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هذا املشروع بدعم من

1

السياق العام
ً
ـدر كبMـ 1مـن التخـبط والغمـوض الـذي أحـاط بمهمCDـا ،فضـال عـن التحـديات الTـ SواجهCDـا ،عملـت
Aي مناخ يتسـم بق ٍ
ُ
ُ
ُ
لجنــة الخمســMن مــن أجــل إخــراج دســتور يف[ ـ1ض أن يع 2ـ 1عــن توافــق مجتم`ــي واســع A ،ـي وقــت تعــيش فيــه الــبالد
حالة من الاستقطاب الحاد والpqوع إ$ى ُ
العنف ،وامليل إ$ى إقصاء فصيل سيا Sklبعينهَ ،يعت 12ما حدث Aي الثالث
ً
خروجا عى الشرعية.
من يوليو –بما Aي ذلك تعطيل دستور–٢٠١٢
ُ
ً
وAــي خضــم هــذا املنــاخ ،أثMــ 1جــدل واســع حــول صــالحيات اللجنــة وحــدود دورهــا ،خاصــة أن خارطــة الطريــق ،كانــت
تــؤول إ$ــى تشــكيل لجنــة ضــيقة تض ــم عشــرة م ــن أســاتذة القــانون الدس ــتوري ورجــال القضــاءُ ،ينــاط Cــم إع ــداد
ُ
ُ
ُ
مســودة التعــديالت املق[1حــة عــى الدس ــتور املعط ــل .ورغ ــم أن التكليــف املعل ــن للجن ــة الخمس ــMن كــان يقت ــ Skأن
ينطلــق عمله ــا م ــن مش ــروع التعــديالت ال ــذي ان CDــت إلي ــه لجنــة العش ــرة ،فــإن لجن ــة الخمســMن انح ــازت ً
عملي ـا إ $ــى
ً
ُ
ُ
التحـرر ممـا انCDــت إليـه لجنـة العشــرة ،وبـدا أCــا تم ِـارس عملهـا مــن نقطـة الصــفر ،تلبيـة للتطلعـات الTــ Sكانـت تلــح
عى صياغة دستور جديد وإسقاط دستور  ،٢٠١٢الذي انفردت بوضعه فصائل ٕالاسالم السيا.Skl
ُ
وبــMن أوجــه الغمــوض والتخــبط ،لــم يكــن محسـ ً
ـوما مــا إذا كــان للجنــة العشــرة دور Aــي املصــادقة عــى الــنص الCــائي
ً
الــذي ستصــل إليــه لجنــة الخمســMن ،غMــ 1أن لجنــة الخمســMن إمعان ـا  Aـي تأكيــد اســتقالليCDا حســمت بنفســها ٔالامــر
ومنحت نفسها ُسلطة التصديق عى املسودة الCائية قبل إحالCDا لرئيس الجمهورية املؤقت.
ومــع أن تشــكيل اللجنــة كــان ي ـ ّ
رجح كفــة مــا ُيســمى بــالقوى املدنيــة داخــل لجنــة الخمســMن ،غMــ 1أن قـ ً
ـدرا كبMـ ًـ1ا مــن
ِ
ُ
املخــاوف والش ــكوك ق ــد أث Mــ 1طيل ـة ف[ ــ1ة عم ــل اللجنــة حــول الح ــدود ال Tــ Sس ــتذهب إلCــا  Aــي تأكي ــد مدنيــة الدول ــة،
وإحداث قطيعة فعلية ،ليس فقط مع مقومات الدولة الدينية ال STتم تكريسها Aي دستور ،٢٠١٢بل ً
أيضا مع أي
نص ــوص تك ــرس نف ــوذ الدول ــة البوليس ــية ،وتم ــنح امتي ــازات اس ــتثنائية للمؤسس ــة العس ــكرية .وق ــد انطلق ــت هـ ـذﻩ
املخ ــاوف؛ مم ــا بات ــت تتمت ــع ب ــه مؤسس ــات الدول ــة العميق ــة م ــن نف ــوذ سيا lــ Skفع ــي ،وع ــى ٔالاخ ــص أجه ــزة ٔالام ــن
واملؤسسة العسكرية ال STلعبت ً
ً
حاسما Aي ٕالاطاحة بحكم ٕالاخوان املسلمMن ،وحظت بتفويض شع© Sمفتوح
دورا
للتصدي لهم وألنصارهم من فصائل ٕالاسالم السيا.Skl
عزز هذﻩ املخاوف ﱡ
تمسك املؤسسة العسكرية باالمتيازات الاستثنائية الTـ Sمنحهـا لهـا دسـتور ،٢٠١٢بـل واسـتثمار
رهن حــق رئــيس الجمهوريــة Aــي اختيــار وزيــر الــدفاع
ٔالاوضــاع الاســتثنائية الTــ Sتمــر Cــا الــبالد Aــي تمريــر نــص انتقــا$ي يـ ِ
ً
ُ
بموافقــة املجلــس ٔالاعــى للقــوات املســلحة ،فضــال عــن التشــبث بــنص يمــنح القضــاء العســكري صــالحية ُمحاكمــة
املدنيMن أمامه Aي قضايا ُمتعددة.
وع ــى ال ــرغم م ــن أن ٔالاح ــزاب ذات املرجعي ــة الديني ــة ك ــان تمثيله ــا مح ـ ً
ـدودا داخ ــل لجن ــة الخمس ــMن ،ف ــإن نفوذه ــا
السياlــA Skــي الشــارع مــن جهــة ،وفــرص تنســيق مواقفهــا مــع ممثــي ٔالازهــر مــن جهــة أخــرى ،أملـت بــدورها مخــاوف
عدي ــدة م ــن خض ــوع اللجن ــة لض ــغوط وموائم ــات سياس ــية تق ــود إ $ــى ترض ــيCDا بص ــورة أو أخ ــرى ،وع ــزز م ــن ه ــذﻩ
املخاوف أن ُسلطات ُ
الحكم الانتقا$ي مالـت منـذ اللحظـة ٔالاو$ـى إلمسـاكها بزمـام ٔالامـور ل[1ضـية التيـارات السـلفية،
ً
انحيازا
وهو ما تبدى من خالل خارطة الطريق وٕالاعالن الدستوري الذي أصدرﻩ الرئيس املؤقت ،وحمل Aي طياته
لتعديل الدستور الذي شاركت Aـي صـياغته هـذﻩ التيـا ات ولـيس إسـقاطه ،بـل أن ٕالاعـالن الدسـتوري انحـاز أيضـاً
ر
ألن يضع Aي صدارة نصوصه التفس 1Mاملُ َ
عتمد Aي دستور  ٢٠١٢للمادة ٢١٩حول تفس 1Mمبادئ الشريعة ٕالاسالمية.
دفعــت تلــك املخــاوف ُمجتمعــة بممثــي بعــض التيــارات املدنيــة Aــي ُمناســبات عــدة لإلعــراب عــن مخــاوفهم ممــا قــد
2

ُ
ُ
ينتµــ Sإليــه املســار الدســتوري ،مــن إصــدار وثيقــة دســتورية تــوهم بالنشــوة عــى الــرغم مــن التقــدم املجــزي الــذي
أحرزتــه تلــك الوثيقــة – ُمقارنـ ًـة بــأي دســات 1Mســابقة– فيمــا يتعلــق بضــمانات الحقــوق ُ
والحريــات العامــة عــى وجــه
ُ
الخصــوص .وقــد دعــا ذلــك الــبعض إ$ــى تب¶ــ Sأطروحــات تطالــب بإعــادة النظــر Aــي املســار الدســتوري ،بمــا Aــي ذلــك
ً
الرج ــوع إ $ــى دس ــتور  ،١٩٧١آخ ــذا  Aــي الاعتب ــار تل ــك املخ ــاوف وطبيع ــة املن ــاخ السيا lــ Skال ــذي يس ــودﻩ الاس ــتقطاب
الحاد ،ويفسح فيـه املجـال مـن قبـل خصـوم نظـام ٕالاخـوان ُ
ومناصـريه عـى حـد سـواء إ$ـى عسـكرة الصـراع وتغليـب
ِ
ً
ُ
العنف عى أية ُمعالجات سياسية ،تمهيدا للقبول بتعزيز مرتكزات الدولة ٔالامنية.
ُويمكــن القــول أن هــذﻩ املخــاوف قــد عززهــا أن أداء اللجنــة اتســم بقــدر كبMــ 1مــن عــدم الشــفافية ،حيــث تعــذر عــى
ُ
الرأي العام ُمتابعة جلسات اللجان الفرعيـةٔ ،الامـر الـذي دعـم الشـكوك حـول ضـغوط تمـارس Aـي الخفـاء ال يكفـي
لتبديدها إعالن رئيس اللجنة أن مؤسسة الرئاسة أو املؤسسة العسكرية لم يتدخال قط Aي عمل اللجنة.
وربما فاقم من الانطباعات السلبية عى عمل اللجنة Aي هذا السياق ما ُيمكن وصفه بإضافات الساعات ٔالاخMـ1ة
قبــل ٕالاقــرار الCــائي للوثيقــة الدســتورية ،والTــ Sشــهدت الــزج بنصــوص إضــافية مــن شــأCا تعزيــز الدولــة البوليســية
باس ــم ُمكافح ــة ٕالاره ــاب A ،ــي الوق ــت ال ــذي ج ــرت في ــه ترض ــية الق ــوى الس ــلفية ومؤسس ــة ٔالازه ــر باالستعاض ــة ع ــن
املــادة ٢١٩مــن دســتور  ٢٠١٢بإض ــافة فقــرة Aــي الديباجــة ت ـرهن تفس ــ 1Mمبــادئ الشــريعة ٕالاســالمية ُبمجمــل أحك ــام
ً
املحكمــة الدســتورية العليــا ،فضــال عــن الاســتجابة لضــغوط ٔالازهــر والقــوى الســلفية الســتبعاد أي تعريــف لهويــة
الدولة باعتبارهـا دولـة مدنيـة واسـتبدالها بتعبMـ" 1دولـة ُحكمهـا مـدني" ،غMـ 1أن هـذا التعبMـٔ 1الاخMـ 1قـد جـرى تحـويرﻩ
ُ
ُليصــبح "حكومCDــا مدنيــة" .وAــي غيــاب الشــفافية فقــد جــاز لــبعض املــراقبMن أو حTــ¼ لــبعض أعضــاء اللجنــة ٕالاشــارة
بأص ــابع الا¾ Cــام ل ــرئيس اللجن ــة وتحميل ــه املس ــئولية ع ــن التالع ــب بالص ــياغات ال Tــ Sانت µــ¼ إل Cــا التص ـويت ال Cــائي
ألعضاء اللجنة.

