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هذا هو التقرٌر الرابع* من سلسلة تقارٌر بحثٌة عن التنوع اإلعبلمً فً مصر ،وٌرصد التقرٌر التنوع فً التغطٌة
اإلعبلمٌة ،سواء المطبوعة أو المرئٌة ،خبلل بعض اللحظات السٌاسٌة الحرجة فً الببلد.

قامت التقارٌر الثبلثة السابقة الصادرة عن المرصد بتغطٌة االنتخابات البرلمانٌة والرئاسٌة واالستفتاء علً الدستور
فً الفترة ما بٌن نوفمبر  3122إلً ٌونٌو  .3124غطً التقرٌر األول االنتخابات البرلمانٌة فً نوفمبر 3122
والذى صدر فً مارس 3123؛ أما التقرٌر الثانً اهتم برصد االنتخابات الرئاسٌة فً ماٌو وٌونٌو  3123وصدر
فً سبتمبر 3123؛ وتناول التقرٌر الثالث االستفتاء على الدستور الذي أجري فً شهر دٌسمبر  3123وصدر
التقرٌر فً فبراٌر .3124

فً حٌن نظرت التقارٌر الثبلثة السابقة فً القصص اإلخبارٌة المرتبطة باألحداث الرئٌسٌة فقط ،فإن التقرٌر الرابع
والنهائً اختار أن ٌنظر إلى التغطٌة اإلعبلمٌة لؤلحداث الٌومٌة ،مما ٌعنً أننا قمنا بتحلٌل كل القصص الخبرٌة
التً وردت فً الصحف والبرامج التلفزٌونٌة التً تضمها العٌنة الخاضعة للتحلٌل.

ٌهدف التقرٌر إلى تقدٌم تحلٌل علمً دقٌق حول الكٌفٌة التً كان بها المحتوى اإلعبلمً شامبلا ومتنوعا ا خبلل
األسابٌع الخمس فً الفترة ما بٌن  21مارس إلً  32أبرٌل .3124

وبسبب ما تهدف إلٌه التقارٌر األربعة عن التنوع اإلعبلمً ،ال تهتم المؤسسة بالضرورة بالتنوع السٌاسً .لكنها
باألحرى تهتم على نحو أكبر بالتنوع المجتمعً.

وبالتالً ٌتم تعرٌف التنوع هنا على أنه شمول التغطٌة اإلعبلمٌة للمجموعات المختلفة فً المجتمع من حٌث العرق
والدٌن والجنسٌة والسن ،والتمٌٌز القائم علً أساس التفاوت فً الدخل ،2والنوع  ،وأي عناصر أخرى تجعل من
األفراد أو المجموعات مختلفٌن ولكن على قدم المساواة فٌما بٌنهم.

ٌشٌر هذا التقرٌر كما فً تقارٌرنا الثبلثة السابقة ،إلى القصور الحاد فٌما ٌتعلق بتمثٌل 3تلك المجموعات المختلفة
داخل السٌاق اإلعبلمً المصري.

لقد أملنا أن ٌساهم توسٌع دائرة تركٌز تقارٌرنا من حدث سٌاسً رئٌسً واحد إلً تحلٌل المحتوي الصحفً بالكامل،
للصحف والبرامج التً تدخل ضمن نطاق التقرٌر ،فً إظهار المزٌد من التغطٌة للجوانب المختلفة من المجتمع
المصري .ولكن لسوء الحظ ،لم تكن هذه هً الحالة .فكل فئات وقضاٌا التنوع فً مصر ٌتم تمثٌلها بشكل منقوص
للغاٌة من جانب اإلعبلم ،سوا اء من حٌث األشخاص المقدمٌن بوسائل اإلعبلم والقضاٌا المطروحة للنقاش.
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* ٌعد التفاوت فً الدخول ،بٌن أصحاب الدخول المنخفضة وأصحاب الدخول المرتفعة أحد وسائل التمٌٌز بٌن الناس وتحد علً أساسه
شرائح المجتمع فً حاالت كثٌرة.
3
التمثٌل هو مصطلح فلسفً صرف ولكنه ٌستخدم هنا بمعنً مدي ظهور وتمثٌل آراء الجماعات واألقلٌات المختلفة والمتنوعة فً وسائل
اإلعبلم.
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فباستثناء التنوع الجغرافً ،4الذي ٌعد تحسنا ا وتطورا ُ ملحوظا ا على كل التقارٌر السابقةٌ ،عانً التنوع فى الصحف
فٌما ٌتعلق بتمثٌل الجنسٌن ،باإلضافة إلى تمثٌل األقلٌات العرقٌة ،واألقلٌات الدٌنٌة ،واألطفال ،وكبار السن
والمعاقٌن ،من نقص شدٌد ،فً تمثلٌهم.

منهجية التقرير:
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ٌستند هذا التقرٌر على منهجٌة بحث قامت بالدمج بٌن منهجً تحلٌل المضمون الكمً 5وتحلٌل الخطاب الكٌفً
للحصول على نظرة علمٌة واضحة فً التنوع داخل وسائل اإلعبلم المصرٌة ،متناولة كبلا من وسائل اإلعبلم
المطبوعة والمرئٌة بالتحلٌل .وبالنظر إلى أنواع عدٌدة من وسائل اإلعبلم فإن مصر لدٌها (صحافة مطبوعة،
تلٌفزٌون ،إذاعة ،إنترنت ،الخ) والعدٌد من المنافذ داخل كل نوع من وسائل اإلعبلم ،وكان علٌنا أن نقوم بعدة
قرارات بشأن أخذ العٌنات التً تسترشد بها دراستنا .وتم تطبٌق هذه القرارات على كل التقارٌر األربعة الصادرة
عن المرصد.

أوالا ،لم ٌكن من الممكن بالنسبة لنا تحلٌل كل أنواع وسائل اإلعبلم ،فقررنا اختٌار التلفزٌون (سواء الخاص أو
المملوك للدولة) بوصفه الوسٌلة األكثر شعبٌة ،وبالتالً ربما األكثر نفوذاا فً مصر ،إضافة إلً وسائل اإلعبلم
المطبوعة باعتبارها واضع أجندة المجتمع المصري.

نحن نعترف بأهمٌة وسائل اإلعبلم األخرى مثل اإلذاعة وشبكة اإلنترنت ،ولكن قصرنا الدراسة علً التلٌفزٌون
ووسائل اإلعبلم المطبوعة .

بعد حسم الخٌار فً التلفزٌون ووسائل اإلعبلم المطبوعة ،كان ال ٌزال علٌنا اتخاذ قرارات بشأن القنوات الخاصة،
والبرامج ،والصحف التً سٌتم إدراجها ضمن العٌنة الخاضعة للتحلٌل .ونظراا لعدم وجود تقارٌر علمٌة حول نسب
المشاهدة بالنسبة للتلٌفزٌون والمقروئٌة 7بالنسبة للصحف المطبوعة ،اخترنا العدٌد من الصحف والبرامج بناءاا علً
بعض المؤشرات على نسبة القراءة والمشاهدة العالٌة ونحن ندرك أن هناك حاجة شدٌدة إلى دراسة تنوع وسائل
اإلعبلم فً جمٌع وسائل اإلعبلم المصرٌة ،ولكن القٌام بذلك ٌتطلب جهداا مؤسسٌا ا مخصصا ا لذلك لٌكون قادراا على
الحصول على حق الوصول إلى خرٌطة البرامج الخاصة بكل قناة إذاعٌة وتلفزٌونٌة ،وكل أعداد الصحف
والمجبلت المنشورة ،وكل موقع على شبكة االنترنت (على األقل المواقع الرئٌسٌة).
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ٌقصد بالتنوع الجغرافً شمول التغطٌة لمحافظات مصر المتعددة وعدم االقتصار علً تغطٌة أخبار القاهرة فقط .وقد أظهر التقرٌر
تحسنا ا ملحوظا ا فً هذا السٌاق.
5
منهج تحلٌل المضمون الكمً ٌعنً بشكل مبسط رصد عدد مرات تكرار كلمة أو موضوع معٌن فً وسٌلة إعبلمٌة ،بهدف استخبلص
نتائج من هذه األرقام الناتجة فً النهاٌة علً سبٌل المثال ٌرصد التقرٌر الحالً عدد المقاالت التً تعنً بقضاٌا األطفال وٌخلص من العدد
الناتج إلً نقص كبٌر فً معالجة قضاٌا األطفال ،وٌرصد عدد مرات ظهور شخصٌات مسلمة إال عدد مرات ظهور شخصٌات مسٌحٌة
مثبلا.
6
تحلٌل الخطاب كٌفٌا ا ٌعنً دراسة توجهات المقاالت والمقاببلت التلٌفزٌونٌة ،لدراسة مدي حٌادٌتها وموضوعٌتها.
7
تصدر فً أغلب دول العالم تقارٌر حول نسب المشاهدة لتحدٌد وسائل اإلعبلم األكثر مشاهدة والصحف األكثر قراءة ،ولكننا بحسب
التقرٌر نفتقر إلً دراسات مشاهدة ومقروئٌة تتسم بالعلمٌة.
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ّ
ركز
لقد قمنا بتحلٌل قضاٌا من خمس صحف ،وكذلك حلقات من العدٌد من البرامج الحوارٌة الشعبٌة (التوك شو).
التحلٌل الكمً على عٌنة ممثلة من وسائل اإلعبلم المملوكة للدولة واإلعبلم الخاص (المستقل) .واخترنا عن عمد
عدم تحلٌل الصحف الحزبٌة ،ألنه من المتوقع بالتعرٌف أن الصحف الحزبٌة هً لسان حال األحزاب التً تمثلها،
وبالتالً لن تنطبق علٌها بعض المتغٌرات التً نفحصها فً هذه الدراسة.

