




تغطیة مواقع "اإلعالم البدیل"

2022التشریعیةاالنتخاباتلحملة

میدانفيالتقلیدياالعالملوسائلرئیسیامنافسانفسھااالجتماعيالتواصلومواقعمنّصاتفرضت
االستراتیجیاتصلبفيالتواصلیةالوسائلھذهباتتلذلكالجمھور،معوالتواصلاإلخباریةالتغطیة

بعدماالسّیماوالتحلیل،الرصدمراكزجانبمنودراسةمواكبةوموضعواألحزاب،للمرشحیناإلعالمیة
المواقعھذهانترامبدونالدبعدهومناألمیركیةالرئاسیةاالنتخاباتفيأوباماباراكفوزمنذثابتابات

مواقعالىینظرباتلذلكاستخدامھا.یحسنلمنالفوزتؤّمنوأنالمرشحینبینالفرقتصنعأنبإمكانھا
المجتمعأخباروباتتمواز"،"اعالماوالتقلیدي،االعالممنبدیل""اعالمأنھاعلىاالجتماعيالتواصل

على تنّوعھا في صلب الدور التفاعلي الذي تلعبھ ھذه المواقع والمنّصات.

ویتفاعلونالحدثیصنعونجمھورھم،لھموالمؤثریناإلعالمیینمنجدیدةطبقةالوسائلھذهأطلقتوقد
االعالمھذادورباتلذاالتقلیدي.االعالمنجومعنالمراتبعضفيشھرتھمتقّلوالالعام،الرأيمع

ودور الناشطین فیھ في صلب الحیاة االجتماعیة بما فیھا الحیاة السیاسیة.

غالبیتھا.رصدأوكلھابھاااللمامالصعبمنباتحتىكبیراتوّسعااالجتماعيالتواصلمواقععرفتوقد
التقلیدي،االعالمالىقیاساالقلیلةكلفتھاالمواقع،ھذهإطالقسھولةمنھا:عدةعناصرذلكعلىساعدما

فيمكانأيفيتركزھاامكانیعنيماالوطنیةالحدودتخّطيعلىقدرتھالھا،القانونيالتنظیمغیاب
ھذهكّلعلیھا..االعتمادالىالعامالقطاعفيالفاعلینمنوالكثیرالرأيوقادةاألحزابلجوءالعالم،

عوامل أّدت الى انتشار ھذه المواقع وارتباطھا أكثر فأكثر بحیاة الناس الیومیة.

ومدّوناتاالھتماماتمتعددةومنّصاتإخباریةمواقعبینأنواعھاتعّددالمواقعھذهنجاحمنوزاد
ورغباتھ.وحاجاتھالجمھورألذواقفأكثرأكثرتستجیبالتياالنواعمنوغیرھااجتماعیةوصفحات

اإلخباریةالمواقعھناككماالمصدرمعالدائموالتفاعلالمباشرةوالتعلیقاتالفوریةاالخبارفھناك
التقلیدي،االعالمقیودمنالجمھوریحّررماالمتعددةالجمھورخیاراتعلىتطّلنوافذمعوالتحلیلیة

منقربھاھذاالىیضافللجمھور.المختلفةواالھتماماتاالجتماعیةالحیاةمیادینكلشمولھاعنفضال
واذاعاتصحفمنتنّوعھ،علىالتقلیدياالعالمأنجعلماھذاالمناطقیة.المواقعمنھاالسیماجمھورھا

ومحطات تلفزیون، راح یعتمد ھو أیضا على مواقع رقمیة للوصول الى جمھوره.

فئةعندالسّیماھامادورافیھتلعبالتيالرقمیةللمواقعكثیفاانتشارااللبنانياالعالميالفضاءویشھد
احتاللفينجحتوقدالناس.عامةالىبعضھاتوّجھعنفضالالعام،الشأنفيالناشطینوفئةالشباب
منالسیماالمیدانھذافيالحاصلالتطورمواكبًةوتنّوعازدیادحالفيتزالالوھيلھاممّیزةمكانة
امامالمجالواتاحةونشرهالخبربإنتاجتتمّیزالتيو"انستغرام"،و"فایسبوك""تویتر"منّصاتخالل



الجمھورلحاجاتتستجیب"بودكاست"انتاجاتعنفضالبھ،خاصمحتوىوانتاجعلیھللتعلیقالجمھور
وتعالج مواضیع قد یتحاشاھا االعالم التقلیدي أو یمّر علیھا سریعا.

للجمھوریقّدمھالذيالمحتوىلناحیةمتعددةنواحمنالتقلیدياالعالمعنیختلفالبدیل""االعالمھذا
منأكثرلیقتربوحّساسةھامةقضایاتناولفيوالجرأةاالستقاللیةعنفضالوالعرض،اإلنتاجواسالیب
یھدفماوكثیًراالخاصة.بمیزاتھاحتفاظھمعاالجتماعيالتواصلمواقعإعالمأوالمدّوناتإعالم

والمھّمشةالمستضعفةالجماعاتأمامالمجالفيفاسحاللمعارضةصوتایكونأنإلىالبدیل""اإلعالم
االعالموسائلالىلھاوصولالالمجموعاتھذهمنالكثیراناذبینھاروابطوبناءذاتھاعنللتعبیر

التقلیدیة للتعبیر عن رأیھا وتلجأ الى اعالم المنّصات والمواقع.

خصوصابلمؤّسساتیة،ناحیةمنفقطلیسالتقلیدي،لإلعالمموازألنھ"البدیل"صفةأخذاإلعالمھذا
تلكعنتختلفالمشتركاالھتمامذاتللقضایامغایرعرضعنفضالمختلفة،اخباریةخیاراتیقّدمألنھ
یختلفتحّیزهأنغیرااللتزام،أوالتحّیزصفةالبدیل""االعالمعنینفيالالواقعھذاالسائد.االعالمفي
التقلیدي.االعالمتواجھالتي"القیود"منمتحّرراعالمصورةیّتخذماوغالباالتقلیدي،اإلعالمتحّیزعن

وھذا االمر یشكل نقطة قّوة وجذب عند ھذا االعالم.

أوال: اإلطار العام للدراسة

الدراسة-أھداف1

(أیارالتشریعیةاالنتخابیةالحملةفترةخاللالبدیل""االعالممواقعمننماذجرصدعلىالدراسةعملت
االنتخابیة،الحمالتفيمشاركتھمدىاالنتخابیة،المعركةاالعالمھذاغّطىكیفمعرفةبھدف)2022

االھتمامات التي رّكز علیھا في ھذه المرحلة، المنحى السیاسي الذي تبناه، والنمط التحریري الذي تمّیز بھ.

15حتىنیسان15منأيالتشریعیةاالنتخاباتسبقتالتيھيأسابیعأربعةعلىالرصدفترةامتدتوقد

أیار، وھي الفترة التي تشھد غالبا حماوة عالیة في الحمالت االنتخابیة.

