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 نبذة عامة

 "سوكلين"تم التعاقد مع شركة  0991، منذ العام ا  تعود ازمة النفايات في لبنان الى اكثر من عشرين عام

توسعت تلك العقود لتشمل  0991وفي العام  .يانة معملي الكرنتينا والعمروسيةلتلتزم خدمة ص رضائيا ،

 "سوكلين"والتي اوكلت الى شركتي  كنس وجمع ومعالجة النفايات في منطقتي بيروت وجبل لبنان اتخدم

 عالجة وطمرهالمنفايات غير االوفتح مطمر الناعمة الستقبال ، "أفيردا"التابعتين لمجموعة  "سوكومي"و

حتى استوعب  وجرى توسيعهإال ان المطمر إمتأل سريعا ، . مليون طن من النفايات 5 بقدرة استيعاب تبلغ

لم تنفذ بنود العقد كما يجب، فقامت بطمر أكثر من " سوكلين"وذلك ألن . مليون طن من النفايات 51أكثر من 

.من النفايات عوض معالجتها% 01
1
 

، 5102الثاني كانون  01في تنتهي ل 5100و 5111و 5111االعوام في  لشركتينعقود اتمديد وقد جرى 

إدارة نفايات صلبة متكاملة بمساعدة البنك  عنمشروع قانون  5112اعداد وزارة البيئة في العام  من بالرغم

تاريخ  5112عرف هذا المشروع بخطة العام  .ومن خالل عملية استشارات واسعة ،METAP/ الدولي

مجلس الوزراء عليهااطالع 
2

خطة وطنية  0/9/5101الحريري في سعد الرئيس اقرار حكومة  وبالرغم من، 

وتعديلها لناحية االعتماد  5112لمعالجة النفايات الصلبة في جميع المناطق اللبنانية انطالقا من خطة العام 

التي  5112بقاء على خطة ال  على تقنية التفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة في المدن الكبرى، واإل

غياب االرادة السياسية ، اال ان المناطق اللبنانية قيةلطمر في بتقوم على إيجاد مراكز للفرز والتخمير وا

 . ملف النفايات خطط معالجة جّمدالجامعة والنزاعات السياسية بين االفرقاء اللبنانيين على اكثر من صعيد 

 05في  "أفيردا"مجموعة عقود مجددا الى تجديد بالحكومة  ات في لبنان دفعهذا الواقع المفروض لملف النفاي

الموعد المقرر إلقفال مطمر الناعمة  5102تموز  01لمدة ستة اشهر اضافية تنتهي في  5102كانون الثاني 

 . الذي كان يشكل المستوعب االكبر لطمر النفايات في لبنان

العمل بمطر الناعمة، ويرتفع صوت المعترضين مدد ي  كان  ،ن اعالهمع كل تمديد لعقود النفايات مع الشركتيو

زات االمجاورة الذين يشكون تفاقم الوضع البيئي وانبعاث الغ قعلى المطمر من اهالي وسكان المناط

كثيرة من دا  وتلقى األهالي وعوقد  .والروائح المضرة في المنطقة وتأثيرها على الصحة والسالمة العامة

 من وزير البيئة محمد المشنوق بإقفال المطمر نهائيا  بعد إنقضاء مهلة الستة أشهروكان آخرها المسؤولين 

 .5102تموز  01هي في نتاالخيرة التي ت

 

عقود جمع النفايات ، بالتزامن مع إنتهاء 5102تموز  01إنقضت المهلة المحددة إلقفال مطمر الناعمة في 

 .وجدت البديل لمطمر الناعمةيات او ااجرت مناقصة النفالمعنية قد ، ولم تكن الوزارات ةالممدد ومعالجتها

يات في لبنان تتفاقم اوبدأت ازمة النف ،إليه" سوكلين"حينها اعتصم األهالي أمام المطمر منعا  لدخول آليات 
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والساحات في الطرقات المكبات العشوائية  وانتشرتمألت النفايات معظم شوارع بيروت وجبل لبنان، حيث 

 .والخاصة واالماكن العامة

على  يةك مجموعات شبابية بدأت بتنظيم حمالت اعتراضيتحر فيبدء ازمة النفايات كانت كفيلة  قليلة من اماي

وتحولت موجة  .السياسات العامة الحكومية التي تفوح منها رائحة الصفقات والفساد على مدى اكثر من عقدين

رفعت شعارات وطرحت سياسات عامة بديلة حته مجموعات شبابية ت تانضو مدنيا   االعتراضات هذه حراكا  

مناقصات تلزيم واثر اجراء . سدينفاكمة ومحاسبة الاتجاوزت ازمة النفايات لتطال تغيير السلطة السياسية الح

تحت من قبل مجلس الوزراء إبطالها في اليوم التالي  ومن ثم 5102آب  51نتائجها في  عالنإوالنفايات 

ة حاشدة من ظاهرتاثرها خرجت ، بل الشركات المشاركةقالمقدمة من  بحجة األسعار المرتفعةرع ضغط الشا

لجذري وتندد بفشل السلطة الحاكمة تطالب بالتغيير اإلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح  الحراك المدني

 .5102قبل ان تتراجع وتخفت مع نهاية سنة وتوالت التحركات واالعتصامات المتفرقة 

 

 اذا هذه الدراسة؟لم

منذ بدء ازمة النفايات والتحركات االعتراضية في الشارع، لعب االعالم دورا كبيرا في نقل مجريات 

االحداث سواء من خالل التغطية المباشرة المفتوحة او من خالل نشرات االخبار وبرامج الحوارات السياسية 

مع شلل سياسي في مختلف مفاصل  ألزمة النفاياتمواكبة االعالم  تتزامن. ةالتي تمأل الشاشات اللبناني

توترا بين الالعبين احداث المنطقة السياسية واالمنية تقاطع الشغور الرئاسي ووقد انعكس . السلطة السياسية

العمل التشريعي وتعطلت الحياة الديمقراطية وتحول الحوار  لّ السياسيين اللبنايين فتعطل مجلس الوزراء وش  

 . ار الضرورة لتنفيس احتقان الشارع ومنع الفتن المذهبيةبين االحزاب حو

في خضم هذه المرحلة وما سبقها من مفاصل اساسية في الحياة  ،وخصوصا التلفزيونياالعالم اللبناني خاض 

بخصوص الموضوعية والحياد وتحديدا تحديات كثيرة في المضمار المهني  ،السياسية واالمنية اللبنانية

قراطي متنوع ومتعدد كالمجتمع ولدور االيجابي المناط به خدمة للصالح العام في مجتمع ديمواالستقاللية وا

 . اللبناني

ي أالى تنوير الر انما يهدف، االحداث والتعليق عليهادور االعالم االيجابي في االزمات يتخطى مهام نقل ف

السياسية او تضاربها وما  ع المصالحبعيدا عن تأثير تقاط مستقلةالعام وتمكينه من تشكيل مواقف واتجاهات 

 . ي العامحمالت اعالمية تؤثر سلبا على الرأنها من ترويج للمواقف او شن ينتج م

 

تطرح  ،اع القرارثير على صنّ أي والتأانطالقا من الدور االيجابي والمؤثر لإلعالم في صناعة اتجاهات الرف

االزمات المركبة مثل المواكب لألزمات خصوصا منها ساسية ومحورية لمفهوم االعالم أهذه الدراسة أسئلة 

