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  التقرير هذا* 

محـــل�اراقبـــة��١تقيـــيم�عمليــات�الرصـــد�الكمـــ�0والكيفـــي�للوســـائل�)ع'ميـــةل ايتنــاول�هـــذا�التقريـــر�ارح�ـــي�الثـــاني�ملخًصـــ

طــرح�( ٢٠١٣ديســمG٥��EIــي�الفFــEة�مــن��٣الدســتوري،خــ'ل�ارحلــة�الثانيــة�مــن�عمليــة�=ســتفتاء�ع�ــى�التعــديل� ٢اليوميــة

`Tايــة�فFــEة�الدعايــة�وبــدء�عمليــات�التصــويت�Gــي�الخــارج�وبدايــة�( ٢٠١٤ينــاير��٨ وحXــW) اســودة�الTUائيــة�للحــوار�اجتمQــي

ر�هــو�التقريــ�٤يعــد�هــذا�التقريــر�الصــادر�عــن�ارصــد�)ع'مــي�ركــز�القــاهرة�لدراســات�حقــوق�)نســان�،)مرحلــة�=قFــEاع

الثــاني�مــن�نوعــه،�حيــث�تنــاول�التقريــر�ارح�ــي�jول�التغطيــة�)ع'ميــة�جريــات�عمــل�لجنــة�الخمســfن�اكلفــة�بتعــديل�

ــالدســتور،�ُم  ِ
ّ
أكتــوبر��٢٥مــن�(  ا�ع�ــى�تقيــيم�أداء�وســائل�)عــ'م�خــ'ل�مــا�اعتIــEه�ارحلــة�jوqــى�مــن�عمليــة�=ســتفتاءزً رك

٤ –٢٠١٣��EI٥).٢٠١٣ديسم  

سبق�وحدد�منذ�بداية�عمليات�الرصد�الوسائل�)ع'مية�محـل�الرصـد� القاهرة ن�ارصد�)ع'مي�ركزجدير�بالذكر�أ

معـد�ت�اشـاهدة،�التنـوع�والتعبfـ�Eعـن�كافـة�التوجهـات�Gـي�اجتمـع،�تمثيـل�: والتقييم�Gي�ضوء�ث'ث�عوامل�رئيسـية�yـي

 بغياب�التنوع�اطلوب�Gي�الوسائل�)ع'مية�اصرية�مختلف�أنماط�الكية�لوسائل�)ع'م،�إ��أن�ثمة�مشكلة�تتعلق

وذلــك�بعــدما�تــم�إغــ'ق�عــدد�مــن�القنــوات��–نعكــس�بالضــرورة�Gــي�مراعــاة�عنصــر�التنــوع�Gــي�عينــة�الرصــداjمــر�الــذي�–

والرافضــة�للدســتور�اقــرر�=ســتفتاء�عليــه،�jمــر�الــذي�جعــل�العينــة��٢٠١٢واؤيــدة�لدســتور��٦)ســ'مي التابعــة�للتيــار

  .تعكس�التنوع�اوجود�Gي�اجتمعغ�Efمتوازنة�و��

ا�للمعـاي�Efالدوليـة�لـ�داء�ا�ـ�0ل�عـ'م،�كما�تعتمد�منهجية�عمليات�الرصد�ع�ى�قياس�درجة�مهنيـة�وسـائل�)عـ'م�وفًقـ

ة�الفــــــروق�بــــــfن�امراعــــــمــــــع�ليــــــة�الخاصــــــة�بــــــدور�)عــــــ'م�أثنــــــاء�فFــــــEات�=ســــــتفتاءات�و=نتخابــــــات�العامــــــة،�واواثيــــــق�الدو 

                                                           
،�الشــــروق،�اليــــوم�اصــــري ،�الحريــــة�والعدالــــة،�الوفــــد،�الجمهوريــــة،�jهــــرام): صــــحف�٧( الصــــحف: وســــيلة�إع	ميــــة�و�ــــي�٢٠هــــذه�الوســــائل�عــــددها� ١

)ذاعـات�.الجزيرة�مباشر�مصـر،�مصر�MBC،�الTUار،�الحياة،�ON TV�،CBC،�النيل�ل�خبار،�الفضائية�اصرية): قنوات�٨(القنوات�التلفزيونية�.الوطن

  .إذاعة�القرآن�الكريم،�نجوم�أف�أم،�راديو�هيتس،�٩٠:٩٠،�راديو�مصر): إذاعات٥(
،�بعـد�منتصـف�الليـل�١مسـاء�وحXـ٧�Wاحددة�وفقا�لبحوث�اشاهدة�للقنـوات�التلفزيونيـة�مـن��ف�.ات�ذروة�ا�تابعةتتضمن�عمليات�اراقبة�اليومية� ٢

با�ستعانة�بفريق�مـن�الراصـدين�اـدربfن�ع�ـى�عمليـات�.أما�بالنسبة�للصحف�فاعتمد�التقرير�ع�ى�الطبعة�الثانية،�مساء�٧عصرا�وح٣WXول�ذاعات�من�

وذلـــك�للخــروج�بنتــائج�علميــة�موثقــة�تعكــس�انحيـــازات�وســائل�)عــ'م�=يجابيــة�والســلبية�إزاء�كافــة�)طـــراف�،�ليــل�احتــوى الرصــد�الكمــ�0والكيفــي�وتح

  .اعنية�بقضية�=ستفتاء
تشـكيل�لجنـة�ارحلـة�jوqـى�تبـدأ�منـذ�،�ثـ	ث�مراحـل�رئيسـيةتنقسم�عملية�تعديل�الدستور�و=ستفتاء�عليه�من�حيث�مراحـل�التغطيـة�)ع'ميـة�إqـى� ٣

حيـــث�تتـــوqى�،�الخمســـfن�وبـــدء�عملهـــا�رســـميا�ع�ـــى�التعـــدي'ت�الدســـتورية�وحXـــ�Wمرحلـــة�تســـليم�اســـودة�اقEFحـــة�لـــرئيس�الجمهوريـــة�وان¨Tـــاء�عمـــل�اللجنـــة

والXــ�0يتــوqى�) الدعايــة( ي�أمــا�ارحلــة�الثانيــة�فªــ�0مرحلــة�الحــوار�اجتمQــ.وســائل�)عــ'م�تغطيــة�عمــل�اللجنــة�ويمثــل�أعضــا©Tا�اصــادر�)ع'ميــة�الرئيســية

حيـث�،�وتنت�0ªهذه�الفEFة�ليلة�=قEFاع�ع�ـى�الدسـتور ،�فTا�)ع'م�العبء�jكG�EIي�شرح�مواد�الدستور�وإدارة�الحوار�بfن�وجهات�النظر�اختلفة�حولها

والنتـائج�وتبـدأ�هـذه�ارحلـة�مـن�ليلـة�الصـمت�=نتخـابي�وحXـ�Wأمـا�ارحلـة�الثالثـة�فªـ�0مرحلـة�=قFـEاع�.تصمت�وسائل�)ع'م�استعدادا�لعملية�=قFـEاع

  ان¨Tاء�عمليات�التصويت�والفرز�والطعون�وصو��إqى�إع'ن�النتيجة�الTUائية�ل'ستفتاء
أداء�وســـائل�)عـــ'م�اصـــرية�إبـــان�فFـــEة�حيـــث�اضـــطلع�بمراقبـــة�،�٢٠٠٥بـــدأ�مركـــز�القـــاهرة�لدراســـات�حقـــوق�)نســـان�=هتمـــام�بالرصـــد�)ع'مـــي�عـــام� ٤

انيــةEIــي�ينــاير��)عــ'م�و=نتخابــات�الرئاســيةوكــذا�أعــد�دراســة�رصــدية�حــول�،�=نتخابــات�الGــي�يونيــو�.٢٠٠٦Gركز��اتقريــرً �٢٠٠٩قــدم�ارصــد�)ع'مــي�بــا

انيـة�قدم�ارصد�تقرير�حول��٢٠١٠وGي�.ع'م�العربية�والسودانية�للصراع�Gي�دارفور حول�تغطية�وسائل�) EIصـرية�ل'نتخابـات�الالتغطيـة�)ع'ميـة�ا

انيـة�jداء�)ع'مـي�أثنـاء�=نتخابـات�حـول� خـرآو ،�.٢٠١٠EIات��٢٠١١الEـFداء�)ع'مـي�أثنـاء�فjرصـد�ث'ثـة�تقـارير�مرحليـة�حـول�،�الدعايـةكمـا�أصـدر�ا

  .٢٠١٢وكذا�اضطلع�ارصد�بمراقبة�التغطية�)ع'مية�لعملية�=ستفتاء�ع�ى�دستور�.٢٠١٢ئاسية�ل'نتخابات�الر  .و)عادة،�=قEFاع
  http://www.cihrs.org/?p=7771 :انظر�الرابط،�ل�ط'ع�ع�ى�التقرير�ارح�ي�jول�واهم�م'حظاته�ع�ى�أداء�وسائل�)ع'م�خ'ل�تلك�ارحلة ٥
إغـــ'ق�وســـائل�)عـــ'م�)ســـ'مية�والقـــبض�ع�ـــى�بعـــض�العـــاملfن�فTـــا�ان¨Tـــاك�" بعنـــوان،�زيـــد�مـــن�اعلومـــات�أنظـــر�بيـــان�لعـــدد�مـــن�انظمـــات�الحقوقيـــة�٦

  http://www.cihrs.org/?p=6910: ع�ى�الرابط�التاqي "واضح�لحرية�)ع'م
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 ًEــــIملـــوك�للدولـــة�بصـــفته�مععـــن�جميـــع�أطيـــاف�الشـــعب،�وبــــfن�)عـــ'م�الخـــاص�الـــذي�يخضـــع�Gــــي��اصـــ'حيات�)عـــ'م�ا

�WـــÈـــال�ومـــا�تفرضـــه�مـــن�سياســـات�تحريريـــة،�ويتبمعـــاي�Efالســـوق�ع�ـــى�اعتبـــاره��–بـــأخر�أو �بشـــكٍل –الTUايـــة�لســـيطرة�رأس�ا

يســ¨Tدف�الــربح�اــادي�واعنــوي،�كمــا�تراËــي�انهجيــة�الخصوصــية�البالغــة�ل�عــ'م�الحزبــي،�كلســان�نــاطق�باســم�حــزب�

 
ً
اكتوبـة،�ارئيـة،�( طـرق�الرصـد�اناسـبة�لنـوع�الوسـيلة�سيا�0ÍÎله�انحيازاته�ومواقفه�من�القضـايا�العامـة،�مسـتخدمة

  .ملكي¨Tا�،�ونمط)اسموعة

  السياق�العام�للمرحلة�الثانية�من�عملية�=ستفتاء* 

فعمليـــــة�،�=قFـــــEاع�وتنتªـــــ�0بـــــإع'ن�النتيجـــــةتبـــــدأ�عنـــــد�صـــــندوق��=ســـــتفتاء�ع�ـــــى�الدســـــتور يخطـــــئ�مـــــن�يظـــــن�أن�عمليـــــة�

لدســـتور�نظرتنـــا�ل،�بــل�إن�تلقـــي�بظ'لهــا�ع�ـــى�هــذه�العمليـــةGـــي�ســياق�مـــن�اتغfـــEات�الXــ�0=ســتفتاء���تـــتم�Gــي�الفـــراغ�بــل�

  . بل�يجب�أن�تمتد�لتشمل�الواقع�الذي�يع�EIعنه. أوراقه�من�نصوصا�تتضمنه� تتوقف�عند�النظر يجب�أ��نفسه

تســـتمد�و . أو�ع�ـــى�عـــدة�خيـــارات�،عمليـــة�=ســـتفتاء�مثلهـــا�مثـــل�أي�عمليـــة�تصـــويتية�yـــي�آليـــة�لFـــEجيح�خيـــار�ع�ـــى�آخـــرإن�

يســـتلزم�تـــوف�Ef أصـــحاب�اصـــلحة،�أي�الشـــعب،�jمـــر�الـــذيمـــن�أن�يكـــون�ارّجحـــون�هـــم��ة�الFـــEجيح�تلـــك�شـــرعي¨Tاعمليـــ

وهـو�مـا�ُيلـزم�الدولـة�بأجهزTÕـا�أن�تقـف��،مناخ�يسمح�با�ختيار�الحر�حXـ�Wيأخـذ�كـل�اختيـار�حقـه�Gـي�العـرض�ع�ـى�الشـعب

  .صر�دورها�Gي�التأكد�من�توافر�مناخ�حرية�=ختيارموقف�الحياد�وأ��تنحاز�لخيار�ع�ى�حساب�Öخر�بل�يجب�أن�ينح

لت�واقـع�الفFـEة�موضـوع�التقريـر
ّ
كـل�مـا�حـدث�Gـي�jسـابيع�القليلـة�ااضـية�بعيـد�نجـد�أن� ،وبالنظر�إqى�jحداث�ال�0Xشـك

خـذTÕا�السـلطة�ع�ى�العكس،�فـإن�كـل�الخطـوات�الXـ�0اتبل�. كل�البعد�عن�ضمان�مناخ�الحرية�ونزاهة�عملية�التصويت

�بتصــوير�خيــار�مــا�ع�ــى�أنــه�الخيــار�الصــحيح�،مارســات�إع'ميــة�ترّســخ�نــاخ�=سـتقطابمو �الحاكمـة�مــن�ممارســات�أمنيــة

�كانت�أسباTÙم–والوحيد،�واTÕام�أصحاب�الخيارات�jخرى�
ً
  .بالخيانة�للوطن�والعمالة –أيا

نجـد�الدولـة�لـم�تلFـÚم�بتقـديم� –بالتفصـيلارح�ـي�وهو�jمر�الذي�سيتناوله�التقرير�–فع�ى�صعيد�امارسات�)ع'مية�

ناهيـــك�عـــن��–و�خيـــار�سياÎـــ�0Íمشـــروع�بطبيعـــة�الحـــالوهـــ–مـــا�يضـــمن�التـــوازن�بـــfن�الدعايـــة�للتصـــويت�بـــ'�أو�اقاطعـــة�

 
ً
  انتشرة�Gي�كل�مكان،�٧اأنماط�=ستمالة�العاطفية�واغلوطة�أحيان

ً
الدولـة�بـدورها�Gـي�ضـمان�تـوف��Efمن�أن�تقوم�وبد�

زة�يـاوتـ¨Tمهم�بح�،'ـليطـال�الـداعfن�للتصـويت�بـ�ةذرعهـا�jمنيـأ تامتـدم�عرض�الرأي�والـرأي�Öخـر،�Üن�يت�بيئة�مناسبة

jمــر�الــذي�يطــرح�الســؤال�حــول�جــدوى�=ســتفتاء�إذا�كــان� ٨!ع�ــى�التعــدي'ت�الدســتورية منشــورات�تــدعو�للتصــويت�بــ'

  .جريمة�تستوجب�العقابخيانة�و رفض�الدستور�Gي�حد�ذاته�

بنقــد�qــى�العنــف�اتجــاه�بعــض�أفــراد�)خــوان�إ�الحــوادث�)رهابيــة�اتكــررة�أو �مواجهــة�فشــلها�Gــي قــوات�jمــنلــم�تواجــه�

 �،ذاتي
ً
فمنـذ�تسـليم�مسـّودة�الدسـتور�لـرئيس�الجمهوريـة��.ا�أخرى�للعنـف�والقمـع�jمÈـ0بل�ع�ى�العكس،�اختارت�أهداف

فمنـــذ�الثالــث�مـــن�ديســم�EIوقبضـــة�. وكـــأن�=ن¨Tــاء�مــن�مشـــروع�الدســتور�كـــان�إشــارة�مــا�،قبضــة�jمـــن�انطلقــتأن�نجــد�

تـــــارة��،Þســـــكات�كـــــل�jصـــــوات�اعارضـــــة�للســـــلطة�،�Gـــــي�محاولـــــةشـــــتد�ع�ـــــى�النشـــــطاء�ومنظمـــــات�حقـــــوق�)نســـــانتjمـــــن�

  .أخرى�بإرهاTÙا�بالحبس�وتلفيق�ال¨Tموتارة��،بتخويTUا�والسQي�لتأليب�الرأي�العام�علTا

 نجــد�قــوات�jمــن�تحقــق�ياق�متصــل�Gــي�ســ
ً

الــذي�بــدأ�محــدود�النطــاق�Gــي�–فــالعنف�. �بعــد�فشــل�Gــي�حصــار�)رهــابفشــ'

                                                           
،�http://www.cihrs.org/?p=7771: ع�ـى�الـرابط�التـاqي�التقريـر�ا�رح�ـي�}ول��رصـد�مركـز�القـاهرةراجع�الجزء�الخاص�الدعايـة�واـواد�)ع'نيـة�Gـي��٧

  ١٤قرير�ص�وكذا�الجزء�الخاص�بالحم'ت�)ع'نية�Gي�هذا�الت
 .ومحور�اعEFاض�العديد�من�اداخ'ت�ع�ى�مدار�فEFة�البث،�ديسمG٢٩�EIي��قناة�الجزيرةكان�هذا�الحدث�محل�انتقاد�التقارير�الخارجية�ع�ى��٨
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ا�jمر�الـذي�يجعـل�التسـاؤل�مشـروعً  ٩اس¨Tداف�مديرية�jمن،و  ،امتد�ليصل�إqى�محاولة�اغتيال�وزير�الداخلية�–سيناء

وفj�Efمـــن�الــ'زم�للمـــواطنfن�حXـــ�Wيمارســـوا�خيـــارهم�حــول�كفـــاءة�قـــوات�jمـــن�واســـتعدادها�لتــأمfن�عمليـــة�=ســـتفتاء�وتـــ

  ١٠.الحر

وجـاء�قـرار�ا�جلـس�� . إع	ن�جماعة�خـوان�ا�سـلم[ن�جماعـة�إرهابيـةبر�مجلس�الوزراء�اقر ا�شهدت�هذه�الفEFة�أيًضـ

 
ً

sي�كـل�مـن�يـروج�لهـا�ول�رهـاب�ومـن�يمـول�أنشـط��امشمو�بعـد�ومـن�انضـم�للجماعـة�� ، �بتوقيع�العقوبات�ا�قررة�ع

���١٢يمثـل�أكáـ�Eمـن�كونـه�إقـرار�حالـة، –ها�لتصـريحات�رئـيس�الـوزراء�نفسـووفًق – ورغم�أن�هذا�القرار� ١١. صدور�القرار

إ�� ،١٣وأن�مجلس�الوزراء���يملك�إعـ'ن�جماعـة�)خـوان�جماعـة�إرهابيـة�Üن�هـذا�خـارج�صـ'حيات�السـلطة�التنفيذيـة

القـــرار�كانـــت�واضـــحة�ع�ـــى�التغطيـــة�)ع'ميـــة�بشـــكل�عـــام�وتغطيـــة�عمليـــة�=ســـتفتاء�بشـــكل�خـــاص�كمـــا��أن�انعكاســـات

  .سيتطرق�التقرير

  السياق�ع	مي�لهذه�ا�رحلة�من�عملية�'ستفتاء* 

ع'ميــــة�ع�ــــى�مســــتوى�الوســــائل�ت�بعــــض�اســــتجدات�ع�ــــى�الخريطــــة�) أالرصــــد�للتقريــــر�ارح�ــــي�الثــــاني�طــــر خــــ'ل�فFــــEة�

 )ع' 
َّ
ديسم�EIأوقفـت�مطـابع��٢٦ففي��.ايضً أر�ع�ى�النتائج�من�الناحية�الكمية�والكيفية�مية�محل�الرصد،�jمر�الذي�أث

اعت��EIالذي�رئيس�الوزراء ا�لقرارjهرام�طباعة�جريدة�الحرية�والعدالة�الناطقة�بلسان�حزب�الحرية�والعدالة،�استنادً 

�تبًعا�مر�قضائي�بحله،أ Öنيدة�حزبية�لحزب�لم�يصدر�ح�WXورغم�أن�الجريدة�yي�جر �؛جماعة�)خوان�جماعة�إرهابية

