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ببث فيلم "تلفزيوني أو سينمائي" من إنتاج وطني  ، حسب دفتر تحمالتها،ولى"التزمت القناة "األ -1
. مقابل ذلك، مل تلتزم ببث أعمال سينمائية وتلفزية مغربية تعادل 4112مرة في األسبوع خالل سنة 

 ضعف األعمال األجنبية.
 "طويل أو قصيرأو سينمائي ببث فيلم "تلفزيوني  ، حسب دفتر تحمالتها،التزمت القناة "الثانية" -4

 ع.األسبو  مرة على األقل في
خالل شهر  لم يبثا أي فيلم سينمائي مغربي )طويل أو قصير( يت يف" 1ن "الثانية" و"ميدي القناتا -3

 .2015أكتوبر من سنة 
ائية مغربية ستة أفالم سينم)منها  سبعة أعمال سينمائية 4112 بثت القناة األولى خالل شهر أكتوبر -2

 .0202 و 0227 تراوح تاريخ اإلنتاج ما بنيو ، طويلة وقصيرة(
، وتراوح تاريخ اإلنتاج ما بني سينمائية أربعة أعمال 4112 خالل شهر أكتوبر" الثانيةالقناة "بثت  -2

 .0202و 0222
، وتراوح تاريخ اإلنتاج ما سينمائية أربعة أعمال 4112 خالل شهر أكتوبر" تي في 1ميدي قناة "بثت  -6

 .0202و 0222بني 
حضورا قويا في األفالم السينمائية المبثوثة خالل  ،"على القناة "األولى ،الدارجة المغربيةسجلت  -7

 .باللغة الفرنسية غياب أي منتوج ومت تسجيل. في المائة 72 بنسبة 4112 شهر أكتوبر
، قناة "األولى"ائة في مختلف برامج الخيال على في الم 61مثلت الدارجة المغربية نسبة قاربت  -8

 يف ادلائة للدارجة الشرقية. 23حوايل مقابل 
أما في المائة.  78الفرنسية حضورىا في األفالم السينمائية على القناة "الثانية" بنسبة  اللغة سجلت -9

متبوعة في المائة  87فجاءت الدارجة المغربية أولى بحوالي على مستوى رلمل برامج اخليال، 
 .يف ادلائة 5بالدارجة الشرقية حبوايل 
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أما على مستوى  باللغة الفرنسية. في مجملو في" .تي 1قناة "ميدي  علىلعرض السينمائي ا جاء -11
يف ادلائة متبوعة بالدارجة ادلغربية حبوايل  22رلموع برامج اخليال، فجاءت الدارجة الشرقية أوىل بأزيد من 

 يف ادلائة. 02، والفرنسية بـ يف ادلائة 02
 في الصفج الخيال األكثر مشاىدة على القناة "األولى" ل فيلم سينمائي في الئحة برامجاء أو  -11

حبوايل نصف مليون ونصف  خامساقصري  سينمائي يف حني جاء أول فيلمألف مشاىد،  818بـ 21
 ادلليون.

األعلى من حيث  ، على القناة "األوىل"،"ساعة في الجحيم" ادلغربية سلسلةالجاءت إحدى حلقات  -14
 "ساعة في الجحيم". وادلالحظ أن سلسلة مشاىد  ونصف ادلليونن بأزيد من مليوننيعدد ادلشاىدي

 األكثر مشاىدة، إذ جاءت يف ادلركزين الثالث واخلامس. العشر ثالث مرات يف جدول الربامج وردت
 .من حيث نسب المشاىدة ىي ذات إنتاج مغربي على القناة "األولى"البرامج العشرة األولى  -13
 في ترتيب 182الصف من حيث المشاىدة في  "الثانية"اة جاء أول فيلم سينمائي على القن -12

 ألف مشاىد. 222بعدد من ادلشاىدين مل يتعد  األعمال أكثر مشاىدة
مسلسالت، من بين برامج الخيال الحائزة على أعلى عدد من المشاىدة على القناة  أربعة -12

استقطاب  امحيني""ساستطاعت إحدى حلقات ادلسلسل الرتكي و . "الثانية"، ىي مسلسالت تركية
مرة  05كما أن حلقات نفس ادلسلسل سجلت حضورىا   ماليين ونصف المليون مشاىد، 2حوالي 

 يف قائمة األعمال العشرين األكثر مشاىدة.
مجموع مشاىدة فاقت  ةسجلت لوحدىا نسب "على القناة "الثانية تركية مدبلجةأربعة مسلسالت  -16

 .ولى على القناة "األولى"برامج الخيال العشرة األ ما تم تسجيلو في
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  تقديم

 0كل من "الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة" و"شركة صورياد القناة الثانية" و"شركة ميدي حتمالت  دفاتر لزِم ت  
من مهام اخلدمة العمومية جزءا . ويشكل ىذا االلتزام التلفزية ببث كمي منتظم ألعمال سينمائية اسات" خدماهت

 لدى اجلمهور العريض. النهوض بالثقافة والفنون اتعلق بالرتفيو وخصوصيفيما  اخلدماتذه ادلنوطة هب

يف فضائنا السمعي البصري من واجب السهر  دبوقع السينمااذليأة العليا لالتصال السمعي البصري  وينبع اىتمام
 لسياقامشروعيتو من  أيضا يىذا االنشغال يستقلكن  ،على احرتام ىذه اخلدمات العمومية اللتزاماهتا القانونية

باعتباره صناعة عادلية دبيزانيات كربى، وحتولو إىل عامل جذب حقيقي الذي مييز ىذا الشكل التعبريي العام 
، يف شبكات أحد أكثر أنواع الفن متابعة من لدن اجلمهور، السينماتل حت هلف لإلعالم على اختالف تفرعاتو.