من خالل تراكم النفايات المنزلية  تهددو ،عوامل سياسية وإجتماعيةدخل فيها تالتي الحالية يات ازمة النفأ
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من المواطن الصحي في غذائه وهوائه أية والتجمعات السكانية الكبيرة، حوكل مرافق الدولة ال الصلبة حول

انطالقا من ذلك تقدم هذه الدراسة بعض االجابات  .فيه سياحة واالقتصادواللى صورة لبنان ا تسيءمياهه وو

 :عن بعض االسئلة التي يمكن ان يطرحها اي مواطن او اعالمي او اكاديمي او مسؤول

هل واكب االعالم اللبناني ازمة النفايات في نشراته االخبارية؟ وما مدى االهتمام الذي خصصه لتغطية هذه 

لناحية المصادر، االطراف  المختلفة هاياته االخبارية االزمة من جوانباالزمة؟ وهل قارب االعالم في تغط

 التوزيع المناطقي؟ والمعنية، الخبراء 

حقيقة ل ياي العام اللبناني حأار المعلومات الكافية لتنوير الرقدم االعالم اللبناني من خالل نشرات االخب هل

؟ هل قدم االعالم مقاربات مقارنة ألزمات مشابهة والحلول ، المخاطر والحلولاتهامسببازمة النفايات، 

هل ساهمت عترت التغطية االخبارية لألزمة؟ ما هي الثغرات المهنية التي ا؟ يصلح اعتمادهااالجدى التي 

 ؟ي العامأاو التعتيم على احداث وقضايا تهم الراالجندات السياسية في تأطير التغطيات 

 

 ية الدراسةمنهج

أهمية التغطية التفزيونية المواكبة ألزمة النفايات سواء عبر النقل المباشر من الشارع ام من خالل الى نظرا 

برامج الحوارات السياسية التفاعلية التي تواكب االحداث تباعا، وقع االختيار في هذه الدراسة على المحطات 

 . لكترونية لتكون موضوع الدراسةام األ والمكتوبةاعية التلفزيونية دون غيرها من وسائل االعالم االذ

ما تجمع  تها، اذ انهاهميالى أية موضوع البحث والتحليل، نظرا شكلت نشرات االخبار المسائية المادة االعالم

بين البث المباشر والتفاعلي وبين التقارير والتحقيقات الصحافية المعدة سلفا والتي تشكل خالصة ليوميات 

نشرات االخبار المسائية شملت المدونة .  اضيع الساعة التي تهمهمانيين عن ابرز المواقف واالحداث ومواللبن

 LBCIو  OTV ،MTV، "تلفزيون لبنان"، "المنار"، "الجديد"المستقبل، "لسبع محطات تلفزيونية هي 

 .5102 ايلول 10 ولغايةآب  20لفترة زمنية تمتد من 

مؤشرات الكمية االساسية للتغطيات االخبارية تحليل مجموعة من العناصر وياس وترتكز المنهجية على ق

وتحديد اولوية هذا الملف في مثل قياس المساحات المخصصة من مجموع النشرات لموضوع ازمة النفايات 

 من خالل النبرةالمقاربات السلبية وااليجابية ألداء السلطة والحراك المدني إستعراض واالجندة االعالمية 

كما تعتمد المنهجية على . االعالمية سواء في مقدمات نشرات االخبار او في سياق التقارير والتحقيقات

ية والمعلومات المطروحة امام عناصر تحليلية تتعلق بشكل التغطيات والمواضيع التفصيلية للتقارير االخبار

ت الجغرافية لألزمة وتفاعل ي العام ومدى اهميتها ومصادر المعلومات وتنوعها ونطاق التغطياأالر

ي العام وصناعة أثير في الرأتحديد دور المرأة كشريكة في الت كما تهدف الى. المراسلين مع االحداث

النوعي للتغطيات من خالل اداء وسائل االعالم لناحية المصطلحات والتعابير تحليل ال ، والىاالحداث

ر الوقائع وعدم الدقة او التعمية على احداث مهمة او المستعملة او االنحياز االعالمي او من خالل تحوي

ومن خالل قياس التنوع وتعدد . العام أيآثارها او حجب المعلومات عن الرتجاهلها بقصد التخفيف من 
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الى  ،من خالل المنهجية المتبعة ،وجهات النظر في التقارير االخبارية والمقابالت تسعى هذه الدراسة

تكريس  عبرنجوم بيئيين او نجوم بين القادة الشباب على الشاشات او ع م في صنالضاءة على دور االعالا

صور نمطية مختلفة من خالل التغطيات او الترويج لخطط وافكار ومشاريع دون البحث العميق والتبرير 

 .المقنع لمثل هذه المواقف

 

 نتائج الرصد والتحليل الكميفي : اوال

آب  20من خبار مسائية مرصودة خالل فترة الرصد أنشرة  011ل مي يتضمن هذا القسم معالجة وتحليل ك

نها ان تساعد على تحليل مختلف عناصر داول الالحقة مؤشرات مختلفة من شأوتظهر الج. ايلول 10حتى 

 . التغطية االعالمية المرتبطة بأزمة النفايات

ة بموضوع ازمة دخبار المرصومدى اهتمام عناوين نشرات اال، ادناه 0رقم الفي الجدول يظهر بوضوح، 

ويتبين ان وسائل االعالم المختلفة اولت هذا الموضوع اهتماما في عناوينها بنسب . النفايات والحراك المدني

بإستثناء . على المحطات االخرى "الجديد"و" المؤسسة اللبنانية لإلرسال" محطتيل ملحوظمتقاربة مع تقدم 

عناوين وذلك لكون نشرة اخبار التلفزيون العام ال تتضمن عناوين  الذي سجل نسبة صفر "تلفزيون لبنان"

 .خبارألوانما فقط مقدمة ونشرة ا

 

 فيظهر بوضوح كيف ان محطتياما نسبة تناول مقدمات نشرات االخبار المرصودة لموضوع ازمة النفايات 

(LBCI )عادة من خالل مقدمة  هذا الموضع اولوية في السياسة التحريرية التي تبرز امنحت "الجديد"و
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، OTVادناه اهتماما اقل في مقدمات نشرات االخبار لكل من  5رقم الويظهر الجدول . النشرة االخبارية

FUTURE ،ALMANAR  وMTV. 

 

 

مختلفة في نظر  تضمنت موقفا اعالميا يعكس وجهاتان مقدمات نشرات االخبار التلفزيونية المرصودة، 

مع ازمة  المرصودة االخبارمقدمات نشرات  تتفاعلكيف ادناه  3رقم الالجدول ويظهر . أزمة النفاياتقضية 

طغت النبرة السلبية بالجزء االكبر  فقد. ايجابا او سلبا من خالل الموقف االعالمي النفايات واالطراف المؤثرة

ملت الجزء االكبر من مسؤولية االزمة نقطة سلبية  35لت سج ، اذمنها تجاه الحكومة والطبقة السياسية التي ح 

 . مقابل خمس نقاط ايجابية وثماني محايدة

وواحدة  نقاط لكل منهما ه مع النبرة االيجابية مسجلة سبعتعادلت النبرة السلبية تجاهما يتعلق بالحراك ف ما فيأ

 وزير البيئة بشكل سلبي كلي دون اي موقف ايجابي، توزعتناولت مقدمات النشرات االخبارية فيما . محايدة

