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* هذا التقرير
يتنــاول هــذا التقريــر املرحOــي للمرصــد ٕالاعالمــي بمركــز القــاهرة لدراســات حقــوق ٕالانســان١ملخــص تقيــيم عمليــات الرصــد الكمــ\
والكيف ــي للوس ــائل ٕالاعالمي ــة )  ١٥وس ــيلة إعالمي ــة و ــي :الص ــحف ) ٥ص ــحف( ٔ :الاه ـرام ،الجمهوري ــة ،املص ــري الي ــوم ،الش ــروق،
الوطن .القنوات التلفزيونية ) ٨قنوات(  :الفضائية املصرية ،النيل لألخبار،CBC ،ONTV ،القاهرة والناس ،صدى البلد MBC ،
مصــر ،الجزيــرة مباشــر مصــرٕ .الاذاعــات )إذاعتــن(  :راديــو مصــر ،راديــو  (.٩٠:٩٠محــل املراقبــة اليوميــة ) ٩ســاعات للتلفزيــون و٩
ساعات للراديو(٢خالل فEJة الدعاية لالنتخابات الرئاسية املصرية  .٢٠١٤حيث يتناول التقرير بالرصد والتحليل والتقييم ٣أداء
وســائل ٕالاعــالم خــالل الفJــEة مــن  ٢٠إبريــل)غلــق بــاب الEJشــيح لالنتخابــات الرئاســية( ٤وحــ  ٢٠مــايو ) قبيــل انــاء فJــEة الدعايــة
٦
املقررة ي  ٢٣مايو(٥مع ٔالاخذ ي الاعتبار أن هذا التقرير لن يتطرق إـى مجريـات التغطيـة ٕالاعالميـة لعمليـة الاقJـEاع ـي الخـارج،
والــ\ بــدأت فعاليــا ــي ١٥مــايو وتــم تمديــدها حــ  ١٩مــايو الجــاري ٧،وذلــك ألن التقريــر يركــز عOــى ممارســات فJــEة الدعايــة ،أمــا
تغطية عمليات الاقEJاع ي الداخل والخارج فستكون محور التقرير املرحOـي الثـاني بعـد انـاء عمليـات الاقJـEاع ـي مصـر واملقـررة
٨
ي  ٢٦و ٢٧مايو الجاري.
جــدير بالــذكر أن املرصــد ٕالاعالمــي ملركــز القــاهرة حــدد منــذ بدايــة عمليــات الرصــد ،الوســائل ٕالاعالميــة محــل الرصــد والتقيــيم ــي
ضوء ثالث عوامل رئيسية ـي :معـدالت املتابعـة لوسـائل ٕالاعـالم بأنواعهـا الثالثـة )املرئيـة ،املكتوبـة ،املسـموعة( ٩،التنـوع والتعبـE
عــن كافــة التوجهــات ــي املجتمــع ١٠،تمثيــل مختلــف أنمــاط امللكيــة لوســائل ٕالاعــالم .وتعتمــد منهجيــة عمليــات الرصــد عOــى قيــاس
جــة مهنيــة وس ــائل ٕالاعــالم ً
وفق ـا للمعــاي Eالدوليــة لــألداء امل© ــ\ لإلعــالم ،واملواثيــق الدوليــة الخاصــة بــدور ٕالاعــالم أثنــاء ف JـEات
در
١١
ً
الانتخابــات ،مــع مراعــاة الفــروق بــن صــالحيات ٕالاعــالم اململــوك للدولــة ،بصــفته ملزمـا بــالتعب Eعــن جميــع أطيــاف الشــعب مــن
داف¯ ــي الضـ ـرائب دون انحي ــاز ،وب ــن ٕالاع ــالم الخ ــاص ال ــذي يخض ــع  ــي الاي ــة لس ــيطرة رأس امل ــال وم ــا تفرض ــه م ــن سياس ــات
تحريرية ،مستخدمة طرق الرصد املناسبة لنوع الوسيلة )املكتوبة ،املرئية ،املسموعة( ،ونمط ملكيا.
 ١بدأ مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان الاهتمام بالرصد ٕالاعالمي عام  ،٢٠٠٥حيث اضطلع بمراقبة أداء وسائل ٕالاعالم املصرية إبان فEJة الانتخابات الE Fملانية ،وكذا أعد دراسة رصدية حول
ٕالاعالم والانتخابات الرئاسية ي يناير  .٢٠٠٦وكذا قدم املرصد تقرير حـول التغطيـة ٕالاعالميـة املصـرية لالنتخابـات الEFملانيـة  ،.٢٠١٠وأخـر حـول ٔالاداء ٕالاعالمـي أثنـاء الانتخابـات الE Fملانيـة  ٢٠١١كمـا
أصدر املرصد ثالثة تقارير مرحلية حول ٔالاداء ٕالاعالمي أثناء فE Jات الدعايـة ،الاقJـEاع ،وٕالاعـادة .لالنتخابـات الرئاسـية  .٢٠١٢وكـذا اضـطلع املرصـد بمراقبـة التغطيـة ٕالاعالميـة لعمليـة الاسـتفتاء عOـى
دستور  ،٢٠١٢كما راقب عملية الاستفتاء عOى التعديالت الدستورية مطلع  ،٢٠١٤واصدر تقاريرﻩ املرحلية حول فEJة عمل اللجنة ،وفEJة الحوار املجتم¯ي.
 ٢تتضمن عمليات املراقبة اليومية ف ات ذروة املتابعة الصباحية واملسائية ،حيث يتم رصد القنوات التلفزيونية ي الفEJة الصباحية من  ٩صباحا ح  ١٢ظهرا ،وي الفEJة املسائية من  ٧مساء
وح ١بعد منتصف الليلة .اما ٕالاذاعات فيتم رصدها بشكل متواصل من  ١٢ظهرا وح ٧مساء ،أما بالنسبة للصحف فاعتمد التقرير عOى الطبعة الثانية.
٣
تتم عمليات الرصد والتحليل باالستعانة بفريق من الراصدين املدربن ) يضم  ٢٠راصد( عOى عمليات الرصد الكم\ والكيفي وتحليل املحتوى ،وذلك للخروج بنتائج علمية موثقة تعكس انحيازات
وسائل ٕالاعالم الايجابية والسلبية إزاء كافة ٕالاطراف املعنية بقضية الانتخابات.
٤
أختـار املرصــد غلــق بــاب الEJشــيح موعــدا لبــدء عمليــات الرصــد ،حــ يتثµــ لــه تحديــد الفواعــل الحقيقيــة ) املرشــحن( ــي عمليــة الانتخابــات ،إذ تناقلــت وســائل ٕالاعــالم أثنــاء فJــEة فــتح بــاب الEJشــيح
العديد من ٔالاسماء ؤالاخبار حول مرشحن محتملن عزفوا ي الاية عن الدخول ،السيما ي سباق الرئاسة املع \µبه هذا التقرير.
٥
اختار الباحثن ان يصدر هذا التقرير قبل  ٤٨ساعة من بداية فEJة الصمت الانتخابي ،ح إذا ما تداولت وسائل ٕالاعالم نتائجه ومحتواﻩ ال يعد هذا خرقا للصمت الانتخابي ،الذي يحـرص مركـز
القاهرة عOى الالºJام به.
٦
يتناول هذا التقرير بالرصد والتقييم استمرار عمليات الدعاية وتغطية أنشطة املرشحان خالل فEJة الاقE Jاع ي الخارج.
٧
كان من املفEJض أن تنت¼\ عملية التصويت بالخارج ي  ١٨مايو ،إال أن اللجنة العليا أصدرت قرار ها بتمديد التصويت بالخارج لـ ٢٤ساعة لينت¼\ مساء الاثنن  ١٩مايو ،وذلك لزيادة ٕالاقبال عOى
حد تعب Eاللجنة.
٨
يعت EFمركز لقاهرة أن ثمة ضوابط وأدوار تحكم أداء وسائل ٕالاعالم أثناء فEJة الدعاية تختلف عـن نظائرهـا ـي فJـEة الاقJـ Eاع ،كمـا تعتFـ Eمنهجيـة الرصـد أن تحليـل وتقيـيم أداء وسـائل ٕالاعـالم أثنـاء
ً
فEJة الاقE Jاع ي الخارج تخضع ـي الايـة إـى الضـوابط نفسـها الخاصـة بتغطيـة عمليـة الاقJـEاع ـي الـداخل ،ومـن ثـم فـالجمع بيمـا ـي تقريـر واحـد سـوف يعطـي صـورة أك¾ـ Eعمقـا حـول قيـام ٕالاعـالم
بدورﻩ أثناء فEJة الاقE Jاع.
 ٩تجدر ٕالاشارة ي هذا الصدد إى ثمة مشكلة تتعلق بعدم وجود شركات مصرية متخصصة ي قضية بحوث املشاهدة ،السيما بعدما اعEJض عدد من القنوات عOى نتائج إحدى الشركات الدولية ي
هذا الصدد .ومن ثم اعتمد الباحثون عOى إجراء استطالعات الرأي املصغرة عOى عينات متنوعة من الجمهور ،وذلك لتحديد أك¾ Eالقنوات مشاهدة وتأ ً
ثEا ي قضية الانتخابات الرئاسية ،مع ٔالاخذ
ي الاعتبار بقية العوامل املتحكمة ي اختيار العينة ،وكذا القدرات املادية والبشرية لفريق الرصد.
 ١٠إأن ثمة مشكلة تتعلق بغياب التنوع املطلوب ي الوسائل ٕالاعالمية املصرية وذلك بعدما تم إغالق عدد من القنوات التابعة للتيار ٕالاسالمي،الرافضة لالنتخابات الرئاسية ،ووقف جريدة الحريـة
والعدالةٔ ،الامر الذي دفع الباحثن إى ضم قناة الجزيرة مباشر مصر ،لعينة الرصد لتكون الصوت املمثل للطرف ٔالاخر ،رغم كوÀا قناة غ Eمصرية ،كما ضم التقرير قناة  mbcمصر عOى اعتبارها
قناة غ Eمصرية أخرى ولكا تمثل اتجاﻩ مختلف ،وتحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة ي املجتمع املصري ،ومن ثم يمكن تمثيل القنوات غ Eاملصرية ي عينة الرصد بشكل متوازن.
١١
ملزيد من التفاصيل حـول دور ٕالاعـالم ـي الانتخابـات العامـة ،راجـع الكتـاب الصـادر عـن مركـز القـاهرة لدراسـات حقـوق ٕالانسـان بعنـوان " أي دور لإلعـالم ـي الانتخابـات العامـة" وذلـك عOـى الـرابط
التايhttp://www.cihrs.org/?p=3617 :
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* السياق العام لعملية الانتخابات الرئاسية
ال تقــف الديمقراطيــة عن ــد صــندوق الانتخاب ــات رغ ــم أهمي ــة ذل ــك ٕالاج ـراء  ــي الدالل ــة ع Oــى وجوده ــا ،إذ أن تقي ــيم ذل ــك ٕالاج ـراء
بــالنظر إليــه ضــمن الســياق السياÏــٔ \ÎالاكFــ ،Eوــي ضــوء تحليــل جميــع الخطــوات الــ\ ســبقته وأدت إليــه ،لــه الداللــة ٔالاعم ــق،
ناهيك عن تعاظم أهمية النظر إى السياق العام ي الفEJات الانتقالية من النظم السلطوية إى النظم الديمقراطية.
وب ــالنظر إ ــى الس ــياق املص ــري الع ــام ،نج ــد أن الانتخاب ــات الرئاس ــية املقبل ــة تج ــرى  ــي إط ــار من ــاخ يتس ــم باالس ــتقطاب السيا Ïــ\Î
الحـاد ،والشــحن املعنـوي ضــد فصـيل سياÏــ \Îبعينــه ،إال أن هـذا الشــحن لـم يقــف عنـد حــد هــذا الفصـيل بــل أنسـحب إــى قــوى
سياســية أخــرى تع ــارض ممارســات الحكومــة ؤالاجهــزة ٔالامنيــة وتقــف ضــد توغــل تلــك ٔالاجهــزة ــي الحيــاة السياســية .فالحكومــة
ً
الحاليــة تتخــذ مــن شــعار "الحــرب عOــى ٕالارهــاب" مFــEرا الناكــات حقــوق ٕالانســان ،الــ\ تتصــاعد بدرجــة غــ Eمســبوقة ،بــل وتتخــذ
مــن هــذﻩ الحــرب املزعومــة منصــة للهجــوم ولتشــويه فصــائل سياســية أخــرى -ــي أيضــا ــي حالــة عــداء مــع ٕالارهــاب -وتعــود وتــروج
ملرشح بعينه عOى اعتبارﻩ منقذ الوطن من براثن ٕالارهاب.
فبخالف مشاهد القتل خارج نطاق القانون ال\ أصبحت معتادة ي كل تجمع أو مظاهرة ١٢.تتصاعد اعمـال التنكيـل بالنشـطاء
السياس ــين والق ــبض عل ــÕم وال ــزج  Ôــم  ــي الس ــجون واملع ــتقالت لف JـEات طويل ــة ،كم ــا ي ــتم توظي ــف القض ــاء والنياب ــة العام ــة  ــي
الخالفــات السياســية ليصــبح أداة إضــافية ــي يــد الســلطات للــبطش باملعارضــن السياســين ،عــن طريــق إصــدار أحكــام بالســجن
لفJـEات طويلــة بحــق نشــطاء سياســين ومــدافعن عــن حقــوق ٕالانســان او اســتخدام تــدب Eالحــبس الاحتيــاطي لفJـEات طويلــة دون
محاكمــة ١٣ليتح ــول الح ــبس الاحتيــاطي م ــن ت ــدب Eوق ــائي إ ــى ش ــكل م ــن أشــكال العق ــاب ،ناهي ــك عــن ص ــدور ٔالاحك ــام الجماعي ــة
باإلعدام ي محاكمات لم تستمر ألك¾ Eمن ساعة واحدة ،بحق أفراد يزعم انتماÚم لجماعة ٕالاخوان املسلمن.١٤.
هذا باإلضافة إى حدوث هذﻩ الانتخابات ي ظل سريان قانون يضع عراقيل عOى الحق ـي التجمـع السـلم\ بمـا ـي ذلـك املواكـب
وامل ـؤتمرات الانتخابي ــة ،وه ــو القــانون رق ــم  ١٠٧لس ــنة  ٢٠١٣بش ــأن تنظــيم الح ــق  ــي الاجتماع ــات العام ــة واملواك ــب والتظ ــاهرات
السـلمية ـي ٔالامــاكن العامـة ،واملعـروف بقــانون التظـاهر .يعطـي هــذا القـانون الحـق لــوزارة الداخليـة ـي رفــض تـرخيص إقامـة أيــة
ً
تجمعــات ســلمية بنــاء عOــى معــاي Eغــ Eواضــحة أو محــددة تحدي ــدا قــاطع ،كمــا يعطÕــا الحــق ــي فــض أي تجمــع دون تــرخيص،
١٥
ومالحقة املشاركن فيه ،وهو القانون الذي بموجبه تم حبس عدد من النشطاء السياسين واملـدافعن عـن حقـوق ٕالانسـان،
بيم من حصل أمس عOى تأييد بحكم الحبس -الناشطة ماهينور املصري وأخرين -ملدة عامن لخرق قانون التظاهر.
تق ــوم فك ــرة الانتخابـ ــات ع Oــى الاختي ــار الحـ ــر ب ــن املرشـ ــحن ملنص ــب مع ــن ،ذلـ ــك الاختي ــار القـ ــائم عOـ ــى إتاح ــة فـ ــرص متس ــاوية
للمرش ــحن لتق ــديم أنفس ــهم للجمه ــور ،ومناقش ــة أفك ــارهم وب ـرامجهم ع Oـى نح ــو متك ــائ ومت ــوازن؛ لض ــمان س ــالمة ه ــذا الاختي ــار
ً
املستند باألساس عOى معلومـات دقيقـة وتحلـيالت عميقـة .وـي هـذا السـياق يFـEز دور ٕالاعـالم كممـثال عـن الناخـب ـي تحـري هـذﻩ
املعلومــات وبحــث دقــا وســالما ،وقابليــة تحقــق الوعــود والFـEامج الانتخابيــة ،بــل وتقــديم تحلــيالت ورؤى متنوعــة وعميقـة لتلــك
الEFامج ،تمكن الناخب من تشكيل رأيه الانتخابي من جهة وتضع أ ً
سسا للمحاسبة واملتابعة للمرشح من جهة أخرى.
وإذ ما قارنا هذا الدور بالوضع الراهن ي خضم الانتخابات الرئاسـية لعـام  ،٢٠١٤سـنجد أن ٕالاعـالم لـم يقـم بالـدور املنـوط بـه
ً
ً
جملــة وتفصــيال .فاملتــابع لوســائل ٕالاعــالم املصــرية لــن يجــد إال انحيـ ًـازا واضـ ًحا ألحــد املرشــحن عOــى حســاب املرشــح ٓالاخــر ،ذلــك
 ١٢ملزيــد مــن التفاصــيل برجــاء مراجعــة "الــذكرى الثالثــة للثــورة ..الشــرطة املص ـرية تبــدأ عهـ ًـدا جديـ ًـدا مــن القمــع بقتــل العش ـرات ،واعتقــاالت عشــوائية ــي مختلــف املحافظــات" – بيــان مشــEJك بــن
منظمات حقوقية http://www.cihrs.org/?p=7980 -
 ١٣ملزيد من التفاصيل برجاء مراجعة "منظمات حقوقية تطالب وزارة الداخلية باإلفصاح عن مكان الصحفي عبد ﷲ الشامي ،وتندد بحجزﻩ تعس ً
ـفيا ملـدة  ٩أشـهر دون محاكمـة" – بيـان مشـEJك
بن منظمات حقوقية http://www.cihrs.org/?p=8558
 ١٤ملزيد من التفاصيل برجاء مراجعة "أحكام ٕالاعدام ي املنيا :إهدار للعدالة واسزاء بالحق ي الدفاع" – بيان مشEJك بن منظمات حقوقية http://www.cihrs.org/?p=8558
 ١٥ملزيـ ــد م ــن التفاص ــيل برجـ ــاء مراجع ــة "الحكـ ــم عOـ ــى مـ ــاهر ودومـ ــة وعـ ــادل :اس ــتمرار ملسلس ــل تسـ ــييس القضـ ــاء وتحويلـ ــه ألح ــد أذرع الس ــلطة ٔالامنيـ ــة"  -بي ــان مشـ ــEJك ب ــن منظم ــات حقوقيـ ــة -
http://www.cihrs.org/?p=7753
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الانحي ــاز ال ــذي ل ــم يب ــدأ م ــع انط ــالق ف JــEة الدعاي ــة  ــي  ٣م ــايو الج ــاري ،وإنم ــا ب ــدأ مً ºJ
امن ـا م ــع حمل ــة التعبئ ــة لقب ــول التع ــديالت
ً
استفتاء عOى شرعية املش Eعبد
الدستورية املستف علÕا ي يناير املا ،\Îêحيث روج ٕالاعالم لالستفتاء عOى الدستور باعتبارﻩ
الفتاح السي– \Îëوزيرا للدفاع وقا– وانتخابه ً
رئيسا للجمهورية ح قبل أن يعلن هو قرار ترشحه أو يفصح عن برنامجه.
بل يمكن القول ان دور ٕالاعالم بدأ ً
مبكرا عن ذلك ،إذ ال يمكـن أن نغفـل دور ٕالاعـالم ـي تشـويه كافـة ٔالاسـماء الـ\ مـن املحتمـل
أن تخــوض الســباق الرئا Ïــ \Îــي مواجهــة وزيــر الــدفاع .ف ـاإلعالم لعــب ً
ً
محوري ـا ــي حصــر عــدد املرش ــحن وتســفيه املنافس ــة
دورا
شـ ً
ـعبيا ،وذلــك مــن خــالل الحمــالت املضــادة املبكــرة الــ\ خاضــها ضــد العديــد مــن ٔالاســماء املطروحــة لخــوض الســباق الرئاÏــ،\Î
حــ بــدت نتيجــة الانتخابــات محسـومة حــ قبــل أن يصــدر القــانون املــنظم لهــا .وقــد كانــت أشــد تلــك الحمــالت ض ـراوة ــي تلــك
الحملة ال\ أثEت ضد عبد املـنعم أبـو الفتـوح ١٦،والـ\ اسـتمرت حـ بعـد إعالنـه عـدم خـوض الانتخابـات الرئاسـية ـي  ٩فEFايـر
 ١٧،٢٠١٤بينمـا جــاء الفريـق ســامي عنـان ــي املرتبـة الثانيــة مـن حيــث شـدة الهجــوم عليـه ١٨.ومــا ان أعلـن خالــد عOـي ــي منتصــف
مارس  ٢٠١٤عن قرارﻩ برفض خوض الانتخابات الرئاسية اعً EJ
اضا عOى القانون الانتخابي ،ح شنت عليه العديد من وسائل
ً
هجوما ً
ً
ً
تعرضـا للهجـوم
عنيفا ،مستنكرة حقه ي الاعEJاض عOى القانون ١٩.أما الفريق أحمد شفيق فرغم أنه كـان ٔالاقـل
ٕالاعالم
ٕالاعالم ــي خ ــالل ه ــذﻩ الف JــEة ،ربم ــا ألن ــه س ــرعان م ــا حس ــم أم ــرﻩ بق ـرار ع ــدم خ ــوض الانتخاب ــات ح ــال ترش ــح املش ــ Eعب ــد الفت ــاح
عالميا ً
٢٠
هجوما إ ً
ً
عنيفا ضدﻩ.
السي ،\Îëإال أن هذا التصريح كان محل
وعOى الجانب ٔالاخر تعامل ٕالاعالم مـع وزيـر الـدفاع عبـد الفتـاح السيëـ \Îباعتبـارﻩ الـرئيس القـادم ،ولـيس حـ املرشـح ٔالاقـوى ـي
انتخابــات مزمــع إجراؤهــا ،الســيما ــي ظــل الغيــاب التــام أليــة اصــوات إعالميــة لهــا منــه موقــف مغــاير ،وذلــك بعــد غلــق القنــوات
الدينية٢١ووقف جريدة الحرية والعدالةٔ ٢٢،الامر الذي أفقد البيئة ٕالاعالمية تنوعها وحولها لحملة حشد وتأييد جماعية ملرشح
واحــد ،حــرص ٕالاعــالم عOــى تصــويرﻩ خــالل فJــEة مــا قبــل الانتخابــات كرمــز تــاريíي وزعــيم شــع ،\îمرك ـزا عOــى أن كرÏــ \Îالرئاســة
يس¯ي إليه بينما هو زاهد فيه ،لدرجة أن بعض ٕالاعالمين أطلقوا الدعاوى لتـوف Eالنفقـات وادخـار الجهـد ـي عمليـة الانتخابـات
الــ\ اعتEFوهــا محســومة ،ومرهونــة فقــط بق ـرار املشــ Eخــوض الانتخابــات الرئاســية والــذي جــاء متـ ً
ـأخرا إــى حــد مــا ،ناهيــك عــن
ً
احة م ــن قبــل العدي ــد م ــن الوس ــائل ٕالاعالميــة الخاص ــة ٢٣،ﱠ
وع Fـ Eعن ــه ضـ ً
ـمنيا أو
التأييــد ٕالاعالم ــي املس ــبق ال ــذي حصــل عليــه ص ـر
ِ
بشكل صريح عدد من ٕالاعالمين ي لقاء جمع بن مجموعة مم واملرشح عبد الفتاح السي \Îëولم يحظ به املرشح املنافس.
 ــي ه ــذا الس ــياق أعل ــن حم ــدين ص ــباòي ق ـرارﻩ بخ ــوض الانتخاب ــات الرئاس ــية ،بم ــا يع ــد الاختب ــار ٔالاول لق ــدرة ٕالاع ــالم ع Oــى إدارة
ً
إعالميا ،واملناسبة ٔالاوى إلعـالن وسـائل ٕالاعـالم عـن انحيازاóـا ،فقـد كشـفت ردود ٔالافعـال ٕالاعالميـة ٔالاوليـة عOـى خFـE
الانتخابات

