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  :مقدمة* 

،�وال/.�-ي�جوهرها�انعكاًسا��شـك�ت�سـادت�ا�جتمـع�(*)مجموعة�من�ا�شك�ت�ا�هنية�و�خ�قيةى��ع�م�ا�صري�من�يعان

الحــاد�وفكــرة��قصــاء�ورفــض��خــر�Eــي�أخطــر�تلــك�ا�شــك�ت،�وأك?3هــا��حالــة�=ســتقطابوتعــد�. ا�صــري�-ــي�الف4ــ3ة�الراهنــة

اســـية��ع�ميـــة��عظمهـــا�باRقصـــاء�وغيـــاب�التعدديـــة�و=ســـتقطاب�الشـــديد�ا�-ـــي�وســـائل��عـــ�م،�ال/ـــ.�اتســـمت�السيانعكاًســـ

  .باستخدام�أنواع�=ستمالة�كافة،�بل�ربما�باستخدام�الخطاب�الحاض�عXى�الكراهية�والعنف�أيًضا

" ال3kامج�الحوارية"ا�-ي�مجتمع�يعاني�من��مية،�له�عادات�مشاهدة�متأصلة،�و�ا�كانت�و�ا�كان��ع�م�ا�رئي�هو��ك?�3تأث`3ً 

قــدرnoا�أك?ــ�3مــن�غ`3هــا�عXــى�ناهيــك�عــن�وفًقــا�للعديــد�مــن�الدراســات�ا�صــدر��ول�للمعلومــات�لقطــاع�عــريض�مــن�الجمهــور،�

مـن�بيـnzم�سياسـي`ن� ١،تشكيل�الرأي�العام،�إضافة�إpى�أن�أغلب�مقدمnuا�يتمتعون�بشعبية�مr4ايدة�تصل�إpـى�حـد�النجوميـة

ضــرم`ن�يحظــوا�بدرجــة�عاليــة�جــدا�مــن�الشــعبية�وا�صــداقية�لــدى�قطاعــات�مختلفــة�مــن�وأســاتذة�جــامعي`ن�وصــحفي`ن�مخ

،�أنه�من�الضروري�-ـي�ا�رحلـة�الراهنـة�أن�تقـدم�"الشبكة�العربية�لدعم��ع�م�-الصوت�الحر"مؤسسة�وجدت��٢الجمهور،

�–ون�أسا�ـــ�.�للـــرأي�العـــام،�قـــد�يســـهم�عXـــى�اعتبـــاره�مكـــ�-خاصـــة�الkـــ3امج�الحواريـــة�-تقيًمـــا�علمًيـــا��داء�وســـائل��عـــ�م�ا�رئـــي

  . -ي�تعزيز�التوافق�والقبول�العام�ل�راء�والتوجهات�ا�ختلفة�-إيجاًبا�أو�سلًبا

حــــددت��،�ــــا�لــــه�مــــن�خkــــ3ة�-ــــي�عمليــــات�الرصــــد�والتقيــــيم��ع�مــــي ،مركــــز�القــــاهرة�لدراســــات�حقــــوق��نســــان وبالتعــــاون�مــــع

  :يعXى�النحو�التاp ٣،ا�ؤسستان�منهجية�هذا�البحث

  

  :منهجية	البحث* 

- WXـــــYالرئي	: الهـــــدف�رئيـــــة�با�ام�بعـــــض�وســـــائل��عـــــ�م�اrـــــ�3هـــــذه�الدراســـــة�مـــــدى�ال4ـــــkهنيـــــةو عـــــاي`�3تخت�للتغطيـــــة��القواعـــــد�ا

�ع�ميــة،�وال/ـــ.�تـــنعكس�بشـــكل�رئي�ـــ�.�-ـــي�الkـــ3امج�الحواريـــة�مـــن�خـــ�ل�عمليـــة�اختيـــار�الضـــيوف�والعدالـــة�-ـــي�إتاحـــة�ا�جـــال�

ومــن�ثــم�ركــزت�الدراســة�عXــى�مجموعــة�. ت�دون�إقصــاء�أو�محابــاة�وبطريقــة�تتســم�با�وضــوعية�وا�هنيـةلكافـة��راء�والتوجهــا

�عـن�تجنـب�خطـاب�وضوعية،وا��،التوازن التنوع،�: من�ا�عاي`�3ا�هنية��ساسية�Eي
ً

الكراهيـة��الحـض�وعدم�=نحياز،�فضـ�

  .والتمي`�rأو�ممارسة�أي�نوع�من��قصاء�العنف�أو 

                                                           
����� ������ ا���م 	��� �� ا	������، (*) �   :  وا�"�ع ��  ���ر�

�آ� ا	��ه�ة 	(�)ق ا�&%�ن -� : www.cihrs.org  

   www.id3m.com  : د�. 	����� ا	���)��ت��آ�  -

- ��%34 2��� ا	�1� وا	���0� : http://afteegypt.org  
١

 � �� ا	0�ا�7 ا	()ار�� ا	�6 ��9� ��	��، ���� (ه��ك ا	�:��، 	B�0     " (ا	(��ة ا	�B)م :" ��03 ا	��Aل ? ا	(<� �� =  ��%> �;�هة و��B� C��BD  �B%�
ي  " (ه��B ا	�����B  "، )�B�Eة ا	(��Bة   –B�� ا	���Bر  أ"، ) �B�ECBCة  -	�G�B ا	(BI) "  �B3 د(B�)�–   ر�B��	ة ا�B�E( ،"  ة��اه�. ��%B   " (ه��B ا	��BهBة    -إ���B�Eة ا	��Bه

ة"، )وا	��س��� ���L) "6	;�ذ	ة - ��  ا��E(MBC MASAR  ،")م�	ة ا��ة �%�ًء"،)��Eة ا	�)م –���و أد�> " (ا	��هD��	ا) "P6 واDا�  .)٢در�. –� ا��
٢

�و �B�2اوي أ��B3ذ ا	��B)م ا	%��         B�� آ�)رB	ا �BA� ،�B()ار�	ا�7 ا�B0	ا .����3�Sة ا	�R����� إ	  Tوا �%����3	ا ��A2�0	ا �� �آ�)ر   أ&<�ف ا	�B	ا ،��B3
  6�)B>	ا  B	إ �V�W��� ،63��%	ا X2�0	ا �آ�)ر ���ر ��  2%ي        ���� �0 ا	���ح أ��3ذ ا	��)م ا	%����3، ا	BV)	ا اSB، وآ�(���B>	ا <B��& ان(BDء ر��BW

�م BBZ[�	دي"ا�BBD 6�\BB>� BB�)�"  �BBA� �BB()ار�	ا�7 ا�BB0	6 ا�BB�� C)BB>	ا �BB��)�ة ا	�BB)م "، ����V�BBW إ	BB  رؤ�BB3ء BB��L �BB��)� G�BBPح ر�BB� BB	�I
� �)ت اT��"ا	%��^��)� G�Pو��دل �2)دة ر ،.  

٣
�آ� ا	��ه�ة 	را�3ت 2�)ق ا�&%�ن ا	��� � 6A2�� ��  	(� ا	�)�6 	���� ا	را�3 ��
د - ��� ���ي(م ������ت ا	��� �  .)��� ر�� -�
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حـــددت�الدراســـة�أربعـــة�قنـــوات�تلفزيونيـــة�لتكـــون�عينـــة�الرصـــد،�وقـــد�تمـــت�عمليـــة�=ختيـــار�-ـــي�ضـــوء�ثـــ�ث�: اســـةعينـــة	الدر  -

معــــد�ت�ا�شــــاهدة،�التنـــوع�والتعب`ــــ�3عــــن�كافــــة�التوجهــــات�-ـــي�ا�جتمــــع،�تمثيــــل�مختلــــف�أنمــــاط�ا�لكيــــة�: عوامـــل�رئيســــية�Eــــي

  ١.CBCقناة�الحياة�و �ةقنا�،قناة�الجزيرة�مباشر�مصرخبار،�عليه�وقع�=ختيار�عXى�قناة�النيل�ل� �وبناءً . لوسائل��ع�م

من�الشهر��٢٥يوم،�تنت¥.�-ي��١٥و�دة��٢٠١٣سبتم١٠�3kتم�تحديد��طار�الزم .�للدراسة�ليبدأ�من�: ا�دى	الزم\W	للبحث -

ن�السـابعة�وا�حـددة�حسـب�بحـوث�ا�شـاهدة�مـ) prime time(نفسـه،�عXـى�أن�يـتم�الرصـد�يومًيـا�لسـاعات�ذروة�ا�شـاهدة

  .مساًء�وح/¨�منتصف�الليل

  :فيما	يfي	أهم	ا�ؤشرات	الWd	خلصت	إلabا	عملية	رصد	العينة	خ�ل	ا�دى	الزم\W	ا�حدد	أع�ه

تو©ي�ا�هنية�وخاصة�التنوع�والتوازن�ب`ن��راء،�طا�ا�أن�القضية����-عينة�الدراسة�–تحاول�القنوات�الفضائية� .١

�وثقت �فقد ،.���السيا �للشأن �مشك�ت��تتعرض �ناقشت �ال/. �الحوارية �الفقرات �كث`�3من �مهنية �الرصد عمليات

�- وكذا�نمط�ملكيnªا�–اقتصادية،�أو�مشك�ت�اجتماعية،�بينما�أكدت�الدراسة�أن�انحيازات�القناة�وسياسnªا�التحريرية

� �الحوارية �الفقرة �تعلق�موضوع �ما �إذا �واضًحا، �وانحياًزا �توجًها �إع�مnuا �يفرض�عXى �ما بالخ�فات�والصراعات�كث`3ًا

و��ندري�إذا�كان�هذا�التح`�r-ي�تغطية�الشأن�. السياسية،�وتحديًدا�إذ�كانت�التيارات�الدينية�جزًءا�من�هذا�الخ�ف

الظرف�الدقيق�الذي�السيا��.�من�قبل�جميع�القنوات�ال/.�تم�رصدها�متكرر�أم�إنه�مرتبط�بشكل�أو�بآخر�بطبيعة�

 .تشهده�الب�د

لم�خرى،�من�جهة�أ) الجزيرة�مباشر�مصر(هة،�وقناة�ج�من�)الحياة�– CBC -النيل�ل�خبار(نوات�قالقول�أن��يمكن .٢

ولكن�بدرجات�ا�هنية�نفسها�ارتكبت��خطاء��–عينة�الدراسة–للمعاي`�3ا�هنية؛�فكل�القنواتإ��-ي�اخ34اقهم�يتفقوا�

. بعضهم�البعض امات�تصل�إpى�حد�مقاضاةnoل� واضح�وتبادل�الشديدعداء��مر�الذي�عكس�حالة�من�ال. متفاوتة

�الث�ث�قنوات�
ً
كما�أن�تغطيnªم��ع�مية�تعكس�خلفياnoم�السياسية�بوضوح،�وهم�-ي�ذلك�عXى�النقيض�تماًما،�فمث�

  ". انق�ب�عسكري "يونيو،�فيما�تصر�الجزيرة�عXى�إنه��٣٠عXى�" ثورة"�وpى�تطلق�وصف�

تفرضه�إدارة�القناة�عXى�مقدمnuا�ل�لr4ام��صارم" كود"عن�وجود�ميثاق� ��نملك�دليل�من�خ�ل�رصد�تلك�القنوات .٣

�الصحفية ��،با�عاي`�3ا�هنية �وجدنا ��حًقا–فقد �سنعرض �أحيانً �–كما �يلr4مون �ال3kامج �مقدمي �با�عاي`�3أن �ا�هنيةا

 .يتجاهلوn²ا�تماًما�–-ي�حا�ت�بعيnzا–ا�أخرى�،�وأحيانً �خ�قيةو

�أن .٤ �الصعب �من �يكن �الراصدين�لم �أيضا�-يحدد �ا�تابعة��-وا�شاهدين �بمجرد �الرصد �لعينة .���السيا التوجه

�ما�ينصرف�ا�ذيع�عن�إدارة�الحوار��٢اليومية،�فا�واقف�السياسية�للقنوات�وا�ذيع`ن�صارت�معلنة�ومحددة، وكث`3ًا

ادر�مذيع�الجزيرة�عXى�حق�وينحاز�بشكل�واضح�للطرف�الذي�يمثل�وجهة�نظره�وسياسة�القناة�ال/.�يتبعها،�كأن�يص

� �التعب`�3عن�رأيه �الضيوف�-ي �مصطلحأحد �استخدم �"  �نه �ثورة �بـويُ " يونيو�٣٠بعد �نعnªا �عXى ا�نق�ب�ــصر�ا�ذيع

مؤكًدا�للمشاهدين�أن�هذا�" انق�ب"ليؤكد�أنه�" ثورة"كشرط��ستكمال�النقاش،�أو�يقاطع�الضيف�كلما�قال�كلمة�

إضافة��CBCوعXى�الجانب��خر�يقرر�مذي¹ي�قناة�! ب�منه�تصحيح�الضيف�إذا�أخطأليس�رأيه�وإنما�ا�هنية�تستوج

