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 نبذة تاريخية
شهد القطاع اإلعالمً فً فترة الحرب اللبنانٌة نشوء عدد كبٌر من الوسابل اإلعالمٌة
التلفزٌونٌة واإلذاعٌة فً مختلف المناطق اللبنانٌة ،وقد تجاوز عدد المحطات اإلذاعٌة الـ 081
محطة إذاعٌة وما ٌقارب الـ  01محطة تلفزٌونٌة وجمٌع هذه المحطات ما خال تلفزٌون لبنان
واإلذاعة اللبنانٌة كانت تعمل بدون ترخٌص ،ولم ٌقتصر البث اإلذاعً على محطات الـ أف أم
التً تؤمن تغطٌة محلٌة ،بل إن بعضها عمد إلى البث على الموجات المتوسطة والقصٌرة التً
تتجاوز تغطٌتها األراضً اللبنانٌة إلى الدول المجاورة ودول االغتراب .ونظراً لدور هذا
القطاع ال سٌما أثره السٌاسً واالجتماعً على مختلف شرابح المجتمع باإلضافة لحالة
الفوضى التً كانت تسوده وبشكل خاص التشوٌش والتداخل مع محطات الدول المجاورة،
األمر الذي ٌشكل خرقا ً لالتفاقات والمعاهدات الدولٌة التً التزم بها لبنان ،فقد لحظت وثٌقة
الوفاق الوطنً إعادة تنظٌم وسابل اإلعالم بما ٌخدم التوجهات الوفاقٌة.
وحٌث أن معظم هذه المحطات لم تراعً عند تأسٌسها األصول والشروط التقنٌة السٌما ما
ٌتعلق باستعمال الترددات التً ٌخضع استعمالها التفاقات ومعاهدات دولٌة تنظم عملها .لذا
وعند استتباب األوضاع األمنٌة ولما بدأت الدولة تستعٌد دورها  ،كان تنظٌم القطاع اإلعالمً
فً أولى اهتمامات الحكومة اللبنانٌة فً حٌنها فعمدت إلى عقد أول مؤتمر لتنظٌم اإلعالم فً
لبنان بٌن  01و 01أٌار من العام  0110من أجل دراسة كافة المشاكل التنظٌمٌة والتقنٌة ومن
أجل وضع سٌاسة إعالمٌة وطنٌة ،ثم فً العام  0111تم إقرار قانون اإلعالم رقم .11\283
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مؤخرا وتحسبا ً من الهٌبة المنظمة لالتصاالت للمشاكل واالستحقاقات التً علٌنا مواجهتها
نظمت بالتنسٌق مع وزارة اإلعالم ووزارة اإلتصاالت ورشة عمل لمناقشة هذه المشاكل
واقتراحات الحلول لها التً سبق وأطلقتها كاستشارات عامة.

