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 مقدمة

إّن التنوُّع ىو األصْل فى الخْمق, فمو أّن اهلل أرادنا ُمتشابيين لخَمق كل البشر بنفس المون و المبلمح مثبًل؛ 
 فاالختبلف و التنوُّع ىما األساس فى خمق الكون. 

 

مننن ىننلا الُمنطمننق , ومننن  االلننبلن النندولى ل, ننوق االنسننان , المننادة التاسننبا لشننروالتى تُِ ننّر  بننال,ق فننى 
التببير والتى تشمل ,ريا ابداء الرأى ووالسنبى لتم نى وتنداول المبمومنات واالفكنار لبنر كنل الوسنا ل  ُ,ّريا

المتا,ا يست ى مبيد التنوع االلبلمى رسالتو .و,يث ان مصر من الدول التى وقبنت لمنى ىنلا االلنبلن, 
 فان االلبلم يتّوجب لميو ان يبرض اراء كل المواطنين دون النظر الختبلفاتيم.

 

فننى ت ننديم النندلم الفنننى  لوسننا ل اإللننبلم فننى الشننرق األوسننط  ىننلا و تتمثننل رسننالا مبينند التنننوع االلبلمننى 
الى البلم ببيد كل الُببد  وشمال افري يا ن,و ت, يْق ُمستوى ُمتواِزن من التغطيا االلبلميا بيدف الوصول

 لمى اختبلف مشاِربيا.  لْن اقصاء اآلخر,  بل البلم يشمل و ي,توى كل األصوات داخل المجتمع
 

يسبى مبيْد التنوُّع االلبلمى فى مصر من خبلل مشروع   الادة بناء البلم منا ببند الثنورة فنى مصنرن,و 
ل مننن الوكالننا السننويديا لمتنميننا, الننى تنفيننْل لنندْد مننْن الُمبننادرات مننن شنن نيا ت ننديم  التنننوُّع واالندماجيننا  والُممننوا

 من بينيا التغطْيا االلبلمْيا. الدلم الفنى لمى ِلّدة مستوايات 
 

فى ىلا االطار, ي وم المبيد بتنفْيل مبادرة   رصْد ومتاببا درجا التنوُّع فى وسا ل االلبلم .  والتى تشتمل 
لمى  اصدار سمسما من الت ارير التى ترصد درجا التنوع فى التغطيا االلبلميا المر يا و المطبولا الىم 

ّد ىننلا الت ريننر الثالننث منيننا والننلى يشننمل رصنند درجننا التنننوع خننبلل مر,مننا اال,ننداث فننى مصننر, والتننى ُيبنن
 ٕٕٔٓاالستفتاء لمى الدستور واللى تّم اجراءه  خبلل شير ديسمبر 

 

ىننله السمسننما مننن الت ننارير تسننبى لت ننديم ت ييمننا لمميننًا, كمّيننًا ونولّيننًا ُمَبسننطَا لننن تنننوع التغطيننا االلبلميننا 
 ل االلبلميا من مخرجاتيا فى التناول االلبلمى ل ضايا المجتمع الم,مى.  لؤل,داث بيدف استفادة المناف

ويسننبى المبينند أن تسنناىم ىننله الجيننود فننى تبزيننز التفنناىم و ال,ننوار المتننوازن بننين كننل ف ننات المجتمننع مننَع 
نو ُمرالنناْة تنننوُّع ث افاتيننا , قنالاتيننا و خمفياتيننا مننن خننبلل تغطيننا البلميننا شننامما ومتوازنننا؛ فننللك مننن شنن 

 توثيق آواصر الو,دة بين كل أطياف المجتمع.
                                                                                   

 ىالو مرجان                                                                                        
 مدير لام البرامج                                                                                     
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خشت ال وى  د مرسي إلبلنًا دستوريًا جديدًا,أصدر الر يس المصري م,م ٕٕٔٓنوفمبر  ٕٕفي 
صا ي ر يس مصري. وفي نفس اليوم خسرت البور ألالسياسيا أن يوفر لمر يس سمطات غير مسبوقا 

 . ٕٔٔٓتبد ثالث أكبر خسارة في يوم وا,د منل يناير  وىيجنيو مصري,  مميار ٖ.ٜٕالمصريا 

الوقت اللي , في قصر االت,اديا الر اسيو,ول  ,ا,تجاجات لارما في ميدان الت,رير اندالعأل ب للك 
اجع الر يس تر  ,ديسمبر ٜبسبب اإللبلن. وفي مسالديو وأ,د  ,أرببا من مستشاري الر يساست ال فيو 

ما ترتب من آثار جراء اإللبلن كل لكنو قال إن جديدًا, دستوريًا وأصدر إلبلنًا  ,مرسي لن التبديبلت
إجراء استفتاء ,ول الدستور بالرغم من األصوات  الدستوري الممغي تب ى قا ما. تضمن اإللبلن الجديد

تمثيل المزيد من و ن الدستور في ,اجا إلى المزيد من البمل, كانت ت ول إالتي  ,المبارضا بديدةال
تم إجراء االستفتاء و  في لمميا اإللداد لكتابتو, والمزيد من التوافق لمى بنوده.األصوات المدنيا المتنولا 

 ديسمبر. ٕٕو ٘ٔ يومي

 
الثالث في سمسما ت ارير ,ول التنوع اإللبلمي في مصر, التنوع في اللي يبد ىلا الت رير,  يدرس

ي تي ىلا و الدستور. لمى االستفتاء في  والتي بمغت لروتيالؤل,داث الملكورة ألبله, اإللبلميا التغطيا 
في تغطيا االنتخابات البرلمانيا  ياإللبلم الت رير األول التنوع تناولالت رير ل ب ت ريرين ساب ين, ,يث 
الت رير الثاني التنوع اإللبلمي في تغطيا االنتخابات  وتناول, ٕٕٔٓفي مصر, واللي صدر في مارس 

 .ٕٕٔٓواللي صدر في سبتمبر  ,الر اسيا في مصر

 
اإللبلمي اللي ظير  الم,توىتنوع و ي ,ول مدى شموليا مييدف ىلا الت رير إلى ت ديم ت,ميل دقيق ولم

ختمف الف ات من ,يث البرق والدين مدى الشموليا لمببرف التنوع يُ . في تغطيا األ,داث الملكورة آنفاً 
جبل األفراد أو الجمالات مختمفين لن ببضيم ل والجنس, وأيا لوامل أخرى؛ مما يوالجنسيا والدخ

  الببض, ولكن لمى قدم المساواة.