قـــررت�مصـــادرة�حـــق�الجريـــدة�Gـــي�الطبـــع،��jهـــرامإ��أن�مطـــابع��،٢٠١٣يوليـــو� ٨تطلبـــات�الدســـتور�اؤقـــت�الصـــادر�Gـــي�

عـــــن�التيـــــار�اعـــــارض��EتعIـــــوســـــائل�مصـــــرية��أيـــــةإذ�اختفـــــت�مـــــن�العينـــــة�. لfـــــÚداد�انحســـــار�عينـــــة�الرصـــــد�ويختفـــــي�تنوعهـــــا

yي�القناة�الفضائية�الوحيدة�Gي�العينة�ال�0Xتتب�WÈ ،لجزيرة�مباشر�مصرلتبقى�قناة�ال'ستفتاء�والتعدي'ت�الدستورية،�

ن�تؤيـــــد�بشـــــدة�أمعـــــاي�Efالتنـــــوع�والتـــــوازن�واختـــــارت�ا�عـــــن�خطـــــاب�مختلـــــف�عـــــن�بـــــاæي�مفـــــردات�العينـــــة�الXـــــ�0تخلـــــت�عمـــــًد 

  .لتقريرامعارضة�أو�متحفظة�كما�سEçى�Gي�مFن�هذا��أراء=ستفتاء�دون�إتاحة�اجال�Üية�

مبدأ�التنـوع�والتـوازن�مبـدأ�م�ـ��إجبـاري�ع�ـى�عـ	م�ا�ملـوك�للدولـة��أنويشدد�مركز�القاهرة�Sي�هذا�الصدد�ع�ى�

تب�ـــ��وســـائل�عـــ	م�الخاصـــة�،�بينمـــا�يظـــل�بـــ	�مفاضـــلة�أو�إقصـــاء�ا�جتمـــعأطيـــاف��افـــةيعكـــس�ك�أنالـــذي�يف�ـــ.ض�

والحزبيـــة��وقـــف�محـــدد�أو�إعـــ	ن�انحيازهـــا�لصـــالح�تيـــار�أو�توجـــه�معـــ[ن،�هـــو�أمـــر�مقبـــول�Sـــي�بيئـــة�إع	ميـــة�تتمتـــع�

بالتعددية�والتنوع،�وتحظى�بالفرص�ا�تساوية�Sي�الوصول�للجمهور،�أما�اخت	ل�التوازن�Sـي�البيئـة�ع	ميـة�يخـل�

                                                           
رهــابي�وتطالــب�منظمــات�حقوقيــة�تــدين�حــادث�الدقهليــة�" عرفــة�ازيــد�حــول�موقــف�انظمــات�الحقوقيــة�مــن�تلــك�jعمــال�)رهابيــة�أنظــر�بيــان�٩

   http://www.cihrs.org/?p=7765:ع�ى�الرابط�التاqي،�"بالتصدي�ل�رهاب�دون�التضحية�بحقوق�نسان
ن�jحــداث�لحشــد�اــواطنfن�ســها�ع�ــى�التغطيــة�)ع'ميــة�لقضــية�=ســتفتاء�حيــث�وظف¨Tــا�وســائل�)عــ'م�مــع�غEfهــا�مــانعكاكــان�ثــل�هــذه�الحــوادث� ١٠

بـــل�أن�هـــذه�الحـــوادث���تســـ¨Tدف�إ��عرقلـــة�،�تحـــت�دعـــوى�أن�اوافقـــة�ع�ـــى�الدســـتور�تضـــمن�توقـــف�مثـــل�هـــذه�الحـــوادث�)جراميـــة،�لقبـــول�الدســـتور 

دون�أن�تحمــل�)عــ'م��-ع�ــى�النحــو�الــذي�سيستعرضــه�التقريــر،�=ســتفتاء�ومــن�ثــم�ســوف�تنتªــ�0بمجــرد�اوافقــة�ع�ــى�التعــدي'ت�الدســتورية�وإقرارهــا

  .والفشل�Gي�وقف�تلك�jعمال�ال�0Xأقر�باحتمالية�حدوTëا،�jجهزة�jمنية�مسئولية�التأمfن
 :ع�ى�الرابط،�القرار�كما�نشرته�الهيئة�العامة�ل'ستع'مات�١١

 .gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?Ahttp://www.sis 
  :تجدونه�ع�ى�الرابط�التاqي،�ديسمG٢٩�EIي�مصر��MBCع�ى�فضائية�" يحدث�Gي�مصر" ا�Gي�تصريحات�رئيس�الوزراء�لEIنامججاء�هذا�نصً �١٢

http://www.youtube.com/watch?v=tS6sTJM9Vhk   
 :تجدونـــــــــــــــــــــــــه�ع�ـــــــــــــــــــــــــى�الــــــــــــــــــــــــــرابط�التـــــــــــــــــــــــــاqي،�٢٠١٣ديســـــــــــــــــــــــــم٢٦��EIنـــــــــــــــــــــــــص�تصـــــــــــــــــــــــــريحات�رئـــــــــــــــــــــــــيس�الـــــــــــــــــــــــــوزراء�ع�ـــــــــــــــــــــــــى�قنــــــــــــــــــــــــــاة�دريـــــــــــــــــــــــــم�Gـــــــــــــــــــــــــي��١٣

98-http://www.youtube.com/watch?v=xJWcWRMK 
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ة��ا�ادة�ع	مية�ا�وجهة�للجمهور،�ويضع�الوسائل�ع	مية�ال¤��تفصح�عن�مواقفها�تحت�ش¡�بمبدأ�التوازن�Sي

  .الحم	ت�التوج¥�ية

 MBC فضــائية�ا�للعينــة،�كــان�توقــف�برنــامج�جملــة�مفيــدة�ع�ــىأيًضــ�الEIنامجيــةع�ــى�الخريطــة��طــرأتمــن�التغfــEات�الXــ�0

ديســمEI،�ولعـــل�هـــذا��٢٩مصـــر�الـــذي�بــدأت�أوqـــى�حلقاتــه�Gـــي��بEIنــامج�يحـــدث�Gــي،�واســـتبداله�٢٠١٣ديســم١٠��EIمصــر�Gـــي�

قبـــل�بـــدء�الEIنـــامج�–تراجـــع�اســـاحة�اخصصـــة�لقضـــية�=ســـتفتاء�ع�ـــى�القنـــاة،�حيـــث�كانـــت�أغلـــب�أيـــام�الرصـــد� يفســـر

ا�من�أية�إشارة�ل'ستفتاء�سـوى�بعـض�)ع'نـات�اتخللـة�للمسلسـ'ت�الدراميـة�الXـ�0شـغلت�فFـEة�خالية�تماًم �–الجديد

  ١٤.ة�اشاهدةذرو 

قـرار�اللجنــة�العليـا�ل'نتخابــات�بشـأن�تنظــيم�عمليـة�التصــويت��٢٩٥ديسـم�EIنشــرت�الجريـدة�الرســمية�Gـي�عــددها��G٢٨ـي�

بشــــأن�تنظــــيم�عمليــــة�الدعايــــة،�والXــــ٢٠١٣��0لســــنة��٣٨وكــــذا�نشــــرت�الجريــــدة�قــــرار�اللجنــــة�رقــــم� Gــــي�الــــداخل�والخــــارج،

يحظــر�القــرار�قيــام�أي�طــرف�بتوجيــه�النــاخبfن�بــأي�وســيلة�Gــي�ع�ــى�محــيط�اللجنــة�فقــط،�حيــث� اقتصــرت�حســب�القــرار

�بينمـــا�لـــم�يتطـــرق�القـــرار�Üيـــة�ضـــوابط�أخـــرى�تتعلـــق�بصـــ'حيات�)عـــ'م�Gـــي�متابعـــة. محـــيط�مـــائ�0XمFـــ�Eفقـــط�مـــن�اللجنـــة

مـــن��يـــة�الدينيـــة�أو�غEfهـــااعســـلبية�أو�ترويـــع�اـــواطنfن�أو�الدأنمـــاط�مـــن�الدعايـــة�ال�عمليـــة�=ســـتفتاء،�أو�اســـتخدام�أي

  .ن¨Tاكات�ارتبطة�بتلك�ارحلة= 

 �جــًدا، اعــ	م�بشــكل�عــام�بعمليــة�الدســتور�خــ	ل�هــذه�ا�رحلــة�جــاء�مرتفًعــوســائل� �اهتمــاممعــدل�
ً
با�رحلــة� مقارنــة

بينما�بقيت�قليل�من�وسائل�)ع'مية�محتفظة�بمعدلها�احدود�Gي�تنـاول� ،س[نالسابقة�والخاصة�بعمل�لجنة�الخم

Iـ�Eالكـريم�وراديـو�هيـتس،�بينمـا�يعت�نالقـرا�إذاعـاتللدسـتور�Gـي��إشـارةتكاد�تختفي�أي��)ذاعاتفبfن�. قضية�=ستفتاء

مســتوى�القنــوات�التلفزيونيــة�يــأتي�ع�ــى�أمــا� .بــfن�)ذاعــات�ة�الدســتور يا�بقضــاهتماًمــ�jكáــE ردايــو�مصــر� و�٩٠:٩٠راديــو�

قـــــل�مـــــن�حجـــــم�تركfـــــ�Úقنـــــاتي�النيـــــل�ل�خبـــــار�أا،�ولكنـــــه�يظـــــل�الخاصـــــة�بالدســـــتور�متقـــــارب�جـــــًد عـــــدل�اهتمـــــام�القنـــــوات�م

  .ية�اصرية�ع�ى�عملية�=ستفتاءوالفضائ

قريــر�ارح�ــي�عــن�نظTÕEfــا�Gــي�الت مصــر�بشــكل�كبfــMBC�Eأمــا�القنــوات�العربيــة�فبينمــا�تقــل�نســبة�=هتمــام�Gــي�فضــائية�

 jول 
ً
  .لتقرير�السابقبا�،�ترتفع�بشكل�ملحوظ�ع�ى�قناة�الجزيرة�مقارنة

ا�بــــfن�الوســــائل�)ع'ميـــة�بقضــــية�الدســــتور،�ففــــي�ظــــل�محدوديــــة�اســــاحة،�اختــــارت�تظـــل�الصــــحف�yــــي�jكáــــ�Eاهتماًمــــ

رصـــد�للتقريـــر�الثـــاني،�مــــع�الصـــحف�جميعهـــا�بـــ'�اســـتثناء�أن�تعطــــي�jولويـــة�Üخبـــار�الدســـتور�و=ســـتفتاء�طــــوال�فFـــEة�ال

  .من�العملية�كما�سيستعرض�التقريراخت'ف�مواطن�ترك�Úfكل�مTUا�ع�ى�جانب� jخذ�Gي�=عتبار

علنــت�معظــم�وســائل�)عــ'م�عــن�مواقفهــا�بشــكل�واضــح�مــن�أ ،وبشــكل�عــام�خــ'ل�ارحلــة�الثانيــة�مــن�عمليــة�=ســتفتاء

،�وقنــاة�فيمــا�عــدا�صــحيفة�الحريــة�والعدالــة�للتعــدي'ت�الدســتوريةالتعــدي'ت�الدســتورية،�وقــد�جــاءت�جميعهــا�مؤيــدة�

ولكـن�كـان�مـن�اثfـ�Eل'هتمـام�الطـرق�. ا�بأك�Eáمن�طريقة�عن�موقفهما�الرافض�لهذه�التعـدي'تال�0Xأعلنتا�أيضً الجزيرة�

احيـــات�صـــفحاTÕا�أو�الXــ�0اتبع¨Tـــا�الوســائل�)ع'ميـــة�للتعبfــ�Eعـــن�مواقفهــا،�ســـواء�ع�ــى�لســـان�مقــدمي�برامجهـــا�أو�Gــي�افتت

ربما�Gـي�شـعار�تختـاره�القنـاة�أو�الصـحيفة�ليقFـEن�بكـل�محتواهـا،
" )ع'نـات�القصـEfة" ناهيـك�عـن�إنتـاج�الEIوموهـات��١٥

 .ال�0Xتعكس�توجه�الوسيلة
                                                           

يوم�ع�ى�jقل�لم�يرد�ي�القناة�أية�إشارة�للدستور�و��حG�WXي��١٥كما�أنه�ع�ى�مدار�،�القناة�jقل�من�الناحية�الكمية�Gي�تناول�قضية�الدستور �١٤

  .ديسم٢٩�EIرتفع�اعدل�بشكل�ملحوظ�بمجرد�البدء�Gي�بث�برنامج�يحدث�Gي�مصر�Gي�اولكن�،�الفواصل�)ع'نية
الحريــــة�اختــــارت�جريــــدة�،�صــــورة�الصــــندوق�وع	مــــة�نعــــمأو�،�ا�لهــــاشــــعارً �"نعــــم�للدســــتور "وات�والصــــحف�كلمــــات�مثــــل�بعــــض�القنــــ�بينمــــا�اختــــارت�١٥

  .)فور�إع'ن�الرئيس�موعد�=ستفتاء( ديسم١٥�EIمن��لجميع�صفحاTÕا�بدءً �اليكون�شعارً ،�دستوركم�باطل،�قاطع�دستور�العسكرشعار��والعدالة
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  أهم�ا�ؤشرات�حول�التغطية�ع	مية�للمرحلة�الثانية�من�عملية�'ستفتاء* 

 ٣سـتفتاءات�و=نتخابـات�العامـة�Gـي�قبيـل�= ت�الدعاية�أو�الحوار�اجتمQـي�فEFا�أثناءع'م�اعاي�Efالدولية�دور�) تحدد�

ا�لتعليمــات�قFــEاع،�وأهــم�القواعــد�انظمــة�للعمليــة�وفًقــوعيــة�اــواطنfن�بمجريــات�عمليــة�=هــو�ت�}ول  ١٦.يةرئيســ�ر ادو أ

نfن�حـول�سـ'مة�إجـراءات�العمليـة�بمـا�يضـمن�اـواططمأنـة�طـار�يتـوqى�)عـ'م�مهمـة�لجهات�اشرفة�علTا،�وGي�هذا�) ا

،�الناخب�باÜفراد�انوط�TÙم�التواجد�Gـي�اللجـانتعريف�با�مرورً ،مواقع�اللجانمن�إجراءات�تأمfن� س'مة�أصواTÕم�بدءً 

لTـــا�حـــال�إيفFـــEض�اللجـــوء��لXـــ0الجهـــات�ا�،�بمـــا�Gـــي�ذلـــكمـــن�ســـ'مة�تصـــويته�للتأكـــدوكــذا�حقـــوق�الناخـــب�داخـــل�اللجنـــة�

�إجراءاتطار�التشريQي�الحاكم�للعملية�=نتخابية،�وكذا�)  هيك�عن�دور�وسائل�)ع'م�Gي�شرحنا�،ان¨Tاك�تعرضه�Üي

  .يعزز�من�ثقة�اواطن�Gي�العمليةfن�الصناديق�بما�وتأم�jصواتعمليات�الفرز�وحساب�

بمـــا�يســـاعد�اـــواطن�ع�ـــى�) التعـــدي'ت�الدســـتورية( قFـــEاع�حتـــوى�محـــل�=لمل�جـــاد�وثـــري نقـــاش��إجـــراءهـــو��الثـــانيالـــدور�

ومــا�تتطلبــه��،ضــمانات�تطبيقهــا�إqــيا�ع�ــى�فهــم�متعمــق�يتخطــى�النصــوص�اوضــوعة�اســتنادً �،اتخــاذ�قــراره�بحريــة�كاملــة

دور�)عـــ'م�Gـــي�طـــرح�،�ناهيـــك�عـــن�ع�ـــى�أرض�الواقـــع�بمـــا�يحملـــه�مـــن�تحـــديات�و�غfـــ�Eتشـــريعيةأتشـــريعية��إصـــ'حاتمـــن�

طـار�) وGـي�هـذا�. �ـى�شـ�Tة�خـداع�الناخـبتضـارTÙا�بمـا�ينطـوي�ع�أو وعدم�تناقضها� الضماناتمنطقية�هذه�jسئلة�حول�

نـة،�لـذا�تعـد�هـذه�ارحلـة�اختبـار�لوسـائل�)عـ'م�ومـدى�ييد�للناخب،�دون�تبÈـ�0لوجـه�نظـر�معالوح�)ع'مياز�حنايكون�

  .ثقة�اواطنfن�فTا

�TÕماانتمــــاءبمختلــــف� قFــــEاع=عنيــــة�واــــؤثرة�Gــــي�عمليــــة�ا�jطــــرافزن�لكافــــة�االــــدور�الثالــــث�هــــو�التمثيــــل�اتنــــوع�واتــــو 

ت�اتلبيــة�هــذه�التعــدي'ت��حتياجــات�كافــة�فئـــ�نGــي�التحقــق�مــ�jكIــE �)عــ'م�الــدور �ع�ــىذ�يقــع�إ،�وتوجهــاTÕم�ومــواقفهم

Úــfجتمــع�دون�تميGــي��jخــذمــع�. ولوجيــةييدوj العرقية�والسياســية�،�الجنســية،يــة،الدين،�بمختلــف�تنوعاتــه�الجغرافيةا

 ،TUـــا�وتحفظهـــامطاع�وأســـباب ارا©Tـــآ�Eعـــن�هـــذه�الوعـــود�=نتخابيـــة�Gـــي�التعبfـــ=عتبـــار�حـــق�القطاعـــات�الXـــ�0تـــتحفظ�ع�ـــى�

 
ً
  .ا�لقناعاته�ومصالحهوفًق  Gي�اتخاذ�القرارللناخب��اويظل�jمر�مEFوك

واضــح�ئل�)عــ'م�محـل�لرصـد،�ســنجد�أن�ثمـة�تخـاذل�االث'ثـة�محـل�=ختبــار�والتقيـيم�لوسـ�jدوار وإذا�مـا�وضـعنا�هــذه�

  ١٧:ات�الرصد�اليومية�وعكسته�اؤشرات�التاليةيع'م�بدوره�وهو�ما�كشفت�عنه�عملGي�قيام�) متعمد�و 

 ضعف�ا�حتوى�الخاص�بالتوعية�والتثقيف�بإجراءات�عملية�'ستفتاء .١

فـة�الفنـون�الصـحفية�اكافـة�الطـرق�ومـن�خـ'ل�كالدسـتور�ب�لتأييدع'م�محل�الرصد�بالحشد�نشغلت�جميع�وسائل�) ا

Tــا�لــم�TÕــتم�بــأن�تشــرح�للمتلقــي�أســباب�هــذا�التأييــد�والتلفزيونيــة�و)ذاعيــة، �–كمــا�ســيتعرض�التقريــر– وباÞضــافة�لك̀و

معظـم� انحسـر�اهتمـامف�0ªلم�تحاول�أن�تعـزز�مـن�ثقـة�اـواطن�Gـي�عمليـة�=سـتفتاء�أو�ترفـع�درجـة�وعيـه�بمجرياTÕـا،�إذ�

،�واقتصـــــر�ع�ـــــى�إذاعـــــة�ونشـــــر�بعـــــض�إع'نـــــات�التوعيـــــة�اتعلقـــــة�بـــــالتثقيف�والتوعيـــــة�)ع'ميـــــة�وادابـــــوســـــائل�)عـــــ'م�

                                                           
،�جيوفانـــا�مــــايو�،�أي�دور�ل�عــــ'م�Gـــي�تغطيـــة�=نتخابـــات�العامـــة"،�أنظـــر�كتـــاب�زيـــد�مـــن�التفاصـــيل�حـــول�دور�)عـــ'م�Gــــي�أوقـــات�=نتخابـــات�العامـــة�١٦

 ٢٠١٠�،7h�p://www.cihrs.org/?p=361،�مركز�القاهرة�لدراسات�حقوق�)نسان،�صب�ي�عسيلة
ا��خـت'ف�سياسـي¨Tا�وطبيعـة�ان¨TاكاTÕـا�عـن�نظـرً ،�Gي�نقطـة�منفصـلة�بقناة�الجزيرة�وجريدة�الحرية�والعدالةسوف�يتناول�التقرير�اؤشرات�الخاصة��١٧

