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 دراسة تحميمية لمحتوى قناة ليبيا االحرار
 سالم عيسى بمحاجد. 

 طرابمس االكاديمية الميبيةمدرسة الفنون واإلعالم/
 

هررررم أنهرررا أسررراس أات المجتمررر  لوسررراالم اإلعررربلم  عمررر  تنظرررر جميررر  طب ررر        
الترررري مررررن مبللهررررا  يمكررررن تح يرررر  األهررررداى المتمثمررررة  رررري  الحفرررراظ عمرررر  دوات األ

النظام، وتح ي  التكامم االجتماعي والسياسي، وكسر الحواجز الوهمية برين  الرات 
الشررع ، بةيررة ممرر  عجمرراع عررام حرروم المويرروعات وال يررايا الترري يسررع  النظررام 

، (1)مررت األنشررطةالسياسرري لنشرررها، وعلررت عبررر تنظرريم المررواطنين وتعبالررتهم لتنفيررع ت
وبررعلت ت رروم وسرراالم اإلعرربلم بمعالجررة المويرروعات وال يررايا بطري ررة وتتفرر  ور يررة 

يرايا الدامميرة  ،حيرام ال (2)النظام السياسي، العي يسع  إلقناع الناس بوجهرة نظرر 
،وعلررررت لممرررر  رأي عررررام تجررررا  المويرررروعات محررررم المرررربلى ماصررررة وقررررت االزمات

فالرات المسريطرة التري تردعم اسرت رار وتمكرين الوالتاكيد ودعرم ن راط االتفرا  وماصرة 
قررروى، وترررتم كيم رأي عررام يتفررر  ور يرررة الطررررى األ، وعلرررت لتشرررعمرر  ال ررررار بعمومررر 

العممية مرن مربلم التركيرز عمر  قيرايا معينرة، وتهمريش قيرايا أمررى، ممرا ير دي 
ة و  ًا لر يرة تمرت الوسراالم اإلعبلميرة المتبنير (3)عل  تةيير المريطة العامة لؤلحداث

 وجهة نظر قياداتها التي تعتمد عميها عل  حد كبير.
ن ترريثير وسرراالم اإلعرربلم عمميررة ليسررت  م كرردة، أن عمرر  يويتفرر  معظررم البرراحث     

نمررا تتوقررى عمرر  مجموعررة مررن العوامررم األمرررى تسررهم  رري عمميررة الترريثير أو تحررد  وا 
منهرررا، األمرررر الرررعي يسرررتدعي ال يرررام بدراسرررات متعرررددة لمعر رررة مررردى تررريثير وسررراالم 
اإلعبلم عم  الجمهور، و ي أي ظروى وأحوام يزداد أو ين ص هعا التيثير، ويعد 

مرررن أهرررم المطررروات البلزمرررة إلنجررراح برنرررامى االتصرررام الفعرررام لررردى الجمهرررور علرررت 
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المسررررتهدى، ومصوصررررًا  يمررررا يتعمرررر  ب يرررراس ردود  عررررم الجمهررررور تجررررا  الرسررررالة 
اإلعبلميررة، وبالتررالي يمكررن لم رراالم باالتصررام والمسررالولين أن ي رررروا مرردى صرربلحية 

لميرمون والتكررار مرن الرسالة والوسيمة اإلعبلمية، من حيرث الصريا ة واإلعرداد وا
، (4)جهة، ومدى مبلالمة الوسيمة من حيث كفاءتها  ي أداء مهمتها من جهة أمرى

بحررراث ودراسرررات  لمعر رررة محتررروى وميرررامين تمرررت الوسررراالم أجرررراء عوهرررعا يتطمررر  
نهرا تحظر   يبررة بهرم االمتصراص والمأهرم الوسراالم التري يتوقر  أو عمر  أبعمومهرا 

ت وقر  امتيرار الباحرث لهرع  ، وبنراءا عمر  علركبر نسبة تعررض مرن قبرم المجتمر يب
 .ال ناة

 أواًل:  تحديد المشكمة البحثية:
كرران لرر  أعمرر  مراجعررة التررراث العممرري، سررواء و المشرركمة البحثيررة أيتحرردد المويرروع 

؛ عع تعرد المشركمة البحثيرة بمثابرة األسراس األوم لمبحرث عبلقة مباشرة أو  يرر علرت
لراليسرية والمكممرة األمررى، لهرعا ينبةري أن تتحردد العي سيتحدد عمي  بناء األجرزاء ا

.وبنرراءا عمرر  ماسررب  (5)مشرركمة البحررث بكممررات محررددة بعيرردة عررن ازدواجيررة المعنرر 
 حرراري تعيعها قنراة الفيراالية ليبيرا األ ان هع  الدراسة تسع  لمعر ة الميامين الت

اسرررررت راء ، ولدراسرررررتها و همهرررررا وتفسرررريرها، ومحاولرررررة ميررررامينهامررررن مررررربلم تحميرررررم 
 .نتاالجها

 ثانيًا: أهداف الدراسة:
 هع  ال ناة؟ كثر من  يرها  يأعم  الميامين التي تم   اهتماما التعرى  -
محاولة التعرى عم  مبلمح المطا  اإلعبلمي السياسي الميبي تجا  بعض  -

 المويوعات  ي هع  الفترة.
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 أهمية الدراسة:
حرداث أتي تحميم ميامين هرع  ال نراة بعرد ولية اليعد هعا البحث من  الدراسات األ

، وبعلت يمكننا الوقوى عم  مواطن الممم وال روة  ري الطررح الموجرود الرعي 2011
تسع  الي   هع  ال ناة بهدى ترسيم  واقناع الجمهور ب ، والوصوم عل  م ترحات 

 تسهم  ي تطوير أداالها اإلعبلمي.
 تساؤالت الدراسة:  -
 ما الميامين التي  حظيت باهتماما  ي هع  ال ناة؟-1 
 ما المجام الجةرا ي األكثر اهتمامًا  ي هع  ال ناة ؟-2  
 ما الشمصيات التي تبرزها هع  ال ناة أكثر من سواها ؟- 3  
 االتجا  العام لممحتوى الم دم ؟ ما- 4  
 المعاعة؟.هداى التي سع  ال االم باالتصام اليها من الميامين ما األ- 5  
ت وت ررديم الميررامين  رري هررع  مررا مرردى االهتمررام بحداثررة وبنيررة متابعررة التطررورا-6  

 ؟ال ناة
 ما مدى االهتمام بالتوازن  ي عرض وجهات النظر الممتمفة  ي ال ناة؟ - 7
 :تعريف المصطمحات  

 * المضامين
هع  الفالرة األمبرار والمويروعات وال يرايا التري  وتيمالمضامين السياسية: -1 

تتعمرر  بالشمصرريات الرسررمية وأعيرراء الدولررة الترري ترردمم يررمن العمررم السياسرري 
وكرررررعلت المطررررر  والتصرررررريحات والمررررر تمرات الصرررررحفية وتبرررررادم الو رررررود والزيرررررارات 
الرسرررمية واالتفاقيرررات والمسررراعي الدبموماسرررية لحرررم المشررركبلت السياسرررية والم ررراءات 

اعررررررات الدوليررررررة لممسررررررالولين السياسرررررريين  رررررري الرررررردوم والمرررررر تمرات الدوليررررررة واالجتم
 والمنظمات.
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وتيرررم هرررع  الفالرررة األمبرررار والمويررروعات وال يرررايا المضاااامين االقتصاااادية: -2 
واألنشررطة االقتصررادية مررن اتفاقيررات ول رراءات وعمميررات اسررتيراد أو تصرردير وشررالون 

لت المنظمرات والهيالرات عات  وكرالبورصة العالمية أو أسعار العمربلت والرنفط ومشرت 
 االقتصادية واإليرابات العمالية وم تمرات اقتصادية

وتيررم هررع  الفالررة األمبررار والمويرروعات وال يررايا عات المضااامين العسااكرية: -3
البعرررد العسررركري مرررن اتفاقيرررات ومعاهررردات عسررركرية ومنررراورات وتحركرررات وكتاالررر  

وامتراعرررات ماصرررة جيررروش وحررررو  وصرررراعات مسرررمحة وزيرررارات و رررود عسررركرية 
 بالمعدات العسكرية.

