


المحاميبإشرافمھاراتمؤسسةفياإلعالميوالرصداألبحاثوحدةالتقریرأعدت
طوني مخایل ومراجعة د جورج صدقة.

فریق الرصد:

الحاج،وینديكفوري،سیلینهللا،عبدزھراءعقیقي،حبیبیموت،جاللشقیر،جنى
لورا رحال، بالل یاسین، تشلسي العریف.

المانحینبرنامجإطارفيالیونسكومنظمةمنبتكلیفمھارات،مؤسسةقبلمنالتقریرھذاإعدادتم
المتعددین حول حریة التعبیر وسالمة الصحفیین.

بالضرورةتمثلوالالمؤلف،رأيعنإالتعّبرالالمنشورھذافيالمذكورةواألفكاراآلراءإن
وجھات نظر الیونسكو وال تلزم المنظمة بشيء.



الملخص التنفیذي

ھدف الدراسة:

التشریعیةاالنتخاباتمرحلةخاللاللبنانیةالتلفزیونقنواتتغطیاتبمواكبةالدراسةھذهقامت●
مطابقتھاومدىالقنواتھذهبھاقامتالتيالمختلفةاالدوارلمعرفةسعیا2022أیار15فيجرتالتي
مدىعنفضالاالنتخابیینواإلعالناإلعالمفصلوأحكاماالنتخابقانونالسیماالقوانینعلیھتنّصلما

خاللمنالسلطةتجدیدعملیةفيمنھاالمطلوبالوطنيبالدوروقیامھاتغطیتھافيالتوازنمبدأالتزامھا
اإلصالحیةالمشاریععرضأمامالمجالفياالفساحواالنتخابيبواجبھمالقیامعلىالناخبینتحفیز

المقترحة كي یتمكن الناخب من المقارنة بینھا.

السیاق العام لالنتخابات النیابیة اللبنانیة:

فيالسلطةبرغبةوالتشكیكحصولھاإمكانفيالتشكیكأجواءاالنتخاباتقبلأشھرطوالطغت●
السلطةتأّخرذلكعلىشّجعوماسابقة.تجاربالىبالنظرتأجیلھاامكانعندائمحدیثووسطاجرائھا

فيوالتأّخراللوجستیةاللوازمفيوالنقصعلیھاالمشرفةالھیئةوتعییناالنتخاباتھذهمسارتقریرفي
تأمین تعویضات القائمین علیھا.(بیان تحالف االصالح االنتخابي)

2022الثانيكانونمنالعاشرمنذوتحدیدااالستحقاقھذافيباكرااالنتخابیةالحمالتانطلقت●
بابفتحوالذي5/1/2022تاریخ2022/إم/1رقمالتعمیمالمولويبسامالداخلیةوزیرإصدارمع

أربعةتبلغاالنتخابقانونألحكامتخضعالتياالنتخابیةالحمالتفترةجعلممایرغب،لمنالترشیحات
العامة.االنتخاباتموعدأیار15تاریخحتىتقریباًأشھر

جدیدةإشرافھیئةعّینتقدالحكومةتكونأندونمنالنیابیةلالنتخاباتالترشیحاتبابفتحتّم
جلسةفياّالالقائمةللھیئةالتمدیداوجدیدةھیئةتعیینلناحیةاإلشرافھیئةموضوعُیحسمولملإلنتخابات.

الحمالتبدءعلىیوماًعشروخمسةشھرمنأكثرمروربعدأي2022شباط25فيالوزراءمجلس
االنتخابیة.

المسبوقغیراالقتصادياالنھیارنتیجةمأساویةواقتصادیةاجتماعیةأجواءفياالنتخاباتجرت●
تحتھایرزحمتالحقةأزماتفيالبالدأوقعوالذي2020بدایةمنذسریعبشكلتباعالبنانشھدهالذي

مسبوقةغیرتضخمنسبةالىأّدىماقیمتھا،من%90منأكثرالوطنیةالعملةفقدتوقداللبناني.الشعب
فيأفسحتاألجواءھذهالفقر.خطتحتمنھم%80منأكثرباتالذيللمواطنینالشرائیةالقوةوانھیار

المجال  للحدیث عن شراء لألصوات في مقابل المال أو المساعدات العینیة.



منھجیة الدراسة وعینة الرصد:

شباطمناالولمنذمحطات)7(المحلیةالتلفزیونیةالمحطاتتبثھمامراقبةالىالدراسةعمدت●
أیار15حتىالمحطاتھذهفيرصدھاتّمالتيالسیاسیینللفاعلینالعامةالتغطیةمجموعوبلغ،2022
لبرامجالمخصصةالمساحاتاحتسابدونساعة)850(حواليثانیة3066643مجموعھما،2022
حتىصباحا10الساعةمنالممتدةالقنواتبرامجكلالتلفزیونیةالتغطیةمنالمساحةھذهتشملاالعادة.
الفاعلینوتصریحاتظھوررصدوتّضمنتأیار15حتىشباط1منالزمنیةالفترةعناللیلمنتصف

والتثقیفوالتوعیةاالنتخابيبالشأنالمتعلقةالمعلوماتلبّثالمخصصةالمساحةعنفضالالسیاسیین
والدعایة االنتخابیة.

محطاتتبثھاالتيالمختلفةوالبرامجوالمقابالتاألخبارنشراترصدعلىالدراسةعملت●
تبثھاالتيالبرامجمضامینكاملتحلیلعلىالدراسةاستنتاجاتواستندتالمحلّیة.اللبنانیةالتلفزیون

ثّمومنونصف،أشھرثالثةعلىامتّدتالتيالفترةخاللالمرصودةالبرامججمعتّموقدالمحطات.
الجھاتكلالرصدوشملمنھجي.بشكلوتحلیلھادرسھالعملیةتسھیالموّحدةبیاناتقاعدةفيتوثیقھا

السیاسیة الفاعلة، من أحزاب ومجموعات، ولیس فقط المرشحین.