  .سياق�اؤشرات�الجامعة�لباæي�الوسائل�)ع'مية�محل�الرصد
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لتوعيــــة�اــــواطنfن�بأهميـــــة��١٨مــــن�إعــــداد�اللجنــــة�العليــــا�ل'نتخابــــات،�–االXــــ�0بــــدأت�إذاع¨Tــــا�متــــأخرة�نســــبيً – والتثقيــــف

مـا��انـات�ضـعيفة�إذ' وتظـل�نسـبة�إذاعـة�هـذه�)ع. د�الدسـتور مراجعة�بيانـاTÕم�Gـي�الكشـوف�=نتخابيـة،�وتعـريفهم�بمـوا

  .نات�اؤيدة�للدستور قورنت�بحجم�)ع' 

وضمانات��١٩نقاشات�تتعلق�بس�Efعملية�=ستفتاء�والقواعد�انظمة�لها،�من�الEIامج�الحوارية�أي�كذلك�كادت�تختفي

س'مة�اللجنة�=نتخابية،�والجهات�انوط�TÙا�)شـراف�ع�ـى�عمليـة�=قFـEاع،�وكـذا�ضـوابط�التغطيـة�)ع'ميـة�لعمليـة�

" تطهfــE" واقتصــر�jمــر�ع�ــى�مــداخ'ت�تليفونيــة�قصــEfة�ومحــدودة�مــع�أعضــاء�اللجنــة�العليــا�للتأكيــد�ع�ــى��٢٠=ســتفتاء،

خـوان�اسـلمfن،أو�منـع�الجمعيـات�التابعـة�ل�خـوان�مـن�اسـلمfن�مـن�اراقبـة�الكشوف�=نتخابية�مـن�تزويـر�جماعـة�) 

  ٢١.ع�ى�=ستفتاء

وذلــك�إمــا�تحــت�دعــوى�دحــض�النســخ� ٢٢نشــر�نــص�الدســتور�بعــد�التعــديل،كتفــت�باأمــا�الصــحف�فمــا�كــان�مTUــا�إ��أن�

،�٢٠١٢واد�الXــ�0تــم�حــذفها�مــن�دســتور�أو�إبــراز�اــ الXــ�0قالــت�أن�)خــوان�قــاموا�بتوزيعهــا�لتضــليل�اــواطنfن،" اــزورة"

ناهيـــك�عـــن�نشـــر�وســـائل�)عـــ'م�لـــبعض�اعلومـــات�غfـــ�Eالدقيقـــة�حـــول�مقـــار�. ولـــيس�بـــدافع�الواجـــب�و=نحيـــاز�للمتلقـــي

�١٩٥٦لسنة��٧٣بتعديل�بعض�أحكام�القانون�رقم�رئيس�الجمهورية��قرار نقلت�معظم�وسائل�)ع'م�=قEFاع،�فبينما�

خبfن�Gـي�مقـار�انتخابيـة�غfـ�Eمقـار�إقـام¨Tم،�لـم�تتنـاول�وسـائل�)عـ'م�القـرار�باناقشـة�أو�التحليــل،�مـا�يجfـ�Úتصـويت�النـاب

ن�ثمـــة�محـــددات�أو تصـــويت�الوافـــدين�Gـــي�أي�مقـــر�انتخـــابي،� ا�مـــن�التضـــليل،�إذ�أن�القـــرار���يعÈـــj0مـــر�الـــذي�صـــنع�نوًعـــ

  .تضبط�تصويت�الوافدين�Gي�مقار�انتخابية�محددة،�Gي�كل�محافظة

 التأكيد�ع�ى�عملية�تأم[ن�'ستفتاء�وإبراز�دور�قوات�الجيش�والشرطة�Sي�هذا�الصدد .٢

اـــواطنfن�مـــن�احتماليـــة�قيـــام�جماعـــة�)خـــوان�" ترويـــع"تجـــدر�)شـــارة�Gـــي�هـــذا�)طـــار�إqـــى�الـــدور�الـــذي�لعبـــه�)عـــ'م�Gـــي�

أو�مجـرد��٢٤لهـا�أسـاس�مـن�الصـحة�ا�ع�ـى�معلومـاتسـواء�كـان�هـذا�اسـتنادً �٢٣اسلمfن�بأعمال�عنـف�لعرقلـة�=سـتفتاء،

                                                           
وكــــذا�إع'نــــات�مركــــز�العقــــد�،�'نيــــة�الXــــ�0أعــــدTÕا�اللجنــــة�العليــــا�ل'نتخابــــاتغلــــب�الصــــحف�والقنــــوات�التلفزيونيــــة�بإذاعــــة�ونشــــر�الحملــــة�)عأاهتمــــت��١٨

 .ديسم١٠�EIإ��أن�ثمة�تكثيف�عدل�عرض�تلك�)ع'نات�بدأ�من�،�=جتماËي�واجلس�القومي�للمرأة
الجديـــد�باســم�اللجنـــة�العليـــا�أنـــه�كـــان�أول�مــن�أجـــرى�مداخلــة�مـــع�اتحـــدث�الرســم�0،�مصــرMBC قنـــاةع�ـــى�،�يحســب�قـــدم�برنــامج�يحـــدث�Gـــي�مصــر�١٩

ديســم�EIعضــو�jمانــة��G١٠ــي��قنــاة�ال§�ــاربينمــا�استضــاف�برنــامج�أخــر�الTUــار�ع�ــى�،�حــول�إجــراءات�=ســتفتاء،�ل'نتخابــات�Gــي�الحلقــة�الرابعــة�مــن�برنامجــه

ميــــة�و)داريــــة�Gــــي�فقــــرة�حــــول�إجــــراءات�ديســــم�EIوزيــــر�التن�٢٣واستضــــاف�الEIنــــامج�نفســــه�Gــــي�حلقــــة�،�العامــــة�للجنــــة�العليــــا�ناقشــــة�إجــــراءات�التصــــويت

  .بعض�اكاات�الهاتفية�مع�أعضاء�اللجنة�العليا�ع�ى�مدار�فEFة�البث CBCا�أجرى�برنامج�هنا�العاصمة�ع�ى�قناة�وأخEfً  .التصويت�وقوائم�الناخبfن
  يناير�٥حلقة�،� مصر�MBCع�ى�فضائية�،�Gي�مصرلم�ترد�أية�إشارة�له�سوى�Gي�حلقة�برنامج�يحدث�،�رغم�أهمية�هذا�اوضوع�بالنسبة�ل�ع'م ٢٠
  .ديسم١٠�،٢١�EIراجع�حلقات�،�ا�ع�ى�هذا�اوضوعتركj� ًÚfكCBC� Eáكان�برنامج�هنا�العاصمة�ع�ى�فضائية��٢١
ه�ديسـم�EIوكـررت�نشـر �G٢٦ـي��صـحيفة�الوفـدوكذا�نشرته�،�ديسم١٣�EIنص�مشروع�الدستور�Gي�ملحق�مجاني�مع�عدد��صحيفة�الجمهوريةنشرت��٢٢

 �G٢ي�
ً
  )نعم�للدستور ( ا�بشعاريناير�مقEFن

إذ���يكـــاد�يخلـــو�برنـــامج�حـــوار�،�يصـــعب�جمعهـــا�Gـــي�هـــذا�التقريـــر�ارح�ـــي�0الXـــ،�ا�ع�ـــى�عـــدد�ضـــخم�مـــن�jمثلـــةخلـــص�التقريـــر�إqـــى�هـــذه�النتيجـــة�اســـتنادً  ٢٣

 .لصــعوبة�الحصــر،�ن�jمثلــة�الــواردة�Gــي�هــذه�الســياق�yــي�ع�ــى�ســبيل�اثــال���الحصــرلــذا�لــزم�التنويــه�أ،�تلفزيــوني�أو�إذاËــي�مــن�هــذه�الرســالة�)ع'ميــة

الخطــوة�}هــم��ــي�إربــاك�ا�شــهد�" قــال�فTــا،�ا�لهــذا�الخطــابينــاير�ملخًصــ�٤يــوم�ON TVع�ــى�قنــاة�وتعــد�افتتاحيــة�برنــامج�نــص�ســاعة�مــع�جمــال�فهمــ�0

تجار�الدم�عـايزين�أك/ـ.�...سيصل�فاق�أسطورية،�هيبقى�جنون�إجرامي�غ[.�مسبوق وتعطيله،�كل�ما�نقرب�من�ا�عاد�يزيد�الجنون،�هذا�الجنون�

 "قدر�من�الدم،�لكن��ا�يخرج�ا�شهد�رائع�هين��وا
تحـالف�دعـم�الشـرعية�يـدع�لغـزو�" :jخبـار�خIـEين�قصـEfين�jول�يقـول ضـمن� قنـاة�ال§�ـارديسـم�EIعرضـت��G٢٠ي�سياق�حلقـة�برنـامج�أخـر�الTUـار�يـوم� ٢٤

ا�مــن�بينمــا�لــم�بتوقــف�أًيــ "جماعــة�أنصــار�بيــت�ا�قــدس�±�ــدد�الجــيش�والشــرطة�بالــذبح�Sــي�حالــة�تمريــر�الدســتور : وحصــار�اللجــان،�والثــاني�ا�يــادين

 ،�فلـــم�تســــتغرق�ت'واTÕـــا�ثـــواني،�مقـــدمي�الEIنـــامج�أو�غfــــEهم�أمـــام�هـــذه�jخبــــار�الخطfـــEة�أو�يتحـــروا�حقيق¨Tــــا
ً
لتواصــــل�إqـــى�تصـــريحات�ع�ــــى�موقـــع�ا�مســــتندة

 ."فيس�بوك"=جتماËي�
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أو��٢٦،"مجهولـــة�اصـــدر"أو�معلومـــات��٢٥ن�للمـــواطنfن�Gـــي�صـــورة�حقـــائق،و راء�وتوقعـــات�أو�اســـتنتاجات�قـــدمها�)ع'ميـــآ

هذا�التأكيد�ع�ى�وقوع�شغب�يومي�=قEFاع��٢٧.تسريبات�وانفرادات�حصلت�علTا�وسائل�)ع'م�من�مصادرها�الخاصة

 
ً

ا�للتأكيــد�ع�ــى�دور�قــوات�الجــيش�والشــرطة�Gــي�عمليــة�التــأمfن�مــن�جهــة،وتحف�Úfاــواطنfن�إع'مًيــ�كــان�Gــي�جــوهره�مــدخ'

jمر�الذي�يفسر�كثافة�اادة�اخصصة�لهذا�الشأن�وتكرار�. ع�ى�اشاركة�Gي�تحدي�لهذا�ال¨Tديد�jم�0Èمن�جهة�أخرى 

م�ضـــيوف�الIـــEامج�الحواريـــة�حXـــ�Wوإن�كـــان�الســؤال�الخـــاص�بقـــدرة�القـــوات�اســـلحة�والشـــرطة�ع�ـــى�التـــأمfن،�ع�ـــى�معظـــ

  .قرة�بعيًدا�عن�=ستفتاء�والدستور موضع�الف

اشــEFكت�صــحيفj�0Xهــرام�والجمهوريــة�Gــي�الEFكfــ�Úع�ــى�دور�الجــيش�والشــرطة�Gــي�عمليــات�التــأمfن،�حيــث�احتلــت�أخبــار�

أعداد��G٥ي�– ٢٩¨Tا�jوqىمن�صفح�وكذا�صحيفة�الوفد�خصصت�جزءً �٢٨،التأمfن�صفحاTÕما�jوqى�ونالت�مواقع�ممÚfة

مfن�=ستفتاء�ناهيك�عن�الفنون�الصحفية�اوزعة�بfن�صفحات�أللتأكيد�ع�ى�دور�الجيش�والشرطة�Gي�ت�–ع�ى�jقل

ـــــ�اكـــــذلك�أولـــــت�الصـــــحف�الخاصـــــة�اهتماًمـــــ. الجريـــــدة�Gـــــي�معظـــــم�أعـــــدادها
ً
بـــــدور�الجـــــيش�والشـــــرطة�Gـــــي�عمليـــــة��املحوظ

  ٣٠.التأمfن

ا���فغالًبـــ�،ا�ع�ـــى�دور�الجـــيش�والشـــرطة�Gـــي�عمليـــة�التـــأمfنئية�اصـــرية�yـــي�jكáـــ�EتركfـــÚً بـــfن�القنـــوات،�تعـــد�قنـــاة�الفضـــا

  .و�افتتاحية�برامجها�بشكل�يومي�من�تأكيد�ع�ى�جهود�قوات�jمن�Gي�هذا�الصددأتخلو�نشرات�أخبارها�

Þجـــراء�حـــوار�مـــع� –ديســـم٢٩�EI– والـــذي�خصـــص�أوqـــى�حلقاتـــه�،مصـــر�MBC أمـــا�برنـــامج�يحـــدث�Gـــي�مصـــر�ع�ـــى�فضـــائية

بينما�. رئيس�الوزراء�فلم�يتطرق�لعملية�=ستفتاء�إ��Gي�إطار�عمليات�التأمfن�وجهود�الداخلية�والجيش�Gي�هذا�الصدد

قنــــاة�وكــــذا��٣١قضــــية�تــــأمfن�=ســــتفتاء�وجهــــود�الجــــيش�والشــــرطة�Gــــي�هــــذا�الصــــدد�أكáــــ�Eمــــن�مــــرة�قنــــاة�الحيــــاةطرحــــت�

                                                           
، تعــالوا�نــتكلم�Sــي�الكــ	م�الكب[ــ.: FMنجــوم�ديســم�EIقــال�مقــدم�برنــامج�نقطــة�لقــاء�Gــي�افتتاحيــة�برنامجــه�ع�ــى�إذاعــة��G٢٢ــي�حلقــة�: ع�ــى�ســبيل�اثــال ٢٥

وي�أحنـا�جامـدين�إحنـا�هµـ.عبكم�إهـم�ماشـ[ن�Sـي�نفـس�السـيناريو،�هـو�ونفـس�}داء�العبـيط�؛�إفسـاد�يـوم�'سـتفتاء،�، جماعة�خوان�بتعمـل�ايـه

  .نا�قليل�}دبأنا�بعمل�عنف�أنا�بعمل�فو¹º¸�أيه�بيدعوا��ظاهرات،�إا�هم�هم�بيعملوا� .انا�نيمو�ياض�عارف�الجو�ده؟�انا�ع�.يس�والن¶��ع�.يس
 ا�خIـــEً  ٢٠١٤ينـــاير��G١ـــي�يـــوم� مصـــر�MBC وضـــعت�قنـــاة ٢٦

ً
كانـــت�تخطـــط�sســـ��داف�لجـــان�ضـــبط�مجموعـــة�إرهابيـــة�: مصـــادر�ســـيادية" : يقـــول �عـــاج'

وكـــذا�لـــم�يـــرد�Gـــي�أي�،�ا�مـــن�الIـــEامج�)خباريـــة�والحواريـــة�ع�ـــى�القنـــاة�لـــم�يتنـــاول�الخIـــEالجـــدير�بالـــذكر�أن�أًيـــ "'ســـتفتاء�ع�ـــى�الدســـتور�بالقـــاهرة�والج[ـــ«ة

�جريـدة�الـوطنبينما�قالـت� .وضعه�مرة�أخرى ثانية�ولم�تعد��٢٣وقد�حذفته�القناة�من�ع�ى�شريط�jخبار�العاجلة�بعد�دقيقة�و،�وسيلة�إع'مية�أخرى 

jمــر�الـذي�تكــرر�Gــي�عــدد� .ومصــادر�مطلعـة�كشــفت�للــوطن،�وابنيــة�بأكملهــا�ع�ــى�مصـادر�أمنيــة" خطــة�خــوان�¼فشــال�'سـتفتاء": ديســمG٦�EIـي�عــدد�

١٢�EIى�" ممكن"أما�مقدم�برنامج� .ديسم�من�ورق�رسمي�للجماعـة�هكشف�لكم�مخططات�خوان�" ديسم�EIبجملة�١٨فقد�بدأ�حلقة�،�CBCقناة�ع

  .و�الدليل�ع�ى�صح¨Tاأوراق�ولكن�لم�يقل�اذيع�مصدر�هذه�j ،�"طا±�م�إفساد�الدستور ومن�ضمن�مخط
}وراق�السرية�لجماعـة�خـوان�" ديسم�EIليكشف٢٢اجال�أمام�الصحفي�مصطفى�بكري�Gي�صفح¨Tا�الثانية�من�عدد��صحيفة�}هرامفسحت�أ ٢٧

بينمـا�لـم�يقـدم�الصـحفي�مـا�يفيـد�إن� .وع�ى�مساحة�ضخمة�تتنـاول�خمسـة�سـيناريوهات�اعتمـدTÕا�الجماعـة�للفFـEة�اقبلـة" ،�ا�سلم[ن�Sي�الف�.ة�ا�قبلة

 ال�توبـالطبع�جـاء،�وتثبت�صح¨Tا،�كانت�هذه�السيناريوهات�yي�مجرد�توقعات�أو�ثمة�مستندات�تفيد�TÙا
ً

�ع�ـى�كـون�هـذه�اعلومـات�عنـاوين�واـFن�مـدل'

تفاصيل�مخطط�التنظيم�الدو½ي�" ديسم�EIما�أطلقت�عليه�٥عدد�،�G٢ي�صدر�صفح¨Tا�jوqى��جريدة�الوفدكذلك�نشرت� .حقائق���مجال�للشك�فTا

�صـحيفة�الوفـدبينمـا�أعـدت� .ها�حقائق�مؤكدةولم�يعلن�الخ�EIمصدر�محدد�للمخططات�ال�0Xقدمها�الخ�EIع�ى�اعتبار  "ل�خوان�للحشد�ضد�الدستور 

بينمـا�،�مقدمـة�هـذه�الجملـة�ع�ـى�اعتبارهـا�معلومـة" الدسـتور �هخوانية�مسعورة�لتشـويإحملة�"بعنوان�،�٢٠١٣ديسم١٠��EIعدد�جريدة��٩ص�ا�تحقيًق 

: خـوان�¾�ـددون  خـر�بالصـفحة�نفسـها�بعنـوان�آوتحقيـق�،�سـئلة�متنوعـة�تـدلل�ع�ـى�فكرتـه�ع�ـى�مجموعـة�مـن�اصـادرأي�احرر�الـذي�طـرح�أكان�هذا�ر 

  .عنف�وعمليات�انتحارية�ومظاهرات
 ٢٠١٣ديسم٣١��EIو�٢٣وصحيفة�الجمهورية�أعداد�،�ديسم٥�،٨�،٩�،٢٦�EIأعداد��جريدة�}هرامراجع��٢٨
  ٢٠١٤يناير��١وعدد�،�٢٠١٣ديسشم١٠�،١٣�،١٦�،١٨�EI: الوفدجريدة�راجع�أعداد��٢٩
 ٢٠١٤يناير�٢٠١٣�،١ديسم١٠�،١٩��EI جريدة�ا�صري�اليومراجع�ع�ى�سبيل�اثال�أعداد��٣٠
بــfن�ربط�الــوالجــدير�بالــذكر�أن�مقدمـة�الEIنــامج�دائمـة�.٢٠١٤ينـاير��٢و�٢٠١٣ديســم٧�،١١�،١٠�،١٥�،١٢�،٢٩�EIراجـع�حلقــات�برنـامج�الحيــاة�اليــوم�Gـي�٣١

يـك�Sـي�أمـا�ر �،يـه�وقـت�'سـتفتاء؟إمـال�نتوقـع�أ§�ـاردة�ل�ـا�يحصـل�ده�ا" خـ'ل�أسـئلة�توجTيـة�مثـلمfن�بجهود�)خوان�Þفساد�=ستفتاء�من�أخطة�الت
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 ر�ا�صادر�والضيوف�وطبيعة�ا�داخ	تغياب�التنوع�والتوازن�Sي�اختيا .٣

،�و��نقصـد�هنـا�التنـوع�Gـي�ختفي�عنصر�التنوع�Gي�اختيار�اصـادر�والضـيوفاوسائل�)ع'م�الث'ثة��أنماطع�ى�مستوى�

بــل�التنــوع�Gــي�الضــيوف�واصــادر�اعIــEة�عــن�التوجــه�الواحــد،�jمــر�الــذي�يضــاعف�مــن� ٣٣وجهــات�النظــر�والــرؤى�فقــط،

  .)ع'م�حG�WXي�تنويع�اصادر�اعEIة�عن�التوجه�نفسه�حجم�تقص�Efوسائل

�٣٤،مEfفـــت�الـــت'وي�وTÕـــاني�الجبــــاqي،�رصـــد�التقريـــر�تكـــرار�شـــديد�ل'ســـتعانة�بكـــل�مـــن�للدســـتور �اؤيـــدينبـــfن�الضـــيوف�ف

حـامي�fن�فيعـد�االقانوني�بfنأما��٣٦نبا�بو��عضو�لجنة�الخمسfن�عن�الكنيسة،j  jقباطوعن� ٣٥كممث'ت�عن�ارأة،

ناهيـــك�عـــن�تكـــدس�وســـائل�)عـــ'م�ببـــاæي�أعضـــاء�لجنـــة�الخمســـfن�. ا�Gـــي�وســـائل�)عـــ'مjكáـــ�Eظهـــوًر �ســـ'مبوqيعصـــام�) 

Eــfـــى�حـــد�كبqة�إÚـــfم�لهــا�متحT¨ـــواد�الدســـتور�ومناقشـــ�ســـيما�أن�)ع'ميـــfن�لـــم��،الــذين�مـــن�الطبيQـــي�أن�يكـــون�عرضــهم�

jكáــــ��Eالفضــــائية�ا�صــــريةتعــــد�Gــــي�هــــذا�)طــــار��.خلصــــوا�إليــــهيحرصــــوا�ع�ــــى�مــــواجه¨Tم�بــــرؤى�مخالفــــة�أو�متحفظــــة�ــــا�

لتأييـد�الدسـتور�عبـارة�عـن��-فواصـل-"هـاتو بروم" استضافة�Üعضاء�الخمسـfن،�كمـا�أن�معظـم�وسـائل�)عـ'م�صـنعت

تسجي'ت�مقتطعة�من�كلمات�أعضاء�لجنة�الخمسfن�Gي�لقاءات�تلفزيونية�متنوعة،�وتكرر�إذاعـة�مثـل�هـذه�الفواصـل�

  .مكثف�خ'ل�فEFة�الرصدبشكل�

ا�التنـوع�ع�ـى�مسـتوى�وجهـات�النظـر�اطروحـة،�فمعظـم�التغطيـة�)ع'ميـة�مTUـا�مؤيـدة�للتعـدي'ت�وبالطبع�اختفى�تماًم 

ا�مـــن�أي�رأي�غfـــ�EلXـــ�0تســـتطلع�رأي�اـــواطنfن�تخلـــو�تماًمـــاوالتقـــارير�اصـــورة� ،الدســـتورية،�دون�أي�تحفـــظ�أو�اعFـــEاض

  .ئل�ال�0Xيختار�)ع'ميfن�عرضهاوالرسا�٣٨خ'ت�التليفونيةوكذا�ادا�٣٧مؤيد�للدستور،

وحلقـة�واحـدة�مـن�برنـامج�خطـوط�عريضـة�ع�ـى�قنـاة��٣٩،ON TVفباستثناء�بعض�حلقات�برنامج�أخر�ك'م�ع�ـى�شاشـة�

MBCى��٤٠،مصر��ديسم�EIمن�برنامج�ممكن��١٩وحلقة� ٤١،فضائية�الحياةوحلقات�معدودة�من�برنامج�الحياة�اليوم�ع

                                                                                                                                                                                     

 ا�ناخ�العام�ومحاوsت�خوان�تعطيل�الدستور؟
 ٢٠١٣ ديسم٢٤�EIحلقة��:راجع�ع�ى�سبيل�اثال�٣٢
كمـــــا�،�ديســـــم٧�EIأ`Tـــــا�استضـــــافت�ضـــــيف�معـــــارض�للتعـــــدي'ت�الدســـــتورية�هـــــو�مجـــــدي�قرقـــــر�Gـــــي�حلقـــــة�برنـــــامج�الحيـــــاة�اليـــــوم��لقنـــــاة�الحيـــــاةيحســــب��٣٣

وقــد�نشـب�خــ'ف�بينــه�وبــfن�الضــيف�jخــر�،�بالشـئون�)ســ'مية�Gــي�ســياق�التعليــق�ع�ـى�اعتبــار�الجماعــة�إرهابيــة�اديســم�EIخبfــEً �٢٤استضـافت�Gــي�حلقــة�

  .وحاولت�اذيعة�أن�تفسح�اجال�لوج��0النظر�"دم[نأمش�وطني[ن،�مش�ب����،مش�رجالة"`Tم�لذي�أصر�ع�ى�نعت�)خوان�بأا
مـرة،�بينمـا�جـاءت�TÕـاني�الجبـاqي�Gـي�ارتبـة�الثانيـة��٥٠اقEFبت�عدد�مرات�ظهور�مEfفت�الـت'وي�Gـي�)عـ'م�خـ'ل�فFـEة�الرصـد�لهـذا�التقريـر�إqـى�أكáـ�Eمـن��٣٤

  .ا�أك�Eáمن�مرة�ع�ى�معظم�وسائل�)ع'مqى�=ستعانة�TÙما�Gي�اواد�)ع'نية�الداعمة�للدستور،�وال�0Xتذاع�يوميً بفارق�ليس�بكبEf،�هذا�باÞضافة�إ
Tـاد�أبــو�القمصـان�ال:ـباÞضـافة�إqـى�تكـرار�=سـتعانة�بــ ٣٥ جـاء�معـدل�ظهـورهن�متكـرر�ولكـن�بفـارق�ضـخم�عـن�jســماء��'تـيهـدى�الصـدة�وعـزة�عشـماوي�̀و

  .السابقة
ضـروس�وتصـريحات�ل�نبـا�بـو��مTUـا�ع�ـى�سـبيل�اثـال�ع�ـى�بعـض�الحـوارات�مـع�البابـا�توا�واقتصـر ،�ابمصادر�كنسية�كان�محدودً �=ستعانةبشكل�عام� ٣٦

  .٢٠١٣ديسم٣١�EI جريدة�الوطنو،�يناير�٥حلقة��CBCقناة�،�ما�ورد�Gي�برنامج�هنا�العاصمة
وتعكــس�،�حيــث�جــاءت�معظــم�تقــارير�القنــاة�تفتقــر�للتنــوع�والتــوازن ،�اع�ــى�مــدار�فFــEة�الرصــد�أكáــ�Eالتقــارير�الخارجيــة�تحfــÚً �الفضــائية�ا�صــريةســجلت� ٣٧

�ناهيك�عن�الصياغات�)نشائية�اتحÚfة�راسـ�ي�التقـارير�الخارجيـة�الـواردة�Gـي�سـياق�النشـرات�)خباريـة�الXـ�0يفFـEض�أ��تشـهد�أي�إبـداء،�انحياز�واضح

 .ديسم١٨�EIو�١٧اجع�ع�ى�سبيل�اثال���الحصر�نشرات�ر  .للرأي
بــل�أن�بعضــها�،�كانــت�تحمــل�وجهــات�نظــر�متنوعــة،�لـزم�التنويــه�أن�بعــض�اــداخ'ت�التليفونيــة�الــواردة�Gــي�بــرامج�البــث�اباشــر�التلفزيونيــة�و)ذاعيــة ٣٨

  ٩صراجع�الجزء�الخاص�باصادرة�ع�ى�حق�اتلقي�Gي�هذا�التقرير�،�اهنيةتسم�بعدم�اإ��أن�تعاطي�)ع'ميfن�معها�،�ا�Üداء�)ع'متضمن�انتقادً 
وyــي�مــن�الفقــرات�القليلــة�الــذي�شــهدت�ظهــور�ضــيوف�معارضــfن�،�٢٠١٣ديســم٣١��EI ON TVفضــائية�مــن�برنــامج�أخــر�كــ'م�ع�ــى��٧ × ٧بــدأت�فقــرة��٣٩

 .إ��النطاق�الزم�0Èلهذا�التقرير�لم�يشهد�سوى�عشر�حلقات،�التعدي'تتتاح�لهم�مساحة�متساوية�Gي�مناظرة�أمام�داعم�0،�للتعدي'ت�الدستورية
  .وال�0Xشهدت�مواقف�متنوعة�من�اادة�الخاصة�بنسبة�العمال�والف'حfن،�ديسم٦�EIحلقة��٤٠
  ٢٠١٣ديسم١٤��EIوكذا�حلقة�،�ديسم٩�EI فضائية�الحياةراجع�حلقة�الحياة�اليوم�ع�ى��٤١
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يختفي�أي�نقـاش�يطـرح�وجـه�نظـر�معEFضـة�أو�،من�برنامج��زم�نفهم�ع�ى�القناة�نفسـها�٢٠١٤يناير��١وحلقة�،�CBC ع�ى

  .متحفظة�ع�ى�بعض�مواد�الدستور 

إذ�كــــادت�تختفــــي�مــــن�صــــفحات�الــــرأي�Gــــي� G٤٢ــــي�الصــــحف�كانــــت�صــــفحة�اقــــا�ت�yــــي�=نعكــــاس�jوضــــح�لغيــــاب�التنــــوع

ا�مــــــن�مــــــواد�مقــــــا�ت�أو�أعمــــــدة�رأي�تتنــــــاول�بــــــالتعليق�أو�الــــــتحفظ�أًيــــــالصــــــحف�القوميــــــة�والخاصــــــة�محــــــل�الرصــــــد�أيــــــة�

الدســتور،فG�0ªــي�مجملهـــا�مقــا�ت�تحشـــد�لقبــول�التعـــدي'ت�الدســتورية،�وتمتــدح�Gـــي�انجــازات�لجنـــة�الخمســfن،�فتـــأتي�

حـــــروف��٤٣ن،fنعــــم�الXـــــ�0تنتظرهــــا�مصـــــر�مــــن�اصـــــري: ع�ــــى�النحـــــو�التـــــاqي�–ع�ـــــى�ســــبيل�اثـــــال–معظــــم�عنـــــاوين�اقــــا�ت�

)رادة�الشـــــــعبية��٤٧،نعــــــم�لدســـــــتور���يفـــــــرط�Gــــــي�الFـــــــEاب�الـــــــوط٤٦�0È،نعـــــــم�للدســـــــتور �٤٥،ـــــــاذا�نعـــــــم�للدســــــتور  ٤٤،لعبــــــور ا

  ٤٨.و=ستفتاء�ع�ى�الدستور�بنعم

 ًÚfالصحف�ترك�Eáة�الرصـد�وتعد�صحيفة�الوفد�من�أكEـFـى�مـدار�ف�ا�ع�ى�فن�اقال�كوسيلة�للحشد�لتأييد�الدستور،�فع

ة�للدســـــتور�باســـــتخدام�عبـــــارات�إنشـــــائية�شــــــديدة�اـــــدح�والتعظـــــيم�Gـــــي�التعــــــدي'ت�جـــــاءت�كـــــل�مقـــــا�ت�الجريـــــدة�مؤيــــــد

ا�نحو�تحقيق�التوازن�Gي�صفحة�بينما�تجدر�)شارة�إqى�أن�صحيفة�الشروق�jك�Eáسعيً �٤٩.الدستورية�ولجنة�الخمسfن

  ٥٠".ة�للمدنيfن�سيما�مادة�احاكمات�العسكري"اتحفظة�ع�ى�بعض�مواد�الدستور�الرأي�بعرض�بعض�اقا�ت�

ا�Gــــي�التعبfــــ�Eعــــن�غيــــاب�التنــــوع�Gــــي�الصــــحف،�فع�ــــى�مــــدار�فFــــEة�البــــث�لــــم�تنشــــر�ا�رئيســــيً كــــذلك�لعــــب�فــــن�الكاريكــــات�Efدوًر 

 
ً
وكـــــذا�انتشـــــرت�Gـــــي��٥١.أو�بشـــــكل�ضـــــم�0Èالحشـــــد�لتأييـــــد�الدســـــتور �صـــــحيفة�قوميـــــة�كاريكـــــات�Efواحـــــد���يتضـــــمن�صـــــراحة

  ٥٣.الرسوم�الكاريكاتEfية�اؤيدة�للدستور �٥٢الصحف�الخاصة

 مصادرة�حق�ا�تلقي�Sي�التعب[.�عن�رأيه،�والتطاول�عليه�أحيانا .٤

شرنا�إqى�غياب�التنوع�ع�ى�مستوى�الضيوف�واصادر�Gي�وسائل�)ع'م،�فقـد�كـان�مـن�اؤسـف�أن�تحـاول�أإن�كنا�قد�

واعEFاضـــه�ع�ـــى��٥٤سياســـ¨Tا�التحريريـــة�أو�الـــتحفظ�علTـــا،بعـــض�وســـائل�)عـــ'م�مصـــادرة�حـــق�اتلقـــي�Gـــي�=خـــت'ف�مـــع�

أو�ربمــــا�محاولتــــه�تــــذك�Ef)عــــ'م�بحقيقــــة�دوره،�٥٥غيــــاب�التنــــوع�والتــــوازن�Gــــي�محتواهــــا،
jمــــر�الــــذي�يعكــــس�وËــــي�م�Tــــر��٥٦

                                                           
ولكTUـا�تبقـى�ملÚFمـة�بالسـQي�نحـو�،���توجد�مسئولية�ع�ى�الوسيلة�)ع'ميـة�بشـأن�محتـوى�اقـا�ت�وتوجـه�أصـحاTÙا�تجدر�)شارة�Gي�هذا�الصدد�انه�٤٢

  .حيث�تعد�=نتقائية�Gي�النشر�نمط�من�التحÚf،�تحقيق�الحد�jدنى�من�التنوع�والتوازن�Gي�طبيعة�Öراء�ال�0Xتطرحها�Gي�صفحات�الرأي
 .٢٠١٣ديسم٨��EI }هرامجريدة�،�مقال�لسكينة�فؤاد�٤٣
 ٢٠١٣ديسم٨�EIعدد��١٠ص��}هرام جريدة،�مقال�اجدة�حسfن�٤٤
 ٢٠١٣ديسم١٤�EI }هرامجريدة� ١٠مقال�لعبد�العظيم�الباسل�ص��٤٥
  .٢٠١٣ديسم٥��EIلزينات�إبراهيم�Gي�عدد��بصحيفة�الجمهوريةومقال�بالعنوان�نفسه�،�١٠ديسم�EIص��٢٣عدد��}هرامجريدة�،�سامية�أبو�النصر�٤٦
بالصـــفحة��ةمقــا�ت�أخــرى�تحمــل�عنــاوين�مشــا٥�TÙهـــذا�اقــال�جــاء�ضــمن�( ١٠ديســم�EIص��٥عــدد��الجمهوريــةجريــدة�Gــي�مقــال�ســمية�عبــد�الــرازق��٤٧

 )نفسها
 )الرسالة�واعWÈهذا�باÞضافة�قا�ت�أخرى�بالصفحة�نفسها�تحمل�نفس�( ديسم٢٢�EIعدد�،�١٨ص�،�جريدة�الجمهورية ٤٨
 .٢٠١٣ديسم٥�،٦�،٧�،٩�،٢٠��EI جريدة�الوفدراجع�ع�ى�سبيل�اثال���الحصر�أعددا��٤٩
  .٢٠١٣ديسم٢١�EIالصادر�Gي� الشروقجريدة�من�عدد��٦راجع�ع�ى�سبيل�اثال�صفحة� ٥٠
 .٢٠١٤يناير��٢و،�٢٠١٣ديسم١٧�،٣١��EIأعداد�وع�ى�سبيل�اثال���الحصر�راجع�،�جريدتي�}هرام�والجمهوريةراجع�رسوم�الكاريكاتG�Efي��٥١
،�وعـدم�التوجيـه�اباشـر�مـن�خ'لهــا�وقـف�واضـح�مـن�التعـدي'ت�الدســتورية،�ا�ع�ـى�تنـوع�رسـوم�الكاريكــاتEfأيضـا�jكáــ�Eحرًصـ�الشـروقجريـدة�كانـت� ٥٢

  .ع�ى�سبيل�اثال�٢٠١٣ديسم٩��EIو�٤راجع�أعداد�
 .٢٠١٣ديسم�EI ١٠�،٢١ ا�صري�اليومجريدة�راجع�أعداد� ٥٣
 ."ا�واطن�من�حقه�يقول�نعم�أو��sبس،�بصراحة�هو�sزم�يقول�نعم�عشان�مصر: ا�ذيع" خر�الTUارأ" ديسم�EIبرنامج�٢٩ قناة�ال§�ارع�ى��٥٤
فتـــدخلت�ا�ذيعـــة� "و��أنـــا�مـــش�بقولـــك�شـــارك�بـــنعم�أ" ديســـم�EIأن�يقـــول�للمشـــاهد�٩حلقـــة��GـــيCBC قنـــاةع�ـــى�حـــرص�ضـــيف�برنـــامج�هنـــا�العاصـــمة��٥٥

  "نزل�قول�نعمإنا�بقولك�أنت�حر�بس�إكون�واضحة،�عايز�تقول��sأالصراحة�يع���عشان��،نزل�شارك�بنعمإنا�بقولك،�أ" وقالت
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  ٥٨.وإصرار�)ع'م�ع�ى�تنميط�صورة�سلبية�لكل�من�يختلف�مع�مواقفه�٥٧للمواطنfن�بدور�)ع'م،

وأن�دور��٥٩مــن�)ع'ميــfن�ومقــدمي�الIــEامج�قــد�أقــروا�بحــق�اتلقــي�Gــي�التعبfــ�Eعــن�رأيــه�بحريــه،�اددً الجــدير�بالــذكر�أن�عــ

بـل�يتوقـف�عنـد�الشـرح�والتفسـEf،�إ��أن�)ع'ميـfن����٦٠يتضـمن�توجيـه�اـواطنfن،�–�سيما�املـوك�للدولـة– )ع'م

،WX٦١أنفسهم�الذين�أقروا�هذه�الحقوق،�صادروها�بأشكال�ش� 
ً
  ٦٢.افجة�أحيان

)ســــاءة�إليــــه�أو� وقــــد�كــــان�مــــن�اؤســــف�أن�ينحــــاز�)عــــ'م�إqــــى�رأيــــه�إqــــى�الحــــد�الــــذي�يصــــل�إqــــى�التطــــاول�ع�ــــى�اتلقــــي�أو

  ٦٣.رائهآ=س¨Tزاء�وال¨Tكم�ع�ى�

Gــي��–املــوك�للدولــة– ٦٤ديــو�مصــرى�را�ــمقــدم�برنــامج�أم�الــدنيا�ع –��الحصــر�ثــالع�ــى�ســبيل�ا–تجــد� بــfن�)ذاعــاتف

 �٩ حلقة
ً

 ديسم�EIينعت�متصل�يرفض�طريقة�التلقfن�الذي�ينتهجها�)عـ'م�للحشـد�لقبـول�التعـدي'ت�الدسـتورية�قـائ'

قــرر��مســتمع�أخــر بينمــا�رد�ع�ــى��".يونيــو�٣٠ أهــدافيونيــو�و٣٠��sمــش�مــع��نــتإنــا�مــش�ضــدك�لكــن�أنــت�ليــك�رأي�إ"

بخاطــب��أنــا ،نعــم�يقولــواSــي�م	يــ[ن�نــازل[ن� ،نــت�حــرإم�ــ.وحش��"ديســم/.�١٨مقاطعــة�'ســتفتاء�بانفعــال�Sــي�حلقــة�

                                                                                                                                                                                     
ان¤��مـ[ن�وال�ـي�معـاكي�علشـان�تفرºـ��¹ع�ـي�النـاس�يقولـوا��تقول : ٩٠.٩٠ ذاعةإذيQى�برنامج�مكملfن�وانتو�مروحfن�ع�ى��ةGي�رسالة�مستمع�موجه�٥٦