 ١٦نعتــت وســائل ٕالاعــالم أبــو الفتــوح باملرشــح الفاشــل ،الســاقط ً
دائمـا ،عبــد ٕالاخــوان املســلمن ،املرشــح الخاســر ،مرشــح ٕالاخــوانٕ ،الارهــابي الفاشــل ،وأقــرت أنــه املرشــح املمــول مــن قطــر ومــن جماعــة
ٕالاخوان املسلمن .راجع عOى سبيل املثال ال الحصر  :برنامج حزب الكنية عOـى فضـائية القـاهرة والنـاس حلقـة  ٢٢ينـاير ،برنـامج  ٣٠/٢٥عOـى  ONTVحلقـة  ٢٦ينـاير ،وحلقـة  ٣فEFايـر ،مقـال حمـدي
رزق ي املصري اليوم  ٣٠يناير ،جريدة الوفد عدد  ٨فE Fاير.
 ١٧راجع عOى سـبيل املثـال ال الحصـر :حلقـة برنـامج السـادة املحEJمـون عOـى فضـائية  ONTVـي  ٢٨فEFايـر ،برنـامج مصـر اليـوم عOـى قنـاة الفـراعن ـي  ١٤فEFايـر وصـباح اون ـي  ٨فEFايـر ،وراجـع أ ً
يضـا
جريدة الدستور عدد  ٩فEFاير والوفد أعداد  ١١و ١٥فEFاير.
 ١٨راجع عOى سبيل املثال ال الحصر :أعداد جريدة الوفد ي  ٢٩يناير ٢٢ ،فEFاير ١٣ ،مارس ،وكذا جريدة الوطن ي  ١٤مـارس ،ومقـال حمـدي رزق ـي املصـري اليـوم بتـاريخ  ١٢مـارس .وراجـع أيضـا
حلقات برنامج الشعب يريد عOى فضائية التحرير  ٥و ٩يناير .٢٠١٤
١٩
راجع عOى سبيل املثال ال الحصر :حلقة برنامج البلد اليوم عOى فضائية صدى البلد ي  ١٦مارس ،وحلقات برامج القاهرة اليوم )أوربيت(  ،مصر اليوم )الفراعن(  ،م ٔالاخر ) روتانا مصرية( ي ١٧
مارس ،وبرنامج صباح أ ون ي  ١٧و ١٨مارس وكذا برنامج املشهد املصري عOى الجزيرة مباشر مصر ي  ١٩مارس.
 ٢٠راجع عOى سبيل املثال ال الحصر :قناة الجزيرة ي  ١٢مارس ،وبرنامج صح النوم عOى فضائية التحرير ي  ١٣مارس ،وكذا أعداد جريدتي اليوم السابع والوطن ي  ١٣و ١٤مارس.
٢١
ملزي ــد م ــن املعلوم ــات أنظ ــر بي ــان لع ــدد م ــن املنظم ــات الحقوقي ــة بعن ــوان" إغ ــالق وس ــائل ٕالاع ــالم ٕالاس ــالمية والق ــبض ع Oــى بع ــض الع ــاملن ف Õــا ان ــاك واض ــح لحري ــة ٕالاع ــالم ع Oــى ال ـرابط الت ــاي:
http://www.cihrs.org/?p=6910
 ٢٢جريــدة الحريــة والعدالــة ــي الجريــدة الناطقــة بلســان حــزب الحريــة والعدالــة التــابع لجماعــة الاخــوان املســلمن ،وقــد امتنعــت مطــابع مؤسســة الاهـرام عــن طباعــا منــذ  ٢٦ديســم ،٢٠١٣ EFعقــب
صدور قرار من رئيس الوز راء ان ذاك يعت EFجماعة الاخوان املسلمن جماعة إرهابية.
ً
٢٣
إعالنـا لتأييـدها لـه ،والـبعض ٔالاخـر تبµـ شـعار حملتـه "تحيـا مصـر" ش ً
ـعارا للقنـاة ،كمـا أن عـدد مـن إعالمـي
بعض القنوات الخاصة وضعت صـورة للمرشـح عبـد الفتـاح السيëـ \Îإـى جـوار شـعارها
ً
القنــوات الخاصــة أقــروا بشــكل واضــح دعمهــم للمرشــح كمــا ســيعرض التقريــر ،ناهيــك عــن كــون مالــك إحــدى القنــوات الفضــائية ٔالاك¾ــ Eترويجـا للمرشــح عبــد الفتــاح السيëــ) \Îالقــاهرة والنــاس( هــو
مسئول الدعاية ي حملة السي ،\Îëوي الوقت نفسه من أك EFاملتحكمن ي سوق ٕالاعالنات التلفزيونية وٕالاذاعية ي مصر.
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ً
هجوم ـا عOــى
خــوض صــباòي الانتخابــات مواقــف ٕالاعالميــن مــن هــذﻩ املنافســة .إذ شــن عــدد مــن أبــرز ٕالاعالمــن ــي ذلــك الوقــت
حمدين صباòي ملجرد قرارﻩ بخوض السباق الرئا ٢٤،\ÎÏذلك الهجوم الذي استمر ح الساعات الاخEة من فEJة الدعاية.
ً
ورغم أن عدد من ٕالاعالمين رحب بEJشح حمدين صباòي ،إال أن هذا الEJحيـب جـاء ً
دائمـا مـزيال بجملـة تحمـل معµـ بـأن"وجـود
حمدين يؤكد أن لدينا انتخابات حقيقية"ٔ ٢٥الامر الذي حصر املرشح ي كونه مجرد ديكور إلجراء معروف نتيجته ً
سلفا ،ويفسر
التـوازن الشــكOي٢٦الــذي حاولــت بعـض وســائل ٕالاعــالم أن تتوخــاﻩ فـور بــدء عمليــات الدعايــة رسـم ًيا ــي  ٣مــايو ،رغــم أن املالحظــة
ً
ً
واضحا للمرشح املنافس.
انحيازا
البسيطة ألداء الوسائل نفسها يكشف
عOــى صــعيد آخــر يغيــب خيــار املقاطعــة وحجــج املقــاطعن عــن املش ـهد ٕالاعالمــي بشــكل تــام ،إذ ال يــتم طرحــه عOــى اعتبــارﻩ خيــار
ديمقراطــي باألســاس ،بــل يــتم تســويقه عOــى اعتبــارﻩ محاولــة لعرقلــة خارطــة الطريــق ،حــ أن ٕالاعالنــات الEJويجيــة للمشــاركة ــي
العمليــة الانتخابيــة تصــر عOــى نعــت املقــاطع تـارة ب ـأنه "مــش وطµــ\" ،وأخــرى "راجــل مــش تمــام" ٢٧،ناهيــك عــن محــاوالت التنمــيط
املستمرة للمقاطع باعتبارﻩ "إخواني" يعت EFكارت املقاطعة خيارﻩ إلفساد العرس الديموقراطي املنتظر–عOى حد وصف ٕالاعالم.
أخـ ًـEا ال يبــدو ذلــك الانحيــاز ملرش ــح بعين ــه قاصـ ًـرا ع Oــى مؤسس ــات ٕالاع ــالم فحســب ،بــل امت ــد ً
أيض ـا إــى مؤسســات الدول ــة والــ\
ُيفEJض Ôا الحيدة .فالسيد عبد الفتاح السي \Îëلم يعلن ترشحه لالنتخابـات إال بعـد أن أعلـن املجلـس ٔالاعOـى للقـوات املسـلحة
تأييدﻩ لذلك الEJشـح ،كمـا أعلـن السيëـ \Îترشـحه للجمهـور قبـل أن يخلـع زيـه العسـكري .وأخ ًـEا طالعتنـا صـحيفة املصـري اليـوم
قبل أيام من بدء الاقEJاع بخ EFحول مشاورات بن السي \Îëورئيس الوزراء بشأن "حكومة ما بعد الانتخابات"!

٢٨

وي السياق نفسه ال يمكن استثناء اللجنة العليا املشرفة عOى الانتخابات من ذلك الانحياز ،فقد كان تأخر اللجنة ي فتح باب
الEJشــيح لالنتخابــات مســار اســتنكار واســع ،دفــع الكثــEين للـربط بينــه وبــن تــأخر ق ـرار عبــد الفتــاح السيëــ \Îبحــوض الانتخابــات
والذي جاء قبل إعالن فتح باب الEJشيح بأربعة أيام ،بعدما تم تأجيل مؤتمر اللجنة أك¾ Eمن مرة.
ومــع غلــق بــاب الEJشــيح ــي  ٢٠ابريل،انطلقــت معظــم وســائل ٕالاعــالم ــي تغطيــة ومتابعــة تحركــات املرشــحن الــذي انحســر بيمــا
الصراع الانتخابي وتشكيل حمالóم الرسمية وكـذا أنشـطة الحمـالت الشـعبية املؤيـدة لهـم ،ضـاربة بعـرض الحـائط ذلـك املوعـد
الذي حددته اللجنة لبدء عمليات الدعاية للمرشحن ي  ٣مايو ،حـ إن إجمـاي النتيجـة الكميـة الخاصـة بالعمليـة الانتخابيـة
ومرشحÕا ي الفEJة من  ٢٠إبريل ح  ٣مـايو تكـاد تقJـEب مـن املسـاحة الكميـة الـ\ خصصـا وسـائل ٕالاعـالم للعمليـة نفسـها ـي
الفJــEة مــن  ٣مــايو وحــ  ٢٠مــايو )الفJــEة الرســمية املخصصــة للدعايــة( ،وذلــك دون أي تعليــق مــن اللجنــة ،لــذا كــان مــن املثــE
للدهشـة اعJـEاض اللجنــة عOـى قيـام املرشــح حمـدين بإقامـة مــؤتمر جمـاهEي لإلعـالن عــن برنامجـه الانتخـابي وإخطــار القنـاة الــ\
بث ــت امل ــؤتمر باملخالف ــة ،بحج ــة أن  ــي ذل ــك اس ــتباق ع Oــى موع ــد الدعاي ــة بـ ـ ٢٤س ــاعة ،رغ ــم أن وس ــائل ٕالاع ــالم كان ــت ق ــد س ــبق
واستضــافت املرشــح حمــدين صــباòي ،وناقشــت برنامج ـه الانتخــابي ،وكــذا تابعــت عــن كثــب كافــة لقــاءات واجتماعــات منافســه
٢٩
وتصريحاته حول مالمح برنامجه الانتخابي ،قبل هذا التاريخ بأك¾ Eمن  ١٠أيام!
انتش ـرت إعالنــات التأييــد للمرشــح عبــد الفتــاح السيëــ \Îــي جميــع أنحــاء املحافظــات املصــرية قبــل املوعــد املقــرر لبــدء الدعايــة
بفEJة طويلة ،وذلك دون أي اعEJاض مـن قبـل اللجنـة العليـا ،والـ\ اكتفـت ـي أول مـايو )قبـل بـدء الدعايـة ب ٤٨سـاعة( بإخطـار
 ٢٤راجع عOى سبيل املثال ال الحصر حلقة برنامج حزب الكنبة عOى القاهرة والناس ي  ٩فE Fاير ،وانظر أ ً
يضا الهجوم الضاري ملقدم برنامج صالون التحرير عOى املرشح حمدين صباòي ي حلقات ٢٠
يناير ٩ ،فEFاير ،و ٢٦فEFاير.
 ٢٥راجع عOى سبيل املثال ال الحصر ،راجع تعليق مقدم برنامج  ٣٠/٢٥عOى فضـائية  ONTVعOـى قـرار الEJشـح حلقـة  ٩فEFايـر ،ومقـال "حمـدين مرش ًـحا ..إنـا إذا ملحظوظـون" باملصـري اليـوم ـي اليـوم
نفسه.
٢٦
يقصد بالتوازن الشكOي محاولـة تغطيـة أنشـطة كـال املرشـحن بعـدد ٔالاخبـار نفسـها ،ومسـاحات تبـدو متقاربـة ،إال أن التـوازن الحقيقـي لـه أبعـاد متعـددة عOـى مسـتوى الشـكل واملحتـوى لـم تتبناهـا
معظم وسائل ٕالاعالم محل الرصد ،راجع الجزء الخاص بالتوازن ي التغطية ي هذا التقرير ص.٨:
 ٢٧كذلك وصفهم احد مقدمي برنامج الرئيس والناس يوم  ١٠مايو عOى فضائية القاهرة والناس" لو مش عايزة دولة وال عايز قانون قاطع الانتخابات(
 ٢٨الصفحة ٔالاوى لجريدة املصري اليوم ،العدد الصادر ي  ١٩مايو .٢٠١٤
 ٢٩عOى سيبل املثال ال الحصر أجرت فضائية ً ONTV
لقاء مع املرشح حمدين صباòي لشرح برنامجه الانتخابي ي  ٢٤إبريل ،وكذا نشرت جريدة املصري اليوم نص برنامجه ي  ٢١إبريل ،كما تابعت
جميع وسائل ٕالاعالم عن كثب العديد من اللقاءات ال\ أجراها املرشح عبد الفتاح السي \Îëمع مختلف القطاعات وال\ عقدت معظمها قبل بداية فEJة الدعاية.
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ً
محافظـة الدقهليـة بإزالــة كـل أشـكال الدعايــة املخالفـة بمدينـة املنصــورة ًأيـا كانـت عOــى نفقـة املخـالف ،بعــدما تلقـت بالغـا بقيــام
عضوي مجلس شعب سابقن بوضع عدد كبـ Eمـن الفتـات التأييـد للمرشـح عبـد الفتـاح السيëـ \Îبمدينـة املنصـورة قبـل املوعـد
٣٠
املحدد كبدء للحملة الانتخابية.
الجـدير بالـذكر أن اللجنـة العليـا قالـت ـي تصـريحات إعالميـة أÀـا أبلغــت وزيـر التنميـة املحليـة ـي اليـوم نفسـه ،بإصـدار قـرارﻩ إــى
جميــع املحــافظن بإزالــة جميــع املخالفــات املتعلقــة بالدعايــة الانتخابيــة ـي كــل املحافظــات ،وبالنســبة لكــال املرشــحن عOــى نفقــة
املخــالف ٣١،إال أن أ ًيـا مــن الوســائل ٕالاعالميــة لــم تتطــرق لهــذا ٔالامــر ولــم تتــابع تنفيــذﻩ ،ناهيــك عــن ســهولة التحقــق مــن بقـاء كــل
أشكال الدعاية ي شوارع املحافظات املختلفة بعد صدور تلك التصريحات ،ال\ سبقت بدء الدعاية بساعات.
ي السياق نفسه تداولت وسـائل ٕالاعـالم ـي  ١٧مـايو  ،٢٠١٤أخب ًـارا حـول اعJـEاض اللجنـة عOـى توزيـع حملـة املرشـح عبـد الفتـاح
السي ëــ \Îللمبـ ــات مـ ــوفرة ـ ــي أرجـ ــاء الجمهوريـ ــة ،واعتبارهـ ــا ذل ــك مخالفـ ــة انتخابيـ ــة ،حسـ ــب املـ ــادة  ٥٢مـ ــن قـ ــانون الانتخابـ ــات
الرئاسية ،وال\ تعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز  ٥آالف جنيـه ،أو بإحـدى هـاتن
العقــوبتن ،كــل مــن أعطــى آخــر أو عــرض أو الJــºم بــأن يعطيــه أو يعطــي غــEﻩ فائــدة ،لكــي يحملــه عOــى ٕالادالء بصــوته ــي انتخابــات
رئاســة الجمهوريــة عOــى وجــه معــن ٣٢.إال أنــه حــ كتابــة هــذﻩ الســطور لــم تتخــذ اللجنــة العليــا أي قـرارات بشــأن هــذﻩ املخالفــة،
٣٣
بينما تستمر وسائل ٕالاعالم ي تداول أخبار توزيع اللمبات املوفرة ي محافظات مختلفة.
إن الانتخابــات الــ\ تجــري ــي هــذا الســياق ال ُيتوقــع مــا أن تكــون انتخابــات ديمقراطيــة وال أن تؤســس لديمقراطيــة .ف¼ـ\ مجــرد
إجـراء شــكOي معروفـة نتيجتــه سـ ًـلفا ،فــال فــارق يمكــن أن تصــنعه مشــاركة النــاس ــي ذلــك ٕالاجـراء مــن عــدمها .إن اســتمرار انــاج
ذلــك الــنهج قــد يــؤدي بــالجمهور إــى العــزوف عــن السياســة م ـرة أخــرى ،والعــودة ألســوأ مــا مــ ºنظــام مبــارك وهــو احتكــار املجــال
السيا \ÎÏمن قبل الدولة.