مدّونة الدراسة-2

علىحساباتھاعلىالبدیل""االعالموسائلمواقعمنمختارةعّینةنشرتھاالتيالتغطیاتالدراسةتناولت
طوالاالنتخابیةالحمالتخاللو"یوتیوب"و"إنستغرام""فیسبوك"االجتماعي:التواصلوسائلمنّصات

الفترة موضوع الرصد.

واتجاھاتھامعالجاتھافيمتنّوعةوانتشارھا،بنتاجھاتتمّیزشھرة،ذاتالمواقعھذهمنمجموعةاختیارتّم
وفي تقنّیة تغطیاتھا.



التالي:الشكلعلىفئاتثالثعلىتوّزعتموقعا12الدراسةشملتوقد

"درج"،Megaphone"میغافون"وھي:،6وعددھاااللكترونیةاالخباریةالمواقعفئة●
Daraj، Politicalسیاسي""قلم،Naked"نقد"،180postبوست"180" Pen،الیوم""بیروت

Beirut Today.

"بیروت،Polytalks"بولیتكس"،Sardeسرده""وھي:،3وعددھابودكاستالفیدیوفئة●
Beirutبنیان" Banyan.

،Bchoufak"بشوفك"،AL-Hadatha"الحداثة"وھي:،3وعددھاالمجتمعیةالصفحاتفئة●
Anaھون""أنا Hon.

تعریف بالمواقع-3

:1تقّدم ھذه المواقع نفسھا كالتالي

Kالمتابعین:عدد.مستقلةالكترونیةإعالمیةمنصة-"میغافون": 121.

شروطمنمتحّررة“ثالثة”صحافیةقصةتقدیمبھدفصحافیونأّسسھامستقلة،إعالمیةمنّصة-"درج":
286followersالمتابعین:عددالسیاسي.التمویل k.

"-180Post:"زوایاھا.كلمنالصورةتقاربعربیةإقتصادیةــسیاسیةمنصة

: NaqdPolitics-"نقد" Politics, differently News & media websiteسیاسة.بغیرسیاسة
12.3K followers

"-Political Pen": Independently challenging the status quo.بقلٍمالواقعاألمرُنواِجھ
followers 269مستقّل. K

عنندافعنحنلبنان.مقّرھامستقلةإعالمیةمنّصة:-www.beirut-today.com"توداي"بیروت-
12993followersالشباب.لمجتمعآمنةمنصةونوّفراإلنسانحقوق

الوعيمنتیاروبدءالتخليفعللوصفاألوسطالشرقفيیستخدمعام"مصطلح:Sardeسرده"-"
حیث،لبنان،بیروتقلبفيتقعخالیةمساحةعنعبارةالعشاءبعدساردبودكاستمتجول.وسرد
األبوابخلفُتعقدالتي(عادًة)الموضوعاتمنواسعةمجموعةجابروموین  عازوريمیدیایناقش
k abonnés 84,1الحیاة".مناحيجمیعمنالضیوفمعوبسیطةمفتوحةبطریقةالمغلقة

-"Polytalks":251بینھما.شيءوكلواالقتصادوالسیاسةالناس abonnés.

The"بنیان-"بیروت Beirut Banyan:بیروتمنوالمحادثات.القصصروایةوكبیروت.رفیق
k abonnés 4,15وخارجھا.

- تعریف المواقع تّم نسخھ كما ورد على روابطھا.1



للشرائحمنبرالتكونوتسعىالشباببدورتؤمنحزبیة،اوسیاسیةغیرمستقلةمنّصة":-"الحداثة
االجتماعیة التي تواجھ التھمیش وتناضل من أجل حقوقھا.

وسكانھ،أھلھتھّموموضوعاتالشوفقضاءأخباریغّطيثقافي،اجتماعيمحليموقع":-"بشوفك
28,694peopleومتخصصصغیرعملفریقمنتطوعیةإعالمیةبمبادرة follow this.

الشبابیةاإلسھاماتعلىاإلضاءةخاللمنمحّفزمحتوىانتاجعلىیعملإعالميفریق":ھون-"أنا
163,476people.تواصلمساحةوتوفیر follow this

وروابطھا.الرصدموضوعالمواقع1رقمالجدولویعرض

1رقمجدول

وسیلة اعالم بدیلفئة الوسیلة االعالمیةرابط حساب وسیلة التواصل على منّصات التواصل االجتماعي
https://www.instagram.com/megaphonenews/?hl=enموقع الكتروني اخباريMegaphone

https://www.facebook.com/darajmediaموقع الكتروني اخباريDaraj

https://www.facebook.com/180post180موقع الكتروني اخباريpost

https://www.instagram.com/naqdpolitics/?hl=
en

موقع الكتروني اخباري
Naqd

https://www.instagram.com/political.pen/?hl=enموقع الكتروني اخباريPolitical Pen

https://www.facebook.com/BEYtodayموقع الكتروني اخباريBeirut Today

https://www.youtube.com/c/sardeafterdinnerفیدیو بودكاستSarde

tps://www.youtube.com/channel/UCZV0ZzwY2R6o0SA7YX3U8

vw/featured

فیدیو بودكاست
Polytalks

https://www.youtube.com/c/TheBeirutBanyanفیدیو بودكاستBeirut Banyan

https://www.facebook.com/HadathaPlatformصفحة اجتماعیةAL-Hadatha

https://www.facebook.com/bchoufk/صفحة اجتماعیةBchoufak

https://www.facebook.com/anahoniamhereصفحة اجتماعیةAna Hon

التغطیاتتحلیلاتجاھات-4

15منامتدتالتيالمرصودةالفترةخاللالمواقعھذهنشرتھاالتيوالمنشوراتالتغطیاتمراجعةتّمت

لتصنیفھاتمھیداالبیاناتقاعدةفيادخالھاجرىمختلفة،تغطیة985عددھابلغوقدأیار،15حتىنیسان
.2وتحلیلھا

وقد جرى تحلیل التغطیات وفقا لمجموعة من المتغیرات والتصنیفات اھمھا:

تحدید فئة وسیلة التواصل وتصنیفھا: موقع اخباري الكتروني، فیدیو بودكاست، صفحة مجتمعیة.-
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تحدید منّصة التواصل المستخدمة في نشر المحتوى االعالمي: فیسبوك، إنستغرام، یوتیوب.-
تحدید مضمون المادة المنشورة: اخباري، تحقیق، حواري، حملة، موقف، ساخر، وغیرھا.-
امنسیاسیة،قضایااجتماعیة،قضایاانتخابات،ترددا:واكثرھااالعالمیةالتغطیةموضوعتحدید-

وجرائم، طفل، تربیة وتعلیم، مرأة، فساد واستغالل سلطة، جرائم اقتصادیة، انفجار مرفأ بیروت ...
ادارةاالنتخاب،نظامالتالیة:الفئاتالىوتقسیمھاباالنتخاباتالمتعلقةالمواضیعتفصیل-