مصـر�هتواجـه�إرها�Ãـا�بـنعم�ع�ـي�الدسـتور،�مصـر�كلهـا�هتµـ«ل�" ورد�ا�ـذيع.احنـا�مصـري[ن�وطنيـ[ن�كفايـة�إرهـاب�كفايـة�اتكـال: ،�فقالت�ا�ذيعـة!ية؟ا

 .يناير�كلها�مصر�هتعدي�لÆمام�اقعد�انت�قول�s،�وشجع�رهابي[ن�ال�ي�انت�بتشجعهم،�محدش�هيقدر�يقف�قدام�مصر�وثورا±�ا�١٥و�١٤
)ع'م�بتسليط��- دون�إبداء�مواقفهم- ،�طالب�اواطنfنCBCقناة� ديسم�EIع�ى�١٤رية�Gي�تقرير�يستطلع�أراء�اواطنfن�حول�التعدي'ت�الدستو Gي� ٥٧

  .فهذا�هو�دوره،�الضوء�ع�ى�مواد�الدستور 
½ـــي�أن�مـــن�يقـــول�نعـــم�مصـــري،�ومـــن�يقـــول��ا�عـــد�كاتـــب: ديســـم�EIقـــال�١١حلقـــة�"لســـكريبت"ءة�مـــذيع�برنـــامج�أفهمونـــا�وأثنـــاء�قـــرا�الفضـــائية�ا�صـــرية٥٨

  .قى�مصري�و�sمخلص�و�sمحب�لوطنهمصري�أيضا،�لكن�انا�بختلف�معاه�Sي�الرأي،�ال�ي�هيصوت�ب	�عايز�يعطل�البلد�وأكيد�مش�هيب

مـا�الـذي�يمكـن�ان�نقولـه�للمصـري[ن�" ا�سـؤاله�لضـيفهديسـم�EIموجًهـ�G٢٦ـي��خبـارالنيل�لÆ فضائية�ع�ى�مقدم�برنامج�من�القاهرة�: ع�ى�سبيل�اثال٥٩ 

قالــت�،�ديســم٨�EIوGــي�حلقــة�، نــا�وحضــرتك�نوافــق�ع�ــى�الدســتور�لكــن��sنلــزم�آخــرين��Ãــذه�ا�وافقــةأللمشــاركة�باطمئنــان�دون�توجيــه�معــ[ن،�ربمــا�

 .دورنا�التوعية�بضرورة�ا�شاركة�Sي�الدستور�بدون�توجيه�ا�شارك[ن: مذيعة�برنامج�مباشر�من�القاهرة
ذنك�عشان�مش�عايزين�حد�يقول�إحمد�بعد�أستاذ�يا�أ�s: ديسم١٩�EIضيفها�Gي�برنامج�الدين�الحياة�يوم��الفضائية�ا�صريةبت�مذيعة�طال ٦٠

µم�ا�صري�او�ماسب[.و�بيوجه�حد،�¾�منا�الناس�ت	ل�لصناديق�'ستفتاء« 'ع  
ديسم�EIقالت�مقدمة�برنامج�الحياة��١٥ففي�حلقة�،�محدد�هالعديد�من�)ع'ميfن�أقر�هذه�الحقيقة�ولكنه�عاد�لتوجيه�اواطنfن�للتصويت�Gي�اتجا�٦١

ت�طالبــــولكTUــــا�عـــادت�و،�هم�هــــو�ا�شــــاركةو��sفــــا أن�مــــن�الµــــ«ول�للمشــــاركة�Sــــي�'ســــتفتاء�ســــواء�بــــنعم�[sبــــد�للمصــــري :فضــــائية�الحيــــاةاليـــوم�ع�ــــى�

  ديسم٢٤�EIبشكل�صريح�Gي�حلقة�برنامجها�Gي��الدستور ا�شاهدين�بالتصويت�بنعم�ع�ى�
نـت�مهـتم�فعـ	�تعـرف�إا�إذ�قـال�نًصـ،�ع�ـى�اسـتخفاف�بحـق�اتلقـي�ي تنطـو ،�ON TVع�ـى��صـادمة�٢٥/٣٠ديسـم�EIجـاءت�مقدمـة�مـذيع�برنـامج��G١٧ي��٦٢

الدستور،�بذمتك�كده�علشان�خاطري�خلينا�صراحا�مع�بعض،�سيبك�من�الناس�دي،�خليك�معايا�انا�بقى،�بـذمتك�ان�هتقـول�نعـم�للدسـتور�او�

وط���،�ال�ي�هيقول�نعم�للدستور�هيقول�نعم��سـتقبل�بـ	�حكـم�مرشـد،�نعـم�لبلـد�ا�واطنـة،�نعـم�ل	صـطفاف�الـ!�sع�ى�الدستور�علشان�مواده؟

كـــان�مــن�غ[ــ.��sيقــرا�مــواد�و�sيـــدرس�مــواد�و�sيعــرف�مــواد،�معلـــش�خلينــا�صــراحا�مــع�بعــض،�وال�ـــي�هيقــول��sلــو�الدســتور�كـــان�كلــه�ايــات�قرانيــة�

انــا��إخــوانيانــا��ل�خــوانانــا�بطبطــب��ل�خــوانانــا�منحــاز��خــواننــا�ضــد�ثــورة�مصــر�ضــد�أيونيــو��٣٠نــه�عــايز�يقــول�انــا�ضــد�هيقــول��sبرضــه،�ليــه� 

نـا�بتـاجر�بمـادة�Sـي�الدسـتور�ومـش�شـايف�غ[.هـا�ومعمـي�ب¥�ـا،�وتقعـد�تقـو½ي�ا�ـادة�رقـم�كـذا�أ إنسـاننـا�مـدÉي�حقـوق�أ }مريكـاننا�بتـاع�أبتاع�الغرب�

الدسـتور،�الشـويت[ن��مـادة�Sـي�٢٤٧يونيـو�و�sل¥�ـا�ع	قـة�بالــ���s٣٠لــ�..يونيـو�٣٠حنـا�نعـم�لــ�إ، فنينـه�سـوااا�دنحإوا�ادة�رقم�كذا�وتفر�Sي�ورق�قدامه�

 ."بتوع�ا�واد�دول�ده�ال�ي�عايز�ي/.ر�لنفسه�نعم�وال�ي�عايز�ي/.ر�لنفسه�s،�ال�ي�هو�برضه�شغل�الصالونات
إن�خوان�نـاس�تلقت�اذيعة�مكاة�من�متصل�قـال��٩٠.٩٠إذاعة�ع�ى�" وهو�كذلك�" Gي�برنامج G٢٥/١٢/٢٠١٣ي�يوم�: ع�ى�سبيل�اثال���الحصر ٦٣

و�ــا�تطــرق�ا�ســتمع�لرفضــه�وصــف�".انــت�شــايف�كــدة�: عــادي[ن�مــن�الشــعب�والحكومــة�عــايزين�يقصــوا�نــاس�عــن�نــاس،�فقالــت�ا�ذيعــة�مســتنكرة

بــت�انـت�تقـرا�كت[ـ.،�وتعــدي�ع�ـي�الدقهليـة�كـدة�تاخـد�جولـة�واتمËـ��¹هنـاك،�وكلم�ـ��تـاني�وعق: 'عـ	م�للجماعـة�با¼رهابيـة،�قالـت�ا�ذيعـة�بسـخرية

 !م[ن�مصدر�ا�علومة؟،�هيإ،�وضحكت،�وقال�هفيه�ناس�بتتكلم�كد�هن�لسإانا�مش�مصدقة�:" بسخرية
ا�وهذه�ارة�لم�يفسح�اذيع�أي�مجال�للمسـتمع�للتعبfـ�Eع�ـى�مـواطن�تحفظـه�ع�ـى�التعـدي'ت�لدسـتورية�واختـتم�اكاـة�سـريعً ،�ديسمG١٨�EIي�حلقة��٦٤

باحييــك�اســتاذ�محمــد،�وانــا�بعــد�الكــ	م�..ل�s،�هتقــول��sليــة؟�مــش�مجــرد�تســمع�اتنــ[ن�مــن�الجماعــه�ايــاهمعــايزك�تركــز�شــوية�قبــل�مــا�تقــو ": قـائ'

  .ال�ي�قل��ولك�هتقول�نعم
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بنخاطب�شعبنا�العظيم�يµ«ل�يقول��إحناسمعتك،��وأناعايز�تقولهم��أنتي��دخلت�تقو½ي�الكلمت[ن�ال�أنت...ا�	ي[ن

نــزل،�عــايز�تقعــد�Sــي�البيــت�إعــايز�تµــ«ل� ،بخاطــب�مــ[ن�أنــاعــارف��،�أنــاحــر نــتإنــت�حضــرتك�مــش�عــايز�تقــول�أ ،نعــم

رهــابالنــاس�نازلــة�تقــول�نعــم�عشــان�.. حــد�يµــ«ل�يقــول�نعــم،�مــاتµ«لش�خليــك�Sــي�بيتــكســيب�مكــان�لوا�أشــكرك،�

 ."تستقرو بلدنا�تم��¹Ë عشان�،عشان�التخابر�عشان�الجزارين�القتلة

فEFض�أن�تكون�يُ –خبار�بfن�الصحف�لجأت�صحيفة�jهرام�للطريقة�نفسها�ولكن�من�خ'ل�=فتتاحيات�والخواتم�ل� 

أدعــــو�اصــــريfن�للتصــــويت�ع�ــــى�"ديســــم�EIيقــــول��٢٩عــــدد���E١٣بصــــفحة�فتجــــد�احــــرر�Gــــي�خIــــ�–بــــ'�مقــــدمات�أو�خــــواتم

دعـوة�عمـرو� بـالتعليق�ع�ـى ا�الخIـEلعمـرو�موÎـ�WÍمختتًمـ�اا�حـادً نـه�شـهد�بنفسـه�تصـفيًق أا�مؤكـًد �"مشروع�الدستور�بـنعم

WÍـــــÎن�ل�موfصـــــري�ا
ً

م�ع�ـــــى�الدســـــتور�فهـــــو�ا�سيصـــــوتون�بـــــنعن�جميًعـــــfونحـــــن�نقـــــول�لـــــه�أن�اصـــــري"لتصـــــويت�بـــــنعم�قـــــائ'

  ٦٥."الخطوة�jوqى��ستعادة�مصر

مجمــل�الهجــوم�ع�ــى� ديســم٢٩�EIيــوم��٢٥/٣٠مــا�ع�ــى�مســتوى�القنــوات�الفضــائية�فقــد�لخصــت�مقدمــة�حلقــة�برنــامج�أ

كـــل�مـــن�"و�اتحفظـــfن�ع�ـــى�بعـــض�مـــواده�Gـــي�العديـــد�مـــن�القنـــوات�الفضـــائية،�إذ�قـــال�عـــTUم�اـــذيع�أمعارـــ�0Íالدســـتور�

و�تجـــاه�إنـــه�أالقـــادم،��=ســـتفتاءتجـــاه��أو اصـــريfن�تجـــاه�هـــذا�الدســـتور،��وإخـــ'صر�بحمـــاس�اصـــريfن،�شـــهِّ ن�يُ أيحـــاول�

ن�حــق�كــل�مــ،�صــبية�ا'عــب�السياســية...يتقــال�نعــم�للدســتور،�مقــراش�الوثيقــة،�حXــ�Wهــؤ�ء�الــذين�يــدعون�عــن�بغبغــة

عيـاqي،�الحقيقـة،�إنـه�حXـ�Wال�ـي�بيقولـوا��الناس�تع�EIعن�رأ�Tا،�وتختلف�وتقول��ÜحXـ�Wزي�مـا�yـي�عـايزة،�لكـن�ده�صـخب

 خايفfن�النظام�القديم�ي
ً

بجـيش� نا�بـرده�مـاأ من�ناس�بيTUا�وبfن�الجهل�ع'قة�وثيقة�رجع،�ك'م�هايف�وتافه�وطالع�فع'

 jم�ده�مستشــفى�T نــا�أمــراض�النفســية�والعصــبية،�ده�حالــة�عقليــة�مختلفــة،�ناحيــة�)خــوان�Þن�دول�هللا�يكــون�Gــي�عــ̀و

  ."عن�ادعfنبتكلم�

 التقاعس�عن�شرح�مواد�الدستور،�وقصر�النقاش�ع	مي�ع�ى�مواد�محدودة .٥

�–ورد�Gي�معظم�الوسائل�)ع'مية– ا�واد�الدستور،�ومدح�Gي�نصوصهتجدر�)شارة�Gي�هذا�الصدد�أن�ثمة�استعراضً 

�ولكـن�دون�تقـديم�شـرح�واٍف �٦٦عTUـاإذ�أخذ�الضيوف�و)ع'ميfن�ع�ى�عاتقهم�التأكيد�ع�ى�جودة�التعـدي'ت،�والـدفاع�

 ٦٧قنــــاة�الفضــــائية�ا�صــــريةكمــــا�تجــــدر�)شــــارة�إqــــى�أن�. أو�مناقشــــة�منطــــق�اعEFضــــfن�علTــــا�،للمــــواطن�حتــــوى�اــــادة

ناقشة�مواد�الدستور�مع�مجموعة�من�الضيوف،�لتمكـfن�اـواطن�مـن�" دستور�بلدنا" بعنوان�ايوميً �اتخصص�برنامًج 

اؤيـد�للدسـتور�-الضـيف�ن ا�ما�يقروا�موقفهم�الداعم�واد�الدستور،�ويشاركو الEIنامج�غالبً �و مذيع�لكن.تحديد�موقفه

فضـــل�بـــ[ن�كـــل�} نـــه�أديســـم�EIع�ـــى�ســـبيل�اثـــال�نعتـــه�اـــذيع�Gـــي�ديباجـــة�طويلـــة�ب�٨ففـــي�حلقـــة�. Gـــي�مـــدح�مـــواده�-اغالًبـــ

                                                           
ا�عـن�ناهيك�عن�خطأ�التعميم�وفرض�الـرأي�ع�ـى�اتلقـي�و)نابـة�عنـه�Gـي�الـرد�الXـy�0ـي�بعيـدة�تماًمـ،�بالخ�EIللرأيخلط�احرر�Gي�هذا�الخ�EIبشكل�فج�٦٥

  .راء�محرريهآسمات�الخ�EIاجرد�الذي���ينطوي�ع�ى�
�:فع�ـــى�ســـبيل�اثـــال،�ا�ع�ـــى�أســـئلة�وتعليقـــات�اشـــاهدين�واســـتمعfنردً ،�بعـــض�)ع'ميـــfن�تولـــوا�الـــدفاع�عـــن�مـــواد�الدســـتور�نيابـــة�عـــن�اتخصصـــfن٦٦

 �"مـادة�وزيـر�الـدفاع" ٢٣٤اـادة�ع�ـى�ن�إقنـاع�احـد�اسـتمعfن�اتحفظـ٩٠٩٠�fإذاعـة�حاول�مذيع�برنامج�كـ'م�باصـري�ع�ـى�
ً

خ�ـي�بالـك�دي�مـادة�" قـائ'

انــا�....وحــط�نفســك�مكــان�ا�ؤسســة�العســكرية�هــل�ينفــع�رئــيس�جمهوريــة�يÌــي�ويقعــد�يغ[ــ.�النــاس�زي�مــا�حصــل�قبــل�كــدة�،ســن[ن�٨انتقاليــة��ــدة�

دة�السيÎـ��¹هـو�ال�ـي�بيمËـ��¹الرؤسـاء�وراح�اول�قـرار��لو�جالك�رئيس�جمهورية�وقالـك"،�ثم�طرح�سؤال�ع�ى�ا�ستمع�"او�ضد بفتح�نقاش�مش�مع

ينـــاير�فقــــد�قـــال�Gــــي��G١ــــي�حلقـــة�،�فضــــائية�ال§�ـــارخــــر�الTUـــار�ع�ـــى�أمــــا�مقـــدم�برنـــامج�أ "!دة�يجـــوز؟...حـــده�ممËـــ��¹وزيــــر�الـــدفاع�الحــــا½ي�الفريـــق�السيÎــــ�¹

حنـا�كنـا�Sـي�ب	عـة،�وSـي�حـد�ممكـن�إنا�اتحمست�لحصانة�وزير�الـدفاع�ومـش�مجاملـة�للسيÎـ�¹،�بـس�أ"ا�ع�ى�رسائل�اشاهدين�افتتاحية�برنامجه�ردً 

  ."نقذوناأيحدفلك�دوبارة�وهما��نكميشوفك�Sي�الب	عة�ويتكلم�وخ	ص،�وحد�تاني�م
TÕا�)خباريــة�تنطــوي�اظــم�برامجهــا�ونشــر إ��أن�مع،�هتمامهــا�بقضــية�الدســتور اGــي�ارتبــة�jوqــى�بــfن�القنــوات�Gــي�معــدل��قنــاة�الفضــائية�ا�صــريةتــأتي� ٦٧

 jى�توجيه�صريح�لقبول�الدستور�فيما�عدا�برنامج�مباشر�من�مصر�الذي�تحاول�مقدمته�تو�ي�الحد��وكـذا� ي�بـالخEIأمن�اهنية�وعدم�خلط�الـر �ىدنع

 .ديسم�EIمن�الEIنامج�١٤�،١٦و��١١و�٩سبيل�اثال�حلقة��ع�ىراجع�.دون�توجيه�الدستور تحاول�عرض�وجهات�النظر�اتنوعة�حول�مواد�
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�١٦ديسـم�EIبـدأ�اـذيع�الحلقـة�مطالبـا�بالتصـويت�بأعـداد�كبfـEة�و)د�ء�بـنعم،�وGـي�حلقـة��١١،�وGي�حلقة�دسات[.�مصر

ديسـم�EIطـرح�اـذيع�السـؤال��١٧ا�Gـي�حلقـة�،�وأخfـEً يونيـو ٣٠هذا�استفتاء�جديد�ع�ى�ثورة�ديسم�EIاس¨Tل�الحلقة�بان�

فضـل�Sـي�نـه�دسـتور�واعـد،�} يت�بنعم؟�وأجـاب� قد�يسأل�البعض��اذا�يدعو�ع	م�الناخب[ن�للتصو "ع�ى�نفسه�

  ."تاريخ�الدسات[.�ا�صرية،�نعم�للدستور�sنه�خرج�بشكل�توافقي

ا�حـــول�الدســتور،�ناهيــك�عــن�عــدد�ضــخم�مــن�اللقــاءات�و)ع'نـــات�ا�يومًيــبرنامًجــ�قنــاة�النيــل�لÆخبــاروكــذا�خصصــت�

 jي�حلقات خباروGا�وسائل�)ع'م�TÙ�0استعانت�Xصادر�الإ��أن�اتابعة�الدقيقة� وموضوعات�خصص¨Tا�للدستور،�وا

أن�معظـــم�ضـــيوف�الIـــEامج�إمـــا�مـــن�أعضـــاء�لجنـــة�الخمســـfن�أو�مـــن�مؤيـــدي�التعـــدي'ت�الدســـتورية،�فتلـــك��نكشـــفت�عـــ

  .غايرة�أو�نقد�للمواد�محل�النقاشالفقرات���تطرح�أية�رؤى�م

حســب�لهـا�محــاو�ت�محــدودة�ر�مـن�التــوازن،�إذ�يُ ا�بــfن�الصــحف�ع�ـى�تحقيــق�قــدوتظـل�جريــدة�الشـروق�yــي�jكáــ�Eحرًصـ

�ستضـــافة�أراء�معارضـــة�ومتحفظـــة�ـــواد�الدســـتور�ع�ـــى�صـــفحاTÕا،�ســـواء�مـــن�خـــ'ل�مـــواد�الـــرأي�أو�=ســـتعانة�TÙـــم�Gـــي�

  ٦٨.التحقيقات�الصحفية�ال�0Xتجر�Tا�الجريدة

حســـب�اســـاحات�واـــدد�–أ`Tـــا�أمـــا�إذ�أردنـــا�تحديـــد�اـــواد�الXـــ�0كانـــت�محـــل�نقـــاش�إع'مـــي�خـــ'ل�هـــذه�الفFـــEة،�ســـنجد�

انية�Gي�ارتبة�jوqى�بفارق�كب�Efعـن� –الزمنية�ومعد�ت�التكرارEIتيب�إجراء�=نتخابات�الرئاسية�والEFادة�الخاصة�با

