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  9ذا التقر�ر *

ك^ـــ[ والكيفـــي تقيـــيم عمليـــات الرصـــد الحـــول  ١قـــا�رة لدراســـات حقـــوق X?ســـانللمرصـــد Xعالمـــي بمركـــز ال الثـــا?ي التقرRـــر املرحPـــ'

القنـوات . الـوطن، الشـروق، املصـري اليـوم، اk*مjورRـة، �hـرام :)dfف ٥( الdeف: و�' وسيلة إعالمية ١٥(للوسائل Xعالمية 

اk*زRــــرة ، مصـــر MBC، صـــدى البلـــد، نــــاسالقـــا�رة وال، ONTV ،CBC، النيـــل لألخبـــار، الفضـــائية املصــــرRة :)قنـــوات ٨(التلفزRونيـــة 

ســــــــاعات  ٩ســــــــاعات للتلفزRــــــــون و ٩( محــــــــل املراقبــــــــة اليوميــــــــة.) ٩٠.٩٠ راديــــــــو، راديــــــــو مصــــــــر :)إذاعتــــــــ~ن(Xذاعــــــــات . مباشــــــــر مصــــــــر

�ارجسواء  ٢٠١٤لالنتخابات الرئاسية املصرRة ق@:اع Bخالل ف@:ة ٢)للراديوkة وأ، �' اRورjمصر العر�ية داخل جم.  

�ـارج(مــايو ١٥أداء وسـائل Xعــالم خـالل الف@ــ:ة مـن  R٣ـر بالرصــد والتحليـل والتقيــيمالتقر  ي�نـاول kق@ـ:اع �ــ' اB ٤ وح�ــ�) بـدء عمليــات 

إ)ـ� مجرRـات  مـايو ١٩إ)ـ�  ١٥فقـط �ـ' الف@ـ:ة مـن  مع hخذ �' Bعتبـار أن �ـذا التقرRـر يتطـرق  )إعالن الن�يجة ال��ائية لالق@:اع(يونيو 

�ارجالتغطية Xعالمية لعملkق@:اع �' اB ـر وذلك أل  ٤، يةRـ' ن التقرPول املرحh ـاص بف@ـ:ة الدعايـة�kالتغطيـة قـد تنـاول  للمرصـد وا

  ٥.�ذه الف@:ةخالل Xعالمية أل?شطة الدعاية لكال املر�d~ن 

صـد والتقيـيم �ـ' ضـوء الوسائل Xعالمية محل الر ، جدير بالذكر أن املرصد Xعالمي ملركز القا�رة حدد منذ بداية عمليات الرصد

 افـةالتنـوع والتعب~ـ: عـن � ٦،)املسـموعة، املكتو�ـة، املرئية(عjا الثالثة امعدالت املتا�عة لوسائل Xعالم بأنو : ثالث عوامل رئ�سية �'

عالم ¢عتمد من¡*ية الرصد ع�P قياس درجة مjنية وسائل X و . تمثيل مختلف أنماط امللكية لوسائل Xعالمو  ٧،ا+*تمعبالتوجjات 

و�~ن Xعالم ، الفروق ب~ن صالحيات Xعالم اململوك للدولةمع مراعاة  ٨،أثناء ف@:ات Bنتخابات، عالمX ألداء الدولية  ا للمعاي~:وفًق 

�اصkا ، 
ً
  .ونمط ملكي¥�ا، )املسموعة، املرئية، املكتو�ة( ناسبة لنوع الوسيلةطرق الرصد امل مستخدمة

عمليــة Bق@ــ:اع خــارج مصــر وح�ــ� : ، املراحــل الثالثــة hخ~ــ:ة �ــ' عمليــة Bنتخابــات و�ــ'أرdعــة مباحــثيرصــد �ــذا التقرRــر املقســم إ)ــ� 

) وكـــذا يـــومي الصـــمت Bنتخـــا¦ي ٩ســـاعة hخ~ـــ:ة مـــن ف@ـــ:ة الدعايـــة،  ٧٢الــــ(إعـــالن ن�يج¥�ـــا، الســـاعات hخ~ـــ:ة قبـــل Bق@ـــ:اع بالـــداخل 

أمـــا  .الفـــرز وح�ـــ� إعـــالن الن�يجـــةالل أيـــام Bق@ـــ:اع الثالثـــة وأثنـــاء عمليـــات وRخصـــص املبحـــث الثالـــث لتقيـــيم أداء وســـائل Xعـــالم خـــ

املبحـث الرا�ــع فقــد تــم تخصيصـھ لتقيــيم أداء قنــاة اk*زRــرة مباشــر مصـر خــالل املراحــل الثالثــة الســابقة؛ ولـذلك ملــا �ــان للقنــاة مــن 

املباحـث الثالثـة، وال�ـ[ اشـ@:كت ف�ـا بـا¯' الوسـائل محـل  اتجاه مختلف �' ¢غطية عملية Bق@:اع ال يتفق مع السـمات املشـار إل�ـا �ـ'

  .الرصد، وإنما �انت ل±*زRرة سمات وانحيازات وان¥�ا�ات خاصة لزم التنوRھ ع��ا �ش°ل منفرد

                                                           
١
Xعـالم ة حـول وكذا أعد دراسة رصـدي، أداء وسائل Xعالم املصرRة إبان ف@:ة Bنتخابات ال;:ملانيةحيث اضطلع بمراقبة ، ٢٠٠٥بدأ مركز القا�رة لدراسات حقوق X?سان �Bتمام بالرصد Xعالمي عام  

كمـا أصـدر املرصـد  h٢٠١١داء Xعالمـي أثنـاء Bنتخابـات ال;:ملانيـة وأخـر حـول ، .٢٠١٠التغطية Xعالميـة املصـرRة لالنتخابـات ال;:ملانيـة وكذا قدم املرصد تقرRر حول . �٢٠٠٦' يناير  وBنتخابات الرئاسية

كمـا ، ٢٠١٢وكـذا اضـطلع املرصـد بمراقبـة التغطيـة Xعالميـة لعمليـة Bسـتفتاء عPـ� دسـتور . ٢٠١٢لالنتخابـات الرئاسـية  .وXعـادة، Bق@ـ:اع، الدعايـةثالثـة تقـارRر مرحليـة حـول hداء Xعالمـي أثنـاء ف@ـ:ات 

   .اdkوار ا+*تم²'وف@:ة ، عمل ال±*نةواصدر تقارRره املرحلية حول ف@:ة ، ٢٠١٤راقب عملية Bستفتاء ع�P التعديالت الدستورRة مطلع 
٢
 ١مسـاء وح�ـ� ٧ئية مـن و�ـ' الف@ـ:ة املسـا، ظjـرا ١٢صـباحا ح�ـ�  ٩حيـث يـتم رصـد القنـوات التلفزRونيـة �ـ' الف@ـ:ة الصـباحية مـن ، تتضمن عمليات املراقبة اليومية ف@:ات ذروة املتا�عة الصـباحية واملسـائية 

  .أما بال´سبة للdeف فاعتمد التقرRر ع�P الطبعة الثانية، مساء ٧وح�� صباًحا ١٠ما Xذاعات فيتم رصد�ا �ش°ل متواصل من أ. �عد منتصف الليلة
٣

وذلك ل±�روج ب´تائج علمية موثقة ¢عكس انحيـازات وسـائل ، والكيفي وتحليل ا+dتوى ع�P عمليات الرصد الك^[ ) راصد ٢٠يضم ( باالستعانة بفرRق من الراصدين املدر�~ن تتم عمليات الرصد والتحليل  

  .Xعالم Bيجابية والسلبية إزاء �افة Xطراف املعنية بقضية Bنتخابات
٤ 

�ـارج �ـ' kت باRت ، مـايو �١٨ان من املف@:ض أن ت´ت·ـ[ عمليـة التصـوRـارج لــإال أن ال±*نـة العليـا أصـدرت قـرار �ـا بتمديـد التصـو�kثنـ~ن  ٢٤باB ـ� حـد ، مـايو ١٩سـاعة لي´ت·ـ[ مسـاءPقبـال عX ـادةRوذلـك لز

�ارج رقم . ¢عب~: ال±*نةkق@:اع باB قرار ال±*نة بتمديد �Pدة الرسمية ٢٠وامل´شور �' عدد ، ٢٠١٤لسنة  ٣٠لإلطالع عRأنظر، مكرر ل±*ر :qhttp://bit.ly/1thwh1 
  

٥
 :لإلطــــــــــالع عPــــــــــ� التقرRــــــــــر انظــــــــــر موقــــــــــع مركــــــــــز القــــــــــا�رة عPــــــــــ� الــــــــــرابط التــــــــــا)'، مــــــــــايو ٢٠ابرRــــــــــل وح�ــــــــــ�  ٢٠تنــــــــــاول التقرRــــــــــر املرحPــــــــــ' hول ف@ــــــــــ:ة الدعايــــــــــة لالنتخابــــــــــات الرئاســــــــــية خــــــــــالل الف@ــــــــــ:ة مــــــــــن  

http://www.cihrs.org/?p=8621  
٦

السـيما �عـدما اع@ـ:ض عـدد مـن القنـوات عPـ� نتـائج إحـدى الشـر�ات الدوليـة �ـ' �ـذا ، ' �ذا الصدد إ)� ثمة مش°لة تتعلق �عدم وجود شر�ات مصرRة متخصصـة �ـ' قضـية بحـوث املشـا�دةتجدر Xشارة � 

مـع hخـذ �ـ' Bعتبـار ، ديـد أكÈـ: القنـوات مشـا�دة وتـأث~ً:ا �ـ' قضـية Bنتخابـات الرئاسـيةوذلك لتح، ومن ثم اعتمد الباحثون ع�P إجراء استطالعات الرأي املصغرة ع�P عينات متنوعة من اk*مjور . الصدد

  .وكذا القدرات املادية والÉشرRة لفرRق الرصد، بقية العوامل املتحكمة �' اختيار العينة
٧
ووقـــف جرRـــدة اdkرRـــة ، الرافضـــة لالنتخابـــات الرئاســـية، عـــدد مـــن القنـــوات التا�عـــة للتيـــار Xســـالمي إن ثمـــة مشـــ°لة تتعلـــق �غيـــاب التنـــوع املطلـــوب �ـــ' الوســـائل Xعالميـــة املصـــرRة وذلـــك �عـــدما تـــم إغـــالق 

عتبار�ـا قنـاة مصـر عPـ� ا mbcكمـا ضـم التقرRـر قنـاة ، رغم �و�Ëا قنـاة غ~ـ: مصـرRة، لعينة الرصد لت°ون الصوت املمثل للطرف hخر، hمر الذي دفع الباحث~ن إ)� ضم قناة اk*زRرة مباشر مصر، والعدالة

  .ومن ثم يمكن تمثيل القنوات غ~: املصرRة �' عينة الرصد �ش°ل متوازن ، وتحظى ب´سبة مشا�دة مرتفعة �' ا+*تمع املصري ، غ~: مصرRة أخرى ولك��ا تمثل اتجاه مختلف
٨
: وذلــك عPــ� الــرابط التــا)'" أي دور لإلعــالم �ــ' Bنتخابــات العامــة" لدراســات حقــوق X?ســان �عنــوان راجــع الكتــاب الصــادر عــن مركــز القــا�رة ، ملزRــد مــن التفاصــيل حــول دور Xعــالم �ــ' Bنتخابــات العامــة 

http://www.cihrs.org/?p=3617   
٩
�ـــاص . يو قبــل بـــدء ف@ـــ:ة الصــمت Bنتخـــا¦يمـــا ٢٣، ٢٢، ٢١يقصــد �ـــ' �ـــذا الســياق التغطيـــة Xعالميـــة لأل?شــطة الدعائيـــة للمر�ـــd~ن عPــ� مـــدار ايـــام  kول واh 'ـــPـــر املرحRغط�ــا التقرÑ و�ـــ' الف@ــ:ة ال�ـــ[ لـــم

  . مايو ٢٠ابرRل وح��  ٢٠بالدعاية �' الف@:ة من 



   



  /نتخابات الرئاسية /ق��اع ع)K السياق العام لعملية* 

�عــدما ، ملر�ــÕ عبــد الفتــاح الس�ÓــÒ[ بمنصــب رئــ�س اk*مjورRــةأعلنــت ال±*نــة العليــا لالنتخابــات الرئاســية فــوز ا ٢٠١٤يونيــو  �٤ــ' 

مليون ممن لjم حق التصوRت ب´سبة  ٢٥تجاوز عدد�م  نن �' Bنتخابات والذيجما)' عدد املصوت~إمن % .٩٦ حصل ع�P أكÈ: من

م خصصـــــت تلـــــك ال´ســــبة ال�ـــــ[ �انــــت محـــــل صــــراع إعالمـــــي م×ــــdون عPـــــ� مــــدار ثالثـــــة أيــــا ١٠.حســــب تقـــــديرات ال±*نــــة% ٤٧تتجــــاوز 

Rت ليـوم ثالـث و صـوتمديـد ال±*نـة للت، مـن ال��ـار hخ~ـ:ةارتفاعھ �' الساعات بخرى تقر أيدات بضعف Xقبال و كأما ب~ن ت، ق@:اعلال

عالمية مغلوطـة �P معلومات إع�ند سنتخابية Ñنھ قرار ضار بالعملية B أيقر عدد من Xعالمي~ن �عده  ،رغم اع@:اض كال املر�d~ن

  ١١.ي غ~: حقيقيو�ØوRل إعالم

للمعــاي~:  ؛ فتبًعــاعPــ� الن�يجــة ال��ائيــة لالنتخابــات ،ن املنــاخ السياÚــÒ[ املصــاحب لالنتخابــات قــد أثــر �شــ°ل ســلÙ[أممــا الشــك فيــھ و 

تقــــر املنــــاخ السياÚــــÒ[ املصــــاحب لــــھ ألد?ــــى مــــا افذا إ حــــًرا الدوليــــة لالنتخابــــات اdkــــرة وال�ÜÝÞــــة ال يمكــــن اعتبــــار Bســــتحقاق Bنتخــــا¦ي

طار غ~: مسبوق مـن قمـع اdkرRـات إنتخابات الرئاسية �' فقد تمت B . ح@:ام اdkقوق واdkرRات ودولة القانون اي~: ال�[ تضمن املعا

hجjـــزة hمنيـــة مـــن قبضـــ¥�ا عPـــ� ا+*ـــال العـــام لتحـــرم  شـــددتفقـــد . العامـــة واdkقـــوق السياســـية للمواطنـــات واملـــواطن~ن املصـــرR~ن

عPـ�  اdk°ومـات املتعاقبـة اتخـذتإذ  .يونيـو ٣٠ينـاير و ٢٥لسياسية بحرRة كما طلبوا �' انتفاضـ�[ املصرR~ن من حقjم �' املشاركة ا

لت;:ير ، "Xر�اباdkرب ع�P " والقانونية تحت ذرàعة ستورRةذراßع متعددة للتحلل من الوفاء بال@Ýاما�Øا الد ٢٠١٣الثالث من يوليو 

الـــذي يواجــھ مصـــر �ـــ'  Xر�ـــابمـــن خطــر  مركـــز القــا�رة ال يقلـــلو�ــالرغم مـــن أن  ،ال±*ــوء إ)ـــ� املمارســـات hمنيــة القمعيـــة وشـــرعن¥�ا

بـــل إ�Ëـــا تتخـــذه أيًضـــا كســـاتر ، فحســـب Xر�ـــابإال أن ممارســـات اdk°ومـــة اdkاليـــة ال تـــدل عPـــ� أ�Ëـــا تواجـــھ خطـــر  ١٢،الوقـــت الـــرا�ن

واdkـق �ـ' محاكمـات عادلـة ومنصـفة واdkـق وعPـ� رأسـjا اdkـق �ـ' اdkيـاة  ،لل¡*وم والعصف باdkقوق واdkرRات hساسية لإل?سان

  .جراء Bنتخابات �' مجال ديمقراطي حرإم°انية إو�و ما عصف ب .�' سالمة اk*سد

 فقإال أ�Ëا لم تكن مرضية لتوقعات Xعالمي~ن ولم تتوا، علن¥�ا ال±*نة ¢عد ?سبة مرتفعة إ)� حد كب~:أكما  ن ?سبة املشاركةأورغم 

 X م�âحــول توقعــات املشــاركةعالمــي ال¥�ــو مــع خطــا 'PR ، X عبــد الفتــاح فح�ــ� الوســائل Õعالميــة ال�ــ[ أقــرت بتعــاظم فــرص فــوز املر�ــ

 اا خاًصــــا دعائًيــــلتضــــفي عPــــ� �ــــذا الفــــوز طا�ًعــــ –ال Ñشــــ@:طjا القــــانون –الس�ÓــــÒ[ باالنتخابــــات اشــــ@:طت ?ســــبة معينــــة مــــن املشــــاركة 

Õ²' راديـــو  ١٣،للمر�ـــÑـــ� حـــد قـــول أحـــد مـــذPيل امل ٩٠.٩٠فعÉـــ� ســـPن�ـــ� ميـــنفعش يـــن�� ب ثـــال قـــالع �cــــلـــو املشـــ مـــا �ـــ'  % ٦٠و أ ٥٠ـ

ارتفـع إذ  ١٤،ع)ـ' اتخـاذ القـرار�س القادم علشان يكون عنده قـدرة إحنا ظ�cq شع�� للرئ، ال)' 9يحصل هاس لو ما راحbش دالن

ممــن لjــم حــق % ٧٥ أكÈــ: مــن( مصــري للتصــوRت مليــون  ٤٠الر�ــان عPــ� خــروج أكÈــ: مــن �ســقف توقعــات املشــاركة إ)ــ� حــد Xعــالم 

 ، و�و الرقم نفسھ الذي تÉناه أحد املر�d~ن، )التصوRت
ً

مليون مصري يÝÞلوا Bنتخابات  ٤٠خP'"اتھ التلفزRونية  �' أحد حوار قائال

 ٣٠نـــاير وي ٢٥و�ــ~ن دعــم �ــذه Bنتخابــات لـــر�ط الشــرطي بــ~ن املشــاركة �ــ' �ــ' اBســتمرار نا�يــك عــن  ١٥ "قــف �âــم قــدام الــدنياأنــا أو 

  .ى Bنتخابات بأعداد املشاركة نفسjاوالتأكيد ع�P ضرورة أن تحظ، ويوني

�يم Xعالمي äعالمية ال�[ الر�ما �ان �ذا التX س@:ياjب وراء حالة الÉعالمي~نسX ر–انتابت معظمRرد  –كما سيكشف التقر*+

كمــــا ، رغـــم أنــــھ �ـــان وقــــود Bنتفاضـــت~ن، يــــةنتخابا عــــزوف الشـــباب عــــن املشـــاركة �ــــ' العمليـــة B ثÉــــت مجـــددً أواقـــع �Ëـــم اصــــطدموا بأ

                                                           
١٠
    results-2014-elections-https://www.elections.eg/presidential:تجدو�Ëا ع�P موقع ال±*نة العليا لالنتخابات ع�P الرابط التا)'، لإلطالع ع�P الن�يجة ال��ائية لالنتخابات الرئاسية 
١١
�اص �عملية Bق–~ن �عد قرار تمديد التصوRت عB �Pنتخابات ي�ان �ذا راي العديد من Xعالم kد من التفاصيل راجع املبحث الثالث اRر من ١٦ص@:اع ملزRذا التقر� 

 
١٢

قانونـان مل°افحـة Xر�ـاب يفاقمـان مـن جرائمـھ وRكرسـان dkالـة طــوارئ  ملزRـد مـن املعلومـات حـول موقـف مركـز القـا�رة ومنظمـات حقـوق X?سـان املصـرRة مـن قـوان~ن Xر�ـاب وطـرق م°افحتـھ أقـرأ بيـان 

 “¢عزRــــــز Xر�ــــــاب والدولــــــة البول�ســــــية”مركــــــز القــــــا�رة يرســــــل مــــــذكرة قانونيــــــة لــــــرئ�س اk*مjورRــــــة ورئــــــ�س الــــــوزراء حــــــول قــــــانو?ي  ايًضــــــأقــــــرأ او  ،) http://www.cihrs.org/?p=8476(دائمــــــة غ~ــــــ: معلنــــــة 

)http://www.cihrs.org/?p=8531 (  
١٣
الـذي   ONTVأحـد مـذ²Ñ' قنـاة  مـ��م عPـ� سـÉيل املثـال، Xعالمي~ن اع@:اضا ع�P خطاب �عض وسائل Xعالم الذي ير�ط ب~ن ?سبة محـددة للمشـاركة و�ـ~ن شـرعية Bنتخابـات ليھ �عضإhمر الذي ان�بھ  

و�ــذه ، مليــون مــن املصــرR~ن ٢٦ا حاجــة غرRبــة جــدا و�اßســة إن إحنــا وضــعنا ألنفســنا ñــ�Òء بــأن نقــول Bنتخابــات الرئاســية املاضــية أد)ــ� ف�ــا قرابــة عملنــ، مــايو ٢٦قــال �ــ' حلقــة برنــامج رئــ�س مصــر بتــارRخ 

ومـذÑع أخـر عPـ� الفضـائية املصـرRة  .ن ضـم~: الشـعب املصـري عـاوزRن ?سـبة إقبـال طبيعيـة وطالعـة مـ، !ليھ عاوزRن أك;: ?سبة إقبال! ، م~ن قال dkضرتك �ذا الو�م.Bنتخابات عشان تثÉت الزم تبقى أك@:

  .مايو h٢٧و)� الذي انتقد Bمر نفسھ �' افتتاحية حلقتھ يوم 
١٤
  مايو  ١٧حلقة  ٩٠:٩٠مقدمة برنامج ماذا وملاذا ع�P راديو  
١٥

تجدونھ ع�P الرابط .٢٠١٤مايو  ٢٣واملذاع ع�P عدة قنوات م��ا قناة القا�رة والناس وقناة ا+dور �' ، ~نتصرRحات للمر�Õ عبد الفتاح الس�ÒÓ[ �' أحد حواراتھ التلفزRونية املش@:كة مع عدد من املذÑع 

    http://www.youtube.com/watch?v=Q1V0rP1MgKM:التا)'



ن يكتــب اdkرRـــة أفضــل �عضــjم ) نتــائج ال��ائيــة ل±*نــة بمليــون صــوتقــدر�Øا ال( بواقــع يكشــف عــن مجموعــة مــن املبطلــ~ناصــطدم 

 يــــدون أحــــد املطالــــب املعطلــــة للثــــورة أو  ١٦لناشـــطة محتجــــزة
ً

ø*ــــام إ �ــــذا باإلضــــافة إ)ــــ�، مـــن أن Ñعطــــي صــــوتھ ألحــــد املر�ــــd~نبــــدال

  �م �ـــ' رقـــم Ñعùـــ[واØصـــأنمـــا إو  ،hخـــرعـــن مشـــارك¥�م ف�ـــا ال ¢عـــزز مـــن فـــرص مر�ـــÕ ، لـــبعض عـــن انتخابـــات بـــدت ن�يج¥�ـــا محســـومةا

  !�Ëم راض~ن ع�P خارطة الطرRق الذي خطjا أحد املر�d~نأب ١٧لالنتخابات اdkمالت الدعائيةحسب شعار ب –رسالة للعالم–

 خـرأا مسـتخدًم ، ثنـاء عمليـة Bق@ـ:اعأقبـل و  hخ~ـ:ة¢غي~ـ: لغـة خطابـھ �ـ' ال±dظـات ا �ـ' ًس ا رئ��انت توقعات Xعالم املبالغة سÉبً وقد 

 ، ل±dد الـذي روج لـھ مـن البدايـة ورا�ـن عليـھ للدفع ب´سب املشاركة "حيلھ"
ً
�طـاب الطـائفي وRـوقظ الفتنـة اÑسـتدú'  فتـارةkمـذكًرا 

hس و قباط بحـرق الكنـßـ' محاولـة إلقنـاع، عمـال العنـف ضـد�مأا� h ا مـن الفصـيل الـذي طاملـا سـت°ون انتقاًمـأن مشـارك¥�م قبـاط

 و  ١٨،اضطjد�م وحرق كناßسjم
ً
أكدت أن أوامر صـدرت  املسلم~ن Xخوانبجماعة ع�P صلة  "مجjولة"ن مصادر أ أخرى يؤكدتارة

ن اk*ماعات ترصـد أأو  ١٩،طاح بزعيمjمأا من املر�Õ املنافس الذي صباý' انتقاًم  نمديحالتصوRت للمر�Õ و للتنظيم باملشاركة 

 قدمي ال;:امج ما قال أحد وأخ~:ً  ٢٠،ت مالية للمقاطع~نآم°اف
ً

ماليـ~ن  ١٠أو  ٨و Bنتخابـات الرئاسـية شـارك ف�ـا لـ" : k*مjورهمنفعال

أحكـــم تـــا?ي ألن املصـــرR~ن م°ـــانوش عـــايزRن ھ ونقولـــفـــتح ال�ـــ*ن ونجيـــب دمحم مرÚـــÒ[ يرجـــع تـــا?ي ن�ـــ' ال±dظـــة ديـــھ ، �نقـــول للعـــالم أيـــة

 ام×*عً  خر حسب مصادر لم يذكر�اب�نما يقول h  ! قوى لدفع ?سب املشاركةسي°ون ا+dرك h ا أن �ذامعت;:ً  ٢١"قارطة الطرRخ

  ٢٢."تمثيلية يصرخ �Ëيار عصÙ[ ملا شاف طواب~: Bنتخابات واص�ب بأدمحم مرÒÚ[ أن "ــبـ ع�P املشاركة

�طــــاب العـــاطفي الــــذي مــــن شــــأنھ دفـــع ا أيًضــــ Xعــــالموظـــف kن ا~RتاملصــــرRب �ــــ' مضــــايقة ألن ضــــعف مشـــارك¥�م، للتصــــوÉقــــد ي�ســــ 

جــــع عــــن ال@:�ــــÕ ألن املصــــرR~ن ن املر�ــــh Õقــــرب للرئاســــة قــــد ي@:اأبــــل ذ�ــــب الــــبعض إ)ــــ� ، أو إصــــابتھ باإلحبــــاط مر�ــــjdم املفضــــل

نــھ �ــ' أو ، ر�ــjdاكيــد عPــ� قــوة موقــف ملjــذه الــدعاوى للتأ –بالتكــذيب ھشــبأ–hمــر الــذي دفــع اdkملــة ب´شــر تصــرRحات ٢٣!خــذلوه