التقرير املرحي ٔالاول حول أداء وسائل ٕالاعالم:
يمكــن تقســيم عمليــة تعــديل الدســتور والاســتفتاء عليــه إ$ــى ثــالث مراحــل رئيســية ،املرحلــة ٔالاو$ــى تبــدأ منــذ تشــكيل
لجن ــة الخمس ــMن وب ــدء عمله ــا رس ـ ً
ـميا ع ــى التع ــديالت الدس ــتورية وح Tــ¼ مرحل ــة تس ــليم املس ــودة املق[1ح ــة ل ــرئيس
الجمهورية وانCDاء عمل اللجنة .أما املرحلة الثانية ف Sµمرحلة الحوار املجتم`ي )الدعاية( وال STيتو$ى فCا ٕالاعالم
العــبء ٔالاك2ــA 1ــي شــرح مــواد الدســتور وإدارة الحــوار بــMن وجهــات النظــر املختلفــة حولهــا ،وتنتµــ Sهــذﻩ الف[ــ1ة ليلــة
الاق[ ــ1اع ع ــى الدس ــتور .أم ــا املرحل ــة الثالث ــة ف µــ Sمرحل ــة الاق[ ــ1اع والنت ــائج وتب ــدأ ه ــذﻩ املرحل ــة م ــن ليل ــة الص ــمت
ً
الانتخ ــابي قبيـ ــل الاق[ ــ1اع وح Tــ¼ ان CDــاء عملي ــات التص ــويت والف ــرز والطع ــون وصـ ــوال إ $ــى إع ــالن النتيج ــة الCائي ــة
لالستفتاء.
ً
ووفقـ ـا له ــذا التقس ــيم ب ــدأ مرك ــز الق ــاهرة لدراس ــات حق ــوق ٕالانس ــان– ١م ــن خ ــالل مرص ــدﻩ ٕالاعالم ــي– ٢مش ــروعه
 ١مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان هو منظمة غ $%حكومية إقليمية مستقلة تأسست عام :; ،١٩٩٣دف إ8ى دعم اح$5ام مبادئ حقوق ٕالانسان والديمقراطية ،وتحليل صعوبات
تطبيق القانون الدو8ي لحقوق ٕالانسان ،ونشـر ثقافـة حقـوق ٕالانسـان Jـي العـالم العربـي ،وتعزيـز الحـوار بـ%ن الثقافـات Jـي إطـار الاتفاقيـات واملواثيـق الدوليـة لحقـوق ٕالانسـان .ومـن أجـل
تحقيق هذﻩ ٔالاهداف يعمـل املركـز ع[ـى اق5ـ$اح والـدعوة إ 8ـى سياسـات وتشـريعات وتعـديالت دسـتورية تعـزز مـن امل عـاي $%الدوليـة لحقـوق ٕالانسـان ،والقيـام بأنشـطة بحثيـة ،ودعويـة ع_ـ$
توظيــف مختلــف ٓالاليــات الوطنيــة وٕالاقليميــة والدوليــة ،وتعلــيم حقــوق ٕالانســان مــع ال$5ك%ــ iبشــكل خــاص ع[ــى الشــباب ،وبنــاء القــدرات املهنيــة للمــدافع%ن عــن حقــوق ٕالانســان .ومنــذ
تأسيسه يقوم املركز بشكل منتظم بنشر كتب ودوريات تتناول قضايا حقوق ٕالانسان والديمقراطية Jي العالم العربي.
٢
بدأ املركز الاهتمام بالرصد ٕالاعالمي عام  ،٢٠٠٥حيث اضطلع بمراقبة أداء وسائل ٕالاعالم املصرية إبان ف$5ة الانتخابات ال_ $ملانية ،وكذا أعد دراسة رصدية حول ٕالاعالم والانتخابات
الرئاسية Jي يناير  .٢٠٠٦قدم املرصد ٕالاعالمي باملركز Jي يونيو ٢٠٠٩بإعداد تقرير حول تغطية وسائل ٕالاعالم العربية والسودانية للصراع Jي دارفور .وJي  ٢٠١٠قدم املرصد تقرير حول
التغطية ٕالاعالمية املصرية لالنتخابات ال_ $ملانيـة  ،.٢٠١٠وأخـر حـول ٔالاداء ٕالاعالمـي أثنـاء الانتخابـات ال_ $ملانيـة  ٢٠١١كمـا أصـدر املرصـد ثالثـة تقـارير مرحليـة حـول ٔالاداء ٕالاعالمـي أثنـاء
ف$ 5ات الدعاية ،الاق$5اع ،وٕالاعادة .لالنتخابات الرئاسية .٢٠١٢وكذا اضـطلع املرصـد بمراقبـة التغطيـة ٕالاعالميـة لعمليـة الاسـتفتاء ع[ـى دسـتور  .٢٠١٢لإلطـالع ع[ـى هـذﻩ التقـارير راجـع
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ً
مل[pمـ ـا بمنهجيت ــه  Aــي قيـ ــاس
الجدي ــد لرص ــد أداء وس ــائل ٕالاع ــالم إزاء عملي ــة تع ــديل الدس ــتور بمراحله ــا الثالث ــة،
درجات املهنية واملوضوعية Aي التغطية ،معتم ًـدا عـى عمليـات املراقبـة اليوميـة لف[ـ1ات ذروة املتابعـة ٣ل ـ ٢٠وسـيلة
إعالميـ ــة متنوعـ ــة ٤،باالسـ ــتعانة بفريـ ــق مـ ــن الراصـ ــدين املـ ــدربMن عـ ــى عمليـ ــات الرصـ ــد الكمـ ــي والكيفـ ــي وتحليـ ــل
املحت ــوى ،وذلـ ــك للخ ــروج بنتـ ــائج علمي ــة موثق ــة تعك ــس انحي ــازات وس ــائل ٕالاعـ ــالم الايجابي ــة والسـ ــلبية إزاء كاف ــة
ُ
شاهد الذي يف[1ض أن يكون انحياز وسائل ٕالاعالم له وحدﻩ.
ٕالاطراف املعنية بقضية الاستفتاء ،بما Aي ذلك امل ِ
الجــدير بالــذكر أن ثمــة مشــكلة تتعلــق بغيــاب التنــوع املطلــوب Aــي الوســائل ٕالاعالميــة املصــرية –ٔالامــر الــذي انعكــس
بالضــرورة Aــي مراع ــاة عنصــر التن ــوع  Aــي عينــة الرص ــد– وذلــك بع ــدما تــم إغ ــالق ع ــدد مــن القنــوات التابع ــة للتي ــار
ٕالاسالمي ٥واملؤيدة لدستور  ٢٠١٢والرافضة للدستور املقرر الاستفتاء عليهٔ ،الامر الذي جعل العينة غ 1Mمتوازنة
وال تعكس التنوع املوجود Aي املجتمع.
يتناول هذا التقرير املرحي ملخص تقييم عمليات الرصد للوسائل ٕالاعالمية محل املراقبة اليومية خـالل املرحلـة
ٔالاو$ــى مــن عمليــة الاســتفتاء Aــي الف[ــ1ة مــن  ٢٥أكتــوبر ) بــدء عمــل لجنــة الخمســMن( وحTــ¼  ٤ديســم )٢٠١٣ 12انCDــاء
عمل اللجنة( ،وهذﻩ الوسائل ٕالاعالمية Åي:
• الصحف)  ٧صحف(ٔ :الاهرام ،الجمهورية ،الوفد ،الحرية والعدالة ،املصري اليوم ،الشروق ،الوطن.
• القنــوات التلفزيونيــة) ٨قنــوات( :الفضــائية املصــرية ،النيــل لألخبــار،CBC ،ONTV،الحيــاة ،الCــارMBC ،

مصر ،الجزيرة مباشر مصر.
• ٕالاذاعات ) ٥إذاعات( :راديو مصر ،٩٠:٩٠ ،راديو هيتس ،نجوم أف أم ،إذاعة القرآن الكريم.
ً
سلفا والذي ً
قطعا نال اهتمام إعالمي واسع ،فكان له تأث 1Mواضـح Aـي تغMـ 1لغـة الخطـاب
السياق العام املشار إليه
ٕالاعالمي ،والكشف عن مواقف الوسائل ٕالاعالمية إزاء الدستور .فمن النقاش حول مواد الهوية إ$ى الخـالف بـMن
ً
الهيئ ــات القض ــائية ،والتس ــريبات ح ــول "ص ــفقة" تحص ــMن املح ــامMن ،وص ــوال إ $ــى م ــواد الج ــيش وص ــالحيات وزي ــر
الـ ــدفاع واملحاكمـ ــات العسـ ــكرية للمـ ــدنيMن ،تنوعـ ــت مواقـ ــف وسـ ــائل ٕالاعـ ــالم مـ ــا بـ ــMن مؤيـ ــد ومعـ ــارض واختلفـ ــت
انحيازا¾Cا ،كما أن صدور قانون التظاهر والاحتجاجات واملظاهرات ال STخرجـت منـددة بصـدورﻩ ،وموقـف بعـض
أعضــاء لجنــة الخمســMن مCــا ،كــان لــه بــالغ ٔالاثــر Aــي تغMـ 1موقــف بعــض ٕالاعالميــMن مــن لجنــة الخمســMن ككــل ،ومــن
ٔالاعضاء املتضامنMن مع املتظاهرين بشكل خاص كما سيعرض التقرير.

