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* هذا التقرير
ً
ملخص ـا لتقيــيم عمليــات الرصــد الكمــ 0والكيفــي للوســائل ٕالاعالميــة ١محــل املراقبــة
يتنــاول هــذا التقريــر املرحــي الثــاني
٣
اليوميــة ٢خــالل املرحلــة الثانيــة مــن عمليــة الاســتفتاء عــى التعــديل الدســتوريG ،ــي الفFــEة مــن  ٥ديســم )٢٠١٣ EIطــرح
املســودة الTUائيــة للحــوار املجتمQــي( وحXــ ٨ Wينــاير T`) ٢٠١٤ايــة فFــEة الدعايــة وبــدء عمليــات التصــويت Gــي الخــارج وبدايــة
مرحلــة الاقFـEاع( ،يعــد هــذا التقريــر الصــادر عــن املرصــد ٕالاعالمــي ملركــز القــاهرة لدراســات حقــوق ٕالانســان ٤هــو التقري ـر
الثــاني مــن نوعــه ،حيــث تنــاول التقريــر املرحــي ٔالاول التغطيــة ٕالاعالميــة ملجريــات عمــل لجنــة الخمســfن املكلفــة بتعــديل
ّ
الدســتورُ ،م ِرك ـ ًزا عــى تقيــيم أداء وســائل ٕالاعــالم خــالل مــا اعتIــEﻩ املرحلــة ٔالاوqــى مــن عمليــة الاســتفتاء ) مــن  ٢٥أكتــوبر
٥
 ٤ –٢٠١٣ديسم.(٢٠١٣ EI
جدير بالذكر أن املرصد ٕالاعالمي ملركز القاهرة سبق وحدد منذ بداية عمليات الرصد الوسائل ٕالاعالمية محـل الرصـد
والتقييم Gي ضوء ثالث عوامل رئيسـية yـي :معـدالت املشـاهدة ،التنـوع والتعبfـ Eعـن كافـة التوجهـات Gـي املجتمـع ،تمثيـل
مختلف أنماط امللكية لوسائل ٕالاعالم ،إال أن ثمة مشكلة تتعلق بغياب التنوع املطلوب Gي الوسائل ٕالاعالمية املصرية
–ٔالامــر الــذي انعكــس بالضــرورة Gــي مراعــاة عنصــر التنــوع Gــي عينــة الرصــد– وذلــك بعــدما تــم إغــالق عــدد مــن القنــوات
التابعــة للتيــار ٕالاســالمي ٦واملؤيــدة لدســتور  ٢٠١٢والرافضــة للدســتور املقــرر الاســتفتاء عليــهٔ ،الامــر الــذي جعــل العينــة
غ Efمتوازنة وال تعكس التنوع املوجود Gي املجتمع.
كما تعتمد منهجية عمليات الرصد عى قياس درجة مهنيـة وسـائل ٕالاعـالم ً
وفقـا للمعـاي Efالدوليـة لـألداء املـ 0لإلعـالم،
واملواثيـ ــق الدوليـ ــة الخاصـ ــة بـ ــدور ٕالاعـ ــالم أثنـ ــاء ف Fـ ـEات الاسـ ــتفتاءات والانتخابـ ــات العامـ ــة ،مـ ــع مراع ـ ـاة الفـ ــروق بـ ــfن
 ١ه ــذﻩ الوس ــائل ع ــددها  ٢٠وس ــيلة إعالمي ــة و ــي :الص ــحف)  ٧ص ــحف(ٔ :الاه ـرام ،الجمهوري ــة ،الوف ــد ،الحري ــة والعدال ــة ،املص ــري الي ــوم ،الش ــروق،
الوطن.القنوات التلفزيونية ) ٨قنوات( :الفضائية املصرية ،النيل لألخبار ،CBC ،ON TV ،الحياة ،الTUار MBC ،مصر ،الجزيرة مباشر مصـرٕ.الاذاعـات
)٥إذاعات( :راديو مصر ،٩٠:٩٠ ،راديو هيتس ،نجوم أف أم ،إذاعة القرآن الكريم.
 ٢تتضمن عمليات املراقبة اليومية ف.ات ذروة املتابعة املحددة وفقا لبحوث املشاهدة للقنـوات التلفزيونيـة مـن  ٧مسـاء وحXـ ١Wبعـد منتصـف الليـل،
ولإلذاعات من ٣عصرا وح ٧WXمساء ،أما بالنسبة للصحف فاعتمد التقرير عى الطبعة الثانية.باالستعانة بفريق مـن الراصـدين املـدربfن عـى عمليـات
الرصــد الكمــ 0والكيفــي وتحليــل املحتــوى ،وذلــك للخــروج بنتــائج علميــة موثقــة تعكــس انحيــازات وســائل ٕالاعــالم الايجابيــة والســلبية إزاء كافــة ٕالاط ـراف
املعنية بقضية الاستفتاء.
 ٣تنقسم عملية تعديل الدستور والاستفتاء عليه من حيث مراحـل التغطيـة ٕالاعالميـة إqـى ثـالث مراحـل رئيسـية ،املرحلـة ٔالاوqـى تبـدأ منـذ تشـكيل لجنـة
الخمســfن وبــدء عملهــا رســميا عــى التعــديالت الدســتورية وحXــ Wمرحلــة تســليم املســودة املقEFحــة لــرئيس الجمهوريــة وان¨Tــاء عمــل اللجنــة ،حيــث تتــوqى
وســائل ٕالاعــالم تغطيــة عمــل اللجنــة ويمثــل أعضــا©Tا املصــادر ٕالاعالميــة الرئيســية.أمــا املرحلــة الثانيــة فªــ 0مرحلــة الحــوار املجتمQـي ) الدعايــة( والXــ 0يتــوqى
فTا ٕالاعالم العبء ٔالاكG EIي شرح مواد الدستور وإدارة الحوار بfن وجهات النظر املختلفة حولها ،وتنت 0ªهذﻩ الفEFة ليلة الاقEFاع عـى الدسـتور ،حيـث
تصمت وسائل ٕالاعالم استعدادا لعملية الاقFـEاع.أمـا املرحلـة الثالثـة فªـ 0مرحلـة الاقFـEاع والنتـائج وتبـدأ هـذﻩ املرحلـة مـن ليلـة الصـمت الانتخـابي وحXـW
ان¨Tاء عمليات التصويت والفرز والطعون وصوال إqى إعالن النتيجة الTUائية لالستفتاء
 ٤بــدأ مركــز القــاهرة لدراســات حقــوق ٕالانســان الاهتمــام بالرصــد ٕالاعالمــي عــام  ،٢٠٠٥حيــث اضــطلع بمراقبــة أداء وســائل ٕالاعــالم املصــرية إبــان فFــEة
الانتخابــات الEIملانيــة ،وكــذا أعــد دراســة رصــدية حــول ٕالاعــالم والانتخابــات الرئاســية Gــي ينــاير .٢٠٠٦قــدم املرصــد ٕالاعالمــي بــاملركز Gــي يونيــو  ٢٠٠٩تقريـ ًـرا
حول تغطية وسائل ٕالاعالم العربية والسودانية للصراع Gي دارفور.وGي  ٢٠١٠قدم املرصد تقرير حول التغطيـة ٕالاعالميـة املصـرية لالنتخابـات الEIملانيـة
 ،.٢٠١٠وآخـر حـول ٔالاداء ٕالاعالمـي أثنـاء الانتخابـات الEIملانيـة  ٢٠١١كمـا أصـدر املرصـد ثالثـة تقـارير مرحليـة حـول ٔالاداء ٕالاعالمـي أثنـاء فFـEات الدعايـة،
الاقEFاع ،وٕالاعادة .لالنتخابات الرئاسية .٢٠١٢وكذا اضطلع املرصد بمراقبة التغطية ٕالاعالمية لعملية الاستفتاء عى دستور .٢٠١٢
 ٥لإلطالع عى التقرير املرحي ٔالاول واهم مالحظاته عى أداء وسائل ٕالاعالم خالل تلك املرحلة ،انظر الرابطhttp://www.cihrs.org/?p=7771 :
 ٦ملزيــد مــن املعلومــات أنظــر بيــان لعــدد مــن املنظمــات الحقوقيــة ،بعنــوان "إغــالق وســائل ٕالاعــالم ٕالاســالمية والقــبض عــى بعــض العــاملfن فTــا ان¨Tــاك
واضح لحرية ٕالاعالم" عى الرابط التاqيhttp://www.cihrs.org/?p=6910 :
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ص ــالحيات ٕالاع ــالم اململ ــوك للدول ــة بص ــفته مع Iـ ًـEا ع ــن جمي ــع أطي ــاف الش ــعب ،وب ــfن ٕالاع ــالم الخ ــاص ال ــذي يخض ــع  Gــي
ـكل أو بــأخر– معــاي Efالســوق عــى اعتبــارﻩ
الTUايــة لســيطرة رأس املــال ومــا تفرضــه مــن سياســات تحريريــة ،ويتبÈــ– Wبشـ ٍ
يســ¨Tدف الــربح املــادي واملعنــوي ،كمــا تراËــي املنهجيــة الخصوصــية البالغــة لإلعــالم الحزبــي ،كلســان نــاطق باســم حــزب
ً
سيا 0ÍÎله انحيازاته ومواقفه من القضـايا العامـة ،مسـتخدمة طـرق الرصـد املناسـبة لنـوع الوسـيلة )املكتوبـة ،املرئيـة،
املسموعة( ،ونمط ملكي¨Tا.

* السياق العام للمرحلة الثانية من عملية الاستفتاء
يخط ــئ م ــن يظ ــن أن عملي ــة الاس ــتفتاء ع ــى الدس ــتور تب ــدأ عن ــد ص ــندوق الاقFـ ـEاع وتنت ªــ 0ب ــإعالن النتيج ــة ،فعملي ــة
الاســتفتاء ال تــتم Gــي الف ـراغ بــل Gــي ســياق مــن املتغ fـEات الXــ 0تلقــي بظاللهــا عــى هــذﻩ العمليــة ،بــل إن نظرتنــا للدســتور
نفسه يجب أال تتوقف عند النظر ملا تتضمنه أوراقه من نصوص .بل يجب أن تمتد لتشمل الواقع الذي يع EIعنه.
إن عمليــة الاس ــتفتاء مثلهــا مث ــل أي عملي ــة تصــويتية  yــي آلي ــة لFــEجيح خي ــار عــى آخ ــر ،أو ع ــى عــدة خي ــارات .وتس ــتمد
عملي ـة الFــEجيح تلــك شــرعي¨Tا مــن أن يكــون ّ
املرجحــون هــم أصــحاب املصــلحة ،أي الشــعبٔ ،الامــر الــذي يســتلزم تــوفEf
مناخ يسمح باالختيار الحر حXـ Wيأخـذ كـل اختيـار حقـه Gـي العـرض عـى الشـعب ،وهـو مـا ُيلـزم الدولـة بأجهزTÕـا أن تقـف
موقف الحياد وأال تنحاز لخيار عى حساب ٓالاخر بل يجب أن ينحصر دورها Gي التأكد من توافر مناخ حرية الاختيار.
ّ
وبالنظر إqى ٔالاحداث ال 0Xشـكلت واقـع الفFـEة موضـوع التقريـر ،نجـد أن كـل مـا حـدث Gـي ٔالاسـابيع القليلـة املاضـية بعيـد
كل البعد عن ضمان مناخ الحرية ونزاهة عملية التصويت .بل عى العكس ،فـإن كـل الخطـوات الXـ 0اتخـذTÕا السـلطة
الحاكمـة مــن ممارســات أمنيــة وممارســات إعالميــة ّ
ترســخ ملنــاخ الاسـتقطاب ،بتصــوير خيــار مــا عــى أنــه الخيــار الصــحيح
ً
والوحيد ،واTÕام أصحاب الخيارات ٔالاخرى –أيا كانت أسباTÙم– بالخيانة للوطن والعمالة.
فعى صعيد املمارسات ٕالاعالمية –وهو ٔالامر الذي سيتناوله التقرير املرحـي بالتفصـيل– نجـد الدولـة لـم تلFـÚم بتقـديم
مــا يضــمن التــوازن بــfن الدعايــة للتصــويت بــال أو املقاطعــة –وه ـو خيــار سياÎــ 0Íمشــروع بطبيعــة الحــال– ناهيــك عــن
ً
ً
أنماط الاستمالة العاطفية واملغلوطة
أحيانا ٧املنتشرة Gي كل مكان ،وبدال من أن تقوم الدولـة بـدورها Gـي ضـمان تـوفEf
بيئة مناسبة ألن يتم عرض الرأي والـرأي ٓالاخـر ،امتـدت أذرعهـا ٔالامنيـة ليطـال الـداعfن للتصـويت ب ـال ،وتـ¨Tمهم بحيـازة
منشــورات تــدعو للتصــويت بــال عــى التعــديالت الدســتورية!ٔ ٨الامــر الــذي يطــرح الســؤال حــول جــدوى الاســتفتاء إذا كــان
رفض الدستور Gي حد ذاته خيانة وجريمة تستوجب العقاب.
لــم تواجــه قــوات ٔالامــن فشــلها Gــي مواجهــة الحــوادث ٕالارهابيــة املتكــررة أو اتجــاﻩ بعــض أفـراد ٕالاخــوان إqــى العنــف بنقــد
ً
ذاتي ،بل عى العكس ،اختارت أهدافا أخرى للعنـف والقمـع ٔالامÈـ .0فمنـذ تسـليم مس ّـودة الدسـتور لـرئيس الجمهوريـة
نجــد أن قبضــة ٔالامــن انطلقــت ،وكــأن الان¨Tــاء مــن مشــروع الدســتور كــان إشــارة مــا .فمنــذ الثالــث مــن ديســم EIوقبضــة
ٔالام ــن تش ــتد ع ــى النش ــطاء ومنظم ــات حق ــوق ٕالانس ــان G ،ــي محاول ــة إلس ــكات ك ــل ٔالاص ــوات املعارض ــة للس ــلطة ،ت ــارة
بتخويTUا والسQي لتأليب الرأي العام علTا ،وتارة أخرى بإرهاTÙا بالحبس وتلفيق ال¨Tم.
ً
Gــي سـياق متصــل نجــد قــوات ٔالامــن تحقــق فشــال بعــد فشــل Gــي حصــار ٕالارهــاب .فــالعنف –الــذي بــدأ محــدود النطــاق Gــي
 ٧راجع الجزء الخاص الدعايـة واملـواد ٕالاعالنيـة Gـي التقريـر املرحـي ٔالاول ملرصـد مركـز القـاهرة عـى الـرابط التـاqي،http://www.cihrs.org/?p=7771 :
وكذا الجزء الخاص بالحمالت ٕالاعالنية Gي هذا التقرير ص ١٤
 ٨كان هذا الحدث محل انتقاد التقارير الخارجية عى قناة الجزيرة Gي  ٢٩ديسم ،EIومحور اعEFاض العديد من املداخالت عى مدار فEFة البث.
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سيناء– امتد ليصل إqى محاولة اغتيال وزير الداخلية ،واس¨Tداف مديرية ٔالامنٔ ٩،الامر الـذي يجعـل التسـاؤل مش ً
ـروعا
حــول كفــاءة قــوات ٔالامــن واســتعدادها لتــأمfن عمليــة الاســتفتاء وت ـوفٔ Efالامــن الــالزم للمــواطنfن حXــ Wيمارســوا خيــارهم
١٠
الحر.
شهدت هذﻩ الفEFة ً
أيضـا قرار مجلس الوزراء بإعالن جماعة ٕالاخـوان املسـلم]ن جماعـة إرهابيـة .وجـاء قـرار املجلـس
ً
مشموال بتوقيع العقوبات املقررة عي كـل مـن يـروج لهـا ولإلرهـاب ومـن يمـول أنشـطا ،ومـن انضـم للجماعـة بعـد
صدور القرار ١١.ورغم أن هذا القرار – ً
١٢
ووفقا لتصـريحات رئـيس الـوزراء نفسـه– ال يمثـل أكáـ Eمـن كونـه إقـرار حالـة،
وأن مجلس الوزراء ال يملك إعـالن جماعـة ٕالاخـوان جماعـة إرهابيـة ألن هـذا خـارج صـالحيات السـلطة التنفيذيـة ،١٣إال
أن انعكاســات الق ـرار كانــت واضــحة عــى التغطيــة ٕالاعالميــة بشــكل عــام وتغطيــة عمليــة الاســتفتاء بشــكل خــاص كمــا
سيتطرق التقرير.

