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االنتقال إلى البث التلفزٌونً الرقمً
د .عماد ٌوسف حب هللا
الهٌئة المنظمة لالتصاالت
المدٌر التنفٌذي ورئٌس الهٌئة المنظمة لالتصاالت باإلنابة
رئٌس وحدة تقنٌات االتصاالت

الثورة الرقمٌة وموجباتها
إن الثورة الرقمٌة أضحت عامالً مؤثرا فً حٌاتنا الٌومٌة من خالل إسهامها فً تطوٌر
تقنٌات المعلومات واالتصاالت التً باتت ُكالً مُتكامالً وعنصراً أساسٌا ٌتحكم بتفاصٌل
حٌاتنا الٌومٌة فلم ٌعد باإلمكان االستغناء عن تقنٌات المعلومات واالتصاالت أبداً ،فالعالم
ٌتحول بكامله إلى نظام تعامل الكترونً بسبب تكامل هذه التقنٌات نتناقل فٌه المعلومات
العلمٌة والثقافٌة والترفٌهٌة واإلعالمٌة والتجارٌة إذ أصبح وسٌلة أألمثل لتطوٌر العمل
فالكل ٌصبو للوصول إلى الحكومة اإللكترونٌة والتجارة اإللكترونٌة والتعلٌم اإللكترونً
والصحة اإللكترونٌة ،والعمل عن بُعد وغٌر ذلك .نأمل أن نتمكن من مواكبة هذا التطور
ومواجهة االستحقاقات والتحدٌات التً ٌفرضها علٌنا هذا التطور بحٌث نتمكن من إدارة
وتنظٌم القطاعات المرتبطة بتقنٌات المعلومات واالتصاالت فً بالدنا على أفضل وجه
مُمكن فال نتخلف عن الركب العالمً ،ألن هذه التقنٌات باتت جزءاً من التطور المنشود
نحو بناء مُجتمع المعرفة ،وتحقٌق التنمٌة المرجوة السٌما فً قطاع اإلعالم الذي ٌضعنا
أمام استحقاقات عالمٌة ال ٌمكن التخلف عنها.
إن ثورة اإلتصاالت والمعلومات أتاحت للجمهور إمكانات كثٌرة وخدمات إعالمٌة بأنماط
متعددة ) (IPTV, DVB, ATSCوباستخدام مختلف الوسائط التقنٌة ،سلكٌة باستعمال
كوابل محورٌة أو ألٌاف بصرٌة أو الـ  DSLوالسلكٌة أو من خالل وسائل االتصال
المختلفة (التلفزٌون ،الهاتف المتنقل ،والكومبٌوتر) وعلى مختلف شبكات اإلتصاالت
(اإلنترنت ،الهاتف ،عبر األقمار االصطناعٌة) التً حولت العالم إلى قرٌة كونٌة تالشى
فٌها البعد المكانً والزمانً وأصبحت المعرفة متاحة للجمٌع والقٌود المعرفٌة تالشت بفعل
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دراسات لبنانٌة