 .الموقف االعالمي بمعدل ثماني نقاط ايجابية لخطة شهيب مقابل نقطتين سلبيتين
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الحراك المدني الذي لعب دورا اساسيا في مناهضة أداء الحكومة والسلطة السياسية تجاه ازمة النفايات، 

تغطيات والمناطق االخرى شكل مادة اعالمية للمو للتحركات التي عمت شوارع بيروت اشكل الدينوالذي 

تناولت مقدمات نشرات االخبار المرصودة  الحراك المدني بنبرات اعالمية . المباشر ونشرات االخبار

 .ادناه  1رقم المختلفة منها الداعم والمؤيد وأخرى منتقدة ومعارضة وفق ما يظهره الجدول 
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مواجهات مع القوى االمنية ادت محاوالت الحراك المدني الوصول الى مبنى البرلمان ورئاسة الوزراء الى 

التي وضعت الحواجز واستخدمت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع وشتى انواع العنف الجسدي 

هذا االحتكاك الجسدي ولّد موجات من العنف . للحؤول دون االقتراب من ساحة النجمة والقصر الحكومي

رض عدد من الناشطين الى االعتقال وفوضى وشغب سقط اثره جرحى من المدنيين والعسكريين وتع

داء القوى االمنية القنوات التلفزيونية الى انتقاد أهذا المشهد دفع بعض . والضرب والسحل والعنف الكالمي

ادناه  2رقم الوفي الجدول . وبعضها االخر برر اعمال العنف التي ارتكبتها القوى االمنية ،تجاه المتظاهرين

من نشرات االخبار المرصودة أداء القوى االمنية تجاه المتظاهرين السلميين،  في مقدمتين LBCIشجبت قناة 

العنف المستخدم للرد على اعمال الشغب والتخريب الذي يستهدف بيروت  "المستقبل"فيما بررت قناة 

 .ورمزيتها السياسية
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. الطراف المختلفةاستحوزت خطة شهيّب قبل فشلها على متابعة شبه يومية من وسائل االعالم ومواقف ا

وبالرغم من محاولة شهيّب التسويق لخطته عبر وسائل االعالم وإطالع اكبر قدر من اصحاب المصلحة على 

االعتبار بعضا من مالحظات وهواجس المجتمع المدني، اال ان وسائل االعالم تعاطت  في خطته واالخذ 

انعكست خطة شهيب في مقدمات نشرات ادناه كيف  2رقم البشكل مختلف مع هذه الخطة ويظهر الجدول 

ليها قناة للخطة بشكل ايجابي في مقدماتها، تهي القناة االكثر تناوال  MTVاالخبار المرصودة، فقناة 

هذه الخطة بشكل  "المنار"و" يدلجدا"لقناتي ن افيما تناولت مقدمت. الرسمي "تلفزين لبنان"و "المستقبل"

 . سلبي

 

 

مسائية لسبع محطات نشرة اخبارية  011، تم رصد 5102ايلول  01 -آب  51من خالل فترة الرصد الممتدة 

ا توزعت عدديا على المحطات تقرير 535وبلغ عدد التقارير االخبارية التي تناولت ازمة النفايات  تلفزيونية

ر عدد من بثت اكب  LBCIويبين هذا الجدول ان قناة . ادناه 2المرصودة وفقا للنسب المحددة في الجدول رقم 

 %.1بث اقل عدد من التقارير بنسبة  "تلفزيون لبنان"، فيما %55التقارير بنسبة 
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وقد . ما يتعلق بأزمة النفايات أدناه ماهية المواضيع التي تناولتها التغطية االخبارية في 0رقم الن الجدول يبيّ 

ات والتحركات اكبر نسبة من نال موضوع االحتجاج. ساسيةأجرى تصنيف هذه التقارير في تسعة مواضيع 

تناولت السياسات العامة ليها نسبة التقارير التي ، ت%(30) تقريرا 13بلغت اذ المرصودة  535التقارير ال  

كثر تناول موضوع السياسات العامة الحكومية و .%(51)تقريرا  23بلغت والحكومية في قضية النفايات 

سياسات العامة البديلة على الصعيدين المحلي والبلدي او على حساب التقارير التي تلقي الضوء على ال

 . %(3) تقارير 0والتي بلغت فقط كإتحاد البلديات التجمعات البلدية االكبر 



11 

 

 

 .فيما يلي جدول اكثر تفصيال للمواضيع التي تناولتها التقارير االخبارية لمختلف القنوات المرصودة

 احتجاجات 9جدول رقم 

 تحركات/

 مةسياسات عا

 حكومية

 سياسات محلية

 لدياتب/

 قمع وعنف

 القوى العامة

 مجتمع مدني

 نشاطات/مبادرات

 محاكمة

 توقيف ناشطين/

 مخاطر

 بيئية/صحية

 مكبات

 عشوائية

 المجموع مناقصات

 العام 

Al Jadeed 19 8 3 1 1   3 2 6 43 

Al Manar 7 11 

 

1 

  

1 3 2 25 

Future 14 11 2 

  

1 1 2 4 35 

LBCI 11 10 2 4 3 3 4 5 8 50 

MTV 9 12 1 

 

1 1 3 3 5 35 

OTV 7 6 

 

2 

 

2 1 4 5 27 

TL 6 5 

 

1 

  

1 1 3 17 

 

هميته لناحية مصادره، موضوعه، تعدد اصحاب أولطبيعة الخبر  نوع التغطية االخبارية تختلف وفقا  

واالشكالية التي يطرحها على  ثرون به أو يتحملون انعكاساته سلبا ام ايجابا  الذين يتأ المصلحة المعنيين به او

فالتحقيقات هي اكثر انواع التغطيات الصحافية عمقا وتناوال للقضية من كل جوانبها . مةصعيد المصلحة العا

تبين من خالل رصد  .وصوال الى االستنتاجات الضرورية لفهم المواقف واالتجاهات وحقيقة القضية

، اما (ا  تقرير 551)لنفايات ان غالبيتها هي تقارير اخبارية االخبارية المتعلقة بأزمة ا 535التغطيات ال 

 (01رقم الجدول ال. )فقط والمقابالت ثمانية 1بلغ عددها التحقيقات ف
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ثرتا مباشرة من اقفال مطمر نطقتي بيروت وجبل لبنان اللتين تأأزمة النفايات تركزت بشكل كبير في م

التحركات واالحتجاجت األساسية تركزت في محيط البرلمان  اضف الى ان. "سوكلين"الناعمة وانتهاء عقد 

من التقارير االخبارية وفقا للجدول % 21حوالي . ووزارتي البيئة والداخلية داخل بيروت ةوالسرايا الحكومي

موضوعها الساسات العامة الحكومية واالحتجاجات والتحركات ( 535من اصل  ا  تقرير 032)اعاله  0رقم ال

من المناطق التي تناولتها التغطية هي في المدن % 01ان  ، اذادناه 00رقم الذا انعكس في الجدول المختلفة وه

وكذلك االمر بالنسبة % 01رئيسية الرئيسية السيما مدينة بيروت ونالت المناطق االخرى المتاخمة للمدن ال

 . لمناطق النائية والريفيةالى ا
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اشرتها ركنان اساسيان يعززان مصداقية المعلومات ودقتها ومقاربتها مصادر التغطيات االخبارية ومبتنوع 

من التغطيات االخبارية إستقت مادتها % 01واظهرت نتائج الرصد والتحليل ان . للواقع من مختلف جوانبه

فيما بلغت التقارير التي استقت . االخبارية من االشخاص موضوع القصة التي تناولها التقرير االخباري