المشھد اإلعالمي اللبناني وقانون االنتخابات الحالي:

لبنانفياإلعالميالنظامیتمّیزاإلعالمیة،المؤسساتكلمنھاتعانيالتيالمالیةاألزمةرغمعلى●
عنتعبیراتبدوالتيالتلفزیونمحطاتفیھابماالخاصةاإلعالمیةالوسائلبتعددیتمّیزكماواسعةبحرّیات

ملكّیاتالتلفزیونيالبّثمنیجعلوالمسموعالمرئياإلعالمقانونأنغیروالسیاسي.الطائفيلبنانتنّوع
جمیعأماممفتوحالیسالمحطاتھذهعلىالظھورأنیجعلالذياألمرأحزاب،أوأفرادبتصّرفخاصة

الناشطین في الحقل السیاسي.

علىالنسبياالنتخابنظام44/2017القانونبموجبوالصادربھالمعمولاالنتخابنظامیعتمد●
اللبنانيالنوابمجلسمنھایتألفالتي128الـالنیابیةالمقاعدوتتوّزعالمغلقة.االنتخابیةالالئحةأساس

للمقاعدالمذھبيالتوزیعأساسعلىلذلكتبعااالنتخابیةاللوائحوتتشكلوالمسلمین،المسیحیینبینمناصفة
بینمناسمتفضیلفيالحقناخبلكلاالنتخابقانونمنحوقد.15الـاالنتخابیةالدوائرمندائرةكلفي

سائرعلىالتقّدمتفضیلیالھمیصّوتالذینالمرشحینمنحفيیسھممّمالھایصّوتالتيالالئحةمرشحي
المرشحین عند توزیع الحواصل االنتخابیة على اللوائح المتنافسة.

أسسعلىالمبنيغیراالنتخابیةالدوائرتقسیمكمثلكثیرةثغراتمنالحالياالنتخابقانونیعاني●
االنتخابیةالعتبةونظامالدوائر،مختلففيوالناخبینالمرشحینبینتمییزایشكلماودیمغرافیةعلمیة



منواسعةوشریحةسیاسیةقوىاستبعادالىیؤّديالذياالنتخابیةالدوائربینالموحّدةوغیرالمرتفعة
الندوةالىیصلونقدالمرشحینبعضأنتجعلالتيالحواصلواحتسابالمقفلةالالئحةونظامالمقترعین،

البرلمانیة بأصوات معدودة.

االعالم واالعالن االنتخابي: موجبات االعالم ودور ھیئة االشراف على االنتخابات:

اإلصالحھذااناالاالنتخابیةالعملیةإلدارةمستقلةھیئةبإنشاءالمستمرةالتوصیاترغمعلى●
االنتخاباتتنظیممھمةوبقیت)،2006للعامبطرسفؤادلجنةقانون(مشروعالنوریَرلماألساسي

العملیةنزاھةلضمانضوابطوجوددونمناللبنانیةوالبلدیاتالداخلیةوزارةیدفيعلیھاواإلشراف
قانونحّیدنفسھ،الوقتفيلإلنتخابات.مرشحینتدعمالسلطةقوىتكونعندماخصوصااالنتخابیة
االنتخابياإلنفاقناحیةاالنتخابیةالعملیةنزاھةمراقبةمھّمةعنوالبلدیاتالداخلیةوزارةالجدیداالنتخاب

علىاإلشراف«ھیئةإلىأوكلھاوالسیاسیةللدعایةاإلعالموسائلواستخدامواألحزابواللوائحللمرشحین
االنتخابات".

لناحیةواللوائحللمرشحیناالنتخابیةالحمالتمراقبةمھاماإلشرافھیئةالراھنالقانونیولي●
المعنویةبالشخصیةتتمتعالالھیئةھذهفیماالمدفوعةاالنتخابیةوالدعایةاإلعالميوالظھوراإلنفاق

وفياالنتخاب.قانونمن9المادةأحكاموفقالداخلیةبوزیرمرتبطةوتبقىوالمالیةاالداریةواالستقاللیة
والحمالتاالنتخابياإلنفاقیشكلعام،بشكلالمسّیساالعالميوالواقعالحالياالنتخابقانونظّل

بینالفرصوتكافؤاالنتخابیةالعملیةنزاھةفيالتأثیرفيأساسیاعامالوالمرشحینلألحزاباإلعالمیة
للقیامالتقریریةوالسلطةالمادیةواإلمكاناتالبشريالكادرإلىتفتقراالشرافھیئةأنكماالمتنافسین.

بالمھام الموكولة إلیھا.

اإلشرافھیئةاضعاففيرغبةھناكأنالداخلیةووزارةالحكومةجانبمنالممارساتأثبتت●
واظھرتاالنتخابیة.والنفقاتواالعالناالعالممراقبةفيالمحوريبدورھااإلقراروعدماالنتخاباتعلى

أھمیةرغمعلىاإلشرافھیئةموضوعمقاربةفيالسیاسیةالسلطةجّدیةعدمالراھنةالنیابیةاالنتخابات
جدیدةإشرافھیئةتعیینفيالحكومةتأّخرفيظھرماوھذااالنتخاب،قانونفيعنھالمنصوصدورھا
.2022الثانيكانونمنالعاشرفيالترشیحاتبابفتحمعاالنتخابیةالحمالتانطالقمنبالرغم

والمقابالتالسیاسیةالمناقشاتوبرامجاالنتخابیةللحمالتالمباشرالبّثأنعلىالقانوننّص●
أنعلىنّصكمامادي.مقابلدونومنمّجانیةتكونأنیجبالمستدیرةوالطاوالتوالحواراتواللقاءات

المرشحینبینالمعاملةفيوالحیادالتوازنالعدالة،تراعيوأنمرشحأيتأییدعناإلعالموسائلتمتنعأن
غیراإلعالمیةالممارساتكثیرةوباتتالتطبیقفيظھرتكثیرةإشكالیاتأنغیراالمكان.قدرعلى

دعایةتحملالتيوالبرامجالمدفوعة،االنتخابیةوالدعایةاإلعالنضبطموضوعالسیماللقانونالمطابقة
مبّطنة، وموضوع التوازن اإلعالمي بین المرشحین وغیرھا.