وتيرررم هرررع  الفالرررة األمبرررار والمويررروعات وال يرررايا التررر  المضاااامين ايمنياااة:-4
 تتعم  باألمن وأجهزة الشرطة وال ياء واألمن العام واإلجراءات األمنية المتمعة.

وتيرررررم هرررررع  الفالرررررة األمبرررررار والمويررررروعات وال يرررررايا المضاااااامين اإلنساااااانية:-5
 اثة ومعونات ومساعدات وكعلت الزالزم والحراال  والكوارث.اإلنسانية من ع 

وتيرم هرع  الفالرة األمبرار والمويروعات وال يرايا عات المضامين االجتماعية:-5
البعررد االجتمرراعي وال يررايا المتعم ررة بررال وانين والتشررريعات االجتماعيررة ومررا يتعمرر  

دمان المنبهات، والهجر   ة وما يتعم  بها.باألسرة وروابطها ومشاكمها، وتعاطي وا 
وتيررم هررع  الفالررة األمبررار والمويرروعات وال يررايا المتعم ررة المضااامين الدينيااة:-6

بالمعررامبلت الدينيررة مررن ع االررد وشررريعة وشررعاالر دينيررة، وكررعلت المنظمررات الشررعبية 
 والرسمية عات االتجا  الديني، وكعلت االيطرابات والنزاعات الدينية.

الرة األمبرار والمويروعات وال يرايا المتعم رة وتيرم هرع  الفالمضاامين العممياة:-7
بالتعميم والدراسرات واألبحراث العمميرة أو االمتراعرات واالكتشرا ات والتبرادم العممري 

 بين الجامعات والم تمرات العممية، وما يتعم  بالكمبيوتر واإلنترنت.
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لمويروعات وال يرايا المتعم رة وتيم هرع  الفالرة األمبرار واالمضامين الصحية:-8
جهرررزة ومعررردات طبيرررة ، وكرررعلت األمرررراض أدويرررة و أن الصرررحية مرررن اسرررتراد  و شررربال

بحرراث عات الصررمة بهررع ألاواالمتراعررات الطبيررة والدراسررات و  واالوبالررة واالكتشررا ات
 المويوع.

هع  الفالة األمبار والمويوعات وال يايا البياليرة مرن  وتيمالمضامين البيئية:-9
تموث جو وميا  والفييانات ومشاكم التصحر وث   األوزون والنفايات وما يتعم  

 بها من الدراسات والبحوث والت ارير المتعم ة بالبيالة.
وتيم هع  الفالة األمبار والمويوعات وال يايا األدبية المضامين الثقافية:-10 

 ت والمهرجانات والندوات الفنية والفكرية والم االت وارآراء الفكرية.واالحتفاال
 وتيم هع  الفالة كم ما يتعم  باألنشطة الريايية.المضامين الرياضية:-11 
وتيرم هرع  الفالرة األمبرار والمويروعات وال يرايا التري لرم المضامين أخرى:-12 

 تيت تحت البنود الساب ة.
مبرررار والمويررروعات التررري تيرررم هرررع  الؤلبق:النظاااام الساااا المضاااامين رماااوز-1 

 .تتعم  برجام النظام الساب  باستثناء المعكورين  ي  الات امرى
مبار والمويروعات التري تتعمر  بوحردة : تيم هع  الؤلالمضامين وحدة ليبيا-2  

 . ليبيا سواء اكان علت المطال  الفدرالية او الت سيم
والمويرررررروعات الترررررري تتعمرررررر   مبررررررارتيررررررم هررررررع  الؤلالمضااااااامين االعمااااااار :-3 

 بالتعوييات والع ود ورجوع العمام لبدء  ي البناء واعادة مادمرت  الحر .
مبررار والمويرروعات الترري تتعمرر  بنرراء تيررم هررع  الؤل: ةبنااام مؤسسااات الدولاا-4 
مررن جديررد  داراتعررادة هيكمرة األا  داري العرراممين  يهرا و لم سسرات عمرر  المسرتوى األا

 سواء كانت مدنية او عسكرية.
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 -* الهدف من المضمون:
 ري طيتهرا تنبير  محتروي تحعير ي صد بهع  الفالرة جمير  الميرامين التري تحمرم -1

 و يرر قد يحدث.أشارات تويح بمماطر عو أصور  وأعم  كممات 
توعيررة  ي صررد بهررع  الفالررة جميرر  الميررامين الترري تحمررم  رري طيتهررا عات طرراب  -2

دات التري تمرر بهرا لتوييح االحرداث وي ردمها بةيرة ترشريد الجمهرور لممسرتجيسع  
 جراء الدراسة.عليبيا  ي  ترة 

تررري تحمرررم  ررري طيتهرررا اسرررتمدام تهديرررد ي صرررد بهرررع  الفالرررة جميررر  الميرررامين ال -3
 .اً و معنويأ اً كان ماديأسواء أو جمم بها عنى أكممات 

 .تحمم  ي طيتها الرع ميامين التي تمويى ي صد بهع  الفالة جمي  ال -4
التري تحمرم  ري سياسرية ي صرد بهرع  الفالرة جمير  الميرامين  ودعايرة اتاعبلنر -5

و أيرفاء المصرداقية عع االدية ب صد  وأ كار حزبية أو ت ديم أطيتها اتجا  سياسي 
 تميزها عم   يرها .

 ي طيتها محاولرة  توجي  تعكير ي صد بهع  الفالة جمي  الميامين التي تحمم -6
 راء الجمهور مستمدمة استدعاء المايي ) النظام الساب (.باالستحواع عم  

تهررا حررث اتجررا  ي صررد بهررع  الفالررة جميرر  الميررامين الترري تحمررم  رري طي تةيررر -7
 و الممارسات الساب ة لحبلم محمها جديد.أالجمهور عم  ترت اال كار 

 ميامين التي تحمم  ي طيتهرا كار ي صد بهع  الفالة جمي  الأ وتبني عرض -8
  يم .قناع الجمهور بها باعتبارها األو عرض قيايا إلأت ديم معمومات 

المتم ي ثارة وتحفيز عالة جمي  الميامين التي تركز عم  تفسي ي صد بهع  الف -9
 .بةية التيثير عمي  نفسيا

م ومسررراعدة تررردعيم ي صرررد بهرررع  الفالرررة جميررر  الميرررامين التررري تسرررع  لتررردعي -10
  .ركان أالنظام  الجديد لبناء 
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تر يرر  ي صررد بهررع  الفالررة جميرر  الميررامين الترري تحمررم  رري طيتهررا الجوانرر   -11
 االيجابية لمنظام الجديد  م  التركيز عم  السمبيات الموجودة  ي النظام الساب .

 المجال الجغرافي: -و 
الررردامم،مارج ليبيرررا كرررم ةووقعت  ررري ليبيرررا: األمبرررار عات الصررريةة المحميررر -1

 االحداث التي وقعت  ي مارجها.
 طريقة عرض المضمون: -ز

جررراء هرررعا الت سررريم لمعر رررة األسرررالي  التررر  يسرررتمدمها اإلعررربلم الميبررري لمتررريثير عمررري 
 الجمهور.