انتخابي،تحالفات/مشھدالتغییر،قوىاالنتخابات،نزاھةمخالفات/تجاوزات،حمالت،االنتخابات،
تثقیفاالقتراع،عملیةرأي،استطالعاتانتخابیة،ماكیناتاداء،نقدارقام/نتائج،ترویج/دعایة،

الناخبین...
عام،موظفدین،رجلمرشح،سیاسي،التالیة:الفئاتبینمنالتغطیةموضوعالشخصتحدید-

ادارة االنتخابات، ماكنة انتخابیة، مرشحات نساء، مجتمع مدني، ناخبین/رأي عام...
تصنیف السیاسیین والمرشحین موضوع التغطیة بین قوى سیاسیة ناشئة وتقلیدیة.-
حیادیة،بیناالعالمیةوالنبرةالمرصودةالتغطیاتخاللمنللفاعلینالمباشرالوصولتحدید-

ایجابیة وسلبیة.
تحدید مصدر المادة االعالمیة المرصودة وشكل المحتوى المنشور.-



ثانیا: "االعالم البدیل" من فئة موقع اخباري

بوست"،180"،"درج""میغافون"،االتیة:الستةالمواقعنشرتھمارصدتّماإلخباریة،المواقعفئةفي
یتقدمھامنشورا،817المواقعھذهفيالتغطیاتمجموعبلغوقد.الیوم"و"بیروتسیاسي"،"قلم"نقد"،
200بـ"میغافون"موقعیلیھمنشورا،245بـالخاصةصفحتھعلىلمحتوىنشرااالكثر"درج"موقع

رقم(جدولالیوم""بیروتموقعواخیرابوست"180و"و"نقد"سیاسي""قلممواقعتتوالىثممنشورا،
2.(

وغیرھا."یوتیوب""انستغرام"،"فیسبوك"،والسیماالعالمیةالحاضنةالمنّصاتعلىالمواقعھذهتعتمد
و"انستغرام"%)52(تغطیة513بمجموع"فیسبوك"منصتین:علىالمواقعتوّزع2رقمالجدولویبّین

تغطیة21بمجموع"یوتیوب"منّصةاستخدامفيمحدودیةمقابلفي%)،45.7(تغطیة451بمجموع
).3رقم(جدول%)2.1(



اھتمامات المواقع االخباریة-1

تغطیاتنسبةتجاوزتاذالمرصودةالسّتةالمواقعاھتماماتطلیعةفياالنتخاباتموضوعجاء
عامةبنسبةوالدولیةاإلقلیمیةاالخباربتغطیةقامتأنھارغممواضیعھا،مجملمن%40االنتخابات

اھتماماتوليفھيواالجتماعیة،السیاسیةالقضایامختلفوتشملمتنّوعةالتغطیاتوتبدو%.20قاربت
مرفأانفجار%)،3(حواليالسلطةواستغاللالفساد%)،3.67(االنسانحقوق%)،6(المرأةلقضایا
أولتكمامتعددة.أخرىمواضیعالىإضافة%)،2(حواليوالریاضةالشباب%)،2.32(بیروت

التشریعیةاالنتخاباتبموضوعارتباطھالىبالنظر%)4.40(ملحوظةأھمیةاللبنانياالنتشارموضوع
).4رقم(جدولاالستحقاقبھذاالمغتربینومشاركة



تغطیة مواضیع االنتخابات-2

شمولیةخاللمنوسواءالتغطیةنسبةخاللمنسواءلالنتخابات،ملحوظااھتمامااإلخباریةالمواقعأولت
36وعددھااللبنانياالنتشارأخبارضّمتّموقدالمختلفة.زوایاھامناالنتخاباتتناولتالتيالمواضیع

التيالتغطیاتعددفیصبح331وعددھااالنتخاباتتغطیةالىالخارجفياالنتخاباتحصراواكبتالتي
التغطیات.مجموعمن%45حواليأيمنشورا367االنتخاباتتناولت

العددكانواناالنتخابات.تتناولالتيالنقاطمختلفعلىالتغطیاتھذهتوّزعكیفیة5رقمالجدولویبّین
التجاوزاتتناولتكبیرةنسباھناكأنغیر%)،18.5(االنتخابیةالحمالتتناولالتغطیاتمناألكبر

وردتكما%)،13.6(نقدیةأبعاداحملتوأخرى%)،16.6(االنتخاباتخاللحصلتالتيواالنتھاكات
نسبةأنغیر%.14حواليبلغتبنسبةالتغییر""قوىوساندتالتغییرالىدعواتحملتتغطیات



تغطیاتتنوعمنویبدواالنتخابات.مواضیعمن%2تتجاوزولمنسبیامتدّنیةكانتاالنتخابيالتثقیف
.5رقمالجدولیبّینكماجوانبھاكلمنباالنتخاباتاإلحاطةالىسعتالمواقعاناالنتخاباتأخبار

تغطیة االنتخابات على المواقع االخباریة-3

بینباالنتخاباتالمتعلقللمحتوىحسابھعلىنشرااالكثرھوسیاسي""قلمموقعانالرصدنتائجاظھرت
الستة،المواقعمنشوراتمجموعمن%30حوالينشرهمانسبةبلغتاذالرصدموضوعالستةالمواقع

موقعاویأتي%.13.6"درج"موقع%،22بحوالي"نقد"موقعثم%،23بحوالي"میغافون"موقعیلیھ
).6رقم(جدولمنھمالكل%5بحواليمتدنیةبنسبة"180بوستوالیوم""بیروت



مصدر تغطیات المواقع اإلخباریة-4

من%64حوالياناالباالنتخاباتالمتعلقللمحتوىنشرااالكثرھوسیاسي""قلمموقعانرغمعلى
لتركالصفحةمتابعيأمامالمجالفياإلفساحمعنشرھامعادفیدیومقاطعوانمااصیالعماللیسمحتواه

حسابھعلىنشرااالكثرھو"میغافون"موقعأن7رقمالجدولویبّینالتغطیات.معوالتفاعلانطباعاتھم
سیاسي"،"قلموباستثناء"نقد".موقعمنھقریبةوبنسبةمباشرةیلیھاالنتخابات،یتناولاصیللمحتوى

نادرا ما تقوم المواقع المرصودة بنشر محتوى غیر خاص بھا.



النمط التحریري-5

جانبمناستخدامااالكثرفالشكالنالتقلیدي.االعالمفيعنھالبدیل""االعالمفيالمحتوىشكلیتغّیر
اخرىاشكاالمراراتستخدمأنھاكماصورة.معوالعنوانفیدیو،معالعنوانھما:اإلخباریةالمواقع

عنتخرجوھيالمتحرك،والفیدیووالصورة،النصمع"االنفوغرافیك"اوالمتحرك،النصمثلللمحتوى
اإلخباریةالمواقعتمّیزالتحریریةاألنماطھذه).8رقم(جدولالتقلیدياالعالموسائلفيالتحریريالنمط

فيالتمّعنفيللمتصّفحالخیارتتركانھاكماووضوحھاوبساطتھاالرسالةإیصالبسھولةااللكترونیة
التغطیات.