٣٠
الخ EFكما ورد ي صحيفة املصري اليوم عدد  ٢مايو  ::العليا للرئاسة تطلب ازالة الدعاية الانتخابية من شوارع املنصورة،
٣١
جاء هذا ي مJن الخ EFالذي يحمل عنوان "العليا لالنتخابات تأمر بإ زالة دعاية لـ"السي}" باملنصورة أقامها عضوان بـ"الوط} املنحل" واملنشور عOى بوابة الاهرام ي  ١مايو.

 ٣٢املصري اليوم ١٧ ،مايو» :العليا للرئاسة« :توزيع السي} ملبات »مخالف« ..والعقوبة تصل للحبس.
 ٣٣تداولت وسائل ٕالاعالم أ ً
خبارا منذ  ١٧مايو،حول توزيع حملة املرشح عبدالفتاح السي \Îëللمبات املوفرة ي القاهرة و ٨محافظات أخرى ما محافظة املنوفية ،محافظة القليوبية.
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* مالمح ومستجدات الخريطة ٕالاعالمية لفة الدعاية لالنتخابات الرئاسية
مــازال غيــاب التنــوع ــي الخريطــة ٕالاعالميــة هــو الســمة الغالبــة عOــى ٕالاعــالم املصــري ــي الفJــEة مــا بعــد  ٣٠يونيــو ،إذ أن وســائل
ٕالاعــالم وان اختلفــت أنمــاط ملكيــا )قوميــة – خاصــة – حزبيــة( أو أنواعهــا )مرئيــة – مســموعة – مكتوبــة( تتبµــ الاتجــاﻩ نفســه
وتتحدث بالنEFة نفسها ،فجميعها مؤيدة لالنتخابات الرئاسية وداعمة ألحد مرشحÕا ،بينما اختفى الصوت ٔالاخر الرافض لهذﻩ
الانتخاب ــات أو املقــاطع له ــا –بغــض النظ ــر عــن حجت ــه– واملنحــاز ض ــد املرشــح عب ــد الفت ــاح السي ëــ ،\Îوذل ــك بعــد غل ــق عــدد م ــن
٣٥
القنوات التابعة للتيار ٕالاسالمي ٣٤،ووقف جريدة الحرية والعدالة.
إال أن ثمة مستجدات أساسية طرأت عOى الخريطة ٕالاعالمية خالل فEJة الدعاية لهذﻩ الانتخابات ،نذكر ما:

 -١وجود لجنة لتقيم أداء ٕالاعالم العام والخاص ع#ى حد سواء
ي  ٢٣إبريل  ،٢٠١٤أصدرت وزيرة ٕالاعالم درية شـرف الـدين قـر ًارا بتشـكيل لجنـة رصـد ومتابعـة تقيـيم ٔالاداء ٕالاعالمـي ،والدعايـة
الانتخابيــة لالنتخابــات الرئاســية ،برئاســة الــدكتور عــدي رضــا وعضــوية مجموعــة مــن أســاتذة ٕالاعــالم ٣٦.ورغــم أن تشــكيل مثــل
ً
هذﻩ اللجان أمر متكرر ي انتخابات سابقة ،إال أن هـذﻩ اللجنـة قـد اتسـمت أوال بكوÀـا مشـكلة مـن قبـل وزيـرة ٕالاعـالم ولـيس مـن
قبــل اللجنــة العليــا لالنتخابــاتٔ ،الامــر الــذي اعتFــEﻩ اســاتذة وخ FـEاء ٕالاعــالم عــوار ــي اســتقاللية هــذﻩ اللجنــة الــ\ ينبþــى أن تكــون
مستقلة وتابعة مباشرة للجنة العليا لالنتخابات ،ترفـع تقاريرهـا للجنـة العليـا فقـط ٣٧ .و ً
ثانيـا أÀـا للمـرة الاوـى تضـم ـي عضـويا
رؤســاء أربــع قنــوات خاصــة اعتFــóEم اللجنــة ٔالاك¾ــ Eمشــاهدة .الامــر الــذي أثــار العديــد مــن التحفظــات لــدى وســائل إعالميــة أخــرى
محــل رصــد مــن ِقبــل اللجنــة حــول حياديــة ممثOــي هــذﻩ القنــوات ــي تقيــيم أداء قنــواóم وقنــوات منافســÕم ،كمــا طرحــت بعــض
القنوات ي برامجهـا الحواريـة التسـاؤالت حـول معـاي Eاختيـار تلـك القنـوات والتحقـق مـن نسـب مشـاهدóا ،وضـمان حياديـة هـذﻩ
٣٨
اللجنة فيما يتعلق باإلعالم اململوك للدولة التابع لوزارة ٕالاعالمً ،
وأيضا فيما يتعلق باألربع قنوات الخاصة ٔالاعضاء.
حس ــب امل ــادة الثاني ــة م ــن مع ــاي Eعم ــل ه ــذﻩ اللجن ــة ،ف ــإن اللجن ــة ُيف JــEض أن تض ــطلع بمتابع ــة ورص ــد جمي ــع امل ــواد املس ــموعة
واملرئي ــة ع Oــى جمي ــع محط ــات ٕالاذاع ــة وقن ــوات التليفزي ــون الحكومي ــة والخاص ــة ،وك ــذا مراقب ــة الدعاي ــة الانتخابي ــة للمرش ــحن
لالنتخاب ــات الرئاس ــية ٣٩.ورف ــع تقاريره ــا للجن ــة العلي ــا لالنتخاب ــات .إال أن رئ ــيس اللجن ــة  ــي أول م ــؤتمر ص ــحفي إلص ــدار التقري ــر
املرحOي الاول للجنة ،شرح عمل اللجنة مشـEا إـى قيامهـا برصـد حـواي  ١٤سـاعة مـن سـاعات البـث اليوميـة ٤٠،ولكنـه لـم يحـدد
الوســائل ٕالاعالميــة محــل الرصــد ،وإــى أي مــدى تمثــل هــذﻩ العينــة املرصــودة مختل ـف روافــد ٕالاعــالم املصــري ،كمــا أنــه مــن غــE
املتخيل ان تكون اللجنة تراقب جميـع وسـائل ٕالاعـالم املرئيـة واملسـموعة القوميـة والخاصـة والـ\ تتجـاوز مئـات الوسـائل .وبينمـا
٤١
لم ترد أية إشارة لإلذاعات ي التقرير ٔالاول .وردت إشارة لعدد من الشبكات ٕالاذاعيةاململوكة للدولة ي التقرير الثاني.
 ٣٤ملزي ــد م ــن املعلوم ــات أنظ ــر بي ــان لع ــدد م ــن املنظم ــات الحقوقي ــة ،بعن ــوان" إغ ــالق وس ــائل ٕالاع ــالم ٕالاس ــالمية والق ــبض ع Oــى بع ــض الع ــاملن ف Õــا ان ــاك واض ــح لحري ــة ٕالاع ــالم ع Oــى ال ـرابط الت ــاي:
http://www.cihrs.org/?p=6910
٣٥
جريــدة الحريــة والعدالــة ــي الجريــدة الناطقــة بلســان حــزب الحريــة والعدالــة التــابع لجماعــة الاخــوان املســلمن ،وقــد امتنعــت مطــابع مؤسســة الاهـرام عــن طباعــا منــذ  ٢٦ديســم ،٢٠١٣ EFعقــب
صدور قرار من رئيس الوز راء ان ذاك يعت EFجماعة الاخوان املسلمن جماعة إرهابية.
 ٣٦جريدة الاهرام  :وزيرة ٕالاعالم تشكل لجنة ملتابعة الدعاية الانتخابية ،عدد  ٢٤ابريل .تجدونه عOى الرابط http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=1588615
٣٧
ناقش كل من الدكتور محمود علم الدين والدكتور صفوت العالم والخب Eياسر عبد العزيز هذا العوار واقروﻩ ي حلقة برنامج بصراحة عOى قنـاة التحريـر ،بعنـوان "الحيـاد ٕالاعالمـي ـي التغطيـة
ٕالانتخابية" بتاريخ  ٨مايو  ٢٠١٤عOى الرابط التاي، http://www.youtube.com/watch?v=652GH3hy5s4 :
 ٣٨طالع الرابط ي املصدر السابق
٣٩
لم تحدد اللجنة اي نوع من الدعاية ينوط باللجنة مراقباóا ،وهل يقتصر الامر عOى فنون الدعاية املذاعة ي وسائل ٕالاعالم ،ام تمتد للمواد الدعائية ـي الشـوارع واملـؤتم رات الجماهEيـة وغEهـا،
وما ي امكانيـات اللجنـة للقيـام Ôـذا النـوع مـن املراقبـة؟ خاصـة ان املبـادئ العشـر لعمـل اللجنـة ) املـادة  ٥و (٦تضـمنت الحيلولـة دون اسـتخدام املبـاني واملنشـآت ووسـائل النقـل والانت قـال اململوكـة
للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع ٔالاعمال العام ي الدعاية ٕالانتخابية أواستخدام املرافق العامة ودور العبادة واملدارس والجامعات وغEها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ي الدعاية،
أو اسـتغالل املرشــح موقعـه الرســم\ أو وظيفتـه أو مهنتــه بـأي شــكل مـن ٔالاشــكال ـي الدعايــة ٕالانتخابيــة وانفـاق ٔالامــوال العامـة وأمــوال شـركات القطــاع العـام وقطــاع ٔالاعمـال العــام ـي الدعايــة ،وــي
ضوابط رغم اهميا وانما تخرج عن مجال وسائل ٕالاعالم وتحتاج اليات مختلفة عن الرصد ٕالاعالمي لقياس تحققها.
 ٤٠املؤتمر الصحفي الاول كامال للجنة تقييم ٔالاداء ٕالاعالمي لالنتخابات الرئاسية تجدونه عOى الرابط التايhttp://www.youtube.com/watch?v=hzG7Z1yRl7A :
 ٤١ح كتابة هذا التقرير صدر عن اللجنة تقريران فقط ،الاول عن الفEJة من  ٧-٣مايو والثاني عن الفEJة من  ٣مايو وح  ١٧مايو .٢٠١٤
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وضــعت لجنــة ٕالاعــالم ،ــي عشــر مــواد مــوجزة ،مجموعــة مــن املحــددات تــم توزيعهــا عOــى وســائل ٕالاعــالم ــي  ٥مــايو ٤٢لتكــون معــايE
تقييم أداء وسائل ٕالاعالم خالل فEJة الدعاية ال\ أقرóا اللجنة ً
بدء من  ٣مايو) ٤٣،لم تتطرق اللجنة ألية ممارسات وانحيازات
كشفت عا الوسائل ٕالاعالمية وٕالاعالميون قبل هذا التاريخ (.وقد جاءت أغلـب املعـاي Eاملشـار لهـا ملزمـة فقـط لإلعـالم اململـوك
للدولــة ،بينمــا شــملت املعــايٕ Eالاعــالم الخــاص فيمــا يتعلــق فقــط بمهنيــة نشــر نتــائج اســتطالعات الـرأي ،وحظــر التعــرض لحرمــة
الحيــاة الخاصــة ألي م ــن املرشــحن وعــائالóم ،وعــدم املســاس بالوحــدة الوطنيــة وق ــيم ومبــادئ املجتمــع املص ــري .إذ أق ــر رئ ــيس
اللجنة ي املؤتمر الصحفي حق القنوات الخاصة أن تعلن من بداية فEJة الدعاية انحيازها ملرشح معن شرط أال تقـوم بتجـريح
وتشويه املرشح املنافس.

 -٢الاهتمـ ـ ــام ٕالاعالمـ ـ ــي املبكـ ـ ــر والكثيـ ـ ــف بقض ـ ـ ــية الانتخابـ ـ ــات وتخصـ ـ ــيص مسـ ـ ــاحات ثابتـ ـ ــة ملناقشـ ـ ــة
مستجداSTا
اتفقــت جميــع وس ــائل ٕالاعــالم  ــي اهتمامهــا املبكــر بقض ــية الانتخابــات الرئاســية ،بكافــة مجرياóــا ب ـ ً
ـدء مــن النقــاش حــول قــانون
الانتخابات وما دار حوله من نقاشات واعEJاضات ،مرو ًرا بتتبع أخبار اللجنة العليا لالنتخابات واجتماعاóا وقراراóا فيما يتعلق
بتنظــيم العمليــة ،ووضــع الجــدول الزمµــ\ للتصــويت بالــداخل والخــارج ،وقــد كــان للصــحف الســبق ــي هــذا الصــدد ،كمــا كانــت
ٔالاك¾ Eاهت ً
ماما بمتابعة العملية الانتخابية ي هذﻩ الفEJة ،مقارنة بالقنوات وٕالاذاعات.
إال ان هــذا الاهتمــام املكثــف بالتوعيــة والتثقيــف قــد تراجــع بشــكل ملحــوظ خــالل فJــEة فــتح بــاب الEJشــيح ،وحــ إعــالن القائمــة
الائية للمرشحن ،حيث صبت وسائل ٕالاعالم اهتمامها عOى املرشحن املحتملن للرئاسة وعملية جمع التوكيالت .بينما بقيت
٤٤
قناة النيل لألخبار óتم بفنون التوعية والتثقيف ،فكانت الاك¾ Eتتبعا لقرارات اللجنة العليا ،وشرح ما يصدر عا تعليمات.
وم ــا أن ت ــم غل ــق ب ــاب الEJش ــيح ح ــ انطلق ــت وس ــائل ٕالاع ــالم–الس ــيما الخاص ــة–  ــي حم ــالت الدعاي ــة وتتبـ ـع أخب ــار املرش ــحن
ولقاءاóم ومؤتمراóم وتحركات حمالóم وال\ بدأت جميعها قبل املوعد الرسم\ لبدء الدعاية ،وتراجع اهتمامها بشكل ملحوظ
بالتوعيــة والتثقيــف والحــث عOــى املشــاركة .وخــالل هــذﻩ الفJــEة كانــت القنــوات التلفزيونيــة ٔالاك¾ــ Eا ً
هتمام ـا بالعمليــة الانتخابيــة،
ً
محدودا للغاية ،قاصرا عOى ) ( ٣ -١أخبار مكررة ي نشرات ٔالاخبار عOى رأس كل ساعة.
بينما ظل اهتمام املحطات الاذاعية
مع بدء مرحلة الدعايـة كانـت معظـم وسـائل ٕالاعـالم قـد حجـزت مسـاحات ثابتـة ملتابعـة العمليـات الانتخابيـة ،ففـي الوقـت الـذي
خصصــت فيــه كــل جريــدة صــفحتن يــوميتن بعنــوان ثابــت ملتابعــة العمليــة الانتخابيــة ٤٥،باإلضــافة إــى أخبــار الصــفحات ٔالاوــى،
اختــارت مـ ًـثال قنــاة  ONTVأن تكــون فJــEة ذروة املشـاهدة كاملــة مــن  ٧مســاء –  ١صـ ً
ـباحا مخصصــة ملناقشــة العمليــة الانتخابيــة
وتطوره ــا ٤٦،بينم ــا اس ــتحدثت قن ــوات مث ــل الق ــاهرة والن ــاس ،والني ــل لألخب ــار ب ـرامج خاص ــة باالنتخاب ــات مث ــل ال ــرئيس والن ــاس،
الرئيس ومصر عOى الEJتيب.

 ٤٢وذلك حسب تصريح رئيس اللجنة املعنية بتقييم ٔالاداء ٕالاعالمي ،ي املؤتمر الصحفي الاول للجنة يوم  ٨مايو ،معلال ذلك بتأخر اللجنة العليا ي اعتماد هذﻩ املعاي.E
 ٤٣لالطالع عOى مبادئ عمل اللجنة العشرة أنظر :قواعد ومعاي uبلجنة متابعة ورصد الدعاية ٕالاعالمية وٕالاعالنية النتخابات رئاسة الجمهورية.
٤٤
راجع النشرات الاخبارية للقناة ي الفEJة من  ٣٠-٢٠ابريل ،والفقرات الاخبارية ي بداية برامجها الحوارية.
٤٥
يحمــل هــذا امللــف الثابــت ــي ٔالاه ـرام اســم )انتخــاب ال ـرئيس(  ،وــي املصــري اليــوم )الطريــق إــى الرئاســة(  ،وــي الشــروق )مصــر تنتظــر ال ـرئيس(  ،وــي الجمهوريــة )الطريــق اــي القصــر(  ،وــي الــوطن
)معركة الرئاسة(.
 ٤٦جمعت  ONTVكل مذي¯ي برامجها املسائية ي استوديو واحد يجمعهم ً
يوميا ملدة  ٥ساعات عOى ٔالاقل بعنوان "رئيس مصر".
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 -٣انحسـ ــار الانف ـ ـرادات وتنـ ــامي ظـ ــاهرة البـ ــث املشـ ــك ،وظهـ ــور أشـ ــكال جديـ ــدة مـ ــن بـ ــرامج املنـ ــاظرات
والاستوديوهات التحليلية
عOـ ــى عكـ ــس مـ ــا جـ ــرت العـ ــادة ـ ــي فJـ ـEات الانتخابـ ــات مـ ــن الصـ ـراع بـ ــن وسـ ــائل ٕالاعـ ــالم حـ ــول الانف ـ ـرادات بحـ ــوارات املرشـ ــحن
وتص ــريحاóم الخاص ـة ،ب ــدا ٔالام ــر  ــي ه ـذﻩ الانتخاب ــات ول ــو أن جمي ــع وس ــائل ٕالاع ــالم ل ــم تع ــد تع ــر أي اهتم ــام ملس ـألة املنافس ــة،
فانتشــرت ظــاهرة البــث املشــEJك والــدمج بــن القنــوات الفضــائية ،فصــار مــن املقبــول أن تجــد مــذيعا قنــاتن فضــائيتن ــي حــوار
ً
مش ــEJك ،أو تش ــهد ض ــم ث ــالث قن ــوات فض ــائية ملح ـاورة أح ــد املرش ــحن ،ب ــل إن ـه ص ــار مقب ــوال أن تج ــد إذاع ــة خاص ــة ت ــذيع لق ــاء
مشEJك بن قناتن فضائيتن ي التوقيت نفسه ،أو صحيفة خاصة تفرغ محتوى اللقاء لقراÚا.
وتجدر ٕالاشارة ي هـذا الصـدد أن ثمـة انحيـاز واضـح اقJـEن Ôـذﻩ الظـاهرة ،حيـث أن ظـاهرة الـدمج بـن القنـوات او البـث املشـEJك
تكــررت بشــكل اوســع ــي لقــاءات املرشــح عبــد الفتــاح السيëــ ،\Îالــ\ كانــت محــدودة نوعــا مــا ،إذ مــا تــم مقارنــا بعــدد اللقــاءات
ٕالاعالميــة ملنافســه ،كمــا أن لقــاءات املرشــح الاول جــاءت جميعهــا مســجلة ،بينمــا أغلــب لقــاءات املرشــح الثــاني كانــت عOــى الهــواء
مباشرة .فإذا توخينا العدالة بن املرشحن فربما كان ٔالاجـدر أن يحـاور املرشـحن املـذيعن أنفسـهم عOـى الهـواء مباشـرة ،وتوجـه
لهما ٔالاسئلة نفسها ،ح يتمكن الناخـب مـن املقارنـة بـن برامجهمـا ،ويـتمكن مـن قيـاس انفعـاالóم وانطباعـاóم بشـكل تلقـائي،
فيما يعرف بفكرة املناظرات الانتخابية وال\ غابت عن هذﻩ الانتخابات بعدما فرضت نفسها ي الانتخابات املاضية.
وبغــض النظــر عــن أســباب متنوعــة تناقلــا وســائل ٕالاعــالم عــن أســباب رفــض حملــة عبــد الفتــاح السيëــ \Îالــدخول ــي منــاظرة
إعالميــة مــع منافســه ،إال أن وســائل ٕالاعــالم قــد تحايلــت عOــى ذلــك باســتحداث أشــكال مــن ب ـرامج املنــاظرات الوهميــة )مــن دون
حض ــور املرش ــحن( فلج ــأت إح ــدى القن ــوات لعق ــد من ــاظرة ب ــن ممث ــل حمل ــة ك ــل مرش ــح٤٧،وأخ ــرى ص ــنعت من ــاظرة ب ــن أجوب ـة
٤٩
املرشحن عOى أسئلة محددة اقتطعا من حوارات مسجلة لكلÕما ٤٨،بينما لجأت معظم القنوات للمناظرات بن املؤيدين.
أخ ـ ًـEا كان ــت أب ــرز مس ــتجدات ه ــذﻩ الف JــEة ظه ــور أش ــكال جدي ــدة م ــن الFـ ـEامج الخاص ــة بالعملي ــات الانتخابي ــة ،ف ــرغم أن فك ــرة
الاســتوديو التحليــل لحــوارات املرشــحن فكــرة قديم ـة نسـ ًـبيا ،إال أن وســائل ٕالاعــالم بــذلت جهـ ًـدا ــي إضــفاء أشــكال جديــدة ع Oـى
الاســتوديو التحلي Oـي ٥٠،وإدخــال عنصــر الحضــور الجمــاهEي ــي الاســتوديو للمشــاركة ــي عمليــة التحليــل ٥١.ولكــن يبقــى الســؤال
ح ــول معـ ــاي Eاختي ــار الض ــيوف املعني ــن بالتحلي ــل والت ــوازن بي ــم ،م ــع الاخ ــذ ـ ــي الاعتب ــار الـ ـرأي الخ ــاص بضـ ــرورة تغ ــ EخFـ ـEاء
الاستديوهات التحليلية لضمان تنوع ٓالاراء ال\ يتلقاها املشاهد.

