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. 2011ینایر  25أول انتخابات رئاسیة في مصر بعد ثورة  2012یونیو  –شهدت الفترة بین مایو 
أعلى اثنین من  ثم تنافسمایو،  24و 23إلى الجولة األولى التي أجریت في  مرشحاً  13وقد وصل 

- ویقوم هذا التقریر. یونیو 17و 16المرشحین في الجولة الثانیة من االنتخابات التي أجریت في 
بتحلیل التنوع في تغطیة  -  التنوع بشأن اإلعالم وسائل رصد مشروع تقاریرفي سلسلة الثاني 

، والذي 2012في مارس ره اصداة في مصر، ویأتي بعد التقریر األول الذي قمنا بانتخابات الرئاس
  .2011نتخابات البرلمانیة المصریة في یة لالاإلعالمتغطیة الالتنوع في  قام بدراسة

في  وتنوعهاإلعالمي  المحتوى شمولیة كیفیة عن علميو  دقیقتحلیل  تقدیم إلى التقریر هذا ویهدف
 والدین العرق من حیث الفئات لمختلف الشمولیة بمدى التنوع ُیعرَّفو  .ئاسةتغطیة انتخابات الر 

 عن مختلفین األفراد أو الجماعات یجعل قد مما أخرى عوامل وأیة والجنس والدخل والعمر والجنسیة

  .المساواة قدم على ولكن البعض، بعضهم

 والعینات المنهجیة

 الخطاب وتحلیل الكمي، المضمون تحلیل لیلتح من كل تتضمن منهجیة إلى التقریر هذا یستند
 من كل تناولنا قدو . ُمبَّسطة لكن واضحةبطریقة  المصریة اإلعالم وسائل في التنوع لدراسة النوعي
 حلقات جانب إلى صحف ألربع المضمون بتحلیل قمنا حیث ،والمرئیة المطبوعة اإلعالم وسائل
 على الكمي التحلیل ركز وقد. المصري التلیفزیون في المساء أخبار ونشرة )شو توك(حواریة  لبرامج
 واخترنا ،)المستقلة( الخاصة اإلعالم ووسائل للدولة المملوكة اإلعالم وسائلمن  ممثلة عینة

 التي والصحف .صحیفتین من أهم الصحف الحكومیة وصحیفتین من أهم الصحف الخاصة
  :هي رصدناها

 )حكومیة صحیفة( األهرام )1

 )ومیةحك صحیفة( األخبار )2

 )خاصة صحیفة( الیوم المصري )3

 )خاصة صحیفة( الشروق )4

 االنتخابات عن نشرها تم إخباریة وموضوع صحفي قصة 5308بتحلیل  الباحثونقام وٕاجماًال، 
، وقد قمنا بالتحلیل قبل أسبوع واحد وبعد أسبوع واحد من كل جولة من جولتي األربع الصحف في
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یونیو إلى  9مایو و 31إلى  مایو 16 بین التواریخ فيیومًا  32لمدة رصد بإجمالي  انتخابات الرئاسة
  .2012یونیو  24

 تغطیة رصدنا فقد. الخطابكما أجرینا دراسة نوعیة للتغطیة التلیفزیونیة من خالل تحلیل 
 مساءً  التاسعةأخبار  نشرة( الحكومي التلیفزیون على تذاع التي الرئیسیة األخبار نشرة في االنتخابات
نشرة األخبار الرئیسیة على قناة النیل  إلى باإلضافة) على القناة األولى والفضائیة المصریةالمذاعة 
 السیاسي شو التوك امجنبر : وهي) شو التوك(الحواریة  رامج، وقمنا أیضا بتحلیل بعض البلألخبار

ات البرامج الحواریة على القنو  من اثنین جانب إلى )مصر من مباشر( يصر مال التلیفزیون على
. 2 دریم قناة على) مساءً  العاشرة(و في تي أون قناة على )بالمصري بلدنا( وهي المستقلة الخاصة

بصورة مؤقتة  بالمصري بلدناتم استبدال برنامج  االنتخاباتوخالل التواریخ المختارة للتحلیل أثناء 
ة المباشرة لالنتخابات بتغطیة مباشرة لالنتخابات، وعندما كان األمر كذلك، قمنا بتحلیل هذه التغطی

 فقط تم، وفي كافة برامج التوك شو بالمصري بلدناالتي تم تقدیمها خالل نفس توقیت إذاعة برنامج 
  .االنتخابات تناقش التي تحلیل الفقرات

، اإلعالمیة الدراسة قضیة التنوع من حیث الشخصیات التي استضافتها هذه الوسائل تناولتوقد 
  . تي تم ذكرها أو مناقشتهاإضافة إلى الموضوعات ال

  

 النتائج

 :الصحف تحلیل .1

 األربع الصحف في باالنتخابات متعلقةقصة إخباریة وموضوع صحفي  5308 كان هناك إجماالً 
 وكان عدد القصص اإلخباریة 2012.1یونیو  24یونیو إلى  9مایو و 31إلى  مایو 16 بین

   :التي تناولتها كل صحیفة كالتالي والمواضیع الصحفیة
  

  1348: األهرام
  1380:األخبار

                                                             
1 . قابلتنا مشكلة في الحصول على أعداد قليلة لبعض الصحف، لذا تم استبعادھا من التحليل   
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  1523: الیوم المصري