�سنحت�لهم�فرصة�" �رهابية" وصف �أو�كلما �-ي�خ�3kأو�متابعة�إخبارية، �ورد�ذكرها لجماعة��خوان�ا�سلم`ن�كلما

                                                           

١  6	��L`� ،X)0	ة ا��V ل�I )ات��	ا aS�0ر�� ��  هI()ار�� وا�	)اد ا�	)&�� وا�����	ا�7 ا��ة ) ١٦٩(�. ر� آ��V ا	0�V �0ر��I2)ار�� وإ <L(��
�ة ا	��� 	�0Ieر،  ٤٣(�V٤٦ ،�>� �D�0� ة���R	ة ا��V (��ة،  ٤٧	ة ا��Vة  ٣٣��VCBC(. 
٢

 ،���(�� ا	��Rر�� �� أ�g&6 و���"^ �<)رة أو إ��&�ت �g ��&ا���� ا���(V ة، أو���	ر ا��D �=2�� د�R� �� hL(�	ا اSا����3ج ه �وه) ��  ��1
�����. ا	�)ا�� 6V آ� ��Eة �� ا	����، &�ه�j �� ا	�)����ت ا	�%�] 6V ��ً��>�� h�	ق إ�  .� �� ا	����S� 6V ا	���ات ا��0Iر�� وا	()ار��3)ف &�\
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  .التعليق

�ب`ن�� .٥  تنوع�ضيوف�القنوات�ما
ُ
�تّ ك �و اب�صحفي`ن، �إضافةب�حزاء�وأعضاخ3kاء�اقتصادي`ن�وأمني`ن، أساتذة��إpى�،

�الشالجامعات� �وقليل�من�الوزراء،السياسية�و�ئون وباح«. النيل�ل�خبار،�(وبشكل�عام�غاب�عن�قنوات���ع�مية،

CBCالحياة� ظهور�الشخصيات�ا�ع3kة�عن�تيار��س�م�السيا��.�وخصوًصا�جماعة��خوان�ا�سلم`ن،�وظهر�عXى�) ،

�النور  �حزب �ممثXي �بعض �جماعة��١.السلفي�استحياء �لقيادات �وتليفوناnoا �استوديوهاnoا �الجزيرة �فتحت �ا�قابل -ي

� �الجزيرة �وتم`rت �وأنصارها، �ا�سلم`ن ��-�خوان ��-نسبًيا �باستضافة �ا�ؤيدة �الضيوف �ا�نتم`ن�يوني�٣٠لــ �وكذا و،

يحقق�التوازن�والتنوع�بشكل�بشكل�ملحوظ،�ووجودهم�لم��٢إ��أن�هؤ�ء�الضيوف�كانوا�مكررين ،للتيارات�اللي3kالية

 .كامل�-ي�القناة�لعدم�إتاحة�الفرصة�متعادلة�لهم�للتعب`�3عن�مواقفهم،�أو��نحياز�ا�ذيع`ن�ضدهم

��ربع .٦ �انحيازً �القنوات �مارست �الدراسة �أو�سلÁ.– اعينة �الحرية��–إيجابي �وحزب �ا�سلم`ن ��خوان �جماعة إزاء

ياز�-ي�ممارسات�غ`�3مهنية�متنوعة،�من�بيnzا�خلط�الرأي�بالخ3k،�اقتطاع�وقد�انعكس�هذا�=نح. والعدالة�ومؤيدnÂما

�الحوارية� �الفقرات �تحول �إpى ��حيان �كث`�3من �-ي �وصل ��مر�الذي �ا�غلوطة، �=ستنتاجات �سياقها، �من ا�علومات

 .لساحة�لتبادل�=noامات�و�هانات،�ب`ن��طراف�ا�ؤيدة�وا�عارضة��واقف�الجماعة�والحزب

 توافقية ولكnzا اليومية، القضايا أغلب لتغطي الحوارية، فقراnoا موضوع -ي ا�طلوب التنوع مراعاة القنوات حاولت .٧

 بجماعة ا�تعلقة القضايا وتطورات أخبار عXى الجزيرة قناة ركزت ما كث`3ًا �خر الجانب وعXى. كب`3 بشكل سياسية وغ`3

 .مهمة يومية قضايا عن وانصرفت فيه، مبالغ بشكل ��.مر  محمد السابق الرئيس ومؤيدي �خوان

استخدام��لفاظ�غ`�3ال�ئقة�والخارجة�كان�أمر�مكرر�وم�حظ�-ي�كث`�3من�الفقرات�الحوارية�عXى�القنوات��ربعة،�� .٨

لنيل�ا( ذيع`ن؛�فبينما�ساهم�مذي¹ي�قنواتوالجدير�بالذكر�أنه�هذه��لفاظ���تصدر�عن�الضيوف�وإنما�أحيانا�عن�ا�

-ي�الهجوم�عXى�جماعة��خوان�ا�سلم`ن�ومؤيدnÂا،�اش34ك�مذي¹ي�الجزيرة�-ي�الهجوم�عXى�ما�) CBC –الحياة��- ل�خبار

 ".=نق�ب`ن" أطلقوا�علnuم

تعلق�ا�وضوع�بمصالح�ا�ذيع`ن�بدورهم�كممثل`ن�للرأي��خر،�ووجه�النظر�الغائبة�عن��ستوديو�إذا�يلr4م�غالبا�ما� .٩

بينما�يغيب�هذا�التمثيل�إذا�كان�الطرف�الغائب�) الخ..-القمامة�–ا�رور( ،�ومشك�ته�اليومية��صري�البسيطا�واطن�ا

�ك�مه� �عXى �والتصديق �الضيف �تأييد �مهمة �ا�ذيع �يتوpى �إذ �أو�أنصارها، �ا�سلم`ن ��خوان �جماعة �عن هو�ممثل

للرد�عXى�ما�يتعرض�له� –اولو�تلفونيً –ب�الفرصة�و=ش34اك�معه�-ي�الهجوم�عXى�الطرف�الغائب�دون�أن�يكفل�للغائ

 . من�اnoامات

يعت�3kخطاب�الكراهية�والخض�عXى�العنف�من�أخطر�وأهم�النتائج�ال/.�خلصت�إلnuا�هذه�الدراسة،�فقد�ارتكبت�كل� .١٠

r`ى�الكراهية�والعنف�والتميXى�استخدام�خطاب�حاض�عp٣.قنوات�العينة�أخطاء�مهنية�ترتقي�إ  

                                                           
١

  .%��	��R ا	]� �A��V6 �2ب ا	�)ر  �(� إ��اه�. ��<)رو، �Z) ا	���m ا	���� 	(�ب ا	�)ر ��ح �0 ا	��0)دأ��زه. آ�ن  
٢

1�اًر � �AآTة ه��  اا���R	ف ا(�W ��� آ��را�3ت اTه�ام�%�ي ا	����وي، و���و ه�D. ر��^ ا	]�0�ان ���	 ��R��  .ا��3�ا
٣

يوًما بعد يوم يثبت تنظيم ا'خوان تحقيق كل أھدافة ولكن : "، يقول١٦/٩مقدمة أحد مذيعي النيل ل�خبار يوم : قناة النيل ل�خبارأمثلة على ذلك، من  
  . وضى وا2ضطراب في الب5دالغاية عندھم تبرر الوسيلة حتى لو كانت الوسيلة شل المواطنين وتدمير ا2قتصاد ونشر الف، بانتھازية مطلقة
ا'خوان يستحبون الدماء =ن فكر بغضھم قائم على تكفير المجتمع، وھناك اتفاق ما قد حدث بين "، قال الضيف نبيل نعيم ١٦/٩حلقة : قناة الحياة

  ".الجماعات ا'رھابية وجماعة ا'خوان المسلمين للقضاء على العلمانيين ،ا2شتراكيين ،والناصريين فى مصر
  .، قام الضيوف بانتقاد الحكم العسكري بشدة وتشجيع الجماھير على الوقوف ضده١٧/٩: قناة الجزيرة

 .دعوات ا'خوان ھدفھا الواضح والصريح ھو تعطيل الب5د ووقف حال الناس، المواطن فريسة أو رھينة: ، قالت المذيعة٢٠/٩: cbcقناة 
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  :fي	عرض	تفصيfي	لنتائج	رصد	القنوات	الفضائية	عينة	الدراسةفيما	ي

  

  تقييم	قناة	النيل	لkخبار -١

 * 
ً
  أهم�ال3kامج�الحوارية�و�خبارية�-ي�القناة: أو�

وبعد�حذف�ا�واد�الدرامية�و�ع�نية�التجارية،�اقتصرت�عملية�الرصد�لقناة�) ١٢م�إpى�٧من( خ�ل�ف34ة�ذروة�ا�شاهدة�

�ل�خبا �النيل �إpى �باRضافة �الثابتة، ��خبارية �النشرات �ا�تفرقة، �اليومية �الحوارية �الفقرات �من �مجموعة برنامج�ر�عXى

وقد�بلغ�إجماpي�العينة�الصالحة�للرصد�عXى�مدار�ف34ة�البحث�. "هنا�القاهرة"،�وال3kنامج�الحواري�اليومي�"حديث�الصورة"

  .فصلة�أو�مدرجة�-ي�برامج�حوارية�وفقرات�إخباريةب`ن�فقرات�حوارية�من مافقرة�) ٤٣(عXى�هذه�القناة�

  القناة�عXى�مدار�ف34ة�البحث�ضيوف: اثانيً * 

� �القناة �استضافت �حواpي �الرصد �مدار�ف34ة �) ٨٠(عXى �الهاتفية �ا�كا�ات �بخ�ف �استوديوهاnoا، �-ي شخص��٥٠(ضيف

القومية�( حفي`ن�ونواب�رؤساء�تحرير�الصحفالكتاب�الصضيوف�القناة�كانوا�ما�ب`ن�. وضيوف�التقارير�الخارجية) اتقريبً 

. �ع�ميةالسياسية�و�ئون وباح«.�الشالجامعات�أساتذة��إpى�،�إضافةب�حزاأعضاء�،�خ3kاء�اقتصادي`ن�وأمني`ن،�)غالًبا

مية�نفخ�ل�أسبوع`ن�تم�استضافة�وزراء�التموين�والت(بظهور�محدود�عXى�القناة��وزراء�حكومة�حازم�البب�وي  يكما�حظ

  ).�حلية�وال34بية�والتعليما

مختلف�محافظات�مصر�للتأكد�من�مدى�صحة��خبار�ا�تداولة�أغلب�ا�داخ�ت�التلفونية�للقناة�كانت�مع�مراسلnuا�-ي�

�تابعة��وضاع��منية�تحديًدا�-ي��`نخ3kاء�عسكريكما�كانت�القناة�تستع`ن�بمداخ�ت�تلفونية�مع�ومعرفة�تفاصيل�عnzا،�

  ".كرداسة�وناهيا"ذات��وضاع��منية�غ`�3ا�ستقرة�مثل��ا�ناطق�سيناء�وبعض

 * 
ً
  "غ`��3ع�نية"فواصل�القناة�: اثالث

�بالقناةغ`��3الفواصل �فاصل�مسجل�يعرض���ع�نية �أبرزها �تكون�ثابتة، �وتكاد �من�مظاهرات�مكررة �،يونيو�٣٠صور

�جمل�بصوت� �و "مثل�" السي��.الفريق�"يصاحnÎا �و "قد�الدنياى�هتبقمصر�أم�الدنيا ضباط�فيديوهات�لمقتطفات�من�،

بينما�الجزء�الثاني�من�الفاصل�يعرض�" يد�تب ¨�يد�تحم¨�يد�تدافع" مصحوبة�بتعليق�كتابي�،نون�ا�واطن`نئجيش�يطم

 ". يد�noدم�يد�تحرق�يد�تقتل"والتعليق�علnuا� ،صور��شتباكات�وتظاهرات�لÑخوان

وتجدر��شارة�-ي��،الف34ة�ا�سائيةخ�ل��عXى��قل�مرت`ن�١"الشيخ�الشعراوي "لها،�كلمة�يومًيا�-ي�فواصالقناة���تذيعكذلك�

  .هذا�الصدد�إpى�أن�هذه�الكلمة�مقتطعة�من�سياقها،�ووضعها�-ي�السياق�الراهن�يحملها�وقائلها�ما���يمكننا�التحقق�منه

تنÓى�مبارك�مشهد�لثورة�يناير�و نية،�تتضمن�لقطات�ثا�٢٠تذيع�القناة�أيًضا�ضمن�فواصلها�مادة�تلفزيونية�مدnoا�دقيقة�و

�ثم�مظاهرات� �الب�د، �-ي �الجيش�مقاليد��مور �مشهد�بيان�الجيش�-ي��٣٠وتوpي �تكتب�القناة��٣يونيو�يلnuا يوليو�وأخ`3ًا

�"عةراب�معتصم."و-ي�السياق�نفسه،�تعرض�القناة�ضمن�فواصلها�فيديو�بعنوان�. "ثورة�الشعب�يحمnuا�الجيش"تعليقها�

                                                           
١

رباط إلى يوم القيامة،  فيقال عنھا صلJ K عليه وسلم أھلھا  التيمصر .. مصر الكنانة : "عراويالش يقول المقطع المشار إليه من كلمات الشيخ 
رد ھمجية  الذيا'س5م، من نزل بھا  التيصدرت لعلماء الدنيا كلھا علم ا'س5م صدرته حتى للبلد  التي ھيصدرت ا'س5م للدنيا كلھا  التيمصر 
أو .. أو حاسد.. حاقد .. أنھا مصر وستظل مصر دائًما رغم أنف كل ... ھجوم الصلبيين على ا'س5م والمسلمين  من الذى رد.. إنھا مصر... رالتتا

  ."الخارج فيأو مدفوع من خصوم ا'س5م ھنا أو .. أو ُمستَغل  ..ُمستِغل
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� �ملتح`ن �أشخاص �صور �بأسلحةتظهر�فيه ��منيمسكون �قوات �لجرÕى �أخرى �وصور ،� �ثم �ت، �بيضاء�"كتب أسلحة

  ".�رهابمًعا�ضد�"وأخ`3ًا� "اعتصامات�مسلحة"،�ثم�"وخرطوش

وإذا�نظرنا�لفواصل�القناة�بشكل�عام�عXى�مدار�ف34ة�الرصد�سنجد�أn²ا�حملت�رسالة�تأييد�ودعم�شديدة�الوضوح�للجيش�

�٢٠١١،١وزير�الدفاع�عبد�الفتاح�السي��.،�وطرح�الجيش�عXى�اعتباره�حامي�الثورة�منذ�اند�ع�شراراnoا��وpى�-ي�يناير�و 

�واضًح  �حملت�هجوًما �يبنيه�الجيش��ابينما �noدم�وتحرق�ما �اليد�ال/. وضعهما�(عXى�جماعة��خوان�ا�سلم`ن�واعتبارها

جماعة��خوان�ا�سلم`ن�قناة�-ي�فواصلها�غ`��3ع�نية�أن�تربط�ب`ن�،�كما�تعمدت�ال)الفاصل�-ي�مقارنة�بعضهما�ببعض

  .وب`ن��رهاب�-ي�تعميم�متعمد) معتصم.�رابعة( وتحديًدا

  تقييم��داء��ع�مي�للفقرات�الحوارية�بالقناة�خ�ل�ف34ة�الرصد: ارابعً * 

  :ة	أهميaqاالتنوع	والتوازن	فيما	يتعلق	بالقضايا	موضوع	الفقرات	الحوارية	ودرج -١

بشكل�عام�تجنبت�القناة�طرح�ا�وضوعات�الخ�فية�والصدامية،�ناهيك�عن�أn²ا�كانت�تحرص�-ي�اختيار�الضيوف�عXى�

�ال/.من�أبرز�. كما�سنش`�3-ي�الجزء�الخاص�بالضيوف�-عدم�وقوع�أي�صدام وضع�: طرحnªا�خ�ل�ف34ة�الرصد�القضايا

�ا �قانون �الجديد، �الدستور �-ي �بالخارج �يخلق�ا�صري`ن �دستوري �لتعديل �اق34احات �الجامعات، �-ي �القضائية لضبطية

� �حرة، �إع�مية �منظومة �الخ�فية �ا�واد �ا�طروحة، ��منية �والحلول �سيناء �أزمة �الطوارئ، �الجديد،��-يحالة الدستور

� �حظر�جماعة �=جتماعية، �الخصوص��خوانالعدالة �والدروس �ا�دارس �مشك�ت �السورية، �القضية ية،�ا�سلم`ن،

  . باRضافة�للفقرات�شبه�يومية�عن�البورصة�وأداء�سوق�ا�ال

  :عfى	مستوى	ضيوف	القناة	التوازن	والتنوع -٢

 ،�أنالرصد�عكست�عمليةاختيار�ضيوف�الحلقات؛�حيث�التنوع�والتوازن�ا�طلوب�-ي��إpىفقرات�القناة�افتقرت�أغلب�

أن��؛�إذ)فقرة�محل�رصد�٤٣فقرة�من�إجماpي��٣٠بواقع�( تنوع�من�إجماpي�ا�ادة�ا�رصودة�لم�يتحقق�فnuا�أي�) %٦٩.٧٧(

تبنوا�وجهات�نظر�غ`�3متعارضة�عXى�أقل�تقدير،�بينما�ممن�ي أو�نفسها�من�الخلفية�الفكرية�وفالقناة�دائًما�ما�تأتي�بضي

حوار،�بل�غالًبا�ما�والجدير�بالذكر�أن�ا�ذيع���يحاول�تمثيل�الطرف�الغائب�-ي�ال. يغيب�أصحاب�وجهات�النظر�ا�غايرة

�أحيانً تحامل�ا�ذيع�ي�–وعXى�عكس�ا�طلوب–¨�ويث .�عXى�وجه�نظر�الضيوف،�بل� يتب ويوجه�له��عXى�الطرف�الغائب،ا

  .دون�أن�يتيح�له�ا�جال�Rبداء�أسبابه�وشرح�وجه�نظره�–ا�السخريةوأحيانً –�دانات�

بينما�تحقق�التنوع�،�%)٢٣.٢٦(بنسبة�فقرات�) ١٠(كانت�،�عXى�مستوى�الضيوف�الفقرات�ال/.�تحقق�فnuا�التوازن�والتنوع

،�موضوعية�عXى�طرح�أسئلة�ا�ذيعو-ي�سياق�هذه�الفقرات�فقط،�حرص�،�%)٦.٩٧(بنسبة��فقرات�فقط )٣(-ي�) ا�مانوعً (

وع�راnÜم�ومواقفهم�ا�ختلفة�من�القضية�موضآلجميع�الضيوف�عXى�اخت�فهم�للتعب`�3عن��غ`�3منحازة،�وإتاحة�الفرصة

  .الفقرة

                                                           
١

  �Zأ� ��n  6V  �2 �0ر��Iا� �����) أ��9ء &;�V ار�1�ت ا	���ة ��� X�2 �0رITات ا�وو6V o�W &���� ا	�)	� ا6V ����T ��\�� &�ه��، (2ل &;
 (��اد ا	���g:� ��ً()>� p�R ا	��Vأ 2T دي"�)ًرا��Tا .�%��ا �� �(� �2)ى، أ&�7 ". ً�����o��Z أ2ى ا	�;�ات  j	Sآ"��?(1D " ����� 0)ع\�

 ���6  "�0 ا	���ح ا	%�%6"�)رة وز�� ا	�Vع ا	�V ��	وTا h�\6 ااوأ�V ض��ة ا��0Iر��	�;�	.  
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إpى�حد�–ا�التقارير�الخارجية�جاء�متنوعً كا�ات�الهاتفية،�أو�أو�ا�آراء�ا�واطن`ن�سواء�ع�3kموقع�التواصل�=جتماÝي�طرح�

�ب`ن�مؤيد�ومعارض�–ما �ومراسلnuا�وا�واطن`ن�ا�تواصل`ن�معها�وبشكل�عام�كان�ضيوف�قناة�النيل�ل�خبار�ومذيعnuا�،ما

  .رطة،�وكل�الوقت�معارض`ن�لÑخوانيش�والشأغلب�الوقت�مؤيدين�للج

 :ظر	ا�عارضة	والغائبة	عن	الفقرةإدارة	الخ�ف	أو	طرح	وجهات	الن -٣

�أو� �يكفي�عXى�استضافة�أصحاب�وجهات�النظر�ا�عارضة�لتوجه�الفقرة، كما�سبق��شارة،�لم�تكن�القناة�حريصة�بما

عن�الفقرة��لم�تعرض�وجهة�النظر�الغائبة)  %٥١حواpي�(فقرة��)٢٢(فقرة،�هناك�) ٤٣(فمن�ب`ن�. تمثيلهم�من�خ�ل�ا�ذيع

إ��واحدة،��دعم�وجهة�نظر�الضيف،�وبالتاpي�أصبح�الحوار�كله�يعكس�وجهة�نظر يكتفي�ب�بل�كان�ولم�nÂتم�ا�ذيع�بطرحها،

�نه���يمثل�التوجه��نه�ومن�الجدير�بالذكر�أنه�-ي�فقرت`ن�عXى��قل�من�فقرات�القناة�تعمد�ا�ذيع�تجاهل�رأي�الضيفأ

  .العام�للفقرة�وما�تطرحه

كانت��جموعة�من�ط�ب�إحدى�الصور�. عXى�أخبار�اليوم�من�خ�ل�بعض�الصور تعليًقا�كانت�واحدة�من�هات`ن�الفقرت`ن�

ط�ب�"م��من�خارج�القاعة�ال/.�كان�nÞا�وزير�التعليم�العاpي،�وقالت�ا�ذيعة�أ�n²قوات�مع،�أثناء�اشتباكهم�جامعة�القاهرة

،�وعXى�الرغم�من�أن�الضيف�أوضح�لها�أn²م�ط�ب�معارض`ن�لتطبيق�قانون�الضبطية�القضائية�-ي�الجامعة،�إ��"�خوان

وإنما�فقط�أرد�أن��–لÑخوان�ينتم.���الذي– أن�مذيعة�النيل�ل�خبار�أصرت�عXى�موقفها�ولم�تح34م�وجهة�نظر�الضيف

  .عXى�اعتباره�اشتباك�ب`ن�قوات��من�وط�ب�ينتمون�لجماعة��خوان�ا�سلم`ن،�وأصرت�عXى�تقديم�الخ�3kيكون�ُمنصًفا

� �هناك ��)١٠(كان �بنسبة �تكن) ٢٣.٢٦(%فقرات ��راء�لم �-ي �تعدد �موضوعاnoا �متعدد��،تتحمل �خ�ف �عXى أو�تنطوي

كأن� القضايا�السياسية،و �ونشدد�هنا�عXى�أن�هذه�الحا�ت�كانت�دائًما�بعيدة�كل�البعد�عن�القضايا�الشائكة��طراف،

للحكومة�لحل��زمة�=قتصادية،�أو�فقرة�حول�) متكاملة( تستضيف�القناة�خب`3ان�اقتصاديان�يقدمان�نصائح�مختلفة

س`�3العملية�التعليمية�مع�بداية�العام�الدرا��.�تتضمن�وقائع�متنوعة�من�أماكن�مختلفة،�ومن�ثم�لم�تخت�3kعملية�الرصد�

  .إدارة�الخ�ف�ب`ن�أقطاب�الحوار�قدرة�مذي¹ي�القناة�عXى

الجدير�بالذكر�أنه��ا�قرر�مذي¹ي�القناة�-ي�بعض�الفقرات��شارة��ا�يردده�الطرف�الغائب�أو�ا�عارض�لرأي�الضيف�-ي�

  ."مقصص�وأف� " تلك��راء�عXى�سبيل�الnªكم�والسخرية�بل�أحيانا�بوصفها�ن ،�كانوا�يطرحو �ستوديو

  :غ��	أخ�قية	و	إيماءاتاستخدام	ألفاظ	خارجة	أ -٤

�النيل�ل�خبار�خXى�من�استخدام��لفاظ�الخارجة�بنسبة� �قناة �العام�لضيوف�ومذي¹ي �إ��أن%)٨٦.٠٥(�داء عملية��،

فقط�فقرات�) ٤(ة�معظمها�بحق�جماعة��خوان�ا�سلم`ن�-ي��لفاظ�غ`�3ال�ئقالرصد�سجلت�تبادل�الضيوف�لبعض�

والتعب`3ات�=سnªزائية��بعض��يماءات،�بينما�لجأ�ضيوف�فقرت`ن�فقط��ستخدام��١"ةعفنالنية�ا�" مثل%) ٩.٣٠(بنسبة�

  .اا�سلم`ن�أيضً ��خوان�جماعة�منوالسخرية�

                                                           
١

  7��&�� �� ���2 6V"ة�ث ا	C�Z �� ا��2ل أ&<�ر ا�I)ان 	��� ا�� ا	و	� ورV^ ��. ا	���ة، و�Eل &ً<� ���١٥/٩/٢٠١٣ر�s " ه�� ا	��ه)� :

" 6V ا إن آ�ن(V��� G� ن�;�� ���"����� "���� �����د "��  !!"أ�)a أ�)a"، و�)ت ا	�h02�>� ���S وه  
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  :خلط	الرأي	بالخ�8	وطرح	أراء	تتضمن	تحريض	أو	حض	عfى	الكراهية	أو	إقصاء	وتمي�|	-٥

�ل �بقناة�النيل�ل�خبار، �أي�شكل�من�أشكال�التحريض�أو�حض�عXى�أك?�3من�نصف�الفقرات�ال/.�تم�رصدها م�يكن�nÞا

عXى��واضح�تحريضتضمنت�%) ٢٥.٥٨(بنسبة��ةفقر ) ١١(الرصد�ت�عملياتبينما�سجل%). ٦٠.٤٧( الكراهية�وذلك�بنسبة

  .إpى�حد�ما– خطاب�إقصائي�تم`rي �%)١٣.٩٥( تقريبا�فقرات )٦(و�،معظمه�بحق�جماعة��خوان�ا�سلم`ن�الكراهية

�ال �أمثلة �تكرار�أبرز �-ي �يتمثل �كان �الكراهية �وخطاب �تحريض �حماس"وصف ��خوان� "حركة �وجماعة الفلسطينية

