
 

 

 

  

 االعالمية التغطية رصد بيانات يلتحل ملخص

 2021 االول كانون شهر عن

 

 اللبنانية الشاشات على النيابية االنتخابات موضوع تغطية

 التهميش من تعاني والمرأة التقليديين للسياسيين األكبر المساحة



1 

 

 

 

 

 اللبناني االعالم تغطية مهارات مؤسسة تواكب التوالي على الثاني للشهر

 دقيق رصد خالل من المقبل أيار في رتقبةالم التشريعية االنتخابات لموضوع

 مع السيما الحوارية والبرامج االخبارية نشراتها في التلفزيون لمحطات

 الحياة مسار تحديد في كبيرة أهمية يكتسي الذي االستحقاق هذا موعد اقتراب

 .المقبلة للسنوات الوطنية السياسية

 كيف :منها ساؤالتت مجموعة على اإلجابة البحثية المواكبة هذه وتحاول

 هي ما  النيابية؟ االنتخابات موضوع اللبنانية التلفزيون محطات يتغط  

 وسعاأل بالوقت تستأثر التي السياسية القوى هي من إياها؟ توليها التي يةاألهم  

 مكانة هي وما االنتخابي؟ بالتثقيف االهتمام مدى ما  المحطات؟ هذه على

 1؟اليومية السياسية الحياة في المرأة

 

  

                                                 
 ،MTV، LBCI، ALJADEED : وهي تلفزيونية قنوات سبع الرصد عملية تشمل - - 1

TL ،OTV ،NBN ،ALMANAR. 

في كل  توزعتو 25البرامج الحوارية الرئيسية وعددها نشرات االخبار المسائية ورصد يشمل الو

برامج  7، و MTV ،LBCI ،ALJADEEDبرامج في كل من  3: من هذه المحطات كالتالي

 .TLوبرنامج واحد في  ALMANARبرامج  NBN  ،4برامج في  OTV  ،4 في

 
 

 لىع النيابية النتخاباتا موضوع تغطية

 ألكبرا المساحة اللبنانية الشاشات

 من عانيت والمرأة التقليديين للسياسيين

 التهميش

 
          االعالمية لتغطيةا رصد ياناتب يلتحل ملخص

        2021 االول كانون شهر عن
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 مدى مواكبة موضوع االنتخابات -1

 المخص ص الوقت حجم لناحية المحطات طليعة في بأنهما والجديد سي بي ال محطتا تمي زت المنصرم األول كانون شهر تغطيات تحليل في

 ونصف ساعات 7 حوالي الجديد ومحطة ساعات 8 حوالي سي بي ال محطة تغطية بلغت وقد الشهر، هذا خالل االنتخابات لموضوع

 .الساعة ونصف ساعات 6 بحوالي في تي او محطة بعدهما وجاءت الساعة.

 . ساعات 3  حوالي لبنان تلفزيون الساعة، ونصف ساعات 3 حوالي في تي ام التالية: األوقات وسجلت بعيدة جاءت األخرى المحطات

 حوالي بنسبة للموضوع، األقل الوقت خصصتا الماضي، انيالث تشرين شهر رصد نتائج في كما الشيعي، الثنائي محطتي أن والمالحظ

 .(1 رقم )الجدول واحدة بساعة المنار محطة وراءها بعيدا وتأتي أن بي ان محطة في والنصف الساعتين

 بشكل تعكس االخبار فنشرات  .الحوارية البرامج في تناوله أو االخبار نشرات في طرحه بين االنتخابي بالموضوع االهتمام ويختلف

 .الحوارية البرامج خالف على دقيق بشكل تحضيرها ويتم   للمحطة التحريري للخط تخضع النشرات ألن بالموضوع االهتمام مدى أفضل

 ناحية من المحطات في المسائية النشرات تساوي الى بالنظر أغنى بخالصات تسمح ببعضها المحطات اخبار نشرات مقارنة أن كما