  1057: الشروق

 

 1979(محضة  إخباریة قصص القصص من %37.5 كان ،اإلخباریة صالقص نوع حیث من
 مقاالت كانت) قصة 1227% (23.2و صحفیة مواضیع وتحقیقات) قصة 2059% (39و ،)قصة
  .افتتاحیات وأ رأي

% 71.6 ،التي تم تحلیلها صحفیةال مواضیع والتحقیقاتوالمحضة ال خباریةاإل القصص منو 
 صفحة؛ 1/4 من أقل كانت أنها أن یعني وهذا الحجم في صغیرة كانت من) قصة 2917(
 نصف من أقلصفحة حتى  1/4 بین ما( الحجم في متوسطة كانت) قصة 683% (16.8و

  .الحجم في أكثر أو صفحة نصف كانت) قصة 474( فقط% 11.6و) صفحة

 واإلنصاففي الصحف األربع وفق مقاییس الموضوعیة  ةالصحفی المعاییرة جود قمنا بدراسة وقد
 4066(بشأن الموضوعیة  تالتي قیم اإلخباریة والمواضیع الصحفیة ومن بین القصص. ازنتو وال

التزمت بالفصل  أنها یعني وهذا ،"موضوعیة" أنها على) قصة 3344% (82.2 تصنیف تم) قصة
ومن التشهیر أو اللجوء إلثارة عواطف  ثارةاآلراء، وخال مضمونها من نزعات اإلبین الحقائق و 

 ،"إلى حّد ما موضوعیة) "قصة 580( أخرى% 14.3 وكانت. سلبیة نحو الفئة المذكورة في الخبر
  ."موضوعیة غیر" كانت) قصة 142( فقط% 2.7و
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 تعریف تمقد و . جیدة غیر رقاماأل كانت التنوع، صمیم في مفهوم وهو ،التوازنو اإلنصاف حیث من
 جانب من بدالً  للقصة الجوانب كل أو الجانبین كال تغطیة" أنه على التوازنو اإلنصاف مفهوم
 3270(هذا العامل التي قیمت بشأن  اإلخباریة والمواضیع الصحفیة ومن بین القصص." واحد
 أنها على) قصة 1653 أو% 50.6( فقط القصص نصف حوالي غیر تصنیف یتم لم) قصة

 في ،"إلى حّد ما ومتوازنة منصفة" أنها على) قصة 420% (12.8 تصنیف وتم". ومتوازنة منصفة"
  ".متوازنة وغیر منصفة غیر" أنها على تصنیفها تم) قصة 1197% (36.6النسبة المتبقیة  أن حین

، التوازناف واألهرام واألخبار المحافظة على اإلنص للدولة تانالمملوك تانفیالصحبینما حاولت و 
وخاصة أثناء الجولة الثانیة من االنتخابات، ازدادت صعوبة المحافظة على الموضوعیة، وخاصة 

 ةسؤسالبالد في ذلك الوقت، والم لذي كان یحكماو  بالمجلس األعلى للقوات المسلحة یتعلق فیما
صفحات بنشر مایو، قامت كلتا الصحیفتین  25و 24على سبیل المثال، في . بشكل عام ةالعسكری
الجیش من لجنود  نمطیةن صور الصحیفتات نشر صور كجزء من تغطیة عملیة التصویت، و من ال

وقد اقترنت بالصور . على الوصول إلى مراكز التصویت أصحاب اإلعاقةیساعدون المسنین و 
  ".الجیش یدعم الشعب"تعلیقات من نوعیة 

) وخاصة األهرام(كتین للدولة یفتین المملو كلتا الصح قامتخالل الجولة الثانیة من االنتخابات، و 
وتم تصمیم أغلب الصفحات . منح كل مرشح تغطیة مساویة من حیث المساحة والكالمبشكل أفضل 

توضح تعبیرات  للمرشحین بشكل منظم في تغطیة كال المرشحین، ووصل األمر إلى اختیار صور
   .أیدي ووجه متشابهة للغایة

 :الموضوعات تنوع

اإلخباریة والمواضیع  القصص معظم كانتعلیه الحال في تغطیة االنتخابات البرلمانیة، مثلما كان 
وقد تم . االنتخابیة العملیة ولوجستیات المحلیة ةالسیاس عن) قصة 4248 أو% 80.2( الصحفیة

وقصص تغطي ) قصة 3113أو % 58.7(المحلیة  ةتقسیم هذه القصص إلى قصص تغطي السیاس
وقصص تغطي اللوجستیات والقوانین المحیطة بالعملیة ) قصة 177أو % 3.3(الدولیة  ةالسیاس

 لمرشحینالتفصیلیة ل برامجال جًدا قلیلة مواضیع ناقشت ، بینما)قصة 958أو % 18.1(االنتخابیة 
فقط، ) قصة 269(من المواضیع % 5.1الموضوعات االجتماعیة في  تغطیةوقد تم . للرئاسة

