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الملّخص التنفيذي

تفاقمــت	معانــاة	العامليــن	فــي	القطــاع	اإلعامــي	اللبنانــي	خــال	الســنوات	األخيــرة	بســبب	األزمــة	االقتصاديــة	والماليــة	
التــي	يمــر	بهــا	لبنــان،	وتحديــدًا	بعــد	تدهــُور	ســعر	صــرف	الليــرة	مقابــل	الــدوالر	الــذي	تــرك	آثــاره	بشــكل	واضــح	علــى	رواتــب	

الصحافييــن	والمصّوريــن،	فبــات	العاملــون	فــي	المجــال	اإلعامــي	يكافحــون	مــن	أجــل	البقــاء	وتأميــن	حيــاة	كريمــة.	

لذلــك،	أطلقــت	مؤسســة	ســمير	قصيــر	اإلصــدار	األول	لدراســتها	النصــف	الســنوية،	والتــي	ســُتعاِلج	موضــوع	الحقــوق	
االجتماعيــة	واالقتصاديــة	للصحافييــن	والعامليــن	فــي	المجــال	اإلعامــي	فــي	لبنــان،	تليهــا	عقــد	سلســلة	مــن	اللقــاءات	
مــع	أصحــاب	وســائل	إعاميــة،	لنــرى	مــدى	تلبية	المؤسســات	اإلعاميــة	الحتياجات	موظفيها	على	مختلف	المســتويات.	

ويعــرض	التقريــر	فــي	قســمه	األول	مــدى	تجــاوب	الصحافييــن	وتفاعلهــم	مــع	االســتبيان	والفكــرة	خلــف	هــذه	الدراســة،	
والتــي	ســّجلت	نســبة	أعلــى	بكثيــر	مــن	تفاعــل	المؤسســات	اإلعاميــة،	إذ	تجاوبــت	إدارات	10	مؤسســات	مــن	أصــل	27 
مؤسســة	إعاميــة	تــم	اختيارهــا	للمشــاركة	فــي	الدراســة.	أمــا	نســبة	تجــاوب	الصحافييــن	فكانــت	مرتفعــة	جــدًا،	وســّجلت	
81%	مــن	الصحافييــن	الذيــن	تــم	التواصــل	معهــم.	والجديــر	ذكــره	أن	إدارات المؤسســات التــي تفاعلــت مــع االســتبيان 
هــي مؤسســات غيــر حزبيــة، وأغلبهــا منّصــات رقميــة مســتقّلة، بينمــا تحّفظــت كل المؤسســات اإلعالميــة 
التــي تتبــع ألحــزاب لبنانيــة عــن التجــاوب أو التفاعــل مــع االســتبيان.	كذلــك	كان	الفتــًا	أن	المؤسســات	اإلعاميــة	
المســتقّلة	ُتقــّدم	شــروط	عمــل	وضمانــات	ُتعتبــر	جيــدة	حســب	أجوبــة	إدارتهــا	والعامليــن	فيهــا،	مــن	ناحيــة	الراتــب	)بالدوالر	

األميركــي	»الفريــش«(	والتأميــن.

تفاعــل	 وكيفيــة	 الصحافييــن،	 رواتــب	 علــى	 وتأثيرهــا	 الــدوالر	 أزمــة	 حــول	 التقريــر	شــرحًا	 يقــدم	 الثانــي،	 القســم	 فــي	
المؤسســات	اإلعاميــة	مــع	تلــك	األزمــة،	إذ	لجــأت	92%	مــن	المؤسســات	اإلعاميــة	الُمشــاِركة	فــي	الدراســة	إلــى	تعديــل	
رواتــب	موظفيهــا.	فــي	حيــن	أكــد	67%	مــن	الصحافييــن	والمصّوريــن	أن	رواتبهــم	طــرأ	عليهــا	تعديــل	طفيــف،	فيمــا	ســّجل	
مــا	نســبته	33%	كتعديــل	ملحــوظ	علــى	الرواتــب.	وأكــد	85%	مــن	الصحافييــن	والمصّوريــن	المشــاركين	فــي	الدراســة	أنهــم	
يتقاضــون	رواتبهــم	فــي	الوقــت	المحّدد	وبالكامــل.	مــع	ذلــك،	أشــار 84% مــن الصحافييــن والمصّوريــن المشــاركين 
فــي االســتبيان أن راتبهــم ال يؤّمــن حيــاة كريمــة	وأنهــم	مضطــّرون	إلــى	العمــل	فــي	أكثــر	مــن	مؤسســة	إعاميــة،	أو	

غيــر	إعاميــة	كالجامعــات	والمعاهــد،	لتأميــن	احتياجاتهــم.

وتشــير	النتائــج	أيضــًا	إلــى	أن	38%	مــن	الصحافييــن	العامليــن	فــي	المؤسســات	اإلعاميــة	الُمشــاِركة	فــي	الدراســة	
ــون	 ــن	يعمل ــت	لصحافيي ــًا	أن	64%	مــن	العقــود	الشــفهية	كان ــة،	وكان	الفت عقودهــم	شــفهية،	و62%	عقودهــم	مكتوب
فــي	مواقــع	إلكترونيــة	إخباريــة،	و36%	عقــود	شــفهية	لصحافييــن	يعملــون	فــي	قطاعــي	المرئــي	والمطبوعــات.	وأشــار	
71%	مــن	المشــاركين	فــي	االســتبيان	إلــى	أن	الحاجــة	إلــى	العمــل	فــي	عــّدة	مؤسســات	إعاميــة	لتأميــن	مدخــول	إضافــي	
كانــت	الســبب	األساســي	لقبولهــم	بعقــود	شــفهية،	أي	أن	تداعيــات	األزمــة تدفــع الصحافــي إلــى التمســك بعملــه 

إلــى حــّد التنــازل عــن بعــض حقوقــه األساســية.

وســّجل	أيضــًا	57%	مــن	الُمســتطلعين	تســديد	ُمشــّغليهم	بــدالت	تنقــات	المراســلين	الميدانييــن	والمصّوريــن	بشــكل	
كامــل،	و37%	منهــم	أفــاد	عــن	تنقــات	غيــر	مدفوعــة،	بينمــا	يســتفيد	6%	مــن	تنقــات	مدفوعــة	بشــكل	جزئــي.	أمــا	
فــي	مــا	يتعّلــق	بفواتيــر	الهاتــف	واإلنترنــت،	فتلــك	الفواتيــر	ال	تدفعهــا	المؤسســات	اإلعاميــة	لـــ82%	مــن	الموظفيــن،	
ــر	مدفوعــة	بشــكل	كامــل،	و%7	 ــك	الفواتي ــّجل	مــا	نســبته	11%	مــن	تل ــى	عاتقهــم	الخــاص،	فيمــا	ُس ــي	تكــون	عل وبالتال

مدفوعــة	بشــكل	جزئــي.	
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كمــا	تطــّرق	التقريــر	إلــى	إشــكالية	التأميــن	بعــد	أن	أصبحــت	المستشــفيات	ال	تعتــرف	فعليــًا	إال	بجــزء	ضئيــل	جــدًا	مــن	
تغطيــة	الصنــدوق	الوطنــي	للضمــان	االجتماعــي	وعقــود	التأميــن	الخــاص،	مّمــا	يفاقــم	معانــاة	الصحافييــن	فــي	الحصــول	
علــى	تغطيــة	طبيــة	كاملــة	فــي	حــال	إصابتهــم	فــي	العمــل.	وأشــارت	النتائــج	إلــى	أن	47%	مــن	الصحافييــن	والمصّوريــن	
مــزّودون	بالتأميــن	الــازم	لحمايتهــم	لجهــة	إصابــات	العمــل،	بينمــا	ُســّجل	مــا	نســبته	19%	مــن	الصحافييــن	والمصّوريــن	
مســّجلون	فقــط	فــي	الضمــان	االجتماعــي،	و٣4% مــن الصحافييــن والمصّوريــن ال يمتلكــون تأمينــًا صحيــًا أو ضمانــًا.