اما %. 03او البيانات او التصريحات المنشورة تقارير مصادر ثانوية مختلفة مثل الا االخبارية من مادته

التي ارتكزت مصادرها الى تجارب بديلة مقارنة من بلدان مختلفة يمكن االستفادة منها  ،التغطيات االخبارية

والبلديات حول اساليب مختلفة  العام مساعدة في توعية وتنوير الرأيللكخيارات لسياسات عامة بديلة او 

بلغت اقل من نصف في المئة من ، فازمات شبيهة في الوقت الضائع قبل ايجاد الحلول الناجعةللتعامل مع 

 (05رقم الجدول ال. )مجمل التقارير المرصودة
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ر من التقاري% 12بلغت التغطيات االخبارية ألزمة النفايات بواسطة مراسلين على ارض الواقع نسبة 

 (03رقم الجدول ال%. )52االخبارية المرصودة، فيما بلغت نسبة التغطيات من غرف االخبار 

بواسطة مراسل على اخبارية تغطية 

 ةمرصود ا  تقرير 030العينة من  االرض
 نعم كال

 03دول رقم ج

 المجموع العام

Al Jadeed 8 35 43 

Al Manar 4 21 25 

Future 13 22 35 

LBCI 12 38 50 

MTV 10 25 35 

OTV 2 25 27 

Tele Liban 8 9 17 

 232 175 57 المجموع العام

 

وجهة النظر . المرصودة 535في التغطيات االخبارية ال  % 02وبلغت نسبتها " وجهة النظر الواحدة" طغت

وهذا التوجه في . ي واحدة من خالل الموضوع المثاران التقرير االخباري أظهر وجهة رأالواحدة تعني 

من % 92اعاله والتي بينت ان  01رقم الالتغطيات هو نتيجة حتمية لألرقام التي ظهرت في الجدول 

غياب التحقيق في التغطيات ادى الى نتائج %. 5التغطيات هي تقارير اخبارية فيما التحقيقات بلغت نسبتها 

 (01رقم الجدول ال. )ي االخر في التغطيات المرصودةأي والرأسلبية لناحية التوازن والر

 /تعدد وجهات النظر

 موضوع التقرير االخباري
 وجهة نظر واحدة عدة وجهات نظر

 01جدول رقم 

 المجموع العام

 73 66 7 تحركات/احتجاجات

 63 49 14 سياسات عامة حكومية

 8 7 1 بلديات/سياسات محلية

 9 8 1 قمع وعنف القوى العامة

 نشاطات/مجتمع مدني مبادرات

 

5 5 

 توقيفات/محاكمات

 

7 7 

 14 11 3 بيئية/مخاطر صحية

 20 13 7 مكبات عشوائية

 33 32 1 مناقصات

 232 198 34 المجموع العام
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اما لناحية حجم التغطية االخبارية للمواضيع التسعة الرئيسية التي اولتها التقارير مساحات زمنية مختلفة، 

المرصودة في  535الية لمختلف التقارير االخبارية ال أن المساحة االجمادناه  02الرقم يتبين من الجدول ف

ثانية اي ما مجموعه ثماني ساعات من البث التلفزيوني االخباري  59302السبع بلغت القنوات التلفزيونية 

هذه المساحة االجمالية للبث نالت منها المواضيع المتعلقة . ايلول 01 ولغايةآب  51خالل الفترة الممتدة من 

، المكبات %02، ملف المناقصات % 50، السياسات العامة الحكومية %31ات والتحركات باإلحتجاج

، %1السياسات المحلية والبلدية ، %1عنف القوى العامة ، %2، المخاطر الصحية والبيئية %0العشوائية 

 بين مبادرات ونشاطات اخرى للمجتمع المدني وبين موضوع اعتقالما الباقية % 1وتوزعت نسبة ال  

 .ومحاكمة الناشطين

/مساحة التغطية بالثانية  

Main Topic 
Al Jadeed Al Manar Future LBCI MTV OTV TL 

 جدول 02

المجموع 

 العام

 8820 590 825 1070 1350 1680 755 2550 تحركات/احتجاجات

 8090 390 820 1450 1420 1385 1335 1290 سياسات عامة حكومية

 540 بلديات/سياسات محلية

 

160 190 150 

  

1040 

 130 130 قمع وعنف القوى العامة

 

450 

 

250 130 1090 

مجتمع مدني 

 120 نشاطات/مبادرات

  

390 150 

  

660 

 ناشطين توقيف/محاكمة

  

120 300 100 260 

 

780 

 1770 120 120 390 490 120 130 400 بيئية/مخاطر صحية

 2385 120 550 305 630 180 360 240 مكبات عشوائية

 4680 360 680 550 1460 380 300 950 مناقصات

مساحة التغطية العامة 

 29315 1710 3505 4165 6680 4025 3010 6220 المجموع العام/بالثانية

 

 العبارت والصور المستعملةالخطاب االعالمي وفي : ثانيا  

لمواطنة الفاعلة والمشاركة ويسلط هو الذي يعزز اراطية، قونظام وسائل االعالم االمثل الذي يتوافق مع الديم

بشكل  فاإلعالم المستقل يهدف. للمشاهد اليومية تؤثر في ظروف الحياةالضوء على ابرز القضايا التي 

لتحقيق تفكيك الرسائل الموجهة التي تصوغها وتسعى الى نشرها مجموعة من اصاحب المصالح  رئيسي الى

بين وسائل ما هذا المنطلق تتوطد العالقة التواصلية ومن  .تتعارض مع المصلحة العامة مصالح خاصة

ع االحداث واالخبار ويشارك عبر االعالم والمتلقي الذي اصبح اليوم مع تطور تقنيات التواصل يتفاعل م

  .شبكات التواصل

يتّم االهتمام بكيفية تقديم هذا الفعل وخصوصا  على صعيد االعالم الجماهيري،  تواصليفي صلب كل فعل و

من العناصر االساسية لعملية هي  "الكيفية"اي ان هذه ... الخما  ا  موقف، ما ما، قصة ا  حدثاء كان الموضوع سو
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يعمل هذا الخطاب . هدفه التواصليبلوغ ليكون االكثر مناسبا خطاب لبناء هي عبارة عن عملية التواصل و

نشرات االخبار تقديم . ي اآلخريننتكلم يعني ان نؤثّر ف أنف. يعجب وان يحصد اكبر نسبة قبولان  على

قدم مادة تفقط في المضمون ان اي انها ال تسعى  شذ عن القاعدة العامة في التواصل،تالتلفزيونية اللبنانية ال 

 يه وضعهاارية وكيفاالخب هذه المادةم يقدت يةكيفبالنسبة اليها وانما االهم ...( تقرير، تحقيق، مقابلة)اخبارية 

 . موقف السياسي االعالمي الذي تنتهجه المحطةري والفي السياق التحري

امج االخبار والحوارات السياسية، تتنافس وسائل االعالم اللبنانية على تسجيل اكبر نسبة مشاهدة من خالل بر

ابع التقارير الالحقة جعله يتالى اثارة المشاهد والنشرات االخبارية في مطلع عناوين الوهي تسعى من خالل 

مقدمات تحليلية تمهد إليصال ولمزيد من التأثير في عملية التواصل تعتمد النشرات االخبارية  .وععن الموض

الرسائل االعالمية للمتلقي من خالل التقارير الالحقة وتوجيهه لبلوغ اهداف التواصل التي رسمتها السياسة 