  .احاكمات�العسكرية،�النظام�=نتخابي ،أي�مادة�أخرى،�تلTا�مواد�الهوية،�إلغاء�نسبة�العمال�والف'حfن

Gــي�هــذا�الصــدد�أن�ثمــة�تعمــد�إع'مــي�للــربط�بــfن�قبــول�التعــدي'ت�الدســتورية�والحشــد�لEFشــيح�الفريــق�وتجــدر�)شــارة�

انيــة�أو�عبــد�الفتــاح�السي�ــ�0Íلرئاســة�الجمهوريــة،�وذلــك�تحــت�مظلــة�مناقشــة�اــادة�الخاصــة�بأســبقية�= EIنتخابــات�ال

  .الرئاسية

 �jكEá من�خ'ل�برنامج�أم�الدنيا��ذاعة�راديو�مصرإكانت��مافبين
ً
سـتورية�ونجـاح�الفريـق�دلتعـدي'ت�الاا�بfن�تمرير�ربط

Íــي�=نتخابــات�ال�0عبــد�الفتــاح�السي�ــG ــ�0وجههــا�ئاســية،�رXــذيعفمعظــم�الــدعوات�الللçــÚول�Gــي�=ســتفتاء�كــان�يلحقهــا��ا

 ينــاير�١ فع�ــى�ســبيل�اثــال�علــق�اــذيع�Gــي�حلقــة�،ينــاير�لــدعم�ترشــح�الفــرق�السي�ــ�0Íللرئاســة�٢٥بالــدعوة�للçــÚول�يــوم�

�EــIــي�خ� "نقابــة�العامــة�للمحـــام[ن�تناشــد�الشــعب�ا�صـــري�با�شــاركة�Sــي�'ســتفتاءال"ع
ً

نعــم�لدســتور�مصـــر�" ،�قـــائ	

أرجـوكم�ركـزوا�Sـي�. يرهابهذا�التنظيم� . .يخوانرهاب� يد�واحدة�ضد�هذا� إالعظيم،�نعم�sستقرار�مصر،�كلنا�

  ".ا��صرعبد�الفتاح�السي��¹Îرئيًس �تطالبوا�ب�.شيح�هيام�'ستفتاء�عشان�بعد�كدأ

مـــن�حـــوار�مقدمـــة��}ك/ـــ. احتـــل�النقـــاش�حـــول�ترشـــح�الفريـــق�السيÎـــ��¹للرئاســـة�الجـــزء��مصـــر �MBCع�ـــى�فضـــائية�

ديســم/.،�إذ�قــال�الضــيف�أن�التصــويت�بقبــول�الدســتور�هــو��٩برنــامج�جملــة�مفيــدة�مــع�نجيــب�ســاويرس�Sــي�حلقــة�

ا�بـدي��Ñجـًد "جابـت�أف�"؟حمش�لو�نزل�هيكست"تصويت�ع�ى�ترشح�الفريق�للرئاسة�ووجه�الضيف�سؤال�للمذيعة�

  ٦٩."اترشح نه�هيكتسح�لوإ

ن�أوأنــه�يجـــب���حـــديث�عــن�السيÎــ¹الا�نصـــف�وقــت�الحلقــة�تقريًبــتنــاول� §�ــارخــر�الأينــاير�مــن�برنـــامج��٢وSــي�حلقــة�

ه�هتتغ[ـــ.�بمجـــرد�نزولـــ�'نتخابـــات¤¸�وإن�خارطـــة�وقالرئاســـة�ويقـــول�مـــن�دلـــ�انتخابـــاتيل¶ـــ��رغبـــات�الشـــعب�ويµـــ«ل�“

  .”يهإعدوك�مش�عارف�ما�هو�حبيبك�تبلع�له�الزلط�و �،والناس�هتستقر

                                                           
  .٢٠١٣ديسم١٤��EI الشروقجريدة�راجع�عدد��٦٨
وسـؤال�الحلقـة�Öراء�حـول�اـادة�،�واسـتط'ع�=نEFنـت،�ديسـم�EIتناولـت�مـن�خـ'ل�التقـارير�الخارجيـة�٩جدير�بالذكر�أن�فقرات�الEIنامج�Gي�هذا�اليـوم��٦٩

انيةالخاصة�با�نتخابات��٢٣٠EI�0النظر،�الرئاسية�أو��أو�ال�ي�عرض�وجGوحاولت�قدر�)مكان�تو�ي�التوازن�. 
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�TÙ٦ــاء�الــدين�Gــي�حلقــة��زيــاد. دفقــد�حمــل�ســؤاله�لضــيفه��،مصــر�MBCمــذيع�برنــامج�يحــدث�Gــي�مصــر�ع�ــى�فضــائية��أمــا

كـــــان�Sــــي�تصـــــريح�حمــــد�ال/.Éـــــي�بيقــــول�أنـــــا�مــــا�عنـــــديش�مــــانع�اشـــــتغل�مــــع�رئـــــيس�"  قــــال حيــــث واضـــــًحا، توجًهــــاينــــاير�

  "؟و�أالجمهورية�عبد�الفتاح�السي�¹Î،�فهل�هذا�الك	م�ينطبق�ع�ى�حضرتك�

)نقــاذ��ج�Tــةداخــل��jحــزاب بــأن ديســمEI ٨ Gــي الغــار أبــو محمــد لضــيفه تصــريح ع�ــى اليــوم الحيــاة برنــامج مــذيع علــق كمــا

 ، ةنتخابـــات�الرئاســـيســـوف�ترشـــح�السي�ـــ�WÍل' �منفـــردةجميعهـــا�
ً

مـــوقفكم�مـــش�منفصـــل�عـــن�موقـــف��ةبصـــراح" :قـــائ'

 ، لكم�كأحزاب�ةليس�بحاج��السي¹Î، الشارع
ً

  ."فأكيد�هتدعموه�بدل�ما�تقاوحوه�ة�ليه�شعبيهو�أص	

توظيف�ستماsت�العاطفية�والحض�ع�ى�العنف�والكراهية�كوسيلة�للحشد�لدعم� .٦

  الدستور 

�EتIــيع)عــ'م�Gــي�توظيــف�كافــة�jحــداث�للحشــد�لتأييــد�الدســتور�وإن�كانــت�بعيــدة�عــن�محتــوى�الدســتور،�و���لــم�يتــوان

Þجازة�الدستور�تـأث�Efمباشـر�علTـا،
Gـي�عنـوان�شـردين�وقبـول�الدسـتور،�ا�jطفـالتـربط�بـfن��}هـرامصـحيفة�فتجـد��٧٠

جريـــدة�،�بينمـــا�تIـــEز�"ألـــف�طفـــل�بـــ	�مـــأوى�ينتظـــرون�نعـــم�للدســـتور �٧٠٠" ديســـم�EIيقـــول �٢٤مـــن�عـــدد��G٥ـــي�صـــفحة�

 �الجمهورية
ً
  ٧١."إقرار�الدستور�يق��¹Öع�ى�ضرابات�ويحقق�ا�طالب�ا�شروعة"ا�بأن�عنوان

فمــن�صــفحة�الفــن�الXــ�0،�للــدعم�لتأييــد�الدســتور �وأقســامهاوســائل�)عــ'م�Gــي�اســتغ'ل�كافــة�صــفحاTÕا��كمــا�لــم�تتــوان

�٧٤والIــEامج�الدينيــة�٧٣مــور�الــدينأإqــى�صــفحات��٧٢اؤيــدة�للدســتور،�انfنا�مــن�خIــ�EفÈــ�0وتتنــاول�مواقــف�الفنــتخلــو�تقريًبــ

 الXـ�0تسـتعرض�الفتـاوى�الزمـة�باشـاركة�Gــي�=سـتفتاء�ع�ـى�اعتبارهـ
ً

،�قسـام�وبـرامج�الحــوادثأ ىqـإ�ا�شـهادة�حــق،�وصـو�

" بـــدون�مقـــدمات"ديســـم�EIعمـــود�رأي�بعنـــوان��٧عـــدد��جريـــدة�الجمهوريـــةالصـــادر�عـــن�" دمـــوع�النـــدم"جـــد�Gـــي�ملحـــق�فت

0Íيحشد�فيه�لقبول�الدستور�ودعم�الفريق�عبد�الفتاح�السي�.  

الحـــــض��إqـــــى )ع'ميــــfنذهــــب�بعـــــض��الدســـــتورية،وGــــي�خضـــــم�الحشــــد�ع�ـــــى�اشــــاركة�Gـــــي�=ســــتفتاء�وقبـــــول�التعــــدي'ت�

 
ً
الـدنيا��أمبرنـامج�مصـر�مـن� ديسـم٣٠�EI،�ففي�حلقـة�الرأياواطنfن�جرد�اخت'فهم�Gي�بfن�" العداوة"نشر�ع�ى��مباشرة

ول�عارف[ن�العدو�بتاعنا�حنا�كنا�} إ" ا�اواطنfن�ع�ى�قبول�التعدي'ت�الدستوريةمشجعً �قال�اذيع�،ع�ى�راديو�مصر

نــــت�قاعــــد�ف¥�ــــا،�إتــــوبيس،�قاعــــد�معــــاك�Sــــي�القهــــوة�ال�ــــي�نمــــا�ال§�ــــاردة�العــــدو�بتاعنــــا�راكــــب�معــــاك�}إمحددينــــه،�و 

يـد�إكلنـا�...بتشتغل�عليه نتإنه�يعطل�كل�ال�ي�إن�كل�هدفه�متعرفش�بكرة�ا�وضوع�جاي�لك�من[ن،�هو�بيصعد�¼ 

 صـبحأ،�هـو�ال§�ـاردة�هبيـه�هـو�بمسـتقبل�ن�ا�وضـوع�يتعلـق¼ �ههـو�بيخوفـك�ليـ�هحنا�نازل[ن�غصـب�عـن�كـل�دإواحدة�

  ".١٥و�١٤بتاعنا�عندنا�استفتاء�يوم�لهدف�واحد� يد�واحدةإمش�عايزك�تبقي�قلقان�كلنا��،رهابيإ

الحــافز�jكIــ�Eللمشــاركة�Gــي�=ســتفتاء،�فكتبــت�أكáــ�Eمــن�" حــرق�شــياط[ن�الجماعــة"أمــا�جريــدة�الوفــد�فقــد�وجــدت�Sــي�

                                                           
ا�قـال�معEFًضـولـم�يكـن�ا" كلمات�كلمـات..بعنوان�دستور �١٠ص�،�ديسم١٧�EIعدد��جريدة�الوفدجاء�Gي�،�اقال�الوحيد�الذي�علق�ع�ى�هذا�التوجه ٧٠

عــــ[ن�ويقÖـــ¹¸�ع�ــــى�الفقــــر�بـــرص�ويعيــــد�النـــور�لÆ } كمــــة�ويشـــفي�}"ا�بأنـــه�ســــوف�شـــك'ت�ســــاخرً نمــــا�انتقـــد�ربــــط�إقـــراره�بحـــل�كــــل�اإع�ـــى�الدســـتور�و 

 ."والجهل
 ٢٠١٣ديسم١٨��EIعدد��٢ص��الجمهوريةجريدة� ٧١
  .ديسم١٤�EIو،�ديسم١٠�EIعدد�،�ديسمG٩�EIي��جريدة�الجمهوريةمن�) ٢٠ص�(راجع�ع�ى�سبيل�اثال���الحصر�صفحة�الفن��٧٢
  ."داء�للشهادةأالتصويت�ع�ى�الدستور�" وسؤال�وجواب�بعنوان،�ديسم١٩�EIمن�جريدة�الجمهورية�عدد�) ٢٢ص�(راجع�صفحة�الدين��٧٣
خافــــة�ا�ــــواطن�العــــادي�مــــا�يµــــ«لش�مــــن�بيتــــه�Sــــي�هنــــاك�محــــاوsت�مســــتميتة�¼ "ديســــم٢٦��EIســــألت�مذيعــــة�برنــــامج�الــــدين�للحيــــاة�ضــــيفها�Gــــي�حلقــــة��٧٤

ع�ى�وش��هليخزي�ما�قال�السي��¹Îال�ي�يمس�ا�صري[ن�مش�هن نه�يد½ي�بصوته؟�ثم�أكملت�وإمنع�مواطن�من�أرعا�إني�'ستفتاء،�هل�من�حقي�ش

  ."رض،�دا�راجل�عارف�ربنا�وبيعمل�من�أجل�الوطن�واحنا�مصدقينه} 
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   ٧٥.لشياط[ن�الجماعةنعم�للدستور�محرقة�شعبية� :مرة

بعنــــــوان��–ديســــــم١٩�EI–افتتاحيــــــة�العــــــدد�التـــــاqي�لتفجfــــــEات�الدقهليـــــة��جريــــــدة�الجمهوريـــــةGـــــي�الســــــياق�نفســـــه�كتبــــــت�

��للتصـويتوقد�دعـت�الجريـدة�قرا©Tـا� "التطرف�ةقوى�من�ج¡�أرادة�الشعب�إالجمهورية�تقول�"
ً
بـنعم�للدسـتور�قائلـة

نجــاز�الدســتور�الجديــد�وتوجيــه�ضــربة�ســاحقة�للجماعــة�'ســتفتاء�¼ ½ــى�صــناديق�إن�الشــعب�ســوف�يتوجــه�أنثــق�"

 ٧٦"فضل½ى�ا�ستقبل�} إمر�الشعب�أذن�هللا�و إن�خارطة�الطريق�ماضية�بأرادته�مع�حلفا×�ا�وتأكيد�إالخارجة�عن�

 :إقنــاع�اســتمعfن�باشــاركة�Gــي�التصــويت�قــائ'�راديــو�مصــربرنــامج�أم�الــدنيا�ع�ــى�مــذيع�حــاول� ديســم١٨�EIوGــي�حلقــة�

ول�امبـــارح�Sـــي�أ ظـــر�ال�ـــي�شـــفتهعـــايز�ا�ن�،يـــتحكم�فيـــك�رهـــابعـــايز��رهـــابيـــد�إهـــو�حضـــرتك�عايزنـــا�نفضـــل�Sـــي�"

ال�ـي�عـايز�يعـدي�،عـايز�يع/.�،الشـعب�عـايز�يعـدي�ا�حنـة�دي�،حنا�كشعب�مش�عـايز�دةإ ،يتكرر�مرة�تانية ا�نصورة

  ."لف�نعم�لدستورنا�العظيمأبنعم�واضحة��sلبس�ف¥�ا�نعم�و  يصوت�١٥و�١٤يµ«ل�يوما�رحلة�دي�

غياب�التنوع�Sي�عرض�مواقف�}حزاب،�وتغي[.�نمط�التغطية�ع	مية�تبًعا��وقف�كل� .٧

 حزب

ط�مـن�من�أهم�التغEfات�ال�0Xكشف�عTUا�التقرير�ارح�ي�الثـاني،�تغfـ�Eنمـط�التعامـل�)ع'مـي�مـع�حـزب�النـور،�لـيس�فقـ

ا،��ســـيما�مــن�قبـــل�تلـــك�بــل�مـــن�الناحيــة�الكيفيـــة�أيًضــ�–تضــاعفت�اســـاحة�اخصصــة�لتصـــريحاته–الناحيــة�الكميـــة�

برنــــامج��ائية�مــــTUم�أكEáهــــا�صــــحيفة�الــــوطن�وبعــــض�الIــــEامج�الفضــــ– الهجــــوم�ع�ــــى�مواقفــــه�ةالوســــائل�الXــــ�0كانــــت�شــــديد

بالحشــد�لتأييـــد�الدســـتور،�فصــار�)عـــ'م�يتتبـــع��ا�منــذ�حســـم�حـــزب�النــور�موقفـــههــذا�التغيfـــ�Eواضـــًح �وقــد�بـــدا –٢٥/٣٠

ا�مــا�ينعتــه�بعــدما�كــان�غالًبــ�٧٩والناضــجة" الوطنيــة"وينعــت�مواقفــه�بــــ�٧٨ويمتــدح�نشــاطه،�٧٧أخبــار�مؤتمراتــه�=نتخابيــة،

كمـا�كثفـت�مـن��٨٠تناقلـت�معظـم�وسـائل�)عـ'م�أخبـار�الحـزب�وتصـريحاته،. بتوصيفات�سلبية�فيما�قبل�إعـ'ن�موقفـه

  ٨٢.باÞضافة�إqى�تكرار�التواصل�مع�متحدثه�)ع'مي�نادر�بكار�٨١ئيسه�يونس�مخيون،استضافه�ر 

ولكــن��٨٣ا�ع�ــى�موقــف�حــزب�مصــر�القويــة�برئاســة�عبــد�اــنعم�أبــو�الفتــوح،�وموقفــه�الــرافض�للدســتور،ركـز�)عــ'م�أيًضــ

                                                           
  ٢٠١٣ديسم١٤��EIالصادر�Gي� الوفدجريدة���الحصر�عدد��اثالراجع�ع�ى�سبيل��٧٥
يســتطيع�أي�قـــارئ�( فTـــا�جــاء�فTــا" وحــدة�الشـــعب" ناديســـمG�EIــي�افتتاحيــة�تحـــت�عنــو �٢١ا�Gــي�عــدد�احتــوى�نفســه�تقريًبـــ الجمهوريـــةجريــدة�كــررت��٧٦

�يقوده�خوان�ومن�يناصـرو�Ûم�لقطـع�الطريـق�أمـام�اسـتحقاقات�خارطـة�ا�سـتقبل
ً
ومـع�..،و'سـتفتاء�ع�ـي�الدسـتور ..لÆحداث�أن�يلحظ�تصعيدا

ولـن�يتحقـق�ذلـك�أو�يكـون�..وتساندهم�من�أجل�العبور�بمصر�إ½ي�بر�}مان..فإن�الرهان�ع�ي�وحدة�كل�ا�صري[ن..التصعيد�توقع�استمرار�عمليات

ويختـار�..كيـف�يكـون�الشـعب�ا�صـري�حـ[ن�يملـك�قـراره..ح¤ـ��يـري�العـالم�كلـه..إ�sبا¼صرار�ع�ي�'حتشاد�للتصويت�للدستور�بأع�ي�نسـبة�مشـاركة

  )طريقه
ر�الTUـار�ع�ـى�أخـحلقـة�،�ديسـم٥�EIيـوم��مصرMBC فضائية،�حلقة�برنامج�خطوط�عريضة،�٢٠١٣ ديسم١٢�،١٩�،٢٠�EI: أعداد�وطنجريدة�الراجع��٧٧

  .ديسم١٨�EIديسم�EIوحلقة��٧حلقة��قناة�ال§�ار
 ON TVديسم�EIع�ى�فضائية��١٥بتاريخ��٢٥/٣٠حلقة� ٧٨
 ديسم٢١�EIحلقة��النيل�لÆخبارمقدم�برنامج�أوراق�اقتصادية�ع�ى��٧٩
�٢٢ قنـــاة�الحيـــاة،�ديســـم١٨�EI الفضـــائية�ا�صـــرية،�ديســـم٦�،٧�EI النيـــل�لÆخبـــار،�ديســـم١٥�EI،�ديســـم٧�EI CBCقنـــاة�: ع�ــى�ســـبيل�اثـــال���الحصـــر�٨٠

EIديسم  
 .ديسم٢٣�EI الفضائية�ا�صرية،�يناير�١حلقة�،�مصرMBC ،برنامج�يحدث�Gي�مصر: ع�ى�سبيل�اثال���الحصر ٨١
خـــرى�مـــع�أومداخلـــة�،�قنـــاة�الحيـــاةديســـم�EIع�ـــى��٥ال�بـــه�ع�ـــى�برنـــامج�الحيـــاة�اليـــوم�صـــت،�و=ديســـم٢٤�EIتـــم�استضـــافته�Gـــي�برنـــامج�اخـــر�الTUـــار�حلقـــة��٨٢