االنتخابیة،العملیةبدءقبلتحددلمفھيكثیرةثغراتاالنتخاباتعلىاإلشرافھیئةأداءشاب●
المادةمن7للبندألحكاموفقااالنتخابيواالعالناالنتخابياالعالمبینبالتمییزتسمحالتيالدقیقةالمعاییر

لوسائلیمكنالتيالقصوىالمساحات71المادةمنبللفقرةسنداتحددلمكمااالنتخاب،قانونمن72
كماالمساحات،ھذهنشرأوبّثوأوقاتواللوائحبالمرشحینتتعلقودعائیةإعالمیةموادتبّثاناالعالم



فيوالحیادوالتوازنالعدالةتأمینیضمنبمااإلعالم،وسائلإلىملزمةتوصیاتبإصدارتقملمانھا
محكمةمراجعةفيالمستعجلةالتدابیراتخاذالىتعمدلمكمااللوائح،وبینالمرشحینبینالمعاملة

المطبوعات وإحالة وسائل اإلعالم المخالفة لموجبات التغطیة االعالمیة خالل فترة الحملة االنتخابیة.

ذاتالمدنيالمجتمعلھیئاتاالنتخابات""مراقبةحولالعشرینمادتھفياالنتخابقانونأجاز●
"توّسعت"اإلشرافھیئةأنغیرمجریاتھا.ومراقبةاالنتخاباتمواكبةالھیئة،إشرافتحتاالختصاص،

معحصلومااالنتخابیة.العملیةالمدنيالمجتمعھیئاتمواكبةعلىقیودالتضع20المادةنصتفسیرفي
جمعیة مھارات یؤكد ھذا التوّجھ الذي مارستھ الھیئة وخروجھا عن النص القانوني.

كلتمكینأجلمناإلعالموسائلفيالفرصتكافؤضمانمبدأتطبیقضرورةعلىالقانوننّص●
كبیرةفوارقوظھرتیتأّمنلمالفرصتكافؤأنغیربرامجھم.وشرحالناخبینالىالوصولمناالطراف

لمكذلكالتقلیدیة.األحزابلصالحخصوصاالتلفزیونيظھورھانسبفياألحزابوبینالمرشحینبین
یتساووا المرشحون في ظھورھم في البرامج الحواریة، ال بل كانت الفوارق بینھم كبیرة جدا.

نتائج الدراسة:

االدنىالنسبةلبنانوتلفزیونوالمنارمتقدمةLBCIاالنتخابیة:التغطیةحجمفي

محطةجاءتوقداالنتخابیة.للتغطیةخصصتھاالتيالبّثكمیةحجمفيالمحطاتتتساوىلم●
LBCIمحطاتثالثتلتھاالمحطات،لكلالعامالبّثمجموعمن%25بثتھمابلغإذغیرھاعلىمتقّدمة
ALوھي: JADEEDثم%20حواليبنسبةMTVثم%،19بOTVثالثجاءتفیما%.15.5بنسبة

بحواليTLومنھما،لكل%6.5بحواليALMANARوNBNوھيمحدودبحجمأخرىمحطات
6.%
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تاریخحتىشباط1منذالمحلیةالشاشاتعلىلألحزابالتلفزیونيالظھورمدىالدراسةرصدت●
فيواالئتالفاتاألحزابلھذهالمباشرالوصولمساحةبلغتوقدالتلفزیونیة.االخبارنشراتفياالستحقاق
اوحزبا66رصدتّموقدساعة)49.33(حواليثانیة177619الفترةھذهفياالخباریةالنشرات

ائتالفا حاضرا في التغطیات یمكن العودة الى الجداول التفصیلیة في الدراسة لالطالع علیھا.

الحواریةالبرامجخاللمنایار15حتىشباط1منالمرشحوننالھاالتيالعامةالمساحةبلغت●
التالي:الشكلعلىالتلفزیونیةالقنواتبینتوّزعتساعة)412(حواليبّثثانیة1484510المختلفة
LBCIوMTVوALJADEEDلظھورخصصتھالذيالوقتبحجماألخرىالمحطاتأمامجاءت

محطةوتأتي%.23و%،25و%،30كاالتي:تباعانسبھاوجاءتالحواریة،برامجھافيالمرشحین
OTVمنكلمتدنبحجمتقابلھافیما%12بلغتوسطیةبنسبةALMANARوNBNوTLجاءتبنسب
%.5%،3و%،2تباعا:

مناسباتفيأواللوائحاعالنھمخاللالسیمامرشحینألنشطةحّيبنقلالمحطاتمختلفقامت●
حتىشباطمناألولمنحّيتلفزیونيبّثفيالمرشحینظھورمساحةبلغتوقدعامة.خطاباتإلقاء
العامةالتغطیةمساحةمجملمن%9.4نسبةیشكلماساعة)،80(حواليثانیة287831أیار15

المرصودة.

الىقیاساضعیفاكاناالنتخابیةالمعركةفيهللالحزبالتابعةALMANARقناةانخراط●
وتقریباالخاصةالقنواتأمامنسبةأدنىفيلالنتخاباتالعامةتغطیتھاحجمجاءوقداألخرى.المحطات
ھذهوتراجعتالرصد،فترةطوالالعامةالتغطیةمجموعمن%6حواليأيلبنانتلفزیونبمساواة
البرامجفينسبةأدنىالقناةسجلتكمااالنتخابات.مناألخیریناألسبوعینفي%3.7الىالنسبة

%.2وجاءتالحواریة

المشھد االعالمي اللبناني وقانون االنتخابات الحالي:

لبنانفياإلعالميالنظامیتمّیزاإلعالمیة،المؤسساتكلمنھاتعانيالتيالمالیةاألزمةرغمعلى●
عنتعبیراتبدوالتيالتلفزیونمحطاتفیھابماالخاصةاإلعالمیةالوسائلبتعددیتمّیزكماواسعةبحرّیات

ملكّیاتالتلفزیونيالبّثمنیجعلوالمسموعالمرئياإلعالمقانونأنغیروالسیاسي.الطائفيلبنانتنّوع
جمیعأماممفتوحالیسالمحطاتھذهعلىالظھورأنیجعلالذياألمرأحزاب،أوأفرادبتصّرفخاصة

الناشطین في الحقل السیاسي.