 -٤انتشار الiامج الساخرة والهزلية ،وكثافة استدعاء ٕالاعالم الحديث
ال تقــع الFـEامج الســاخرة والهزليــة داخــل نطــاق الرصــد والتقيــيم ٕالاعالمــي ،ألÀــا ــي الايــة بـرامج تعلــن مــن البدايــة عــدم الºJامهــا
باملعاي Eاملهنية و تقر أÀا ساخرة هزلية منفصلة عن الواقع ،وتدخل ضمن نطاق ٕالابداع الحر ،إال أن انتشارها يعد أحد مالمح
البيئــة ٕالاعالميــة الحاضــنة للعمليــة الانتخابيــة ،إذ ال يمكــن إغفــال مــا تصــنعه هــذﻩ الفنــون مــن تـأث EعOــى قـراءة املتلقــن للواقــع،
ومــن ثــم عOــى قـرارهم التصــوي\ .ولعــل هــذﻩ كانــت حجــة قنــاة  MBCمصــر ــي وقــف برنــامج "الEFنــامج" لباســم يوســف أثنــاء عمليــة
الانتخابــات ،إال أن القنــاة نفســها ســمحت بEFنــامج مشــاÔة تمامــا هــو برنــامج "أســعد ﷲ مســائكم مــع ســيد أبــو حفيظــة" والــذي
٥٢
ً
كثEا ما يتطرق للعملية الانتخابية بالسخرية والنقد ،ويعيد قراءة تصريحات املرشحن عOى نحو ساخر .

٤٧

عOى سبيل املثال ال الحصر ،راجع قناة  ٨ ONTVمايو ،برنامج "رئيس مصر".
 ٤٨عOى سبيل املثال ال الحصر ،راجع قناة القاهرة والناس  ١١مايو ،برنامج "الرئيس والناس".
٤٩
عOى سبيل املثال ال الحصر املناظرة بن فريدة الشوبا \Îومحمد هاشم ي برنامج مصر الان عOى فضائية  MBCيوم  ١٧مايو.
٥٠
أغلب القنوات التلفزيونية تخصص ساعتن عOى ٔالاقل يوميا لتحليل تصريحات املرشحن ،ضمن برامج " معظمها مسائية" مخصصة لالنتخابات الرئاسية.
٥١
يقصد هنا قناة  ONTVال\ جمعت مذيعÕا ي استديو تحليل واحد مع مجموعة متنوعة من الجمهور،حيث يتلقي املذيعن اسئلم وتعليقاóم عOى تصريحات وأداء املرشحن.
 ٥٢شاهد عOى سبيل املثال ال الحصر حلقة بعنوان " الرئيس" عOى الرابط التايhttp://www.youtube.com/watch?v=AME7EhHnUFM :
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هــذا النــوع مــن الFـEامج الــ\ ظهــرت ــي البدايــة عOــى مواقــع التواصــل الاجتمــاي ،اســتدعته أ ً
يضـا قنــاة  ONTVمــن خــالل فق ـرات
ً
نجاحـا كبــ EعOــى موقــع اليويتيــوب ،فســمحت القنــاة بعــرض مقتطفــات
"الجمهوريــة تــي ــي" وبرنــامج جــارòي شــو ،واللــذان حققــا
مما عOى شاشا ٥٣.وي قناة القاهرة والناس أيضا تجد نشرة أخبار "الفراخ" ال\ تتطرق لكافة ٔالاخبار اليومية وتحدي ًدا أخبـار
الانتخابات واملرشحن بطريقة هزلية ساخرة تؤثر عOى فهم املتلقي للخ.EF
وعOــى الجانــب ٔالاخــر تخصــص قنــاة الجزيــرة برنامجهــا إبــداع الاحتجــاج ٥٤،الســتدعاء مــا تختــارﻩ مــن مــواد فنيــة جــادة أو ســاخرة
)أغاني ،مشاهد تمثيلية ،فيديوهات ،أشعار ...الخ( تع EFعن موقفها الرافض ألحداث  ٣٠يونيو و ٣يوليوً .
وكثEا ما تتضمن هذﻩ
املــواد الســاخرة انحيــا ات واضــحة تصــل أ ً
حيان ـا للســب والتشــه Eمــن املرشــحن أو داعمــÕم ومؤيــدم ،وتمتــد أحيانــا ملؤسســات
ز
٥٥
الدولــة وأعضــاء الحكومــة .كمــا تخصــص القنــاة فقــرة هزليــة بعنــوان "سيëــ \Îلــيكس" كانــت تعــرض فÕــا فقــط مقــاطع مســجلة
لعبد الفتاح السي.\Îë
وبشــكل عــام اســتدعت معظــم وســائل ٕالاعــالم– ٥٦بمــا فÕــا املســموعة واملقــروءة– بــدرجات متفاوتــة نمــاذج مــن ٕالاعــالم الحــديث
لتكون حاضرة بشكل يومي عOى وسائل ٕالاعـالم التقليـدي ،حيـث تنتقـي كـل وسـيلة مـا يـروق لهـا مـن صـفحات موقـع الفـيس بـوك
ملتابعته ،أو تغريدات عOى موقع توي ،EJكما تنتقي من فيديوهات موقع اليوتيوب ما يتناسب مع سياسا التحريرية للعرض عOى
شاش ــا ،وهن ــا تكم ــن خط ــورة ه ــذا الاس ــتدعاء لإلع ــالم الح ــديث ،فعنص ــر الانتقائي ــة ض ــروري ومنطق ــي  ــي ظ ــل مالي ــن الرس ــائل
الالكEJونية املتغEة كل دقيقة ،ولكـن الانتقائيـة ـي جوهرهـا انحيـاز واضـح ،يصـعب إثباتـه .كمـا أن صـالحيات ٕالاعـالم ٕالالكEJونـي
مختلفة عن صالحيات ٕالاعالم العام ،السيما فيما يتعلق باملواد الهزلية والساخرة ،وذلك ً
نظرا الختالف طبيعة الجمهور.

 ٥٣شاهد عOى سبيل املثال حلقة بعنوان "استطالع رأي من برنامج جارòي شو" عOى الرابطhttp://youtu.be/p9gFdVjnzP0 :
٥٤
نماذج من حلقات برنامج ابداع الاحتجاج عOى الرابط التاي:
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid865919677001?bckey=AQ~~,AAAAyT9nkzk~,t3oKWSgFQjQ7gB5IcwGVcbJMxq-faiKJ&bctid=3513693442001
 ٥٥سي \Îëليكس ) ً
قياسا عOى ويكيليكس( ي فقرة مخصصة إلذاعة فيديوهات ومقاطع مسجلة للمرشح عبد الفتاح السي.\Îë
ً
ً
 ٥٦تظل الوسائل اململوكة للدولة ي ٔالاقل استدعاء لهذا النوع من الفنون الساخرة ،ؤالاقل اعتمادا عOى ٕالاعالم الحديث كمصدر ألخبارها أو مجال لتعليقات ضيوفها ومصادرها.
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* أبــرز املالحظــات ح ــول أداء ٕالاعــالم lــي تغطيــة الانتخابــات الرئاســية خــالل الفــة م ــن
 ٢٠إبريل –  ٢٠مايو ٢٠١٤
ال تعتFــ Eهــذﻩ الانتخابــات مختFـ ًـEا ملبـدأ التنــوع ٕالاعالمــي كمــا هــو الحــال ــي معظــم الانتخابــات ،إذ أن التنـوع غائــب عــن املشــهد مــن
بدايته ،سواء عOى مستوى وسائل ٕالاعالم أو عOى مستوى ٔالاطراف الضـالعة ـي العمليـة الانتخابيـة ،فهـذﻩ الانتخابـات ال يتسـابق
فÕا عدد كب Eمـن املرشـحن ،أو ممثOـي ٔالاحـزاب املختلفـة ،ذوي الخلفيـات املتنوعـة،ال\ مـن املفJـEض أن يلJـºم ٕالاعـالم بمراعاóـا.
ً
مختEFا حقيق ًيا ملبدأ التوازن ي التناول ٕالاعالمي ،بن مرشحن اثنن فقط ،فـالعEFة هـذﻩ املـرة ليسـت
وإنما تعد هذﻩ الانتخابات
ــي تحقيــق تــوازن شــكOي بتســاوي عــدد ٔالاخبــار الخاصــة بكــل مرشــح ،وإنمــا يمتــد ٔالامــر ملســاحة هــذﻩ ٔالاخبــار ،ومصــدرها ،وصــياغة
مقدماóا والاستنتاجات املبنية علÕا ،بـل وطريقـة إخراجهـا وإبرازهـا سـواء بـالحجم أو اللـون أو املكـان عOـى نحـو موضـوي متـوازن
يعـزز مــن تكــافؤ الفـرص بــن املرشــحن ،كمـا أن ٔالاهــم ــي هـذﻩ الانتخابــات لــيس استضـافة كــال املرشــحن أو مـن ينــوب عمــا مــن
الحمالت واملؤيدين ،لفEJات زمنية متساوية ،وإنما تكمن ٔالاهمية ي مراعاة التوازن ي طبيعة ٔالاسئلة املوجهة لكل مما ،وقدرة
ٕالاعالمين عOى تحري برامجهما الانتخابية ومواقفهما من نفس القضايا محل اهتمام الناخب ،دون محاباة أو تضليل.
فعOي سبيل املثال ال يتوقف التوازن عند إجراء مقابالت تلفزيونيـة مـع كـال املرشـحن ،إذ أن ثمـة محابـاة تتعلـق بإذاعـة حـوارات
مســجلة خضــعت لعمليــات املراجعــة واملونتــاج ملرشــح ،بينمــا املرشــح ٔالاخــر جميــع حواراتــه عOــى الهــواء مباشــرة،كما أن اخــتالف
ً
مرهونــا برغبــة املحــاورين ــي محاصــرة املرشــح باألســئلة التكميليــة والتوضــيحية الــ\
محــاوري كــل مرشــح يجعــل تــوازن الحــوارات
تلزمــه بــالخوض ــي التفاصــيلٔ ،الامــر الــذي قــد يلجــأ إليــه الــبعض بينمــا يوظــف الــبعض ٔالاخــر ٔالاســئلة التوجÕيــة وٕالايحائيــة الــ\
تصــب ــي الايــة ــي مصــلحة املرشــح .ناهيــك عــن الــدور الــذي تلعبــه املقــدمات والتوصــيفات املســتخدمة مــن قبــل وســائل ٕالاعــالم
أثنــاء إج ـراء مثــل تلــك املقــابالت ،والــ\ قــد تحمــل ــي حــد ذاóــا ً
وزنــا إضـ ً
ـافيا للمرشــح ينقلــه مــن خانــة الضــيف إــى خانــة مــدير
الحوار.
ورغـم أن معظــم وســائل ٕالاعــالم محــل الرصــد قــد عمــدت إــى التأكيـد عOــى حرصــها عOــى مبــدأ التــوازن ،فخصصــت الصــحف لكــل
مرشـح صــفحة يوميـة ،ووضــعت القنـوات صــورتي املرشـحن عOــى شاشــاóا بشـكل دائــم ،واهتمـت بتمثيــل املرشـحن أو مــن ينــوب
عما ي معظم برامجها الحوارية ،ونشـراóا ٕالاخباريـة ٕالاذاعيـة والتلفزيونيـة ،إال أن قليـل مـن املتابعـة املدققـة للسـلوك ٕالاعالمـي
قــد يكشــف عــن غيــاب ملبــدأ التــوازن الحقيقــي .فمــن الناحيــة الكميــة تفــوق املرشــح عبــد الفت ــاح السيëــ \ÎعOــى نظــEﻩ حمــدين
صــباòي ــي معــدل الاهتمــام ٕالاعالمــي ــي جميــع وســائل ٕالاعــالم )بمــا فÕــا قنــاة الجزيــرة( ،فحــاز بعــدد أكFــ Eمــن ٔالاخبــار ومســاحات
ورقي ــة وزمني ــة أك Fــ ،Eناهي ــك ع ــن ٕالاعالن ــات والفواص ــل وش ـريط ٔالاخب ــار ،ال ــ\ تعك ــس تح ـ ًـºا ً
كمي ـا واض ــح ل ــه .أم ــا ع Oــى مس ــتوى
املحتــوى واملضــمون فثمــة انحيــاز واضــح للمرشــح نفســه اتخــذ منــاòي عــدة ،بـ ً
ـدء مــن ٕالاص ـرار عOــى نعتــه الــدائم ب ـ"املشــ "Eولــيس
املرشح ،وإضافة كلمـة "إن شـاء ﷲ" تعليقـا عOـى سـؤال أو دعـوة بنجـاح مرشـح معـن ،٥٧والحـرص الـدائم عOـى اسـتدعاء مواقفـه
وانجازاته إثناء فEJة توليه لوزارة الدفاع ،مـرو ًرا بـالEJك ºعOـى دور الجـيش ـي الفJـEة املاضـية وتمجيـد انحيـازﻩ للشـعب وجهـودﻩ ـي
ً
مكافحــة ٕالارهــاب –ٔالامــر الــذي ال يمكــن فصــله عــن كــون أحــد املرشـحن مــن خلفيــة عســكرية– ووصــوال إـى التفــاوت الواضــح ــي
عمــق ٔالاســئلة وتوظيــف ٔالاســئلة التكميليــة وٕالايض ـاحية حــول ال FـEامج الانتخابيــة لكــل املرشــحن .ناهيــك عــن توظيــف العوامــل
ٕالاخراجية واختيار ٔالاماكن املمºة ي الصحف ألخبارﻩ وإبرازها بألوان وأحجام وصور ذات جودة عالية.

ً
استخداما لكلمة إن شاء ﷲ ي أحادي+م حول نجاح السي \Îëي الانتخابات الرئاسية ،راجع عOى سبيل املثال حلقة برنامج الرئيس والناس  ٨مايو.
 ٥٧مذي¯ي قناة القاهرة والناس ٔالاك¾E
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ً
تفصيليا هذا التقرير lي كل نمط من وسائل ٕالاعالم محل الرصد:
ٔالامر الذي سuكز عليه

ً
أوال :فيما يتعلق باإلعالم اململوك للدولة

٥٨

تكشف املالحظة ٔالاولية عن محاوالت ٕالاعالم اململوك للدولـة تـو,ي املهنيـة ومراعـاة التـوازن ـي متابعتـه للعمليـة الانتخابيـة ،كمـا
يتعمــد مــذي¯ي قنــوات النيــل لألخبــار والفضــائية املص ـرية ،التأكيــد عOــى حياديــة التلفزيــون اململــوك للدولــة ،وحرصــه عOــى تــو,ي
املهنيــة والتــوازن ــي التغطيــة ٕالاعالميــة لالنتخابــات ،كمــا عكســت عمليــات الرصــد حــرص املــذيعن عOــى طــرح وجهـة نظــر الطــرف
٥٩
الغائب عن الحوار ،والتحفظ عOى تحºات الضيوف وسرعة تصويب أية معلومات غ Eدقيقة يتداولوها.
إال أن هذﻩ املالحظة ال يمكن تعميمها عOى جميع وسائل ٕالاعالم اململوكة للدولة ،ليس فقط ألننا لم نقم برصد جميعها ،ولكن
ألن ثم ــة تف ــاوت واض ــح فيم ــا بي ــا  ــي ت ــو,ي درج ــات املوض ــوعية واملهني ــة ،ناهي ــك ع ــن التف ــاوت ب ــن بـ ـرامج أو أع ــداد الوس ــيلة
ٕالاعالمية الواحدة.
فبينما تحاول جريدتي ٔالاهرام والجمهورية التأكيد عOى العدالة ي توزيع املساحة بـن كـال املرشـحن ،تكشـف بعـض املالحظـات
ٕالاخراجي ــة ع ــن تحºهم ــا ملرش ــح ع Oــى حس ــاب ٔالاخ ــر .ف ــرغم أن ص ــحيفة ٔالاه ـرام تخص ــص لك ــل مرش ــح ص ــفحة مس ــتقلة ،إال أن
عمليــات الرصــد كشــفت عــن تك ـرار تركــز ٕالاعالنــات التجاريــة ــي الصــفحة الخاصــة باملرشــح حمــدين صــباòي لتتجــاوز ــي بعــض
ٔالاحيان أك¾ Eمن نصف الصفحة املخصصة له ،بينما تقـل بشـكل ملحـوظ ـي الصـفحة املخصصـة ملنافسـه ٦٠.كمـا أن الصـفحة
غالبــا ال تخلــو مــن عنــوان يحمــل اســم "السيëــ "\Îبينمــا ال تــأتي أخبــار منافســه منفـ ً
ٔالاوــى لجريــدة ٔالاهـرام ً
ـردا ــي الصــفحة ٔالاوــى،
ً
ً
أحيانا ،ناهيك عن حرص ٔالاهرام عOى نشر صور عالية الجودة للسي \Îëمقارنة بمنافسه.
فقط يتقاسمان العنوان
أما بالنسبة لجريدة الجمهورية ،فرغم أن عناويا تحمل ً
دائما إشارة لكال املرشحن إال أن الجزء الخـاص باملرشـح عبـد الفتـاح
غالبا ما يحمل استمالة عاطفية ايجابيـة للمرشـح ،أو ً
ً
السي \Îëي العنوان أو الخً EF
ايجابيـا لـه ٦١،وكـذلك الصـور املصـاحبة
نعتـا
لألخبــار ٦٢.ناهيــك عــن التفــاوت الواضــح ــي عــدد ٔالاخبــار الخاص ــة بكــل مرشــح ــي بعــض أع ــداد الجريــدة ٦٣.وبشــكل عــام تكــتظ
الصحيفتن باملقاالت املؤيدة للمرشح عبـد الفتـاح السيëـ ٦٤،\Îبينمـا تختفـي مـن كـال الصـحيفتن أيـة مقـاالت رأي تـدعم املرشـح
حمــدين صــباòي ،ويقتصــر ظهــورﻩ ــي صــحيفة ٔالاهـرام ــي عــدد قليــل مــن املقــاالت ذات التوجــه الســل ٦٥،\îبينمــا تمتOــئ صــفحات
ال ـرأي ــي جري ــدة الجمهوري ــة بمق ــاالت óاجم ــه بعن ــف ملجــرد ترش ــحه أمــام وزي ــر الــدفاع الس ــابق ٦٦.ومــن الج ــدير بال ــذكر ــي ه ــذا
الص ــدد أن الجمهوري ــة  ــي أك¾ ــ Eالوس ــائل اململوك ــة للدول ــة مح ــل الرص ــد ترك ـ ًـºا ع Oــى عالق ــة املرش ــح حم ــدين ص ــباòي ب ــاإلخوان
٦٨
املسلمن سواء ي أخبارها ٦٧أو مقاالóا.