 
ويعد متزايد إلى حد ما في التنوع داخل التغطية اإلعالمية.  انحسار ظهر النتائج النهائية لهذا التقريرت  

لمتنوع داخل  اً جيد ظهر تمثيالً في التقريرين السابقين لم ت   مؤشراتأن ال ةً صاخبمثابة تحذير، هذا 
 جدا لمجموعات األقميات داخل المجتمع التمثيل الهزيلحتى أن  ي ظهر هذا التقريرو المجتمع المصري. 

 ر.آخذ في االنحسا
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 والعينة يةالمنهج
من أجل  ؛النولي الخطابت,ميل المضمون الكمي وت,ميل يا تتضمن كل من منيج إلىىلا الت رير  يستند

تناولنا كل من وسا ل . وقد ااإللبلم المصريوسا ل  فيالتنوع  نال,صول لمى نظرة واض,ا ولمميا ل
د من ,م ات يلدفضبل لن ص,ف,  ألربعا والمر يا, ,يث قمنا بت,ميل المضمون اإللبلم المطبول

إلعالم وسائل اة لممثمعينة . ركز الت,ميل الكمي لمى االنتشار االواسب توك شو(اليا )برامج ال,وار ال
اخترنا ص,يفتين من أىم الص,ف ال,كوميا . و (ة)المستقم ةاإلعالم الخاصوسائل مدولة و ل ةكو ممالم

 قمنا برصدىا ىي: الص,ف التيوص,فيتين من أىم الص,ف الخاصا. و 
 

 (ص,يفا ,كوميا) األهرام (ٔ

 (ص,يفا ,كوميا) األخبار (ٕ

 (ص,يفا خاصا) المصري اليوم (ٖ

 (ص,يفا خاصا) الشروق (ٗ

 

جماال تتبمق باأل,داث الواردة ألبله في الص,ف و  نشرىاتم  قصة خبرية 2292بتحميل  الباحثون قام, وا 
,تى آخر يوم ببد و اليوم اللي صدر فيو التبديل الدستوري المثير لمجدل  منلبدأنا الت,ميل و األرببا. 

 ٕٕفي التواريخ الم,ددة بين . اً يوم ٕ٘ رصد بإجماليالجولا األولى من االستفتاء الدستوري, لمدة 
 .ٕٕٔٓديسمبر  ٙٔنوفمبر ,تى 

 
 منا برصد التغطيا لنفس , فمن خبلل ت,ميل الخطابمتغطيا التميفزيونيا كما أجرينا أيضًا دراسا نوليا ل

تميفزيون  ىلماللى يبرض   مباشر من مصر  توك شو(ال) األ,داث في البرنامج ال,واري السياسي
بمدنا  , وىي: المست ما خاصاال نوات المشيورة في ال ,وارياالبرامج من الأرببا  إلى جانبالدولا, 

أون تي في,  لمى قناة كبلم  آخر , وال,ياة   لمى قناةال,ياة اليومو , قناة أون تي في لمى بالمصري 
التنوع فيما يتبمق بكل من الشخصيات التي ظيرت  دراساال تول د تناول النيار. قناة لمى  آخر النيار و

 وكللك الموضولات التي تم تناوليا أو مناقشتيا. ,في اإللبلم
 

 النتائج
 تحميل الصحف: .0
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بين  في الفترة ما باأل,داث في الص,ف األرببا متبم ا قصا خبريا ٜٜٕٙ إجماالً كان ىناك 
 ٔفي كل ص,يفا كاآلتي: ال صص الخبرياديسمبر. وكان لدد  ٙٔنوفمبر ,تى  ٕٕ

  :ٖٔٓٔاألىرام 

  :ٔٗٗاألخبار 

  :ٖٕٜالمصري اليوم 

  :ٜٔ٘الشروق 

 
 ٖٗ٘% )ٜ.ٔٔ(, وقصا ٜٗٙٔ)ا ض,قصص خبريا م يا% منٕ.ٙٙ, كان  صصنوع ال من ,يث

 لبارة لن كانت قصا( ٖٓٙ% )ٖ.ٕٔونسبا  ا,ص,في تت, ي امواضيع و قصا( كانت لبارة لن 
 .رأي أو افتتا,يات م االت

 
( كانت صغيرة قصا ٜٓٛٔ% )ٗ.ٖٚالتي تم ت,ميميا, والت, ي ات الص,فيا  م,ضااألخبار الومن 

سطا ال,جم )ما ( كانت متو قصا ٕٔ٘% )ٜ.ٜٔصف,ا, و ٗ/ٔأقل من كانت  وىلا يبني أنياال,جم, 
( كانت في نصف صف,ا أو أكثر قصا ٕٚٔ% )ٚ.ٙنصف صف,ا(, وأقل من صف,ا ,تى  ٗ/ٔبين 

 في ال,جم.
 