ــه	الصحافيــون	والمصــّورون	 ــات	فــي	االســتبيان	الــذي	شــارك	في ــة	الصــرف	التعّســفي	تشــير	المعطي ــرًا،	فــي	قضي وأخي
الذيــن	ُصرفــوا	مــن	مؤسســاتهم	إلــى	أن	71%	مــن	حــاالت	الصــرف	كانــت	جماعيــة	بســبب	إغــاق	المؤسســة	اإلعاميــة	أو	
بســبب	األزمــة	الماليــة	التــي	تمــّر	بهــا	المؤسســة،	فــي	حيــن	ُســّجل	29%	مــن	حــاالت	الصــرف	الفرديــة	علــى	خلفيــة	خافــات	
شــخصية	مــع	إدارة	المؤسســات	اإلعاميــة.	وســّجلت	المعطيــات	مــا	نســبته	67%	مــن	المصروفيــن	الذيــن	حصلــوا	علــى	
ــى	ســعر	 ــت	تعويضاتهــم	عل ــي	كان ــة،	وبالتال ــرة	اللبناني ــغ	التعويــض	وحســب	مــا	هــو	مذكــور	فــي	العقــد	باللي كامــل	مبل
ــار	العملــة	الوطنيــة.	بينمــا	أكــد	33%	منهــم	بأنهــم	لــم	 ــرة	لبنانيــة،	أي	فقــدت	قيمتهــا	الفعليــة	بعــد	انهي صــرف	1500	لي
يحصلــوا	علــى	حقوقهــم	كاملــة.	وأقــّر	57%	مــن	الصحافييــن	والمصّوريــن	)المصروفيــن(	المشــاركين	فــي	االســتبيان	

بحصــول	تدخــات	سياســية	لمنعهــم	مــن	الوصــول	إلــى	حقهــم	فــي	القضــاء	والمحاكــم.
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المقّدمة

هــذا	التقريــر	هــو	األّول	مــن	أربعــة	تقاريــر	ســُتصدرها	مؤسســة	ســمير	قصيــر	خــال	ســنتين	للمســاهمة	فــي	األدبيــات	التــي	
تُعاِلــج	موضــوع	الحقــوق	االجتماعيــة	واالقتصاديــة	للصحافييــن	والعامليــن	فــي	المجــال	اإلعامــي	فــي	لبنــان.	جديــٌر	
ــق	بينمــا	يعيــش	لبنــان	حقبــًة	متقّلبــًة	للغايــة،	خاصــًة	فــي	ظــل	اســتمرار	األزمــة	االقتصاديــة	 بالذكــر	أّن	هــذا	المشــروع	ُيطبَّ

التــي	تجــرف	فــي	مســارها	األشــخاص	األكثــر	تهميشــًا.	

لمــا	كان	العاملــون	فــي	القطــاع	اإلعامــي	ال	يشــّكلون	اســتثناًء	عــن	القاعــدة،	نحــاول	فــي	هــذا	التقريــر	تســليط	الضــوء	
علــى	مجموعــة	واســعة	مــن	البيانــات	األوليــة،	وبالتحديــد	حــول	مــدى	تلبيــة	المؤسســات	اإلعاميــة	احتياجــات	موظفيهــا	
الفوريــة	علــى	مختلــف	المســتويات،	علــى	أن	يتــّم	التوســع	فــي	ذلــك	فــي	أقســام	الحقــة.	فــي	هــذا	الســياق،	نعتقــد	أنــه	
ال	بــد	مــن	إحاطــة	الجمهــور	علمــًا	بنتائــج	المشــروع	بشــكٍل	واٍف	ومتعّمــق،	بهــدف	تعديــل	السياســات	علــى	نحــٍو	يمّكــن	

العامليــن	فــي	المجــال	الصحافــي	مــن	اكتســاب	حقوقهــم.			

واالقتصاديــة،	 السياســية،	 التطــورات	 إلــى	 تســتند	 بخلفيــة	 ماحظاتــه	 األول	 التقريــر	 يســتهل	 المنطلــق،	 هــذا	 مــن	
واالجتماعيــة	فــي	البــاد،	ثــم	يتنــاول	فــي	قســمه	الثانــي	الطريقــة	المعتمــدة	لجمــع	البيانــات	األوليــة	وصياغــة	االســتبيان.	
بعــد	ذلــك،	ســيتّم	تصنيــف	البيانــات	وعرضهــا	علــى	أســاس	نوعــي	وكّمــي،	بحســب	العّينــة	التــي	شــاركت	فــي	االســتبيان.	
بنــاًء	علــى	ذلــك،	ســُتعقد	سلســلة	مــن	اللقــاءات	مــع	أصحــاب	وســائل	إعاميــة،	ومحّرريــن،	وعامليــن	فــي	المجــال	
اإلعامــي،	وغيرهــم	مــن	أصحــاب	المصلحــة	قرابــة	نهايــة	كل	تقريــر،	بهــدف	مناقشــة	التدابيــر	التصحيحيــة	والقــرارات	

المطلوبــة	بعنايــة	ودقــة.	

السياق

خــال	األشــهر	القليلــة	الماضيــة،	تصاعــدت	حــّدة	األزمــة	االقتصاديــة،	راميــًة	البــاد	فــي	اّتجــاه	غيــر	محــّدد،	مــع	تســجيل	
تطــورات	خطيــرة	بيــن	الحيــن	واآلخــر	نتيجــة	السياســة	النقديــة	الغامضــة	التــي	يعتمدهــا	المصــرف	المركــزي	وانعــدام	
اإلرادة	السياســية	بمعالجــة	حقيقيــة	لســوء	األداء	المالــي	والحكومــي.	ومــا	لبــث	هــذا	األمــر	أن	ترافــق	مــع	صعوبــات	
أكثــر	تحديــدًا	واجهتهــا	وســائل	اإلعــام	البديلــة	والتقليديــة،	تعّلقــت	بتشــّبع	القطاع/الســوق،	وربــط	المــال	بالتمويــل	
السياســي،	وعــدم	اســتقرار	ســوق	العمــل.	فضــًا	عــن	ذلــك،	بالرغــم	مــن	فائــدة	قانــون	العمــل	اللبنانــي	بشــكل	عــام	
والمحاكــم	ذات	الصلــة	فــي	حــاالت	محــّددة،	لــم	تتمّكــن	النصــوص	واألطــر	القانونيــة	مــن	تلبيــة	احتياجــات	العّمــال	بشــكل	

مناســب	نظــرًا	إلــى	التضخــم	الجامــح	الُمســيطر	علــى	البــاد	منــذ	2020. 

باإلضافــة	إلــى	الوضــع	االقتصــادي	الكّلــي	الســائد	فــي	البــاد،	هنــاك	تخــّوف	دائــم	مــن	انعــدام	األمــن	السياســي،	في	ظّل	
مخاطــر	االغتيــال،	والقمــع،	واالســتدعاءات	التــي	ال	تنفــّك	تســتهدف	الصحافييــن.	مــن	هــذا	المنطلــق،	يمكــن	االفتــراض	
أّن	هــذا	الخطــر	المتزايــد	النعــدام	األمــن	السياســي	ال	يترافــق	مــع	قــدر	مناســب	مــن	التعويــض	والتأميــن	للصحافييــن.	مــع	
مراعــاة	هــذا	الواقــع	بشــكل	عــام،	يهــدف	هــذا	التقريــر	إلــى	فهــم	مــا	هــو	تصــّور	الصحافييــن	لهــذه	المشــكلة	المنهجيــة،	

خــذت	ويجــدر	اّتخاذهــا	للتخفيــف	مــن	تبعــات	األزمــة.	 ومــا	هــي	الخطــوات	التــي	يعتقــدون	أنهــا	اتُّ
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المنهجية

فــي	مــا	يتعّلــق	بطريقــة	تنظيــم	الدراســة	واســتخاص	البيانــات	وتصنيفهــا،	نعتمــد	علــى	فاصــل	زمنــي	متكــّرر	يمتــّد	
ــرة	ُتراعــي	 ــرة	نصــف	شــهر	لجمــع	كافــة	المعلومــات،	وهــي	فت ــن	ســنويًا(،	مــع	تخصيــص	فت ــى	6	أشــهر	)ويتكــّرر	مرتي عل
قــدرات	الفريــق	والتأخيــرات	فــي	اإلجابــة.	فضــًا	عــن	ذلــك،	ُنرّكــز	بشــكل	أساســي	علــى	عّينــة	مــن	27	مؤسســة	إعاميــة	
مذكــورة	أدنــاه،	تجمــع	مــا	بيــن	وســائل	اإلعــام	التقليديــة	والبديلــة،	باإلضافــة	إلــى	تواصلنــا	مــع	صحافييــن	ومصوريــن	مــن	

مؤسســات	إعاميــة	ُأغلقــت	خــال	الســنوات	الماضيــة	مثــل	المســتقبل	وديلــي	ســتار.	