بناءاا علً ذلك اخترنا صحٌفتٌن مملوكتٌن للدولة وثبلث صحف خاصة تتمتع بالشعبٌة.
الصحف التً رصدناها هً كاآلتً:

 )2األهرام (مملوكة للدولة)
 )3األخبار (مملوكة للدولة)
 )4المصري الٌوم (خاصة)
 )5الشروق (خاصة)
 )6التحرٌر (خاصة)

بشكل عام حلل الباحثون إجمالً  316701قصة تم نشرها فً خمس صحف خبلل فترة الرصد لتلك الوسائل والتً
استمرت ،من  21مارس وحتى  32أبرٌل .تمثل التوارٌخ خمسة أسابٌع من التغطٌة الصحفٌة ،حٌث تم تحلٌل كل
القصص الخبرٌة التً تم نشرها فً تلك الصحف.

وتم رصد التغطٌة التلفزٌونٌة أٌضا ا بشكل كٌفً من خبلل منهج تحلٌل الخطاب .فرصدنا البرنامج السٌاسً "كشف
حساب" والمذاع علً تلٌفزٌون الدولة ،والذي ٌبث خبلل وقت ذروة المشاهدة بعد نشرة أخبار التاسعة ،وكذلك أربعة
من البرامج الحوارٌة التً تذاع فً القنوات الخاصة المستقلة وهً "بلدنا بالمصري" على قناة "أون تً فً"؛
و"الحٌاة الٌوم" المذاع على قناة "الحٌاة"؛ و"آخر النهار" والمذاع على قناة "النهار" ،وٌذاع كبلا من تلك البرامج
خبلل ساعة المشاهدة المسائٌة ،باإلضافة إلى برنامج "زي الشمس ،الذي ٌذاع على قناة "سً بً سً" صباحاا.

لقد تناول البحث التنوع سواء من حٌث العوامل الممٌزة فً وسائل اإلعبلم ،فضبلا عن المواضٌع المذكورة /
المطروحة للمناقشة.
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النتائج

ص ُحف:
 -0تحليل ال ُ

تم تحلٌل إجمالً  31.701مقالة ،تمثل محتوى الجرٌدة المطبوعة لخمسة صحف خبلل فترة الرصد من  21مارس
وحتى  32أبرٌل .وكان عدد المقاالت بكل جرٌدة كما ٌلً:
األهرام7010 :
األخبار5547 :
المصري الٌوم5271 :
الشروق4070 :
التحرٌر2521 :

فٌما ٌتعلق بطبٌعة المقاالت المنشورة؛ فإن  %74.1من المقاالت كانت قصصااًا إخبارٌة 1بمعدل ( 23.602مقالة)،
و %25.5أي ما نسبته ( 3.047مقالة) كانت مقاالت خاصة ،و %20.1أي ما ٌوزاي ( 4.700مقالة) كانت
مقاالت رأي أو مقاالت لرؤساء التحرٌر ،و %2.0كانت رسو اما كارٌكاتورٌة؛ بٌنما نسبة  %2.5المتبقٌة ()310
كانت من المقاالت األخرى ذات الطبٌعة المختلفة.

وبعٌداا عن األخبار والمقاالت الخاصة التً تم تحلٌلها؛ فإن  %00.3أي ما ٌوزاي ( 25.571مقالة) كانت صغٌرة
فً الحجم ،بمعنى أنها كانت تحتل أقل من ربع الصفحة فً حجمها ،وكانت  2.534( %0.1مقالة) متوسطة الحجم
(فٌما بٌن ربع الصفحة وأقل من نصفها) ،بٌنما  627( %4.2مقالة فقط) كانت تحتل نصف صفحة أو أكثر فً
حجمها.

لقد وضعنا فً االعتبار جودة العرض الصحفً ،التً ظهرت فً الصحف الخمس ،من حٌث الموضوعٌة والنزاهة
والتوازن .وبالنظر إلى أن مقاالت رؤساء التحرٌر واألعمدة والرسوم الكارٌكاتورٌة هً بحكم التعرٌف ٌتوقع منها
أن تقدم وجهة النظر؛ فإننا قد وضعنا فقط فً اعتبارنا المقاالت اإلخبارٌة والمقاالت الخاصة ،لقٌاس جودة
المتغٌرات فً صناعة الصحافة.

من بٌن المقاالت المؤهلة للرصد فً متغٌر الموضوعٌة حوالً ( 24.031مقالة) ،واعتبر ثبلثة أرباعها
"موضوعٌة" (بمعدل  21.544مقالة وهً توازي نسبة  ،)%15.0بمعنى أنها تفصل الحقائق عن اآلراء الشخصٌة،
كما أن محتواها خال من اإلثارة ،أو التشهٌر أو التحرٌض على مشاعر سلبٌة تجاه أي من الجماعات المذكورة.
1
القصص اإلخبارٌة هً الموضوعات التً تتناول األحداث بشكل إخباري وتخلو من الرأي أو التوجهات تماماا.
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وصنفت نسبة  %34.6من المقاالت األخرى ( 4.312مقالة) "موضوعٌة إلى حد ما" ،بٌنما صنفت ما نسبته
 %2.7بمعدل ( 327مقالة) "غٌر موضوعٌة بالمرة" .ونحن سعداء بأن نرصد زٌادة فً الموضوعٌة فً هذا
التقرٌر ،مقارنة بتقرٌرنا السابق فً فبراٌر.

لقد تم تعرٌف مفهوم النزاهة والتوازن ،وهو مفهوم شدٌد االختبلف واالتساع؛ بأنه "ٌغطً كافة جوانب القصة
الخبرٌة ولٌس جان ابا واح ادا".

ونشدد فً هذا الصدد علً أننا قمنا فقط بتحلٌل مقاالت األخبار والمقاالت الخاصة لهذا المتغٌر .وكان من بٌن
المقاالت المؤهلة للتحلٌل أٌضا ا؛ حوالً ثلثً المقاالت ( %77.2أو  0.313مقالة) وتم تصنٌفها علً أنها "نزٌهة
ومتوازنة" .وصنفت نسبة  3.140( %20.1مقالة أخرى) علً أنها "نزٌهة ومتوازنة إلى حد ما" ،بٌنما صنف
 2.006( %25.4مقالة) تحت بند "لٌست نزٌهة وال متوازنة على اإلطبلق".

تنوع الموضوعات:
اتسم أكثر من نصف المقاالت بأنها ذات طبٌعة سٌاسٌة .وللدقة فقد كانت  0.430( %51.7مقالة) مخصصة
للسٌاسة المحلٌة ،بٌنما كانت  3.105( %24.7مقالة) مخصصة للسٌاسة الدولٌة .وقد وردت القضاٌا االقتصادٌة فً
 2.045( %0.5مقالة) ،وهو ما ٌعتبر نسبة ضئٌلة مقارنة بالوضع االقتصادي الحرج الذي تمر به مصر فً الوقت
الحالً .وتأتً بعد ذلك المقاالت المعنٌة بالفن والثقافة ( %0أو  2.040مقالة) ،ثم الرٌاضة ( %0.0أو 2.020
مقالة) .وقد ظهرت القضاٌا االجتماعٌة فً  040( %5.2مقالة) فقط ،وأخبار الحوادث  2.110( %5.0مقالة).
ومما ٌثٌر القلق بصفة خاصة هو أن بعض التحدٌات الرئٌسٌة التً تواجه مصر لم تحظ سوى بتغطٌة منخفضة
للغاٌة .وهذا ثابت أٌضا فً التقارٌر السابقة ،ولكن بما أننا قد قمنا بتحلٌل كل مقالة وردت بالصحف الخمس فً هذا
التقرٌر؛ فقد كنا نأمل أن تحظى هذه القضاٌا الهامة بنسبة أعلى من التغطٌة .ولتوضٌح ذلك؛ فقد وردت قضٌة التعلٌم
فً  %2.1فقط من المقاالت ( 453مقالة) ،وتمت تغطٌة قضاٌا الصحة فً  %2.4فقط من المقاالت ( 371مقالة)،
بٌنما ظهرت قضاٌا العلوم والتكنولوجٌا فً  %2.2فقط من المقاالت ( 330مقالة).