قمنا بدراسا جودة المبايير الص,فيا في الص,ف األربع وفق مبايير الموضوليا واإلنصاف ول د 
(, ,والي النصف قصا ٕٚٚ٘الموضوليا )تم ت ييميا بش ن التي  ال صص اإلخبارياومن بين  والتوازن.

 , وىلا يبني%( تم تصنيفيا لمى أنيا  موضوليا ٜ.ٔ٘أو  ٖٖٚٔ)  صص اإلخبارياف ط من ىله ال
من اإلثارة و  اتمن نزل تمك ال صص الخبريامضمون  وخبللن الرأي,  ال, ي ابفصل التزمت أنيا 

% ٕ.ٖٗ. وكانت في ال صا الخبريا الملكورة الف ا أو الف اتالتشيير أو إثارة البواطف السالبا تجاه 
موضوليا . كانت  غير ( قصا ٖٓٙ% )ٜ.ٖٔو موضوليا إلى ,د ما  ,  أخرى (قصا خبريا ٓٛٛ)

الت رير السابق اللي  ويمكن من تمك النتا ج مبل,ظا أن الموضوليا تسجل نسبا أقل بشكل مم,وظ لن
, تم تصنيفيا لمى أنيا  موضوليا د ق ال صص الخبريا% من ٕ.ٕٛ كانتقمنا بإصداره, ,يث 

 وبوجو% تم تصنيفيا لمى أنيا  غير موضوليا . ٚ.ٕف ط , و % كانت  موضوليا إلى ,د ما ٖ.ٗٔو
جبل األمر أكثر صبوبا لمى الص,يفا تالبموم, يبدو أن البي ا السياسيا الم,موما التي تمر بيا مصر 

 تناوليا.م تيفي أن ت,افظ لمى  موضوليتيا  تجاه ال ضايا التي 

                                                 
1

 .يمههذه انصحف من انتح دابعاستتم نذنك  ؛بعض انصحفقهيهة نفي انحصىل عهى أعداد  ةمشكهاجهتنا و  
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  تغطيا كبللمى أنو صميم التنوع, تم تبريفو  مفيوم في وىووالتوازن,  نصافمفيوم اإلمن ,يث 

تم التي  بين ال صص الخبريا ومن جوانب ال صا الخبريا بداًل من جانب وا,د ف ط .كل الجانبين أو 
تصنيفيا لمى أنيا ( تم قصا ٛٚٔٔ% أو ٚ.٘ٗإن أقل من النصف )ت ييميا بش ن ىلا البامل, ف

ومتوازنا إلى ,د ما , في  منصفا( لمى أنيا  قصا ٓٗٓٔ% )ٗ.ٓٗتم تصنيف ومتوازنا  و  منصفا 
 وغير متوازنا . منصفا( تم تصنيفيا لمى أنيا  غير قصا ٜٚٔٔ% )ٜ.ٖٔ,ين أن النسبا الباقيا 

 
 تنوع الموضوعات:

( كانت قصا ٖٕٓٙ% أو ٚ.ٛٛ) صص الخبريا بظم المال,ال في الت ريرين الساب ين, فإن  مثمما كان
 قامتالتي  صص الخبريا ال نسبا بمغت, في ,ين بلستفتاءل والبمميا الموجيستياتدور ,ول السياسا 

ال ضايا االقتصاديا  تلرضظيرت ال صص التي (. و قصا ٔٛ% أو ٚ.ٕالدوليا ) اتبتغطيا السياس
(, وتم قصا ٗٔ% )٘.ٓاالجتماليا ف ط نسبا ال ضايا تم لرض (, و قصا ف ط ٜٔٔ% )ٗنسبا ب

(, وتم قصا ٖ٘% )ٕ.ٔبنسبا  لم وات المسم,االمجمس األلمى  أو الجيشب ال صص المتبم ا لرض
تغطيا بالت,ديات الر يسيا التي تواجييا مصر  و,ظيت لدد من(. قصا ٕ% )ٔ.ٓتناول الجريما بنسبا 

  ,%(ٖ.ٓنسبا بف ط ) قصص خبريا ٜراض التبميم في تم استب, فبمى سبيل المثال, جداً  قميماإلبلميا 
 %(.ٕ.ٓبنسبا ) ف ط م االت ٘وتم تغطيا الص,ا في 

 
. لمى سبيل المثال, قضايا المرأة من التغطيا بنسبا ض يما جداً كما ,ازت أيضًا ال ضايا المتبم ا بالتنوع 

 ٗاال,تياجات الخاصا في بلوي  ال ضايا المتبم ا ف ط, وتم تناول %(ٕ.ٓ) قصص ٚتم مناقشتيا في 
ف ط, وقضايا األطفال لم يتم مناقشتيا لمى اإلطبلق. وتم مناقشا ال ضايا  %(ٔ.ٓ)نسبا  قصص

ف ط, واألقميات البرقيا في  %(ٖ.ٓ)نسبا  قصص ٓٔالمسي,يين في بمن فييم المتبم ا باألقميات الدينيا 
 سن لمى اإلطبلق.ولم يتم التطرق إلى قضايا كبار ال ,ف ط %(ٕ.ٓ) قصص ٙ
 

 التنوع الجغرافي:
قبل اندالع الثورة, إال أن التنوع الجغرافي أثناء ال,ال  م ارنا بما كان لميو رغم أن الموقف مازال أفضل

شكل غياب التنوع  ولطالما. الت ريرين الساب ين في لمييا كان بنفس الجودة التيفترة الرصد ىله لم يكن 
التغطيا اإللبلميا في مصر, ,يث تم تخصيص مبظم التغطيا لمدينا  فيمشكما ر يسيا  الجغرافي