 ا  يف دفاتر حتمالهت ادلنصوص عليو يزخلاصة احلالعمومية وا ةالبصري اخلدماتبرامج 

لتلفزيونية لإلجابة على ىذا السؤال، أجنزت اذليأة العليا ىذا التقرير الذي يقدم معطيات هتم بررلة اخلدمات ا
 مداخل: 2، واختارت لذلك سينمائيةالتزامات بإدراج أعمال  العمومية واخلاصة اليت تتضمن دفاتر حتمالهتا

  تتبع االلتزامات الكمية لكل من القناتين "األولى" و"الثانية" خالل الصة خب يتعلق لالمدخل األو
" الخاصة بعرض مضمون التزاماتها .في .تي 1االكتفاء بالنسبة إلى قناة "ميدي ، مع 4112سنة 

 . 1في مجال األعمال السينمائية

  خالل شهر  لى القنوات الثالثادلبثوثة ع المغربية طبيعة األعمال السينمائيةيهم المدخل الثاني
وفق الشروط تبيان عددىا وتاريخ إنتاجها، وما إذا كانت معادة ، إىل جانب )منوذجا( 2015أكتوبر 

 .ادلشار إليها يف دفاتر التحمالت

  في شبكة برامج القنوات الثالث "األولى"  ،األعمال السينمائية بموقعيتعلق  الثالثالمدخل
باقي أشكال البث الخاصة  وسط، 4112خالل شهر أكتوبر  في" .تي 1و"ميدي  و"الثانية"

 ة...كما سيتم استعراض نسبببرامج الخيال من قبيل المسلسالت والسلسالت واألفالم التلفزيونية
 اللغات ادلوظفة يف أعمال اخليال، دبا فيها األعمال السينمائية، حسب كل قناة.

 
                                                           

بالنظر إىل تغري وضعيتها القانونية شهر ماي من نفس السنة من  2014يت يف" ضمن القنوات اليت حظيت بالتتبع الكمي خالل سنة  1مل تندرج قناة "ميدي  - 1
 قناة عمومية إىل قناة خاصة بكل ما استتبع ذلك من تغيري لبنود دفرت حتمالهتا.
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  2ال على القناتين األولى" و"الثانية"نسب المشاىدة ألعمال الخييهم  الرابعالمدخل. 

وقبل تقدمي النتائج وادلالحظات ادلسجلة، نورد التعريفات التالية اليت سنأيت على استعماذلا طيلة 
 :3صفحات ىذا التقرير الوصفي

دقيقة موجو يف عرضو األول للقاعات  60عمل سينمائي تتجاوز مدتو  فيلم سينمائي مطول: -1
 السينمائيّة.

دقيقة موجو يف عرضو األول للقاعات  20عمل سينمائي ال تتجاوز مدتو  مائي قصير:فيلم سين -2
 السينمائية.

بنفس الشكل الذي يتم بو  عمل من إنتاج التلفزيون وموجو للبث على التلفزيون فيلم تلفزيوني: -3
 .دقيقة 90تقريبا إنتاج فيلم سينمائي، أي حوايل 

ربط اجلمهور دبوضوع قصة ممتدة على عدة حلقات  شكل تلفزيوين يعتمد على :تلفزيوني مسلسل -4
 بث حلقات ادلسلسل بشكل منتظم طيلة عدة أشهر، وردبا عدة سنوات.بنفس الشخصيات. وت  

تتمحور حول نفس ادلوضوع وبنفس الشخصية أو الشخصيات لكن  رلموعة من احللقات سلسلة: -5
مع هناية كل حلقة، وغالبا ما  حبلقات مستقلة تتضمن كل واحدة منها قصة معينة تبتدئ وتنتهي

 دقيقة.  26تنحصر مدهتا يف 

 

 

 

 

 

                                                           
 مت االعتماد على نتائج مؤسسة "ماروك مرتي" اليت تقدم يوميا نتائج ادلشاىدة اخلاصة فقط بـ"األوىل" و"الثانية" و"ادلغربية". - 2

 ـ :متت االستعانة يف التعريفات ب -3
Dictionnaire des médias sous la direction de Francis Balle. P 47, 101,169, 229, 243 et 281 . 
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I. 4االلتزامات الكمية الخاصة باألعمال السينمائية 

تظل أول مالحظة بخصوص االلتزامات الكمية المتعلقة باألفالم السينمائية في دفتري تحمالت القناتين 
بث كالفيلم التلفزيوني والمسلسالت "األولى" والثانية" متمثلة في ارتباطها بأشكال أخرى من ال

في" جاء متضمنا اللتزام مستقل  .تي 1نجد أن دفتر تحمالت قناة "ميدي  مقابل ذلك،. والسلسالت
 .خاص باألعمال السينمائية

وادلالحظ أيضا ىو أن االلتزامات الكمية اخلاصة باألعمال السينمائية وردت يف دفرتي حتمالت "األوىل" 
 يف" بوترية سنوية. .يت 0 ة أسبوعية، يف حني متت اإلشارة إىل ذلك يف دفرت حتمالت "ميديو"الثانية" بوتري 

وتتوحد االلتزامات الكمية للقنوات الثالث في ما يخص األعمال السينمائية في اقتصارىا على األعمال 
ل السينمائية األعما عدد أو حجم زمني معين من بث إلزامية ذات اإلنتاج الوطني، بدون أية إشارة إلى

يف ما يلي نتائج التزامات القناتني "األوىل" و  .في إطار االنفتاح على تجارب من خارج المغرب األجنبية
" بعرض مضمون التزاماهتا يف رلال .يف .يت 0مع االكتفاء بالنسبة لقناة "ميدي ، 0202و"الثانية" خالل سنة 

 لالعتبارات السالفة الذكر.نمائية ياألعمال الس

 :"األولى"ة قنا .1
 

 ،تلفزيوني أو سينمائي" من إنتاج وطني مرة في األسبوعفيلم ينّص دفتر تحمالت القناة "األولى" على بث "
رصيد قناة "متازيغت" بعد باستثمار  و للقناةمساح، إىل جانب علما أن ىذا االلتزام ال يشرتط أن يكون البث أوليا

 بشكل كامل. الدبلجة، وىو االلتزام الذي احرتمتو القناة
مقابل ذلك، مل تلتزم القناة ببث أعمال سينمائية وتلفزية مغربية تعادل ضعف األعمال األجنبية، إذ جاءت النسبة 

 يف ادلائة لألعمال األجنبية.  22يف ادلائة لألعمال ادلغربية و 22متقاربة بواقع 
فيلما سينمائيا  18مائيا مطوال مغربيا، ونيفيلما س 14ما رلموعو  2014يشار إىل أن القناة "األوىل" بثت سنة 

 .5مغربيا قصيرا
                                                           

صباحا، وخالل الصيف ما بني  01و 16، وخالل رمضان ما بني س 00وس 12د وما بني س30و 8د وس30و 6الشبكة ادلرجعية: شبكة الربرلة ما بني س 4 -
 زواال والواحدة صباحا. 12س 

