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  مركز�القاهرة�لدراسات�حقوق��نسان

  القاهرة�-باب�اللوق �-الدور�السابع -ش�عبد�اجيد�الرما�ي

  

  القاهرة-)مجلس�الشعب( ١١٧

info@cihrs.org  

www.cihrs  

  جميع حقوق النشر والطبع محفوظة

  ويحق إعادة نشرھا منسوبة للمصدر، وفي غير ا�غراض الربحية

  ٣.٠بموجب اتفاقية المشاع ا#بداعي غير الموطنة، ا#صدار 

  

  

  

  

  

مركز�القاهرة�لدراسات�حقوق��نسان: الناشر

  تقارير�متخصصة

ش�عبد�اجيد�الرما�ي�٢١: العنوان

  )٢٠٢(٢٧٩٥١١١٢: تليفون 

  )٢٠٢(٢٧٩٢١٩١٣: فاكس

١١٧. ب.ص: العنوان�الEFيدي

info@cihrs.org: الEFيد�LلكEJوني

orgwww.cihrs.: اوقع�LلكEJوني

  : تصميم�الغ�ف
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  التقريرهذا�* 

ملخـــص�تقيـــيم�عمليـــات�الرصـــد�الكمـــ\�١للمرصـــد�UعZمـــي�بمركـــز�القـــاهرة�لدراســـات�حقـــوق�Uنســـان�يتنــاول�هـــذا�التقريـــر�ارحOـــي

 Uميــــةوالكيفــــي�للوســــائل�Zميــــةوســــيلة��١٥ ( عZصــــري�اليــــوم،�الشــــروق،�) : صــــحف�٥( الصــــحف: و�ــــي إعoهــــرام،�الجمهوريــــة،�ا

�MBC،القاهرة�والناس،�صدى�البلد�،�ONTV�،CBC الفضائية�اصرية،�النيل�لtخبار،) : قنوات ٨(القنوات�التلفزيونية�. الوطن

�٩ســاعات�للتلفزيــون�و�٩( محــل�اراقبــة�اليوميــة ).٩٠:٩٠ راديــو�راديــو�مصــر،) : إذاعتــ�ن(Uذاعــات�. مصــر،�الجزيــرة�مباشــر�مصــر

أداء��٣التقرير�بالرصد�والتحليل�والتقييم حيث�يتناول . ٢٠١٤اصرية�خZل�فEJة�الدعاية�لZنتخابات�الرئاسية�٢)ساعات�للراديو

قبيــل�ان��ــاء�فJــEة�الدعايــة��( مــايو�٢٠وح�ــ��٤) غلــق�بــاب�الEJشــيح�لZنتخابــات�الرئاســية(إبريــل U٢٠عــZم�خــZل�الفJــEة�مــن�وســائل�

 ٦لعمليـة�LقJـEاع��ـي�الخـارج،�عZميـةالتغطيـة�U مع�oخذ��ي�Lعتبار�أن�هذا�التقرير�لن�يتطرق�إ�ـى�مجريـات�٥)مايو��٢٣ي�اقررة�

ن�التقريــر�يركــز�عOــى�ممارســات�فJــEة�الدعايــة،�أمــا�وذلــك��  ٧،الجــاري �مــايو �١٩مــايو�وتــم�تمديــدها�ح�ــ��١٥وال�ــ\�بــدأت�فعالي��ــا��ــي�

Lـي�الثـاني�بعـد�ان��ـاء�عمليـات�Oرح�ةواقـرر مصـر�قJـEاع��ـي�تغطية�عمليات�LقEJاع��ي�الداخل�والخارج�فستكون�محور�التقرير�ا

  ٨.مايو�الجاري �٢٧و�٢٦ �ي

محــل�الرصــد�والتقيــيم��ــي��عZميــةالوســائل�U �،جــدير�بالــذكر�أن�ارصــد�UعZمــي�ركــز�القــاهرة�حــدد�منــذ�بدايــة�عمليــات�الرصــد

التنـوع�والتعب�ـ�E ٩،)اسـموعة،�ارئيـة،�اكتوبـة( عهـا�الثZثـةامعـد¢ت�اتابعـة�لوسـائل�UعـZم�بأنو : ضوء�ثZث�عوامل�رئيسية��ـي

تعتمــد�منهجيــة�عمليــات�الرصــد�عOــى�قيــاس�و . تمثيــل�مختلــف�أنمــاط�الكيــة�لوســائل�UعــZم�١٠عــن�كافــة�التوجهــات��ــي�اجتمــع،

ــائل�UعـــZم�وفًقـــ ̈عـــZم،�واواثيـــق�الدوليـــة�الخاصـــة�بـــدور�UعـــZم�أثنـــاء�فJـــEاتدرجـــة�مهنيـــة�وسـ ــ\�ل �ا�للمعـــاي��Eالدوليـــة�لـــtداء�ا©ـ