املوقع ٕالالك$5وني ملركز القاهرة.www.cihrs.org :
٣
تحــدد بحــوث املشــاهدة ف5ـ $ات ذروة الاطــالع واملشــاهدة Jــي مصــر ،للقنــوات التلفزيونيــة مــن  ٧مســاء وحــ ١بعــد منتصــف الليــل ،ولإلذاعــات مــن ٣عصـ ًـرا وحــ ٧مسـ ًـاء ،أمــا بالنســبة
للصحف فاعتمد التقرير ع[ى الطبعة الثانية.
٤
تمت عملية اختيار الوسائل ٕالاعالمية محل الرصد Jي ضوء ثالث عوامل رئيسية ي :معدالت املشاهدة ،التنوع والتعب $%عن كافة التوجهات Jي املجتمع ،تمثيل مختلف أنماط امللكية
لوسائل ٕالاعالم.
٥
ملزيد من املعلومات أنظر بيان لعدد من املنظمات الحقوقية ،بعنوان" إغالق وسائل ٕالاعالم ٕالاسالمية والقبض ع[ى بعض العامل%ن ف:ا ان:اك واضح لحرية ٕالاعالم ع[ى الرابط التا8ي:
hp://www.cihrs.org/?p=6910
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أهم املؤشرات حول ٔالاداء ٕالاعالمي خالل املرحلة ٔالاو$ى من الاستفتاء:
من الصعب الجمع بMن كل وسائل ٕالاعالم محل الرصد Aي اتجاهات أو مواقف موحدة ،فرغم وجود توجه إعالمي
عــام يميــل لــدعم لجنــة الخمســMن وتعــديال¾Cا مــن جهــة ،والهجــوم الضــاري عــى تيــار ٕالاســالم السياlــ Skبكــل روافــدﻩ
من جهة أخرى ،إال أن كل وسيلة إعالمية كان لها ما يمpMها من مواقف وتحpMات تجاﻩ أطراف بعيCا ،ناهيك عـن
خصوصية نتائج الرصد الخاصة بقناة الجزيرة مباشر مصر وجريدة الحرية والعدالة ال STربما جاءت عى عكـس
التوجــه الع ــام املشــار إلي ــه أع ــالﻩ ،فمــن جان CÍــا اســتعانت الجزي ــرة بكــل املصــادر ؤالاط ــراف عــى اخ ــتالف توجها¾ Cــا
وموقفها من تنظيم ٕالاخوان املسلمMن )بما Aي ذلك حزب الوفد وأعضـاء حركـة تمـرد وحركـة  ٦إبريـل وغMـ1هم( كلمـا
ً
كانــت مــواقفهم منتقــدة ألحــد مــواد الدســتور )خاصــة مــادة املحاكمــات العســكرية وإلغــاء مجلــس الشــورى ونســبST
٧
العمال والفالحMن( ٦.كما انتقدت الجزيرة مواد الهوية وموقف حزب النور مCا ،وتراجعه عن املادة .٢١٩
وبنـ ًـاء عليــه ســوف يحــاول هــذا التقريــر املرحــي عــرض املؤشــرات العامــة الجامعــة بــMن بعــض وســائل ٕالاعــالمُ ،م ً
لقيـا
الض ــوء ً
أيض ـا ع ــى خصوص ــية بع ــض الوس ــائل ٕالاعالمي ــة ال Tــ Sربم ــا اس ــتخدمت أس ــاليب مختلف ــة  Aــي التعب Mــ 1ع ــن
مواقفهــا .مــع ٔالاخــذ Aــي الاعتبــار أن جميــع الوســائل ٕالاعالميــة محــل الرصــد كانــت لهــا مواقــف واضــحة ومعلنــة ٨،ال
تحتاج ألي استنتاج أو جهد Aي التحليل ،إذ لـم يل[ـpم ًأيـا مCـا املنطقـة املتوسـطة املحايـدة،أو حـاول عـرض مختلـف
التوجهات والرؤى ،فوسائل ٕالاعالم إما روجت للدستور وبالغت Aي وصفه ،بل وطالبت بالتصويت عليه ب ـ ـ ـ ـ) نعم(
١٠
قبل ح ¼TالانCDاء من إعداد مسودته الCائية ٩،أو حكمت عليه وعى واضعيه بفقدان الشرعية.
وفيما يي أبرز املؤشرات حول أداء وسائل ٕالاعالم محل الرصد:
 −تباين اهتمام وسائل ٕالاعالم بقضية التعديالت الدستورية خالل ف[1ة الرصد:
جاءت الصحف Aي املرتبة ٔالاو$ى من حيث معدل الاهتمام بقضية التعديالت الدستورية وأعمال لجنة الخمسMن،
يلCــا القنــوات التلفزيونيــة ،بينمــا جــاءت ٕالاذاعــات Aــي ذيــل القائمــة ،حيــث بــدأ اهتمامهــا بقضــية الدســتور متـ ً
ـأخرا
وبشكل أقـل مـن الصـحف والقنـوات ،مقتص ًـرا إ$ـى حـد كبMـ 1عـى نشـرات ٔالاخبـار وٕالاعالنـات ،مـع
)منتصف نوفم(12
ٍ
ّ
ضــرورة ٕالاشــارة إ$ــى أن إذاعــة القــران الكــريم لــم تتطــرق خــالل مــدة الرصــد لقضــية الدســتور بــأي شــكل ،وهــو أمــر
ً
يختلف ً
اهتمامـا بقضـية الاسـتفتاء بـMن
تماما عن أداCÐا Aي استفتاء  .٢٠١٢بينما تعت 12إذاعة راديو "هيـتس" ٔالاقـل
كل الوسائل ٕالاعالمية محل الرصد.
ً
أمــا عــى مســتوى أنمــاط امللكيــة فقــد جــاء معــدل الاهتمــام متســاوي
تقريب ـا بــMن ٕالاعــالم الخــاص وٕالاعــالم اململــوك
ً
الدولــة ١١،بينمــا عــى مســتوى ٕالاعــالم الحزبــي ،تراجــع اهتمــام صــحيفة الحريــة والعدالــة بقضــية الدســتور مقارنــة
٦راجع حلقة برنامج مصر ب%ن طريق%ن  ٢٢نوفم_ ،$وبرنامج أسال حلقة  ٢٦نوفم_ ،$وبرنامج سكرت $%التحرير حلقة  ٢١نوفم_.$
٧
راجع قناة الجزيرة ،برنامج مصر ب%ن طريق%ن ،حلقة  ١١نوفم_.$
٨
يشدد هذا التقرير ع[ى أن تب وسائل ٕالاعالم الخاصة والحزبية ملوقف محدد أو إعالن انحيازها لصالح تيار أو توجه مع%ن ،هو أمر مقبول Jي بيئة إعالمية تتمتع بالتعددية والتنوع،
وتحظى بالفرص املتساوية Jي الوصول للجمهور ،أما اختالل التوازن Jي البيئة ٕالاعالمية يخل بمبدأ التوازن Jي املـادة ٕالاعالميـة املوجهـة للجمهـور ،ويضـع الوسـائل ٕالاعالميـة الـ تفصـح
عــن مواقفهــا تحــت شــبة الحمــالت التوج:يــة .كمــا يشــدد التقريــر ع[ــى أن وســائل ٕالاعــالم اململوكــة للدولــة تظــل بعيــدة عــن هــذﻩ القاعــدة ،ف¢ــ ملزمــة بــالتعب $%عــن جميــع فئــات الشــعب
وتنويعاته ،دون أن تتب وجه نظر أحد أطيافه أو تدعم مواقف بعض قطاعاته ،ح وإن كانت هذﻩ القطاعات ي ٔالاغلبية.
٩
كــان هــذا ٔالامــر محــل انتقــاد بعــض ضــيوف الوســائل ٕالاعالميــة وكتــاب مقاال;:ــا ،ففــي  ٢٣نــوفم_ $تتطــرق الضــيف رأفــت فــودة للحــديث عــن ٕالاعالنــات الــ تعــرض ع[ــى قنــاة الفضــائية
املصرية بخصوص الدستور ،موجها سؤالا لوزيرة ٕالاعالم كيف تضمن إذا كان سيحقق أهداف الثورة أو أل ؟ وقد برر املذيع ٔالامر بان )دﻩ إعالن وبيتذاع Jي كل القنوات( فرد الضيف:
آﻩ بس دﻩ التلفزيون املصري ملك الشعب كله .ليستكمل املذيع :دي إعالنات مدفوعة ٔالاجر ،فسأله الضيف :م%ن الجهة ال[ي دفعت ،دي تبقى كارثة لو مش عرفي:ا ،فطلـب املـذيع رد
من القسم الاقتصادي ألنه ال يعلم الجهة .وان:ت الحلقة ولم يتم التوصل ملمول ٕالاعالن.
 ١٠يقصد هنا قناة الجزيرة مباشر مصر وجريدة الحرية والعدالة ،حيث اهتما بالطعن ع[ى شرعية اللجنة ومن ثم دستورها أك¯ $من الاهتمام بمواد الدستور.
١١
ً
اهتماما بقضية الدستور.
كان اهتمام قناة الفضائية املصرية بقضية الدستور مكثف وتكرر منذ بداية ف$5ة الرصد ،إذ تعد من أك¯ $القنوات التلفزيونية
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بصــحيفة الوفــد ،حيــث تعمــدت جريــدة الحريــة والعدالــة تجاهــل أخبــار لجنــة الخمســMن وعمليــة صــياغة الدســتور
حTـ ــ¼ منتصـ ــف نـ ــوفمً 12
تقريب ـ ـا ،ثـ ــم بـ ــدأ اهتمامهـ ــا بقضـ ــايا الدسـ ــتور ينصـ ــب عـ ــى الطعـ ــن Aـ ــي مشـ ــروعية اللجنـ ــة
والدسـتور الصـادر عCـا وٕالاسـاءة ألعضـاCÐا ١٢،ون ً
ـادرا مـا انخرطـت الجريـدة Aـي النقـاش حـول املـواد محـل التعــديل،
ً
ً
مقتصــرة Aــي أخبارهــا عــى مــواد الهويــة واملــواد املتعلقــة بالشــريعة ٕالاســالمية ،مســتخدمة الخطــاب الــدي¶ Sللطعــن
عـى أعمـال اللجنـة الTــ SتسـCDدف املسـاس بالشــريعة والنيـل مـن الهويــة ٕالاسـالمية للدولـة عــى حـد وصـفها ١٣.ومــن
الجــدير بالــذكر أن الجريــدة كــان لهــا مواقــف واضــحة مــن املــواد الخالفيــة محــل النقــاش خــالل ف[ــ1ة الرصــد ،حيــث
رفض ــت إلغ ــاء نس ــبة الفالح ــMن والعم ــال ١٤،ورفض ــت "الكوت ــة" للم ــرأة ؤالاقب ــاط١٥،ناهي ــك ع ــن رف ــض كاف ــة امل ــواد
املتعلقة بتحصMن وزير الدفاع ١٦،وقد كـان مـن املثMـ 1لالنتبـاﻩ هجـوم الجريـدة عـى مـادة املحاكمـات العسـكرية عـى
اعتبارهـ ــا تمـ ــنح العس ـ ــكر س ـ ــلطة أع ـ ـى م ـ ــن القض ـ ــاء امل ـ ــدني ١٧،وك ـ ــذا مانش ـ ــيت الجريـ ــدة الرئي Òـ ــA Skـ ــي  ٢٥ن ـ ــوفم12
)الخمسـ ــينية تنقلـ ــب عـ ــى مدني ــة الدولـ ــة وتسـ ــ`ى لعسـ ــكرة دسـ ــتور الانقـ ــالب( .ومـ ــع قـ ــرب موعـ ــد تسـ ــليم مسـ ــودة
الدس ــتور املع ــدل ل ــرئيس الجمهوري ــة ب ــدأت الجري ــدة حمل CDــا ض ــد املس ــودة وعملي ــة الاس ــتفتاء ،وذل ــك م ــن خ ــالل
١٨
تكثيف املادة ٕالاعالمية الخاصة بالطعن عى الاستفتاء والحشد ضدﻩ Aي أعداد ١و٢و ٣ديسم.12
عــى الجانــب ٓالاخــر تركــز جريــدة الوفــد عــى إبــراز موقــف الحــزب أو رئيســه مــن اللجنــة مــن جهــة ،والهجــوم الضــاري
عــى ممثــل حــزب النــور مــن جهــة أخــرى ١٩.وبشــكل عــام تحــرص الجريــدة عــى التأكيــد عــى نجــاح اللجنــة Aــي وضــع
تعــديالت دســتورية قيمــة ٢٠،إذ لــم يــرد انتقــاد ملــواد الدســتور عــى صــفحات جريــدة الوفــد ،باســتثناء مــواد حريــة
هجوما ً
ً
شرسا من كاتب املقاالت بالجريدة عالء العري©٢١،Sوبعض املصادر Aي صفحة
الصحافة وٕالاعالم ال STنالت
التحقيق ــات٢٢،بينم ــا رك ــزت الجري ــدة ع ــى م ــواد نظ ــام الحك ــم وامل ــواد الخاص ــة بـ ـ ـ"الكوت ــة" وإلغ ــاء نس ــبة العم ــال

١٢
وصــفت الجريــدة لجن ــة الخمســ%ن ب ـ خمســينية الانقــالب ) ٨،١٠،٢٠،٢٤ن ــوفم_ ،($ترزيــة الانق ــالب )  ١٣نــوفم_ ،($لجن ــة تلفيــق الدســتور ،ولجن ــة طــبخ الدســتور) ٢٨نــوفم_ ،($لجن ــة
انقالبية يسيطر عل:ا العلمانيون ) ٢٠نوفم_ ،($وأخ$%ا لجنة باطلة غ $%مؤهلة ) ٢٤نوفم_.($
 ١٣مــن أمثلــة هــذﻩ العنــاوين :خمســينية الانقــالب تق5ــ$ح الــنص ع[ــى تحديــد النســل Jــي الدســتور املعــدل) ٨ن ـوفم_،($خمســينية الانقــالب تســتحدث مــواد ;:ــدد الهويــة ٕالاســالمية ملصــر)٢٠
نوفم_ ،$صفحة  ،(٦الكوتة تقسم مصر طائفيا وعنصريا ) ٢٣نوفم_ ،($وJي عدد  ٤ديسم_ $جاء Jي نص الخ_ $الخاص بتصريحات خالد محمد القيادي بحزب الحرية والعدالة ) صفحة
 (٣أن :املــادة J ٩ــي دســتور الانقالبيــ%ن تســمح للم ـرأة املســلمة بــالزواج مــن غ%ــ $املســلم%ن ،واملــادة  ١٦تســمح بــزواج املثليــ%ن واملســاواة بــ%ن الرجــل وامل ـرأة Jــي املواريــث وغ$%هــا ممــا يخــالف
الشريعة ٕالاسالمية"
 ١٤ع[ى سبيل املثال ال الحصر :وصفت الجريدة يوم إقرار املادة باليوم ٔالاسود Jي خ_ $بعنوان"اتحاد العمال يعلن الحرب ع[ى حكومة الانقالب" Jي عدد  ٢٤نوفم_.$
١٥
كان للجريدة Jي مقاال;:ا وأخبارها موقف حاد رافض لكوتة ٔالاقباط واملرأة ع[ى اعتبارهما وسيلة لتفتيت الدولة و;:ديد لكيان املجتمع ،راجع عدد ٢٣و ٢٧نوفم_.$
 ١٦ع[ــى ســيبل املثــال ال الحصــر ،راجــع تحقيــق ع[ــى صــفحة كاملــة Jــي عــدد  ٢٥نــوفم_ $بعنــوان " الخمســينية تنقلــب ع[ــى مدنيــة الدولــة وتســµى لعســكرة دســتور الانقــالب" والــذي تنــاول
مجموعة من العناوين الفرعية مثل تحص%ن وزير الدفاع بدعة ،بقاء وزير الدفاع ف$5ت%ن يجعله أقوى من رئيس الجمهورية".
١٧
جريدة الحرية والعدالة ،الصفحة ٔالاو8ى ،عدد  ٢٥نوفم_ .$راجع أيضا :حلقة برنامج مصر ب%ن طريق%ن ع[ى قناة الجزيرة مباشر مصر بتاريخ  ٢٢نوفم_.$
ً
ُ
١٨
Jي ٢ديسم_ $بدأت حملة الجريدة للحشد ضد الدستور Jي صفحة  ٣بمجموعة عناوين م:ا” :املشاركة Jي الاستفتاء ع[ى دستور الانقالب سيكون تبديـدا لقـوة الثـورة وانحرافهـا عـن
ً
ُ
ٌ
مسـ ــارها"” ،الحملـ ــة هـ ــدفها الـ ــدفاع عـ ــن دسـ ــتور الشـ ــعب ومالحقـ ــة دسـ ــتور الانقالبيـ ــ%ن قانونيـ ــا"" ،لجنـ ــة الخمسـ ــ%ن الانقالبيـ ــة باطلـ ــة وغ%ـ ــ $مع5ـ ــ$ف :ºـ ــا وكـ ــل مـ ــا نـ ــتج ع:ـ ــا باطـ ــل"،
البلتا»ي":الدستور الذي ُيحصـن القاتـل ..مكانـه صـناديق القمامـة ولـيس لجـان الاسـتفتاء" .وJـي عـدد  ٣ديسـم_ $أعـدت الجريـدة ملـف خـاص عـن الدسـتور شـعارﻩ )صـورة لكتـاب ا سـمه
دستور العسكر وبجان¼:ا جملة ال تعطى شرعية لالنقالب قاطع الاستفتاء(.
١٩
غالبـا مـا تفـرد الجريــدة مسـاحات ومواقـع مم%ـiة للمقــاالت الناقـدة لحـزب النـور ،وقــد كـان اشـد مقـاالت الجريــدة هجومـا ع[ـى حـزب النــور ،هـو مقـال لكامـل عبــد الفتـاح Jـي  ٣نــوفم_$
بعنــوان "فقــه الفــروج" ،قــال فيــه :حــزب النــور وســلفييه اخi 5لــوا العقيــد ٕالاســالمية Jــي املســافة بــ%ن الســرة والركبــة ،عقــولهم مدفونــة Jــي طــ%ن القــرون الوســطى ،ال يشــغلهم ســوى فق ـه
الفروج ؤالارحام.
٢٠
ع_ــ$ت الجريـدة عــن موقفهــا املؤيــد للجنــة وللدســتور Jــي أك¯ــ $مــن موضــع وبــأك¯ $مــن طريقهــا أبرزهــا ٕالاعــالن عــن املوقــف الرســم للجريــدة Jــي افتتاحي:ــا يــوم  ٢ديســم_ ،$واصــفه مــواد
الدستور املعدل بأ¿:ا تع_ $إ8ى حد كب $%عن روح الثورة ..فليس أشد تعب$ %ا عن ٕالارادة الشعبية الكاسحة ال ع_$ت ع:ا املالي%ن Jي  ٣٠يونيو إال ٕالاقبال غ $%املسبوق ع[ى املنجز ٔالاول Jي
خارطة الطريق وتسجيل املوافقة عليه بنسبة عالية تؤكد بالفعل أنه دستور الثورة.
٢١
أقرأ مقال عالء عري "Âنقيب الصحفي%ن يحبس الصحفي%ن ) ٣نوفم_ ،($ومقال مواد ٕالاعالم Jي الدسات $%املصرية للكاتب نفسه Jي  ١٢نوفم_ ،$ومقاله Jي  ١٧نـوفم_ ،$وأخـر للكاتـب
نفسه Jي  ٢٧نوفم_ $بعنوان "الحريات ب%ن مبارك مر."ÃÄ
 ٢٢راجع تحقيق صحفي بعنوان " إعالميون :مادة جرائم النشر والعالنية Jي الدستور تقييد ٕالاعالم" عدد  ١١نوفم_ ،$وتحقيق بعنوان" الفنانون يرفضون مادة جـرائم النشـر والعالنيـة
Jي الدستور" عدد  ١٤نوفم_.$

6

والفالحMن ،بشكل متوازن أتاح املجال لألطراف املؤيدة واملعارضة.