 ٥٨يتناول هذا الجزء الوسائل اململوكة للدولة محل الرصد وي:جريدتي ٔالاهرام والجمهورية ،قناتي النيل لألخبار والفضائية املصرية وراديو مصر.
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راجع عOى سبيل املثال ال الحصر :برنامج الاردة وبكرة حلقة  ٢٩إبريل عOى الفضائية املصرية ،حلقة  ٢١إبريل من برنامج هذا الصباح عOى النيل لألخبار ،برنامج أوراق اقتصادية عOى القناة
نفسها حلقة  ٣مايو ،برنامج مباشر من مصر حلقة  ١١مايو
٦٠
انظر عOى سبيل املثال أعداد جريدة ٔالاهرام بتاريخ ٤ :مايو ٦ ،مايو،
 ٦١كأن تركز الجريدة ي عنواÀا عOى جملة قول "أصغر متطوع ي حملـة السيëـ :\Îحـزين ألنـي لـن أتمكـن مـن إعطائـه صـوتي" -عـدد  ٢مـايو ،أو تنعتـه بـالجE -ال الـذي ينتظـر الحكـم – عـدد  ٣مـايو ،أو
تختار من بن أخبار الصحف العاملية عنوان :السي \Îëزعيم قوي سيفوز بسهولة ،أو من بن تصريحات أمن عام املجلس القومي للمرأة حول املشاركة ي الانتخابات تختار عنوان "السي \Îëقادر عOى
توحيد القوى السياسية لثقة الشعب به" –  ٢٢إبريل.
٦٢
راجع عOى سبيل املثال ال الحصر التفاوت الواضح ي حجم وجودة الصور املستخدمة للمرشحن ص  ٤عدد  ٤مايو ،ص  ٢عدد  ٣مايو،ص ١عدد  ٨مايو.
 ٦٣راجع عOى سبيل املثال ال الحصر صفحات الانتخابات ي أعداد ٢٧ :إبريل ٢٨ ،إبريل ٧ ،مايو ٨ ،مايو.
٦٤
تفوقت جريدة الجمهورية عOى جريدة ٔالاهرام بشكل ملحوظ ي عدد املقاالت ال\ تمتدح املرشـح عبـد الفتـاح السيëـ ،\Îبحـد أدنـى  ٣مقـاالت يوميـا ،ويصـل ـي بعـض ٔالايـام ألك¾ـ Eمـن  ٥مقـاالت ـي
عدد واحد ،تحمل هذﻩ املقاالت عناوين مثل :قبطان السفينة القادم ،رئيس مصر وليس مرشح ،السي \Îëيمأل فراغ القيادة بقوة ،رئيس مصر القادم.
 ٦٥فعOى سبيل املثال عOى مدار شهر من املتابعة اليومية لصفحة الرأي باألهرام لم يرد Ôا أك¾ Eمن  ٥مقاالت تتطرق لحمدين صباòي ،وأغل.ا تطرق له بشكل سل.\î
٦٦
متوســط مقــالن يوميــا ــي جريــدة الجمهوريــة óــاجم حمــدين صــباòي ،وتنعتــه بأســوأ الصــفات ،مــا عOــى ســبيل املثــال ال الحصــر :زعامــات كارتونيــة) ٤مــايو( ،التص ـريحات الشــيطانية ــي املســألة
الانتخابية  ٢٨إبريل،
٦٧
راجع عOى سبيل املثال ال الحصر خ EFبعنوان :أصوات ٕالاخوان لصباòي واملنشقون للسي \Îëي ص  ٤عدد  ٢٣إبريل.
 ٦٨راجع عOى سبيل املثال مقال " داوود وصباòي وثال+ما ٕالاخوان ص  ٢٣عدد ٢٣إبريل ،املوصومن بوصمة ٕالارهاب عدد  ٣٠إبريل ،مقال خطاب حمدين وخطاب مر ٨) \ÎÏمايو(،
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وتجــدر ٕالاشــارة ــي هــذا الصــدد إـى تكـرار وقــوع الصــحف اململوكــة للدولــة ــي أخطــاء تحريريـة ،وإن بــدت تلقائيــة وغــ Eمقصــودة،
ولكا تحمل ش.ة انحياز لصالح أحد املرشحن ،فعOى سبيل املثال وقعـت جريـدة ٔالاهـرام أك¾ـ Eمـن مـرة ـي خطـأ تجهيـل املصـادر
غــ EاملFــEر  ــي أخبــار ال تنط ــوي عOــى أيــة خصوصــية ،ومص ــادرها معروفــة ،يتعل ــق معظمهــا بتحركــات حملــة املرش ــح عبــد الفتــاح
السي ٦٩\Îëكما تكرر وقوع جريدة الجمهورية ي خطأ التعميم القابل للدحض ،فاستخدمت ي عناويا ألفاظ مثل )الجمعيات
ٔالاهلي ــةٔ ،الاح ـزاب السياس ــية (...رغ ــم تب ــاين مواقفه ــا ،واس ــتطالع الجري ــدة فق ــط ل ـرأي واحــدة م ــا ٧٠،كم ــا كش ــفت املراقب ــة ع ــن
ً
ً
إيجابيا للمرشح نفسه.
انحيازا
العديد من ٔالاخبار غ Eاملتسقة مع عناويا ي جريدة الجمهورية ٧١،ال\ حملت ي مجملها
وبينمــا تتــو,ى معظ ــم الص ــحف اململوكــة للدول ــة الح ــذر فيمــا يتعل ــق بنشــر ٕالاعالنــات الخاص ــة ب ــدعم أحــد املرش ــحن ،تــم رص ــد
إعالنين فقط نشرóما صحيفة الجمهورية لدعم املرشح عبد الفتاح السئ ،\Îëالاول من جمعية القبائل العربية بإقليم القناة
وســيناء ٧٢والثــاني لنقيــب الفالحــن بكفــر الشــيخ ،٧٣أمــا راديــو مصــر فلــم يتــوخ الحــذر نفســه ،حيــث أذاع بشــكل متكــرر ً
يوميــا ٣
إعالنات مختلفة لحملة "تحيا مصر" للمرشح عبد الفتاح السي ،\Îëبينما لم يتم رصد أي إعالنات للمرشح املنافس.
ً
بدايـة مــن  ١٣مــايو ،تــم رصــد إعــالن عOـى قنــاة الفضــائية املصــرية للحــث عOــى املشـاركة ــي الانتخابــات مــزيال بجملــة وشــعار "تحيــا
مصـر" –شــعار حملــة املرشــح عبــد الفتــاح السيëــ –\Îبمــا قــد يكشـف عــن تخOــي القنــاة عــن عهــدها وتحفظهــا بإذاعــة إعــالن ألحــد
املرشحن.
ي السياق ذاته كشـفت عمليـات الرصـد عـن تكـرار قيـام بعـض مـذي¯ي الفضـائية املصـرية بـالهجوم عOـى املرشـح حمـدين صـباòي
والســخرية منــه ،والــدفاع عــن منافســه .٧٤فعOــي ســبيل املثــال ــي حلقــة برنــامج عOــى اســم مصــر بتــاريخ  ٢٢إبريــل علــق املــذيع عOــى
تصريحات لحمدين صباòي قائال "ليس هكذا تكون الرؤساءٔ ..الافكار ال\ تطرحها ال تليق باملشكالت وال تليق بحجم التحديات،
ف¼\ ي الاية مجموعة أرقام ممكن أي حد يقولها" .بينما ذكر املذيع نفسه ي حلقة أخرى من الEFنامج بتاريخ  ٧مايو "السفينة
املصرية تحتاج الاصطفاف والتكاتف لتتمكن من العبور ودﻩ الOي طرحه السي \Îëلكن كث Eممن يريدون الركوب هذﻩ السفينة
٧٥
ربما يريدون مصالحهم الشخصية".
اهتماما ً
ً
خاصا بالتصريحات "املسربة" عن املرشح حمدين صـباòي بشـأن محاكمـة السيëـ\Î
كما أولت القناة الفضائية املصرية
ً
ح ــال وص ــوله للحكــم ،واستض ــافت ممــثال ع ــن حملــة ك ــال املرشــحن ملناقش ــة التص ــريحات .إال أن القن ــاة ســاهمت  ــي نش ــر ه ــذﻩ
التسريبات والتأكيـد عOـى صـحا مـن خـالل إعـدادها تقريـر خـار/ي يسـتطلع أراء املـواطنن ـي تلـك التسـريبات الخاصـة بمحاكمـة
٧٦
ً
هجوما عOى حمدين صباòي.
صباòي للسي ،\Îëوقد حملت كل ٕالاجابات ي التقرير
أما قناة النيل لألخبار فرغم أن مذيعÕا كانوا ٔالاك¾ً E
حرصا عOى التحOي بالطابع الخFـEي غـ EاملقJـEن بإبـداء الـرأي ،إال أن ضـيوفها
ٔالاقـل ً
تنوعــا ؤالاك¾ــ Eتعصـ ًـبا للمرشــح عبـد الفتــاح السيëــ ٧٧،\Îهــذا باإلضــافة إــى أن فواصـل القنــاة حملــت شــبه تحــ ºواضــح إزاء
املرشــح عبــد الفتــاح السيëــ .\Îفالقنــاة تتعمــد تك ـرار إذاعــة ٔالاغــاني واملق ــاطع املســجلة للمرشــح وقتمــا كــان وزيـ ًـرا لل ــدفاع ،وك ــذا
تتعمد الEJك ºعOى دور الجيش ي املرحلة الانتقالية ومحاربة ٕالارهابٔ ،الامر الذي –وإن كان ً
متبعا قبل انطالق سباق الرئاسة–
٦٩

راجع عOى سبيل املثال ال الحصر خ EFبعنوان" السي \Îëيعـرض برنامجـه الانتخـابي ـي خطـاب ٔالاسـبوع املقبـل" ٔالاهـرام  ٣٠إبريـل ،خFـ Eبعنـوان حملـة السيëـ \Îتعلـن التشـكيل الـائي للجنـة الشـباب،
عدد  ٢٠إبريل
٧٠
راجع عOى سبيل املثال ال الحصر خ EFبعنوان" الجمعيات ٔالاهلية تؤيد السي \Îëرئيسا ملصر "عدد  ٣٠إبريل.
 ٧١راجع عOى سبيل املثال ال الحصر الخ EFالذي يحمل عنوان" انطلق أنت قادر عOى التغي Eمن أمريكا لدعم النسر" عدد  ٢٧إبريل والذي لم يرد ـي الخFـ Eأيـة إشـارة لـه ،وكـذا الخFـ Eالخـاص بالقبائـل
العربية تعلن تأييدها للمش Eي عدد  ٢٣إبريل رغم أن الخ EFعن مؤتمر لالحتفال بذكرى تحرير سيناء وال يتعلق بالسي.\Îë
٧٢
جريدة الجمهورية -الصفحة ٔالاوى عدد  ٦مايو ٢٠١٤
 ٧٣الجمهورية  ٧مايو  ،٢٠١٤الصفحة ٔالاوى.
٧٤
راجع عOى سبيل املثال حلقة برنامج أخر ٔالاسبوع يوم  ٨مايو ،حيث قالت املذيعة عن املرشح عبد الفتاح السي" \Îëأنه أك¾ Eواقعية ،واق¯ي أك EJما بيعملش أحالم"
٧٥
أنظر أيضا :حلقة برنامج مصر تنتظر الرئيس يوم  ٥مايو  ،٢٠١٤وكذا برنامج عOى اسم مصر يوم ١٣ ،٦مايو .٢٠١٤
٧٦
برنامج عOى اسم مصر -الفضائية املصرية -يوم  ٢٦إبريل ٢٠١٤
 ٧٧راجع عOى سبيل املثال ال الحصر :حلقة برنامج قضايا تشريعية ،وبرنامج من القاهرة يوم  ٢٩إبريل ،برنامج هذا الصباح حلقة  ٥مايو ،برنامج أوراق اقتصادية حلقة  ١٠مايو .٢٠١٤
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صار بعد ترشح وزير الدفاع السابق ملنصب رئيس الجمهورية يحمل ش.ة الدعم له.

٧٨

يأتي هذا ي الوقت الذي يعEJض فيه نائب رئيس تحرير جريدة املساء القومية ي حوارﻩ بEFنامج هذا الصـباح عOـى النيـل لألخبـار
عOى محاولة املذيعة التأكيد عOـى أن النتيجـة مرهونـة بالصـندوق قـائال "إحنـا بنقـول حقـائق دﻩ مـش وقـت حياديـة ..الشـعب كلـه
٧٩
مع املش."E

ً
ثانيا :فيما يخص ٕالاعالم الخاص:

٨٠

هناك سمة عامة جمعت ٕالاعالم الخاص بروافدﻩ الثالثة ،تكمن ي انحيازﻩ الواضح للمرشح عبد الفتاح السي ،\ÎëعOى حساب
منافســه ،ورغــم أن عـ ً
ـددا مــن الوســائل ٕالاعالميــة قــد حاولــت التحايــل عOــى هــذا الانحيــاز بــبعض مظــاهر التــوازن الشــكOي ،إال أن
عمليات الرصد كشفت عن سطحية هذا التوازن ،مع ٔالاخذ ي الاعتبار اختالف كل وسيلة عن ٔالاخرى ي درجة انحيازها وطرق
تعبEهــا عــن هــذا الانحيــاز .فبينمــا حرصــت الصــحف الخاصــة عOــى تــو,ي الحــذر ــي ٕالاعــالن عــن مواقفهــا املنحــازة ،كــان إعالميــو
القنــوات الفضــائية ٔالاك¾ــ Eجـرأة ــي إعــالن مــواقفهم وقـراراóم التصــويتية ،بينمــا تــأرجح أداء راديــو  ٩٠.٩٠بــن التغطيــة ٕالاخباريـة
املتوازنة والانحيازات الواضحة ملذي¯ي الEFامج الحوارية.
عOــى مــدار فJــEة الرصــد تنــوع اهتمــام وســائل ٕالاعــالم الخــاص بنشــر وإذاعــة إعالنــات التوعيــة والحــث عOــى املشــاركة ،بينمــا جــاءت
نســبة املســاحة ٕالاعالنيــة املخصصــة إلعالنــات دعــم املرشــحن قليلــة جـ ًـدا .فبينمــا تكــاد تختفــي مــن الصــحف الخاصــة الــثالث أي
إعالنــات للمرشــحن ،امــتألت قناتـا القــاهرة والنــاس وصــدى البلــد وإذاعــة  ٩٠:٩٠بالفواصــل وٕالاعالنــات الداعمــة للمرشــح عبــد
الفتــاح السيëــ .\Îبينمــا ظهــرت إعالنــات حملــة تحيــا مصــر "حملــة املرشــح عبــد الفتــاح السيëــ "\ÎعOــى قنــاة  CBCــي نطــاق محــدود
جـ ًـدا ،واختفــت تمامــا مــن قنــاة  .ONTVوقبــل Àايــة الفJــEة املخصصــة للدعايــة بأربعــة ايــام تقريبــا ) يــوم  ١٨مــايو( ظهــر ٕالاعــالن
ٔالاول للمرشح املنافس حمدين صباòي للمرة الاوى عOى  ،CBCواذاعته ايضا قناة  ONTVي  ١٩مايو.
ع Oــى مس ــتوى الص ــحف الثالث ــة مح ــل الرص ــد ،تتش ــابه ص ــحيف\ املص ــري الي ــوم وال ــوطن  ــي تنازلهم ــا ع ــن ق ــيم التن ــوع والت ــوازن
وااملوضــوعية ــي تغطيمــا ٕالاعالميــة لقضــية املرشــحن ،إذ تلجــأ الصــحيفتان ً
غالبــا للعوامــل ٕالاخراجيــة ٨١ونشــر ٔالاخبــار مجهولــة
املصدر ٨٢والعناوين العاطفية للتعب Eعن انحيازاóم للمرشح عبد الفتاح السي .\ÎëوعOى الجانب ٔالاخر تأرجحت جريدة الشروق
مـا بــن التغطيـة املهنيــة والتغطيـة املنحــازة عOــى مـدار فJــEة الرصـد ،ولكــا تبقـى ٔالاقــل انحيـ ًـازا بـن الصــحف الـثالث ،كمــا ُيحســب
لهــا تنــوع صــفحة ال ـرأي الخاصــة Ôــا مــا بــن معارضــن لصــباòي ومعارضــن للسيëــ \ÎعOــى عكــس بقيــة الصــحف ٨٣،الــ\ امــتألت
٨٥
باملقاالت شديدة السلبية بحق املرشح حمدين صباòي ٨٤،أو الداعمة للمرشح عبد الفتاح السي \Îëدون غEﻩ.
انفــردت جريــدة الــوطن بحــوار مبكــر مــع املرشــح حمــدين صــباòي ،ــي عــددي  ٢٨ ،٢٧إبريــل ،ورغــم أن الجريــدة أفــردت للمرشــح
 ٧٨مـن هـذﻩ الفواصــل ،فاصـل مدتـه دقيقــة و ٣١ثانيـة بعنـوان Àــر النيـل شـريان الحيـاة ويظهـر ــي Àايتـه وزيـر الــدفاع عبـد الفتـاح السيëــ \Îوهـو يقــول" القـوة دي أخـر حاجــة تفكـر فÕـا ملــا تـأمن ٔالامــن
القومي لبلدك لكن فيه حوار ومصالح نراعÕا ـي ٔالاول" الفاصـل الثـاني يحمـل عنـوان اسـلم\ يـا مصـر ومدتـه دقيقـة و ٥٨ثانيـة ،وهـو "كليـب" ألغنيـة اسـلم\ يـا مصـر يتضـمن مشـاهد مـن تجمعـات ٢٥
يناير و ٣٠يونيو ،ثم يعرض تدريبات لقطاعات الجيش املختلفة ثم تتوقف ٔالاغنية ويعلو صوت وزير الدفاع " وﷲ العظيم الجيش املصري عOى قلب رجل واحد" وكذا تذيع القناة فاصل ثالث حول
مواجهة ٕالاخوان يظهر فيه السي \Îëمتحدثا عن شرف حماية البالد.
٧٩
حلقة برنامج هذا الصباح عOى النيل لألخبار بتاريخ  ٢١إبريل ٢٠١٤
٨٠
يشار ي هذا الجزء إى الوسائل املصرية الخاصة محل الرصد وي :جريدة الشروق والوطن واملصري اليوم ،وقنوات  ،CBC ،ONTVصدى البلد والقاهرة والناس ،وإذاعة راديو .٩٠.٩٠
٨١
ً
تـرتبط العوامـل ٕالاخراجيـة بموقـع الخFـ Eـي الجريـدة واللـون املسـتخدم ـي العنـاوين وحجـم وجـودة الصـورة املصـاحبة لـه ،وـي جميعهـا عوامـل وظفـا الجريـدة عOـى مـدار فJـEة الرصـد ايجابيـا بحــق
املرشح عبد الفتاح السي.\Îë
ً
 ٨٢سجلت عمليات الرصد ار ً
شديدا ي معدل ٔالاخبار مجهولة املصدر ي الصحف الخاصة الثالثة محل الرصد ،وبمعدل يومي.
تفاعا
 ٨٣تعد صحيفة الشروق الصحيفة ال\ يرد Ôا مقاالت ترفض ترشح عبد الفتاح السي \Îëوتعت EFترشحه عودة للدولة العسكرية ،وتنتقد انحياز الدولة وٕالاعالم له راجع مقاالت فهم\ هويدي وعمرو
حمزاوي بأعداد الجريدة.
 ٨٤راجع عOى سبيل املثال ال الحصر مقاالت ٔالاعداد  ٢٢ ،٢٠و ٢٨و ٢٩إبريل ي جريدة املصري اليوم .جدير بالذكر أن ً
ً
هجومـا ضـارًيا عOـى حمـدين صـباòي
عددا من كتاب مقاالت الجريـدة قـد شـنوا
بسبب التسريبات الخاصة بمحاكمة السي.\Îë
٨٥
ً
ومعEFا عن شعب مصـر بجيشـه وشـرطته وكـل مؤسسـاته ،وكـذا مقـاالت
راجع عOى سبيل املثال ال الحصر مقاالت جريدة الوطن ي  ٤مايو ،والذي جاء ي احدها  :السي \Îëمبعوث العناية ٕالالهية
ً
الجريدة نفسها ي  ٨مايو ) ٤مقاالت مؤيدة للسي.(\Îëوانظر أيضا مقاالت جريدة املصري اليوم  ٢٠و ٢٣و ٣٠إبريل.