 ، مع األخذ بعني االعتبار صعوبة التمييز بني الفيلم السينمائي واألفالم التلفزيونية.2014روك مرتي لسنة اعتمادا على نتائج مؤسسة ما - 5
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 2114التزامات قناة "األولى" في مجال بث أعمال سينمائية مغربية خالل سنة 
)الهيأة العليا( النتيجة احترام االلتزام الكمي  االلتزام المادة مضمون االلتزام 

على األقل 2 نعم ي من إنتاج وطنيفيلم تلفزي أو سينمائ 37 مرة في األسبوع   

 لألعمال المغربية مقابل %54 ال
 لألعمال األجنبية %22

ضعف األعمال 
يوميا األجنبية  20 

ةاألعمال السينمائية والتلفزي  
)األفالم والمسلسالت والسلسالت( 

 المغربية

 
 قناة "الثانية": .2

مرة  من إنتاج وطين "أو قصير أو سينمائي طويل"فيلم تلفزيوني بث على " الثانيةالقناة " ينّص دفرت حتمالت
باستثمار رصيد  ومساحأن يكون البث أوليا، إىل جانب  أن ىذا االلتزام ال يشرتطعلى األقل يف األسبوع، علما 

 شركة الوطنية لإلذاعة والتلفزيون، وىو ما التزمت بو القناة.القناة "الثانية" وقنوات ال
نمائيا مطوال مغربيا، و فيلما سينمائيا يفيلما س 11ا رلموعو م 2014" بثت سنة الثانيةيشار إىل أن القناة "

 .6مغربيا واحدا قصيرا
 

 2114" في مجال بث أعمال سينمائية مغربية خالل سنة الثانيةالتزامات قناة "
)الهيأة العليا( النتيجة احترام االلتزام الكمي  االلتزام المادة مضمون االلتزام 

على األقل 2 نعم بوعمرة في األس   31 
فيلم تلفزي أو سينمائي طويل أو 

 قصير من إنتاج وطني

 
 :".في .تي 1"ميدي قناة  .3

ذات إنتاج وطين يف السنة.  أعمال سينمائية 2يف" تنصيصا على بث  .يت 0تضمن دفرت حتمالت قناة "ميدي 
 .0202فاتح يناير  تزام ساريا على ادلتعهد انطالقا منوأصبح ىذا االل

أن القناة مل تندرج ضمن  دبايت يف" يف رلال األعمال السينمائية،  1ن التزامات قناة "ميدي ونكتفي بعرض مضمو 
بالنظر إىل تغري وضعيتها القانونية شهر ماي من  0202الئحة القنوات اليت حظيت بالتتبع الكمي خالل سنة 

 فرت حتمالهتا.بكل ما استتبع ذلك من تغيري لبنود دخاصة من قناة عمومية إىل قناة  نفس السنة

                                                           
 ، مع األخذ بعني االعتبار صعوبة التمييز بني الفيلم السينمائي واألفالم التلفزيونية.2014اعتمادا على نتائج مؤسسة ماروك مرتي لسنة  - 6
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 " في مجال بث أعمال سينمائية مغربيةتي في 1ميدي التزامات قناة "
 االلتزام المادة مضمون االلتزام

في السنة 2  أعمال سينمائية 05 
 

II. في شبكة برامج القنوات الثالث المغربية األفالم السينمائية 
 

)طويل أو  بثا أي فيلم سينمائي مغربيتفي" لم  تي 1القناتين "الثانية" و"ميدي باستثناء قناة "األوىل"، فإن 
 .2015خالل شهر أكتوبر من سنة  قصير(

)خارج التغطية  ثنان منها عبارة عن فيلم سينمائي مطولا، أعمال سينمائية مغربية 6 "وبثت القناة "األولى
يزوران والليلة )طريق الرجال، شيفت سيربميي، إ والباقي عبارة عن فيلم سينمائي قصير، وكان يا مكان(

 . األخرية(
، في حين أن بثها ألول مرة 2114و 2117المغربية ما بين سنتي السينمائية ح تاريخ إنتاج ىذه األعمال او وتر 

السينمائية  ، أي أن األعمال2114و 2112 على القناة "األولى" في السنوات الثمانية األخيرة تراوح ما بين
أو سنة  2112إال سنة  "األولى"قناة على شاشة  لم تبث 2118و 2117التي تم إنتاجها سنتي  المغربية

2114. 
ح يف دفاتر حتمالت كل من الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزيون وشركة وضوفق التعريف ادل بالنسبة للبث األول

 2008نة من خالل البحث يف الربرلة العامة للقناتني ما بني سو ، 7(7و 2.9)ادلادتان  القناة الثانية-صورياد
المطول  السينمائي ىي الفيلمو  لم تتعد الثالثة عليها مفهوم البث األول األعمال التي ينطبق ، فإن20158و

دبا أهنما بثا ألول مرة  القصيرين "طريق الرجال" و"شيفت سيبريمي" السينمائيين "كان يا مكان" والفيلمين
تعتبر أعماال معادة بما  ينمائية الثالثة المتبقيةاألعمال الس، يف حني أن 2015وأعيد بثهما سنة  2014سنة 
 " والفيلمينخارج التغطيةالمطول " السينمائي الفيلموىي  2113أو سنة  2112بثت إما سنة  أنها

 ."الليلة األخيرة" و"رانو إيز القصيرين " السينمائيين
 
 
 
 

                                                           
يعترب بثا أوليا كل ما ي بث ألول مرة على اخلدمة ادلعنية ادلبثوثة على  2012األول يف دفرت حتمالت الشركتني كالتايل "ابتداء من أكتوبر جاءت اإلشارة إىل البث  - 7

 الشبكة اذلرتزية األرضية بادلغرب يف غضون سنتني متتاليتني".