، وعرضت موضوعات الدین في )قصة فقط 122% (2.3في  وعرضت الموضوعات االقتصادیة
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ض التحدیات الرئیسیة التي حظیت بعبینما ). قصة 135% (2.5، والجریمة في )قصة %91 (1.7
على سبیل المثال، تم عرض التعلیم في سبع قصص فقط ف ،تغطیة قلیلة للغایةتواجه مصر ب

قصة فقط  24وم والتكنولوجیا في والعل%) 0.2(قصة فقط  12وتم تغطیة الصحة في %) 0.1(
)0.5.(%  

 تم المثال، سبیل علىف ،التغطیة من جًدا صغیرة نسبة على بالتنوع المتعلقة القضایا حازت كما
 ،%)0.1(سبع قصص  في األطفال وقضایا فقط،%) 0.7(قصة  38 في المرأة قضایا مناقشة

 القضایاوتم مناقشة %). 0.4(قصة فقط  19في  الخاصة االحتیاجات ذويب المتعلقة والقضایا
قصة فقط  17في  العرقیة األقلیاتو  ،%)0.6(قصة فقط  34في  الدینیة باألقلیات المتعلقة

في ثماني  السن وكباربالالجئین في قصة واحدة فقط،  المتعلقة القضایا، وتم مناقشة )0.3%(
  .قصص

 :الجغرافي التنوع

 بشكل الجغرافي التنوع َتحسَّن، 2011لبرلمانیة في مثلما كان علیه الحال في تغطیة االنتخابات ا
 مثل غیاب وكان. ینایر 25انتخابات الرئاسة مقارنة بما كان علیه الحال قبل ثورة  تغطیة في ملحوظ

بعض  مع قاهرةتتم في ال التغطیة معظمكانت  حیث اإلعالمیة، التغطیة في رئیسیة مشكلة التنوع هذا
قد تحسن و  .بینما تغیب التغطیة بشكل شبه تام في بقیة المحافظات یةسكندر الفي ا ةطیالبس تغطیةال

مكن فیها أالتي  والمواضیع من بین القصصو ة، ینتخابات الرئاسهذه اال فيهذا بشكل ملحوظ ف
أعلى بكثیر من المحافظات األخرى،  احتفظت القاهرة بنصیب، )قصة 2704( التغطیة تحدید أماكن

حظیت و  ،)قصة بالضبط 1078أو % 39.9(صص للعاصمة من الق% 40حیث خصصت حوالي 
) قصة 533أو % 19.7(ي خمس القصص وغطت حوال. قصة 148أو % 5.5اإلسكندریة بنسبة 

 أخرى محافظات) قصة 626% (23.2و اإلسكندریة، أو القاهرة إما تشمل مصریة محافظات ةعد
 مثل( دولیة مواقع بتغطیة قامتف ةالمتبقی) قصة 319% (11.8الـ أما. اإلسكندریة أو القاهرة غیر

الجغرافیة  تغطیةصعید ال على كبیًرا تحسًنا ذلك یعتبرو ). بالخارج المصریین تغطي التي القصص
  :التالي البیاني الرسم في توضیحه ویمكن النتخاباتل
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 :الجنس نوع تنوع

التغطیة اإلعالمیة  في جنسال نوع تنوعمثلما كان علیه الحال في تغطیة االنتخابات البرلمانیة، ظهر 
 أن دراستها تم التي قصة 5308الـ في الجنس نوع تنوع تحلیل أوضح. النتخابات الرئاسة محبطاً 

وكان جدیرًا بالمالحظة أن آخر إحصائیات . اإلناث وضد الذكور نحو بشدة متحیزة القصص
 1.01كور إلى اإلناث دیموغرافیة صادرة عن األمم المتحدة بشأن مصر أشارت إلى معدل نسبة الذ

 شخًصا؛ 20312 مع مقابالتدراستها  تم التي قصة 5308الـ تضمنتو. على الترتیب 1.00إلى 
، مما لإلناث فقط% 6.5و للذكور% 93.5 بنسبة فقط أنثى 1325و ذكًرا 18987 بینهم من كان

النسبة المجحفة ه وهذ .ذكر 14.3 كل مقابلفقط في التغطیة االعالمیة  واحدة أنثى یوجد أنه یعني
  .حول التغطیة اإلعالمیة لالنتخابات البرلمانیة) 1(في التقریر هي تقریبا نفس النسبة التي وجدناها 
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 :الدیني التنوع

حاولنا  وقد. قیاسه السهل من لیس جانبهو و  للغایة المهمة األخرى الجوانب أحد الدیني التنوع یعتبر
في من لم تتضح دیانتهم والبهائیین باإلضافة إلى  مسیحیینالالمسلمین و  دیحدفي هذا التقریر ت

 واضحإسالمي  اسم وجود إما أساس علىعلى أنه مسلم قد قمنا بتصنیف الشخص و . السیاق المقدم
. يإسالم) ابملبس أو حجمثل (أو حمل عالمة واضحة  ةالدینی هویتهذكر دینه أو  أو) مثل محمد(

أو  ةالدینی هویتهذكر  أو واضح مسیحي اسم وجود إما ساسأنا شخصًا على أنه مسیحي على وصنف
وتم تصنیف الشخص . یتعلق بالمسیحیة) مثل ملبس أو صلیب(، أو حمل عالمة واضحة ةالكنسی