تكامل األنظمة التً تتنافس لتقدٌم شتى خدمات اإلتصاالت واإلعالم ،حتى أن إمكانٌة
التمٌٌز بٌن أنواع الشبكات وتصنٌفها أهً شبكات اتصاالت أو شبكات إعالمٌة أصبحت
مستحٌلة ولم ٌعد باإلمكان تصنٌفها بغٌر التمٌٌز بٌن المحتوى والوسٌلة غرض االستعمال.
إن تقنٌة المعلومات التً تعنى بمعالجة المعلومات وسبل تخزٌنها تكاملت مع تقنٌة
االتصاالت التً تتولى نقلها على الوسائط المختلفة ،فمختلف الخدمات أصبحت متاحة على
كل من هذه الشبكات وبتقنٌات مختلفة .إن هذا التطور ترافق مع تطور الخدمات ونوعٌتها
مما ح ًفز التنافس بٌن مختلف مقدمً الخدمات على مختلف الشبكات .بإمكاننا الٌوم استقبال
محطات التلفزة والمحطات اإلذاعٌة على مختلف شبكات اإلتصاالت التً تعمل بتقنٌات
رقمٌة مختلفة كما أنه ٌمكننا استقبال برٌدنا اإللكترونً واالتصال بشبكة اإلنترنت من خالل
شبكات البث كما أصبح باإلمكان الحصول على كل هذه الخدمات على نفس األجهزة ونفس
الشبكة .فمع تطور التكنولوجٌا الرقمٌة أصبحت الخدمات اإلذاعٌة تفاعلٌة و لم ٌعد المشاهد
فقط المتلقً بل تحول إلى شرٌك مؤثر فً الصناعة اإلعالمٌة من خالل تفاعله المباشر فً
المحتوى.
أمام التحدٌات الكبرى التً علٌنا مواجهتها لنتمكن من مواكبة التطور التكنولوجً والسٌر
مع الركب العالمً فً تحوالته التً ال نستطٌع تجاهلها والتً ال خٌار لنا إال أن نسٌر بها،
والتً بمواكبتها نساهم فً تطوٌر المجتمع بكل فئاته من خالل تطوٌر إمكاناته المعرفٌة
التً هً المفتاح األساس لتطوٌر االقتصاد من خالل تـامٌن فرص أفضل لالستثمار
باإلضافة لفرص العمل الجدٌدة التً ستتاح أمام الشباب .هذا وتجدر اإلشارة إلى أن الهٌئة
المنظمة لالتصاالت وحرصا على مواكبة هذه التطورات واالستحقاقات التً علٌنا
مواجهتها فقد نظمت مؤخرا وبالتنسٌق مع وزارة اإلعالم ووزارة اإلتصاالت ورشة عمل
لطرح رؤٌتها لمواكبة هذه االستحقاقات أمام المعنٌٌن ومناقشتها والتً سبق وأطلقتها فً
استشارة عامة.
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االنتقال إلى البث التلفزٌونً الرقمً
إن األمور التً ٌجب طرحها ومناقشتها كثٌرة ومتشعبة فأبرزها:
 ما ٌتعلق بمواكبة التطور التكنولوجً الذي أحدثته الثورة الرقمٌة وتحسٌن نوعٌة
الخدمات وتطوٌرها لتتالءم مع متطلبات العصر وحاجات المجتمع
 وما ٌتعلق بتطوٌر وتحدٌث القوانٌن والتشرٌعات لتتوافق مع المتطلبات الجدٌدة لهذا
القطاع
 وما ٌتعلق بمواجهة االستحقاقات العالمٌة السٌما التخطٌط والتحضٌر إلنجاز االنتقال
إلى البث التلفزٌونً الرقمً
 وما ٌتعلق بتحدٌد أصول الترخٌص لخدمات إذاعٌة وتلفزٌونٌة لم تلحظها القوانٌن
والتشرٌعات الحالٌة
إال أن التحدي األكبر ٌكمن فً التحضٌر لالنتقال للبث الرقمً ،تطبٌقا ً التفاقٌة جنٌف
 6003التً حددت تارٌخ السابع عشر من حزٌران العام  6002كموعد نهائً لالنتقال إلى
البث التلفزٌونً الرقمً ،من خالل وضع الخطة المناسبة التً تحدد قواعد ومراحل االنتقال
ودور جمٌع األطراف المعنٌٌن وكٌفٌة التنسٌق فٌما بٌنها والعمل على تحدٌث القوانٌن
لتتوافق مع المتطلبات والمعاٌٌر الجدٌدة ،باإلضافة لوضع الضوابط التً تضمن تأمٌن
حاجات المجتمع وحقوقه من أجل تـأمٌن االنتقال السلس وبأقل قدر من التداعٌات على
المجتمع وعلى الدولة والقطاع .وفً هذا اإلطار ال بد من إعادة دراسة بعض القوانٌن ،ال
سٌما قانون اإلعالم وتحدٌث مواده لتتالءم مع تطور القطاع اإلعالمً الذي تعددت وسائله
من رادٌو وتلٌفزٌون إلى اإلنترنت والهاتف المتنقل والتلفزٌون المحمول وأضحت تحاصر
المجتمع وفً الوقت ذاته تفتح اآلفاق بال حدود .المتأمل م َنا ٌرى أن اإلعالم الذي ٌق َدم من
خالل تلك الوسائل اآلن ٌختلف عن إعالم السنوات الماضٌة سواء على مستوى الشكل أو
المضمون؛ حٌث اختلف المحتوى اإلعالمً واختلفت الوسٌلة التً تحمل الرسالة اإلعالمٌة
وتعددت اتجاهات هذا اإلعالم وتنوعت كً تتواءم مع التدفق اإلعالمً والتكنولوجً.
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وتجدر اإلشارة إلى أنه خالل المؤتمر العالمً لالتصاالت الرادٌوٌة الذي انعقد عام 6002
لتنسٌق استخدام حٌز الترددات فقد تمت مراجعة استخدام حٌز الترددات على التردد فوق
العالً .UHFونظراً لتحول معظم البلدان إلى البث التلفزٌونً الرقمً ،فقد أقر المؤتمر
إمكانٌة استخدام "الفائض الرقمً" ) (Digital Dividendفً نطاق التردد  UHFلخدمات
إضافٌة و/أو أخرى فً المنطقة ( )0المحددة من قبل االتحاد الدولً لالتصاالت ،كما ٌمكن
ص فً المستقبل نطاق الترددات  236 – 290مٌغا هرتز الستعماالت االتصاالت
أن ٌخصِ ِ
الخلٌوٌة الدولٌة ) (IMTبعد إجراء دراسة إضافٌة من قبل االتحاد الدولً لالتصاالت.

التداخل بٌن قانون اإلعالم  49\283وقانون اإلتصاالت 3003\924
إن قانون اإلعالم الصادر فً العام  0991عالج متطلبات القطاع اإلعالمً بش ِقٌه التقنً
واإلعالمً بما ٌتناسب مع الواقع التقنً فً حٌنه والتً كانت محصورة بتنظٌم البث
اإلذاعً والتلفزٌونً التماثلً ولم ٌتطرق القانون ألي جانب من جوانب واحتٌاجات تنظٌم
البث الرقمً .إال أنه الحقا ً ومجاراة للتطور التكنولوجً فً العالم أصدرت الحكومة
اللبنانٌة قانون اإلتصاالت  6006\130الذي أقر بموجبه إنشاء الهٌئة المنظمة لالتصاالت
والتً أناط بها القانون صالحٌة حصرٌة بإدارة ومراقبة حٌز الترددات كما أناط بها
صالحٌة الترخٌص بالخدمات التً تقدم على شبكات اإلتصاالت وكذلك وضع المعاٌٌر
التقنٌة للشبكات والمعدات.