في االسكندريا, وقد ال تكون ىناك تغطيا لمى اإلطبلق في  ض يما لمغاياال اىرة, مع ببض التغطيا ال
أماكن ت,ديد فييا أمكن ال صص الخبريا التي أي م,افظا أخرى. خبلل ىله الفترة من الرصد, من بين 
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,يث ألمى بشكل مم,وظ لن باقي الم,افظات, ا,تفظت ال اىرة بنصيب (, قصا ٜٓٛٔ) التغطيا
,ازت االسكندريا لمى نسبا و  ,مباصمال( قصا ٖٔٙٔ% أو ٚ.ٛٙأكثر من ثمثي التغطيا )خصص ليا 

إما ال اىرة أو  منيام,افظات مصريا  ة( لدقصا ٕٓٚ% )ٔ.ٜ وغطت ,والي ,قصا ٘٘% أو ٛ.ٕ
أما خبلف ال اىرة أو االسكندريا. بمم,افظات ل( تم تخصيصيا قصا ٘ٚٔ% )ٛ.ٛنسبا و , االسكندريا

التي  ال صص الخبرياالدوليا )مثل  الجغرافيا بتغطيا المواقعقامت ( قصا ٜٔٔ% )ٓ.ٙالنسبا الباقيا 
 (. ول د تم توضيح ىله النتا ج في الرسم البياني اآلتي:في الخارج تغطي المصريين

 

 
 
 

 :نوع الجنستنوع 
التغطيا اإللبلميا لبلستفتاء  في نوع الجنسال,ال في الت ريرين الساب ين, فإن تنوع  كان لميومثمما 

, قصا خبريا التي تم دراستيا ٜٜٕٙت,ميل نوع الجنس في الن لدستوري كان مخيبًا لآلمال, ,يث أوضحا
صادرة لن  رافياديمغإ,صا يات آخر . وتجدر المبل,ظا أن اإلناثضد  لملكور اً شديد اً ت,يز يا ت,وي أن
. لمى الترتيب ٓٓ.ٔإلى  ٔٓ.ٔاللكور إلى اإلناث نسبا مبدل ألمم المت,دة ,ول مصر تشير إلى أن ا

, اً لكر  ٜٕٗٛ يمكان من بين ,اً شخص ٕٙٙٛم اببلت مع  دراستياالتي تم تضمنت ال صص الخبريا ول د 
. ئلناث% ف ط لٕ٘.ٗم ابل  لكور% لم٘ٚ.ٜ٘بنسبا  يشكل فارقا صال امما . االناثف ط من  ٖٛٙو
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. وتبد ىله النسبا أسوأ من النسبا الساب ا لكر ٘.ٕٕم ابل كل ف ط وا,دة  أنو يوجد انثىيبني ىلا و 
 .% لمى التوالي٘.ٙونسبا  %ٛ.ٙبنسبا  األنثىالملين أظيرا تمثيل  ,الواردة في الت ريرين الساب ين

 

 
 التنوع الديني:

الياما جدًا, وىو جانب ليس من السيل قياسو. وكما ىو ال,ال  ىخر األ انبو جأ,د اليبد التنوع الديني 
 ,المسممين والمسي,يين في الت رير السابق, في أثناء ىله الفترة من الرصد ,اولنا ت,ديد األشخاص

 قمنا بتصنيف. ول د في السياق الم دم ديانتيم تتضحلم ىؤالء األشخاص اللين  باإلضافا إلىالبيا يين, و 
 ىويتوأو لكر ديانتو أو  ,كان ي,مل إسمًا اسبلميًا واض,ًا )مثل م,مد(ما مسمم إلا لمى أنو الشخص 

 شخصالصنفنا بالدين اإلسبلمي. و  اأو ال,جاب( متبم  الممبسأو ,مل لبلما واض,ا )مثل  ,االديني
 ,الكنسي وتمثيم أو نياديال لكر ىويتوأو  ,واض,اً لمى أنو مسي,ي بناًء لمى إما أنو ي,مل اسمًا مسي,يًا 

ف ط بالديانا المسي,يا. ول د تم تصنيف البيا يين  امتبم أو صميب(  ممبس,مل لبلما واض,ا )مثل  أو
لا ال صا الخبرياكبيا يين في  بريفيمإلا ما تم ت الملكورة ألبله, لند ل لم يتسم أي شخص بالسمات . وا 

ل ياس اليويا طري ا قد ال تكون أفضل ه أن ىل ندركيتم إدراجو لمى أنو  ديانا غير واض,ا . ون,ن 
ىناك طرق مختمفا وتنوع في مصر,  األغمبياالتنوع الديني, ,يث إنو ,تى في اإلسبلم, ديانا الدينيا أو 

ولمى أيا ,ال,  جيدنا لتبزيز أدوات ال ياس التي نستخدميا في ىلا السياق بطرق لمميا. واصلون ,كبير
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قياس التنوع الديني لبر البالم ,يث إن االنتماءات الدينيا دا مًا ما أب,اث يبد ىلا األمر مشكما في 
 تكون غير واض,ا أو ليس من السيل التبرف لمييا.