ت المذكورة وٕاذا لم یتسم أي شخص بأي من السما .بهائي في القصةاذا تم تعریفه كبهائي فقط ك
 لقیاس طریقة أفضل كونت ال قد ههذ أن ندرك ونحن. "ةغیر واضح تهنادی" أعاله تم إدراجه بوصف

 األغلبیة في مصر، هناك طرقدین  دیني، حیث أنه حتى في اإلسالم وهوال التنوعأو  الدینیة الهویة
لتعزیز أدوات القیاس التي نستخدمها في هذا السیاق بطرق ، ونواصل جهدنا وتنوع كبیر مختلفة
  .علمیة

ة، كانت نتائج هذه التغطیة محبطة، وجدیر طیة االنتخابات البرلمانیمثلما كان علیه الحال في تغو 
، بینما تضع أغلب المصادر تقدیرًا في مصر لعدد المسیحیینال توجد أرقام رسمیة بالذكر أنه 

ه الدراسة هذ جاءت نتائجو  .مسیحیین% 10مسلمین و% 90للدیموغرافیة الدینیة في مصر بحوالي 
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، مسیحیة ظاهرة في العدد الكلي لمن تم إجراء مقابالت معهم اتأو بسم شخصًا بأسماء 619ب
ولم یتم تحدید أي بهائیین في القصص  ،شخصاً  14538بلغ من تم تحدیدهم بأنهم مسلمون بینما 

والنسب المئویة النسبیة لهذه التغطیة من بین األشخاص الذین تم تحدید دینهم . التي تم تحلیلها
  .للمسیحیین% 4للمسلمین و% 96هي ) 15157(

تجدر اإلشارة إلى أن هناك تغیرًا طفیفًا في المنهجیة بین هذا التقریر والتقریر األخیر الذي أصدرناه 
ونحن ندرك أن المنهجیة . بشأن تغطیة االنتخابات البرلمانیة في مصر في تصنیفنا لألدیان

لم (ن علیه لنسبة المسیحیین المستخدمة سابقًا یمكن أن تكون قد وضعت تقدیرًا أقل مما یجب أن یكو 
، ونأمل أال تكون المنهجیة التي استخدمناها في هذا التقریر قد ضخمت )یتم تحدید أقلیات أخرى

وهذه مشكلة في قیاس التنوع الدیني في جمیع أنحاء العالم، نظرًا ألن الهویات . نسبة المسیحیین
  .أو قیاسها الدینیة لیست دائمًا واضحة أو یسهل تحدیدها

 

 
 

مواقف الصوفیة والصوفیین من  بعض المواضیع التي ناقشتبیة، كانت هناك وفي مالحظة إیجا
مایو، نشرت صحیفة األهرام تقریرًا خاصًا في صفحتین حول  20على سبیل المثال، في  .االنتخابات

ء كما نشرت الصحیفة حوارًا كبیرًا مع أحد زعما ،الصوفیین في مصر، ومواقفهم من االنتخابات
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تغطیة مؤتمر قام الصوفیون بتنظیمه تحت عنوان  ذلك في اطار وكان ،مایو 21الصوفیین في 
. ، وقد تم تغطیة ذلك المؤتمر في كل الصحف األربعة التي قمنا بتحلیلها"الصوفیة واالنتخابات"

یة وهذه التغطیة إیجابیة للغا. وواصلت الصحف األربعة تغطیتها لمواقف الصوفیین من االنتخابات
در تجفمثال  ،تنوعًا حتى داخل الدین الواحد ، وأن هناكأحادیاألنها توضح أن اإلسالم لیس دینًا 

والذي  محمد مرسي. أحمد شفیق ضد د لفریقأعلنوا تأییدهم ل مالحظة أن عددأ من زعماء الصوفیة
د أي كیان ، قائلین إنهم ض)الذراع السیاسي لإلخوان المسلمین( كان رئیس حزب الحریة والعدالة

، وعلى نفس المنوال. باسم الدین سیاسیة واحد یحاول احتكار الدولة وخاصة ما یتم من ممارسات
  .ألحمد شفیق تأییدهمفي اإلعالم  أعلن أعضاء الطریقة الهاشمیة

 :األخرى واألقلیات العرقیة األقلیات

 باإلضافة إلى قطاعات هامة قلیات العرقیةط فیما یتعلق باألتسم التمثیل اإلعالمي أیضًا بأنه محبا
ذین تم فردًا ال 20312من بین الـ. أو األطفال أو كبار السن األخرى مثل األشخاص ذوي اإلعاقة

 مختلفة عرقیة أصول منفقط شخصًا  14 الصحفیة، تم تصنیف في القصصإجراء مقابالت معهم 
من ذوي  أنهم على همتصنیف تم فقط شخًصا 37 أیًضا هناك كان كما. النوبیین أو البدو مثل

تناقش القضایا المتعلقة  مواضیعفي  السن كبار من 70، ومن المصریین بالخارج 23و ،اإلعاقة
صغیرة  عدادالصعوبات في تحدید بعض هذه الفئات، لكن األأیضًا  ندرك ونحن .الً طف 36و بهم،

الدقیقة أن تكون  دادعال یمكن لألفبصورة منخفضة،  لغایة بحیث أنه حتى لو تم تقدیربعض الفئاتل
في مصر بنسبة  15الهیئة العامة لالستعالمات تقدر األفراد تحت سن أن  الجدیر بالذكر. مقبولة