علىالنسبياالنتخابنظام44/2017القانونبموجبوالصادربھالمعمولاالنتخابنظامیعتمد●
اللبنانيالنوابمجلسمنھایتألفالتي128الـالنیابیةالمقاعدوتتوّزعالمغلقة.االنتخابیةالالئحةأساس

للمقاعدالمذھبيالتوزیعأساسعلىلذلكتبعااالنتخابیةاللوائحوتتشكلوالمسلمین،المسیحیینبینمناصفة
بینمناسمتفضیلفيالحقناخبلكلاالنتخابقانونمنحوقد.15الـاالنتخابیةالدوائرمندائرةكلفي

سائرعلىالتقّدمتفضیلیالھمیصّوتالذینالمرشحینمنحفيیسھممّمالھایصّوتالتيالالئحةمرشحي
المرشحین عند توزیع الحواصل االنتخابیة على اللوائح المتنافسة.

أسسعلىالمبنيغیراالنتخابیةالدوائرتقسیمكمثلكثیرةثغراتمنالحالياالنتخابقانونیعاني●
االنتخابیةالعتبةونظامالدوائر،مختلففيوالناخبینالمرشحینبینتمییزایشكلماودیمغرافیةعلمیة



منواسعةوشریحةسیاسیةقوىاستبعادالىیؤّديالذياالنتخابیةالدوائربینالموحّدةوغیرالمرتفعة
الندوةالىیصلونقدالمرشحینبعضأنتجعلالتيالحواصلواحتسابالمقفلةالالئحةونظامالمقترعین،

البرلمانیة بأصوات معدودة.

االعالم واالعالن االنتخابي: موجبات االعالم ودور ھیئة االشراف على االنتخابات:

اإلصالحھذااناالاالنتخابیةالعملیةإلدارةمستقلةھیئةبإنشاءالمستمرةالتوصیاترغمعلى●
االنتخاباتتنظیممھمةوبقیت)،2006للعامبطرسفؤادلجنةقانون(مشروعالنوریَرلماألساسي

العملیةنزاھةلضمانضوابطوجوددونمناللبنانیةوالبلدیاتالداخلیةوزارةیدفيعلیھاواإلشراف
قانونحّیدنفسھ،الوقتفيلإلنتخابات.مرشحینتدعمالسلطةقوىتكونعندماخصوصااالنتخابیة
االنتخابياإلنفاقناحیةاالنتخابیةالعملیةنزاھةمراقبةمھّمةعنوالبلدیاتالداخلیةوزارةالجدیداالنتخاب

علىاإلشراف«ھیئةإلىأوكلھاوالسیاسیةللدعایةاإلعالموسائلواستخدامواألحزابواللوائحللمرشحین
االنتخابات".

لناحیةواللوائحللمرشحیناالنتخابیةالحمالتمراقبةمھاماإلشرافھیئةالراھنالقانونیولي●
المعنویةبالشخصیةتتمتعالالھیئةھذهفیماالمدفوعةاالنتخابیةوالدعایةاإلعالميوالظھوراإلنفاق

وفياالنتخاب.قانونمن9المادةأحكاموفقالداخلیةبوزیرمرتبطةوتبقىوالمالیةاالداریةواالستقاللیة
والحمالتاالنتخابياإلنفاقیشكلعام،بشكلالمسّیساالعالميوالواقعالحالياالنتخابقانونظّل

بینالفرصوتكافؤاالنتخابیةالعملیةنزاھةفيالتأثیرفيأساسیاعامالوالمرشحینلألحزاباإلعالمیة
للقیامالتقریریةوالسلطةالمادیةواإلمكاناتالبشريالكادرإلىتفتقراالشرافھیئةأنكماالمتنافسین.

بالمھام الموكولة إلیھا.

اإلشرافھیئةاضعاففيرغبةھناكأنالداخلیةووزارةالحكومةجانبمنالممارساتأثبتت●
واظھرتاالنتخابیة.والنفقاتواالعالناالعالممراقبةفيالمحوريبدورھااإلقراروعدماالنتخاباتعلى

أھمیةرغمعلىاإلشرافھیئةموضوعمقاربةفيالسیاسیةالسلطةجّدیةعدمالراھنةالنیابیةاالنتخابات
جدیدةإشرافھیئةتعیینفيالحكومةتأّخرفيظھرماوھذااالنتخاب،قانونفيعنھالمنصوصدورھا
.2022الثانيكانونمنالعاشرفيالترشیحاتبابفتحمعاالنتخابیةالحمالتانطالقمنبالرغم

والمقابالتالسیاسیةالمناقشاتوبرامجاالنتخابیةللحمالتالمباشرالبّثأنعلىالقانوننّص●
أنعلىنّصكمامادي.مقابلدونومنمّجانیةتكونأنیجبالمستدیرةوالطاوالتوالحواراتواللقاءات

المرشحینبینالمعاملةفيوالحیادالتوازنالعدالة،تراعيوأنمرشحأيتأییدعناإلعالموسائلتمتنعأن
غیراإلعالمیةالممارساتكثیرةوباتتالتطبیقفيظھرتكثیرةإشكالیاتأنغیراالمكان.قدرعلى

دعایةتحملالتيوالبرامجالمدفوعة،االنتخابیةوالدعایةاإلعالنضبطموضوعالسیماللقانونالمطابقة
مبّطنة، وموضوع التوازن اإلعالمي بین المرشحین وغیرھا.