* السياق ٕالاعالمي لهذﻩ املرحلة من عملية الاستفتاء
خ ــالل ف FــEة الرص ــد للتقري ــر املرح ــي الث ــاني ط ــرأت بع ــض املس ــتجدات ع ــى الخريط ــة ٕالاعالمي ــة ع ــى مس ــتوى الوس ــائل
ٕالاعالمية محل الرصدٔ ،الامر الذي ﱠأثر عى النتائج من الناحية الكمية والكيفية أ ً
يضا .ففي  ٢٦ديسم EIأوقفـت مطـابع
ً
استنادا لقرار رئيس الوزراء الذي اعتEI
ٔالاهرام طباعة جريدة الحرية والعدالة الناطقة بلسان حزب الحرية والعدالة،
جماعة ٕالاخوان جماعة إرهابية؛ ورغم أن الجريدة yي جريدة حزبية لحزب لم يصدر حٓ WXالان أمر قضائي بحلهً ،
تبعا
ملتطلبــات الدســتور املؤقــت الصــادر Gــي  ٨يوليــو  ،٢٠١٣إال أن مطــابع ٔالاه ـرام قــررت مصــادرة حــق الجريــدة Gــي الطبــع،
ل fــÚداد انحس ــار عين ــة الرص ــد ويختف ــي تنوعه ــا .إذ اختف ــت م ــن العين ــة أي ــة وس ــائل مص ــرية تعIـ ـ Eع ــن التي ــار املع ــارض
لالستفتاء والتعديالت الدستورية ،لتبقى قناة الجزيرة مباشر مصرy ،ي القناة الفضائية الوحيدة Gي العينة ال 0XتتبWÈ
خط ــاب مختل ــف ع ــن ب ــاæي مف ــردات العين ــة ال Xــ 0تخل ــت عم ـ ًـدا ع ــن مع ــاي Efالتن ــوع والت ــوازن واخت ــارت أن تؤي ــد بش ــدة
الاستفتاء دون إتاحة املجال ألية أراء معارضة أو متحفظة كما سEçى Gي مFن هذا التقرير.
ويشدد مركز القاهرة Sي هذا الصدد عى أن مبدأ التنـوع والتـوازن مبـدأ مـ إجبـاري عـى ٕالاعـالم اململـوك للدولـة
الــذي يفــ.ض أن يعكــس كافــة أطيــاف املجتمــع بــال مفاضــلة أو إقصــاء ،بينمــا يظــل تبــ وســائل ٕالاعــالم الخاصــة
والحزبي ــة ملوق ــف مح ــدد أو إع ــالن انحيازه ــا لص ــالح تي ــار أو توج ــه مع ــ]ن ،ه ــو أم ــر مقب ــول  Sــي بيئ ــة إعالمي ــة تتمت ــع
بالتعددية والتنوع ،وتحظى بالفرص املتساوية Sي الوصول للجمهور ،أما اختالل التوازن Sـي البيئـة ٕالاعالميـة يخـل
 ٩ملعرفــة املزيــد حــول موقــف املنظمــات الحقوقيــة مــن تلــك ٔالاعمــال ٕالارهابيــة أنظــر بيــان "منظمــات حقوقيــة تــدين حــادث الدقهليــة ٕالارهــابي وتطالــب
بالتصدي لإلرهاب دون التضحية بحقوق ٕالانسان" ،عى الرابط التاqيhttp://www.cihrs.org/?p=7765:
 ١٠كــان ملثــل هــذﻩ الحــوادث انعكاســها عــى التغطيــة ٕالاعالميــة لقضــية الاســتفتاء حيــث وظف¨Tــا وســائل ٕالاعــالم مــع غEfهــا مـن ٔالاحــداث لحشــد املــواطنfن
لقبــول الدســتور ،تحــت دعــوى أن املوافقــة عــى الدســتور تضــمن توقــف مثــل هــذﻩ الحــوادث ٕالاجراميــة ،بــل أن هــذﻩ الحــوادث ال تســ¨Tدف إال عرقلــة
الاســتفتاء ومــن ثــم ســوف تنتªــ 0بمجــرد املوافقــة عــى التعــديالت الدســتورية وإقرارهــا ،عــى النحــو الــذي سيستعرضــه التقريــر -دون أن تحمــل ٕالاعــالم
ٔالاجهزة ٔالامنية مسئولية التأمfن ،والفشل Gي وقف تلك ٔالاعمال ال 0Xأقر باحتمالية حدوTëا.
 ١١القرار كما نشرته الهيئة العامة لالستعالمات ،عى الرابط:
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?A
 ١٢جاء هذا ً
نصا Gي تصريحات رئيس الوزراء لEIنامج" يحدث Gي مصر" عى فضائية  MBCمصر Gي  ٢٩ديسم ،EIتجدونه عى الرابط التاqي:
http://www.youtube.com/watch?v=tS6sTJM9Vhk
 ١٣ن ـ ـ ـ ـ ـ ــص تص ـ ـ ـ ـ ـ ــريحات رئ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ع ـ ـ ـ ـ ـ ــى قنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة دري ـ ـ ـ ـ ـ ــم  Gـ ـ ـ ـ ـ ــي  ٢٦ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،٢٠١٣ EIتجدون ـ ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابط الت ـ ـ ـ ـ ـ ــاqي:
http://www.youtube.com/watch?v=xJWcWRMK-98
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بمبدأ التوازن Sي املادة ٕالاعالمية املوجهة للجمهور ،ويضع الوسائل ٕالاعالمية ال ¤تفصح عن مواقفها تحت ش¡ة
الحمالت التوج¥ية.
ً
مــن التغfـEات الXــ 0طـرأت عــى الخريطــة الEIنامجيــة أيضـا للعينــة ،كــان توقــف برنــامج جملــة مفيــدة عــى فضــائية MBC
مصــر Gــي  ١٠ديســم ،٢٠١٣ EIواســتبداله بEIنــامج يحــدث Gــي مصــر الــذي بــدأت أوqــى حلقاتــه Gــي  ٢٩ديســم ،EIولعــل هــذا
يفســر تراجــع املســاحة املخصصــة لقضــية الاســتفتاء عــى القنــاة ،حيــث كانــت أغلــب أيــام الرصــد –قبــل بــدء الEIنــامج
الجديد– خالية ً
تماما من أية إشارة لالستفتاء سـوى بعـض ٕالاعالنـات املتخللـة للمسلسـالت الدراميـة الXـ 0شـغلت فFـEة
١٤
ذروة املشاهدة.
Gـي  ٢٨ديسـم EIنشــرت الجريـدة الرســمية Gـي عــددها  ٢٩٥قـرار اللجنــة العليـا لالنتخابــات بشـأن تنظــيم عمليـة التصــويت
 Gــي ال ــداخل والخ ــارج ،وك ــذا نش ــرت الجري ــدة قـ ـرار اللجن ــة رق ــم  ٣٨لس ــنة  ٢٠١٣بش ــأن تنظ ــيم عملي ــة الدعاي ــة ،وال Xــ0
اقتصــرت حســب القـرار عــى محــيط اللجنــة فقــط ،حيــث يحظــر القـرار قيــام أي طــرف بتوجيــه النــاخبfن بــأي وســيلة Gــي
محــيط مــائ 0XمFــ Eفقــط مــن اللجنــة .بينمــا لــم يتطــرق الق ـرار أليــة ضــوابط أخــرى تتعلــق بصــالحيات ٕالاعــالم Gــي متابعــة
عمليــة الاس ــتفتاء ،أو اس ــتخدام أي أنم ــاط مــن الدعاي ــة الس ــلبية أو تروي ــع املــواطنfن أو الدعاي ــة الديني ــة أو غEfه ــا م ــن
الان¨Tاكات املرتبطة بتلك املرحلة.
ً
ً
مرتفعـا جـ ًـدا ،مقارنــة باملرحلــة
معــدل اهتمــام وســائل ٕالاعــالم بشــكل عــام بعمليــة الدســتور خــالل هــذﻩ املرحلــة جــاء
السابقة والخاصة بعمل لجنة الخمس]ن ،بينما بقيت قليل من وسائل ٕالاعالمية محتفظة بمعدلها املحدود Gي تنـاول
قضية الاستفتاء .فبfن ٕالاذاعات تكاد تختفي أي إشـارة للدسـتور Gـي إذاعـات القـران الكـريم وراديـو هيـتس ،بينمـا يعتIـE
ً
اهتمامـا بقض ـية الدســتور بــfن ٕالاذاعــات .أمــا عــى مســتوى القنــوات التلفزيونيــة يــأتي
راديــو  ٩٠:٩٠و ردايــو مصــر ٔالاكáــE
مع ــدل اهتم ــام القن ــوات الخاص ــة بالدس ــتور متق ــارب ج ـ ًـدا ،ولكن ــه يظ ــل أق ــل م ــن حج ــم ترك fــ Úقن ــاتي الني ــل لألخب ــار
والفضائية املصرية عى عملية الاستفتاء.
أمــا القنــوات العربيــة فبينمــا تقــل نســبة الاهتمــام Gــي فضــائية  MBCمصــر بشــكل كبfــ Eعــن نظTÕEfــا Gــي التقريــر املرحــي
ً
ٔالاول ،ترتفع بشكل ملحوظ عى قناة الجزيرة مقارنة بالتقرير السابق.
ً
اهتمام ـا ب ــfن الوس ــائل ٕالاعالمي ــة بقض ــية الدس ــتور ،فف ــي ظ ــل محدودي ــة املس ــاحة ،اخت ــارت
تظ ــل الص ــحف  yــي ٔالاك áــE
الص ــحف جميعه ــا ب ــال اس ــتثناء أن تعط ــي ٔالاولوي ــة ألخب ــار الدس ــتور والاس ــتفتاء ط ــوال ف FــEة الرص ــد للتقري ــر الث ــاني ،م ــع
ٔالاخذ Gي الاعتبار اختالف مواطن ترك Úfكل مTUا عى جانب من العملية كما سيستعرض التقرير.
وبشــكل عــام خــالل املرحلــة الثانيــة مــن عمليــة الاســتفتاء ،أعلنــت معظــم وســائل ٕالاعــالم عــن مواقفهــا بشــكل واضــح مــن
التعــديالت الدســتورية ،وقــد جــاءت جميعهــا مؤيــدة للتعــديالت الدســتورية فيمــا عــدا صــحيفة الحريــة والعدالــة ،وقنــاة
الجزيرة ال 0Xأعلنتا ً
أيضا بأك Eáمن طريقة عن موقفهما الرافض لهذﻩ التعـديالت .ولكـن كـان مـن املثfـ Eلالهتمـام الطـرق
الXــ 0اتبع¨Tــا الوســائل ٕالاعالميــة للتعبfــ Eعــن مواقفهــا ،ســواء عــى لســان مقــدمي برامجهــا أو Gــي افتتاحيــات صــفحاTÕا أو
ربما Gـي شـعار تختـارﻩ القنـاة أو الصـحيفة ليقFـEن بكـل محتواهـا ١٥،ناهيـك عـن إنتـاج الEIوموهـات " ٕالاعالنـات القصـEfة"
ال 0Xتعكس توجه الوسيلة.
 ١٤القناة ٔالاقل من الناحية الكمية Gي تناول قضية الدستور ،كما أنه عى مدار  ١٥يوم عى ٔالاقل لم يرد ي القناة أية إشارة للدستور وال حG WXي
الفواصل ٕالاعالنية ،ولكن ارتفع املعدل بشكل ملحوظ بمجرد البدء Gي بث برنامج يحدث Gي مصر Gي  ٢٩ديسم.EI
 ١٥بينم ــا اخت ــارت بع ــض القن ـوات والص ــحف كلم ــات مث ــل "نع ــم للدس ــتور" ش ـ ً
ـعارا له ــا ،أو ص ــورة الص ــندوق وعالم ــة نع ــم ،اخت ــارت جري ــدة الحري ــة
شعارا لجميع صفحاTÕا ً
ً
والعدالة شعار دستوركم باطل ،قاطع دستور العسكر ،ليكون
بدء من  ١٥ديسم) EIفور إعالن الرئيس موعد الاستفتاء(.
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* أهم املؤشرات حول التغطية ٕالاعالمية للمرحلة الثانية من عملية الاستفتاء
تحدد املعاي Efالدولية دور ٕالاعالم أثناء فEFات الدعاية أو الحوار املجتمQـي قبيـل الاسـتفتاءات والانتخابـات العامـة Gـي ٣
أدوار رئيسـيةٔ ١٦.الاول هــو توعيــة املــواطنfن بمجريــات عمليــة الاقFـEاع ،وأهــم القواعــد املنظمــة للعمليــة ً
وفق ـا لتعليمــات
الجهات املشرفة علTا ،وGي هذا ٕالاطـار يتـوqى ٕالاعـالم مهمـة طمأنـة املـواطنfن حـول سـالمة إجـراءات العمليـة بمـا يضـمن
سالمة أصواTÕم ً
بدء من إجراءات تأمfن مواقع اللجان،مرو ًرا بتعريف الناخب باألفراد املنوط TÙم التواجد Gـي اللجـان،
وكــذا حقــوق الناخــب داخــل اللجنــة للتأكــد مــن ســالمة تصــويته ،بمــا Gــي ذلــك الجهــات الXــ 0يفFــEض اللجــوء إلTــا حــال
تعرضه ألي ان¨Tاك ،ناهيك عن دور وسائل ٕالاعالم Gي شرح ٕالاطار التشريQي الحاكم للعملية الانتخابية ،وكذا إجراءات
عمليات الفرز وحساب ٔالاصوات وتأمfن الصناديق بما يعزز من ثقة املواطن Gي العملية.
الــدور الثــاني هــو إج ـراء نقــاش جــاد وثــري للمحتــوى محــل الاق FـEاع ) التعــديالت الدســتورية( بمــا يســاعد املــواطن عــى
اتخــاذ قـرارﻩ بحريــة كاملــة ،اسـ ً
ـتنادا عــى فهــم متعمــق يتخطــى النصــوص املوضــوعة إqــي ضــمانات تطبيقهــا ،ومــا تتطلبــه
مــن إصــالحات تشــريعية أو غfــ Eتشــريعية عــى أرض الواقــع بمــا يحملــه مــن تحــديات ،ناهيــك عــن دور ٕالاعــالم Gــي طــرح
ٔالاسئلة حول منطقية هذﻩ الضمانات وعدم تناقضها أو تضـارTÙا بمـا ينطـوي عـى شـTة خـداع الناخـب .وGـي هـذا ٕالاطـار
يكون انحياز ٕالاعالم الوحيد للناخب ،دون تبÈـ 0لوجـه نظـر معينـة ،لـذا تعـد هـذﻩ املرحلـة اختبـار لوسـائل ٕالاعـالم ومـدى
ثقة املواطنfن فTا.
ال ــدور الثال ــث ه ــو التمثي ــل املتن ــوع واملت ــوازن لكاف ــة ٔالاط ـراف املعني ــة وامل ــؤثرة  Gــي عملي ــة الاق FـEاع بمختل ــف انتم ــاءاTÕم
وتوجهــاTÕم ومــواقفهم ،إذ يقــع عــى ٕالاعــالم الــدور ٔالاكIــG Eــي التحقــق م ـن تلبيــة هــذﻩ التعــديالت الحتياجــات كافــة فئ ـات
املجتمــع دون تميfــ ،Úبمختلــف تنوعاتــه الجغرافية،الدينيــة ،الجنســية،العرقية والسياســية ؤالايديولوجيــة .مــع ٔالاخــذ Gــي
الاعتبــار حــق القطاعــات الXــ 0تــتحفظ ع ــى هــذﻩ الوعــود الانتخابيــة Gــي التعب fـ Eعــن آرا© Tـا وأســباب مطاعTUــا وتحفظه ــا،
ً
مEFوكا للناخب Gي اتخاذ القرار ً
وفقا لقناعاته ومصالحه.
ويظل ٔالامر
وإذا مـا وضـعنا هــذﻩ ٔالادوار الثالثـة محـل الاختبــار والتقيـيم لوسـائل ٕالاعــالم محـل لرصـد ،ســنجد أن ثمـة تخـاذل واضــح
١٧
ومتعمد Gي قيام ٕالاعالم بدورﻩ وهو ما كشفت عنه عمليات الرصد اليومية وعكسته املؤشرات التالية:

 .١ضعف املحتوى الخاص بالتوعية والتثقيف بإجراءات عملية الاستفتاء
انشغلت جميع وسائل ٕالاعالم محل الرصد بالحشد لتأييد الدسـتور بكافـة الطـرق ومـن خـالل كافـة الفنـون الصـحفية
والتلفزيونيــة وٕالاذاعيــة ،وباإلضــافة لكو`Tــا لــم TÕــتم بــأن تشــرح للمتلقــي أســباب هــذا التأييــد –كمــا ســيتعرض التقريــر–
ف 0ªلم تحاول أن تعـزز مـن ثقـة املـواطن Gـي عمليـة الاسـتفتاء أو ترفـع درجـة وعيـه بمجرياTÕـا ،إذ انحسـر اهتمـام معظـم
وس ــائل ٕالاع ــالم بـ ـاملواد ٕالاعالمي ــة املتعلق ــة ب ــالتثقيف والتوعي ــة ،واقتص ــر ع ــى إذاع ــة ونش ــر بع ــض إعالن ــات التوعي ــة

 ١٦ملزيــد مــن التفاصــيل حــول دور ٕالاعــالم  Gــي أوقــات الانتخابــات العامــة ،أنظــر كتــاب "أي دور لإلع ــالم Gــي تغطيــة الانتخابــات العامــة ،جيوفانــا م ــايوال،
صبي عسيلة ،مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسانhp://www.cihrs.org/?p=3617 ،٢٠١٠ ،
ً
 ١٧سوف يتناول التقرير املؤشرات الخاصة بقناة الجزيرة وجريدة الحرية والعدالة Gي نقطـة منفصـلة ،نظـرا الخـتالف سياسـي¨Tا وطبيعـة ان¨TاكاTÕـا عـن
سياق املؤشرات الجامعة لباæي الوسائل ٕالاعالمية محل الرصد.
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والتثقي ــف –ال Xــ 0ب ــدأت إذاع¨ Tــا مت ــأخرة نس ـ ًـبيا– م ــن إع ــداد اللجن ــة العلي ــا لالنتخاب ــات ١٨،لتوعي ــة امل ــواطنfن بأهمي ــة
مراجعة بيانـاTÕم Gـي الكشـوف الانتخابيـة ،وتعـريفهم بمـواد الدسـتور .وتظـل نسـبة إذاعـة هـذﻩ ٕالاعالنـات ضـعيفة إذا مـا
قورنت بحجم ٕالاعالنات املؤيدة للدستور.
كذلك كادت تختفي من الEIامج الحوارية أي نقاشات تتعلق بس Efعملية الاستفتاء والقواعد املنظمة لها ١٩،وضمانات
سالمة اللجنة الانتخابية ،والجهات املنوط TÙا ٕالاشـراف عـى عمليـة الاقFـEاع ،وكـذا ضـوابط التغطيـة ٕالاعالميـة لعمليـة
الاســتفتاء ٢٠،واقتصــر ٔالامــر عــى مــداخالت تليفونيــة قصــEfة ومحــدودة مــع أعضــاء اللجنــة العليــا للتأكيــد عــى " تطهfــ"E
الكشوف الانتخابية مـن تزويـر جماعـة ٕالاخـوان املسـلمfن،أو منـع الجمعيـات التابعـة لإلخـوان مـن املسـلمfن مـن املراقبـة
٢١
عى الاستفتاء.
أمــا الصــحف فمــا كــان مTUــا إال أن اكتفــت بنشــر نــص الدســتور بعــد التعــديل ٢٢،وذلــك إمــا تحــت دعــوى دحــض النســخ
"املــزورة" الXــ 0قالــت أن ٕالاخــوان قــاموا بتوزيعهــا لتضــليل املــواطنfن ،أو إب ـراز امل ـواد الXــ 0تــم حــذفها مــن دســتور ،٢٠١٢
ولــيس بــدافع الواجــب والانحي ــاز للمتلقــي .ناهيــك عــن نش ــر وســائل ٕالاعــالم لــبعض املعلوم ــات غfــ Eالدقيقــة حــول مق ــار
الاقEFاع ،فبينما نقلت معظم وسائل ٕالاعالم قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم  ٧٣لسنة ١٩٥٦
بمـا يجfـ Úتصـويت النـاخبfن Gـي مقـار انتخابيـة غfـ Eمقـار إقـام¨Tم ،لـم تتنـاول وسـائل ٕالاعـالم القـرار باملناقشـة أو التحليــل،
ٔالامــر الــذي صــنع ً
نوع ـا مــن التضــليل ،إذ أن الق ـرار ال يعÈــ 0تصــويت الوافــدين Gــي أي مقــر انتخــابي ،وأن ثمــة محــددات
تضبط تصويت الوافدين Gي مقار انتخابية محددةG ،ي كل محافظة.