 إىل غاية اآلن. 2008اخلاصة فقط بـ"األوىل" و"الثانية" و"ادلغربية" منذ سنة بناء على نتائج مؤسسة "ماروك مرتي" اليت تقدم يوميا نتائج ادلشاىدة  - 8
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 5211أكتوبر المبثوثة على القنوات الثالث خالل شهر  "المغربية" األعمال السينمائية
 ولاألبث ال تاريخ اإلنتاج 2115 العدد خالل شهر أكتوبر الفيلم نوع إسم الفيلم القناة

 األولى

 فيلم مطول خارج التغطية

6 

2012 2013 

 2014 2014 فيلم مطول كان يا مكان

 2014 2007 فيلم قصري طريق الرجال

 2014 2007 فيلم قصري شيفت سيبريمي

قصري فيلم إيزوران  2008 2012 

 2012 2012 فيلم قصري الليلة األخيرة

 - - 1 - - الثانية

 - - 1 - - ميدي  تي في

 
III.  في شبكة برامج القنوات الثالث األفالم السينمائيةحضور 

لتقدمي نتائج خبصوص حضور األعمال السينمائية يف الربرلة العامة للقنوات الثالث ومقارنتها مع باقي برامج 
بل تم  ولم يتم االكتفاء بأعمال الخيال ذات اإلنتاج الوطني، .أكتوبر 4112االشتغال على شهر يال، مت اخل

البث على  أيضا مت االشتغالو  وف على العرض ادلقدم يف مشوليتو.أيضا للوق احتساب اإلنتاجات األجنبية
تستمر ظر إىل أن بعض األعمال بالن ،9، وليس باالقتصار على الشبكة المرجعيةاليومي الكامل طيلة الشهر
فالم لألإبراز احلجم الزمين  كما مت  .أو ينطلق بثها بعد منتصف الليل بدقائق ،إىل ما بعد منتصف الليل

خالل نفس الشهر، بدون اعتماد صيغة االلتزام  هاإعاداتمع  مقارنةباقي برامج الخيال، سط السينمائية و 
 .تنيالسنتني األخري تطلب حصرا دلختلف برامج اخليال ادلبثوثة طيلة بالنظر إىل أهنا ت ،10الخاص بالبث األول

 
                                                           

ومنتصف الليل بالنسبة إىل  7بالنسبة إىل القناتني "األوىل" و"الثانية"، وما بني س 00وس 12د وما بني س30و 8د وس30و 6الشبكة ادلرجعية: ما بني س - 9
 .يت يف" 1قناة "ميدي 

كل ما ي بث ألول مرة على اخلدمة ادلعنية ادلبثوثة على الشبكة اذلرتزية األرضية بادلغرب يف غضون سنتني متتاليتني   2012تداء من أكتوبر يعترب بثا أوليا اب - 10
 القناة الثانية(. -من دفرتي حتمالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزيون وشركة صورياد 7و 2.9)ادلادتان 
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 مكانة األفالم السينمائية وسط أعمال الخيال -1
 "األولىقناة " . أ

 برامج الخيال باحتساب اإلعادات

 2338وبر سوى تلم تمثل نسبة األفالم المبثوثة خالل شهر أك

ويتعلق  ،الم(أف 7) والمطولة في المائة باحتساب األفالم القصيرة
"كان يا و "خارج التغطية"مغربيني مها  بفيلمني طويلني األمر

وفيلم ىندي  ،4112و 4114سنتي مت إنتاجهما على التوايل  مكان"
إىل جانب أربعة أفالم  ،4111مت إنتاجو سنة  "ميلي نا ميلي ىيم"

 4117سنة  "شيفت سيبريمي"و "طريق الرجال"ىي  مغربية قصرية
، وذلك 4114سنة  "الليلة األخيرة"و 4118ة سن"إيزوران" و

 يف غياب إنتاجات فرنسية أو أمريكية.

 برامج الخيال بدون احتساب اإلعادات

اخلاصة بنفس األعمال خالل  عدم احتساب اإلعادات رغم
نسبة األفالم السينمائية )الطويلة ، فإن نفس الشهر
 ارتفاع، مقابل في المائة( 2372لم تتغير كثيرا )والقصيرة( 

 األفالم التلفزيونية.و  نسبة ادلسلسالت طفيف يف

 

 مقارنة بين الحجم الزمني ألعمال الخيال باحتساب وبدون احتساب اإلعادة
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 "الثانيةقناة "ب. 

o برامج الخيال باحتساب اإلعادات 

مثلت األفالم السينمائية المبثوثة على القناة "الثانية" نسبة 
إيرانية  مطولة ربعة أفالمأمر بويتعلق األ ،في المائة 3341

ص شهر أكتوبر ص  ثت ضمن برنامج "سينيستار" الذي خ  ب  
 Les Enfants de" ويتعلق األمر بـ ،للسينما اإليرانية

Belleville" و"A Propos d’Elly" و"La Séparation "و"Le 

Passé"  اليت يعود تاريخ إنتاجها على التوايل إىل سنوات
الحضور  وادلالحظ ىو. 0202و 0200و 0225و 0222

 ، يف حني ملاحلجم الزمين جململ أعمال اخليال ادلبثوثة أزيد من ثلثياليت استحوذت على  للمسلسالتالكبير 
 يف ادلائة لكل منهما. 02يتعد احليز الزمين بالنسبة للسلسالت واألفالم التلفزيونية نسبة 

 برامج الخيال بدون احتساب اإلعادات

فالم السينمائية وسط تختلف برامج بلغت نسبة األ
يف حالة عدم احتساب يف ادلائة  2202اخليال 

. وادلالحظ أنو يف عادات خالل نفس الشهراإل
الوقت الذي متت فيو إعادة بث األفالم التلفزيونية 

  وادلسلسالت، فإنو مل تتم إعادة أي من األفالم
   األربعة ادلبثوثة خالل ىذا الشهر. السينمائية

 مقارنة بين الحجم الزمني ألعمال الخيال باحتساب وبدون احتساب اإلعادة
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 ".في .تي 1ميدي ج. قناة "
 
o برامج الخيال باحتساب اإلعادات 

في  12مثلت األفالم السينمائية المبثوثة خالل شهر أكتوبر نسبة 
المائة من مجموع برامج الخيال. ويتعلق األمر بـ 

"Jarhero" و"The Kingdom "و"Public Ennemies" و"Robin des 

bois"  0222اليت يعود تاريخ إنتاجها على التوايل إىل سنوات 

لم يتم بث أي فيلم ومقابل ما سبق،  .0202و 0225و 0223و
وإذا كانت نسبة األفالم السينمائية تبدو  سينمائي مغربي أو عربي.