 ، أق��Ò درجات التفاؤل 
ً
ت الـذي اختـار فيـھ املر�ـÕ لغـة �ـ' الوقـ ٢٤،لبحث ضعف املشاركة عقد اdkملة ألية اجتماعات طارئة نافية

تخــاذل املــواطن عــن " :و¢عمــدت إعــادة بثــھ أكÈــ: مــن مــرة قــال فيــھالفضــائية ق وحيــد صــرح بــھ لقنــاة اdkيــاة إ)ــ� ال@:�يــب بتعليــ بأقــر 

ùسي [دوره الوط 
ً

  ٢٥!"ؤدى لنتائج ال ترضيھ مستقبال

  ٢٦،اأحياُنــــ وســــ��م، املقــــاطع~ن ھإ)ـــ� ¢شــــوR تحــــت دعــــوى اdkشــــد للمشــــاركة ام أيًضــــk*ــــأ Xعــــال كمـــا 
ً

 توظيــــف خطــــاب الوطنيــــة محــــاوال

�ـــذا  ٢٨.رقـــم �ـــ' معـــدل املشـــاركة �)ـــإبطـــال صـــو�Øم ليتحولـــوا ا املقـــاطع~ن بـــالÝÞول وإمناشـــًد  ٢٧،خ~ـــ:ة علـــ�مأوBنتمـــاء �ورقـــة ضـــغط 

                                                           
١٦
 :مــــــــــايو تجدونــــــــــھ عPــــــــــ� الــــــــــرابط التــــــــــا)' ٣٠وذلــــــــــك �ــــــــــ' عــــــــــدد�ا الصــــــــــادر ب ، أعPــــــــــ� ?ســــــــــبة داخــــــــــل hوراق الباطلــــــــــة باإلســــــــــكندرRة تحتــــــــــل» اdkرRــــــــــة ملــــــــــا�ينور »تفيــــــــــد fــــــــــdيفة الــــــــــوطن أن �لمــــــــــة  

http://www.elwatannews.com/news/details/494052  ـد مـن التفاصـيل حـول قضـية مـا�ينور راجـع بيـانRقوقيــة وملزdkس املنظمـات اÉـ� مـا�ينور املصـري حلقـة جديـدة �ـ' سلسـلة حــPكـم عdkتأييـد ا

   http://www.cihrs.org/?p=8618املدافعات عن حقوق X?سان ع�P الرابط التا)' 

�طاب ١٧kاملشاركة �ذا ا �Pث عdkعالنية املرتبطة باX مالتdkعالنات بجمل مثل، اتبعت معظم اX ة مـا .. إنزل  :إذ ان اختتمت معظمRشـرÉخ الRألن مجرد نزولك �و عالمة للعـالم �لـھ إن أك;ـ: نـزول �ـ' تـار

  .وجملة انزل عشان نفjّم العالم Ñعù[ ايھ مصرR~ن، قدام العالم �لھ، العدد يفرق ، الزم نÝÞل نب~ن ل±�ارج احنا عملنا أيھ .�ا?ش صدفة
١٨
 ) �عــد �Ëايـة يـوم التصــوRت الثـا?ي( يو مـا ٢٧مقدمـة برنـامج �نــا العاصـمة عPـ� فضــائية ÚـÒ[ ¦ـي ÚــÒ[ حلقـة  

ً
تجدونـھ عPــ� ، أقـول لألقبـاط تــذكروا Bر�ـاب الـذي ¢عرضــتم لjـم والكنـاßس ا+dروقــة: قالـت نصــا

   http://www.youtube.com/watch?v=W7OcgwSSg8M: الرابط التا)'
١٩
دلـــوق�� يجتمـــع التنظــيم Bر�ـــا¦ى الـــدو)� لالخــوان التخـــاذ قـــرار بÞــÝول Bخـــوان بكـــرة "حيــث اكـــد احـــد Xعالميــ~ن، عPـــ� قنــاة صـــدى البلـــد مصــر ت´تصـــرمــايو مـــن برنـــامج  ٢٦حلقـــة : الراجــع عPـــ� ســÉيل املثـــ 

  قيادات اk*ماعة أمرت hعضاء باملشاركة �' Bنتخابات وإبطال أصوا�Øم: إخوا?ي م´شق :مايو �عنوان ٢٥وحوار k*رRدة املصري اليوم �' . لالنتخابات
٢٠
 :تجدونــــــــــــــــــھ عPــــــــــــــــــ� الــــــــــــــــــرابط التــــــــــــــــــا)'، جنيــــــــــــــــــھ للممتنــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــن التصــــــــــــــــــوRت X١٠٠٠خــــــــــــــــــوان ترصــــــــــــــــــد ..مفاجــــــــــــــــــأةخ;ــــــــــــــــــ: �عنــــــــــــــــــوان ، مــــــــــــــــــايو ٢٥عــــــــــــــــــدد  راجــــــــــــــــــع جرRــــــــــــــــــدة اليــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــا�ع 

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1685547#.U4py3XKSw2I   
٢١
   http://www.youtube.com/watch?v=TQLX9mskbxw#t=10: تجدونھ ع�P الرابط التا)'، مايو ٢٦ع�P قناة اليوم الفضائية �' ، راجع حلقة برنامج القا�رة اليوم 
٢٢
    ature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=wRi5ItGrxxs&fe:تجدونھ ع�P الرابط التا)'، مايو ٢٧¢غطية يومراجع ستديو قناة التحرRر �'  
٢٣
  رئ�سإذا ن�Õ الس�ÒÓ[ ب´سبة مشاركة ضعيفة سيصاب بإحباط ور�ما Ñعتذر عن منصب ال: مصطفى بكري : مايو ٢٧راجع ع�P سÉيل املثال جرRدة الشروق �'  
٢٤
�;ــ: تأكيــ، العســل 'دس الســم �ــ«و?عيــب عPــ� Xعالميــ~ن .. املشــ~: Ñشــكر الشــعب: »حملــة الس�ÓــÒ[«مصــادر بـــ :مــايو ٢٧أقــرا �ــ' جرRــدة الشــروق بتــارRخ  kونفــي عقــد أيــھ و�ــ' ا Õملــة واملر�ــdkــ� تفــاؤل اPد ع

  .اجتماعات طارئة لبحث ضعف Xقبال كما ادعت �عض وسائل Xعالم
٢٥
   https://www.youtube.com/watch?v=Ibb5d6o0kyM&feature=youtu.be:تجدونھ ع�P الرابط التا)'، مايو �٢٧' ، قناة اdkياة اليوم 

 
٢٦
  '²Ñم احــد مــذjوصــفONTV  م ٢٥يــوم�Ëء، عواطليــة، صــيع"مــايو بــا]Òــñ ســاواÑ او وزن �ــ' وظيفــة او وزن ا�ــادي^[ او عل^ــ[ او ا?ســا?ي، ال ]ÒــÚــم وزن سياj²' قنــاة الفــراع~ن ، "لــ�س لÑكمــا وصــف أحــد مــذ

ا�Üـا املقـاطعون أنـتم " و�ـ' الeـdف أقـرا مقـال �عنـوان swBeA-http://www.youtube.com/watch?v=ClHHe: تجدونـھ عPـ� الـرابط التـا)'" شـعب يحـب يضـرب عPـ� قفـاه" ع بأنـھالفضائية الشـعب املقـاط

]ùعÑ خ ، �ام كيلوRمايو �٢٢' عدد املصري اليوم بتار.  
٢٧
، عــدي^[ الضــم~:، بــاعوا الــوطن بــالرخيص، نفــذوا ا+�ططــات Bر�ابيــة، بــاع البلــد لالخــوان، ضــيعوا البلــد، خونــھ: بــا�Ëم. ، مــايو ٢٦دقيقــة يــوم الثالثــاء  �١٦ــ' تمــام الثانيــة و وصــف¥�م مذÑعــة قنــاة التحرRــر 

   https://www.youtube.com/watch?v=llhMtt1OioE&app=desktop:تجدونھ ع�P الرابط التا)'
٢٨
وكــذا مذÑعــة قنــاة التحرRــر �ــ' التغطيــة  "بطــل صــوتك علشــان يتحــول لــرقمانــزل وا ":مــايو مناشــدا املســتمع~ن ٢٧راجــع عPــ� ســÉيل املثــال ال اdkصــر مــذÑع برنــامج البعــد الثالــث عPــ� اذاعــة نجــوم أف أم �ــ'  

  .و�قيت رقم ع�P اولوRات الرئ�س القادم، بور ووقفت �' الطا، ت°ون بال´سبة )' عملت الP' عليك، مع ا�Ëا مش حلوة: مايو قائلة موجھ كالمjا للمقاطع~ن ٢٧اdkية لعملية Bق@:اع �' 



ـا�انـت ستصـنع فعداد�م ال�ـ[ رقام مبالغة أل أوالزج ب، عل�ازمة الوافدين وإعادة ¢سليط الضوء أضار حاإلضافة الستب
ً
ا �ـ' ?سـب رق

صــــدار بيــــان Ñســــ�نكر �ــــذا hمــــر الــــذي دفــــع ال±*نــــة إل  ٢٩، يــــل �ØBامــــات ل±*نــــة لتعســــفjا �ــــ' مســــألة ¢�ــــ*يل الوافــــدينكو ، املشــــاركة

ھ الســيما ب��ايــة ، يــام Bق@ــ:اعأضــة حــول ?ســب املشــاركة �ــ' اقنرقــام غ~ــ: دقيقــة ومتأالــزج با�يــك عــن ن ٣٠.ال¡*ــوم Xعالمــي وRــرد عليــ

 h لــدفع املــواطن~ن للمشــاركة، ول اليــوم،  
ً
و�ــ' �ــذا الســياق  ٣٢.وأخــرى باإلشــارة ل°و�Ëــا أقــل مــن املتوقــع ٣١،رقــامبتäــ�يم �ــذه h  تــارة

@:اع يتمحور �' نقـل مجرRـات عمليـة التصـوRت و¢×ـ*يع املـواطن~ن عPـ� املشـاركة البد من التأكيد ع�P أن دور Xعالم خالل ف@:ة Bق

�Òأ� خطاب تر�يP ]Ùذلك ع ي ن ينطو أدون Rعالميـ، [و تحرX ـل و ودون أن ي±*ـأRن قيـام أإذ ، و التقليـل مـن أعـداد املشـاركةأن لل¥�و

ھ ع � املشــاركة Pــوال�×ــ*يع ع ٣٣،مة العمليــة Bنتخابيــة� نقــل الواقــع بصــورة محايــدة وضــمان ســال PــXعــالم �âــذا الــدور مــرتبط بقدرتــ

صــناعة القــرار أو ولــ�س مــن منطلــق Bنتقــام مــن تيــار سياÚــÒ[ معــ~ن ، ف�ــا مــن منطلــق مبــدأ املواطنــة الــذي Ñعــزز مــن حــق املــواطن �ــ' 

ھ رســـــالة  ت و¢غ~ـــــ: اتجا�ـــــات hمـــــر الـــــذي يرفـــــع عـــــن Xعـــــالم مســـــئولية نتـــــائج التصـــــوR. �عي��ـــــاطـــــراف دوليـــــة أو معـــــاداة أللعـــــالم توجيـــــ

، تمديـد التصـوRت لليـوم الثالـثال±*نة العليـا ب �عد قرارالعديد من Xعالمي~ن لبعضjم البعض  ةhمر الذي يفسر إدان، التصوRت

رقـــــام ال�ـــــ[ ¢عكـــــس كثافـــــة و�ØوRـــــل إعالمـــــي ال يتفـــــق مـــــع h ، جـــــاء اســـــتجابة ملعلومـــــات إعالميـــــة مغلوطـــــة ن القـــــرارأإذ اعت;ـــــ: �عضـــــjم 

ن ال±*ـــان ســـت°ون أمقـــرRن ، لjـــذا ال¥�وRـــل ت�Ëـــا اســـتجابألا عPـــ� ال±*نـــة ا ضـــارRً ا شـــن العديـــد مـــن Xعالميـــ~ن  *وًمـــكمـــ ٣٤،التصـــوRت

  .حرج املر�d~ن وRطعن �' س~: العمليةوأن القرار يُ  ٣٥،فارغة �' اليوم الثالث

لعمليــــة  ل�ــــا �ــــ' ¢غطي¥�ــــا املتح~ــــÝةإف املشــــاركة نقطــــة قــــوة ترتكــــز وجــــدت قنــــاة اk*زRــــرة �ــــ' تأكيــــدات Xعالميــــ~ن عPــــ� ضــــعمــــن جان��ــــا 

صــورت ال ٣٦،Bق@ــ:اع شــرعية ي �ــذه املقاطعــة لذن ¢غــ�ــ' محاولــة أل ، املقــاطع~نواث´ــت عPــ� قــرار ، ا*ــان Bنتخابيــة خاليــة تماًمــ±ال�ــ[ 

ــنظــام دمحم مرÚــÒ[ رغـــم التأكيــ
ً
رتكبــت قنـــاة وقـــد ا. يونيــو ٣٠ا �شـــرعية نظــام مـــا قبــل دات عPــ� �ـــون املقاطعــة ال ¢عùـــ[ بالضــرورة اع@:اف

 تعم Bدعـاءاk*زRرة العديد من Bن¥�ا�ات املjنية اk*سـيمة لتأكيـد �ـذا 
ً
للتأكيـد  XسـكندرRة� شـاطئ PـعتثÉيـت �ـام~:ا عPـ� مـثال  مـدة

  باملصيف~نع�P امتالئھ 
ً
  .ختالق وXدعاء�' قفز فج ع�P اdkقائق يصل إ)� حد B ، ٣٧باالنتخابات الذين لم يلقوا باال

صــدمت X  "ةاملتوقعــغ~ــ: " يمكــن القــول أن �ــذه ال´ســبة اليــة أخــرى مــن ناح صــادمة إو ، عالميــ~ن وحــد�ممــن املشــاركة قــد  نمــا بــدت 

فتجـد�ا . نما لزRادة ?سبة املشـاركةإو  �عينھ ل�س ملر�Õلالنتخابات ال�[ بدت منحازة  ل±*نة العليااو  ل°ل من اdk°ومة اdkالية ايضً أ

�طاب ال@:�يÙ[ �شأن حصر تارة kا 'úم للنيابـة العامـة عداد املقاطع~نأ¢ستدjلRم مالًيـ وأ ٣٨،وتحوjمRباقتطـاع ، ا للقـانون ا وفًقـ¢غـر

 بتمديــــدقــــرار أو تتخــــذ  ٤٠،ب�ســــjيل التعب~ــــ: عــــن القــــرار التصــــو�R[ ب°لمــــة أو رســــمازل املصــــوت~ن غــــخــــرى ¢أو  ٣٩،�مالغرامــــة مــــن رواتــــ�

                                                           
٢٩
ھ عPـــــــ� الـــــــرابط التـــــــا)' �٩ـــــــو املســـــــؤول عـــــــن فقـــــــد » منصـــــــور «: �Øـــــــا?ي اk*بـــــــا)�: �عنـــــــوان) ٩٠:٩٠عـــــــن راديـــــــو ( � ســـــــÉيل املثـــــــال ال اdkصـــــــر خ;ـــــــ: بموقـــــــع راديـــــــو مبتـــــــداPـــــــعراجـــــــع   صـــــــوت تجدونـــــــ  :ماليـــــــ~ن 

http://www.mobtada.com/news_details.php?ID=195294  
٣٠
  pdf-epress_releas-releases/PEC_2014-https://www.elections.eg/images/pdfs/press.45: ع�P الرابط التا)' ھتجدون ٤٥ راجع بيان ال±*نة العليا رقم 
٣١
 :ةلإلطالع ع�P عناوRن الصفحة hو)� انظر الصور ، وال�[ اتفقت معظمjا ع�P أن مصر أ�âرت العالم بمشارك¥�ا مايو ٢٧طالع العناوRن الرئ�سية لdeف يوم  
٣٢

صـوت اليـوم hول كب~ـ: لكـن ال ي�ناسـب مـع املتوقـع: قال، مايو ٢٦ع�P قناة ال��ار حلقة ، مذÑع برنامج أخر ال��ار  ھ.. الرقم الذي  ھ عPـ� الـرابط التـا)' «فاملشـjد أمـام كث~ـ: مـن ال±*ـان لـ�س كمـا نرغبـ : تجدونـ

ww.youtube.com/watch?v=cgtFqUpf0Ykhttp://w   
٣٣

صـل مـع املراسـل~ن فقـط للتعـرف عPـ� ?سـب Bقبـال قـائال �ـ' مداخلـة يـوم ، انتقد أحد مراسP' راديو مصر ما اعت;:ه �وس إعالمي ب´سب املشـاركة  �نـاك �ـوس لـدى Bعـالم املصـرى بمـدى : مـايو ٢٧والتوا

صــد Bعــداد و ، Bقبــال صــد ســالمة العمليــة Bنتخابيــة و�ــل �نــاك خروقــات او ¢ســjيالتونحــن مjمتنــا ايضــا ان نر Bقبــال ســيذÑعھ القا%ــÒ[ ا�ــم حاجــة نراقــب العمليــة Bنتخابيــة وان �نــاك مــا يخــالف ، نر

  ".القانون وàعطل العملية Bنتخابية
٣٤
 . مايو ٢٧وتا�ع الفضائية املصرRة يوم ، مايو ٢٧ائية القا�رة والناس ب الرئ�س ع�P فضخراجع ع�P سÉيل املثال ال اdkصر حلقة برنامج الرئ�س والناس و�رنامج مصر ت´ت 
٣٥
ھ ل±*نــة با�Ëــا  صــدى البلــد وا�Øاماتــ ھ عPــ� الــرابط التــا)'، مــايو ٢٧حلقــة " عــايزة تفــرج علينــا العــالم بكــرة وال±*ــان فاضــية يــا فرحــة اk*زRــرة فينــا" شــا�د عPــ� ســÉيل املثــال انفعــال أحــد مــذ²Ñ' قنــاة  : تجدونــ

http://www.youtube.com/watch?v=vVfWsykOscs  
٣٦
  .٢٥ص �٢٠١٤ Bنتخابات الرئاسية Pعراجع �' �ذا التقرRر جزء خاص عن ¢غطية قناة اk*زRرة لعملية Bق@:اع  
  content/uploads/2014/06/10390089_10152503703876057_6610702125610263019_n.jpg-http://www.cihrs.org/wp: يمكنكم Bطالع ع�P الصورة ع�P الرابط 37
٣٨
ھ الeــdف نقــال عــن تصــرRح ملصــدر مســئول بال±*نــة عPــ� قنــاة  �;ــ: تناقلتــkيــاة الفضــائية اdkــا �ــ' . اjــ� موقعPــدة الــوطن عRــت مــثال جرÉيــاة :"مــايو �عنــوان ٢٧فكتdkإحالــة ": العليــا لالنتخابــات"مصــدر بـــ| ا

ھ عPـــ� الــرابط التــا)'، إ)ــ� النيابـــة العامــة" املقــاطع~ن" ھ تجــدر Xشـــارة إ)ــ� ان تصــرRحات مشـــابھ �انــت قــد تناقل¥�ـــا وســائل Xعـــالم   om/news/details/491464http://www.elwatannews.c:تجدونــ إال أنــ

ھ وزارة الشـــــباب والرRاضـــــة للتعرRـــــف بالعمليـــــة Bنتخابيـــــة، مـــــايو ١٠و ٩لـــــرئ�س ال±*نـــــة العليـــــا لالنتخابـــــات �ـــــ'  : ة الشـــــروقوذلـــــك حســـــب fـــــdف متنوعـــــة م��ـــــا عPـــــ� ســـــÉيل املثـــــال جرRـــــد، اثنـــــاء لقـــــاء عقدتـــــ

23850f65802e-9e36-41cb-3270-http://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=08052014&id=5f7a5bca   
٣٩

�;: أيضا جاء ع�P قن kياةاdkيا، اة اÉـ� ، مايو ٢٧م´سو�ا إ)� مصدر مسئول بال±*نة العليا مساء يوم ، �' ش°ل خ;: عاجل ?شر لف@:ة قص~:ة ?سPن عB ھ موقـع برنـامج مصـر ونقلت ع��ـا وسـائل إعالميـة منـ

    p://www.youtube.com/watch?v=gnCOot1VED4htt:ع�P الرابط التا)': ام ¦ي ÒÚ[فضائية 
٤٠
  pdf-press_release-releases/PEC_2014-https://www.elections.eg/images/pdfs/press.42 :تجدونھ ع�P الرابط التا)' ٤٢عالمي رقمإو)dت ال±*نة العليا موقفjا من �ذا Bمر �' بيان أو  



�ــــارجأســــواء بالــــداخل – إضــــا�' التصــــوRت ليــــومkن ٤١،~نالنــــاخب اتتلبيــــة لرغبــــ –و ا~dع@ــــ:اض كــــال املر�ــــ ثنــــاء أعPــــ� التمديــــد  رغــــم ا

�طـاب X ك ٤٢.جـراءت±*ـأ لjـذا X  ة أنال±*نـ �عـدما سـبق ونفــت، خابـات �ـ' الـداخلBنتkھمـا تب´ــت ال±*نـة العليـا ا الــذي و ، عالمـي نفسـ

ا Bنتخابات وتحديًد ، سابقة �' استحقاقات انتخابية بتجاوز ?سبة املشارك~ن املعدالت مرتبطساÒÚ[ للمشاركة ا+dرك h أن Ñعت;: 

عـن فـوز الـرئ�س املعـزول دمحم مرÚـÒ[أ الرئاسية ال�ـ[  فت، سـفرت 
ً

ـأعالميـة  �ـ' بيانا�Øـا X جـد�ا مـثال
ً
�ـارج تصـدر بيانkنتخابـات باB ا ثنـاء

عة والدقيقــة ال�ـــ[ تخطــت ف�ــاعالمًيــإ ھ بالســا عPــ� الدســتور ?ســبة املشـــاركة �ــ' ?ســبة املشــاركة  ا تحتفــي فيــ و�ـــ'  ٢٠١٤،٤٣ Bســتفتاء 

ھأخــر تحتفــي بأبيــان  �ــ' Bنتخابــات الرئاســية  تلــك ال�ــ[ �انــت تجــاوزت ?ســبة املشــاركةدقيقــة  ٤٥قبــل غلــق بــاب Bق@ــ:اع بأقــل مــن  نــ

ثنــــاء أ بتمديــــد التصــــوRت ليــــوم إضــــا�' ٢٠١٤لســــنة  h٣٠مــــر الــــذي فســــر الــــبعض �ــــ' إطــــاره قــــرار ال±*نــــة رقــــم  ٢٠١٢،٤٤املاضــــية �ــــ' 

�ارجkت باRوذ، التصو h لك �عدما ان¥�ت h دفيامjت دون أن يتحقق �ذا الRصصة للتصو�ا قبل غلق أخ~:ً تحقق الذي و ، ر¦عة ا+

عاء ال±*نة �' نص قرار�ا بتمديد التصوRتارغم ، دقيقة فقط ٤٥ـــــــا بباب Bق@:اع �Ëائيً  مـن أن التمديد يرجـع إ)ـ� Xقبـال امل@Ýايـد ، د

ع�P التصوRت �ارج kن با~R٤٥!املصر  

 h انب*kا �Pومـةبـدت  خرع°dkا معنيـة بتعمـد رفـع معـدالت املشـاركةيًضـأ ا  h ايـة اليـوم�Ë ت�عـدRن يـ�ـا ¢عإقرار وذلـك ب، ول للتصـو~

عات مـن القـرارdكيدات وزارة القـوى العاملـة واkأت رغموذلك  ٤٦.جازة رسميةإ اليوم الثا?ي لالق@:اع عمـل °ومـة قبـل سـا ھ يـوم   ٤٧،بأنـ

  ٤٨.ع�P حد وصف تصرRحات مجلس الوزراء–رادة الناخب~نإل  متثلتاأ�Ëا �' ال��اية إال 

عبــد الفتــاح الس� ،اأخ~ــ:ً و   Õلــم يحمــل أيــة مفاجئــةفــإن فــوز املر�ــ ]ÒــÓ ، اصــة بن�يجــة�kنتخابــات ت°ــاد �ــذه فحالــة ال@:قــب اB ت°ــون

 نما تمتدوإ، جة الصندوق Bنتخا¦يقط �' ن�يال�[ ال تنحصر ف، �hم من الن�يجة �و سالمة العملية الديمقراطيةال أن إ، منعدمة

عPــ� Bنتخابــات وســالمة الدولــة وحياديــة ال±*نــة املشــر مؤسســات ضــمان حياديــة ل   جــراءاتإفة 
ً

 للطعــن أو العمليــة بمــا ال يــدع مجــاال

املصــاحب ســالمة الســياق العــام  و�hــم مــن ذلــك �ــو –وحصــ´ت نفســjا مــن �ــذا الطعــن تقــد ســبقوإن �انــت ال±*نــة – ال�شــكيك

عل�ـا صـف�[ الشـفافية والÝÞا�ـة يديمقراطjا خطوة �' مسار والذي يجعل ،Bنتخابية العمليةلتلك   مظjـرول�سـت مجـرد  ٤٩،وRضفي 

عـــالن و Xعالميـــقـــام  �عـــدما، يـــة غائبـــةديمقراطلP' شــك ، الـــرأي العـــام لتخـــوRن معارضـــيھيئـــة ¥�ب، اســم رئـــ�س معـــروف مســـبًق ان قبـــل إ

ھ أحــد أبــرز Xعالميــ~ن أو بفتــوى أحــد الشــيوخ  !"الشــعب لــن يقبــل بوجــود معارضــة ¢عرقــل الــرئ�س"ن و خــر آوتÉنــاه  �شــعار جديــد رفعــ

عن الرئ�سبأن  �روج k٥٠!"احرام شرعً " أن ا  

   

                                                           
٤١
عPــــــــــــــ� الــــــــــــــرابط. ٢٠١٤ مــــــــــــــايو �٢٨ــــــــــــــ' ) مكــــــــــــــرر د(  ٢١و?شــــــــــــــر باk*رRــــــــــــــدة الرســــــــــــــمية �ــــــــــــــ' العــــــــــــــدد رقــــــــــــــم ، ٢٠١٤لســــــــــــــنة  ٣٤حمــــــــــــــل قــــــــــــــرار التمديــــــــــــــد رقــــــــــــــم   عPــــــــــــــ� موقــــــــــــــع ال±*نــــــــــــــة  ھ   :تجدونــــــــــــــ