 القوانين التي ترعى وتنظم البث اإلذاعي
 القانون  49\283والمعروف بقانون اإلعالم
إن القانون رقم  283الصادر عام 0111وضع األسس والقواعد التً تنظم عمل البث
التلفزٌونً واإلذاعً ،وقد صنف هذا القانون المحطات اإلذاعٌة إلى فبتٌن ،الفبة األولى وهً
المحطات التً تتعاطى الشأن السٌاسً والفبة الثانٌة التً ال تعنى بالشأن السٌاسً .إال أن
القانون لم ٌمٌز من الناحٌة التقنٌة بٌن الفبتٌن فكالهما ٌخضعان لنفس الشروط التقنٌة السٌما ما
ٌتعلق بشروط البث والتغطٌة إذ اشترط القانون تـامٌن تغطٌة جمٌع األقضٌة اللبنانٌة.
كما أن القانون  11\283أقر إنشاء هٌبة تنظٌم البث التلفزٌونً واإلذاعً التً تعمل بالتنسٌق
مع وزٌر اإلعالم والمجلس الوطنً لإلعالم والتً أنٌط بها وضع دفتر الشروط النموذجً
الذي ٌحدد المواصفات التقنٌة لهذه المحطات بما ٌتناسب مع المعاٌٌر الدولٌة وتحدٌد عدد
المؤسسات التً ٌمكن الترخٌص لها ،كما أناط بها وضع مخطط توزٌع الترددات بما ٌتناسب
مع معاٌٌر وشروط اإلتحاد الدولً لالتصاالت ،الذي ٌنظم العمل بالترددات الالسلكٌة فً العالم
بما ٌضمن مصالح جمٌع الدول وعدم التداخل فٌما بٌن هذه الترددات ،وبنا ًء على هذا المخطط
كان من المفترض أن ٌحدد عدد المحطات التً ٌمكن أن ٌرخص لها.
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن مخطط توزٌع الترددات لم ٌصدر بصورته النهابٌة فً حٌنه
والتوزٌع الذي اعتمد كان مؤقتا ً ولفترة كان من المفترض أن ال تتجاوز عدة أشهر لحٌن
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االنتهاء من إعداد المخطط النهابً .وفٌما ٌتعلق بشروط ترخٌص الترددات واستخدامها فقد
حدد القانون  11\283الشروط التً ٌجب مراعاتها  ،إذ ٌجب أن:
ٌ" راعى عند إعطاء التراخٌص الحقوق المتوفرة للبنان بموجب االتفاقات الدولٌة
المتعلقة بالقنوات والموجات على أن ٌجري تحدٌدها وتوزٌعها وفقا ً للقواعد والمعاٌٌر
التقنٌة المعتمدة دولٌا ً والتً تؤمن بثا ً واضحا ً ومتطوراً" وفقا ً للمادة الثامنة
 القنوات التلفزٌونٌة والموجات اإلذاعٌة وهامش الترددات وسابر الموجات هً حق
حصري للدولة ال ٌجوز بٌعها أو التنازل عنها .تستعمل المؤسسة القناة أو الموجة عن
طرٌق االستبجار ،كما ال ٌتولد للمؤسسة فً نهاٌة العقد أي حق أٌا ً كان نوعه .وٌمنع
على المؤسسة اإلذاعٌة أو التلفزٌونٌة أن تبٌع حقوقها التأجٌرٌة أو جزءاً منها أو التنازل
عنها فً صورة مباشرة أو غٌر مباشرة .وعند المخالفة توقف المؤسسة عن البث فوراً
وفقا ً للمادة التاسعة
هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه وبعد الفراغ من وضع دفتر الشروط النموذجٌة فإن هٌبة تنظٌم
البث التلفزٌونً لم تعد تمارس عملها فعلٌا ً  ،مما خلق فراغا ً لجهة مراقبة عمل محطات البث
والتأكد من مواءمتها الشروط والمعاٌٌر التقنٌة ومعالجة مشاكلها السٌما ما ٌتعلق بالترددات
وأصول استعمالها والتنسٌق مع الدول المجاورة لمعالجة المشاكل التً تنشأ عن التداخل فٌما
بٌنها وتسجٌلها لدى اإلتحاد الدولً لالتصاالت.
إن قانون اإلعالم عالج متطلبات القطاع اإلعالمً بشقٌه التقنً واإلعالمً بما ٌتناسب مع
الواقع التقنً والتكنولوجً فً حٌنه والتً تمثلت بتنظٌم البث اإلذاعً والتلفزٌونً التماثلً ،إذ
أن القانون لم ٌتطرق ألي جانب من جوانب واحتٌاجات تنظٌم البث الرقمً ،ال بل أنه ولغاٌة
ٌومنا هذا لم ٌتم تنظٌم عمل التلفزٌون المُر َم ََز بالرغم من تطرق قانون اإلعالم له بحٌث
صنِف كفبة ثالثة وقد كان من المفترض أن تصدر أصول ترخٌصه فً مرحلة الحقة أسوة
ُ
بالبث الفضابً.
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إال أنه ومجاراة للتطور التكنولوجً فً العالم وكخطوة باتجاه تحرٌر قطاع اإلتصاالت ومن
أجل فتح السوق اللبنانٌة وتحوٌله إلى سوق تنافسٌة أصدرت الحكومة اللبنانٌة قانون
اإلتصاالت  3113\120الذي أ ُقر إنشاء الهٌبة المنظمة لالتصاالت التً أناط بها القانون
صالحٌة حصرٌة بإدارة ومراقبة حٌز الترددات وكذلك وضع المعاٌٌر التقنٌة للشبكات
والمعدات.
 القانون  3003\924والمعروف بقانون اإلتصاالت
أناط قانون اإلتصاالت بالهٌبة المنظمة لالتصاالت صالحٌة حصرٌة بإدارة ومراقبة حٌز
الترددات وكذلك وضع المعاٌٌر التقنٌة للشبكات والمعدات ،األمر الذي أدى إلى انتقال
صالحٌات تحدٌد المواصفات وتوزٌع الترددات التً سبق أن أنٌطت بهٌبة تنظٌم البث إلى
الهٌبة المنظمة لالتصاالت بعد استشارة وزارة اإلعالم و\أو اإلدارات والمجالس المعنٌة.
فقد حدد القانون  120أصول إدارة حٌز الترددات ومراقبة عملها وقد نص على التالً:
 المادة الحادٌة عشرة ،ثانٌا التموٌل ،الفقرة 0؛ تكون مصادر دخل الهٌبة من البدالت
التً تستوفٌها الهٌبة عن طلبات الترخٌص والبدالت السنوٌة التً ٌسددها المرخص له
لقاء مراقبة التراخٌص والنظر فٌها ومن الرسوم المستوفاة عن مراقبة وإدارة الترددات
الالسلكٌة ونسبة مبوٌة تحدد من رسوم استخدام الترددات.
 القسم الثالث إدارة حٌز الترددات ،المادة الخامسة عشرة،
 الفقرة األولى؛ الترددات الالسلكٌة ممتلكات عامة ال ٌجوز بٌعها وخضع
تأجٌرها ألحكام هذا القانون .تتمتع الهٌبة بسلطة حصرٌة إلدارة هذه الترددات
وتوزٌعها ومراقبة استخدامها؛
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 الفقرة الثانٌة؛ للهٌبة أن تضع مخططا ً سنوٌا ً لتوزٌع الترددات المستخدمة فً
اإلتصاالت التجارٌة بٌن مقدمً الخدمات وعملٌات البث اإلذاعً والتلفزٌونً
واالتصاالت الالسلكٌة العابدة لإلدارات والمؤسسات العامة وسابر 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
 الفقرة الرابعة؛ للهٌبة أن تبدل الترددات التً منح الترخٌص باستخدامها شرط
أن ال ٌؤثر فً نوعٌة وفعالٌة الخدمة؛
 الفقرة الخامسة؛ للهٌبة أن تلغً الترخٌص من دون أي تعوٌض إذا لم تستخدم
الترددات المرخص بها مدة ستة أشهر خالل سنة واحدة؛
 تلتزم الهٌبة فً مخطط توزٌع الترددات بالسٌاسة العامة التً ٌضعها مجلس
الوزراء ،وبمتطلبات القطاعات التً تستخدم هذه الترددات والتوصٌات الصادرة
عن اإلتحاد الدولً لالتصاالت؛
 المادة  ،31الفقرة الثانٌة؛ للهٌبة أن تضع أنظمة توجب الحصول على موافقة
مسبقة من الهٌبة لتركٌب المعدات وتشغٌلها مع حفظ حقوق المرخص لهم بتوفٌر
خدمات عبر الترددات الالسلكٌة؛