جميــع�أطيــاف�الشــعب�مــن�عــن�بــالتعب���Eابصــفته�ملزًمــ�،الفــروق�بــ�ن�صــZحيات�UعــZم�املــوك�للدولــةمــع�مراعــاة�L١١نتخابــات،

ــا�تفرضـــــه�مـــــن�سياســـــات� ـــيطرة�رأس�اـــــال�ومـــ ـــة�لســ ـــي�ال�ايــ ـــع��ــ ـــاص�الـــــذي�يخضــ ـــZم�الخــ ـــ�ن�Uعــ ــاز،�وبــ داف¯ـــــي�الضـــــرائب�دون�انحيـــ

  .،�ونمط�ملكي��ا)اكتوبة،�ارئية،�اسموعة( لوسيلةمستخدمة�طرق�الرصد�اناسبة�لنوع�ا تحريرية،

                                                             
انية،�حيث�اضطلع�بمراقبة�٢٠٠٥بدأ�مركز�القاهرة�لدراسات�حقوق�Uنسان�Lهتمام�بالرصد�UعZمي�عام� ١EFنتخابات�الLة�EJصرية�إبان�فدراسة�رصدية�حول� ،�وكذا�أعدأداء�وسائل�UعZم�ا

انيـة�وكذا�قدم�ارصد�تقرير�حـول� .�٢٠٠٦ي�يناير��UعZم�وLنتخابات�الرئاسيةEFنتخابـات�الZصـرية�لانيـة�حـول� وأخـر�،.٢٠١٠التغطيـة�UعZميـة�اEFنتخابـات�الLمـي�أثنـاء�ZعUداء�oكمـا� ٢٠١١

وكـذا�اضـطلع�ارصـد�بمراقبـة�التغطيـة�UعZميـة�لعمليـة�Lسـتفتاء�عOـى�. ٢٠١٢لZنتخابـات�الرئاسـية� .وUعـادة،�LقJـEاع،�الدعايـةأصدر�ارصد�ثZثة�تقارير�مرحلية�حول�oداء�UعZمي�أثناء�فEJات�

   .الحوار�اجتم¯ي،�وفEJة�عمل�اللجنة،�واصدر�تقاريره�ارحلية�حول�فEJة�٢٠١٤ما�راقب�عملية�Lستفتاء�عOى�التعديZت�الدستورية�مطلع�،�ك٢٠١٢دستور�
مساء��٧ظهرا،�و�ي�الفEJة�اسائية�من��١٢صباحا�ح����٩القنوات�التلفزيونية��ي�الفEJة�الصباحية�من� حيث�يتم�رصدف��ات�ذروة�ا�تابعة�الصباحية�وا�سائية،�تتضمن�عمليات�اراقبة�اليومية� ٢

  .Oى�الطبعة�الثانيةع قريرمساء،�أما�بالنسبة�للصحف�فاعتمد�الت�٧ظهرا�وح���١٢اما�Uذاعات�فيتم�رصدها�بشكل�متواصل�من�. بعد�منتصف�الليلة�١وح��
عOى�عمليات�الرصد�الكم\�والكيفي�وتحليل�احتوى،�وذلك�للخروج�بنتائج�علمية�موثقة�تعكس�انحيازات�) راصد�٢٠يضم�(  با¢ستعانة�بفريق�من�الراصدين�ادرب�نتتم�عمليات�الرصد�والتحليل��٣

  .بقضية�Lنتخابات�وسائل�UعZم�Lيجابية�والسلبية�إزاء�كافة�Uطراف�اعنية
�الEJشــيحفJــEة�فــتح�بــاب��أثنــاءتناقلــت�وســائل�UعــZم��إذ�ــي�عمليــة�Lنتخابــات،�) ارشــح�ن�( أختـار�ارصــد�غلــق�بــاب�الEJشــيح�موعــدا�لبــدء�عمليــات�الرصــد،�ح�ــ��يتثµــ��لــه�تحديــد�الفواعــل�الحقيقيــة ٤

 oالعديد�من� oبه�هذا�التقرير،�¢ ال�اية�عن�الدخول خبار�حول�مرشح�ن�محتمل�ن�عزفوا��ي�سماء�و�\µع  .سيما��ي�سباق�الرئاسة�ا
مركـز��ساعة�من�بداية�فEJة�الصمت�Lنتخابي،�ح���إذا�ما�تداولت�وسائل�UعZم�نتائجه�ومحتواه�¢�يعد�هذا�خرقا�للصمت�Lنتخابي،�الذي�يحـرص�٤٨اختار�الباحث�ن�ان�يصدر�هذا�التقرير�قبل� ٥

  .ºJام�بهالقاهرة�عOى�Lل
 .يتناول�هذا�التقرير�بالرصد�والتقييم�استمرار�عمليات�الدعاية�وتغطية�أنشطة�ارشحان�خZل�فEJة�LقEJاع��ي�الخارج�٦
عOى��Uقبالمايو،�وذلك�لزيادة��١٩ساعة�لينت¼\�مساء�Lثن�ن��٢٤ـصدرت�قرار�ها�بتمديد�التصويت�بالخارج�لأاللجنة�العليا��أنمايو،�إ¢��١٨تنت¼\�عملية�التصويت�بالخارج��ي��أنكان�من�افEJض� ٧