التي تسعى اليها نشرات االخبار، فإذا كانت الحقيقة هي الغاية االولى . التحريرية للقيمين على برامج االخبار

ها او اما مجتزأة او مشوهة او متالعب ب الحقيقة من زوايا مختلفة فتصلهفال بأس ان يرى المتلقي هذه 

وهذا كله مرتبط كما سبق وذكرنا بكيفية بناء الخطاب االعالمي االكثر  ،نتقصةمحجوبة او غير دقيقة او م

تاثيرا في االخرين بهدف بلوغ هدف التواصل الذي حدده فريق العمل االخباري او القيمون على السياسة 

 .التحريرية للقناة

 القصة ومشاهدة بالبقاء إلقناعهم الجمهور انتباه جذب العنوانأكادمية بي بي سي الغاية من الى بالنسبة 

 ابوصفه التلفزيونية األخبار مقدماتكما تنظر االكادمية الى . تضخيم أو المشاعر إثارة دون لكن، الالحقة

امتوازن عمال
3
ت مطولة ما هو شائع لدينا من مقدماالخبار العالمية عت اوفي مطلق االحوال تختلف مقدما .

دون اي رابط مباشر مع ما يليها من العام ي المحطة وتحليلها للمشهد السياسي في بداية النشرة تتضمن رأ

 .تقارير اخبارية

ويظهر الجدول  ،اختلف الخطاب االعالمي بين قناة واخرى في نشرات االخبار التلفزيونية المرصودة

بين ما مقارن ادناه اهم العبارات والصور المستعملة في العناوين ومقدمات نشرات االخبار للفترة الممتدة ال

 :5102ايلول  01آب و 51

                                                           

3 - The BBC Academy TV headlines and intros: Sian Williams, http://goo.gl/l9JCvz 
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 0202ايلول  02 –اب  02فايات نمقدمات نشرات االخبار المتعلقة بأزمة العناوين وجدول 

اوين النشرات االخبارية ومقدماتهاالعبارت المستعملة في عن الجهة المستهدفة التاريخ القناة  

LBCI 20-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

لمتراكمة في الشوراع عمدت بدل ان تواجه الطبقة السياسية أزمة النفايات ا

 مواجهة الناشطين بطريقة عشوائية وغير قانونيةالى القوى 

MTV 20-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

ل الى شرفات الدولة والخالف على قطعة وصنفايات التوسع السرطاني لل

 الجبنة هو ما اجل فتح عروض المناقصات

Al Manar 20-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

النفايات بعد ان اثقلتها  البلد الغارق في كل االزمات لم يقدر حتى على

 ة وزادتها نتانةالسياس

    

LBCI 21-Aug 

الطبقة 

 جديدة ومكبات جديدة وال جديد في فض العروض  آتت مفاجازمة النفايا الحكومة/السياسية

MTV 21-Aug 

الطبقة 

 النكايات السياسية خلفت ازمة النفايات وراكمتها وبدأت بنشر االمراض الحكومة/السياسية

OTV 21-Aug 

الطبقة 

 كيف ستواجه السلطة شباب الوطن بفتح السجون او باقفال فضيحة النفايات الحكومة/السياسية

Al Jadeed 21-Aug وليد جنبالط 

وجد في اعادة فتح مطمر الناعمة ضالته للتمديد للفساد،  وليد جنبالط

 ولالستمرار في نهج المحاصصة 

    LBCI 22-Aug طلعت ريحتكم تضرب من جديد والقوى االمنية تضربهم  القوى االمنية 

MTV 22-Aug قوى امنية/الحراك 

االمنية ممنوع الن  صطدام مع القوىطلعت ريحتكم الى الشارع واال

 ن تحت ازمة النفاياتاالطرفين يرزح

Al Manar 22-Aug الحكومة 

ككرات  ةكرة النفايات تكبر يوما بعد يوم وبدأت تالمس السراي الحكومي

 اخرى مالية ومعيشية

Tele 

Liban 22-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

د تعطيل مجلس الوزراء من جيوجد تراكم نفايات وال توجد كهرباء ويو

 ماحكاتمباب ال

Al Jadeed 22-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

لكن هي الهدف  نفاياتتشعل الثورات، ولم تعد ازمة ال نفاياتومن ال

 الروائح السياسية هدف لها ايضا

    

Al Manar 23-Aug الحكومة 

لعضوية مع رائحة ثقيلة تفوح من شوارع بيروت اختلطت فيها النفايات ا

 ةالسياسية، فحاصرت السراي الحكومي

Tele 

Liban 23-Aug الحراك 

كانت التظاهرة الشعبية منطلقة من اهداف مشروعة في ظل تردي 

الخدمات وتراكم النفايات اال ان طوابير خامسة دخلت بين الطرفين 

 واوقعت اصابات في صفوف القوى االمنية

Future 23-Aug الحراك 

صورة سوداء في بيروت وهناك من يريد حصة في  هناك من يريد

 النفايات وهناك من يريد تغيير النظام من اجل مؤتمر تأسيسي

    

LBCI 24-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

تمخض جبل النفايات فولد فضيحة في االسعار والمناقصات بعد فض 

 العروض، نعيش في جمهورية نفايات يمارس فيها العهر السياسي
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MTV 24-Aug طلعت ريحتكم تدعو للتظاهر السقاط المناقصات التي تحمل شبهات فساد الحكومة/الحراك 

Al Manar 24-Aug الحكومة 

انفضت المزايدات السياسية ففضت مناقصة النفايات العضوية، وزعت 

 الحصص والتركات ولم يترك للمتظاهرين سوى شرف المحاولة 

Tele 

Liban 24-Aug 

الطبقة 

 ينتظر من مجلس الوزراء المصادقة على فض العروض للشركات  الحكومة/اسيةالسي

Future 24-Aug ايار مصغر بحجة التظاهر 1حطم المندسون الوسط التجاري وقاموا ب الحراك 

OTV 24-Aug وزير البيئة 

اطل وزير سالم البيئي، وزير البيك اكد ان نتائج المناقصات معروفة منذ 

 "سوكلين" ة منتاشهر، وجاء بس 2

Al Jadeed 24-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

فتحت مظاريف المناقصات وطلعت الروائح السياسية، استحدثوا من خالل 

 وباسعار اغلى من ميسرة سكر "سوكلين"المناقصات عائلة من 

    

LBCI 25-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

صة ودولة الرشوة النها دفعت انها دولة االرتجال النها تقر وتلغي المناق

 مليون دوالر لعكار لتحمل عبء النفايات 011

MTV 25-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

المعنيون  بعد ان تحولت المناقصات الى مزايدات مالية وسياسية استفاق

 لغوهاأعلى اسعار مبالغ بها ف

Al Manar 25-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

ن في زواريب ومرها بعد ان خبأها السياسيط كثرت النفايات وصعب

المنافع والمحسوبيات، ومن اتفق على الحصص ذات مساء في السراي 

 عاد لينقضها

Future 25-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

اسقطت الحكومة مناقصات تلزيم النفايات في كل لبنان بعد مالحظات 

 حول االسعار المرتفعة

OTV 25-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/سيةالسيا

لم تدم فرحة المستفيدين بمحاصصة مناقصة النفايات اكثر من ساعات ولم 

تعمر اكثر من جدار بيروت، صفقة الغاء المناقصات اطاحت بصفقة تلزيم 

 النفايات

Al Jadeed 25-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

ما افضت اليه مناقصات النفايات كان استجابة لرغبات ناقصي الضمير 

 لمنتفعون من اهل السياسية اوصلونا الى المر لنرغب بالسكرفا

    LBCI 26-Aug الشارع ما زال يغلي بسبب ازمة النفايات واالحتجاجات مستمرة الحراك 

MTV 26-Aug 

احزاب /الحراك

 سياسية

حجم النفايات ليس وحده سبب نزول من يسمون انفسهم بالمجتمع المدني 

 الحزاب سياسية ومندسينفهذه الحركات اصبحت مطية 

Future 26-Aug 

الطبقة 

 ماذا عن ازمة النفايات وعودة تكدسها بعد اضراب عمال سوكلين؟ الحكومة/السياسية

Al Jadeed 26-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

عكار خزان الجيش يراد تحويلها الى خزان نفايات، افضل الحلول 

 بالرجوع الى البلديات 

    