ومجدداا؛ وكما هو الحال مع تقارٌرنا السابقة ،فقد حظٌت القضاٌا المتعلقة بالتنوع ،بنسبة ضئٌلة ج ادا من التغطٌة.
ومرة أخرى؛ فقد كنا نأمل عندما نقوم بتحلٌل جمٌع ما ورد بالصحف  -الخاضعة للتحلٌل والرصد  -ولٌس قضٌة
سٌاسٌة واحدة معٌنة ،أن تكون هذه القضاٌا المتنوعة الهامة ممثلة بشكل أكبر فً نهاٌة المطاف ،ولكن لؤلسف ،لم
ٌكن هذا هو الحال .فعلى سبٌل المثال ،تمت مناقشة قضاٌا المرأة فً  %2.2فقط من المقاالت بمعدل ( 344مقالة).
وتمت مناقشة القضاٌا المتعلقة باألقلٌات الدٌنٌة ،بما فٌها المسٌحٌون ،فً  %2فقط من المقاالت أي ( 322مقالة).
وربما ٌكون السبب فً زٌادة هذا الرقم هو التغطٌة التً تمت لبعض االشتباكات التً وقعت بٌن مسلمٌن ومسٌحٌٌن
فً بلدة الخصوص فً أوائل أبرٌل .وقد تم تمثٌل القضاٌا الهامة األخرى بشكل أقل؛ فقد وردت القضاٌا المتعلقة
باألقلٌات العرقٌة فً  25مقالة فقط ( ،)%1.2والقضاٌا المتعلقة بالبلجئٌن فً  41مقالة فقط ( ،)%1.3والقضاٌا
المتعلقة باألطفال فً  66مقالة فقط ( ،)%1.4وقضاٌا ذوي االحتٌاجات الخاصة فً  37مقالة فقط ( ،)%1.2بٌنما
نوقشت قضاٌا المسنٌن فً  4مقاالت من أصل  31.701مقالة.
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التنوع الجغرافي:
التنوع الجغرافً هو من العوامل الرئٌسٌة الوحٌدة لقٌاس التنوع الذى أظهر تقد اما منذ بداٌة الثورة فً مصر .وكان
غٌاب التنوع الجغرافً منذ فترة طوٌلة مشكلة رئٌسٌة ضمن التغطٌة اإلعبلمٌة فً مصر ،حٌث خصصت معظم
التغطٌة للقاهرة ،مع بعض التغطٌة القلٌلة فً اإلسكندرٌة ،وتقرٌ ابا ال توجد هناك تغطٌة فً أي محافظات أخرى.

فً هذا التقرٌر ،كان هناك كثٌر من األحداث التى ٌستطٌع الموقع الجغرافً أن ٌحددها حٌث كان هناك 216660
حدث فً القاهرة والمحافظات تم تغطٌتها .وكان ال ٌزال للقاهرة ما ٌقرب من نصف التغطٌة حٌث استحوذت علً
 ٪52.2أو  6.103حدث وهً نسبة ال تزال أعلى بكثٌر من المحافظات األخرى .

إذ قدرت حصة االسكندرٌة بـ  ٪4.7أو  406حدث ،ووزعت نسبة تقدر بـ  ٪7.0أي حوالً ( 131حدث) آخر
لتغطٌة شملت محافظات مصرٌة متعددة تراوحت ما بٌن القاهرة أو اإلسكندرٌة ،وخصصت نسبة بلغت ٪32.0
) 36410حدث) لمحافظات أخرى متبقٌة غٌر القاهرة أو اإلسكندرٌة .أما النسبة الباقٌة والبالغة  ٪20.6أو ما ٌوزاي
( 36174حدث) فغطت المواقع العالمٌة.

وٌوضح الرسم البٌانً التالً هذه النتائج:

Cairo
19.50%
Alex

48.10%
21.90%

Multiple Locations inc. Cairo or
Alex
Governorates other than Cairo
or Alex
International location
6.80% 3.60%
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النوع االجتماعى :
تؤكد نتائج تقارٌرنا السابقة ،إن التمٌٌز بٌن الجنسٌن مخٌب لآلمال للغاٌة حٌث كانت اإلناث ممثلة تمثٌبل ناقصا ا بشدة
وأظهر تحلٌل األخبار الذي تضمن  316701مقالة وقصة خبرٌة ،التحٌز الشدٌد تجاه الذكور وضد اإلناث .من
الجدٌر بالذكر أن أحدث اإلحصاءات الدٌموغرافٌة (السكانٌة) لؤلمم المتحدة عن مصر ٌشٌر إلى أن النسبة بٌن
الجنسٌن هً  2.12ذكور و 2.11إناث.

كما أظهر تحلٌل المقاببلت التً تمت فً تلك القصص الخبرٌة مع  516720شخص أن  54000شخص منهم منهم
كانوا ذكوراا بٌنما بلغ عدد اإلناث فً تلك المقاببلت  46131فقط .وٌمثل هذا فارقا ا شاسعا ا فً نسبة التمثٌل حٌث تبلغ
بذلك نسبة تمثٌل الذكور بتلك القصص الخبرٌة  ٪03.20فً مقابل  ٪1.02فقط لئلناث .

وهو ما ٌعنً أن نسبة التمثٌل هً أنثً واحدة لكل  22.0ذكر .كما أن المرأة فً تقارٌرنا الثبلث السابقة كانت تمثل
نسبة  ،٪7.6 ،٪7.0و  ٪5.3على التوالً.

7.81%

Males
Females
92.19%
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التنوع الديني :
التنوع الدٌنً له جانب آخر مهم ج ادا ،وهو أحد من الجوانب التً ال ٌسهل قٌاسها ولكن كما كان الحال فً التقارٌر
السابقة حاولنا فً هذه الفترة القٌام بعملٌة الرصد لتحدٌد المسلمٌن والمسٌحٌٌن والبهائٌٌن ،وكذلك أولئك الذٌن ال
ٌوجد لهم مٌول دٌنٌة واضحة فً هذا السٌاق المقترح.

حددنا الفرد مسلم بناءااعلً وجود اسم مسلم واضح على سبٌل المثال (محمد) أو إذا ذكر األشخاص الخاضعٌن
للفحص دٌنهم أو انتمائهم الدٌنً ،أو وجود عبلمة واضحة (مثل المبلبس أو الحجاب) ذات صلة باإلسبلم .وحددنا
الفرد المسٌحً على أساس إما وجود اسم مسٌحً واضح أو بذكر دٌنهم أو كونهم ممثلٌن للكنٌسة ،أو خبلف ذلك إذا
حمل الشخص عبلمة واضحة (مثل المبلبس أو الصلٌب) ذات صلة بالمسٌحٌة.

وصنف البهائٌٌن فقط إذا ما تم تحدٌد أنهم بهائٌٌن فً الخبر .أما إذا كان الشخص غٌر حامل ألي من السمات أعبله،
فٌدرج تحت تصنٌف "دٌن غٌر واضح".

نحن ندرك أن هذه لٌست الطرٌقة المثلى لقٌاس الدٌن أو التنوع الدٌنً ،ألنه حتى داخل اإلسبلم  -دٌن األغلبٌة فً
مصر  -هناك طوائف متنوعة ومختلفة ،ونحن نواصل العمل لتعزٌز سبل أدوات القٌاس لدٌنا .ولكن مع ذلك ،تظل
هذه مشكلة كبٌرة فً أدبٌات قٌاس التنوع الدٌنً فً جمٌع أنحاء العالم ،حٌث أن االنتماءات الدٌنٌة لٌست دائ اما
واضحة أو سهلة التحدٌد.

مرة أخرى ،كما هو الحال فى التقارٌر السابقة ،فإن نتائج هذه التغطٌة أظهرت أن األقلٌات الدٌنٌة ممثلة تمثٌبلا
ناق ا
صا .فبل توجد أرقام رسمٌة مصرٌة عن عدد المسٌحٌٌن فً مصر ،ولكن معظم االحصاءات السكانٌة الدٌنٌة فً
مصر تقدر بأن ٌكون حوالً  ٪01من سكان مصر مسلمٌن و ٪21منهم فقط مسٌحٌٌن.

وقد أظهر تحلٌل األخبار والمقاببلت أن  2673شخص فقط بأسماء مسٌحٌة أو سمات ممٌزة تنتمً للمسٌحٌة أجرٌت
معه مقاببلت ضمن العدد اإلجمالً السالف الذكر ،وبالمقارنة بلغت عدد المقاببلت التً تمت مع مسلمٌن حوالى
 . 51311وكانت هناك  40مقابلة مع بهائٌٌن تم تحدٌدهم فً تحلٌل األخبار ،و 46614لم ٌعرف لهم دٌن.