 القانون 49\283 منح شركة تلفزٌون لبنان حق البث على األقنٌة التلفزٌونٌة التً كانت تعمل
علٌها كل من شركة التلفزٌون اللبنانٌة وشركة تلفزٌون لبنان والمشرق لمدة
تنتهً فً العام  6006أما القنوات األخرى فقد انتهى حق البث علٌها فً العام
.0922
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 حدد مدة الترخٌص بستة عشر عاما قابلة للتجدٌد بنا ًء على طلب ٌقدم قبل ثالث
سنوات من انتهاء المدة
 إن المواد  2 ،2و 9من الفصل الثانً؛ من قانون اإلعالم  91\326تحدد
األحكام العامة التً ٌجب مراعاتها فً إعطاء التراخٌص:



المواصفات التقنٌة والفنٌة ألجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والموجات
المخصصة لها (المادة  ،2الفقرة )0-0



الحقوق المتوافرة للبنان بموجب االتفاقات الدولٌة المتعلقة بالقنوات
والموجات على أن ٌت ُم تحدٌدها وتوزٌعها وفقا للقواعد والمعاٌٌر الدولٌة
(المادة )2 -



القنوات التلفزٌونٌة والموجات اإلذاعٌة وهامش الترددات وسائر الموجات
هً حق حصري للدولة ال ٌجوز بٌعها أو التنازل عنه .تستعمل المؤسسة
القناة أو الموجة عن طرٌق االستئجار( ،المادة .)9

بتارٌخ  0993\6\69صدر المرسوم  2992الذي ٌتضمن دفتر الشروط النموذجً
للمحطات اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة وفً العام 0992تم إصدار الترخٌص لكل من الشبكة
الوطنٌة لإلرسال ( ، )NBNتلفزٌون المستقبل ( ،)FTVالمؤسسة اللبنانٌة لإلرسال
انترناشٌونال ( )LBCIوشركة مر تلفزٌون ( )MTVومن ثم الترخٌص للمجموعة اللبنانٌة
لإلعالم ( )MANARفً العام  0992وفً العام  6000تم الترخٌص لتلفزٌون الجدٌد
( )NTVوأخٌرا أصدرت الحكومة ترخٌص اللبنانٌة لإلعالم ( .)OTVوتجدر اإلشارة إلى
أن مجلس الوزراء أصدر قرار ٌحمل الرقم  \23محضر 19بتارٌخ ٌ 0999\00\1حدد
التوزٌع المبدئً ألقنٌة البث لحٌن إنجاز المخطط النهائً للترددات.
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 المادة الحادٌة عشرة ،ثانٌا التموٌل ،الفقرة 0؛ تكون مصادر دخل الهٌئة من
البدالت التً تستوفٌها الهٌئة عن طلبات الترخٌص والبدالت السنوٌة التً
ٌسددها المرخص له لقاء مراقبة التراخٌص والنظر فٌها ومن الرسوم المستوفاة
عن مراقبة وإدارة الترددات الالسلكٌة ونسبة مئوٌة تحدد من رسوم استخدام
الترددات.
 القسم الثالث إدارة حٌز الترددات ،المادة الخامسة عشرة،



الفقرة 0؛ الترددات الالسلكٌة ممتلكات عامة ال ٌجوز بٌعها وخضع
تأجٌرها ألحكام هذا القانون .تتمتع الهٌئة بسلطة حصرٌة إلدارة هذه
الترددات وتوزٌعها ومراقبة استخدامها؛



الفقرة 6؛ للهٌئة أن تضع مخططا ً سنوٌا ً لتوزٌع الترددات المستخدمة فً
اإلتصاالت التجارٌة بٌن مقدمً الخدمات وعملٌات البث اإلذاعً
والتلفزٌونً واالتصاالت الالسلكٌة العائدة لإلدارات والمؤسسات العامة
وسائر األشخاص الطبٌعٌٌن والمعنوٌٌن والهواة؛



ٌخضع استخدام الترددات الالسلكٌة لخدمات البث التلفزٌونً واإلذاعً
الستشارة وزارة اإلعالم و\أو اإلدارات والمجالس المعنٌة استناداً إلى
أحكام القوانٌن واألنظمة النافذة



تلتزم الهٌئة فً مخطط توزٌع الترددات بالسٌاسة العامة التً ٌضعها
مجلس الوزراء ،وبمتطلبات القطاعات التً تستخدم هذه الترددات
والتوصٌات الصادرة عن اإلتحاد الدولً لالتصاالت؛



القسم السابع ،إجراءات المراقبة والتفتٌش وفرض العقوباتٌ ،تضمن مالك
الهٌئة جهازاً خاصا ً بالمراقبة والتفتٌش ٌعتبر أفراده ضابطة متخصصة فً
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قطاع االتصاالت ،وتتمتع المحاضر التً ٌنظمها هؤالء بالقوة الثبوتٌة
لمحاضر الضابطة العدلٌة؛

 أالنتقال إلى البث الرقمًٌعتبر هذا العمل من أهم التحدٌات التً ٌجب مواجهتها إعالمٌا وهندسٌا واقتصادٌا
واجتماعٌا األمر الذي سٌعود عند انجازه بالفائدة الكبرى على المجتمع بشكل عام نتٌجة
توفٌر ترددات ٌمكن االستفادة منها لزٌادة البرامج التلفزٌونٌة والخدمات اإلعالمٌة
باإلضافة إلى االستفادة منها لتقدٌم خدمات اتصاالت أخرى كخدمات الحزمة العرٌضة
التً أقر المؤتمر العالمً للرادٌو استخدام الترددات ،التً ستتوفر نتٌجة لالنتقال إلى
البث الرقمً ،الستعمال خدمات الهاتف المتنقل الدولً ( )IMTالتً تساعد فً تطوٌر
المجتمع من خالل توفٌر وسائل اتصال جدٌدة ومتطورة ،كما أنه ٌساعد فً تحرٌك
وتحسٌن االقتصاد العام من خالل فتح المجال أمام استثمارات جدٌدة وتقدٌم خدمات
أخرى تعود بالنفع االقتصادي على البلد والمجتمع بشكل عام .إن االنتقال إلى تكنولوجٌا
البث الرقمً لٌست بالعملٌة السهلة إذ ٌجب تغٌٌر كافة المعدات الخاصة بشبكات البث
وتعدٌلها وكذلك تغٌٌر أو تجهٌز أجهزة الجمهور لتمكٌنها من استقبال اإلشارة الرقمٌة
وباإلضافة لذلك ٌجب تحدٌد الترددات للخدمات الرقمٌة واتخاذ اإلجراءات الالزمة
لضمان حماٌتها وحماٌة الخدمات األخرى من التداخل .كما ٌجب إطالق خدمات جدٌدة
لتحفٌز المشاهدٌن ٌترافق مع إطالق حملة إعالنٌة إلعالم الجمهور والمشاهدٌن بالتغٌٌر
الذي سٌطرأ علً البث التلفزٌونً.