�و  �" حماس"أن�جماعة��خوان�كانت�تساند�عXى��–دون�سند�معلوماتي–التأكيد�بالجماعات��رهابية،  حفر��نفاق،-ي

�باRضافة�إpى�تكرار�. -ي�سيناء�و�رهاب�بأعمال�العنف�سهيل�القياملت �"تحيك"جماعة��خوان��الخاص�بأن" الرأي"هذا

�ناهيك�عن�تأكيد�ا�ذيع�عن�تعمدا�ؤامرات�لهدم�الدولة�ا�صرية ،3kى�اعتباره�معلومة�وخXوتقديمه�ع� شل�" �خوان" ،

�تدم`�3=قتصاد �-ي��،ا�واطن`ن، ��خوان �جماعة �فشل �أسماه �ما �عXى �تعليقه �أثناء �وذلك �و=ضطراب، ¨�àونشر�الفو

  ١.ا�لم�يحدث�-ي�ا�34وا�أن�شيئً مؤكًد �!34وتعطيل�ا�

� �أخرى�يوم �حوارية �فقرة  �٢٢و-ي
ً

�قائ� �والنظام��انت¥¨": سبتم�3kوصف�الضيف�جماعة��خوان �الدينية عصر�الفاشية

�من�أجل� �التنظيم���يعمل�-ي�=قتصاد �ا�خابرات�بالعالم، �أنظمة �بجميع �ع�قة ��خوان�كيان�عنكبوتي�عXى العميل،

هو���يب ¨�مصنع�كي�يشغل�عماله�وينتج،�هذا�ليس�هدفه�هذا�مجرد�غطاء�لنشاط�آخر���نعلمه،�أموال�أهدفها�=قتصاد�

طلب�منه�ا�ذيع�إثبات�ما�يقدمه�من�معلومات�أو�توضيح�مصادرها،�بل�،�وذلك�دون�أن�ي"مشبوهة�ومصادرها�مشبوهة

�موافًق  �يقول�الضيفأومأ �ما �عXى �أخرى�وصف�ضيف�ال. ا �حلقة �-ي �قائ�وكذا �القنوات��جنبية�" :قنوات��جنبية كل

� �لها �بالعربية �مخططات�محددة" أجندات"الناطقة �القنوات�أن��،وتنفذ �nÞذه �الذين�يعملون �أن�أستفز�الزم�ء �أريد أنا

 .ولم�يرفض�ا�ذيع�هذا�التعميم�و=noام�غ`�3ا�ب .�عXى�معلومات�أو�تفاصيل� "متصحوا�ضمائره

  مباشر	مصر	تقييم	قناة	الجزيرة -٢

 * 
ً
  أهم�ال3kامج�الحوارية�و�خبارية�-ي�القناة: أو�

وبعد�حذف�ا�واد�الدرامية�و�ع�نية�التجارية،�اقتصرت�عملية�الرصد�لقناة�) ١٢م�إpى�٧من( خ�ل�ف34ة�ذروة�ا�شاهدة�

" سكرت`�3التحرير"ليومي�وال3kنامج�ا�ية،خبار إنشرات��ا�تنوعة،�حواريةالفقرات�الجزيرة�مباشر�مصر�عXى�مجموعة�من�ال

��خبار�الصادرة�الذي �أهم �التاpي�عن�يعرض �لليوم �ا�صرية �الضيوف�،الصحف �أحد �من �بتعقيب كذلك��.مصحوبة

سجل�شهادات�شهود�العيان�عن�فض�قوات��من�لـ��،كما�ف34ة�الرصد�برنامج�وثائقي�من�إنتاج�قناة�الجزيرة�تضمنت�

ب`ن�فقرات� ،�مافقرة�)٤٦(غ�إجماpي�العينة�الصالحة�للرصد�عXى�مدار�ف34ة�البحث�وقد�بل". العدوية�رابعة�ميدان�اعتصام"

  .حوارية�منفصلة�أو�مدرجة�-ي�برامج�حوارية�وفقرات�إخبارية

                                                           
�ات ا	���ة �L 6Vء ذ	6V j إ ١�V ى�و رBg. ا&�;�Bر د��Bوى ��\��B� hB� �B0E أ��BZء               2١٦/٩/٢٠١٣B��	ا �Bآ��ار 2��B3ا  B�� �B����� �ًB>& ^�SB�	ل ا�E إذ،

�ر ا	)  B�2 ���B3	B) آ�&oB ا	)����R�" :                   �BD ���B3 ا�I)انB0�ه. B�� �B��w	ا ،�B��\� �Bز����&�� �B1	و hBVا��=�B. ا�BI)ان �(���B آ�B أه oB0A� م(� �� ��ً(�
�اب 6V ا	�0د، وا	(� x أن �(�و	��. 	��\�� ا	���و o�;Vا	\W?وا  W(�	ا �� ا?�E<�د و&;��� ".�)ا"��� و
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  القناة�عXى�مدار�ف34ة�البحث�ضيوف: اثانيً * 

� وقد�. كا�ة�هاتفية�تقريبام) ٥٣(باRضافة�إpى�،��ستوديوضيف�-ي�) ٦٠(ي�حوا�pعXى�مدار�ف34ة�الرصداستضافت�القناة

للتيارات�اللي3kالية؛�فعXى�سبيل�و،�وكذا�ا�نتم`ن�يوني�٣٠لـ�ه�كث`3ًا�خ�ل�ف34ة�الرصد�خاصة�الضيوف�ا�ؤيدة�و تكررت�الوج

خمس�مرات�عXى�شاشة�الجزيرة�مباشر� =س34اتيجيةللدراسات���هرامالباحث�-ي�مركز�" عمرو�هاشم�ربيع" ا�ثال،�ظهر

هرام�للدراسات�الباحث�-ي�مركز�� " يسري�العزباوي "استضافت�القناة�،�وكذلك�أيًضا�)أسبوع`ن(3ة�الرصد�خ�ل�ف�4مصر 

  .مرات) ٤( =س34اتيجية

 ظهور تكرر��ا�الوجوه�ا�ؤيدة�لجماعة��خوان�ا�سلم`ن�والرئيس�السابق�محمد�مر��.،�إذعXى�الجانب��خر�تكررت�أيضً 

  .مرات) ٦(اشة�القناة�عXى�ش�عضو�جnÎة�الضم`3 " محمد�شرف"

�من�أعضاء�جماعة��خوان�ا�سلم`ن�أو�الداعم`ن�لها �أنالنسبة��ك�3kمن�ضيوف�القناة�كانوا �كما =تصا�ت��أغلب�،

  .ا�أو�تتعاطف�معها�عXى�أقل�تقديرلجماه`�3تنتم.�لجماعة��خوان�أو�تؤيد�مواقفهالهاتفية�

� �حالة�استضافة�شخصيات�جدير�بالذكر�أنه تا(-ي
ُ
�سياسي`نك ��خوان�جماعة���ينتمون�إpى�١)ب�صحفي`ن�أو�نشطاء

�فمواقفهم�يختلفون�معأو� ا�سلم`ن �القوات�ا�سلحة��معظمهم، �أو�مرحXي�أييرفض�توpى �لو�انتقاpي �،دور�سيا��.�ح/¨

عزل�الرئيس�Xى�عوكل�ما�ترتب�" البب�وي "حكومة��،�كما�اتفق�جميعهم�-ي�الهجوم�عXىعسكرًيا�انق�ًبايونيه��٣٠أن��عت3k وي

  .أحداثمن��يوليو �٣السابق�محمد�مر��.�-ي�

 * 
ً
  "غ`��3ع�نية"فواصل�القناة�: اثالث

�٢٥خطابات�للرئيس�السابق،�أو�مظاهرات�( مكررة�وأغلnÎا�مقاطع�مسجلة�لوقائع�سابقة��ع�نية�بالقناةغ`��3الفواصل

معينة�ومتكررة،�أو�أعمال��أو�بيانات�وتنوnÂات�لجهات�أو�فيديوهات�وتسجي�ت��فراد�عXى�موقع�اليوتيوب،) الخ...يناير،

  ).الخ....أغاني،�قصائد،(فنية�

�ب`ن�فهناك� �القناةوا�ؤيد�ةا�واطن`ن�ا�عارض�آراءفاصل�يجمع �تطلق�عليه ��ا من��اتمع�مقتطف�"العسكري �نق�ب= " ة

حديث�الفريق�السي��.�عن�خطر�تارة�من�مقتطفات�مخبينما�يقدم�فاصل�أخر�. العدوية�التحرير�ورابعةميداني�مظاهرات�

  .وقتXى�جراء�اشتباكات�مع�قوات�الجيش�تصاحبه�صور�لضحايا�،وجود�الجيش�-ي�الشارع�العادي

وهو�عبارة�أنشودة�باللغة�ال34كية�" الجمهور�ع�3kاليوتيوب�إبداعات"ا�فاصل�يذاع�يومًيا�عXى�القناة�تحت�اسم�هناك�أيضً 

بنت�القيادي��خواني�محمد�البلتاãي�ال/.��قت�مصرعها�أثناء�فض�اعتصام�رابعة�-ي��ãيالبلتا�أهداها�فنان�تركي��سماء

  .٢٠١٣أغسطس�

أفراد�طاقهما،�كما�تكرر�النداءات��من) عبد�هللا�الشامي�ومحمد�بدر( باعتقالكذلك�تنشر�القناة�تنوnÂات�متنوعة�تندد�

  .ة�والتحالف�الوط .�لدعم�الشرعية،�ناهيك�عن�بيانات�حزب�الحرية�والعدالعن�ا�عتقل`ن�لÑفراج

                                                           
١

محمد الجوادي الباحث والمؤرخ  .فھمي ھويدي الكاتب صحفي، إس5م لطفي المحامي والناشط الحقوقي، د: من بينھم على سبيل المثال 2 الحصر 
أبريل، وائل قنديل الكاتب الصحفي، جمال نصار رئـيس منـتـدى السياسـات  ٦كاتب صحفي، محمد عادل القيادي بحركة السياسي، سامي كمال الدين ال

  .أحمد حسن الشرقاوي، الكاتب الصحفي ومنسق حركة صحفيون ضد ا2نق5ب وا2ستراتيجيات البديلـة،
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� �أذاعت �إذ �القناة، �فواصل �أهم �من �واحدة �والفيديوهات �الصوتية �البحث��التسجي�ت �مدار�ف34ة �عXى �مرة أك?�3من

�للقيادي��خوانيصوتي�تتسجي�  �العريان" ة �للشهداءألتظاهر�من�ليدعو�ا�واطن`ن��"عصام �وتسجيل�آخر�جل�الوفاء ،

،�باRضافة�إpى�تسجيل�أخر�بالكف�عن�العنف�منطالب�قوات�� ي=ستمرار�-ي�دعم�الشرعية�و �عXى ا�واطن`ن�فيه�شجعي

� ،.���الدرا �بالعام �الط�ب �فيه åæىيpإ� �جانبً �ويدعوهم �خ�فاnoم �كل �تنحية �ضد �ليتحدوا �ا �اسماه �الفا�ç.�"ما =نق�ب

  . جل�عودة�الشرعيةأمن��"=نق�ب�العسكري "=ستمرار�-ي�رفض�و،�"الدموي 

�يخدم�رسالة�واحدة�تدعم�-ي�جوهرها� �لفواصل�القناة�بشكل�عام�عXى�مدار�ف34ة�الرصد�سنجد�أن�جميعها �نظرنا وإذا

ب`ن�أعمال�" ضمنيا" جماعة��خوان�ا�سلم`ن�والرئيس�السابق�محمد�مر��.،�وترفض�التدخل�العسكري،�بل�أn²ا�تربط�

تستخدم�القناة�مساحة�الفواصل�لتكون�وسيط�ب`ن�قيادات�القتل�والعنف�وب`ن�فكرة�تواجد�الجيش�-ي�الشوارع،�كما�

  .جماعات��خوان�ا�سلم`ن�ومؤيدnÂا،�وتقديم�رسائل�الدعم�ل�عضاء

  تقييم��داء��ع�مي�للفقرات�الحوارية�بالقناة�خ�ل�ف34ة�الرصد: ارابعً * 

  :aqاالتنوع	والتوازن	فيما	يتعلق	بالقضايا	موضوع	الفقرات	الحوارية	ودرجة	أهمي -١

ال/.�تتعلق�أغلnÎا�(تعت�3kقناة�الجزيرة��قل�تنوًعا�-ي�موضوعات�فقراnoا،�ف¥.�تركز�عXى�مجموعة�من�القضايا�السياسية�

دون�غ`3ها،�وقلي��ما�تطرح�قضايا�noم�عموم�ا�واطن`ن�ب��تفرقة،�بل�أn²ا�وإن�تناولت�قضايا�) بجماعة��خوان�ا�سلم`ن

و�أعمال�لجنة�الخمس`ن،�أو�مسألة�الضبطية�القضائية،�تركز�عXى�فكرة�الخ�ف�السيا��.�عامة�كبداية�العام�الجام¹ي،�أ