النبرة اإلعالمیة للفاعلین السیاسیین-6

للقوىمنشورا86بعددفتوّزعواالستة،اإلخباریةالمواقععلىالسیاسیینالناشطینمداخالترصدتّم
%57حواليبلغتالتيالسلبیةبنبرتھاالتقلیدیةالقوىمداخالتتمّیزتوقدالناشئة.للقوى68والتقلیدیة

%.7حواليكانتالسلبیةالتغییرقوىنسبةفیماالتقلیدیة.القوىمداخالتمجموعمن

عنداإلیجابیةالنبرةبلغتفیما%،6تتجاوزلمالتقلیدیةالقوىعندفھياإلیجابیة،النبرةتوّزعفيوكذلك
انوطبعا،).9رقم(جدولالحیادیةالنبرةنسبةفيتقریباالطرفانیتساوىفیما%.59حواليالتغییرقوى
وخیاراتھاالمواقعھذهاتجاھاتعلىیدّلوھذاللمواقعالتحریریةبالسیاساتبعیدحدالىترتبطالنسبھذه

التحریریة والسیاسیة.



ثالثا: "االعالم البدیل" من فئة "فیدیو بودكاست"

مواضیع التغطیة-1

"،polytalks""سردة"،الثالثة:المواقعمنلكل"یوتیوب"منّصةعلىبودكاست""فیدیو21رصدتّم
مرتبطةقضایاعلىالمحتوىتركز.2022أیار15ونیسان15بینالفترةخاللوذلكبنیان"و"بیروت

:"polytalksفیدیو؛13بنیان":"بیروتكالتالي:وتوّزعاالنتخابيبالشأن فیدیو2"سردة":فیدیو؛6
).10رقم(جدول



یتعلقمحتوىنشرتبودكاستفیدیوفئةفيالمرصودةالبدیل""االعالموسائلان11رقمالجدولیظھر
عنواحدفیدیوالتغییر،الىالدعوةلحمالتفیدیو2مقابلفیدیو،17بلغاالنتخابیةالمرشحینبحمالت

التحالفات والمشھد االنتخابي وآخر تناول موضوع قوى التغییر.



ظھور المرشحین في برامج "الفیدیو بودكاست"-2

بلغاذمرشحینمعحواریةمقابالتنشرلناحیةأكبربشكلمنخرطاكانبأنھبنیان""بیروتموقعتمّیز
موقععلىمرشحینمعحواریةمقابالت5مقابلمرشحین،معمقابلة12الحواریةالمقابالتعدد

"polytalks،"15منالرصدفترةخاللمرشحینمعمقابلةايیوتیوبعلى"سرده"موقعینشرلمفیما

وحلقةإرادة""كلنامنمنعمدیانامعحواریةمقابلةببثالفترةھذهخاللاكتفىوانماایار15حتىنیسان
).12رقم(جدولاالنتخاباتحماوةموضوعالبودكاستمقدموفیھاناقشاخرى

"بیروتضیوفعددفبلغوالمؤثرینالسیاسیینالفاعلینمنلعددمنبربمثابةبودكاستالفیدیووكان
واحد.و"سرده"،6و"بولیتكس"،17بنیان"



قضایا داعمة للتغییر-3

موضوعطرحبنیان""بیروتمجتمعیة.قضایازاویةمنالبدیل"االعالم"طرحھالتغییرموضوع
یطرحانموضوعانوھماالمثلیین،حقوقموضوعطرحpolytalksفیمابیروت،مرفأانفجار

بحقوقتطالبواألخرىالمرفأ،انفجارفيالتحقیقنتائجتنتظراحداھاالجمھور،منكبیرةفئةانتظارات
فرصمناقشةخاللھماتّممؤثرینمعحواریتینحلقتینفيالموضوعینالموقعانتناولوقدالمثلیین.
دعملناحیةاالمروكذلكالعدالةوتحقیقوالمحاسبةالمرفأانفجارلقضیةدعماالقادمةاالنتخاباتفيالتغییر

حقوق المثلیین في البرلمان المنتخب.

توّزع الفاعلین-4

ھؤالءأسماء14رقمالجدولیبّینضیفا،25الثالثةالمواقععلىوالمؤثرینالسیاسیینالفاعلینعددبلغ
الضیوف.

14رقمجدول

Beirut BanyanPolytalksSarde

الناشطة السیاسیة دیانا منعمالمرشح الیاس حنكشالمرشح وضاح الصادق
الناشط الحقوقي برتو ماكسوالمرشح االن عون

الناشط الحقوقي جو خوليالمرشحة ایمان طبارة
المرشحة جوزفین زغیبالمرشحة بترا سماحة
المرشح على مرادالمرشح خلیل الحلو

المرشح ملحم خلفالمرشحة ریان شرارة
المرشحة نجاة عونالمرشح زیاد ابي شاكر
المرشحة سارة یاسین



المرشحة شادن الضعیف
المرشح شربل نحاس
المرشح فؤاد مخزومي
المرشحة فیرینا العمیل

المرشح منیر دوماني
المرشح ندیم الجمیل

الناشط الحقوقي بول نجار
الناشط الحقوقي تریسي نجار

المرشحة نجاة عون

بنسبةالناشئةالقوىنصیبمنجاءتاألفضلیةأنیتبّینالسیاسي،لتموضعھاتبعااألسماءفرزخاللومن
).15رقم(جدول%16بلغتالتقلیدیةالسیاسیةالقوىحّصةفیما%،16بنسبةالمدنيالمجتمعثم%،68

عددكانكما%،44النساءنسبةوبلغتللضیوفالجندريالتوّزعفيمرتفعةنسبةعلىالمرأةحازتوقد
لصالحمرتفعةنسبةوھذه).16رقم(جدولللرجال11مقابلفي،9النساءالمرشحاتمنالضیوف
تّمكما%.20تتجاوزالاالنتخابیةاللوائحمجموعفيالعامةالنساءالمرشحاتنسبةأنالىبالنظرالنساء

یحتكرھاماغالبامیادینوفيالعامالحقلفيمكانتھاالمرأةیعطيماالعامالحقلفيناشطتیناستضافة
الرجال.



رابعا: "االعالم البدیل" من فئة صفحة مجتمعیة على "فیسبوك"

االلتزام المجتمعي-1

"بشوفك"،ھون"،"اناالمرصودةالثالثالمجتمعیةالصفحاتحساباتعلىمنشورا147رصدتّم
وھي%.62االنتخابيبالشأنمرتبطةقضایاعلىالمحتوىتركزایار.15ونیسان15بینو"الحداثة"

وریاضةصحةمنالمواضیعمجملوتتناولعامةالمواقعتتناولھاالتيالمواضیعالىبالنظرمرتفعةنسبة
اھتماماتومواكبةاالنتخابیةالتغطیةفيالمواقعانخراطعلىیدّلوھذا).17رقم(جدولوغیرھاواقتصاد

الجمھور.