وتبلغ بذلك النسب المئوٌة للتنوع الدٌنً لهذه التغطٌة والتً شملت  54112مقابلة مع أناس تم تحدٌد دٌنهم ،هً
كاآلتً ٪07.53 :للمسلمٌن %4.50 ،للمسٌحٌٌن ،و ٪1.10للبهائٌة كما هو موضح بالرسم التالً:
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التنوع العرقى:

كما هو الحال فى التقارٌر السابقة ،كان تمثٌل وسائل اإلعبلم فً هذه الفترة مخٌبا ا لآلمال للغاٌة فٌما ٌتعلق باألقلٌات
العرقٌة 0فضبلا عن قطاعات هامة أخرى من المجتمع مثل األشخاص ذوي اإلعاقة ،واألطفال ،والمسنٌن .فمن بٌن
 516027شخصا تمت مقابلتهم أو وردت أسمائهم فً األخبار ،تم تحدٌد  0أشخاص فقط من أصول عرقٌة مختلفة
مثل البدو أو النوبٌٌن .

وكان هناك  30شخصا ا ٌدعون أنهم من المغتربٌن؛ و 75حددت شخصٌاتهم كبلجئٌن؛ و 5أشخاص فقط من ذوي
اإلعاقة؛ و 6من المسنٌن الذٌن تم التعرف علٌهم فً األخبار لمناقشة قضاٌاهم ،و 310أطفال.

ونحن أٌضا ندرك الصعوبات فً تحدٌد بعض من هذه الفئات ،ولكن األرقام ضئٌلة جداا ،لدرجة أنه حتى ولو كانت
النسب المذكورة هنا أقل من النسب الحقٌقة فإنه حتً األرقام الدقٌقة بشكل مطلق من بٌن هذه األعداد ستظل غٌر
مرضٌة .ومن الجدٌر بالذكر أن الهٌئة العامة لبلستعبلمات المصرٌة تقدر عدد األفراد الذٌن تقل أعمارهم عن 26
فً مصر بنسبة  % 42.15من إجمالً السكان وعدد األفراد فوق  71سنة تبلغ  %7.31من إجمالً عدد السكان.

0

ٌقصد باألقلٌات العرقٌة ،تلك الجماعات المتحدرة من سبلالت مختلفة داخل البلد الواحد ،وفً الحالة المصرٌة ٌقصد بها البدو والنوبٌون
علً سبٌل المثال.
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ثانياً :التغطية التلفزيونية

ٌستند تحلٌل التغطٌة التلٌفزٌونٌة فً هذا التقرٌر على تحلٌل الخطاب النقدي لعٌنة من الحلقات من العدٌد من بعض
البرامج الحوارٌة الشعبٌة ،سواء فً التلفزٌون الرسمً أوعلى قنوات خاصة ومستقلة.

وٌهدف التحلٌل إلى تقدٌم بعض التوجٌهات فً جوانب معٌنة حٌث أدخلت تحسٌنات من حٌث تنوع األخبار
وغٌرها من المجاالت ذات االهتمام والتً ٌنبغً بذل المزٌد من الجهود فٌها.

البرامج الحوارٌة الرئٌسٌة التً تم رصدها ضمن التقرٌر هً "كشف حساب" وٌعرض فى التلٌفزٌون الرسمً،
فضبلا عن أربعة برامج حوارٌة شعبٌة  ،مستقلة وخاصة :هى "بلدنا بالمصرى" وٌذاع على "قناة أون تى فى"؛
و"الحٌاة الٌوم" المذاع على "قناة الحٌاة" ،و"آخر النهار" ،المذاع على قناة "النهار" ،وكلها تذاع الهواء فى فترة
المساء .

وأضٌف أٌ ا
ضا للعٌنة برنامج حواري صباحى ،هو "زى شمس" ،والذى ٌبث على قناة "سى بى سى".

وألننا حللنا التغطٌة الشاملة فً هذا التقرٌر ،بدالا من التغطٌة التى تتعلق بقضٌة سٌاسٌة كبرى كما فعلنا فً التقارٌر
السابقة ،فقد قمنا بتحلٌل برامج كاملة بدالا من شرائح معٌنة .وقد تم تحلٌل جمٌع البرامج لمدة خمسة أسابٌع خبلل
الفترة ما بٌن  21مارس إلً  32أبرٌل .ومع ذلك ،فإن العدد الفعلً للحلقات التى تم تحلٌلها لكل برنامج ٌختلف ألن
كل برامج الهواء لٌست على نفس العدد من الحلقات فً األسبوع (تبث بعض البرامج حلقاتها علً مدار خمسة أٌام
وأخري تبث علً مدار األسبوع).

وعمو اما ،كان هذا النمط من التنوع الجغرافً فً البرامج الحوارٌة مماثبلا لتلك التً ترد فً الصحف ،باستثناء
التغطٌة الدولٌة حٌث أن معظم البرامج الحوارٌة تركز فقط على القضاٌا الداخلٌة كما هو موضح فً الرسم البٌانً
أدناه.

وحصلت القاهرة مرة أخرى ما ٌقرب من نصف التغطٌة ،فً حٌن حصلت اإلسكندرٌة علً  .٪2.5وبلغ نسبة
التغطٌة لمواقع محلٌة متعددة نحو  ،٪51وقطاعات مخصصة لمحافظات أخرى بلغت نسبة أقل قلٌبلا من .٪21
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2.00%

Cairo

9.40%
Alex
49.30%
Multiple Locations inc. Cairo or
Alex

37.90%

Governorates other than Cairo
or Alex
International location
1.40%

وكانت السٌاسة مرة أخرى هى الموضوع األساسى فى المناقشات ،وشكلت أكثر من نصف فقرات التغطٌات
التلٌفزٌونٌة بنسبة  ٪61.0للسٌاسة المحلٌة ،و ٪2.5للسٌاسة الدولٌة .وتمت تغطٌة االقتصاد فً  ٪1.7من فقرات
البرامج ،والقضاٌا االجتماعٌة تم تمثٌلها بنسبة  ،٪6.3والصحة بنسبة  ،٪5.5والتعلٌم فً  ٪4.2فقط ،والفنون
والثقافة فً  ،٪4.0والعلوم والتكنولوجٌا فً  .٪3.1وتلقت القضاٌا المتعلقة بالتنوع تغطٌة قلٌلة جداا مرة أخري.

وبلغت نسبة تغطٌة قضاٌا المرأة  ٪4.3فقط؛ أما قضاٌا األقلٌات العرقٌة فبلغت ٪2.3؛ وقضاٌا األقلٌات الدٌنٌة
٪3.0؛ أما قضاٌا األطفال فبلغت  ،٪1.5فً حٌن أن كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاق لم ٌتلقوا أي تغطٌة على
اإلطبلق.

كما أن تمثٌل الجنسٌن فً البرامج الحوارٌة ال ٌزال ٌظهر تحٌزاا واضحا ا نحو الذكور .فمن بٌن  26304ضٌف
ظهر على البرامج الحوارٌة الخمسة خبلل فترة الرصد ،كان هناك  26100ذكور بنسبة  ،٪05.07وبلغ عدد
اإلناث  206فقط بنسبة .% 26.3

"كشف حساب" ،برنامج سٌاسً ٌذاع على الهواء عقب نشرة األخبار الرئٌسٌة فً الساعة التاسعة مسا اءا على
التلفزٌون المصري الرسمً ،وٌهدف البرنامج إلى إجراء مقاببلت مع مسئولٌن حكومٌٌن ،وكما ٌوحً لنا اسم
البرنامج ٌقدم لنا كشف حساب لنجاحات وإخفاقات هؤالء المسئولٌن .وبتحلٌل مضمون البرنامج كانت نسبة التمثٌل
النسائً منخفضة للغاٌة ،فمن بٌن  20حلقة تحلل لنا سمات وصور حٌاة إجمالً  231فردا (سواء عبر مقاببلت فً
االستودٌو أو عن طرٌق الهاتف أو التقارٌر المصورة) فإن ثمانٌة منهم فقط كانوا من النساء بنسبة ( )%7.1وكان
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 223منهم من الرجال ( )%04.4وهذه األرقام مقلقة ومزعجة على وجه الخصوص إذا ما عرفنا بأن البرنامج ٌذاع
فً تلٌفزٌون الدولة الرسمً الذي ٌفترض أن ٌكون الوسٌلة األقرب التً تملكها مصر لخدمة الجمهور عبر البث
التلٌفزٌونً ،ففً مقابل كل امرأة واحدة تظهر فً البرنامج فإن  25رجل ٌظهروا فٌه..