 :اتجاه الخبر -ح
وي صد ب  التناوم لمميمون األمباري لممويروعات وال يرايا اإليجابيرة اإليجابي: 

إلقامررة السرربلم وترردعيم الحريررة التعرراون  رري جميرر  المجرراالت وتسررعي مثررم التفرراهم و 
هم  ي تحسين األوياع االقتصادية واالجتماعية وتشجي  االكتشرا ات العمميرة وتس

مي نبع المبل ات واالبتعاد عن عم الث ا ي والسياسي وكم ما يشير والتعاون والتباد
 الحموم الم سمة بالعنى.

الميررمون اإلمبرراري أو مويرروعات أو قيررايا تعكررس : وي صررد برر  تنرراوم الساامبي
الصرررراع سررررواء عمرررر  المسرررتوي المحررررم اإلقميمرررري أو الررردولي  رررري جميرررر  المجرررراالت 
وكرررعلت أنبررراء المظررراهرات وااليرررطرابات، وأنبررراء الحررررو  أو التهديرررد أو التكرررتبلت 
بررال وم أو الفعررم، أو الصررراعات الطبيعيررة وكررم مررا يسرريء لمررنفس البشرررية، عيررا ة 

ار االجتماعيرررة التررري تهررردد األمرررن والسرررمم دامرررم المجتمعرررات، وكرررعلت أنبررراء لؤلمبررر
 الجراالم والحوادث والكوارث.
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وي صرد بهرا التنراوم الميرمون عمبراري أو مويروعات أو قيرايا ال تحمرم  محايد:
اتجاهررررا معينررررا أو لررررت ليسررررت محررررم مرررربلى، وال يمكررررن عدراجهررررا وال تحمررررم اتجاهررررا 

 عيجابيا أو سمبيا وايحًا.
وي صرررد بهرررا التنررراوم الميرررمون عمبررراري أو مويررروعات أو قيرررايا  محااادد:غيااار 

 .اً التحمم اتجاهًا وايحًا سواء أكان عيجابيًا أو سمبيًا أو محايد
وي صرررد بهرررا تنررراوم الميرررمون اإلمبررراري وال يرررايا التررري ال ت ررر  تحرررت  ال ينطباااق:

 الفالات الساب ة
 التوازن: -ي
تمرررررررت األمبرررررررار أو ي صرررررررد بالميرررررررمون الرررررررعي يعررررررررض وجهرررررررة نظرررررررر واحررررررردة  -

المويروعات الترري تتنراوم رأى محرردد مررن مربلم يحرراوم محررر  أو كاتبررة أن  رررص 
 .كر لآلراء أو وجهات النظر األمرىععطاء أو  رص  كري  دون ع

وي صد بعرض وجهات نظر متعددة تمت األمبار أو المويروعات التري تحمرم  -
أو المنشررور ر يررة  رري طباعتهررا أ كررار أراء متعررددة بحيررث يشررمم الميررمون المررعاع 

 األطراى األمري المشاركة  ي هعا الميمون.
ي صد بربل يعررض وجهرة نظرر تمرت األمبرار أو المويروعات عات ميرمون ال  -

نمررا عكررر كميررمون دون عدمررام وجهررة نظررر ال رراالم  يحمررم ر يررة ال رراالم باالتصررام وا 
 باالتصام.

 نوع الدراسة ومنهجها :    
تعد هع  الدراسرة مرن الدراسرات الوصرفية التري تهردى الر  تصروير وتحميرم  

وت ييم مصاالص معينة أو مواقرى يةمر  عميهرا صرفة التحديرد ، أو دراسرة الح راال  
الراهنرررررة المتعم رررررة بطبيعرررررة الظررررراهرة أو الموقرررررى أو مجموعرررررة مرررررن األشرررررماص أو 

 رررري  مجموعرررة األحررررداث ، بةرررررض الحصرررروم عمررر  معمومررررات كا يررررة دون الرررردموم
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عتمرررد الباحرررث  ررري هرررع  الدراسرررة عمررر  مرررنهى المسرررح بالعينرررة الرررعي (6)13أسررربابها .وا 
يسرررررمح باإلجابرررررة عمررررر  التسرررررا الت ، واسرررررتمبلص النتررررراالى وتفسرررررير العبلقرررررة برررررين 

 المتةيرات بعد عجراء دراست  عم  الفيااليات الميبية محم الدراسة. 
 مجتمع وعينة الدراسة :

باحرررررث مويررررروع  واألهرررررداى التررررري يسرررررع  اليتحديرررررد مجتمررررر  الدراسرررررة عمررررر  ال    
حررار، بةيرة التوصرم مسرحية المتمثمرة  ري قنراة ليبيرا األ، ومجتم  الدراسة اللتح ي ها

امم لجمير  سرمو  المسرح الشرأل  تحديد و هم و معر ة ميامينها، وقد تم تطبي  ع
علرت لمحصرروم عمرر   2012 11/5لرر  ع 21/4سرابي . مررن أمرا تررم بثر  لمرردة ثبلثررة 

 .كثر دقة*أنتاالى 
 -مبررات امتيار عينة الدراسة:يرج  هعا االمتيار ألسبا  من أهمها :

كانت الناط  الرسرمي  حداث و وم  ياالية صاحبت األأحرار وه  قناة ليبيا األ -1
عطاالهرا مسراحة علرعي قرد يسرهم مرر ايا ة لوجودها مرارج ليبيرا األباإل ،باسم الثوار

 كثر.أحرية 
مررور أد وترروليهم زمررام سرريطرت الثرروار عمرر  الررببلالفترررة بعررد الباحررث هررع   متررارع -2

المسرررت بم صرررع  الفتررررات ،يمكرررن مرررن مبللهرررا اسرررت راء أمطرررر و أالدولرررة وهررر  مرررن 
وم مطالرر  مررن مرررج عمرر  النظررام أعرربلم  الترري كانررت السياسرري ومسرراحة حريررة اإل

 الساب .
 أدوات جمع البيانات وأساليب القياس:

 أداة تحميل المضمون. -أ
بيانرررات دراسرررة تحميرررم الميرررمون الكميرررة مرررن مررربلم تصرررميم اسرررتمارة جمعرررت      

اليرررًا لتحميرررم جميررر  الميرررامين سرررواء تحميرررم محتررروى محرررددة بفالرررات ترررم تعريفهرررا عجرا
و سواها، وطر  معالجتها ، ووحدات التحميم و الات  أو مويوعات أكانت قيايا أ
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، والترري يررتم (7)هرري الترري تترريح تحويررم رمرروز التحميررم علرر   الررات قابمررة لمعررد وال يرراس
 وحدات التحميم و  الات  و   ارآتي:عم  أساسها العد أو ال ياس مباشرة، 

 :               وحدات التحميل -1
 وحدة الموضوع:  1/1

وهي الوحدة التي  كرتها حوم مسيلة معينة، وتعد وحدة المويوع من أهم وحردات 
 رري الميررمون المررعاع أو التحميررم؛ ألنهررا تكشررى عررن ارآراء واالتجاهررات الراليسررية 

لمامرررًا  المنشررور، كمررا تعتبرررر مررن أصرررع  وحرردات التحميرررم ألنهررا تتطمررر  اطبلعررًا وا 
 .(8)بالمويوع العي يتم تحميم 

 وحدة الزمن:  1/2
تستمدم لحسا  زمن العي نالت  كم  قيية او مويوع تم التعرض ل  ، واستمدم 