 .٢التأكيد عى عملية تأم]ن الاستفتاء وإبراز دور قوات الجيش والشرطة Sي هذا الصدد
تجــدر ٕالاش ــارة  Gــي ه ــذا ٕالاط ــار إ qــى ال ــدور ال ــذي لعب ــه ٕالاعــالم  Gــي "تروي ــع" امل ــواطنfن م ــن احتمالي ــة قي ــام جماع ــة ٕالاخ ــوان
املسلمfن بأعمال عنـف لعرقلـة الاسـتفتاء ٢٣،سـواء كـان هـذا اس ً
ـتنادا عـى معلومـات لهـا أسـاس مـن الصـحة ٢٤أو مجـرد
 ١٨اهتم ــت أغل ــب الص ــحف والقن ــوات التلفزيوني ــة بإذاع ــة ونش ــر الحمل ــة ٕالاعالني ــة ال Xــ 0أع ــدTÕا اللجن ــة العلي ــا لالنتخاب ــات ،وك ــذا إعالن ــات مرك ــز العق ــد
الاجتماËي واملجلس القومي للمرأة ،إال أن ثمة تكثيف ملعدل عرض تلك ٕالاعالنات بدأ من  ١٠ديسم.EI
 ١٩يحســب ملقــدم برنــامج يحــدث Gــي مصــر ،عــى قنــاة MBCمصــر ،أنــه كــان أول مــن أجــرى مداخلــة مــع املتحــدث الرســم 0الجديــد باســم اللجنــة العليــا
لالنتخابــات Gــي الحلقــة الرابعــة مــن برنامجــه ،حــول إجـراءات الاســتفتاء ،بينمــا استضــاف برنــامج أخــر الTUــار عــى قنــاة ال§ــار Gــي  ١٠ديســم EIعضــو ٔالامانــة
العام ــة للجن ــة العلي ــا ملناقش ــة إج ـراءات التص ــويت ،واستض ــاف الEIن ــامج نفس ــه  Gــي حلق ــة  ٢٣ديس ــم EIوزي ــر التنمي ــة وٕالاداري ــة  Gــي فق ــرة ح ــول إج ـراءات
ً
وأخEfا أجرى برنامج هنا العاصمة عى قناة  CBCبعض املكاملات الهاتفية مع أعضاء اللجنة العليا عى مدار فEFة البث.
التصويت وقوائم الناخبfن.
 ٢٠رغم أهمية هذا املوضوع بالنسبة لإلعالم ،لم ترد أية إشارة له سوى Gي حلقة برنامج يحدث Gي مصر ،عى فضائية  MBCمصر  ،حلقة  ٥يناير
 ٢١كان برنامج هنا العاصمة عى فضائية ٔ CBCالاكً Eá
تركÚfا عى هذا املوضوع ،راجع حلقات  ٢١ ،١٠ديسم.EI
 ٢٢نشرت صحيفة الجمهورية نص مشروع الدستور Gي ملحق مجاني مع عدد  ١٣ديسم ،EIوكذا نشرته صـحيفة الوفـد Gـي  ٢٦ديسـم EIوكـررت نشـرﻩ
Gي  ٢يناير ً
مقEFنا بشعار )نعم للدستور(
 ٢٣خلــص التقريــر إqــى هــذﻩ النتيجــة اسـ ً
ـتنادا عــى عــدد ضــخم مــن ٔالامثلــة ،ال Xـ 0يصــعب جمعهــا Gــي هــذا التقريــر املرحــي ،إذ ال يكــاد يخلــو برنــامج حــوار
تلفزيــوني أو إذاËــي مــن هــذﻩ الرســالة ٕالاعالميــة ،لــذا لــزم التنويــه أن ٔالامثلــة الــواردة Gــي هــذﻩ الســياق yــي عــى ســبيل املثــال ال الحصــر ،لصــعوبة الحصــر.
ً
ملخصـا لهــذا الخطــاب ،قــال فTــا "الخطــوة ٔالاهــم ــي إربــاك املشــهد
وتعــد افتتاحيــة برنــامج نــص ســاعة مــع جمــال فهمــ 0عــى قنــاة ON TVيــوم  ٤ينــاير
ق
ن
وتعطيله ،كل ما نقرب من املعاد يزيد الجنون ،هذا الجنون سيصل ألفاق أسطورية ،هيبقى جنو إجرامي غ] .مسبو ...تجار الدم عـايزين أك/ـ.
قدر من الدم ،لكن ملا يخرج املشهد رائع هينوا"
G ٢٤ي سياق حلقـة برنـامج أخـر الTUـار يـوم  ٢٠ديسـم EIعرضـت قنـاة ال§ـار ضـمن ٔالاخبـار خIـEين قصـEfين ٔالاول يقـول" :تحـالف دعـم الشـرعية يـدع لغـزو
امليــادين وحصــار اللجــان ،والثــاني :جماعــة أنصــار بيــت املقــدس ±ــدد الجــيش والشــرطة بالــذبح Sــي حالــة تمريــر الدســتور" بينمــا لــم بتوقــف ًأيـا مــن
ً
مقــدمي الEIنــامج أو غ fــEهم أمــام هــذﻩ ٔالاخب ــار الخطfــEة أو يتحــروا حقيق¨ Tــا ،فلــم تس ــتغرق تالواTÕــا ثــواني ،مس ــتندة إqــى تصــريحات ع ــى موقــع التواص ــل
الاجتماËي "فيس بوك".
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آراء وتوقعــات أو اســتنتاجات قــدمها ٕالاعالمي ـون للمــواطنfن Gــي صــورة حقــائق ٢٥،أو معلومــات "مجهولــة املصــدر" ٢٦،أو
تسريبات وانفرادات حصلت علTا وسائل ٕالاعالم من مصادرها الخاصة ٢٧.هذا التأكيد عى وقوع شغب يومي الاقEFاع
ً
ً
إعالميـا للتأكيــد عــى دور قــوات الجــيش والشــرطة Gــي عمليــة التــأمfن مــن جهــة،وتحف Úfاملــواطنfن
كــان Gــي جــوهرﻩ مــدخال
عى املشاركة Gي تحدي لهذا ال¨Tديد ٔالام 0Èمن جهة أخرىٔ .الامر الذي يفسر كثافة املادة املخصصة لهذا الشأن وتكرار
الســؤال الخــاص بقــدرة القــوات املســلحة والشــرطة عــى التــأمfن ،عــى معظ ـم ضــيوف ال IـEامج الحواريــة حXــ Wوإن كــان
موضع الفقرة ً
بعيدا عن الاستفتاء والدستور.
اشــEFكت صــحيفٔ 0Xالاهـرام والجمهوريــة Gــي الEFكfــ Úعــى دور الجــيش والشــرطة Gــي عمليــات التــأمfن ،حيــث احتلــت أخبــار
التأمfن صفحاTÕما ٔالاوqى ونالت مواقع ممÚfة ٢٨،وكذا صحيفة الوفد خصصت ً
جزء من صفح¨Tا ٔالاوqىG– ٢٩ي  ٥أعداد
عى ٔالاقل– للتأكيد عى دور الجيش والشرطة Gي تأمfن الاستفتاء ناهيك عن الفنون الصحفية املوزعة بfن صفحات
ً
ً
اهتمامـ ـا ملحوظـ ـا ب ــدور الج ــيش والش ــرطة  Gــي عمليـ ــة
الجري ــدة  Gــي معظ ــم أع ــدادها .ك ــذلك أول ــت الص ــحف الخاصـ ــة
٣٠
التأمfن.
ً
بــfن القنــوات ،تعــد قنــاة الفضــائية املصــرية yــي ٔالاكáــ Eتركfـ ًـÚا عــى دور الجــيش والشــرطة Gــي عمليــة التــأمfن،
فغالب ـا ال
تخلو نشرات أخبارها أو افتتاحية برامجها بشكل يومي من تأكيد عى جهود قوات ٔالامن Gي هذا الصدد.
أمــا برنــامج يحــدث Gــي مصــر عــى فضــائية  MBCمصــر ،والــذي خصــص أوqــى حلقاتــه – ٢٩ديســم –EIإلج ـراء حــوار مــع
رئيس الوزراء فلم يتطرق لعملية الاستفتاء إال Gي إطار عمليات التأمfن وجهود الداخلية والجيش Gي هذا الصدد .بينما
طرح ــت قن ــاة الحي ــاة قض ــية ت ــأمfن الاس ــتفتاء وجه ــود الج ــيش والش ــرطة  Gــي ه ــذا الص ــدد أك áــ Eم ــن م ــرة ٣١وك ــذا قن ــاة
 ٢٥عــى ســبيل املثــالG :ــي حلقــة  ٢٢ديســم EIقــال مقــدم برنــامج نقطــة لقــاء Gــي افتتاحيــة برنامجــه عــى إذاعــة نجــوم  :FMتعــالوا نــتكلم Sــي الكــالم الكب]ــ،.
جماعة ٕالاخوان بتعمـل ايـه ،هـم ماشـ]ن Sـي نفـس السـيناريو ،هـو ونفـس ٔالاداء العبـيط ؛ إفسـاد يـوم الاسـتفتاء ،إحنـا هµـ.عبكم إحنـا جامـدين أوي
انا نيمو ياض عارف الجو دﻩ؟ انا ع.يس والن¶ ع.يس .املهم هم بيعملوا إيه بيدعوا ملظاهرات ،أنا بعمل فو ¸¹ºأنا بعمل عنف أنا قليل ٔالادب.
ً
 ٢٦وضــعت قنــاة  MBCمص ــر Gــي يــوم  ١ينــاير  ٢٠١٤خIـ ًـEا عــاجال يقــول" :مص ــادر س ــيادية :ض ــبط مجموع ــة إرهابي ــة كان ــت تخط ــط الس ــداف لج ــان
الاســتفتاء عــى الدســتور بالقــاهرة والج]ــ»ة" الجــدير بالــذكر أن ًأي ـا مــن ال IـEامج ٕالاخباريــة والحواريــة عــى القنــاة لــم يتنــاول الخIــ ،Eوكــذا لــم يــرد Gــي أي
وسيلة إعالمية أخرى ،وقد حذفته القناة من عى شريط ٔالاخبار العاجلة بعد دقيقة و ٢٣ثانية ولم تعد وضعه مرة أخرى .بينما قالـت جريـدة الـوطن
Gـي عــدد  ٦ديســم" :EIخطــة ٕالاخــوان إلفشــال الاسـتفتاء" واملبنيــة بأكملهــا عــى مصـادر أمنيــة ،ومصــادر مطلعـة كشــفت للــوطنٔ .الامــر الـذي تكــرر Gــي عــدد
 ١٢ديسم .EIأما مقدم برنامج "ممكن" عى قناة  ،CBCفقد بدأ حلقة  ١٨ديسم EIبجملة "هكشف لكم مخططات ٕالاخوان من ورق رسمي للجماعـة
ومن ضمن مخططا±م إفساد الدستور" ،ولكن لم يقل املذيع مصدر هذﻩ ٔالاوراق أو الدليل عى صح¨Tا.
 ٢٧أفسحت صحيفة ٔالاهرام املجال أمام الصحفي مصطفى بكري Gي صفح¨Tا الثانية من عدد ٢٢ديسم EIليكشف "ٔالاوراق السرية لجماعـة ٕالاخـوان
املسلم]ن Sي الف.ة املقبلة " ،وعى مساحة ضخمة تتنـاول خمسـة سـيناريوهات اعتمـدTÕا الجماعـة للفFـEة املقبلـة .بينمـا لـم يقـدم الصـحفي مـا يفيـد إن
ً
كانت هذﻩ السيناريوهات yي مجرد توقعات أو ثمة مستندات تفيد TÙا ،وتثبت صح¨Tا ،وبـالطبع جـاءت العنـاوين واملـFن مـدلال عـى كـون هـذﻩ املعلومـات
حقائق ال مجال للشك فTا .كذلك نشرت جريدة الوفد Gي صدر صفح¨Tا ٔالاوqى  ،٢عدد  ٥ديسم EIما أطلقت عليه "تفاصيل مخطط التنظيم الدو½ي
لإلخوان للحشد ضد الدستور" ولم يعلن الخ EIمصدر محدد للمخططات ال 0Xقدمها الخ EIعى اعتبارها حقائق مؤكدة .بينمـا أعـدت صـحيفة الوفـد
ً
تحقيقا ص  ٩عدد جريدة  ١٠ديسم ،٢٠١٣ EIبعنوان "حملة إخوانية مسعورة لتشـويه الدسـتور" مقدمـة هـذﻩ الجملـة عـى اعتبارهـا معلومـة ،بينمـا
كان هذا رأي املحرر الـذي طـرح أسـئلة متنوعـة تـدلل عـى فكرتـه عـى مجموعـة مـن املصـادر ،وتحقيـق آخـر بالصـفحة نفسـها بعنـوان ٕالاخـوان ¾ـددون:
عنف وعمليات انتحارية ومظاهرات.
 ٢٨راجع جريدة ٔالاهرام أعداد  ٢٦ ،٩ ،٨ ،٥ديسم ،EIوصحيفة الجمهورية أعداد  ٢٣و ٣١ديسم٢٠١٣ EI
 ٢٩راجع أعداد جريدة الوفد ١٨ ،١٦ ،١٣ ،١٠ :ديسشم ،٢٠١٣EIوعدد  ١يناير ٢٠١٤
 ٣٠راجع عى سبيل املثال أعداد جريدة املصري اليوم  ١٩ ،١٠ديسم ١ ،٢٠١٣ EIيناير٢٠١٤
 ٣١راجـع حلقــات برنـامج الحيــاة اليــوم Gـي ٢٩ ،١٢ ،١٥ ،١٠ ،١١ ،٧ديســم ٢٠١٣EIو ٢ينـاير .٢٠١٤والجــدير بالــذكر أن مقدمـة الEIنــامج دائمـة الـربط بــfن
خطة التأمfن بجهود ٕالاخوان إلفساد الاستفتاء من خـالل أسـئلة توجTيـة مثـل "ملـا يحصـل دﻩ ال§ـاردة أمـال نتوقـع إيـه وقـت الاسـتفتاء؟ ،مـا رأيـك Sـي
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 .٣غياب التنوع والتوازن Sي اختيار املصادر والضيوف وطبيعة املداخالت
عى مستوى أنماط وسائل ٕالاعالم الثالثة اختفي عنصر التنوع Gي اختيار املصـادر والضـيوف ،وال نقصـد هنـا التنـوع Gـي
وجهــات النظــر والــرؤى فقــط ٣٣،بــل التنــوع Gــي الضــيوف واملصــادر املعIــEة عــن التوجــه الواحــدٔ ،الامــر الــذي يضــاعف مــن
حجم تقص Efوسائل ٕالاعالم حG WXي تنويع املصادر املعEIة عن التوجه نفسه.
٣٤