17

مســاحة كبــEة ،إال أن مطالعــة ٔالاســئلة والعنــاوين الــ\ تخóEــا الجريــدة ،والتنوــات الــ\ أشــارت لهــا ــي الصــفحة ٔالاوــى تعكــس
انحي ـ ًـازا واض ـ ًـحا للجري ــدة ض ــد املرش ــح حم ــدين ص ــباòي ،فعن ــاوين الص ــفحة ٔالاو ــى رك ــزت فق ــط ع Oــى تص ــريحات حم ــدين ع ــن
السي ،\Îëكما أبرز املحرر ـي عنـاوين الحـوار جملـة "اشـEJي رئيسـك بجنيـه" والـ\ أوردهـا حمـدين ـي سـياق أهميـة الـدعوة للتFـEع
لحملته إال أن اختيارها كعنوان حمل طابع سل .\îناهيك عن إبراز عنوان يقول "لست مرشح الثورة" إذ اختار املحرر أن يحذف
بــا2ي الجملــة "بــل مرشــح مــن الثــورة" فحملــت معµـ ًـ مغــاير .كمــا أن ٔالاســئلة املوجهــة للمرشــح كانــت منحــازة نسـ ًـبيا لخصــمه ،إذ
ذكرت الجريدة أÀا قالت للمرشح "املش Eيستحق شعبيته ألنه شايل روحه عOى كفه"ٔ ،الامر الذي دفع حمـدين للـرد"انـا حملـا
قبله".
كــذلك تتعمــد جريــدة الــوطن ٕالاســاءة للمرشــح حمــدين صــباòي وحملتــه مــن خــالل الــربط بــن تصــريحاته وتصــريحات ال ـرئيس
السابق محمد مر ٨٦\ÎÏأو أن حملته تحاول "تقليد" حملة منافسـه ٨٧ناهيـك عـن العنـاوين العاطفيـة الـ\ تقتطعهـا الجريـدة مـن
كلمات املرشح املنافس وال\ ً
غالبا ما تتصدر الصـفحة ٔالاوـى بـاللون ٔالاحمـر فتجـد عنـوان ـي صـدر ص  ١عـدد  ٤مـايو  :السيëـ\Î
متأثرا مش هنام عشان الغالبة تعيش ،وأخر ي صدر عدد  ٦مايو السي :\Îëأصغر أسرة تحتاج  ٥آالف جنيه ً
ً
شهريا إزاي تعيش
٨٩
بـ  ٣٥جنيه ٨٨أما ي صدر اليوم التاي فقد قالت الجريدة" :السي \Îëي الطلعة ٔالاوى :حديث العاطفة وخطاب رجل الدولة".
ً
جميعا للمرشح عبد الفتاح السي \Îëإال أنه ال يمكن الجمـع بيـم
أما بالنسبة للقنوات الفضائية محل الرصد ،فرغم انحيازها
ــي قواســم مشــEJكة ،فبينمــا بالغــت قنــاتي صــدى البلــد والقــاهرة والنــاس ــي معظــم برامجهمــا ونش ـراóما وفواصــلهما ــي الانحيــاز
الايجابي للمرشح عبد الفتاح السي \Îëوهجوم إعالمÕما املستمر عOى منافسه ،بعدما أعلن معظم إعالمÕما قـراراهم التصـوي\
لصالح املرشح عبد الفتاح السي ،\Îëودفعوا املتلقن لتبنيه ،فإن ثمة تفاوت واضح ي أداء ٕالاعالمين ي قناتي  CBCو.ONTV
إذ تتفــاوت درجــة انحيــاز ٕالاعالميــن فÕمــا ألحــد املرشــحن عOــى حســاب ٔالاخــر ،كمــا أن بعــض ٕالاعالميــن ــي القنــاتن لــم يتبنــوا
اتجــاﻩ تصــوي\ محــدد ولــم يعلنــوا عنــه ،بينمــا اختــار آخــرين مــن القنــوات نفســها ٕالافصــاح عــن ق ـراراóم التصــويتيةٔ .الامــر الــذي
يجعل التقييم مرتبط بشكل رئي \Îëبمقدمي الEFامج وليس توجه القناة.
ً
انفــردت قنــاتي  CBCو ONTVبــأول حــوار مــع املرشــح الرئاÏــ \Îعبــد الفتــاح السيëــ ٩٠،\Îوتجــدر ٕالاشــارة بدايــة إــى أن التعامــل مــع
هــذا الحــدث انطــوى عOــى قــدر هائــل مــن املبالغــة والتضــخيم )تكــرر برومــو اللقــاء  ١٢مــرة خــالل يــوم  ٣مــايو ،و ٢٤مــرة عOــى مــدار
فJـEة الرصـد يـوم  ٤مـايو عOـى قنـاة  ،CBCو ٢٠مـرة يـوم  ٣مـايو عOـى  (ONTVالـذي انعكـس بالضـرورة عOـى املرشـح واملتلقـي كحـد
ســواء ،إذ أن احتف ــاء القن ــاتن بــالحوار ل ــم يك ــن متناسـ ًـبا مــع وضــع يف JــEض أنــه طبي¯ــي بــل ُيف JــEض أن املرش ــح ه ــو الــذي يس ــ¯ى
لوسائل ٕالاعالم للوصول لجماهEية وليس العكس.
٩١

كمــا أنــه ال يمكــن قيــاس هــذا القــدر مــن التضــخيم للمرشــح وللحــوار ،بمعــزل عــن تحليــل أداء القنــاة ــي اليــوم التــاي  ١٠مــايو،
ففــي مونولــوج منفــرد للمذيعــة –اســتمر ملــدة  ٤٥دقيقــة ،ووصــفته بأنــه "خــارج الحيــاد ٕالاعالمــي"– تحــدثت املذيعــة عــن خصــال
وصفات املرشح ال\ ملسا ي حوارها معه فوصفته بالصادق ،املباشر ،الحازم ،الحاسم ،الواضح،الواثق ي الشعب ،املتـدين،
املستن ،EاملصOي..،الخ .كمـا أعـد برنـامج هنـا العاصـمة تقري ًـرا السـتطالع رأي الشـارع حـول الحـوار ،فجـاءت ٓالاراء  ٢٠شـخص مـن
٨٦

انظر عOى سبيل املثال ال الحصر خ EFبالصفحة السادسة من عدد الجريدة ي  ٥مايو بعنوان "الطريق لالتحادية يبدأ بجملة سأتن4ى إذا خرجت الجماه Eضدي" حيث ربطت بن هذﻩ الجملة ال\
ً
متجاهلة أن املرشح عبد الفتاح السي \Îëأ ً
يضا أ ورد تصريحات تحمل املع µنفسه.
قالها صباòي ورددها من قبل محمد مر\ÎÏ
 ٨٧أنظر عOى سبيل املثال ال لحصر خ EFبالصفحة ٔالاخEة من عدد  ٣مايو بعنوان "حملة حمدين عOى خطى السي..\Îëرب صدفة".
 ٨٨الحـظ أنـه ـي العنـوان الثـانوي لهـذا الخFـ Eقالـت الجريـدة "املشـ Eيتعهـد بإصـالح وزيــادة املعاشـات وحملـة صـباòي تـنظم عـروض داتـا شـو" ،ورغـم أن العنـوان ش ً
ـكليا تقاسـمه املرشـحن إال أن ثمــة
انحياز واضح ي اختيار موضع العنوان.
يضا تكرار انفراد املرشح بخ EFمم ºي الصفحة ٔالاوى .راجع أ ً
 ٨٩كان ذلك ي إشارة لحديثه ٔالاول عOى قناة  CBCو .ONTVالحظ أ ً
يضا خ EFباألوى يوم  ٧مايو بعنوان "الدسو2ي يطارد السي \Îëي رحلة
الظالم من إمبابة للد2ي للسيدة" حول قصة مواطن م Î5عOى أقدامه بعدما لم يجد ي الشوارع الخالية وسيلة مواصالت تسرع به إى مº -له ح يشاهد حوار السي.\Îë
 ٩٠كما تجدر ٕالاشارة بأن القناة استضافت ً
أيضا املرشح املنافس ي  ٨مايو )مع مذيعن أآخرين( إال أن ثمة تفاوت كب Eي تعامل القناة مع كال الحوارين
٩١
لم يتطرق املذيع املشارك ي الحوار من قناة  ONTVالنطباعاته عن املرشح إال ي إطـار إجاباتـه عOـى بعـض ٔالاسـئلة املطروحـة مـن الجمـاه Eضـمن برنـامج رئـيس مصـر حلقـة  ٧مـايو ،ووصـف بأنـه
رحب الصدر ومتقبل للرأي ٔالاخر ويحEJم آلية صناعة القرار.
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إجماي  ٢١يؤيدون خطابه ،وشخص واحد فقط تحفظ عOى عدم استفاضته ـي قضـية التعلـيم .هـذا باإلضـافة إـى سـاعة و٣٧
دقيقة ي زمن حلقة برنامج هنا العاصمة املخصصة إللقاء الضوء عOى الايجابيات ي حوار املرشـح مـع مجموعـة مـن الضـيوف
ً
انحيازا للمرشح السي \Îëبن برامج  ،CBCسواء
جميعهم من مؤيدي املرشح ٩٢.وبشكل عام يعد برنامج هنا العاصمة هو ٔالاك¾E
عOــى مســتوى اختي ــار الض ــيوف ٩٣،أو الع ــرض ٕالاخب ــاري أو تعليق ــات املذيعــة وتوصــيفاóا ٕالايجابي ــة للمرشــح وحملتــه مثــل )رج ــل
الدولــة ،حملــة رصــينة ومنضــبطة ... ،وغEهــا مــن التوصــيفات ٕالايجابيــة( .ناهيــك عــن التجاهــل املتعمــد ألخبــار ومؤيــدي منافســه.
ٔالامــر الــذي يحــاول برنــامج ممكــن تداركــه ،إذ يصــنع ً
نوعــا مــن التــوازن الشــكOي بــالEJك ºعOــى أخبــار حمــدين صــباòي ،فهــو ٔالاك¾ــE
ً
ً
ً
تطرقا لتحركاته وأنشطته الانتخابية ،إال أنه ً
انحيازا سلبيا
كثEا ما كان تناول الEFنامج يحمل
استضافة ملمثOي حملته ٩٤،ؤالاك¾E
ً
تليفونيا عOى برنامج هنا العاصمة يكشف عن
ضد املرشح ،ولكن من الجدير بالذكر أن مذيع برنامج "ممكن" إذا ما تداخل ولو
٩٥
ً
ً
واضحا للمرشح عبد الفتاح السي.\Îë
انحيازا
عOـى قنـاة  ONTVتعـد مقدمـة برنـامج صـباح أون ٔالاك¾ـ Eانحي ًـازا للمرشـح عبـد الفتـاح السيëـ ٩٦،\Îبينمـا يحسـب لEFنـامج الصـورة
الكاملة إجراء أول حوار مع املرشح حمدين صباòي ي  ٢٦إبريل ،والذي اختتم بدعوة لم تل îلحوار مماثل مع املرشح املنافس.
ً
يمث ــل برن ــامج رئ ــيس مص ــر ع Oــى قن ــاة  ONTVوال ــذي ب ــدأت إذاعـ ـة أو ــى حلقات ــه  ــي  ٨م ــايو ،ش ــكال جدي ـ ًـدا م ــن أش ــكال الFـ ـEامج
اهتمامـا ش ً
ـديدا مـن القنـاة باالنتخابـات إـى حـد أن تخصـص لهـا فJـEة ذروة املشـاهدة كاملـة ) ً
ً
تقريبـا ٥
الانتخابية ،ولكنه يعكـس
ً
ً
ً
ســاعات يوميــا( ،كمــا أن وجــود جمهــور ــي الاســتوديو الــذي يضــم معظــم مــذي¯ي القنــاة أضــفى بعــدا تفاعليـا جديــدا للEFنــامج لــم
ً
تحــظ بــه ب ـرامج أخــرى .الEFنــامج تمــ ºبــالتطرق لكافــة القض ـايا والتفاصــيل املتعلقــة باملرشــحن ،محــاوال ــي معظــم فقراتــه تــو,ي
التــوازن والتنــوع بوجــود ممثل ــن عــن ك ــل مرشــح وأحيانــا يضــاف لهــم شــخص ل ــه موقــف محاي ــد مــن ك ــال املرشــحن .إال أنــه م ــن
الصعب الجزم بتوازن الEFنامج ككل ،إذ أن تتفاوت درجة مهنية فقراته ً
تبعا ألداء املذيع الذي يديرها ،السيما ي ضوء اختالف
مواقف املذيعن من املرشحن ،وإصرار بعضهم عOى إعالن قراراóم التصويتية وانحيازهم ألحد املرشحن.
أفصح معظم مذي¯ي قناتي القاهرة والنـاس وصـدى البلـد عـن تأييـدهم التـام للمرشـح عبـد الفتـاح السيëـ ٩٧،\Îورغـم مـا يشـوب
هــذا التأييــد مــن تــأث Eواضــح عOــى حياديــة وموضــوعية ب ـرامجهم ،الــ\ تكــاد تخلــو ً
تمامــا مــن مؤيــدي املرشــح املنــافس ســواء عOــى
مس ــتوى الض ــيوف ٩٨أو امل ــداخالت التليفوني ــة ٩٩،وتت ــوى فق ــط م ــدح مواق ــف وتص ــريحات املرش ــح عب ــد الفت ــاح السي ëــ \Îوتتب ــع
١٠١
خطواته وأنشطة حملته ١٠٠،ناهيك عن تقارير استطالع الجماه Eحيث تأتي جميعها مؤيدة للفريق السي.\Îë
إال أن املشــكلة ال تكمــن ــي تبµــ\ هــؤالء املــذيعن وقنــواóم –الخاصــة– موقــف مســاند ألحــد املرشــحن؛ وإنمــا تكمــن املشــكلة ــي
ً
طريقـة تعــاملهم مــع املرشـح املنــافس .فمــن جانبــه يتعمـد مقــدم برنــامج عOـى مســئولي\ الهجــوم عOــى حمـدين صــباòي انطالقــا مــن
دعـم "الجماعــة ٕالارهابيـة" لــه ١٠٢بينمـا ركــز برنــامج حقـائق وأسـرار عOـى أزمــة التصــريحات املسـربة بشــأن محاكمـة املرشــح حمــدين
 ٩٢جدير بالذكر أن برنامج هنا العاصمة خصص فقرة كاملة بعد يومن فقط ) ١٢مايو( ملناقشة وتحليل حوار املرشح نفسه عOى قناة سكاي نيوز ي حضور مجموعة من الضيوف املؤيدة له فقط
٩٣
ً
وغالبا الضيفن من التوجه نفسه املؤيد للسي ،\Îëراجع عOى سبيل املثال ال الحصر حلقة هنا العاصمة  ٢٩إبريل.
يختفي من الEFنامج وجود ضيوف داعمن لحمدين صباòي،
٩٤
راجع عOى سبيل املثال ال الحصر حلقة برنامج ممكن ي  ٣٠إبريل.
 ٩٥راجع حلقة برنامج هنا العاصمة حلقة  ٣مايو ،مداخلة مذيع برنامج ممكن حول لقاء السي \Îëباإلعالمين "والذي اختتمها بجملة "لو قدر ﷲ والراجل دﻩ بقى رئيس ملصر هيعمل حاجات كويسة
إن شاء ﷲ".
٩٦
راجع عOى سبيل املثال حلقات الE Fنامج  ٨و  ٩و ١٠مايو.
٩٧
من هؤالء ٕالاعالمين ،مقدم برنامج عOى مسئولي\ ومقدم برنامج حقائق وأ سرا ر ،ومقدمة برنامج صالة التحرير عOى قناة صدى البلد ،ومقدمة برنامج حزب الكنبة عOى قناة القاهرة والناس.
 ٩٨عOى مدار فEJة البحث لـم يـتم رصـد وجـود ضـيف واحـد داعـم لحمـدين صـباòي ـي اسـتوديوهات قنـاة صـدى البلـد ،بينمـا استضـاف برنـامج أجـرأ الكـالم عOـى القـاهرة والنـاس سـيدة قبطيـة مؤيـدة
ً
ً
موجها لها سؤالا ي Àاية الحلقة "هل اقتنع\ ٓالان؟؟" وذلك ي حلقة  ٣٠إبريل.
لصباòي ولكا تعرضت لهجوم شديد ومصادرة حقها ي إبداء الرأي ،بل توى املذيع محاولة تغي Eتوجهها
٩٩
يخصص برنامج عOى مسئولي\ حلقته اليومية لتلقي املكاملات والرسائل املؤيدة والداعمة للمرشح عبد الفتاح السي ،\Îëإذ يتوى مقدم الEFنامج التعليق علÕا وإضفاء أبعاد ايجابية جديدة علÕا،
ح أنه ي حلقة  ٢١إبريل تلقى مذيع برنامج عOى مسئولي\ عOى فضائية صدى البلد  ١٧٢مكاملة تليفونية مؤيدة للسي \Îëولم ترد مكاملة واحدة لدعم صباòي .وكذا يعتمد برنامج البلـد اليـوم عOـى
فكرة تلقي الرسائل والتلي فونات الداعمة للمرشح نفسه.
١٠٠
معظم برامج القناة تستعرض يوميا أخبار حول لقاءات واجتماعات املرشح أو أنشطة أعضاء حملته ،دون أية إشارة ألنشطة املرشح ٔالاخر.
١٠١
راجع عOى سبيل املثال ال الحصر استطالع جماهEي ي إطار برنامج البلد اليوم ) قناة صدى البلد( ي  ٧مايو جاء مع  ٢٢مواطن جميعهم مؤيدين للسي.\Îë
 ١٠٢راجع حلقات برنامج عOى مسئولي\  ٢٦و ٢٧و ٣٠إبريل ،وحلقة الEFنامج نفسه  ٧مايو.
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ص ــباòي للمرش ــح السي ëــ ،\Îمفس ـ ًـحا املج ــال للمكامل ــات التليفوني ــة واس ــتطالعات الجم ــاه Eللني ــل م ــن ص ــباòي بأس ــوأ النع ــوت
ؤالالفــاظ ١٠٣.وعOــى الجانــب ٔالاخــر يركــز برنــامج حــزب الكنبــة عOــى فضــائية القــاهرة والنــاس عOــى صــعوبة وفــاء حمــدين صــباòي
بوعـودﻩ الانتخابيــة ١٠٤،وــي الرسـالة نفســها الــ\ أكــد علÕـا مــذيع برنــامج عOــى مسـئولي\ عOــى قنــاة صــدى البلـد ــي املــرة الوحيــدة
ال\ قررت فÕا القناة عقد مناظرة بن تصريحات املرشحن ي قضايا معينة ،حيث افتتح مـذيع برنـامج عOـى مسـئولي\ الحلقـة
بجملة "املهم نشوف من الOي هيعرف ينفذ ،من عندﻩ القـدرة مـش كـالم وخـالص ،فـاكرين مرÏـ \Îملـا قـالكم  ١٠٠يـوم؟" ،وفيمـا
ً
يخــص موقفهمــا مــن قــانون التظــاهر تــدخل مقــدم الEFنــامج قــائال " الـرأي العــام الزم يكــون عــارف إن حمــدين هيفــرج عــن النــاس
ً
ـدخال ً
أيضــا اســتخدمه مقــدم برنــامج القــاهرة  ٣٦٠عOــى فضــائية القــاهرة
الصــادرة ضــدهم أحكــام" ١٠٥وقــد كــان قــانون التظــاهر مـ
١٠٦
والناس للهجوم عOى صباòي وكذا تصريحاته الخاصة بأحكام القضاء.
ً
ً
مفتوحـا ملــدح املرشــح عبــد الفتــاح
وأخـ ًـEا كــان برنــامج الــرئيس والنــاس الــذي انطلقــت أوــى حلقاتــه ببدايــة فJــEة الدعايــة ،مجــاال
السي \Îëوشن هجوم عنيـف عOـى منافسـه .فالEFنـامج قـائم عOـى فكـرة املنـاظرة بـن مقتطفـات مسـجلة مـن لقـاءات كـال املرشـحن
وتعليقــاóم عOــى مجموعــة مــن القضــايا ،عOــى أن يقــوم أربعــة ضــيوف ثــابتن ــي الاســتوديو بتحليــل إجابــات املرشــحن .إال أن ثمــة
انحيــاز واضــح ينطــوي عOــى اقتطــاع تلــك ٕالاجابــات مــن ســياقها ،وكــذا الانتقائيــة ــي عرضــها ،فجميــع ٕالاجابــات املقتطعـة مــن حــوار
السي ëــ \Îكان ــت تب ــدو مثاليـ ـة ووطنيـ ـة وإجاب ــات نموذجيـ ـة والعك ــس ـ ـي ٔالاجـ ـزاء املقتطعـ ـة م ــن ح ــوار حم ــدين كان ــت ً
دائمـ ـا تب ــدو
عدائيـة ١٠٧.ناهيــك عــن تعليقــات املحللــن شــديدة الانحيــاز الــ\ وصــفت حمــدين صــباòي ــي إحــدى الحلقــات ١٠٨بإنــه "ماــ \ÎعOــى
مسطرة أمريكا وقطر ،جواﻩ غرور وغل ،وهيموت ويبقى رئيس ،هينتخبوﻩ ٕالاخوان والناس بتوع الشارع الOي مسقطن بنطلوÀم
وعاملن ضفاير".
تتم ºقناة القاهرة والناس بتكرار نشرóا ٕالاخبارية ،وال\ يعاني مقدموها من إقحام أراء واستنتاجات مكثفة تتناى مع الطبيعة
الحيادية للنشرة ،كمـا أÀـم يقومـون بوضـع عنـاوين لألخبـار تـتم تالوóـا قبـل قـراءة الخFـ Eوعنوانـه ٔالاصـOي؛ بمـا يضـفي فهـم خـاص
ألخبـار النشــرة ــي ضــوء عنــواÀم التمهيــدي .كــأن يبــدأ قــارئ النشــر خFـ Eمحاولــة اغتيــال املشــ Eبجملــة "يــد الغــدر تحــاول النيــل مــن
املشــ "Eأو يضــع عنــوان لخFــ Eعــن السيëــ \Îيقــول "السيëــ \Îيســتحق الاحJـEام" .ناهيــك عــن غيــاب التــوازن والتنــوع ــي عــرض أخبــار
كال املرشحن ي النشرات ٕالاخبارية للقناة.
ظلــت قناتــا القــاهرة والنــاس وصــدى البلــد منفــردتن ملــدة طويلــة بإذاعــة ٕالاعالنــات املؤيــدة للمرشــح عبــد الفتــاح السيëــ ،\Îوالــ\
بــدأت إذاعــا ــي  ٢٧إبريــل ) ٢٠١٤قبــل بــدء الدعايــة( عOــى القنــاتن .وــي ٔالاســبوع ٔالاول مــن الدعايــة انطلقــت إعالنــات جديــدة
لدعم املرشح عبد الفتاح السي \ÎëعOى قناة القاهرة والناس.
كمــا تــزدحم ف JـEات البــث ــي القنــاتن باألغــاني والفواصــل الداعمــة للمرشــح عبــد الفتــاح السيëــ \Îمــا ســيادة املــواطن لحســن
الجاسم\ ،أغنية مصر جميلة ملحمد طه وال\ تأتي مصحوبة بمشاهد للجيش خـالل الانتخابـات والاسـتفتاءات السـابقة وصـور
للسي ،\Îëأغنية قل \îمعاكي املزيلة بشعار إدارة الشئون املعنوية ،أغنية خدوا بالكم دي مصر لنان \Îëعجرم.
ً
أخEا ،بالنسبة لراديـو  ٩٠:٩٠فقـد كـان مـذيعوﻩ شـديدي الهجـوم عOـى املرشـح حمـدين صـباòي ،السـيما مقدمـة برنـامج خمسـينة
١٠٣