المؤسسات الُمشاِركة في الدراسة:
  

)LBCI( المؤسسة اللبنانية لإلرسال إنترناشونال

)MTV( إم تي في

الجديد

)OTV( أو تي في

)NBN( إن بي إن

المنار

النهار

األخبار 

نداء الوطن

 الجمهورية

 أساس ميديا

 المدن

 )Megaphone( ميغافون 

 درج 

 المستقبل

 رصيف 22

 جنوبية

)L’Orient-Le Jour( لوريان لوجور 

 تلفزيون لبنان
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)The Daily Star( دايلي ستار 

 يا صور

 النشرة

 لبنان 24

)Lebanon Files( ليبانون فايلز 

)Lebanon Debate( ليبانون ديبايت 

 موقع بنت جبيل 

 صوت بيروت إنترناشيونال

بالنسبة	إلى	كل	وسيلة	إعامية،	نحاول	جمع	ما	يلي:

تفاصيــل	عقــود	العمــل	)ســاعات	العمــل	اليوميــة،	مــدى	احتــرام	قانــون	العمــل	اللبنانــي،	المنافــع،	التأميــن،	الراتــب		 
وبــأي	عملــة	نقديــة(

الشــهادات	التــي	ُيدلــي	بهــا	الصحافيــون	دون	الكشــف	عــن	اســمهم،	حيــث	تــم	التواصــل	مــع	أكثــر	مــن	60	صحافيــًا		 
ومصــّورًا	)بنــاًء	علــى	مجموعــة	مــن	األســئلة	التــي	يمكــن	إيجادهــا	فــي	الملحــق(

السياسة/الكشوفات	المالية	الرسمية	للمؤسسة	اإلعامية	 

توزيع	الموظفين	ضمن	العّينة	بحسب	نوع	الجنس	 

ومن	عناصر	المقارنة	األخرى	التي	نأمل	استخدامها	اعتمادًا	على	المعطيات	المقّدمة:

المقارنة	الزمنية	ما	قبل	األزمة	وبعدها	 

الجندر	 

اإلعام	المستقّل	مقابل	اإلعام	التقليدي	 

المؤسسات	التلفزيونية	مقابل	وسائل	اإلعام	اإللكترونية	 

بعــد	إجــراء	هــذه	المقابــات	شــبه	المنّظمــة	وجمــع	كافــة	االســتبيانات،	نقــوم	بترتيــب	كل	البيانــات	الكّميــة	بطريقــة	ُتتيــح	
لنــا	تحديــد	المشــّقات	االجتماعيــة	واالقتصاديــة	التــي	يواجههــا	الصحافيــون	والعاملــون	فــي	المجــال	اإلعامــي	فــي	
ســياق	األزمــة.	علــى	ســبيل	المثــال:	كــم	مؤسســة	تقــّدم	إلــى	الموظــف	عقــدًا	مكتوبــًا؟	كــم	منهــا	تقــّدم	تأمينــًا	صحيــًا	
ــواع	مــن	االستفســارات	إجــراء	دراســة	 ــا	هــذه	األن ــح	لن ــن؟	تتي ــم	يكــن	شــامًا،	مــا	هــو	نطــاق	هــذا	التأمي شــامًا؟	وإذا	ل

مقارنــة	لتحديــد	أوجــه	الشــبه	والتعــارض	بيــن	مختلــف	أنــواع	المؤسســات	علــى	أســاس	مّتســق	ومتماســك.	
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النتائج

العّينة

يمكــن	القــول	إّن تجــاوب الصحافييــن وتفاعلهــم مــع االســتبيان والفكــرة خلــف هــذا التقريــر كانــا أكثــر بكثيــر مــن 
تفاعــل المؤسســات اإلعالميــة،	حيــث	كان	الفتــًا	إصــرار	الصحافييــن	مــن	خــال	التواصــل	معهــم	علــى	تســليط	الضــوء	
علــى	واقعهــم	االقتصــادي	المتــرّدي	فــي	ظــل	األزمــات	التــي	يمــّر	بهــا	لبنــان.	تجاوبــت إدارات 10 مؤسســات مــن 
أصــل 27 مؤسســة إعالميــة	تــم	اختيارهــا	للمشــاركة	فــي	الدراســة،	وهــي:	ميغافــون،	LBCI،	درج،	رصيــف	22،	نــداء	
الوطــن،	،MTV	،L’Orient-Le Jour	NBN،	األخبــار،	وتلفزيــون	لبنــان،	أي	مــا	نســبته	37%	كمــا	ُيظهــر	الرســم	رقــم	1.	علمــًا	
ــار	التــي	اعتــذرت	عــن	عــدم	 أن	ثاثــة	مــن	تلــك	األجوبــة	كانــت	رفــض	إعطــاء	أي	معلومــة	أو	تفصيــل،	مثــل	جريــدة	األخب
ــن	 ــى	شــؤون	العاملي ــة	تتول ــة	رســمية	أو	نقاب ــت:	أســئلة	»تخــص	إمــا	مؤسســة	قانوني ــة	ألنهــا	كمــا	قال ــم	أي	أجوب تقدي
فــي	المؤسســة«،	فيمــا	رفضــت	إدارة	كل	مــن	قنــاة	NBN	وتلفزيــون	لبنــان	اإلجابــة	مــن	دون	توضيــح	الســبب.	أمــا	نســبة 
تجــاوب الصحافييــن فكانــت مرتفعــة جــدًا كمــا	ُيظهــر	الرســم	رقــم	2،	وســّجلت 81% مــن الصحافييــن الذيــن تــم 
ــة	الُمشــاِركة	فــي	 ــن	فــي	المؤسســات	اإلعامي ــن	العاملي ــن	والمصّوري التواصــل معهــم،	علمــًا	أن	19%	مــن	الصحافيي
االســتبيان	التــي	رفضــت	التجــاوب	أقــّروا	بأنهــم	يريــدون	موافقــة	إدارات	مؤسســاتهم	ولــم	ُيعــاودوا	اإلجابــة،	وجــزء	آخــر	
تــّم	التواصــل	معــه	رفــض	اإلجابــة	علــى	االســتبيان	مــن	دون	توضيــح	الســبب.	والجديــر	ذكــره	أن إدارات المؤسســات التــي 
تفاعلــت مــع االســتبيان هــي مؤسســات غيــر حزبيــة، وأغلبهــا منّصــات مســتقّلة	مثــل	درج	ورصيــف	22	وميغافــون،	
بينمــا	تحّفظــت كل المؤسســات اإلعالميــة التــي تتبــع ألحــزاب لبنانيــة عــن التجــاوب	أو	التفاعــل	مــع	االســتبيان.	

الافــت	أيضــًا	فــي	البيانــات	التــي	تــّم	جمعهــا	أن	المؤسســات اإلعالميــة المســتقّلة ُتقــّدم شــروط عمــل وضمانــات 
ُتعتبــر األفضــل حســب	أجوبــة	إدارتهــا	والعامليــن	فيهــا،	مــن	ناحيــة	الراتــب	)بالــدوالر	األميركــي	»الفريــش«(،	والتأميــن،	
بينمــا	اشــتكى	أغلــب	الصحافييــن	والعامليــن	فــي	مؤسســات	إعاميــة	حزبيــة	أو	حتــى	رســمية	كتلفزيــون	لبنــان	مــن	
تقاضــي	الرواتــب	بالعملــة	الوطنيــة،	والتــي	بــدأت	بالتدهــور	وفقــدان	قيمتهــا	منــذ	العــام	2019،	بالتالــي	لــم	يعــد	الراتــب	
ُيغطــي	أبســط	متطّلبــات	الحيــاة	فــي	ظــل	وصــول	ســعر	الصــرف	إلــى	مســتويات	قياســية،	33	ألــف	ليــرة	لبنانيــة	للــدوالر	

األميركــي	فــي	بدايــة	العــام	2022. 