كما أن األقلٌات الدٌنٌة مثلت تمثٌبلا ضئٌبلا وذلك ألنه ال ٌبدو بأن أي أحد من ضٌوف الحلقات التً تم تحلٌلها له اسم
مسٌحً واضح .وهذا ٌحدث على الرغم من أن معظم التغطٌة الصحفٌة فً معظم برامج "التوك شو" ،األخرى
عالجت الحوادث الطائفٌة التً حدثت فً مدٌنة الخصوص .وواصل التنوع الجغرافً متوسطه العادي بأن حصلت
القاهرة على  %54من التغطٌة الصحفٌة وحصلت مواقع كثٌرة من بٌنها القاهرة واإلسكندرٌة على .%41.4

وعلى الرغم من اسمه فإن برنامج "كشف حساب" ،المذاع على التلفزٌون الرسمً المصري ٌتبع نمط مدح مسئولً
الحكومة دون وضع أي منهم موضع المساءلة ،وكل حلقة من حلقات البرنامج تشكل حملة عبلقات عامة لمسئولً
الحكومة الذٌن ٌحلون ضٌوفا ا على البرنامج.

فعلى سبٌل المثال استضاف البرنامج ٌوم  20مارس  3124وزٌر الطٌران المدنً فً لقاء ال ٌتضمن أٌة أسئلة نقدٌة
أو محرجة من أي نوع ٌتم طرحها على المسئول وبدالا من ذلك فإن مقدم البرنامج سأل الوزٌر "كٌف ٌعقل بأن
تكون تذاكر الطٌران رخٌصة بمثل هذه الصورة؟" وعندما تلقت صفحة "الفٌسبوك" ،الخاصة بالبرنامج شكوى من
إحدى الم شاهدٌن عن نوعٌة الخدمة المقدمة على خطوط مصر للطٌران قال الوزٌر أنه جرب بنفسه الخدمة األسبوع
الماضً ووجدها خدمة مقنعة ومرضٌة للغاٌة .

ولم ٌوضح مقدم البرنامج للوزٌر حقٌقة أنه لكونه وزٌرا ا فإنه من الممكن (إن لم ٌكن من المؤكد) أنه تلقى اهتما اما
خا ا
صا من جانب الطاقم الذي ٌقدم تلك الخدمة علً خطوط مصر للطٌران .وتحولت باقً الحلقة إلً حملة دعاٌة
وعبلقات عامة ألكثر إنجازات وزارة الطٌران المدنً وبالمثل فلقد استضاف البرنامج ٌوم  20مارس وزٌر التموٌن
حٌث سمح مضٌفً البرنامج للوزٌر بالحدٌث بحرٌة عن إنجازاته بدون سؤاله أي أسئلة محرجة وعندما أخبر مقدم
البرنامج الوزٌر بأنهم على وشك عرض تقرٌر ٌصور احتجاجا ا ضد الوزارة اعترض على ذلك وما كان من مقدم
البرنامج إال أن أذعن العتراض الوزٌر مؤجبلا إذاعة التقرٌر على الهواء لمدة سبعة دقائق حٌث سمح للوزٌر بالوقت
الكافً للحدٌث عن إنجازات وزارته .

واستضاف البرنامج فً  31مارس وزٌر الزراعة واستصبلح األراضً ،حٌث اتبع فٌه نفس النمط من اإلفتقار إلى
المناقشة النقدٌة الجادة واستضاف البرنامج أٌ ا
ضا العدٌد من المحافظٌن وسارت الحلقات على نفس النمط القدٌم فلم
تطرح أٌة أسئلة نقدٌة جادة وظل أسلوب الدعاٌة وحملة العبلقات العامة للدعاٌة للمحافظ التً ٌتكلم فٌها عن إنجازاته
هً النمط الحواري المعتمد ،ودائما ما ٌدعم وٌؤٌد مقدم البرنامج ما ٌقوله المسئول الحكومً وٌوضحه بأن
االحتجاجات هً سبب معظم المشاكل التً تواجهها مصر.

وتكرر نفس هذا النمط فً الحلقة التً أذٌعت ٌوم  21أبرٌل عندما استضاف البرنامج وزٌر الدولة للشباب حٌث قال
مضٌف البرنامج إننً عادة ال أحب الموافقة على كبلم الوزراء ولكن أسمح لً أن أتفق معكم هذه المرة ثم استمر
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مضٌف البرنامج فً إذاعة تقرٌر ٌصور الوزٌر وهو ٌزور بعض مراكز الشباب وحدث نفس الشًء مع وزٌر
الدولة للتنمٌة المحلٌة فً الحلقة التً أذٌعت ٌوم  25أبرٌل ،حٌث أذاع فٌها البرنامج على الهواء تقارٌر عن االفتقار
للتنمٌة فً المناطق الرٌفٌة فً مصر لٌرجع االفتقار فً تنمٌة فً هذه المناطق الرٌفٌة إلى عهد مبارك وأظهر
الوزٌر تعاطفه فى الحال مع وجهة النظر هذه دون أن ٌخبر المشاهدٌن بخططه التً ٌفترض تنفٌذها إلصبلح
الموقف.

"بلدنا بالمصري" ،برنامج تقدمه المذٌعة رٌم ماجد على قناة خاصة بالتلفزٌون وهً مقدمة برنامج وقد بذل البرنامج
مجهوداا كبٌرا فً تصوٌر ضٌوف متوازنٌن ٌمثلون وجهات نظر مختلفة ومع فصل مقدمة البرنامج للحقائق عن
اآلراء.

وخبلل فترة الرصد قمنا بتحلٌل عشرٌن حلقة من البرنامج متضمنٌن إجمالً  342ضٌف (فً االستودٌو أو عن
طرٌق الهاتف أو تقارٌر مصورة) ومن بٌن هؤالء الضٌوف كان  65منهم فقط من النساء بنسبة ( )%34.5وهً
زٌادة هامة ملحوظة عن نسبة  %6.5التً رصدناها فً التقرٌر األخٌر.

وٌقل التنوع الجغرافً للبرنامج بشكل كبٌر مع حصول القاهرة على معظم االهتمام بنسبة  %05من التغطٌة
اإلعبلمٌة وكانت لدى نسبة أقل قلٌبلا من  %11من الضٌوف من المسلمٌن ونسبة  %7.6من الضٌوف كان لدٌهم
مٌول وسمات مسٌحٌة واضحة ولم ٌكن لدى نسبة  %35منهم أي مٌول وسمات واضحة على اإلطبلق .وإذا ما
تكلمنا بصفة عامة فإن البرنامج تبنً من حٌن آلخر عٌنة من األقلٌات العرقٌة المهمشة فً مصر وأشخاص ٌنتمون
للطبقات االقتصادٌة االجتماعٌة األدنى وأشخاص ذوي إعاقات.

وكرس البرنامج بع ا
ضا من وقته لقضاٌا التنوع فعلى سبٌل المثال ناقش البرنامج بتارٌخ  21مارس إعبلن األمم
المتحدة الذي ٌدٌن فٌه العنف ضد المرأة وكان لدى الحلقة ضٌوف متوازنٌن من الرجال والنساء وتم فً هذه الحلقة
إثارة ومناقشة وجهات النظر المعارضة والمؤٌدة إلعبلن األمم المتحدة الذي ٌدٌن العنف ضد المرأة وصور البرنامج
بتارٌخ  31مارس حلقة حول فن النخلة الذي هو نثر فلكلوري وفن غنائً ٌؤدٌه النوبٌون فً صعٌد مصر وصور
البرنامج تقرٌرا ا من محافظة أسوان عن هذا الفن.

سلط البرنامج أٌضا الضوء على قضاٌا األطفال والطبلب فعلى سبٌل المثال أثار البرنامج فً  20مارس قضٌة
حقوق األطفال (تحت  20عام) ممن اعتقلتهم الشرطة فً مظاهرات مختلفة وخصصت فقرة مصورة بتارٌخ 37
مارس لقضاٌا طبلب جامعة النٌل وفً  21أبرٌل عرضت مشاهد تصور انتخابات اتحادات الطلبة فً الجامعات
المصرٌة وصور البرنامج أٌضا عدة لقطات حول المصادمات الطائفٌة التً وقعت فً الخصوص هناك حٌث تم فً
هذا البرنامج استضافة ممثلٌن عن الكنٌسة جن ابا إلى جنب إلى مع ضٌوف مسلمٌن.

برنامج "الحٌاة الٌوم" ،برنامج حواري ٌقدمه شرٌف عامر ولبنى عسل على قناة "الحٌاة" ،الخاصة والمستقلة وقمنا
بتحلٌل  31حلقة خبلل فترة الرصد.
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حاول البرنامج بذل أقصى جهد لتحقٌق الموضوعٌة والتوازن وحاول تغطٌة جمٌع جوانب القضاٌا المعروضة
واستضافة الضٌوف من مختلف ألوان الطٌف السٌاسً.

ومن زاوٌة التنوع على أساس النوع االجتماعى (ذكر أو أنثى) كان للبرنامج معدل تمثٌل نسائً منخفض جداا فمن
بٌن إجمالً  31حلقة قمنا بتحلٌلها استضاف البرنامج خبللها إجمالً  314ضٌ افا فإن  21منهم فقط كانوا من النساء
بمعدل  %5.0وفً التقرٌر السابق كان معدل تمثٌل النساء ال ٌتعدى  %1.6على أحسن تقدٌر فً حٌن كان معدل
تمثٌل الرجال  %06.2حٌث تم استضافة  204ضٌفا ا من الرجال فً البرنامج خبلل فترة الرصد.