LBCI 27-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

الحكومة ردت كرة النفايات الى البلديات وقالت انها تجربة لم تكن ناجحة 

 في مراحل سابقة

Future 27-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

الحكومة استجابت للمطالبات وحّولت ملف النفايات الى البلديات بعد رفض 

 المناطق كلها استقبال النفايات

Al Jadeed 27-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

مخرج النفايات عبر البلديات للمرة االولى في مجلس الوزراء، والسنيورة 

 المطامر سروي لزاعب مطمر الناعمة واصفا اياه برويد

    

LBCI 28-Aug الحراك 

المجتمع المدني وسع بيكار مطالبه فلم يعد يشمل النفايات بل اجراء 

 ةانتخابات نيابية جديد



19 

 

MTV 28-Aug 

 

الحكومة ال زالت مقصرة في ايجاد حل الزمة النفايات وربما الحل يكمن 

 في تولي البلديات بهذا الملف

Al Manar 28-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

بعد، وفصول الحراك السياسي تتواصل عبر  حكاية النفايات لم تنته

 الخطابات والمواقف والصفقات

Future 28-Aug كالحرا 

يسعى اليه المنظمون، وتخوف تخوف من استغالل المظاهرات بعيدا عما 

 عى اليه المندسونيسمما 

Al Jadeed 28-Aug 

 

قرار تلزيم البلديات التفاف للعودة الى قرار المناقصات، اعد للبلديات 

 اموالها لتقوم بدورها في حل ازمة النفايات

    

LBCI 29-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

طالبوهم  ،لم ينزل اللبنانيون ليهتفوا لزعمائهم وابناء زعمائهم بل ضدهم

 بان يأخذوا زبالتهم ويحلوا عنهم

Al Manar 29-Aug الحراك 

نبض الناس فجرته النفايات وازمات المياه والكهرباء، تظاهر اللبنانيون 

 رفضا للفساد

Future 29-Aug الحراك 

النفايات واستقالة وزير البيئة مع  اهداف التظاهرة تعددت بين حل ازمة

 اعطاء حملة طلعت ريحتكم مهلة للحكومة من اجل تنفيذ المطالب

OTV 29-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

تظاهرة بالجملة ومطالب بالمفرق، من حل ازمة النفايات وانتخاب رئيس 

 واسقاط النظام وما بين ذلك من شعارات بدا ان ما يجمع عليه المشاركون

 الغضب الشعبي من الطبقة السياسية

    

LBCI 30-Aug الحراك 

اذا لم تنفذ الحكومة المطالب بحل ازمة النفايات واستقالة وزير البيئة 

 سيصعد الحراك

Al Jadeed 30-Aug سعد الحريري 

سوكلين وزعت اسهمها على كبار السياسيين، لكسب ذممهم، من الحريري 

 االب الى االبن الوارث

 

    

LBCI 31-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

تنحى محمد المشنوق عن ملف  ،ظاهراتتاقتصر رد الحكومة على ال

 ظاهرات السبتتار تتصرف السلطة انها ال تكترث بالنفايات، باختص

MTV 31-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

 ال تجاوب من الحكومة حول اقالة وزير البيئة محمد المشنوق، وسلك ملف

 النفايات طريقا بطيئا بعد تسلم الملف من قبل وزير الزراعة اكرم شهيب

Tele 

Liban 31-Aug 

الطبقة 

 استقال وزير البيئة محمد المشنوق من اللجنة المسؤولة عن ملف النفايات  الحكومة/السياسية

Future 31-Aug خطة شهيب 

للجنة قد س اؤمن ملف النفايات وتكليف شهيب بترمحمد المشنوق ينسحب 

 ينتج حال سريعا

OTV 31-Aug 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

سينصب مرشح النفايات رئيسا وستبقى سوكلين واخواتها يضحكون على 

 الشعب وخيباته

Al Jadeed 31-Aug وزير البيئة 

وزير البيئة قرر االستقالة من لجنة النفايات وقرر االحتفاظ بالمنصب وبال 

 ة واالعمال اوكلت الى وزير الزراعةوجع راس، المعالي مستمر

    

LBCI 1-Sep 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

فضل محمد المشنوق لقب معالي الوزير حتى لو كان وزيرا معزوال فشل 

 في حل ازمة النفايات

MTV 1-Sep الحراك 

احتلت حركة طلعت ريحتكم وزارة البيئة واحتجزت وزير البيئة، اقتحام 

 عن الخطوات التي وعدت بها المعارضة البيئة هل هو عينة

Al Manar 1-Sep الحراك 

من دفع بالشباب في خطوة غير محسوبة محاصرة وزارة البيئة ومن 

 حرف الحراك عن مساره
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Tele 

Liban 1-Sep الحراك 

ما حصل في وزارة البيئة لم توافق عليه هيئة التنسيق النقابية فمن يخطط 

 ومن ينفذ

Future 1-Sep ى االمنيةالقو 

وزارة البيئة  منالقوى االمنية اخرجت المعتصمين من طلعت ريحتكم 

 باقل قدر من العنف 

OTV 1-Sep الحراك 

مشهد اقتحام وزارة البيئة يعزز نظرية الفوضى، اراد البعض من االقتحام 

 تقديم محمد المشنوق كبش محرقة 

Al Jadeed 1-Sep وزير البيئة 

البيئة من السقوط من اعلى جبل النفايات بعد لغاية اللحظة نجا وزير 

 اعتصام مجموعة من شباب طلعت ريحتكم في وزارة البيئة

    

MTV 2-Sep خطة شهيب 

شرارة االحتجاجات انطلقت بسبب المعالجة السيئة لملف النفايات، لكن 

 مسارعة لجنة شهيب لحل االزمة يفترض بها ان تنهي االحتجاجات

Future 2-Sep  شهيبخطة 

االمال معقودة على لجنة الوزير اكرم شهيب اليجاد حل الزمة النفايات 

 عبر خطة جديدة

Al Jadeed 2-Sep وزير البيئة 

نقول لمحمد المشنوق ورطوك وتركوك على جبل من النفايات وجريمتك 

 انك سكت عن الحق والساكت عن الحق شيطان اخرس 

    