القسم السابع؛ إجراءات المراقبة والتفتٌش وفرض العقوباتٌ ،تضمن مالك
الهٌبة جهازاً خاصا ً بالمراقبة والتفتٌش ٌعتبر أفراده ضابطة متخصصة فً
قطاع االتصاالت ،وتتمتع المحاضر التً ٌنظمها هؤالء بالقوة الثبوتٌة لمحاضر
الضابطة العدلٌة؛
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 الوضع الحالي للبث اإلذاعي
بتارٌخ  10/3/31أصدرت الحكومة دفتر الشروط النموذجً بموجب المرسوم رقم1111
ومن ثم تم الترخٌص لعدد من محطات البث اإلذاعً على النطاق أف أم بموجب عدة مراسٌم
صدرت بتارٌخ  0118\00\5التً أتبعت بقرار مجلس الوزراء رقم  \11المحضر  11بتارٌخ
 0111/00/1الذي حددت بموجبه الترددات لـ  31محطة إذاعٌة ،بصورة مؤقتة لحٌن صدور
المخطط التوجٌهً للترددات ،على النطاق أف أم الذي ٌمتد من 81,5إلى  011,1مٌغا هرتز
دون مراعاة االتفاقات والمعاهدات الدولٌة فٌما ٌتعلق بأصول استخدام الترددات.
هذا وتجدر اإلشارة إلى المرسوم رقم  11الصادر بتارٌخ  0118\03\30والقاضً باسترداد
مراسٌم وإلغاء مواد فً مراسٌم ( 02200 ،02205 ،02201 ،02202الصادرة بتارٌخ
 )0118\01\20تتعلق بتحدٌد أقنٌة وترددات البث التلفزٌونً واإلذاعً لمخالفتها القانون
 11\283والمرسوم  1111الذٌن ٌوجبان تحدٌد أقنٌة وترددات البث التلفزٌونً واإلذاعً وفقا ً
للمخطط التوجٌهً للترددات.
غٌر أنه وبدل صدور المخطط التوجٌهً للترددات فقد تم الحقا ً إصدار تراخٌص لمحطات
أخرى وقد أعطٌت هذه المحطات ترددات فً النطاق الفاصل الذي حدد كنطاق حماٌة من
التداخل بٌن الترددات التً كان قد رخص لها سابقا والذي كان من المفترض المحافظة علٌه
لضمان عدم التداخل بٌن المحطات .وباإلضافة إلى هذا ،تجدر اإلشارة إلى وجود عدد من
المحطات اإلذاعٌة الغٌر مرخصة ،البعض منها ٌبث بصورة دابمة والبعض اآلخر ٌبث
بصورة متقطعة فً فترات مختلفة.

 المخطط التوجيهي للترددات اإلذاعية والتلفزيونية
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إن مخطط الترددات األولً خصص لكل محطة إذاعٌة حٌز بسعة  111كٌلو هرتز بحٌث
ٌمكن لكل محطة أن تعمل على ترددٌن سعة كل منهما  311كٌلو هرتز ،على أن تكون هذه
الترددات ضمن النطاق المحدد وذلك من أجل تأمٌن تغطٌة لكافة األقضٌة اللبنانٌة وفقا ً للقانون
 ،283كما أن المخطط األولً قد لحظ نطاق حماٌة بعرض  211كٌلو هرتز.بٌن أي محطتٌن
متجاورتٌن فً حٌنه.

الشكل 4
ونتٌجة لغٌاب الرقابة التقنٌة التً كان من المفترض أن تتأكد من مواءمة الشروط والمعاٌٌر
التقنٌة الستعمال الترددات عند التنفٌذ ،فإن التنفٌذ الفعلً لم ٌراعً أصول استعمال الترددات
المحدد فً المخطط األولً للترددات ،حٌث أن معظم المحطات اإلذاعٌة استخدمت حٌز الـ
 111كٌلو هرتز بطرق مختلفة فعمد البعض منها للبث على أطراف النطاق المخصص لهم
بدل التقٌد بحدود هذا الحٌز مما أتاح لهم وبطرٌقة غٌر شرعٌة استخدام  311كٌلو هرتز
إضافٌة تم اقتطاعها من نطاقً الحماٌة الذٌن ٌحدان الحٌز المرخص باستخدامه ،األمر الذي
قلص الفاصل بٌن المحطات المتجاورة من  211كٌلو هرتز إلى  011كٌلو هرتز ،مما زاد من
احتماالت التداخل بٌن الترددات والذي بطبٌعة الحال أفضى إلى تردي نوعٌة االستقبال عند
المستمعٌن.
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الشكل 3
كما أنه تم الترخٌص لبعض المؤسسات الجدٌدة ،بالرغم من عدم وجود مخطط وطنً
للترددات اإلذاعٌة ،على افتراض وجود إمكانٌة ألن تعمل هذه المحطات فً النطاق الفاصل
بٌن المحطات المتجاورة ،أألمر الذي ٌمكن تحقٌقه ولكن بشروط تقنٌة صارمة على اإلرسال
لجهة تطبٌق معاٌٌر الحماٌة المحددة فً توصٌات اإلتحاد الدولً لالتصاالت ( ITU-R BS
 )412-9باإلضافة الستعمال مرشحات ( )Filtersجٌدة ،إال أن هذه المحطات التً كانت أصال
تستعمل هذا الحٌز أو النطاق مما فاقم المشكلة إذ أن نسبة التداخل بٌن الترددات قد ازدادت
وازدادت معها رداءة االستقبال .ونتٌجة لغٌاب الرقابة الصارمة وكنتٌجة لعدم وجود مخطط
للترددات لجأت هذه المؤسسات لتأمٌن الحل بنفسها من خالل البحث عن حٌز آخر غٌر
مستعمل أو ٌكون فٌه التداخل أقل ،أو من خالل زٌادة قدرة اإلرسال كل على طرٌقته إلجبار
الطرف اآلخر على إزاحة تردده أو تغٌٌره مما ولد مشكلة أخرى وهً عدم مراعاة الحدود
المسموح بها للقدرة اإلشعاعٌة الفعالة ( )ERPوالمحددة بـ  35كٌلووات وضرورة عدم تجاوز
حدود توزٌع الكثافة الكهرومغناطٌسٌة ( ،)EMFمما قد ٌؤثر سلبا ً على الصحة بسبب تزاٌد
كثافة اإلشعاع الكهرومغناطٌسً السٌما فً المناطق السكنٌة حٌث تتركز معظم محطات
اإلرسال وتزداد فٌها احتماالت حصول تداخل وتشوٌش.
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صفحة 8