ا
إنجازا أفضل حول التنوع الجغرافً مع تخصٌص  %31.0من التغطٌة اإلعبلمٌة فقط من
ولقد أدى البرنامج
القاهرة مع تخصٌص  %72.5أخرى لمواقع محلٌة متنوعة تشتمل على القاهرة واإلسكندرٌة وبلغت نسبة الضٌوف
المنتمٌن لئلسبلم  %01.0من و %6.0من الضٌوف ذوي انتماءات مسٌحٌة واضحة واستضافة  %24.4من
الضٌوف الذٌن لٌست لدٌهم مٌول وسمات دٌنٌة واضحة.

وأدي البرنامج بصورة جٌدة فً تصوٌره لبعض القضاٌا الهامة للتنوع التً تشتمل على قضاٌا المرأة وقضاٌا
األطفال والمغتربٌن المصرٌٌن والبدو وكذلك أٌضا قضاٌا األقلٌات الدٌنٌة فعلى سبٌل المثال ناقش البرنامج فً
حلقتٌن مصورتٌن ٌومً  20مارس و 32مارس إعبلن األمم المتحدة الذي ٌدٌن العنف ضد المرأة وفً  31مارس
ناقشت حلقة مصورة قضاٌا خطف األطفال من أجل طلب فدٌة وتمت أٌضا مناقشة قضاٌا األقلٌات الدٌنٌة عدة مرات
بحضور ممثلٌن للكنٌسة .وتمت مناقشة قضاٌا األقلٌات الدٌنٌة فً  31مارس و 42مارس و 4أبرٌل و 7أبرٌل و1
أبرٌل و 0أبرٌل و 0أبرٌل و 32أبرٌل وفً حلقة أذٌعت بتارٌخ  25أبرٌل نوقشت قضاٌا المسلمٌن بوصفهم أقلٌات
فً بعض الدول األخرى وتمت أٌضا مناقشة القانون الذي ٌنظم عمل منظمات المجتمع المدنً فً مصر.

"آخر النهار" ،برنامج لقاءات مشهور ٌذاع على قناة "النهار" الخاصة وٌقدم البرنامج مقدم مختلف فً كل ٌوم
والمضٌفٌن هم خالد صبلح ودعاء جاد الحق وعادل حموده ومحمود سعد.

قمنا بتحلٌل  47حلقة خبلل هذه فترة الرصد التً استضاف فٌها البرنامج إجمالً عدد  543ضٌف كان من بٌنهم
 60من النساء (بنسبة  )% 24.5بٌنما كان العدد الباقً  415من الرجال (بنسبة  )% 07.7وكانت المٌول
والسمات الدٌنٌة لنسبة  %64من الضٌوف غٌر واضحة وكانت النسبة المتبقٌة من الضٌوف وهً بنسبة  %55ذات
انتماءات وسمات إسبلمٌة واضحة و %4من هؤالء الضٌوف كانوا من ذوي المٌول والسمات المسٌحٌة الواضحة
وفٌما ٌتعلق بالتنوع الجغرافً فلقد أنجز البرنامج بصورة جٌدة مع تخصٌص  %25.0فقط من التغطٌة اإلعبلمٌة
للقاهرة وحوالً ¾ التغطٌة اإلعبلمٌة ( )%15.5لمواقع محلٌة متنوعة تشتمل على القاهرة واإلسكندرٌة.

إن قلقنا المتعلق باالفتقار لتنوع الموضوعات والذي ٌتواصل منذ التقرٌر األخٌر ،قلق الٌزال ٌنطبق على التقرٌر
الحالً فبٌنما حاول البرنامج أن ٌحافظ على توازنه فٌما ٌتعلق بأطٌاف اآلراء الممثلة إال أن معظم القضاٌا التً تمت
معالجتها تسٌر على وتٌرة واحدة مركزة فقط على النظام السٌاسً الحالً من الجانب السٌاسً فقط للقضٌة.
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وبٌنما نقر بأهمٌة الموقف السٌاسً الحالً نظراا ألن مصر تمر بحقبة حاسمة فً تارٌخها إال أن البرنامج لم ٌحاول
معالجة القضٌة من خبلل إدماج الجوانب المختلفة للتنوع داخل تلك التغطٌة اإلعبلمٌة ولكن رغم ذلك ٌجب أن ٌنال
البرنامج م دحنا ألنه حاول دائما المحافظة على حضوره تجاه وجهة النظر المعارضة وبالتالً فعلى الرغم من أنه
ٌوجد دائما شخص ٌنتقد وٌعارض النظام (أحٌانا مقدم البرنامج) إال أنه ٌوجد هناك دائ اما رأ اٌا ٌقدم وجهة النظر
المؤٌدة للنظام.

ٌبدو أن البرنامج ٌفتقد إلى تمثٌل النساء بٌن ضٌوفه فٌما ٌتعلق بكل من الضٌوف الخبراء الذٌن تعقد معهم لقاءات فً
االستودٌو أو آراء المواطنٌن التً ٌتم تصوٌرها فً التقارٌر وحتى عندما ناقش البرنامج بتارٌخ  20مارس الضرب
المبرح الذي تعرضت له محتجة من النساء خارج مقر اإلخوان المسلمٌن فإنه لم ٌكن أحداا من الضٌوف الذٌن عقدت
لقاءات مصورة معهم من النساء.

هناك أمثلة أخرى على افتقار تمثٌل المرأة تشتمل على تقرٌر حول احتجاجات طبلب جامعة األزهر ٌوم  4أبرٌل
هناك حٌث كانت المرأة حاضرة فً المظاهرات ولكن تقرٌر البرنامج صور امرأة واحدة فقط.

وعرض لنا البرنامج فً  21أبرٌل تقرٌرا ا لؤلسعار المرتفعة للسلع فً مصر ظهر فٌه  21رجبلا و 4نساء فقط وكان
تواجد المرأة ضمن ضٌوف االستودٌو قلٌبلا جداا وعادة ما تجري اللقاءات مع وجوه مكررة من قائمة لعدد محدود
ا
جدا من النساء .

فً هذا التقرٌر حللنا أٌضا البرنامج الصباحى "زي الشمس" الذي ٌعرض على الهواء فً قناة سً بً سً الخاصة
وتقدمه دٌنا عبد الرحمن وعلً البهنساوي .وقمنا بتحلٌل  47حلقة من البرنامج أذٌعت على الهواء خبلل فترة الرصد
استضاف البرنامج فٌها  301ضٌفا ا كان من بٌنهم  76من النساء (بنسبة  )%32.0وكان من بٌنهم  343من الرجال
بنسبة ( )% 10.2وكان لدى  66ضٌ افا من هؤالء الضٌوف مٌول وسمات إسبلمٌة واضحة (بنسبة  )% 63.3وكان
لدى  26من هؤالء الضٌوف مٌول وسمات مسٌحٌة واضحة بنسبة  )% 6.2وكان لدى الباقً من الضٌوف مٌول
وسمات غٌر واضحة وافتقار للتنوع الجغرافً ألن تغطٌة البرنامج تركزت بصورة كبٌرة على القاهرة بنسبة
( )% 50.7مع  %2.1تغطٌة متركزة على اإلسكندرٌة بٌنما حظٌت المحافظات األخرى على نسبة  % 4.5فقط.

لقد زودنا برنامج زي الشمس بنظرة متجددة على تنوع التغطٌة فً مصر حٌث وجه البرنامج قدراا كبٌراا من
اهتمامه لقضاٌا المرأة وكذلك أٌضا على قضاٌا الشباب وعلى األقلٌات الدٌنٌة والعرقٌة التً ال تشتمل فقط على
المسٌحٌٌن وإنما أٌضا على الٌهود وكان ٌوجد على األقل امرأة واحدة ضٌفة على البرنامج الٌومً فعلى سبٌل المثال
استضاف البرنامج ٌوم  21مارس طبٌبة أسنان وهً أٌضا مؤلفة وأدبٌة وناقش معها قضٌة الضرب الوحشً إلحدى
المحتجات من النساء خارج مقر اإلخوان المسلمٌن فً المقطم واستضاف البرنامج بتارٌخ  20و 31و 42مارس
صحفٌة وناشطة نسائٌة ووزٌرة سابقة الذٌن ناقشوا جمٌعا إعبلن األمم المتحدة الذي ٌدٌن العنف ضد النساء فً
ضوء ما ٌحدث حال اٌا فً مصر واستضاف البرنامج ٌوم  20مارس رئٌسة تحرٌر إحدى المجبلت المطبوعة باللغة
اإلنجلٌزٌة التً ناقشت قضاٌا المسٌحٌٌن وقضاٌا البدو فً سٌناء وخبلل الحلقات من  1أبرٌل إلى  21أبرٌل وجه
االنتباه نحو المصادمات الطائفٌة التً وقعت فً الخصوص ونحو حقوق المسٌحٌٌن فً مصر.
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وكانت إحدى القضاٌا الرئٌسٌة التً تم مناقشتها فً  5أبرٌل هً قضٌة األطفال المشردٌن وحقوق األطفال فً مصر
وناقش البرنامج فً  26أبرٌل انتخابات اتحادات الطبلب فً الجامعات المصرٌة وأذاع البرنامج فً  32أبرٌل
تقرٌرا ا حول موت زعٌمة الجالٌة الٌهودٌة فً مصر واستضاف الزعٌمة الجدٌدة التً ناقش معها وضع الٌهود فً
مصر والهموم والقبلقل التً تعترٌهم وكذلك أٌضا الكٌفٌة التً تأثروا بها بثورة ٌ 36ناٌر فً مصر.