 .حد�تعب��Eاللجنة

٨� EـFاع،�كمـا�تعتEـJقLة�EـJة�الدعاية�تختلف�عـن�نظائرهـا��ـي�فEJم�أثناء�فZعUمركز�لقاهرة�أن�ثمة�ضوابط�وأدوار�تحكم�أداء�وسائل��EFم�أث�يعتZعـUنـاء�منهجيـة�الرصـد�أن�تحليـل�وتقيـيم�أداء�وسـائل�

ا�حـول�قيـام�UعـZم�ك¾ـ�Eعمًقـأومـن�ثـم�فـالجمع�بي�مـا��ـي�تقريـر�واحـد�سـوف�يعطـي�صـورة��،الضـوابط�نفسـها�الخاصـة�بتغطيـة�عمليـة�LقJـEاع��ـي�الـداخل�ى�ـإفEJة�LقEJاع��ي�الخارج�تخضع��ـي�ال�ايـة�

  .ثناء�فEJة�LقEJاعأبدوره�
الشركات�الدولية��ي��ىحدإاعEJض�عدد�من�القنوات�عOى�نتائج��مادم�وجود�شركات�مصرية�متخصصة��ي�قضية�بحوث�اشاهدة،�¢سيما�بعدتجدر�Uشارة��ي�هذا�الصدد�إ�ى�ثمة�مشكلة�تتعلق�بع�٩

خذ�ي�قضية�Lنتخابات�الرئاسية،�مع�o �ا�ث�Eً أالقنوات�مشاهدة�وت�أك¾E ي�اصغرة�عOى�عينات�متنوعة�من�الجمهور،�وذلك�لتحديد�أجراء�استطZعات�الر إومن�ثم�اعتمد�الباحثون�عOى�. هذا�الصدد

  .ت�اادية�والبشرية�لفريق�الرصد�ي�Lعتبار�بقية�العوامل�اتحكمة��ي�اختيار�العينة،�وكذا�القدرا
UسZمي،الرافضة�لZنتخابات�الرئاسية،�ووقف�جريدة�الحريـة� إأن�ثمة�مشكلة�تتعلق�بغياب�التنوع�اطلوب��ي�الوسائل�UعZمية�اصرية�وذلك�بعدما�تم�إغZق�عدد�من�القنوات�التابعة�للتيار ١٠

مصر�عOى�اعتبارها� mbc،�رغم�كو�Àا�قناة�غ��Eمصرية،�كما�ضم�التقرير�قناة�oخروالعدالة،�oمر�الذي�دفع�الباحث�ن�إ�ى�ضم�قناة�الجزيرة�مباشر�مصر،�لعينة�الرصد�لتكون�الصوت�امثل�للطرف�

  .وازن �ا�تمثل�اتجاه�مختلف،�وتحظى�بنسبة�مشاهدة�مرتفعة��ي�اجتمع�اصري،�ومن�ثم�يمكن�تمثيل�القنوات�غ��Eاصرية��ي�عينة�الرصد�بشكل�متقناة�غ��Eمصرية�أخرى�ولك
̈عـZم��ـي�Lنتخابـات�العامـة�أي" زيد�من�التفاصيل�حـول�دور�UعـZم��ـي�Lنتخابـات�العامـة،�راجـع�الكتـاب�الصـادر�عـن�مركـز�القـاهرة�لدراسـات�حقـوق�Uنسـان�بعنـوان� ١١ وذلـك�عOـى�الـرابط�" دور�ل

   http://www.cihrs.org/?p=3617: التا�ي
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  السياق�العام�لعملية�Eنتخابات�الرئاسية* 

ــا،�إذ�الديمقراطيـــة�عنــــد�صـــندوق�Lنتخابــــات�رغـــم�أهميــــة�ذلـــك�U ¢�تقـــف� جــــراء�ذلـــك�U  ن�تقيــــيمأجـــراء��ــــي�الد¢لـــة�عOــــى�وجودهـ

�،oعمـــقلـــه�الد¢لـــة� ،ه�وأدت�إليـــهجميـــع�الخطـــوات�ال�ـــ\�ســـبقت،�و�ـــي�ضـــوء�تحليـــل�oكFـــ�EالسياÏـــÎ\�الســـياق�بـــالنظر�إليـــه�ضـــمن

  .الديمقراطية�النظم�السلطوية�إ�ى�النظم��ي�الفEJات�Lنتقالية�منالعام�تعاظم�أهمية�النظر�إ�ى�السياق�ناهيك�عن�

ــÎ\��الرئاســــية�Lنتخابــــات�العــــام،�نجــــد�أن�وبــــالنظر�إ�ــــى�الســــياق�اصــــري  اقبلــــة�تجــــرى��ــــي�إطــــار�منــــاخ�يتســــم�با¢ســــتقطاب�السياÏــ