"، فإن السبب يعود باألساس إىل قلة عدد حلقات السلسالت أكرب مما مت تسجيلو يف القناتني "األوىل" و"الثانية
 ويشار أيضا إىل غياب األفالم التلفزيونية عن الربرلة العامة للقناة. يف". .يت 0وادلسلسالت على قناة "ميدي 

o احتساب اإلعاداتدون برامج الخيال ب 

 بعد األفالم السينمائية وسط باقي أعمال اخليال نسبة كثريا  مل تتغري
وتظل أبرز مالحظة مت  .حذف اإلعادات خالل نفس الشهر

بثها لثالث أو أربع حلقات يف"  .يت 0ميدي "على قناة  تسجيلها
، من نفس السلسلة أو المسلسل بشكل متوال في نفس اليوم

ثنني إىل اجلمعة، قبل أن تبث ل واحد من االسلسدل هاإىل جانب بث
 ل مكثف.بشكمسلسالت وسلسالت األحد يومي السبت و 

 مقارنة بين الحجم الزمني ألعمال الخيال باحتساب اإلعادة وبدون احتسابها
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 أعمال الخيال األفالم السينمائية وباقي اللغة الموظفة في .2

 "األولىقناة " . أ

 خالل شهر أكتوبر على القناة األوىل ادلبثوثة ،"األفالم السينمائية"سجلت الدارجة ادلغربية حضورا قويا يف 
 يف ادلائة للغة 22مقابل ، أفالم( 2)من احلجم الزمين اإلمجايل لألفالم السينمائية  يف ادلائة 32 بنسبة ،0202
يشار إىل أنو مت بث فيلم سينمائي و  العربية. اللغة إىل أسفل الشاشة رتمجةمت تقدميها مرفوقة بو  )فيلم واحد( اذلندية

 .ويندرج ضمن السينما الصامتةقصري مغريب "إيزوران" الذي ال يتضمن أي حوار، 

 اللغة الموظفة في األفالم السينمائية

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة الموظفة في مختلف برامج الخيال

أوىل على مستوى اللغات ادلوظفة  جاءت الدارجة ادلغربية
من احلجم  يف ادلائة 20 قاربت خالل شهر أكتوبر بنسبة

 22حلقة من  002من خالل الزمين اإلمجايل لربامج اخليال 
 حبوايل 11، مقابل حضور الدارجة الشرقيةمسلسل وسلسلة

مسلسالت. ومل  2حلقة من  42يف ادلائة من خالل  23
رلتمعة والعربية الكالسيكية  تتجاوز نسبة حضور اذلندية

 ا، مع تسجيليف ادلائة حبلقة واحدة لكل منهم 0نسبة 
 الفرنسية. اللغة غياب أي منتوج للخيال ب

                                                           
 ل اللهجات العربية األخرى غري الدارجة ادلغربية )مصرية، سورية، لبنانية... (.ادلقصود بالدارجة الشرقية ك - 11
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 "انيةالثقناة " . ب

 ادلبثوثة على القناة "الثانية" خالل شهر أكتوبر"األفالم السينمائية"، سجلت اللغة الفرنسية حضورا قويا يف 
واحد إيراين يف ادلائة للغة اإليرانية )فيلم  00(، مقابل إيرانية ناطقة بالفرنسية أفالم 2يف ادلائة ) 34 بنسبة، 0202

 . (ةمصحوب برتمجة إىل الفرنسية أسفل الشاش

 اللغة الموظفة في األفالم السينمائية

 
 اللغة الموظفة في مختلف برامج الخيال

من  يف ادلائة 43 حوايل مثلت الدارجة ادلغربية
رلموع اللغات ادلوظفة يف برامج اخليال على القناة 

ركية ومكسيكية تإنتاجات بث نتيجة  "الثانية"
وبر أكتشهر  فخالل .إىل الدارجة ادلغربيةمدبلجة 

يف  مسلسالت مدبلجة، 2حلقة من  055 مت بث
يف ادلائة من  02شرقية حني مل تتعد نسبة الدارجة ال

  حلقة من مسلسل ىندي واحد. 00خالل 

 2الفرنسية حضورا ضعيفا مل يتعد اللغة وسجلت 
إيرانية ناطقة  أفالم سينمائية 2يف ادلائة من خالل 

للغة  يف ادلائة ، مقابل أقل من واحدبالفرنسية
 اإليرانية من خالل فيلم إيراين مصحوب برتمجة أسفل الشاشة بالفرنسية.
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 ".في .تي 1ج. قناة "ميدي 

 يت يف" يف رلملو باللغة الفرنسية من خالل بث أربعة أفالم مطولة. 0جاء العرض السينمائي على قناة "ميدي 

 اللغة الموظفة في األفالم السينمائية

 

 اللغة الموظفة في مختلف برامج الخيال

جاءت الدارجة الشرقية أوىل على مستوى 
 قاربت اللغات ادلوظفة يف برامج اخليال بنسبة

 2حلقة من  00من خالل  يف ادلائة 20
، متبوعة بالدارجة ادلغربية بنسبة مسلسالت

حلقة من  02من خالل يف ادلائة  02قاربت 
الكالسيكية  سجلت العربيةو  .مسلسلني

من يف ادلائة  04سبة مل تتعد متواضعا بن احضور 
 ."عمر"من مسلسل  حلقة 00خالل 

أما الفرنسية فجاءت رابعة يف ترتيب اللغات 
أفالم  2يف ادلائة من خالل  02على القناة بـ

 سينمائية.
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 برامج الخيالاألفالم السينمائية وباقي نسب مشاىدة 

ادلشاىدة "ماروك ميرتي" اخلاصة بكل  نسبس مت االعتماد يف استخراج نسب ادلشاىدة على نتائج مؤسسة قيا
قارنة بني نسب نتائج ادلونستعرض يف ما يلي . 0202من القناتني "األوىل" و"الثانية" خالل شهر أكتوبر 

على القناتين  العشرة األكثر مشاىدة أعمال الخيال ادلشاىدة على مستوى القناتني، إىل جانب إبراز الئحة
البرامج  اجلداول ادلوالية، يف حني نقدم يف وجنسية اإلنتاج العمل وقة باللغة ونوعمرف 2115أكتوبر  شهرة طيل

 .األربعة األكثر مشاىدة طيلة الشهر )باحتساب جل الحلقات( حسب كل شكل من أشكال البث

 مقارنة بين نسب المشاىدة على القناتين "األولى" و"الثانية" -1

يال العشرة األولى على القناة "األولى" كلها ذات إنتاج برامج الخمن خالل ادلعطيات ادلستخلصة، فإن 
ىي  برامج الخيال العشرة األكثر مشاىدة على القناة "الثانية"مسلسالت ضمن  ةمخس، يف حني أن مغربي

 على القناة "الثانية" ما تبقى من برامج اخليال أما، مسلسالت( وىندي )مسلسل واحد( 4ذات إنتاج تركي )
 لوحدىاسجلت  "على القناة "الثانية تركية مدبلجةأربعة مسلسالت . وادلالحظ أن غريبهي ذات إنتاج مف

، كما أن برامج الخيال العشرة األولى على القناة "األولى" ما تم تسجيلو فيمجموع مشاىدة فاقت  ةنسب
ج الخيال عدد مشاىدي برامج الخيال العشرة األولى على القناة "الثانية" مثلوا ضعف عدد مشاىدي برام

 العشرة على القناة "األولى".