 
ال,ال في الت ريرين الساب ين, فإن نتا ج ىله التغطيا كانت مخيبا لآلمال.  مثمما كان لميوومرة أخرى, 

بينما تضع أغمب المسي,يين في مصر,  لبدد ريامص أرقام رسميا اأيوجد ىناك تال  وجدير باللكر أنو
وجاءت نتا ج % مسي,يين. ٓٔ% مسممين, وٜٓ,والي المصادر ت ديرًا لمديمغرافيا الدينيا في مصر ب

تم إجراء  ظاىرة في البدد الكمي لمن سمات مسي,يا أو اءسمي,ممون أشخصًا  ٖٕٙىله الدراسا بن
 ,شخص ٙٓٚٚين تم ت,ديدىم ب نيم مسممين ىو ص اللم اببلت مبيم. وبالم ارنا, كان لدد األشخا

لدد التي تم ت,ميميا, و  ال صص الخبرياأشخاص من البيا يين تم ت,ديدىم في  ٓٔوكان ىناك لدد 
ليله التغطيا من بين األشخاص اللين تم ت,ديد الم ويا النسب و شخص لم يتم ت,ديد ديانتيم.  ٕٗٙ

 % لمبيا يين.ٖٔ.ٓونسبا  ,,ييني% لممسٜٚ.ٕنسبا % لممسممين, و ٜٔ.ٜٙ( ىي ٕٓٓٛناتيم )ادي
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 األقميات العرقية واألقميات األخرى:
اإللاقا  لويميما من المجتمع مثل لؤلقميات البرقيا إلى جانب قطالات أخرى التمثيل اإللبلمي  جاء

. أكبر ,تى من الت ريرين الساب ين , بشكلىله في فترة الرصد مالآلمخيبًا لأو األطفال أو كبار السن 
 ٖ تصنيف, تم ال صص الخبرياشخصًا تم إجراء م اببلت مبيم أو تم استبراضيم في  ٕٙٙٛمن بين ف

 ٖٚكما كان ىناك أيضًا أشخاص ف ط من بينيم من أصول لرقيا مختمفا مثل البدو أو النوبيين. 
ف ط من  ٖظير , و اقلااإللوي ف ط من  ٗو, المصريين في الخارج من تم تصنيفيم لمى أنيمشخصًا 

أيضًا الصبوبات في ت,ديد  ندرك. ون,ن قصص خبريا تناقش قضاياىمفي  طفبل ٔٔو ,كبار السن
األلداد صغيرة لمغايا, ب,يث أنو ,تى لو تم ت دير ببض الف ات بصورة ببض ىله الف ات, ولكن 

ومن الجدير باللكر أن اليي ا الباما  م بولا.منخفضا, فبل يمكن لؤللداد الدقي ا المطم ا أن تكون 
% ولدد األفراد ما فوق سن ٗٚ.ٖٔفي مصر بنسبا  لاماً  ٘ٔلبلستببلمات تُ در لدد األفراد ت,ت سن 

 %.ٕٚ.ٙبنسبا  لاما ٓٙ
 
 فزيونيةبالتغطية التم -ٕ

استند إلى ت,ميل  لمى المنيجيا الكيفيا, وت,ديداً في ىلا الت رير  التميفزيونيات,ميل التغطيا  التمد
في كٍل من واسبا التي ت,ظى بشببيا  توك شو(ال) ,م ات البرامج ال,وارياببض لالخطاب الن دي 

اإلشارة إلى ببض الجوانب المبينا  إلى الت,ميل ييدفو المست ما.  االتميفزيون ال,كومي وال نوات الخاص
 اً الواجب أن تبلل فييا جيود التي شيدت ت,سنا كبيرًا, مع إل اء الضوء لمى ببض مواطن الضبف

 إضافيا. 
 

, باإلضافا إلى الدولا تميفزيون لمى  مباشر من مصر ي برنامج ف ت,ميمياالبرامج ال,واريا التي تم تمثمت 
  لمى قناة أون تي بمدنا بالمصريوىي برنامج   ,فزيونيا خاصا مست مايتم,واريا لمى قنوات أرببا برامج 

خر  آوبرنامج  ,  لمى قناة أون تي فيأخر كبلمآوبرنامج   ,  لمى قناة ال,ياةمال,ياة اليو وبرنامج   ,في
   لمى قناة النيار.النيار

 
, ولكن مثميا مثل الص,ف, كثيرًا ببد الثورة التميفزيونياوبصورة لاما, ت,سن التنوع الجغرافي في التغطيا 

الت ريرين الساب ين. ومما يتضح  في لنوفي ىلا الت رير  التميفزيونياالتنوع الجغرافي في التغطيا  تراجع
لم تكن ال ضايا و من الجدول البياني أدناه, مازالت ال اىرة ت,ظى بنسبا سا, ا وىي ثبلثا أرباع التغطيا. 

% ٜٗ ب,واليالسياسيا ب الموضولات المتبم ا ,ظيتالم,توى, ,يث  شا با من ,يثالمتبم ا بالتنوع 
 %.ٙال ضايا المتبم ا بالتنوع ب قل من  , وتشملكافا ال ضايا األخرى تمن التغطيا, بينما ,ظي
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 تجاه اً كبير  ميبلً يظير  ,في البرامج ال,واريا المسا يا التي ت,ظى بشببيا نوع الجنسمازال تمثيل و 
لدد  الرصد, كان من بينيمل فترة في الخمسا برامج ال,واريا خبل واضيفًا ظير  ٜٔٚللكور. فمن بين ا

%(. وىلا يبني أن كل امرأة يراىا ٗ.ٙف ط من اإلناث بنسبا ) ٕٙ%( وٙ.ٖٜمن اللكور بنسبا ) ٜٜٓ
 رجل. ٙ.ٗٔالمشاىدون في البرامج ال,واريا يظير في م ابميا 
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,م ا تم ت,ميميا تضم  ٚٔفمن بين  ,ب قل نسبا من التمثيل النسا ي "مباشر من مصر  ,ظي برنامج
 ,%(ٖ.ٕبنسبا ) ناثمنيم ف ط كانوا من اإل ٖستوديو أو لبر الياتف أو في الت ارير( )في اال افرد ٖٔٔ
إلا أخلنا في االلتبار أن خاصا ًا %(. ويبد ىلا أمرًا خطير ٚ.ٜٚسبا )بن لكوركانوا من ال ٕٛٔبينما 