هــذا�الفصـيل�بــل�أنسـحب�إ�ــى�قــوى�حــد�عنـد��لـم�يقــف�هـذا�الشــحن�إ¢�أن�فصـيل�سياÏــÎ\�بعينــه،ضــد�الحـاد،�والشــحن�اعنـوي�

الحكومـــة�ف. سياســـية�أخـــرى�تعـــارض�ممارســـات�الحكومـــة�وoجهـــزة�oمنيـــة�وتقـــف�ضـــد�توغـــل�تلـــك�oجهـــزة��ـــي�الحيـــاة�السياســـية

�¢ن��اكــات�حقــوق�Uنســان،�" الحــرب�عOــى�Uرهــاب"مــن�شــعار� تتخــذ�الحاليــة
ً
تتخــذ�ال�ــ\�تتصــاعد�بدرجــة�غ�ــ�Eمســبوقة،�بــل�و مFــEرا

تــروج�وتعــود�و  -�ــي�حالــة�عــداء�مــع�Uرهــاب�أيضــا��ــي -تشــويه�فصــائل�سياســية�أخــرى لمــن�هــذه�الحــرب�ازعومــة�منصــة�للهجــوم�و 

  . وطن�من�براثن�Uرهابال عOى�اعتباره�منقذ بعينه�رشح

التنكيـل�بالنشـطاء�تتصاعد�اعمـال� ١٢.فبخZف�مشاهد�القتل�خارج�نطاق�القانون�ال�\�أصبحت�معتادة��ي�كل�تجمع�أو�مظاهرة

ــ�Õم�والــــزج��Ôــــم��ــــي ــي�الســــجون�واعــــتقZت�لفJــــEات�طويلــــة،�كمــــا�يــــتم��السياســــي�ن�والقــــبض�علــ توظيــــف�القضــــاء�والنيابــــة�العامــــة��ــ

ليصــبح�أداة�إضــافية��ــي�يــد�الســلطات�للــبطش�باعارضــ�ن�السياســي�ن،�عــن�طريــق�إصــدار�أحكــام�بالســجن��الخZفــات�السياســية

لفJــEات�طويلــة�بحــق�نشــطاء�سياســي�ن�ومــدافع�ن�عــن�حقــوق�Uنســان�او�اســتخدام�تــدب��Eالحــبس�Lحتيــاطي�لفJــEات�طويلــة�دون�

ــى�شــــكل�مــــن�أشـــكال�١٣محاكمـــة ــائي�إ�ــ جماعيــــة�الحكــــام�ناهيــــك�عـــن�صــــدور�o العقــــاب،��ليتحــــول�الحــــبس�Lحتيـــاطي�مــــن�تــــدب��Eوقـ

  .١٤.بحق�أفراد�يزعم�انتما�Úم�لجماعة�Uخوان�اسلم�ن�،باÙعدام��ي�محاكمات�لم�تستمر��ك¾�Eمن�ساعة�واحدة

Lنتخابات��ي�ظل�سريان�قانون�يضع�عراقيل�عOى�الحق��ـي�التجمـع�السـلم\�بمـا��ـي�ذلـك�اواكـب�حدوث�هذه��هذا�باÙضافة�إ�ى

 والتظــــاهرات واواكــــب العامــــة Lجتماعـــات �ــــي بشــــأن�تنظـــيم�الحــــق�٢٠١٣لســــنة��١٠٧وهــــو�القـــانون�رقــــم��،ؤتمرات�Lنتخابيــــةواـــ

أيــة�رفــض�تـرخيص�إقامـة�ا�القـانون�الحـق�لــوزارة�الداخليـة��ـي�يعطـي�هــذ. قــانون�التظـاهرواعـروف�ب�،العامـة oمــاكن �ـي السـلمية

�قـــاطع،�كمـــا�ســـلمية�بنـــاء�عOـــى�معـــاي��Eغتجمعـــات�
ً
�،يعط�Õـــا�الحـــق��ـــي�فـــض�أي�تجمـــع�دون�تـــرخيص�ـــ�Eواضـــحة�أو�محـــددة�تحديـــدا

�١٥،وهو�القانون�الذي�بموجبه�تم�حبس�عدد�من�النشطاء�السياسي�ن�واـدافع�ن�عـن�حقـوق�Uنسـان،�ومZحقة�اشارك�ن�فيه

  . قانون�التظاهر�دة�عام�ن�لخرق �-الناشطة�ماهينور�اصري�وأخرين�-حبسالحكم�بتأييد��عOى�مسأبي�م�من�حصل�

ـــرة�Lنتخابـــــات� ــــى�Lختيـــــاتقـــــوم�فكــ ـــب�معـــــ�ن،�عOـ ـــ�ن�ارشـــــح�ن�نصــ ــــار�ر�الحـــــر�بــ ــائم�عOـــــى�ذلـــــك�Lختيـ ــــاوية�إالقـــ ـــة�فـــــرص�متسـ تاحــ