تغطیة القضایا االنتخابیة-2

التثقیفمواضیعبینالثالثالمجتمعیةالصفحاتعلىباالنتخاباتالمتعلقةالفرعیةالمواضیعتوّزعت
%،24بنسبةاالقتراعیومالناخبینآراءواستطالعاالقتراععملیةوتغطیة%،16حواليبنسبةاالنتخابي

%،6التغییرالىدعوة%،13حواليونتائجارقام%،20حواليودعایةوترویجانتخابیةحمالتتغطیة
معاالنتخابيللموضوععامةتغطیةتبدوالعمومعلىوھي).18رقم(جدول%4وانتھاكاتتجاوزات

نسبة مرتفعة جدا للتثقیف االنتخابي، ما یدّل على التزام ھذه المواقع بمسؤولیتھا االجتماعیة.



.19رقمالجدولیبّینكمااالنتخابيبالتثقیفبالقیامتقریباالثالثةالمواقعتساوتوقد



مصدر التغطیات-3

من%92حواليالمرصودةالثالثالمجتمعیةالصفحاتعلىالمنشوراألصیلالمحتوىنسبةبلغت
عبارةفھي%8ايالباقیةالنسبةاماوجھدا،جدّیةتعكسمرتفعةنسبةوھيالمنشور،المحتوىمجموع

تفرضھماوھوالمنقولة،للتغطیةاألصیلالمصدرذكرتالثالثةالمواقعانغیرمنقول،محتوىعن
).20رقم(جدولواألخالقیةالمھنیةاألصول



ضیوف الصفحات-4

سیاسیةوقوىسیاسیةقوىبینالسیاسیةاتجاھاتھملناحیةالمرشحینمعالثالثالصفحاتتعاطيفي
).21رقم(جدولناشئةلقوى6وتقلیدیةلقوى8مقابلة،14اإلجماليالمقابالتعددبلغناشئة،

مرشحینثالثةاستضاف"برلمان"تسمیةتحتمرشحینمعحواریابرنامجا"الحداثة"صفحةبثتوقد
التقلیدیةالقوىمنمنھمخمسةمرشحین،معحواریةحلقات9ھون""اناصفحةبثتفیماتقلیدیین.
القوىمنومرشحةلمرشححلقتینالورد""تاكسيبرنامجإطارفيوبثتالناشئة،القوىمنواربعة
الناشئة.

لوراالشوففيLADEجمعیةمنسقةمعمقابلةبلسیاسیین،معمقابالتتنشرفلم"بشوفك"صفحةأما
ذبیان للحدیث عن تفاصیل الیوم االنتخابي وخطوات االقتراع.



المساحة المعطاة للمرأة-5

فيحقھاالمرأةالثالثالصفحاتمنأيتعطلماإلعالمي،وظھورھاالمرّشحةالمرأةمشاركةلناحیة
).22رقم(جدولھون"."اناصفحةعلىواحدةمرشحةظھرتفقدالرأي.عنوالتعبیرالظھور



خامسا: مضامین المواقع خالل شھر أیار

وبحّریةبھخاصبأسلوبالمواضیعمقاربتھالسیماعدةبأمورالتقلیدياالعالمعنالبدیل""االعالمیتمّیز
المواقعھذهمضامینبعضتحلیلخاللمنالدراسةتحاول"شخصیتھ".وعنالموقعھوّیةعنتّعبررأي

الىوبالنظراالنتخابات.ھذهخالللعبھالىسعتالذيوالدوراتجاھاتھاوتحدیدالخصائصھذهاستنتاج
فيأیاربشھرالخاصةالمدونةعلىالتركیزفكانمختلفة،تغطیة1000حواليتبلغالتيالمدونةضخامة

حماوةیشھداناالنتخاباتیسبقاناللذیناألسبوعینأناعتبارعلىالرصد،موضوع12الالمواقعمنكل
ملحوظة تعّبر بشكل أوضح عن اتجاھات المواقع واستراتیجیتھا التواصلیة.

في فئة المواقع اإلخباریة-1

انستغرام)(على،Megaphone"میغافون"أ-

األسبوعینخاللنشرهمامجموعبلغوقدونقد،ورأيوتحقیقاخباريبین"میغافون"مضامینتتنّوع
التغییرمعینحووھواالنتخابات.تتناولمنھا%60حواليمنشور،100حوالياالنتخاباتقبلاألخیرین
وكتبالسیاسي.الواقععلىالمھیمنةاألحزابومخالفاتالسیاسي،النظاموفشلالسلطةفسادعلىویضيء



"البریوش"یحب"الجبرانعنفوزونادرالزبائني"،النظاممنكجزءاالنتخابي"التمویلعنكرّیممھدي
دیمقراطیة".غیرأنھاالى"لیخلصاالنتخاباتعنأسئلةسكینيسمیروطرحبحلیب".بوظھمع

وسائلمنوسیلةإلىتحّولتالعملّیةھذهأّن"إالاالقتراعأقالمفيالناخبینمندوبيدورتحقیقوعرض
تفاوتتوالتيالطازج،بالدوالرللمندوبیندفعھایتّمالتياألجورخاللمنلألصوات،المقّنعالشراء
مصّورعلىهللاحزب"شّبیحةاعتداء"میغافون"ویرويدائرة".كلفياالنتخابّیةالمعركةحماوةبحسب

"میغافون" حسین بصل"  كما ینقل المخالفات التي وثقتھا جمعیة الدا عن االنتخابات.

فیسبوك)(على،Daraj"درج"ب-

منشورا،125حواليأیارمناألخیریناألسبوعینفيعددھابلغغزیرة،وھي"درج"منشوراتتتنّوع
وتحقیقاتواراءوحواراتتغطیاتتتضمنمتنوعةصفحةوھياالنتخابات.عنمنھا%30منأكثر
واضحالسیاسيالموقعموقفوغیرھا.االجنبیاتوالعامالتالمرأةكقضایامتنوعةاجتماعیةقضایاتعالج

منذنیابیةانتخابات"سابعفیھا:جاءاالنتخاباتقبلیومانأیار،13بتاریخصفحتھعلىاالتجاه،
انتخاباتاللبنانیونیخوضالنفق؟إلىضوءإلدخالالمنظومةخرقفياللبنانیونینجحھل"الطائف":
ودمارانھیارمنإلیھأوصلتھموماالسابقة،السنواتفيبھمفعلتھماكلعلىالسلطةمحاسبةلمحاولة
".2020أغسطسآب/فيبیروتمرفأتفجیربعدوقتل