  %.6.27بنسبة  60وعدد األفراد فوق سن % 31.74

على . فئات متنوعة في التغطیة یجب أال یتم تجاهلهاومع ذلك، كانت هناك بعض المحاوالت إلدراج 
 أهل رسائل"ملفًا خاصًا تحت اسم ت صحیفة المصري الیوم أعدیونیو،  10ل المثال، في سبی

المهمشین في مصر وآمالهم األقلیات و حول  عددًا من الموضوعات الصحفیة لفملوتضمن ا". مصر
صعید وفالحین وعمال أهل الوكان من بینهم نوبیون وبدو و  ،وطموحاتهم بشأن الرئیس الجدید

  .ل شوارعوصیادین وأطفا

  

 التلیفزیونیة التغطیة .2
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اعتمد على تحلیل  وتحدیداً ، على المنهجیة الكیفیةاعتمد تحلیل التغطیة التلیفزیونیة في هذا التقریر 
ونشرة ) مساءً  التاسعة أخبار نشرة( المصري التلیفزیون أخبار نشرة من خطابي نقدي لبعض حلقات

 )شو التوك(الحواریة  برامجبعض الحلقات  جانب إلىاألخبار الرئیسیة على قناة النیل لألخبار 
اإلشارة إلى  إلى التحلیل یهدفو . على القنوات التابعة للدولة والقنوات الخاصة المستقلةالمقدمة 

بعض الجوانب المعینة التي شهدت تحسنا كبیرًا، مع إلقاء الضوء على بعض مواطن الضعف 
  . الواجب أن تبذل فیها جهود إضافیة

  
 إلى المصري التلیفزیون على مصر من مباشر برنامج في تحلیلها تم التيالحواریة  برامجلا تمثلت
 بالمصري بلدنا برنامج وهي على القنوات الخاصة المستقلة، الحواریةبرامج الین من برنامج جانب
تقدیم تغطیة مباشرة وعندما تم  .2 دریم قناة على مساءً  العاشرة وبرنامج في تي أون قناة على

  .بصورة مؤقتة، قمنا بتحلیل هذه التغطیة المباشرة بالمصري بلدنابرنامج  لالنتخابات بدال من

مثلما كان علیه الحال في تغطیة االنتخابات البرلمانیة، وفي تغطیة الصحف لكل من االنتخابات و 
غطیة كان جانب التحسن الرئیسي یتعلق بالتنوع الجغرافي في تالبرلمانیة وانتخابات الرئاسة، 

وكانت القنوات التي تم تحلیلها تقوم بعرض تغطیة مباشرة طوال الیوم في أیام . االنتخابات
كان المراسلون على الهواء في موقع الحدث یقدمون التقاریر حیث  االنتخابات من أغلب المحافظات

الحظة أن إدراج ویجب م. االستودیو فيالخبراء  من قبل والمقابالت المیدانیة، بینما یتم تقدیم تحلیل
، حتى لو كان لألمامخطوة جیدة یعد الرسمي المصري لمحافظات مختلفة في تغطیته  التلیفزیون 

لم یكن التنوع الجغرافي في بشكل عام، و ومع ذلك، . تحسنالبحاجة إلى  ما یزال محتوى التغطیة
ة الجودة التي قدمتها یة، على الرغم من تحسنه كثیرًا عن ذي قبل، على نفس درجالتلیفزیونالتغطیة 
وكما یتضح في الرسم البیاني أدناه، حظیت القاهرة بالنصیب األكبر من التغطیة، حیث . الصحف

ولم تكن الموضوعات التي تتعلق بالتنوع . المقابالت في القاهرةو دارت ما یزید عن ثلثي القصص 
وجستیات بما یزید عن شائعة من حیث المحتوى، حیث حظیت الموضوعات المتعلقة بالسیاسة والل

من التغطیة، بینما حظیت كل القضایا األخرى، وتشمل القضایا المتعلقة بالتنوع، بأقل من % 95
5.%  
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مراسلین في جمیع أنحاء من شبكة على الرغم من أن نشرات األخبار قامت بعمل جید بما لدیها و 
. لمهنیة كمراسلین صحفیینمصر، یجب االهتمام بصورة أكبر بتدریب هؤالء على زیادة مستوى ا

وعالوة على ذلك، ال یزال محتوى التغطیة اإلخباریة بحاجة إلى تحسن كبیر، وخاصة من حیث 
الرسمي المصري على البروتوكول  التلیفزیون وبشكل عام، تعتمد األخبار المذاعة على . التنوع

ار تنوعًا في األیدلوجیات وٕالى جانب ذلك، لم توضح نشرات األخب. السیاسي أكثر من جودة األخبار
كان أغلب الضیوف أو خبراء التحلیل الذین ظهروا على الشاشة من رجال الصحافة حیث  والمفاهیم

ضیوف یمثلون  أوولم یكن هناك بالكاد أي خبراء . الذین یعملون في صحف تابعة للدولة
كما كان من  ،ن المسلمینالحركات السیاسیة المختلفة أو اإلخواو أو األحزاب " االتجاهات الثوریة"

