يأسف راديو  ARAبشدة للنص الجديد ملرشوع قانون دعم وسائل اإلعالم...
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اليوجد اعتبار لوسائل اإلعالم العامة؟

حتى ٍ
وقت قريب  ،بدا أن الحكومة كانت ستعرتف أخ ًريا بوسائل اإلعالم االجتامعية يف لوكسمبورج .وبعد عدة
سنوات من املناقشات مع وزارة اإلعالم وتوصية إيجابية من ،ALIA
ُدعي راديو  ARAإىل مجلس النواب قبل أسبوعني لعرض دوره عىل لجنة اإلعالم.
ومع ذلك  ،بعد مرور يوم واحد من حديث راديو  ARAعن أهمية وسائل اإلعالم العامة من حيث التعددية
اإلعالمية  ،وحتى بدون انتظار الربملان ملناقشة الخدمات العامة  ،أقر مجلس الوزراء مرشوع قانون،
شكّل انتكاسة كبرية لإلذاعة.
ويركز القانون بشكل أسايس عىل وسائل اإلعالم املطبوعة ،
ومل يتم التطرق لوسائل اإلعالم االجتامعية سوى يف سطر واحد فقط.
وهذه املساعدة املحدودة  ،ال تلبي االحتياجات الحقيقية لوسائل اإلعالم املجتمعية عىل اإلطالق.

ثم إن استخدام الحد األدىن لعدد الصحفيني املتفرغني يعني قرصهم عىل نظام يتعارض مع طريقة عملهم.
وبشكل عام  ،يلبي املتطوعون متطلبات وسائل اإلعالم العامة للدعم الفني والبني التحتية باإلضافة إىل املوظفني
الالزمني للمسائل اإلدارية والتنسيق واالتصال.
وقالت ليزا ماكلني (مديرة اللغة اإلنجليزية يف ) ARA City Radio
« ان راديو  ARAمهم ج ًدا يف لوكسمبورغ خاصة وأن هناك جزءا ً كبريا ً من املجتمع ال ميثله اإلعالم الرسمي».
اعتقدنا أن أدائنا خالل هذا الوباء ومن خالل بث األخبار املحلية بعرش لغات مختلفة ،مبا يف ذلك العربية ،
التغرينية  ،الفارسية  ،األلبانية  ،الروسية  ،اإليطالية  .....وغريها،
وقد ساهمنا بتوعية الناس يف لوكسمبورغ الذين مل يتمكنوا من الوصول إىل املعلومات املحلية املهمة.
وادركنا أننا مل نكن ضمن املؤهلني ملساعدة الطوارئ لوسائل اإلعالم التي شاركت بالتوعية خالل أزمة كورونا ،
وقد تم تجاهل عملنا وإمكانياتنا دون أي مقابل.
«لقد كان هذا أمر مخيب لآلمال للغاية».

أصبح متويل املحطة من خالل اإلعالنات وحدها أكرث صعوبة.
وقد انتقل عدد كبري من عمالء اإلعالنات لدعم وسائل اإلعالم الرقمية ،
الذين حصلوا أيضا عىل متويل إضايف من حكومة لوكسمبورغ من خالل نظام املساعدة الصحفية،
فيام مل يحصل راديو  ARAعىل اي شيئ
ومستقل  ،باإلضافة إىل الصحفيني الذين يحملون بطاقات
ً
ويستخدم راديو  ARAمايزيد عن  170متطو ًعا
صحفية (أجنبية) ،
ويقوم الراديو ببث برامج وأخبار عالية الجودة.
شخصا (بدوام جزيئ) وهم مسؤولون بشكل أسايس عن تنظيم وتدريب وإدارة املشاريع.
يعمل ً 12
و ال يوجد يف الراديو ما يكفي من املال لتوظيف معد تقني وفني  ،ويتم ذلك بشكل تطوعي من قبل نشطاء
معجبني.
وقال جي أنتوين  ،مدير اإلذاعة
« إن القانون الجديد ال يحقق لنا العدالة».
األمر يبدو مثل الذهاب إىل املستشفى بسبب الزائدة الدودية  ،فيعالجك األطباء بوضع الجبرية عىل يدك.
تعترب الصحافة فرصة عظيمة يف اي مجتمع دميقراطي ،
إال أن لوكسمبورغ ال تعالج نقص التعددية اإلعالمية،
فضالً عن مشكالت عدم الرتكيز عىل الدور اإلعالمي.
إن مرشوع القانون الجديد للصحافة رقم  7613يفاقم هذه القضية بدل ان يحلها،
ويف رأينا :فإن هذه القضية تهدد دور وجود أصوات إذاعية متعددة االتجاهات يف لوكسمبورغ.
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و يعاين راديو  ARAمن أزمة مالية خانقة منذ أواخر العام املايض.