 مقارنة بين نسب المشاىدة بين القناتين "األولى" و"الثانية" على مستوى برامج الخيال

)الثانية( باآلالف المشاىدة )األولى( باآلالف المشاىدة  على "الثانية" برامج الخيال  على "األولى" برامج الخيال    

)مغربي( ساعة في الجحيم سامحيني )تركي مدبلج( 530 2 488 5  1 
)مغربي( مقطوع من شجرة 273 2 834 4 )مغربي( مسك الليل   4 
)مغربي( ىكذا أريد ثمن الحب )تركي مدبلج( 693 1 395 4  3 
)مغربي( والدي جنان )تركي مدبلج( 669 1 679 3  2 
)مغربي( البرتقالة المرة 423 1 012 3 )مغربي( طريق الرجال   2 
 6  دار الغزالن )مغربي( لعبة الحب )تركي مدبلج( 311 1 855 2
)مغربي( الطريق إلى طنجة 005 1 294 2  7 شيفت سيبريمي )مغربي( 
)مغربي( دموع الرجال 172 1 079 2 )مغربي(الزين ف الثالثين    8 
)مغربي( الزوج الثاني 110 1 676 1  9 مرحبا بصحابي )مغربي( 

)ىندي(قبول  052 1 636 1 أوال )مغربي( أنا نورا   1
1 

 المجموع 452 15 948 31
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 األكثر مشاىدة في القناتين "األولى" و"الثانية" ةالبرامج العشر  -2
 

 قناة "األولى" . أ

بنسبة مشاىدة في ترتيب األعمال األكثر مشاىدة  21أول فيلم سينمائي "كان يا مكان" في الصف جاء 
 خامسالفيلم القصير "طريق الرجال" فجاء ، أما ا2015خالل شهر أكتوبر  ألف مشاىد 818لم تتعد 

 بحوالي مليون ونصف المليون مشاىد. 

األعلى من حيث عدد ادلشاىدين  "ساعة في الجحيم" ادلغربية سلسلةال جاءت إحدى حلقاتمقابل ذلك، 
ف أل 023بفارق  "مسك الليل" ادلغريب متبوعة بالفيلم التلفزيوينبأزيد من مليونني ونصف ادلليون مشاىد، 

يف  مرات يف جدول عشرة برامج األكثر مشاىدة 2 تورد "ساعة في الجحيم"مشاىد. وادلالحظ أن سلسلة 
 ، إذ جاءت يف ادلركزين الثالث واخلامس.حتساب جل حلقات برامج اخليالحالة ا

نسب  ارتفاع، كما أن العشرة األوىل من حيث نسب ادلشاىدة ىي ذات إنتاج مغريب اخليال برامجأن  ويشار إىل
 مساء. 02و 02رتكز على اخلصوص ما بني الساعة يمشاىدة برامج اخليال 

 برامج الخيال األكثر مشاىدة على القناة "األولى"

جنسية  اللغة تاريخ البث توقيت البث
 اإلنتاج

نوع 
 البرنامج

نسب المتابعة 
 باآلالف

  برامج الخيال

22:11:15 02/02/0202  1  ساعة في الجحيم 530 2 سلسلة مغريب دارجة مغربية 

22:07:08 20/02/0202  4  مسك الليل 273 2 فيلم تلفزيوين مغريب دارجة مغربية 

00:17:02 22/02/0202  3  ىكذا أريد 693 1 فيلم تلفزيوين مغريب دارجة مغربية 

02:22:25 02/02/0202  2  والدي 669 1 مسلسل مغريب دارجة مغربية 
21:22:02 20/02/0202 ربيةدارجة مغ   2  طريق الرجال 423 1 فيلم قصري مغريب 

00:22:23 02/02/0202  6 دار الغزالن  311 1 مسلسل مغريب دارجة مغربية 

00:25:23 20/02/0202  7 شيفت سيبريمي  005 1 فيلم قصري مغريب دارجة مغربية 

05:25:22 03/02/0202  8 الزين ف الثالثين  172 1 سلسلة مغريب دارجة مغربية 

05:24:22 05/02/0202  9 مرحبا بصحابي  110 1 سلسلة مغريب دارجة مغربية 

00:02:25 24/02/0202  11 أنا نورا أوال  052 1 فيلم تلفزيوين مغريب دارجة مغربية 
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 قناة "الثانية" . ب

يف ترتيب من حيث ادلشاىدة  042يف الصف على القناة "الثانية"  "Une Séparation"جاء أول فيلم سينمائي 
ألف مشاىد، يف  222 شاىدين مل يتعدبعدد من ادل ،2015 خالل شهر أكتوبر ادلبثوثة ،ألعمال األكثر مشاىدةا

، اىدشماليني ونصف ادلليون م 2حوايل استقطاب يف  "سامحيني" الرتكيادلسلسل  حلقة واحدة من حني جنحت
 ليون مشاىد. بفارق يفوق نصف ادل "مقطوع من شجرة"متبوعة حبلقة من ادلسلسل ادلغريب 

سلسل ادلفإن  ،ادلشاىدة بدون حذف حلقات ادلسلسالت نا ترتيب الربامج كما جاءت يف نتائج قياسوإذا أخذ
ألف  244ماليني و 2تراوح ما بني  بعدد من ادلشاىدينمركزا األول  02الـ ت حلقاتواحتكر  "سامحيني"الرتكي 

و ، تلت02 يف الصف "مقطوع من شجرة"سل ادلغريب ألف مشاىد، قبل أن يظهر ادلسل 523ماليني و 2مشاىد و
 ."سامحيني" الرتكي سللسادلمن  أخرى حلقات 2مباشرة 