البث اإلذاعي بين المشاكل التقنية واقتراحات الحل

دراسات لبنانية

 التغطية،التداخل والتشويش
إن هذا الوضع أدى إلى تردي كبٌر فً نوعٌة االستقبال عند المستمعٌن بسبب التداخل بٌن
ترددات المحطات كما أنه ال بد من اإلشارة إلى تداخل ترددات المحطات نفسها ،بحٌث
أصبحت هذه المحطات تشوش على نفسها وذلك بسبب استخدامها تردداتها التً هً متجاورة
أصالً فً أماكن تغطٌة مشتركة دون مراعاة شروط الحماٌة من التداخل التً حددها اإلتحاد
الدولً لالتصاالت للترددات المتجاورة خوفا ً من استعمال هذه الترددات من قبل محطات
أخرى ٌمكن أن تكون مرخصة وتردداتها غٌر صالحة لالستعمال بسبب استعمالها من الدول
المجاورة أو بسبب التشوٌش علٌه من المحطات المحلٌة.
هذا وتجدر اإلشارة ،وكما سبق أن ذكرنا ،فإن التغطٌة تختلف بٌن المحطات فبعضها ٌؤمن
تغطٌة لمعظم األراضً اللبنانٌة بحٌث تقارب تغطٌة البعض منها الـ  %11فً حٌن أن
محطات أخرى ال تتجاوز تغطٌتها الـ  ،%5أي أن تغطٌتها محصورة فً بٌروت أو فً جزء
من بٌروت أو أنها تؤمن تغطٌة لقضاء أو جزء من قضاء مما ٌتعارض مع الشروط المحددة
فً قانون اإلعالم.
وبالرغم من أن بعض المحطات تؤمن تغطٌة جٌدة وفقا ً لما هو محدد بالقانون  11\283إال
أنها ونتٌجة لعدم توافر الشروط التقنٌة الصحٌحة للبث اإلذاعً بشكل عام ،فإن بعض هذه
المحطات ال تستفٌد بأكثر من  %25من هذه التغطٌة ألن نسبة التشوٌش على التغطٌة عالٌة
جداً فهً تتجاوز  %55على بعض المحطات منها حوالً  %18تشوٌش ناتج عن تداخل
ترددات المحطة نفسها فً حٌن أن مصادر التشوٌش األخرى ال ٌتجاوز تأثٌرها  .%1كما أن
التشوٌش الداخلً الناشا من المحطة نفسها لبعض المحطات ٌتجاوز أحٌانا ً الـ %01بحٌث ال
تستفٌد هذه المحطات من أكثر من  %35من نسبة تغطٌتها .باإلضافة للتشوٌش الداخلً ال بد
من التطرق للتشوٌش والتداخل الذي تتعرض له المحطات اإلذاعٌة والذي تكون مصادره
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صفحة 9

دراسات لبنانية

البث اإلذاعي بين المشاكل التقنية واقتراحات الحل

الدول المجاورة والتً ال ٌمكن معالجته إال من خالل التنسٌق الدولً الذي ٌرعاه اإلتحاد
الدولً لالتصاالت .إن الشكل ٌ 2بٌن التفاوت بٌن التغطٌة والتداخل الداخلً والخارجً على
بعض محطات البث اإلذاعً وفقأ ً للمعطٌات المتوفرة من العام .3112
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Radio El Sharek
Voice of People
Sawt El Ghad
Voice of Lebanon
Radio Liban Libre
Radio Liban
Van
Voice of Freedom
Radio Nour
Nidaa El Maarefa
Radio Jabal Loubnan
Star Lebanon
Radio Delta
Radio Scope
Sound of Music
Strike
Al Bashaer
Voix de la Charitee
MBS
Radio Pax
Radio Mont Liban
Radio One
Fame FM
France FM
Light FM
Mix FM
Nostalgie
Al Koran Al Karim
Voice of Star