الرسم	رقم	1:	نسبة	الرد	من	إدارات	المؤسسات	اإلعامية	
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 الرسم	رقم	2:	نسبة	الرد	من	الصحافيين	والمصّورين	

أزمة الدوالر وفقدان الصحافيين لقيمة رواتبهم

منــذ بدايــة األزمــة االقتصاديــة والماليــة فــي لبنــان،	أي	منــذ	أواخــر	عــام	2019،	لجــأت 92% مــن المؤسســات 
اإلعالميــة الُمشــاِركة فــي الدراســة إلــى تعديــل رواتــب موظفيهــا	ولــو	بشــكل	خجــول	كمــا	ُيظهــر	الرســم	رقــم	
3	)حســب	االســتبيان	الموّجــه	إلــى	العامليــن	فــي	المؤسســات	اإلعاميــة(،	أو	قامــت	ببعــض	الخطــوات	لمســاعدة	
موظفيهــا	فــي	ظــل	األزمــة	التــي	تمــّر	بهــا	البــاد،	بعــد	فقــدان	الصحافييــن	لقيمــة	رواتبهــم	بســبب	أزمــة	الــدوالر.	فــكان	
لــكل	وســيلة	إعاميــة	طريقتهــا	فــي	التعاطــي	مــع	التحّديــات	التــي	فرضتهــا	األزمــة	االقتصاديــة	علــى	العامليــن	فيهــا،	
فالبعــض	دفــع	جــزًءا	مــن	الرواتــب	بالــدوالر	األميركــي	»الفريــش«،	البعــض	اآلخــر	عــّدل	الراتــب	وأضــاف	مبلغــًا	علــى	الرواتب	
تــراَوح	بيــن	مليــون	وثاثــة	ماييــن	ليــرة	لبنانيــة،	وهنــاك	مــن	رفــع	بــدل	النقــل	اليومــي،	أو	قــام	بتأميــن	البنزيــن	والوجبــات	
اليوميــة	مــن	أجــل	التخفيــف	مــن	حــّدة	األزمــة	االقتصاديــة	علــى	موظفيــه.	وتشــير	نتائــج	االســتبيان	إلــى	أن 67% مــن 
الصحافييــن والمصّوريــن أكــدوا أن رواتبهــم طــرأ عليهــا تعديــل طفيــف،	فيمــا	ســّجل	مــا	نســبته	33%	تعديــًا	علــى	
الرواتــب	اعتبــروه	جيــدًا	جــدًا،	كمــا	ُيظهــر	الرســم	رقــم	4.	أمــا	فــي	معطيــات	االســتبيان	الــذي	ُوّجــه	إلــى	إدارات	المؤسســات	
اإلعاميــة،	فقــد	أكــدت كل المؤسســات التــي تجاوبــت مــع االســتبيان تعديــل رواتــب موظفيهــا مــن دون إعطــاء 

تفاصيــل بقيمــة التعديــل.

وفــي	ســؤال	حــول	مــدى	احتــرام	عقــود	العمــل	بالنســبة	إلــى	الرواتــب	المســّجلة	بالــدوالر	األميركــي،	وإذا	كانــت	ُتدفــع	
بالليــرة	اللبنانيــة	ِوفــق	أي	ســعر	صــرف	)الرســمي	البالــغ	1500	ليــرة	لبنانيــة	للــدوالر،	أو	ِوفــق	ســعر	صــرف	البنــوك	8000 
ليــرة	للــدوالر	أو	أي	ســعر	صــرف	آخــر(،	أكــدت	ثــاث	مؤسســات	مــن	الســبع	التــي	تجاوبــت	مــع	االســتبيان،	أن	عقودهــا	
بالــدوالر	ومــا	زالــت	ملتزمــة	الدفــع	بالــدوالر	»الفريــش«،	بينمــا	أشــارت	مؤسســتان	إلــى	أن	عقودهمــا	بالليــرة	اللبنانيــة	
لكنهــا	تدفــع	جــزءًا	مــن	رواتــب	الموظفيــن	بالــدوالر	»الفريــش«،	وأيضــًا	إحــدى	المؤسســات	التــي	عقودهــا	بالــدوالر	لــم	
تلتــزم	بالدفــع	بالــدوالر	»الفريــش«	بــل	قامــت	بدفــع	نصــف	قيمــة	الراتــب	علــى	ســعر	صــرف	1500	والنصــف	اآلخــر	بالــدوالر	
ــة	األزمــة	بعــدة	 ــذ	بداي »الفريــش«،	والمؤسســة	الســابعة	التــي	أجابــت	علــى	االســتبيان	أكــدت	أنهــا	تدفــع	الرواتــب	من
عمــات،	أي	أنــه	يتــم	دفــع	جــزء	بالليــرة	اللبنانيــة،	وجــزء	بالــدوالر	المصرفــي،	وجــزء	بالــدوالر	األميركــي	»الفريــش«،	ليكــون	
المجمــوع	معــاداًل	لقيمــة	الراتــب	األســاس	بالــدوالر	)المحتســب	علــى	1500	ليــرة(	علــى	أســاس	ســعر	صــرف	مختلــف،	بلــغ	

7200	ليــرة	للــدوالر	الواحــد	فــي	آخــر	تحديــث.	
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أمــا	فــي	مــا	يتعّلــق	باختــاف	الرواتــب	بيــن	الصحافــي	أو	المراســل	والمصــّور	وعلــى	أي	أســاس	ُيحــّدد	التفــاوت،	صعــودًا	أو	
نــزواًل،	فقــد	أكــدت	ثــاث	مؤسســات	إعاميــة	أن	رواتــب	المصّوريــن	والصحافييــن	يتــّم	تحديدهــا	حســب	الكفــاءة	والخبــرة؛	
فمثــًا	مصــّور	لديــه	خبــرة	وســنوات	عمــل	طويلــة	فــي	المؤسســة	يتقاضــى	أكثــر	مــن	صحافــي	متخــّرج	حديثــًا،	بينمــا	أكــدت	
مؤسســتان	أن	الصحافــي	يتقاضــى	راتبــًا	متســاويًا	مــع	المصــّور،	ومؤسســة	أشــارت	إلــى	أن	راتــب	المصــّور	أقــّل	مــن	راتــب	

الصحافــي	بحوالــي	النصــف،	وأخــرى	أكــدت	أن	ليــس	لديهــا	مصــّور	صحافــي.

الرسم	رقم	3:	نسبة	المؤسسات	اإلعامية	التي	عّدلت	رواتب	موظفيها

الرسم	رقم	4:	نسبة	التعديل	على	رواتب	الصحافيين	والمصّورين
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ــر علــى راتــب الصحافــي أو المصــّور،	إذ	يتواجــد	 ومــن	الضــروري	اإلشــارة	إلــى	أن اختــالف أســعار صــرف الــدوالر يؤّث
الســعر	الرســمي	1507.50،	وســعر	»اللــوالر«	)ســعر	صــرف	ســحب	الودائــع	المصرفيــة	المدولــرة	بالليــرة	اللبنانيــة(	كان	
3900	ثــم	أصبــح	8000،	وســعر	المنصــة	المعتمــدة	للصــرف	أي	»صيرفــة«	)البنــك	المركــزي(	التــي	بلغــت	بيــن	20900 
و22000	ليــرة	لبنانيــة	لــكل	دوالر	أميركــي،	والســوق	المــوازي	الــذي	يتغّيــر	بشــكل	يومــي	وســّجل	26000	ليــرة	لبنانيــة	
للــدوالر	الواحــد	)لتاريــخ	نشــر	هــذا	التقريــر(.	هــذا	الوضــع	تــرك	أثــره	علــى	رواتــب	الصحافييــن	إن	كانــت	بالعملــة	الوطنيــة	أو	

ــدوالر	األميركــي. بال

لذلــك	انقســمت	رواتــب	الصحافييــن	المشــاركين	فــي	االســتبيان	إلــى	أربعــة	أقســام،	وذلــك	حســب	العقــد	إن	كان	مكتوبــًا	
أو	شــفهيًا،	فهنــاك:

مؤسســات	حســب	العقــود	تدفــع	رواتــب	موظفيهــا	بالعملــة	الوطنيــة	وبالتالــي	ُيعتبــر	مــن	الرواتــب	المتدنيــة	جــدًا،		 
حوالــي	مليــون	ونصــف	المليــون	ليــرة	لبنانيــة	أي	مــا	يعــادل	70	دوالرًا	فــي	الشــهر

القســم	الثانــي	أي	المؤسســات	والتــي	حســب	العقــود	هــي	بالــدوالر	األميركــي	وتدفــع	دوالر	»فريــش«	وهــي	تعتبــر		 
مــن	الرواتــب	الجيــدة	جــدًا

القســم	الثالــث	مــن	المؤسســات	اإلعاميــة	التــي	عقودهــا	بالــدوالر	األميركــي	لكنهــا	تدفــع	منــذ	بدايــة	األزمــة	بعــدة		 
عمــات،	أي	جــزء	منــه	علــى	ســعر	الصــرف	الرســمي	حســب	البنــك	المركــزي،	وجــزء	آخــر	علــى	ســعر	الصــرف	المتــداول	

بالمصــارف،	وجــزء	بســيط	بالــدوالر	»الفريــش«

القســم	األخيــر	ويتضمــن	مؤسســات	إعاميــة	عقودهــا	بالليــرة	اللبنانيــة	لكنهــا	تقــوم	بدفــع	أكثــر	مــن	50%	منــه		 
بالــدوالر	األميركــي	»الفريــش«

الوقــت  فــي  رواتبهــم  يتقاضــون  أنهــم  الدراســة  فــي  المشــاركين  والمصّوريــن  الصحافييــن  مــن   %8٥ وأكــد 
المحّدد وبالكامــل،	فــي	حيــن	أشــار	15%	مــن	المشــاركين	إلــى	تأخيــر	يحصــل	فــي	اســتام	الراتــب	الكامــل	يصــل	إلــى	
10	أيــام	كحــد	أقصــى	كمــا	ُيظهــر	الرســم	رقــم	5.	أمــا	فــي	مــا	يتعّلــق	بأجوبــة	المؤسســات	اإلعاميــة	التــي	تفاعلــت	مــع	
ــة	التــي	تدفــع	الرواتــب	لموظفيهــا	بالكامــل	وفــي	 االســتبيان،	فقــد	ُســّجل	مــا	نســبته	86%	مــن	المؤسســات	اإلعامي
الوقــت	المحــّدد،	بينمــا	ُســّجل	14%	مــن	المؤسســات	التــي	تدفــع	بالكامــل	لكــن	مــع	تأخيــر	ال	يتجــاوز	10	أيــام.	وهــذا	

يعكــس	مواءمــة	إجابــات	الصحافييــن	مــع	المؤسســات	المشــغلة	لهــم.