ي م ابل كل امرأة وا,دة تظير في فالبام. ف البثخدما كون لوىو أقرب ما يىلا ىو تميفزيون الدولا, 
, وىي نسبا ال يمكن قبوليا ب ي ,ال رجبلً  ٘.ٕٗبرنامج ,واري ر يسي في التمفزيون ال,كومي, يظير 

و أي يرة في ىلا البرنامج واللي كان لادة ال يوجبصورة كبت,سن ف د التنوع الجغرافي  أما من األ,وال.
ظير ضيفان ف ط في ال,م ات أما لن التنوع الديني ف د خارج ال اىرة أو اإلسكندريا.  تغطيا أليا أماكن

ت لمناقشا قضايا ف راالالبرنامج ببض  وقد قدمبدا أنيما ي,مبلن اسم مسي,ي واضح.  بدراستياالتي قمنا 
 أ,يانٍ في يستضيف  ملمى الرغم من للك, فإنو ل, ولكن األقميات من ,يث ارتباطيا بالدستورمتبم ا ب

لمى سبيل المثال لم تتم مناقشا قضايا المرأة من خبلل  ولللك ,األقميات لمناقشا قضاياىمتمك  كثيرة
وما  ,ولم تتم بالضرورة مناقشا ال ضايا المتبم ا بسيناء وصبيد مصر من خبلل البدو أو النوبيين ,المرأة
 للك. إلى
 

التي ت,ظى بشببيا ويتم ت ديمو لمى ال ناة ال,واريا  التميفزيونيامن البرامج  "بمدنا بالمصري ُيبد برنامج 
من البرامج  بمدنا بالمصري  برنامج  ويبتبرالخاصا المست ما أون تي في من خبلل المليبا ريم ماجد. 

ال مثورة. ولمى الرغم من للك, ل المؤيدةم دما البرنامج صرا,ًا لن ميوليا  تببر ,يثمثورة, المساندة ل
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إظيار الضيوف بصورة متوازنا ويمثل وجيات النظر  من ,يثببمل جيد  ي وم البرنامجيمنع ىلا من أن 
واآلراء. وخبلل ىله الفترة من الرصد, قمنا بت,ميل  ال, ا قبين  دا ما تفصل م دما البرنامجكما المختمفا, 

و في الت ارير(. من بين ستوديو أو لبر الياتف أ)في اال اضيف ٕٙٚ,م ا من البرنامج ظير بيا  ٕٔ
في االيام  ,ظيت ال اىرة ب غمبيا االىتمامو %(. ٗ.٘ف ط كانوا من النساء بنسبا ) ٘ٔىؤالء الضيوف, 
أيضًا  جديرو البرنامج صورة األ,داث في الم,افظات المختمفا.  ن ل في يوم االستفتاءالباديا, ولكن 

كللك من األقميات البرقيا الميمشا في مصر و  ,اول استضافا ليناتأن البرنامج, بشكل لام, ي باللكر
 .اإللاقاشخاص لوي األو  االجتماليا واالقتصاديا الدنيا طب اتالأشخاص من 

 
ي دمو شريف لامر ولبنى لسل لمى قناة ال,ياة و شببيا  لوآخر ,واري برنامج  ىو "الحياة اليوم برنامج 

,يث ,اول تغطيا كل جوانب  ,الموضوليا والتوازنالخاصا المست ما. قام البرنامج ببمل جيد من ,يث 
إظيار الضيوف من مختمف االنتماءات السياسيا. وفي يوم االستفتاء, ,اول ال ضايا التي قام بت ديميا و 

قام البرنامج ببمل جيد في تغطيا ما كان ي,دث خارج ال اىرة من خبلل المراسمين الم,ميين في 
تصوير ما ي,دث وكللك االنتياكات التي ورد لكرىا في المناطق الم,افظات المتنولا اللين قاموا ب

المختمفا. وأظير البرنامج نسبا ألمى بشكل طفيف )رغمًا لن كونيا مازالت ضبيفا جدًا( في تمثيل 
امرأة بنسبا  ٙٔ, أظير البرنامج اضيف ٖٕٔ,م ا قمنا بت,ميميا, ظير خبلليا  ٕٗالمرأة. فمن بين 

 من الرجال. اً ضيف ٜٚٔ% من خبلل ظيور ٘.ٕٜل نسبا %, بينما مثل الرجا٘.ٚ
 

 وي دمو  ,, يتم ت ديمو لمى قناة النيار الخاصاواسع االنتشارآخر ي برنامج ,وار ىو  "آخر النهار برنامج 
,يث ي دمو كل من خالد صبلح ولمرو الك,كي ودلاء جاد ال,ق وم دم البرامج  ,كل يوم مليع مختمف

ا. من بين ىؤالء كان ضيف ٜٕٙ,م ا ظير خبلليا  ٕٕسبد. ول د قمنا بت,ميل المتمرس م,مود ال,واريا 
من الرجال بنسبا  ٕٛٗ%(, بينما كان البدد الباقي من الضيوف البالغ ٛ.ٚنسبا ) امرأة ٕٔ ىناك

مبظم كانت و %(. ,اول البرنامج ال,فاظ لمى التوازن من نا,يا تنوع األصوات التي ي دميا, ٕ.ٕٜ)
لات طبيبا سياسيا ب,تا, ولم يخض كثيرًا في قضايا التنوع أو األقميات. وتركزت  يتناولياالتي ال ضايا 

لندما تواصل البرنامج مع مراسمين م,ميين لتغطيا  , لدا يوم االستفتاء,مبظم التغطيا في ال اىرة
 الم,افظات المختمفا.