 -اتفاقٌة جنٌف 3002
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لتحقٌق هذه الفوائد من التحول إلى البث الرقمً فان دول أوروبا وأفرٌقٌا وبعض دول أسٌا
قد اتفقوا فً جنٌف عام  6003على مخطط جدٌد لتنظٌم الترددات بما ٌتناسب مع الثورة
الرقمٌة وسمٌت هذه االتفاقٌة باتفاقٌة جنٌف .6003
إن اتفاقٌة جنٌف  6003تعالج ترددات النطاق الثالث ( 630-021مٌغا هرتز) وكذلك
ترددات النطاق الرابع والخامس ( 236 – 120مٌغا هرتز) للبث التلفزٌونً والصوتً
األرضً الرقمً  DVB-Tو  .T-DABوهذه االتفاقٌة حددت تارٌخ  02حزٌران 6002
وأتاحت لكافة الدول حرٌة استعمال الترددات للخدمات الرقمٌة كما أنها حررت الدول التً
انتقلت إلى البث الرقمً من حماٌة الخدمات التماثلٌة للدول المجاورة لها .وتجدر اإلشارة
هنا الى انه ٌتم النظر عالمٌا لهذا التارٌخ بأنه تارٌخ ملزم للتحول للبث الرقمً ،على األقل
فً مناطق الحدود الوطنٌة.
فً هذه االتفاق ٌة تم وضع مخططٌن منفصلٌن للبث التماثلً وللبث الرقمً بٌن الدول فً
هذه المنطقة من العالم وهو اتفاق ملزم للدول تم تسجٌله فً األمم المتحدة .اتفاقٌة جنٌف
 6003أخذت باألعتبار 26230طلبا ً للدول للبث التلفزٌونً الرقمً والبث الصوتً
األرضً فً النطاق الثالث ( 630-021مٌغا هرتز) وللبث التلفزٌونً الرقمً األرضً
على النطاقٌن الرابع والخامس ( 236 – 120مٌغا هرتز) .فكانت النتٌجة وبشكل عام ،ان
ُمنحت مختلف الدول ثالث ترددات للبث الصوتً األرضً و تردداً واحداً للبث التلفزٌونً
الرقمً األرضً باإلضافة لـ  2-2ترددات للبث التلفزٌونً الرقمً على النطاقٌن الرابع
والخامس.
فً أوروبا وأجزاء من آسٌا حلت اتفاقٌة جنٌف فً بعض األجزاء محل اتفاقٌة
ستوكهولم 30التً نظمت استعمال الترددات الخاصة بالبث التماثلً .إال أن اتفاقٌة
ستوكهولم ال تزال صالحة لترددات النطاق األول والثانًٌ .ؤمل أن تؤمن اتفاقٌة جنٌف
المرونة التً امتازت بها اتفاقٌة ستوكهولم التً عالجت أساسا  2300طلبا ً لمختلف الدول
لكنها سمحت بتسجٌل  20000جهاز تماثلً الحقاً.
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صفحة 8

االنتقال إلى البث التلفزٌونً الرقمً

دراسات لبنانٌة

ال بد من اإلشارة هنا انه و وفقا التفاقٌة جنٌف فانه ٌحق لكل دولة الشروع بتشغٌل خدماتها
الرقمٌة على الترددات المخصصة لها فً هذه االتفاقٌة للبث الرقمً من دون األخذ
باالعتبار حماٌة الخدمات التماثلٌة للدول المجاورة ،وذلك اعتبارا من السابع عشر من
حزٌران  .6002هذا وٌمكن ألي دولة واعتبارا من السابع عشر من حزٌران 6003
الشروع فً تنفٌذ هذه االتفاقٌة إال أن هذا ٌستوجب االتفاق المسبق مع الدول التً ٌمكن أن
تتأثر بهذا العمل.
إن العام  6060تم تحدٌده لالنتهاء من البث التماثلً على النطاق الثالث ( Band III -
 )VHFواستكمال عملٌة االنتقال إلى البث الرقمً فً بعض الدول األفرٌقٌة والعربٌة.
وبنا ًء علٌه فإن هذه االتفاقٌة حددت تارٌخ  02حزٌران  6002كموعد شبه ملزم إلنهاء
االنتقال إلى البث الرقمً ،على األقل فً مناطق الحدود الوطنٌة للدول ،كما أن هذا االتفاق
حرر الدول التً تكون قد انتقلت إلى البث الرقمً من حماٌة الخدمات التماثلٌة للدول
المجاورة لها اعتباراً من هذا التارٌخ ،مما ٌضعنا أمام التحدي الكبٌر بوجوب انجاز هذا
االستحقاق قبل بلوغ هذا التارٌخ.
تظهر التطورات العالمٌة أن خدمات التلفزٌون التماثلً هً فً طور التوقف التدرٌجً.
 أوروبا :انتهت  3بلدان من إٌقاف البث التماثلً قبل نهاٌة العام  .6002وإن معظم
البلدان فإما أنها تستعمل حالٌا ً بشكل متزامن البث التماثلً والرقمً أو أنها تتحول
إلى البث الرقمً تدرٌجٌا ً من خالل تحوٌل منطقة تلو األخرى .إن معظم البلدان
تتوقع إٌقاف البث التماثلً قبل العام .6006
 الوالٌات المتحدة األمٌركٌة :كان الهدف أن تنهً الوالٌات المتحدة االنتقال إلى البث
الرقمً بحلول شهر شباط  6009ولكن التطورات األخٌرة تشٌر إلى أن العملٌة لن
تتم قبل حلول شهر حزٌران .6009
هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه وعلى المستوى العالمً فإن الوضع مختلط ولكن بلدان عدٌدة
أفادت أنها ستوقف البث التماثلً بٌن العام  6000والعام .6002
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صفحة 9