كان للبرنامج تواز انا معقوال فٌما ٌتعلق بالضٌوف ورجال السٌاسة الذٌن استضافهم ورجال اإلعبلم والفنانٌن وعلماء
االقتصاد والناشطٌن  ..إلخ حٌث تمت فٌه مناقشة وجهات النظر المختلفة إما من خبلل ضٌوف االستودٌو أو عبر
الهاتف وٌوجد هناك أٌضا تنوع جٌد للموضوعات التً تمت مناقشتها.

النتائج:

ٌقدم التقرٌر تقٌٌ اما نوع اٌا وكٌ افٌا علم اٌا ولكنه مبسط ،لتنوع التغطٌة اإلعبلمٌة فً مجموعة مختارة من الجرائد
وبرامج التلفزٌون المصرٌة خبلل شهري مارس وأبرٌل  3124وٌخلص التقرٌر ،وهو الرابع فً سلسلة من تقارٌر
حول التنوع اإلعبلمً فً مصر ،إلى نتٌجة مفادها أن قضاٌا التنوع التً تمت مناقشتها أو التً تضمنت أناسا ا من
خلفٌات أساسٌة مختلفة بوصفهم مصادر للمعلومات هً قضاٌا الزالت تمثل استثنا اء ولٌس قاعدة فً وسائل اإلعبلم
المصرٌة وبٌنما تحسن التنوع الجغرافً بصورة عامة مقارنة بفترة زمنٌة قبل ثورة ٌ 36ناٌر إال أن األقلٌات و
الفئات المهمشة ال تزال مهملة بصورة كبٌرة فً وسائل اإلعبلم الرئٌسٌة.

وبالنسبة لوسائل اإلعبلم المطبوعة فقد قمنا بتحلٌل  31071قصة خبرٌة تم نشرها فً خمسة جرائد خبلل ٌ 47و اما،
تمثل اإلطار الزمنً للدراسة وبشكل عام فإن جمٌع القضاٌا المرتبطة باالندماجٌة والتنوع فٌما ٌتعلق بالنساء
واألطفال وكبار السن واألقلٌات الدٌنٌة واألقلٌات العرقٌة القت تغطٌة إعبلمٌة ضئٌلة جداا فً الصحافة المصرٌة.

وتقترح التقارٌر األربعة المقدمة فً هذه السلسلة أن المجال الوحٌد للتحسن فٌما ٌتعلق بالتنوع كان هو التنوع
الجغرافً حٌث بدأت الصحف وحلقات المناقشات فً التوسع خارج حدود القاهرة لتصل إلى المحافظات األخرى
وإنه من المهم لنا التشجٌع والدفاع عن هذا التنوع الجغرافً ألنه ٌساعد فً الكشف عن هموم المصرٌٌن الذٌن
ٌعٌشون خارج العاصمة القاهرة والذٌن تم تجاهل قضاٌا الجانب األعظم منهم من قبل وسائل اإلعبلم والحكومة على
السواء.

لقد أظهرت جمٌع التقارٌر األربعة التمثٌل المتدنً لكل االقلٌات فً المجتمع وفً هذا التقرٌر شكلت النساء نسبة
 %1.02فقط من إجمالً  54000شخص أجرٌت معه المقابلة من أجل الحصول على القصص فً هذه الصحف
الخمسة خبلل فترة المراقبة وكان هذا ٌمثل اتجا اها مستمرا ا فً جمٌع التقارٌر وذلك ألن تمثٌل النساء فً تقارٌرنا
الثبلث السابقة تمثٌل بلغ نسب  %7.0و %7.6و %5.3على التوالً.
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إن آراء األقلٌات األخرى كانت تقرٌ ابا غٌر موجودة فً التغطٌة الصحفٌة للجرائد حٌث تم التعرف فقط على 0
أشخاص ذوي أصول عرقٌة مختلفة مثل البدو أو النوبٌٌن وذلك من بٌن  51720شخ ا
صا أجرٌت معهم المقاببلت فً
هذه القصص وٌوجد أٌ ا
ضا إجمالً عدد  5أشخاص تم التعرف علٌهم بوصفهم ٌعانون من اإلعاقات وتم التعرف على
 6أشخاص فقط بوصفهم كبار السن فً القصص التً تناقش قضاٌاهم و 310طفبلا فقط وهذه األرقام واإلحصائٌات
مزعجة ومقلقة لنا ج ادا وذلك بصفة خاصة إذا ما وضعنا فً أذهاننا النسب المئوٌة الفعلٌة لؤلقلٌات فً المجتمع
المصري.

وبالنسبة لبرامج التلفزٌون وحلقات الحوارات فإنه وبٌنما تحاول بعض القنوات الخاصة بذل أقصى جهودها لكً
تصبح أكثر اندماجٌة ونجحت بدرجات متفاوتة فً ذلك إال أنه إذا ما تكلمنا بصفة عامة فإننا نبلحظ ضعف تمثٌل
جمٌع جماعات األقلٌة خبلل فترة الرصد وفً جمٌع التقارٌر األربعة .

ومرة أخرى فإننا نشٌر إلى ظاهرة نجوم البرامج الحوارٌة التً الحظناها فً جمٌع التقارٌر األربعة وهؤالء النجوم
هم الضٌوف المتكررٌن فً أمسٌات ولقاءات الحوار الذٌن ٌتم تصوٌرهم غال ابا فً هذه البرامج .فً حٌن أن مصر
أمة ٌبلغ تعداد سكانها  01ملٌون نسمة ٌعٌش  04ملٌون منهم فً مصر .وإذا ما وضعنا فً أذهاننا التنوع الثري
للسكان فإنه لمن سوء الحظ أن معظم البرامج الحوارٌة المشهورة تقٌد نفسها داخل مساحة ضٌقة من الضٌوف الذٌن
ٌعتاد علٌهم وٌألفهم منتجً ومقدمً البرامج .وبالتالً ٌحرمون الجماهٌر من فرصة االستماع إلى طٌف من اآلراء
أكثر تنو اعا.

ومن المعتاد لضٌف ما الظهور فً برنامج ما ثم بعد ذلك فً آخر وأن ٌتم إجراء مقابلة معه عبر الهاتف فً اثنٌن
من البرامج األخرى وكل ذلك ٌتم فً أمسٌة واحدة وعلى الرغم من العدد الهائل من الخبراء ورجال السٌاسة
والمثقفٌن فً مصر إال أن نسبة ضئٌلة منهم تظهر فً تلك البرامج الشهٌرة.

إن هذا ال ٌقٌد تنوع الفكر وحرٌة التعبٌر فحسب وإنما ٌؤكد الصورة النمطٌة لما ٌبدو علٌه ضٌوف تلك البرامج
شكبلا وآراء.

التوصيات:

إننا فً أمس الحاجة إلى التنوع فً التغطٌة اإلعبلمٌة المقدمة بوسائل اإلعبلم المصرٌة لكً نعكس النسٌج الثري
والمتنوع للمجتمع المصري .إن بعض جوانب التنوع سوف تأخذ وق اتا ومجهوداا لتغطٌتها أكثر من بعض الجوانب
األخرى ولكن األمر ٌحتاج منا أن تكون الخطوة األولى هً إجراء نقاش اجتماعً حول أهمٌة وقٌمة التنوع والفارق
الذي ٌحدثه هذا التنوع فً أي مجتمع .
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إننا نهدي هذا التقرٌر بصورة رئٌسٌة إلى الصحفٌٌن والناشرٌن والمنتجٌن واألفراد العاملٌن فً مجال اإلعبلم
وصناع السٌاسة من جمٌع األنواع وإننا لنأمل بأن هؤالء الذي ٌحاولون إنجاز تلك الوظائف اإلعبلمٌة الهامة سوف
ٌساعدوننا فً البدء فً وتنفٌذ هذا الحوار الهام داخل المجتمع المصري.