 لمفاألقلیات العرقیة أما  ،أقلیات دینیة كخبراء في نشرات األخبار المصریة وأالنادر ظهور سیدات 
  .تظهر على اإلطالق تكد

على سبیل ، فعن أي شيء حكوميبمظهر المدافع اإلعالم التابع للدولة  في األخبارویظهر مذیعو 
ستطالعات الرأي حول الصحفي سلیمان الحكیم نقدًا الاتب الكمایو، عندما وجه  16المثال، في 

قائال ان  مقاطعتهاألخبار على الفور بمذیع األهرام، قام  مؤسسة اي أجرتهانتخابات الرئاسة الت
  .وحده أن رأي الخبیر خاص بهومؤكدًا على مكانة عظیمة بتتمتع  األهرام مؤسسة
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 الذي كان واضحًا فيوالمؤسسة العسكریة و المسلحة المجلس األعلى للقوات كما أن نفس التحیز نحو 
فزیون التابع یالصحف التابعة للدولة كان واضحًا أیضًا في نشرات األخبار المصریة في التل تغطیة
الذین لجنود الجیش  النمطیةصور النشرات األخبار بصورة متكررة نفس  ظهرتأ، حیث للدولة

تصویت مع شهادات من مواطنین حول سالسة عملیة ى الوصول إلى مراكز الفیساعدون المصوتین 
  .التصویت والدور العظیم الذي قام به الجیش في هذه العملیة

المصري باتباع نفس النمط الخاص  التلیفزیونالمذاع على  )مباشر من مصر(الحواري برنامج القام و 
لقوات المسلحة والجیش األعلى لالنظام، ولم یكن من غیر المعتاد سماع كلمات مدح للمجلس تأیید ب

على سبیل المثال حلقتي (إدارة المرحلة االنتقالیة باإلضافة إلى دوره في االنتخابات على دوره في 
أیة فإن وبشكل عام، . لم تظهر أبدًا أصوات تمثل الجانب اآلخر من الحواربینما  ،)مایو 23و 22

ذات نبرة أصًال، تكون عادة  جدتو ، إذا المصري التلیفزیونعلى البرامج الحواریة معارضة في 
  .خفیضة

من % 91.3، حیث تم تخصیص )مباشر من مصر(لم یكن التنوع الجغرافي جیدًا في برنامج و 
حلقة التي تم  22ومن بین الـ. فقط لمحافظات غیر القاهرة أو اإلسكندریة% 3.3للقاهرة، و التغطیة
، كانت السیدات )لهاتف أو من خالل التقاریرأو عبر ا االستودیوفي (فردًا  275التي قدمت و تحلیلها 

ولم تتم . كانت أسماؤهم مسیحیة% 6وأقل من ) ذكراً  234أنثى مقارنة بعدد  41% (15أقل من 
من % 95أكثر من  تكان، حیث االنتخابات في اطارمناقشة أیة موضوعات خاصة بالتنوع 

  .الموضوعات تتعلق بالسیاسة المحلیة ولوجستیات االنتخابات

 الشاذلي منى مذیعةال تقدمه ةشعبیذو  برنامج هو، و)العاشرة مساءً (ضع للتحلیل أیضًا برنامج خ
الموضوعیة باإلضافة إلى  بصورة جیدة في تحقیقالبرنامج  نجح. الخاصة 2على قناة دریم 

، باإلضافة إلى رسوم بیانیة تخصیص فترات متساویة للمرشحینعن طریق  توازناإلنصاف وال
وخالل . المشاهدین بصریًا وتثقیفهم بشأن العملیة االنتخابیة والمرشحین جذبحیة لتوضیوصور 

على انتقاء الصور التي عرضت كال حتى الجولة الثانیة لالنتخابات، كان البرنامج حریصًا 
  .المرشحین بتعبیرات أیدي ووجه متشابهة

علیها كثیرًا، حیث دارت ما یزید من حیث تغطیة القضایا المتعلقة بالتنوع، لم یركز البرنامج لكن و 
البرنامج من خالل  قدمومن حیث الضیوف، . من التغطیة حول السیاسة واللوجستیات% 98عن 

ضیفًا، كان من بینهم أربع سیدات فقط ولم یكن ألي منهم اسم مسیحي  67حلقة التي حللناها  22الـ
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من % 92.5رافي، حیث توجهت الجغبشأن التنوع مع ذلك، فقد قام البرنامج بمجهود رائع و . واضح
  .فقط على القاهرة% 7.5إلى مواقع محلیة متنوعة، وركزت  تغطیته

 ماجد ریم المذیعة تقدمهذو شعبیة  آخر برنامج هوو  )بالمصري بلدنا( برنامجخضع للتحلیل أیضًا 
تي تأخذ أحد البرامج ال )بالمصري بلدنا(ویعتبر الكثیرون برنامج . الخاصة في تي أون قناة على

وعلى الرغم من نجاح البرنامج في . للثورة صراحةً  دعمها البرنامج مذیعةجانب الثورة حیث تبدي 
مایو لتجنب  21فصل الحقائق عن آراء من ینتمون للبرنامج، قررت ریم ماجد إیقاف البرنامج في 