االنتقال إلى البث التلفزٌونً الرقمً

دراسات لبنانٌة

أهمٌة االنتقال إلى البث الرقمً استنادا إلى اتفاقٌة جنٌف  3002قبل العام 3042
عند البدء باستعمال التلفزٌون الملون تم وضع شروط تقنٌة على أنظمة معالجة وبث
واستقبال إشارة التلفزٌون الملون بحٌث ٌمكن ألجهزة التلفزٌون األبٌض واألسود استقبالها
وبالتالً فإن فإنها اعتبرت خدمة إضافٌة للمشاهد لتحسٌن الخدمة وبالتالً ال تبعات علٌها
ولهذا نجد أن التلفزٌون ال ٌزال متداوالً ،أما بالنسبة للوضع الحالً فإن التغٌٌر الذي سٌنتج
عن البث الرقمً سٌكون جذرٌا ً بسبب تعذر المواءمة بٌن هذه التكنولوجٌا وتكنولوجٌا البث
التماثلً  ،أألمر الذي ٌفرض التغٌٌر الكامل وطً صفحة البث التماثلً بشكل نهائً .لذا فإن
اتفاقٌة جنٌف  6003ملزمة للبنان ال سٌما االلتزام بالتوارٌخ المحددة للتنفٌذ لذا ٌجب أن
نعمل كل ما بوسعنا إلتمام هذا االستحقاق بنجاح فً حٌنه ألن االنتقال إلى تكنولوجٌا البث
الرقمً لٌست بالعملٌة السهلة فالتغٌٌرات كما اإلجراءات كثٌرة ومتعددة ،إذ ٌجب تحدٌد
الترددات للخ دمات الرقمٌة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان حماٌتها وحماٌة الخدمات
األخرى من التداخل .هذا باإلضافة لتغٌٌر أو موالفة معدات البث المنتشرة على األراضً
اللبنانٌة ال سٌما ما هو موجود على األبراج وكذلك إطالق خدمات جدٌدة لتحفٌز المشاهدٌن
تترافق مع إطالق حملة إعالنٌة إلعالم الجمهور والمشاهدٌن بالتغٌٌر الذي سٌطرأ علً
البث التلفزٌونً.
إن إنجاز هذا العمل ٌتطلب دقة متناهٌة فً التخطٌط والتحضٌر والتنفٌذ كً ال ٌنتج عنه أٌة
آثار سلبٌة على القطاع اإلعالمً أو على المشاهدٌن وهً على سبٌل المثال ال الحصر أن
تضطر المحطات إلٌقاف البث التماثلً فً المناطق الحدودٌة لضرورة تأمٌن الحماٌة للدول
المجاورة التً قد تكون أنجزت االنتقال إلى البث الرقمً فً حٌنه مع اإلشارة إلى أن الدول
المجاورة ال تقتصر على سورٌا أو األراضً المحتلة بل تمتد لتشمل قبرص والٌونان
وتركٌا واألردن وحتى مصر والعراق ،أو عدم تمكن المشاهدٌن من التقاط البث الرقمً
الجدٌد نتٌجة عدم توعٌتهم بشكل كاف للمتطلبات التقنٌة للبث الرقمً ،لذا فعلى الحكومة
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صفحة 10