ــارهم�وبــــرامجهمللمرشــــح�ن�لتقــــديم� ــ�أنفســــهم�للجمهــــور،�ومناقشــــة�أفكــ ــا�ئ�ومتــــوازن عOــ Lختيــــار�لضــــمان�ســــZمة�هــــذا��؛ى�نحــــو�متكــ

 ا�السـياق�يFـEز�دور�UعـZم�كمو�ـي�هـذ. معلومـات�دقيقـة�وتحلـيZت�عميقـة�با�ساس�عOىاستند�
ً
Zهـذه��عـن�الناخـب��ـي�تحـري �مـث

ة�لتلــك�يقــبــل�وتقــديم�تحلــيZت�ورؤى�متنوعــة�وعم Lنتخابيــة،وقابليــة�تحقــق�الوعــود�والFــEامج� ،ااعلومــات�وبحــث�دق��ــا�وســZم��

  .للمرشح�من�جهة�أخرى للمحاسبة�واتابعة��اسًس أوتضع��من�جهة�Lنتخابييه�أتمكن�الناخب�من�تشكيل�ر �،الEFامج

الـدور�انـوط�بـه�بUعـZم�لـم�يقـم�ن�أسـنجد�،�٢٠١٤إذ�ما�قارنا�هذا�الدور�بالوضع�الراهن��ي�خضم�Lنتخابات�الرئاسـية�لعـام�و 

 
ً
 �جملــة

ً
Zصــرية�. وتفصــيàخــر،�ذلــك��ارشــح��حــد�ارشــح�ن�عOــى�حســاب�اًح ا�واضــانحيــازً لــن�يجــد�إ¢�فاتــابع�لوســائل�UعــZم�ا

                                                             

بيــان�مشــEJك�بــ�ن��–" عشــوائية��ــي�مختلــف�احافظــاتالشــرطة�اصــرية�تبــدأ�عهــًدا�جديــًدا�مــن�القمــع�بقتــل�العشــرات،�واعتقــا¢ت�.. الــذكرى�الثالثــة�للثــورة"زيــد�مــن�التفاصــيل�برجــاء�مراجعــة� ١٢

  http://www.cihrs.org/?p=7980 -منظمات�حقوقية�

بيـان�مشـEJك��–" أشـهر�دون�محاكمـة�٩تعسـفًيا�ـدة�منظمات�حقوقية�تطالب�وزارة�الداخلية�باÙفصاح�عن�مكان�الصحفي�عبد�هللا�الشامي،�وتندد�بحجزه�"زيد�من�التفاصيل�برجاء�مراجعة� ١٣

  http://www.cihrs.org/?p=8558 ب�ن�منظمات�حقوقية�

  http://www.cihrs.org/?p=8558مات�حقوقية�بيان�مشEJك�ب�ن�منظ�–" إهدار�للعدالة�واس��زاء�بالحق��ي�الدفاع: أحكام�Uعدام��ي�انيا"زيد�من�التفاصيل�برجاء�مراجعة� ١٤

ـــة� ١٥ ــاء�مراجعــ ـــيل�برجـــ ـــن�التفاصــ ــاهر�ودومـــــة�وعـــــادل"زيـــــد�مــ ــى�مـــ ــم�عOـــ ـــلطة�oمنيـــــة: الحكـــ ــــد�أذرع�الســ ــه��حـ ــييس�القضـــــاء�وتحويلـــ ـــل�تســـ ــــات�حقوقيـــــة��-" اســـــتمرار�سلســ ــــان�مشـــــEJك�بـــــ�ن�منظمـ  -بيـ

http://www.cihrs.org/?p=7753    
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ــاز�الــــذي ـــ��٣ــــي�لــــم�يبــــدأ�مــــع�انطــــZق�فJــــEة�الدعايــــة��Lنحيــ ا�مــــع�حملــــة�التعبئــــة�لقبــــول�التعــــديZت�مــــايو�الجــــاري،�وإنمــــا�بــــدأ�مºJامًنـ

عOى�شرعية�اش��Eعبد��استفتاءً اعتباره�بلدستور�Zستفتاء�عOى�ال،�حيث�روج�UعZم�ااÎê\ الدستورية�استف���عل�Õا��ي�يناير

�\Îëبرنامجهيعلن�هو�قرار�ترشحه�أو�يفصح�عن��ا�للجمهورية�ح���قبل�أنوانتخابه�رئيًس �–وزيرا�للدفاع�وق��ا–الفتاح�السي.  