34_2014.pdf-https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/pec_qararlagna   
٤٢
releases/PEC_2014-https://www.elections.eg/images/pdfs/press-، اليــــوم Bول لالق@ــــ:اع وجــــود نيــــة لتمديــــد التصــــوRت ليــــوم ثالــــث الصــــادر �ــــ' ٤٢نفــــت ال±*نــــة العليــــا �ــــ' بيا�Ëــــا Xعالمــــي رقــــم  

42.pdf-press_release   
٤٣

�ارج قبل �Ëاية اليوم الثا?ي والذي حمل رقم �ان �ذا �و فحوى ال kق@:اع �' اB عملية عن  ھ �ـ' تمـام الثالثـة واثنـ~ن وثالثـ~ن دقيقـة مـن ظjـر ، ٢٩بيان الثا?ي ل±*نة العليا  ع�P انـ ع�P التأكيد  حيث حرصت 

عـــــدد اdkضـــــور لـــــإلدالء بأصـــــوا�Øم �ـــــ' Bســـــتفتاء عPـــــ� الـــــرابط التـــــا)' "املا%ـــــÒ[ اليـــــوم الثـــــا?ي للتصـــــوRت قـــــد تجـــــاوز اdkضـــــور مـــــن النـــــاخب~ن  ھ   https://www.elections.eg/images/pdfs/press-:تجدونـــــ

29.pdf-press_release-releases/PEC_2014  ستفتاءB قل ٢٠١٤وذلك رغم أن ذلكB عد �وÑ  ٢٠١٢مقارنة باستفتاء.  
٤٤
�ــارج( مــايو  ١٩والصــادر �ــ' الثامنــة والر¦ــع مســاء يــوم Bثنــ~ن  ٣٤البيــان Xعالمــي ل±*نــة رقــم  kت باRضــور : " والــذي افتــتح بجملــة) أخــر ايــام التصــوdkثنــ~ن تجــاوزت ?ســبة اB ھ �ــ' الثامنــة والر¦ــع مســاء أنــ

 http://bit.ly/1nPx5ZL :تجدونھ ل�² الرابط التا)' ،٢٠١٢مجموع ما أد)� بصوتھ �' Bنتخابات الرئاسية 
٤٥
ع�P نص القرار رقم   �ارج ٢٠١٤لسنة  ٣٠لإلطالع kت باRالرابط التا): �شأن تمديد التصو �Pع ع�P موقع ال±*نة العليا    http://bit.ly/1thwh1q 'تجدونھ 
٤٦
ع�P موقع التواصل Bجتماú' ف�س بوك، تمديد التصوRت ليوم ثالثمايو  ٢٧قررت رئاسة الوزراء �'   ع�P الصفحة الرسمية +*لس الوزراء  �;: �' معظم وسائل Xعال كما ?شر kوورد ا.  
٤٧
عديـــدة مــن وزارة القــوى العاملـــة بــأن أيــام Bق@ـــ:اع ل�ســت أجــازة  عالميــة تأكيــدات  عPــ� ســÉيل الثمـــال التصــر ، ?شــرت أكÈــ: مــن وســـيلة إ عPـــ� الــرابط التــا)'انظـــر  عPــ� موقــع قنـــوات النيــل املتخصصــة   :Rح 

http://www.niletc.tv/News/29294/11/Main#.U4qT5HKSw2I   
٤٨

عPـ� الـرابط  فإن التمديد جاء ملص±dة الناخب~ن واستجابة لرغبة فئـات مختلفـة مـن الشـعب، مايو ٢٧ي لالق@:اع ل±*نة العليا لالنتخابات الصادر ب��اية اليوم الثا? ٤٧حسب البيان Xعالمي رقم   ھ  تجدونـ

عتبــار الثالثـاء   pdf-press_release-ases/PEC_2014rele-https://www.elections.eg/images/pdfs/press.47.التـا)' عPــ�" رسـمية مفتتحــا ب°لمـة  مــايو اجــازة ٢٧وكــذا جـاء قــرار مجلــس الـوزراء با  نــزوال 

ع�P الرابط. رغبة الشعب �;: حسب الصفحة الرسمية +*لس الوزراء تجدونھ kا:  

&theaterhttps://www.facebook.com/Egyptian.Cabinet.Of.Ministers/photos/a.202138989797689.57361.202103219801266/804818869529695/?type=1   
٤٩
اق يفتقــر للديمقراطيــة وال Bتحــاد Bور¦ــي ملراقبــة Bنتخابــات الرئاســية وال�ــ[ وغــن اقــرت ســالمة العمليــة Bنتخابيــة مــن الناحيــة Bجرائيــة أكــدت ا�Ëــا تحــدث �ــ' ســي �ــان �ــذا �ــو التعليــق الرئ�ÓــÒ[ لبعثــة 

عل�ا صفة الÝÞا�ة ع. يتما�Òñ مع Bسس الدولية ال�[ تضفي    :التا)'�P الرابط راجع تقرRر �عثة Bتحاد Bورو¦ي باللغة Bنجل~Ýية 

http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/press_corner/all_news/news/2014/20140529_en.pdf   
٥٠

ع�P الس�ÒÓ[ حرام شرعائصرح نا �روج kعوة السلفية أن ا ع�P: سقاطھ إال بالصناديق Bنتخابيةإمش~:ا انھ ال يجوز ، ب رئ�س الد   :الرابط التا)' تجدونھ 

ww.almasryalyoum.com/news/details/455586http://w   



  التغطية �عالمية لعملية /ستفتاء S' اUVارج :املبحث Pول 

ــ �ــارج م@Ýامًنkت باRعالمــي بقضــية التصــوX تمــام�B تبــدأ معظــمRعالميــة محــل الرصــد فقل، ا مــع عمليــة التصــوX يــل مــن الوســائل

�ــــارج بــــإجراءات التصــــوRت قبــــل اليــــوم h أولــــت ا�تماًمــــkن با~Rفباســــت+ناء قنــــاة النيــــل لألخبــــار . مــــايو١٥ول لالق@ــــ:اع ا لتوعيــــة املصــــر

�ـــارج ح�ـــ� مســـاء يـــوم ، CBCوالفضـــائية املصـــرRة وقنـــاة kشـــارة لالنتخابـــات باX ١٤ت°ـــاد تختفـــي  X عالميـــة مـــايو مـــن معظـــم الوســـائل

خبارRــة �عــرض التعليمــات مــايو انفــردت قنــاة النيــل لألخبــار �ــ' ?شــرا�Øا X  ١٢مــن يــوم  ب�نمــا بــدءً  ٥١،املرئيــة واملســموعة محــل الرصــد

�ارجأوXرشادات ال�[ kت باRاًم ، علن¥�ا ال±*نة العليا لتنظيم التصوÝ@نتخا¦ي االB كما خصصت ، م��ا بدور�ا �' التوعية والتثقيف

�ــارج فقــرات �ــ' برامجjــا اdkوارRــة �ــ' الف@ــ:ة مــن الفضــائkت �ــ' اRة والنيــل لألخبــار للتصــوRا�تمــت قنــاة  اكــذ ٥٢.مــايو ١٤ -١١ية املصــر

CBC ــــــ� املشـــــاركةPـــــارج ع�kن با~Rاملصـــــر Ýيح �ـــــ' البطاقــــــة وتحف~ـــــdـــــeت الRم ، بتقـــــديم نصـــــائح حـــــول كيفيــــــة التصـــــو�Øوتلقـــــي م°املــــــا

  ٥٣.عة السابقة لبدء التصوRتسا ٤٨واستفسارا�Øم والرد عل�ا �' الـ 

�ـارج التصوRت�عملية  اا خاصً مايو أولت جميع القنوات التلفزRونية وXذاعات محل الرصد ا�تماًم  ١٥بدًء من kمعتمـدين �ـ' ، �ـ' ا

وكذا تركز ا�تمام الdeف ، الذين قدموا توصيفات متباينة ألوضاع التصوRت �' بالد�م، ذلك ع�P السفراء ومسئو)' القنصليات

�ارج وركزت وسائل Xعالم ع�P ¢×*يع املصرR~ن �' اk، ع�P ت�بع ?سب املشاركة و�يانات وقرارات ال±*نة العليا املتعلقة �âذا الشأن

 ، عPــ� املشــاركة وBحتفــاء �âــم
ً

ن ~عPــ� قبــول املصــرRا كرســالة للعــالم وثانًيــ ٥٤،كمــدخل ل�×ــ*يع املصــرR~ن بالــداخل عPــ� املشــاركة أوال

 B ا �' نتلالستحقاقjق ال�[ تم وضعRخارطة الطر �Pيوليو ٣خا¦ي كخطوة ع.  

ثنــــاء ¢غطي¥�ــــا لعمليــــة أ قــــدر ركــــزت) ٩٠.٩٠برز�ــــا راديــــو أ(أن قليــــل مــــن الوســــائل Xعالميــــة  إ)ــــ�ولكــــن تجــــدر Xشــــارة �ــــ' �ــــذا الصــــدد 

مـــر الـــذي انطـــوى عPـــ� h ، قبـــالوX ?ســـب املشـــاركةولـــ�س فقـــط الســـؤال عـــن عPـــ� اتجا�ـــات التصـــوRت لصـــاÕk املر�ـــd~ن  التصـــوRت

لســـؤال حـــول  ٩٠.٩٠ذ كشـــفت عمليـــات الرصـــد عـــن تكـــرار طـــرح مـــذ²Ñ' راديـــو إ، ثنـــاء ف@ـــ:ة Bق@ـــ:اعأدعايـــة ضـــمنية ألحـــد املر�ـــd~ن 

مـع املعـاي~: املjنيـة ال�ـ[ تتطلــب  �و�ـو سـؤال ي�نــا�، تااتجا�ـات التصـوRت �ـ' ال±*ـان ملعظـم املراســل~ن واملنـدو�~ن Xعالميـ~ن بالسـفار 

، خــرى أصــوا�Øم �ــ' منــاطق متفرقــة أدل �عــد بجابــات النــاخب~ن �ــ' توجيــھ غ~ــ:�م ممــن لــم ُيــإRت وعــدم توظيــف و صــســرRة الت اح@ــ:ام

 
ً
ممــا يضـــع الوســـيلة " ا لصــاÕk الس�ÓـــÒ[طبًعـــ"�انــت  ويـــل املتكــرر الـــذي طرحـــھ مــذ²Ñ' الرادجابــات الســـؤاإن جميـــع ألـــو علمنــا  خاصــة

  ٥٥.املر�d~ن حداملست@:ة أل  ةية والدعايئة Bنتقا�تحت ش�

  : �عالمية لعملية التصو�ت باUVارج \شZل عام تغطيةالوفيما ي)' أبرز املالحظات حول 

 ال��و�ج لكثافة التصو�ت .١

X يم فيما يتعلق ب´سب�äل والتRات غلب عل�ا ال¥�وd±عالم مصطX ـارجاستخدمت وسائل�kت �ـ' اRقبال واملشـاركة �ـ' التصـو ،

، ن Xعــالم قــدم معلومــات مغلوطــة �شــأن ?ســب املشــاركةأكتــاب املقــاالت �ــ' الeــdف إذ اعت;ــ:وا hمــر الــذي �ــان محــل نقــد �عــض 

 h '� تالسيماRو)� من التصوh ٥٦،يام  h فمنذ الساعات h و)� �' اليومX عالمX غ~: املسبوق " ـــقبال بول لالق@:اع ?عتت وسائل" ،

�ـروج العظـيم"، "امل±dمـة الوطنيـة"، "العـا)' جـدا" ،"الفـائق للتوقعـات"، "الكثيـف"و، "منقطـع النظ~ـ:"kوغ~:�ـا مـن التوصــيفات ، "ا

  .وردت ح�� �' ال´شرات XخبارRة ال�[

) مـايو أي �عـد سـاعات مـن بـدء التصـوRت ١٥املطـروح باألسـواق مسـاء ( مـايو  ١٦فع�P سÉيل املثال قالت dfيفة �hرام عدد يـوم 

]ÒـــÓـــا الرئ��Ëن يل" �ـــ' عنواcـــارجآالف املصـــر�UVواصـــف، "بـــون نـــداء الـــوطن با 
ً
 ، املشـــjد Bنتخـــا¦ي باملjيـــب ة

ً
التوافـــد بـــاآلالف  وواصـــفة

                                                           
٥١
�ارجفيما يتعلق بالوسائل Xعالمية املقروءة فقد بدت مjتمة فقط و�' نطاق محدود ب´شر نص القرارات ال�[ اصدر�Øا ال±*نة العليا �شأن التص kت باRحسب توقيت صدور�ا، و.  
٥٢
 .مايو ١١و�رنامج ع�P اسم مصر ع�P الفضائية املصرRة حلقة ، ٢٠١٤مايو  ١٣ع�P النيل لألخبار يوم راجع ع�P سÉيل املثال ال اdkصر حلقة برنامج من القا�رة  
٥٣
  .مايو ١٣و ١٢راجع ع�P سÉيل املثال ال اdkصر حلقات برنامج �نا العاصمة يومي  
٥٤
�ا ١٥¢ي �hرام واk*مjورRة �' عدد راجع افتتاحية جرRد kن با~Rت املصرRاص ببدء تصو�kرجمايو وا. 
٥٥
 مايو ١٧يوم  ٩٠:٩٠والواحدة ظjرا والثالثة عصرا ع�P راديو  ?شرة العاشرة صباحا راجع ع�P سÉيل املثال ال اdkصر 
٥٦
�ارج اخ@:اق لم يتحقق �' جرRدة املصري اليوم " راجع ع�P سÉيل املثال ال اdkصر مقال  kت باRللمشاركة: "ومقال، مايو ٢٢التصو ]Ùارج مؤشر سل�kت اRمايو ٢٠املصري اليوم عدد �' " تصو.  



صـــــوات املصــــر�cن باUVـــــارج ��ـــــز أ" :اk*مjورRـــــة �ــــ' املا?شـــــ�ت الرئ�ÓــــÒ[ ب�نمــــا قالـــــت جرRــــدة .مــــام ال±*ـــــانأوالطــــواب~: بــــالكيلو م@ـــــ:ات 

�ـارج ب و�'، "العالمkن با~Rا الداخليـة وصـفت طـواب~: املصـر�Øمـة الوطنيـة"ـــــــصفحاd±امل" ، 
ً
أن املصـوت~ن �ـ' اليـوم hول قـار�وا  مؤكـدة

جرRــدة الشــروق عــن  مــن جان��ــا اختلفــت). رغــم صــدور اk*رRــدة �ــ' hســواق قبــل �Ëايــة التصــوRت بــاليوم hول (، لــف ناخــبأ ٦٥عPــ� 

انتخابــــات "مــــايو  ١٦ملا?شــــ�ت يــــوم ذ قالــــت الشــــروق �ــــ' اإ، جرRــــد¢ي املصــــري اليــــوم والــــوطن اللــــذان انت¡*ــــا مــــن¡- التäــــ�يم نفســــھ

ــــاملصـــر�cن Sـــ' اUVـــارج تrتصـــر ل  متجنبـــ "يونيـــو ٣٠ـــ
ً
?عتتـــھ �ـــ' الصـــفحات  اولك��ـــ، قبـــال عPـــ� التصـــوRت �ـــ' الصـــفحة hو)ـــ�وصـــف X ة

، *نــة�ــ' خ;ــ: ل±*رRــدة حــول بيــان ال± قبــال غ~ــ: املســبوق ل±*نــة العليــان ت´ســب �لمــة Xأواختــارت ، "انتصــار الدولــة"الداخليــة بأنــھ 

  ٥٧.مايو ١٧ا �' التعب~: عن ?سب املشاركة املرتفعة �' عناو��Rا �' ب�نما �انت أكÈ: وضوًح 

�ارجأكذلك اس�بق مقدمي ال;:امج والdeف ع�P حد سواء تقدير kولة املصدر ،عداد املصوت~ن �' اjجاءت  ،وقدموا تقديرات مج

ة �ــ' �ــذا الصــدد إ)ــ� خطــورة ?شــر الeــdف ملعــدالت التصــوRت تجــدر Xشــار و ، �ــ' معظمjــا متضــار�ة إذا مــا قورنــت �عضــjا الــبعض

لــــذا تــــأ¢ي ، ا مــــا تخضــــع لعمليــــات الطباعــــة �ــــ' ســــاعات مبكــــرة مــــن اليــــوم وقبــــل غلــــق بــــاب التصــــوRت �ســــاعات طوRلــــةحيــــث أ�Ëــــا غالًبــــ

ا مـا تقـدم ال�ـ[ غالًبـوكـذا ثمـة مشـ°لة تتعلـق بـاختالف توقيتـات ال;ـ:امج ال�ـ[ ¢عـرض ?سـب التصـوRت و ، تقديرا�Øا مبالغة وغ~ـ: دقيقـة

hمــر  ا ملـا ستصــل إليـھ hعــداد ح�ـ� �Ëايــة اليـومتمjيــًد  ؛رقــام املصـوت~ن وàغلــب عل�ـا �عــض املبالغـةأمعلومـات مجjولـة املصــدر حـول 

 h ولــة املصــدر �ـ' ظــل عــدم أنا�يــك عــن ، رقــام ال�ـ[ يتلقا�ــا الناخــب متضـار�ةالـذي يجعــلjـا مجjا عــن فصـاح ال±*نــة يومًيــإن معظم

جــــدير بالـــذكر أن الكث~ــــ: مـــن وســـائل Xعــــالم �انـــت ت�بùــــ� ٥٨.للصــــعو�ة Xجرائيـــة لـــذلك يد املشـــارك~ن ل°ــــل يـــوم و�ـــو أمــــر منطقـــعـــداأ

بمــــا �ــــ' ذلــــك تفســــ~: ال±*نــــة لقــــرار مــــد ، خطــــاب ال±*نــــة العليــــا ال�ــــ[ �انــــت تؤكــــد �ــــ' معظــــم بيانا�Øــــا Xعالميــــة عPــــ� كثافــــة التصــــوRت

�ارجkت باRحيث اعت;:تھ وسائل ، التصو 
ً

  ٥٩. ع�P كثافة التصوRتXعالم دليال

 9تمام �عالمي ع)K دول العالمتوز`ع /  .٢

�ــــارجkت باRــــ� التواصــــل مــــع الســــفارات والقنصــــليات لت�بــــع مســــار التصــــوPعــــالم عX وقــــد حظــــت معظــــم البلــــدان ، اعتمــــدت وســــائل

، ختلـف دول العــالمعمليـة التصـوRت �ـ' مغطيـة الشـاملة ل¢عكـس نجـاح معظـم وسـائل Xعـالم �ـ' مراعـاة الت، بتغطيـة إعالميـة جيـدة

 X ميــع البلــدان لــم تكــن متوازنــة إ)ــ� حــد مــاإ)ــ� شــارة ولكــن تجــدر*k ــ� ، أن �ــذه التغطيــة املتنوعــةPحيــث كشــفت عمليــات الرصــد ع

�Ëـم نـالوا أ كمـا، ن غ~:�ا مـن البلـدانمك;: أ�ش°ل  ماراتX ، السعودية، ال°وRت كثافة �Bتمام Xعالمي لعملية التصوRت �' بلدان

h ك;ــ: مــن الصــور �ــ' الوســائل املكتو�ــة واملرئيــةال´ســبة ،X كمــا حرصــت وســائل  ٦٠.قبــال �ــ' �ــذه البلــدانوال�ــ[ �انــت ¢عكــس كثافــة

�ـــارج �شـــ°ل عـــامkن با~Rـــ� توجيـــھ التحيـــة الدائمـــة للمصـــرPعــالم عX، ن لول~Rلـــيج �شـــ°ل خـــاصبـــمصـــر�kتكـــرر  ما الســـيما �عـــد، دول ا

  ٦١.دون Xشارة لغ~:�ا قبال �' تلك البلدانا �' بيانا�Øا كثافة Xتأكيد ال±*نة العلي

فمن ناحية ا�تمت وسـائل Xعـالم ، ع�P اk*انب hخر اختلفت وسائل Xعالم �' تقدير�ا لعمليات التصوRت �' �ل من قطر وتركيا

كمــا ادعــت �عــض املواقــع  ٦٢،اســطنبول  ت �ــ'التصــوR �ــ' اليــوم hول والثــا?ي ب´شــر تأكيــدات ال±*نــة عPــ� عــدم وجــود أيــة مشــكالت �ــ'

Xـــدة املصـــري اليـــوم �ـــ' ص  ورغـــم أن. لك@:ونيـــةRبقـــد أقـــرت مـــايو  ١٦مـــن عـــدد  ٦جرX وصـــفت ، قبـــال �ـــ' قطـــر واســـطنبول ضـــعف

 ةعPـــ� الفضـــائية املصـــرR "عPـــ� اســـم مصـــر"وأعــد برنـــامج ، نcباملفاجـــأة للمصـــر�التصـــوRت �ـــ' قطــر  اليـــوم نفســـھ �ـــ'جرRــدة الشـــروق 

hمـر الـذي اتخذتـھ " قبـال بقطـر �انـت تار�خيـة و غcـ� مسـبوقة+سـبة �" أن –عPـ� حـد وصـف املذÑعـة–ھ أكد في مايو �١٧'  اتقرRرً 

                                                           
٥٧
 ، ورسالة م��رة للعالم، ?عتت اk*رRدة التصوRت �' اليوم التا)' بأنھ رسالة صادمة لإلخوان 
٥٨
ب�نمـا يـذكر أحـد مصـادر ، ألـف صـوت ١٢٥تقول جرRدة اk*مjورRة �' صفح¥�ا hو)ـ� أ�Ëـم ، الف مغ@:ب ١٣٦تق@: ب من ) ١٦و ١٥( مايو أن حصيلة أول يوم~ن  ١٧فمثال ب�نما تقول جرRدة الشروق يوم  

�ارج بلغ kاسم مصر �' اليوم نفسھ أن عدد املصوت~ن با �Pة �' برنامج عRشاش¥�ا ان العدد  ٢٢٣قناة الفضائية املصر �Pع مايو  ١٨و�' اليوم التا)'  .الف صوت ٢٤٣الف مصوت وتكتب القناة عÑيقـول مـذ

تقر fـdيفة اk*مjورRـة . الف ٢٨٨ب�نما تؤكد مقدمة برنامج �نا العاصمة ع�P قناة ÒÚ[ ¦ي ÒÚ[ أن املشارك~ن وصلوا ، ألف ح�� /ن ٢٥٣املصوت~ن وصلت ان أعداد  برنامج مصر ام الدنيا ع�P راديو مصر

  .اصوا�Øم ح�� عصر Bحدالف ناخب ادلوا ب ٢٥٥"مايو ان  ١٩و�و ما يتفق ?سÉيا مع جرRدة الشروق عدد . مايو أن ر¦ع مليون مصري انتخبوا الرئ�س اk*ديد �١٩' 
٥٩

�ـارج بـان الكثافـة �انـت كب~ـ:ة، مـايو ١٧حلقـة ، عPـ� الفضـائية املصـرRة" عPـ� اسـم مصـر"ع�P سÉيل املثال استعرضت مقدمة برنامج  kت باRعـة تمثـل ، خ;ـ: تمديـد التصـوßانـت صـورة مشـرفة و صـورة را�

  .ولذلك جاء قرار التمديد، مصر بجد
٦٠
  .عد كثافة التصوRت �' تلك البلدان ال�[ احتلت املراكز Bو)� �' معدالت التصوRتأكدت نتائج التصوRت فيما � 
٦١
   releases-g/committee/presshttps://www.elections.e  :التا)'تجدو�Ëا ع�P املوقع ، ٣١، ٢٩، ٢٨راجع بيانات ال±*نة العليا لالنتخابات Xعالمية رقم  
٦٢
 ٧مايو ص  �h١٦رام عدد : راجع ع�P سÉيل املثال ال اdkصر 



 
ً

ده الPــ' ، ��تحر�ــواي م°ــان مــا بيخــافش و أاملــواطن املصــري �ــ' ، احنــا طبعــا عــارف~ن املوقــف القطــري و ":  للتعليــق قائلــةاملذÑعــة مجــاال

hمــر  ."ام القطــري عPــ' قطــر و الــدور القطــري الPــ' بيحــاول يخــرج مــن التقــزRم و�ــو �ــ' ال��ايــة قــزمبي+بتــھ �ــ' عــز ســطوة و بــأس النظــ

ومحاولـــة إعالميـــة لتفســـ~: اتجا�ـــات التصـــوRت �ـــ' قطـــر دون ، Ñعكـــس تضـــارب إعالمـــي �ـــ' املعلومـــات �شـــان التصـــوRت �ـــ' قطـــرالـــذي 

  .مجرRات التصوRتغ~:�ا من البلدان ال�[ اكتفى ف�ا Xعالم بنقل 

  اسbباق نتائج التصو�ت باUVارج .٣

�ــــارجأ�شــــ°ل عــــام ?شــــرت و kنتخابــــات باB 'عــــالم محــــل الرصــــد مؤشــــرات أوليــــة حــــول معــــدالت املشــــاركة �ــــX ذاعــــت جميــــع وســــائل ،

إال أن الكث~ـ: مـن �ـذه املؤشـرات ، وال´سب الذي حصـل عل�ـا �ـل مر�ـÕ قبـل إعـالن ال±*نـة العليـا لالنتخابـات الن�يجـة �شـ°ل رسـ^[

أن العديــد مــن الوســائل محــل الرصــد  ومــن اk*ــدير بالــذكر. �انــت أغل��ــا مجjولــة املصــدر كمــا، جــاءت متضــار�ة إ)ــ� حــد مــا ائجوالنتــ

رقـــام ال�ـــ[ روج¥�ـــا اdkملـــة الرســـمية اعتمـــدت �ـــ' مؤشـــرا�Øا hوليـــة عPـــ� h ) الشـــروق واملصـــري اليـــوم ¢يوجرRـــد ONTVبرز�ـــا قنـــاة أ(

]ÒÓعبد الفتاح الس� Õملة املر�dk.   