 ل  ثبلث  الات.ع  الفالة ة لمعد، وقد تم ت سيم هعالباحث )الثانية( كوحدة زمني
 وحدة التكرار: 1/3

وهررررر  وحرررررردة ال يررررراس الطبيعيرررررة التررررري يرررررتم مرررررن مبللهرررررا حسرررررا  تكررررررار ال يرررررايا 
 .(9)والمويوعات التي عريت، وعم  عثر علت تستمرج منها النسبة المالوية

 ( نسبة المضامين المذاعة.1رقم ) يوضح الجدول التالي
 ت            % المضمون
 8.6 198 سياسي 
 2.3 54 ديني 
 10.4 264 أمني

 3.0 69 اقتصادي
 0.3 6 صحي 
 13.0 300 ريايي 
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 4.2 96 ممى جرح  
 0 0 سجون

 0 0 مصالحة 
 8.2 189 االنتمابات 

 1.3 30 أحزا  
 0 0 السبلح المنتشر
 0 0 مكا آت الثوار  

 5.2 120 رموز النظام الساب 
 0.3 6 الصراع المسمح بين ال باالم 

 0.5 12 البيالة  –قط  األشجار 
 5.7 132 ث ا ة 

 0.3 6 االجتماعي 
 8.1 186 ععبلمي 
 3.4 78 النازحين 
 0 0 األقميات 

 0.3 6 وحدة ليبيا 
 13.0 300 الدستور

 5.2 132 المف ودين 
 0 0 الم ابر الجماعية

 .05 12 الشهداء
 0 0 امتبلس األموام
 0 0 عهدار المام العام
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 0.8 18 ممى النفط
عادة األعمار   1.8 42 الع ود والشركات وا 

 0 0 بناء م سسات الدولة 
 1.6 36 االعتصامات 

 1.3 30 اال تصا 
 0 0 قيية عبداهلل السنوسي 

 0.3 6 أبناء عاالمة ال عا ي 
 100 2310 المجموع

 -يتضح من الجدول السابق عدة نتائج من أهمها :
دسرررتور والمويررروعات عات بالميرررمون المتعمررر  ب يرررية الاهتمرررت هرررع  ال نررراة  -

% وهررري أعمررر  13منهمرررا  ة كرررم، واألمبرررار الريايرررية   رررد بمةرررت نسررربالعبلقرررة بررر 
لهرعا المويروع مرن أهميرة  ا. انص  جم الميمون عم  قيية الدسرتور لمرالنس 

وي  األساس الديم راطي  ي  عم  المستوى الوطني باعتبار  الركيزة األساسية  ي
 .ليبيا
% ، ومررن 10.4حمررت ثانيررًا ال يررايا بالمويرروعات األمنيررة   ررد بمةررت نسرربتها  -

الطبيعررري أن يحظررر  هرررعا الجانررر  بيهميرررة ماصرررة  ررري ليبيرررا  ررري هرررع  الفتررررة حيرررث 
يتوقرررى نجررراح العمميرررة السياسرررية واالقتصرررادية عمي ،وبرررعلت  ررر ن ال صرررور  ررري هرررعا 

يررايا أمرررى تعررد الجانرر  يعنرري توقررى الحيرراة لررعا  نجررد  ت رردم عمرر  مويرروعات وق
هميرة أ  بالعمميرة السياسرية وكمنرا حجرم و أساسية  مرثبًل ت ردم عمر  الميرمون المتعمر

 فرررام  عاع برررين األ كرررار واألحرررزا  مررر  عررردم هرررعا الجانررر   ررري تمرررت الفتررررة مرررن صرررر 
لي  عف ت نتاالى هع  الدراسة ما توصمت التجهيز لبلنتمابات لمم تمر الوطني. ، وات

   (10) نتاالى ) عادم العود(
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%، وتعتبررر هررع  8.6جرراءت المويرروعات وال يررايا السياسررية ثالثررًا   ررد بمةررت  -
المرتبرة متريمرة بعررض الشريء ععا تمررت م ارنتهرا بوسراالم اإلعرربلم بصرفة عامررة ألن 

 جم االهتمام  ي العادة ي   عم  هعا المويوع .
رتبرررة الرابعرررة   رررد بمةرررت نسررربة جررراءت مويررروعات وقيرررايا االنتمابرررات  ررري الم -

شرررررين اإلعبلمررررري   رررررد بمةرررررت تهرررررا ال يرررررايا والمويررررروعات المتعم رررررة بال، وتم8.2%
8.1%. 

  ررد بمةررت نسرربة االهتمررام بهررا المويرروعات وال يررايا المتعم ررة بالشررين الث ررا ي  -
، وثمتها نسبة المويوعات وال يايا التي تناوم رموز النظام الساب  وممى 5.7%

 %.5.2منها  مف ودين  ي الحر   كانت نسبة كمال
% ، ثررررم ممررررى النررررازحين بنسرررربة 4.2الجرحرررر  وعبلجهررررم بمةررررت  نسرررربة ممررررى  -

% ، وال يايا والمويوعات عات االهتمرام بالميرمون االقتصرادي   رد بمةرت 3.4
ن االطرررربلع عمرررريهم مررررن مرررربلم % بينمررررا جرررراءت برررراقي النسرررربة قميمررررة يمكرررر3نسرررربة 
 .الجداوم

     ت ركرررز ال ررراالم باالتصرررام الميرررمون الريايررري العتبرررارات مرررن أهمهرررا  تصررراد -
) الفترة مجموعة من المشاركات الميبية عم  مستوى المنتمبرات واألنديرة الميبيرة( 
،وبعلت صار يروريًا أن تحظ  هع  الفالة باهتمام اكثر ، ومن الناحية األمرى 
  ن ال االم باالتصام عم  دراية بيهمية هعا الميمون   ن جم المهتمرين بر  مرن 

ام  الررة الشرربا  لمعررودة لممارسررة األنشررطة الشرربا  ،باإليررا ة لمحاولةجررع  اهتمرر
 الريايية وترت السبلح.

لم تهتم هع  ال ناة مبلم  ترة التحميم بمجموعة من ال يايا والمويوعات حيث  -
المصرالحة  –التعمريم  -بمةت هع  ال يايا ) صرفر %( ،وهري عمر  النحرو ارآتري :

امررتبلس المررام  – الم ررابر الجماعيررة –األقميررات  –السررجون  –السرربلح المنتشررر  –
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قيررررية تسرررررميم عبرررررداهلل  –بنررررراء م سسررررات الدولرررررة  –عهررررردار المررررام العرررررام  –العررررام 
 السنوسي .    