أمــا	فــي	مــا	يتعّلــق	بالفــوارق	الموجــودة	فــي	األجــور	بيــن	الصحافييــن	والمديريــن	التنفيذييــن،	فقــد	أشــارت	المعطيــات	
مــن	االســتبيان	الموّجــه	إلدارات	المؤسســات	اإلعاميــة	أن	29% مــن المؤسســات اإلعالميــة أوضحــت أن الفــرق 
يتــراوح بيــن ضعفيــن وثالثــة أضعــاف، وأيضــًا	ُســّجل	مــا	نســبته 29% مــن المؤسســات اإلعالميــة التــي أقــّرت بــأن 
الراتــب أعلــى لكــن مــن دون إعطــاء تفاصيــل بالقيمــة التقريبيــة،	والنســبة	ذاتهــا	أي	29% مــن المؤسســات أشــارت 

إلــى أنــه ال فــروق بيــن الرواتــب، فــي حيــن 1٣% رفضــت اإلجابــة عــن هــذا الســؤال.
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الرسم	رقم	5:	مدى	التأخير	في	تقاضي	الرواتب

هــذه	التحّديــات	وغيرهــا	دفعــت	عــددًا كبيــرًا مــن الصحافييــن والمصّوريــن إلــى العمــل فــي عــّدة مؤسســات إعالمية 
فــي آن، أو االتجــاه إلــى التعليــم أو غيــره مــن المهــن الموازيــة، لتأميــن كافــة متطّلبــات الحيــاة والعيــش الكريــم. 
كذلــك	الماحــظ	أن	عــددًا	مــن	الصحافييــن	أشــاروا	إلــى	أن	الحاجــة إلــى العمــل فــي أكثــر مــن مؤسســة كان وراء عــدم 
ــى حقوقهــم فــي	حــال	الصــرف	 ــد نقطــة العقــود الشــفهية التــي ممكــن أن ال تضمــن حصولهــم عل التوقــف عن
التعســفي	أو	إذا	لــم	تلتــزم	المؤسســة	بدفــع	الراتــب،	بحســب	71%	مــن	المشــاركين	فــي	االســتبيان،	أي	أن	تداعيــات 
األزمــة تدفــع الصحافــي إلــى التمســك بعملــه إلــى حــّد التنــازل عــن بعــض حقوقــه األساســية،	فيمــا	أشــار	29%	مــن	

المشــاركين	إلــى	أن	الثقــة	مــن	خــال	ســنوات	العمــل	الطويلــة	كانــت	الدافــع	إلــى	القبــول	بعقــد	شــفهي.

وتشــير	المعطيــات	فــي	االســتبيان	إلــى	أن	٣8% مــن الصحافييــن العامليــن فــي المؤسســات اإلعالميــة الُمشــاِركة 
فــي الدراســة عقودهــم شــفهية، و62% عقودهــم مكتوبــة،	كمــا	ُيظهــر	الرســم	رقــم	6.	لكــن	الماحــظ	أن	الصحافييــن	
أو	المصّوريــن	الـــfreelancers،	كانــت	عقودهــم	شــفهية	حتــى	فــي	المؤسســات	التــي	تتعاطــى	مــع	موظفيهــا	بعقــود	
مكتوبــة.	وكان	الفتــًا	أن	64% مــن العقــود الشــفهية كانــت لصحافييــن يعملــون فــي مواقــع إلكترونيــة إخباريــة، 

و٣6% عقــود شــفهية لصحافييــن يعملــون فــي قطاعــي المرئــي والمطبوعــات.

أمــا	المؤسســات	اإلعاميــة	المشــاِركة	فــي	االســتبيان	فأّكــدت	أنهــا	تحتــرم	عقــود	عمــل	الصحافييــن	أثنــاء	أدائهــم	عملهــم	
اليومــي،	مــن	جهــة	االلتــزام	بالمرتــب	ومرونــة	دوام	العمــل	وكل	مــا	هــو	منصــوص	عليــه	فــي	العقــد،	وأنهــا	تعمــل	علــى	

تطويــر	السياســيات	الداخليــة	للمؤسســة	علــى	مــدار	الســنة	لتحســين	شــروط	العمــل	اليومــي.
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الرسم	رقم	6:	نسبة	العقود	الشفهية	والمكتوبة

أمــا	فــي	مــا	يتعّلــق	ببــدل	النقــل	وفواتيــر	الهاتــف	واإلنترنــت،	فقــد	تبّيــن	أن	٥7% مــن تنقــالت المراســلين الميدانييــن 
والمصّوريــن مدفوعــة بشــكل كامــل، فــي حيــن ُســّجل مــا نســبته ٣7% مــن التنقــالت غيــر المدفوعــة، بينمــا 
ُســّجل 6% مــن التنقــالت المدفوعــة بشــكل جزئــي	كمــا	ُيظهــر	الرســم	رقــم	7.	وفــي	مــا	يتعّلــق	بأجوبــة	المؤسســات	
اإلعاميــة	التــي	تجاوبــت	مــع	االســتبيان،	فقــد	أقــّرت	71%	مــن	المؤسســات	اإلعاميــة	بدفــع	بــدل	تكاليــف	النقــل،	بينمــا	

29%	مــن	المؤسســات	أشــارت	إلــى	عــدم	دفــع	بــدل	النقــل.

الرسم	رقم	7:	نسبة	دفع	تكاليف	التنقات
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فــي مــا يتعّلــق بفواتيــر الهاتــف واإلنترنــت،	أشــار	االســتبيان	الموّجــه	إلــى	العامليــن	فــي	القطــاع	اإلعامــي	إلــى	أن	
82% مــن تلــك الفواتيــر ال تدفعهــا المؤسســات اإلعالميــة لموظفيهــا، وبالتالــي	تكــون	علــى	عاتقهــم	الخــاص،	
فيمــا	ُســّجل	مــا	نســبته	11% مــن تلــك الفواتيــر مدفوعــة بشــكل كامــل، و7% مدفوعــة بشــكل جزئــي	كمــا	ُيظهــر	
الرســم	رقــم	8.	والجديــر	ذكــره	أن	المؤسســات	اإلعاميــة	تطلــب	مــن	موظفيهــا	اســتخدام	الهواتــف	إلجــراء	االتصــاالت	
واســتخدام	اإلنترنــت	فــي	المكاتــب،	لكــّن	عــددًا	مــن	الصحافييــن	أكــدوا	صعوبــة	ذلــك	منــذ	بدايــة	جائحــة	كورونــا	حتــى	اآلن،	
إذ	ال	يــزال	عــدد	منهــم	يعمــل	عــن	بعــد.	وأشــارت	57%	مــن	المؤسســات	اإلعاميــة	التــي	أجابــت	علــى	االســتبيان	إلــى	أنهــا	
تدفــع	فواتيــر	الهاتــف	واإلنترنــت	لموظفيهــا،	فــي	حيــن	أن	43%	منهــا	ال	تدفــع	بــدل	اإلنترنــت	والهاتــف	)هــذه	النســبة	
ال	ُتعتبــر	دقيقــة	بســبب	تجــاُوب	ســبع	مؤسســات	إعاميــة	فقــط	علــى	االســتبيان	مقارنــة	بالرقــم	المرتبــط	بالموظفيــن(.