 
ي دمو و , واسبا التي ت,ظى بشببياواريا ال,وىو أيضًا من البرامج  ،"آخر كالم , برنامج أخيرًا وليس آخراً 

ويتجو م دم البرنامج دا مًا لم,فاظ لمى مصداقيتو بوصفو  .يسري فوده لمى قناة أون تي في الخاصا
م دم برامج  موضولي  وللا ي,تفظ لادًة برأيو لنفسو )لمى الرغم من الم دما االفتتا,يا اليوميا ال صيرة 
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ي,اول البرنامج أيضًا إظيار و  در اإلمكان مع الضيوف. ب اومتوازن اوي,اول أن يكون م,ايد ,والبميغا(
لمى اليواء  أليبت,م ا  ٔٔضيفًا في  ٕٛضيوف من انتماءات سياسيا مختمفا. استضاف البرنامج 

%( كانوا من ٘.ٜٔ) ٘ٚ%( بينما ٘.ٛمن النساء بنسبا ) ٚ , كان من من بينيمخبلل فترة الرصد
لات التي تمت مناقشتيا لات طبيبا سياسيا ب,تا, ولم تكن قضايا األقميات الرجال. كانت مبظم الموضو 

مبل,ظا أن البرنامج كان را دًا في لمل جدير بالثناء تسجيل لمى الرغم من للك, ينبغي و في الصدارة. 
بصورة كبيرة منل لدة أشير, ,يث أصبح أول برنامج تمفزيوني مسا ي يبرض ترجما فوريا بمغا اإلشارة 

لمى ,ق ىلا ال طاع من و  تضمينال أىميا شيادة لمىوىلا أكبر  ,الشاشا زاويا منيوميًا لمى  تظير
 المناقشات. تمك امتاببالمجتمع في 

 
اللين ت وم ىله  الضيوف , وىم نفسالبرامج ال,واريانجوم   ال,ظنا نفس ظاىرة  -ومرة أخرى -في النيايا

ىله البرامج الشببيا نفسيا لمى لدد ضيق  ت يدبلل للك, . ومن خالبرامج بتكرار استضافتيم لمى الدوام
إلى ي,رمون الجميور من فرصا االستماع بللك , و البرامج وم دميالم لوفين لدى مبدي من الضيوف 

غير المبتاد لمى اإلطبلق أن ي وم أ,د الضيوف بالظيور في من  وليسمن اآلراء. مجمولا متنولا 
أمسيا كل ىلا في  ,خرىاألبرامج البرنامج ثم الظيور في برنامج آخر ثم إجراء مداخما ىاتفيا في بضع 

نسبا ض يما تظير , مصرلمى الرغم من تواجد لدد كبير من الخبراء والسياسيين والمفكرين في و . وا,دة
يبزز صورة و ف,سب, بل  ييد التنوع إلى تليس  ىلاؤدي . ويواسبا االنتشارك البرامج في تم ممني لمغايا

 .,وارياف البرامج الو ضي , وما ي ولونمطيا لما يبدو لميو
 

 الخاتمة
التغطيا اإللبلميا في االستفتاء لمى في لتنوع ا لن مبسطًا كميًا ونولياً  لممياً  ت ييماىلا الت رير  ديب

واأل,داث التي سب ت للك فيما يتبمق باإللبلنات الدستوريا  ٕٕٔٓديسمبر  فيفي مصر الدستور 
و ال أنإلى  ويخمص الت رير. التميفزيونياقمنا بت,ميل لينات من الص,ف والبرامج ال,واريا , ,يث الر اسيا

 ٕ٘ببض المكاسب منل ثورة  ,دوث مع ,التنوع في اإللبلم المصريب يزال ىناك تجاىل لم ضايا المتبم ا
مجمولات األقميات ال يزال ىناك تجاىل إلى ,د كبير لو بالتراجع.  ةيددباتت موالتي يبدو أنيا  ,يناير

 في وسا ل اإللبلم الر يسيا. ينالميمشو 
 

ُنشرت في أربع ص,ف خبلل  وخبر ص,في م الا ٜٜٕٙبالنسبا لوسا ل اإللبلم المطبولا, ,ممنا 
لمى السياسا الم,ميا وتجاىمت ال ضايا الياما  الخبرياال صص اإلطار الزمني لمدراسا. ركزت مبظم 
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ل وكبار اطفبالمرأة واألصمتيا ,يث  من بجانب كل ال ضايا المتبم ا بالشموليا والتنوع ,الجوىريا األخرى
 السن واألقميات الدينيا واألقميات البرقيا.

 

 في مصر البرلمانيا واالنتخابات الر اسياإن الت ريرين الملين أصدرناىما ,ديثًا ,ول تغطيا االنتخابات 
ليس ىلا يبدو أن , اال أنو فيما يتبمق بالتنوع الجغرافي لتغطيا األ,داث الياما اً كبير  اً ت,سنأظيرا وجود 

في  تتركز ًا, ,يث أظير ىلا الت رير اللي ن,ن بصدده ان التغظيا االلبلميا قا م اً الضرورة اتجاىب
من الميم و اللي ي ع فيو ,دث ىام مثل االنتخابات أو االستفتاء.  االيام( فيما لدا اليوم )أوال اىرة 
الم,افظات  تسميط الضوء لمىنو يسالدنا لمى أالتنوع الجغرافي ,يث  من أجل الدلوة ليلاالضغط 

 .لمى ,د سواءتم تجاىل ببضيا بشدة من خبلل اإللبلم وال,كوما يالتي و المختمفا في مصر, 
 
 , ,يثفي المجتمع اتن ص شديد في تمثيل كل األقميوجود , أوضح الت,ميل الساب ين الت ريرينكما في و 

  صص الخبريا,% ف ط من كل األفراد اللين تم الت,اور مبيم في الٕ٘.ٗ ناث سوىاإلنسبا تمثل لم 
ي الت ريرين الساب ين. وىلا يبني بشكل أساسي % الواردتان ف٘.ٙ% وٛ.ٙل من نسبتي الن وىي نسبا أق