LBCI 3-Sep 

الطبقة 

 ةالحكوم/السياسية

اعلن عدد من النشطاء االضراب عن الطعام حتى استقالة محمد المشنوق 

 العاجز عن حل ازمة النفايات

MTV 3-Sep خطة شهيب 

انجز وزير الزراعة خطته وهو يشكل الخرطوشة االخيرة في مسار الحل، 

 فالمشروع اخذ باقتراحات الخبراء وهواجس البيئيين

Tele 

Liban 3-Sep خطة شهيب 

الجتماعات في لجنة شهيب العالن المعالجات الممكنة لقضية كثافة ا

 النفايات

Al Jadeed 3-Sep الحراك 

قرروا االضراب عن الطعام امام وزارة البيئة مطالبة الستقالة  نخمسة شبا

 وزير البيئة

 

    

LBCI 5-Sep 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

الساعة ال توجد خطة الغت الحكومة المناقصات لكن الشارع لم يهدأ فحتى 

 واضحة للنفايات

    

LBCI 6-Sep القوى االمنية 

عقد طاولة الحوار  كيف ستتصرف شرطة المجلس مع المتظاهرين لدى

 مارسة القوة المفرطة في التحركات السابقةموهي المتهمة ب

MTV 6-Sep تحاول لجنة النفايات تظهير حل جديد وهو امر ليس بالبعيد خطة شهيب 

Al Manar 6-Sep 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

ازمة النفايات تنتظر اقرار خطة شهيب وقد يمضي المزيد من الوقت 

 اليجاد مطمر هنا وهناك وسكان العاصمة سيستمرون في تنشق الروائح

Tele 

Liban 6-Sep 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

لنفايات ينطلق االسبوع حافال بالمحطات السياسية من جهة ومثقال بملف ا

الذي يدفع الحراك المطلبي من جهة اخرى، وقد يشهد اليومان القادمان 

 تقدما في خطة الوزير اكرم شهيب

Future 6-Sep 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

هل سينعقد مجلس الوزراء استثنائيا من اجل البث بخطة شهيب واذا كانت 

لة النفايات كمرحلة الخطة ال تحتاج اقرار مجلس الوزراء فلماذا لم تتم ازا

 اولى

Al Jadeed 6-Sep الحراك 

شابا باالضراب على الطعام طلبا الستقالة وزير البيئة  05مع استمرار 

الذي ال يبدو انه سيتحرك عن كرسيه نقل الناشط يوسف الجردي الى 

 المستشفى
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LBCI 7-Sep 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

عب بصحة ابنائهم يرجح االطباء انها االربعاء سيحاسب اللبنانيون من تال

 نفاياتبسبب تكوم ال

MTV 7-Sep يسعى الرئيس سالم لعقد جلسة قبل عقد الحوار لحل ازمة النفايات رئيس الحكومة 

Al Manar 7-Sep 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

وكأن لبنان ينقصه عاصفة اخرى الى جانب عاصفة النفايات والسياسة، 

 من الشمالعاصفة رملية جاءت 

Tele 

Liban 7-Sep 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

هل سينطلق مجلس الوزراء وياتي حل ازمة النفايات على قاعدة 

 الالمركزية االدارية بعد انطالق الحوار؟

Al Jadeed 7-Sep وزير البيئة 

الحالة الصحية السياسية لوزير البيئة محمد المشنوق في اعلى درجات 

وهو غرد انه تحت سقف القانون ردا على الدعوة  الثبات على الكرسي

 المقامة ضده

    

LBCI 8-Sep 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

من الممكن مواجهة العاصفة الرملية لكن ماذا عن عاصفة النفايات 

 وروائحها في ظل حكومة عاجزة 

Al Manar 8-Sep 

الطبقة 

 يات لكن لم تحجب االمراض والمخاطر العاصفة الرملية حجبت رؤية النفا الحكومة/السياسية

    

MTV 9-Sep خطة شهيب/حكومة 

استثنائي في السراي مخصص القرار خطة شهيب لحل ازمة  اجتماع

 النفايات واالجواء ايجابية القرار خطة شهيب

Future 9-Sep 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

ك الشعبي جلسة استثنائية في مجلس الوزراء لحل ازمة النفايات والحرا

 يؤكد على مطالبه

OTV 9-Sep 01 آذار 

اذار على الخط وتدخلت في اجندة الحراك الشعبي وادخلت  01دخلت 

السياسة شريكا مضاربا على المطالب المعيشية وباتت المطالبة باسقاط 

 النظام تتقدم على رفع النفايات من الشوارع

    

LBCI 10-Sep 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

ة النفايات الناعمة ترفض اعادة فتح المطمر ولو ساعة وعكار منا في ازم

 مزبلة والمصنع يرفض مرور الشاحنات

MTV 10-Sep خطة شهيب 

وجد الوزير شهيب حال ورقيا لكارثة النفايات، لكن المشكلة تكمن في ايجاد 

 مطمر صحي وفي ظل رفض اهالي المناطق الستقبال المطامر

Al Manar 10-Sep هيبخطة ش 

عبرت خطة شهيب حكوميا وسقطت شعبيا بعد اعتراض على مطامر في 

 الناعمة وصيدا وبرج حمود وعكار

Tele 

Liban 10-Sep 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

على صعيد النفايات اقر مجلس الوزراء خطة الوزير اكرم شهيب غير ان 

 هنالك من يحاول دفع االمور الى الشارع مجددا

Future 10-Sep 

لطبقة ا

 الحكومة/السياسية

الخطة التي اقرتها الحكومة لحل ازمة النفايات واجهت اعتراضات في 

 مناطق ستضم مطامر ومكبات

OTV 10-Sep 

الطبقة 

 الحكومة/السياسية

ن رسوم ان تخصص الحكومة منطقة لمطمر ومكب مقابل اموال واعفاء م

بلة مقابل ، عكار ترفض ان تتحول الى مزالكهرباء فهي رشوة موصوفة

 حفنة دوالرات 

Al Jadeed 10-Sep خطة شهيب 

مع اعالن خطة شهيب لحل ازمة النفايات تحركت الناعمة وعكار 

 كان زعيم حزبهوالمصنع رفضا للمطامر محملين شهيب مسؤولية ازمة 

 شريكا فيها وهي احترقت في الشارع 
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 ملخص تنفيذي: ثالثا

مسائية لسبع محطات نشرة اخبارية  011، تم رصد 5102ايلول  01 -آب  51امتدت فترة الرصد من  -

وبلغ عدد  LBCIو  OTV ،MTV، "تلفزيون لبنان"، "المنار"، "الجديد"، "المستقبل"هي  تلفزيونية

 .اتقرير 535التقارير االخبارية المرصودة التي تناولت ازمة النفايات 

ايلول اهتماما بموضوع ازمة النفايات  01آب و 51ن ة المرصودة بيأبدت وسائل االعالم التلفزيوني -

وذلك بنسب متقاربة فيما بينها مع تقدم  ،والحراك المدني من خالل عناوين ومقدمات نشرات االخبار المسائية

كمعدل % 21بنسبة  على المحطات االخرى "الجديد"و "المؤسسة اللبنانية لإلرسال"ملحوظ لتلفزيوني 

 .وسطي

نشرات االخبار التلفزيونية المرصودة مواقف اعالمية تعكس وجهات نظر مختلفة في تضمنت مقدمات  -

ملت الجزء االكبر من  ،قضية أزمة النفايات حيث طغت النبرة السلبية تجاه الحكومة والطبقة السياسية التي ح 

فيما يتعلق  اما. نقطة سلبية مقابل خمس نقاط ايجابية وثماني محايدة 35مسؤولية عن االزمة حيث سجلت 