وانعكاساnoا�عXى�تلك�ا�وضوعات،�مثل�مظاهرات�الط�ب��خوان�با�دارس�والجامعات،�أو�الخ�ف�داخل�لجنة�الخمس`ن�

  .حول�مواد�الهوية�وقيام��حزاب�الدينية

ا�ظاهرات�: وضوعات�ال/.�تناولnªا�الفقرات�الحوارية�عXى�قناة�الجزيرة�مباشر�مصر�EيعXى�مدار�ف34ة�البحث�كانت�أك?�3ا�

،�بيانات�حزب�الحرية�والعدالة�وتحالف�دعم�الشرعية�وغ`3هما�من�"نق�ب�العسكري = " ا�ؤيدة��حمد�مر��.�والرافضة�لـ

�جما �أعضاء �إزاء �والجيش ��من �قوات �ممارسات ،.���مر ��حمد �ا�ؤيدة �الحرية�الكيانات �وحزب �ا�سلم`ن ��خوان عة

 مرور بعد ا�وقف تطورات والعدالة�وقياداته،�وكذا�تعامل�قوات��من�مع�التظاهرات�و=عتصامات�ا�ؤيدة�لهما،�متابعة

والnzضة،�تداعيات�الحملة�=منية�لقوات�الجيش�والشرطة�-ي�سيناء�ودلجا،�متابعة� رابعة اعتصامي فض مجزرة عXى شهر

�توتر�الع�قات�ب`ن�حركة�حماس�والسلطات�لقضية�ا� فقودين�منذ�فض�اعتصامي�رابعة�والnzضة،�مد�حالة�الطوارئ،

ا�صرية،��ع�م�ا�صري�ودوره�-ي�صناعة�=زمة�السياسية،�الوضع�=قتصادي،��زهر�وموقفه�السيا��.،�باRضافة�إpى�

  .راnoم�يوم�الجمعةمتابعات�يومية�متواصلة�لتغطية�مس`3ات�أنصار��خوان�ومظاه

  عfى	مستوى	ضيوف	القناة		التوازن	والتنوع -٢

كشفت�عمليات�الرصد�عXى�تظاهر�قناة�الجزيرة�مباشر�مصر�بتحقيق�الحد��دنى�من�التوازن�والتنوع�-ي�اختيار�الضيوف،�

�نظر�واحد �وجه �يخدم �جوهره �فهو�-ي �والتوازن، �التنوع �هذا �شكلية �عن �كشفت �الدقيقة �ا��حظة �Eيإ��أن رفض�" ة

سواء�كان�هذا�الرفض�يستتبعه�تأييد�جماعة��خوان�ا�سلم`ن�أو�عدم�تأييدها،��أو�تتحول�الفقرة��" =نق�ب�العسكري 

  .عXى�الهواء�ل�ستوديو لصراع�قد�ينت¥.�بمغادرة�الضيف�
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�-ي��- جميعالفتشهد�أي�نوع�من�التنوع�عXى�مستوى�الضيوف،��لم )من�العينة�%٥٠(فقرة�من�فقرات�الجزيرة�) ٢٣( بما

  . ،�والحكومة�الحالية�وينكرون�وجود�رئيس�مؤقت�للب�د"نق�ب�العسكري = "ـن�لو رافض�-ذلك�ا�ذيع`ن

� �) ١٠(الفقرات��خبارية�وعددها لم�تراÝي�أي�تنوع�أو�توازن�سواء�عXى�مستوى�ا�وضوعات�أو� %)٢١.٧٤(فقرات�تقريبا

  .متعددة�محافظاتب" العسكري �=نق�ب"رافضة�لـال�ظاهرات�الضيوف،�ف¥.�مجرد�بث��جموعة�من�ا

فقرة�تقريبا�شهدت�تنوع�-ي�عدد�الضيوف�ولكnzا�لم�تشهد�توازًنا�حقيقًيا،�إذ�ركزت�ث�ثة�مnzا�عXى��قل�فكرة�واحدة�) ١٣(

فكان�هناك�ضيف�واحد�مؤيد�لتدخل�الجيش�وضيفان�رافضان�) يونيو؟�٣٠هل�تؤيد�تدخل�الجيش�بعد�تأييد�(مفادها�

  .�نق�ب�العسكري،�يدعمهما�ا�ذيع�بشكل�واضح�وينحاز�لهمال

 :إدارة	الخ�ف	أو	طرح	وجهات	النظر	ا�عارضة	والغائبة	عن	الفقرة -٣

�النظر��خرى� �وجه �تقديم �ا�ذيع �يحاول �لم �الضيوف، �مستوى �عXى �والتوازن �التنوع �عnzا �غاب �الفقرات�ال/. �أغلب -ي

فقرة�) ١٩(يش34ك�ا�ذيع�مع�الضيف�-ي�الهجوم�عXى�الطرف�الغائب�-ي�الحوار،�فهناك��الضيوف،�بل�غالبا�ما�éراءا�غايرة�

� �بنسبة ��قل �الفقرات�)%٤١.٣٠(عXى �عن �ناهيك �الحوار، �-ي �الغائب �الطرف �عXى �ا�ذيع �من �واضًحا �هجوًما �شهدت ؛

  .ا�ما�تعرض��خبار�من�مصدر�واحدال/.�غالبً ��خبارية

،�)%١٣.٠٤(34ة�البحث�حاول�مذي¹ي�الجزيرة�طرح�وجهة�النظر�الغائبة�عن�الحلقة�بنسبة�حلقات�فقط�عXى�مدار�ف) ٦(-ي�

وقد�كانت�أغلب�هذه�الفقرات�تتعلق�إما�بالدستور�الجديد�ولجنة�الخمس`ن،�أو�مناقشة�تصريحات�وزير�التعليم�العاpي�

تتطرق�تلك�الفقرات�لجماعة��خوان�حول�أمن�الجامعات�وقانون�الضبطية�القضائية،�وقانون�الحد��دنى�ل�جور،�و��

  .ا�سلم`ن�أو�للوضع�السيا��.�الراهن�بأي�شكل

� �فقط�شهدت�) ١٣(-ي �مع�هذا��استديوهاتفقرة �القناة �تعامل�مذي¹ي �وقد�جاء �ب`ن�الضيوف، ��راء �-ي ا
ً
�خ�ف الجزيرة

فقرات�عXى�) ٣(ول�الخ�ف�-ي�فقرات�-ي�إدارة�الخ�ف�بشكل�هادئ،�بينما�تح) ٦(الخ�ف�بشكل�متفاوت،�حيث�نجحوا�-ي�

�تفاوتت�قدرة�ا�ذيع`ن�-ي�الحفاظ�عXى�جدية��–السباب�أحيانا– �قل�إpى�صراع�وتبادل�ل�noامات �بينما ب`ن�الضيوف،

  .افقرات�تقريبً ) ٤(وحرفية�الخ�ف�عXى�مدار�الفقرة�-ي�

-ي�عهد�مر��.�والنائب�العام�الحاpي�اللذان�سبتم�3kحول�النائب�العام��٢٤وربما�يحسب�للقناة�أn²ا�-ي�فقرة�واحدة�بتاريخ�

-ي�إشارة�إpى�عدم�حيادية�كل�مnzما�ومو=ته�لنظام�الحاكم،�توخت�بعض�ا�وضوعية،�" النائب�العام�ا��كي"تم�وصفهما�

�مقدًم  �مnzما، �كل �أخطاء �بتوازن �يطرح �أن �الفقرة �هذه �خ�ل �ا�ذيع �حاول �الحوار،�كما �عن �الغائبة ��طراف �دعائم ا

  .ا�ا�جال�للراء�ا�تعارضةومفسًح 

  :غ��	أخ�قية	استخدام	ألفاظ	خارجة	أو	إيماءات -٤

ا�ذيع��الr4مخلت�من�استخدام��لفاظ�الخارجة؛�حيث�%) ٧٦.٠٩(فقرة�من�فقرات�الجزيرة�مباشر�مصر�بنسبة�) ٣٥(

أن�أغلب�هذه�الفقرات�لم�والضيف�الحديث�بن3kة�هادئة�دون�أي�تعديات�لفظية�ملحوظة،�وربما�يرجع�هذا�با�ساس�إpى�

تشهد�أي�خ�ف�-ي��راء�ب`ن�ا�ذيع�والضيف،�أو�ب`ن�الضيوف�وبعضهم�البعض،�فقد�كانت�كل��طراف�ا�تحاورة��تتب ¨�

  .وجهات�النظر�نفسها
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ضها�إ��أن�الفقرات�ال/.�شهدت�تنوعا�-ي��راء،�سجلت�عمليات�الرصد�خ�فات�قوية�ب`ن�أطرافها�ا�تحاورة،�إذ�ورد�-ي�بع

� �مغادرة �إpى �الضيوف �أحد �دفع �وتطاول �خارجة �وتعب`3ات ���ستوديو ألفاظ �من �له �تعرض �ما �عXى ،�١"إهانات"اع34اًضا

�بمخاطبة�أحدهم�ل�خر�قائ� �تبادل�الضيف`ن�للسباب�الذي�انت¥. �أخرى�-ي �فقرة 	دكتور	 :"وتسبب�-ي اح/�م	نفسك	يا

	كنت	إوخليك	انسان	مهذب	وجام�ي	 	جابت	� أوالجزيرة	غلطانة		،صلهأشك	فيك	من	أذا �رد� ،"هشكال	دي�aا بينما

	اتلفظ	بألفاظ	" :الضيف��خر �تعاpي�صوت� للحياء،	خادشهلم 	" �خرمع 	نفسك، 	اح/�م 	دكتور �بس		هنت	لسأيا

  ٢"!ابًد أ كمرهابي	مفيش	فايدة	فيإنت	أ	...نت	عfى	دين	جماعتكأ""...يا	اب\W	اح/�م	نفسك" هعيب	كد...شورت

  :ي	بالخ�8	وطرح	أراء	تتضمن	تحريض	أو	حض	عfى	الكراهية	أو	إقصاء	وتمي�|خلط	الرأ	-٥

حا�ت�عXى��قل�مارست�قدمت�فnuا�قناة�الجزيرة�مباشر�مصر�خطاًبا�تحريضًيا�سواء�) ١٠(كشفت�عمليات�الرصد�عن�

�وقد�جاءت�أغلب�التوصيفات�التحريضية ،.���لسان�الضيوف،��من�قبل�أطراف�مؤيد�أو�معارض�لعزل�محمد�مر عXى

�وصف�
ً

سبتم�3kجماعة��١١حلقة��-ي للدراسات�السياسية�و=س34اتيجية��هرامالخب`�3-ي�مركز�" ربيععمرو�هاشم�"فمث�

�و-ي�حلقة�"والفاشية	والعنصرية	وغ��	السلمية	رهابية� "�خوان�بالجماعة�  رئـيس" جمال�نصار"سبتم�3kوصف��٢٤،

  ."القاتل	الفا�WX	السفاح"البديلـة،�وزير�الدفاع�الفريق�أول�عبدالفتاح�السي��.�بـ� جياتو=س34اتي السياسـات منـتـدى

�الب�د،� �ا�سئولة�عن�أعمال�العنف�-ي فمن�جانnÎم�اعت�3kالضيوف�ا�ؤيدين�للتدخل�العسكري�أن�جماعة��خوان�Eي

	واعت3kوا�  لها
ً
 	ادين

ً
وف�ا�ؤيدين�لÑخوان�ما�حدث�يوم�يدينون�به،�بينما�وصف�الضيالذي��س�مي� عن	الدين		امختلف

   ."�نق�ب	الدموي "من	قبل	سلطات	 "إبادة	جماعية" فض�اعتصامي�رابعة�والnzضة�بأn²ما

� �توصيفات �استخدام �تعمدت �القناة �جانب �ا�جزرة(ومن �) ا�ذبحة، �بعملياتتقارير -ي �الصلة �ذات �اليومية فض�" ها

إ��عXى�ضحايا�=شتباكات�من�جماعة��خوان�" شهداء" ��تطلق�كلمة��،�كما�أn²ا"وميدان�الnzضة�اعتصامي�رابعة�العدوية

ناهيك�عن�توصيف�ا�ذيع`ن�الرئيس`ن�للقناة�الوضع�-ي�مصر�عXى�اعتباره�انق�ب�عسكري�-ي�كافة�مقدماnoم،�. ا�سلم`ن

�أن �ا�ذيع`ن �أكد �لس`�3الفقرة، �مسبق �توجيه �من �يحمله ��ا �التوصيف �هذا �عXى �ضيف �أي �اع34ض الحيادية��وإذ

�3kي�استخدام�هذا�الوصف،�فهذا�ليس�رأيا�وإنما�إقرار�للواقع،�-ي�خلط�واضح�ب`ن�ما�هو�رأي�وما�هو�خÝوضوعية�تستد�وا

  .أو�معلومة

  

  

                                                           
١

  ���2 6V). ، ا&%(> د١٧/٩/٢٠١٣�	()ار ��  ا	ا �ر��^ � .Dو ه����h	(�� h��� ^�S�	ول ا�\�  �� �Wا�
م �������      " اء ا����  !�" ��#�$ �%�أ�
!'�'( )� *#
��ف أن ا#�! +�'"   ^Bر�� h��� ��� �� (ف      " وه��� /0�� �%��1 أ�#
�( ه'� ��3��ن أن ���+�!  ..أ�    ^�SB�	د ا�BV ،"    ،!�وأ��� آ���ن ���+