سـماء�ال�ـ\�مـن�احتمـل�كافـة�o �هعـZم��ـي�تشـويذلك،�إذ�¢�يمكـن�أن�نغفـل�دور�U �ا�عنلقول�ان�دور�UعZم�بدأ�مبكرً يمكن�ابل�

ــ. أن�تخـــوض�الســـباق�الرئاÏـــÎ\��ـــي�مواجهـــة�وزيـــر�الـــدفاع وتســـفيه�انافســـة��عـــدد�ارشـــح�ن�ـــي�حصـــر� اا�محورًيـــاÙعZم�لعـــب�دوًر فـ

�ســماء�اطروحــة�لخــوض�الســباق�الرئاÏــÎ\،مــن�خــZل�الحمــZت�اضــادة�ابكــرة�ال�ــ\�خاضــها�ضــد�العديــد�مــن�o وذلــك�،�اشــعبيً 

شــد�تلــك�الحمــZت�ضــراوة��ــي�تلــك�أوقــد�كانــت� .ح�ــ��قبــل�أن�يصــدر�القــانون�اــنظم�لهــا�ومةخابــات�محســح�ــ��بــدت�نتيجــة�Lنت

فEFايـر��٩وال�ـ\�اسـتمرت�ح�ـ��بعـد�إعZنـه�عـدم�خـوض�Lنتخابـات�الرئاسـية��ـي��١٦بـو�الفتـوح،أضد�عبد�اـنعم�ال�\�أث�Eت�الحملة�

علـن�خالــد�عOـي��ــي�منتصــف�أومــا�ان��١٨.مـن�حيــث�شـدة�الهجــوم�عليـه�بينمـا�جــاء�الفريـق�ســامي�عنـان��ــي�ارتبـة�الثانيــة�٢٠١٤،١٧

ح���شنت�عليه�العديد�من�وسائل��،ا�عOى�القانون�Lنتخابيعن�قراره�برفض�خوض�Lنتخابات�الرئاسية�اعEJاضً �٢٠١٤مارس�

 مستنكر �،اا�عنيًف UعZم�هجوًم 
ً
للهجـوم�ا�قـل�تعرًضـكـان��oفرغم�أنهالفريق�أحمد�شفيق�أما� ١٩.حقه��ي�LعEJاض�عOى�القانون �ة

 UةEــــJل�هــــذه�الفZمــــي�خــــZعبــــد�الفتــــاح�أنــــه�ســــرعان�مــــا�حســــم�ربمــــا��  ،ع�Eــ� مــــره�بقــــرار�عــــدم�خــــوض�Lنتخابــــات�حــــال�ترشــــح�اشــ

   ٢٠.هضدا�عنيًف ا�عZميً إا�السيÎë\،�إ¢�أن�هذا�التصريح�كان�محل�هجوًم 

ولـيس�ح�ـ��ارشـح�oقـوى��ـي��اعتبـاره�الـرئيس�القـادم،بتعامل�UعZم�مـع�وزيـر�الـدفاع�عبـد�الفتـاح�السيëـÎ\�وعOى�الجانب�oخر�

بعـــد�غلـــق�القنـــوات�ظـــل�الغيـــاب�التـــام��يـــة�اصــوات�إعZميـــة�لهـــا�منـــه�موقـــف�مغــاير،�وذلـــك�¢ســـيما��ــي��،إجراؤهـــا�انتخابــات�مزمـــع

لة�حشد�وتأييد�جماعية�رشح�تنوعها�وحولها�لحممر�الذي�أفقد�البيئة�UعZمية�o  ٢٢،ووقف�جريدة�الحرية�والعدالة٢١الدينية

أن�كرÏـــÎ\�الرئاســـة�مركـــزا�عOـــى�،�شـــعî\�رمـــز�تـــاريíي�وزعـــيمكخـــZل�فJـــEة�مـــا�قبـــل�Lنتخابـــات�عOـــى�تصـــويره�حـــرص�UعـــZم�واحـــد،�

وادخـار�الجهـد��ـي�عمليـة�Lنتخابـات�ن�بعض�UعZمي�ن�أطلقوا�الدعاوى�لتـوف��Eالنفقـات�أ لدرجة ،هو�زاهد�فيهيس¯ي�إليه�بينما�

،�ناهيــك�عـــن�ا�إ�ــى�حــد�مـــاومرهونــة�فقــط�بقـــرار�اشــ��Eخـــوض�Lنتخابــات�الرئاســية�والـــذي�جــاء�متـــأخرً �،ال�ــ\�اعتEFوهــا�محســـومة

 ســـبق�اعZمـــي�U أييـــد�الت
ً
ــائل�U بـــل�العديـــد�مـــن�مـــن�قِ  الـــذي�حصـــل�عليـــه�صـــراحة ــ�٢٣،الخاصـــة�عZميـــةالوسـ ـ َّFعنـــه�ضـــمنيً وع�Eا�أو�

  .به�ارشح�انافس�رشح�عبد�الفتاح�السيÎë\�ولم�يحظعدد�من�UعZمي�ن��ي�لقاء�جمع�ب�ن�مجموعة�م�م�وا�صريحبشكل�

ــي�هــــذا�الســــياق�أعلــــن� ـــباòي�ــ ــا�يعــــد�خــــوض�Lنتخابــــات�الرئاســــيةب قــــراره�حمــــدين�صـ ــار�oول�لقــــدرة�UعــــZم�عOــــى�،�بمــ إدارة�Lختبــ

oوليـة�عOـى�خFـ��EعZميـةفقـد�كشـفت�ردود�oفعـال�U وسـائل�UعـZم�عـن�انحيازا�óـا،��اناسبة�oو�ى�ÙعـZنو ا،�Lنتخابات�إعZميً 

                                                             
نــه�ارشــح�امــول�مــن�قطــر�ومــن�جماعــة�أا،�عبــد�Uخــوان�اســلم�ن،�ارشــح�الخاســر،�مرشــح�Uخــوان،�Uرهــابي�الفاشــل،�وأقــرت�نعتــت�وســائل�UعــZم�أبــو�الفتــوح�بارشــح�الفاشــل،�الســاقط�دائًمــ ١٦

 Uسلم�نفEFايـر،�مقـال�حمـدي��٣ينـاير،�وحلقـة��٢٦حلقـة��ONTVعOـى��٢٥/٣٠ برنـامجينـاير،��٢٢برنامج�حزب�الكنية�عOـى�فضـائية�القـاهرة�والنـاس�حلقـة�: راجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر�. خوان�ا

 .فEFاير�٨يناير،�جريدة�الوفد�عدد��٣٠رزق��ي�اصري�اليوم�
ا�يًضـأفEFايـر،�وراجـع��٨فEFايـر�وصـباح�اون��ـي��١٤فEFايـر،�برنـامج�مصـر�اليـوم�عOـى�قنـاة�الفـراع�ن��ـي���٢٨ـي��ONTVحلقـة�برنـامج�السـادة�احEJمـون�عOـى�فضـائية�: راجع�عOى�سـبيل�اثـال�¢�الحصـر ١٧

 .فEFاير�١٥و�١١عداد�أر�والوفد�يفEFا�٩جريدة�الدستور�عدد�
يضـا�أوراجـع�. مـارس�١٢ال�حمـدي�رزق��ـي�اصـري�اليـوم�بتـاريخ�قـمـارس،�وم�١٤مارس،�وكذا�جريدة�الوطن��ي��١٣فEFاير،��٢٢يناير،��٢٩عداد�جريدة�الوفد��ي�أ :حصرى�سبيل�اثال�¢�الOراجع�ع ١٨

 .٢٠١٤يناير��٩و�٥حلقات�برنامج�الشعب�يريد�عOى�فضائية�التحرير�
��١٧ي�) روتانا�مصرية�( oخر،�م�) الفراع�ن( ،�مصر�اليوم) وربيتأ( مارس،�وحلقات�برامج�القاهرة�اليوم�١٦فضائية�صدى�البلد��ي�عOى��حلقة�برنامج�البلد�اليوم�:راجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر ١٩

  .مارس�١٩وكذا�برنامج�اشهد�اصري�عOى�الجزيرة�مباشر�مصر��ي� مارس�١٨و�١٧ون��ي�أمارس،�وبرنامج�صباح�
  .مارس�١٤و�١٣عداد�جريدتي�اليوم�السابع�والوطن��ي�أمارس،�وكذا��١٣فضائية�التحرير��ي�عOى��مارس،�وبرنامج�صح�النوم�١٢قناة�الجزيرة��ي�:راجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر� ٢٠
ــات�أنظــــر�زيــــد�  ٢١ ــح�لحريــــة�UعــــZم�عOــــى�الــــرابط�التــــا�يإغــــZق�وســــائل�UعــــZم�UســــZمية�وا" بعنــــوان بيــــان�لعــــدد�مــــن�انظمــــات�الحقوقيــــةمــــن�اعلومــ ــى�بعــــض�العــــامل�ن�ف�Õــــا�ان��ــــاك�واضــ : لقــــبض�عOــ

http://www.cihrs.org/?p=6910    
،�عقــب�٢٠١٣ديســم٢٦��EFامتنعــت�مطــابع�مؤسســة�Lهــرام�عــن�طباع��ــا�منــذ�جريــدة�الحريــة�والعدالــة��ــي�الجريــدة�الناطقــة�بلســان�حــزب�الحريــة�والعدالــة�التــابع�لجماعــة�Lخــوان�اســلم�ن،�وقــد� ٢٢

  .صدور�قرار�من�رئيس�الوزراء�ان�ذاك�يعت�EFجماعة�Lخوان�اسلم�ن�جماعة�إرهابية
ا�للقنـاة،�كمـا�أن�عـدد�مـن�إعZمـي�شـعارً " تحيـا�مصـر" ملتـهتبµـ��شـعار�ح�oخـر ا�لتأييـدها�لـه،�والـبعض�السيëـÎ\�إ�ـى�جـوار�شـعارها�إعZًنـ�الفتـاحالقنوات�الخاصة�وضعت�صـورة�للمرشـح�عبـد��بعض ٢٣