 .يناير�٧يوم��CBC نة�به�Gي�برنامج�هنا�العاصمة�ع�ىكما�تكرر�=ستعا،�يناير�٢خرى�Gي�أو ،�ديسم٧�EIالEIنامج�نفسه�Gي�
حنا�إ" ع�ى�الحزب�قائلة�اا�قاسيً حيث�شنت�مقدمة�الEIنامج�هجوًم ،�ديسم٩�EIحلقة��CBCراجع�ع�ى�سبيل�اثال�برنامج�هنا�العاصمة�ع�ى�فضائية� ٨٣

بـو�أزين�نحلـل��ـاذا�قـال�و حنـا�بـس�عـاإ،�٤و�أ ٣عضائه�كام�معرفش�م§�م�غ[ـ.�أوي،�مش�عارفة�عدد�أعارف[ن�حزب�مصر�القوية�قاعدته�مش�كب[.ة�

  .جميعها�سلبيةاجات�متنوعة�لتحليل�موقف�الحزب�يعة�قدمت�استنتذجدير�بالذكر�أن�ا."ن¹Î¸�اسمه��sللدستور ا�بزبه�ال�ي�دايًم حالفتوح�و 
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بعــرض�jخبــار�الخاصــة�فقــد�اكتفــت�وســائل�)عــ'م��٨٤دون�إجــراء�أيــة�محاولــة�لتوضــيح�jمــر�مــن�أحــد�أعضــاء�الحــزب،

 �٨٦والسخرية�مTUا٨٥وال¨Tكم�علTا��بموقف�الحزب،
ً
  .موقفهما،�دون�عرض�تفاصيل�أو�أسباب�أحيان

�احـــدود�لـــبعض�قيـــادات�أحـــزابظهـــور�حيـــث�اقتصـــر�ع�ـــى�ال�ا،جـــًد �اجـــاء�اهتمـــام�وســـائل�)عـــ'م�ببـــاæي�jحـــزاب�محـــدودً 

ممث�ــي�jحــزاب�ذات�ايــول�)ســ'مية�ومTUــا�jصــالة،�الوســط،�الوفــد،�بينمــا�يكــاد�يختفــي�،�و واصــريfن�jحــرار ،التجمــع

كــذلك�لعبـت�)ع'نــات�دورهـا�Gــي�زيـادة�هــذه�اسـاحات�مــن�الناحيـة�الكميــة،�فقـد�كــررت�وسـائل�)ع'ميــة� .الـخ..الـوطن

Gـــي�مضـــاعفة�اســـاحة�اخصصـــة��جريـــدة�الوفـــدوكـــذا�أســـهمت� طـــرح�حملـــة�حـــزب�اصـــريfن�jحـــرار�لتأييـــد�الدســـتور،

 .من�الناحية�الكمية�٨٧لحزب�الوفد

 غياب�ا�عاي[.�ا�هنية�الخاصة�با�واد�ع	نية .٨

استمرت�معظم�وسائل�)ع'م�Gي�ان¨Tاكها�للمعاي�Efاهنية�Gي�نشر�اواد�)ع'نية،��سـيما�تلـك�اتعلقـة�بأهميـة�تعريـف�

ناهيـك�عـن�تضـمن�بعـض�الحمـ'ت�. والكشف�عن�الجهة�انتجة�ل�ع'ن�٨٨،"يةمادة�إع'ن"أن�اادة�اعروضة�اتلقي�

  ٨٩. أجل�نبذ�العنف�Gي�اجتمع�ن،�والتدقيق،�مهخطابات�تحريضية،�ومشاهد�دموية�تستلزم�التنوي�)ع'نية

فهنـــاك��.ذات�الرســـائل�السياســـية" )ع'نيـــة" الفواصـــل"ه�ارحلـــة�ظهـــور�أنمـــاط�جديـــدة�مـــن�وقـــد�كـــان�مـــن�اثfـــG�Eـــي�هـــذ

وكــذا�. )ع'نـات�الدراميـة�الXـ�0نفـذTÕا�اللجنـة�العليـا�ل'نتخابـات،�وyـي�سلسـلة�إع'نـات�توعويـة�Gـي�شـكل�مشـاهد�دراميـة

ت�الفضـــــائيات�املوكــــة�للدولـــــة�و)ذاعــــات�إqـــــى�jغــــاني�كوســـــيلة�لتحفfــــ�Úمشـــــاركة�اــــواطنfن�Gـــــي�=ســــتفتاء�وقبـــــول�ألجــــ

حــدهم�أ" فيــديو�كليــب"هــا�القنــوات�أكáــ�Eمــن�عــدت�لأنــزل�وشــارك،�الXــ�0إة�فتكــررت�إذاعــة�أغنيــ. التعــدي'ت�الدســتورية

  ٩٠.الشئون�اعنوية�بالقوات�اسلحة�إدارةموقع�باسم�

Gـي�الحشـد�للمشـاركة� الحم'ت�)ع'نية�كثفت�Gي�هذه�ارحلة�استخدام�الشخصيات�العامة�وأعضـاء�لجنـة�الخمسـfن

ا�Gـي�فFـEات�الدعايـة،�حيـث�تسـتقطع�القنـوات�بعـض�نمـط�معتـاد�نسـبيً �Gي�=ستفتاء�وقبول�التعدي'ت�الدسـتورية،�وهـو 

  .�0لدفع�اواطنfن�لتب�0Èمواقفهمالجمل�أو�التصريحات�اسجلة�لشخصيات�تحظى�بقبول�شع�

 بلـدهم�اا،�ففـي�إطـار�حملـة�مصـريfن�بيحبـو دثت�الحم'ت�القائمة�إع'نات�جديـدة�ذات�رسـائل�أكáـ�Eوضـوًح حا�استأيضً 

لغايـــة�مـــا�. هـــو�عـــايزك�تختلـــف�مـــع�أخـــوك :اويقـــول�نًصـــ�ةثانيـــ�٥٠ظهـــر�إعـــ'ن�جديـــد�مدتـــه��–ممولTـــاعـــرف�يُ الXـــ�0لـــم�–

ميــــدان�Sــــي��هســــحلتــــم�صــــور�مــــن�أحــــداث�'تحاديــــة�والضــــابط�الــــذي�تظهــــر�(أو�هــــو�يخلــــص�عليــــك�. تخلــــص�عليــــه
                                                           

إ��أن�توقيــت�،�الEIنــامج�لوحيــد�الــذي�استضــاف�عبــد�اــنعم�أبــو�الفتــوح�وحصــل�ع�ــى�تصــريحات�مباشــرة�منــه�CBCكــان�برنــامج�TÙــدوء�ع�ــى�فضــائية��٨٤

  .التنويهلزم��لذامدة�الرصد�و �ان¨Tاءالحلقة�كان�بعد�
  .سنصوت�بنعم�وسنصوت�ب'�وسنقاطع�الدستور موقفنا�واضح�من�: شخص�يشبه�أبو�الفتوح�يقول  ديسمG٢٠�EIي��لجريدة�الشروقت�Efاكيكار  ٨٥
جابـه�أف" م[ن�ابو�الفتوح"الضيف�بصيغة�=ستنكار�هلأفس،�الفتوح�أبو Sي�ال�ي�بيأسسله��رأيكاية� :ناو مإفهبرنامج�،�ديسم١١�EI الفضائية�ا�صرية ٨٦

  ."ية�وعدالة�شوية�ومصر�القوية�شويةر مش�عارف�هو�ع�ى�حسب�ا�وجة�ح"اذيع�

الضـيف�واقتطع�حـديث�،�"معاهم�عل¥�م�عل¥�م معاهم"بو�الفتوح�أديسم�EIعلق�اذيع�ع�ى�انتقاد�ضيفه�وقف��١٨وGي�حلقة�برنامج�مباشر�من�مصر�

 
ً

 "خذ�من�وقت�الشعب�ع�ى�هذه�الشاشة�الكث[.أن�يأمن��sيستحق�دعنا��sنتحدث�ع" قائ'
  .ديسم١٦�،١٨�،٢١�،٢٥�EI جريدة�الوفد أعدادراجع��٨٧
ع�ــــى�جـــر�الXــــ�0تظهــــر�ع'نــــات�مدفوعــــة�j ع�ـــى�) " ع'نيــــةإمــــادة�" مــــن�القنـــوات�القليلــــة�الXــــ�0تحـــرص�ع�ــــى�وضــــع�عبـــارة�قنــــاة�الحيــــاةو�مصــــرMBCقنـــاة��٨٨

  .ا�Þع'نات�حزب�اصريfن�jحرارjك�Eáعرضً �ON TVبينما�،�مصريfن�بيحبوا�مصر"ا�لحملة�من�أك�Eáالقنوات�عرضً �ال§�ارإ��أن�،�شاش¨Tا
  .راجع�الجزء�الخاص�بالحم'ت�)ع'نية�Gي�التقرير�ارح�ي�jول  ٨٩
ع'نيــــة�فªــــ�0باÞضــــافة�للحمــــ'ت�) ،�اكáــــ�Eتنوًعــــكمــــا�أ`Tــــا�j،�الدســــتور�بــــfن�القنــــوات�الفضــــائية�محــــل�الرصــــد�Þع'نــــاتإذاعــــة��jكáــــE  قنــــاة�ال§�ــــارتعــــد� ٩٠

ع'نـات�الصـادرة�وكـذا�) ،�ع'نـات�مركـز�العقـد�=جتمـاËيإنتـاج�اللجنـة�العليـا�ل'نتخابـات�و إتنشر�إع'نات�من�،�"��ل�رهاب"و،�"مصريfن�بيحبوا�مصر"ـل

  .ةأعن�اجلس�القومي�للمر 
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�م�وكنـــائسلـــحـــرق�العو ظـــاهرات��صـــور�(بيحـــرض�ع�ـــى�حـــرق�جوامعـــك�وكنايســـك�وأمنـــك�وعلمــك�وبلـــدك�). ال§�ضــة

وســــاذج�ومــــش�عــــارف�) صــــورة�فــــ	ح�عجــــوز (وطيــــب�) صــــورة�ســــيدة�عجــــوز (ب[ــــ.اهن�ع�ــــى�أنــــك�عــــاطفي�). محروقــــة

صور�مر��¹âوالبلتاáي�وأردوغان�والشيخ�حمد�أم[.�قطر�السـابق�(مرك�سألت�نفسك�هو�بيبتسم�ليه�،�عمصلحتك

ة�عســـاكر�جـــيش�صـــور (إنـــك�تµـــ«ل�وتشـــارك�وتقـــول�نعـــم�ع�ـــى�الدســـتور�هـــو�ال�ـــي�ه[ـــ.د�ع�ـــى�كـــل�ده� )وهـــم�مبتســـم[ن

عــــم�تظهــــر�عبــــارة�ن( يونيــــو��٣٠ حشــــودلثــــم�صــــور�) أثنــــاء�التصــــويت�مــــواطن[نو . .يســــاعدون�ســــيدة�Sــــي�دخــــول�اللجنــــة

  .!مصري[ن�بيحبوا�بلدهموجملة��،)خضرون�} لبال�للدستور 

بعـد�قـرار���للظـ'م،�.. ومن�الجدير�بالـذكر�أن�ثمـة�زيـادة�ملحوظـة�Gـي�معـدل�بـث�هـذا�)عـ'ن�وإع'نـات�حملـة���ل�رهـاب

مصــــر�تحــــارب�" مجلــــس�الــــوزراء�باعتبــــار�جماعــــة�)خــــوان�اســــلمfن�جماعــــة�إرهابيــــة،�jمــــر�الــــذي�اســــتتبعه�وضــــع�شــــعار

  .CBCقناة�ع�ى�شاشة�" )رهاب

 
ً
مواقفها��ت�الصحف�Þع'نحيث�لجأ" ت�الصفحاتاشعار "ا�من�)ع'نات�الEFويجية�هو�ا�مختلًف اتبعت�الصحف�نمط

نشره�أك�Eáمن��هرامصحيفة�} ف�الدستور�Gي�الصحفية�يعكس�موقفها�منه،�وهو�ما�كررت�من�خ'ل�إخراج�شعار�ل

  ٩١.ناهيك�عن�)ع'نات�الثابتة�ال�0Xتنشرها�الصحيفة�بشكل�يومي�مع�تغي�Efمكا`Tا. مرة�ع�ى�مدار�فEFة�الرصد

ول�مــن�نشــر�رســائل�التأييــد�مــن�اــواطنfن،�دون�أن�تفســر�إن�كانــت�هــذه�اســاحة�yــي�أفكانــت��جريــدة�الجمهوريــةمــا�أ

نشـــرت� –موقـــع�ممfـــ�Úجـــًدا–ديســـم٦��EIمـــن�عـــدد� وqـــىففـــي�الصـــفحة�j " بريـــد�القـــراء"أ`Tـــا�مـــن�قبيـــل�مســـاحة�إع'نيـــة�أم�

�القلبيـــة يال¨Tـــانتتقـــدم�بخـــالص� )بنـــت�مصـــر�– حمـــدأحمـــد�أســـامية�عبـــد�ارـــ�0Íســـيد�( تـــدËى�مواطنـــة الجريـــدة�رســـالة

ع/ــ.�أكمــا�": )عــ'ن"وقالــت�Gــي�نـص�،�٢٠١٣العظــيم�ع�ـى�=ن¨Tــاء�مــن�دسـتور�مصــر�لعـام��ي لجميـع�جمــوع�الشـعب�اصــر 

نـا�أا�و قـراره�مـؤخرً إقرته�وان��ت�منـه�مـن�بنـود�الدسـتور�ل	سـتفتاء�عليـه�و ألنجاح�اللجنة�فيما��ةالبالغ�يعن�سعادت

 �ينـــة�وزادنـــعمـــال�اللجأتـــابع�أنـــا�أا�و ســـجد��ãشـــكرً أ
ً
 أا�عنـــدما�تابعـــت�وان¡�ـــارً �ســـعادة

ً
�عـــن�عمالهـــا�ووجـــدت��Ãـــا�ممـــث	

 .من�لجنة�الخمس[ن اعضوً �٢٢ سماءأ ذكرت�–ا�عاق[ن�هو�الدكتور�حسام�الدين�ا�ساح�

 jأمر�الذي�تكرر�مرة� jي�الصفحة�Gي�الصحيفة�نفسها�Gى�منو خرى�q ١٤عدد��EIي�إع'ن�،ديسمGرة�لم�– ولكن�هذه�ا

�جريـدة�الوفـدكـذا��٩٢القبائـل�العربيـة�تحـت�التأسـيس،�وقـع�مـن�جمعيـة�رابطـة�أبنـاءُم �–ع'نيـةإتنوه�الجريـدة�أنـه�مـادة�

 jا�T¨خصصت�صفح jى،�وqى�وqؤيدة�للدستور ٢و  .،�ل�ع'نات�ا

 الجزيرة�وجريدة�الحرية�والعدالة�'ن��اكات�نفسها�Sي�'تجاه�~خر .٩

وجريـــدة�الحريـــة� لقنـــاة�الجزيـــرةيمكـــن�تطبيـــق�كافـــة�=ن¨Tاكـــات�الســـابق�)شـــارة�لهـــا�Gـــي�إطـــار�تقيـــيم�التغطيـــة�)ع'ميـــة�

،�ولكن�هـذه�اـرة�سـيكون�انحيـاز�الوسـيلتان�ضـد�مؤيـدي�التعـدي'ت�الدسـتورية،�مـع�jخـذ�Gـي�=عتبـار�توقـف�والعدالة

  .مGEIي�jسبوع�jخ�Efمن�ديس�الحرية�والعدالةجريدة�

                                                           

اليمــ[ن�مــن�عــ	ن��جهــةوSــي�" ينــاير�١٥و�١٤موعــدنا�"يــد�تســحب�ورقــة�مكتــوب�عل¥�ــا�: إعــ	نهــذا�الــنمط�مــن�خــ'ل��جريــدة�}هــراماســتخدمت�٩١ 

علـم�مصـر�مـن�فتحتـه�وغالبـا�مـا�يـتم�تغي[ـ.��إدخـالصـندوق�يـتم��عـ	نوSـى�أسـفل�" 'سـتفتاء�ع�ـى�الدسـتور �Sـينصنع�ا�ستقبل�بمشـاركتنا�"كلمة�

 .}خ[.ةالصفحة��أو  }و½ىكان�غالبا�Sي�الصفحة��إنمكانه�ب[ن�الصفحات�و�
يـوم�'ســتفتاء�ع�ـى�الدسـتور�لتأكيـد�ا�وافقـة�ع�ـى�خارطــة�الطريـق�ال¤ـ¸�وضـع��ا�القـوات�ا�سـلحة�الباســلة��إ½ـىللخـروج�يـدعو�ا�ـواطن[ن�)عـ'ن��٩٢

عبـــد�الفتــــاح�السيÎـــ¹¸�نائــــب�رئـــيس�مجلـــس�الــــوزراء�ووزيـــر�الــــدفاع�كمـــا�تتوجــــه�بخـــالص�الشــــكر�ا½ـــى�لجنــــة��أول لـــة�الفريــــق�تحـــت�قيـــادة�رجــــل�ا�رح

رجـال�الشـرطة�الشـرفاء�تحـت��إ½ـىا�خضـرم�والسـيد�عمـرو�موâـ¹¸�وشـكر�خـاص��الدبلوماâـ�¹الخمس[ن�ال¤¸�وضعت�دسـتور�لكـل�ا�صـري[ن�بقيـادة�

عربية�ع§�م�الشيخ�القبائل�ال�أبناءعاشت�مصرنا�غالية�مطمئنة�ا�نسق�العام�لجمعية�رابطة�: ويختتم..وزير�الداخلية�إبراهيمقيادة�اللواء�محمد�

  "عبادة�نافل�نعم
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Gــــــي�اســــــتخدمها�للتوصــــــيفات�اتحfــــــÚة�ضـــــد�الدســــــتور�اعــــــدل�ولجنــــــة�الخمســــــfن،��جريــــــدة�الحريــــــة�والعدالــــــةاســـــتمرت�

 قناة�الجزيرةبينما�ينعته�ضيوف��٩٥الوثيقة�الحرام،�٩٤الدستور�اللقيط،�دستور�الدم ٩٣بالوثيقة�السوداءفوصفته�

  ٩٧."طريق�إبليس�خريطة"كما�يطلقون�ع�ى�خريطة�الطريق��،٩٦باsبن�الحرام�واللقيط

والعوامــــل��٩٨تEf،اكـــل�موادهـــا�لــــدعم�موقفهـــا�الــــرافض�ل'ســـتفتاء،�العنــــاوين،�الكاريكـــ�جريـــدة�الحريــــة�والعدالــــةوظفـــت�

Gـي�غيـاب�التنـوع�Gـي�صـفحة�الـرأي�وابالغـة�Gـي�لغـة��جريـدة�الوفـد الحريـة�والعدالـة)خراجية،�واقا�ت،�فقد�نافست�

  ٩٩.ا�عليهjك�Eáتعديً �الحرية�والعدالةا�Gي�الدستور�كانت�مقا�ت�jك�Eáمدًح �الوفداقا�ت،�فبينما�كانت�

،�ع�ــى�عكــس�مــا�نالــه�Gــي�بــاæي�وســائل�جريــدة�الحريــة�والعدالــةنــال�حــزب�النــور�قســط�وافــر�مــن�الهجــوم�ع�ــى�صــفحات�

عــة�تســجي'ت�،�بينمــا�حرصــت�قنــاة�الجزيــرة�ع�ــى�إذا١٠٠)عــ'م،�وذلــك�عقــب�إعــ'ن�موقفــه�مــن�التعــدي'ت�الدســتورية

،�للتأكيـــــد�ع�ـــــى�تغيfـــــ�Eموقـــــف�الحـــــزب�وقياداتـــــه،��ســـــيما�ياســـــر�٢٠١٢واقـــــف�قيـــــادات�الحـــــزب�أثنـــــاء�مناقشـــــة�دســـــتور�

  ١٠٢"وا�حلل"،�بالراقصةوه�كما�وصفه�ضيوفها�Gي�حلقات�متنوعة�بأسوأ�الصفات،�وش�١٠١�Tبرهامي

 Öى�الجانب��ية�Gي�=ستفتاء�وحشده�لرفض�التعدي'ت�بإبراز�خ�EIمشاركة�حزب�مصر�القو �قناة�الجزيرةخر�اهتمت�وع