٢٣

 −الحمالت ٕالاعالنية:
ج ــاءت الحم ــالت ٕالاعالني ــة مك ــررة  Aــي ٕالاذاع ــات والقن ــوات التلفزيوني ــة٢٤،ومع ــدل تكراره ــا ملف ــت لالنتب ــاﻩ ،ولك ــن
الج ــدير بال ــذكر أن معظمه ــا غ Mــ 1معل ــوم املص ــدر أو جه ــة ٕالانت ــاج ٢٥،ون ـ ً
ـادرا م ــا توض ــح الوس ــيلة ٕالاعالمي ــة أن ه ــذﻩ
املس ــاحات  Åــي م ــادة إعالني ــة مدفوعــة ٔالاج ــر ٢٦.وم ــن الجــدير بال ــذكر أن معظــم الحم ــالت ٕالاعالنيــة ب ــدأت ال[ ــ1ويج
لــدعم الدســتور قب ــل الان CDــاء م ــن إعــداد مســودته الCائيــة ،بم ــا Aــي ذلــك القنــوات اململوكــة للدول ــة ،الTــ Sحش ــدت
للتصــويت بــنعم عــى الدســتور )بشــكل صــريح( منــذ  ٢٣نــوفم 12وذلــك بعــد أن اعتمــدت لف[ــ1ة عــى أســلوب الخــداع
البصـ ــري والاسـ ــتماالت العاطفيـ ــة ،مسـ ــتخدمة كلمـ ــة "نعـ ــم" املكتوبـ ــة بـ ــاللون ٔالاخضـ ــر واملصـ ــحوبة بعالمـ ــة )(،
واملشـاCة تم ًامـا للعالمــة املوجــود Aــي اسـتمارة الاســتفتاء عــى الدســتور ،عــى اعتبـار أن املشــاركة Aــي الدســتور تمثــل
)نعم( لثورة  ٣٠يونيو وثورة  ٢٥يناير!  ٢٧معتمدة عى الربط الشـرطي بـMن تأييـد ثـورة  ٢٥ينـاير و ٣٠يونيـو ٢٨،وبـMن
قب ــول الدس ــتور بغ ــض النظ ــر ع ــن محت ــواﻩ ،وه ــو ً
حرفيـ ـا م ــا قدمت ــه حمل ــة "خل ــCم يعرف ــوا ش ــعبنا خل ــCم يعرف ــوا
تقريب ـا ،والTــ Sقالــت ً
ً
نص ـا" :دﻩ مــش هيكــون أحســن دســتور ،وبغــض
حجمنــا" والTــ SتــداولCDا جميــع وســائل ٕالاعــالم
النظر عن اختالف الرأي Aي الدستور ،الاستفتاء رسالة للعالم أك 1ÖمCا مجرد اختالف".
ً
ـدريجيا ص ـ ــنعت الحمـ ــالت ٕالاعالني ـ ــة ارتبـ ــاط شـ ــرطي أخـ ــر ب ـ ــMن نبـ ــذ العنـ ــف ورفـ ــض ٕالاره ـ ــاب وبـ ــMن قب ـ ــول ه ـ ــذا
وتـ ـ
الدســتورA ٢٩،ــي رســالة مضــموCا أن املشــاركة Aــي الدســتور تع¶ــ Sوقــف جــرائم ٕالارهــاب ،فأصــبح شــعار الحملــة "ال
ً
للظـالم ،ال لإلرهـاب ،شـارك Aـي الدسـتور" .ومــن الجـدير بالـذكر أنـه Aـي  ١١/٩أذاعــت قنـاة الحيـاة إعالنـا يبـدأ بجملــة
ٕالارهاب ال دين له وإ$ى جوارها شعار "رابعة" ،وصور لضحايا ٕالارهاب .ثم يدخل صوت حشود ٣٠يونيـو .ثـم جملـة
"ال للظالم" سوداء صغ1Mة و"نعم للدستور" بيضاء كب1Mة وٕالامضـاء شـعب  ٣٠يونيـو .الغريـب أن ٕالاعـالن تـم تغيMـ1ﻩ
Aي اليوم التا$ي  ١١/١٠لتتغ 1Mجملة "نعم للدستور" لتصبح "شارك Aي الدستور" و أضيف شعار الحملة "مصريMن
بيحبوا بلدهم".

٢٣

راجع أعداد الجريدة Jي  ٢٢و ٢٣و ٢٤و  ٢٦نوفم_.$
 ٢٤تعد قناة  CBCي القناة التلفزيونية الوحيدة ال لم ترد :ºا أية إعالنات تتعلق بالدستور خالل ف5ـ$ة الرصـدٕ .الاعـالن الوحيـد الـوارد ف:ـا بـدء يـوم  ١١/٢٨هـو إعـالن مـن املجموعـة
ٔالاسرية املتالزمة "داون" ،والذي يضم مجموعة من ذوى الاحتياجات الخاصة يعلنون عن رغب:م Jي حقهم Jي الدستور ،حمله بعنوان )زيى زيك(.
 ٢٥أغل¼:ا ّ
موقع باسم "مصري%ن بيحبـوا مصـر" ،ولكـن لـم تكشـف أيـة جهـة إعالميـة عـن هـوي:م ،بينمـا توجـد حملـة إعالنيـة واحـدة مـن إنتـاج مركـز العقـد الاجتمـاÈي تسـم حملـة" دليـل
املواطن لفهم الدستور" وأخرى يقدمها أحمد زويل من إنتاج مركز أخبار مصر ،وفيما عدا ذلك يتم تجهيل جهة ٕالانتاج .يـذكر أنـه مـن أول ديسـم_ $بـدأت اللجنـة العليـا لالنتخابـات Jـي
إنتاج إعالنات للتوعية بضرورة تحديث بيانات الناخب%ن ،أو تسجيلهم Jي الكشوف الانتخابية.
 ٢٦ع[ــى مــدار ف5ــ$ة الرصــد ،كانــت قنــاة الحيــاة ) بــدءا مــن  ٢٥نــوفم_ ($وقنــاة  MBCمصــر) بـ ً
ـدء مــن  ١٢نــوفم_ ($همــا القناتــان الوحيــدتان اللــذان وضــعا كلمــة "مــادة إعالنيــة" ع[ــى بعــض
إعالنا;:ما عن الدستور ،ولكن بعد ف$5ة ليس بقص$%ة من تداولهما ٕالاعالنات نفسها دون ٕالاشارة لكو¿:ا مواد إعالنية.
 ٢٧أغلب الحمالت ٕالاعالنية استخدمت )نعم لـ  ٣٠يونيو و  ٢٥يناير( ع[ى النحو املشار إليه ،وكانت أو8ى الحمالت ال لجأت لهـذﻩ الطريقـة "حملـة خلـ:م يعرفـوا شـعبنا ،خلـ:م يعرفـوا
حجمنا" وال يبدأ إعال¿:ا بجملة "هنختلف ع[ى الدستور" حيث أذيعت Jي كل الوسائل التلفزيونية وٕالاذاعية تقريبا ،والجدير بالذكر أن صيغة معدلة من هذﻩ الحملة ظهرت أوال ع[ى
الفضائية املصرية بـدءا مـن  ٢٣نـوفم_ $أضـيفت إل:ـا جملـة :دﻩ مـش دسـتور هيكـون كامـل ٔالاوصـاف ألن الكمـال هلل وحـدﻩ..،ال للظـالم نعـم للدسـتور .مصـري%ن بيحبـوا بلـدهم" .لتتحـول
الحملة من الدعوة للمشاركة للدعوة للتأييد.
٢٨
ظهر إعالن عن الدستور Jي يوم  ٢٠١٣/١٢/٣أذيع إعالن عن الدستور أثنـاء الفواصـل خـالل "برنـامج آخـر كـالم"،بـدأ ٕالاعـالن ب عـرض صـور لـبعض شـوارع القـاهرة،ثم صـورة ملسـجد
وصوت ٓالاذان ،مع صورة الكنيسة وأصوات أجرسها،ثم تـأتى صـورة الفتـة بالشـارع مكتـوب عل:ـا "املشـاركة Jـي الدسـتور ،يعـ "نعـم"– باألخضـر ٣٠ -يونيـو و  ٢٥ينـاير ،ثـم تـأت امـرأة
"حامــل" ،وتجلــس ع[ــى إحــدى املقاعــد بالشــارع ويعلــو صــوت مولــود جديــد ،فتمت[ــئ الشاشــة بن %ـ $ان جـراء انفجــار مفــا»ئ ،ثــم تصــبح الشاشــة ســوداء ،وJــي الخلفيــة صــوت وزيــر الــدفاع
يقــول":كــل مــن يحمــل الســالح ،يقهــر شــعبه ،احنــا موجــودين عشــان نمنــع دﻩ،ونحــارب دﻩ،ونقاتــل Jــى ســبيل دﻩ"،ثــم صــور ل ـ ٣٠يونيــو ،وجملــة مكتوبــة "ال للظــالم""،شــارك Jــي الدســتور"
"مصري%ن بيحبوا بلدهم" .مدة ٕالاعالن دقيقة و  ٢٩ثانية غ $%محدد جهة ٕالانتاج ،يذاع Jي فواصل برنامج آخر كالم.ONTV /
٢٩
Jي قناة ال:ار وقناة MBCمصر) بدءا من  ١٠نـوفم_ ($ظهـر إعالنـ%ن عـن الد سـتورٔ ،الاول يبـدأ بمشـهد مقتـل اللـواء نبيـل فـراج Jـى أحـداث كرداسـة وصـور بعـدها لتجمعـات  ٣٠يونيـو
مصاحبة لعبارات ال لإلرهاب) بجوارها عالمة رابعة بالدماء( ثم جملة بمساحة الشاشة )ال للظالم شارك Jي الدستور  -شعب  ٣٠يونيو  -مصري%ن بيحبوا بلدهم( ،والثاني يبدأ بمقتل
الطفلة مريم نبيل بحادثة كنيسة العذراء بالوراق ثم تكتب جملة ال لإلرهاب) بجوارها عالمة رابعة بالدماء(والشعار)ال للظالم شارك Jي الدستور(.
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وع ــى ه ــذا النح ــو وظف ــت الحم ــالت ٕالاعالني ــة كراهي ــة تنظ ــيم ٕالاخ ــوان املس ــلمMن ،بش ــكل واض ــح  Aــي حمل CDــا ل ــدعم
الدستور ،وإن جاء الربط بيCما ً
بعيدا ً
تماما عن محتوى الدستور ،ففي إعالن يبدأ بأحد أهداف املنتخب الغاني
Aي لقائه أمام املنتخب املصري ،يقول التعليق الصوتي" :الحكاية مش إخوان ..الحكاية  ٦اجوان" ،ومشهد يعرض
جان ــب م ــن م ــدرجات مش ــج`ي املنتخ ــب الغ ــاني ويظه ــر ف Cــا إش ــارات رابع ــة ث ــم يعل ــق ٕالاع ــالن "ٕالاخ ــوان يش ــجعون
املنتخــب الغــاني ضــد املنتخــب املصــري"" ،بي[1يئــوا عــى مــMن ..وكــأCم مــش مصــريMن" ،ويظهــر عــى الشاشــة جملــة
"هنqــpل عشــان نقــول نعــم ل ـ ـ ٣٠يونيــو و  ٢٥ينــاير" واملعلــق "زي مــا نزلنــا Aــي  ٦/ ٣٠هنqــpل ونســتف STعــى الدســتور،
٣٠
خلCم يعرفوا حجمنا" ،وتظهر عى الشاشة جملة "ال للظالم ..شارك Aي الدستور  -مصريMن بيحبوا بلدهم".
انفــردت القنــوات اململوكــة للدولــة بإعالنــات أبطالهــا هــم أعضــاء لجنــة الخمســMن ،وقــد يكــون مــن البــدي Sµأنــه وإن
كــان املروجـون للدســتور هــم صــانعوﻩ فهــو Aــي مضــمونه دعــوة للتصــويت بــنعم عــى الدســتور .وقــد كــان شــعار هــذﻩ
الحملـة جملـة يرددهـا رئـيس لجنـة الخمسـMن) :نحـن نمهـد لعصـر جديـد والحفـاظ عـى مصـالح الشـعب بكـل فئاتـه
ُ
٣١
هدفه وغايته( وتكتب عى الشاشة جملة )الدستور مستقبل مصر(.
 −غياب التنوع والتوازن Aي عرض ٓالاراء ،وانحياز ٕالاعالميMن:
تكــرر ظهــور أعضــاء لجنــة الخمســMن خــالل ف[ــ1ة الرصــد Aــي معظــم الوســائل ٕالاعالميــة ٣٢،أمــا املســاحة املخصصــة
ً
ملعارÜــ Skلجنــة الخمســMن أو الرافضــMن لتعــديال¾Cا الدســتورية –ولــو ً
ـدريجيا كلمــا
جزئي ـا– ضــعيفة نسـ ًـبيا ) تقــل تـ
اق[1ب موعد الاستفتاء( ،ناهيك عن استخدام الصور والديكورات للحشد للتأييد للدسـتور مـن جهـة٣٣،وتقـاعس
ٕالاعالميـون )وخاصــة املــذيعMن( عــن طــرح وجهــات النظــر املعارضــة آلراء الضــيوف ،املؤيــدة ً
غالب ـا للجنــة وللدســتور
الصــادر عCــا مــن جهــة أخــرىA ،ــي تخــاذل مÞــ Sعــن فكــرة التنــوع والتــوازن .وإن تحفــظ الضــيوف عــى بعــض مــواد
الدستور ،تحإ ) ¼kàالاعالميون( ً
غالبا مجرد سؤال الضيف عن املواد محل التحفظ والاكتفاء بالتأكيد عى دعم
الضيف للدستور ككل،بل قد يتخذ ٕالاعالمي موقف املدافع عن اللجنة ،بوصف املواد محل التحفظ بأCا مجرد
٣٤
مواد انتقالية ،أو مواد مؤقتة ،تستدعCا املرحلة ،أو مواد جامعة مانعة.
ومــن املثMــ 1لالنتبــاﻩ تب¶ــٕ Sالاعالمي ـون لوجــه نظــر محــددة والــدفاع بعنــف عCــا ،حTــ¼ ولــو اع[ــ1ض علCــا الضــيف ،أو
٣٦
املتلق ــي ٣٥،ب ــل وص ــل ٔالام ــر ألن ي Òــ ákامل ــذيع للمتلق ــي بس ــبب رأي ــه املخ ــالف ملوقف ــه ،ع ــى إذاع ــة مملوك ــة للدول ــة!
٣٠