االنتخابیة،العملیةبدءقبلتحددلمفھيكثیرةثغراتاالنتخاباتعلىاإلشرافھیئةأداءشاب●
المادةمن7للبندألحكاموفقااالنتخابيواالعالناالنتخابياالعالمبینبالتمییزتسمحالتيالدقیقةالمعاییر

لوسائلیمكنالتيالقصوىالمساحات71المادةمنبللفقرةسنداتحددلمكمااالنتخاب،قانونمن72
كماالمساحات،ھذهنشرأوبّثوأوقاتواللوائحبالمرشحینتتعلقودعائیةإعالمیةموادتبّثاناالعالم



فيوالحیادوالتوازنالعدالةتأمینیضمنبمااإلعالم،وسائلإلىملزمةتوصیاتبإصدارتقملمانھا
محكمةمراجعةفيالمستعجلةالتدابیراتخاذالىتعمدلمكمااللوائح،وبینالمرشحینبینالمعاملة

المطبوعات وإحالة وسائل اإلعالم المخالفة لموجبات التغطیة االعالمیة خالل فترة الحملة االنتخابیة.

ذاتالمدنيالمجتمعلھیئاتاالنتخابات""مراقبةحولالعشرینمادتھفياالنتخابقانونأجاز●
"توّسعت"اإلشرافھیئةأنغیرمجریاتھا.ومراقبةاالنتخاباتمواكبةالھیئة،إشرافتحتاالختصاص،

معحصلومااالنتخابیة.العملیةالمدنيالمجتمعھیئاتمواكبةعلىقیودالتضع20المادةنصتفسیرفي
جمعیة مھارات یؤكد ھذا التوّجھ الذي مارستھ الھیئة وخروجھا عن النص القانوني.

كلتمكینأجلمناإلعالموسائلفيالفرصتكافؤضمانمبدأتطبیقضرورةعلىالقانوننّص●
كبیرةفوارقوظھرتیتأّمنلمالفرصتكافؤأنغیربرامجھم.وشرحالناخبینالىالوصولمناالطراف

لمكذلكالتقلیدیة.األحزابلصالحخصوصاالتلفزیونيظھورھانسبفياألحزابوبینالمرشحینبین
یتساووا المرشحون في ظھورھم في البرامج الحواریة، ال بل كانت الفوارق بینھم كبیرة جدا.

حصص المرشحین واالحزاب واالئتالفات في التغطیات التلفزیونیة: االحزاب التقلیدیة مسیطرة

التلفزیونیةالتغطیاتمختلففيواالئتالفاتواألحزابالمرشحینحصصالدراسةرصدت●
الظھورفتراتتقسیموتّمومقابالت.ساخرةوبرامجحواریةوبرامجأخبارنشراتمنالمحلیةللمحطات

فتراتفيالسیماالشاشةعلىلظھورھاوتبعااالنتخابات،موعدعنبعدھاإلىنسبةزمنیةلشطورتبعا
ھذهمنكلفيالمرشحینظھوربنسبمفصلةجداولوضعوتّمخاصة.أھمیةتكتسيالتي"الذروة"

البرامج والشرائح الزمنیة یمكن العودة إلیھا بالتفصیل.

بالحجموتحظىاإلعالميالمشھدعلىتسیطرتزالماالتقلیدیةاألحزابأنالمحطاترصدأظھر●
كیفالتساؤلالىیدعوماالمحطات،ھذهفيالحواریةالبرامجحجمومناإلخباریةالتغطیاتمناألكبر

یمكن لألحزاب الناشئة وحركات التغییر أن تعّرف بنفسھا وأن تطرح رؤیتھا للتغییر.
المرشحین،مجملمن%60حوالينسبتھمبلغتوالذینالناشئةالقوىمنالمرشحونیحظلم●

منللمرشحینالمباشرالوصولرصدفيویتبّینالتقلیدیة.القوىمعمتكافئةتلفزیونيظھوربفرص
سوىتحصللمالقوىھذهأنایار،15حتىشباط1منالتلفزیونیةاألخبارنشراتفيالناشئةالقوى
1منالحواریةالبرامجفيأماالظھور.نسبةمن%95علىحصلتالتقلیدیةالقوىفیما%5نسبةعلى
النشراتفيحضورھاالىقیاسامرتفعةالناشئةالقوىظھورنسبةفجاءتاالنتخابات،موعدحتىشباط

التقلیدیة.للقوى%63مقابلفي%37وبلغتاالخباریة
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LBCIمحطتاجاءت● MTVفيالتغییر""قوىمنمرشحونفیھاظھرالتيالقنواتمقّدمةفي
ALمحطةمباشرةتلیھما%،30علىتزیدبنسبةالحواریةالبرامج JADEEDتغیببینما%.25بنسبة

وبمساحة%،0.14بنسبةمعدومةشبھNBNفيالنسبةجاءتكما،ALMANARمحطةعنھمكلیا
%.7.41بلغتTLفيمتواضعةوبنسبة%،3.80بنسبةOTVمحطةفيضئیلة

االخبارنشراتفيفقط٪5التلفزیونیة:التغطیةمنالمرأةحصة

امرأة،118ورجال600بینھم،718المرشحینوعدد،103المسّجلةاالنتخابیةاللوائحعددبلغ●
یحصلنلمالنساءالمرشحاتأنغیرالمرشحین.مجموعمن%16.43المرشحاتالنساءنسبةفتكون
المرصودةالتلفزیونیةاالخبارنشراتففيالرجال.المرشحینمعالتلفزیونيالظھورفيالمساواةعلى
نسبةوارتفعتللرجال.%95مقابلفي%5المرأةحصةبلغتاالستحقاقتاریخحتىشباطأولمن

في%18ظھورھانسبةبلغتبحیثالحواریةالبرامجفيالسیاسيالحقلفيالناشطةالمرأةمشاركة
للرجال.%82مقابل



الدعایة االنتخابیة دون ذكر انھا مقابل بدل مادي

أيفإنوبالتاليمدفوعةاإلعالموسائلفياالنتخابیةالدعایةتكونأناالنتخابقانونأوجب●
وعلىاإلنتخابياإلنفاقفيیدخلالتلفزیونیةاإلعالموسائلخاللمنُیبّثانتخابیةدعایةاوانتخابيإعالن

تضعاناالعالموسائلعلىكماالمختّصة.للمراجععنھتعلناناالعالمووسائلواللوائحالمرشحین
الدعایةمنعدةأنواعابّثتالقنواتأنغیرالمدفوعة.الدعایةاوباإلعالنالمشاھدلتعریفواضحةاشارة

االنتخابیة من دون ذكر انھا مقابل بدل مالي.