فب ــfن الض ــيوف املؤي ــدين للدس ــتور ،رص ــد التقري ــر تك ـرار ش ــديد لالس ــتعانة بك ــل م ــن مEfف ــت ال ــتالوي و TÕــاني الجب ــاqي،
كممثالت عن املرأة ٣٥،وعن ٔالاقباط ٔالانبا بوال عضو لجنة الخمسfن عن الكنيسة ٣٦،أما بfن القانونيfن فيعـد املحـامي
عصــام ٕالاســالمبوqي ٔالاكáــ Eظهـ ً
ـورا Gــي وســائل ٕالاعــالم .ناهيــك عــن تكــدس وســائل ٕالاعــالم ببــاæي أعضــاء لجنــة الخمســfن
الــذين مــن الطبيQــي أن يكــون عرضــهم ملــواد الدســتور ومناقشــ¨Tم لهــا متحfــÚة إqــى حــد كبfــ ،Eالســيما أن ٕالاعالميــfن لــم
يحرص ــوا ع ــى م ــواجه¨Tم ب ــرؤى مخالف ــة أو متحفظ ــة مل ــا خلص ــوا إلي ــه G .ــي ه ــذا ٕالاط ــار تع ــد الفض ــائية املص ــرية ٔالاك áــE
استضافة ألعضاء الخمسـfن ،كمـا أن معظـم وسـائل ٕالاعـالم صـنعت" بروموهـات"-فواصـل -لتأييـد الدسـتور عبـارة عـن
تسجيالت مقتطعة من كلمات أعضاء لجنة الخمسfن Gي لقاءات تلفزيونية متنوعة ،وتكرر إذاعـة مثـل هـذﻩ الفواصـل
بشكل مكثف خالل فEFة الرصد.
وبالطبع اختفى ً
تماما التنـوع عـى مسـتوى وجهـات النظـر املطروحـة ،فمعظـم التغطيـة ٕالاعالميـة مTUـا مؤيـدة للتعـديالت
الدســتورية ،دون أي تحف ــظ أو اع FـEاض ،والتق ــارير املصــورة ال Xــ 0تس ــتطلع رأي املــواطنfن تخل ــو ً
تمام ـا م ــن أي رأي غ fــE
مؤيد للدستور ٣٧،وكذا املداخالت التليفونية ٣٨والرسائل ال 0Xيختار ٕالاعالميfن عرضها.
فباستثناء بعض حلقات برنامج أخر كالم عـى شاشـة  ٣٩،ON TVوحلقـة واحـدة مـن برنـامج خطـوط عريضـة عـى قنـاة
 MBCمصر ٤٠،وحلقات معدودة من برنامج الحياة اليوم عى فضائية الحياة ٤١،وحلقة  ١٩ديسم EIمن برنامج ممكن

املناخ العام ومحاوالت ٕالاخوان تعطيل الدستور؟
 ٣٢راجع عى سبيل املثال :حلقة  ٢٤ديسم٢٠١٣ EI
 ٣٣يحس ــب لقنـ ــاة الحي ــاة أ` Tــا استض ــافت ض ــيف مع ــارض للتع ــديالت الدس ــتورية ه ــو مج ــدي قرق ــر  Gــي حلق ــة برن ــامج الحي ــاة الي ــوم  ٧ديس ــم ،EIكم ــا
استضـافت Gــي حلقــة  ٢٤ديســم EIخبfـ ًـEا بالشـئون ٕالاســالمية Gــي ســياق التعليــق عـى اعتبــار الجماعــة إرهابيــة ،وقــد نشـب خــالف بينــه وبــfن الضــيف ٔالاخــر
الذي أصر عى نعت ٕالاخوان بأ`Tم "مش رجالة ،مش وطني]ن ،مش ب أدم]ن" وحاولت املذيعة أن تفسح املجال لوج  0النظر.
 ٣٤اقEFبت عدد مرات ظهور مEfفت الـتالوي Gـي ٕالاعـالم خـالل فFـEة الرصـد لهـذا التقريـر إqـى أكáـ Eمـن  ٥٠مـرة ،بينمـا جـاءت TÕـاني الجبـاqي Gـي املرتبـة الثانيـة
بفارق ليس بكب ،Efهذا باإلضافة إqى الاستعانة TÙما Gي املواد ٕالاعالنية الداعمة للدستور ،وال 0Xتذاع ً
يوميا أك Eáمن مرة عى معظم وسائل ٕالاعالم.
 ٣٥باإلضـافة إqـى تكـرار الاسـتعانة بـ :ـ هـدى الصـدة وعـزة عشـماوي و`Tـاد أبــو القمصـان الالتـي جـاء معـدل ظهـورهن متكـرر ولكـن بفـارق ضـخم عـن ٔالاســماء
السابقة.
ً
محدودا ،واقتصـر عـى بعـض الحـوارات مـع البابـا تواضـروس وتصـريحات لألنبـا بـوال مTUـا عـى سـبيل املثـال
 ٣٦بشكل عام الاستعانة بمصادر كنسية كان
ما ورد Gي برنامج هنا العاصمة ،قناة  CBCحلقة  ٥يناير ،وجريدة الوطن  ٣١ديسم.٢٠١٣EI
 ٣٧ســجلت الفضــائية املصــرية عــى مــدار فFــEة الرصــد أكáــ Eالتقــارير الخارجيــة تحfـ ًـÚا ،حيــث جــاءت معظــم تقــارير القنــاة تفتقــر للتنــوع والتــوازن ،وتعكــس
انحياز واضح ،ناهيك عن الصياغات ٕالانشائية املتحÚfة ملراسـي التقـارير الخارجيـة الـواردة Gـي سـياق النشـرات ٕالاخباريـة الXـ 0يفFـEض أال تشـهد أي إبـداء
للرأي .راجع عى سبيل املثال ال الحصر نشرات  ١٧و ١٨ديسم.EI
 ٣٨لـزم التنويــه أن بعــض املــداخالت التليفونيــة الــواردة Gــي بـرامج البــث املباشــر التلفزيونيــة وٕالاذاعيــة ،كانــت تحمــل وجهــات نظــر متنوعــة ،بــل أن بعضــها
ً
انتقادا ألداء ٕالاعالم ،إال أن تعاطي ٕالاعالميfن معها اتسم بعدم املهنية ،راجع الجزء الخاص باملصادرة عى حق املتلقي Gي هذا التقرير ص٩
تضمن
 ٣٩بــدأت فقــرة  ٧ × ٧مــن برنــامج أخــر كــالم عــى فضــائية  ٣١ ON TVديســم ،٢٠١٣ EIوyــي مــن الفقـرات القليلــة الــذي شــهدت ظهــور ضــيوف معارضــfن
للتعديالت الدستورية ،تتاح لهم مساحة متساوية Gي مناظرة أمام داعم 0التعديالت ،إال النطاق الزم 0Èلهذا التقرير لم يشهد سوى عشر حلقات.
 ٤٠حلقة  ٦ديسم ،EIوال 0Xشهدت مواقف متنوعة من املادة الخاصة بنسبة العمال والفالحfن.
 ٤١راجع حلقة الحياة اليوم عى فضائية الحياة  ٩ديسم ،EIوكذا حلقة  ١٤ديسم٢٠١٣ EI
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عى  ،CBCوحلقة  ١يناير  ٢٠١٤من برنامج الزم نفهم عى القناة نفسـها،يختفي أي نقـاش يطـرح وجـه نظـر معEFضـة أو
متحفظة عى بعض مواد الدستور.
 Gــي الص ــحف كان ــت ص ــفحة املق ــاالت  yــي الانعك ــاس ٔالاوض ــح لغي ــاب التن ــوع ٤٢إذ ك ــادت تختف ــي م ــن ص ــفحات ال ـرأي  Gــي
الصـ ــحف القوميـ ــة والخاص ـ ــة محـ ــل الرص ـ ــد أيـ ــة مق ـ ــاالت أو أعمـ ــدة رأي تتنـ ــاول ب ـ ــالتعليق أو الـ ــتحفظ ًأي ـ ـا مـ ــن م ـ ــواد
الدســتور،فG 0ªــي مجملهــا مقــاالت تحشــد لقبــول التعــديالت الدســتورية ،وتمتــدح Gــي انجــازات لجنــة الخمســfن ،فتــأتي
معظ ــم عن ــاوين املق ــاالت –ع ــى س ــبيل املث ــال– ع ــى النح ــو الت ــاqي :نع ــم ال Xــ 0تنتظره ــا مص ــر م ــن املص ــريfن ٤٣،ح ــروف
العب ـ ــور ٤٤،مل ـ ــاذا نع ـ ــم للدس ـ ــتور ٤٥،نع ـ ــم للدس ـ ــتور ٤٦،نع ـ ــم لدس ـ ــتور ال يف ـ ــرط  Gـ ــي ال Fـ ـEاب ال ـ ــوطٕ ٤٧،0Èالارادة الش ـ ــعبية
٤٨
والاستفتاء عى الدستور بنعم.
وتعد صحيفة الوفد من أك Eáالصحف ً
تركÚfا عى فن املقال كوسيلة للحشد لتأييد الدستور ،فعـى مـدار فFـEة الرصـد
جـ ــاءت كـ ــل مقـ ــاالت الجريـ ــدة مؤيـ ــدة للدسـ ــتور باسـ ــتخدام عبـ ــارات إنشـ ــائية شـ ــديدة املـ ــدح والتعظـ ــيم Gـ ــي التعـ ــديالت
الدستورية ولجنة الخمسfن ٤٩.بينما تجدر ٕالاشارة إqى أن صحيفة الشروق ٔالاكً Eá
سعيا نحو تحقيق التوازن Gي صفحة
٥٠
الرأي بعرض بعض املقاالت املتحفظة عى بعض مواد الدستور "السيما مادة املحاكمات العسكرية للمدنيfن".
ك ــذلك لع ــب ف ــن الكاريك ــاتً Ef
دورا رئيس ـ ًـيا  Gــي التعب fــ Eع ــن غي ــاب التن ــوع  Gــي الص ــحف ،فع ــى م ــدار ف FــEة الب ــث ل ــم تنش ــر
ً
ص ــحيفة قومي ــة كاريك ــات Efواح ــد ال يتض ــمن صـ ـراحة أو بش ــكل ض ــم 0Èالحش ــد لتأيي ــد الدس ــتور ٥١.وك ــذا انتش ــرت  Gــي
٥٣
الصحف الخاصة ٥٢الرسوم الكاريكاتEfية املؤيدة للدستور.

 .٤مصادرة حق املتلقي Sي التعب] .عن رأيه ،والتطاول عليه أحيانا
إن كنا قد أشرنا إqى غياب التنوع عى مستوى الضيوف واملصادر Gي وسائل ٕالاعالم ،فقـد كـان مـن املؤسـف أن تحـاول
بعــض وس ــائل ٕالاع ــالم مص ــادرة ح ــق املتلقــي  Gــي الاخ ــتالف م ــع سياس ــ¨Tا التحريريــة أو ال ــتحفظ عل Tــا ٥٤،واعEFاض ــه ع ــى
غي ــاب التن ــوع والت ــوازن  Gــي محتواه ــا ٥٥،أو ربم ــا محاولت ــه ت ــذكٕ Efالاع ــالم بحقيق ــة دورﻩٔ ٥٦،الام ــر ال ــذي يعك ــس و Ëــي م Tــر
 ٤٢تجدر ٕالاشارة Gي هذا الصدد انه ال توجد مسئولية عى الوسيلة ٕالاعالميـة بشـأن محتـوى املقـاالت وتوجـه أصـحاTÙا ،ولكTUـا تبقـى ملÚFمـة بالسـQي نحـو
تحقيق الحد ٔالادنى من التنوع والتوازن Gي طبيعة ٓالاراء ال 0Xتطرحها Gي صفحات الرأي ،حيث تعد الانتقائية Gي النشر نمط من التح.Úf
 ٤٣مقال لسكينة فؤاد ،جريدة ٔالاهرام  ٨ديسم.٢٠١٣ EI
 ٤٤مقال ملاجدة حسfن ،جريدة ٔالاهرام ص  ١٠عدد  ٨ديسم٢٠١٣EI
 ٤٥مقال لعبد العظيم الباسل ص  ١٠جريدة ٔالاهرام  ١٤ديسم٢٠١٣EI
 ٤٦سامية أبو النصر ،جريدة ٔالاهرام عدد  ٢٣ديسم EIص  ،١٠ومقال بالعنوان نفسه بصحيفة الجمهورية لزينات إبراهيم Gي عدد  ٥ديسم.٢٠١٣ EI
 ٤٧مقــال ســمية عبــد الـرازق Gــي جريــدة الجمهوريــة عــدد  ٥ديســم EIص ) ١٠هــذا املقــال جــاء ضــمن  ٥مقــاالت أخــرى تحمــل عنــاوين مشــاTÙة بالصــفحة
نفسها(
 ٤٨جريدة الجمهورية ،ص  ،١٨عدد  ٢٢ديسم )EIهذا باإلضافة ملقاالت أخرى بالصفحة نفسها تحمل نفس الرسالة واملع(WÈ
 ٤٩راجع عى سبيل املثال ال الحصر أعددا جريدة الوفد  ٢٠ ،٩ ،٧ ،٦ ،٥ديسم.٢٠١٣ EI
 ٥٠راجع عى سبيل املثال صفحة  ٦من عدد جريدة الشروق الصادر Gي  ٢١ديسم.٢٠١٣EI
 ٥١راجع رسوم الكاريكاتG Efي جريدتي ٔالاهرام والجمهورية ،وعى سبيل املثال ال الحصر راجع أعداد  ٣١ ،١٧ديسم ،٢٠١٣ EIو ٢يناير .٢٠١٤
 ٥٢كانـت جريـدة الشـروق أيضـا ٔالاكáــً E
حرصـا عـى تنـوع رسـوم الكاريكــات ،Efوعـدم التوجيـه املباشـر مـن خاللهــا ملوقـف واضـح مـن التعـديالت الدســتورية،
راجع أعداد  ٤و ٩ديسم ٢٠١٣ EIعى سبيل املثال.
 ٥٣راجع أعداد جريدة املصري اليوم  ٢١ ،١٠ديسم.٢٠١٣ EI
 ٥٤عى قناة ال§ار  ٢٩ديسم EIبرنامج "أخر الTUار" املذيع :املواطن من حقه يقول نعم أو ال بس ،بصراحة هو الزم يقول نعم عشان مصر".
 ٥٥حــرص ضــيف برنــامج هنــا العاصــمة عــى قنــاةG CBCــي حلقــة  ٩ديســم EIأن يقــول للمشــاهد "أنــا مــش بقولــك شــارك بــنعم أو ال" فتــدخلت املذيعــة
وقالت" أنا بقولك ،إنزل شارك بنعم ،الصراحة يع عشان أكون واضحة ،عايز تقول ال إنت حر بس أنا بقولك إنزل قول نعم"
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٥٨