هذا ٕالاعالن تكرر إذاعته ع[ى مدار ف$5ة البث بشكل يومي ع[ى قنوات :ال:ار ،الحياة.
٣١
بدأت هذﻩ الحملة ٕالاعالنية ع[ى القنوات اململوكة للدولة)الفضائية املصرية والنيل لألخبار( Jي منتصف نوفم_ $تقريبا ،ولم ترد ع[ى أي وسيلة إعالمية أخرى.
 ٣٢تعد قناة  ONTVي الوسيلة ٔالاك¯ $استضافة ألعضاء من لجنة الخمس%ن.
٣٣
قناة النيل لألخبار بداية من  ٢٠نوفم_ $قامت بتغي $%ديكور ٔالاستوديو ليصبح عبارة عن صورة تحمل علـم مصـر وكتـاب موضـوع عليـه "دسـتور مصـر الجديـد" ،وخـالل نشـرة ٔالاخبـار
تتغ%ــ $الخلفيــة وراء مــذيع النشــرة فقــط أثنــاء عــرض أخبــار لجنــة الخمســ%ن لتظهــر كلمــة دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة بخــط كب%ــJ $ــي املنتصــف ع[ــى شـريط طويــل ع[ــى هــو علــم مصــر
ومكتوب ع[ى العلم الجملة نفسها.
 ٣٤محمد أبو خ ،$%برنامج كالم باملصري ،إذاعة  ،٩٠:٩٠حلقات ٢و ٤ديسم_ $تعليقا ع[ى تحفظ الضيوف وبعض املستمع%ن ع[ى مواد املحاكمات العسكرية.
 ٣٥أبرز مثال ع[ى ذلك هو رد املذيع احمد موJ ÃÄي حلقه برنامجه " أم الدنيا" ٣٥ع[ى راديو مصر Jي  ١ديسم_ $ع[ى اع$ 5اض احد املستمع%ن توجيه املذيع للجمهور للتصويت بنعم دون
إبداء أسباب أو شرح واJي للمواد ،بل وقبل إقرار النسخة ال:ائية من الدستور قائال) سيادتك بتغلط نفس غلطة ٕالاخوان بتقول للناس قولوا نعم وخالص( وقد جاء رد مو ÃÄكاألتي)
أنا بقول نعم لسبب واحد ألن الجانب ٓالاخر هذا التنظيم ٕالاخواني ال$5كي القطري شغال دلوق وانا بكلم حضرتك ٓالان ،...،هو بيقول ال ملصلحته هو ،هو عايز يفشل خارطة الطريق ،هل
حضرتك مع إفشال ثورة  ٣٠يونيو؟ ،وإذا كان ع[ى الشرح نشرحلك الدستور من هنا لحد الاستفتاء (.الجدير بالذكر أن املذيع نفسه ذكر Jي الحلقة نفسها أن هذا الشرح سيكون هدفه
تقتنع" لية هتقول نعم" مش$%ا إ8ى أن راديو مصر -وهو راديو مملوك للدولة ٢٤) -ساعة تغطية حية للدستور ،وهنقـول مـادة مـادة وهنجيـب خ_ـ$اء ،وهنقولـك املـادة دي إيـه وهنقـول نعـم
ليه ،راديو مصر مهتم باملوضوع دﻩ جدا( وقد اختتم املذيع حلقته بـ" هنiÑل عشان نستف !أيـوة هنÑـiل بـإذن ﷲ ،طـب وهن قـول نعـم ليـه !هقولـك نعـم عشـان أل معناهـا عـودة هـذا الحكـم
ً
والتشكيك Jي ثورتك. .إنت عايز حد يشكك Jي ثورتك !طبعا أل".
ٕالاجابة نفسها قالها مقدم برنامج  ٣٠/٢٥ع[ى قناة J ONTVي حلقة  ٤ديسم_ٔ :$الاول هتكلم ع[ى نقاط الدستور علشان ملا نقول "نعم" Jى الدستور نقول نعم ع[ى بينة،مش بس والء
عاطفى لـ  ٣٠يونيو وال والء سيا ÃÄلـ  ٢٥يناير.
 ٣٦رامي رضوان ،برنامج كالم وسط البلد ،راديو مصر ،حلقة  ٢١نوفم_ ،$الساعة  ،٢:١٥:٢٣تعليقا ع[ى رسالة ألحد املستمع%ن تقول" مر ÃÄرئي ÃÔوسـيظل دائمـا فـوق الجميـع" ،ثـم
قالت املذيعة "مش هاقدر أكمل الرسالة ألن ف:ا ألفاظ " ،فعلق املذيع ضاحكا" :ألفاظ ؟ وهو يتحدث عن مر ÃÄرئي ÃÔالراجل ال[ي حافظ القران خسئت يا ابن ابي شفلحة ".
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ناهيـك عــن تعمــد وصــف املــذيعMن ملــواد الدســتور بالعظيمـة ،واملح[1مــة ٣٧أو الاعتمــاد عــى مــدح اللجنــة وتعــديال¾Cا
ً
وأعضاCÐا Aي املقدمات٣٨والتعليقـات عـى الضـيوف ،أو ختـام الحلقـات ٣٩وحشـد الجمـاه 1Mمباشـرة للتصـويت بـنعم
عــى الدســتور قبــل أن يــتم الانCDــاء مــن إعــدادﻩ ،وتحســم مــوادﻩ الخالفيــة ٤٠.أو اســتخدام بعــض ٔالاســئلة ٕالايحائيــة
الس ــتنطاق الض ــيوف مث ــل" :يع¶ ــ Sحض ــرتك م ــع إن الن ــاس ت qــpل الاس ــتفتاء بكثاف ــة وتق ــوم نع ــم للدس ــتور ؟( ،٤١أو
مقدمة برنامج هنا العاصمة لضـيفها Aـي  ٢٥نـوفم" 12هـل ستصـوت بـنعم أم ال عـي الدسـتور؟" فقـال لهـا "إن هـذا
الدسـتور ثمــرة مــن ثمـرات  ٣٠يونيــو لــذلك أي حــد شــعر بآثــار  ٣٠يونيــو سيصــوت بــنعم" فســألته "إذن أنــت تطالــب
الناس بالتصويت بنعم عي الدستور؟" فكرر "أي حد شعر بان  ٣٠يونيو حققت آمان سيصوت بنعم".
كما أن معظم القضايا الخالفية ال STيف[1ض أن يلعب ٕالاعالم الدور ٔالاكA 12ي طرح وجهات النظر املختلفة حولها،
كان ملقدمي ال12امج مواقف واضحة مسبقة مCا ،فعى سبيل املثال أعرب مذيع برنامج ممكن عى قناة  CBCعن
ســعادته البالغــة ملق[ــ1ح إلغــاء مجلــس الشــورى ٤٢،وكــذا مــذيع برنــامج أخــر الCــار عــى قنــاة الCــار الفضــائية ٤٣،هــذا
عى الرغم من إعدادﻩ –بعد أيام من تصريحاته املؤيدة لإللغاء– فقرة حوارية جمعـت بـMن مؤيـدي إلغـاء املجلـس
ً
ومعار Üــ Skالق ــرار ،وأدار ح ـ ً
متوازنـ ـا فيم ــا بي ــCم٤٤.وك ــذا أع ــدت قن ــاة الحي ــاة فق ــرة مش ــاCة  Aــي  ٩ن ــوفم 12ح ــول
ـوارا
املوضوع نفسه راعت التوازن Aي ٓالاراء بMن الحضور.
ً
ً
أم ــا م ــذيع برن ــامج دس ــتور بل ــدنا ع ــى الفض ــائية املص ــرية وج ــه س ــؤالا ل ــبعض املع[1ض ــMن ع ــى م ــواد النش ــر ق ــائال:
ً
"بالنسبة لحرية ٕالابداع وكلنا مؤيدين لحرية ٕالابداع لكـن أحيانـا بعـض املبـدعMن يفهمـوا حريـة ٕالابـداع إنـه ممكـن أن
يطعن Aي الذات ٕالالهية حاشا هلل ،ويتصور إن دﻩ قمة ٕالابداع وإن أنا علشان أكـون مبـدع الزم انكـش شـعري هـو حـر
ً
طبعا وأسهر طول الليل وأس 1Mعكس التيار ح ¼Tفيما يمس عقائد الناس؟"
أمــا مذيعــة برنــامج ملفــات ســاخنة Aــي  ٢٢نــوفم 12فأجابــت نيابــة عــن الضــيف عــن ســؤالها هــل نحــن ٓالان Aــي حاجــة
٣٧