Usable coverage All

Global Interference All

Self Interference All

Coverage All

الشكل 2
هذا وتجدر اإلشارة إلى التفاوت الكبٌر فً القدرات المستعملة للبث بٌن المحطات المختلفة
وهً تتراوح بٌن  051واط وعدة مبات من الكٌلو واط بمعدل وسطً ٌناهز أربع مراكز بث
لكل محطة ،كما تجدر اإلشارة إلى وجود حوالً  01مركز بث فً بٌروت وحدها وهذه
المراكز تستعمل من قبل أكثر من محطة وتبث بقدرات عالٌة تتجاوز الحدود المسموح بها.
وهنا ال بد من اإلضاءة على بعض األمور الهامة ،فأوالً إن زٌادة قدرة محطات البث ال تعنً
أبداً زٌادة فً التغطٌة خاصة ألن الطبٌعة الجغرافٌة للبنان تحول دون انتشار الموجات
الكهرومغناطٌسٌة لمسافات بعٌدة حٌث أن سلسلة الجبال تشكل عابقا ً طبٌعٌا ً لها وترسم حدود
انتشارها إن لم تعتمد القمم كمراكز للبث .ومن جهة أخرى وحٌث أن مساحة لبنان الجغرافٌة
صغٌرة السٌما المسافة التً تفصل بٌن سلسلة جبال لبنان الغربٌة والحدود اللبنانٌة التً تكاد ال
تتجاوز عشرات الكٌلومترات فإذا ما استعملت القمم كمراكز للبث فإن تغطٌتها ومهما كانت
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صفحة 10

البث اإلذاعي بين المشاكل التقنية واقتراحات الحل

دراسات لبنانية

قدرة البث منخفضة سوف تمتد إلى الدول المجاورة فكٌف الحال لو كانت قدرة البث عالٌة
بحٌث تتجاوز هذه القدرة فً بعض المحطات الـ 511كٌلو واط مع التأكٌد إلى أن استعمال هذا
القدر من القدرة لن ٌزٌد التغطٌة بشكل فعال ،ال بل إن زٌادة عدد مراكز البث واستخدام قدرة
أقل سوف ٌؤدي لتغطٌة أفضل.

 العالقة مع اإلتحاد الدولي لالتصاالت
كما سبق وذكرنا فإن أبرز القٌود التً فرضها القانون  11\283للترخٌص للبث اإلذاعً
والتلفزٌونً مراعاة االتفاقات والمعاهدات الدولٌة وحقوق لبنان فً كل ما ٌتعلق بإدارة وتوزٌع
الترددات وهذا ما أكدت علٌه مطالعة مجلس الشورى الدولة الصادرة بتارٌخ ،0110\0\31
والتً حددت أصول استخدام الترددات كما أكدت على ضرورة التنسٌق مع اإلتحاد الدولً
الذي اشترط تحدٌد خصابص مراكز البث التً ستستخدم األقنٌة من أجل تسجٌل ترددات البث
اإلذاعً والتلفزٌونً قبل إصدار التراخٌص ،كما أكدت على أن التخطٌط الستخدام الترددات
ٌجب أن ٌكون متوافقا ً مع الشروط التقنٌة لإلتحاد الدولً لالتصاالت من حٌث عدم التسبب
بالتداخل على األقنٌة المستخدمة والمسجلة من قبل الدول المجاورة .
باإلضافة لذلك نجد أنه من الضروري اإلشارة إلى القرار رقم  358لمجلس شورى الدولة
والصادر بتارٌخ  ،0115\2\31المستند إلى المادة  18من االتفاقٌة الدولٌة للمواصالت
السلكٌة والالسلكٌة المنعقدة فً مونترو بتارٌخ  0105\00\03والتً توجب عدم القٌام بأي
تشوٌش ضار على إذاعات الدول األخرى مهما كان نوع وطبٌعة هذه اإلذاعات سواء كانت
تجارٌة أم خاصة أو مملوكة للدولة أو تابعة لها .وبما أن المسؤولٌة عن انتظام سٌر العمل فً
محطات اإلذاعة والتلفزٌون تقع بكاملها على الدولة القابمة على أرضها هذه المحطات لذا فإنه
ٌعود للدولة اتخاذ جمٌع التدابٌر المناسبة لمنع التشوٌش.
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البث اإلذاعي بين المشاكل التقنية واقتراحات الحل