 الوقت في وال الحوارية البرامج عدد في ال المحطات فيها تتساوى ال التي الحوارية البرامج خالف على اله المخصص والوقت عددها

 .لها المخصص
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 حوالي بلغت المسائية نشرتها في للموضوع األعلى الوقت خصصت سي بي ال محطة ان يتبي ن اإلخبارية النشرات في التدقيق خالل ومن

 وراءها بعيدة جاءت االخرى المحطات دقيقة. 65 بحوالي في تي ام محطة بعدها ومن دقيقة، 80 بحوالي في تي او محطة تلتها دقيقة 90

 (.2 رقم )الجدول ان بي ان و المنار محطتي من لكل دقيقة عشرين من وبأقل والجديد، لبنان تلفزيون محطتي من لكل دقيقة 40 من بأقل
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ع احتساب وفي  قياسا ،%83 بنسبة الحوارية البرامج تناولته فقد النشرات، الى قياسا البرامج في االنتخابات موضوع ناله الذي الوقت توز 

 .(4 رقم الجدول)  اإلخبارية النشرات في  %17 على

 توليه قبل عون ميشال للرئيس سابقة خطابات منها لالنتخابات، تمهيدا ترويجية مواد ببث بدأت بأنها غيرها عن في تي او محطة وتميزت

 ."التغيير اجل من واالقتراع االنتخابي الواجب" تأدية على تحث   الرئاسة
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 المستفيد من الظهور على الشاشات 2- 

ق أن يستطيع الكالم يأخذ فمن االنتخابات، زمن في جدا مهم سؤال الكالم؟ المحطات أعطت لمن  لتأييد كسبا أفكاره يطرح وأن لنفسه يسو 

ا الناخبين.  .وبرنامجه وبمشاريعه به الناخبين وتعريف الجمهور الى خطابه ايصال عليه فيتعذ ر الشاشة الى الوصول يستطيع ال الذي أم 

 تعطيهم الذين األشخاص معرفة خالل من وذلك السياسية وارتباطاتها المحطات مواقف كشف البث أوقات يمتلكون الذين معرفة شأن ومن

ق أو الكالم ية في األولى المرتبة تحتل   تقليديين" "سياسيين فئة أن والملفت لهم. تسو   .مجتمعة الشاشات على تنالها التي الوقت كم 

 مقابل في %،27 حوالي على تقليديين" "سياسيين فئة حصلت المحطات على الكالم أخذت التي المؤثرة الفئات بين محصورة مقارنة ففي

 من منهما لكل  %20 حوالي على سياسي" محلل و" انتخابي" "خبير فئتا حصلت فيما ناشئة".ال السياسية للمجموعات " فقط %3 حوالي

 (.6 رقم )جدول االجمالي الوقت من %8 على مدني" وتجمع "ناشط فئة حصلت كما االنتخابات. لقضايا المخصص الوقت مجموع
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 "المجموعات فيما ،سي بي ال شاشة على ظهورا واالقل في، اوتي و جديدال محطتي على ظهورا االكثر كانوا التقليديين السياسيين أن وتبي ن

لت الناشئة" السياسية  .الجديد تليها في تي ام قناة على حضور نسبة أعلى سج 

 مقابل في مدني" ومجتمع "ناشطين لفئة كبيرة مساحة أعطت سي بي ال فمحطة معاكس. بشكل الجديد و سي بي ال محطتا تمي زت وقد

 ل محدودة ومساحة تقليديين" "سياسيين ل كبيرة مساحة فأعطت االمر عكست الجديد محطة فيما تقليديين"، "سياسيين لفئة محدودة مساحة

 مدني". ومجتمع "ناشطين

 الى أوال ذلك يعود األخرى، األحزاب الى قياسا المقدمة في الحر الوطني التي ار جاء المحطات، على السياسية األحزاب ظهور حجم وفي

ات ثم المستقبل تي ار الظهور نسبة في بعيدا وتاله التي ار. يملكها التي في تي او محطة على الحوارية البرامج كثرة  .هللا حزب ف اللبنانية القو 

