
1 
 

 
 
 

 وسائل اإلعالم مشروع رصد ومتابعة التنوع في 
 

 
 1تقرير رقم 

 التنوع اإلعالمي في أثناء االنتخابات البرلمانية المصرية
 (1111ديسمبر  –)نوفمبر 

 
 

 إعداد: د/ رشا عبد اهلل
 

  



2 
 

النزيه فاعلة، ويستمد اإلعالم منظومة إعالمية  ةأي من السمات ذات األهمية الُكبرى فييعد التنّوع 
ته من التزامه بتحقيق مبادئ االستيعاب والشمولية، من خالل الحرص على اوالمتوازن صالحي

كافة األقليات متع بما ي، موضوع صحفيإخبارية أو قصة  ةالجوانب المطروحة في أيكافة  تغطية
 بالتمثيل الكافي لها.  االقتصاديةو والطوائف الدينية والعرقية والجغرافية واالجتماعية 

يناير إلحداث إصالحات كبرى في منظومة العمل  52وقد تطلع المصريون في أعقاب ثورة 
حجم اإلصالحات، إن وجدت، التي طالت وسائل اإلعالم الحكومية  ، بيد أنمصراإلعالمي في 

أربعة تقارير  من . وُيعد هذا التقرير هو األول في سلسلةغير ملموسال يزال  والخاصة في مصر
تحليل التنوع في وسائل اإلعالم المصرية. ويرمى هذا التقرير لوضع رؤية دقيقة إلى تهدف 
والتنوع في المضمون اإلعالمي  الشموليةحول مقدار  –وتتسم بالبساطة في الوقت ذاته  –وعلمية 

 كخطوة لتمهيد الطريق أمام هذه اإلصالحات. 

ار تغطيتها لالنتخابات البرلمانية ويتناول هذا التقرير قضية التنوع في وسائل اإلعالم على مد
ويعرف التنوع بمدى الشمولية لمختلف الفئات من . 5122المصرية، والتي انطلقت في نوفمبر 

وأية عوامل أخرى مما قد يجعل األفراد أو  الجنسحيث العرق والدين والجنسية والعمر والدخل و 
وباعتبار أنها أول انتخابات  الجماعات مختلفين عن بعضهم البعض، ولكن على قدم المساواة.

يناير في مصر، فقد كان من المهم توثيق التغيرات وأشكال التحسن  52برلمانية تجري بعد ثورة 
 والتحديات التي قابلت التغطية اإلعالمية للعملية االنتخابية. 

 
 المنهجية والعينة 

اعتمد هذا التقرير في منهجيته على كل من تحليل المضمون الكمي، وتحليل الخطاب النوعي 
بغية الخروج برؤية واضحة وعلمية إزاء التنوع في وسائل اإلعالم المصرية. وقد تناولنا في هذا 

حف، التقارير وسائل اإلعالم المطبوعة والتليفزيونية. وقمنا بتحليل القضايا التي تضمنتها أربع ص
إلى جانب حلقات من أربعة برامج حوارية )التوك شو(، ونشرات األخبار المسائية في التليفزيون 

ة لوسائل اإلعالم الحكومية مثلممع عينة المصري الحكومي. وقد جاء استخدام التحليل الكّمي 
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الصحف الحكومية وصحيفتين  أهم . وقد وقع االختيار على صحيفتين منوالخاصة )المستقلة(
 ها هي: االصحف الخاصة. وكانت الصحف التي تابعن أهم من

 )حكومية( األهرام (2

 )حكومية( األخبار (5

 )خاصة( اليوم المصري (3

 )خاصة(  الشروق (4

جمااًل،  تناولت االنتخابات  وموضوع صحفيإخبارية قصة  5934قام الُمحللون بتحليل وا 
 .5122ديسمبر  24نوفمبر وحتى  5المصرية في الصحف األربع خالل الفترة من 

رصدنا تغطية االنتخابات ف، الخطابكما أجرينا دراسة نوعية للتغطية التليفزيونية من خالل تحليل 
في النشرة اإلخبارية الرئيسية للتليفزيون الحكومي )نشرة أخبار التاسعة مساًء( وفي عدة برامج 

ت( و)مباشر من مصر(، حوارية منها برنامجين سياسيين على التليفزيون الحكومي وهما )اتجاها
وبرنامج أون تي في، وبرنامجين على القنوات الخاصة المستقلة وهما )بلدنا بالمصري( على قناة 

ات التي تناولت موضوع ر قف، وقد ركزنا في تحليلنا فقط على ال5)العاشرة مساًءا( على قناة دريم 
 االنتخابات. 