علىمثالمحاسبتھا.علىویشّجعالسیاسیةالمنظومةأحزابوضدالفسادضدمواقفھفيواضحالموقع
كلمتجاوزاًحسنالحاجترشیحهللا""حزبیعید"حسن:الحاجحسینهللاحزبمرشحعنالتحقیقذلك

واضحةغیرظروففيلھمعارضةلوائحعلىمرشحونینسحببینماأدائھ.علىواالحتجاجمنھالتململ
للرشوةأداةالمنطقةألھاليالحزبیقدمھاالتيالمساعدات...وتستخدم3اإلعالمیةالحزبمنابرعلىومن

واالبتزاز، لتفرض علیھم إعادة انتخاب الحاج حسن نائباً ألربع سنوات"

النیابیةاالنتخاباتفيوالمعارضینالمستقلینمعركة"السیاسیة:المشاركةفيالمرأةحقعنویدافع
القانونسیاسیة.وعائالتبیوتمظلةمنیخرجنلماللواتيالمرشحاتالنساءعلىتحدیًداصعبة،

البطریركي،االبويالنظاموفقالحاكمةالنخبةمصلحةفيیصّببشكلصیاغتھتّمتالحالياالنتخابي
كرستالتيالشخصیةاالحوالوقوانینسیاسیاالنساءتمكینبینالجذريالترابطعنالتغاضيیمكنوال

فیریناوموسىبولیال"التغییریات"المرشحاتمعبودكاستلحواررابطالىیشیرثممظلومیتھن".
.4العمیل و سارة سویدان تدیره دیانا مقلد

4https://youtu.be/0JIlcSZ0BSs

Daraj|ناخبوهیحّبھالالذي"المخترع"حسن…الحاجحسینقصةلبنان:3

https://youtu.be/0JIlcSZ0BSs
https://daraj.com/90248/


فیسبوكعلى،180postبوست"180"ج-

فيمتنوعة.وتحلیالتواراءتغطیاتعنفضالالعامةاألوضاععنمقاالتینشرونلكّتابمنبرھو
15االنتخاباتتناولمانسبةبلغتاالنتخاباتاستحقاققبلاألسبوعینفيالموقععالجھاالتيالمواضیع

وتصّبیوّقعھاالذيالكاتبرأيتحملتوجیھیةتحلیلیةمقاالتالغالبفيوھي،47أصلمنموضوعا
انكفاءحولعانوتيھانيمقالذلكعناألفضلیعّبرماورّبماالقائمة.السلطةوانتقادالناخبینتوعیةفي

كانتانالحریريسعدحذوتحذوأناستثناءدونمنالحالیةالسیاسیةالطبقةعلى"فیھ:وجاءالحریري
وافرغتلبنانفيالسیاسيالعملانھتقدھذهالسیاسیةالطبقةانجیداً،لنتذكرلبنان.انقاذفيجادة

مشكلةوعنوالنقدي،والمالياالقتصادياالنھیارعنالمسؤولةوھيوالكفاءات.الخبراتمنالمؤسسات
بناءاجلمنبالتحدیدالمرحلةھذهفيمنھمنریدفالُتحصى.والُتعدالالتيالمشاكلمنوغیرھاالكھرباء

.5لبنان الجدید سوى جرأة الرحیل"

ھذه"السلطة:لمرشحيالتصویتعدمالىالناخبینیدعوالذياالنتخاباتعشیةشلقالفضلمقالكذلك
مضطراًأكنلمالمقبل.األحدیومالنیابیةاالنتخاباتفيالسلطةلوائحانتخابعنلالمتناعصریحةدعوة
كفریافيمنعزليفيالعیشوأنخاصةباألمر،أحاطتالتيااللتباساتبعضلواللموقفياإلعالنلھذا

أوموالیةكانتسواءالسلطةأحزابالطریقة.بھذهسوىموقفيعنباإلعالنليیسمحال(الكورة)
بسبباللبنانیینوإنھاكوقمعالكوارثوإنتاجالمجتمعإفقاروھوجمیعاً،إلیھوصلنافیماشاركتمعارضة

6تشرین/أكتوبر".17ثورة

انستغرامعلى،Naked"نقد"د-

مواقفھا.ووضوحالسیاسيوباتجاھھامنشوراتھبحجماالنتخاباتمعركةفيكلیامنخرطا"نقد"موقعیبدو
دورھملممارسةالناخبینیدعووھواالنتخابي.لالستحقاقمخصصمنشورا72البالغمضمونھفغالبیة
سنوات٤یحتملاللبنانووضوح.بساطةبكلالیوم"نقولھااالنتخاب:صنادیقالىبالتوجھالوطني
ھاشتاغ:معاألحد"یوماالقتراعصنادیقخاللمنالدویلةواسقطواللسیادةصّوتواالعزلة،منإضافیة

صّوت(...)".أیار١٥بـعلیك.الحقبكرامعكحق"الیومأیضا:شعاراتھمن".معركة_إسقاط_األكثریة"
"ساعة تفصلنا عن اقفال صنادیق االقتراع. رجاء اذھبوا واقترعوا".

مخطوفة،الیومالشیعیةالطائفة"باتتالممنوعة":والمعارضةالمخطوفةالطائفة"عنبعنوان:مقالوفي
رافضحرمعارضكلعلىالشیعيالثنائيیمارسھالذيوالترھیبوالبلطجةالسالحرھینةمحتجزة،

لقمعھما وسیاستھما التي كانت احدى األسباب األساسیة النھیار البالد".

180Post-شلقالفضل-السلطةللوائحتصّوتواالاألسباب..لھذه6

180Post-عانوتيھاني-وانفتحت!فرصةالحریري..إنكفاء.5

https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://180post.com/archives/28336
https://180post.com/archives/28019


و"موظفةلحمایتھ"؛الجیشیسّخر"باسیلالموضوع:عنمعّبرةعناوینھاتبدوومقاالتتحقیقاتنشركما
الدولة تخالف القانون االنتخابي لصالح التیار".

Politicalسیاسي""قلمه- Pen،انستغرامعلى

من%77حواليأيلالنتخاباتمضمونھمناألعلىالنسبةتخصیصمعمتنوعاالموقعمضمونیبدو
قانونوشرحاالنتخابيللتثقیفحلقات3وخصصالرصد.موضوعاألسبوعینخاللتغطیة111

االنتخاب "كي یعرف كل مواطن كیف یساھم صوتھ في تحقیق التغییر".

قاطعتإذاانھتعلم"ھلحالوه:نعیملتغریدةوینقلبأصواتھم،االدالءعلىالناخبینالموقعویشّجع
االنتخابات ورجعت شي مّرة احتّجیت او نّقیت یحق لمین ما كان یخلعك كف بال ما یطالو القانون".