قمنا بتحلیل  مایو، ثم 21مایو إلى  17ولذلك قمنا بتحلیل البرنامج خالل الفترة من . أي تحیز
التغطیة المباشرة لالنتخابات التي قام بتقدیمها في نفس الوقت مجموعة من مقدمي البرامج، من بینهم 

 .ریم ماجد، باإلضافة إلى یسري فودة وعمرو خفاجي

تم تحلیل أحد یواحد تقریبًا حیث  التي قمنا بتحلیلها تتسم بمنهج )بالمصري بلدنا(كانت حلقات 
اثنین من الذكور وأنثى (النفس  یة النفسیة من قبل ثالثة من خبراء علممن الناح المرشحین للرئاسة

تم توجیه الدعوة إلى قد و . ن اإلنصاف والموازنةموكان التحلیل موحدًا ولذلك قدم درجة جیدة ). واحدة
  .وتم استضافة من وافق منهم على الدعوةكل المرشحین لخوض هذا التحلیل 

یفًا في الحلقات التي تم تحلیلها، وكان من بینهم ست سیدات وواحد فقط له ض 32قدم البرنامج وقد 
حاول وعلى الرغم من ذلك فإنه جدیر بالذكر أن البرنامج، بشكل عام، ی. اسم مسیحي واضح

ة جتماعیاال طبقاتالأشخاص من كذلك من األقلیات العرقیة المهمشة في مصر و  استضافة عینات
  .اإلعاقةخاص ذوي شاألو  ة الدنیاقتصادیاالو 

فقد قامت مایو،  23حلقة بدأت في  16التي حللنا منها و ، في لقناة أون تي المباشرةأما التغطیة 
جید للغایة لتقدیم تغطیة مباشرة لالنتخابات داخل كل محافظة من محافظات مصر، وكان  بمجهود

ع نوع الجنس جیدًا، حیث ومع ذلك، لم یكن تنو . من التغطیة في القاهرة واإلسكندریة% 40أقل من 
من الذین تم % 5، وكان لحوالي %)9أقل من (شخصًا  146أنثى فقط من إجمالي  13ظهرت 

  .هم اسم مسیحي واضحافتضاست

، الحواریةبرامج البشأن  ما أكدنا علیه في تقریر تغطیة االنتخابات البرلمانیةهنا نكرر بشكل عام و 
ي ومقدمي یقة من الضیوف المألوفین لدى معدموعة ضمجببتقیید نفسها  هذه البرامج تقومحیث 

. البرامج، وبذلك یحرمون الجمهور من فرصة االستماع إلى مجموعة متنوعة من وجهات النظر



15 

 

، ثم في الحواریةبرامج الولیس من غیر المعتاد على اإلطالق أن یظهر أحد الضیوف في أحد 
. برنامجین آخرین، كل ذلك في أمسیة واحدة إجراء مداخلة عبر الهاتف فيثم یقوم ببرنامج آخر، 

ة للغایة منهم ، تظهر نسبة ضئیلمصروبالرغم من العدد الكبیر من الخبراء والسیاسیین والمفكرین في 
یؤكد على صورة و إلى الحد من التنوع بل بالضرورة یؤدي هذا و  واسعة االنتشار،في تلك البرامج 

  .الحواریةبرامج اللما یظهر علیه وما یقوله ضیوف  نمطیة

  

 الخاتمة

الرئاسة  النتخابات اإلعالمیة التغطیةفي  تنوعال عن ونوعًیا كمًیا مبسًطا علمیاً  تقییًما التقریر هذا یقدم
أن  التقریر هذا یوضحو . والمرئیة المطبوعة اإلعالم وسائل من لكل مصر في 2012یونیو  –مایو 

ل اإلعالم ال یزافقة بالتنوع في اإلعالم المصري، التجاهل للقضایا المتعل هناك قدر غیر بسیط من
  .والمهمشین متجاهًال لمختلف فئات األقلیات

 5308 حجم التغطیة اإلعالمیة المتمثل في من الرغم علىو  المطبوعة، اإلعالم لوسائل بالنسبةو 
 أن من الرغم وعلى ،للدراسة الزمني اإلطار ضمن أربع صحف في نشرها تموموضوع  قصة

السیاسة المحلیة  على معظمها في القصص ركزت عام، بشكل معقولة كانت ةیفالصح یرمعایال
 منها أخرى مهمة قضایا الصحفیة التغطیة تجاهلت نفسه، الوقت في. الرئاسة انتخابات لوجستیاتو 

 الدینیة األقلیاتو  السن كبارو  األطفالو  بالنساء صلةال ذات والتنوع بالشمولیة المتعلقة القضایا كل
  .وذوي اإلعاقة العرقیة األقلیاتو 

مثلما كان علیه الحال في تقریرنا األخیر حول تغطیة االنتخابات البرلمانیة في مصر، كشف و 
تعد التغطیة  رافي لتغطیة انتخابات الرئاسة، حیث لمالتحلیل عن تحسن كبیر من حیث التنوع الجغ

أن ومن المشجع ان نرى  ،مصر اتتركز على القاهرة بشكل مطلق، بل توسعت لتغطي كل محافظ
  .اتجاه جدید في اإلعالم المصري الحكومي والخاصانما هو و ، ولید الصدفةذلك لم یكن 