�ــارج ملــا �ــ' ذلــك مــن مؤشــرات حــول  أيk*نــة تقيــيم Xعــالم جميــع وســائل Xعــالم عــدم ?شــر ن جان��ــا ناشــدت مــkق@ــ:اع �ــ' اB نتــائج

وقبــل إعــالن ال±*نــة  –مــايو  ٢٠ �ــ' صــباح �hــرام عPــ� ســÉيل املثــال ?شــرت جرRــدةن أإال  ٦٣، تـأث~: عPــ� اتجا�ــات التصــوRت بالــداخل

من عدد  ٤كما ?شرت �' ص . ولية لتصو�ت اUVارج تظqر تقدم الس����النتائج P : �ا hو)� عنوان�' صدر صفح¥ –العليا النتائج

وRضــع الــدول العر�يــة �ــ' الصــدارة مــن حيــث ، %٩٥مــايو رســم توضــي0' ملؤشــرات نتــائج التصــوRت يظjــر تقــدم الس�ÓــÒ[ ب´ســبة  ٢١

ب�نمــا املؤشـــرات ، %�٩٢ـــ' اليــوم نفســھ قالــت أ�Ëـــا أكÈــ: مــن  ب�نمــا املؤشــرات hوليـــة k*رRــدة الشــروق وامل´شــورة. معــدالت التصــوRت

 h ــــ: أوليـــة �ــــ' املصــــري اليـــوم �ــــ' اليــــوم نفســــھ �انـــتÈ٩٠ك %]ÒــــÓوذلـــك قبــــل ســــاعات مــــن إعـــالن ال±*نــــة العليــــا الن�يجــــة ، فقــــط للس�

  .مايو ٢١وال�[ أعلن¥�ا �' الثالثة عصر يوم ، ال��ائية

م��ـــا راديـــو مصـــر ( ســـارت حالـــة مـــن التخـــبط �عـــدما تـــداولت �عـــض وســـائل Xعـــالم، ةوقبيـــل إعـــالن الن�يجـــة ال��ائيـــة مـــن قبـــل ال±*نـــ

و ستعلن فقط ?سب املشاركة دون أن تحدد ن�يجة التصـوRت أ ،ا تفيد بأن ال±*نة لن ¢علن تفاصيل الن�يجةأخبارً  )اململوك للدولة

Õ٦٤ل°ــل مر�ــ  h ــأأقــرت فيــھ ) ٣٥( مــر �ــ' بيــان إعالمــي رقــم ولكــن ال±*نــة حســمت�Ë في يضــمdــf ا ســتعلن الن�يجــة �املــة �ــ' مــؤتمر

�ـارج رغــم مـا  .Xعالميـ~ن ومنـدو¦ي املر�ـd~نkت باRعـالم نتــائج التصـوX عـالم مــن أومــن ثـم ?شـرت جميــع وسـائلX نــة تقيـيم*k ثارتـھ

�ــــارجkت باRخطــــورة ?شــــر �ــــذه النتــــائج قبــــل التصــــو ، h ــــ� قنــــاة أمــــر الــــذي دفــــعP²' برنــــامج الــــرئ�س عÑحــــد مــــذONTV ل ؤ � ال�ســــاإ)ــــ

  �٦٥ل املفروض يتقال لنا hرقام دي �' مصر دلوق�[ قبل ما ن´تخب؟" امس�نكرً 

 ن وســــائل Xعــــالم ملزمــــة بنقــــل النتــــائجأإذ  ؛العليــــا بإعال�Ëــــا الن�يجــــة اk*ــــزء hك;ــــ: مــــن املســــئولية تتحمــــل ال±*نــــة و�ــــ' �ــــذه اdkالــــة

  .j*kة املشرفة عB �Pنتخابات�' إطار دور�ا �' ت�بع قرارات و�يانات ا، عن ال±*نة الرسمية

�ـارج قبـل بدايـة Bق@ـ:اع �ـ' الـداخل ملـا لـھ تـأث~: عPـ� النـاخب~نع�P  ?شددو kت باRوتـوج، خطورة إعالن نتائج التصو�j يـار�kم نحـو ا

  .ظى بقبول أوسعحو�R[ الذي يصالت

   

                                                           
٦٣
�;: �' جرRدة �hرام �' عدد�ا الصادر يوم  kمايو ١٩اقرأ ا  
٦٤

�ـارجمايو خ;: بأن ال±*نـة العليـا سـوف ¢علـن عـن ن�يجـة Bق@ـ:اع �ـ' الـداخل تزا ٢٠تداول راديو مصر �' ?شراتھ XخبارRة يوم  kـا �ـ' ا�Ëولكنـھ عـاد واشـار �ـ' اليـوم التـا)' إ)ـ� بيـان ال±*نـة العليـا ، منـا مـع إعال

�ارج �املة �' مؤتمر dfفي يضم Xعالمي~ن ومندو¦ي املر�d~ن �' kت باRا سوف ¢علن نتائج التصو�Ëمايو ٢١الذي اعلنت فيھ ا.  
٦٥
  مايو ١٩راجع حلقة برنامج الرئ�س ع�P أون ¢ي �' حلقة  



ت Sــــ' ف�ــــ�ة الدعايــــة و�ــــومي الصــــم Pخcــــ�ةاملبحــــث الثــــا+ي التغطيــــة �عالميــــة للســــاعات 

  /نتخاdي

تجـــاه ، الرصـــد محـــلي�نـــاول �ـــذا املبحـــث أ�ـــم املتغ~ـــ:ات ال�ـــ[ شـــjد�Øا الب�ئـــة Xعالميـــة وBنحيـــازات ال�ـــ[ ع;ـــ:ت ع��ـــا وســـائل Xعـــالم 

وكـذا يـومي ، مـن ف@ـ:ة الدعايـة hخ~ـ:ةبمـا �ـ' ذلـك hيـام ، خ~ـ: قبـل بـدء التصـوRتسـبوع h وذلك خالل h ، أطراف العملية Bنتخابية

  وفيما يP' أ�م املتغ~:ات ال�[ شjد�Øا تلك الف@:ة. Bنتخا¦ي السابقة عB �Pق@:اع الصمت

 من ف��ة الدعاية Pخ�cةeغ�c اUVر�طة �عالنية S' الساعات  .١

  : يمكن حصر�ا �'، م±dوظة �' خرRطة الدعاية Xعالنية ع�P وسائل Xعالم ات: ~من مرحلة الدعاية ¢غي hخ~:ة شjدت الف@:ة

ظjـور Xعـالن التأييـدي hول  مـن الدعايـة hخ~ـ:ةيـام شـjدت h  :وسائل �عالم اململوكة للدولة السباق �عال+ـي دخول  −

ا مــــن مــــايو �عــــدما ظلــــت صــــفحا�Øا خاليــــة تماًمــــ �٢٢ــــرام �ــــ' k*رRــــدة h " الــــرئ�س" س�ÓــــÒ[ �ــــ' م±dــــقللمر�ـــÕ عبــــد الفتــــاح ال

 ، عالنــــات التأييديــــة للمر�ــــÕ نفســــھRــــة فاســــتمرت �ــــ' ?شــــر X مــــا جرRــــدة اk*مjور أ. Xعالنــــات التأييديــــة للمر�ــــd~ن
ً
 خاصــــة

كثـــف راديـــو مصـــر اململـــوك للدولـــة مـــن  فيمـــا .الـــذي تكـــرر ظjـــوره �ـــ' الصـــفحة hو)ـــ� م��ـــا" جمعيـــة القبائـــل العر�يـــة"إعــالن 

قيـــت قنـــاة النيـــل و��نمـــا ب .ب�نمـــا لـــم تظjـــر أيـــة إعالنـــات للمر�ـــÕ املنـــافس ،للمر�ـــÕ عبـــد الفتـــاح الس�ÓـــÒ[ ةإعالناتـــھ املؤRـــد

عالنـات صـارت X  –حـد املر�ـd~نلتصـبح الوسـيلة الوحيـدة ال�ـ[ لـم ت´شـر إعالنـات أل –عالنات ألحـد املر�ـd~ن إلألخبار بال 

 ]ÒÓدة للس�Rوضوًح أاملؤ :Èك 
ً
عالنات تحفز ع�P املشـاركة إ�عدما �انت من قبل  ٦٦ا ع�P الفضائية املصرRةوتكرارً  ا ومباشرة

  ٦٧.شعار اdkملة "تحيا مصر"مزRلة ب°لمة 

−  P ــرت للمــرةqظ Kــ� قنــا¢ي: عالنــات للمر�ــ� حمــدين صــبا�'إو�ــPو�ــان ذلــك ع ONTV ،CBC فقــط ، 
ً
، مــايو ١٨مــن  بدايــة

ولك��ا إعالنات سبق وتم إذاع¥�ا �' وسائل إعالمية أخرى ع�P ، عالنات للمر�Õ عبد الفتاح الس�ÒÓ[إذاعت القنات~ن أكما 

â ال�ــ[ انفــردت 'ýــا القنــات~نعكـس إعالنــات صــبا� . X ــ� ?شــرPعبــد �ــذا وقــد رفعــت الوســائل ال�ــ[ عكفــت ع Õعالنــات للمر�ــ

 .الفتاح الس�ÒÓ[ من كثافة إذاع¥�ا لإلعالنات املؤRدة لھ وخاصة قنا¢ي القا�رة والناس وصدى البلد

�اصـة الـثال : بالrسبة لل�Dف اUVاصة −kف اdـeـ� مـدا محـل الرصـد أي ثلـم ترصـد الPن ع~dر ف@ـ:ة إعالنـات لكـال املر�ـ

ضمت الصـور ، مايو �٢٥'  –ع�P صفحت~ن– ةماراتيإ~ن �شركة عالنا يطلب موظفإالرصد إال أن الdeف الثالثة ?شرت 

ÒÓعبد الفتاح الس� Õعالن صورة للمر�X ف إعالنـات لقنـوات . مع املسئول عن الشـركة [امل´شورة معdـeكمـا ?شـرت ال

 .ة املر�Õ وموعد اdkوارمب~ن فيھ صور ، فضائية عن حوار�ا مع احد املر�d~ن

خــــوان للــــدفع بrســــب لإل عالنــــات توظــــف الكرا9يــــة إنتــــاج الشــــئون املعنو�ــــة للقــــوات املســــ}Dة و إمــــن  عالنــــاتإ ر و ظqــــ −

ت بكثافـة واسـعة hيـام يـال�ـ[ حظاملعـدة مـن قبـل غرفـة Xعـالم املرßـي واملسـموع  باإلضافة إ)� إعالنـات املشـاركة :املشاركة

 h خ~ــ:ةر¦عــةh ق@ــB ــة للقــوات إقنــاة القــا�رة والنــاس �عــرض وتكــرار انفــردت ، :اعقبــلRعالنــات موقعــة مــن الشــئون املعنو

ال تتعلــق �شــ°ل مباشــر باالنتخابــات وال ، ¢ســتعرض مشــا�د متنوعــة ل±*ــ�ش املصــري ) مــايو ٢٦بــدأ عرضــjا �ــ' (، املســ±dة

ك شـــارك �ـــ' صـــنع مســـتقبل جديـــد نـــزل ع;ـــ: عـــن رأيـــاج�شـــك موجـــود جـــا�ز يحميـــك "بأحـــد املر�ـــd~ن وإنمـــا ت´ت·ـــ[ بجملـــة 

 ،لعرقلـــة Bنتخابـــات Xخـــوانول عـــن جjـــود عالنـــ~ن جديـــدين h إذاعـــت القنـــاة نفســjا أمـــايو  ٢٦مـــن  نـــھ بـــدءً أكمـــا ، "لبلــدك

¤عطلوه ازاي؟ .. تا+ي يوم /نتخابات ليھ؟ علشان ¤عطلوا الطابور /نتخاdي 9٢٧ي£gلوا بكثافة يوم  �خوان: وجاء فيھ

  .إ)� أخر Xعالن..ول يوم علشان تطمن و9و ي£gل تا+ي يومأ ٢٦نھ ¤س�بك تروح يوم إ ةساليب كت�c أ

                                                           
٦٦
ناشــونال جــاز الثالثــة " إعالنــات مــايو ١٩ثــم توالــت بــدءا مــن ، وRــدعوا �ــ' �Ëايتــھ بالتصــوRت لصــاdkھ، ذاعــت الفضــائية املصــرRة إعــالن حملــة الس�ÓــÒ[ الــذي يبــدأ بوصــفھ رجــل املرحلــةأمــايو  ١٥مــن بــدءا  

]ÒÓدة للس�Rا" املؤjملة نفسdkلة �شعار�ا، باإلضافة إلعالنات اRاملز.  
٦٧
  ."تحيا مصر" توقيع اdkملة وشعار�ابعالن ل±dث ع�P املشاركة ولكنھ مزRل إذاعة إمايو �'  ١١ت �' �انت الفضائية قد بدأ 



إال أن اk*ديـد �ـ' �ـذا ، تكمحفـز للتصـوX "Rخـوان"Pـ� مـدار ف@ـ:ة الرصـد ¢سـتخدم ن إعالنات مختلفـة تـم رصـد�ا عأجدير بالذكر 

عـالن معـد إ( ول للتصـوRتماعـة مـرتبط ب��ايـة اليـوم h ن ت�بعـھ اk*أ –حسـب Xعـالن–من املقرر �و إقراراه +�طط وا)X Õعالن 

 h ـز للعــرض �عـد اليــومjق@ــ:اعومجB عطــل  نـھ بــدءً أيف@ــ:ض ) ول مـنÑ خـوانمـن اليــوم الثـا?ي ســوفX  سـتطرàعــالن �ــ'  دالطــواب~: وX

وت و�خـرج تـا+ي يقـف يـدخل ال}sنـة علشـان يصـأنـھ  :حسب نص Xعالن يقـول (�' �ذا الصدد  Xخوانشرح الطرق ال�[ سي�بعjا 

S' الصف يوصل لغاية ªخر و�رجع تا+ي يقف S' الصف DVد ما تز9ق وتم¨�� خ)' بالك من الطابور الداير خ)ـ' بالـك مـن ال)ـ' 

ينطــوي عPــ� خــداع إعالمــي  hمــر الــذي ينطــوي عPــ� ¢عمــيم وتقــديم توقعــات عPــ� اعتبار�ــا معلومــات مؤكــدة بمــا) بيلــف و�رجــع تــا+ي

  .للمتلقي

 عدل الدعاية املتحgcة S' وسائل �عالم اململوك للدولة ارتفاع م .٢

إذ ، قبــل الصــمت Bنتخــا¦ي hخ~ــ:ةيمكــن القــول أن ثمــة تحــول وا)ــÕ انتــاب وســائل Xعــالم اململوكــة للدولــة محــل الرصــد �ــ' Bيــام 

حا �ـــ' تح~�Ýـــا للمر�ـــÕ عبـــد الفتـــاح الس�ÓـــÒ[ مقارنـــة بمنافســـھ رRـــدة �Bـــرام �ـــ' تخصـــيص فباإلضـــافة الســـتمرار ج، بـــدت أكÈـــ: وضـــو

حة ا+�صصـة لـھ باإلعالنات تمت�PعناوRن الصفحة Bو)� لھ وكذا وضع أخبار منافسھ �' صفحات  ، التجارRة ال�[ تقتطع من املسـا
مثــــل تحقيــــق ، k*ــــأت �hــــرام ل´شــــر املوضــــوعات ال�ــــ[ تبــــدو �عيــــدة عــــن ا?شــــطة املر�ــــd~ن ولك��ــــا تحمــــل انحيــــاز وا)ــــÕ الحــــد�ما ٦٨

حــــول  ٢٣ام عــــدد بeــــdيفة �Bــــر  تــــدفع فيــــھ املصــــادر بفكــــرة ان املــــزاج العــــام ، التحليــــل النف�ــــ�k للمــــزاج العــــام للمصــــر�cنمــــايو 

حالة ايجابية عاليـة  �� �ÒÓدى الس�Rن مؤRم  للمصرjd2 لكـ��م متمسـك~ن بمر�ـÒشـعرون بخيبـة امـل �عـض ال3ـÑ �ýـدي صـباRامـا مؤ

يحمــل ، مــايو م±dـق لأل�ــرام عــن Bنتخابـات الرئاســية ٢٢ظjـر �ــ' إ)ـ� ذلــك باإلضــافة  .باالضـافة ا)ــ� املقـاطع~ن و�ــم فئــة قليلـة ســلبية

حاولـــت �Bـــرام Bل@ـــÝام �âـــا ولـــو شـــ°ليا عPـــ� مـــدار ف@ـــ:ة ، "الـــرئ�س"اســم  وR°ـــاد امل±dـــق يتحـــرر تمامـــا مـــن قواعـــد التنـــوع والتـــوازن ال�ـــ[ 

�عـــدما �انـــت ، )اعالنـــات ٤( Õ عبـــد الفتـــاح الس�ÓـــÒ[ففـــي امل±dـــق ظjـــرت للمـــرة Bو)ـــ� اعالنـــات مدفوعـــة hجـــر لتأييـــد املر�ـــ، الدعايـــة

نا�يــك عــن أخبــار امل±dــق املتح~ــÝة �شــ°ل وا)ــÕ للمر�ــÕ عبــد الفتــاح ، �hــرام ال ت´شــر إعالنــات للمر�ــd~ن عPــ� مــدار ف@ــ:ة الدعايــة

  . بحقھ خ;:ين فقط من جميع صفحات امل±dق الس�ÒÓ[ ب�نما اختفت اخبار املر�Õ املنافس الذي ورد

حا �' معدل ، استمرت أيضا جرRدة اk*مjورRة �' انحياز�ا الوا)Õ للمر�Õ عبد الفتاح الس�ÒÓ[ ومن جان��ا والذي صار اكÈ: وضو

حراجjـا �ــ' Bيـام الســابقة عPـ� التصـوRت Bخبـار التـوازن بـ~ن عــدد وكــذا �ـ' صــفحات الـراي ال�ــ[ ، ا+�صصــة لكـال املر�ـd~ن وطــرق إ

'ýحمدين صبا  Õاملر� �Pوما ع*  :È٦٩.صارت أك  

�اصــة الســيما ال�ــ[ عرفــت منــذ بدايــة الرصــد بانحيازا�Øــا الوا)ــdة الحــد املر�ــd~ن �ــ' خطــاب kــ' الوقــت نفســھ اســتمرت القنــوات ا�

كمـــا أنخرطـــت القنـــوات الفضـــائية �ـــ' عقـــد  ٧٠الدعايـــة ولكـــن �شـــ°ل اكÈـــ: كثافـــة امتـــد k*ميـــع فنـــون القنـــاة بمـــا ف�ـــا ?شـــرات Bخبـــار

dف@:اضــية بــ~ن املر�ــB ة ٧١~ناملنــاظراتdــ� انحيــازات وا)ــPمـــة . ال�ــ[ أنطــوت �ــ' �عضــا م��ـــا عÝ@ــة ملRخبارB ب�نمــا بقيــت قنــاة النيــل

  .للمر�d~ن hخ~:ةبالطا�ع Xخباري ا+dايد �' عرض التحر�ات 

 اح��ام الصمت /نتخاdي .٣

حـد ، اج لـبعض التحايـلال�[ اعت;:�ا �عضـjم قيـدا يحتـ، تفاوت ال@Ýام وسائل Xعالم محل الرصد بف@:ة الصمت Bنتخا¦ي كمـا ع;ـ: أ

حلقة  ONTVمذ²Ñ' برنامج رئ�س مصر قناة  �نحـاول بمـا  ":�عد منتصف الليل قائال ١٢مايو قبل دقائق من بدء الصمت �'  �٢٣' 

حوال~ن القصص زي ما جر ، إننا �' مرحلة الصمت Xنتخا¦ي حظي إن انا بدأت الساعة ، نا ?عمل كده إمبارح�نقعد نلف وندور  �ان 

ب�نمــا قــررت قنــاة  ).وضــع يــده عPــ� فمــھ( "فيــھ كــالم محشــور �ــ' زوري وقاعــد ســاكت وعامــل كــده، بالليــل �ــ' الصــمت Xنتخــا¦ي ١١

                                                           
٦٨
�ــاص ، مــن العـدد نفســھ ٥و ٤وكــذا ص ، مـايو ٢١راجـع عPــ� ســÉيل املثـال ال اdkصــر عنــاوRن الصــفحة hو)ـ� k*رRــدة �hــرام يــوم  kول اB 'ـPــر املرحRا �ــ' التقرjبمرحلــة الدعايــة وأنظــر ايضــا املالحظـة نفســ

   �P :http://www.cihrs.org/?p=8621 الرابط التا)'ع
٦٩
 .٢٠١٤مايو  ٢٣و ٢٢و ٢١عداد جرRدة اk*مjورRة أراجع  
٧٠
  h قنا¢ي لقا�رة والناس وصدى البلد ٢٥و ٢٤يام أخبار راجع ?شرات �Pمايو ع 
٧١
 .مايو ٢١صباح يوم  ONTVوأخرى أعد�ا برنامج صباح اون ع�P قناة ، مايو ٢٢ب~ن املر�d~ن أذÑعت �'  مصر MBC عد�Øا قناةأاظرة اف@:اضية راجع ع�P سÉيل املثال من 



ن ¢عــد فقـــرة �املـــة عـــن اk*ـــ�ش أفاختـــارت ، مـــايو ٢٤التحايـــل عPـــ� ف@ـــ:ة الصــمت �ـــ' " الــرئ�س والنـــاس"القــا�رة والنـــاس �ـــ' برنامجjـــا 

عشـان " :عPـ� الفقـرة قـائال وعلق املذÑع، شياء من �ذا القبيلأل�[ خاضjا واملعدات بداخلھ و م°انياتھ واdkروب اإاملصري من حيث 

  !!"ميتقالش ا?ى بخ@:ق الصمت �قول تحيا مصر وتحيا قواتنا املس±dة

[ �ليا مـــا مـــارس مـــذÑع برنـــامج عPـــ� مســـئو إذ كث~ـــ:ً ، نتخـــا¦يÝم قنـــاة صـــدى البلـــد بالصـــمت B @ـــلـــم تل ابـــ~ن القنـــوات الفضـــائية أيًضـــمـــن 

²Ñـــ� مـــدار يـــومي الصـــمت العديـــد مـــن " مصـــر ت´تصـــر" برنـــامج 'ومـــذPالـــذي ســـبق أع Õنمـــاط الدعايـــة املباشـــرة وغ~ـــ: املباشـــرة للمر�ـــ

  .القناة فواصل تحمل صور املر�Õ عبد الفتاح الس�ÒÓ[ تكما أذاع ٧٢،لھ مييد�أوأعلنا ت

، ف@ـ:ة الصـمت Bنتخـا¦ي �شـ°ل �امـلبمصـر فقـط  MBCة خبـار وقنـامن ب~ن القنـوات الفضـائية محـل الرصـد ال@Ýمـت قنـاة النيـل لأل 

إذ أعــدا فقــرات حوارRــة تتعلــق بالعمليــة Bنتخابيــة وامللفــات ، بالصــمت إ)ــ� حــد مــا ONTVا الفضــائية املصــرRة و ب�نمــا ال@Ýمــت أيًضــ

ا مـن القضـايا نفسـjا محـل مـj~ن واخـتالف مواقفhdمر الذي دفـع ضـيوفjما إ)ـ� التطـرق ل;ـ:امج املر�ـ، ال�[ ستواجھ الرئ�س القادم

فــرغم مقاطعــة مقدمــة برنــامج �نــا العاصــمة ألحــد املــداخالت  CBCمــا بال´ســبة لقنــاة أ ٧٣.النقــاش ولكــن دون التفــوه فقــط بأســما�4م

داخلــة  احنـا مبrبقــاش عــارفcن النــاس احنـا Sــ' صــمت انتخــاdي انـا \عتــذر ل}sنــة /داء /عالمــي" :مــايو قائلــة ٢٥الjاتفيـة �ــ' حلقـة 

الزم مناصـري الس�ÓـÒ[ "قالـت بـالنص �ـ' ال;:نـامج نفسـھ ) صـمت انتخـا¦ي أيضـا(مـايو  ٢٤املذÑعـة نفسـjا �ـ' حلقـة إال أن ، "ايـة  تقـول 

ـ�� زي " اdkـوركروك"�و �يـن�Õ عPـ'  ي°ونو متأكدين ا?ي العالم �لة ب�ستù[ و�يقول �و �ين�Õ ب°ام ـس ، م̄ر 9نقـول اننـا عنـدنا ̀ر

  "؟!اDVوركروك" نا°� ع)'

يـد عPــ� دور بالتأك املر�ـd~ن ةواستعاضـت عـن دعايـ بالصـمت Bنتخـا¦ي ٧٤–إ)ـ� حـد مــا–ال@Ýمـت جرRـدة الشـروق  لeـdفبال´سـبة ل

ب�نمـــا خرقـــت جرRـــدة الـــوطن  ٧٥،خوانيـــة بتعطيـــل ســـ~: عمليـــات Bنتخابـــاتإ�Øديـــدات  بـــرازإ~ن Bنتخابـــات و اk*ـــ�ش والشـــرطة �ـــ' تـــأم

) مــايو ٢٥( �ــ' عــدد خــاص ، )وحمال�Øمــا ومؤRــد�Üم ملر�ــd~نا أخبــار عــنا جميــع صــفحات اk*رRــدة �âــ( الصــمت Bنتخــا¦ي �شــ°ل فــج

وكـذا مـع ، حصـاد القـوة و الضـعف صـباý'الس�ÓـÒ[ و : ملفـات العـدد �)ـإلإلشارة  حيث عرضت الوسيلة �عض العناوRن) خد قرارك(

 h نحياز للفقراء عودةB لشباب و التخلص من التبعيةك;: لأومع ال´سر ضد الفساد دور ، من والتوازن مع العالمالنجمة.  