وقد بحثت الدراسة قضية التنوع من حيث الشخصيات التمثيلية التي استضافتها هذه الوسائل، 
 إضافة إلى الموضوعات التي تم ذكرها أو مناقشتها. 

 
 النتائج 

 تحليل الصحف:  -1
ارتبطت بموضوع االنتخابات في وموضوع صحفي قصة إخبارية  4332 كان هناك إجماالً 

 22نوفمبر )وهو اليوم الذي شهد انطالق الحملة االنتخابية( و 5بين  الصحف األربع خالل الفترة
 التي تناولتها كل صحيفة كالتالي:  والمواضيع الصحفية . وكان عدد القصص اإلخبارية1ديسمبر

                                                           
1

قابلتنا مشكلة في الحصول على أعداد قليلة لبعض الصحف، لذا تم استبعادها من التحليل.    
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 2151األهرام: 
 2234األخبار: 

 2232المصري اليوم: 
 313الشروق: 

 

 
 

ومن حيث نوع القصص اإلخبارية، كان أكثر من نصفها عبارة عن قصص إخبارية محضة 
مواضيع ( 2232% منها )أي 5122قصة إخبارية(؛ فيما كانت  5352% أو 2523)بنسبة 
 قصة( مقاالت رأي أو افتتاحيات.  255% )أو 25و صحفية؛ وتحقيقات

( منها صغير 3423)% 52قصة، جاء  4332ومن بين مجمل القصص البالغ عددها 
( متوسطة المساحة )أي 225أي ) %2222صفحة؛ و 2/4المساحة، أي تقل مساحتها عن 

 245% منها فقط )أي 322صفحة(؛ فيما شغلت  2/5وحتى أقل من  2/4تتراوح مساحتها بين 
 قصة( نصف صفحة أو أكثر. 
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موضوعية والنزاهة في الصحف األربع وفق مقاييس ال ةالصحفي المعاييرة جودثم تطلعنا إلى 
% أو 1423والتوازن. وجاء تحت تصنيف "موضوعي" نحو ثالثة أرباع القصص اإلخبارية )بنسبة 

 ثارةقصة(، أي أنها التزمت بالفصل بين الحقائق واآلراء، وخال مضمونها من نزعات اإل 3141
% 51نحو  وصنفومن التشهير أو اللجوء إلثارة عواطف سلبية نحو الفئة المذكورة في الخبر. 

قصة( "غير موضوعي". ومن  533% )أو 221قصة( "موضوعًيا إلى حّد ما"، ونحو  525)أو 
التي انطبق عليها تصنيف "غير  المثير لالهتمام أن نحو ثالثة أرباع القصص اإلخبارية

 قصة( جاءت من صحيفة األهرام.  212% أو 1324)موضوعي" 

مفاهيم تقع في صلب  يمن زاوية النزاهة والتوازن، وه ولم تأت األرقام على نفس مستوى الجودة
قضية التنوع. وجاء تعريف النزاهة والتوازن على أنها "تغطية كل جوانب الخبر بداًل من االقتصار 

 5524% أو 2222تعريف، ُصنفت نصف األخبار فقط )على جانب واحد". وبناء على هذا ال
قصة( بأنه "نزيه  2153% أو 52نف ربع آخر )قصة( باعتبارها "نزيهة ومتوازنة". فيما صُ 
وال  هةنزي تقصة إخبارية( بأنها "ليس 522% أو 2323ومتوازن إلى حد ما"، فيما ُصنف ُخمسها )

 ". متوازنة
 

 تنوع المواضيع: 
( بشكل 3111% أو 5222)والمواضيع الصحفية اقتصر موضوع أغلب القصص اإلخبارية 

صرف على تناول األوضاع السياسية المحلية ولوجستيات العملية االنتخابية، فيما لم يتصدى إال 
القليل للغاية منها لبرامج المرشحين البرلمانيين أو خططهم لخدمة الناخبين. واحتل المرتبة الثانية 