 اإلناث تشكل لمف المجتمع، في األقلیات كل تمثیل في شدید نقص وجود التحلیل أوضحومع ذلك، 
مشابهة للغایة لنسبة  وهي نسبة معهم مقابلة إجراء تم الذین األفراد عدد ماليإج من% 6.5 سوى

 تقریبا وهذا یعني بشكل أساسي أنه. التي كشفنا عنها في تقریر االنتخابات البرلمانیة% 6.8اإلناث 
 واحدة أنثى سوى تقدیم یتم ال الصحفیة، القصص في تقدیمهم أوذكرًا تم إجراء مقابلة معهم  15لكل 
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یة حیث وصل تمثیل السیدات إلى فزیونالتلیوقد تحسنت هذه النسبة بشكل طفیف في التغطیة . فقط
  .ذكور 7ویصل المعدل بذلك إلى أنثى واحدة مقابل كل % 14.5

 سوى تحدید یتم فلم. الصحفیة التغطیة في موجودة غیرتكاد تكون  األخرى األقلیات أصوات كانتو 
 في واورد الذین فرًدا 20312 الـ في النوبیین أو البدو مثل مختلفة عرقیة أصول منشخصًا  14

 تم 23و ،من ذوي اإلعاقة أنهم على تحدیدهم تم فقط شخًصا 37 أیًضا هناك كان كما. القصص
في قصص تناقش القضایا  السن كبار منتم تحدیدهم على أنهم  70مغتربین، و أنهم على تحدیدهم

هذه وهذه األرقام تدق جرس إنذار، وخاصة عند معرفة النسب الفعلیة ل .الً طف 36و المتعلقة بهم،
  .الفئات في المجتمع المصري

 بذل تحاول الخاصة القنوات بعض أن حین وفي ،الحواریة برامجالو  التلیفزیون ألخبار بالنسبةأما 
بشكل عام، تمت مالحظة نقص ف متفاوتة، بدرجات انجاح في هذا وتحقق شمولیة أكثر لتصبح جهدال

باإلضافة إلى ذلك، و . یة النتخابات الرئاسةالتلیفزیونشدید في تمثیل كل فئات األقلیات في التغطیة 
 یشكلالحواریة  برامجال" نجوم" من صغیرة مجموعةللضیوف من بین  الضیقالمحدود و  االختیار فإن

  .والتعبیر الفكر تنوع على خطیًرا تهدیًدا
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 ةالكاتب عن نبذة

 

 الجامعة في عالمواإل الصحافةوالرئیس السابق لقسم مشارك  أستاذ هي اهللا عبد رشا الدكتورة
میامي في  جامعة من) 2003 دیسمبر( اإلعالم في الدكتوراه درجة على حاصلة بالقاهرة، األمریكیة

 دولیة، آخرهاالعلمي الث والبحجوائز التدریس العدید من على  ةحاصل .كیةیر األمفلوریدا  والیة
ثالثة كتب والعدید من لها . (2011)بداع جائزة الجامعة األمریكیة بالقاهرة للتمیز في البحوث واإل

وسائل اإلعالم، واإلعالم  في الشمولیة والتنوع اهتماماتها البحثیة الرئیسیة تشمل. العلمیة المقاالت
ر وسائل اإلعالم الجدیدة، وال سیما اإلنترنت، تأثیو  واستخداماإلعالم، العام وتطویر أنظمة 
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على التواصل معها عبر تویتر ویمكن  .لسیاسيبین وسائل االعالم االجتماعیة والنشاط ا والعالقة
@RashaAbdulla  وعبر البرید االلكتروني علىrasha@aucegypt.edu.  

  

 اإلعالمي التنوع معهد عن نبذة

 بغرض اإلعالم وسائل مع للعمل كلًیا مخصصة دولیة منظمة) MDI( اإلعالمي التنوع معهد یعتبر
 على صراعات/نزاعات حدوث في تتسبب أن یمكن التي التنوع قضایا عن المعدة التقاریر تحسین

 أساس على تمییز أنه على التنوع ُنعرِّف نحن. الدولي أو اإلقلیمي أو القومي أو المحلي المستوى
 أو األفراد تجعل أخرى عوامل وأي الجنس نوع الدخل، السن، یة،الجنس الدین، العرق، العنصر،

 الماضیة، سنة 14الـ مدى على .اآلخر منهم كل یساوي ولكن البعض بعضها عن مختلفة الفئات
 األوسط الشرق الكبرى، الصحراء جنوب السابق، السوفیتي االتحاد دول أوروبا، في المعهد عمل

 لتحسین وسیلة باعتبارها بها الموثوق الصحافة على المعهد عُیشجِّ . آسیا وجنوب أفریقیا وشمال
 مختلف من القادمة والجماعات األفراد بین الحوار وتشجیع التسامح وزیادة المجتمعات بین العالقات
 والصحفیین اإلعالم وسائل في القرار ُصنَّاع الصحافة، كلیات طالب مع نعمل نحن .الخلفیات

 الصحافة على أیًضا ونشجع. التنوع قضایا في المتخصصة المدني المجتمع منظمات عن فضالً 
  .والشمولیة اإلثارةو  الدقةو  اإلنصاف على خاص بشكل التركیز مع بها الموثوق
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