االنتقال إلى البث التلفزٌونً الرقمً

دراسات لبنانٌة

والوزارات واإلدارات المعنٌة مجتمعة أن تعمل ما بوسعها لتفادي الخطأ وٌجب أن تتخذ
التدابٌر الالزمة لضمان االنتقال السلس من البث التماثلً إلى البث الرقمً ضمن الفترة
المحددة مواكبة للتحول العالمً.
إن تنفٌذ عملٌة االنتقال تختلف من بلد آلخر وفقا للظروف الخاصة بكل بلد السٌما منها
الطبٌعٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ففً فنلندا تم تحوٌل  010جهاز إرسال أساسً و300
محطة إعادة إلى البث الرقمً فً ٌوم واحد بٌنما فً المملكة المتحدة فان تحوٌل 0021
محطة إرسال سٌتم على مراحل ولعدة سنٌن بتكالٌف تقدر ب  200ملٌون جنٌه إسترلٌنً.
وٌمكن االستفادة من تجربة البلدان التً أنجزت التحول للوصول للتخطٌط السلٌم والمتكامل
الذي ٌجنبنا المزالق من أجل ضمان نجاح هذه العملٌة ،لذا علٌنا دراسة الخطط التً
اعتمدت فً البلدان المختلفة وتحدٌد عوامل النجاح وسبل تلبٌة احتٌاجات المشاهدٌن من
خالل:
 تحدٌد دور الوزارات واإلدارات المعنٌة فً الدولة والتنسٌق فٌما بٌنها تحدٌد دور ومسؤولٌة اإلعالم ال المشغلٌن للشبكات اإلعالمٌة تحدٌد دور الجمهور تحدٌد مسؤولٌة موردي وبائعً األجهزة تحدٌد دور المؤسسات الرقابٌة السٌما المتعلقة بحماٌة المستهلكإن التحول إلى البث الرقمً سوف ٌؤدي إلى زٌادة الكفاءة فً استعمال حٌز الترددات إذ أن
التردد الذي كان ٌخصص لبث برنامج واحد أصبح باإلمكان استخدامه لبث عدد من
البرامج ( 3-1برامج تلفزٌونٌة عادٌة الوضوح" ) )(SDTVدفعة واحدة وفقا لتقنٌة الضغط
المعتمدة .وبالتالً سٌتولد عن ذلك وفراً رقمٌا ٌمكن االستفادة منه لتقدٌم خدمات جدٌدة
وكذلك فإن التكنولوجٌا التلفزٌونٌة الرقمٌة تسمح بإدخال "التلفزٌون العالً الوضوح"
).(HDTV
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صفحة 11

االنتقال إلى البث التلفزٌونً الرقمً

دراسات لبنانٌة

إن هذا العمل ٌتطلب تنسٌقا كامال بٌن الجمٌع لكً ٌتم انجازه بشكل صحٌح وبأقل قدر من
أآلثار والتداعٌات على المجتمع بشكل عام ولذا فإنه ٌتوجب وضع مخطط متكامل ٌحدد
مراحل وسبل االنتقال من البث التماثلً إلى البث الرقمً والفترة الزمنٌة الخاصة بكل
مرحلة من المراحل ،كما ٌجب تحدٌد مسؤولٌة كافة األطراف ومهامها وٌجب تأمٌن
التموٌل الالزم لهذه العملٌة باإلضافة لبرامج توعٌة المواطنٌن وحماٌتهم .كما ٌجب تحدٌد
المعاٌٌر الجدٌدة لألجهزة وسبل تأمٌنها للمواطنٌن وٌجب أن ٌأخذ المخطط باالعتبار أهلٌة
كافة شرائح المجتمع لتقبل التغٌٌر والتأقلم مع الظروف والتقنٌات الجدٌدة والتأكد من
استعدادهم وجهوزٌتهم لعملٌة االنتقال وتأمٌن الدعم والتموٌل الالزم واستنفار الطاقات
واإلمكانات لتوعٌتهم وتأهٌلهم لتمكٌنهم من مواكبة الحدث.
كما وأنه ولضمان االستفادة القصوى من التحول إلى البث الرقمً فال بد من التنسٌق بٌن
الدول المتجاورة للبحث فً إمكانٌة تنسٌق التحول بشكل متزامن خاصة وأن حماٌة
الخدمات التماثلٌة لم تعد ضرورٌة باالعتماد فً التغطٌة على تقنٌة البث على تردد واحد.

دور الدولة
إن هذا العمل الضخم ٌفرض التعاون والتنسٌق الكامل بٌن الجمٌع إلتمام هذا اإلنجاز فهذه
مسؤولٌة تقع على الجمٌع والتعاون والتنسٌق ٌجب أن ٌكون تاما وكامال ومتكامالً خاصة
بٌن الحكومة ،ووزارة االتصاالت ووزارة اإلعالم ووزارة االقتصاد والهٌئة المنظمة
لالتصاالت والمجلس الوطنً لإلعالم باإلضافة إلى المجلس النٌابً وجمعٌات حماٌة
المستهلك .وتجدر اإلشارة إلى أنه لم ٌتبقى الكثٌر من الوقت فقد كان من المفترض أن ٌنجز
التخطٌط لهذا العمل منذ عدة سنوات ،وكان من المفترض أٌضا أن تكون المراحل التنفٌذٌة
األولى قد أنجزت لكً نتمكن من إتمام عملٌة االنتقال قبل العام  6002خاصة وان البحث
باالنتقال البث الرقمً بدأ منذ العام  6000وفً العام  6003شرعت عدة دول بالتنفٌذ
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صفحة 12

االنتقال إلى البث التلفزٌونً الرقمً

دراسات لبنانٌة

وهناك عدد منها أنجز مراحل االنتقال وإن معظم الدول سوف تنتهً منه فً العام 6006
على أن ٌتم االنتقال بشكل نهائً فً العام  6002إلى البث الرقمً.

إن دور الحكومة فً عملٌة االنتقال من التلفزٌون األرضً التماثلً العامل على التردد
 UHFإلى التلفزٌون األرضً الرقمً العامل على التردد  UHFأمر ضروري لضمان:
 حماٌة المواطنٌن وحقهم فً تلقً البث (وباألخص أصحاب الدخل المحدود وأبناء
المناطق النائٌة)
 تأمٌن استمرارٌة خدمة البث التلفزٌونً األرضً والسماح بفترة للبث بشكل
تزامنً للبث التماثلً والرقمً خالل عملٌة االنتقالٌ .جب أن ٌكون المواطنون
على علم جٌد بعملٌة االنتقال وان تكون معدات االستقبال متوفرة بأسعار معقولة
على نطاق واسع.
 استعمال حٌز الترددات بكفاءة.
 بعد توقف البث التماثلًٌ ،مكن إعادة استعمال حٌز الترددات الغٌر مستعمل
لزٌادة سعة البث و/أو لخدمات أخرى (الخدمة المتنقلة/الحزمة العرٌضة).
 المحافظة على سوق تنافسٌة بٌن شركات البث.