الرسم	رقم	8:	نسبة	دفع	تكاليف	اإلنترنت	والهاتف

وأكــد 84% مــن الصحافييــن والمصّوريــن المشــاركين فــي االســتبيان أن راتبهــم ال يؤّمــن حيــاة كريمــة وال يغّطــي 
كافــة	متطّلبــات	الحيــاة،	وأنهــم مضطــّرون إلــى العمــل فــي أكثــر مــن مؤسســة إعالميــة،	أو	غيــر	إعاميــة	كالجامعــات	
والمعاهــد،	لتأميــن	احتياجاتهــم،	فالبعــض	أشــار	إلــى	أنــه	يعمــل	كمصــّور	فــي	خمــس	مؤسســات	إعاميــة	لتأميــن	حيــاة	
بمســتوى	الئــق،	بالمقابــل	ُســّجل	مــا	نســبته	16% مــن الصحافييــن والمصّوريــن المشــاركين فــي االســتبيان قالــوا أن 
راتبهــم يكفــي لتأميــن متطّلبــات الحيــاة اليوميــة،	كمــا	ُيظهــر	الرســم	رقــم	9،	كونهــم يتقاضــون رواتبهــم بالــدوالر 

األميركــي »الفريــش«،	وجميعهــم يعملــون فــي مؤسســات إعالميــة رقميــة مســتقّلة.
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الرسم	رقم	9:	نسبة	تأمين	الراتب	لمتطّلبات	الحياة	اليومية

أمــا	فــي	مــا	يتعّلــق	بتزويــد	الصحافييــن	والمصّوريــن	بحســب	طبيعــة	مهامهــم	ودورهــم	فــي	المؤسســة	اإلعاميــة	
بالمعــّدات	الازمــة	مــن	حواســيب	وهواتــف	نّقالــة	وكاميــرات،	فقد	أشــارت	نتائج	االســتبيان	إلــى	أن	62% من الصحافيين 
يتــّم تزويدهــم بالحواســيب فقــط مــن دون الهاتــف،	بينمــا	38%	مــن	الصحافييــن	ال	يتــم	تزويدهــم	ال	بالهواتــف	وال	
بالحواســيب،	فــي	حيــن	يتــّم	تزويــد	كل	المصّوريــن	المشــاركين	فــي	االســتبيان	بالكاميــرات	الخاصــة	بالمؤسســة	اإلعاميــة	
خــال	ســاعات	العمــل.	أمــا	فــي	النتائــج	الخاصــة	بالمؤسســات	اإلعاميــة،	فقــد	ُســّجل	مــا	نســبته	71%	مــن	المؤسســات	

التــي	تــزّود	موظفيهــا	بالمعــّدات	الازمــة،	و29%	ال	تؤّمــن	المعــّدات	لهــم.

أمــا	مــن	جهــة	التكافــؤ بيــن الجنســين	في	عملية	توظيــف	الصحافيين	مــن	حيــث	العــدد	واألجــور،	فقــد	أكــدت	كل	
المؤسســات	اإلعاميــة	فــي	أجوبتهــا	وجــود	التكافــؤ	في	عملية	توظيــف	الصحافيين	مــن	حيــث	العــدد	واألجــور،	لكــن	
مــن	دون	تقديــم	أي	تفاصيــل	فــي	هــذا	الشــأن،	باســتثناء	»درج«	التــي	أعطــت	تفاصيــل	حــول	عــدد	الصحافيات/المصــّورات	
فــي	المكتــب	الــذي	يتجــاوز	عــدد	الزمــاء	الذكــور	ولهــن	وظائــف	حيويــة	أساســية.	مــن	بيــن	16	شــخصًا	فــي	مكتــب	بيــروت	

هنــاك	11	مــن	اإلنــاث	و4	مــن	الذكــور.	

إشكالية التأمين 

لــم	يتــرك	تدهــُور	ســعر	صــرف	الليــرة	مقابــل	الــدوالر	آثــاره	فقــط	علــى	رواتــب	الصحافييــن	والمصّوريــن،	بــل	انعكســت	
تداعياتــه	علــى	شــركات	التأميــن	وخدماتهــا،	إضافــة	إلــى	الخدمــات	التــي	يقّدمهــا	الصنــدوق	الوطنــي	للضمــان	االجتماعي،	

وهمــا	الجهتــان	اللتــان	يســتفيد	منهمــا	الصحافــي	أو	المصــّور	فــي	حــال	وقــوع	أي	حــادث	أو	عــارض	صحــي.

وتشــير	نتائــج	االســتبيان	إلــى	أن	47%	مــن	الصحافييــن	والمصّوريــن	مــزّودون	بالتأميــن	الــازم	لحمايتهــم	لجهــة	إصابــات	
العمــل،	بينمــا	ُســّجل	مــا	نســبته	19%	مــن	الصحافييــن	والمصّوريــن	مســّجلون	فقــط	فــي	الضمــان	االجتماعي	ويســتفيدون	
مــن	خدماتــه.	يتولــى	الصنــدوق	الوطنــي	للضمــان	االجتماعــي	بفرعيــه	)ضمــان	المــرض	واألمومــة	وضمــان	طــوارئ	العمــل	
ــة	الوقائيــة	والعاجيــة	ويتحّمــل	90	بالمئــة	مــن	كلفــة	 ــة	مــن	العنايــة	الطبّي واألمــراض	المهنيــة(	تقديــم	الخدمــة	الصحّي
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الفاتــورة	الصحيــة	حســب	األســعار	القديمــة	بالليــرة	اللبنانيــة.	و34%	مــن	الصحافييــن	والمصّوريــن	ال	يمتلكــون	تأمينــًا	صحيــًا	
أو	ضمانــًا،	كمــا	ُيظهــر	الرســم	رقــم	10.	أمــا	إدارات	المؤسســات	اإلعاميــة	التــي	تجاوبــت	مــع	االســتبيان،	فقــد	أظهــرت	
نتائجهــا	أن	72%	مــن	موظفيهــا	لديهــم	التأميــن	الــازم	لحمايتهــم	لجهــة	إصابــات	العمــل،	فيمــا	ُســّجل	أن	مــا	نســبته	%14	

مــن	الموظفيــن	مســجلون	فقــط	فــي	الضمــان،	والنســبة	ذاتهــا	أي	14%	منهــم	ليــس	لديهــم	تأميــن	أو	ضمــان.

فيمــا	أكــدت	المعطيــات	أن	71%	مــن	المؤسســات	اإلعاميــة	ال	تؤّمــن	علــى	المعــّدات	الخاصــة	بالمصــّور	الصحافــي	فــي	
حــال	اســتعماله	لهــا	فــي	عملــه	لمصلحــة	المؤسســة	اإلعاميــة،	فــي	حيــن	تقــوم	29%	مــن	تلــك	المؤسســات	بالتأميــن	

علــى	المعــّدات	الخاصــة	بالمصــّور	الصحافــي	فــي	حــال	قــام	باســتعمالها	لمصلحــة	مؤسســته.

وُتعتبــر	البيئــة	التــي	يعمــل	فيهــا	الصحافيــون	والمصــّورون	فــي	لبنــان	بيئــة	خطــرة	نســبيًا،	وتحديــدًا	منــذ	بدايــة	ثــورة	17 
تشــرين	األول/أكتوبــر	2019،	حيــث	شــهدت	البــاد	احتجاجــات	وتظاهــرات	مــا	زالــت	مســتمرة	حتــى	اليــوم	لكــن	بوتيرة	أخف،	
تعــّرض	خالهــا	المصــّورون	والصحافّيــون	والمراســلون	للضــرب	المبــرح	وتكســير	معّداتهــم	الصحافيــة،	واســتهدافهم	
بالرصــاص	المطاطــي	وقنابــل	الغــاز	المســّيل	للدمــوع،	وبالتالــي عنــد اإلصابــة يقــف العديــد مــن الصحافييــن عاجزيــن 
عــن الحصــول علــى العــالج الطّبــي الــالزم أو اســتكماله كمــا يجــب،	إمــا	بســبب	عــدم	وجــود	تأميــن	وضمــان	أو	بســبب	

إشــكالية	ســعر	الصــرف.

الرسم	رقم	01:	نسبة	المزّودين	بالتأمين	الازم	لحمايتهم	لجهة	إصابات	العمل
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لكــن	المشــكلة	هنــا	ال	تتعّلــق	بمــا	تقّدمــه	المؤسســة	اإلعاميــة	فقــط،	بــل	وفــي	ظــل	انهيــار	النظــام	الصحــي	فــي	لبنــان	
أصبحــت	المستشــفيات	ال	تعتــرف	فعليــًا	إال	بجــزء	ضئيــل	جــدًا	مــن	تقديمــات	الضمــان	وشــركات	التأميــن،	وذلــك	مرتبــط	
بشــكل	أساســي	بســعر	الصــرف.	فإيــرادات	الضمــان	انخفضــت	وأصبحــت	ضئيلــة	جــدًا	نســبة	إلــى	التكاليــف	والمســتحقات	
المتوجبــة	علــى	الصنــدوق	لتأديــة	متوّجباتــه	االستشــفائية،	فأصبــح	فــارق	الـــ10	بالمئــة	الــذي	يدفعــه	المواطــن	باهظــًا،	

فــي	وقــت	مــا	زالــت	تعرفــة	الضمــان	االجتماعــي	وفــق	ســعر	الصــرف	الرســمي	)1500	ليــرة	للــدوالر(.		