للمواطنfن بدور ٕالاعالم ٥٧،وإصرار ٕالاعالم عى تنميط صورة سلبية لكل من يختلف مع مواقفه.
الجــدير بالــذكر أن عـ ً
ددا مــن ٕالاعالميــfن ومقــدمي الIـEامج قــد أقــروا بحــق املتلقــي Gــي التعبfــ Eعــن رأيــه بحريــه ٥٩،وأن دور
ٕالاعالم –السيما اململـوك للدولـة– ال يتضـمن توجيـه املـواطنfن ٦٠،بـل يتوقـف عنـد الشـرح والتفسـ ،Efإال أن ٕالاعالميـfن
ً ٦٢
أنفسهم الذين أقروا هذﻩ الحقوق ،صادروها بأشكال ش ٦١،WXفجة أحيانا.
وق ــد ك ــان م ــن املؤس ــف أن ينح ــاز ٕالاع ــالم إ qــى رأي ــه إ qــى الح ــد ال ــذي يص ــل إ qــى التط ــاول ع ــى املتلق ــي أو ٕالاس ــاءة إلي ــه أو
٦٣
الاس¨Tزاء وال¨Tكم عى آرائه.
فبــfن ٕالاذاعــات تجــد –عــى ســبيل املثــال ال الحصــر– مقــدم برنــامج أم الــدنيا عـى راديــو مصــر– ٦٤اململــوك للدولــة– Gــي
ً
حلقة  ٩ديسم EIينعت متصل يرفض طريقة التلقfن الذي ينتهجها ٕالاعـالم للحشـد لقبـول التعـديالت الدسـتورية قـائال
"إنــت ليــك رأي أنــا مــش ضــدك لكــن إنــت مــش مــع  ٣٠يونيــو وال أهــداف  ٣٠يونيــو" .بينمــا رد عــى مســتمع أخــر قــرر
مقاطعــة الاســتفتاء بانفعــال Sــي حلقــة  ١٨ديســم "./مــ.وحش إنــت حــرS ،ــي ماليــ]ن نــازل]ن يقولــوا نعــم ،أنــا بخاطــب
G ٥٦ي رسالة مستمع موجهة ملذيQى برنامج مكملfن وانتو مروحfن عى إذاعة  :٩٠.٩٠تقول ان ¤مـ]ن والـي معـاكي علشـان تفرºـ ¹عـي النـاس يقولـوا
اية؟! ،فقالت املذيعـة :احنـا مصـري]ن وطنيـ]ن كفايـة إرهـاب كفايـة اتكـال.ورد املـذيع" مصـر هتواجـه إرهاÃـا بـنعم عـي الدسـتور ،مصـر كلهـا هتµـ»ل
 ١٤و ١٥يناير كلها مصر هتعدي لألمام اقعد انت قول ال ،وشجع ٕالارهابي]ن الي انت بتشجعهم ،محدش هيقدر يقف قدام مصر وثورا±ا.
G ٥٧ي تقرير يستطلع أراء املواطنfن حول التعديالت الدستورية Gي  ١٤ديسم EIعى قناة  ،CBCطالب املواطنfن-دون إبداء مواقفهمٕ -الاعالم بتسليط
الضوء عى مواد الدستور ،فهذا هو دورﻩ.
٥٨الفضــائية املصــرية وأثنــاء ق ـراءة مــذيع برنــامج أفهمونــا "لســكريبت"حلقــة  ١١ديســم EIقــال :املعــد كاتــب ½ــي أن مــن يقــول نعــم مصــري ،ومــن يقــول
مصري أيضا ،لكن انا بختلف معاﻩ Sي الرأي ،الي هيصوت بال عايز يعطل البلد وأكيد مش هيبقى مصري وال مخلص وال محب لوطنه.
 ٥٩عى سبيل املثال :مقدم برنامج من القاهرة عى فضائية النيل لألخبـار Gـي  ٢٦ديسـمً EI
موجهـا سـؤاله لضـيفه "مـا الـذي يمكـن ان نقولـه للمصـري]ن
للمشــاركة باطمئنــان دون توجيــه معــ]ن ،ربمــا أنــا وحضــرتك نوافــق عــى الدســتور لكــن ال نلــزم آخــرين Ãــذﻩ املوافقــة ،وGــي حلقــة  ٨ديســم ،EIقالــت
مذيعة برنامج مباشر من القاهرة :دورنا التوعية بضرورة املشاركة Sي الدستور بدون توجيه املشارك]ن.
 ٦٠طالبت مذيعة الفضائية املصرية ضيفها Gي برنامج الدين الحياة يوم  ١٩ديسم :EIال يا أستاذ أحمد بعد إذنك عشان مش عايزين حد يقول
الاعالم املصري او ماسب].و بيوجه حد¾ ،منا الناس ت»µل لصناديق الاستفتاء
 ٦١العديد من ٕالاعالميfن أقر هذﻩ الحقيقة ولكنه عاد لتوجيه املواطنfن للتصويت Gي اتجاﻩ محدد ،ففي حلقة  ١٥ديسم EIقالت مقدمة برنامج الحياة
اليــوم ع ــى فض ــائية الحي ــاة :الب ــد للمص ــري]ن م ــن ال µــ»ول للمش ــاركة  Sــي الاس ــتفتاء س ــواء ب ــنعم أو ال ف ــاألهم ه ــو املش ــاركة ،ولك TUــا عــادت وطالبـ ـت
املشاهدين بالتصويت بنعم عى الدستور بشكل صريح Gي حلقة برنامجها Gي  ٢٤ديسمEI
ً
G ٦٢ي  ١٧ديسـم EIجـاءت مقدمـة مـذيع برنـامج  ٣٠/٢٥صـادمة عـى  ،ON TVتنطـوي عـى اسـتخفاف بحـق املتلقـي ،إذ قـال نصـا إنـت مهـتم فعـال تعـرف
الدستور ،بذمتك كدﻩ علشان خاطري خلينا صراحا مع بعض ،سيبك من الناس دي ،خليك معايا انا بقى ،بـذمتك ان هتقـول نعـم للدسـتور او
ال عى الدستور علشان موادﻩ؟! ،الي هيقول نعم للدستور هيقول نعم ملسـتقبل بـال حكـم مرشـد ،نعـم لبلـد املواطنـة ،نعـم لالصـطفاف الـوط
مــن غ]ــ .ال يق ـرا مــواد وال يــدرس مــواد وال يعــرف مــواد ،معلــش خلينــا ص ـراحا مــع بعــض ،والــي هيقــول ال لــو الدســتور كــان كلــه ايــات قرانيــة كــان
هيقــول ال برضــه ،ليــه ألنــه عــايز يقــول انــا ضــد  ٣٠يونيــو أنــا ضــد ثــورة مصــر ضــد ٕالاخــوان انــا منحــاز لإلخــوان انــا بطبطــب لإلخــوان انــا إخــواني انــا
بتاع الغرب أنا بتـاع ٔالامريكـان أنـا مـدÉي حقـوق إنسـان أنـا بتـاجر بمـادة Sـي الدسـتور ومـش شـايف غ].هـا ومعمـي ب¥ـا ،وتقعـد تقـو½ي املـادة رقـم كـذا
واملادة رقم كذا وتفر Sي ورق قدامه إحنا دافنينـه سـوا ،إحنـا نعـم ل ـ  ٣٠يونيـو..ال ل ـ  ٣٠يونيـو وال ل¥ـا عالقـة بال ـ  ٢٤٧مـادة Sـي الدسـتور ،الشـويت]ن
بتوع املواد دول دﻩ الي عايز ي./ر لنفسه نعم والي عايز ي./ر لنفسه ال ،الي هو برضه شغل الصالونات".
 ٦٣عى سبيل املثال ال الحصرG :ي يوم G ٢٠١٣/١٢/٢٥ي برنامج" وهو كذلك " عى إذاعة  ٩٠.٩٠تلقت املذيعة مكاملة من متصل قـال إن ٕالاخوان نـاس
عــادي]ن مــن الشــعب والحكومــة عــايزين يقصــوا نــاس عــن نــاس ،فقالــت املذيعــة مســتنكرة :انــت شــايف كــدة ".وملــا تطــرق املســتمع لرفضــه وصــف
الاعـالم للجماعـة باإلرهابيـة ،قالـت املذيعـة بسـخرية :انـت تقـرا كت]ـ ،.وتعــدي عـي الدقهليـة كـدة تاخـد جولـة واتمËـ ¹هنـاك ،وكلمـ تـاني وعقبــت
بسخرية ":انا مش مصدقة إن لسه فيه ناس بتتكلم كدﻩ ،وضحكت ،وقال إيه ،م]ن مصدر املعلومة؟!
G ٦٤ي حلقة  ١٨ديسم ،EIوهذﻩ املرة لم يفسح املذيع أي مجال للمسـتمع للتعبfـ Eعـى مـواطن تحفظـه عـى التعـديالت لدسـتورية واختـتم املكاملـة سـريعاً
قـائال" :عــايزك تركــز شــوية قبــل مــا تقــول ال ،هتقــول ال ليــة؟ مــش مجــرد تســمع اتنــ]ن مــن الجماعــه ايــاهم..باحييــك اســتاذ محمــد ،وانــا بعــد الكــالم
الي قلولك هتقول نعم.
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املالي]ن...أنت دخلت تقو½ي الكلمت]ن الي أنت عايز تقولهم وأنا سمعتك ،إحنا بنخاطب شعبنا العظيم ي»µل يقول
نعــم ،أنــت حضــرتك مــش عــايز تقــول إنــت حــر ،أنــا عــارف أنــا بخاطــب مــ]ن ،عــايز تµــ»ل إنــزل ،عــايز تقعــد Sــي البيــت
أشــكرك ،ســيب مكــان لواحــد يµــ»ل يقــول نعــم ،مــات»µلش خليــك Sــي بيتــك ..النــاس نازلــة تقــول نعــم عشــان ٕالارهــاب
عشان التخابر عشان الجزارين القتلة ،عشان بلدنا تم ¹Ëوتستقر".
بfن الصحف لجأت صحيفة ٔالاهرام للطريقة نفسها ولكن من خالل الافتتاحيات والخواتم لألخبار – ُيفEFض أن تكون
ب ــال مق ــدمات أو خ ــواتم– فتج ــد املح ــرر  Gــي خ Iـ Eبص ــفحة  ١٣ع ــدد  ٢٩ديس ــم EIيق ــول "أدع ــو املص ــريfن للتص ــويت ع ــى
مشروع الدستور بـنعم" مؤك ًـدا أنـه شـهد بنفسـه تص ً
ً
مختتمـا الخIـ Eبـالتعليق عـى دعـوة عمـرو
ـفيقا ح ًـادا لعمـرو موÎـWÍ
ً
ً
جميعـ ـا سيص ــوتون ب ــنعم ع ــى الدس ــتور فه ــو
مو Îــ WÍاملص ــريfن للتص ــويت ب ــنعم ق ــائال "ونح ــن نق ــول ل ــه أن املص ــريfن
٦٥
الخطوة ٔالاوqى الستعادة مصر".
أمــا عــى مســتوى القنــوات الفضــائية فقــد لخصــت مقدمــة حلقــة برنــامج  ٣٠/٢٥يــوم  ٢٩ديســم EIمجمــل الهجــوم عــى
معار ــ 0Íالدســتور أو املتحفظــfن عــى بعــض مــوادﻩ Gــي العديــد مــن القنــوات الفضــائية ،إذ قــال عــTUم املــذيع "كــل مــن
يحــاول أن ُيشـ ِّـهر بحمــاس املصــريfن ،وإخــالص املصــريfن تجــاﻩ هــذا الدســتور ،أو تجــاﻩ الاســتفتاء القــادم ،أو تجــاﻩ إنــه
يتقــال نعــم للدســتور ،مقـراش الوثيقــة ،حXــ Wهــؤالء الــذين يــدعون عــن بغبغــة...صــبية املالعــب السياســية ،مـن حــق كــل
الناس تع EIعن رأTا ،وتختلف وتقول أل حXـ Wزي مـا yـي عـايزة ،لكـن دﻩ صـخب عيـاqي ،الحقيقـة ،إنـه حXـ Wالـي بيقولـوا
ً
خايفfن النظام القديم يرجع ،كالم هايف وتافه وطالع فعال من ناس بيTUا وبfن الجهل عالقة وثيقة أنا بـردﻩ مـا بجـيش
ناحيــة ٕالاخــوان إلن دول ﷲ يكــون Gــي عــو`Tم دﻩ مستشــفى ٔالامـراض النفســية والعصــبية ،دﻩ حالــة عقليــة مختلفــة ،أنــا
بتكلم عن املدعfن".

 .٥التقاعس عن شرح مواد الدستور ،وقصر النقاش ٕالاعالمي عى مواد محدودة
تجدر ٕالاشارة Gي هذا الصدد أن ثمة استعر ً
اضا ملواد الدستور ،ومدح Gي نصوصه –ورد Gي معظم الوسائل ٕالاعالمية–
٦٦
واف
إذ أخذ الضيوف وٕالاعالميfن عى عاتقهم التأكيد عى جودة التعـديالت ،والـدفاع عTUـا ولكـن دون تقـديم شـرح ٍ
٦٧
للم ــواطن ملحت ــوى امل ــادة ،أو مناقش ــة منط ــق املعEFض ــfن عل Tــا .كم ــا تج ــدر ٕالاش ــارة إ qــى أن قن ــاة الفض ــائية املص ــرية
ً
برنامجا ً
يوميا بعنوان "دستور بلدنا" ملناقشة مواد الدستور مع مجموعة من الضيوف ،لتمكـfن املـواطن مـن
تخصص
تحديد موقفه.لكن مذيعو الEIنامج ً
غالبا ما يقروا موقفهم الداعم ملواد الدستور ،ويشاركون الضـيف-املؤيـد للدسـتور
ً
غالب ـاG -ــي مــدح مــوادﻩ .ففــي حلقــة  ٨ديســم EIعــى ســبيل املثــال نعتــه املــذيع Gــي ديباجــة طويلــة بأنــه ٔالافض ــل بــ]ن ك ــل
٦٥خلط املحرر Gي هذا الخ EIبشكل فج للرأي بالخ ،EIناهيك عن خطأ التعميم وفرض الـرأي عـى املتلقـي وٕالانابـة عنـه Gـي الـرد الXـy 0ـي بعيـدة ً
تمامـا عـن
سمات الخ EIاملجرد الذي ال ينطوي عى آراء محرريه.
ً
٦٦بعــض ٕالاعالميــfن تولــوا الــدفاع عــن مــواد الدســتور نيابــة عــن املتخصصــfن ،ردا عــى أســئلة وتعليقــات املشــاهدين واملســتمعfن ،فعــى ســبيل املثــال:
ً
حاول مذيع برنامج كـالم باملصـري عـى إذاعـة  ٩٠٩٠إقنـاع احـد املسـتمعfن املتحفظـfن عـى املـادة " ٢٣٤مـادة وزيـر الـدفاع" قـائال "خـي بالـك دي مـادة
انتقاليــة ملــدة  ٨ســن]ن ،وحــط نفســك مكــان املؤسســة العســكرية هــل ينفــع رئــيس جمهوريــة يÌــي ويقعــد يغ]ــ .النــاس زي مــا حصــل قبــل كــدة....انــا
بفتح نقاش مش مع او ضد" ،ثم طرح سؤال عى املستمع "لو جالك رئيس جمهورية وقالـك دة السيÎـ ¹هـو الـي بيمËـ ¹الرؤسـاء وراح اول قـرار
ح ــدﻩ مم Ëــ ¹وزي ــر ال ــدفاع الح ــا½ي الفري ــق السي Îــ...¹دة يج ــوز؟!" أم ــا مقــدم برنــامج أخ ــر الTUــار عــى فض ــائية ال§ ــار G ،ــي حلقــة  ١ينــاير فق ــد قــال  Gــي
افتتاحية برنامجه ًردا عى رسائل املشاهدين "أنا اتحمست لحصانة وزير الـدفاع ومـش مجاملـة للسيÎـ ،¹بـس إحنـا كنـا Sـي بالعـة ،وSـي حـد ممكـن
يشوفك Sي البالعة ويتكلم وخالص ،وحد تاني ممكن يحدفلك دوبارة وهما أنقذونا".
 ٦٧تــأتي قنــاة الفضــائية املصــرية Gــي املرتبــة ٔالاوqــى بــfن القنــوات Gــي معــدل اهتمامهــا بقضــية الدســتور ،إال أن معظــم برامجهــا ونشــراTÕا ٕالاخباريــة تنطــوي
عى توجيه صريح لقبول الدستور فيما عدا برنامج مباشر من مصر الذي تحاول مقدمته توي الحد ٔالادنى من املهنية وعدم خلط الـرأي بـالخ EIوكـذا
تحاول عرض وجهات النظر املتنوعة حول مواد الدستور دون توجيه.راجع عى سبيل املثال حلقة  ٩و ١١و  ١٦ ،١٤ديسم EIمن الEIنامج.
14