أالعتبارات التقنٌة
مما الشك فٌه إن التطور التكنولوجً والتقنً للبث الرقمً أتاح استخدام حٌز الترددات
بكفاءة عالٌة مقارنة مع البث التماثلً .إذ ٌمكن تأمٌن تغطٌة كاملة باستخدام شبكة أحادٌة
التردد ( ) SFNلعدد من البرامج ،والتً بالتالً تتناسب مع اعتماد مبدأ مراكز البث الموحدة
أو المشتركة لبث لنشر دفق متعدد المحتوى ) (Multiplexed Contentمما ٌساعد على
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صفحة 13

االنتقال إلى البث التلفزٌونً الرقمً

دراسات لبنانٌة

تخفٌض نفقات التجهٌز والتشغٌل بحٌث ٌمكن تقسٌم النفقات المالٌة للتجهٌز والنفقات
التشغٌلٌة لمواقع اإلرسال والبث على عدد المؤسسات أو المحطات التً تستخدم المركز.
هذا وٌمكن للشبكات التلفزٌونٌة الرقمٌة أن تعمل معتمدة على قدرة إرسال اقل بكثٌر من
قدرة البث التماثلً لتأمٌن نفس التغطٌة  ،كما أنها تتطلب نسب حماٌة (Protection
) Ratiosاقل مما ٌتطلبه البث التماثلً وفقا ً لمعاٌٌر االتحاد الدولً لالتصاالت .ITU-R
ومن أجل استعمال حٌز الترددات بكفاءة ومن أجل تحسٌن نوعٌة التغطٌة ٌجب اعتماد مبدأ
شبكة أحادٌة التردد التً تشترط التزامنً ) (Synchronizationبٌن مواقع اإلرسال
المختلفة .وبنا ًء علٌه ٌمكن تنفٌذ شبكتٌن أحادٌتً التردد للبرامج العاملة بنظام البث التماثلً
لكل منهما تشمل األراضً اللبنانٌة على أن
وتحوٌلهم الى البث الرقمً بحٌث أن التغطٌة ٍ
ٌكون البث بالتزامن مع البث التماثلً الحالً،وتوجد خٌارات وسٌنارٌوهات متعددة لتأمٌن
تغطٌة جمٌع أنحاء البالد:
إذ أنه وباإلضافة للمبدأ المذكور آنفا ً وإذا لم ٌكن باإلمكان إنشاء شبكتٌن أحادٌتً التردد فً
جمٌع أنحاء البالد ،عندئذ ٌمكن تقسٌم لبنان إلى مناطق .وفً هذه المناطق ٌمكن نشر سٌاسة
الشبكة األحادٌة التردد ،بٌنما ٌمكن استعمال ترددات مختلفة فً مناطق مختلفة خالل الفترة
االنتقالٌة .وبهذه الحال ٌمكن تنفٌذ سٌنارٌو مختلط بٌن الشبكة األحادٌة التردد والشبكة
المتعددة الترددات كبدٌل عن ذلك.
كما ٌمكن اعتماد نظام معالجة اإلشارة أو ما ٌعرف بنظم التشفٌر التلفزٌونً ( Video
 )Codingأو نظام ضغط ( )MPEG-2/4باإلضافة الستعمال تكنولوجٌا اإلرسال المتعدد
اإلحصائً ) ،(Statistical Multiplexingوتكنولوجٌا تعدٌل البٌانات المرسلة
) (Transratingلزٌادة سعة الشبكة ،وزٌادة كفاءة استعمالها ،كما أن استعمال الجٌل الثانً
من معٌار البث التلفزٌونً الرقمً األرضً )ٌ (DVB-T2مكِ ِِن أن زٌادة للسعة بنسبة
%30
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دراسات لبنانٌة

إن االنتقال للبث الرقمً سٌكون عامالً محفزاً العتماد البنٌة التحتٌة واحدة للبث ألن البث
التلفزٌونً الرقمً األرضً له خاصٌة اإلرسال المتعدد المحتوى ) (Multiplexالتً
تتضمن برامج تلفزٌونٌة متعددة .كما أنه لم ٌعد هناك أي حاجة ألجهزة إرسال تلفزٌونٌة
افرادٌة لكل محطة تلفزٌونٌة.

التداعٌات التً قد نواجهها فً حال عدم مواكبة الركب العالمً واالنتقال إلى البث الرقمً
إن عدم مواكبة هذا الحدث العالمً سوف ٌكون لها تداعٌات كبرى على المجتمعات التً
تتخلف عنه وخاصة وإن المصانع سوف تتوقف عن تصنٌع أٌة أجهزة تماثلٌة لعدم توفر
األسواق لها باإلضافة إلى إمكانٌة ارتفاع كلفة إنتاجها مقارنة مع تكلفة اإلنتاج ألجهزة البث
الرقمٌة بسبب التناقص المتوقع على طلبها .كما أنه ال ٌمكننا حماٌة هذه الخدمات من
التداخل ألن اتفاقٌة جنٌف  2006تلغً كل حقوق الحماٌة للخدمات التماثلٌة اعتباراً من
العام  2015كما تفرض علٌنا هذه االتفاقٌة توقٌف الخدمات التماثلٌة على الحدود والتً قد
تتداخل مع الخدمات األخرى فً البلدان األخرى مما ٌعنً أننا قد نضطر لتوقٌف الخدمات
التلفزٌونٌة فً مناطق واسعة قرٌبة من الحدود وهذا ٌعنً عدة كٌلومترات من الحدود
(داخل األراضً اللبنانٌة).