و لرم يرتم  عكرهرا أو أهميرة  لهرع  المويروعات أيعني علت ان هع  الفتاة لم تعر  ال
ولهررا و محررور اون رراش  يتناأا ،عال أنهررا لررم تمصررص لهررا برنررامى تناولهررا أثنرراء بثهرر

يمرى  مثبل) قيية نها قد تكون عكرت بطري ة أو بأمة و بويوح ،اال بصورة مست 
و ال يررررايا والمويررررروعات أالدولررررة وم سسرررراتها،،أو مسرررريلة بنرررراء السرررربلح المنتشررررر

مويروعات المصرالحة، بصرورة مرى(، لكن يمكن ال وم بينها لرم تتنراوم قيرايا األ
اسربة الوقرت والحرديث لعدم منو  ير مباشرة   ي تمت الفترة  قد يرح  علت أمباشرة 
هممررررت مررررن قبررررم ال رررراالم أولهررررا  رررري هررررع  االثنرررراء  يررررر مجرررردي، وهكررررعا ن تناأعنرررر  و 

 جابة لماعا لم يعر لها اهتمام .ع  ال ناة لكن علت اليعفي  من اإلباالتصام  ي ه
 ( توزيع المجال الجغرافي .2رقم ) يوضح الجدول التالي 

 % ك المجال الجغرافي 
 16.2 375 شر  
 14.9 345  ر 
 1.8 42 جنو 
 33.8 780 عام

 33.2 768 مارج ليبيا
 100 2310 المجموع

 يتضح من الجدول السابق عدة بيانات من أهمها :
توزي  اهتمام هع  ال ناة عم  الميرامين المتعم رة بالشرين الميبري عامرة حيرث بمةرت 

% وهررري أعمررر  النسررر  وتمتهرررا نسررربة الميرررامين المارجيرررة سرررواء كررران علرررت 33.8
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أحرررداث مارجيرررة أو اهتمرررام الررردوم والم سسرررات أو األ رررراد دوليرررًا   رررد بمةرررت نسررربة 
33.2.% 

% ثرررم 14.9نط رررة الشررررقية بنسررربة جررراء االهتمرررام بالمجرررام الجةرا ررري المررراص بالم -
 %.14.9المجام الجةرا ي بالمنط ة الةربية بنسبة 

 يما حم المجام الجةرا ي المتعم  بالمنط ة الجنوبية أميرًا وبنسبة ياليمة جدًا   د  -
امرري التري توصرمت الر  %  تف رت نتراالى هرع  الدراسرة مر  دراسرة 1.8بمةت نسبة 

نرررو  اهتمامرررا حيرررث ركرررزت عمررر  المنررراط  عررربلم الميبيرررة لرررم تعرررر الجن وسررراالم اإلأ
 .(11)الساحمية

كبر مساحة  ي العادة تكرون أبالوطن بصفة عامة   د أ ردت ل   اهتمت هع  ال ناة
لرررة وأجهزتهرررا أو الحكومرررة ميرررامين تمرررت ال يرررايا والمويررروعات لهرررا عبلقرررة بالدو 

دارتها  .وا 
  رد حظيرت باهتمرام " شرر  و رر  ليبيرا " ى االهتمام بالمجرالين الجةررا يينلم يمتم

هرع  ال نراة أهميرة  أن النسربتين ال يوجرد  رر  بينهمرا، بينمرا لرم تروم مت ار   رنبلحظ
،   مبلحظررة اتسرراع الرقعررة الجةرا يررةلمجنررو   ررنبلحظ انمفرراض نسرربة االهتمررام مرر

وكررران منط رررة سرررامنة وكررران متررر ثر أثنررراء عجرررراء  الدراسرررة التحميميرررة عال أن ال رررراالم 
ة مثم المنط تين الجةرا يتين "  ر  شرر  " مر  مبلحظرة باالتصام لم يحظ بيهمي

ينبةررري عررردم احتمرررام أن الكتمرررة البشررررية تتركرررز بينهمرررا وبرررعلت قرررد يكرررون عمررر  علرررت 
 باإليا ة لكثرة الحرات السياسي والث ا ي والعسكري يتركز بينهما . 
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 ( انية عرض البرامج3يوضح الجدول التالي رقم )
 % ك انية العرض

 58.3 1347 مباشر
 9.1 220 مسجم
 32.6 753 ععادة 

 100 2310 المجموع
 -يتيح من الجدوم الساب  عدة بيانات من أهمها :

رة   ررد حمررت االرتفرراع الوايررح لنسرربة البرررامى او االعمررام المباشرررة المن ولررة مباشرر-
حرررداث   كثررررة األلرررععم ،ويعمرررم الباحرررث هرررعا االرتفررراع %، وهررر  األ 3’58بنسررربة 
جريرت  ري بدايرة أن الدراسرة أجراء ل اء مباشر وماصرة  ري و عو أ تتطم  ن موالتي 
عرررادة ترتيررر  البيرررت عالرررعي حاولرررت  يررر  ال ررروى المنتصررررة  ،وهرررو عرررام 2012عرررام 

 السياسي الميبي.
%، واميررا االعمرام المسرجمة  3226جاءت البرامى المعرادة ثانيرا  بمةرت نسربتها  -

%،المسرررررررجم معظمهرررررررا أ ررررررراني أو دراميرررررررة أو ل ررررررراءات مررررررر  بعرررررررض  1’9بنسررررررربة
 الشمصيات لمزيد من التفاصيم يمكن الرجوع لمجدوم " مكان الن م ". 

    ( جنس ضيوف البرامج .                 4رقم )يوضح الجدول التالي 
 % ك الضيف
 60.2 426 عكر  الييى

 39.8 282 أنث  
 100 708 المجموع 
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 يتضح من بيانات الجدول السابق عدة نتائج من اهمها:
 3998%  عمااى اإلناااث التااي بمغاات 60 2تقاادم نساابة الضاايوف ماان الااذكور ب 

%. 
 ( مكان نقل االعمال المذاعة.                  5رقم ) يوضح الجدول التالي

 
 ك        % مكان النقل
 72.7 1680 حجرة البث

 27.3 630 مارجي
 100 2310 المجموع

 :جدوم الساب  عدة بيانات من أهمهايتيح من ال 
رسرام برامجهرا   رد بنسربة عاة بشركم كبيرر عمر  حجررات البرث  ري اعتمدت هرع  ال نر

 %. 2723الن م المارجي بنسبة  %، ثم 7227
 ( صفات العين تم استيا تهم  ي البرامى.6رقم )يويح الجدوم التالي  

 % ك صفات  
 20.3 192 م و مس

 7.6 72 مث ى
 3.8 36 سياسي 

 68.4 648 متمصص
 100 948 المجموع

 يتضح من الجدول السابق عدة بيانات من أهمها :
يكرون عم  النس  قرد أ% ، وه   6824ع بمةت عوال نسبة المتمصصين أحمت - 

جررراء الدراسرة تمثمررت عحرداث التري تزامنررت مر   مررد علرت يرجرر  لتصرادى بعررض األ
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( 1، ويتيرررح علرررت  جميرررا برررالعودة لمجررردوم رقرررم ) ررري قيرررايا ومويررروعات ريايرررية
نرر  تررم يمبلحظررة بمرر   -% مررن المجمرروع العررام13هتمررام بهرراالررعي يويررح نسرربة اال

لجررردوم المررراص بجرررنس اليررريوى( بينمرررا  ررري هرررع  ال نررراة مرررن )ااسرررتثناء العررراممين 
 درجرررروا  رررري هررررعا الجرررردوم وت ررررديمهم كمتمصصررررينة وانصرررر  اهتمررررام هررررع  ال نرررراةأ

ال انونيرة و يرهرا، وهرعا محاولرة مرن عسركرية و لابالمويوعات األمررى االقتصرادية و 
ة وسرراالم اإلعرربلم لمرررد   بالمتمصصررين وإلقنرراع الشرررارع الميبرري بالميررامين المعاعررر

 واعطاها الصبةة العممية.
ن  جرررررررراءت نسرررررررربتها و ل  و ا الم رررررررراءات الترررررررري يتحرررررررردث  يهررررررررا المسررررررررحمررررررررت ثانيرررررررر -

ن تبرز وساالم اإلعبلم المسالولين الجدد وت ديمهم لمشرارع الميبري أ%،طبيعيا 2023
الرا رر   رري معر ررة هرروالء الررعين يتولررون زمررام االمررور بعررد صررراع دام زهرراء نصررى 

 عام.
%، وهرر  ن طررة تحسرر   726كيرريوى  رري هررع  الفترررة   حمررت نسرربة المث فررين  -