دسات] .مصر ،وGي حلقة  ١١ديسـم EIبـدأ املـذيع الحلقـة مطالبـا بالتصـويت بأعـداد كبfـEة وٕالادالء بـنعم ،وGـي حلقـة ١٦
ديسم EIاس¨Tل الحلقة بان هذا استفتاء جديد عى ثورة  ٣٠يونيـو ،وأخً fـEا Gـي حلقـة  ١٧ديسـم EIطـرح املـذيع السـؤال
عى نفسه "قد يسأل البعض ملاذا يدعو ٕالاعالم الناخب]ن للتصويت بنعم؟ وأجـاب ألنـه دسـتور واعـدٔ ،الافضـل Sـي
تاريخ الدسات] .املصرية ،نعم للدستور النه خرج بشكل توافقي".
ً
برنامج ـا ً
يومي ـا حــول الدســتور ،ناهيــك عــن عــدد ضــخم مــن اللقــاءات وٕالاعالنــات
وكــذا خصصــت قنــاة النيــل لألخبــار
ؤالاخبار واملصادر ال 0Xاستعانت TÙا وسائل ٕالاعالم Gي حلقات وموضوعات خصص¨Tا للدستور ،إال أن املتابعة الدقيقة
كشــفت ع ـن أن معظــم ضــيوف ال IـEامج إمــا مــن أعضــاء لجنــة الخمســfن أو مــن مؤيــدي التعــديالت الدســتورية ،فتلــك
الفقرات ال تطرح أية رؤى مغايرة أو نقد للمواد محل النقاش.
وتظـل جريــدة الشـروق yــي ٔالاكáــً E
حرصـا بــfن الصــحف عـى تحقيــق قــدر مـن التــوازن ،إذ ُيحســب لهـا محــاوالت محــدودة
الستضــافة أراء معارضــة ومتحفظــة ملــواد الدســتور عــى صــفحاTÕا ،ســواء مــن خــالل مــواد ال ـرأي أو الاســتعانة TÙــم Gــي
٦٨
التحقيقات الصحفية ال 0XتجرTا الجريدة.
أمــا إذ أردنــا تحدي ــد املــواد ال Xــ 0كانــت محــل نق ــاش إعالمــي خ ــالل هــذﻩ الفFــEة ،س ــنجد أ`Tــا –حس ــب املســاحات وامل ــدد
الزمنية ومعدالت التكرار– املادة الخاصة بEFتيب إجراء الانتخابات الرئاسية والEIملانية Gي املرتبة ٔالاوqى بفارق كب Efعـن
أي مادة أخرى ،تلTا مواد الهوية ،إلغاء نسبة العمال والفالحfن ،املحاكمات العسكرية ،النظام الانتخابي.
وتجــدر ٕالاشــارة Gــي هــذا الصــدد أن ثمــة تعمــد إعالمــي للــربط بــfن قبــول التعــديالت الدســتورية والحشــد لEFشــيح الفريــق
عبــد الفتــاح السيــ 0Íلرئاســة الجمهوريــة ،وذلــك تحــت مظلــة مناقشــة املــادة الخاصــة بأســبقية الانتخابــات الEIملانيــة أو
الرئاسية.
ً
فبينما كانت إذاعة راديو مصر من خالل برنامج أم الدنيا ٔالاك Eáربطا بfن تمرير التعـديالت الدسـتورية ونجـاح الفريـق
عبــد الفتــاح السيــG 0Íــي الانتخابــات الرئاســية ،فمعظــم الــدعوات الXــ 0وجههــا املــذيع للçــÚول Gــي الاســتفتاء كــان يلحقهــا
بالــدعوة للçــÚول يــوم  ٢٥ينــاير لــدعم ترشــح الفــرق السيــ 0Íللرئاســة ،فعــى ســبيل املثــال علــق املــذيع Gــي حلقــة  ١ينــاير
ً
عــي خIــ" Eالنقابــة العامــة للمحــام]ن تناشــد الشــعب املصــري باملشــاركة Sــي الاســتفتاء" ،قــائال "نعــم لدســتور مصــر
العظيم ،نعم الستقرار مصر ،كلنا إيد واحدة ضد هذا ٕالارهاب ٕالاخواني ..هذا التنظيم ٕالارهابي .أرجـوكم ركـزوا Sـي
أيام الاستفتاء عشان بعد كدﻩ تطالبوا ب.شيح عبد الفتاح السيً ¹Î
رئيسا ملصر".
ع ــى فض ــائية  MBCمص ــر احت ــل النق ــاش ح ــول ترش ــح الفري ــق السي Îــ ¹للرئاس ــة الج ــزء ٔالاك /ــ .م ــن ح ــوار مقدم ــة
برنــامج جملــة مفيــدة مــع نجيــب ســاويرس Sــي حلقــة  ٩ديســم ،./إذ قــال الضــيف أن التصــويت بقبــول الدســتور هــو
تصويت عى ترشح الفريق للرئاسة ووجه الضيف سؤال للمذيعة "مش لو نزل هيكستح؟" فأجابـت "بـدي Ñج ًـدا
٦٩
إنه هيكتسح لو اترشح".
ً
تقريب ـا الحــديث عــن السيÎــ ¹وأنــه يجــب أن
وSــي حلقــة  ٢ينــاير مــن برنــامج أخــر ال§ــار تنــاول نصــف وقــت الحلقــة
“يل¶ــ رغبــات الشــعب ويµــ»ل انتخابــات الرئاســة ويقــول مــن دل ـوق ¸¤وإن خارطــة الانتخابــات هتتغ]ــ .بمجــرد نزول ـه
والناس هتستقر ،ما هو حبيبك تبلع له الزلط وعدوك مش عارف إيه”.
 ٦٨راجع عدد جريدة الشروق  ١٤ديسم.٢٠١٣ EI
 ٦٩جدير بالذكر أن فقرات الEIنامج Gي هذا اليـوم  ٩ديسـم EIتناولـت مـن خـالل التقـارير الخارجيـة ،واسـتطالع الانEFنـت ،وسـؤال الحلقـة ٓالاراء حـول املـادة
 ٢٣٠الخاصة باالنتخابات الرئاسية أوال أو الEIملانية ،وحاولت قدر ٕالامكان توي التوازن Gي عرض وج  0النظر.
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أمــا مــذيع برنــامج يحــدث Gــي مصــر عــى فضــائية  MBCمصــر ،فقــد حمــل ســؤاله لضــيفه د .زيــاد TÙــاء الــدين Gــي حلقــة ٦
ين ــاير ً
توجه ــا واض ـ ًـحا ،حي ــث ق ــال " ك ــان  Sــي تص ــريح ألحم ــد ال É./ــي بيق ــول أن ــا م ــا عن ــديش م ــانع اش ــتغل م ــع رئ ــيس
الجمهورية عبد الفتاح السي ،¹Îفهل هذا الكالم ينطبق عى حضرتك أو أل؟"
كمــا علــق مــذيع برنــامج الحيــاة اليــوم عــى تصــريح لضــيفه محمــد أبــو الغــار Gــي  ٨ديســم EIبــأن ٔالاحـزاب داخــل جTــة ٕالانقــاذ
ً
جميعهــا منفــردة ســوف ترشــح السيــ WÍلالنتخابــات الرئاســية ،قــائال" :بصــراحة م ــوقفكم مــش منفص ــل عــن موق ــف
ً
الشارع ،السي ¹Îليس بحاجة لكم كأحزاب ،هو أصال ليه شعبية فأكيد هتدعموﻩ بدل ما تقاوحوﻩ".

 .٦توظيف ٕالاستماالت العاطفية والحض عى العنف والكراهية كوسيلة للحشد لدعم
الدستور
لــم يتــوان ٕالاعــالم Gــي توظيــف كافــة ٔالاحــداث للحشــد لتأييــد الدســتور وإن كانــت بعيــدة عــن محتــوى الدســتور ،وال يعتIـE
إلجازة الدستور تـأث Efمباشـر علTـا ٧٠،فتجـد صـحيفة ٔالاهـرام تـربط بـfن ٔالاطفـال املشـردين وقبـول الدسـتورG ،ـي عنـوان
Gــي صــفحة  ٥مــن عــدد  ٢٤ديســم EIيقــول " ٧٠٠ألــف طفــل ب ــال مــأوى ينتظــرون نع ــم للدســتور" ،بينمــا تIــEز جري ــدة
ً
٧١
عنوانا بأن "إقرار الدستور يق ¹Öعى ٕالاضرابات ويحقق املطالب املشروعة".
الجمهورية
كمــا لــم تتــوان وســائل ٕالاعــالم Gــي اســتغالل كافــة صــفحاTÕا وأقســامها للــدعم لتأييــد الدســتور ،فمــن صــفحة الفــن الXــ0
تخلــو ً
تقريبـا مــن خIــ EفÈــ 0وتتنــاول مواقــف الفنـانfن املؤيــدة للدســتور ٧٢،إqــى صــفحات أمــور الــدين ٧٣والIـEامج الدينيــة
ً
الXـ 0تسـتعرض الفتـاوى امللزمـة باملشـاركة Gــي الاسـتفتاء عـى اعتبارهـا شـهادة حــق ،وصـوال إqـى أقسـام وبـرامج الحــوادث،
فتجــد  Gــي ملحــق "دم ــوع الن ــدم" الصــادر ع ــن جري ــدة الجمهوري ــة عــدد  ٧ديس ــم EIعم ــود رأي بعنــوان "ب ــدون مق ــدمات"
يحشد فيه لقبول الدستور ودعم الفريق عبد الفتاح السي.0Í

٧٤

و Gــي خض ــم الحش ــد ع ــى املش ــاركة  Gــي الاس ــتفتاء وقب ــول التع ــديالت الدس ــتورية ،ذه ــب بع ــض ٕالاعالمي ــfن إ qــى الح ــض
ً
مباشرة عى نشر "العداوة" بfن املواطنfن ملجرد اختالفهم Gي الرأي ،ففي حلقـة  ٣٠ديسـم EIمـن برنـامج مصـر أم الـدنيا
ً
مشجعا املواطنfن عى قبول التعديالت الدستورية "إحنا كنا ٔالاول عارف]ن العدو بتاعنا
عى راديو مصر ،قال املذيع
ومحددين ــه ،إنم ــا ال§ ــاردة الع ــدو بتاعن ــا راك ــب مع ــاك ٔالات ــوبيس ،قاع ــد مع ــاك  Sــي القه ــوة ال ــي إن ــت قاع ــد ف ¥ــا،
متعرفش بكرة املوضوع جاي لك من]ن ،هو بيصعد إلن كل هدفه إنه يعطل كل الي إنت بتشتغل عليه...كلنـا إيـد
واحدة إحنا نازل]ن غصـب عـن كـل دﻩ هـو بيخوفـك ليـه إلن املوضـوع يتعلـق بيـه هـو بمسـتقبله ،هـو ال§ـاردة أصـبح
إرهابي ،مش عايزك تبقي قلقان كلنا إيد واحدة لهدف واحد بتاعنا عندنا استفتاء يوم  ١٤و."١٥
أمــا جريــدة الوفــد فقــد وجــدت Sــي "حــرق شــياط]ن الجماعــة" الحــافز ٔالاكIــ Eللمشــاركة Gــي الاســتفتاء ،فكتبــت أكáــ Eمــن
ً
معEFضـا
 ٧٠املقال الوحيد الذي علق عى هذا التوجه ،جاء Gي جريدة الوفد عدد  ١٧ديسم ،EIص  ١٠بعنوان دستور..كلمات كلمـات" ولـم يكـن املقـال
عــى الدســتور وإنم ــا انتقــد رب ــط إق ـرارﻩ بحــل ك ــل املشــكالت س ـ ً
ـاخرا بأنــه س ــوف "يش ــفي ٔالاكم ــة ؤالاب ــرص ويعي ــد الن ــور لألع ــ]ن ويق Öــ ¸¹ع ــى الفق ــر
والجهل".
 ٧١جريدة الجمهورية ص  ٢عدد  ١٨ديسم٢٠١٣ EI
 ٧٢راجع عى سبيل املثال ال الحصر صفحة الفن )ص  (٢٠من جريدة الجمهورية Gي  ٩ديسم ،EIعدد  ١٠ديسم ،EIو ١٤ديسم.EI
 ٧٣راجع صفحة الدين )ص  (٢٢من جريدة الجمهورية عدد  ١٩ديسم ،EIوسؤال وجواب بعنوان" التصويت عى الدستور أداء للشهادة".
 ٧٤س ــألت مذيع ــة برن ــامج ال ــدين للحي ــاة ض ــيفها  Gــي حلق ــة  ٢٦ديس ــم" EIهن ــاك مح ــاوالت مس ــتميتة إلخاف ــة امل ــواطن الع ــادي م ــا ي µــ»لش م ــن بيت ــه  Sــي
الاستفتاء ،هل من حقي شرعا إني أمنع مواطن من إنه يد½ي بصوته؟ ثم أكملت و زي ما قال السي ¹Îالي يمس املصري]ن مش هنخليه عى وش
ٔالارض ،دا راجل عارف ربنا وبيعمل من أجل الوطن واحنا مصدقينه".
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مرة :نعم للدستور محرقة شعبية لشياط]ن الجماعة.

٧٥

Gـ ــي السـ ــياق نفسـ ــه كتبـ ــت جريـ ــدة الجمهوريـ ــة افتتاحيـ ــة العـ ــدد التـ ــاqي لتفج fـ ـEات الدقهليـ ــة – ١٩ديسـ ــم –EIبعنـ ــوان
ً
"الجمهورية تقول إرادة الشعب أقوى من ج¡ة التطرف" وقد دعـت الجريـدة قرا©Tـا للتصـويت بـنعم للدسـتور قائلـة
"نثــق أن الشــعب ســوف يتوجــه إ½ــى صــناديق الاســتفتاء إلنجــاز الدســتور الجديــد وتوجيــه ضــربة ســاحقة للجماعــة
٧٦
الخارجة عن إرادته مع حلفا×ا وتأكيد أن خارطة الطريق ماضية بإذن ﷲ وأمر الشعب إ½ى املستقبل ٔالافضل"
وGــي حلقــة  ١٨ديســم EIحــاول مــذيع برنــامج أم الــدنيا عــى راديــو مصــر إقنــاع املســتمعfن باملشــاركة Gــي التصــويت قــائال:
"هــو حض ــرتك عايزنــا نفض ــل Sــي إي ــد ٕالاره ــاب عــايز ٕالاره ــاب يــتحكم في ــك ،ع ــايز املنظــر ال ــي شــفته أول امب ــارح  Sــي
املنصورة يتكرر مرة تانية ،إحنا كشعب مش عـايز دة ،الشـعب عـايز يعـدي املحنـة دي ،عـايز يع،./الـي عـايز يعـدي
املرحلة دي ي»µل يوم ١٤و ١٥يصوت بنعم واضحة ال لبس ف¥ا نعم وألف نعم لدستورنا العظيم".

 .٧غياب التنوع Sي عرض مواقف ٔالاحزاب ،وتغي] .نمط التغطية ٕالاعالمية ً
تبعا ملوقف كل
حزب
من أهم التغEfات ال 0Xكشف عTUا التقرير املرحي الثـاني ،تغfـ Eنمـط التعامـل ٕالاعالمـي مـع حـزب النـور ،لـيس فقـط مـن
الناحيــة الكميــة –تضــاعفت املســاحة املخصصــة لتصــريحاته– بــل مــن الناحيــة الكيفيــة ً
أيض ـا ،الســيما مــن قبــل تلــك
الوس ــائل ال Xــ 0كان ــت ش ــديدة الهج ــوم ع ــى مواقف ــه –أكEáه ــا ص ــحيفة ال ــوطن وبع ــض ال IـEامج الفض ـائية م ــTUم برن ــامج
 –٣٠/٢٥وقــد بــدا هــذا التغيfــ Eواضـ ًـحا منــذ حســم حــزب النــور موقفــه بالحشــد لتأييــد الدســتور ،فصــار ٕالاعــالم يتتبــع
أخبــار مؤتمراتــه الانتخابيــة ٧٧،ويمتــدح نشــاطه ٧٨،وينعــت مواقفــه بـ ـ"الوطنيــة" والناضــجة ٧٩بعــدما كــان ً
غالب ـا مــا ينعتــه
بتوصيفات سلبية فيما قبل إعـالن موقفـه .تناقلـت معظـم وسـائل ٕالاعـالم أخبـار الحـزب وتصـريحاته ٨٠،كمـا كثفـت مـن
٨٢
استضافه رئيسه يونس مخيون ٨١،باإلضافة إqى تكرار التواصل مع متحدثه ٕالاعالمي نادر بكار.
ركـز ٕالاعــالم ً
أيضـا عــى موقــف حــزب مصــر القويــة برئاســة عبــد املــنعم أبــو الفتــوح ،وموقفــه الـرافض للدســتور ٨٣،ولكــن
 ٧٥راجع عى سبيل املثال ال الحصر عدد جريدة الوفد الصادر Gي  ١٤ديسم٢٠١٣ EI
 ٧٦كــررت جريــدة الجمهوريــة املحتــوى نفســه ً
تقريب ـا Gــي عــدد  ٢١ديســمG EIــي افتتاحيــة تحــت عنــوان "وحــدة الشــعب" جــاء فTــا فTــا )يســتطيع أي قــارئ
ً
لألحداث أن يلحظ تصعيدا يقودﻩ ٕالاخوان ومن يناصـروÛم لقطـع الطريـق أمـام اسـتحقاقات خارطـة املسـتقبل..والاسـتفتاء عـي الدسـتور..،ومـع
توقع استمرار عمليات التصعيد..فإن الرهان عي وحدة كل املصري]ن..وتساندهم من أجل العبور بمصر إ½ي بر ٔالامان..ولـن يتحقـق ذلـك أو يكـون
إال باإلصرار عي الاحتشاد للتصويت للدستور بأعي نسـبة مشـاركة..ح¤ـ يـري العـالم كلـه..كيـف يكـون الشـعب املصـري حـ]ن يملـك قـرارﻩ..ويختـار
طريقه(
 ٧٧راجع جريدة الوطن أعداد ٢٠ ،١٩ ،١٢ :ديسم ،٢٠١٣ EIحلقة برنامج خطوط عريضة ،فضائية MBCمصر يـوم  ٥ديسـم ،EIحلقـة أخـر الTUـار عـى
قناة ال§ار حلقة  ٧ديسم EIوحلقة  ١٨ديسم.EI
 ٧٨حلقة  ٣٠/٢٥بتاريخ  ١٥ديسم EIعى فضائية ON TV
 ٧٩مقدم برنامج أوراق اقتصادية عى النيل لألخبار حلقة  ٢١ديسمEI
 ٨٠عــى ســبيل املثــال ال الحصــر :قنــاة  ٧ CBCديســم ١٥ ،EIديســم ،EIالنيــل لألخبــار  ٧ ،٦ديســم ،EIالفضــائية املصــرية  ١٨ديســم ،EIقنــاة الحيــاة ٢٢
ديسمEI
 ٨١عى سبيل املثال ال الحصر :برنامج يحدث Gي مصر MBC،مصر ،حلقة  ١يناير ،الفضائية املصرية  ٢٣ديسم.EI
 ٨٢تــم استضــافته Gــي برنــامج اخــر الTUــار حلقــة  ٢٤ديســم ،EIوالاتص ـال بــه عــى برنــامج الحيــاة اليــوم  ٥ديســم EIعــى قن ــاة الحي ــاة ،ومداخلــة أخــرى مــع
الEIنامج نفسه Gي  ٧ديسم ،EIوأخرى Gي  ٢يناير ،كما تكرر الاستعانة به Gي برنامج هنا العاصمة عى  CBCيوم  ٧يناير.
ً
ً
هجوما قاسيا عى الحزب قائلة "إحنا
 ٨٣راجع عى سبيل املثال برنامج هنا العاصمة عى فضائية  CBCحلقة  ٩ديسم ،EIحيث شنت مقدمة الEIنامج
عارف]ن حزب مصر القوية قاعدته مش كب].ة أوي ،مش عارفة عدد أعضائه كام معرفش م§م غ]ـ ٣ .أو  ،٤إحنـا بـس عـاوزين نحلـل ملـاذا قـال أبـو
الفتوح وحزبه الي ً
دايما بن ¸¹Îاسمه ال للدستور".جدير بالذكر أن املذيعة قدمت استنتاجات متنوعة لتحليل موقف الحزب جميعها سلبية.
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دون إجـراء أيــة محاولــة لتوضــيح ٔالامــر مــن أحــد أعضــاء الحــزب ٨٤،فقــد اكتفــت وســائل ٕالاعــالم بعــرض ٔالاخبــار الخاصــة
ً
٨٦
أحيانا ،دون عرض تفاصيل أو أسباب موقفهم.
بموقف الحزب ،وال¨Tكم علTا ٨٥والسخرية مTUا
جــاء اهتمــام وســائل ٕالاعــالم ببــاæي ٔالاح ـزاب محـ ً
ـدودا جـ ًـدا ،حيــث اقتصــر عــى الظهــور املحــدود لــبعض قيــادات أح ـزاب
التجمــع ،واملصــريfن ٔالاحـرار ،والوفــد ،بينمــا يكــاد يختفــي ممثــي ٔالاحـزاب ذات امليــول ٕالاســالمية ومTUــا ٔالاصــالة ،الوســط،
الـوطن..الـخ .كــذلك لعبـت ٕالاعالنــات دورهـا Gــي زيـادة هــذﻩ املسـاحات مــن الناحيـة الكميــة ،فقـد كــررت وسـائل ٕالاعالميــة
طــرح حمل ــة ح ــزب املص ــريfن ٔالاح ـرار لتأيي ــد الدس ــتور ،وكــذا أس ــهمت جري ــدة الوف ــد  Gــي مض ــاعفة املس ــاحة املخصص ــة
لحزب الوفد ٨٧من الناحية الكمية.