الفوائد :استخدام أكثر فعالٌة لحٌز الترددات ،بث المزٌد من البرامج ،تقدٌم خدمات جدٌدة
أما فوائد أنجاز هذا االستحقاق فً موعده (أو قبل موعده) فكثٌرة .فإن مواكبة الركب
العالمً بحد ذاتها تشكل فائدة معنوٌة للبنان من خالل إبراز قدرته على مواكبة التطور
واإلٌفاء بالتزاماته وتجنبه التداعٌات التً ٌمكن أن تلحق بالمجتمع بسبب هذا التخلف عن
الركب العالمً فً مواكبة التطور التكنولوجً للبقاء على الخارطة اإلعالمٌة العالمٌة،
حٌث أنها تسهم فً استعادة لبنان لدوره الرٌادي فً المنطقة فً تقدٌم الخدمات البث
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اإلعالمٌة المتطورة بشكل احترافً والذي ٌسهم أٌضا ً فً تحقٌق طموحاتنا فً تحوٌل لبنان
إلى مدٌنة إعالمٌة خاصة وأن الصناعة اإلعالمٌة اللبنانٌة لها الباع الطولى فً تطوٌر
وتشغٌل العدٌد من المؤسسات اإلعالمٌة فً دول الجوار من خالل شبابنا المتخصصون
والمبدعون فً هذا المجال ولذا نجد أنه ٌجب أن نعمل كل ما بوسعنا إلتمام هذا االستحقاق
بنجاح فً حٌنه..
باإلضافة لذلك فإن االنتقال للبث الرقمً سوف ٌتٌح للمؤسسات العاملة بهذا القطاع تطوٌر
خدماتها وتقدٌم خدمات جدٌدة كما أن عدد البرامج التً ستصبح متاحة للجمهور ستزداد
كثٌرا نتٌجة للسعة التً ستتوفر على حٌز الترددات مما سٌزٌد من فرص االستثمار بسبب
الحاجة لزٌادة اإلنتاج وإٌجاد مواد وخدمات جدٌدة تتناسب مع السعة المتوفرة ومع حاجات
المجتمع األمر الذي سٌشكل دافعا ً أساسٌا لنشوء شركات جدٌدة وبالتالً إصدار تراخٌص
جدٌدة وإٌجاد فرص عمل جدٌدة فً مختلف المجاالت.
أن االنتقال إلى البث الرقمً سوف ٌتٌح استعمال حٌز الترددات بكفاءة عالٌة وسوف ٌوفر
ترددات ٌمكن استعمالها فً خدمات أخرى ستساعد فً زٌادة الدخل للخزٌنة وتفعٌل
االقتصاد خاصة وإن هذا الجزء من الحٌز له قٌمة عالٌة فالعائدات التً جنتها الحكومة
األمٌركٌة من خالل بٌعها ترددات على النطاق  200مٌغا هرتز بلغت  60ملٌار دوالر.
وبشكل عام إن االنتقال من البث التماثلً إلى البث التلفزٌونً الرقمً ٌمكن أن ٌحقق
 نوعٌة أفضل للخدمة التلفزٌونٌة
 إمكانٌة أفضل للتغطٌة التلفزٌونٌة لسائر أنحاء لبنان حتى مع نفس العدد من
مواقع البث وبطاقة إرسال أقل.
 كفاءة اكبر فً استخدام حٌز الترددات مما ٌؤدي إلى توزٌع عدد أكبر من
القنوات التلفزٌونٌة فً نفس حٌز الترددات.
 نسبة حماٌة أقل تؤدي لحساسٌة أقل للتشوٌش والتداخل.
ٌ سمح بالتقاط داخلً ومتنقل اكبر لإلشارات التلفزٌونٌة.
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ٌ سمح بوجود بنٌة تحتٌة واحدة للبث بدال من الشبكات المتوازٌة المستقلة مما
ٌخفض الكلفة بالنسبة لجمٌع شركات البث ،باإلضافة إلى خفض التأثٌر على
البٌئة.
أما بالنسبة للمستهلكٌن فهناك العدٌد من المكتسبات والفوائد التً ٌمكن توفٌرها للمشتركٌن
بعد االنتهاء من االنتقال إلى اإلرسال التلفزٌونً الرقمً ،ومنها:
 خٌار أكبر من البرامج.
 جودة عالٌة للصوت والصورة بأنماط وضوح مختلفة بٌن الوضوح العادي إلى
الوضوح العالً.
 المزٌد من الخدماتٌ :سمح التلفزٌون الرقمً بخدمات محسنة جدٌدة ،توفر مشاهدة
أغنى .الدلٌل االلكترونً للبرامج ) (EPGهو مثال على خدمة جدٌدة.
أما مقدمً الخدمات فإن البث الرقمً سٌتوفر فرص أعمال واستثمار جدٌدة نتٌجة الزٌادة
فً البرامج وبسبب توفر الخدمات جدٌدة.
ولذا فإنه ٌتوجب وضع مخطط متكامل ٌحدد مراحل وسبل االنتقال من البث التماثلً إلى
البث الرقمً والفترة الزمنٌة الخاصة بكل مرحلة من المراحل ،كما ٌجب تحدٌد مسؤولٌة
كافة األطراف ومهامها وٌجب تأمٌن التموٌل الالزم لهذه العملٌة باإلضافة لبرامج توعٌة
المواطنٌن وحماٌتهم كما ٌجب تحدٌد المعاٌٌر الجدٌدة لألجهزة وسبل تأمٌنها للمواطنٌن.
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