 "!�� @��? ا#��( ��و #�* )<��. ا��%�� ا= ا#��! ا#���9 �> آ; ذ��  ��9 وا78 أن د
�اد اT�� ه�L. د:  �2١١/٩/٢٠١٣��  ٢VT ��P�Z�	0\�� اZ	ا �� X�و�;ة ) �رس أ�)ل ا	����� �L 6V��� د���ط(2%�ن �0 اx . أ��9ء ��0دل ا	(
�آ� اTه�ام 	�را�3ت ا	��3��% (���و ه�D. ر��^ . د� 6V ������ ه�L. ه�D. 2%�ن �(ة  "�6ا?&��"��  �)h�E  ا	Sي و��h �ـ) وا?�3�ا����Rا	]�0

 h&:� hوو�� *�  A ��� 2%�ن و�Eل" +D آ��� �( اآ�� �> آ�?"��'� @��? @�رC* و�B! ا#��Eا#�د: "و E��>@ F Gد" أ� a�0درV ..Dو ه���� 

" 1��Hر و
�ة K���J� أ��� ��+G إ�<�نا)��م ��<1 � دآ�M�#*، وا�1 "�1 �> أ�Nأ G0ب و����!، إذا آ��� *ت 2ة " ا�BNQل د��>��ا �Iوا
 E)ل د�� ����Z	ا �ش �����	2%�ن . ا" �#R��@د أ ����+ ،!+SJ#ا#��3ط ا !" <�U
. +Y#��ظ �HدN* #����ء، و#�ي ���
 � �> ا#�
اMV وآ�G �> ا#���


#* أو +
ز�*J+ !@Y
رت� دآ�
ر ا)��م ��<1، أ�6V " *># G ا	)oE ا	Sي ���	  h�V �)ت ه�D."  ��و N D+F...?ا+�! ا)��م "" �� آ� �
1>��""...1� ��� < ". أ�G إره�+! ���( "��ة "�1 أ+ً�ا... أ�G  �\ د



13 

 

 CBCتقييم	قناة	 -٣
 * 

ً
  أهم�ال3kامج�الحوارية�و�خبارية�-ي�القناة: أو�

رامية�و�ع�نية�التجارية،�اقتصرت�عملية�الرصد�لقناة�وبعد�حذف�ا�واد�الد) ١٢م�إpى�٧من(خ�ل�ف34ة�ذروة�ا�شاهدة�

CBCى��Xيس�الحديدي"تقديم�" هنا�العاصمة"برنامج�ع�ى�حلقات� ١،"رمضان�خ`3ي "تقديم�" ممكن"وبرنامج�" pضافة�إRبا

�لم�يدخل�برنامج� �تقديم�عماد�أديب�ضمن" nÞدوء"مصر�إpى�أين�مع�محمد�حسن`ن�هيكل�تقديم��يس�الحديدي،�بينما

بلغ�إجماpي�العينة�الصالحة�للرصد�). بعد�منتصف�الليل�١٢(عينة�الدراسة،��نه�يبدأ�قبيل�n²اية�التوقيت�ا�حدد�للرصد�

،�"هنا�العاصمة"مع��خذ�-ي�=عتبار�أن�الفقرة��وpى�من�برنامج��فقرة�حوارية،) ٣٣(عXى�مدار�ف34ة�البحث�-ي�هذه�القناة�

   .بعة�تفاصيلها�وأطرافها�وأراء�ا�واطن`ن�حولها�ع�3kالهاتفتقتصر�عXى�عرض�أهم��خبار�ومتا

  القناة�عXى�مدار�ف34ة�البحث�ضيوف: اثانيً * 

� �القناة �استضافت �حواpي �الرصد �مدار�ف34ة �) ٤٣(عXى �ضيف ��)١٢٢(و �ستوديو-ي �ع�3kالهاتف �إpى�(شخص باRضافة

بالتنوع�وعدم�التكرار؛�حيث�أنه� CBCتم`�rضيوف�قناة�قد�و ). الفقرات�ا�فتوحة�للحوار�مع�الجمهور مكا�ات�ا�واطن`ن�-ي�

غ`�3أن�هذا�التنوع�شابه�التوازن؛�حيث��أك?�3من�مرة�واحدة�عXى�الشاشة، - خ�ل��سبوع`ن�ف34ة�الرصد�-لم�يظهر�ضيف�

لة،�أو�الحرية�والعدا�حزب أن�ال3kامج�ال/.�تم�رصدها�لم�تستضيف�أي�شخص�من�التيار��س�مي�سواء�حزب�النور،�أو

�الغياب�وعدم�التنوع،��جماعة��خوان �لهذا �حلقة�واحدة�كانت�قبل�ا�سلم`ن�أو�داعمnuا،�دون�تقديم�تفس`3ًا �عدا فيما

جامعة�نواب�رؤساء�جامع/.�القاهرة�وع`ن�شمس�و " هنا�العاصمة"برنامج��فnuا�استضاف،�بداية�العام�الدرا��.�الجام¹ي

ن�عأن�ال3kنامج�حاول�=تصال�بممثل`ن�إpى�،�وقد�أشارت�ا�ذيعة�امعات�الث�ثةوأعضاء�=تحادات�الط�بية�بالج�زهر،�

خطط��خوان�لتعطيل�العملية�التعليمية��حول قفهم�والرد�عXى�ما�ي34دد�اشرح�مو و طلبة��خوان�لعرض�وجهة�نظرهم�

  .ديعXى�حد�تأكيد��يس�الحدي�-بالجامعات،�إ��أن�الطلبة�رفضوا�الظهور�-ي�ال3kنامج�تماًما

�٢"�يس�الحديدي" تقديم" مصر�إpى�أين؟" -ي�سلسلة�حلقات" محمد�حسن`ن�هيكل"باستضافة�الكاتب��CBCقناة��انفردت

إpى�جانب�" عز�الدين�شكري " والسف`3" ج�ل�أم`ن" وا�فكر�=قتصادي" مصطفي�الفقي"استضافة�الكاتب�انفردت�بكما�

ال/.�تداخلت�مع�القناة�ضافة�إpى�تنوع�وتعدد�وتم`�rالشخصيات�العامة�باR ،�هذا�وزراء،�والعديد�من�لواءات�الشرطة�أربعة

  .ع�3kالهاتف�للتعليق�عXى��خبار�اليومية�والتعقيب�عXى�تداعياnoا

 * 
ً
  تقييم��داء��ع�مي�للفقرات�الحوارية�بالقناة�خ�ل�ف34ة�الرصد: اثالث

   :وارية	ودرجة	أهميaqاالتنوع	والتوازن	فيما	يتعلق	بالقضايا	موضوع	الفقرات	الح -١

كما�كانت�القناة��ك?�3حرًصا�عXى�استضافة�الخ3kاء��؛ا�ساحة��ك�3kمن�فقرات�القناة�احتلت�ا�وضوعات�=قتصادية

�باRضافة�إpى��ستوديوعXى�الهاتف�أو�داخل��٣=قتصادي`ن ،�وبث�رسائل�طمأنة�حول�مستقبل�=قتصاد�ا�صري،�هذا

                                                           
١

 آ�ن ���ة ا	�V ل�I ^�S�	6  اV ن�Z�ي ر��Iز�Lةإ )��� �� ا	�IT)م ا�	6 اV 7 ) ��د��&�� .��� 6V h�� o��&"و�1�� " ا������ د��� �0
��2�  .ا	

٢
�Sاع �)م ا	]��  7��&�    ."ه�� ا	�����"G�& 6V G وoE إذا�� �

 
 ر��Bض  "�(V�B| ا	jB�0 ا	��آ�Bي،    " ه�D. را��"�� ����. ��  ��03 ا	��Aل ٣BL�� "        ،�B1����� 6BV أ�B>�	ل ا�B��Tل ا�BLر �B�0L G�BPى  "ر�B[V �B��� "

 . رG�P ا�(�د ا	<����ت" �(� ا	%)�ي"وز�� ا	<���� وا	��Rرة، و
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�واجهة�ارتفاع��سعار�والحد�من�حالة�الركود�ال/.�يواجها�السوق�ا�صري�وطرح�" �يس�الحديدي" ا�ذيعةمبادرة�أطلقnªا�

  .أفكار�جديدة��ساعدة�الحكومة�-ي�الخروج�من��زمة�=قتصادية

 (القضايا��منية�-ي�ا�رتبة�الثانية�جاءت�
ً
عات�،�ثم�القضايا�ال/.�تتعلق�بأمن�الجام)أحداث�كرداسة�ودلجا�وناهيا�خاصة

  .خوان�-ي�مختلف�الجامعات�ا�صريةومظاهرات�طلبة�� " الضبطية�القضائية"وتحديًدا�مناقشة�

  عfى	مستوى	ضيوف	القناة	التوازن	والتنوع -٢

� ��مر�بجماعة�%) ٣٥(أك?�3من �تعلق �ما �إذ ��سيما �الضيوف، �وتوازن �تنوع �إpى �تس¹ى �لم �بالقناة �الفقرات�الحوارية من

بلجنة�الخمس`ن�Rعداد�الدستور،�إذ�تعمدت�القناة�تقديم��راء�حول�هات`ن�القضيت`ن�بشكل�شديد��خوان�ا�سلم`ن�أو�

كانت�مجرد� )%١٥.١٥( فقرات�حوارية) ٥( رصد��حادية�يتجاهل�أصحاب�الرأي��خر�و�راء�ا�عارضة،�هذا�باRضافة�إpى

  . مداخ�ت�تعليًقا�عXى��خبار

ا�للمكا�ات�الهاتفية�ال/.�جاءت�-ي�معظمها�قط�عXى�ضيوف��ستوديو،�وإنما�امتد�أيضً هذا�التجاهل�للتنوع�لم�يقتصر�ف

�فعXى�سبيل�ا�ثال�أحد�الفقرات�كانت�حول�حكم�ا�حكمة�بحظر�جماعة��خوانتفتقر�للتنوع�والتوازن  �فجاءت�كل ؛؛

� �الهاتفية �الا�كا�ات �فكرة �خصصحتؤيد �كما �الجماعة، �يؤيد �واحد �تليفون �يرد ��ظر�ولم �العاصمة"برنامج فقرة��"هنا

  .هذا�الهجوم�ي،�بينما�شارك�ا�ذيع�نفسه�-لÑخوانراء�داعمة�آلقناة�أيه�اخوان�ومؤيدnÂا،�فلم�ترد�للهجوم�عXى�� 

 :ظر	ا�عارضة	والغائبة	عن	الفقرةإدارة	الخ�ف	أو	طرح	وجهات	الن -٣

�سبق��شارة�القناة�افتقرت�للتنوع�والتوازن�عXى�مستوى�ل �أن�تكون�أغلب�النسبة�كما �ومن�ثم�فمن�البدي¥. ضيوف،

أما�-ي�الفقرات�القليلة�ال/.�حاولت�فnuا�القناة�الجمع�. �ك�3kمن�فقرnoا���تحمل�أراء�متعارضة�أو�ضيوف�مختلفي�التوجه

  .فقد�أجاد�ا�ذيع`ن�إدارة�الحوار�بيnzم�دون�تصاعد�لحدة�الخ�ف) فقرات�٧حواpي�(ب`ن�آراء�مختلفة�

،�أحد�هذه�الفقرات�كانت�لم�تح34م�الضيوف��راء�ا�تعارضة) %٩.٠٩(فقرات�بنسبة�) ٣(فت�النتائج�عن�رصد�كما�كش

�،�صر�ا�ن�يكون�رئيًس �هوجهة�نظر �منعمن�يصلح��هسؤالسبتم3k،�وب�١١بتاريخ� "ج�ل�أم`ن"حلقة�مع�العالم�=قتصادي�

�أن �أم`ن �رد �رموًز �هجاء �-�ايرى ��نقا�يكث`3ة �الخمس`نولج�ذجnÎة � ،نة �ا�ذيعة �تجعلإ��أن �-�هلم �حديث�ييسهب ولم��ه،

	رئيس	" :وقالت�،رأيه�هتناقش 	يريد 	وهناك	من 	الكث��ين 	�	يعجب 	الك�م 	هذا 	عسكرية"ولكن 	بخلفية مثل	" مدنى

  .السي��.الفريق�وبالتحديد��ي الحديث�عن�رئيس�عسكر ه�لدفة�الحوار�تجا�هوكأن�هناك�توجي�،"XYWيالس"

�يتعل �فيما �نظر ل ال3kامج�مقدميعرض�ق�بأما � الطرف�الغائب�عن�الحلقة،�وجهة �) ١٥(رصدنا �)%٤٥.٤٥(فقرات�بنسبة

،�وا��حظ�أن�تم�عرض�وجهة�النظر�الغائبة�-ي�الحلقة�إpى�حد�ما) %١٥.١٥(فقرات�بنسبة�) ٥(و عرضت�فnuا�وجهة�النظر