مـايو تحـت دعـوى نقـل الeـdيفتان  ٢٤ا الصـمت Bنتخـا¦ي �شـ°ل وا)ـÕ يـوم تـأما جرRدة املصري اليوم وجرRـدة �hـرام فقـد اخ@:ق

رغــم أن ف@ـــ:ة الصـــمت ( ٧٧وحرRــة كتـــاب مقــاالت الـــرأي �ـــ' خــرق الصـــمت ٧٦،للمر�ـــd~ن قبــل بـــدء الصـــمت hخ~ــ:ة+*رRــات الســـاعات 

كمــا نقلــت جرRــدة �hــرام �ــ' اليــوم نفســھ أ�ــم تصــرRحات  )ال�ــ[ تظــل اk*رRــدة مســئولة عــن توقيــت ?شــر�ا أينــون الــر تمتــد أيضــا لف

اســتمر ) مــايو ٢٥(و�ــ' اليــوم التــا)' ). B٢و)ــ� ( �ــ' صــفح¥�ا الثالثــة املر�ــÕ عبــد الفتــاح الس�ÓــÒ[ �ــ' حــواره التلفزRــو?ي hخ~ــ: �ــ' صــدر

أحـــد املر�ـــd~ن وانتقـــد  اغل��ـــأي واملقـــاالت ال�ـــ[ امتـــدح أفقـــط عPـــ� صـــفحات الـــر  صـــور خـــرق اk*رRـــدتان للصـــمت ولكـــن عPـــ� نحـــو مق

 h Õ٧٨، خـــــراملر�ـــــ  h ـــــدةRن  اخ;ـــــ:ً ) مـــــايو ٢٥( �ـــــرام �ـــــ' العـــــدد نفســـــھكمـــــا ?شـــــرت جر~dخ~ـــــ:ةعـــــن اســـــتعدادات حمـــــالت املر�ـــــh  قبـــــل

�ـرام ?شـرت �ـ' ير بالـذكر أن جرRـدة h جـد. تطرقـت جرRـدة املصـري اليـوم للمر�ـd~ن �ـ' قوالـب fـdفية متعـددةب�نما  ٧٩.التصوRت

ب�نمـا القنـاة ، �سـÉب خـرق الصـمت Bنتخـا¦ي sVنـة متا\عـة الدعايـة للمر�ـcDن eشـكو صـدي البلـديفيـد  اخ;ـ:ً  ٢ص  مايو ٢٧عدد 

  !تؤكد ال@Ýامjا بالصمت

                                                           
٧٢

رغم أن املذÑعة سألت املتصلة ال�[ ، ا �يقول حاجةقو)� ال�P ان�� عايزاه �س احنا �� صمت انتخا¦ى محدش فين ٢٥/٥يذكر أن مذÑعة برنامج مصر ت´تصر قالت ملتصلة ابدت تاييد�ا للس�ÒÓ[ �' حلقة  

�ÒÓل لتأييد الس�ÝÞا �ن�Ëلوحدك وال �تاخدى معا�ى ناس فأجاب¥�ا املتصلة: سبق¥�ا بدقائق وقالت أ �(ÝÞت� :�ÒÓل للس�ÝÞل الب�ت �لھ �لھ �يÝÞ� احنا 
٧٣
�~: يا مصر ع�P الفضائية املصرRة صباح  kاونت ي �' حلقة اليوم نفسھ و�رنامج، مايو ٢٥راجع برنامج صباح ا �Pرئ�س مصر ع. 
٧٤
  . Xعالن الذي اجتل صفحت~ن من اk*رRدة تضمن صورا للمر�Õ عبد الفتاح الس�ÒÓ[ مع مسئو)' الشركة، �' اثناء ف@:ة الصمت ?شرت اk*رRدة اعالن لشركة امارتية تطلب موظف~ن مصرR~ن 
٧٥
  .�ذه ال¥�ديدات ابرو�Øا ايضا جرRدة املصري اليوم �' اليوم نفسھ ولكن ع�P نحو أقل حدة، ٧مايو ص  ٢٦ا عدد وكذ، ٥، ٣، ١مايو صفحات  ٢٤راجع عدد جرRدة الشروق  
٧٦
  .مايو ٢٤والصفحة hو)� بجرRدة الوطن عدد . من العدد نفسھ ٣وانظر ايضا ص ، "تحر�ات الساعات Bخ~:ة  :عنوان رئ�ÒÓ[، مايو ٢٤راجع الصفحة Bو)� من جرRدة �hرام عدد  
٧٧
 مايو ٢٤للمصري اليوم عدد  ٤راجع مقاالت ص  
٧٨
   ١٧و ١٦مايو املقاالت املؤRدة للس�ÒÓ[ ص  ٢٥وراجف �' جرRدة املصري اليوم عدد ، مايو �٢٥عدد �Bرام  ١١و ١٠راجع مقاالت ص  
٧٩
 .حملة صباý' تن·[ استعدادا�Øا ملراقبة الصناديق"و" ط تليفو?يالف خ ١٤حملة الس�ÒÓ[ تتا�ع ع;: " مايو تحت عناوRن ٢٥من عدد  ٤راجع hخبار امل´شورة �' ص  



لســـان مصـــادر أخبار�ـــا إذ ورد عPـــ� ، مـــايو ٢٥و ٢٤مـــا جرRـــدة اk*مjورRـــة فقـــد خرقـــت الصـــمت Bنتخـــا¦ي �شـــ°ل وا)ـــÕ �ـــ' عـــدد�Üا أ

جنÉية من العملية Bنتخابية واملر�d~ن بما تضمن أكما نقلت اk*رRدة مواقف dfف عر�ية و  ٨٠حد املر�d~نتصرRحات مؤRدة أل 

�رق الصمت Bنتخا¦يأو  ٨١،حد�ماأل  ة�عض العناوRن وBقتباسات ال�[ تنطوي ع�P دعايk ٨٢.تاحت ا+*ال لكتاب املقاالت  

ن Xذاعـــة اســـتمرت �ـــ' إذاعـــة أإال ، م°ـــان بالصـــمت Bنتخـــا¦يBل@ـــÝام قـــدر X  ٩٠.٩٠اول مقـــدمي بـــرامج راديـــو بال´ســـبة لإلذاعـــات حـــ

 X]ÒـــÓعبـــد الفتـــاح الس� Õـــدة للمر�ـــRا، عالنـــات املؤjمـــر الـــذ ،وإذاعـــة أجـــزاء مـــن خطاباتـــھ �ـــ' فواصـــلhذاعـــة �ـــ'  يX يؤكـــد اســـتمرار

ح@:امـــھ لف@ـــ:ة الصـــمت ســـواء �ـــ' ا�نمـــا راديـــو مصـــر اململـــوك للدولـــة فيحســـب لـــھ ب. انحياز�ـــا الوا)ـــÕ لـــھ مـــن بدايـــة عمليـــات الرصـــد

 .و �' ال;:امج اdkوارRة و?شرات hخبارأھ وإعالناتھ لفواص

كث~ـــ: مـــن وســـائل Xعـــالم قـــد استعاضـــت خـــالل ف@ـــ:ة الصـــمت Bنتخـــا¦ي عـــن اdkـــديث عـــن املر�ـــd~ن بـــال@:ك~Ý عPـــ�  نأجـــدير بالـــذكر 

�طاب التخوùR[ للمقاطع~kة والتاjأن من ج 'úمسا �Pخوانكيد عX  ـة أخـرىjنتخابـات مـن جB ـ� عرقلـةPيل ، املسلم~ن عÉـ' سـPفع

حيلـة  ةBنتخابـات ا+dسـوم: يام الصمت Bنتخـا¦ي بـأنأو)� أخبارRة �' افتتحت قناة القا�رة والناس ?شر�Øا X  –ال اdkصر– املثال

خبارRـــة إب�نمـــا �ـــ' ?شـــرة ، !اا واململـــون خارجيـــا واملjملـــون وطنًيـــواملرا�قـــون سياســـيً  نXخـــوا... واملـــرا�ق~ن إلفســـاد Bنتخابـــات Xخـــوان

ال تصـدق ... صـواتلـن يقـاطعوا وسـيقومون بإبطـال X  hخـواناحـذروا "ناشدت القناة نفسjا مشـا�د�Üا ، باليوم التا)' من الصمت

ب�نمــا وصــف أحــدى  ٨٣. خوانيــة صــÉيانيةإة فjــذه طرRقــة ن بــأن Bنتخابــات الرئاســية محســوم~واملــرا�ق~ن السياســي Xخــواندعــوات 

انا �ائن بو�ي^[ افعل ما يحلو .. وي أفنان بو�ي^[ " :املقاطع~ن قائلة –مايو ٢٥–�' برنامج طلقة ع�P الطرRق  ٩٠.٩٠مذÑعات راديو 

مـتعملش ��صـية دلــوق�[  ،عشـان ¢عمـل ��صـية تقـول انـا مـش نـازل او انـا حقـاطع او انـا حبطـل، مـش الزم.. انـزل .. )ـ' انـا ع�سـوي 

حــول ، مــايو ٢٤?شــرات اخبارRــة عPــ� مــدار يــوم  ٤ب�نمــا �ــ' راديــو مصــر تكــرر خ;ــ: �ــ' ". مصــر محتجالــك ابقــي اعمــل ��صــية �عــدين

 Xخـــوانوتـــم ضــبط عناصـــر ت´ت^ــ[ k*ماعـــة ، ر�ابيـــة �ــ' بùـــ[ ســـوRف ¢ســ¥�دف عرقلـــة Bنتخابــات الرئاســـيةإحبــاط الشـــرطة لعمليــة إ

  .يةXر�ابتماع للتخطيط للعمليات ثناء اجأاملسلم~ن 

مـــايو �عنـــوان  ٢٥مـــن عـــدد  ٣خ;ـــ: ص  ')ـــ� عرقلـــة العمليـــة Bنتخابيـــة �ـــإكفاعـــل ÑســـX  �²خـــوانفقـــد قامـــت  أمـــا جرRـــدة اk*مjورRـــة

ت �ــذا باإلضــافة ملــا امــتألت بــھ مقــاال  "Bنتخابــات الرئاســية يحــزاب يــومحــراق مقــار h يخططــون إل  Xخــوان:اdkركــة الوطنيــة تحــذر"

  .اk*رRدة من  *وم ع�P املقاطع~ن ع�P مدار يومي الصمت Bنتخا¦ي

   

                                                           
٨٠

يمتلـك �ارRزمـا  –الس��ÒÓ صورة حديثة لـزعيم Bمـة جمـال عبـد الناصـر "  :مايو قالت فيھ ٢٥للمر�Õ عبد الفتاح الس�ÒÓ[ �' خ;: بالصفحة hو)� من عدد  ورد مدح للس��ÒÓ ع�P لسان �عض املؤRدات 

وأقــرأ ايضــا تصــرRحات املصــادر ال�ــ[ تــم Bســتعانھ  "�ــل Bحــالم ســوف تتحقـق مــع املشــ~: –الس�Óــ�Ò يحمـل بــ~ن وجدانــھ وقلبــھ �مــوم الشــعب املصــرى  –� اعــادة الjيبــة للمنصــب خاصـة ا)ــ� جانــب قدرتــھ عPــ

 مايو ٢٥من عدد  ٦ص  "الشعب يوثق ثورتھ:القوى السياسية"تحقيق �عنوان 
٨١
 مايو ٢٥عدد  ٤ص " اق الثا?ىا�تمام عال^� باالستحق" راجع خ;: �عنوان 
٨٢
 .٢٠١٤مايو  ٢٥من عدد  ٢٣و ١٨راجع املقاالت الواردة �'  
٨٣
�طاب نفسھ قدمتھ القناة �' معظم برامجjا اdkوارRأجدير بالذكر  kمدى يومي الصمت  ةن ا �Pخوان حلقة  ومشن  *ل، وخاصة برنامج الرئ�س والناس) مايو ٢٥و ٢٤(عB �Pمايو ٢٥ع. 



  .املبحث الثالث التغطية �عالمية أليام /ق��اع الثالثة وف��ة الفرز وحkl إعالن النbيجة

*نـة العليــا بتمديــد يــام �عـد قــرار ال±أ ةاملمتــدة لثالثـ، Ñسـتعرض �ــذا املبحـث أ�ــم املالحظـات عPــ� التغطيـة Xعالميــة لعمليــة Bق@ـ:اع

  .ئل Xعالم �' سياق �ذه التغطيةبرز hخطاء املjنية ال�[ ارتكب¥�ا وساأا الضوء ع�P ملقيً ، التصوRت ليوم إضا�'

 X نتخــا¦ي شــارة �ــ' �ــذا الصــدد إ)ــ� ثمــة مشــ°لة قانونيــةوتجــدرB القــانون إذ مــا �ــان الصــمت إ، تتعلــق بمســألة الصــمت Õذ لــم يو)ــ

 �و)ــأم انــھ ي´ت·ـ[ ببدايــة السـاعات h ، ثنـاء عمليــة التصـوRت وح�ــ� ان¥�ا�4ـاأســاعة يمتـد كــذلك  ٤٨ـــــــاء التصــوRت بالـذي يبـدأ قبــل إجـر 

 h تول لمــن اليــومRمــر �نـــا يتعلــق بف. لتصـــوhنتخـــا¦ي وال�ــ[ تنطلــقلوB عطــاء الفرصـــة للنــاخب~ن للتفك~ـــ:إمـــن  ســفة فكـــرة الصــمت 

�ميتـھ أ مـر الـذي تتعـاظمh ، ث~:ات الدعايـة Xعالنيـةأ�عيدا عن تح~Ýات وسائل Xعالم وت ة�ش°ل �ادى وتحديد خيارا�Øم التصو�Rي

�طــــاب الــــدع~الســــيما بال´ســــبة لتــــأث، ســــاعة الســــابقة لــــھ ٤٨ــــــــولــــ�س فقــــط �ــــ' ال عPــــ� مــــدار يــــومي Bق@ــــ:اعkي : اßا h ــــ� ول �ــــ' اليــــومPع

بإم°ا�Ëــــا  Xعـــالم ال�ـــ[ا بطبيعـــة وســــائل يًضـــأمــــر h ور�مـــا يـــرتبط . يوعPـــ� اليـــوم الثــــا?منــــھ الســـاعات املتـــأخرة  'اتجا�ـــات التصـــوRت �ــــ

�عــد (جjــا املســائية �شــ°ل فـج �ــ' برام ةن تمــارس الدعايــأسـموعة حيـث يمكــن لوســائل Xعــالم املرئيــة وامل، لقــانون التحايـل عPــ� �ــذا ا

رغــم أن التصــوRت لــم (نتخــا¦ي قــد انت·ــ� صــمت B الب5*ــة أن ، ول و)ــ� مــن فجــر يــوم Bق@ــ:اع h وح�ــ� الســاعات h ) منتصــف الليــل

 و حدث فعال �' العديد من القنوات التلفزRونية ال�[ بدأ مذÑع و�و ما) يبدأ �عد
ً

 من إعالن ان¥�اء ف@:ة الصمت �ا �' الثانية عشر ليال

  .بما يدحض فكرة الصمت Bنتخا¦ي لضاملف م�' ممارسة الدعاية بحرRة ملر�jd محقي¥�أومن ثم 

واملؤشرات hولية ال�[ أعلن¥�ا وسائل Xعالم سواء ، ¢غطية Xعالم لعمليات الفرز وردود hفعال حولjا �Pع اأيضً  بحثامل �ذا يركز

  .ال´سبة ال�[ حصل عل�ا �ل مر�Õ وأ�شأن معدالت املشاركة 

 ٢١مــايقرب مــن (  %٣٧صــلت ن ?ســب التصــوRت و أعلــن رئــ�س ال±*نــة العليــا لالنتخابــات أمــايو  ٢٧أنــھ �ــ' مســاء يــوم جــدير بالــذكر  

مــايو �ـــم  ٢٨علنـــت حملــة املر�ـــÕ عبــد الفتــاح الس�ÓـــÒ[ أن عــدد املصـــوت~ن ح�ــ� صـــباح أكمــا  ٨٤، مـــن ø*ــم النـــاخب~ن)مليــون صــوت

الســـيما ، ن قـــرار مـــد التصـــوRت ليـــوم ثالـــث لـــن يـــؤدي إ)ـــ� رفـــع معـــدل التوصـــيات عPـــ� نحـــو واســـعأوســـط توقعـــات  ٨٥مليـــون  ٢٢حـــوا)' 

ن ?سـبة املشـاركة ال�ـ[ أعلن¥�ـا ال±*نـة أإال ، وسائل Xعالم ال�[ تا�عت Xقبال ع�P ال±*ان �' اليوم الثالـثحسبما ذكرت العديد من 

أي ، جمـا)' عـدد املصـوت~نإمـن % ١٠بمقـدار  ةتطـرح سـؤال حـول نجـاح اليـوم الثالـث وحـدة �ـ' رفـع ال´سـب% ٤٦وال�[ قدر�Øا بحـوا)' 

  مليون صوت ؟ ٥ كÈ: منأ

 'Pعالمية�م مالحظأوفيما يX تلك الف@:ة ات التغطية '�:- 

 الqوس �عالمي بrسبة املشاركة .١

لــــ�س عPــــ� مســــتوى ، ســــوف نجــــد�ا متناقضــــة جــــدا، إذ ت�بعنــــا التوصــــيفات Xعالميــــة ل´ســــب املشــــاركة خــــالل أيــــام Bق@ــــ:اع الثالثــــة

و�ــ' اليــوم  ٨٧شــر للeــdيفة نفسـjاوتوقيتـات ال´ ٨٦ولكـن ر�مــا عPــ� مسـتوى ســاعات البــث، خــرومـن يــوم أل ، الوسـائل و¦عضــjا الــبعض

ن مبالغــــة Xعالميــــ~ن �ــــ' بدايــــة يــــوم أإال ، لتطــــور عمليــــة التصــــوRت عPــــ� مــــدار اليــــوم اا نظــــرً ورغــــم أن hمــــر قــــد يبــــدو منطقًيــــ، نفســــھ

 h ق@:اعBعأوضع¥�م �' م، ول مثالÑا صتم الف@:ة املسائية أن املشاركة لم تكن غ~: مسبوقة كما  وزق �عدما كشف مذjاباًح وصف ،

عh �Pقـل �ـ' –مف@:ضة تصورات عن ?سب Xقبال ر�ما لم تتحقق ٨٨وكذا عناوRن الdeف ال�[ خرجت لألسواق قبل بدء Bق@:اع

 h ا –ول اليوم�Øكما صور .  

اءت فعPـ� سـÉيل املثـال جـ، عـدم fـd¥�ا �عـد إعـالن ال±*نـة العليـا الن�يجـة ال��ائيـة التقـديرات قـد ثÉـت ن اغلب �ذهأاk*دير بالذكر 

مــذÑعات قنــاة صــدى البلــد واحتفــت بــھ �ــ' منتصــف  ىحــدإأقــل مــن العــدد الــذي عرضــتھ  ?ســبة املشــاركة كمــا أعلن¥�ــا ال±*نــة العليــا

                                                           
٨٤
  �Pدة الشروق عدد راجع عRو)� من جرh صر الصفحةdkيل املثال ال اÉياة مساء يوم ، مايو ٢٨سdkفضائية ا �Pياة اليوم عdkبرنامج ا �Pح صو¢ي لرئ�س ال±*نة العليا عRمايو ٢٧نقال عن تصر.   
٨٥
  ألف أدلوا بأصوا�Øم ٤٠٠ومليونا  ٢٢ :"الس�ÒÓ["غرفة عمليات حملة : مايو �عنوان ٢٨وذلك حسب تصرRحات k*رRدة الوطن �' عدد  
٨٦
 �Rة أشمل عن اليوم التصوRا رؤ�Üبال°املمن الطبي²' ان تختلف تقديرات ال;:امج الصباحية ل´سب املشاركة عن ال;:امج ال´سائية ال�[ يف@:ض ان لد ] 
٨٧
 .تطورات املشjد Bنتخا¦ي مقارنة بقدر�Øا ع�P متا�عة، يحدد توقيت إرسال ل±*رRدة للمطبعة ø*م املعلومات ال�[ ت�يحjا صفحا�Øا 
٨٨
  .مايو ٢٥مايو وال�[ تطرح لألسواق �' الساعات hخ~:ة من ليل اليوم السابق  ٢٦يقصد �نا أعداد الdeف ليوم  



ب�نما ذكرت مذÑعة أخرى ع�P القناة نفسjا �' اليوم نفسـھ ?سـبة تصـوRت  ٨٩.اليوم الثالث للتصوRت بفارق يزRد عن مليون ��ص

  ٩٠.بحوا)' مليو?ي ونصف مليون صوتأقل من تلك ال�[ أعلن¥�ا ال±*نة 

وحافظـــت قـــدر Xم°ـــان عPـــ� ن;ـــ:ة ، ن تقـــر بكثافـــة التصـــوRت مـــن اليـــوم hول أأغلـــب وســـائل Xعـــالم املكتو�ـــة محـــل الرصـــد اختـــارت 

�اصـة–ع�P عكس القنوات الفضائية  ٩١، ¢غطية واحدة تؤكد كثافة التصوRت ع�P مدار hيام الثالثةkال�ـ[ ¢غ~ـ:ت لغـة  –السـيما ا

 h ا �' مساء اليوم�âـزن خطاdkالـة مـن الفـزع واdk ول لالق@:اع ليتحـول العديـد مـن إعالم�ـا–jعالميـ~ن بالX ا أحـدjسـ@:يا �ال�ـ[ وصـف

وتلقــت القنــوات اتصــاالت �اتفيــة مــن  ٩٣.�Ëــا أقــل مــن املتوقــعأفضــل hحــوال أ�ســÉب ?ســبة املشــاركة ال�ــ[ وصــفو�ا �ــ'  ٩٢–Xعالميــة

ن النـاخب~ن بـالÝÞول و وناشد Xعالميـ ٩٥، أو ال�[ تحاول تقديم تفس~:ات لذلك ٩٤صدومة لضعف Xقبالامل اk*ما�~:و املتخصص~ن 

وذلـك رغـم محـاوالت الوسـائل ، ك;: �' اليـوم التـا)' مسـتخدم~ن �افـة Bسـتماالت ال@:�يÉيـة وال@:غيÉيـة dkـ�6م عPـ� التصـوRتأبكثافة 

 ؤ تفــا اململوكــة للدولــة تقــديم صــورة أكÈــ:
ً

hمــر الــذي دفــع أحــد ضــيوف  ٩٦،دالت التصــوRت صــباح اليــوم الثالــث لالق@ــ:اع �شــان معــال

حـــد أودفـــع  ٩٧.عPـــ� الjـــواء بـــأ�Ëم يäـــd°ون عPـــ� النـــاس) الـــذي أقـــر توافـــد النـــاخب~ن( التلفزRـــون املصـــري إ)ـــ� ا�Øـــام املذÑعـــة ومراســـلjا

ملراسل صباح اليوم الثا?ي لالق@ـ:اع عـن مدينـة مذ²Ñ' راديو مصر ال�Øام أحد مراسليھ بال�شاؤم وقطع Bتصال معھ �عدما قال لھ ا

  ٩٨.بال شبھ متوسط من الناخبcنإقالتصو�ت منعدم و سو�اج أن 

مـــايو حـــول  ٢٦ن مســـاء يــوم مـــايو مــا أقـــره عـــدد مــن املـــذÑع~ ٢٧ تجا�لـــت معظـــم أعــداد الeـــdف الصـــادرة بتــارRخ عPــ� اk*انـــب hخــر

نـــھ أ�ـــرام تصـــف Xقبـــال بفتجـــد عPـــ� ســـÉيل املثـــال جرRـــدة h وRت فجـــاءت عنـــاو��Rم تؤكـــد كثافـــة التصـــ، ضـــعف معـــدالت التصـــوRت

 ]Ùرجان شـعjـروج العظـيم، )١ص (م�kـوم اRـ� ) ٤ص(وPـ� أوتؤكـد عPلـة عRن اصـطفوا �ـ' طـواب~: طو~Rبـواب ال±*ـان أن ماليـ~ن املصـر

h ــ�Pعـــن  )٣ص( قــل قبـــل فــتح ال±*ــان بنحــو ســاعة ع عـــن خ;ــ: ورد ١٠٣نا�يــك  اســتخدمت �لمــات مثـــل Bنتخابــات  �ــ' �ــذا العــدد 

مـر نفسـھ اتبعتـھ جرRـدة h ) ي مjيـبديمقراطـمشـjد ، م±dمـة راßعـة، Xر�ـابا+dافظـات ت´تصـر ملصـر وتقjـر ، يديمقراطالعرس الـ(

]ÒÓا الرئ��Ëة �' عنواRورjم*kحوا�' " الشعب يختار املستقبل" ا 'Sصفحات العدد تا\عت  ١٥٣و K(في عن /نتخابات عDµ فن

  ٩٩.ا املن¡- نفسھ �' املبالغةتكذلك جرRد¢ي الوطن واملصري اليوم اتبع.قبال S' معظم محافظات اsVمqور�ةاsVر�دة معدالت �

�ـ' عـدد مـن  ١٠٠قبـالب~ن الeـdف ال�ـ[ اع@:فـت بضـعف X ن جرRدة الشروق ت°اد ت°ون الوحيدةأوتجدر Xشارة �' �ذا الصدد إ)� 

ف�ـــdت أ كمــا، و�ـــ' hعــداد الالحقــة ١٠٢،)مــايو ٢٧عــدد ( اليـــوم hول لالق@ــ:اعســواق قبــل �Ëايــة �ــ' عــدد�ا املطـــروح باأل  ١٠١، املنــاطق

                                                           
٨٩
  "سبة لديموقراطيات العالم ¢عت;: جيدةو�ال´% ٤٨الف Ñع�ù ?سبة  ١٣٥مليون و ٢٦ح�� Bن ?سب التصوRت تقول با�Ëا وصلت ل: مايو قالت ٢٨صدى البلد �'  ةحسب تصرRحات مذÑعة قنا 
٩٠
اdkمــد 7   أع�ــ� الــديمقراطيات �ــ' العــالم مف�ــاش �ــذه ال´ســب فاحنــا% ٤٠بنقــارب عPــ� % ٣٧لـــ  ٣٥ب´ــت°لم مــن "): اليــوم الثالــث للتصــوRت( مــايو ٢٨أحــدى مــذÑعات برنــامج مصــر ت´تصــر قالــت �ــ' حلقــة  

 "Òñ[ء عظيم �� حد ذاتھ
٩١
  :مايو ٢٧الdeف املصرRة صباح يوم  انظر صورة مجمعة لعناوRن 

 content/uploads/2014/06/10338338_10152499049643408_5816592427759637128_n.jpg-http://www.cihrs.org/wp   
٩٢
    http://www.youtube.com/watch?v=1AG2y9KlaeI:ع�P الرابط التا)'، مايو ٢٧ع�P حد وصف مذÑع برنامج أخر كالم �' مقدمتھ يوم  ذلك 
٩٣
ل املشـاركة �ـ' اليـوم hول �ـ' تحقيـق fـdفي مeـdوب بمقـاطع م�ـ*لة ?شـرتھ عPـ� موقفـھ Bلك@:و?ـي �ـ' جمعت جرRدة املصري اليوم البعض من موقاف Xعالمي~ن وردود أفعـالjم حـول انحفـاض معـد 