راجع حلقة برنامج حقائق وأسرار يوم  ٢٥إبريل
 ١٠٤راجع برنامج حزب الكنبة عOى القـاهرة والنـاس حلقـة  ٢٧إبريـل .وبشـكل عـام تكـرر هجـوم الEFنـامج نفسـه عOـى املرشـح ـي حلقـات عـدة مـا حلقـة  ٣٠إبريـل ،وأنظـر أ ً
يضـا حلقـة الEFنـامج ـي  ٥مـايو
حول الهجوم عOى صباòي بسبب شعار النسر.
١٠٥
برنامج عOى مسئولي\ حلقة  ٧مايو .وقد ركز مقدم الEFنامج عOى أن تصريحات صباòي تغEت بعد تصريحات املش Eفيما يتعلق بمسألة ٕالاخوان.
١٠٦
راجع حلقة برنامج القاهرة  ٣٦٠عOى القاهرة والناس يوم  ١مايو.
 ١٠٧جدير بالذكر أن أحد ضيوف الEFنامج من املحللن وي إجابة عن سؤال حول عدم قيام املرشحن بمناظرة قال ي حلقة  ١١مايو" :السي \Îëكفاية يعمل لقاء تلفزيوني واحد"" ،السي \Îëرجل
دولة و حمدين معارض هيحاول يعمل شو عOى حساب املوضوعية"" ...أنا مندهشة السي \Îëأصال مش موضع اختبار"" ،إحنا مش قدام شخصيتن متوازنتن "" ،حمدين مرشح أﻩ و لكنه ليس
منافس"" ،إحنا بنتكلم عOى السي Îëكأنه شخص عادى"" ،مع احE Jامى لحمدين بس السي \Îëله وزنه التقيل قوى"" ،مينفعش نعمل مناظرة بن رجل دولة ومكلمة ،املمثل –صباòى– بيعرف يجيب
ٕالافيه ازاي لكن السي Îëدﻩ راجل مش بيعرف يعمل الحجات دى هو بيعرف يتكلم ي مشاريع و أرقام"" ،املناظرة دي عمليه ليEFالية أمريكية ضد فكر حمدين الاشEJاكي أصال".
 ١٠٨راجع حلقة  ١٠مايو من برنامج الرئيس والناس عOى قناة القاهرة والناس.
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شــاي ،ومقدم ــة برن ــامج م ــاذا ومل ــاذا ،اللت ــان قادت ــا حمل ــة هج ــوم مس ــتمرة ع Oــى املرش ــح ــي معظ ــم حلقاóم ــا ١٠٩،ح ــ قال ــت عن ــه
إحــداهن "أي واحــد بلط7ــي يســم\ نفســه ناشــط ،واحــد عاطــل يســم\ نفســه مناضــل ،واحــد أرز2ــي بيغµــ\ لصــدام شــوية وللقــذاي
شــوية ولحــافظ ٔالاســد ش ــوية وإلي ـران شــوية بقــى ناصــري" .بينم ــا تنح ــاز امل ــذيعتان بش ــكل واض ــح للمرشــح املن ــافس عبــد الفتــاح
السي ،\ÎëفعOى سبيل املثال تعلق مقدمة برنامج ماذا وملاذا ي حلقة  ٣مايو عOـى خFـ Eيتعلـق ببكـاء املرشـح عبـد الفتـاح السيëـ\Î
ت ً
ـأثرا قائلــة "السيëــ \Îدموعــه غاليــة أوي ،السيëــ \Îأغرقــت عينــاﻩ بالـدموع عنــد التحــدث للفقـراء ،كلــه انحيــاز للفـراء والعــوز الOــي
عند الناس".
عOــى الجانــب ٔالاخــر تحــاول ٕالاذاعــة تــو,ي التنــوع والتــوازن ــي نشــرóا ٕالاخباريــة .ولكــا تتعمــد تك ـرار إذاعــة أغنيــة تســلم ٔالايــادي
وغEها من ٔالاغاني ال\ تحمل ً
تأييدا للمرشح عبد الفتاح السيا ،\ÎÏبشـكل مكثـف ،وكـذا ٕالاعالنـات املذيلـة بشـعار حملتـه سـواء
للحث عOى املشاركة أو تلك الداعمة له.

ً
ثالثا :فيما يتعلق باإلعالم الخاص غ uاملصري

١١٠

رصـد التقريـر نمــوذجن مختلفـن ً
تمامـا لإلعــالم غـ Eاملصــري ،يصـعب الجمـع بيمــا ـي أيــة قواسـم مشـEJكة ،لــيس فقـط ألن لهمــا
مواقف مختلفة ً
تماما من العمليـة الانتخابيـة ككـل ،وإنمـا لالخـتالف الجـذري بيمـا ـي طبيعـة كـل ممـا )إحـداهما قنـاة إخباريـة
ؤالاخــرى قنــاة للمنوعــات( ،ومــن ثــم اخــتالف درجــة اهتمامهــا بقضــية الانتخابــات ،وكــذا اخــتالف الفنــون ٕالاعالميــة الــ\ يعتمــدا
علÕا ي التغطية والتحليل ،ناهيك عـن خصوصـية قنـاة الجزيـرة مباشـر مصـر عOـى اعتبارهـا قنـاة تـدعم التيـار ٕالاسـالمي الـرافض
لكافة استحقاقات  ٣يوليو ال\ تعد الانتخابات الرئاسية واحدة ما.

 .١فيما يتعلق بالتغطية ٕالاعالمية لقضية الانتخابات lي قناة الجزيرة
ً
وجــدت قنــاة الجزيــرة ــي ترشــح عبــد الفتــاح السيëــ \Îدلــيال يــدعم خطاÔــا ٕالاعالمــي املــروج لفكــرة "الانقــالب العســكري" ،فعOــى
ً
اهتمامــا كب ـ ًـEا لقضــية الانتخابــات الرئاســية ،إذ
عكــس أداÚــا أثنــاء الاســتفتاء عOــى التع ــديالت الدســتورية ،أولــت قن ــاة الجزيــرة
١١١
تحولــت كافــة ب ـرامج ولقــاءات ونش ـرات القنــاة للحــديث عــن هــذا الشــأن –بمــا ــي ذلــك ب ـرامج مثــل صــوت الفــالح ،رياضــة ــي
سياسـة..١١٢،الــخ– ولكــن ـي إطــار شــديد السـلبية يتمحــور بشــكل رئيëـ \Îــي الJــEويج لفكـرة غيــاب الشــرعية عـن تلــك الانتخابــات،
ويعOــي مــن الخطــاب الطــائفي الــذي يــربط بــن نجــاح عبــد الفتــاح السيëــ \Îوتصــويت ٔالاقبــاط ١١٣،ويؤكــد عOــى عــودة نظــام مبــارك
١١٤
والحزب الوط \µومؤسساته ممثلة ي املرشح عبد الفتاح السي \Îëوحملته ومؤيديه.
وبــالطبع ال مجــال ــي هــذا الســياق للحــديث عــن التنــوع واملهنيــة ــي العــرض ،إذ أن حضــور املرشــح املنــافس يظــل محـ ً
ـدودا إذا مــا
ق ــورن باس ــتدعاء املرش ــح عب ــد الفت ــاح السي ëــ  \Îــي مس ــاحات زمني ــة س ــلبية كب ــEة تص ــل كث ـ ًـEا  ــي ح ــدóا للح ــض ع Oــى العن ــف
ً
والكراهية ،بل إن أحد مقدمي الEFامج عOى القناة قال ًردا عOى ضيفه املستنكر أن السيò \Îëـي مـش هيمـوت قـائال " ٔالاعمـار بيـد
ﷲ ربنا قادر عOى كل \Îء" فأجابه الضيف "مش هيموت دلوق\ هيفضل عشان الدم الOي سـال دﻩ ،ربنـا هيسـيبه قـدامنا كـدﻩ
١١٥
لحد ما نرى فيه أية"!
تعتمــد الجزيــرة عOــى فــن التقــارير ٕالاخباريــة كطريقــة لعــرض تطــورات ٔالاحــداث ،ــي إطــار عــدد كبــ Eمــن النشـرات ٕالاخباريــة ،كمــا
١٠٩

راجع عOى سبيل املثال ال الحصر برنامج خمسينة شاي  ٢مايو ،وماذا وملاذا  ٣مايو ٢٠١٤
 ١١٠يتطرق هذا الجـزء فقـط لقنـاتي الجزيـرة مباشـر مصـر وقنـاة  MBCمصـر ،والـذي يرجـع السـبب الرئيëـ \Îـي اختبارهـا إـى الحـرص عOـى تـوازن العينـة وتنوعهـا بشـكل يسـمح لهـا التعبـ Eعـن مختلـف
التوجهات من العملية الانتخابية ،ويراي فكرة التنوع ي أنماط امللكية لوسائل ٕالاعالم محل املتابعة ي املجتمع املصري.
١١١
راجع عOى سبيل املثال حلقة الEFنامج بتاريخ  ٢٠إبريل الذي اختتمها املذيع بجملة "عيب يا جماعة نمجد شخص ونطبل له كدة".
ً
ً
 ١١٢برنامج رياضة ي سياسة من أك¾ EالE Fامج هجوما عOى املرشح عبد الفتاح السي ،\Îëوقد بلغ ذروة هجومه تعليقا عOى اجتماع املرشح مع عـدد مـن الرياضـين ـي حلقـة  ٣٠إبريـل ،وكـذا حلقـة ٢٠
إبريل املتعلقة بانسحاب مرت Î9منصور ،حيث عرض الE Fنامج تقرير يتضمن ألفاظ خارجة منسوبة للمرشح املنسحب.
١١٣
راجع عOى سبيل املثال ال الحصر حلقة برنامج أسال يوم  ٢١إبريل .٢٠١٤
١١٤
راجع عOى سبيل املثال ال الحصر :حلقة برنامج مصر الليلة )فقرة أ سئلة الجمهور( يوم  ٢١إبريل ،وبرنامج اسأل  ٢١إبريل ،تقرير مسجل ي النشرات ٕالاخبارية يوم  ٣مايو.
 ١١٥برنامج سكرت Eالتحرير يوم  ١مايو .٢٠١٤
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تســتخدمها كنــوع مــن الفواصــل بــن برامجهــا .ويظــل التعليــق الصــوتي ملحــرر التقريــر هــو ٔالاك¾ــ Eانحيـ ًـازا بــن جميــع وســائل ٕالاعــالم،
ً
إخباريــا بجملــة "ــي زمــن
وأك¾ــ Eمظــاهر خلــط ال ـرأي بــالخ EFــي الفنــون ٕالاخباريــة ،بمــا يضــفي ق ـراءة موجهــة لألخبــار .يفتــتح تقريــر
كاشف تتساقط فيه ٔالاقنعة والتماثيل املزيفة مشهد الرياضين يلهثون للقاء املرشح عبد الفتاح السي \Îëصاحب أك EFمجـزرة
ً
بشــرية ــي العصــر الحــديث....حــ Àايــة التقريــر( ١١٦ويعلــق ــي تقريــر أخــر عOــى ترشــح صــباòي بجملــة "واســتكماال للــديكور الــالزم
١١٧
لالنتخابات....الخ".
١١٨

كم ــا ال تت ــواني القن ــاة  ــي ك ــل موضــع ع ــن وص ــف الانتخابــات بـ ـ ـ "املســرحية"" ،املهزلــة الرئاس ــية"" ،التمثيلي ــة"" ،رئاس ــة ال ــدم"
ً
ـدريجيا
ناهيك عن النعوت شـديدة السـلبية الـ\ تصـف Ôـا املرشـح عبـد الفتـاح السيëـ \Îـي مختلـف برامجهـا ،والـ\ تصـاعدت ت
حـ ــ وصـ ــلت إـ ــى ذروóـ ــا ـ ــي ٔالاسـ ــبوع ٔالاخـ ــ Eللدعايـ ــة الانتخابيـ ــة فـ ـزاد وصـ ــفه بعـ ــدة صـ ــفات نـ ــذكر مـ ــا :الفاـ ــ،\Îالديكتاتور،
١١٩
املتآمر،املحتل ،النازي،الانقالبي ،الانتقامي ،وغEﻩ.