� �القناة��عن�نقل�الغالبية�العظم¨�من�هذه�الفقرات�كانت�عبارة �عاناة�ا�واطن`ن�مذي¹ي أو��منية�أو�قتصادية�=سواء

   .عن�الحلقة�ومحاولة�تمثيل�هؤ�ء�ا�واطن`ن�الغائب`ن ١التعليمية،

                                                           
�وات ��A ا��3�3T ا	%�^ ��{ أ��3ر ار���ع: �اتأ��ز �)W)��ت ��j ا	�� �� ١Z[	ف  ا�I ،�2ابTدي  ا� ا?&�]���ت 26V)ل &=�م ا	����P وا	�

��&��	��،  ، ا	(�	� ا6V ����T آ�دا�3،ا	0ITوأ���� �%�0 ا ��&��	�0�اء ا���م ��{  وا���م����� ا���م ا?&�]���ت ا	���3�P وا	0I "<&�LTا " h	
  .إزاء ا�I)ان 6P�>Eا?	]\�ب ���3]ام ا
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فكما�سبق��شارة،� .اتلم�تعرض�وجهة�النظر�الغائبة�-ي�الحلق) %٢٤.٢٤(بنسبة��اتفقر ) ٨(سجل�الرصد��،-ي�ا�قابل

�التعرض �الل عند �نظام �بخصوص �الخمس`ن �لجنة ��جراعمل �وعن �ءحكم �وا�ق34حات ��راء�ات �بطرح �ا�ذيعة �noتم لم

) ٥(و .تم�التوصل�إليه�ح/¨��ن�يما�الذ�يةبطرح�أسئلة�من�نوع�يا�ختلفة�-ي�ا�جتمع�حول�مواد�الدستور�وكانت�تكتف

الفقرة� ي�ح/¨�تكون�هناك�وجهات�نظر�متعارضة،�كأن�تكون موضوع�جدpلم�تكن�هناك�قضية�أو�) %١٥.١٥(فقرات�بنسبة�

  .التعامل�مع�ا�تفجرات�حول�كيفية�–عXى�سبيل�ا�ثال–

  :غ��	أخ�قية	استخدام	ألفاظ	خارجة	أو	إيماءات -٤

�%)٢٧.٢٧(بنسبة�فقرات�) ٩(ت�غ`��3ئقة،�ولكن�هناك�اخلت�فقرات�القناة�من�استخدام�ألفاظ�وإيماء�%)٧٢.٧٣(بنسبة�

،�كانت�-ي�أغلnÎا�ضد�جماعة��خوان،�فيما���3CBCئقة�من�قبل�مقدمي�رصدنا�فnuا�استخدام�بعد�العبارات�والتعب`3ات�غ`

الفريق� نيةسبتم3k،�وتعليًقا�عXى�خ٢٢��3kعد�فقرة�أو�اثن`ن�رصدنا�خ�لهما�تعليقات�ساخرة�من�قبل�ا�ذيعة�ففي�حلقة�

حضرتك	بتفكر	ف	" :ذيعةل�نتخابات�الرئاسية،�قالت�ا��ال34شحأحد�أعضاء�ا�جلس�العسكري�السابق،��١"سامي�عنان"

	لو	د	،"س��يسfى"ناوى	ترشح	نفسك		!؟فع�ااااا	،هو	بتعمل	إي	هإي 	تعمل		هعموما 	تفكر	كت��	قبل	ما مظبوط	أرجوا

�."الناس	ما	قامتش	بثورة	من	أجل	هؤ�ء	،يفور 	هالواحد	بدأ	دمستفزاز	و أخبار	مستفزة	تدعوا	�زيد	من	� 	يد	ه،كد

  .rاز�بتعب`3ات�وجههاëشموم�بحركات�تدل�عXى�= قوكانت�ت

قامت� حيث٢،"هنا�العاصمة"أما��مثلة�الخاصة�بإهانة��خوان�فنذكر�مnzا�مثال�تم�تكراره�-ي�أك?�3من�حلقة�من�برنامج�

 هذه أن" والعدالة الحرية صفحة عXى خ3k عXى تعليًقا" حشرات�أو�براغيث"ا�ذيعة��يس�الحديدي�بتشبيه��خوان�بأn²م�

 قائل وعلقت�ا�ذيعة "ا�سعور  الكلب جسد -ي ثال3kاغي تnzش كما النظام جسد -ي تnzش الحم�ت
ً
 ش£aوا الfى هم": نًصا ة

 يا بقى ريد نجيب عاوزين،،  فشششت فشششت،،  إزاى ال�8اغيت بنموت عارف�ن إحنا طبعا و بال�8اغيت نفسهم

براغيت	�خوان	الfى	قلتلكم	هنعمل	": التو-ي�حلقة�اليوم�التاpي�ق .الحشرات لقتل إشارات بيدها وأشارت". جماعة

 .�خوان�عXى�مدار�الحلقة�مصاحبة�لحركة�يدها�كأn²ا�تقتل�حشرات" فشت�فشت"و�تم�تكرار� "فشت	فشت! ؟هفيه	إي

�أشارت �عندما حشرات تقتل وكأn²ا باليد كما  محاولة مظاهرات لها يصف مراسل مع هاتفية مداخلة هناك كان با�بيد،

  .ساخرة تعب`3ات بوجهها، وإيماءات حركات تصنع كانت القبة، ام�قصر�قتح �خوان

  :راء	تتضمن	تحريض	أو	حض	عfى	الكراهية	أو	إقصاء	وتمي�|آخلط	الرأي	بالخ�8	وطرح		-٥

�CBC  أغلب�حلقات�قناة �أفكار�أو�عبارات�تحد�عXى �الكراهيةلم�نرصد�nÞا �وذلك�بنسبة ،)٦٦.٦٧(%� �رصدنا �فيما ،)٧ (

قصاء�كان�nÞا�تحريض�إpى�حد�ما�عXى�الكراهية�و�%) ١٢.١٢(فقرات�) ٤(،�وكان�هناك�تحريض%) ٢١.٢١(بنسبة��فقرات

لÑخوان�ا�سلم`ن��الدوpيالتنظيم�سبتم�3kيقول�أن��٢٥-ي�حلقة��خ3k فعXى�سبيل�ا�ثال،�كان�هناك�ولكن�بأشكال�مختلفة،�

دول�" :خ`3ي�رمضان�يعذعلق�ا��"بباكستان�عمXي تماعواج "سطنبول اب�نظري " باجتماعيستعد��عركة�التحديات��خ`3ة�

إطار�الحديث�عما�تعرض�ي�-و سبتم٢٢�3kمثال�آخر،�حلقة�. "تركيا�وباكستان�عشان�يفكروا�هيخربوها�إزاى�-يمجتمع`ن�

�جمعة" هل �ا��ا�ف/. "عXى �علقت �معادية �هتافات �من �� : "يعةذالسابق �و�دب �والدين �و��أدب �دين ���يعرفون �هؤ�ء

                                                           
�63، و	h�1  %�(� ا	�<���،	��)ات ا	�رG�P اTرآ�ن ا	%���  ١� �)	�)  � 6V١� ��h0> آ�%�;�ر  ا�3��لوآ�ن أ2 �%�;�ري ا	�G�P ا	%��� �(�

٢٠١٣63�� �)� W ةD�2 ات�   .، أ��9ء �=�ه
٢

  6V h�0;�	ا اSر ه�1�0��03٢٠١٣�  ١٧و  ١٦و  �2١٥��ت .   
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أنتم���تعرفون�سوى�قطع��،و��عندهم�القدرة�عXى�الخ�ف�مع��خر�،ناس���ع�قة�لها�با�دب�و��بال34بية�يد�،يتجزأن

يرتدون�عباءة�قلة��،خوارج هم�،أدى�أشكال��خوان�ليسوا�مسلم`ن�،الطريق�والسباب�والشماريخ�لذلك�لفظكم�ا�جتمع

و-ي�فقرة�أخرى�من�الحلقة�نفسها،�قال�أحد� ."حارقهم�الXي هر�يس`�3وهو�دالقطا�،وإ��هيقتلونا�الكر��.عاوزين��،�دب

�القناة �مع �هاتفية �مداخلة �هم��خوان": ا�واطن`ن�-ي �الشوارع�،هؤ�ء �و�د �بعدها��،أخ�ق�وتربية �ما �غباوة أنتم�أغبياء

جهل�عناد��،تفك`�3عفن�،داءصناعة��ع�ن أنتم�تجيدو �ر،عاسعندهم�حالة��،بيnzم�وب`ن�التفك`�3عداء�مستحكم�،غباوة

  . "غباوة

  تقييم	قناة	الحياة -٤

 * 
ً

  :أهم�ال3kامج�الحوارية�و�خبارية�-ي�القناة: أو�

وبعد�حذف�ا�واد�الدرامية�و�ع�نية�التجارية،�اقتصرت�عملية�الرصد�لقناة�) ١٢م�إpى�٧من( خ�ل�ف34ة�ذروة�ا�شاهدة�

 مساءً �من�الساعة�الثامنة�مساًء�وح/¨�الحادية�عشر  عXى�قناة�الحياة�يومًيا�يذاع�يالذ" الحياة�اليوم"برنامج�عXى��(*)الحياة

�بعد�ذلك�بقليل( �يمتد�إpي �عرض�ال3kنامج�. )أحياًنا �الرصد، �) ٤٧(عXى�مدار�ف34ة �مع��خذ�-ي�=عتبار�أن�فقرة مختلفة،

محاول`ن�التحقق�من�صحnªا�ومتابعة�تفاصيلها�من��،�يقدم�فnuا�ا�ذيع`ن��خبار إخباريةالفقرة��وpى�من�ال3kنامج�دائما�Eي�

  .خ�ل�ا�كا�ات�الهاتفية

  :القناة�عXى�مدار�ف34ة�البحث�ضيوف: اثانيً * 

باستثناء�الكاتب��،تكرر�الضيوف�-ي�القناةت وبشكل�عام��ضيف،�) ١١٠(عXى�مدار�ف34ة�الرصد�حواpي�استضافت�القناة�

  .ا�تحدث�باسم�لجنة�الخمس`ن" محمد�السلماوي "وره�خ�ل�ف34ة�الرصد،�وتكرر�ظه�الذي؛�"عبد�هللا�السناوي "الصحفي�

النسبة��ك�3kمن�الضيوف�كانت��صحاب�التيار����أنإ ،خلفياnoم�السياسية�والدينيةتنوع�اتسمت�القناة�بتنوع�ضيوفها�و 

�ولكن� �استضافت�اللي3kاpي، �ال/. �الوحيدة �أn²ا وا�عروف�أنه�" محمد�عXي�بشر"القيادي��خواني�) هاتفًيا(يحسب�للقناة

�ك?�3استضافة�القناة�كما�أn²ا�. �ك?�3بروًزا�-ي�الصفوف��وpى�لجماعة��خوان�ا�سلم`ن�بعد�القبض�عXى�أغلب�قياداnoا

عضو�" ا�عبود ص�ح�عبد"،�إذ�استضافت�القناة�للتيار��س�مي�-ي�ا�شهد�السيا��.�الوحيد�ا�مثل" حزب�النور "لقيادات�

" محمد�إبراهيم�منصور "،�كما�استضافت�)خ�ل�ف34ة�الرصد مرت`ن(يئة�العليا�لحزب�النور،�وممثله�-ي�لجنة�الخميس�اله

   .س`ن-ي�لجنة�الخم�النور �ممثل�حزب

�والتواصل�معهم�هاتفيً �كانت�القناة��ك?�3استضافة �البب�وي، �حكومة �من�لوزراء �noم�قطاعات�عريضة �لبحث�قضايا ا

�حقق �كما �قدرً ا�شاهدين،  �ات�القناة
ً

��حزاب�ا�ختلفة�مقبو� �ممثXي �استضافة �-ي �التنوع �من ،� �وكذا �جامعاتالرؤساء

  .تبالجامعا�تتعلق�شائكةما�صاحبه�من�قضايا�إذ�تخلل�ف34ة�الرصد�بداية�العام�الدرا��.،�و  ؛و�كاديمي`ن

                                                           

 (*)�E 6(��ة، وه	ن ا(������ �10D ات(�E .ى أهرG�P �2ب " ا	%� ا	0وي"�ة ���I، ���)آ� 	��L ا���Tل وا	��E 63��%ة ا	(��ة ه6 إ2
"V(	%�ن �2ل �2ب ". ا�� ������2 أو &�" o%�	و ���I ة��E C>��"أ? أن ا	���ة V(	�2ب، "ا G�P�، و	���1 �0�  ��Eة ���I ���)آ� 	

�I رأس ا	��ل 6V ���3��3 ا	���ة ��	������ وا	����. 	��Zن �م �L 6�V اS	���I ة��E �0ره����� �����).  
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فمن�ب`ن�ضيوفها�عXى�مدار�ف34ة�البحث�كانت�مقارنة�بالقنوات��خرى؛��ب`ن�ضيوفها�ا�رأةبتمثيل�جيد�تم`rت�القناة�أيًضا�

� �الصحفية �فؤاد"الكاتبة �" سكينة �والسف`3ة �ا�رأة، �لشئون �الجمهورية �الت�وي "مستشار�رئيس �ا�جلس�" م`3فت رئيس