الشوارع المصرية. وقد حاز هذا  من حيث مناقشات االنتخابات موضوع الجريمة وغياب األمن في
%(. كما حاز الدين )كموضوع من 423قصة إخبارية )بنسبة  522الموضوع تغطية في 

قصة  42%(؛ والعالقات الدولية في 222قصة إخبارية )بنسبة  45الموضوعات( تغطية في 
ر % من حجم التغطية. والملفت للنظ2موضوعات أخرى فنالت أقل من أية %(؛ أما 2)بنسبة 

% من التغطية هي القضايا التي يعتمد عليها الناخب 2هنا أن القضايا التي نالت نسبة أقل من 
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%( 121في العادة الختيار من يمثله برلمانًيا، وهي التي تشمل القضايا االجتماعية )بنسبة 
%( والثقافة والفنون 122%( والصحة )122%( والتعليم )122والقضايا االقتصادية )بنسبة 

%(. كما نالت القضايا المتصلة بالتنوع نسبة مئوية ضئيلة 124%( والعلوم والتكنولوجيا )123)
% فقط من القصص اإلخبارية؛ وقضايا 122للغاية من التغطية. فمثاًل، نوقشت قضايا المرأة في 

وذوي  ؛%(124%؛ والقضايا المتصلة باألقليات الدينية، ومنها األقباط )122األطفال في 
دة(؛ وكبار السن احقصة إخبارية و  -%( واألقليات الِعرقّية )صفر% 122ت الخاصة )االحتياجا
 (. دةاحو قصة إخبارية  -)صفر% 

 
 التنوع الجغرافي:

. وقد 5122تحسن التنوع الجغرافي بشكل الفت في التغطية اإلعالمية لالنتخابات البرلمانية لسنة 
التي عانت منها التغطية اإلعالمية لفترة  كان غياب هذا التنوع في السابق من بين المشكالت

طويلة، حيث انصب معظمها على القاهرة، وبشكل قليل على اإلسكندرية. وقد اختلفت هذه 
قصة إخبارية تناولت تغطية  4332الصورة اختالًفا كبيًرا في الجولة االنتخابية األخيرة. فمن بين 

قصة(، فيما جاءت  2551% أو 5523بة % منها عن القاهرة )بنس31لالنتخابات، جاء أقل من 
 2322% أو 3225قصة عن اإلسكندرية، وتوزع ثلث هذه القصص )بنسبة  543% أو 223

قصة إخبارية( على عدة محافظات مصرية من ضمنها القاهرة أو اإلسكندرية، فيما جاءت نسبة 
رية. أما قصة( تتحدث عن محافظات أخرى غير القاهرة أو اإلسكند 2235% أخرى )أي 5524

دولية )مثل القصص التي  ةجغرافيقصة إخبارية( فغطت مواقع  531% المتبقية )أو 222نسبة الـ 
التغطية من حيث تنوع (. وقد عبر هذا إجمااًل عن تحسن كبير في الخارج تتناول المصريين

 مقارنة بتغطية االنتخابات السابقة. الجغرافية 
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 التنوع الجنسي: 
تحيزها المفرط للذكور وموضوع صحفي قصة إخبارية  4332أظهر تحليل التنوع الجنسي في الـ 

 ذكور، 232145فرد، منهم  242112وضد اإلناث. وقد تضمنت القصص اإلخبارية مقابالت مع 
وهو ما يعني أن  ،% لإلناث225و % للذكور3325فقط من اإلناث، وبنسبة مذهلة هي  323و

 .من الذكور 22لموضوعات الصحفية يظهر مقابلها تظهر في ا أنثى كل
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 التنوع الديني: 
بالغة، وهو في نفس الوقت جانب ال يسهل الهمية ذات األُيعد التنوع الديني أحد الجوانب األخرى 

قبطي واضح أو بناء على إشارة  ى األقباط هنا إما على أساس اسمقياسه. وقد تم التعرف عل
فرد فقط يحملون أسماء  422القصة اإلخبارية لهم على أنهم أقباط. وقد أوضح التحليل ظهور 

% فقط. ولم نجد ذكًرا ألي 1213فرد، ويشكلون نسبة  24112قبطية من بين إجمالي عدد أفراد 
 مثلىأال تكون هذه الطريقة أنه من الجائز  ندرك. ونحن أخرى أقلية دينية ةأفراد آخرين من أي

ضوء الغياب  فيلقياس الهوية الدينية، ولكنها الوحيدة التي أتيحت لنا أثناء إعداد هذا التقرير. و 
الهائل لتمثيل األقليات الدينية، ال يمكن أن تبتعد األرقام الدقيقة الُمطلقة عن األرقام التي أوردناها. 

