشارتّي وآما ذآرُت
ة، ومّددناها حتى آخر آانون الثاني الجاري، العاّم لالستشارِة واإلذاعّي
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  والسادة، داُتها السّيأّي
  

 االتحاُد"د فقد حّد. ها معًاعلينا مواجهُت يتعّيُن نا استحقاقاٌتأماَم
إلى  من البّث التماثلّي موعدًا لالنتقاِل 2015سنة  "لالتصاالت الدولّي

 بعَد حمايٍة التماثلية بأّي ِلاإلرسا خدماُت َعلن تتمّت البّث الرقمي، بحيُث
 اتفاقيِة"على  عندما وّقَع بهذا الموعِد لبناُن وقد التزَم. 2015عام 
  . 2006الخاصة بهذا الموضوع سنة " جنيف

  
تقّدمًا ملحوظًا في  قد أحرَز الدوِل مَن العديَد وال يخفى عليكم أّن

إلى البّث  لالنتقاِل استراتيجيتِه عمليًا في تطبيِق هذا السياق، وباشَر
على مستوى  ة اللبنانية رائدًةنا اإلعالمّيولطالما آانت مؤسساُت. الرقمي

من صعيد،  على أآثِر والتقنّي التكنولوجّي ها للتقّدِمالمنطقة في مواآبِت
ها لذلك، وهي، بالتأآيد، لن برات والكفايات التي تؤهُلالُخ ولديها آٌل
  .مّرة المّرة، وفي آِل هذِه العالمّي طّوِرالت آِبفي َر عن السيِر تتخلَف
  

م، ُآبها، آما نعهُد التي تّتسموَن وهذه الحماسَة هذا الدافَع بيَد أّن
 مَع فيه نحن وأنتم بالتعاوِن جهدًا جماعيًا وتكامليًا، نتشارُك تتطلُب
 استراتيجيٍة المعنية، وصوًال إلى تحقيِق واإلداراِت الوزاراِت مختلَف
  .بمستوى التحديات وطنيٍة

  
  

 آيفيَة ن توضَحأ ،الورشة اليوم على هذِه المعقودِة اآلماِل ومَن
ن ، وأالرقمّي الى البّث من التحّوِل ي واالستفادَةهذا التحّد مواجهِة
 التلفزيونيِة اإلعالم، وتحديدًا المحطاِت وسائِلآّل من  دوَر توضَح

 وزارِة دوِر، فضًال عن "لالتصاالت المنظمِة الهيئِة"وواإلذاعية، 
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  أيها الحضور الكريم،

  
 اإلذاعّي للبّثالعليا  الوطنيِة السياسِة تحديَد ، طبعًا، في أّنال شّك
الوزراء، وهذا  ومجلِس اإلعالِم وزارِة هي مسؤوليُة والتلفزيونّي

 ألّن ،"لالتصاالت المنظمِة الهيئِة" الحال، مع عمِل يتكامل، بطبيعِة
 الواجِب التقنيِة صوِلواأل والتشريعاِت نظمِةاأل هو تحديُد الهيئِة دوَر

 ضافِةباإل ،التقنية الشروِط بأفضِل هذه الوسائِل عمِل ها لضماِناعتماُد
دات للترّد التوجيهّي ِطالمخّط ها عن وضِعومسؤوليِت الهيئِة دوِرإلى 

 ، بموجِبتصاالتاال التي أناطها بها قانوُن الصالحياِت بموجِب
عليه، وهي  متفٌق ، وهذا أمٌر431قانون المن  16و 15المادتين 
  .2007أيلول من عام  عمليًا منُذ هذا الدوَر تمارُس
  

االتصاالت المهندس جبران  معالي وزيِر حضوًر بأّن وآلّنا ثقٌة
 له آبيُر اإلعالم األستاذ طارق متري، سيكوُن باسيل ومعالي وزيِر

  .الورشة من هذِه المنشودِة األهداِف األثر في تحقيِق
  
 عالُم حّوُل، وسوف يتالعالمّي االستحقاِق هو عاُم 2015 عاَم إّن
 فحتى ذلَك. داهم ، والوقُترقمّي ه إلى عالٍمآّل التلفزيونّي اإلعالِم

 هذا العمل الكبير، وهذا وقٌت إلنجاِز سنواٍت 6أو  5نا الموعد، أماَم
الذي  التغييِر حجِم، نظرًا إلى عام والمجتمع بشكٍل لدولِةل بالنسبِة قصيٌر

الدولة، المستهلك، المشغل، (له الجميع  َريجب أن يتحّض
ها هذا التي سيفرُض االستثماراِت حجِمنظرًا إلى ، )لخإ...المستورد
 ، ما يعني أن هذا التحّوَلاإلعالمية والمؤسساِت على المواطنيَن التحّوُل
  .آثيرة تداعياٌت عنُه ُبيترّت والتأخيُر. الجميع تغييرًا شامًال عنَد يتطلُب
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االنتقال،  المسؤوليات، فعمليُة هنا، آيال نخلَط أساسيٌّ أمٌر َةوثّم