 .وماي ٢٧بتارRخ )تقرRر(» ف~ن بتوع التفوRض؟.. ورجعوا مرÒÚ[.. اتوكسوا«: »ضعف التصوRت«إعالميون عن تقرRر �عنوان 
٩٤
 عPـــــــــــــــ� الـــــــــــــــرابط التـــــــــــــــا)'، مـــــــــــــــايو ٢٦وذلـــــــــــــــك �ـــــــــــــــ' حلقـــــــــــــــة ، عPـــــــــــــــ� ســـــــــــــــÉيل املثـــــــــــــــال تلقـــــــــــــــى مـــــــــــــــذÑع برنـــــــــــــــامج عPـــــــــــــــ� مســـــــــــــــئولي�[ م°املـــــــــــــــة تلفزRونيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن مواطنـــــــــــــــة تب°ـــــــــــــــي ألن ال±*ـــــــــــــــان فارغـــــــــــــــة 

http://www.youtube.com/watch?v=U3Pfl8gkzqw  
٩٥
ذ�ــول " وذلــك تحــت عنــوان، ناشــد ضــيوفjا املــواطن~ن بــالÝÞول لالنتخابــات، أن قنــاة اk*زRــرة أعــدت تقرRــرا تلفزRونيــا جمعــت فيــھ معظــم املــاقطع ال�ــ[ أقــر ف�ــا Xعالميــ~ن ضــعف التصــوRتجــدير بالــذكر  

 :تجدونــــــــھ عPــــــــ� الــــــــرابط التــــــــا)'. ع الثالثــــــــة بمقاطعــــــــة الشــــــــعب لالنتخابــــــــاتتاكيــــــــدا م��ــــــــا عPــــــــ� مــــــــا روجتــــــــھ عPــــــــ� مــــــــدار ايــــــــام Bق@ــــــــ:ا" وصــــــــدمة �ــــــــ' وســــــــائل Xعــــــــالم املصــــــــرRة �ســــــــÉب ضــــــــعف Xقبــــــــال

http://www.youtube.com/watch?v=Jt_hnbGAg2o   
٩٦

ومحاولة ، قبال محاوال إيجاد امل;:رات لذلك والتأكيد ع�P تصاعده �' الساعات Bخ~:ة من ال��ارحيث يقر املراسل ضعف X، مايو ٢٧يوم  ١٢:٢٣ع�P سÉيل املثال شا�د الفضائية املصرRة �' الدقيقة  

    youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=AsXrbXRwIuU&feature=:ع�P الرابط التا)'، املذÑعة تجا�ل املعلومة
٩٧
   http://www.youtube.com/watch?v=7s9fG9oyMBs: مايو ع�P الفضائية املصرRة تجدو�Ëا ع�P الرابط التا)' ٢٨حلقة  
٩٨
ال@ـ:وRج لفكـرة ان Bنتخابـات محسـومة وان املنافسـة غ~ــ:  وأكـد للمـذÑع بـان" الدقjليـة" قبـال �ـ' محافظتـھراديـو مصـر �ـ' اليـوم نفسـھ ¢عمـد ان Ñسـوق ت;:يـرات لضــعف X ~نجـدير بالـذكر أن أحـد مراسـل 

عمـل بخبـث تقـول ال ?سـ�بعد ان �نـاك آلـة جjنميـة ¢، ماكينات العمل عB �Pرض لم تكـن موجـودة,, حقيقة وحمالت املر�d~ن عB �Pرض �ان ادا�4م ضعيف ولم يكن لjم وجود عB �Pرض dkث املواطن~ن

  ".ان Bنتخابات محسومة ونأمل ان الساعات القادمة يذ�ب �ل مواطن الدالء بصوتھ
٩٩
 .مايو ٢٧و ٢٦راجع أعداد الdeيفت~ن يومي  

١٠٠
 .إمبابة ¢ش°و ضعف Bقبال" خ;: �عنوان  ٥ص ) اليوم Bخ~: للتصوRت( مايو ٢٨يذكر أن جرRدة اk*مjورRة ذكرت �' خ;: واحد فقط يوم  
١٠١
الصـناديق (  مـايو �عنـوان ٢٨وكـذا العنـوان الرئ�ÓـÒ[ ل±*رRـدة بالصـفحة Bو)ـ� عـدد )( ?سبة التصوRت و �ذا Bقبـال اقـل ممـا تمن�نـاه % ٢٠ رئ�س k*نة BسكندرRة: ( التاسعة ٩مايو ص  ٢٧راجع عدد  

  )ضا�'بيوم ا ¢عاk- ضعف التصوRت العليا لالنتخابات( واخر بالصفحة نفسjا، )تبحث عن ناخب~ن
١٠٢

مصـر تلÙـ[ النـداء والطـواب~: " فقالـت، قبـال وال يحـدد�اف±*ـأت لعنـوان إ?شـاßي ال يقـر ?سـبة X سـية�ن تÉتعـد عـن املبالغـة �ـ' عنـوان صـفح¥�ا الرئأحاولـت جرRـدة الشـروق ) مـايو ٢٧( يضـاأ�' �ذا العـدد  



 h ـــدة ا+*ـــال لكتـــاب الـــرأي لطـــرحRر*kقبـــالأوتحليـــل ، ســـئلة حـــول ?ســـب املشـــاركةاX حات الرمـــوز أو  ١٠٣ســـباب ضـــعفRبـــرزت تصـــر

�اصــة بضــعف كمــا ¢عمــدت نقــل رد فعــل العــالم ع ١٠٤،السياســية ال�ــ[ ¢شــ~: إ)ــ� ضــعف املشــاركة �ــ' اليــوم hول kــ� �ــذه الفرضــية اP

  .مايو ٢٩فأبرزت عناوRن العديد من الdeف العاملية ال�[ تقر ضعف املشاركة وذلك �' عدد�ا الصادر �' ، التصوRت

 و و¦شـــ°ل عـــام اتخـــذ Xعالميـــ
ً

وقـــد �ـــان خطـــاب م°افحـــة ،  مختلفـــة لرفـــع معـــدالت املشـــاركة وتحف~ـــÝ املـــواطن~ن عPـــ� التصـــوRتن ســـبال

ففيما تذكر مذÑعة برنامج �نا العاصمة ع�P  ١٠٥،ب~ن Xعالمي~ن ااملسلم~ن الوسيلة hكÈ: ان�شارً  Xخوانرا�ية وتوظيف ك Xر�اب

CBC h س وßقبـاط أن مشـارك¥�م سـت°ون انتقاًمـ، عمال العنـف ضـد�مأقباط بحرق الكناh ا مـن الفصـيل الـذي �ـ' محاولـة إلقنـاع

فـيلم ¢�ـ*يÑ 'Pسـتعرض لقطـات  امج عPـ� مسـئولي�[ عPـ� صـدى البلـد إ)ـ� عـرضk*ـأ مـذÑع برنـ ١٠٦،طاملا اضطjد�م وحرق كناßسـjم

باط وفيــديو�ات ألمjــات مــن مــاتوا وأســر�م و�ــم يب°ــون وRصــرخون ضــلتفج~ــ:ات مــديرRات hمــن وحــرق الكنــاßس وتفج~ــ: ســيارات ال

و افات املقبوض عل�م و�� �Ëايـة الفيـديواع@:  [سالم السياÒÚتيار X  ')� لقطات من �Øديدات قيادات بارزة �إضافة ع�P أوالد�م باإل 

 �ÒــÓم "يقــول  –�ــ' ذلــك الوقــت–صــوت املشــ~: عبــدالفتاح الس�jــدنا ســقوطRداء لــن يزjقيًنــصــرارً إال إ�ــؤالء الشــRمــة وRــ� ا وعزPن أا ع

¢عــود �ــذه  وعلــق املــذÑع الزم الÞــÝول ح�ــ� ال "نظــل نقاتــل �ــل مــن يقاتلنــا �ــل مــن يرفــع الســالح �ــ� مواجjــة اk*ــ�ش والشــرطة والدولــة

  .ية دىXر�اباوعوا ت´سوا جرائم اk*ماعة ، يةXر�ابأنا بذÑعھ عشان افكر املشا�دين بجرائم اk*ماعة ، املشا�د مرة أخرى 

  خــرأ ام;ــ:ًر ) مــايو ٢٧(فيمــا وجــدت مقدمــة برنــامج مصــر ت´تخــب الــرئ�س عPــ� قنــاة القــا�رة والنــاس 
ً
احنــا مــش نــازل~ن ن´تخــب ": قائلــة

ممكـن اdkمــاس ي°ـون جـاي مــن ا?ـي نــازل ": وتا�عــت "Xخـواننصـوت ضــد املشـروع hمرR°ـي الPــ' فرضـوا بيــھ علينـا رئـ�س احنـا نــازل~ن 

�طــاب تر�يÙــ[ اك;ــ: موجjــا كالمــھ للمقــاطع~نب�نمــا ، "ادي صــو¢ي ضــد املشــروع hمرR°ــيk ــأ*k اjــ� القنــاة نفســPع أخــر عÑعيــب  ":مــذ

بقــول لألخـوة املكسـل~ن انــت �ـان ممكـن جــدا ، مـأنتخ ب�تفــرج عPـ� التليفزRـون جـدا واحـد كسـول م~ــ:وحش ي´تخـب قاعـد �ــ' مارRنـا وال 

والPـــ' مـــش مصـــدق�ù يفـــتح التليفزRـــون Ñشـــوف رقـــاب ، ي°ـــون مصـــ~:ك ان رقابتـــك تتعلـــق عPـــ� بـــاب الب�ـــت الPـــ' انـــت قاعـــد مـــأنتخ فيـــھ

  ."اخواتنا �' سورRا الP' ا¢علقت ع�P ابواب بالد�م

 :مايو محفـزا النـاس عPـ� املشـاركة ٢٦نامج مصر ت´تصر ع�P فضائية صدى البلد �' حلقتھ �' و�و ما عاد وأكد عليھ احد مذ²Ñ' بر 

مليـون  ٣٠/٣٤مليـون عشـان نكسـر حـاجز  ٢٥قـل ال£ـgول بكـره ذا لـم يـتم ع)ـP KإاUVيار القادم أسوأ أسوأ ممـا تتخيلـون دوليـا "

السـنة ال)ـK انتـوا شـوفتو9ا سـنة أخـرى اسـوأ "وأضـاف  ،"سرتھأزمة KS 9ذا الوطن و�ل واحد 9يدفع التمن 9و و أ9يبقى عندنا 

  ."مما تتخيل

أن دور �عــالم خــالل ف�ــ�ة /ق�ــ�اع يتمحــور Sــ' نقــل مجر�ــات عمليــة التصــو�ت و¹eــsيع املــواطنcن ع)ــK ونكــرر Sــ' 9ــذا الصــدد 

�ــÒأخطــاب تر�يÙــ[ عPـ�  ذلــك ي ن ينطــو أدون  شـاركةاملRعالميــو ، [و تحرX ــل ودون أن ي±*ـأRالتحق~ـ: مــن أعــداد املشــاركةو أن لل¥�و ،

عPـ�  وال�×ـ*يع ١٠٧،وضمان سالمة العمليـة Bنتخابيـة نقل الواقع بصورة محايدةع�P  ن قيام Xعالم �âذا الدور مرتبط بقدرتھأإذ 

ÚــÒ[ ولـ�س مـن منطلــق Bنتقـام مـن تيـار سيا، مـن منطلـق مبــدأ املواطنـة الـذي Ñعـزز مــن حـق املـواطن �ـ' صــناعة القـرار ف�ـا املشـاركة

hمر الذي يرفع عن Xعـالم مسـئولية نتـائج التصـوRت و¢غ~ـ: اتجا�ـات . طراف دولية معينةأو معاداة أللعالم توجيھ رسالة و أمع~ن 

، تمديـد التصـوRت لليـوم الثالـثال±*نة العليـا ب �عد قرارالعديد من Xعالمي~ن لبعضjم البعض  ةhمر الذي يفسر إدان، التصوRت

رقـــــام ال�ـــــ[ ¢عكـــــس كثافـــــة و�ØوRـــــل إعالمـــــي ال يتفـــــق مـــــع h ، جـــــاء اســـــتجابة ملعلومـــــات إعالميـــــة مغلوطـــــة القـــــرار نأإذ اعت;ـــــ: �عضـــــjم 

                                                                                                                                                                                                   

  .)عصر جديد من شوارع العاصمةأن الطواب~: ¢علن ميالد ) ٥و ٤( معت;:ة �' صفحا�Øا الداخلية، ت´نصر للثورة
١٠٣
 مايو ٢٩من عدد  ١٦وص ، ٤وكذا ص ، ٢٠١٤مايو  ٢٧راجع مقاالت العدد الصادر من جرRدة الشروق �'  
١٠٤
�ـ' اشــارة للس�ÓــÒ[ �ـ' محاولــة مــ��م  ~نو التفــوا حـول مر�ــÕ معــ املشــjد مسـئولية الفاســدين الــذين تصـدروا ضــعف Bقبــال:"مــايو يقــول فيـھ ٢٨راجـع عPــ� سـÉيل املثــال تصــرRح لـرئ�س حــزب الوفــد �عـدد  

 .مقرا بضعف التصوRت" من الفساد لغسل ايد�Üم
١٠٥

  B 'ت وقـرر املشـاركة �ـRول للتصـوB خـوان اجتمـع �ـ' اليـومX عالميـة أن تنظـيمX أو املقاطعـة�انت أ�م الدعاوي ال�[ أطلق¥�ا �عـض القنـوات واملواقـع 'ýحمـدي صـبا Õـ. نتخابـات لـدعم املر�ـPراجـع ع �

 .مايو ٢٦سÉيل املثال حلقة برنامج مصر ت´تصر ع�P فضائية صدى البلد 
١٠٦

 ) �عـد �Ëايـة يـوم التصـوRت الثـا?ي( مـايو  ٢٧مقدمة برنامج �نا العاصمة عPـ� فضـائية ÚـÒ[ ¦ـي ÚـÒ[ حلقـة  
ً
تجدونـھ عPـ� ، أقـول لألقبـاط تـذكروا Bر�ـاب الـذي ¢عرضـتم لjـم والكنـاßس ا+dروقـة: قالـت نصـا

   http://www.youtube.com/watch?v=W7OcgwSSg8M: الرابط التا)'
١٠٧

دى Bعـالم املصـرى بمـدى �نـاك �ـوس لـ: مـايو ٢٧والتواصل مع املراسل~ن فقط للتعرف ع�P ?سـب Bقبـال قـائال �ـ' مداخلـة يـوم ، انتقد أحد مراسP' راديو مصر ما اعت;:ه �وس إعالمي ب´سب املشاركة 

Bقبــال ســيذÑعھ القا%ــÒ[ ا�ــم حاجــة نراقــب العمليــة Bنتخابيــة وان �نــاك مــا يخــالف ، ونحــن مjمتنــا ايضــا ان نرصــد Bعــداد ونرصــد ســالمة العمليــة Bنتخابيــة و�ــل �نــاك خروقــات او ¢ســjيالت، Bقبــال

  ".القانون وàعطل العملية Bنتخابية



ن ال±*ــان ســت°ون أمقــرRن ، لjــذا ال¥�وRــل ت�Ëــا اســتجابألا عPــ� ال±*نــة ا ضــارRً كمــا شــن العديــد مــن Xعالميــ~ن  *وًمــ ١٠٨،التصــوRت

  .وRطعن �' س~: العمليةوأن القرار يحرج املر�d~ن  ١٠٩،فارغة �' اليوم الثالث

 ١١٠الstوم ع)K املقاطعcن و�ساءة لqم .٢

وسـ��م ، املقـاطع~ن ھk*أ Xعـالم أيضـا إ)ـ� ¢شـوRإذ ، فاض معدالت املشاركة بارتفاع حدة ال¡*وم ع�P املقاطع~نخارتبطت دعاوى ان

 
ً
 ، خ~:ة لدفعjم للمشـاركةأ�وسيلة  ١١١، اوأحيان

ً
واسـتخدمت ، خ~ـ:ة علـ�مأقـة ضـغط  توظيـف خطـاب الوطنيـة وBنتمـاء �ور محـاوال

وتوصـيفات قاسـية وصـلت ، ما ب~ن إعالنات وفواصل ع�P القنوات املرئية، �' ذلك وسائل Xعالم �افة الفنون الdeفية وXعالمية

ا بــــإبراز الeـــdف ل°لمـــات املصــــادر ال�ـــ[ تتضــــمن  *ومـــا عPــــ� مـــرورً ، ل±dـــض عPـــ� الكرا�يــــة وXقصـــاء مــــن مـــذ²Ñ' ال;ـــ:امج اdkوارRــــة

�يانــة واj*kــلاkم باjيل املثــال ١١٢.ملقــاطع~ن �ــ' أخبار�ــا وكــذا ?شــر املقــاالت شــديدة ال¡*ــوم علــ�م وال�ــ[ تصــفÉــ� ســPمــايو  �٢٦ــ' : فع

�Ëم مجــــرد أو¦عــــد ســــاعات مــــن بــــدء Bق@ــــ:اع وصــــف مــــذÑع برنــــامج كــــالم وســــط البلــــد عPــــ� راديــــو مصــــر اململــــوك للدولــــة املقــــاطع~ن بــــ

يات مصـر و�ـم و��تعـاk*وا �ـ' مس�شـف، لوا من خ~: مصـر وRحصـلوا عPـ� دعـم خسـارة فـ�ممحسو�~ن علينا مصرR~ن بيا�"��اص أ

  ."و ي´شر الدم وم��م الP' ساكت مش ب�ت°لمأم��م من يخون العjد 
ً

بـدأت �ـ' (جjـا  بـ~ن برامب�نما أعدت قناة القا�رة والناس فاصـال

وتــأ¢ي الطفلــة ).ان�ــ[ بتحÙــ[ مصــر؟(ســؤال عPــ� الشاشــة  يــتم كتابــة :�ــ' حــدود ســت ســنوات" ةطفلــ"عبــارة عــن ) مــايو ٢٨إذاعتــھ يــوم 

 "تقول 
ً
اقولـھ انـت ار9ـاdي روح عـ�ش Sـ' بلـد ":تأ¢ي الطفلة وتجيـب .!)تقو)' ايھ لP' ميÝÞلش Bنتخابات( يكتب ع�P الشاشة .. ."طبعا

لـو مـش b9شـارك تانية متعش 9نا عشان دي مصر انت متعرفش ¤ع�º ايـھ مصـر لـو 9ت£ـgل وeشـارك عـ�ش Sـ' مصـر وخـد حر�تـك 

  "!اطلع برا مصر 

ال " :ا مـــ��م �ـــ' جملـــة كتب¥�ـــا العديـــد مــن املـــرات عPـــ� مـــدار يـــومي التصـــوRت عPـــ� شاشـــ¥�ا جـــاء نصـــjاا م�شـــددً كمــا أعلنـــت القنـــاة موقًفـــ

�Üـا أ .ألحـدذا ضـاع Bل@ـÝام بالـدين والـوطن فـال كرامـة إن يل@ـÝم بواجبـھ نحـو وطنـھ و أاملل@ـÝم بدينـھ يجـب . كرامة ملن ي@ـ:ك مصـ~: وطنـھ

  .خبارRةباإلضافة لل¡*وم ع�P املقاطع~ن �' برامجjا اdkوارRة و?شرا�Øا X  ."م �' وطنكم بالتصوRتكونوا كرامتاملصرRون ص

سـباب مقــاطع¥�م لالنتخابــات عPــ� النحـو الــذي اســتطلعت بــھ اتجا�ــات أي املقــاطع~ن عــن أيــة وســيلة إعالميـة اســتطالع ر ألـم تحــاول 

 الدولــة :شــباب مقــاطعون �ــ' الســوàس(: راء �عضــjم �ــ' موضــوع �عنــوانأجرRــدة الشــروق اســتطالع  حاولــتوح�ــ� عنــدما ، التصــوRت

�;: وضـــعت ١١٣)بقـــانون التظـــا�ر و عاقب�نـــا �ملتنـــاأkاصـــة بـــا�kســـامة أاللـــواء "و التعليـــق  رجـــل جـــ�ش يّقبـــل طفـــل صـــغ~: الصـــورة ا

  !"مام k*نة بالسوàسأطفال حد h أيقبل  عسكر

 انات /ق��اع بما ينطوي ع)K خداع للمتلقيعدم الدقة S' نقل بي .٣

انحيــــاز وا)ــــdة �ــــ' �عــــض الوســـــائل  ةمــــر الــــذي حمــــل شــــ��h ، غابــــت الدقــــة �شــــ°ل وا)ــــÕ عــــن التغطيــــة Xعالميــــة ليــــومي Bق@ـــــ:اع

�ـــ' خ;ـــ: ، مـــايو ٢٧ فعPـــ� ســـÉيل املثـــال عرضـــت جرRـــدة املصـــري اليـــوم صـــورا للنـــاخب~ن بمال�ـــس شـــتوRة �ـــ' عـــدد�ا الصـــادر، Xعالميــة

طواب~: الناخب~ن منذ الصـباح �ـ' " وكتÉت اk*رRدة ¢عليقا ع�P الصورة" جنوب الصعيد التصوRت تحت حراسة الjلي°و�@:" :�عنوان

                                                           
١٠٨
 . مايو ٢٧الفضائية املصرRة يوم وتا�ع ، مايو ٢٧ال اdkصر حلقة برنامج الرئ�س والناس و�رنامج مصر ت´تحب الرئ�س ع�P فضائية القا�رة والناس راجع ع�P سÉيل املثال  
١٠٩
: تجدونــھ عPــ� الــرابط التــا)'، مــايو ٢٧حلقــة " لم بكــرة وال±*ــان فاضــية يــا فرحــة اk*زRــرة فينــاعــايزة تفــرج علينــا العــا" شــا�د عPــ� ســÉيل املثــال انفعــال أحــد مــذ²Ñ' قنــاة صــدى البلــد وا�Øاماتــھ ل±*نــة با�Ëــا 

http://www.youtube.com/watch?v=vVfWsykOscs  
١١٠
�ـارج عPـ� النحــو السـلÙ[ نفسـھ وانمـا بـدأ اdkـديث، �ـذا ال¡*ـوم لـم ي@ــÝامن فقـط مـع ف@ــ:ة Bق@ـ:اع �ـ' الــداخل kت باRــة �ـ' ، عــن املقـاطع~ن مـع التصــوRورjم*kـدة اRم ١٩ح�ـ� ان أحــد مقـاالت جر�Ëمـايو بــا ،

�عنـوان  ١٨مـايو ص  ٢٢دة نفسـjا عـدد وأقرأ أيضا مقال باk*رRـ. ا�Ëم �اذبون مزورون حاقدون ال ي´تمون لjذا الشعب hصيل بصلة من قرRب أو �عيد، دخالء علينا اندسوا بي´نا وأدعو ا�Ëم مصرR~ن مثلنا

 وال عذر للمتخلف~ن.. مصر ت´تظرنا"

 
١١١
لــ�س لjــم وزن سياÚــÒ[ او وزن �ــ' وظيفــة او وزن ا�ــادي^[ او ، ال Ñســاوا ñــÒ[ء، عواطليــة، صــيع"بــا�Ëم  مــايو٢٥يــوم  ONTVوصــفjم احــد مــذ²Ñ' برنــامج الــرئ�س عPــ� فضــائية : عPــ� ســÉيل املثــال ال اdkصــر 

  ".?يعل^[ او ا?سا
١١٢

، /ن يـدعون لتكـرار عصـر الليمـون بانتخـاب حمـدين !املقـاطع~ن :مـايو تقـول فيـھ ال°اتبـة ٢٠و انت يا حمدين ملاذا ال تجيب عـن Bسـئلة بجرRـدة املصـري اليـوم عـدد  "أقرأ ع�P سÉيل املثال مقال �عنوان 

 :مـــايو تقـــول ال°اتبـــة ٢١وأقـــر أيضـــا مقـــال الفرصـــة Bخ~ـــ:ة بجرRـــدة �hـــرام عـــدد ، ..ر�نـــا ياخـــد�وا، علمـــون وترRـــدون خـــراب البلـــدأ�Üـــا اj*kـــالء الـــذين ال تت!.. مســـتخدم~ن نفـــس املتـــاجرة بـــدم الشـــjداء والثـــورة

  .فال نملك أمام غبا�4م السيا�ÒÚ إال أن ن@:كjم ينعمون بالع�ش �� غيبو�ة لن Ñس�يقظوا م��ا، املقاطعون وعاصرو الليمون 
١١٣
   ،مايو ٢٨من عدد  �٧ان �ذا �' ص  



كيــد عPــ� كثافــة املشــاركة �ــ' أومــع ذلــك وظف¥�ــا اk*رRــدة للت، رشــيفية ومــن اســتحقاقات انتخابيــة ســابقةأرغــم أن الصــورة "ســو�اج 

  ١١٤.سو�اج

ب�نمــا املدرســة الظــا�رة  –ا للمعلومــات املدونــة عPــ� الشاشــةطبًقــ– مــن الســوàس" مباشــر"صــدى البلــد التصــوRت نقلــت قنــاة كــذلك 

عPـ� ( و�ـ' حلقـة برنـامج ".إدارة شـرق ا+dلـة الك;ـ:ى التعليميـة"مكتوب عل�ا يافطـة ) سفلjا مباشر السوàسأاملكتوب ( ع�P الشاشة

التقرRر قدم ). شعار املر�Õ(ا للس�ÒÓ[ عليھ عالمة النجمة ا دعائيً قدمت القناة تقرRرً  .مايو ٢١ع�P القناة نفسjا بتارRخ ) ولي�[ئمس

Õدة للمر�ـRاعتبار�ا أحد املظا�رات املؤ �Pقيقـة مـن مظـا�رة، مظا�رة عdkا احتجاًجـ �٢٠١٠انـت �ـ' أكتـو�ر  ب�نمـا الصـورة �ـ' �ـ' ا

   ١١٥.رديانا�Øا dfيفة اk*سبق و?شر  )منقولة من روR@:ز(ع�P مقتل خالد سعيد �' XسكندرRة 

طق مختلفـة قـد تبـدو للو� صـغرأشاشـة  ٢٣ـــــمايو شاش¥�ا ل �٢٨'  فقد قسمت القناة CBCما ع�P قناة أ و)ـ� ة h لـللبـث ال0ـ' مـن منـا

، أ�Ëا تحرص ع�P مراعاة التوزàع اk*غرا�' لنقل التغطيةع�P كيدات القناة أالسيما �' ظل ت، أ�Ëا موزعة ع�P محافظات اk*مjورRة