سریعةتعلیقاتخاللومنالنشرفيخیاراتھخاللمنالتغییرقوىجانبالىوقوفھبوضوحیبّینوالموقع
میدانفيغالبافھوالتقلیدیةالقوىعنینقلھمااّمابھم،للتعریفالتغییرلقوىالمنبرتعطيفیدیوھاتعلى

اإلیراني؟"،االحتاللوینوتدلوني"فیكنفیھ:یقولالذيباسیلجبرانفیدیوعلىتعلیقھكمثلاالنتقاد.
فیعلّق الموقع: " فیكن تدلّوه لجبران وین االحتالل اإلیراني؟"

أحزابناخبيینتقدثمالتغییر.لتحقیقاالنتخابفيالمشاركةعلىاالنتشارلبنانیيیشّجعفیدیووینشر
بدھاقالناسوفيلبنان.بتاریختفجیرأكبرعنالمباشرینللمسؤولینیصوتوانازلینناس"فيالسلطة:
قاعد...وھوالبلدانتفضقاعد،وھوالبلدولعقاعد..."ھوبالصوت:التعلیقجاءساخرةمادةوفيتقاطع".
عنقومقاعدتضلمامتلوتعملماأیار15بانتبكراقاعد..وھوالبلداحترققاعدوھوالبلدغرق

كرستك وروح صّوت".

تغلطاّمابنحمیك،خایفبنطعمیك،جوعانامل،حركة"نحنكمثل:أملحركةلمؤیديتصریحاتوینقل
اموالكمخسرتویلي"انتوالمندوبة:تسألھالمؤیدینھؤالءأحدفیك".األرضبنمسحالرئیسبحق

مايوبالاكلبالنقعدمستعدینبري،للرئیساجروفدا"فیجیبھا:ستصوتون؟"كیفاللبنانیةبالمصارف
وبال شرب  فدا اجر الرئیس بري".

یلّي«یعنيهللا:لحزبالتابعةالمھديمدارساحدىفيمدرسينشاطعناخرفیدیوعلىتعلیقوفي
ینعملّھالزمھالسنین،كلعلیھتمارسیليالدماغغسیلمنیطلعوِقدرالمھديمدارسمنبیتخّرج
تمثال".



Beirutالیوم""بیروتو- Today،فیسبوكعلى

خالل26أصلمنمنشورا16االنتخاباتعنتغطیاتھمجموعبلغحواري،اخباريمضمونذوموقع
منشوراتھعددوانالسیماحیادیایبدوفھومعینة،مواقفالموقعیتخذالالرصد.موضوعاألسبوعین

وكمیلیعقوبیانبوالالزعتري،ھانیاالناشئة:القوىمنمرشحینمعمقابالتنشرلكنھمحدودة.
موراني،  وتغطیة آلراء الناس الطامحین الى التغییر.

مرشحة118وتّنمر.."عنفعنوان:تحتالسیاسيالمیدانفيلبنانفيالمرأةواقععنبتحقیقوتمّیز
السیاسیةالحیاةفيالمرأةمشاركةتطورتاریخعرض،7شیبانيعامربقلمذكوریة"انتخابات”تخوض

بحقوقیھتمالبلدفي"وختم :اآلن".حتىخجوًالیزالالالنیابيالمجلسفيحضورھا"حیثلبنانفي
تنالحتىأكثروسیتضاعفمستمًراسیبقىالنسويالنضالأنیبدوالحقوق،أدنىلنسائھیعیروالأبنائھ

المرأة اللبنانیة حقوقھا وتخرق جدار الصمت".

في فئة الفیدیو بودكاست-2

یوتیوبعلى،Sardeسرده""أ-

بلھجةتغییرينقديشبابيھوالتوّجھالناس.واراءوالنقدالشخصيالرأيبینیجمعحواري،بودكاست
ھادئة حواریة.

السیاساتفيخبیرةمنعم،دیانایستضیفاألول)،2(عددفیدیوان"سرده"أصدرالرصدفترةفي
اللبنانيالوضعیتناولحواروالثانيلألحزاب.للتصویتالناسبعضتدفعالتياألسبابعنتتكلمالعامة،

العام، بعید نسبیا عن الحملة االنتخابیة. انھ موقع یتناول الشأن العام من دون االنخراط العلني في السیاسة.

یوتیوبعلى،Polytalks"بولیتكس"ب-

مرشَحینمعاثنانبودكاست،فیدیو4نشرتّمالرصدفترةخاللمتحرر.تغییري،حواري،بودكاست
یتناولوالرابعالتغییر"،"متنمرّشححنكشالیاسمعوواحدخلف،وملحمزغیبجوزفینتغییریین:
لمجتمعالقانوني"الوضعیتناولاذلبنانفيالمظلومة"األقلیات«احدىعنیتحّدثالمدنيالمجتمع
موقفایتخذالھوالسیاسي".فقطولیساالجتماعي"التغییرشعارتحتضیفینمعلبنان"،فيالمثلیین

لكنھ یعطي منبرا لقوى التغییر.

Beirut-”ذكوریة“انتخاباتتخوضمرشحة118وتّنمر..عنف-7 Today (beirut-today.com(

https://beirut-today.com/ar/2022/05/04/%d8%b9%d9%86%d9%81-%d9%88%d8%aa%d9%86%d9%91%d9%85%d8%b1-118-%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%b6-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b0%d9%83%d9%88%d8%b1/


Beirutبنیان""بیروتج- Banyan،یوتیوبعلى

9نشروقدالمجتمع.منمحدودةلفئة"نخبوي"أنھأياإلنكلیزیة،باللغةأنھمیزتھحواري،موقعھو

سارهالعمیل،فیریناصلیبا،نجاةنساء:6استضافتناشئةقوىمعحلقات6المحددة،الفترةفيحلقات
الصادقوضاحالحلو،خلیلرجاال:استضافت3وشرارة،وریانسماحة،بترا،طبارهایمان،یاسین

ومنیر ضوماني. كما استضافت مرشَحین من القوى   التقلیدیة: االن عون وفؤاد مخزومي.

دعوةحمالاللذیننجاروتریسيبولالناشطینفاستضافتأیار14فياالنتخاباتعشیةالحلقةأما
صریحة للتغییر.

في فئة الصفحات المجتمعیة-3

فیسبوكعلى،AL-Hadatha"الحداثة"أ-

المرصودةالفترةفيتغطیة32نشرتعكار.منطقةخصوصاوتواكبالشمال،لمنطقةصفحةھي
وقدتقلیدیة.لقوىمقابلتینمعاالستحقاقلمواكبةمیدانیةتغطیاتالسیمااالنتخاباتعنالعظمىغالبیتھا
بصورةاالنتخابعلىوالتشجیعاالنتخابيالقانونعلىالتوعیةبھدف"االنتخابيللتثقیففیدیونشرت

الحیادیة، من دون مواقف معلنة.تغطیاتھا تطغى علیھاشفافة في دائرة الشمال األولى".