فً لب هذا الموضوع ٌكمن إدراكنا بأن التنوع موجود فً كل مجتمع وأن مصر لٌست استثناء من هذا فالنساء
موجودات بالفعل وتشكلن أقل قلٌبلا من نصف تعداد السكان .واألقلٌات العرقٌة الموجودة بالفعل وإن األطفال وكبار
السن والطبقات االجتماعٌة المتدنٌة واألشخاص ذوي اإلعاقات موجودٌن بالفعل داخل المجتمع ولدٌهم احتٌاجات
وهموم خاصة بهم وإننا بإهمالنا وعدم معالجتنا لهذه الهموم فإن المشكبلت التً نواجهها لن ٌتم حلها أبداا بل على
العكس سوف نفاقم من خطورتها.
من حق المهمشٌن أن ٌتم تمثٌلهم فً التغطٌة اإلعبلمٌة ألنهم جزء من المجتمع إن هموم وقبلقل المهمشٌن تحتاج منا
أٌ ا
ضا أن نصورها ونعرضها من خبلل وجهات نظرهم الخاصة فعلى سبٌل المثال لٌس من المبلئم أن نستضٌف 6
رجال لٌناقش قضاٌا المرأة فالنساء ٌحتجن منا أن ٌتم تمثٌلهن فً هذه المحادثة والمناقشة.
إن أول خطوة ٌجب اتخاذها لحل أي قضٌة دائما ا ما تكون الوعً بها وبالتالً فإننا نأمل بأن األفراد العاملٌن فً
مجال اإلعبلم سوف ٌقرأو هذا التقرٌر بعناٌة (والتقارٌر الثبلثة التً قمنا بإعدادها سابقا ا) وٌروا أٌن ٌمكننا االرتقاء
باإلنجاز اإلعبلمً.
إن النقطة الهامة هنا هً محاولة اإلبقاء على التنوع فً عقل الصحفً والمذٌع طوال الوقت ففً حالة إذا ما كان
الصحفً ٌعمل على قصة خبرٌة تضم خمس أشخاصٌ ،نبغً علٌه أن ٌُراعى دائما أنه ٌجب أن ٌكون اثنٌن من
هؤالء األشخاص الخمسة من النساء على األقل.
ٌجب على رؤساء التحرٌر أن ٌضعوا فً أذهانهم دائما بأنه ٌجب أن تعرض صحفهم بصورة منتظمة قصصا ا تناقش
بعض جوانب األقلٌات الدٌنٌة والعرقٌة عن النساء وعن األطفال وعن كبار السن وعن األشخاص ذوي اإلعاقات
وٌجب تصوٌر هؤالء األشخاص الذٌن ٌنتمون إلى تلك األقلٌات بصورة منتظمة فً تغطٌة ٌومٌة للقصص الخبرٌة
وذلك ألن أي شًء ٌحدث فً مصر ٌكون له تأثٌر مباشر على حٌاتهم.
وٌنطبق هذا على برامج التلٌفزٌون والمقاببلت الحواراٌة فٌجب على معدّى البرامج التأكد من أن قائمة ضٌوفهم هً
أكثر شموالا وأكثر تمثٌبلا لكل جماعات المجتمع وٌجب أن ٌساعدنا الوصف المبسط لؤلقلٌات والمهمشٌن ،المصورة
والمعروضة فً مثل هذه البرامج  .وٌجب أن ٌتأكد رؤساء تحرٌر مثل هذه البرامج بأن الموضوعات التً ٌقدمونها
هً أٌضا متنوعة وأن وجهات النظر المقدمة فً المناقشات ،شاملة ومتنوعة.

وفً مبلحظة تقنٌة فإن التدرٌب على التنوع فً غاٌة األهمٌة وٌجب على المنظمات اإلعبلمٌة أن تنفذه بصورة
منتظمة وٌقوم معهد التنوع اإلعبلمً فً ببلد مختلفة حول العالم بتنفٌذ مثل هذا التدرٌب على التنوع والتً من بٌنها
مصر.
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إن القٌام باألبحاث أمر فً غاٌة األهمٌة بحٌث ٌجب على المؤسسات اإلعبلمٌة محاولة أن تقوم بصورة داخلٌة
بدراسات تحلٌل المحتوى المبسط المشابه لسلسلة تقارٌرنا تلك ،األمر الذي سوف ٌزودنا بنظرة ثاقبة فً الكٌفٌة التً
تعالج بها تلك المؤسسات اإلعبلمٌة التنوع وتحدد المجاالت التً تحتاج إلى التحسٌن.
وأخٌرا ا وانطبل اقا من منظور بعٌد المدى فإنه ٌجب إنشاء هٌئة تنظٌمٌة إعبلمٌة مستقلة فً مصر وٌجب أن نضع من
بٌن قواعدها المنظمة الحد األدنى من الخطوط اإلرشادٌة للتغطٌة اإلعبلمٌة لؤلقلٌات وللجماعات المهمشة فً
المجتمع وهذا إجراء متبع ومنفذ فً كثٌر من الببلد حول العالم ومن بٌنها المغرب ولبنان فً العالم العربً وطبق
حدٌثا ا فً تونس ما بعد الثورة وإننا لنأمل بأن مصر سوف تطبق مثل هذه الخطوات اإلرشادٌة للتغطٌة اإلعبلمٌة فً
القرٌب العاجل.
نبذة حول المؤلفة:
الدكتورة رشا عبد هللا ،أستاذة مساعدة ورئٌسة قسم الصحافة واالتصال الجماهٌري سابقا ا فً الجامعة األمرٌكٌة
بالقاهرة وهً حاملة لشهادة الدكتوراه فً االتصاالت (دٌسمبر  )3114من جامعة مٌامً فً كورال جابلس فلورٌدا،
وهً حاصلة على عدة جوائز عالمٌة فً التدرٌس والبحث من بٌنها شهادة التفوق للجامعة األمرٌكٌة بالقاهرة فً
البحث وجائزة الجهود المبدعة والتً حصلت علٌها مؤخراا فً عام  3122ولها ثبلثة كتب منشورة إضافة إلً
الكثٌر من المقاالت وتتركز مجاالت اهتمام بحثها الرئٌسٌة على شمولٌة وتنوع اإلعبلم وإصبلح التلفزٌون ووسائل
اإلعبلم الحكومٌة وكذلك أٌضا استخدامات وتأثٌرات وسائل اإلعبلم الجدٌدة وبصفة خاصة اإلنترنت وحلقة االتصال
بٌن وسائل اإلعبلم االجتماعٌة والنشاط السٌاسً فهً تشترك بصفة منتظمة فً المناقشات حول تلك القضاٌا وٌمكن
التواصل معها عبر برٌدها اإللكترونً:
المنسق المسئول عن الباحثٌن :سارة الشرٌف
تحرٌر :محمد سعد أمٌن  -محرر ببوابة األهرام
سارة الشرٌف
إبراهٌم طاحون
اٌه هللا احمد فؤاد
على عبد العزٌز احمد
هانى عبد الرحمن
أشرف شعبان
احمد سلطان
ولٌد ابو المعارف
سماح سعد كامل
شهدان محمد
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نبذة حول معهد التنوع اإلعالمي:
معهد التنوع اإلعبلمً  ،جمعٌة خٌرٌة تكرس جهودها بصفة كلٌة للعمل مع وسائل اإلعبلم من أجل تحسٌن إعداد
التقارٌر حول قضاٌا التنوع التً ٌمكنها أن تتسبب فً مجادالت ومنازعات على المستوى المحلً والقومً واإلقلٌمً
أو الدولً ونحن نعرف التنوع بأنه العرق والدٌانة والجنسٌة والعمر والتمٌٌز علً أساس التفاوت فً الدخل والنوع
(ذكر أو انثى) وكل شًء آخر من شأنه أن ٌجعل األفراد أو الجماعات مختلفة بعضها عن بعض ولكنها متساوٌة.
وعلى امتداد األربعة عشر عا اما الماضٌة عمل "معهد التنوع اإلعبلمً" فً أوروبا وفً دول االتحاد السوفٌتً
السابقة وفً دول شبه الصحراء اإلفرٌقٌة ودول الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا وجنوب آسٌا.
وٌدعم معهد التنوع اإلعبلمً الصحافة المسئولة بوصفها وسٌلة لتحسٌن العبلقات المتبادلة بٌن المجتمعات ولزٌادة
التسامح وا لتشجٌع على الحوار بٌن األفراد والجماعات التً تنحدر من أصول مختلفة إننا نعمل مع الصحافة
األكادٌمٌة والطبلب وصانعً القرارات اإلعبلمٌة ومع الصحفٌٌن وكذلك أٌ ا
ضا مع منظمات المجتمع المدنً
المتخصصة فً قضاٌا التنوع إننا ندعم الصحافة المسئولة مع التشدٌد على مبادئ العدالة والدقة والحساسٌة
والشمولٌة.

للتواصل مع معهد التنوع اإلعبلمى بمصر
https://www.facebook.com/MDIEGYPT
https://twitter.com/MDI_MENA

21