الديني عند اإلطالع على الرسم البياني التالي. فكما ويتضح هذا الغياب المذهل لتمثيل التنوع 
نرى، نجد أن العمود المسمى "األقباط" يكاد ينعدم وجوده تماًما، ألن نسبة تمثيل األقليات الدينية 

 .ضئيلة للغاية
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 األقليات العرقية وغيرها من األقليات: 
األقليات العرقية وقطاعات مهمة أخرى من وتطالعنا الصورة بشكل أكثر سوًءا فيما يتعلق بتمثيل 

أو األطفال أو كبار السن. فلم تذكر القصص  واإلعاقة المجتمع مثل ذوي االحتياجات الخاصة
أشخاص فقط من أصول عرقية مختلفة كالبدو أو النوبيين. كما تضمنت  2اإلخبارية سوى 

أطفال،  2شخًصا من كبار السن و 55و شخًصا من ذوي االحتياجات الخاصة، 22فقط األخبار 
 مغترًبا.  51وتضمنت مقابالت مع 

 
 التغطية التليفزيونية  -1

اعتمد على تحليل  وتحديداً ، على المنهجية الكيفيةتحليل التغطية التليفزيونية في هذا التقرير اعتمد 
خبار التاسعة خطابي نقدي لبعض حلقات نشرة األخبار الرئيسية للتليفزيون المصري الحكومي )أ

مساًءا( إلى جانب أربعة برامج حوارية. ويتمثل هدف التحليل في اإلشارة إلى بعض الجوانب 
، مع إلقاء الضوء على بعض مواطن الضعف الواجب أن تبذل اً ر يكب ناالمعينة التي شهدت تحس

 فيها جهود إضافية. 
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لى جانب النشرة اإلخبارية اليومية، كانت البرامج الحوارية )التوك شو( التي خضعت للتحليل هي  وا 
)اتجاهات( و)مباشر من مصر( على التليفزيون المصري الحكومي، باإلضافة إلى برنامج )بلدنا 

تحليل . وقد اقتصر ال5وبرنامج )العاشرة مساًءا( على قناة دريم أون تي في بالمصري( على قناة 
 االنتخابات.  موضوعات التي تناولت ر قفعلى ال

، تركزت مناحي التحسن في تحقيق التنوع الجغرافي في تغطية االنتخابات. الصحف في وكما
تغطية حية مباشرة استمرت طوال أيام االنتخابات  أون تي في فعلى سبيل المثال، أذاعت قناة 

ر مراسلو اإلذاعة الخارجية على الهواء مباشرة لكافة المحافظات التي جرى فيها التصويت، وظه
في األستوديو. كما شهد من الخبراء وهم يعدون تقاريرهم ومقابالتهم الميدانية يرافقها التحليل 

التليفزيون الحكومي تحسًنا كبيًرا في هذا الخصوص، حيث أوفد التليفزيون بعض المراسلين لنقل 
ذاعة تقاريرهم الميدانية عل هذه التغطية  تركز، فيما كانت من المحافظات ى الهواء مباشرةالوقائع وا 

 االنتخابية في السابق على القاهرة فقط. 