فیسبوكعلى،Bchoufak"بشوفك"ب-

وتمّیزتلھا،سیاسیةمواقفالحیادي،طابعذاتإخباریةمتنوعةوھيالشوف،منطقةتغّطيصفحة
تقریبامنھا40منشورا،50حوالياألسبوعینخاللنشرتوقداالنتخابي.التثقیفحولبمنشوراتھا

منظمةمندوبةمعمقابلةبینھاالمنطقة،ألبناءاالنتخابيللتثقیفمنھا5وخصصتاالنتخابات،تناولت
LADEالشوف.قرىفياالنتخاباتلعملیةبتغطیةقامتوقدالمنطقة.في

منمرشَحینلنشاطتغطیتینأجرتلالنتخاباتتغطیاتھاإطارفيلكنھاسیاسياتجاهعنتعلنلموان
"التقلیدیین" ھما جورج عدوان ومروان حماده.



Anaھون""أناج- Hon،فیسبوكعلى

اتجاھھاالنتخابات.لمواكبةرئیسيبشكلتغطیة35حوالينشروقدالشمال.محافظةقضایایغّطيموقع
تغییریةقوىبینضیوفھفيوازنوقدوالتغییر،المواطنَنَفسوحملاالنتخابيالتثقیفعلىركزاخباري

وتقلیدیة.

والیھاجرواالكيالتصویتویجبالمستقبلجیلأنھمعلىاوالدصوریتّضمنتقریراالصفحةعرضت
توحيأجواءفياللبنانیةباألعالمیلّوحونأطفالالفیدیوفيیظھرلھم.أفضلمستقبلولتأمینیخافوا

ماكرمالیھاجروا،ماكرمالكرمالھم،صوتوانزلوا"صوتیة:دعوةمعذلكترافقاالنتفاضةبتظاھرات
متلحریتن،بسمتن،كرمالضحكتن،كرمالیعانوا،ماكرمالصوتن،كرمالمستقبلھم،كرمالیخافوا،

.8كرمالھم"صوتوانزلواأیار15بالتغییر.وعدتوھمما

Facebook|ھونأنا-Anahon-#اناھون...كرمالھم.صوتوا..نزلوا-8

https://www.facebook.com/anahoniamhere/posts/pfbid028Lt8Ab56yQLSJxrWX1gX2UND5KXu3V3dTdpD8C5ZJJmNhL9mRoDnzy4L8RsYXKCsl?__cft__%5b0%5d=AZXTFAsfD-WPgW1EF5jzSvphndsH4VPwTBWRFnb2kYRonLZn7fchJfw369MCBFnv3lE8UrI82lNp11HJyFZkgEcttrug_9CuCAyhal26K2Gor993kfJMxTNMSz7Jc9Ed3upZFEXCH7kejXRFj7HyZJR1e4aPxCMtnEhurOkF0sPn3FWvvFw7G6CbgIC3dELU8x0&__tn__=%2CO%2CP-R


خالصات واستنتاجات

عنتختلفاالحداثمقاربةأنغیرناشط،وبشكلقربعنالتشریعیةاالنتخاباتالبدیل""االعالمواكب
االھم،الحدثابرازالىوالالتقلیديغرارعلىلألخبارشاملةتغطیةالىیسعىالفھوالتقلیدي.االعالم

فياالنخراطمدىوفيواالتجاھاتالمضامینفيمتنّوعوھوالتحریریة.لخیاراتھتبعاانتقائيھوانما
المعركة.

اإلخباریة،المواقعالمواقع:منثالثةأنواعاالدراسةواكبتوقدلنوعھ.تبعااالعالمھذاتغطیاتوتختلف
الشكلوفيالتغطیات،وفيالنشرحجمفيیؤثروالنوع(فیسبوك).المجتمعیةوالصفحاتبودكاستالفیدیو

خاللومناھتماماتھ،مواكبةخاللمنبالجمھورااللتصاقالىیسعىانھاالعالمھذاویظھراالخباري.
خیاراتھ وتغطیاتھ وفي الوقت نفسھ تسویق األفكار التي یتبناھا ویدافع عنھا.

وتحملالمضمون،فيومتنوعةباألحداثوملتصقةعموماالتغطیةكثیفةاإلخباریةالمواقعنوعویبدو
الصفحاتنوعأماحواریة،مقاربةتحملبودكاستالفیدیونوعمنالمواقعفیماوحازمة،واضحةمواقف

تحّدقدمواقففياالنخراطفتتحاشىواسعجمھورالىالتوّجھتحاولشاملةفھيفیسبوكعلىالمجتمعیة
من متابعیھا.

مداخالترصدتّماإلخباریةالمواقعفعلىاالنتخابیة.للمعركةالخاصةبمقاربتھنوعكلتمّیزوقد
القوىمداخالتفیماصورتھم،الىلإلساءةالتقلیدیینللفاعلینسلبیةبنبرةوتمّیزتالسیاسیین،الناشطین
السیاسیةللسلطةمعارضموقففياإلخباریةالمواقعوبدتمصلحتھم.فيتصبإیجابیةكانتالناشئة

وتضيء على فسادھا بأسلوب خاص لكل واحدة منھا.

منجاءتضیوفھافياألفضلیةأنیتبّیناذالتغییر""معركةفيمنخرطةكانتبودكاستالفیدیوفئةحتى
التقلیدیةالسیاسیةالقوىحّصةفیما%،16بنسبةالمدنيالمجتمعثم%،68بنسبةالناشئةالقوىنصیب
%.16كانت

حضورھانسبةوبلغتبودكاستالفیدیومواقععلىحضورھافيمرتفعةنسبةعلىالمرأةحازتوقد
مجتمعیة،صفحةفئةفيأماللرجال.11مقابلفي،9النساءالمرشحاتمنالضیوفعددوكان%،44
واحدةمرشحةظھرتفقدالعامالشأنفيدورھاوابرازالظھورفرصالمرأةتعطلمالثالثةالمواقعفان

على صفحة "انا ھون".



حاولتاذاالنتخابيالتثقیفموضوعفيخصوصاالجمھورمنقریبةالبدیل""االعالممواقعبدتكما
شرح قوانین االنتخاب والتواصل مع الناخبین لتحفیزھم على القیام بواجبھم االنتخابي|.

منحاهفيوھوالجمھور،اھتماماتمنقریباالتقلیدياالعالمعنالمختلفبأسلوبھالبدیلاالعالمیبدو
قضایامعھحملكمامختلفة.بدرجاتوان"التغییر"الىودعاالسیاسیةالطبقةفسادعلىأضاءالعام

االعالم،ھذاتعددوانالمستویات.مختلفومنالمتعددةالمجتمعشرائحالىفتوجھأخرى،اجتماعیة
عملیةفيیساھمكماالیھ،الجمھورجذبوفيغناهفيیساھمغیره،اوالدراسةموضوعھوماسواء

التغییر االجتماعي.