الرسمياالنتخابيللتثقیف%0.13فقطاالنتخابي:التثقیف

بنسبةایار15وشباط1بینالمحطاتعلىالرسمياالنتخابيالتثقیفموادمساحةانحصرت●
ولماالنتخابي.بالشأنالمتعلقةوالقضایاالسیاسیینللفاعلینالتلفزیونیةالتغطیةمساحةمجملمن0.13%

اعالميانتاجايیلحظولماالنتخابات.علىاإلشرافھیئةعنصادرةانتخابيتثقیفموادأيرصدیتم
مادة اعالمیة انتخابیة مخصصة لذوي االعاقة.



توعیةتتضّمنالمختلفةوالبرامجاالخبارنشراتفيتثقیفیةمضامینالتلفزیونیةالقنواتبّثت●
بعضاھمالمعخصوصامتواضعةتبقىالنسبأنغیراالنتخابي،التثقیفإطارفيتندرجومعلومات

حصلتإذالمجالھذافيالعالیةبالنسبةLBCIقناةتمّیزتوقداالنتخابي.دورھامنالجانبلھذاالقنوات
فیما%،18بنسبةALJADEEDتبعتھاانتخابیا،تثقیفاتتضّمنالتيالتغطیاتمجملمن%47نسبةعلى

تلفزیونبصفتھاالمیدانھذافيتنشطأنبھایفترضكانالذيالوقتفي%1نسبةسوىTLتسّجللم
القطاع العام والخدمة العامة.

النبرة االعالمیة االیجابیة ھي الطاغیة حتى في نشرات االخبار:

البرامجاالخبار،نشراتفیھابماالتلفزیونیةالتغطیةمجملفياالیجابیةاالعالمیةالنبرةحجمبلغ●
علىنسبیا،محدودةالسلبیةالنبرةوجاءت%.95نسبةالساخرةالسیاسیةوالبرامجالحيالبّثالحواریة،

الفاعلینتجاهالقنواتمارستھمحدودنقديخطابالىمؤشرھوضئیلةبنسبةولووجودھاأنرغم
بنسبةایجابیةجاءتفقداالخبارنشراتفياإلعالمیةالنبرةأماالقناة.حسبتتفاوتبنسبالسیاسیین

المحایدةاالعالمیةالنبرةنسبةاناإلخباریةالنشراتفيوالمالحظ%.3بلغتسلبیةنبرةمقابل77%
شكلتاالخبارنشراتانالىمؤشروھذااجماال.اإلخباريالمضمونسمةتشكلوھي%،20سجلت

منبرا للفاعلین السیاسیین لتغطیة نشاطاتھم ومواقفھم، كما عّبرت عن توجھ المحطة في خیاراتھا السیاسیة.



قصوىدرجاتالخطاببلغوقدالتلفزیونیةالتغطیاتفيحاضراالتحریضيالعنفيالخطابكان●
وعلىوالخیانة،والغدربالجنونكوصفھمالشخصيالصعیدعلىللخصوماتھاماتبتوجیھالعنفمن

الصعید الوطني بوصفھم  بالعمالة والتعاون مع العدو.

استطالعات الرأي مخالفة:

انتخابیةترجیحاتعنُیعلنكانحیثالرأياستطالعاتنشرألحكاممخالفاتعدةتسجیلتّم●
المعطیاتمختلفبّثلناحیةالقانونیوجبكماالشفافیةمعاییراعتماددونمنواألحزابللمرشحین

المختارةوالعّینةالموجھةاالسئلةعنفضالمنھاالمستفیدةوالجھةالرأياستطالعاتبتمویلالمتعلقة
ومعاییر اخرى تضمن شفافیة الظروف التي جرت فیھا استطالعات الرأي التي یتّم الكشف عنھا.

المحطات التلفزیونیة تخرق الصمت االنتخابي:

الدراسةرصدتوقدالقانون.علیھینّصالذياالنتخابيالصمتمبدأالمحطاتغالبیةتحترملم●
للعملیةالمباشرةتغطیتھافيالسیماالتلفزیونیةالمحطاتجانبمنالصمتفترةطوالمستمرةخروقات

االنتخابیة او من خالل ضیوفھا وبرامجھا الحواریة.

حجموبلغخاصا.اھتماماباالنتخاباتالمتعلقةالروحیةالقیاداتمواقفالتلفزیونیةالمحطاتأولت●
أیار15حتىشباط1منالتلفزیونیةاألخبارنشراتفياالنتخابيبالشأنالمتعلقالدینرجالخطاب
%.60بنسبةمنھاالكبرىالحّصةالمارونيللبطریرككانساعة،3.5حوالي

الىقیاساضعیفاكاناالنتخابیةالمعركةفيهللالحزبالتابعةALMANARقناةانخراط●
وتقریباالخاصةالقنواتأمامنسبةأدنىفيلالنتخاباتالعامةتغطیتھاحجمجاءوقداألخرى.المحطات
ھذهوتراجعتالرصد،فترةطوالالعامةالتغطیةمجموعمن%6حواليأيلبنانتلفزیونبمساواة
البرامجفينسبةأدنىالقناةسجلتكمااالنتخابات.مناألخیریناألسبوعینفي%3.7الىالنسبة

%.2وجاءتالحواریة



الخالصات والتوصیات

االنتخاب،قوانینموازاةفيتتطلب،دیمقراطينظامأيفيأھدافھاوتحقیقونجاحھااالنتخاباتنزاھةأن
النیابیةاالنتخاباتأظھرتوقدالعملیة.ھذهفيبدورھااإلعالموسائلقیامتضمنسلیمةإعالمیةممارسة

العملیةسالمةفيالتشكیكأمامالبابیفتحمااالعالموسائلأداءفيخللحصولجدیدة،مّرةلبنانفي
لمعالجةسعیارصدھانتائجمنتنطلقإنماالدراسةتقّدمھاالتيوالتوصیاتالخالصاتفانلذلكاالنتخابیة.