ومع ذلك، لم تحظ التقارير اإلخبارية بقدر كاف من التنوع، فلم تزل النشرات اإلخبارية في 
لسياسي وليس التليفزيون المصري تحدد ترتيب األخبار التي تلقيها على أساس قواعد البروتوكول ا

الخبر الرئيسي الذي  ثال، عادة ما كانلخبر نفسه. فعلى سبيل المالصحفية لقيمة العلى أساس 
جرى تداوله في أيام االنتخابات يتحدث عن قيام المشير حسين طنطاوي بتفقد العملية االنتخابية 

تنحو باتجاه عدم الموضوعية يفترض أنها اخبارية شعارات  ةشاشالوزيارة لجان االقتراع. وُتظهر 
تعبر حيث تتحدث عن المجلس األعلى للقوات المسلحة باعتباره "حامي" الثورة بينما "مصر 

ت الجيش، تذيع كان الشارع المصري يموج بالغضب ضد انتهاكا بينماو الطريق إلى الديمقراطية". 
المصطفة خارج اللجان. أما لجنود الجيش وهم يوزعون الماء على طوابير الناخبين  النشرات صوراً 

 دائمًا ما، فنفسها في إطار القصة اإلخبارية اً ، وأحياناإلخبارية اآلراء التي ظهرت أثناء المقابالت
أصوات قوية  ةدون إفساح المجال ألي والمجلس األعلى للقوات المسلحة، تأخذ جانب الحكومة

رًدا على خبر يتناول قيام  فمثالً خلط الخبر بالرأي  تحاالواضحة من أمثلة  وهناكللمعارضة. 
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"وتعد االنتخابات هي الحل  :في نهاية الخبرالمذيع قال  ،قطاعات من الثوار بمقاطعة االنتخابات
 ديسمبر(.  2الوحيد لتحقيق النقلة الديمقراطية المتعثرة منذ فبراير الماضي" )

النساء واألقليات الدينية كخبراء في نشرات األخبار المصرية، كما لم تحظ  تظهرما  اً ونادر 
ضيًفا ظهروا خالل الحلقات الثماني التي أخضعناها  44األقليات العرقية بأي تواجد. فمن بين 

أشخاص يحملون أسماء قبطية. ولم تجر مناقشة أية  4نساء و 4للتحليل، لم يكن منهم سوى 
 يما يخص االنتخابات. قضايا تتصل بالتنوع ف

ي المصري نفس النمط، رغم ما لوحظ من زيادة في امج الحوارية في التليفزيون الحكوموتحذو البر 
التعدد والتنوع من حيث نوعية الضيوف الذين تمت استضافتهم. فقد حاول التليفزيون المصري 

سان، وأساتذة في اإلعالم مثاًل استضافة ممثلين عن األحزاب المختلفة، وقلة من خبراء حقوق اإلن
 ذاتأصوات معارضة  استضافة ما يتمعادة فوالقانون. ورغم هذا التنوع الظاهري في الضيوف، 

لجانب النظام. وعلى غرار ما ُيذاع في األخبار،  امجالبر ينحاز مقدمو  ما عادة، و خفيضةنبرة 
تصريحات على الحكومي البرامج الحوارية على شاشة التليفزيون المصري  مقدمي عن تصدر

غرار "وقد رأينا صور جنود الجيش وهم يحملون امرأة عجوز لإلدالء بصوتها" )برنامج اتجاهات، 
اإليجابية عن الجيش الشخصية أحياًنا للحديث عن تجاربهم وآرائهم  ، أو يتطوعوننوفمبر( 31

 والمجلس األعلى للقوات المسلحة. 

ضرة في البرامج الحوارية في التليفزيون المصري الحكومي. ومرة أخرى، نجد نفس مشكلة التنوع حا
 2ضيًفا، منهم  15حلقات أخضعناها للتحليل في هذا التقرير، استضافت هذه الحلقات  1ففي 

لقضايا التنوع ذات ات مناقش أية ون أسماء قبطية. ومرة أخرى، لم تجرليحم 3فقط من النساء و
القضايا محل اهتمام من جانب الحمالت االنتخابية  تلكن الصلة باالنتخابات، رغم ضرورة أن تكو 

 للمرشحين. 

 وتقدمهذات الشعبية الحوارية أحد البرامج  ، والذي يعدبرنامج )العاشرة مساًءا(خضع للتحليل أيضًا 
مذيعة )منى الشاذلي(. وقد بدا البرنامج مهتًما بتواجد مختلف األصوات في حلقاته خالل فترة ال
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االنتخابات، كما أخذ على عاتقه واجب نشر الوعي حول جوانب العملية االنتخابية المختلفة. فعلى 
نوفمبر،  52سبيل المثال، جرى في األستوديو إنشاء نموذج محاكاة للجان االقتراع في حلقة 

الخطوات لتوضيح للناخبين  يقوم بعمل "بروفه"نائب وزير الداخلية أن  من الضيف وهووُطلب 
لمختلفة في عملية التصويت. كما أذاع البرنامج حلقة توضيحية أخرى عشية الجولة الثانية من ا

االنتخابات، حيث قدم أحد الضيوف من الخبراء "مراجعة نهائية" لخطوات التصويت قبل 
 االنتخابات، مستعيًنا بخرائط انتخابية وجداول ورسوم بيانية وتوضيحية. 