مرر بالهتمرام بالسياسريين التري حمرت  ري ، وماصة عند م ارنتهرا بنسربة الهع  ال ناة
 % . 328قاالمة االهتمام   

 ( اتجاه المضامين  المذاعة.                      7رقم ) يوضح الجدول التالي
 % ك تجاه المضمون 

 28.8 666 سمبي 
 71.2 1650 ايجابي  
 100 2310 المجموع
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 يتيح من الجدوم الساب  عدة بيانات من أهمها :
اهتمت هع  ال ناة بجوان  االيجابية  ي ت ديم المويوعات وعرض ال يايا التي -

 .  % لمجوان  السمبية 2822ما جاءت % ،بين 7122ركزت عميها    د بمةت نسبة 
مراعي االعبلم زرع الث ة   ري البنراء السياسري واالجتهم وظاالى وساالم أن من أ -

ن أمرررات وااليرررطرابات وبرررعلت ينبةررري ز وقرررات األأواالقتصرررادي واالمنررري، وماصرررة 
و تهمرريش بعررض أباالهتمررام كرران علررت أون مسررالولة عنررد عرررض برامجهررا سررواء تكرر
يعنررري باليررررورة  و المويررروعات التررري تربرررت المشرررهد  ررري البمرررد، وهرررعا الأمبرررار األ

ن تتحمرر  بالمسررالولية، أااليجابيررة   ررط ، بررم ينبةرري عميهررا مبررار الشررارع باألتمرردير 
ن ت ردم أن العرين والسرمطة المراقبرة لمفسراد، و حس  الظرى العي يمر بر  البمرد وتكرو 

 لمجمهور الجان  االيحابي ك دوة.
 ( التوازن في عرض المضامين.          8رقم ) يوضح الجدول التالي

 % ك توازن عرض المضمون
 74.5 1722 م يد 

 7.5 174 معارض 
 17.9 414 محايد

 100 2310 المجموع
 يتيح من الجدوم الساب  عدة بيانات من أهمها :

مررى %، مرن الفالرات األ 7425ا   رد بمةرت ت دمت نسبة  الة الم يرد عمر  ماسرواه-
لرر  ارتفراع نسرربة عشرار أجردوم المرراص باتجرا  الميرمون الررعي عرادة قررراءة العوعنرد 

يجرررابي م يررد لمنظرررام عن اهتمررام ال نررراة تركررز عمرر  أيجررابي يمكرررن  ال رروم التجررا  اإل
 يجابي لهعا الوليد.جديد وبعلت  هي تبرز الوج  اإلال
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اهتمرت ال نرراة بعررض مجموعررة مررن المويروعات وال يررايا التري عريررت بحيرراد  -
 األمبرار والمويرعات %، وقد يرجر  علرت الرتفراع نسربة 1729حيث بمةت نسبتها 

 و المعارية.أو يرها التي ال تتطم  التاييد  عات العبلقة بالريايية والدستور
األحيرررران يررررتم عرررررض بعررررض  % لفالررررة المعررررارض  رررري 725ميررررر نسرررربة أمررررت وح -

عل  ر ض أو انت اد بعض  المويوعات التي ييطر ال االم باالتصام أو الييوى
 و السموت وماصة  ي تمت الفترة .أاالعمام 

 ( محور ارتكاز المضامين المذاعة.                  9رقم )الي يوضح الجدول الت
  ايحرار محور ارتكاز المضمون

 28.1 648 دولة
 47.0 1086 حكومة
 1.8 42 المدن

 17.4 402 الفالات االجتماعية
 0 0 المجموعات السياسية 

 1.6 36 المجموعات الدينية
 4.2 96 شمصيات قيادية

 100 2310 المجموع
 يتضح من الجدول السابق عدة بيانات من أهمها

ارتفرراع نسرربة التركيررز عمرر  ال يررايا والمويرروعات المتعم ررة بالحكومررة حيررث بمةررت  -
% وهرري أعمرر  النسرر  ويبرردو علررت طبيعيررًا بحكررم الويرر  العررام لميبيررا  هرري أوم 47

حكومة منتمبة ي   عم  عات ها تح ير  األمراني والطمبرات التري يحمرم بهرا المرواطن 
إليررا ة لكونهررا األداة التنفيعيررة  رري هررع  الفترررة الصررعبة مرر  اليررةوطات الدوليررة با
 االقتصادية .اء كانت السياسية أو سو 
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حمرررت ثانيرررًا نسررربة ال يرررايا والمويررروعات المتعم رررة بالدولرررة بعموميتهرررا   رررد وصرررمت  -
28.4.% 

% ويرجرر  االهتمررام بهررع  الفالررة بحكررم 17.4جرراءت الفالررات االجتماعيررة ثالثررًا بنسرربة  -
التوج  العام لميبيا العي يسع  لبناء م سسات المجتم  المدني والروابط التي تسهم 
علرر  حررد كبيرررر  رري الرقابرررة عمرر  األجهررزة التنفيعيرررة والتشررريعية ،  برررعلت أولررت هرررع  

تفرررراع نسرررربتها . م ارنررررة بالمجموعررررات الفالررررات اهتمررررام مرررراص ويتيررررح علررررت مررررن ار 
السياسررية الترري تحظرر  باهتمررام ، كررعلت ترردني نسرربة االهتمررام بالمجموعررات الدينيررة 
الترري تسررع  لموصرروم لمسررمطة ، وكررعلت التركيررز عمرر  نرروع دون  يرهررا وهرري سررمة 
لئلعبلم الميبي  ي تمت الفترة حيث يركز عمر  المردن المنتصررة التري كران لهرا دور 

 راع المسمح من النظام السياسي الساب   ي عممية الص
% وجرم هرعا التركيرز ينحصرر 4.2حظيت الشمصيات ال ياديرة الفاعمرة بنسربة  -

  ي بعض الم اءات أو بعض األنشطة األمرى 
 ( الهدف من المضامين المذاعة10رقم ) يوضح الجدول التالي -

 % ك الهدف من المضمون
 12.7 294 توعية

 0 0 تحعير 
 0 0 تهديد

 0 0 تمويى
 1.8 42 ععبلنية ودعاية سياسية   

 4.3 102 توجي 
 37.6 870 تعكير 

 8.5 12 تةير اتجا 
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 5.4 126 عرض وتبني أ كار
 37.4 864 تفسير
 0 0 تدعيم

 0 0 تر ي  
 100 2310 المجموع

 -يتيح من الجدوم الساب  عدة نتاالى من أهمها :
االية  ي جم رساالم  اإلعبلمية عم " التعكير" ركز ال االم باالتصام  ي هع  ال ي-

د المسررتمر ،  تيررمن جممررة مررن العناصررر تمثمررت الن رر%37.6حيررث بمةررت نسرربة 
، وتجنرر  تكرررار أ عالرر  باإليررا ة لمويرروع تررعكير السررمطة لمنظررام السرراب  وأ عالرر 

 التنفيعية والتشريعية بواجباتهم .
وظررراالى وسررراالم  % وتعرررد هرررع  الن طرررة يرررمن37.4حمرررت ثانيرررًا تفسرررير نسررربة  -

 اإلعبلم .
 %.12.7وجاءت ثالثًا التوعية لمجمهور بنسبة  -
 % .8.5تعتبر االتجا  بنسبة  -
%  رري العررادة تسررع  وسرراالم اإلعرربلم لعرررض 5.4عرررض وتبنرري أ كررار بنسرربة  -

مجموعرررة مرررن األ كرررار الجديررردة التررري تجتهرررد لكررري يتبناهرررا وماصرررة وقرررى األحرررداث 
 الجديدة .واألزمات  هي تن م الكثير من األ كار 