 .٨غياب املعاي] .املهنية الخاصة باملواد ٕالاعالنية
استمرت معظم وسائل ٕالاعالم Gي ان¨Tاكها للمعاي Efاملهنية Gي نشر املواد ٕالاعالنية ،السـيما تلـك املتعلقـة بأهميـة تعريـف
املتلقي أن املادة املعروضة "مادة إعالنية" ٨٨،والكشف عن الجهة املنتجة لإلعالن .ناهيـك عـن تضـمن بعـض الحمـالت
٨٩
ٕالاعالنية خطابات تحريضية ،ومشاهد دموية تستلزم التنويه ،والتدقيق ،من أجل نبذ العنف Gي املجتمع.
وقــد كــان مــن املثfــG Eــي هــذﻩ املرحلــة ظهــور أنمــاط جديــدة مــن "الفواصــل" ٕالاعالنيــة" ذات الرســائل السياســية .فهنــاك
ٕالاعالنـات الدراميـة الXـ 0نفـذTÕا اللجنـة العليـا لالنتخابـات ،وyـي سلسـلة إعالنـات توعويـة Gـي شـكل مشـاهد دراميـة .وكــذا
لجـ ـأت الفض ــائيات اململوك ــة للدول ــة وٕالاذاع ــات إ qــى ٔالاغ ــاني كوس ــيلة لتحف fــ Úمش ــاركة امل ــواطنfن  Gــي الاس ــتفتاء وقب ــول
التعــديالت الدســتورية .فتكــررت إذاعــة أغني ـة إنــزل وشــارك ،الXــ 0أعــدت لهــا القنــوات أكáــ Eمــن "فيــديو كليــب" أحــدهم
٩٠
موقع باسم إدارة الشئون املعنوية بالقوات املسلحة.
الحمالت ٕالاعالنية كثفت Gي هذﻩ املرحلة استخدام الشخصيات العامة وأعضـاء لجنـة الخمسـfن Gـي الحشـد للمشـاركة
Gي الاستفتاء وقبول التعديالت الدسـتورية ،وهـو نمـط معتـاد نس ًـبيا Gـي فFـEات الدعايـة ،حيـث تسـتقطع القنـوات بعـض
الجمل أو التصريحات املسجلة لشخصيات تحظى بقبول شع 0لدفع املواطنfن لتب 0Èمواقفهم.
ً
أيضا استحدثت الحمالت القائمة إعالنات جديـدة ذات رسـائل أكáـ Eوض ً
ـوحا ،ففـي إطـار حملـة مصـريfن بيحبـوا بلـدهم
–الXــ 0لــم ُيعــرف ممولTــا– ظهــر إعــالن جديــد مدتــه  ٥٠ثاني ـة ويقــول ً
نص ـا :هــو عــايزك تختلــف مــع أخــوك .لغايــة مــا
تخل ــص علي ــه .أو ه ــو يخل ــص علي ــك )تظه ــر ص ــور م ــن أح ــداث الاتحادي ــة والض ــابط ال ــذي ت ــم س ــحله  Sــي مي ــدان
 ٨٤كــان برنــامج TÙــدوء عــى فضــائية  CBCالEIنــامج لوحيــد الــذي استضــاف عبــد املــنعم أبــو الفتــوح وحصــل عــى تصــريحات مباشــرة منــه ،إال أن توقيــت
الحلقة كان بعد ان¨Tاء مدة الرصد ولذا لزم التنويه.
ل
الدستور
سنصوت بنعم وسنصوت بال وسنقاطع.
 ٨٥كاريكات Efلجريدة الشروق Gي  ٢٠ديسم EIشخص يشبه أبو الفتوح يقو  :موقفنا واضح من
 ٨٦الفضائية املصرية  ١١ديسم ،EIبرنامج إفهمونا :اية رأيك Sي الي بيأسسله أبو الفتوح ،فسأله الضيف بصيغة الاستنكار"م]ن ابو الفتوح" فأجابـه
املذيع "مش عارف هو عى حسب املوجة حرية وعدالة شوية ومصر القوية شوية".
وGي حلقة برنامج مباشر من مصر  ١٨ديسم EIعلق املذيع عى انتقاد ضيفه ملوقف أبو الفتوح "معاهم معاهم عل¥م عل¥م" ،واقتطع حـديث الضـيف
ً
قائال "دعنا ال نتحدث عمن ال يستحق أن يأخذ من وقت الشعب عى هذﻩ الشاشة الكث]".
 ٨٧راجع أعداد جريدة الوفد  ٢٥ ،٢١ ،١٨ ،١٦ديسم.EI
 ٨٨قنــاة MBCمص ــر وقن ــاة الحي ــاة م ــن القنــوات القليل ــة ال Xــ 0تحــرص ع ــى وض ــع عبــارة "م ــادة إعالني ــة" عــى ٕالاعالن ــات مدفوع ــة ٔالاجــر ال Xــ 0تظه ــر ع ــى
شاش¨Tا ،إال أن ال§ار من أك Eáالقنوات ً
عرضا لحملة "مصريfن بيحبوا مصر ،بينما ٔ ON TVالاكً Eá
عرضا إلعالنات حزب املصريfن ٔالاحرار.
 ٨٩راجع الجزء الخاص بالحمالت ٕالاعالنية Gي التقرير املرحي ٔالاول.
 ٩٠تع ــد قن ــاة ال§ ــار ٔالاك áــ Eإذاع ــة إلعالن ــات الدس ــتور ب ــfن القن ــوات الفض ــائية مح ــل الرص ــد ،كم ــا أ` Tــا ٔالاك áــً E
تنوع ـا ،ف ªــ 0باإلض ــافة للحم ــالت ٕالاعالني ــة
لـ"مصريfن بيحبوا مصر" ،و"ال لإلرهاب" ،تنشر إعالنات من إنتـاج اللجنـة العليـا لالنتخابـات وإعالنـات مركـز العقـد الاجتمـاËي ،وكـذا ٕالاعالنـات الصـادرة
عن املجلس القومي للمرأة.
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ال§ضــة( .بيحــرض عــى حــرق جوامعــك وكنايســك وأمنــك وعلمــك وبلــدك )صــور ملظــاهرات وحــرق العل ـم وكنــائس
محروق ــة( .ب] ــ.اهن ع ــى أن ــك ع ــاطفي )ص ــورة س ــيدة عج ــوز( وطي ــب )ص ــورة ف ــالح عج ــوز( وس ــاذج وم ــش ع ــارف
مصلحتك ،عمرك سألت نفسك هو بيبتسم ليه )صور مر ¹âوالبلتاáي وأردوغان والشيخ حمد أم] .قطر السـابق
وهــم مبتس ــم]ن( إن ــك ت µــ»ل وتشــارك وتق ــول نع ــم ع ــى الدســتور ه ــو ال ــي ه] ــ.د عــى ك ــل دﻩ )ص ــورة عس ــاكر ج ــيش
يس ــاعدون س ــيدة  Sــي دخ ــول اللجن ــة ..وم ــواطن]ن أثن ــاء التص ــويت( ث ــم ص ــور لحش ــود  ٣٠يوني ــو ) تظه ــر عب ــارة نع ــم
للدستور باللون ٔالاخضر( ،وجملة مصري]ن بيحبوا بلدهم!.
ومن الجدير بالـذكر أن ثمـة زيـادة ملحوظـة Gـي معـدل بـث هـذا ٕالاعـالن وإعالنـات حملـة ال لإلرهـاب ..ال للظـالم ،بعـد قـرار
مجل ــس ال ــوزراء باعتب ــار جماع ــة ٕالاخ ــوان املس ــلمfن جماع ــة إرهابي ــةٔ ،الام ــر ال ــذي اس ــتتبعه وض ــع ش ــعار "مص ــر تح ــارب
ٕالارهاب" عى شاشة قناة .CBC
ً
ً
مختلفا من ٕالاعالنات الEFويجية هو "شعارات الصفحات" حيث لجأت الصحف إلعالن مواقفها
اتبعت الصحف نمطا
من خالل إخراج شعار مللف الدستور Gي الصحفية يعكس موقفها منه ،وهو ما كررت صحيفة ٔالاهرام نشرﻩ أك Eáمن
٩١
مرة عى مدار فEFة الرصد .ناهيك عن ٕالاعالنات الثابتة ال 0Xتنشرها الصحيفة بشكل يومي مع تغي Efمكا`Tا.
أمــا جريــدة الجمهوريــة فكانــت أول مــن نشــر رســائل التأييــد مــن املــواطنfن ،دون أن تفســر إن كانــت هــذﻩ املســاحة yــي
مســاحة إعالنيــة أم أ`Tــا مــن قبيــل "بريــد الق ـراء" ففــي الصــفحة ٔالاوqــى مــن عــدد  ٦ديســم– EIموقــع ممfــ Úجـ ًـدا– نشــرت
الجريــدة رســالة مواطنــة تــدËى )ســامية عبــد املر ــ 0Íســيد أحمــد أحمــد – بنــت مصــر( تتقــدم بخــالص ال¨Tــاني القلبي ــة
لجميـع جمــوع الشـعب املصــري العظــيم عـى الان¨Tــاء مــن دسـتور مصــر لعـام  ،٢٠١٣وقالــت Gــي نـص "ٕالاعــالن" :كمــا أع/ــ.
عن سعادتي البالغة لنجاح اللجنة فيما أقرته وانت منـه مـن بنـود الدسـتور لالسـتفتاء عليـه وإقـرارﻩ م ً
ـؤخرا وأنـا
ً
ً
أســجد هلل شـ ً
ـكرا وأنــا أتــابع أعمــال اللجنــة وزادن ـي ســعادة وان¡ـ ًـارا عنــدما تابعــت أعمالهــا ووجــدت Ãــا ممــثال عــن
ً
عضوا من لجنة الخمس]ن.
املعاق]ن هو الدكتور حسام الدين املساح – ذكرت أسماء ٢٢
ٔالامر الذي تكرر مرة أخرى Gي الصحيفة نفسها Gي الصفحة ٔالاوqى من عدد  ١٤ديسم ،EIولكن هذﻩ املرة Gي إعالن –لم
تنوﻩ الجريـدة أنـه مـادة إعالنيـة– ُموقـع مـن جمعيـة رابطـة أبنـاء القبائـل العربيـة تحـت التأسـيس ٩٢،كـذا جريـدة الوفـد
خصصت صفح¨Tا ٔالاوqى ،ؤالاوqى  ،٢لإلعالنات املؤيدة للدستور.

 .٩الجزيرة وجريدة الحرية والعدالة الاناكات نفسها Sي الاتجاﻩ ٓالاخر
يمكــن تطبيــق كافــة الان¨Tاكــات الســابق ٕالاشــارة لهــا Gــي إطــار تقيــيم التغطيــة ٕالاعالميــة لقنــاة الجزي ــرة وجري ــدة الحري ــة
والعدالة ،ولكن هـذﻩ املـرة سـيكون انحيـاز الوسـيلتان ضـد مؤيـدي التعـديالت الدسـتورية ،مـع ٔالاخـذ Gـي الاعتبـار توقـف
جريدة الحرية والعدالة Gي ٔالاسبوع ٔالاخ Efمن ديسم.EI
٩١اســتخدمت جريــدة ٔالاه ـرام هــذا الــنمط مــن خــالل إعــالن :يــد تســحب ورقــة مكتــوب عل¥ــا "موعــدنا  ١٤و ١٥ينــاير" وSــي جهــة اليمــ]ن مــن ٕالاعــالن
كلمة "نصنع املستقبل بمشـاركتنا Sـي الاسـتفتاء عـى الدسـتور" وSـى أسـفل ٕالاعـالن صـندوق يـتم إدخـال علـم مصـر مـن فتحتـه وغالبـا مـا يـتم تغي]ـ.
مكانه ب]ن الصفحات و إن كان غالبا Sي الصفحة ٔالاو½ى أو الصفحة ٔالاخ].ة.
ٕ ٩٢الاعـالن يـدعو املـواطن]ن للخـروج إ½ـى يـوم الاســتفتاء عـى الدسـتور لتأكيـد املوافقـة عـى خارطــة الطريـق ال¤ـ¸ وضـعا القـوات املسـلحة الباســلة
تح ــت قي ــادة رج ــل املرحل ــة الفري ــق أول عب ــد الفت ــاح السي Îــ ¸¹نائ ــب رئ ــيس مجل ــس ال ــوزراء ووزي ــر ال ــدفاع كم ــا تتوج ــه بخ ــالص الش ــكر ا½ ــى لجن ــة
الخمس]ن ال ¸¤وضعت دسـتور لكـل املصـري]ن بقيـادة الدبلوماâـ ¹املخضـرم والسـيد عمـرو موâـ ¸¹وشـكر خـاص إ½ـى رجـال الشـرطة الشـرفاء تحـت
قيادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية..ويختتم :عاشت مصرنا غالية مطمئنة املنسق العام لجمعية رابطة أبناء القبائل العربية ع§م الشيخ
عبادة نافل نعم"
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اسـ ــتمرت جريـ ــدة الحريـ ــة والعدالـ ــة Gـ ــي اسـ ــتخدمها للتوصـ ــيفات املتحfـ ــÚة ضـ ــد الدسـ ــتور املعـ ــدل ولجنـ ــة الخمسـ ــfن،
فوصفته بالوثيقة السوداء ٩٣دستور الدم ،الدستور اللقيط ،٩٤الوثيقة الحرام ٩٥بينما ينعته ضيوف قناة الجزيرة
٩٧
باالبن الحرام واللقيط ،٩٦كما يطلقون عى خريطة الطريق "خريطة طريق إبليس".
وظف ــت جري ــدة الحري ــة والعدال ــة ك ــل مواده ــا ل ــدعم موقفه ــا ال ـرافض لالس ــتفتاء ،العن ــاوين ،الكاريك ـات ٩٨،Efوالعوام ــل
ٕالاخراجية ،واملقاالت ،فقد نافست الحريـة والعدالـة جريـدة الوفـد Gـي غيـاب التنـوع Gـي صـفحة الـرأي واملبالغـة Gـي لغـة
٩٩
املقاالت ،فبينما كانت الوفد ٔالاكً Eá
مدحا Gي الدستور كانت مقاالت الحرية والعدالة ٔالاكً Eá
تعديا عليه.
نــال حــزب النــور قســط وافــر مــن الهجــوم عــى صــفحات جريــدة الحريــة والعدالــة ،عــى عكــس مــا نالــه Gــي بــاæي وســائل
ٕالاعــالم ،وذلــك عقــب إعــالن موقفــه مــن التعــديالت الدســتورية ،١٠٠بينمــا حرصــت قنــاة الجزيــرة عــى إذاعــة تســجيالت
ملواق ــف قي ــادات الحـ ــزب أثن ــاء مناقشـ ــة دس ــتور  ،٢٠١٢للتأكيـ ــد ع ــى تغي fــ Eموقـ ــف الح ــزب وقياداتـ ــه ،الس ــيما ياسـ ــر
١٠٢
برهامي ١٠١كما وصفه ضيوفها Gي حلقات متنوعة بأسوأ الصفات ،وشTوﻩ بالراقصة" ،واملحلل"
وعى الجانب ٓالاخر اهتمت قناة الجزيرة بإبراز خ EIمشاركة حزب مصر القوية Gي الاستفتاء وحشدﻩ لرفض التعديالت
ً
الدســتوريةG ،ــي شــريط أخبارهــا ،ولكTUــا لــم تطرحــه محــال للنقــاش ،بينمــا اهتمــت بتصــريحات أبــو الغــار حــول "تزويــر"
مسودة الدستور بعد التصويت علTا Gي  ١٧ديسم ،٢٠١٣ EIواستعان TÙا مذيعوها Gي أك Eáمن سياق.
تس ــتخدم جري ــدة الحري ــة والعدال ــة نم ــط الاس ــتماالت العاطفي ــة والديني ــة ً
أيض ـا لحش ــد امل ــواطنfن ل ــرفض الدس ــتور،
فتجــدها ت ــردد أن الدس ــتور ﱠ
قي ـد أحك ــام الش ــريعة ٕالاس ــالمية ك ــي ال يحكم ــك دي ــن ،دس ــتور ح ــذف امل ــادة ال ¤ــ تمن ــع
ٕالاساءة للذات ٕالالهية ؤالانبياء ،دستور حذف مصـر مـن كوÛـا جـزء Sـي الامـة العربيـة ...نزولـك ولـو بـالرفض معنـاﻩ
انــك مشــارك Sــي الانقــالب .املشــاركة خيانــة للثــورة ،١٠٣ ،الدســتور بــه مــواد تبــيح الكفــر البــواح والشــذوذ الاخالåــي،
١٠٤
وتمريرﻩ دعوة صريحة للحرب عى الدعوة ٕالاسالمية.
ُ
تستحضر قنـاة الجزيـرة الخطـاب التحريـ 0Íالطـائفي كلمـا كـان ورقـة رابحـة للحشـد ضـد الدسـتور ،بينمـا تظهـر تأيي ًـدا
للمسيحيfن إذا كانوا Gي خالف مع الدستور ولجنة الخمسfن .فتجدها تكـرر استضـافة مؤسـس حركـة مسـيحيون ضـد
الانق ــالب ١٠٥وتفس ــح ل ــه املج ــال للحش ــد ملقاطع ــة الاس ــتفتاء ،بينم ــا تس ــمح لض ــيوفها بتوجي ــه إهان ــات بالغ ــة للكنيس ــة
 ٩٣عدد  ٦ديسم -٢٠١٣ EIص  ،٥خ EIبعنوان "مقاطعة الوثيقة السوداء تفضح الانقالب"
 ٩٤عدد  ١٨ديسم٢٠١٣ EI
 ٩٥مقال بالصفحة  ٢عدد  ١٤ديسم.٢٠١٣ EI
ً
 ٩٦كان هذا Gي سياق برنامج سياسة Gي دين ،حلقة  ٧ديسم ،EIوما كان من مقدم الEIنامج سوى أن ابتسم وأومأ مصدقا عى الوصف.
 ٩٧جريدة الحرية والعدالة ١٨ ،ديسم٢٠١٣ EI
 ٩٨أنظر عى سبيل املثال ال الحصر أعداد  ٢٠ ،١٥ ،٧ديسم٢٠١٣ EI
 ٩٩راجع عى سبيل املثال صفحات الرأي Gي أعداد١٤ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥:ديسم٢٠١٣ EI
 ١٠٠أنظر عدد الحرية والعدالة بتاريخ  ١٢ديسم ٧ ،EIديسم٢٠١٣EI
 ١٠١راجع محتوى القناة والتقارير الخاصة بالحزب Gي  ٧و ٨ديسم.٢٠١٣ EI
ً
 ١٠٢نــال حــزب النــور قســطا كبfـ ًـEا مــن التعــدي وٕالاســاءة أثنــاء حلقــة مصــر بـfن طــريقfن  ١٧ديســم EIالXــ 0استضــافت عصــام تليمــة ،الــذي وصــف الحــزب
بالراقصة ،واس¨Tزأ بأعضائه قائال قطعوا مناخ].ﻩ Gي الديباجة ،كمـا وصـف آدائـه بوصـف مـ Íج ًـدا ،ولـم ينـل ٔالامـر مـن املـذيع سـوى ابتسـامة عريضـة
عى وجهه .وGي حلقة برنامج سياسة Gي دين حلقة  ٢١ديسم EIوصف طارق الزمر الحزب بأنه يعمل مع أمن الدولة.
 ١٠٣راجع جريدة الحرية والعدالة عدد  ٥ديسم ،EIعدد  ١٤ديسم٢٠١٣ EI
 ١٠٤جريدة الحرية والعدالة ،عدد  ١٨ديسم ،EIص ٨
 ١٠٥برنامج مصر بfن طريقfن ٧ ،ديسم ٨ ،٢٠١٣ EIيناير ٢٠١٤
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واملسيحيfن إذ ما تعلق ٔالامر بمشاركة الكنيسة Gي عملية تعديل الدستور والحشد لالستفتاء.