كريم الحميدي ،برنامج عيشها بشكل تاني ،راديو نجوم أف ام ،حلقة  ٢ديسم_ ،$وأيضا أحمد مو ،ÃÄبرنامج أم الدنيا ،راديو مصر ،حلقة  ١ديسم_$
٣٨
ع[ى قناة الفضائية املصرية افتتح مذيع برنامج دستور بلدنا حلقة  ٢٤نوفم_ $قائال :دستور يبدو من املناقشات العميقة ال دارت حوله انه دستور يل Âطموحات الشعب و يحم
حقوقه ويحفظ حريا;:م وكرام:م وال يم i%بي:م ،يع[ي من شعب مصر ويعلن مرحلة جديدة Jي تاريخها .هذا الانجاز تسµى خفافيش الظالم من الاخوان ومن يؤيدهم من الارهـابي%ن Jـي
الداخل والخارج بكل جهودهم ملنع وصول الدستور ملراحله الاخ$%ة؛ ألن التصويت ع[ى الدستور يع انتشاف هؤالء دون رجعة واستكمال خارطة الطريق بال عودة ،والوصول بسفينة
الوطن إ8ى بر ٔالامان.اما ع[ى قناة  ÃÄبي  ÃÄقدمت مذيعة برنامج هنا العاصمة Jي  ٢٣نوفم_ $احد اعضاء لجنة الخمس%ن ،با¿:ا اللجنـة لجنـة بتشـتغل شـغل مـن نـار و شـغال%ن صـبح و
ضهر وليل عشان يطلعلنا دستور يليق :ºـذة البلـد"J ،ـي يـوم J ٢٠١٣/١٢/٣ـي تقـديم ملـيس الحديـدي لعمـرو الشـوبكي Jـي برنـامج هنـا عاصـمة :معنـا ا¿:ـاردة احـد ابـرز املجاهـدين Jـي لجنـة
ً
قائال ":اتم إنـه يكـون
الخمس%ن عشان انا بصراحة بعت_$هم كلهم مجاهدين كلهم .ابراهيم عي ÃÔمقدمة برنامجه  ٢ديسم_ : $الدستور جانا ،وفرحنا به"،ثم قالها وهو يغ،واستطرد
ً
ً
بعد الدستور عيد"،ثم استكمل قائال":الحقيقة أنا مهـتم جـدا بـال ،٥٣حيـث وصـل عـدد النـاخب%ن إ8ـى  ٥٣مليـون ناخـب،و ٣٠٠ألـف للحقيقـة،وهما ال  ٥٣ال[ـى ع[ـى عـاتقهم وأكتـافهم
وأصال:ºم ممكن مصر تتقدم،ونبدأ مرحلة بناء جديدة،ملا نقول كلنا "نعـ ــم" للدستور"
 ٣٩كـأن يختــتم املــذيع اللقــاء بجملـة " ٔالاســتاذ فــالن ،جــاي وبيقولــك أنـا نــازل أقــول نعــم للدســتور )مـذيع برنــامج أم الــدنيا ،راديــو مصــر ،حلقـة  ٣ديســم_ ($أو جملــة "بنبشــر املصـري%ن إن
الدكتور " فالن" را ÃØعن كت $%أوي من مواد الدستور ،وهو ولو ر ÃØعن الدستور يبقى دستور مع_ $عن الثورة"! )مذيع برنامج من القـاهرة ع[ـى النيـل لألخبـار Jـي  ١٤نـوفم_ ($أو كمـا
قالت مذيعة برنامج ملفات ساخنة ع[ى الفضائية املصرية Jـي  ٢٢نـوفم_ $كلنـا الزم نشـارك Jـي الاسـتفتاء ...،نزولنـا معنـاﻩ  ٣٠يونيـو الزم نحـط الكـالم دﻩ كـدا حلقـة Jـي ودانـا ،إذا كـان Jـي
مــادة مــش مريحــاني Jــي مــادة مــش مريحــة حض ـرتكٔ .الاقبــاط ،امل ـرأة ،الالدينــ%ن ،اي فئــة ف:ــا مــادة محسســاها ان الدســتور دﻩ مــش رائــع بالنســبة لهــا برض ـه الزم نÑــiل والزم نقبــل :ºــذا
الدستور.أو كما تختم مقدمة برنامج هنا العاصمة مداخال;:ا مع أعضاء لجنة الخمس%ن بجملة " نتم ان يحصل الدستور ع[ى قبول شع.Â
٤٠
رغم ان بعض الاعالمي%ن كان لد:Úم تحفظ ع[ى هذﻩ املواد) راجع برنامج اخر ال:ار حلقة  ٢١و ٢٢و  ٢٧نوفم_ ،($وبرنامج الحياة اليوم ) قناة الحياة حلقات ٢٣و٢٦و ٢٧نوفم_ ($الا
ان الحوار حول هذﻩ املواد غالبا ما كلن بنت ¢بضرورة أن نكون يد واحدة وإن اختلفنا التفاصيل ،وهو ما يلخصه كلمة مليس الحديدي Jي  ٣٠نوفم_" :$ياريت نبص للدستور كفلسفة
عامة مش مواد ،اكيد Jي مواد مش هتكون عجبانا اوي بس ما نرفضش الدستور عشان مادة مش عجبانا اوي إال بقى لو مادة فارقة ب%ن الشمس والقمر مثال ،لكن ماينفعش نرفض
الدستور ع[ى مادة واحدة او نقبله ع[ى مادة واحدة الزم نبص ع[ى الفلسفة مكتملة ٔالاول .دﻩ دسـتور جـاي Jـي ف5ـ$ة ف:ـا انقسـامات كت%ـ $لكـن بيحـاول يرØـ Ãجميـع الاطـراف ولكـن لـم
ير ÃØجميع الاطراف وكان حازما حاسما .ويجب ان اح Üالسيد عمرو مو ÃÄع[ى ص_$ﻩ و مصابرته"
٤١
مقدم برنامج مصر أم الدنيا ،راديو مصر ،حلقة  ٣ديسم_.$
J ٤٢ي حلقة  ٧نوفم_ $وJي اتصال هاتفي مع أحد ٔالاعضاء املؤيدين إللغاء املجلس مجلس الشورى قال :بح" قلتلكم مفيش مجلس شورى إن شاء ﷲ" "أباركلك ألنك من ٢٣الـ ال[ي قالوا
ال ملجلس الشورى" "يع نجيب الزير.
ُ
٤٣
قال Jي حلقة  ٧نوفم_ : $أللهم لك الحمد ،الحمد هلل خلصنا من مجلس الشورى ،رجالة وﷲ ،أنا أح Üلجنة الخمس%ن تحية خاصة ،عمرك شفت ناس تن ÞÃßمجلس و بعدين تدور له
ع[ى اختصاصات.
٤٤
قناة ال:ار ،برنامج اخر ال:ار ،حلقة  ١١نوفم_$
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ً
لقضــاء عســكري ،وتحديـ ًـدا Aــي حالــة إفشــاء صــحفي ملعلومــات عســكرية،قائلة )ال دﻩ يحــاكم Aــي قضــاء عســكري ،لــو
عايز رأيي دﻩ يحاكم Aي قضاء عسكري(.
 −الانتقائية Aي التناول ٕالاعالمي وتجهيل املصادر:
خـالل ف[ـ1ة عمـل لجنـة الخمسـMن انصـب اهتمـام وسـائل ٕالاعـالم عـى مـواد وقضـايا محـددة وضـيقة ومكـررة ،فكـان
ـدد محــدود جـ ًـدا مــن املوضــوعات الTــ Sكانــت محــل اهتمــام وســائل ٕالاعــالم
مــن امللفــت أن تخــرج نتيجــة الرصــد بعـ ٍ
خــالل هــذﻩ الف[ــ1ة دون غ1Mهــا ،وÅــي عــى حســب ال[1تيــب الزم¶ــA Sــي الطــرح وكثافــة التقــديم ومعــدالت التكـرار)مــواد
الهويـ ــة ،إلغ ـ ــاء مجل ـ ــس الشـ ــورى ونس ـ ــب STالعمـ ــال والفالحـ ــMن ،مـ ــواد الجـ ــيش واملحاكمـ ــات العسـ ــكرية للمـ ــدنيMن،
الديباجــة ومدنيــة الدولــة ( بينمــا زادت بعــض وســائل ٕالاعــالم عــى املــواد الســابقة )املــواد املتعلقــة ب ـ"كوتــة" امل ـرأة،
٤٥
وصالحيات رئيس الجمهورية(.
عانت معظم الصحف محل الرصد من تجهيل املصادر ،السيما جريدتي الوطن والشروق.
 −الهجوم الضاري عى تيار ٕالاسالم السيا ،Sklوتوظيف ذلك لقبول الاستفتاء:
اتفقـت جميـع الوســائل ٕالاعالميـة )فيمــا عـدا قنــاة الجزيـرة وجريـدة الحريــة والعدالـة( Aــي الهجـوم الضــاري عـى تيــار
ٕالاسالم السيإ) Sklالاخوان – حزب النـور – الجماعـة ٕالاسـالمية( Aـي إطـار قضـية الدسـتور ،عـى اعتبـارهم املعرقـل
الرئي SkÒلهذﻩ الخطوة ،ناهيك عن تعمد الربط بMن ٕالارهاب وٕالاخوان Aـي معظـم الحمـالت ٕالاعالنيـة املزينـة بإشـارة
رابعــة امللطخــة بالــدماء ،والداعيــة للمش ــاركة Aــي الدســتور كوســيلة ملواجهــة إره ــاب الجماع ــة ومخططهــا ٤٦.وع ــى
الجانب ٓالاخر استخدمت جريدة الحرية والعدالة وقناة الجزيـرة ٔالاسـاليب نفسـها إزاء التيـارات املعارضـة لجماعـة
ٕالاخوان املسلمMن ،واملؤيدة لتطورات  ٣٠يونيو ومسودة الدستور املطروحـة لالسـتفتاء ٤٧،سـواء مـن خـالل الـربط
ب ــMن دع ــاوى رفـ ــض أو مقاطعـ ــة الدسـ ــتور و املشـ ــاهد الدموي ــة Aـ ــي أحـ ــداث ف ــض اعتص ــام ميـ ــداني رابعـ ــة وميـ ــدان
٥٠
الCضة ٤٨،أو الهجوم عى مؤيدي الدستور –بما Aي ذلك حزب النور– ٤٩وا¾Cامهم بالعمالة والخيانة.
ً
ً
محدودا للغاية مقارنة بأحزاب أخرى ،كمـا أن
ظهور حزب النور Aي وسائل ٕالاعالم Aي سياق قضية الدستور ،جاء
٥١
ً
الحديث عن موقف ممثي الحزب Aي لجنة الخمسMن كان غالبيته سلبيا ،سـواء Aـي مقـاالت الـرأي والصـحف ،أو
Aــي مقــدمات وتوصــيفات و تعليقــات متحMــpة للمــذيعMن ضــدﻩ ،ناهيــك عــن تكـرار عــدد مــن ٔالاخطــاء املهنيــة Aــي إدارة
 ٤٥قناة  CBCوتحديدا برنامج هنا العاصمة ٔالاك¯ $اهتماما واع$ 5اضا ع[ى هذﻩ املادة ،ففي حلقة  ٢٤نوفم_ $جاءت جمل ع[ى الشاشة للتعريف بالنص الدستوري الخاص باختيار رئيس
الوزراء و لكن قبل عرض نص املادة ظهرت جملة "النص املق$5ح يضعف سلطات رئيس الجمهورية و يعطل تشكيل الحكومة" وعلقت املذيعة ع[ى املادة بأن هذﻩ املادة ستحول مصر
إ8ى دوله فاشلة ٩٠ ،يوم سوف تتجمد البالد وهيحصل لها شلل"  "،،،،املادﻩ دى كويسه لو ب$Ñسم خريطه ع[ى الورق أو بنلعب شطرنج  ،فاألحزاب غ $%مؤهله أصال ملثل هذة املهام" ،
"إفرض أغلبية ال_$ملان ما وفقتش يضطر الرئيس انه يرضخ لرأى أغلبية ال_ $ملان بقى وال إيه ؟؟!! " "مش عشان مصـالح حزبيـة داخـل لجنـة الخمسـ%ن نشـل الدولـة"" ،أنـا ال أريـد رئـيس
فرعون و ال أريد ً
أيضا رئيس طرطور" "،،أنا معرفش ٔالاك¯$ية دى بتاعت ال_ $ملان جايه من%ن"
أما تعليق مقدم برنامج  ٣٠/٢٥ع[ى قناة JONTVي حلقه برنامجه بتاريخ  ٢٤نوفم_ $ع[ى املادة نفسها فكان " :كأن اللجنة بتعمـل دسـتور ملحمـد مرÄـ، Ãكـا¿:م عـايزين يعملـوا الـرئيس
ُ
ُ
ال[ــي جــاي ملكــه انجل 5ـ $ا  ،بيعملــوا الدســتور ال[ ــي جــاي علشــان :Úزقــوا ال ـرئيس ال[ــي ج ــاي ويخلــوﻩ "ش ـرابة خــرج"  ،اليعــرف وال يكلــف وال يحاس ــب  ،وكــل واحــد معــدي يشــيل حتــه م ــن
صالحيات الرئيس ،زي الحته بتاعت النظام ال_$ملاني دي مسخرﻩ"
٤٦
راجع الجزء الخاص بالحمالت ٕالاعالنية Jي هذا التقرير ص.٦
 ٤٧ع[ى سبيل املثال ال الحصر :نعت ضيف قناة الجزيرة وثيقة الدستور بالوثيقة ٓالاثمة Jي  ٢٩نوفم_ ،$كما وصف أحد ضيوف برنامجها سكرت $%التحرير Jي حلقة  ١ديسم_ $الدستور
بأنه :دستور محصلش الاومليت ،صفقة رشوة مش دستور" مطالبا كل مصري "مح$5م" بمقاطعته
 ٤٨أغلب الفواصل ع[ى قناة الجزيرة ي لقطات مناهضة لـ ٣٠يونيو وداعمة للشرعية الدستورية ،من خالل عرض صور من فض الاعتصام ،وروايات ضحاياﻩ.
٤٩
انتقدت قناة الجزيرة أداء الحزب أك¯ $من مرة ،راجع برنامج مصر ب%ن طريق%ن حلقات  ٢٢نوفم_ $وحلقة  ١ديسم_ .$وأنظر أيضا جريدة الحرية والعدالة
٥٠
Jي  ٤ديسم_ $ا;:م أحد ضيوف برنامج بال حدود لجنة الخمس%ن بالخيانة ملصر ولشعب مصر ،والعمالة للجيش ،وأكد املذيع ع[ى كلمة الضيف ) نعم معك حق(
J ٥١ي مقال لحمدي رزق Jي املصري اليوم صفحة  ١٢عدد  ٩نوفم_ $بعنوان "حزب النور خالها ضلمة خالص" :لعبة حزب النور باتت مكشوفة..،ما يمارسه الحزب من تخريب متعمد
باللجنة ال يقل عن تخريب ٕالاخوان خارج اللجنة.
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الحــوار مCــا )ع ــدم العدالــة Aــي توزي ــع املســاحاتٔ ٥٢،الاســئلة الهجومي ــة أو ٕالايحائيــة ،القفــز ع ــى الحقــائق وإص ــدار
٥٣
ـدد محـدود ج ًـدا مـن
ٔالاحكام ،والCDكم والسـخرية مـن أعضـاء الحـزب ....إلـخ( ،كمـا حصـر ٕالاعـالم ذكـر الحـزب Aـي ع ٍ
املـواد واملوضــوعات مثـل )موقــف الحــزب مـن مــواد الهويـة ،موقفــه مــن "الكوتـة" ،املســاواة بـMن الرجــل واملــرأة ٥٤،أو
عدم وقوف ممثله أثناء السالم الوط¶."S
 −تراجع الاهتمام باملرأة وانحسار الخطاب الطائفي:
اتفقــت جمي ــع وســائل ٕالاع ــالم ع ــى ¾Cمــيش دور امل ــرأة Aــي ص ــياغة ه ــذا الدســتور ،فج ــاءت نســبة الاس ــتعانة ب ــاملرأة
كمصدر لألخبار ،أو الحديث عن مواقفها من الدستور أو مجرد مشاركا¾Cا Aي مناقشـة املـواد الTـ Sتتعلـق بحقوقهـا
ً
ً
محــدودة جـ ًـدا ،مقتصــرة عــى شخصــيات مك ــررة ٥٥وبمســاحات قليل ــة جـ ًـدا ،مقارنــة بإجم ــا$ي املســاحة املخصصــة
لتناول الدستور ككل أو بعض موادﻩ "الخالفية".
لم ي12ز البعد الطائفي Aي التغطية الخاصة بالدستور بشكل واضح )عى عكس دستور  (٢٠١٢واقتصر ٔالامر عى
التل ــويح بالخط ــاب الط ــائفي Aـ ـي امل ــواد املتعلق ــة بالشـ ــريعة ٕالاس ــالمية ) م ــواد الهوي ــة( .إال أن ــه ع ــى الجان ــب ٓالاخ ــر
اســتمرت جري ــدة الحريــة والعدالــة وقن ــاة الجزيــرة  Aــي التلــويح بالبعــد الطــائفي و"صــفقة" املســيحيMن مــع الس ــلطة
الحاليــة؛ كســند أساlــA Skــي الحشــد لــرفض الدســتور .ففــي عــدد الجريــدة الصــادر Aــي  ١٢نــوفم 12ذكــرت العنــاوين:
إCéــاب رمــزي يطلــب مقابــل وقوفــه مــع الانقــالب وضــد الشــرعية ،يطلــب مقابــل الخيانــة .وAــي عــدد  ١ديســم 12كتــب
ً
جمال عبد الستار محمد مقاال Aي الصفحة الثامنة بعنوان "إ$ى م ¼Tالهوان يا أزهر؟!" جاء فيه" :ماذا دهاك ح¼T
ً
يخرج سفلة النصارى يريدون
دستورا ال أثـر فيـه لإلسـالم؟! و يجـاهرون بـذلك Aـي وسـائل ٕالاعـالم ،و تصـل الوقاحـة
بقساوسCDم أن Céددوا باالنسحاب من خمسينية البêي و الضالل!".
ٔالامــر نفســه تكــرر عــى قنــاة الجزيــرة Aــي ســؤال تــوجي Sµطرحــه مــذيع برنــامج مصــر بــMن طــريقMن Aــي حلقــة  ١١نــوفم12
حيــث ســأل ضــيفه :هــل وعــدت الكنيســة ٔالارثوذوكســية بëــSkء قبــل الانقــالب العســكري للمشــاركة وأن يظهــروا Aــي
مشــهد الانقــالب العســكري تحديـ ًـدا Aــي بيــان الفري ـق السيÒــ ٣ Skيوليــو وٓالان يريــدون أن يأخــذوا مــا ُوعــدوا بــه فيمــا
يخص الدستور والكوتة؟...هل تتوقع؟.
الجدير بالذكر أنه بعد جلسة التصويت عى الدستور ،اهتمت قناة الجزيرة بإبراز اع[1اض ٔالاقباط عى" تحريف
ً
الدســتور"  ٥٦م2ــ1زة عــى شاشــCDا خ2ـ ًـ1ا مــن جريــدة الــوطنٔ ٥٧،الاقبــاط يCDمــون لجنــة الخمســMن بتحريــف الدســتور،
والاحتفاظ به عى الشاشة ملدة طويلة.
 −قانون التظاهر والهجوم عى أعضاء الخمسMن املتضامنMن مع املتظاهرين:
ً
احتجاجـا عــى القــبض
اتفقــت معظــم القنــوات Aــي الهجــوم عــى أعضــاء لجنــة الخمســMن الــذين جمــدوا عضــويCDم؛
عــى املتظــاهرين Aــي أحــداث مجلــس الشــورى ،وقــد اتخــذ هجــوم بعــض ٕالاعالميــMن منــاìي عنيفــة وتوصــيفات غMــ1
٥٢