الصحافیةالممارسةصعیدعلىأوالقانونیةالنصوصصعیدعلىسواءاإلعالمیةالممارسةفيالثغرات
المیدانیة.

على صعید قوانین االعالم:أوال

تتحّملوھذااالنتخابیین.واإلعالناإلعالمقوانینتطبیقعدمفيكثیرةوثغراتمخالفاتظھرت-
المسؤولیة األولى عنھ  السلطات العامة المعنّیة بتطبیق واحترام القوانین.

والمقابالتالسیاسیةالنقاشاتوبرامجاالنتخابیةللحمالتالمباشرالبّثأنعلىالقانوننّص-
أنعلىنّصكمامادي.مقابلدونومنمّجانیةتكونأنیجبالمستدیرةوالطاوالتوالحواراتواللقاءات

المرشحینبینالمعاملةفيوالحیادالتوازنالعدالة،تراعيوأنمرشحأيتأییدعناالعالموسائلتمتنعأن
الممارساتمنالكثیررصدوتّمالنصوصیراعلمللقانونالمیدانيالتطبیقأنغیراالمكان.قدرعلى

المخالفة.

كلتمكینأجلمناإلعالموسائلفيالفرصتكافؤضمانمبدأتطبیقضرورةعلىالقانوننّص-
كبیرةفوارقوظھرتیتأّمنلمالفرصتكافؤأنغیربرامجھم.وشرحالناخبینالىالوصولمناالطراف

لمكذلكالتقلیدیة.األحزابلصالحخصوصاالتلفزیونيظھورھانسبفياألحزابوبینالمرشحینبین
یتساو المرشحون في ظھورھم في البرامج الحواریة، ال بل كانت الفوارق بینھم كبیرة جدا.

فيالتأثیرفيأساسیاعامالوالمرشحینلألحزاباالعالمیةوالحمالتاالنتخابياالنفاقیشكل-
بسقوفتتعلققیودجملةاالنتخابقانونوضعوقدالمتنافسین.بینالفرصوتكافؤاالنتخابیةالعملیةنزاھة

یبّینللمرشحیناإلعالميالظھوررصدأنغیرالمدفوعة،االنتخابیةوالدعایةواإلعالناالنتخابياإلنفاق
أن ھذه القوانین لم یتّم احترامھا وأن الكثیر من االعالم االنتخابي المدفوع لم یتم التصریح عنھ.



انتخابیةترجیحاتعنُیعلنكانحیثالرأياستطالعاتنشرألحكاممخالفاتعدةتسجیلتّم-
المعطیاتمختلفبّثلناحیةالقانونیوجبكماالشفافیةمعاییراعتماددونمنواألحزابللمرشحین

المتعلقة باستطالع الرأي كمثل تمویلھ والجھة المستفیدة منھ ومنھجیة اجرائھ.

الدراسةرصدتوقدالقانون.علیھینّصالذياالنتخابيالصمتمبدأالمحطاتغالبیةتحترملم-
للعملیةالمباشرةتغطیتھافيالسیماالتلفزیونیةالمحطاتجانبمنالصمتفترةطوالمستمرةخروقات

االنتخابیة او من خالل ضیوفھا وبرامجھا الحواریة.

الذياألمرالتلفزیون،محطاتفیھابماأحزاب،أوألفرادخاصةملكیاتاللبنانياالعالمیتوّزع-
الكثیرأنویجعلالسیاسي،الحقلفيالناشطینجمیعأماممفتوحالیسالمحطاتھذهعلىالظھوریجعل

علىالسھرأمرین:الىملحةالحاجةتبدولذاالسیاسیة.الدعایةأوالترویجاطارفيتندرجقدالتغطیاتمن
اإلمكاناتیمتلككيالعامة،المحطة،TLلبنانتلفزیونوتعزیزاالنتخابي،واالعالناالعالمقانونتطبیق

التي تؤھلھ لمنافسة القنوات الخاصة فیكون في خدمة جمیع المرشحین.

على صعید ھیئة اإلشراف على االنتخابات:ثانیا

الیھاالموكلةللمھاممطابقغیرأداءھاجعلماكثیرةثغراتاالنتخاباتعلىاإلشرافھیئةأداءشاب
وانعكس على أداء وسائل اإلعالم الموكل الى الھیئة مھام مراقبتھا.

االنتخابياالعالمبینبالتمییزتسمحالتيالدقیقةالمعاییراالنتخابیة،العملیةبدءقبلالھیئةتحددلم-
بّثیمكنالتيالقصوىوالمساحاتالبرامجتحددلمكمااالنتخاب،قانونألحكاموفقااالنتخابيواالعالن

مواد اعالمیة او دعائیة تتعلق بالمرشحین واللوائح وأوقات بّث أو نشر ھذه المساحات.

فيوالحیادوالتوازنالعدالةتأمینبشأناإلعالملوسائلملزمةتوصیاتاالشرافھیئةتصدرلم-
علىالھیئة"تسھرأنضرورةعلىنّصالذياالنتخابقانونحسباللوائح،وبینالمرشحینبینالمعاملة
الحملةفترةأثناءاإلعالموسائلبرامجفيالفكریةوالتیاراتاآلراءمختلفعنالتعبیرحریةاحترام

االنتخابیة".