	أمــا	بواليــص	التأميــن،	فقــد	شــهدت	حالــة	مــن	التخّبــط	وعــدم	الوضــوح،	بســبب	االنهيــار	المســتمر	فــي	ســعر	صــرف	الليــرة	
اللبنانيــة	مقابــل	الــدوالر	وتقّلباتــه	اليوميــة	مــن	جهــة،	والمستشــفيات	التــي	باتــت	ُتســّعر	كلفــة	االستشــفاء	ِوفــق	ســعر	
صــرف	الــدوالر	فــي	الســوق	الســوداء	وأصبحــت المعادلــة الحقيقيــة »كمــا تدفــع ُتغّطــى«.	فمــن	يدفــع	بوليصــة	
تأمينــه	بـ»الفريــش«	تتــّم	تغطيتــه	بالــدوالر،	ومــن	يدفعهــا	علــى	ســعر	صــرف	البنــوك	8000	ليــرة	لبنانيــة	تتــم	تغطيتــه	
بالنســبة	ذاتهــا	ويدفــع	الموظــف	الباقــي	مــن	جيبــه	علــى	ســعر	دوالر	الســوق	الســوداء،	وهــو	مــا	ال	يســتطيع	معظــم	
الصحافييــن	تأمينــه.	لذلــك	أصبــح	الخيــار	األمثــل	لــدى	شــركات	التأميــن	أن	يدفــع	الزبــون	ســعر	البوليصــة	بالــدوالر	أو	وفــق	
ســعر	الصــرف	فــي	الســوق	الموازيــة،	وهــي	ُتعتبــر	مهمــة	شــبه	مســتحيلة	للصحافييــن	أو	المّصوريــن	فــي	ظــل	األزمــة	

االقتصاديــة	التــي	تمــّر	بهــا	البــاد	وتراجــع	قيمــة	الرواتــب.

الصرف التعّسفي

وتشــير	نتائــج	االســتبيان	الــذي	شــارك	فيــه	الصحافيــون	والمصــّورون	الذيــن	ُصرفــوا	مــن	مؤسســاتهم	إلــى	أن	71% مــن 
حــاالت الصــرف كانــت جماعيــة بســبب إغــالق المؤسســة اإلعالميــة أو بســبب األزمــة الماليــة	التــي	تمــّر	بهــا	
المؤسســة،	فــي	حيــن	ُســّجل	29%	مــن	حــاالت	الصــرف	الفرديــة	علــى	خلفيــة	خافــات	شــخصية	مــع	إدارة	المؤسســات	

اإلعاميــة،	كمــا	ُيظهــر	الرســم	رقــم	11.

الرسم	رقم	11:	نسبة	الصرف	الفردي	والجماعي
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ــق	بالحــاالت	التــي	حصلــت	علــى	تعويــض	مالــي	وأقفــل	ملــف	صرفهــا،	فقــد	ســّجلت	54%،	فــي	حيــن	 أمــا	فــي	مــا	يتعّل
ُســّجل ٣6% مــن الذيــن لجــأوا إلــى القضــاء ووزارة العمــل ألنهــم اعتبــروا أن التعويــض المقــّدم غيــر مناســب 

ــذار.	 ــم	يكــن	واردًا	فــي	نــص	اإلن ــر	واضــح	فــي	حــال	ل لســنين العمــل والخدمــة	أو	أن	ســبب	الفصــل	غي

وســّجلت	النتائــج	مــا	نســبته	67% مــن المصروفيــن الذيــن حصلــوا علــى كامــل مبلــغ التعويــض وحســب مــا هــو 
مذكــور فــي العقــد بالليــرة اللبنانيــة، وبالتالــي كانــت تعويضاتهــم علــى ســعر صــرف 1٥00 ليــرة لبنانيــة للــدوالر، 
أي فقــدت قيمتهــا الفعليــة بعــد انهيــار العملــة الوطنيــة.	بينمــا	أقــّر	33%	منهــم	بأنهــم	لــم	يحصلــوا	علــى	حقوقهــم	
ــن.	فبعــد	قــرار	رئيــس	 ــدة	»المســتقبل«،	التــي	عانــى	موظفوهــا	األمّري ــوا	موظفيــن	ســابقين	فــي	جري ــة	وهــم	كان كامل
ــًا	يتضمــن	فســخ	العقــد	 ــًا	خطي الحكومــة	األســبق	ســعد	الحريــري	إقفــال	الجريــدة	ســّلمت	إدارُتهــا	كل	الموظفيــن	كتاب
بيــن	الطرفيــن	وُيحــّدد	المســتحقات	كاملــة	ومفّصلــة	وقيمتهــا	اإلجماليــة	بالــدوالر،	العملــة	التــي	كانــت	مدرجــة	بحســب	
العقــد،	وتتضّمــن	المســتحّقات	الرواتــب	المتأخــرة	وتعويــض	الصــرف	واإلجــازات،	وتــم	إباغهــم	بأنهــم	ســيقبضون	راتــب	
شــهر	علــى	مــدى	ثاثــة	أشــهر	مــن	تاريــخ	وقــف	العمــل	ثــم	باقــي	التعويــض	دفعــة	واحــدة	وينتهــي	األمــر.	لكــن	عــددًا	
ال	ُيســتهان	بــه	مــن	الموظفيــن	قامــوا	برفــع	شــكوى	أمــام	القضــاء	المختــص	وأرســلوا	نســخًا	منهــا	إلــى	اإلدارة	وإلــى	
وزارة	العمــل	وإلــى	الضمــان	االجتماعــي	أيضــًا	للحفــاظ	علــى	حقوقهــم	وتعويضاتهــم،	ثــم	توصلــوا	إلــى	اتفــاق	لتقســيم	
المســتحّقات	علــى	عشــرين	دفعــة	شــهرية	متســاوية	وبالــدوالر	األميركــي.	تــّم	الدفــع	للموظفيــن	ثــاث	دفعــات	بالــدوالر	
حســب	العقــد،	ثــم	بــدأوا	بقبــض	المبلــغ	بالليــرة	اللبنانيــة	علــى	ســعر	1500	ليــرة	عندمــا	بــدأت	أزمــة	الــدوالر،	ثــم	توقــف	
الدفــع،	مــا	دفــع	الموظفيــن	إلــى	النــزول	إلــى	الشــارع	أكثــر	مــن	مــرة.	فعــاد	الموكلــون	بتصريــف	أمــور	الجريــدة	إلــى	الدفــع	
ولكــن	بالليــرة	علــى	ســعر	صــرف	الـــ1500،	وبعــد	اعتــراض	الموظفيــن	علــى	ســعر	الصــرف،	قامــت	اإلدارة	بالدفــع	باللــوالر	
أي	ســعر	صــرف	3900	ليــرة	آنــذاك.	وعنــد	وصــول	الدفعــات	إلــى	الرقــم	عشــرين	توقفــوا	عــن	الدفــع،	علمــًا	أن		ثلــث	المبلــغ	
اإلجمالــي	لــم	يتــم	دفعــه	حســب	العقــد	الــذي	كان	بالــدوالر	األميركــي،	لذلــك	عــاد	الموظفــون	إلــى	تقديــم	شــكوى	أمــام	

القضــاء	لقبــض	باقــي	حقوقهــم.

ــن )المصروفيــن( المشــاركين فــي االســتبيان بحصــول تدخــالت سياســية  وأقــّر	٥7% مــن الصحافييــن والمصّوري
لمنعهــم مــن الوصــول إلــى حقهــم فــي القضــاء والمحاكــم،	فيمــا	أشــار	43%	إلــى	عــدم	حصــول	أي	شــكل	مــن	أشــكال	
الضغــوط.	وأعــرب	المشــاركون	فــي	االســتبيان،	وتحديــدًا	الذيــن	يعملــون	فــي	مؤسســات	إعاميــة	يملكهــا	سياســيون	
)كجريــدة	المســتقبل	التــي	يملكهــا	رئيــس	الــوزراء	الســابق	ســعد	الحريــري،	وجريــدة	النهــار	التــي	ترأســها	النائبــة	الســابقة	
نايلــة	توينــي(	أنهــم	شــعروا	بــأن	المواجهــة	لــم	تكــن	متكافئــة،	أي	بيــن	صحافييــن	ليــس	لهــم	ســند	أو	حمايــة	ِوفــق	قولهــم،	
وبيــن	زمــاء	لهــم	عاقــات	وتحالفــات	سياســية	ممكــن	أن	يلعبــوا	دورًا	لمصلحتهــم	وال	ســّيما	فــي	الضغــط	غيــر	المباشــر	

علــى	القضــاء	ووزارة	العمــل.