 .نقاط لكل منهما لنبرة االيجابية تجاهه مسجلة سبعتعادلت النبرة السلبية مع ابالحراك ف

ثانية اي ما مجموعه ثماني  59302ترة الرصد فايات خالل فنة االخبارية ألزمة البلغت مساحة التغطي -

هذه المساحة . ايلول 01 ةولغايآب  51ساعات من البث التلفزيوني االخباري خالل الفترة الممتدة من 

، السياسات العامة الحكومية %31االجمالية للبث نالت منها المواضيع المتعلقة باإلحتجاجات والتحركات 

، عنف القوى العامة %2، المخاطر الصحية والبيئية %0، المكبات العشوائية %02، ملف المناقصات 50%

الباقية بين مبادرات ونشاطات اخرى للمجتمع % 1ال  وتوزعت نسبة  ،%1السياسات المحلية والبلدية ، 1%

 .المدني وبين موضوع اعتقال ومحاكمة الناشطين

بث  "تلفزيون لبنان"، فيما %55اكبر عدد من التقارير التي تناولت ازمة النفايات بنسبة   LBCIبثت قناة  -

 %.1اقل عدد من التقارير بنسبة 

ليها ، ت%30سبة من التقارير التي بلغت قضية النفايات اكبر ننال موضوع االحتجاجات والتحركات في  -

فيما بلغت نسبة التقارير التي تلقي ، %51ياسات العامة الحكومية وبلغت نسبة التقارير التي تناولت الس

 ا  تقرير 535من مجمل ال % 3الضوء على السياسات العامة البديلة على الصعيدين المحلي والبلدي فقط 

 .ةمرصودال

% 92مقابل % 5بلغت نسبة التحقيقات في التغطيات االخبارية المتعلقة بأزمة النفايات نسبة منخفضة بلغت  -

 .على التغطيات المرصودة% 02بلغت نسبتها " وجهة النظر الواحدة"مما انعكس  ،للتقارير االخبارية

ونالت المناطق االخرى  ،يروتفي المدن الرئيسية السيما مدينة ب% 01تركزت التغطيات االخبارية بنسبة  -

 . للمناطق النائية والريفية% 01من التغطية ونسبة مماثلة بلغت % 01المتاخمة للمدن الرئيسية 
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استقت التغطيات االخبارية مادتها االخبارية من االشخاص موضوع القصة التي تناولها التقرير االخباري  -

ادرها من تجارب بديلة التغطيات االخبارية التي استقت مصللمصادر الثانوية،  اما % 03مقابل % 01بنسبة  

 .من مجمل التقارير المرصودة%(  1.2)بلغت اقل من نصف في المئة مقارنة ف

من التقارير االخبارية المرصودة، % 12بلغت التغطيات االخبارية ألزمة النفايات بواسطة مراسلين نسبة  -

 %.52 فيما بلغت نسبة التغطيات من غرف االخبار

 

 1ملحق رقم 

 يلولأ 02ب وآ 02زمة النفايات بين أتسلسل 

 سيتلف القمح أم يؤكد ان جمع النفايات في المرفحكي/ مكبات عشوائية في طبرجا: بآ 02 -

 م النفايات في زوق مصبحتكوّ / مكب طرابلس يتحول كارثة بيئية : بآ 02-

أزمة النفايات / ة مقابل استقبال النفايات في عكارتنفيذ مشاريع انمائي/ نفايات بيروت الى عكار: آب 01 -

 تكشف عن رؤساء بلديات المتن الشمالي العاجزين عن معالجة االزمة

 زمة النفاياتأتجاوزنا الخط االحمر في : فاعور بوأ: بآ 00 -

 ي مطمر أبلدية معيصرة تنفي استقبال : آب 09 -

ير البيئة يعلن تأجيل فض العروض لمناقصة وز/ مة النفاياتأزالصراع على الحصص في : بآ 51 -

سالم / زمة النفاياتأظاهرة طلعة ريحتكم يوم امس حول تمعتقلين وجريح في  ةخمس/ النفايات الى الثالثاء

 أفي المرفأ بعد اضراب موظفي المرفيتعهد بعدم وضع النفايات 

 ياتالطوارئ بسبب النفا عالن حالإالكتائب تطالب رئيس الحكومة ب: بآ 50-

محامو طرابلس يدعون على مدخلي / ضغوط على الحكومة لحل ازمة النفايات والمالية العامة: بآ 55 -

 النفايات الى المدينة

 النفايات تشعل احتجاجات شعبية: بآ 51-

فوز ستة تحالفات لشركات محلية واجنبية في / شركة مدعومة لجمع النفايات وسرقة اموال البلديات: بآ 52-

وليد جنبالط وغيره  وزير البيئة ناشد/ مجلس الوزراء اسعار مناقصة النفايات تقسم/ مناطق اللبنانيةمختلف ال

 تقديم مطامر صحية وفتح الناعمة مرتبط باالهالي
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مليون دوالر  011الحكومة تذل عكار بعد تقديم : خالد الظاهر/ مطمر عكار يقرر مصير النفايات: بآ 52-

 مقابل النفايات

 عودة النفايات الى العاصمة مجددا/ مليون دوالر 011ملة عكار مش مزبلة تواجه رشوة ح: بآ 51-

ال بذكرى موسى النبطية نظيفة ليومين فقط قبل االحتف/ الحكومة تحيل ملف النفايات الى البلديات: بآ 50-

 المحارق الحركة البيئية حذرت من قرار تلزيم/ النفايات في خراج بلدة عرسال غشاحنات تفر/ الصدر

 مكب سرار وريث الناعمة: آب 59-

 ملف النفايات بعهدة لجنة خبراء / كرة النار تنتقل الى يد شهيب: لولأي 0 -

 يجاد حلولشهيب يحاور المجتمع المدني إل/ يراقتحام وزارة البيئة ومطالبات باقالة الوز: لولأي 5-

البلديات مفتاح الحل / لى مناطق صيدا وعكار والبقاعالنفايات اما العودة الى الناعمة او الترحيل ا: يلولأ 3-

 البيئي لمشكلة النفايات

 الحكومة ستشطب ديون البلديات وتحويل ملف النفايات الى البلديات في خطة شهيب: يلولأ 1 -

سبب ببري يقفل مكب رأس العين في النبطية / انقسام في مواقف بلديات عكار حول النفايات: لولأي 2 -

 اتاالحتجاج

 نفايات بيروت وجبل لبنان الى عكار والبقاع/ خطة لجنة الخبراء تواجه افخاخ: ولأيل 1-

 بلدية بعلبك تبدأ بفرز النفايات: ولأيل 0 -

 نات االمنيةيعلى حل ازمة النفايات قبل التعي سالم يصر: ولأيل 9 -

 ان النفايات مسؤولية البلديات عبر خطة شهيب الحكومة تقرّ : ولأيل 01-

خطة شهيب تكشف عن مرحلة انتقالية قبيل الحل / االهالي ضد سياسة المطامر في عكار والبقاع: ولأيل 00-

 النهائي

 االحتجاجات تتصاعد في صيدا وبرج حمود ومجدل عنجر/ الحراك يرفض خطة النفايات: ولأيل 05 -

 بدنا نحاسب ترمي النفايات امام مقر سوكلين: ولأيل 01-

صفقات تراضي لتجهيز المطامر ونقل / يات تطمر بيروت مجددا بعد توقف عمل سوكلينالنفا: ولأيل 02 -

 النفايات اليها