مسلسالت، من بين برامج الخيال الحائزة على أعلى عدد من المشاىدة، ىي مسلسالت  2والمالحظ أن 
بالدارجة  مت بثوالذي  "قبول"ندي ، كما أن الدارجة ادلغربية ىيمنت على أغلبية الربامج باستثناء ادلسلسل اذلتركية

أول  فإنو مقابل ذلك جند أنادلسلسالت واألفالم التلفزيونية، خبصوص  واضحا اىتمام ادلشاىدوإذا كان  الشرقية.
ألف مشاىد وىي  222عد ادلليون وبعدد من ادلشاىدين مل يت 000الصف من حيث ادلشاىدة حتتل سلسلة 

 ."ناس الحومة"السلسلة ادلغربية 

خالل مالحظة أخرى تظهر خالل استقراء ادلعطيات الواردة يف اجلدول، وىو ارتفاع نسب مشاىدة برامج اخليال 
 (.02و 00و 05و 04و 02و 02و 02فرتات متفرقة من اليوم )الساعة 

 برامج الخيال األكثر مشاىدة على القناة "الثانية"

 توقيت 
 البث

 تاريخ
البث   اللغة 

جنسية 
رنامجنوع الب اإلنتاج  

 عدد المشاىدين
باآلالف   

 برامج
الخيال   

 

 1 سامحيني 488 5 مسلسل تركي دارجة مغربية 02/02/0202 19:18:44

21:53:29 00/02/0202 
 مسلسل مغريب دارجة مغربية

 4 مقطوع من شجرة 834 4

13:34:28 02/02/0202 
 مسلسل تركي دارجة مغربية

 3 ثمن الحب 395 4

 2 جنان 679 3 مسلسل تركي دارجة مغربية 05/02/0202 18:29:37

 2 البرتقالة المرة 012 3 فيلم تلفزيوين مغريب دارجة مغربية 22/02/0202 21:49:05

14:49:29 02/02/0202 
 6 لعبة الحب 855 2 مسلسل تركي دارجة مغربية
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23:15:51 02/02/0202 
 7 الطريق إلى طنجة 294 2 فيلم تلفزيوين مغريب دارجة مغربية

18:11:24 02/02/0202 
 8 دموع الرجال 079 2 مسلسل مغريب دارجة مغربية

23:26:01 20/02/0202 
 9 الزوج الثاني 676 1 فيلم تلفزيوين مغريب دارجة مغربية

15:52:16 02/02/0202 
 11 قبول )ىندي( 636 1 مسلسل ىندي دارجة شرقية

 

 انية" حسب أشكال البثاألعمال األكثر مشاىدة في القناتين "األولى" و"الث .3

 قناة "األولى" -أ

شهر أكتوبر مليون ونصف مليون مشاىد، يف  لثت خالاليت ب   )ادلطولة( األفالم السينمائية عدد مشاىدي بلغ
ماليني مشاىد. ووسط الئحة األفالم الثمانية الطويلة  2حني حظيت األفالم القصرية بنسبة مشاىدة فاقت 

بعدد قليل من ادلشاىدين إال  (ىندي) األجنيب الوحيد فيلمال (، مل حيضادلغربية ارجةمنها ب ثت بالد 3) والقصرية
 . آالف مشاىد بالنظر إىل توقيت بثو يف الساعة الواحدة والنصف صباحا 3 بلغ

األعمال األربعة األكثر فإن ، "إمرأة من الصعيد الجواني" وادلسلسل ادلصري "قبول"وباستثناء الفيلم اذلندي 
، )أفالم سينمائية مطولة وقصرية وأفالم تلفزيونية ومسلسالت وسلسالت( يف كل صنف من برامج اخليال ةمشاىد

 .كلها ذات إنتاج مغربي  كانتعمال،  04أي ما رلموعو 

حلقة يف  03ثت منو الذي ب   "والدي" ادلغريب سلسلادلووسط تختلف أشكال البث على القناة "األوىل"، جاء 
بث . وي  باحتساب مجيع حلقاتو ألف مشاىد 424مليون و 02 ل من حيث ادلشاىدة بـالشهر يف الصف األو 

 دقيقة. 22ادلسلسل يف توقيت الذروة )الثامنة مساء( وتبلغ مدة حلقاتو حوايل 

 المطولة( األفالم السينمائية( 

باآلالف عدد المشاىدين اللغة   برامج الخيال جنسية اإلنتاج 
يا مكان كان مغربي 404 دارجة مغربية  1 

 4 كان يا مكان )إعادة( مغربي 222 دارجة مغربية

 3 خارج التغطية مغربي 024 دارجة مغربية

 2 ميلي نا ميلي ىيم ىندي 3 ىندية

 

 



21/24 

 

 األفالم القصيرة 

باآلالف عدد المشاىدين اللغة   برامج الخيال جنسية اإلنتاج 
الجطريق الر  مغربي 423 1 دارجة مغربية  1 

ةدارجة مغربي  4 شيفت سيبريمي مغربي 219 1 

 3 الليلة األخيرة مغربي 011 1 دارجة مغربية

 2 إزوران مغربي 454 بدون صوت

 
 السلسالت 

باآلالف عدد المشاىدين اللغة   برامج الخيال جنسية اإلنتاج 
حلقات( 3)  دارجة مغربية  1 ساعة في الجحيم مغربي 819 9

حلقة( 00)  دارجة مغربية  4 الزين في الثالثين مغربي 948 7

حلقات( 0)  دارجة مغربية  3 مرحبا بصحابي مغربي 081 2

ابولكالطريق إلى   مغربي 044 1 )حلقة واحدة(  دارجة مغربية  2 

 

 مسلسالت 

باآلالف عدد المشاىدين اللغة   برامج الخيال جنسية اإلنتاج 
(حلقة 03) دارجة مغربية  1 والدي مغربي 868 20 

شرقيةدارجة   4 إمرأة من الصعيد الجواني مصري 534 7  (حلقة 20)    

(حلقة 22) دارجة مغربية  3 شيب وشياب مغربي 489 5 

 2 دار الغزالن مغربي 817 3   (حلقات 2)   دارجة مغربية

 

 األفالم التلفزيونية 

باآلالف عدد المشاىدين اللغة   برامج الخيال جنسية اإلنتاج 
 1 مسك الليل مغربي 273 2 دارجة مغربية

 4 ىكذا أريد مغربي 693 1 دارجة مغربية

 3 أنا نورا أوال مغربي 052 1 دارجة مغربية

 2 الشوط الثاني مغربي 734 دارجة مغربية
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 قناة "الثانية" . أ

، أي مشاىد ألف 432ومليون  ،(02ساألحد ابتداء من ب ثت يوم ) األربعة بلغ عدد مشاىدي األفالم السينمائية
ماليني ونصف  2 حوايل) "سامحيني"مرات من عدد مشاىدي حلقة واحدة من ادلسلسل الرتكي  3 أقل حوايل

 A Proposوألف مشاىد  222 بـ Une Séparation وجاءت نسب مشاىدة األفالم اإليرانية كالتايل:(. ادلليون

d’Elly و ألف مشاىد 255بـLe Passé و Les Enfants de Bellevilleاىدألف مش 222 بأقل من. 