 ف ط وت,سنت النسبا. لكر ٘.ٕٕوا,دة م ابل  نثىأ تم إجراء م اببلت ص,فيا مع نو خبلل فترة الرصدأ
 نثىأبمبدل  ,%ٗ.ٙف ط إلى ل اإلناث يبشكل طفيف في التغطيا التميفزيونيا, ,يث وصمت نسبا تمث

 .لكر ٙ.ٗٔوا,دة م ابل 
 

أفراد ف ط من  ٖ د تم ت,ديد , فا الص,فياأصوات األقميات األخرى لم تتواجد ت ريبًا في التغطي كما أن
. وردوا في ال صص اإلخباريامن األفراد اللين  ٕٕٙٛأصول لرقيا مختمفا مثل البدو أو النوبيين ضمن 

من لمى أنيم تم ت,ديدىم  ٖٚو ,لوي اإللاقامن لمى أنيم تم ت,ديدىم ف ط أفراد  ٗكان ىناك أيضًا و 
 ٔٔو المتبم ا بيم,  ضاياالناقش قصص تمن كبار السن في تم ت,ديدىم لمى أنيم  ٖو ,مغتربينال

في المجتمع ف ات ليله الالفبميا النسب  لند مبرفاوالسيما  تدق جرس إنلار,األرقام وىله طفل. 
 المصري.

 
ت,اول ببض ال نوات الخاصا في الوقت اللي و بالنسبا لبرامج األخبار التميفزيونيا والبرامج ال,واريا, أما 
 فبشكل لام,نجا,ًا بدرجات متفاوتا, في ىلا تصبح أكثر شموليا وت, ق ل ىافيو أقصى جيدتبلل أن 

خبلل فترة الرصد. لبلوًة لمى للك, فإن االختيار  اتاألقميف ات تمثيل كافا  ن ص شديد فيُلو,ظ 
كر يدًا خطيرًا لمى تنوع الفيشكل تيد ال,واريابرامج  نجوم  الصغيرة من  امجمولمن بين الم,دود 
 .والتببير
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 الكاتبةعن نبذة 

 
 

ا في سابق ل سم الص,افا واإللبلم بالجامبا األمريكيالر يس الو  مشارك الدكتورة رشا لبد اهلل ىي أستال
 فموريداواليا ب( من جامبا ميامي ٖٕٓٓبر اإللبلم )ديسم ال اىرة. ,اصما لمى درجا الدكتوراه في

الجامبا  جا زةآخرىا كان الدوليا,  التدريس والب,ث البممي البديد من جوا زلمى  ,اصما. االمريكيا
ثبلثا  قامت بت ليف (. دكتورة رشا لبد اهللٕٔٔٓلام ) األمريكيا بال اىرة لمتميز في الب,وث واإلبداع

اىتماماتيا الب,ثيا األساسيا التنوع والشموليا اإللبلميا  تشمل. البمميا د من الم االتيبدكتابا الكتب و 
واستخدامات وت ثير وسا ل اإللبلم الجديدة,  ,اإللبلمتطوير أنظما و   ل اإللبلم, واإللبلم البام,في وسا

يمكن التواصل مبيا لبر السياسي. نشاط وال ااالجتمالي شبكات التواصلبين  السيما اإلنترنت, والربط
 .rashs@aucegypt.eduبريد االلكتروني ال ولبر RashaAbdulla@,سابيا الشخصي لمى تويتر 

 

 سارة الشريف المنسق المسئول عن الباحثين:
 االستال الص,فى م,مد توفيقتحرير: 

 سارة الشريف
 ايو اهلل ا,مد فؤاد

 لمى لبد البزيز ا,مد ,سين
 وليد ا,مد ابو المبارف
 سماح سبد لبداهلل كامل

 شيدان م,مد ناصر م,مود 
 ا,مد ممدوح ىاشم سمطان

mailto:rashs@aucegypt.edu
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 عن معهد التنوع اإلعالمي

 

منظما دوليا تكرس جيودىا بالكامل لمبمل مع وسا ل اإللبلم من أجل  مبيد التنوع اإللبلمييبتبر 
لات/ صرالات لمى ت,سين الت ارير المبدة ,ول قضايا التنوع التي يمكن أن تسبب في ,دوث نزا

مى أنو تمييز لمى أساس المستوى الم,مي أو ال ومي أو اإلقميمي أو الدولي. ون,ن ُنبرف التنوع ل
البرق والدين والجنسيا والسن والدخل ونوع الجنس وأي لوامل أخرى تجبل األفراد أو السبللا, و 

 الجمالات مختمفين لن ببضيم الببض, ولكن يساوي كل منيم اآلخر.
 

لامًا الماضيا في أوروبا ودول االت,اد السوفيتي السابق  ٗٔمبيد التنوع اإللبلمي لمى مدى الن ولمل
وجنوب الص,راء اإلفري يا الكبرى, والشرق األوسط وشمال إفري يا وجنوب آسيا. يشجع مبيد التنوع 

ة التسامح وتشجيع اإللبلمي لمى الص,افا الموثوق بيا بالتبارىا لت,سين الببلقات بين المجتمبات وزياد
ال,وار بين األفراد والجمالات ال ادما من خمفيات متنولا. ن,ن نبمل مع طبلب كميات الص,افا 
وصناع ال رار في وسا ل اإللبلم والص,فيين, فضبل لن منظمات المجتمع المدني المتخصصا في 

مى اإلنصاف والدقا قضايا التنوع. ن,ن نشجع أيضا الص,افا الموثوق فييا مع التركيز بشكل خاص ل
 ة والشموليا.واإلثار 
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