دراسات لبنانية

إال أنه خالل الفترة التً سبقت صدور القانون  ،11\283فترة الحرب األهلٌة والفترة التً
تبعتها ،لم تسجل ترددات إضافٌة للبنان .إذ أن عدد الترددات التً كان قد تم تسجٌلها فً
اإلتحاد الدولً لالتصاالت لحٌنه بلغت  21قناة ،من أصل  013قناة ،على أن ٌتم العمل بها فً
مراكز بث محددة وبشروط تقنٌة وقدرة بث خاصة لكل مركز ،مما ٌعنً عدم جواز استعمال
هذه الترددات بغٌر الشروط المحددة لها وإن أي تغٌٌر ي المواصفات أو الشروط التقنٌة أو
تغٌٌر الموقع ٌجب أن ال ٌتم قبل تنسٌقه مع الدول المجاورة التً قد تتأثر بهذا التغٌٌر أو
التعدٌل حتى ٌتم تسجٌله مجدداً لدى مكتب الرادٌو فً اإلتحاد الدولً لالتصاالت .وحٌث أن
الدول المجاورة كانت قد سجلت الترددات األخرى لها ووفقا ً التفاقٌة مونترو وبنا ًء على القانون
 11\283فقد أصبح متعذراً استعمال ترددات أخرى بسبب التشوٌش الذي ٌمكن أن تسببه على
البث اإلذاعً أو على أي خدمات أخرى فً الدول المجاورة مما ٌدفع هذه الدول المتضررة
لالعتراض على تسجٌل لدى اإلتحاد الدولً لالتصاالت الذي ال ٌسجل أي تردد ألي دولة إذا
اعترضت على استعماله دولة أخرى بسبب التشوٌش الذي قد ٌسببه هذا االستعمال .ولمعالجة
هذه المشكلة وتسجٌل أي تردد ال بد من التنسٌق التقنً مع الدول المجاورة التً قد تتأثر
باستعمال أي من هذه الترددات ومعالجة التداخل من خالل تعدٌل الشروط التقنٌة الستخدام هذه
القناة بحٌث ٌتم تقلٌص مستوى التشوٌش إلى حدوده الدنٌا بحٌث ال ٌعتبر هذا التشوٌش ضاراً،
هنا ال بد من توضٌح صعوبة اإلجراءات إذ أن هذا العمل ٌخضع إلجراءات طوٌلة ودقٌقة فقد
ٌصل شعاع التنسٌق لمسافة تتجاوز الـ  151كٌلومتر من مركز البث مما ٌعنً أننا أحٌانا ً قد
نضطر للتنسٌق مع حوالً عشرة دول لتسجٌل تردد معٌن األمر الذي قد ٌستغرق فترة تتجاوز
السنتٌن.
وبنا ًء علٌه فإن المشكلة ازدادت تفاقماً ،فعدد المحطات المرخصة كبٌر مقارنة بالترددات
المتاحة باإلضافة لعدم وجود أصول تضبط مراقبة البث ولما كانت القنوات المخصصة للدول
المجاورة قد أجٌز لها استعمال الترددات المتبقٌة على الحٌز دون اعتراض لبنان علٌها فً
 29كانون الثاني 2009

صفحة 12

البث اإلذاعي بين المشاكل التقنية واقتراحات الحل

دراسات لبنانية

حٌنه لكً ٌحجب تغطٌتها عن األراضً اللبنانٌة وٌضمن عدم تسببها بالتشوٌش والتداخل
ضمن األراضً اللبنانٌة ،إذ أنه كان باإلمكان التنسٌق مع الدول التً تستعمل هذه الترددات
قبل تسجٌلها وتعدٌل الشروط التقنٌة للبث بحٌث ٌمكن لكل دولة أن تستعملها على أراضٌها
دون أن تتداخل فٌما بٌنها.
ولكً تؤمن المحطات المحلٌة التغطٌة عمدت إلى رفع قدرة البث إلى مستوى تتجاوز فٌه
مستوى اإلشارة المستقبلة من الدول المجاورة ونتٌجة لغٌاب المراقبة فإن هذه القدرة تجاوزت
الحدود المسموح بها وفقا ً لدفتر الشوط النموذجً للبث .باإلضافة لهذا فإن بعض اإلذاعات
تغطً الدول المجاورة دون األخذ باالعتبار حقوق الدول ومصالحها .وكنتٌجة لما ورد ،فإن
كل هذه العوامل هً عوامل تؤدي بطبٌعة الحال إلى تردي نوعٌة البث بشكل كبٌر.
إن تخفٌض قدرة البث إلى مستوى ٌحصر االنتشار الكهرومغناطٌسً وبالتالً التغطٌة ضمن
األراضً اللبنانٌة ٌمكن أن ٌساعد فً حل مشكلة التنسٌق مع الدول المجاورة من خالل
تخفٌض مستوى االنتشار الكهرومغناطٌسً على أراضٌها وبالتالً ٌساعد إلنجاز تسجٌل
الترددات لدى اإلتحاد الدولً لالتصاالت وحفظ حقوق لبنان كما الدول المجاورة فً استعمال
الترددات.

 االنتشار الكهرومغناطيسي وأثره على الصحة والسالمة العامة
 التداخل بين البث اإلذاعي والخدمات األخرى
 هذا وإن التداخل والتشوٌش لم ٌقتصر على البث اإلذاعً ال بل تخطاه للخدمات
األخرى وأهمها التشوٌش على أجهزة المالحة الجوٌة السٌما األجهزة التً تنسق هبوط
الطابرات مما ٌشكل خطراً على السالمة العامة وتجدر اإلشارة إلى أن المعاٌٌر الدولٌة
الصادرة عن اإلتحاد الدولً لالتصاالت ( )ITU-R SM 1009وعن منظمة الطٌران
المدنً الدولٌة ( )ICAOوالتً تفرض حماٌة "الحد األدنى" للمجال الكهرومغناطٌسً
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البث اإلذاعي بين المشاكل التقنية واقتراحات الحل

دراسات لبنانية

الذي ٌساوي  23دٌسٌبل ماٌكرو فولت بالمتر الواحد من أي تشوٌش على مسافة ثالثٌن
كٌلومتر بزاوٌة  11درجة من المدرج ،األمر الذي ٌفرض عدم وجود أي محطات
إذاعٌة فً بٌروت ومحٌطها.
كما إن قدرة اإلرسال المستعملة فً المناطق السكنٌة مثل بٌت مري واالشرفٌة وبرج أبً
حٌدر مرتفعة جداً وهً تفوق الـ  011كٌلو واط من الطاقة المشعة الفعالة .وهذا ٌتخطى حدود
مستوٌات إشعاع القدرة الكهرومغناطٌسٌة ) (EMFالمسموح بها والمحددة فً المرسوم
 .1111وال ٌقتصر األمر على تجاوز الحدود المسموح بها لإلشعاع بل إن األمر ٌتعداه حتى
لعدم احترام أصول تجهٌز محطات البث وشروط تركٌب هوابٌات اإلرسال التً ٌجب لم
ٌراعى فٌها أبسط شروط السالمة العامة إن لجهة تواجدها بالقرب من األبنٌة السكنٌة خاصة
أن البعض من هذه الهوابٌات ٌقابل المبانً بشكل مباشر مما ٌجعلها تقع ضمن زاوٌة اإلشعاع
القصوى لهوابً اإلرسال مما ٌشكل خطراً مباشراً على صحة القاطنٌن من خالل تعرٌضهم
لمستوٌات عالٌة من اإلشعاع الكهرومغناطٌسً .هذا وال بد أن نلفت النظر للتشوه البٌبً
الناشا عن انتشار هوابٌات اإلرسال فً مختلف المناطق وبشكل عشوابً.