Bـ� �ـل شاشـة بكتابـة اسـم وPافظـة"كتفاء عd+إال أنـھ بقليـل مـن التـدقيق ، ال�ـ[ تـتم م��ـا التغطيـة ولـ�س اسـم ال±*نـة أو املنطقـة" ا

م°ــان أدون تحديــد إذا �ــانوا مــن " نســكندرRة / X " عل�ــا كتــب  –ل�ســت متجــاورة–ثالثــة مــن �ــذه الشاشــات املصــغرة  تك�شــف أن

شاشــات أصــغر متفرقـــة المــاكن داخـــل  مــا تتــوزع عPـــ� الشاشــة الرئ�ســية ســـتب�ن .و مــن ال±*نــة نفســـjاأ متفرقــة داخــل XســـكندرRة

رغــم أن بــا¯' الشاشـات حملــت اســم محافظــات ، اk*~ــÝةو  ،وســط القـا�رة، مبابــةإ، مصـر اk*ديــدة، املعــادي، الــد¯'، القـا�رة واk*~ــÝة

طقأول�س مدن  0' لألحداث �ش°ل عام Ñستوجب كتابة املعلومات الرئ�سـية عPـ� )� أن معاي~: البث الإوتجدر Xشارة �نا  ١١٦.و منا

Õـ(ـ� ، الشاشة �ش°ل دقيق وواùـ� نحـو محـددأبمعPـ� الوسـيلة أن تحـدد املوقـع الـذي يـتم منـھ البـث عPنـھ ع ) اسـم ال±*نـة ال�ـ[ يـتم

 صـا لتعمــيم ن�يجـة خاتجنًبـ) م��ـا البـث
ً

ل�ـا �ـ' عينــة إن ال±*نـة املشــار أار  ب±*نـة وحـدة عPــ� مئـات ال±*ـان با+dافظـة عPــ� اعتبـة مــثال

بمـــا ، عPـــ� مشـــjد تـــم ¢�ـــ*يلھ منـــذ ســـاعات) ن/ (تكتـــب القنـــوات التلفزRونيـــة �لمـــة ا مـــا فكث~ـــ:ً ، وكـــذا كتابـــة توقيـــت البـــث. ممثلــة لjـــا

  .ينطوي ع�P خداع للمتلقي

 عPــــ�ن العـــرض يـــتم أرغـــم ، 'ر عـــرض قنـــاة الفضـــائية املصـــرRة لـــنفس املشـــا�د عPـــ� شاشـــات البـــث ال0ـــاكـــذلك رصـــد املراقبـــون تكـــر 

إال أن املالحظـة ، ��اص ح�� ولو �انت ال°ام~:ات موجودة �' م°ان ثابـتيف@:ض أن تتغ~: �' املشا�د وh، توقيتات زمنية متباعدة

  ).ن/ (إ)� جواره �لمة  عكدت أن املشjد نفسھ تنقلھ القناة �' ساعات مختلفة و�' �ل مرة تضأ

طـــة �ـــ' عـــدد كمـــا تـــم رصـــد ?شـــر جرRـــدة �hـــر  ســـقف أنبـــا بـــوال �Ëـــا لأل أبـــرزت تصـــرRحات قالـــت أحيـــث ، ٨مـــايو ص  ٢٨ام ملعلومـــة مغلو

قبــــاط املنوفيــــة حرRصــــون عPــــ� املشــــاركة �ــــ' العمليــــة Bنتخابيــــة أأن جميــــع  اف�ــــ كــــدأ) ســــقف الغر�يــــةأنبــــا بــــوال ن h أرغــــم ( املنوفيــــة

  ١١٧.والتعب~: عن رأ�Üم بحرRة �املة

�اصــــة عPــــ� تجjيــــل املصــــادر ألخبــــار معلومــــة ومحــــددة املصــــادر صــــرار �عــــض الeــــdفإنا�يــــك عــــن kج ، اRد افــــر انتحــــت دعــــوى تــــرو

 صدرت بيانا أن ال±*نة العليا أفرغم ، اk*رRدة �' اdkصول ع�P املعلومة
ُ
ك@:و?ـي لرسل k*ميع وسـائل Xعـالم و?شـر عPـ� موقعjـا Xأ

�ـارج قبل �Ëاية kـ� أقـرت فيـھ أ) مـايو ١٦(اليوم الثـا?ي لالق@ـ:اع باPسـتفتاء عB 'ـا �ـ�Ø:~ت �ـ' اليـوم الثـا?ي تجـاوزت نظRن ?سـبة التصـو

عPـ� اعتبار�ـا – مـايو خ;ـ: مجjـول املصـدر ١٧و)ـ� مـن عـدد اختارت جرRـدة املصـري اليـوم أن ت´شـر �ـ' صـفح¥�ا h ، الدستور السابق

�ارج يتجاوز أرقام Bستفتاء"�عنوان  –معلومة خاصة ل±*رRدةkت اRتصو."   

كــدت عليــھ أيضــا العديــد مــن الصــور امل´شــورة عPــ� مواقــع التوصــل Bجتمــاú' واملالحظــات الفرديــة للراصــدين لــبعض أغيــاب الدقــة 

أكسـ@:ا �ـ'  CBCفعPـ� سـÉيل املثـال عرضـت قنـاة ، ع�P املشـ°لة نفسـjا ت;:�ن وال�[ -ال�[ لم تكن محل رصد �' �ذا التقرRر -القنوات

طـــار متا�ع¥�ـــا لســـ~: التصـــوRت �عـــدد مـــن ال±*ـــ الشـــرقية "خـــرى وعPـــ� h " نالبح~ـــ:ة / "ان شاشـــتان متطابقتـــان كتÉـــت عPـــ� احـــد�ما إ

                                                           
١١٤

طالع ع�P الصورة أنظر    content/uploads/2014/06/10306636_574356826011865_7803852750095354269_n.jpg-http://www.cihrs.org/wp: لإل
١١٥
: ب�نمــــــــــــا تجــــــــــــدون صــــــــــــورة املظــــــــــــا�رة Bصــــــــــــلية عPــــــــــــ� الــــــــــــرابط التــــــــــــا)'، مــــــــــــايو ٢١الصــــــــــــورة وردت بــــــــــــالتقرRر عPــــــــــــ� قنــــــــــــاة صــــــــــــدى البلــــــــــــد �ــــــــــــ' تمــــــــــــام الثامنــــــــــــة وثالثــــــــــــة وار¦عــــــــــــون دقيقــــــــــــة مســــــــــــاء يــــــــــــوم  

protests-egypt-death-said-http://www.theguardian.com/world/2010/sep/24/khaled  
١١٦
   content/uploads/2014/06/111.jpg-http://www.cihrs.org/wp:يمكنكم Xطالع ع�P الصورة ع�P الرابط التا)' 
١١٧
  مايو ٢٨عدد  ٨راجع جرRدة �Bرام ص  



قنـــاة ال��ـــار الفضـــائية �ـــ' ¢غطي¥�ـــا  ظjـــرت عPـــ� شاشـــةالســـقطة نفســـjا  .�ـــ�اص أنفســـjمب�نمـــا كال�مـــا للم°ـــان نفســـھ ولأل ١١٨، "ن/ 

مـــوقع~ن انتخـــابي~ن كتÉـــت عPـــ� ، يـــة متعـــددةحيـــث أبـــرزت عPـــ� شاشـــ¥�ا ضـــمن مواقـــع انتخاب، مـــايو ٢٦لســـ~: العمليـــة Bنتخابيـــة يـــوم 

 h X ة / ولRسكندر h �P١١٩.ما الصور متطابقةن ب�نخر املنوفية / ن وع  

 مqنية أداء املراسلcن والتوز`ع اsVغراS' للتغطية .٤

وســائل Xعــالم حــول مجرRــات العمليـــة  إذ Ñعت;ــ: املراســل~ن �ــم مصــدر، �ــ' ف@ــ:ات Bق@ــ:اع ت°ــون مjنيــة املراســل~ن محــل تقيــيم واســـع

و�ــــ' �ــــذه Bنتخابــــات ال يمكــــن اk*مــــع بــــ~ن جميــــع مراســــP' . ومــــن ثــــم تتوقــــف مjنيــــة التغطيــــة عPــــ� مjنيــــة أداء املراســــل~ن، Bنتخابيــــة

' �ـــذا لـــذا ســـÞ:كز �ـــ، ح�ـــ� �ـــ' مjنيـــة مراســـP' الوســـيلة Xعالميـــة الواحـــدة إذ أن �نـــاك اخـــتالف، الوســـائل Xعالميـــة �ـــ' تقيـــيم واحـــد

 h �Pنية ال�[ ارتك��ا �عض املراسل~ن �' السياق عjمتا�عة التغطية أثناءخطاء امل :  

فتجــد عPــ� ســÉيل املثــال ال اdkصــر مراســل راديــو  :ممارســات محمــودة وأحيانــانقــل /ن¼�ا�ــات ع)ــK اعتبار9ــا ممارســات طبيعــة  -

ال±*ـان ودوره �ـ' اصـطحاب  أبـوابعبـد الفتـاح الس�ÓـÒ[ عPـ� مايو Ñشـيد بتواجـد حـزب النـور املؤRـد للمر�ـÕ  ٢٦مصر �' سو�اج �' 

�ـذه  أنعPـ� الـرغم  ١٢٠.ال±*ان لدعوة الناس ع�P التصـوRت أبوابوكذا تواجده ع�P ، الناخب~ن ل±*ان وتوف~: مواصالت خاصة لjم

 Õألنصار املر� 
ُ
 فظا

ً
 �انت ¢ستوجب املساءلة Bنتخا¦يhفعال ¢عد ان¥�ا�ا

ب�نمـــا يحتفـــي عPـــ� أحـــد القنـــوات . املر�ـــd~ن ألحـــدالداعمـــة  hغـــا?يBحتفاليـــة داخـــل ال±*ـــان وان�شـــار  اءبـــاألجو Ñشـــيد  أخـــرومراســـل 

�اصــة أحــد رجــال hعمــال املعــروف~ن بــدعمjم ألحــد املر�ــd~ن بأنــھ kر اUــ' أتو{�ســات½ــS تخــبrاملصــا+ع عشــان العمــال تــروح ت ،

  ١٢١.رض لھ العمالوRثù[ عليھ املذÑع دون أن Ñسألھ إذا �ان �ناك أي توجيھ ¢ع

وàعد �ذا واحد من اك;: ، والكشف ع��ا للمشا�دين واملستمع~ن ةل الناخب~ن عن توجjا�Øم التصو�Rي�سؤا ان¼�اك سر�ة /ق��اع -

ملــا ينطـــوي �ــ' ذلـــك مـــن  -�عـــد التصـــوRت أوســـواء قبــل  –املjنيـــة ال�ــ[ قـــد يرتك��ـــا مراســP' وســـائل Xعــالم عPـــ� أبـــواب ال±*ــان  hخطــاء

�ـــذه  انحســارإال أنـــھ تجــدر Xشــارة إ)ـــ� . �عــد بأصـــوا�Øملتوجيــھ نـــاخب~ن �ــ' نفــس ال±*نـــة ومشــا�دين ومســـتمع~ن لــم يــدلوا محــاوالت 

ألحـد املر�ـd~ن  دعاي¥�ـاhخطـر جـاء عPـ� قنـاة صـدى البلـد ال�ـ[ �ـ' إطـار  hمـرإال أن . املمارسة �' أعداد اقل من Bنتخابات السابقة

و�كشــف للZــام�cا ، فيــديو ل¹ــUص يقــوم بالتصــو�ت ع)ــK ورقــة اق�ــ�اع خلــف الســتارة -الصــباحية الف�ــ�ة Sــ' -مــايو  ٢٧أذاعـت �ــ' 

kالس��� K(أنھ يضع عالمة ع �Àل واZسر�ة /ق��اع، \ش 'S قDVبما ين¼�ك ا.  

 التغطية �عالمية تؤكد ضعف إقبال الشباب وكثافة مشاركة الrساء  .٥

 إلقــــاءو¢عمــــد املراســـل~ن �ـــ' �ــــل ا+dافظـــات عPـــ� ، لل´ســـاء �ــــ' عمليـــة التصـــوRت اتفقـــت اغلـــب وســــائل Xعـــالم عPـــ� املشــــاركة الكثيفـــة

 بــإطالقكــم ¢عمــد ال@:ك~ــÝ عPــ� ممارســ¥�م املع;ــ: عــن الفــرح باملشــاركة  ١٢٢، الضــوء عPــ� دور ال´ســاء واصــطفافjم �ــ' طــواب~: Bنتخــاب

وف عPـــ� توجيـــھ التحيـــة ملشـــاركة املـــرأة ح�ـــ� أن كمـــا حـــرص مقـــدمي ال;ـــ:امج والضـــي. والـــرقص أحيانـــا hعـــالمورفـــع  وhغـــا?ي الزغارRـــد

وهللا يـا مصـر لـوال السـتات لكن�ـ� اتفäـ��d " :مايو قائلـة �٢٧' الف@:ة الصباحية يوم  للمرأةمذÑعة بقناة صدى البلد وجjت تحيا�Øا 

  "فضيحة بجالجل

اء كمصــدر �ــ' hخبــار أو �ــ' الصــور ســو ، �ــ' Bنتخابــات املــرأةالضــوء �شــ°ل مكثــف عPــ� مشــاركة  مــن جان��ــا ســلطت جرRــدة �hــرام

فركـزت عPـ� مشـjد ، كمـا حرصـت عPـ� التأكيـد عPـ� مشـارك¥�ا مjمـا �انـت ظروفjـا، ع�P مدار أعداد أيام التصوRت الثالثـة والعناوRن

[ تحملــت املســنة ال�ــ املــرأةكمــا ركــزت عPــ�  ١٢٤، وكــذا املــرأة ال�ــ[ تحمــل طفــال رضــيعا ١٢٣، مولود�ــا �ــ' ال±*نــة تضــعاملــرأة اdkامــل ال�ــ[ 

                                                           
١١٨
     content/uploads/2014/06/10371509_1422273604714901_8611367310301960438_n.jpg-phttp://www.cihrs.org/w:تجدون الصورة ع�P الرابط التا)' 
١١٩
   content/uploads/2014/06/10389014_10202157056115100_7395340203339078724_n.jpg-http://www.cihrs.org/wp:تجدون الصورة ع�P الرابط التا)' 
١٢٠
  .ذÑع ايضا لم يتوقف امام �ذه ال°لمات أو Ñسال أذ �انت ثمة توجيھ يحدث للناخب~ن لتبù[ موقف اdkزب من أحد املر�d~نتجدر Xشارة �' �ذا الصدد ان امل 
١٢١
  ٢٠١٤مايو  ٢٧مداخلة تليفونية ع�P قناة صدى البلد �'  
١٢٢
  م Bول لالق@:اعراجع ع�P سÉيل املثال ال اdkصر التغطية معظم مداخالت املراسل~ن ل�² راديو مصر اثناء ¢غطية اليو  
١٢٣
 "تضع مولود�ا خالل تصوR¥�ا باألسكندرRة و¢سميھ الس�ÒÓ[:"مايو ح;: �عنوان ٢٧عدد  ٣راجع جرRدة �hرام ص  
١٢٤
 .صورة لسيدة تحمل رضيع وتمسكھ علم مصر و¢عليق الصورة علم مصر �' يد رضيع ١مايو ص  ٢٨راجع �Bرام عدد  



ب�نمــا وصــفت جرRــدة  ١٢٦. تــد)' بصــو�Øا باســتخدام قــدم�ا �عــد ب@ــ: يــد�Üا أنال�ــ[ اضــطرت  صــاحبة Xعاقــةواملــرأة  ١٢٥عنــاء املشــاركة

سـيد "بمثابـة مـايو بأ�Ëـا  ٢٧اk*مjورRة مشاركة املرأة �ـ' عـدد   املصـري و�ـو ا+*تمـع  أوزورàـس �ـ'و��6ـا الـروح  إيـزàس ألسـطورة ýـ'تج

  "مصر أبناءي´تظره �ل  الذي جب حورس و�و العjد اk*ديدلتتفجر الثورة وتن

وتجا�ـــل �عضـــjم �ـــ' التطـــرق إ)ـــ�  ١٢٧، مشـــاركة الشـــباب انخفـــاض�ـــان ¢عليـــق متكـــرر مـــن �عـــض املراســـل~ن حـــول  hخـــرعPـــ� اk*انـــب 

ساؤل حول معدل مشاركة الشب، حول فئات املصوت~ن املذÑع~نتواجد�م ردا ع�P سؤB متكرر من    .ابhمر الذي طرح ¢

سلوك Xعالمي فيما يتعلق �عدم ال@:ك~Ý ع�P مشارك أناk*دير بالذكر  سار  *وم ع�P وسائل X  أيضا�ان الشباب  ة�ذا ال ( عالمم

 أل�ـ�اصعنـاوRن وتصـرRحات  أبـرزتفكث~ـ: مـن وسـائل Xعـالم ) �عد ال¡*وم عل�ا ل@:وRج صورة غ~: حقيقة عـن ضـعف التصـوRت

مــايو كــررت قنــاة القــا�رة  ٢٨ إخبــار?شــرات �ــ' ، فعPــ� ســÉيل املثــال ال اdkصــر. ادعــاء Xعــالم يؤكــدون مشــاركة الشــباب عPــ� عكــس

سبة املشاركة جيدة  أنرئ�س �عثة جامعة الدول العر�ية  والناس تصرRح رصدوا مشاركة للشباب �ـ' الطـواب~: عPـ� عكـس مـا  وأ�Ëم?

مــايو كتÉــت اk*رRــدة ¢عليقــا عPــ� أحــد صــور  ٢٨عــدد  hو)ــ�فحة بالصــ �hــرامو�ــ' جرRــدة . الفئــة عــن املشــاركة �ــذهتــردد عــن عــزوف 

النـــاخبون  عنـــوان أبـــرزت ٤و�ـــ' خ;ـــ: أخـــر بصـــفحة " �عـــد ادعـــاءات باطلـــة بضـــعف املشـــاركة أمـــسالشـــباب اثÉـــت وجـــوده "النـــاخب~ن 

  .والشباب Ñشار�ون بكثافة.. يردون ع�P املقاطعة

 Pك�Áالداعم املشqد واUVليج  إفساد بمحاولةالغرب ومنظماتھ  ا��ام -١

كما اسـتمر عرضـjا Bنتقـاßي +dتـوى ، والعاملية �' مناقش¥�ا لقضية Bنتخابات hجنÉيةاستمر ترك~Ý وسائل Xعالم ع�P الdeافة 

ســــار الــــ ١٢٨، تلــــك الوســــائل ي لالنتخابــــات ديمقراطفب�نمــــا تركــــز قنــــاة اk*زRــــرة فقــــط عPــــ� وســــائل Xعــــالم hجنÉيــــة ال�ــــ[ تطعــــن �ــــ' امل

 و¢عت;:�ا 
ً
سـبقا سومة م �ـاص بقنـاة اk*زRـرة -محkـزء ا*kحات للتأكيـد  -كمـا سـيعرض اRة تلـك التصـرRعـالم املصـرX وسـائل 'úسـتد ¢

ســادعPــ� انحيــاز الغــرب وإدانتــھ عPــ� اعتبــاره يحــاول  حاولــت أحــدى ، فعPــ� ســÉيل املثــال ال اdkصــر، ي �ــ' مصــرديمقراطاملشــjد الــ إف

، بالفرحـةاملشjد الذي يصـفھ املصـرR~ن " قائلة" تزوRر الصورة "ع�P ¢عمد الغرب  تأكيدالمايو  ٢٨مذÑعات قناة القا�رة والناس �' 

دلـت عPـ�  إن وال�ـ[ إخفـاق ةمـن الو�ـاالت hجنÉيـة بـأن �نـاك شـ�� hخبـاروتتصـارع ، أخـرى يصفھ الغرب الذي يبدو م@:بصـا بطرRقـة 

يفطـــن إل�ـــا الشـــعب و�التـــا)' ضـــرورة الÞـــÝول  أنل�ـــ[ يجـــب ال±dظـــة وا �ـــذهñـــÒ[ء تـــدل عPـــ� النوايـــا اdkقيقـــة ال�ـــ[ يضـــمر�ا الغـــرب �ـــ' 

  ١٢٩ ."بكثافة

وتكـرر اسـتدعاء موقـف مركـز �ـارتر  ١٣٠، ملراقبـة Bنتخابـات hور¦ـيوفـد Bتحـاد  أزمـةكذلك خـالل ف@ـ:ة الرصـد لjـذا التقرRـر ?شـÉت 

�ـذا املوقـف  ت;:ت �عض وسائل Xعـالم أنإذ اع، مدخال ل¡*وم إعالمي واسع ع�P ا+*تمع الغر¦ي مما ش°ل، من مراقبة Bنتخابات

: ح�� أن أحد مذ²Ñ' قناة الفضائية املصـرRة علـق عPـ� �ـذا قـائال، الوفد تقرRر ال ير%�Ò عن س~: العملية Bنتخابية إلصدارتمjيدا 

دين التحرRر الP' نقلوا مياألن املصرR~ن  تخلو ا عن املراقبة لقد"، "مصر  يركعوا عايزRن"وBتحاد hورو¦ي ) �ارتر( إن �ذه املنظمة

سفارات أمام�ل دول العالم من  إ)' �٣٠/٦انت موجودة �'   ١٣١".ال

                                                           
١٢٥
  ٥مايو ص  ٢٨راجع عدد �Bرام  
١٢٦
سيدة تد)' بصوتھ بقدم�ا ال�Ëا فقدت يد�Üا" صرت عB �Pق@:اع بقدمjا �عد ان فقدت يد�Üاا:"مايو خ;: �عنوان �h٢٨رام الصفحة Bو)� عدد  راجع  �;: صورة لkوجاء مع ا. 
١٢٧

سـبة اقبـال الشـباب"ع�P سÉيل املثال ال اdkصر قال مراسل راديـو مصـر ومـدير مكتـب اخبـار اليـوم �ـ' الدقjليـة ان   �ـ' اجابـة عPـ� مـدى Bقبـال عPـ� ، "عPـ� التصـوRت �ـ' Bنتخابـات �ـ' اقـل مـن املتوقـع ?

سـبة اقبـالjم متوسـطة"ب�نما ذك مراسل بù[ سـوRف ا ان ، التصوRت سـن مراسـلة محافظـة الغر�يـة". ? سـاء : وقالـت اسـماء ح سـن وال´ لـم ارى اي مشـاركة مـن الشـباب ح�ـ� ال±dظـة لكـن املشـاركة مـن كبـار ال

 ."والرجال
١٢٨
س�ÓـÒ[تركـز وسـائل Xعـالم اململـوك للدولـة و�التحديـد جرRـدة اk*مjورRـة عPـ� اسـتدعاء عنـوRن وموضـوعات الeـdافة الجنÉيـة ال�ـ[ تنطـوى عPـ� مـدح للع  راجـع . مليـة Bنتخابيـة أو املر�ـÕ عبـد الفتـاح ال

  .مايو ٢٨من عدد جرRدة اk*مjورRة  ٢١ع�P سÉيل املثال ص 
١٢٩
وصـــفت فيـــھ اk*رRـــدة ¢عامـــل وســـائل Xعـــالم الغر�يـــة مـــع Bنتخابـــات باالســـتخفاف " كيفيـــة ¢غطيـــة Xعـــالم لغر¦ـــي لالنتخابـــات"مـــايو �عنـــوان ٢٢م±dـــق جرRـــدة �hـــرام عـــدد أنظـــر أيضـــا تحقيـــق مجمـــع ب 

ساذجة وBخطاء الفادحة والتغطية غ~: املوضوعية وترديد خطاب Xخوان، واملعلومات املغلوطة ساد املشjدوا�Øمتھ اk. املغالطات ال   .*رRدة انھ طرف ع~: نزRھ يحاول اف
١٣٠

سـب Bتفـاق امل;ـ:م ب�نـھ و�ـ~ن ال±*نـة العليـا لالنتخابـات �ـان وفـد Bتحـاد Bور¦ـي سـلطات املصـرRة وال±*نـة العليــا ، قـد اعلـن قبـل سـاعات مـن بـدء التصـوRت انـھ لـن يقـوم �عمليـة املراقبـة ح إذ لـم تـتح لـھ ال

أكـدت فيـھ ان¥�ـاء املشـ°لة واسـتمرار الوفـد �ـ' عملـھ و�ـو مـا عـاد وأكـده ) ل±*نـة العليـا ٣٣بيـان رقـم ( إال ان ال±*نـة العليـا سـرعان مـا �عثـت بÉيـان إعالمـي، ة لتنفيـد عمليـة مراقبـةلالنتخابـات Bم°انيـات الالزمـ

 .الوفد فيما �عد
١٣١
 مايو ع�P الفضائية املصرRة  ١٦يوم " خاص للمصرRة"حلقة برنامج  



ت~: عبــارة عــن مراقــب دو)ــ' ا°ــR?شــر �ار ) ١٢ص ( لالق@ــ:اع hخ~ــ:�ــ' العــدد الصــادر �ــ' اليــوم  �hــرامو�ــ' �ــذا الســياق ¢عمــدت جرRــدة 

ترتـدي علـم ( �ـ' الطـابور  مصـرتمثـل وسـيدة  بأصوا�Øمف~ن بيدلوا وصف طوRل جدا من الناخب~ن واق، معقول �ل املالي~ن ديھ يقول 

السلطات املصـرRة  لأل�رام hورو¦يمراقبوا Bتحاد : "ال°ارR°ات~:وعلقت اk*رRدة أع�P !! بتقولھ شفت بنفسك �يھ دي مصر)مصر

  "قدمت الدعم ال°امل ملتا�عة العملية Bنتخابية

�لـــيج خـــالل ف@ـــ:ة Bق@ـــ:اع عPـــ� اk*انـــب hخـــر ارتفعـــت ن;ـــ:ة التأييـــدkـــ�  ١٣٢لـــدول اPع �ـــارج kق@ـــ:اع �ـــ' اB الســـيما �عـــدما كشـــفت نتـــائج

�لـــيج العر¦ـــي التصـــوRتكثافـــة kـــ' بلـــدان ا� ، ]ÒـــÓعبـــد الفتـــاح الس� Õـــ� خطابـــات املر�ـــPكمـــا ركـــزت العديـــد مـــن املقـــاالت التحليليـــة ع