عدد  رلموع من جاء أقلألف(  432يشار إىل أن رلموع عدد مشاىدي األفالم السينمائية األربعة )مليون وو 
ألف مشاىد  200مليون و 22مشاىدي اإلنتاجات األربعة األوىل يف كل صنف من برامج اخليال )ادلسلسالت: 

 .ألف مشاىد( 202اليني وم 4األفالم التلفزيونية:  –ألف مشاىد  320مليون و 00السلسالت:  –
إنتاجا(  00وباالقتصار على اإلنتاجات األربعة األوىل يف صنف ادلسلسالت والسلسالت واألفالم التلفزيونية )

مدبلجة إلى الدارجة المغربية  تركية ومكسيكية أعمال 2 فإنعلى القناة "الثانية"،  2015 خالل شهر أكتوبر
مليون  20، إذ قاربت لخيال ذات اإلنتاج المغربيلأعمال  8 مجموع عدد مشاىدي اوز عدد مشاىديهاجت

بلغ عدد مشاىديو خالل شهر "ثمن الحب"  الرتكي سلسلادلمليون مشاىد، بل إن  22مشاىد مقابل حوايل 
مليون  02بعدد من ادلشاىدين قارب  "سامحيني" بادلسلسل الرتكيمليون مشاىد متبوعا  02أكتوبر أزيد من 

 مشاىد. 

 السينمائية األفالم 

باآلالف عدد المشاىدين اللغة   برامج الخيال جنسية اإلنتاج 
 Le Passé 1 إيراني 396 فرنسية

 Une Séparation 4 إيراني 635 فرنسية

مصحوبة برتمجة أسفل الشاشة إىل الفرنسية ،إيرانية  Les Enfants de إيراني 346 
Belleville 

3 

 A Propos d’Elly 2 إيراني 499 فرنسية

 
 السلسالت 

باآلالف عدد المشاىدين اللغة   برامج الخيال جنسية اإلنتاج 
حلقات( 5) دارجة مغربية  1 ناس الحومة مغربي 896 10 

(اتحلق 5) دارجة مغربية  4 حديدان مغربي 039 7 

 3 إلى األبد مغربي 139 2  حلقات( 4)  دارجة مغربية

حلقات( 2) دارجة مغربية  2 باكو إسباني 628 1 
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 مسلسالت 

باآلالف عدد المشاىدين اللغة   برامج الخيال جنسية اإلنتاج 
(حلقة 25) دارجة مغربية  1 ثمن الحب تركي 061 20 

(حلقة 32)  دارجة مغربية  2 سامحيني تركي 908 13 

(حلقة 04)  دارجة مغربية  3 مقطوع من شجرة مغربي 239 7 

(حلقة 20)  دارجة مغربية  4 جنان تركي 213 5 

 

 األفالم التلفزيونية 

باآلالف عدد المشاىدين اللغة   برامج الخيال جنسية اإلنتاج 
 1 البرتقالة المرة مغربي 012 3 دارجة مغربية

 4 الطريق إلى طنجة مغربي 294 2 دارجة مغربية

 3 الزوج الثاني مغربي 676 1 دارجة مغربية

 2 انفصام مغربي 632 1 دارجة مغربية
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 ملخص

، الذي أخدناه منوذجا يف ىذا التقرير، بثت قناة "األوىل" ستة أعمال سينمائية مغربية 2015خالل شهر أكتوبر 
، علما أن تاريخ إنتاجها يرتاوح ما بني ، نصفها فقط يندرج ضمن البث األولأفالم( 4) وقصرية)فيلمان(  طويلة
، يت يف" مل يبثا أي عمل سينمائي مغريب 1نية" و"ميدي ، يف حني أن كال من القناتني "الثا2014و 2007سنيت 

 2013و 2004لكل منهما ترواح تاريخ إنتاجها بالنسبة إىل األوىل ما بني  سينمائية أجنبية أعمال 4بل بثتا 

 .2010و 2005وبالنسبة إىل الثانية ما بني 

اختالف يف جنسيتها حسب  بشكل كبري على صنف ادلسلسالت، لكن مع  ركزت أن القنوات الثالثويالحظ 
على ادلسلسالت ادلغربية بشكل كبري مع حضور ضعيف للمسلسالت ادلصرية،  ركزتكل قناة، فالقناة "األوىل" 

مقابل جلوء القناة "الثانية" بشكل مكثف إىل اإلنتاجات الرتكية وادلكسيكية مع حضور ضعيف لإلنتاجات 
 موزعا بني اإلنتاجات الشرقية وادلغربية. عرض ادلسلسالت اهيت يف"، فجاء في 1ادلغربية. أما قناة "ميدي 

ا مل تتعد يف أحسن "األوىل" و"الثانية"، فإن نسبته اليت سجلت حضورىا فقط على القناتنياألفالم التلفزيونية، أما 
 .يف كل قناة على حدة وسط باقي برامج اخليال يف ادلائة 12األحوال 

فأربعة  ادلشاىد ادلغريب تستهويو بالدرجة األوىل ادلسلسالت الرتكية،أن  يتضحعلى مستوى نسب ادلشاىدة، 
مسلسالت تركية مدبلجة على القناة "الثانية" سجلت لوحدىا نسبة مشاىدة فاقت رلموع ما مت تسجيلو يف 

 برامج اخليال العشرة األوىل على القناة "األوىل".

من خالل  بعالقة مع نسب ادلشاىدة ج ادلغريبتسجيل بروز نقط مضيئة خبصوص اإلنتا  ومقابل ذلك، أمكن
 مسلسلي "والدي" على القناة "األوىل" ومقطوع من شجرة على القناة "الثانية".

 