انتقد نادر بكار تكرار مقاطعة املذيعة له Jي برنامج لقاء السبت ،راديو  ،٩٠:٩٠حلقة  ٢٣نوفم_ ،$وقال" اسمáي 8ي اكمل كالمي" وJي مرة اخرى" ان بتصادري ع[ى رايي"
٥٣
ع[ى سبيل املثال ال الحصر :راجع حلقة برنامج كالم وسط البلد ع[ى راديو مصر  ٢ديسم_ ،$حلقة برنامج  ٣٠/٢٥ع[ى قناة JONTVي  ٢ديسم_ ،$وبرنامج هنا العاصمة قنـاة CBC
يوم  ٢ديسم_ $وغ$%ها ،وقد كان اغل¼:ا بسبب عدم وقوف ممثلة أثناء السالم الوط Jي اجتماع اللجنة.
ً
 ٥٤ع[ى سبيل املثال ال الحصر :كـاركت $%املصـري اليـوم  ١٢نـوفم_ : $يصـور الكاريكـات $%رجـل ملتáـي يتحـدث أمـام ميكروفـون قـائال "مسـاواااة؟! ..ليـه إن شـاء ﷲ؟! نـاقص تقولـو8ي عنـدهم
إيدين ورجل%ن ومخ زي ال[ي عندنا".
٥٥
التالوي
و;:اني الجبا8ي وهدى الصدة
أك¯ $الشخصيات النسائية املكرر الاستعانة :ºا Jي وسائل ٕالاعالم كانت م$%فت
 ٥٦برنامج سكرت $%التحرير ،قناة الجزيرة ،حلقة  ٤ديسم_$
٥٧
جدير بالذكر أن جريدة الوطن ي ٔالاشد هجوما ع[ى تنظيم ٕالاخوان املسلم%ن ،وغالبا ال تتطرق قناة الجزيرة ألخبارها إال ٔالاخبار ال تنتقد لجنة الخمس%ن.

11

مهنيـ ــة ،وصـ ــلت إ$ـ ــى حـ ــد الا¾Cـ ــام بالعمال ــة والتـ ــأمر ضـ ــد مصـ ــلحة الـ ــبالد ٥٨،ووصـ ــف مـ ــوقفهم ب ـ ـ"التفاهـ ــة وشـ ــغل
العيال" ٥٩والتحدي السافر للدولة ٦٠.كما استخدم بعض مقدمي ال12امج نمط ٔالاسئلة ٕالايحائية لدفع املستمعMن
والضــيوف للهجــوم عــى املتظــاهرين واملتضــامنMن معهــم مثــل ســؤال مــذيع برن ــامج "مكملــMن وانتــو م ــروحMن" ع ــى
إذاع ــة  ،٩٠:٩٠حلق ــة  ٢٧ن ــوفم" : 12تفس ــر بأي ــة إن الن ــاس ال ــي بتنتق ــد ف ــض اعتص ــام ٕالاره ــابيMن ه ــم ب ــردوا ال ــي
ينتقدوا قانون التظاهر؟" ٦١أو السؤال الاستنكاري الافتتاìي ملذيعة برنامج "أخر الCـار" عـى قنـاة الCـار حلقـة ٢٦
نوفم" 12لكن يبقى سؤال لهم هل املفروض يتم تطبيق قانون التظاهر وال املفروض نpqل لكسرﻩ ،هل إحنـا Aـي مرحلـة
املفروض إن إحنا فاتحMن الباب لالع[1اضات اليوميـة وال محتـاجMن نلملـم ٔالاوراق ونع2ـ 1باملسـ1Mة؟" أمـا مـذيع برنـامج
Cدوء عى قناة  CBCفافتتح حلقته Aي  ٢٦نوفم 12بسؤال استنكاري" :باهلل عليكم ما املنطق Aي هـذا املوقـف ،يع¶ـ¼
٦٢
إزاى اللجنة الى بتضع الدستور تع[1ض عى قوانMن البلد"؟!
ً
أم ــا مقــدم برن ــامج  ٣٠/٢٥عــى قن ــاة  ،ONTVفــافتتح حلقت ــه ي ــوم  ٢٦نــوفم 12تعليق ـا عــى تجمي ــد بع ــض ٔالاعض ــاء
عضويCDم" :كأن اللجنة نشطاء Aي العMن السخنة ،أي واحد Aي اللجنة بيذل أبونا علشان Aي لجنـة الخمسـMن انتـوا
ف ــاكرين نفس ــكوا إي ــه؟ و لجن ـة الخمس ــMن ع ــايزاﻩ يب[pن ــا! ع ــايزين يمش ــوا م ــع أل ــف س ــالمة" وأض ــاف "انت ــوا بCDرج ــوا
عــايزين تبيع ــوا مســتقبل مص ــر" ،وAــي الحلقــة نفس ــها اس ــتخدم امل ــذيع Aــي قــراءة ٔالاخب ــار لفــظ "لجن ـة املنس ــحبMن"
ً
عوضا عن لجنه الخمسMن ،كما وصف بيان معلقي العضوية Aي حلقة اليوم ذاته بـ ـ ـ ـ ـ"بيان املنسـحبMن بيـان هزيـل
ً
ودي مراهقة متـأخرة" ،واسـتمر مقـدم ال12نـامج Aـي حديثـه الحـاد قـائال "لجنـة الخمسـMن بpMايـدوا عـي أبونـا ،دسـتور
٦٣
فاشل".

الخالصة
ً
تقاعس ٕالاعـالم عـن القيـام بـأدوار مختلفـة كـان منوطـا بـه أن يؤدCéـا خـالل املرحلـة ٔالاو$ـى مـن الاسـتفتاء ،والخاصـة
بتغطي ــة أداء لجن ــة الخمس ــMن .حي ــث ك ــان ُيف[ ــ1ض خ ــالل ه ــذﻩ الف[ ــ1ة أن يق ــوم ٕالاع ــالم ب ــدور املراق ــب الب ــديل ع ــن
ـدء مــن تشــكيلها مـ ً
املــواطن عــى أداء اللجنــة ،بـ ً
ـرور ا بقرارا¾Cــا ومق[1حا¾Cــا وأهــم الخالفــات ووجهــات النظــر املختلفــة
بــMن أعضــاCÐا ،وأال ينجــرف إ$ــى ســاحة مــدح أو ذم ٔالاعضــاء بنـ ًـاء عــى مــواقفهم ،ومــدى توافقهــا مــع رأي ٕالاعالميــMن
ً
ووســائلهم ٕالاعالميــة ٦٤.كمــا ك ــان منوط ـا بــاإلعالم  Aــي هــذﻩ املرحلــة أن يطــرح ال ــرؤى املســتقبلية املختلفــة للمراح ــل
ُ
املقبلــة مــن عمليــة الاســتفتاء ،كــأن يبحــث ٕالاعــالم ضــمانات نزاهــة عمليــة الاســتفتاء ،أو إ$ــى أي مــدى تحقــق مــوادﻩ
أه ــداف وطموح ــات الش ــعب املص ــري بمختل ــف رواف ــدﻩ وطوائف ــه ،أو ط ــرح الس ــيناريوهات املق[1ح ــة ح ــال اع[ ــ1ض
٥٨