% مرن 5عمومًا لم تهتم ال ناة باإلعبلن كثيرًا مبلم  ترة التحميم   د بمر  نسربة  -
%  ري حرين لرم ي رم 4.4% مرن سياسري ، والتجراري 95.0المجموع العام ، وجاء 

 اإلعبلن اإلرشادي   د بمةت نسبة صفر .
عمررم  24جمير  األعمررام الدراميررة كانررت محميررة مرر  مبلحظررة أنهررا لررم تتجرراوز   -
 يمونها العام توعوي أو تفسيري .وم
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 أ نية   ط .    30جاءت جمي  األ اني وطنية وكان مجموعها  -
 

 ( مضامين االعالنات   11رقم )يوضح الجدول التالي  -

 يتضح من الجدول السابق عدة بيانات من أهمها :
عرربلن السياسرري حيررث انصرر  اهتمررام هررع  ال نرراة عميرر    ررد % لؤل9526بمةررت نسرربة

ت ماصرررة بالتسررروي  السياسررري عبلنررراأعبلنيرررة وليسرررت ع ررري  مجممررر   واصرررم  كررران
  .تجا  سياسي بعين ا وألحز  

  مررن مبللرر  الحكومررات نرر  السررموت الررعي تسررعأويعرررى المتسرروي  السياسرري عمرر  -
لرر  ععرربلم المالكررة لموسرراالم اإل(12)و الجماعررات السياسررية أو االحررزا  أاوالمنظمررات 

بررم  كبرر قرردر مررن التاييرد لهررم،أوم عمرر   كررارهم وبرالمواقفهم لمحصرريقنراع االمرررين بأ
كانرررت ميرررامينها تتعمررر  باالنتمابرررات وامتيرررار األ يرررم والسرررعي نحرررو بنررراء دولرررة 

ن عرررربلءت نسرررربة اإلديم راطيررررة جديرررردة وحررررث عمرررر  المشرررراركة لبنرررراء الرررروطن، وجررررا
 .  ط% 424التجاري   

 
 
 
 

 % ك اإلعالنات 
 4.4 6 تجاري
 95.6 132 سياسي
 0 0 عرشادي 
 100 138 المجموع
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 ( المتوسط الزمني لمبرامج المذاعة.           12رقم ) يوضح الجدول التالي
 % ك الزمن

 48.5 1122 اقم من ثبلث دقاال 
 49 1134 من ثبلث ال  ممس دقاال 

 2.5 54 أكثر من ممس  دقاال 
 100 2310 المجموع

 يتضح من الجدول السابق عدة بيانات من أهمها :
حيررث  لرر  ممررس دقرراال عثرربلث  جااامت اعمااى النسااب لمفقاارات التااي تتااراوح ماان-

قرررم مرررن يميرررم الف ررررات الزمنيرررة التررري تعررررض ب%، وتمتهرررا ب رررار  ق49بمةرررت نسررربتها 
 .%225كثر من ممس دقاال  بنسبة األ اً مير أ%، و  4825ثبلث دقاال  بنسبة 

 نتائج الدراسة
دسرررتور والمويررروعات عات الاهتمرررت هرررع  ال نررراة بالميرررمون المتعمررر  ب يرررية  -1

% وهررري أعمررر  13منهمرررا  مبرررار الريايرررية   رررد بمةرررت نسررربة كرررم  ، واألالعبلقرررة بررر 
لهرعا المويروع مرن أهميرة  ا. انص  جم الميمون عم  قيية الدسرتور لمرالنس 

عم  المستوى الوطني باعتبار  الركيزة األساسية  ي وي  األساس الديم راطي  ي 
 ليبيا .

، %10.4ت األمنيررة   ررد بمةررت نسرربتها ال يررايا بالمويرروعا  يمررا حمررت ثانيرراً   -2
ومن الطبيعي أن يحظ  هعا الجان  بيهمية ماصة  ي ليبيرا  ري هرع  الفتررة حيرث 

 يتوقى نجاح العممية السياسية واالقتصادية عمي .
%، وتعتبررر هررع  8.6جرراءت المويرروعات وال يررايا السياسررية ثالثررًا   ررد بمةررت -3

شريء ععا تمررت م ارنتهرا بوسراالم اإلعرربلم بصرفة عامررة ألن المرتبرة متريمرة بعررض ال
 جم االهتمام  ي العادة ي   عم  هعا المويوع .
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جررراءت مويررروعات وقيرررايا االنتمابرررات  ررري المرتبرررة الرابعرررة   رررد بمةرررت نسررربة  -4
% ، وتمتهررررا ال يررررايا والمويرررروعات المتعم ررررة بالشررررين اإلعبلمرررري   ررررد بمةررررت 8.2
8.1. % 
بمةررت نسرربة االهتمررام بهررا المتعم ررة بالشررين الث ررا ي   ررد المويرروعات وال يررايا -5

متها نسبة المويوعات وال يايا التي تناوم رموز النظام الساب  وممى ت%، و 5.7
 %.5.2منها  بة كم  المف ودين  ي الحر   كانت نس

% ، ثررررم ممررررى النررررازحين بنسرررربة 4.2ممررررى الجرحرررر  وعبلجهررررم بمةررررت  نسرررربة -6
عات االهتمرام بالميرمون االقتصرادي   رد بمةرت % ، وال يايا والمويوعات 3.4
 % .3نسبة 

     ايررري العتبرررارات مرررن أهمهرررا  تصررراد تركرررز ال ررراالم باالتصرررام الميرررمون الري-7
توى المنتمبررررررات واألنديررررررة الفترررررررة مجموعررررررة مررررررن المشرررررراركات الميبيررررررة عمرررررر  مسرررررر)

، ومرررن الناحيرررة أن تحظررر  هرررع  الفالرررة باهتمرررام اكثرررر ،وبرررعلت صرررار يررررورياً الميبية(
األمرى   ن ال االم باالتصام عمر  درايرة بيهميرة هرعا الميرمون  ر ن جرم المهتمرين 
برررر  مررررن الشرررربا  ،باإليررررا ة لمحاولةجررررع  اهتمررررام  الررررة الشرررربا  لمعررررودة لممارسررررة 

 األنشطة الريايية وترت السبلح.
لرررم تهرررتم هرررع  ال نررراة مررربلم  تررررة التحميرررم بمجموعرررة مرررن ال يرررايا والمويررروعات -8

 –التعمررريم  -ال يرررايا ) صرررفر %( ،وهررري عمررر  النحرررو ارآتررري :حيرررث بمةرررت هرررع  
 –الم رررررابر الجماعيرررررة  –األقميرررررات  –السررررجون  –السررررربلح المنتشرررررر  –المصررررالحة 

يرية تسرميم ق –بنراء م سسرات الدولرة  –عهدار المام العرام  –امتبلس المام العام 
 عبداهلل السنوسي .   

عم ررة بالشررين الميبرري عامررة حيررث توزيرر  اهتمررام هررع  ال نرراة عمرر  الميررامين المت -9
% وهرري أعمر  النسرر  ، وتمتهرا نسرربة الميرامين المارجيررة سرواء كرران 33.8بمةرت 
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علت أحداث مارجية أو اهتمام الردوم والم سسرات أو األ رراد دوليرًا   رد بمةرت نسربة 
33.2.% 
% ثم 14.9جاء االهتمام بالمجام الجةرا ي الماص بالمنط ة الشرقية بنسبة -10

،  حرررررم المجرررررام الجةرا ررررري %14.9 ررررري بالمنط رررررة الةربيرررررة بنسررررربة لجةراالمجرررررام ا
 % .1.8المتعم  بالمنط ة الجنوبية أميرًا وبنسبة ياليمة جدًا   د بمةت نسبة 

د بمةرت بنسربة   و االعمام المباشرة المن ولة أبة البرامى االرتفاع الوايح لنس-11
كثررررة االحرررداث والتررري  لررر ع%، وهررر  االعم ،ويعمرررم الباحرررث هرررعا االرتفررراع  3’58

جريرت  رري بدايررة عررام أالدراسررة ن أجررراء ل رراء مباشرر وماصررة  رري و ع وأتتطمر  ن ررم 
عرادة ترتير  البيرت السياسري عالرعي حاولرت  ير  ال روى المنتصررة  وهو عام ،2012
 الميبي.