�ليج �' دعم مصر و¢عjده بدعمjم و kحد ¢عب~:ه" مسافة السكة" �م ماي¥حاملتعلقة بتقديره لدور دول ا  �P١٣٣.ع  

حيد ال�[ تطرقت �'   -ضـعف املشـاركة اقـرمايو لبعض عناوRن الdeف العر�ية ال�[  ٢٩يذكر أن dfيفة الشروق �' اk*رRدة الو

�'  ا�عالس Bنتخا¦ي Bستحقاق أن السف~: اللبنانية dfيفة فقالت -ع�P عكس ما انتقتھ با¯' وسائل Xعالم من الdeافة العر�ية

�لــيج X  أمــا,للغايــة  املشــاركة بــات متواضــعا مســتوي ، التوقعــات عPــ' قــدر لــم يــأت ينــاير �٢٥عــد ثــورة  مصــرkقــرار أن قالــت مارتيــةا 

 ١٣٤.حول ?سبة املشاركة فضال عP' التضارب جدال وسط مؤRدي و راف�Ò[ أثارليوم ثالث  Bق@:اع بتمديد لالنتخابات العليا ال±*نة

 و{دأ S' توقعات حكومة الرئ�س اsVديد أيامجة قبل ال}sنة بأرdعة �عالم حسم النbي .٦

حول املر�Õ قناة أذاعت ) اليوم hخ~: للتصوRت( يناير �٢٨' مساء يوم  يقول �' بدايتھ ، الس��ÒÓ عبد الفتاحصدى البلد بروفايل 

cن واختـــــار رئ�ســـــھ بحر�ـــــة واصـــــطفت املاليـــــ، قـــــال الشـــــعب قولـــــھ الفصـــــل، ٢٠١٤الس��ـــــ�k رئ�ســـــا ملصـــــر عبـــــد الفتـــــاح: املعلـــــق

ثـم Ñسـتكمل ، ٢٠١٤سنوات قادمـة بموجـب دسـتور  ٤الس���k منصب رئ�س اsVمqور�ة ملدة  عبد الفتاحية ل�شغل ديمقراطو 

تر�Dھ نـزوال ع)ـK  أعلنولكنھ قد  الرئا¯��السباق  إ�Kالس���k لم يكن مر�Dا اعتياديا تقدم بنفسھ  عبد الفتاح: التقرRر بان

�c9مــاsVــرإ)ــ� ..رغبــة اRق@ــ:اع. أخــر التقرB ايــة عمليــة�Ë اصــة مــع�kعــالم اX لــ�س �ــ' اســ�باق ، �ــان �ــذا نموذجــا مــن ¢عامــل وســائل

  . ح�� ¢علن ع��ا الصناديق أوالنتائج وإنما �' طرحjا ع�P اعتبار�ا وقاßع دون أن تقر�ا ال±*نة 

حيــد الســ�باق إعــالن ن�يجــة التصــوRت مــن قبــل  حتفــى  ٢٨ففــي مســاء يــوم ، وســائل Xعــالم�ــذا النمــوذج لــم يكــن النمــوذج الو مــايو ا

ا �Ëم غنوا ورقصـوا �ـ' الفواصـل و¦عيـًد أو�دت عل�م الب¡*ة وBنتصار وأكدوا ، بفوز املر�Õ عبد الفتاح الس�CBC ]ÒÓقناة  ومذÑع

حنا ز�قنا مش قادرة "حد�ن إعن ال°ام~:ات وقالت  حياد إعالمي إ م;ـ:وك ، للـرئ�سم;ـ:وك ، همسك نفÓـÒ[ اك@ـ: مـن كـدأكفاية بقى 

]ÒــÓــدة املصــري اليــوم ٢٩كــذلك �ــ' عــدد  ١٣٥"للــرئ�س عبــد الفتــاح الس�Rمــايو مــن جر ) h 'ت �ـــ' املطــروح �ــRايــة التصــو�Ë ســواق قبــل

حمـــر قالـــت اk*رRـــدة  ١٠ص ) اليـــوم الثالـــث معلنـــة  "حملـــة صـــبا�' اجتمعـــت ملناقشـــة بيـــان الqز�مـــة: مصـــادر"بفـــنط كب~ـــ: ولـــون ا

  .حkl قبل بدء عمليات الفرز ، سالنbيجة بفوز املر�� املناف

نمــا بــدأت التعامــل معــھ منــذ dkظــة ان¥�ــاء التصــوRت إو ، حــد املر�ــd~نأاســ�باق الن�يجــة بفــوز  لــم تتوقــف وســائل Xعــالم فقــط عنــد

حـــول الفرRـــق الرئاÚـــÒ[ بـــل بـــدأت �ـــ' عـــرض تكjنا�Øـــا و¢ســـر ، و?عتتـــھ بـــذلك، عPـــ� اعتبـــاره الـــرئ�س ) للـــرئ�س الـــذي لـــم Ñعلـــن �عـــد(Rبا�Øا 

  ١٣٦.وقفھ من اdk°ومة اdkاليةوم

ما ?شرتھ جرRدة املصري اليوم �' اليوم التا)' إلعالن الن�يجة نقال عن صفحة ع�P موقع التواصل Bجتماú' ل×�ص قال ع نا�يك

الرئ�س عبد الفتاح الس�ÒÓ[ فور إعالن الن�يجـة  �شرة سمار يكشف أن سر، مزود بصور توضيحية ١٣٧، نھ ضابط قوات مس±dةأ

                                                           
١٣٢

حيـث ركـزت الeـdف املصـرRة عPـ� ¢غطيـة مجموعـة مـن الeـdف العر�يـة لالنتخابـات ونقـل تنصـرRحا�Øا املشـيدة بالحدث ذلك �شـ°ل ك  �ـارج kق@ـ:اع باB مـايو ١٧أنظـر مـثال عـدد . عمليـةب~ـ: ايضـا وقـت 

 . ٤من جرRدة اk*مjورRة ص 
١٣٣
  B ــدةRلــيج مســافة الســكة بجر�kصــر مقــال �عنـــوان مصــر اdkيل املثــال ال اÉــ� ســPـــرام عــدد ، مــايو ١٩عــدد  �١٢ـــرام ص راجــع ع�B ــقd±لــيج ملصـــر  ٢٢وانظــر ايضــا تحقيــق بم�kحــول دعــم دول ا مــايو 

حتفت فيھ اk*رRدة بان   .الذي ت´ت¡*ھ مصر نحو املستقبل أبدت دعمjا للمسار الديمقراطي، جاء من جرRدة �و�Rية إعالن مقروء عن تر�Õ املش~: عبد الفتاح الس�ÒÓ[ لرئاسة مصر أول ا
١٣٤
 Pة أن ¢سلط الضوء عل�ا �' عدد عRورjم*kدة اRف العر�ية ال�[ اختارت جرde�٢٨ العكس تماما �انت عينة ال ]ÒÓالس� Õت واك�ساح املر�Rا كثافة التصوjمايو وال�[ أكدت جميع.  
١٣٥
حدة وثالثون دقيقة تقرRبا صباح      http://www.youtube.com/watch?v=KDHlMt6vSLg:تجدون املقطع ع�P الرابط التا)'، مايو ٢٨قناة ÒÚ[ ¦ي ÒÚ[ �' الوا
١٣٦
حلقة برنامج ع�P مسئولي�[ ع�P قناة صدى البلد �'     مايو  ٣١راجع ع�P سÉيل املثال ال اdkرص 
١٣٧

حقيقية ورسمية محل ثقة أل   ح�� ولو ?سب¥�ا ملصدر أخـر، خبار�ا والتحقق م��ا قبل ?شر�ايذكر أن الdeيفة تظل مسئولة ومطالبة بتو>� مصادر  دون أن تؤكـد�ا او ، إذ تتحمل مسئولية مصداقي¥�ا 

  .تنف�ا بالتواصل مع مصدر رس^[



يتفقـــد خاللjـــا ، و�ـــو يقـــوم بزRــارات ميدانيـــة غ~ـــ: معلنـــة، )يـــامأ ٤ ــــــــقبـــل إعـــالن النbيجـــة ب( مـــايو ٣١منـــذ الســـÂت �ـــان  انـــھيرجــع إ)ـــ� 

وتفقـد ، والتجÝ~j لبناء محطات طاقة شمسية لتوف~: الطاقة الالزمة ل�شـغيل تلـك املشـروعات، مشارàع الشباب من صوب زراعية

، باإلضـافة إ)ـ� العر�ـات ا+*jـزة لنقـل ا+dاصـيل واملنتجـات، ' زراعـة تلـك الصـوب الزراعيـةأيضا محطات تحليھ املياه املستخدمة �

  ١٣٨. و�يعjا للمس¥�لك بواسطة الشباب أيضا

ت´شــر �ــ'  مــايو ٢١فتجــد جرRــدة الشــروق �ــ' ، علنــت �ــذه الن�يجــة ح�ــ� قبــل إجــراء Bق@ــ:اع �ــ' حــد ذاتــھأا ن fــdًف أاk*ــدير بالــذكر 

 ٢٣ب�نمــا ?شــرت �ــ' عــدد ، عــادة تنظــيم مؤسســة الرئاســةإالس�Óــ�Ò بــدأ مشــاوراتھ الختيــار مســاعديھ و : ل صــفح¥�ا hو)ــ� عنــوان يقــو 

كمــا ?شــرت جرRــدة �hــرام  ١٣٩"وRبقــى عPــ� ح°ومــة محلــب ح�ــ� انتخــاب ال;:ملــان [الس�ÓــÑ �Òشــ°ل طاقمــھ الرئاÚــÒ" :خــرأ�ــ' خ;ــ:  مــايو

 
ً

. .ن تقــول بZــل ثقــةأاملصــر�cن باUVــارج وإعــالن النتــائج +ســتطيع صــوات أ\عــد فــرز (مــايو يقــول فيــھ  ٢١حــد كتا�âــا �ــ' عــدد  أل مقــاال

  )سنوات ٤لف م�Áوك عبد الفتاح الس���� رئ�سا ملصر أ

  

                                                           
١٣٨
�;: ع�P الرابط التا)' kتجدون ا:ews/details/458974http://www.almasryalyoum.com/n    
١٣٩
مــع Bخــذ �ــ' Bعتبــار ان تجjيــل . بمــا يضــع مســئولية عPــ� عــاتق اk*رRــدة �ــ' ال@ــ:وRج لjــذا الفــوز ا+dقــق والطعــن �ــ' مصــداقية العمليــة Bنتخابيــة، جــدير بالــذكر أن �ــذه Bخبــار جــاءت مجjولــة املصــادر 

�اصة �ش°لkف اdeن¥�ا�ات املكررة �' الB يفة الشروق �ش°ل خاص املصادر أحد أ�مdfعام و.  



 /ق��اع ع)K /نتخابات الرئاسية؟ اتكيف تناولت قناة اsVز�رة عملي: املبحث الرا\ع

�ارج ا�تمام أيقناة اk*زRرة  لم تول �' البداية kت �' اRا�أ– �عملية التصو�Ë ـ� مـدار  –ال تحدثPا عjت أيـامإذ خلت برامجRالتصـو 

خبارRــة إقنــاة ك�ــ' تخــاذل وا)ــÕ عــن دور�ــا ، ت�بــع لســ~: التصــوRت أوســفارات  أومــداخالت مــع مراســل~ن  أيــةمــن  )مــايو ١٩-١٥مــن (

  .بالتجا�ل للعملية Bنتخابيةوانحياز وا)�Ø ، Õتم بالشأن املصري تدú' أ�Ëا 

و¢غطيـــة أ?شـــطة  ١٤٠–عPـــ� وصـــف القنـــاة– رة خـــالل �ـــذه الف@ـــ:ة �ـــ' نقلjـــا للمظـــا�رات الرافضـــة لالنقـــالبب�نمـــا اســـتمرت قنـــاة اk*زRـــ

 �)ــإحيــان تصــل �ــ' �عــض h –فســاح ا+*ــال ملــذÑع�ا وضــيوفjا الســتخدام �افــة التوصــيفات الســلبية ال�ــ[ إو ، تحــالف دعــم الشــرعية

 Xامات�ØBنتخابية باملسرحية ال -�انات وB زليـة�' وصف العمليةj ،اليـة �عصـابة مـن املرتزقـة، رئاسـة الـدمdkووصـف السـلطة ا ،

  ١٤١.ُمخت2Ù خلف الشاشات، سط0'، خائن، قاتلووصف املر�Õ عبد الفتاح الس�ÒÓ[ بأنھ ، امليلشيات املس±dة

�ـــارج وخـــالل عمليـــات Bق@ـــ:اعkـــرة مـــن  باRز*kو�ـــو يؤكـــد أنـــھ إكثفـــت ا ]ÒـــÓعبـــد الفتـــاح الس� Õعـــرض للمر�ـــÑ ـــاjلـــ�س ذاعـــة فاصـــل ل

  .ن املر�Õ حنث وعوده �عدم ال@:�Õ لالنتخاباتأوالتعليق عليھ ب، بطامع �' سلطة

عالنـات إذاعـت أ�Ëـا أح�ـ� ، اكÈـ: وضـوًح أمايو بدأت قناة اk*زRرة �' دعم املر�Õ حمدين صباý' �شـ°ل  ٢٣من  نھ بدءً أيمكن القول 

Õھ �شـــ°ل وا)ــــdkعــــالن الـــذي يضـــع املر�ــــ، وفواصـــل تصـــب �ــــ' صـــاX م �ــــ' م��ـــا ذلـــك�ØحاRن �ـــ' منـــاظرة اف@:اضــــية فيعـــرض تصـــر~d

�ــذا باإلضــافة  ١٤٢.ملنافســھ ة�Ëــا تــرد عPــ� تصــرRحات مقتطعــأ والــذي جــاءت فيــھ تصــرRحات حمــدين صــباý' ايجابيــة تبــدو، مواجjــة

 كمـا ¢عمــدت. معارضـ~ن سياسـي~نللمر�ـÕ عبـد الفتـاح الس�ÓــÒ[ ولعمليـة Bنتخابـات صـادرة مـن  ةخـرى تضـم �لمـات إدانـألفواصـل 

ن التصرRحات جاءت م�ساوRة من الناحية الكمية ولك��ا �' ال��اية تصب أالقناة عرض مقتطفات من أحاديث كال املر�d~ن ورغم 

نـــھ تجـــدر Xشـــارة إ)ـــ� أن �عـــض أإال  .أقـــوى مـــن منافســـھ ي جـــاءت التصـــرRحات املقتطعـــة لـــھ�ـــ' مصـــ±dة املر�ـــÕ حمـــدين صـــباý' الـــذ

 �Ëـاأوعـرض �لمـات يف@ـ:ض ) مـايو ٢٤برنـامج صـوت الفـالح حلقـة (عPـ� املر�ـÕ حمـدين صـباý' ا ا قاسـيً برامج القناة قد ش´ت  *وًم 

  .السلبية ة+*موعة من الÉسطاء تصف كال املر�d~ن بصفات شديد

دعــوة حركــة علمــاء ضــد :ك~ــÝ عPــ� وال@، وســفاح لــن يحكــم مصــر، مــايو رفعــت القنــاة شــعار قــاطع انتخابــات الــدم ٢٥بدايــة مــن يــوم 

 Bن نقــــالب للم~Rبصــــر B أو  ،نتخابــــاتمقاطعــــة B ف '�ــــ(ف�ــــا  ةعــــدم جــــواز املشــــاركنتخابــــات و صــــدرت فتــــوى بــــبطالنdــــf ــــ يمــــؤتمر� '

  .ةلألم ةن املشاركة خيانأو ) إسطنبول 

 عطت اk*زRرة ا�تماًم أ
ً
و أسـباب �ـل ، أسماء املقاطع~ن مـن hحـزاب و اdkر�ـات �شـ°ل مفصـلإذ ا�تمت �عرض ، ا للمقاطع~نا بالغ

  ن الثـــــــــــــــــــورR~ن ~شـــــــــــــــــــ@:اكيإبرRـــــــــــــــــــل و B  ٦و  ةو حـــــــــــــــــــزب مصـــــــــــــــــــر القوRـــــــــــــــــــ ةمثـــــــــــــــــــل تحـــــــــــــــــــالف دعـــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــرعي ١٤٣ة،طعـــــــــــــــــــكيـــــــــــــــــــان للمقا

والتأكيـــــد عPـــــ� أن الب�ئـــــة املصـــــرRة غ~ـــــ: صـــــاdkة و¢عـــــا?ي مـــــن ، مقاطعـــــة مركـــــز �ـــــارتر لالنتخابـــــات و عـــــرض أســـــبا�âا وكـــــذا ركـــــزت عPـــــ�

 .استقطاب حاد

عـدت فقـرة خاصـة عـن Bنتخابـات الرئاسـية أف، ض عPـ� القنـوات املصـرRةا بالصمت Bنتخـا¦ي املفـرو ا لم تو)' اk*زRرة ا�تماًم قطعً  

باستضــافة مؤRــد dkمــدين صــباý' املر�ــÕ  ي ن تتــو>� ف�ــا قــدر مــن التــوازن الظــا�ر أحاولــت ، مــايو �٢٥ــ' برنامجjــا مصــر الليلــة يــوم 

                                                           
١٤٠
  .مايو ٢٥حلقة " أل أحنا �نا بنقول انقالب: " °ل قاطعيذكر أن أحد ضيوف فقرة Bنتخابات الرئاسية �' برنامج مصر الليلة ع�P قناة اk*زRرة �ان قد اع@:ض ع�P �لمة انقالب فأجابھ املذÑع �ش 
١٤١
 .٢٠١٤ايو م ١٦راجع ¢غطية قناة ااk*زRرة ع�P مدار اليوم �'  
١٤٢
  "من سن~ن , مش انتوا عازRن ¢عرفوا أنا م~ن ؟؟ أنا مع الغلبان ال�P سمعت صوتھ و �و بي=ن ,,,أنا مي~ن ":الس��ÒÓ: يقول نص Xعالن 

  ملرتبھ الثانيھمحدش يحط الشعب املصرى �� ا,, و إحنا الشعب إحنا hصل , اk*�ش �و ال�P سندنا ,, أنا أقدم نف�ÒÓ مؤمنا �شعبنا �عد ر�نا " :حمدين

 �ÒÓشعر بتغ~: " الس�Ñ إحنا بنطمع من خالل التخطيط ده إن املصرى"  

  "دعم الفقرا �نحافظ عليھ مش �نمسھ و ممكن نزوده":حمدين

�ÒÓأنا مش قادر أديك":الس� "  

  "أنا عاوز دولھ تمكن, أنا مش عاوز دولھ تملك ":حمدين

�ÒÓى عاوز يخرب مصر ,مليون أسره وفروا رغيف �� اليوم  ٢٥ولو ال":الس�   " انا بت°لم ع�P بلد بتضيع و ال�P ب�تصور غ~: كده يبق

ى الشعب املصرى , مف�ش حد �يعلم الشعب املصرى ":حمدين   "مف�ش حد �~:¦

 "من حق الشعب املصرى Ñشوف املر�d~ن قدامھ �� مناظره علنيھ ع�P الjواء":بلقطة من مؤتمر لدعم حمدين صباý' :وRختتم
١٤٣
 .اة عرضت ايضا اسماء Bحزاب واdkر�ات الداعمة لالنتخابات ولكن دون تفصيل او ¢عليقيذكر أن القن 



ورغـم ان الصـورة . ن املر�ـh Õخـرب�نمـا غـاب اي ممثـل عـ، )' جانـب �ـ�ص يـرفض فكـرة Bنتخابـات وàعت;:�ـا بـال شـرعيةإللرئاسة 

حمـدين و¢عمـد مقاطعتـھ وBسـتخفاف باإال أن املـذÑع  ،حـد مـا �)ـإظا�رRا بدت متوازنة  سـاءة رائـھ وX آنحـاز �شـ°ل وا)ـÕ ضـد مؤRـد 

حض ø<*ھ بضرورة املشاركة وعدم امل" املسرحية"ملر�dھ الش@:اكھ �'    .قاطعة بفرض وجjة نظر منافية لjاود

kافة العامليـــة اســتمرت قنـــاة اdـــeـــ� الPـــا ع�Ý~ـــرة �ـــ' تركRز*– 
ً
صــة مـــايو خصصـــت الفقـــرة الثانيـــة مـــن برنـــامج  ٢٥ففـــي  –مرRكيـــةh  خا

Rورك تايمز حول تقرRر نيو  "ي سوف يفوز �âا العسكر  ةنتخابات ش°لياالعالم Ñعرف أ�Ëا : نيوRورك تايمز" :مصر الليلة تحت عنوان

 B رت [ال�ة، و نتخابات الرئاسيعن�. ةرؤRتھ dkلول hزمات املصرRمن تصرRحات عبد الفتاح الس�ÒÓ[ و  –ب اk*زRرةحس–فيھ  ?

حصـاد يالـذ vice newsإنتـاج  �Egypt under sisiعنـوان  يتقرRر عن فيلم قص~: أمرR°ـ ةاملقدم هو تلت �ذ مـن العـام املا%ـÒ[  يوثـق 

حقـوق X?سـان وعـودة الدولـاعتقـاالت و اقتـل و  . ثنـاء فـض املظـا�رات املعارضــةأعتقـال القتـل و B ، و مـرة أخـرى  ةالبول�ســي ةن¥�ا�ـات 

 ھتصـــف'، و قتصـــاد مجتم²ـــان الس�Óـــ�Ò يقـــود مصـــر إ)ـــ� أن النيوRـــورك تـــايمز تقـــول أوقـــد تـــو)� مـــذÑع ال;:نـــامج التعليـــق عPـــ� التقرRـــر بـــ

حـــديث عـــاطف" نأتقـــول  ةا عـــرض مقتطفـــات مـــن التقرRـــر طـــوال اdkلقـــمكـــرًر ، باملســـ�بد ھ مـــن خـــالل  يدغـــدغ  يالس�Óـــ�Ò يـــروج لنفســـ

  .)ة الرا�نةول عن أزمات الدولئ�و املسة و الس��ÒÓ يرى الشعب �و املش°ل( ،)مشاعر املصرR~ن

 h لالق@:اع يوم مع بداية الساعات �(رة ب~، مايو ٢٦وRز*kقسمت شاشة ا ]ÒÓن شاشت~ن ملظا�رات رافضة للس�) غ~: معلومة امل°ان

لعمليـة اديو تحليـل و و�ـدأ Bسـت١٤٥)! كرداسة والثانية كتب عل�ا من القا�رة�ما �' احدإ(  ١٤٤وشاشت~ن ل±*ان انتخابية) وال التارRخ

حــد ســواء ھ مjاجمــة كـال املر�ــd~ن عPـ�  وسـط مــداخالت متقطعـة مــع مراســل~ن يؤكـدون عPــ� أن Xقبــال ، Bنتخابيـة والــذي تمـت فيــ

  .ن ال´ساء وhقباطضعيف ومعظمھ م

�ـذا مـا  ،سـتفتاءنتخابـات بطعـم B ا :التقرRـر ةبـدأت املعلقـ" ٢٠١٢و انتخابات  ٢٠١٤انتخابات يقارن ب~ن  اكما عرضت القناة تقرRرً 

Rان عــــن أول و يـــراه املصــــر B ال مــــؤتمرات وال ال منــــاظرات و "، "ي منتخــــبول رئـــ�س مــــد?أ�عــــد خلــــع  ي نقــــالب العســــكر نتخابــــات أفرز�ـــا

صل مع اk*ما�~: �كذا  ةحاج   ".أراد�ا الس��ÒÓ و لھ ما أرادللتوا

B ة وضخالل أيامjمن ج ]ÒÓحملة الس� ، قبال من جjة أخرى ف Xعق@:اع الثالثة ركزت ال´شرات XخبارRة ل±*زRرة ع�P مخالفات 

حملــــة الس�ÓــــÒ[ ومؤRــــد�Üا أوقــــد استعرضــــت ال´شــــرات  حــــزب النــــور –خبــــار عــــن ممارســــة  صــــة  بــــواب ال±*ــــان و�ــــ' أللدعايــــة عPــــ�  –خا

  .نعjم من التأث~: ع�P الناخب~نمل ةو الشرطأمحيطjا مشددة ع�P عدم تدخل قوات اk*�ش 

خبارRـــة وطرحjـــا للنقـــاش مـــع اk*مjـــور مـــن خـــالل التعليقـــات معينـــة للتعليـــق عل�ـــا �ـــ' برامجjـــا و?شـــرا�Øا X  عوقـــاßكمـــا اختـــارت القنـــاة 

صـبا�ý بالصـنادي، [صوات hقبـاط سـتذ�ب للس�ÓـÒأغالبية ، ثال ال اdkصرواملداخالت م��ا ع�P سÉيل امل حمـدين   Õق ح�ـ� إذا ن�ـ

 [أعضـاء اdkـزب الـوطù، "ب~ن شعب أش¥�ر بأنھ متدين بطبعـھ"ن�شار ظا�رة الرقص ا، أخرى  ةنقالب عليھ مر يحول دون B  يما الذ

حملـــة املشـــ~: يـــوم ثالـــث و ال±*ـــان خاوRـــة عPـــ� ، نتخابـــاتمشـــروعية خارطـــة الطرRـــق �عـــد ضـــعف Xقبـــال عPـــ� B ، املنحـــل يتصـــدرون 

صناديق    ١٤٦.ال@:�يبالشعب يقاطع رغم ال@:غيب و ، لدسمخالية ا ةنتخابياعروشjا و 

                                                           
١٤٤
 .ال�[ تنقل م��ا البث °انالقناة لم تكن تكتب بيانات امل كما أن، غالبا ما �انت تركز زاوRة تصوRر ال°ام~:ا ع�P التأكيد ع�P ان ال±*نة فارغة وBقبال ضعيف 
١٤٥
ھ: �انت تتعمد أن تكتب جملة تقـول ، تتوقف عن برامجjا وت@:ك املشا�دين فقطة ملتا�عة س~: العملية Bنتخابية ع�P شاشات البث ال0' يذكر أنھ ملا �انت القناة  نـاخبون يصـوتون  :إنتخابـات و مقاطعـ

حكم العسكر    )�� إنتخابات الرئاسھ و مواطنون يتظا�رون إلسقاط 
١٤٦
صد�ا ع�P القناة ع�P مدار يومي �انت �ذه ابرز عناوRن Bخبار وموضوعات الف   .مايو ٢٨، ٢٧، ٢٦قرات ال�[ تم ر