املذيع احمد موÄـ ،Ãبرنـامج " أم الـدنيا" إذاعـة راديـو مصـر ،حلقـة  ٢٧نـوفم_ .$يـذكر أن املـذيع نفسـه Jـي حلقـة  ٢٤نـوفم_ $كـان قـد انتقـد املع$5ضـ%ن ع[ـى القـانون قـائال" اي حـد ضـد
القانون فليذهب للجحيم ،مفيش مظاهرات ودا مش اخ$ 5اع دﻩ بالقانون والداخلية املسئولة عن تطبيق القانون".
 ٥٩مذيعا برنامج كالم وسط البلد ،إذاعة راديو مصر ،حلقة  ٢٦نوفم_.$
٦٠
مقدمة برنامج خطوط عريضة ع[ى الفضائية املصرية حلقة  ٢٩نوفم_":$م سيف أخت عالء عبد الفتاح كانوا نازل%ن ٔالاول ضد مادة املحاكمات العسكرية للمدني%ن ،ودﻩ Jي حـد
ذاته تحدى سافر للدولة " ووجهت مقول:ا بعنف لضيفها جورج إسحاق عضو املجلس القومي لحقوق ٕالانسان "وال أنت شايف إن دﻩ حقها برضوا !
 ٦١محمد نشأت ،برنامج مكمل%ن وانتو مروح%ن ،راديو  ،٩٠:٩٠حلقة  ٢٧نوفم_.$
٦٢
أيضـا Jـي يـوم  ٢٠١٣/١١/٢٦أثنـاء برنـامج هنـا العاصـمة تعليقـا ع[ـى موقـف لجنـة الخمســ%ن مـن قـانون التظـاهر  ،جـاءت مداخلـه هاتفيـه مـن مـدحت العـدل املعـارض ملوقـف بعــض
لجنة الخمس%ن قائال ":تم جرهم إ8ى ابi5از لشق الصف ،مصلحه البلد أهم من املوقف ٔالادبي الذي اتخذﻩ بعض ٔالاعضـاء" فـردت املذيعـة "مـا هـو دﻩ الفـخ يـا أسـتاذ مـدحت " " ،هـؤالء
أو8ى باح$5ام القانون"“ "دا فخ بيتنصب لنا ،املفروض عنينا ع[ى ٔالاعداء الحقيقي%ن و هم ٕالاخوان "
 ٦٣الجــدير بالــذكر أن املــذيع نفســه كــان قــد استضــاف محمــود بــدر ومحمــد عبــد العزيــز وأحمــد عيــد وعمــرو صــالح) قبــل الانســحاب( بيــوم واحــد ،وقــدمهم Jــي مقدمــة ثنــاء طويلــة ع[ــى
اعتبارهم هم ثورة  ٢٥يناير وثورة  ٣٠يونيو.
٦٤
ك مــا أوضــح الت قريــر :أيــد ٕالاعالميــ%ن إلغــاء مجلــس الشــورى بغــض النظــر عــن وجــه النظــر املؤيــدة لبقائــه ،ورفضــوا تجميــد عضــوية بعــض أعضــاء اللجنــة اع$ 5اضــا ع[ــى مصــادر حــق
مــواطن%ن Jــي التظــاهر الســلم ،بغــض النظــر عــن رأي هــؤالء ٔالاعضــاء ،ورغــم أن بعــض ٕالاعالميــ%ن تحفظــوا ع[ــى مــادة املحاكمــات العســكرية ولكــ:م تعمــدوا عــدم استضــافه معارضــ:ا
وحاولوا دفع الرأي العام لقبول الدستور مع التحفظ ع[ى هذﻩ املادة.
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ال ــرأي الع ــام ع ــى ه ــذا الدس ــتور ٦٥،أو أن يلتف ــت ع ــى أق ــل تق ــدير لخ 2ــ 1يق ــول أن املس ــودة ال Tــ Sت ــابع ال ــرأي الع ــام
التصـويت علCـا عـى الهـواء مباشــرة ،قـد تبـدلت وتـم تعــديلها قبـل إرسـالها للـرئيس ،بمــا يحملـه هـذا الخ2ـ– 1بغــض
ـان ¾Cــدد ســالمة هــذا الاســتفتاء ،وتطعــن Aــي مصــداقية ٕالاعــالم الــذي نقــل هــذا
النظــر عــن صــحته أو دقتــه– مــن معـ ٍ
٦٦
التصويت العل¶ Sوتغافل عن الخ.12
ال يعت2ــ 1هــذا التقريــر أن كشــف وســائل ٕالاعــالم عــن موقفهــا املؤيــد أو املعــارض للدســتور بشــكل واضــح ،أو توجيــه
ٕالاعالميـMن للمتلقيــMن للتصــويت بـنعم عــى الدســتور بشــكل مباشـر وصــريح ومتكــرر Åـي الانCDاكــات الرئيســية Aــي أداء
وســائل ٕالاعــالم –وإن كانــت ثمــة مشــكلة مهنيــة Aــي هــذا الصــدد– وإنمــا يعت2ــ 1أن املشــكلة ٔالاك2ــ 1تكمــن Aــي مصــادرة
وسائل ٕالاعالم لحق الرأي العام –بمختلف طوائفـه– Aـي الاع[ـ1اض أو الـتحفظ عـى بعـض مـواد مسـودة الدسـتور
أو ربمــا عــى املســودة بأكملهــا ،تحــت تــأث 1Mالاســتماالت العاطفيــة والــربط غMــ 1املنطقــي –املنطــوي Aــي حــد ذاتــه عــى
طع ــن  Aــي الوطني ــة والانتم ــاء– ب ــMن قب ــول الاس ــتفتاء وب ــMن قض ــايا أخالقي ــة واجتماعي ــة أخ ــرى ٦٧،بعي ــدة ً
تمام ـا ع ــن
محتوى هذا الدستور ومدى توافقه مع طموحات الرأي العام ،كما أنـك لـو رفضـت الدسـتور القـادم فأنـت تقـول
)ال( لث ــورة  ٢٥ين ــاير ،وت ــرفض ث ــورة  ٣٠يوني ــو ،وتق ــول )نع ــم( لإلره ــاب والظ ــالم ،ب ــل أن ــت عمي ــل وخ ــائن وتح ــاول
اســ[1داد حكــم ٕالاخــوان ،واملصــادرة عــى الشــعب املصــري الــذي حســم اختيــارﻩ! وحTــ¼ وإن كــان لــديك اع[ــ1اض عــى
مادة أو أك– 1Öفهذا حقك– ولكن احتفظ باع[1اضك لنفسك وقول نعم للدستور!
عى الجانب ٔالاخر تستخدم وسائل ٕالاعالم املناهضة ملا تطلق عليه "انقالب  ٣يوليو" السياسة نفسها Aي مصادرة
حــق املــواطن Aــي إبــداء الــرأي ،فهــذا الدســتور وتلــك اللجنــة يفتقــران للشــرعية ،ومجــرد املشــاركة Aــي هــذا الاســتفتاء
هو خيانة للشرعية املتمثلة Aي دستور  .٢٠١٢ولكن من الجدير بالذكر أن هذﻩ الوسائل ٕالاعالمية حاولت أن تبدو
ً
ً
توازن ـا شـ ً
ـكليا ،فµــ Sتستضــيف مؤيــدي  ٣٠يونيــو إذا كــانوا مع[1ضــMن عــى بعــض
أكÖــ 1توازن ـا عــن غ1Mهــا ولكن ـه كــان
مــواد الدســتور ،وتفســح املجــال ألحــزاب دعمــت "الانقــالب" ملجــرد أCــا وقعــت Aــي خــالف مــع بعــض أعضــاء اللجنــة.
ناهيــك عــن التغيMــ 1الجــذري Aــي مواقــف هــذﻩ الوســائل ف[1اهــا تــدافع عــن مدنيــة الدولــة ،وحــق املــدنMن Aــي املحاكمــة
أمــام القضــاء املــدني ،بــل وتركــز عــى اع[1اضــات ٔالاقبــاط عــى مــواد الدســتور ،وتــدعم مطــالCÍم بالشــفافية وعــدم
٦٨
التمي ،pMوهذا كله Aي سبيل الحشد ضد الدستور الذي لم يخرج للنور بعد!
ولعـل املشـكلة ٔالاكÖـ 1خطــورة Aـي هـذا الســياق هـو تقـديم ٕالاعـالم للمســودة املزمـع تقـديمها مــن لجنـة الخمسـMن عــى
اعتبارهـا دســتور مصــرA ،ـي مصــادرة عــى الـرأي العــام وتوجيــه مباشـر باســتخدام فلســفة ٔالامـر الواقــع ،فقبــل طــرح
النسخة الCائية من الدستور تخرج حمالت تأييدﻩ ،وبمجرد تسليم النسخة الCائية للرئيس لإلطالع ،يزف ٕالاعالم
لنا خ 12الانCDاء من دستور مصر٦٩ .ومن املؤسف أن استخدام هذا النهج Aي ٕالاعالم قد يأتي بنتيجة عكسية ،فقد
ً
يشعر املواطن أن رأيـه تحصـيل حاصـل ،والنتيجـة محسـومة فيتقـاعس عـن املشـاركة أو يقـرر – ِعن ًـدا أو شـكا– أن
٦٥

طرح هذا السؤال أحد املواطن%ن Jي صفحة بريد القـراء بجريـدة املصـري اليـوم عـدد  ١٥نـوفم_ ،$كمـا طرحـه عـدد مـن مسـتمµي ٕالاذاعـات املصـرية ،بينمـا لـم تطرحـه وسـيلة إعالميـة
واحدة ع[ى أحد ضيوفها أو مصادرها ،ولم يتو8ى أحد ٕالاعالمي%ن البحث عن إجابته.
 ٦٦املذيعة الوحيدة ال التفت لهذا الحدث كانت م الشاذ8ي Jي برنامج جملة مفيدة ع[ى فضائية  MBCمصر ،حلقة  ٤ديسم_ $وقالت نصا :فيه تغي $%مقصود مش غلطة مطبعية،
أن يبقي فيه فرق ب%ن ال[ي أتسلم وال[ي أتناقش ع[ي الهوا دي كارثة و ح أك¯ $املدافع%ن عن الدستور الزم يفهموا أن دﻩ تدليس"
٦٧
م:ا ع[ى سبيل املثال ال الحصر :تشجيع تنظيم ٕالاخوان املسلم%ن ملنتخب غانا Jي منافسته مع املنتخب املصري ،مقتل الطفلة مريم Jي اعتداء مجهولون ع[ى كنيسة الوراق ،مقتل
الضابط محمد م_$وك وربط صورة الاعتداء عليه بإشارة رابعة امللطخة بالدماء.
 ٦٨راجع الجزء الخاص بقناة الجزيرة ،والجزء الخاص بجريدة الحرية والعدالة Jي هذا التقرير.
٦٩
ع[ى سبيل املثـال ال الحصـر راجـع حلقـة برنـامج ممكـن ع[ـى قنـاة  ٤ CBCديسـم_ $قـال املـذيع :أزف إلـيكم البشـرة ان:ينـا مـن دسـتور مصـر إن شـاء ﷲ .مصـر أصـبح لـد:Úا د سـتور ،ولـو
اختلف البعض مع بعض املواد فيه ،لكن هذا الدستور هو نقطة البداية Jي خارطة الطريق ،هو نقطة البداية لالستقرار ،مصر بقى عندها دستور ،بقى عندها إجراءات ديمقراطية،
عندنا إجراء يسمح إن ح لو حد مش عاجبه حاجة هتتغJ $%ي مجلس الشعب .هذا الدستور جاء Jي وقت ضيق جدا وحجم الجيد فيه اك $5بكث $%من حجم الس ،ÞÜوح مش سـÞÜ
دي أراء و صياغات يمكن أن نتعامل معها ،لكن أصبح لدينا دستور.
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يرفض الدستور ،فتأتي النتائج بعكس ما تشت Sµالحمالت ٕالاعالمية الداعمة للدستور.
أخً Mـ1ا يؤكــد هــذا التقريــر عــى أن صـدور الانCDاكــات املشــار إلCــا أعــالﻩ مـن وســائل إعالميــة مملوكــة للدولــة يضــاعف
مــن مســئوليCDا وانCDاكهــا للمعــاي 1Mاملهنيــة ،فهــذﻩ الوســائل ٕالاعالميــة الTــ Sحشــد إعالميوهــا للتصــويت )بــنعم( عــى
الدســتور ،وتعمــدت برامجهــا وحمال¾Cــا ٕالاعالنيــة تشــويه وإقصــاء كــل مــن يخــالف هــذا الدســتورُ ،يف[ــ1ض أن تبقــى
٧٠
مع12ة عن جميع التيارات ؤالاطراف والرؤى دون إقصاء أو توجيه.

٧٠

ع[ى مدار ف$5ة الرصد املمتدة ألك¯ $من شهر ،رصد التقرير جملة واحدة ملذيعة برنامج الشارع املصري ع[ى الفضائية املصرية Jي  ٤ديسم_" :$ياريت كلنا نقتنع قبل ما نحط العالمة...
أيا كانت العالمة ..اقرأ الدستور واقري الدستور ..مفيش دستور يدخل الجنة ومفيش دستور يدخل النار ..اقرءوا الدستور بنفسكم وحاولوا تقرروا لنفسكم نعم أو ال".
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