عمررررام األ ميررررراً أ%، و  3226دة ثانيررررا  بمةررررت نسرررربتها جرررراءت البرررررامى المعررررا  -12
 لمسجم .%،ا 1’9المسجمة بنسبة

رسرام برامجهرا   رد عاة بشركم كبيرر عمر  حجررات البرث  ري اعتمدت هرع  ال نر -13
 %. 2723%، ثم الن م المارجي بنسبة  7227بنسبة 
ع بمةرت عترم استيرا تهم  مرن المتمصصرين وال نسربة اليريوى الرعين أحمت - 14

6824 . % 
 .% 2023 جاءت نسبتها  نو لو  لم اءات التي يتحدث  يها المسحمت ثانيا ا -15
%، وه  ن طة تحس   726حمت نسبة المث فين كييوى  ي هع  الفترة    -16

مرر بالهتمرام بالسياسريين التري حمرت  ري ، وماصة عند م ارنتهرا بنسربة الهع  ال ناة
 . %328االمة االهتمام   ق
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اهتمت هع  ال نراة بعررض الجوانر  االيجابيرة  ري ت رديم المويروعات وعررض -17
%  2822% ،بينما جاءت  7122ايا التي تم التركيز عميها    د بمةت نسبة ال ي

 لمجوان  السمبية  .  
، اهتمررررت ال نرررراة  7425ت رررردمت نسرررربة  الررررة الم يررررد عمرررر  ماسررررواها   ررررد بمةررررت -18

بعررررض مجموعرررة مرررن المويررروعات وال يرررايا التررري) بحيررراد( حيرررث بمةرررت نسررربتها 
نسرررررربةاألمبار والمويررررررعات عات العبلقررررررة %، وقررررررد يرجرررررر  علررررررت الرتفرررررراع  1729

بالريايية والدستورو يرها التي ال تتطم  التاييد او المعارية، وحمت اميرر نسربة 
% لفالة المعارض  ي األحيران يرتم عررض بعرض المويروعات التري ييرطر  725

و السررررموت أعمررررام اليرررريوى علرررر  ر ررررض أو انت رررراد بعررررض األال رررراالم باالتصررررام أو 
 .وماصة  ي تمت الفترة

ارتفرراع نسرربة التركيررز عمرر  ال يررايا والمويرروعات المتعم ررة بالحكومررة حيررث  -19 -
% وهي أعم  النس  ويبردو علرت طبيعيرًا بحكرم الوير  العرام لميبيرا  هري 47بمةت 

أوم حكومرررة منتمبرررة ي ررر  عمررر  عات هرررا تح يررر  األمررراني والطمبرررات التررري يحمرررم بهرررا 
هررع  الفترررة الصررعبة مرر  اليررةوطات المررواطن باإليررا ة لكونهررا األداة التنفيعيررة  رري 
 الدولية سواء كانت السياسية أو  االقتصادية .

حمت ثانيًا نسبة ال يايا والمويوعات المتعم ة بالدولة بعموميتها   د وصمت -20
28.4.% 
% ويرجرر  االهتمررام بهررع  الفالررة 17.4جرراءت الفالررات االجتماعيررة ثالثررًا بنسرربة  -22

يسع  لبناء م سسات المجتم  المدني والروابط التي  بحكم التوج  العام لميبيا العي
،  بعلت أولرت هرع  م  األجهزة التنفيعية والتشريعيةتسهم عل  حد كبير  ي الرقابة ع

. م ارنررررة بالمجموعررررات هاالفالررررات اهتمررررام مرررراص ويتيررررح علررررت مررررن ارتفرررراع نسرررربت
ينيررة السياسررية الترري تحظرر  باهتمررام ، كررعلت ترردني نسرربة االهتمررام بالمجموعررات الد
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، وكرررعلت التركيرررز عمررر  نررروع دون  يرهرررا وهررري سرررمة التررري تسرررع  لموصررروم لمسرررمطة
لئلعبلم الميبي  ي تمت الفترة حيث يركز عمر  المردن المنتصررة التري كران لهرا دور 

  ي عممية الصراع المسمح م  النظام السياسي الساب  .
% وجرررررم هرررررعا التركيرررررز 4.2حظيرررررت الشمصررررريات ال ياديرررررة الفاعمرررررة بنسررررربة  -23

 ينحصر  ي بعض الم اءات أو بعض األنشطة األمرى .
ركررز ال رراالم باالتصررام  رري هررع  ال يرراالية  رري جررم رسرراالم  اإلعبلميررة عمرر  "  -24 -

% ،  تيررمن جممررة مررن العناصررر تمثمررت الن ررد 37.6التررعكير" حيررث بمةررت نسرربة 
المسررتمر لمنظررام السرراب  وأ عالرر  ، وتجنرر  تكرررار أ عالرر  باإليررا ة لمويرروع تررعكير 

 مطة التنفيعية والتشريعية بواجباتهم .الس
% وتعررد هررع  الن طررة يررمن وظرراالى وسرراالم 37.4حمررت ثانيررًا تفسررير نسرربة  -25

%، تعتبرررر االتجرررا  بنسررربة 12.7اإلعررربلم ،وجررراءت ثالثرررًا التوعيرررة لمجمهرررور بنسررربة 
8.5. % 
%  ي العرادة تسرع  وسراالم اإلعربلم لعررض 5.4عرض وتبني أ كار بنسبة  -26

 كرررار الجديررردة التررري تجتهرررد لكررري يتبناهرررا وماصرررة وقرررى األحرررداث مجموعرررة مرررن األ
 واألزمات  هي تن م الكثير من األ كار الجديدة .

% 5عمومررًا لررم تهررتم ال نرراة برراإلعبلن كثيرررًا مرربلم  ترررة التحميررم   ررد بمرر  نسرربة -27
%  ري حرين لرم 4.4% مرن سياسري ، والتجراري 95.0من المجمروع العرام ، وجراء 

 رشادي   د بمةت نسبة صفر .ي م اإلعبلن اإل
عمرم  24جمي  األعمام الدرامية كانت محمية م  مبلحظة أنها لم تتجاوز   -28

 وميمونها العام توعوي أو تفسيري .
 أ نية   ط 30جاءت جمي  األ اني وطنية وكان مجموعها 
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السياسي حيث انص  اهتمرام هرع  ال نراة عمير   % لبلعبلن9526بمةت نسبة -29
  د كان  ي  مجمم   واصم اعبلنية وليست اعبلنات ماصرة بالتسروي  السياسري، 

 %    ط424وجاءت نسبة االعبلن التجاري   
حيرث  ثربلث الر  ممرس دقراال  جامت اعمى النسب لمفقرات التاي تتاراوح مان-30

الزمنيرررة التررري تعررررض باقرررم مرررن  %، وتمتهرررا ب رررار  قميرررم الف ررررات49بمةرررت نسررربتها 
 %.225%، واميرا االكثر من ممس دقاال  بنسبة  4825ثبلث دقاال  بنسبة 
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