لمأنھاغیراالنتخابیةالحملةفترةخاللاإلعالموسائلارتكبتھاكثیرةبمخالفاتالھیئةإقراررغم-
لموجباتالمخالفةاإلعالموسائلواحالةالمطبوعاتمحكمةمراجعةفيالمستعجلةالتدابیراتخاذالىتعمد

التغطیة  كما نص علیھ القانون.



مكّبلةالھیئةتبدودورھا،تحكمالتيالقانونیةالنصوصتنفیذعناالشرافھیئةتخلّفالىإضافة-
لھاتتیحالتيالمادیةواإلمكاناتالبشريالكادرالىوافتقارھاالداخلیةبوزیرارتباطھالناحیةعملھافي

باإلمكاناتوتزویدھاالداخلیةوزارةعنمستقلةھیئةبإنشاءالدائمةالمطالبةھنامنبدورھا.القیامتنفیذ
الالزمة للقیام بدورھا.

العملیةشفافیةاتجاهفيیصّبانمااالنتخابیةالعملیةمواكبةفيالمدنيوالمجتمعاالعالماشراكان-
حول20للمادةاإلشرافھیئةتفسیرفانلذلكالمجتمع.فيالحّیةالقوىمشاركةتفعیلوفياالنتخابیة
إصدارمنمنعھافيمھاراتلمؤسسةاللجنةوتقییداالنتخاباتمراقبةفيالمدنيالمجتمعجمعیاتمشاركة
المھاراتجمعیةوانخصوصا،المدنيالمجتمعتقییداتجاهفيیذھبإنمااإلعالمي،األداءعنبیانات
مكتبیااإلعالميالخطابرصدعلىعملھایقتصرإنمااالنتخاباتعلىالمیدانياإلشراففيتشارك
الرأيحریةومناالعالمحریةمنینالانمارصدیةتقاریرإصدارمنمنعھافإنوبالتاليوبحثیا،

والتعبیر وحریة تداول المعلومات.

على صعید المبادئ اإلعالمیة المھنیة واألخالقیة:ثالثا

االنتخاباتبأھمیةوطنياستحقاقخاللاإلعالموسائلتقومانللمھنةاألخالقیةالمبادئتملي-
خدمةذلكفيألناالنتخابياالستحقاقإنجاحخدمةوفيالعامالشأنخدمةفيأدواتتصبحأنالتشریعیة
األمرھذاوجھ.أكملعلىبدورھمللقیامللمواطنینودعماالدیمقراطيالنظامعلىوحفاظاالعامةللمصلحة

اإلعالمیةالمؤسسةحیادالىوالسعيواألحزابالمرشحینمصلحةفوقاالرتقاءاإلعالموسائلمنیتطلب
واحترامھا المبادئ المھنیة واألخالقیة في تغطیاتھا.

اإلشاعاتنشروعنالعنفعنیبتعدوطنيخطابالتزامعلىالحرصاألخالقیةالمبادئتملي-
التياألخبارمصادرمنالتأكدعلیھاتمليالمھنیةالمبادئأنكماوالكراھیة،الحقدخطابوتحاشي
واحصاءاتلمعلوماتالترویجوعدموالنزاھة،والكفاءةبالعلملھممشھودأشخاصواستضافةتنشرھا،

واستفتاءات رأي ال تستند إلى األسس العلمیة المطلوبة لضمان صدقیتھا.

دورھامنمھماجانبااألمرھذایشكلفیمااالنتخابيالتثقیفموضوعكلیاأھملتالقنواتبعض-
التثقیفي والتوعوي. ولم یلحظ اي انتاج اعالمي مادة اعالمیة انتخابیة مخصصة لذوي االعاقة.

قصوىدرجاتالخطاببلغوقدالتلفزیونیةالتغطیاتفيحاضراالتحریضيالعنفيالخطابكان-
فيالسلبیةالنبرةازدادتوقدوالعام.الشخصيالصعیدینعلىلالخصاماتھاماتبتوجیھالعنفمن



السیاسیینالناشطینانخراطیؤكدماالحیادیةاللھجةتراجعتفیمااالنتخاباتقبلاألخیریناألسبوعین
والمحطات في المعركة واتخاذھم مواقف أكثر حّدة.

أداءلھاویضمناإلعالملوسائلوالمھنیةاألخالقیةالمبادئإطارفيیندرجالقوانیناحترامان-
اإلعالمقوانیناحترامھابھایفترضالتيالقوانینھذهومنالمختلفة.للقوىالتبعّیةمنویحررھاسلیما

واإلعالن االنتخابي.

المستمرالتھمیشیؤكدماالمرشحینمعالتلفزیونيالظھورفيالمساواةعلىالمرشحاتتحظلم-
العام.الشأنإدارةفيمشاركتھاوتأكیدصوتھاإلسماعتعترضھاالتيوالصعوباتاالعالموسائلفيللمرأة

كماالمجتمع،فيكامالدورھاتلعبأنتستطیعكيللمرأةالمجالفياإلفساحاإلعالمبوسائلیفترضفیما
االفساح في المجال لكل فئات المجتمع بالوصول الى االعالم والتعبیر عن ذاتھا.

تغطیاتھافيالتوازنمبدأالتزامھایتطلبمنھاالمطلوبالوطنيبالدوراإلعالموسائلالتزامان-
اإلصالحیةالمشاریععرضأمامالمجالفياالفساحواالنتخابيبواجبھمالقیامعلىالناخبینوتحفیز

المقترحة كي یتمكن الناخب من المقارنة بینھا.

إلىیضطرھاالذياألمرمواردھافيشّحومنمالیتھافيعجزمنلبنانفياإلعالموسائلتعاني-
المؤسساتتلجأالعامة،السلطاتجانبمندعممبادرةأيغیابوفيلممولیھا.إعالمیةمساحاتإعطاء

اطارفيتبثھاالتيالبرامجعناإلعالنعلیھاتملياألخالقیةالمبادئأنغیرالتمویل.ھذامثلالى
الترویج لحزب أو مرشح أو للبرامج التي تتضمن محاباة للضیف.