البرنامج استضافة أشخاص من مختلف الخلفيات السياسية،  ومن حيث تنوع الضيوف، يحاول
وخبراء وأساتذة جامعيين في عدد من التخصصات المهنية، إلى جانب مواطنين عاديين. ورغم 

حلقات تم تحليلها، استضاف  2ذلك، ظهر التمثيل الجنسي منحاًزا بدرجة كبيرة نحو الرجال. ففي 
 . ًا واضحاً قبطي احدة، وليس بينهم أي شخص يحمل اسماً و  ضيًفا، ليس بينهم امرأة 22البرنامج 

أون تي على قناة  تقدمهالشعبية، و  ذات)بلدنا بالمصري( أحد البرامج الحوارية امج نبر ُيعد كذلك 
التي  ةلا بالمصري( من بين البرامج القليالمذيعة )ريم ماجد(. ويعتبر الكثيرون برنامج )بلدنفي 

حول ما إذا كانت مفاهيم الموضوعية والنزاهة  جدالً أثار أحياًنا  مماتعبر عن صوت الثورة، 
والتوازن هي مفاهيم يجدر أن تكون حاضرة في برنامج حواري، خاصة إذا كان هذا البرنامج ُيذاع 

كانت مقدمة البرنامج صريحة في إعالن تأييدها للثورة. ورغم قد على إحدى القنوات الخاصة. و 
 م في معظم الحاالت بشكل واضح ومستقل عن اآلراء عنها. ذلك، كانت الحقائق تُقد

وقد أبلى برنامج )بلدنا بالمصري( بالًء حسًنا للغاية في تحقيق التغطية الحّية لالنتخابات في كل 
في أيام االنتخابات، فقد البرنامج اسمه )ولكنه لم يفقد مذيعته( واندمج ضمن و محافظات مصر. 

والتي امتدت طيلة اليوم. وجدير بالذكر أن البرنامج أون تي في قناة  التغطية الحية المفتوحة على
واألحزاب للبرلمان المرشحين المحتملين  اجراء مقابالت معبفترة كافية قبل االنتخابات بدأ 

منها قبل الثورة،  كان موجوداً ما أيضًا التي تم تشكيلها حديًثا و من كافة األطياف السياسية 
فترات زمنية متساوية إلطالع المشاهدين على برامجها فة األحزاب لالبرنامج كاواستضاف 
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ة بين المرشحين مناظر . وقد ظهر الكثير من المرشحين في البرنامج، وأحياًنا في إطار ةالسياسي
 المتنافسين أو األحزاب المتنافسة. 

ا بتحليلها، التي قمن 3ضيًفا في الحلقات الـ  24)بلدنا بالمصري( استضاف ومن حيث التنّوع، 
 تتحدث بصفة عامة،لكن سيدات، وليس من بينهم من يحملون أسماء قبطية واضحة. و  1منهم 

من األقليات العرقية المهمشة في  اوتستضيف أفرادً عن قيم التنوع وأهميته أحياًنا مقدمة البرنامج 
 مصر وذوي االحتياجات الخاصة. 

من بعض المشكالت المتصلة بالتنوع. فرغم  تعاني البرامج الحوارية في مصربصفة عامة لكن و 
مليون نسمة، نجد مثاًل أن ضيوف هذه البرامج على كافة  52الثراء السكاني للبلد الذي يبلغ 

القنوات التليفزيونية يمثلون فئة محدودة من الخبراء والساسة والمفكرين، ومن ثم نراهم يتواجدون 
بمستغرب مثاًل عند التحويل من قناة إلى  يس. فلبشكل متكرر في استوديوهات القنوات المختلفة