أمــا	فــي	مــا	يتعّلــق	بــردود	المؤسســات	اإلعاميــة	بخصــوص	الصــرف	التعســفي،	وكمــا	ذكرنــا	ســابقًا	أن	عشــر	مؤسســات	
إعاميــة	فقــط	تجاوبــت	مــن	أصــل	27،	علمــًا	أن	ثاثــًا	منهــا	رفضــت	إعطــاء	أي	تفاصيــل،	لذلــك	يمكــن	اســتخاص	التالــي	
مــن	االســتبيان	الــذي	ُوّجــه	إلــى	المؤسســات	اإلعاميــة	بخصــوص	حــاالت	الصــرف	التعســفي،	فقــد	ُســّجل	مــا	نســبته	%42	
مــن	المؤسســات	اإلعاميــة	لــم	تواجــه	مثــل	هكــذا	حالــة،	و29%	أكــدت	أنهــا	تســتند	إلــى	أحــكام	قانــون	العمــل	وعــدد	

ســنين	الخدمــة،	والنســبة	ذاتهــا	أي	29%	أشــارت	إلــى	أن	المصروفيــن	يحصلــون	علــى	حقوقهــم	كاملــة.	
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ملحق 1

األسئلة الموّجهة إلى إدارات المؤسسات اإلعالمية

هل	يوجد	عقد	عمل؟	هل	هو	شفهي	أم	مكتوب؟. 1

هل	يتّم	احترام	عقود	عمل	الصحافيين	أثناء	أدائهم	عملهم	اليومي؟. 2

هل	تتكّيف	العقــود	مــع	األزمــة	االقتصاديــة	والماليــة،	وتحديــدًا	فــي	ظــل	فقــدان	العملــة	الوطنيــة	قيمتهــا	أمــام	. 3
الــدوالر،	وهــل	طــرأ	أي	تعديــل	علــى	رواتــب	الصحافييــن	الذيــن	يقبضــون	بالعملــة	الوطنيــة؟	

هــل	يتــّم	احتــرام	عقــود	العمــل	بالنســبة	إلــى	الرواتــب	المســّجلة	بالــدوالر	األميركــي،	وإذا	كانــت	ُتدفع	بالليــرة	اللبنانية	. 4
ِوفــق	أي	ســعر	صــرف	)الرســمي	البالــغ	1500	ليــرة	لبنانيــة	للــدوالر،	أو	وفــق	ســعر	صــرف	البنــوك	8000	ليــرة	للــدوالر	

أو	أي	ســعر	صــرف	آخــر(؟

هل	يتقاضى	الصحافيون	رواتبهم	في	الوقت	المحّدد	وبالكامل؟. 5

هل	هناك	تكافؤ	بين	الجنسين	في	عملية	توظيف	الصحافيين	من	حيث	العدد	واألجور؟. 6

هل	الصحافيون،	الموظفون	والمستقّلون،	مزّودون	بالتأمين	الازم	لحمايتهم	لجهة	إصابات	العمل؟. 7

مــا	هــي	الفــروق	الموجــودة	فــي	األجــور	بيــن	الصحافييــن	وأعضــاء	مجلــس	إدارة	المؤسســة	اإلعامية	والمديريــن	. 8
التنفيذييــن؟

هل	يحصل	الصحافيون	فــي	حــاالت	الصــرف	التعســفي	علــى	تعويضاتهــم،	وعلــى	أي	أســاس؟	حقوق	مكتســبة	. 9
ومناســبة	وبشــكل	طبيعي،	أم	يضطرون	إلــى	اللجوء	لــوزارة	العمــل	والمحاكــم	والقضــاء؟

هل	تنّقات	المراسلين	الميدانيين	والمصّورين	مدفوعة؟. 10

هل	فواتير	الهواتف	واإلنترنت	مدفوعة	للصحافيين	والمراسلين	والمصّورين؟. 11

النّقالــة	بحســب	طبيعــة	مهامهم	ودورهــم	فــي	. 12 هل	يتّم	تزويــد	الصحافيين	والمصّورين	بالحواســيب	والهواتــف	
ــة؟ المؤسســة	اإلعامي

هــل	يتــّم	التأميــن	علــى	المعــّدات	الخاصــة	للمصــّور	الصحافــي	فــي	حال	اســتعماله	لها	في	عمله	لمصلحة	المؤسســة	. 13
اإلعاميــة	)الموظف	الثابت	والحّر(؟

هــل	يتقاضــى	المصــّور	الصحافــي	راتبــًا	متســاويًا	مــع	الصحافــي	أو	المراســل؟	وعلــى	أي	أســاس	ُيحــّدد	التفــاوت،	. 14
ــزواًل،	فــي	حــال	ُوجــد؟ صعــودًا	أو	ن
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هــل	يوجــد	عقــد	عمــل	بيــن	الصحافــي	وبيــن	المؤسســة	اإلعاميــة؟	هــل	هــو	شــفهي	أم	مكتــوب؟	فــي	حــال	كان	. 1
شــفهي	كيــف	تضمــن	الحصــول	علــى	حقوقــك	بحــال	الصــرف	التعســفي	أو	فــي	حــال	تهربــت	المؤسســة	مــن	التزامهــا؟

هل	تتكّيف	العقــود	مــع	األزمــة	االقتصاديــة	والماليــة،	وتحديــدًا	فــي	ظــل	فقــدان	العملــة	الوطنيــة	قيمتهــا	أمــام	. 2
الــدوالر،	وهــل	طــرأ	أي	تعديــل	علــى	رواتــب	الصحافييــن	الذيــن	يقبضــون	بالعملــة	الوطنيــة؟	

هــل	راتــب	الصحافــي	فــي	لبنــان	كفيــل	بــأن	يؤّمــن	حيــاة	كريمــة	ويغّطــي	كافــة	متطّلبــات	الحيــاة؟	وهــل	يضطــر	. 3
الصحافــي	إلــى	أن	يعمــل	فــي	أكثــر	مــن	مؤسســة	إعاميــة،	أو	غيــر	إعاميــة،	لتأميــن	احتياجاتــه؟

هل	يتقاضى	الصحافيون	رواتبهم	في	الوقت	المحّدد	وبالكامل؟. 4

هل	الصحافيون،	الموظفون	والمستقّلون،	مزّودون	بالتأمين	الازم	لحمايتهم	لجهة	إصابات	العمل؟. 5

هل	تعرضت	للصرف	التعسفي؟	وهل	كان	قرار	الصرف	جماعيًا	أو	فرديًا؟	وما	هي	خلفية	أو	أسباب	الصرف؟. 6

هــل	حصلــت	علــى	تعويــض؟		فــي	حــال	اإلجابــة	بنعــم:	علــى	أي	أســاس؟	حقوق	مكتســبة	ومناســبة	وبشــكل	طبيعي،	. 7
أم	لجــْات	إلــى	وزارة	العمــل	والمحاكم	والقضاء؟	

كيــف	تمــت	عمليــة	دفــع	التعويــض؟	وهــل	حصلــت	علــى	كامــل	المبلــغ	وعلــى	أي	ســعر	صــرف	)فــي	حــال	كان	العقــد	. 8
بالدوالر(؟

هــل	حصلــت	أي	تدخــات	سياســية	أو	غيــر	سياســية	أو	ضغــوط	علــى	المصروفيــن	لمنعهــم	مــن	الوصــول	إلــى	حقهم؟	. 9
فــي	حــال	اإلجابــة	بنعــم:	مــا	هــي	تلــك	الضغــوط	أو	التدخات؟

هل	تنقات	المراسلين	الميدانيين	والمصّورين	مدفوعة؟. 10

هل	فواتير	الهواتف	واإلنترنت	مدفوعة	للصحافيين	والمراسلين	والمصّورين؟. 11

النّقالــة	بحســب	طبيعــة	مهامهم	ودورهــم	فــي	. 12 هل	يتّم	تزويــد	الصحافيين	والمصّورين	بالحواســيب	والهواتــف	
المؤسســة	اإلعاميــة؟	وللمصــّور	هــل	تســتخدم	الكاميــرا	الخاصــة	أو	كاميــرا	المؤسســة؟	وإذا	الكاميــرا	خاصــة	بــك،	

هــل	تتكفــل	المؤسســة	بإصاحهــا	فــي	حــال	تضررهــا	خــال	العمــل؟
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