 التطور التكنولوجي للبث اإلذاعي – االنتقال إلى البث الرقمي
عالمٌاً ،ال ٌزال أالنتقال إلى البث الرقمً فً نطاق أف أم فً مراحله األولى ولم ٌبرز حتى
اآلن أي نموذج مثبت .لقد حصلت بضع عملٌات لنشر البث اإلذاعً الرقمً ) (DABفً نطاق
الترددات للحٌز الثالث ) (BAND IIIمما ٌوفر بدٌالً رقمٌا ً للبث التماثلً على النطاق أف أم.
لكن اعتماد البث اإلذاعً الرقمً من قبل المستمعٌن فً العالم قد بقً محدوداً وأجهزة الرادٌو
التً تؤمن التقاط البث اإلذاعً الرقمً ما تزال قلٌلة .وهذا ٌنطبق على التكنولوجٌات الرقمٌة
األخرى مثل  DRMو ،DRM+و  HD Radioو  FM Extraالتً ال تزال فً مراحلها
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البث اإلذاعي بين المشاكل التقنية واقتراحات الحل

دراسات لبنانية

التجرٌبٌة وانتشارها ال زال محدوداً مما ٌعنً أن الوقت لم ٌحن بعد لالنتقال للبث الرقمً
وٌجب االنتظار قلٌالً ومراقبة التوجه العالمً قبل الشروع بنشر أي نظام.
لذا فإنه وفً المرحلة الحالٌة سٌبقى البث اإلذاعً التماثلً على النطاق أف أم معتمداً فً لبنان
للبث اإلذاعً .لذا فإنه ٌجب التركٌز على تحسٌن األوضاع الحالٌة للبث التماثلً على هذا
النطاق بما ٌتوافق مع معاٌٌر االتحاد الدولً لالتصاالت ،القانون رقم  283ونصوص
المرسوم رقم  ،1111والقانون  .120الحل الذي تسعى إلٌه األطراف المعنٌة كافة من وزارة
اإلعالم إلى وزارة اإلتصاالت إلى الهٌبة المنظمة لالتصاالت ٌهدف إلى تحسٌن نوعٌة البث
على النطاق أف أم من خالل تحسٌن التغطٌة والحد من مشاكل التداخل والتشوٌش الداخلً
والخارجً باإلضافة للحد من المشاكل التً تنجم عن التفاوت فً االستقبال وكذلك الحصول
على السعة القصوى لنطاق البث وزٌادة كفاءة استعمال حٌز الترددات وإزالة مخاطر اإلرسال
بطاقة عالٌة وتخفٌف المخاطر على الصحة والسالمة العامة واستكمال التنسٌق مع البلدان
المجاورة واالتحاد الدولً لالتصاالت لتسجٌل الترددات.

 سبل الحل
إن التطور التكنولوجً أتاح عدداً من الحلول لتحسٌن نوعٌة البث على النطاق أف أم ،وقد
طرحت الهٌبة المنظمة لالتصاالت فً ورشة لعمل التً عقدتها مؤخراً وفً االستشارات التً
أطلقتها لمعالجة مشاكل هذا القطاع تصوراً كامالً للحل ٌعتمد على المبادئ التالٌة:
 استعمال تقنٌة البث المتزامن
 تعدٌل مخطط الترددات الحالً ٌعتمد فاصل ال ٌقل عن  111كٌلو هرتز ،فً نفس
كل منها  311كٌلو هرتز
الموقع أو للمواقع القرٌبة ،بٌن أقرب قناتٌن سعة ٍ
 اعتماد مراكز البث الموحدة (القرٌبة)
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 تخفٌض قدرة البث