  .رئيس�مجلس�أمناء�مؤسسة�ا�رأة�الجديدة" آمال�عبد�الهادي"القومي�للمرأة�وأيًضا�

 * 
ً
  ):جميعها�-ي�سياق�برنامج�الحياة�اليوم(ت�الحوارية�بالقناة�خ�ل�ف34ة�الرصد�تقييم��داء��ع�مي�للفقرا: اثالث

  :التنوع	والتوازن	فيما	يتعلق	بالقضايا	موضوع	الفقرات	الحوارية	ودرجة	أهميaqا -١

يومية�إpى�حد�كب`�3راÝى�ال3kنامج�-ي�موضوعات�فقراته�تناول�أبرز�وأهم�القضايا�ال/.�تشغل�الرأي�العام،�إذ�أن�دوريته�ال

ا،�إ��أن�أك?�3فقرات�ال3kنامج�ال/.�شهدت�تنوًعا�وتوقيت�عرضه�فرض�عليه�تناول�أبرز�أحداث�اليوم�بشكل�متوازن�نسبيً 

حقيًقا�-ي�ا�وضوعات�وكذا�-ي��راء�كانت�الفقرة��خبارية،�حيث�يستعرض�فnuا�ال3kنامج�معظم�أحداث�اليوم�ويتناولها�

  .وكذلك�إتاحة�الفرصة�للجمهور�لتعليق�أيًضامتنوعة�مؤيدة�ومعارضة،�بالتعليق�وا�تابعة�من�خ�ل�أطراف�

من�%)  ٥٩.٥(حاولت�قناة�الحياة�وبرنامجها�الرئي��.�تو©ي�التنوع�والتوازن�-ي�اختيار�ضيوفها�إpى�حد�ما،�ورغم�أن�حواpي�

ا�شهد�تنوع�وتوازن�-ي�اختيار�تقريبا�من�فقراno%) ٤٠(فقراnoا�عXى�مدار�البحث�لم�تشهد�تنوًعا�حقيقًيا�للضيوف�إ��أن�

الضيوف،�وEي�نسبة�جيدة�جدا�إذ�ما�قورنت�بباîي�القنوات،�كما�أn²ا�من�القنوات�القليلة�ال/.�حرصت�عXى�تمثيل�معظم�

  .التيارات�السياسية�دون�إقصاء

يعة�قد�غلnÎا�عليه�حرص�برنامج�الحياة�اليوم�عXى�تمثيل��خوان�ا�سلم`ن�بشكل�مقبول�-ي�فقراته�وأخباره،�وإن�كان�ا�ذ

التح`�rالسلÁ.�-ي�إدارة�الحوار�وطرح��خبار�ا�تعلقة�بجماعة��خوان�ا�سلم`ن،�بل�عكست�بعض�تعليقاnoا�وتصديقها�عXى�

  .هجوم�الضيوف،�أو�أسئلnªا�أو�إيماءاnoا�انحياًزا�ضد�جماعة��خوان�ا�سلم`ن

  عfى	مستوى	ضيوف	القناة		التوازن	والتنوع -٢

�الزمنية��قدر��مكان �أو�ا�ساحة �من�خ�ل�ثقل�الضيف، �سواء حاول�ال3kنامج�تحقيق�التوازن�ا�طلوب�ب`ن�الضيوف،

ا�خصصة�له،�أو�طبيعة��سئلة�ا�وجه�له،�إ��أن�عملية�الرصد�كشفت�عن�بعض�التح`rات�-ي�إدارة�الحوار�من�بيnzا�

أعطت�أمام�القضاء�العسكري،�حيث��ا�دني`ناكمة�بمناقشة�ا�واد�الدستورية�الخاصة�بمح�ا�تعلقةسبتم٢٥��3kحلقة�

� �الفرصة��ك�3kللواء �العام�" سيد�هاشم"ا�ذيعة ���سبق�العسكري ا�دÝى �n²ائيً للتعب`�3عن�وجه�نظره ،�ادون�مقاطعته

�لم�تعط �وتدخلت�با�قاطعة�أك?�3من��بينما م ¨�سيف�عضو�مجموعة���للمحاكمات�العسكرية�الفرصة�الزمنية�نفسها

  .مرة

 :إدارة	الخ�ف	أو	طرح	وجهات	النظر	ا�عارضة	والغائبة	عن	الفقرة	-٣

حظيت�بطرح�وجهات�النظر�كافة�%) ٣١.٩١( بنسبة�فقط�فقرة) ١٥(فقرة�من�فقرات�ال3kنامج�كان�هناك�) ٤٧(من�ب`ن�

ج�لم�يكن�ينوب�عن�وجه�ا�ؤيدة�وا�عارضة،�سواء�من�خ�ل�ا�ذيع�أو�الضيوف،�إ��أنه�من�الجدير�بالذكر�أن�مقدم�ال3kنام

،�أو�حزب�الحرية�ا�سلم`ن��خوانلم�يكن�من�بيnzا��نابة�عن�جماعة��١النظر�الغائبة�عن�الحلقة�إ��-ي�حا�ت�معينة

                                                           
 �I	���A ا	\�ف ا	P�w> �� ا	���ة 6V ا	����Z ا	������ � ١�� 7��&��� ا	0�� o&�0 �� آ�	�g اء أو�D 6	:ه� �)ا"���	ا �ت ����\E ~	�>� أو "�ب

  .ا	%���26ب ا	�)ر  أ��2&��ارس أو �L���ت، و
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oماوالعدالة،�أو�قياداn�،م�اأنصارهمأو�nÂتملم��ا،�إذومؤيدnÂم�nzفقرات�فقط��٣أو�توضيح�وجه�نظرهم�إ��-ي��بالرد�نيابة�ع

  ١.البحث�عXى�مدار�ف34ة

مذيع`ن�(عXى�الجانب��خر�و-ي�حالة�طرح�الفقرة�لوجهات�نظر�متعارضة�ومختلفة،�أكدت�عملية�الرصد�اح34ام�القناة�

اتسموا�) فقرات�تقريًبا�٥(للرأي��خر�وقدرة�مقدمي�ال3kنامج�عXى�إدارة�الخ�ف�إ��-ي�عدد�قليل�من�الفقرات�) وضيوف

�إدار   عن الغائبة �طراف آراء الضيف و� ا�ذيعة تح34م لم�٢فعXى�سبيل�ا�ثال. ة�الخ�فببعض�التح`�rوعدم�ا�هنية�-ي

  .ك�مه عXى ومقدمة�ال3kنامج�تصدق لهما ي��å الضيف فكان" �خوان�- حماس" الحوار

  :غ��	أخ�قية	استخدام	ألفاظ	خارجة	أو	إيماءات -٤

تق34ب�وذلك�بنسبة�لفاظ�الخارجة�أو��يماءات�ا�تح`rة،�أداء�القناة�خ�ل�ف34ة�الرصد�من�استخدام���بشكل�عام�خ� 

غ`�3ا�باشرة��تلميحاتاليحاءات�و من�إجماpي�فقرات�القناة،�إ��أن�عمليات�الرصد�وقفت�أمام�مجموعة�من�� %) ٧٠(من�

�خوان��اسnªزاء�وسخرية�من�جماعة�حا�ت) ٦(،�كما�سجل�الرصد�ا�سلم`ن�جماعة��خوانذات�ا�عاني�السلبية�بحق�

  ٣.ا�سلم`ن،�وف34ة�حكم�الرئيس�السابق،�تبعnªا�ضحكات�واضحة��قدمة�ال3kنامج

  :خلط	الرأي	بالخ�8	وطرح	أراء	تتضمن	تحريض	أو	حض	عfى	الكراهية	أو	إقصاء	وتمي�|	-٥

،3kوضوعية�وع�فيما�يتعلق�بخلط�الرأي�بالخ�3نامج�بكث`�3من�اkى�من�الpدم�الخلط�ب`ن�فقد�اتسمت�الفقرة��خبارية��و

-ي�تقديم�مقدمة��–اأحيانً –الرأي�والخ3k،�إ��أن�ثمة�انحيازات�سلبية�ضد�جماعات��خوان�ا�سلم`ن�كانت�تبدو�جلية�

أخبار�التفج`3ات�و�عمال�التخريبية�-ي��٤،ال3kنامج�لبعض��خبار�ا�تعلقة�بخرق�مس`3ات��خوان��ظاهرات�حظر�التجوال

�إذ�أق �وليبيا، �عXى�مثل�هذه��خبار�مسئولية�مصر�وروسيا �تعليًقا �أك?�3من�مرة جماعة��خوان�"رت�مقدمة�ال3kنامج�-ي

  .-ي�مصر" �رهابية"عن��عمال��"وأنصارها

�١١-ي�حلقة� :ا�-ي�طبيعة��سئلة�ا�وجه�للضيوف،�وال/.�اتخذت�بعضها�صيًغا�توجnuية�مثلا�ظهر�أحيانً هذا�الخلط�أيضً 

 
ً

 رئيس�مركز�الجمهورية�للدراسات�=س34اتيجية�"سامح�سيف�ال`rل "�استنكارًيا�للواء�سبتم3k،�وجهت�ا�ذيعة�سؤ=
ً
: ،�قائلة

�،!!"كما�زعموا؟�)تقصد�اغتيال�وزير�الداخلية( محاولة�=غتيال-ي�أn²م�متورطون�و هو�أنت�مصدق�إن�بيان�بيت�ا�قدس،�"

 
ً
�مبدية �استطردت�ا�ذيعة �عن��وقد �يسقط�الnªمة �للبيان��نه �أن�رفضها �ترى�ا�ذيعة �بينما �ا�سلم`ن، جماعة��خوان

  .الجماعة�مسئولة�عن�عملية�=غتيال

                                                           
١ �&Tو ا��� �mه� G�Pر ��	6، أ��9ء ��1	وTة ا��p " و�E	o أ&�.، أ�Dرت ا	����S إ	  &�6 ا�I)ان 	�]0��ق 2)ل إ���Dت ��\�� ا�I)ان 	����و، ا	�

�اره. 6V&�و��� ��	��� آ�� ���)ا E ."o&�1V ،��&�A	ة ا� ��ت 	�(�)د�Eل h�V أن  &��.، &��0 2�X أ��9ء  أ�� ا	�D��ا"	����R ا �ً1V �Vً�)�� "oه���V 
  ا	��D��� ���Sرة 	��0ن �رD��و��V�& ،�E ا�راء ا	)اردة   �� ���V	G�V"h&�% �)ك " أآ h�V أن ��E(�  �� h�)^ ا	�)ا�� ا?�6����L� ا	�%� .  

�ة6V ��3ق  آ�&o ا	��ة ا	�A	�A،أ�� �V �� �)�>� <\	6 ا��� ����L ا�I)ان و�=�	��. �;:ن  ا	����S ، و2��oا	���  وأ�اد ا	;=& hLح و�"  ��
 h	 ا(W���� ��6��   . �� �0E �<�(� ا	\> ا	;

�. ا���م 2�آ� ��2س �:&�� ا	�%4و ٢ 6V C��	ت ا�ره���� وأ���ل ا�����	ا �� �	 ���2 �� �A6 أآV ��ه. ١٨و ١٦و  ١٢و  ١١(�<�gو �0��03.(  
٣

  ���2 6V٢٥  �	اث ا	C�Z �� أن إ��Rر ��� ا	(��� وا	�)� ���� ،�0��03٢٠٠ ���L  ��ً�، وأ&j�� h أ2�D ال(�Tل أن آ� ا�E .9 ،اد�VT6ا�	ا 
�  	�����R �� ا	]�رج 3:�� ،CE(�6	��	ات  و������	 ^V�آ� دا �ـــ "، o1)ZV ا	����S و�E	 o	h و�%���������3�T .�"�;& Cن ه��ك ��mت ا�?ف 

٢٠٠ h��L."  
٤

  ���2١٣ o2� ^� ����0��03�، وآ�ن ذ	j أ��9ء ��1	�� ه�  .\��E"���ور 	����ا ا�دارة ���	"�� X� �� ا	;)ارع و�I) ا	(=� ���3ت ، �Iل ا	(

o�I� E، و�)ا"���	ا ���S�	أ��� ا�� ��P�E :"�� (ه p��� aد��o ا	�  ا	���Rت 	�(=� ���3ت 6V آ�ن ��V aد� و���\^ ��]�ج ا	�  ���E  آ�� و�

  . ا	�%���� ا�I)ان 	����R ا	��4ة 	��%��ات ���� إ�Dرة V " ا	\�ق
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أي�طرف�عXى�مدار�ف34ة�الرصد�من�هجوم�حاد�يصل�إpى�حد�خطاب�الكراهية�أو�الحض�عXى�العنف�من�خ�ل��لم�يعان

: ت�تحمل�هجوًما�عنيًفا�عXى�كل�منبرنامج�الحياة�اليوم،�إ��أنه�و-ي�حا�ت�قليلة�صدرت�عن�ضيوف�ال3kنامج�آراء�وعبارا

 .دولة�تركيا�وسف`3ها�-ي�القاهرة�جماعة��خوان�ا�سلم`ن،�حركة�حماس،