السابقة منذ نصف ساعة أخرى، أن نرى على القناة الجديدة نفس الضيف الذي استضافته القناة 
د نفس الضيف في حوار هاتفي بعدها بساعة مع مذيع قناة مختلفة. وهذا أمر يحّد من فقط، ثم نج

يرسخ دون قصد ذات الشعبية، كما هذه البرامج  تعدد وتنوع األفكار والرؤى المقدمة من خالل
صورة نمطية عن خصائص وسمات ضيوف هذه النوعية من البرامج. ومن ثم، وجب زيادة التنوع 
في هذه البرامج من حيث الضيوف المستضافين، والعمل على استضافة األقليات الجنسية والعرقية 

 ر. االقتصادية في هذه البرامج بشكل أكبو واالجتماعية 

 خاتمة 
ن يكن مبّسًطا، لتنوع التغطية اإلعالمية لالنتخابات  يقدم هذا التقرير تقييًما علمًيا، كمًيا ونوعًيا، وا 
البرلمانية األخيرة في مصر في كل من وسائل اإلعالم المطبوعة والمرئية. ويوضح التقرير إجمااًل 

ذات ي يصل إلى الصحافة والقنوات الحوارية التليفزيونية الذ وأن صوت الغالبية السائدة وحدها ه
 ما أصوات األقليات تتردى أكثر فأكثر في غياهب الصمت. نيب، الشعبية
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منشورة في وموضوع صحفي قصة إخبارية  4332ففيما يتصل باإلعالم المطبوع، ورغم وجود 
جودة تى برغم أن مستوى الصحف األربع التي قمنا بتحليلها ضمن اإلطار الزمني للدراسة، وح

العمل الصحفي اتسم بالمعقولية إجمااًل، إال أن القصص اإلخبارية ركزت في أغلبها على الجوانب 
اللوجستية لالنتخابات البرلمانية ووضع االنتخابات بالنسبة للنظام السياسي القائم في مصر. وفي 

عد الجوهري مثل المكونات نفس الوقت، تجاهلت التغطية الصحفية القضايا المهمة ذات الب
الضرورية لبرامج المرشحين واألحزاب، وكافة القضايا الخاصة باالستيعاب والتنوع فيما يتصل 
بتمثيل النساء واألطفال وكبار السن واألقليات الدينية واألقليات الِعرقية واألقليات االجتماعية 

غيب عنها عندما ت قدراتهامن  لكثيرااالقتصادية. وهذا يوضح لنا أنه حتى الصحافة الجيدة تفقد 
 التنوع والشمولية. قيم 

 ية في وسائل اإلعالم،في تمثيل جميع األقليات المجتمع اً شديدالمضمون قصورًا ظهر تحليل يو 

م الرسائل اإلعالمية لبناء واقعهم االجتماعي تستخدمسألة مثيرة للقلق جدا ألن الناس  يهو 
ظهروا في من األفراد الذين فقط % 225شكلت اإلناث قد و . المجتمعوتصوراتهم لهذه الفئات في 

، صحيفةفي مقابلة  واردممن و من الذكور   15لكل ، وهو ما يعني أن2122بنسبة ، اإلعالم
ال يتعدى ب تمثيل العام للمرأة في مجلس الشعال عجب أن يكون ال، ففقط من اإلناث ت واحدةردو 
 .%5 الـ

 2حيث تم حصر  ،تغطية الصحيفةالوكانت أصوات األقليات األخرى غير موجودة تقريبا في 

 الذين 14001من بين األفراد الـمختلفة مثل البدو أو النوبيين  عرقيةمن أصول  فقط أشخاص

من ذوي االحتياجات الخاصة شخصا فقط   11تم حصر أيضا  التغطية الصحفية.في  واورد
م أسماء له فقط شخصًا  422كما تم حصر األطفال، من  2بار السن وك من 55، وواإلعاقة
 .أخرىذكر أي أفراد آخرين من أقليات دينية  لم يتم استضافة أوو  %،1213بنسبة  مسيحية

القنوات الخاصة بذل بعض يخص األخبار التليفزيونية والبرامج الحوارية، وبينما تحاول  ماوفي
كي تصبح أكثر شمولية وباتت تحقق نجاحات بدرجات متفاوتة، فإن االقتصار الضيق على  الجهد