الخاصة، إذاعيًة آانت أم  والمؤسساِت الدولِة في المبدأ، هي مسؤوليُة
هي  التلفزيون الرقمّي خدماِت في استقباِل اِسالّن وحقوُق. تلفزيونية
  .ها الدولةأن تحمَي فترُضُي حقوٌق

  
واالتصاالت، آوسيلٍة  اإلعالِم بيَن الفصِل إمكانيَة وألّن

 صعبة، إن لم نقل مستحيلة، فإّن وآمضمون، باتت في هذه األياِم
 المنظمِة الهيئِة" دوِرو واإلعالِم ي االتصاالِتوزارّت دوِر بيَن التكامَل

 اإلذاعيِة المؤسساِتو لإلعالم الوطنّي المجلِسو "لالتصاالت
في مضى،  وقٍت من أّي إلحاحًا أمرًا أآثَر اليوَم والتلفزيونية، أصبَح

بما  ،واألنظمة المعاييِر أفضِل وضِع ر ومن أجِلالتطّو مواآبِة سبيِل
في هذا  والمستثمريَن العامليَن ومصلحَة َةالعاّم يراعي المصلحَة

  .القطاع
  

 تأثيِر ، على منِع، من جهٍةنا، أيضًا، أن نحرَصاِتومن مسؤولّي
 ها في المناطِقوجوِد عبَر ِةالعاّم ِةسلبًا في الصّح اإلرساِل محطاِت
 مَع التداخِل ، من جهٍة ثانية، على معالجِةان، وأن نعمَلبالسّك اآلهلِة
ها ال دات وتأثيراِتالترّد توزيِع عمليِة تنظيَم المجاورة، ألّن الدوِل

الدولية التي يرعاها  ها االتفاقاُتلوحدها، بل تنظُم نحصر بدولٍةت
 بسبِب دولّي إلى تنسيٍق تحتاُج لالتصاالت، وهذه مسألٌة الدولّي اإلتحاُد
لدى  ترّدٍد أّي تسّجيُل فال يمكُن. المجاورة الدوِل خدماِت ها فيتأثيِر

 لالتصاالت، ما لم ُينسَّق هذا االستخدام مع الدوِل الدولّي االتحاِد
  .المجاورة

  
 اِمإتم أماَم الطريَق" لالتصاالت المنظمُة الهيئُة"وقد مّهدت 

 الترخيِص وإجراءاِت نظاِم إصداِر من هذه األمور، من خالِل الكثيِر
 ، والتحضيِر"العريضة الحزمِة" وضِع الترددات، وتنظيِم الستعماِل
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  أيها السيدات والسادة،

إلى  من البّث التماثلّي االنتقاِل إنجاُز ، يجُب2015سنة  بحلوِل
 اِسالّن في حياِة َرأن تؤّث التي يمكُن البّث الرقمي، تجنبًا للتداعياِت

  . أيضًا ليَنالمشّغ مباشرًة، وفي عمل
  

التقليدي،  التماثلّي التلفزيوَن صّنُعُت ال مصانَع ،العام ففي ذلَك
 ودراسِة الرقمّي البّث استقباِل أجهزِة ومواصفاِت معاييِر تحديُد ويجُب

على  الشروِط بعِض وضُع اللبنانية، آما يجُب ها للسوِقتأميِن ِلُبُس
 إعالِم من أجِل االنتقاليِة المرحلِة خالَل والموزعيَن مستورديَنال

 عنَد الموجودِة التلفزيوِن أجهزِة آلُّ سُتستبَدُل فكيَف. هوحمايِت الجمهوِر
 ُنسيؤمَّ ؟ وآيَفالماليينباآلالف وحتى  بمئاِتالمواطنين، وهي ُتقّدر 

الدولة في  ُمسِهه؟ وهل سُتبتأميِن المعنيُة التمويل، ومن هي األطراُف
ها الدول؟ أم أّن هذه آما فعلت بعُض االستبداِل عمليِة من تمويِل نسبٍة

 المواطنيَن ُكهذه التكاليف؟ أم ستتُر تحّمَل ليَنعلى المشّغ ستفرُض
  م؟ِهِسم بأنُفُهقَدَر يواجهوَن
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 9

  ها الحضور الكريم،أّي
  
 الهيئِة"عن  الصادرَة ها، واالستشاراِتوغيَر األسئلَة هذِه إّن
وني م اليوم، ويحُدم ومعُكُكأماَم للنقاِش ، مطروحٌة"لالتصاالت المنظمِة
بيننا  على مستوى التعاوِن مثمرٍة هذه الورشة بنتائَج بأن تخرَج األمُل

ها علينا إلى مستوى التحديات التي تفرُض جميعًا، بما يرقى بالوطِن
  .وغدًا اليوَم واالتصاالِت تكنولوجيا اإلعالِم ثورُة

  وشكرًا 
  
  