 البث اإلذاعي المتزامن على النطاق أف أم
إن أبرزها هو استعمال البث المتزامن ( )Synchronizationالذي ٌحسن من ظروف البث
واالستقبال بحٌث ٌضمن بقاء فروق التأخٌر ) (Delay differencesمنخفضة فً منطقة
التداخل بٌن جهازي إرسال تابعٌن لقناة واحدة وٌحمالن نفس البرنامج وٌحول التداخل من
ضوضاء تؤثر سلبا ً على اإلشارة المستقبلة لٌتحول إلى تداخل بناء ٌحسن فً نوعٌة اإلشارة.
حٌث أنه طالما بقٌت اإلشارات متزامنة وطالما كانت فروق التأخٌر منخفضةٌ ،كون التأثٌر
مشابها لالستقبال العادي للبث المتعدد ) (Multicast receptionوٌمكن التوصل إلى نوعٌة
جٌدة .هذا وٌمكن موالفة التزامن ) (Synchronization tuningفً المناطق التً تكون فٌها
فروق التأخٌر ) (Delay differencesمنخفضة.
هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه وباستخدام تقنٌة البث المتزامن ووفقا ً لمعاٌٌر اإلتحاد الدولً
( )BS412-9ستنخفض نسبة الحماٌة النموذجٌة إلشارة أف أم ستٌرٌوفون من  15دٌسٌبل إلى
حوالً  00-0دٌسٌبل لنفس اإلشارة.
وقد اعتمدت تقنٌة البث اإلذاعً المتزامن فً بلدان عدٌدة وخاصة أوروبا لتحسٌن نوعٌة البث
ومن أجل زٌادة كفاءة استعمال حٌز الترددات .بحٌث تمكنت من تأمٌن تغطٌة متواصلة تقرٌبا ً
للبث اإلذاعً المتزامن على النطاق أف أم لنفس البرنامج وعلى نفس القناة السٌما لتأمٌن
تغطٌة الطرقات وفً األنفاق بحٌث ٌستعمل تردد واحد وال ٌضطر المستمع لتغٌٌر المحطة
خالل انتقاله من منطقة ألخرى.
إن تقنٌة البث اإلذاعً المتزامن تسمح باستعمال نفس التردد لتأمٌن تغطٌة لجمٌع األراضً
اللبنانٌة التً تتناسب مع شروط هذه التقنٌة بسبب الطبٌعة الجغرافٌة والمساحة الصغٌرة
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فالمسافات التً تفصل بٌن محطات البث ال تتجاوز الخمسٌن كٌلومتر وهً مسافة ٌمكن فٌها
موالفة التزامن بٌن المحطات وبالتالً تحقٌق ما نص علٌه القانون لجهة تأمٌن تغطٌة شاملة.
وبنا ًء علٌه فإنه ٌمكن انجاز مخطط توجٌهً للترددات مع األخذ باالعتبار أن كل محطة
ستستعمل تردداً واحداً مع تقنٌة البث المتزامن لتغطٌة األراضً اللبنانٌة فإنه ٌمكن توفٌر
حوالً  11قناة بسعة  311كٌلو هرتز لكل منها وبفاصل ال ٌقل عن  111كٌلو هرتز بٌن
أقرب ترددٌن ،كما ٌمكن توفٌر عدداً مماثالً من األقنٌة متشابكة مع المجموعة األساسٌة بحٌث
ٌمكن استخدامها كتردد بدٌل فً األماكن التً ٌصعب فٌها موالفة التزامن.
كما أنه وبسبب الطبٌعة الجبلٌة للبنان فإن استخدام مواقع اإلرسال العالٌة الطاقة لن ٌكون
فعاال .وبالتالً فإن زٌادة عدد مواقع البث وتخفٌض قدرة اإلرسال سٌكونان على األرجح
فعالٌن أكثر فً توفٌر الحد األدنى من قوة الحقل المغناطٌسً المطلوبة لتغطٌة القسم األكبر من
األراضً اللبنانٌة وهذا ما ٌتناسب مع شرط البث المتزامن كما أن تخفٌض قدرة اإلرسال تقلل
من مشاكل التداخل مع الدول المجاورة وبالتالً تساعد تذلٌل العقبات أمام تسجٌل الترددات
لدى اإلتحاد الدولً لالتصاالت.
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن من شروط البث المتزامن أن تكون مراكز البث موحدة أو على
األقل متقاربة بحٌث ٌمكن اعتبارها موحدة كما أن قدرات البث للمحطات الموجودة فً نفس
المنطقة ٌجب أن تكون متقاربة ومتوازنة.

 المراكز المشتركة للبث اإلذاعي
إن العدٌد من البلدان تلجاْ الستعمال فاصل  111كٌلو هرتز بٌن ترددات المحطات الموجودة
التً تخدم نفس المنطقة من أجل زٌادة كفاءة استعمال حٌز الترددات للبث اإلذاعً على النطاق
أف أم وزٌادة السعة .لذا فإنه ٌمكن تركٌب أجهزة اإلرسال فً نفس المكان بنا ًء على مخطط
ترددات ٌعتمد فاصل  111كٌلو هرتز بٌن الترددات بشرط استخدام مرشحات مناسبة للتردد
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اإلشعاعً ( )RF Filteringوهو ما تم تنفٌذه فً عدد من البلدان (الهند ،هولندا ،نٌوزٌلندا
وبرٌطانٌا وغٌرها) .إن استعمال مراكز بث مشتركة سٌحل العدٌد من المشاكل الناجمة عن
التفاوت فً قدرة االستقبال من جهازي إرسال أحدهما قرٌب – واآلخر البعٌد.
وتجدر اإلشارة إلى أن اعتماد مراكز البث الموحدة سٌؤدي إلى تخفٌض عدد مواقع اإلرسال
وبالتالً تخفٌض التكالٌف اإلجمالٌة (تكالٌف التشغٌل و التجهٌز) وكذلك تكالٌف الموارد
البشرٌة وٌمكن أن ٌسمح بوجود بنٌة تحتٌة مشتركة لإلرسال.
وأخٌراً تجدر اإلشارة إلى أن المبادئ التً استندنا إلٌها الستنباط الحلول ما هً إال استعادة لما
سبق أن طرحناه فً مؤتمر تنظٌم اإلعالم الذي انعقد بٌن  01و 01أٌار  0110وقد تمت
مناقشتها مع أعضاء هٌبة تنظٌم البث اإلذاعً والتلفزٌونً والتوافق علٌها مع العدٌد من
االستشارٌٌن الذٌن كلفوا بوضع اقتراحات الحلول لمشاكل هذا القطاع ,إال أن الظروف لم
تسمح بتنفٌذها فقد آن األوان أن ُتولى هذه المشاكل األهمٌة الالزمة فال ٌمكن أن تترك األمور
على عواهنها دون معالجتها حسب األصول.
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