١٠٦

فواصل قناة الجزيرة عكست موقفها الداعم لتيار ٕالاخوان املسـلمfن ،السـيما بعـد تكرارهـا إذاعـة أغنيـة "كلنـا واحـد"
ال ¤تقول كلما±ا :دستورنا بيتسلق ،وٕالانسـان بيتحـرق ،والحريـة بتتخنـق .وكـذا أغنيـة دسـتور بلـدنا واقـف بسـالح
Sــي أيــدين عصــابة بتتــبجح ،ناهيــك عــن تركÚfهــا Gــي قـراءة ٔالاخبــار املنقولــة عــن الصــحف املصــرية ١٠٧ؤالاجنبيــة ١٠٨،عــى
ٔالاخبـار الXـ 0تحمـل معÈــ Wالخـالف أو الصـدام بـfن التيــارات الداعمـة للتعـديالت الدسـتورية ،أو الــتحفظ عـى أحـد بنــود
التعــديالت الدســتورية .كــذا تعتمــد القنــاة عــى املــواد املســجلة "مقــاطع الفيــديو" كفواصــل أساســية بــfن فقراTÕــا ،وقــد
١٠٩
تتضمن هذﻩ الفواصل عبارات مناهضة للدستور ولجنة الخمسfن.
تركز جريدة الحرية والعدالة وقنـاة الجزيـرة عـى مـواد الهويـة بشـكل رئيـ ،0Íكمـدخل لـرفض التعـديالت الدسـتورية،
ً
وتتعمـ ــد ال ـ ــربط بي TUـ ــا وبـ ــfن موق ـ ــف الكنيس ـ ــة مـ ــن الدس ـ ــتور ،ع ـ ــى اعتبـ ــار أن ه ـ ــذﻩ التع ـ ــديالت جـ ــاءت تلبي ـ ــة ملطال ـ ــب
املســيحيfن ١١٠.بينمــا يحــرص مــذيعوها عــى الEFكfــ Úعــى املــواد الخاصــة بــوزير الــدفاع واملحاكمــات العســكرية للمــدنيfن
أثناء استضاف¨Tم ألحد أعضاء التيارات الليEIالية.
ً
ً
وختاما تجدر ٕالاشارة إqى أن قناة الجزيرة تعمدت استضافة أطرافا مؤيدة للتعديالت الدستورية ،وأكد مذيعوها مر ًارا
عى حرصهم عى التنوع والتوازن Gي عرض وجهات النظـر ١١١،لكـن هـذا التـوازن كـان شـكي وسـطي ،إذ يكفـي متابعـة
ُ
كيفية إدارة الحوار بfن وج ـ 0النظـر لتكتشـف مـدى انحيـاز املحـاور ،الـذي يتعمـد مصـادرة ومقاطعـة الضـيف املعـارض
لرأيه ،والتشويش عى حديثه ،والهجوم عليه ليظل ً
دائما Gي موقع املدافع عن موقفه وغEfهـا مـن ٔالاخطـاء املهنيـة الXـ0
١١٢
تفرغ التنوع من معناﻩ.

* الخالصة
ً
ختامـا تجــدر ٕالاشــارة إqــى أن العديــد مــن العــاملfن بالحقــل ٕالاعالمــي هــم عــى علــم ووËــي تــام بمعــاي Efاملهنيــة ودور ٕالاعــالم
Gــي فFـEات الدعايــة والاق FـEاع ،مقــرين بحــق املــواطن Gــي الاختيــار الحــر دون حشــد أو تأييــد ١١٣،ولكــTUم قــرروا التخــي عــن
ً
طوعـا تحـت دعـوى أن إبـداء املـذيع لرأيـه ً
هذﻩ املعاي Efاملهنية؛ ألغراض متنوعة ،فمTUم مـن تخـى عTUـا ً
حقـا أصـيال طاملـا

 ١٠٦راجع محتوى القناة Gي  ٨ديسم.٢٠١٣ EI
 ١٠٧تتعمــد قنــاة الجزيــرة إب ـراز كافــة ٔالاخبــار املتعلقــة بــدعاوى بطــالن الاســتفتاء ،أو الــتحفظ عــى بعــض مــوادﻩ ،بينمــا تتجاهــل أخبــار مهمــة عــن تنظــيم
ٕالاخوان املسلمfن Gي الصحف نفسها وربما Gي نفس الصفحات.
 ١٠٨تجيد قناة الجزيرة توظيف مانشيتات الصحف ٔالاجنبية ال 0Xتدلل عى فكرة "الانقالب"
 ١٠٩أبرزها فيديو لشخص ساخر يدËى "محمد باكوس" الذي ينت 0ªبجملة اكتب دستورك بمزاج عى ورق البفـرة .تمـت إذاعتـه يـوم  ١٤ديسـم EIأثنـاء
برنامج إبداع الاحتجاج.
 ١١٠راجع عى سبيل املثال حلقة برنامج مصر بfن طريقfن Gي  ١٧ديسم.٢٠١٣ EI
 ١١١كان هناك إشارات ضمنية أنه بذلك أك Eáمهنية من باæي وسائل ٕالاعالم ال 0Xتتعمد إقصاء وجهات النظر املخالفة لتوجهها.
 ١١٢راجع عى سبيل املثال ال الحصر حلقات برنامج مصر بfن طريقfن Gي  ٢٠ ،١٧ ،١٦ديسم.٢٠١٣.EI
ً
G ١١٣ــي حلقــة  ٢٣ديســم EIمــن برنــامج  ،٣٠/٢٥عــى قنــاة  ،ON TVأقــر مقــدم الEIنــامج بأنــه :أنــت مــثال ملــا تقــرر هتقــول نعــم او ال للدســتور..طبعــا يعــ
احنا مش ه§زر مع بعض احنا هنقول نعـم ،ومتقعـدش تقـو½ي اصـي مـن حقـك تقـول نعـم ومـن حقـك تقـول أل ،طـب مـا احنـا عـارف]ن ،مـاهو مـن
حقك تقول نعم او ال ،حد كان جه ناحيتك حد كان منـع حقـك ،لكـن انـا بقولـك هنقـول نعـم انـا بقولـك اهـو مـش هينفـع ف¥ـا هـزار .وكـذا محمـود
سعد الذي قال Gي أك Eáمن مرة أن الشعب ال يحتاج أي توجيه -حلقة  ١٨ديسم -EIوأبدى استيائه مـن إعالنـات تأييـد الدسـتور Gـي حلقـة  ١١ديسـم،EI
ً
ً
صريحا للمشاهدين Gي معظم حلقاTÕم.
توجTا
بينما مارس كالهما
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أن ــه ل ــيس م ــن م ــذيQي النش ــرة ١١٤،أو تخ ــى ع TUــا ً
رغم ـا ،تح ــت س ــلطة السياس ــة التحريري ـة أو هيمن ــة رأس امل ــال املم ــول
للوســيلة ٕالاعالميــة ،ومــTUم مــن حــاول تــوي املهني ـة ولكــن رؤســائه أجــروا تعــديالت مخلــة عــى املنــتج ٕالاعالمــي فوض ـعوا
١١٥
العناوين املثEfة غ Efملتسقة مع املFن ،أو تم استخدام العوامل ٕالاخراجية لتحميل الرسالة ٕالاعالمية ما لم تقصـدﻩ.
إال أن ٔالاخطــر هــو مــن تخ ـى عــن هــذﻩ املعــاي Efتحــت دعــوى الواجــب الــوط ١١٦،0Èأو حالــة الحــرب الXــ 0تســقط معهــا كــل
املعــاي ١١٧،Efبــل ذهــب بعضــهم إqــى اخــتالق نظريــات تؤيــد انحيــازاTÕم ،ومIــEرات منطقيــة يــردون TÙــا عــى املتلقــfن الــذين
اعEFضوا عى هذا التوجيه والتلقfن الذي يصادر عى حق املتلقي Gي التفك Efواتخاذ القرار.
ويكــرر مركــز القــاهرة أن هــذا الــنمط مــن التغطيــة ٕالاعالميــة القائمــة عــى الحشــد والتلقــfن دون حــوار أو نقــاش وتفســEf
قد يؤدي إqى نتائج سـلبية ويتحـول لـنمط مـن الدعايـة املضـادة ،فـاملتلقي قـد يشـعر أن النتيجـة محسـومة ومـن ثـم فـإن
مشــاركته yــي تحصــيل حاصــل ،أو ينتابــه شــك Gــي أن حجــب ٕالاعــالم وتقاعســه عــن مناقشــة املــواد الخالفيــة أو عــرض
وجهات النظر املتحفظة عى بعض املواد ينطوي عى تواطؤ بfن ٕالاعالم وبfن جهـات أخـرى .ؤالاخطـر أن يشـعر املـواطن
أن ٕالاعـالم –خاصـ ًـة ٕالاعـالم اململــوك للدولـة– ال يعIــ Eعنـه ،وأنــه منفصـل ً
تمامـا عـن أفكــارﻩ ومواقفـه ،بــل أن ٕالاعالميــfن
ال ــذين يف FــEض أ` Tـم  Gــي خدم ــة املتلق ــي يتب ــارون  Gــي مص ــادرة رأي ــه ويكيل ــون ل ــه الاTÕام ــات بالعمال ــة والخيان ــة والتخ ــاذل
ً
وأخEfا فإن هذا النمط من الدعاية الذي يفتقر للمعايEf
الوط 0Èملجرد أنه يتب WÈوجه نظر مختلفة عن الصوت الغالب.
واملبادئ املهنية يعزز من حالة الانفصال بfن املتلقي وٕالاعالم ومن ثم الانفصال عن السياسـيات العامـة ويضـعف مـن
املش ــاركة السياس ــية القائم ــة ع ــى الاقتن ــاع ،ويف ــتح الب ــاب لكاف ــة ٔالاط ـراف الس ــتخدام الاس ــتماالت العاطفي ــة والديني ـة
١١٨
واملادية للحشد املضاد.

 ١١٤كان هذا تعليق ملقـدم برنـامج أخـر الTUـار -محمـود سـعدG -ـي حلقـة  ٢٩ديسـم EIإذ قـال ً
نصـا :يـا جماعـة احنـا مـش مـذيع]ن أخبـار علشـان تحاسـبونا
اننا بنقول رأينـا احنـا صـحفي]ن Sـى ٔالاسـاس ولنـا رأى بنكتبـه .ويؤكـد مركـز القـاهرة Gـي هـذا السـياق ثانيـة أن حـق التعبfـ Eعـن الـرأي مكفـول ألي فـرد Gـي
س ــياق م ــواد ال ــرأي )املق ــاالت أو ب ـرامج ال ــرأي( ،أم ــا الفن ــون ٕالاخباري ــة وب ـرامج الت ــوك ش ــو فيبق ــى دور ٕالاعالم ــي ف Tــا ه ــو إدارة الح ــوار ب ــfن وجه ــات النظ ــر
املتنوعــة ،وطــرح رؤى مختلفــة ملصــادر متنوعــة أمــام املتلقــي الــذي يأخــذ ق ـرارﻩ اســتنادا عــى قناعاتــه.كمــا تجــدر ٕالاشــارة أن التقريــر رصــد تــدخل مــذيQي
النش ــرة ب ــالرأي  Gــي ٔالاخب ــار املتعلق ـة باالس ــتفتاء ،وتوجي ــه امل ــواطنfن م ــن خ ــالل التق ــارير الخارجي ــة املوج ــودة  Gــي نش ـرات ٔالاخب ــار ،الس ــيما  Gــي الفض ــائيات
اململوكة للدولة.
 ١١٥أعلنــت صــفاء حجــازي رئــيس قطــاع ٔالاخبــار باتحــاد ٕالاذاعــة والتلفزيــون Gــي تصــريح منشــور بجريــدة الــوطن  ١٤ديســم :EIأنــه عنــدما تصــبح املصــالح
مهددة فال مجال للرأي والرأي ٔالاخر.
 ١١٦مقدمة برنامج أخر الTUار ،فضائية ال§ار ،حلقة  ٢٤ديسمEI
 ١١٧علق مذيع برنامج مكملfن وإحنا مروحfن حلقة  ٢٥ديسم EIعـى راديـو  ،٩٠٩٠عـى بعـض الرسـائل املعارضـة لتوجيـه ٕالاعـالم للمـواطنfن بالتصـويت
بنعم قائال :انا شايف ان نعم للدستور ي الاصح ،ان انا كاعالمي مش عايز اقول اﻩ او ال انما إحنـا ال§ـاردة Sـي حالـة حـرب ملجـرد قـرب الاسـتفتاء
الن الاســتفتاء معنــاﻩ نجــاح وعبــور مصــر .وGــي رد املــذيع نفســه عــى رســالة اخــرى تقــول "النــاس الــي بتقــول نعــم للدســتور النــاس متــدايق]ن وخلــي
الحريــة للنــاس تختــار" رد املــذيع "املوضــوع مبقــاش حريــة اختيــار املوضــوع بقــي حــرب بتخوضــها مصــر فكــر مــع نفســك و ليــة الاخــوان مصــرة ±ــدد
بالتفج].ات قبل الدستور الن عبورنا بدستور مصر هو الضربة القاصمة الخوان مصـر امـام العـالم كلـه ".واكـد " :ال هـو نعـم للدسـتور ـي وجهـة
النظر الطبيعية هتخل¥م هذﻩ الجماعه الخسيسة الدنيئة الارهابية هتعمل كل الي تقدر عليه علشان نعم تعطل دسـتور مصـر ".ثـم قـال بلهجـة
±كمية :والن¶ سيبونا من كالم املرفه]ن"
 ١١٨عـى سـبيل املثـال :اعتIــEت جريـدة الحريـة والعدالــة Gـي عـددها الصـادر Gــي  ٦ديسـم ،EIأن "حملـة نعــم للدسـتور املبكـرة تعكــس اسـتخفاف بعقليــة
املــواطن ونيــة تزويــر نتيجــة الاســتفتاء" .وقــد حرصــت الجريــدة عــى التشــكيك Gــي ســالمة عمليــة الاســتفتاء Gــي ضــوء الحشــد ٕالاعالمــي الضــخم للدســتور
دون نقاش أو إقناع .بينما كرر ضيوف قناة الجزيرة ٕالاشارة إqى أن حمالت الحشد لالستفتاء تشبه حمالت النظم الشمولية وتعيـدنا ملـؤتمرات الحـزب
الوط.0È
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