 التي والحركات االحزاب بعض وراء بعيدا جاءت االشتراكي، التقدمي والحزب أمل حركة مثل التقليدية األحزاب بعض تكون ان وملفت

 وهذا (.7 رقم )جدول وغيرها الكرامة" و"تيار و"سبعة" للبنان"، "سوا و االحرار الوطنيين حزب كمثل  بعد لها فاعال سياسيا حضور ال

 بعد. تنطلق لم االنتخابية مالتالح ان الى يؤشر
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 االنتخابي التثقيف غياب -3

 االنتخابات، بشأن المواطنين توعية بمواضيع أو االنتخابي التثقيف بموضوع اهتماما بعد تولي لم التلفزيونية المحطات ان الى الدراسة تشير

ل ولم   .في تي او و سي بي ال محطتي في وردت الموضوعين هذين حول بسيطة مضامين اال يسج 

 

 والثاني حاليا، السياسية األجندة في بكونها االنتخابية الروزنامة متابعة األول اتجاهين: في ترك زت فقد والحوار التغطية مواضيع باقي أما

عت وفيما باالنتخابات. تتعلق أخرى متعددة مواضيع  رئيسي بشكل تابعت المنار محطة أن الفتا كان االتجاهين بين المحطات اهتمامات توز 

 اهتماما أقل هما الشيعي الثنائي محطتي ان منحى في يذهب وهذا كغيرها. متفرقة انتخابية مواضيع تتناول أن دون من االنتخابية الروزنامة

 المحطات. من غيرها عن االنتخابات بموضوع

 

 الطعن موضوع يتناول وما  المبكرة واالنتخابات لمعدلا االنتخاب قانون األول رئيسيين: عنوانين حول اإلعالمية التغطيات تركزت وقد

 في التغطيات من بالمئة تسعين من أكثر احتال متقاربة بنسب الموضوعان فهذان االنتخابية. والمصالح التحالفات خارطة والثاني بالقانون،

 لحاجة يستجيبان انهما كما االنية واالحداث لسياسيةا باألجندة مرتبطان ناحية من فهما االنتخابات. معالجة في الحوارية والبرامج النشرات

  (.5 رقم )جدول لالنتخابات تتحض ر التي السياسي ة األحزاب

 

 النظام حزبية، ونشاطات مواقف المغتربين، واقتراع تسجيل إجراءات فتناولت: التغطيات في سريعا وردت التي األخرى المواضيع اما

 االنتخابات. إدارة وتحضيرات رأي، واستطالعات أرقام والتمثيل، االنتخابي

 وغيرها. المرأة، مشاركة انتخابي، تثقيف انتخابية، توعية االنتخابات، حول دولية أطراف مواقف كمثل: المهمة العناوين بعض غابت وقد
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  المرأة هميشت -4 

 

 السياسية الحياة أن الرصد عملية تبي ن الحوارية، البرامج وفي اإلخبارية النشرات في لها المعطاة والمساحة الشاشات على المرأة موقع بشأن

 مقابل %3.8 نسبة عن رئيسي كمتحدث ظهورها يتجاوز ال اذ التهميش، دائرة في زالت ما المرأة وأن بامتياز ذكورية تزال ما لبنان في

 ظهورها أما الحوارية. البرامج في تترك ز الضئيلة ةالنسب وهذه العامة. المساحة مجمل من رئيسي كمتحدث للرجل المعطاة المساحة %.787

 (.8 رقم )جدول المنحى ذكوري بعيد حد الى يبقى  اإلعالمي السياسي الفضاء أن أي غائب. شبه فيبقى اإلخبارية النشرات في

 سياسي ودور أكبر إعالمية مساحة انتزاع أجل من النسوية والمنظمات والحركات المدني المجتمع جانب من الجهد من مزيدا يتطلب وهذا

 للمرأة. فاعل
 

 

 

 

 
 