النجوم" في البرامج الحوارية يمثل تهديًدا خطيًرا على تنّوع الضيوف فئة محدودة بعينها من "
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األفكار وتنوع الوسائل التعبيرية. أما التليفزيون الحكومي المصري فالطريق الذي يتعّين عليه أن 
حيث ينبغي عليه أن يدرك أن الهدف من وجوده هو خدمة كل الشعب ، يسلكه أكثر طوالً 

ولم يكن تمثيل األقليات على نحو أفضل في التغطية التلفزيونية مما كان المصري بكافة قطاعاته. 
وجد أيضا نقص حاد في تمثيل جميع األقليات في التغطية ، حيث عليه في تغطية الصحيفة

 .لالنتخاباتالتلفزيونية 

جمااًل،   اً سابقتتركز  هذه التغطية كانتفبعد أن  ًا،بارز  اً تحسنق التنوع الجغرافي في التغطية حقوا 
ه وجتالنأمل أن يستمر هذا اآلن لتشمل كل محافظة مصرية. و على القاهرة وحدها، امتدت 

 لهالها صوت، و  المجتمعية األقلياتف ،شمل مجاالت أخرى من التنوع والشموليةيل أكثر توسعوي
واجبها أن ترقى إلى  مسؤولية وسائل اإلعالم وتقع على ،ذلك الصوت سمعأن يُ الحق في 
أصوات األقليات أكثر ال تنزلق بحيث  ،حقيقي في المجتمع المصريالتنوع الوتمثل  الشمولي،
 .الصمتدوامة فأكثر في 
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 ةالكاتب عن نبذة
 .القاهرةبكية ير بالجامعة األمالصحافة واإلعالم قسم الدكتورة رشا عبد اهلل أستاذ مشارك في 

 فلوريدا واليةمن جامعة ميامي في ( 5113ديسمبر في اإلعالم )على درجة الدكتوراه  ةحاصل
الجامعة  جائزة دولية، آخرهاالعلمي الث والبحالتدريس جوائز العديد من على  ةحاصل .كيةير األم

 ثالثة كتب والعديد من المقاالت. لها (2011)بداع واإلللتميز في البحوث األمريكية بالقاهرة 
العام  اإلعالموسائل اإلعالم، و  في الشمولية والتنوع اهتماماتها البحثية الرئيسية تشملالعلمية. 

بين  والعالقةر وسائل اإلعالم الجديدة، وال سيما اإلنترنت، تأثيو  واستخداماإلعالم، وتطوير أنظمة 
على التواصل معها عبر تويتر ويمكن  .اعية والنشاط السياسيوسائل االعالم االجتم

@RashaAbdulla  وعبر البريد االلكتروني علىrasha@aucegypt.edu. 
 

 معهد التنوع اإلعالمي عن نبذة
 هي منظمة دولية مكرسة كليا للعمل مع و سائل اإلعالم من أجل تحسين معهد التنوع اإلعالمي

صراعات على المستوى أو  تسبب في خالفاتوالتي يمكن أن تقضايا التنوع التغطية الصحفية ل
لشمولية لمختلف الفئات من حيث العرق التنوع بمدى انعرف . ونحن المحلي واالقليمي والدولي

وأية عوامل أخرى مما قد يجعل األفراد أو الجماعات  الجنسوالدين والجنسية والعمر والدخل و 
ة ماضيسنة ال 24ال على مدى و  ولكن على قدم المساواة.مختلفين عن بعضهم البعض، مختلفين 

وغرب أفريقيا، والشرق  ،سابقالفي أوروبا، ودول االتحاد السوفيتي  معهد التنوع اإلعالميعمل 
يعمل معهد التنوع اإلعالمي على تشجيع التغطية . و األوسط وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا

وسيلة لتحسين العالقات بين الطوائف، وزيادة التسامح، وتشجيع الحوار بين ك اإلعالمية المسئولة
أكاديميين وطلبة الصحافة، وصناع نحن نعمل مع . و مختلف الخلفياتاألفراد والجماعات من 

. لصحفيين، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة في قضايا التنوعي واالقرار اإلعالم
 حساسيةوال ةوالدق نزاهةالمع التركيز بشكل خاص على  المسؤولة، شجع التغطية اإلعالميةنحن ن

.والشمولية  
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