  الدســـتورية،�Gـــي�شـــريط�أخبارهـــا،
ً

" تزويـــر"اهتمـــت�بتصـــريحات�أبـــو�الغـــار�حـــول���للنقـــاش،�بينمـــاولكTUـــا�لـــم�تطرحـــه�محـــ'

  .ها�Gي�أك�Eáمن�سياقو ،�واستعان�TÙا�مذيع٢٠١٣ديسم١٧��EIمسودة�الدستور�بعد�التصويت�علTا�Gي�

ا�لحشــــد�اــــواطنfن�لــــرفض�الدســــتور،�مــــط�=ســــتما�ت�العاطفيــــة�والدينيــــة�أيًضــــن�جريــــدة�الحريــــة�والعدالــــةتســــتخدم�

ـــ أنفتجـــدها�تـــردد� د�أحكـــام�الشـــريعة�ســـ	مية�كـــي��sيحكمـــك�ديـــن،�دســـتور�حـــذف�ا�ـــادة�ال¤ـــ��تمنـــع�الدســـتور�قيَّ

نزولـك�ولـو�بـالرفض�معنـاه�.. .ساءة�للذات�لهية�و}نبياء،�دستور�حذف�مصـر�مـن�كو�Ûـا�جـزء�Sـي�'مـة�العربيـة

،�الدســتور�بــه�مــواد�تبــيح�الكفــر�البــواح�والشــذوذ�'خ	åـــي،�١٠٣ا�شــاركة�خيانــة�للثــورة،�. انــك�مشــارك�Sــي�'نقــ	ب

  ١٠٤.وتمريره�دعوة�صريحة�للحرب�ع�ى�الدعوة�س	مية

 �الخطـاب�التحري�ـ�0Íالطـائفي�كلمـا�كـان�ورقـة�رابحـة�للحشـد�ضـد�الدسـتور،�قنـاة�الجزيـرةتستحضر�
ُ
�اظهـر�تأييـًد بينمـا�ت

فتجدها�تكـرر�استضـافة�مؤسـس�حركـة�مسـيحيون�ضـد� .للمسيحيfن�إذا�كانوا�Gي�خ'ف�مع�الدستور�ولجنة�الخمسfن

هانـــــات�بالغـــــة�للكنيســـــة�إ بتوجيـــــهوتفســـــح�لـــــه�اجـــــال�للحشـــــد�قاطعـــــة�=ســـــتفتاء،�بينمـــــا�تســـــمح�لضـــــيوفها� ١٠٥نقـــــ'ب= 

                                                           
 "ة�الوثيقة�السوداء�تفضح�=نق'بمقاطع" خ�EIبعنوان،�٥ص��-٢٠١٣ديسم٦��EIعدد��٩٣
 ٢٠١٣ديسم١٨��EIعدد��٩٤
 .٢٠١٣ديسم١٤��EIعدد��٢مقال�بالصفحة��٩٥
 اوما�كان�من�مقدم�الEIنامج�سوى�أن�،�ديسم٧�EIحلقة�،�كان�هذا�Gي�سياق�برنامج�سياسة�Gي�دين�٩٦

ً
 .ا�ع�ى�الوصفبتسم�وأومأ�مصدق

 ٢٠١٣ديسم١٨��EI،�جريدة�الحرية�والعدالة ٩٧
 ٢٠١٣ديسم٧�،١٥�،٢٠��EIأنظر�ع�ى�سبيل�اثال���الحصر�أعداد��٩٨
  ٢٠١٣ديسم٥�،٦�،٧�،٨�،١٤�EI:راجع�ع�ى�سبيل�اثال�صفحات�الرأي�Gي�أعداد�٩٩

  ٢٠١٣ديسم٧�EI،�ديسم١٢�EIبتاريخ��الحرية�والعدالةأنظر�عدد��١٠٠
 .٢٠١٣ديسم٨��EIو�٧راجع�محتوى�القناة�والتقارير�الخاصة�بالحزب�Gي��١٠١
١٠٢� 

ً
الــذي�وصــف�الحــزب�،�ديســم�EIالXــ�0استضــافت�عصــام�تليمــة�f١٧ن�طــريقfن�مــن�التعــدي�و)ســاءة�أثنــاء�حلقــة�مصــر�بــ�اكبfــEً �انــال�حــزب�النــور�قســط

ولـم�ينـل�jمـر�مـن�اـذيع�سـوى�ابتسـامة�عريضـة�،�ادائـه�بوصـف�م�ـ��Íجـًد آ ،�كمـا�وصـفGي�الديباجة�قطعوا�مناخ[.هواس¨Tزأ�بأعضائه�قائ'�،�بالراقصة

 .من�الدولةأيعمل�مع�مر�الحزب�بأنه�ديسم�EIوصف�طارق�الز �٢١وGي�حلقة�برنامج�سياسة�Gي�دين�حلقة� .ع�ى�وجهه
 ٢٠١٣ديسم١٤��EIعدد�،�ديسم٥�EIعدد� الحرية�والعدالةجريدة�راجع��١٠٣

 ٨ص�،�ديسم١٨�EIعدد�،�الحرية�والعدالةجريدة� ١٠٤ 
  ٢٠١٤يناير��٢٠١٣�،٨ديسم٧��EI،�برنامج�مصر�بfن�طريقfن�١٠٥
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  ١٠٦.الكنيسة�Gي�عملية�تعديل�الدستور�والحشد�ل'ستفتاءواسيحيfن�إذ�ما�تعلق�jمر�بمشاركة�

" كلنـا�واحـد" أغنيـة�سـيما�بعـد�تكرارهـا�إذاعـة��،عكست�موقفها�الداعم�لتيار�)خوان�اسـلمfن�قناة�الجزيرةفواصل�

�دسـتور�بلـدنا�واقـف�بسـ	حوكـذا�أغنيـة��.نسـان�بيتحـرق،�والحريـة�بتتخنـقو دستورنا�بيتسلق،: ال¤��تقول�كلما±�ا

ع�ــى� ١٠٨جنبيــة،وj �١٠٧،�ناهيــك�عــن�تركÚfهــا�Gــي�قــراءة�jخبــار�انقولــة�عــن�الصــحف�اصــريةSــي�أيــدين�عصــابة�بتتــبجح

الــتحفظ�ع�ـى�أحـد�بنــود� jخبـار�الXـ�0تحمـل�معÈــ�Wالخـ'ف�أو�الصـدام�بـfن�التيــارات�الداعمـة�للتعـدي'ت�الدسـتورية،�أو

كفواصــل�أساســية�بــfن�فقراTÕــا،�وقــد�" مقــاطع�الفيــديو" ســجلةكــذا�تعتمــد�القنــاة�ع�ــى�اــواد�ا. التعــدي'ت�الدســتورية

  ١٠٩.ضمن�هذه�الفواصل�عبارات�مناهضة�للدستور�ولجنة�الخمسfنتت

ع�ـى�مـواد�الهويـة�بشـكل�رئي�ـ0Í،�كمـدخل�لـرفض�التعـدي'ت�الدسـتورية،��قنـاة�الجزيـرةو�جريدة�الحرية�والعدالةتركز�

 وتتعمــــــد�الــــــربط�بيTUــــــا�وبــــــfن�موقــــــف�الكنيســــــة�مــــــن�الدســــــت
ً
طالــــــب��ور،�ع�ــــــى�اعتبــــــار�أن�هــــــذه�التعــــــدي'ت�جــــــاءت�تلبيــــــة

ن�fها�ع�ــى�الEFكfــ�Úع�ــى�اــواد�الخاصــة�بــوزير�الــدفاع�واحاكمــات�العســكرية�للمــدنيو بينمــا�يحــرص�مــذيع�١١٠.اســيحيfن

  .أثناء�استضاف¨Tم�Üحد�أعضاء�التيارات�الليEIالية

 �ا�تجدر�)شارة�إqى�أن�قناة�الجزيرة�تعمدت�استضافةوختاًم 
ً
ا�ها�مرارً و ا�مؤيدة�للتعدي'ت�الدستورية،�وأكد�مذيعأطراف

�متابعـةشـك�ي�وسـط�ي،�إذ�يكفـي��نالتـوازن�كـا لكـن�هـذا�١١١ع�ى�التنوع�والتوازن�Gي�عرض�وجهات�النظـر،�ع�ى�حرصهم

 �ةدار إ يةكيف
ُ
�حـاور،�الـذي�يتعمـد�مصـادرة�ومقاطعـة�الضـيف�اعـارضالحوار�بfن�وج�ـ�0النظـر�لتكتشـف�مـدى�انحيـاز�ا

Gي�موقع�ادافع�عن�موقفه�وغEfهـا�مـن�jخطـاء�اهنيـة�الXـ��0الرأيه،�والتشويش�ع�ى�حديثه،�والهجوم�عليه�ليظل�دائًم 

  ١١٢.تفرغ�التنوع�من�معناه

  الخ	صة* 

ع'مــي�هــم�ع�ــى�علــم�ووËــي�تــام�بمعــاي�Efاهنيــة�ودور�)عــ'م�ا�تجــدر�)شــارة�إqــى�أن�العديــد�مــن�العــاملfن�بالحقــل�) ختاًمــ

ولكــTUم�قــرروا�التخ�ــي�عــن� ١١٣ييــد،أمقــرين�بحــق�اــواطن�Gــي�=ختيــار�الحــر�دون�حشــد�أو�تGــي�فFــEات�الدعايــة�و=قFــEاع،�

 ن�إبـداء�اـذيع�لرأيـه�حًقـأتحـت�دعـوى�ا�طوًعـعTUـا�Üغراض�متنوعة،�فمTUم�مـن�تخ�ـى�؛�هذه�اعاي�Efاهنية
ً

طاـا��ا�أصـي'

                                                           
 .٢٠١٣ديسم٨��EIراجع�محتوى�القناة�Gي��١٠٦
بينمـــا�تتجاهـــل�أخبـــار�مهمـــة�عـــن�تنظـــيم�،�أو�الـــتحفظ�ع�ـــى�بعـــض�مـــواده،�إبـــراز�كافـــة�jخبـــار�اتعلقـــة�بـــدعاوى�بطـــ'ن�=ســـتفتاء الجزيـــرةقنـــاة�تتعمـــد��١٠٧

 .)خوان�اسلمfن�Gي�الصحف�نفسها�وربما�Gي�نفس�الصفحات
 "=نق'ب"ف�jجنبية�ال�0Xتدلل�ع�ى�فكرة�توظيف�مانشيتات�الصح الجزيرةقناة�تجيد��١٠٨
ديسـم�EIأثنـاء��١٤تمـت�إذاعتـه�يـوم� .اكتب�دستورك�بمزاج�ع�ى�ورق�البفـرةالذي�ينت�0ªبجملة�" محمد�باكوس" يو�لشخص�ساخر�يدËىأبرزها�فيد�١٠٩

 .برنامج�إبداع�=حتجاج
 .٢٠١٣ديسم١٧��EIراجع�ع�ى�سبيل�اثال�حلقة�برنامج�مصر�بfن�طريقfن�Gي��١١٠
 .وسائل�)ع'م�ال�0Xتتعمد�إقصاء�وجهات�النظر�اخالفة�لتوجهها�كان�هناك�إشارات�ضمنية�أنه�بذلك�أك�Eáمهنية�من�باæي�١١١
 .٢٠١٣.ديسم١٦�،١٧�،٢٠�EIراجع�ع�ى�سبيل�اثال���الحصر�حلقات�برنامج�مصر�بfن�طريقfن�Gي��١١٢
�يع�ــ��..�sللدســتور �أنــت�مــث	��ــا�تقــرر�هتقــول�نعــم�او : أقــر�مقــدم�الEIنــامج�بأنــه،�ON TVع�ــى�قنــاة�،�٢٥/٣٠ديســم�EIمــن�برنــامج��G٢٣ــي�حلقــة��١١٣

ً
طبعــا

احنا�مش�ه§�زر�مع�بعض�احنا�هنقول�نعـم،�ومتقعـدش�تقـو½ي�اصـ�ي�مـن�حقـك�تقـول�نعـم�ومـن�حقـك�تقـول�،�طـب�مـا�احنـا�عـارف[ن،�مـاهو�مـن�

محمـود�وكـذا� .حقك�تقول�نعم�او�s،�حد�كان�جه�ناحيتك�حد�كان�منـع�حقـك،�لكـن�انـا�بقولـك�هنقـول�نعـم�انـا�بقولـك�اهـو�مـش�هينفـع�ف¥�ـا�هـزار

،�ديسـم١١�EIوأبدى�استيائه�مـن�إع'نـات�تأييـد�الدسـتور�Gـي�حلقـة��-ديسم١٨�EIحلقة��-سعد�الذي�قال�Gي�أك�Eáمن�مرة�أن�الشعب���يحتاج�أي�توجيه

 ًTم�اصريًح �ابينما�مارس�ك'هما�توجTÕي�معظم�حلقاGللمشاهدين�. 
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س�اــــال�امــــول�أهيمنــــة�ر  ة�أويــــتحــــت�ســــلطة�السياســــة�التحرير ،�ارغًمــــأو�تخ�ــــى�عTUــــا� ١١٤نــــه�لــــيس�مــــن�مــــذيQي�النشــــرة،أ

�اعو ت�مخلــة�ع�ــى�انـــتج�)ع'مــي�فوضـــجــروا�تعـــدي' أ رؤســائهة�ولكـــن�للوســيلة�)ع'ميــة،�ومـــTUم�مــن�حــاول�تـــو�ي�اهنيــ

fثتسقة�مع�اFن،�العناوين�ا�Efة�غE ١١٥ .ل�الرسالة�)ع'مية�ما�لم�تقصـدهيحمتل�)خراجيةم�العوامل�اداستختم��أو 

 jــإ��أن��و�حالــة�الحـــرب�الXــ�0تســقط�معهــا�كـــل�أ ١١٦عـــن�هــذه�اعــاي�Efتحــت�دعـــوى�الواجــب�الــوط0È،�ىخطــر�هــو�مــن�تخ

،Efعــاين�الــذين�TÙــا�ع�ــى�اتلقــ�fن ومIــEرات�منطقيــة�يــردو �،نحيــازاTÕمابــل�ذهــب�بعضــهم�إqــى�اخــت'ق�نظريــات�تؤيــد��١١٧ا

  .تلقي�Gي�التفك�Efواتخاذ�القرارق�اع�ى�ح�ر هذا�التوجيه�والتلقfن�الذي�يصاد اعEFضوا�ع�ى

ون�حــوار�أو�نقــاش�وتفســ�Efع'ميــة�القائمــة�ع�ــى�الحشــد�والتلقــfن�دن�هــذا�الــنمط�مــن�التغطيــة�) أهرة�ويكــرر�مركــز�القــا

فـإن�الدعايـة�اضـادة،�فـاتلقي�قـد�يشـعر�أن�النتيجـة�محسـومة�ومـن�ثـم�مـن�تحـول�لـنمط�يو qى�نتائج�سـلبية�إؤدي�يقد�

عـــرض��أو تحصـــيل�حاصـــل،�أو�ينتابـــه�شـــك�Gـــي�أن�حجـــب�)عـــ'م�وتقاعســـه�عـــن�مناقشـــة�اـــواد�الخ'فيـــة�yـــي�مشـــاركته�

واطن�طـر�أن�يشـعر�اـوjخ. ع'م�وبfن�جهـات�أخـرى بfن�) �ؤ تواطوجهات�النظر�اتحفظة�ع�ى�بعض�اواد�ينطوي�ع�ى�

 –أن�)عـ'م�
ً
�)ع'ميــfنا�عـن�أفكــاره�ومواقفـه،�بــل�أن���يعIــ�Eعنـه،�وأنــه�منفصـل�تماًمــ�–)عـ'م�املــوك�للدولـة�خاصــة

والخيانــــة�والتخــــاذل��العمالــــةن�لــــه�=TÕامــــات�بGــــي�مصــــادرة�رأيــــه�ويكيلــــو �نGــــي�خدمــــة�اتلقــــي�يتبــــارو �مالــــذين�يفFــــEض�أ`Tــــ

�0جرد�أنه�يتب�WÈوجه�نظر�Èعن�الصوت�الغالب�مختلفةالوط . ًEfفإن� اوأخ�Efهذا�النمط�من�الدعاية�الذي�يفتقر�للمعاي

وابادئ�اهنية�يعزز�من�حالة�=نفصال�بfن�اتلقي�و)ع'م�ومن�ثم�=نفصال�عن�السياسـيات�العامـة�ويضـعف�مـن�

ة�يــــما�ت�العاطفيــــة�والدين=ســــت��ســــتخدام jطــــرافاشــــاركة�السياســــية�القائمــــة�ع�ــــى�=قتنــــاع،�ويفــــتح�البــــاب�لكافــــة�

  ١١٨.واادية�للحشد�اضاد

                                                           
يـا�جماعـة�احنـا�مـش�مـذيع[ن�أخبـار�علشـان�تحاسـبونا� :اديسـم�EIإذ�قـال�نًصـ�G٢٩ـي�حلقـة��-محمـود�سـعد�-كان�هذا�تعليق�قـدم�برنـامج�أخـر�الTUـار�١١٤

ي�فـرد�Gـي�ي�مكفـول�Ü أن�حـق�التعبfـ�Eعـن�الـر أويؤكـد�مركـز�القـاهرة�Gـي�هـذا�السـياق�ثانيـة� .اننا�بنقول�رأينـا�احنـا�صـحفي[ن�Sـى�}سـاس�ولنـا�رأى�بنكتبـه

وبــــرامج�التــــوك�شــــو�فيبقــــى�دور�)ع'مــــي�فTــــا�هــــو�إدارة�الحــــوار�بــــfن�وجهــــات�النظــــر��)خباريــــةمــــا�الفنــــون�أ ،)يأو�بــــرامج�الــــر أاقــــا�ت�( يأســــياق�مــــواد�الــــر 

كمـــا�تجـــدر�)شــارة�أن�التقريـــر�رصـــد�تـــدخل�مـــذيQي�.اتلقـــي�الـــذي�يأخـــذ�قـــراره�اســتنادا�ع�ـــى�قناعاتـــه�أمــاموطـــرح�رؤى�مختلفـــة�صـــادر�متنوعـــة�،�اتنوعــة

�ســــيما�Gــــي�الفضــــائيات��،jخبــــارمــــن�خــــ'ل�التقــــارير�الخارجيــــة�اوجــــودة�Gــــي�نشــــرات��نوتوجيــــه�اــــواطنf،�با�ســــتفتاءة�النشــــرة�بــــالرأي�Gــــي�jخبــــار�اتعلقــــ

 .املوكة�للدولة
أنــه�عنــدما�تصــبح�ا�صــالح�: ديســم١٤�EIأعلنــت�صــفاء�حجــازي�رئــيس�قطــاع�jخبــار�باتحــاد�)ذاعــة�والتلفزيــون�Gــي�تصــريح�منشــور�بجريــدة�الــوطن��١١٥

 .مجال�للرأي�والرأي�}خرمهددة�ف	�
 ديسم٢٤��EIحلقة�،�فضائية�ال§�ار،�خر�الTUارأمقدمة�برنامج��١١٦
ع�ـى�بعـض�الرسـائل�اعارضـة�لتوجيـه�)عـ'م�للمـواطنfن�بالتصـويت�،�٩٠٩٠راديـو�ديسم�EIع�ـى��٢٥حنا�مروحfن�حلقة�إعلق�مذيع�برنامج�مكملfن�و �١١٧

ان�انا�كاع	مي�مش�عايز�اقول�اه�او��sانما�إحنـا�ال§�ـاردة�Sـي�حالـة�حـرب��جـرد�قـرب�'سـتفتاء��انا�شايف�ان�نعم�للدستور��ي�'صح،: بنعم�قائ'

النــاس�ال�ــي�بتقــول�نعــم�للدســتور�النــاس�متــدايق[ن�وخل�ــي�" وGــي�رد�اــذيع�نفســه�ع�ــى�رســالة�اخــرى�تقــول  .sن�'ســتفتاء�معنــاه�نجــاح�وعبــور�مصــر
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