اهتمــت قنــاة الجزيــرة بكافــة تحركــات املرشــح عبــد الفتــاح السيëــ \Îللتعليــق علÕــا ،وصــنعت روابــط شــرطية وهميــة بينــه وب ــن
ً
نماذج سلبية متنوعة،
فكثEا ما ربطت القناة بينه وبن رئيس سوريا بشار ٔالاسد ١٢٠،وبينـه وبـن جمـال مبـارك ١٢١،كمـا سـخرت
١٢٣
١٢٢
من أعمال املصالحة ال\ قام Ôا بن مرت Î9منصور وشوب ،Eكما استنكر ضـيوفها لقائـه مـع ٕالاعالميـن ومـع وفـد الطـرق
الصــوفية ١٢٤،كمــا óكمــت القنــاة بشــكل شــديد الســلبية عOــى العديــد مــن التصــريحات الــ\ تعــزز كونــه رجــل متــدين ،حــ ســخر
ً
منه أحد مذي¯ي القناة قائال "هنا تضاف وظيفة أخرى إى الرسول السي \Îëوهو أنه أصبح الشـيخ املرجوـ \Îلـو واحـدة سـت مـا
١٢٥
بتخلفش بقالها كام سنة ممكن تروحله".
تحرص قناة الجزيرة عOى استدعاء ٕالاعالم الحديث ي كافة قوال.ا ٕالاعالمية ،إذ تفـرد مسـاحات زمنيـة واسـعة لقـراءة محتويـات
هجوميـة عOــى املرشــح عبـد الفتــاح السيëــ \ÎعOـى مواقــع فــيس بـوك وتــوي EJويوتيـوب ١٢٦،بـل وóــتم بإعــداد التقـارير ٕالاخباريــة حــول
هذﻩ املحتويات ،وكذا تخصص فقرات يومية ي برامجها وفواصـلها لعرضـها ١٢٧.ويمثـل برنـامج إبـداع الاحتجـاج أحـد أهـم نمـاذج
هجومــا ضـ ً
ً
ـاريا عOــى
هــذا الاســتعداء الانتقــائي لإلعــالم الحــديث حيــث يقــدم الEFنــامج مجموعــة مــن الفق ـرات الفنيــة الــ\ تحمــل
املرشح عبد الفتاح السي ،\Îëما فيديوهات محمد باكوس الساخرة ،ومقتطفات من أفالم جوتيوب ،وأغاني ومشاهد تمثيليـة
١٢٨
ً
هجوما عOى املرشح.
حملت جميعها
ال يمكن الجزم بأن قناة الجزيرة تدعم املرشح املنافس حمدين صباòي ،فقد ناله الكث Eمن الهجـوم ـي كثـ Eمـن برامجهـا ،حـ
ً
أحيانـا
أن نعته ب ـ"الديكور ،الكومبارس" ١٢٩،إال أنه ي خضم التعدي املمنهج من القناة عOـى املرشـح عبـد الفتـاح السيëـ ،\Îتلجـأ
للمقارنــة بينــه وبــن املرشــح حمــدين صــباòي ،فتكــون املقارنــة لصــالح حمــدين الــذي يــتم توظيــف مواقفــه للهجــوم عOــى منافســه.
١١٦

برنامج رياضة ي سياسة ،حلقة  ٣٠إبريل .٢٠١٤
١١٧
تقرير عن غلق باب الEJشيح ،تكرر ي النشرات ٕالاخبارية لقناة الجزيرة ي  ٢٠إبريل .٢٠١٤
 ١١٨راجع عOى سبيل املثال ال الحصر :حلقة برنامج عOى مسئولي\ ي  ٢٠إبريل ،وكذا معظم النشرات والتقارير ٕالاخبارية بالقناة.
١١٩
راجع عOى سبيل املثال ال الحصر حلقات برامج عOى مسئولي\ ،مصر الليلة وحوار خاص يوم  ٨مايو  ،٢٠١٤وكذا برنامج عOى مسئولي\  ١١مايو.
١٢٠
راجع عOى سبيل املثال ال الحصر حلقة برنامج مصر الليلة يوم  ٢٥إبريل  ،٢٠١٤برنامج حوار خاص  ١مايو.
 ١٢١راجع عOى سبيل املثال ال الحصر حلقة برنامج سياسة ي رياضة يوم  ٣٠إبريل .٢٠١٤
١٢٢
خصص برنامج مصر الليلة ي  ٢٧إبريل فقرة كاملة بعنوان "#هيصالح" وعرضت تقرير شديد الانحيـاز ضـد املرشـح عبـد الفتـاح السيëـ \Îأ وردت فيـه óكـم بعـض مواقـع التواصـل الاجتمـاي عOـى
ً
ً
خFـ Eاملصــالحة ،وافتــتح التقريـر بجملــة "قبــل أن يفيـق مــن الهاشــتاج الشـه Eالــذي حقــق انتشــارا واسـعا ،أثــارت حفلــة مـن الســخرية عOــى مواقـع التواصــل الاجتمــاي ...........بينمـا اختــتم التقريــر بصــور
لقطات من مشرحة مليئة بالجثث والدماء وسيدة مسنة تبكي من أسوان ،وقال " من سيوا \ÎÏهذﻩ ٔالام وأين املصالحة من أبناء أسوان .ي إسقاط شديد الانحياز.
 ١٢٣راجع عOى سبيل املثال ال الحصر برنامج سكرت Eالتحرير يوم  ٧مايو .٢٠١٤
١٢٤
ً
صاغت القناة الخ EFي نشرóا ٕالاخبارية يوم  ٤مايو عOى النحو التاي" :السي \Îëيدافع عن الانقالب ويقول أنه سيكون خادما للغالبة".
١٢٥
برنامج سكرت Eالتحرير حلقة  ٢٤إبريل .٢٠١٤
 ١٢٦راجع عOى سبيل املثال ال الحصر تقرير حول انسحاب مرت Î9منصور من سباق الرئاسة مذاع عOى الجزيرة ي  ٢٠إبريل .٢٠١٤
١٢٧
يخصص برنامج مصـر الليلـة فقـرة ثابتـة ملطالعـة تعليقـات الجمهـور عOـى مواقـع التواصـل الاجتمـاي ،وكـذا برنـامج سياسـة ـي رياضـة ،كمـا تعـرض القنـاة فيـديوهات مسـجلة عOـى موقـع اليوتيـوب
كفواصل دائمة بن ب رامجها.
١٢٨
راجع عOى سبيل املثال ال الحصر حلقات الEFنامج ي ٢١،٢٥و ٢٧و٢٨و ٢٩إبريل .٢٠١٤
 ١٢٩راجع عOى سبيل املثال ال الحصر فواصل القناة املنقولة عن وسائل التواصل الاجتماي يوم  ٣مايو .٢٠١٤
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كأن تخرج القناة بخ EFمثل "بدأ السي \Îëحملته بتغريدة عOى توي EJبينما تعهد منافسه الوحيد حمدين صـباòي ـي كلمـة أذاعهـا
التلفزي ــون املص ــري بحي ــاة كريم ــة لك ــل املص ــرين ح ــال ف ــوزﻩ بالرئاس ــة" ،١٣٠أو تق ــول  ــي تقري ــر "إنن ــا بص ــدد مرش ــحن أح ــدهما
١٣١
نماذج من قرن وى ؤالاخر يردد تحيا مصر ح ولو كان أوالدها يموتون"
ً
أو يختتم مذيع حلقته قائال "ولكن إذا تم الاختيار بن حمدين والسي ،\Îëفبالتأكيد أي إنسان لديه ضم Eولديـه رجاحـة سـوف
١٣٢
يختار حمدين ،فحمدين شارك ي الانقالب العسكري نعم لكن عبد الفتاح السي \Îëشارك وقتل الناس وحرقهم.
ً
وبشــكل عــام تحــرص الجزيــرة اخــتالق الوقــائع الــ\ تعكــس خالفــا بــن املرشــحن وتعــدي متبــادل بيمــا ،وبــن مؤيــدما ،فتجــدها
تؤكــد ــي صــدر نشــرóا ٕالاخباريــة يــوم  ٢٢إبريــل بــأن حمــدين صــباòي قــال أن "حملــة السيëــ \Îتضــم كــل رمــوز الفســاد ــي مصــر
ً
وتمثل القوة القديمة" وتثبت عOى شاشا ً
خEFا عـاجال يقـول "حمـدين صـباòي :حملـة السيëـÔ \Îـا جميـع الفاسـدين بمصـر وكثـE
مــن رمــوز مبــارك" دون أن تشــ Eملصــدر املعلومــة أو الســياق الــذي قيلــت فيــه .جــدير بالــذكر أن القنــاة وظفــت التص ـريح نفســه ــي
برنــامج مصــر الليلــة ــي اليــوم التــاي  ٢١إبريــل ،حيــث اعتFــ Eمقــدم الEFنــامج أنــه تصــريح خطــ Eمــن أحــد "داعمــ\ الانقــالب" ضــد
مرشــحه الوحيــدٔ .الامــر الــذي دفــع ضــيفة الEFنــامج –مؤسســة حملــة شــغل عقلــك الداعمــة للسيëــ –\Îلوصــف هــذﻩ التصــريحات
باألساليب القذرة من املرشح حمدين صباòي.
أخـ ًـEا تمثــل الفواصــل ــي قنــاة الجزيــرة املــادة ٕالاعالميــة ٔالاك¾ــ Eانحيـ ًـازا ؤالاك¾ــ Eتعبـ ًـEا عــن توجهــات القنــاة ،مــن بــن هــذﻩ الفواصــل
تكـرر القنــاة إذاعــة فاصــل يركــز عOــى قســم عبــد الفتــاح السيëـ \Îبــأن الجــيش ال يطمــع ــي الحكــم ،وإذاعــة الاحتجاجــات العماليــة
والــذي ينت¼ــ\ بجملــة "هــل نظــام السيëــ \Îينحــاز ملطالــب ثــورة  ٢٥ينــاير؟ ،كمــا تك ــرر إذاعــة فاصــل أخــر يعكــس اشــتباكات ب ــن
متظاهرين رافضن للـ"انقالب" والشرطة ينت¼\ بجملة "محدش منضار إال الغلبان ،حسبنا ﷲ ونعم الوكيل".

 .٢فيما يتعلق بالتغطية ٕالاعالمية لقضية الانتخابات lي قناة  MBCمصر
تمثــل قنــاة  MBCمصــر نمــوذج لقنــاة املنوعــات الــ\ تحــرص عOــى الحفــاظ عOــى تنــوع برامجهــا حــ ــي زمــرة ٔالاحــداث السياســية،
ٔالامر الذي يفسر أÀا أقل القنوات الفضائية من حيث املساحة الزمنية ال\ خصصا لالنتخابـات ،إذ يقتصـر التطـرق للقضـايا
السياسية ي القناة عOى برنامج يـومي واحـد هـو يحـدث ـي مصـر ،وبديلـه "مصـر ٓالان" والـذي يـذاع ـي التوقيتـات نفسـها ولكـن ـي
أيام العطلة الرسمية "الجمعة والسبت".
إذ كانــا هــذان الEFنــامجن همــا أهــم املــواد التلفزيونيــة محــل الرصــد .إال أنــه مــن الجــدير بالــذكر أن الEFنــامج الســاخر "أســعد ﷲ
مســائكم" والــذي يعــرض أسـ ً
ـبوعيا كــان قــد تعــرض بمنهجــه الســاخر لقضــية الانتخابــات وتحديـ ًـدا لفكــرة ضــعف فرصــة املرشــح
حمــدين صــباòي ــي املنافســة ١٣٣.كمــا ورد الحــديث عــن الانتخابــات الرئاسـية ــي حلقتــن للEFنــامج الفµــ\ أحOــى مســا ،حيــث تغµــ
١٣٤
الضيوف واملذيعن ي أحدهما بأغاني مؤيدة للمرشح عبد الفتاح السي.\Îë
بش ــكل ع ــام  óــتم قن ــاة  MBCمص ــر باس ــتطالعات ال ـرأي ،وتح ــاول ت ــو,ي ملهني ــة  ــي وع ــرض نتائجه ــا ،اذا تبق ــى  ــي أك¾ ــ Eالقن ــوات
١٣٥
اهتماما ببحث توجهات الناخبن واتجاهاóم التصويتية ي استطالعات رأي دورية تشرف علÕا مراكز متخصصة.
انفردت قناة  MBCمصر بحوار مع املرشح حمدين صباòي وذلك ي  ١٤مايو  ،٢٠١٤ورغم أن فكرة اللقاء كانت قائمة ي جـزء
١٣٠

خ EFمكرر ي نشرات القناة ٕالاخبارية يوم  ٣مايو .٢٠١٤
ُ
 ١٣١تقرير حول بدء الدعاية الانتخابية للمرشحن أذيع يوم  ٣مايو .٢٠١٤
١٣٢
برنامج سكرت Eالتحرير حلقة  ٢٣إبريل.
١٣٣
راجع حلقات الEFنامج بتاريخ  ١مايو  ٨ ،٢٠١٤مايو .٢٠١٤
١٣٤
حلقة برنامج أحOى مسا بتاريخ  ١٢مايو .٢٠١٤
 ١٣٥راجع عOى سبيل املثال حلقات برنامج يحدث ي مصر بتاريخ  ٣مايو ١٣ ،مايو ١٤ ،مايو .هذا باإلضافة إي قيام الوسيلة باستطالع أسبوي عرضت أوى نتائجه  ٢مايو .٢٠١٤
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ما عOى إقامة حوار بن مؤيديه ومريدي خصمه واملقاطعن ،إال أن هذا الجزء من الحلقة لـم يكـن لـه وقـت كـاي وأصـابه سـوء
ٕالادارة ،فتكررت عمليات مقاطعة الضيف والسائلن وكذا لم يتمكن املرشح من إجابة العديد من ٔالاسئلة؛ ً
نظرا لاية الوقت
املخصص بالEFنامج.
تحظــى القنــاة بإمكانيــات تقنيــة جيــدة ،ولكــن عمليــات الرصــد كشــفت عــن بعــض املشــكالت املتعلقــة بصــياغة جمــل القــول عOــى
الشاشــة واملقتطعــة مــن كــالم الضيوف ــ ،والــ\ جــاءت غــ Eدقيقــة ــي بعــض ٔالاحيــان ،وكــذا غيــاب التــوازن املطلــوب بــن ضــيوف
حلقات قليلة من برنامج يحدث ي مصر ١٣٦،بينما حاول الEFنامج ي فقراته القليلة ال\ خصصها لالنتخابات أن يراـي التـوازن
ي اختيار الضيوف وإتاحة الزمن املتساوي بيم.

أبرز السمات ال~} اشكت ف{Sا جميع وسائل ٕالاعالم
أما عن أبرز السمات ال\ اشEJكت فÕا جميع وسائل ٕالاعالم محل الرصد ف¼\:
 -١التأرجح ي نEFة التغطية الخاصة باللجنة العليا لالنتخابات
اتفقــت جميــع وســائل ٕالاعــالم محــل الرصــد ــي اهتمامهــا بأخبــار اللجنــة العليــا وتتبــع قراراóــا ،إال أن ثمــة تفــاوت واضــح نــال هــذا
الاهتمام ونEFة التغطية .فبينما كشفت املراقبة عن انحياز ايجابي من قبل وسائل ٕالاعالم اململوكة للدولة لصالح اللجنة ،وعدم
تعرضها ألي انتقادات أو تحفظات من قبل ضيوف ومصادر هذﻩ الوسائل ،ناهيك عن إعداد التقارير التلفزيونيـة الـ\ تسـتطلع
ً
ً
رأي الجماه Eي أداء اللجنة ،وال\ ً
هجوما متفاوتا ي وسائل
غالبا ما تحمل توجه ايجابي .عOى الجانب ٔالاخر نالت اللجنة العليا
ٕالاعالم الخاص ألسباب عدة بمكن إجمالها ي:






١٣٧

التشدد ي تسجيل بيانات الوافدين بالشهر العقاري.
فتح أبواب الشهر العقاري لعمل التوكيالت للمرشحن ي أيام العطالت.
إضــافة رمــز النســر للرمــوز الانتخابيــة بعــدما أعلنــت اللجنــة الرمــوز بـدون هــذا الرمــز الــذي حصــل عليــه املرشــح حمــدين
صباòي فيما بعد.
عـدم تغــريم املرشـح حمــدين صـباòي جـراء قيامـه بمــؤتمر صــحفي قبـل بــدء الدعايـة الانتخابيــة ،ـي حــن تـم تغــريم أحــد
١٣٩
مؤيدي املرشح املنافس وإجبارﻩ عOى نزع امللصقات ال\ وضعها ملرشحه قبل بدء الدعاية بمدينة املنصورة.
١٤٠
تقاعس اللجنة عن البت ي مسألة توزيع حمالت املرشح عبد الفتاح السي \Îëللمبات موفرة.
١٣٨

من جان.ا انتقدت قناة الجزيرة اللجنة العليا لالنتخابات عOى اعتبارها الجهة املشرفة عOى انتخابات تعتEFها القناة غ Eشرعية.
 -٢استدعاء ٕالاعالم الدوي لخدمة توجه الوسائل ٕالاعالمية
كان من املث Eلالنتباﻩ استدعاء جميع وسائل ٕالاعالم عOى اختالف توجهاóا لإلعـالم الـدوي وحرصـها عOـى اطـالع املتلقـي عOـى أبـرز
مــا ُيكتــب ــي الصــحافة العاملي ـة عــن الانتخابــات الرئاســية .إال أن هــذا الاســتدعاء غلــب عليــه الطــابع الانتقــائي بشــكل واســع ،إذ
اس ــتدعت ك ــل وس ــيلة إعالمي ــة م ــا يتف ــق م ــع انحيازا óــا وموقفه ــا م ــن ك ــال املرش ــحن ،ب ــل أن بع ــض وس ــائل ٕالاع ــالم الخاص ــة ق ــد

١٣٦

مثال حلقة برنامج يحدث ي مصر  ٤مايو .٢٠١٤
١٣٧
ً
ً
وهجوما عOى اللجنة ،راجع حلقات  ٢٦و ٢٧و ٢٩إبريل.
اهتماما Ôذﻩ القضية
كان ب رنامج هنا العاصمة عOى فضائية ٔ CBCالاك¾E
ً
 ١٣٨بعض ٕالاعالمين اعتEFوا ذلك انحيازا للمرشح حمدين صباòي الذي لم يكن استكمل عدد التـوكيالت املطلوبـة ،ومـن الوسـائل الـ\ تطرقـت لهـذا املوضـوع عOـى سـبيل املثـال برنـامج حـزب الكنبـة
عOى فضائية القاهرة والناس حلقة  ٢٠إبريل.
 ١٣٩انظر عOى سبيل املثال ال الحصر :حلقة برنامج القاهرة  ٣٦٠عOى القاهرة والناس ي  ١مايو .أنظر أ ً
يضـا :العليـا للرئاسـة تطلـب إزالـة الدعايـة الانتخابيـة مـن شـوارع املنصـورة ،املصـري اليـوم ٢
مايو
 ١٤٠راجع برنامج عOى اسم مصر عOى الفضائية املصرية  ١٧مايو.
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تعمــدت اســتدعاء صــحافة عامليــة تحمــل رســائل مغــايرة لتوجهاóــا فقــط لتنــال مــا وتنقــدها وتســخر مــا وتؤكــد عOــى انحيازهــا
١٤١
ملرشحها.
 -٣استدعاء الحقبة الناصرية وتفصيالóا
توظيف شعبية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر واستدعاء الفEJة الناصرية كان أبرز سمات هذﻩ الفEJة ،فمـن ناحيـة عمـدت
الحمــالت الرســمية للمرشــحن عOــى خلــق رابــط بــن مرشــحها وبــن عبــد الناصــر ،كمــا عــزز ٕالاعــالم هــذا الــربط بمــا يــدعم توجهـه
وموقفــه مــن املرشــحنٔ ،الامــر الــذي دفــع رســام الكاريكــات Eللســخرية مــن اســتدعاء الحملتــن للشــخص نفســه ١٤٢،كمــا خصصــت
قنــوات فضــائية ورســمية فقـرات ملناقشــة القواســم املشــEJكة بــن كــل مرشــح وعبــد الناصــر ١٤٣،وكــذا هنــاك العديــد مــن املقــاالت
١٤٤
ال\ صنعت هذا الربط بن أحد املرشحن وعبد الناصر.

 ١٤١انظر عOى سبيل املثال ال الحصر :ي الصحف الوطن٢و  ٦مايو ،املصري اليوم  ٢٦إبريل ،الجمهورية  ٢٢إبريل و ٤مـايو .ـي القنـوات التلفزيونيـة :معظـم نشـرات قنـاة القـاهرة والنـاس خـالل شـهر
مايو ،وعOى الجانب ٔالاخر راجع ٔالاخبار العاجلة عOى قناة الجزيرة ي  ٢٥إبريل  .٢٠١٤وي ٕالاذاعات راديو  ٩٠.٩٠يوم  ١٠مايو.
١٤٢
راجع كاريكات Eعمرو سليم ي جريدة املصري اليوم بتاريخ  ٢٤و  ٢٢إبريل .٢٠١٤
١٤٣
راجع الفضائية املصرية برنامج تحت الطبع حلقة  ٢٣إبريل ،وبرنامج هنا القاهرة ي اليوم نفسه.
 ١٤٤عOى سبيل املثال ال الحصر :مقال استنساخ عبد الناصر باملصري اليوم ص ١١بتاريخ  ٤مايو ،مقال ضجيج الناصرية ي الانتخابات الرئاسية الشروق ص  ٥عدد  ٢٧إبريل.
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