 هــو) القــاهرة�والنــاس( ا�للمرشــح�عبــد�الفتــاح�السيëــÎ\ك¾ــ�Eترويًجــالقنــوات�الفضــائية��oىحــدإالقنــوات�الخاصــة�أقــروا�بشــكل�واضــح�دعمهــم�للمرشــح�كمــا�ســيعرض�التقريــر،�ناهيــك�عــن�كــون�مالــك�

 .ذاعية��ي�مصرفسه�من�أك�EFاتحكم�ن��ي�سوق�UعZنات�التلفزيونية�وU مسئول�الدعاية��ي�حملة�السيÎë\،�و�ي�الوقت�ن
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ا�عOـــى�هجوًمـــ �ـــي�ذلـــك�الوقــت�UعZمــ�نأبـــرز��عــدد�مـــن�شـــنإذ� . ســـةهــذه�انافمـــن�مواقــف�UعZميـــ�ن� Lنتخابـــات�صـــباòيخــوض�

  .فEJة�الدعايةذلك�الهجوم�الذي�استمر�ح���الساعات�Lخ�Eة�من��٢٤،جرد�قراره�بخوض�السباق�الرئاÎÏ\�حمدين�صباòي

 جـاء�دائًمـ�Eحيـبإ¢�أن�هذا�ال�JعZمي�ن�رحب�بEJشح�حمدين�صباòي،ن�عدد�من�U أورغم�
ً

Zـ��بـ��بجملـةا�مـزيµوجـود�"نأتحمـل�مع

يفسر�،�و اÙجراء�معروف�نتيجته�سلًف oمر�الذي�حصر�ارشح��ي�كونه�مجرد�ديكور��٢٥"لدينا�انتخابات�حقيقية�أن يؤكد حمدين

ن�اZحظــة�أمــايو،�رغــم���٣ــي��ايً فـور�بــدء�عمليــات�الدعايــة�رسـم�أن�تتوخــاه�وســائل�UعــZم�حاولــت�بعـض�الــذي٢٦التـوازن�الشــكOي

  .انافسللمرشح��اواضًح �ايكشف�انحيازً ها�سالبسيطة��داء�الوسائل�نف

خيـــار�عOـــى�اعتبـــاره�¢�يـــتم�طرحـــه��عZمـــي�بشـــكل�تـــام،�إذهد�U شـــر�اقاطعـــة�وحجـــج�اقـــاطع�ن�عـــن�ايغيـــب�خيـــا�عOـــى�صـــعيد�آخـــر 

أن�UعZنــات�الEJويجيــة�للمشــاركة��ــي� ،�ح�ــ�لعرقلــة�خارطــة�الطريــق�اعتبــاره�محاولــة�عOــى�،�بــل�يــتم�تســويقهديمقراطــي�با�ســاس

مــيط�ناهيــك�عــن�محــاو¢ت�التن�٢٧،"راجــل�مــش�تمــام"وأخــرى��،"مــش�وطµــ\"أنه�ارة�بـــتــ�تصــر�عOــى�نعــت�اقــاطع�Lنتخابيــةالعمليــة�

  .عOى�حد�وصف�UعZم–ه�Ùفساد�العرس�الديموقراطي�انتظرخيار يعت�EFكارت�اقاطعة�" إخواني"استمرة�للمقاطع�باعتباره�

 ًEنحيـــاز�ا�أخ�ـــLرشـــح�بعينـــه�قاصـــرً ¢�يبـــدو�ذلـــك�مؤسســـات�الدولـــة�وال�ـــ\�إ�ـــى�ا�أيًضـــمتـــد�ابـــل��،مؤسســـات�UعـــZم�فحســـبا�عOـــى�

إ¢�بعـد�أن�أعلـن�اجلـس�oعOـى�للقـوات�اسـلحة��لZنتخابـات�فالسيد�عبد�الفتاح�السيÎë\�لم�يعلن�ترشحه. ُيفEJض��Ôا�الحيدة

�طالعتنـا�صـحيفة�اصـري�اليـوما�وأخ�ـEً . لجمهـور�قبـل�أن�يخلـع�زيـه�العسـكري لترشـحه��،�كمـا�أعلـن�السيëـÎ\ييده�لذلك�الEJشـحتأ

  ٢٨!"حكومة�ما�بعد�Lنتخابات"رئيس�الوزراء�بشأن�و السي�EF�\Îëحول�مشاورات�ب�ن�بخيام�من�بدء�LقEJاع�أقبل�

فتح�باب���ي�اللجنة�تأخر من�ذلك�Lنحياز،�فقد�كان��يمكن�استثناء�اللجنة�العليا�اشرفة�عOى�Lنتخابات و�ي�السياق�نفسه�¢

بحــوض�Lنتخابـــات�قــرار�عبـــد�الفتــاح�السيëـــÎ\��تـــأخر �دفــع�الكث�ـــEين�للــربط�بينـــه�وبــ�ن ،واســـعالEJشــيح�لZنتخابــات�مســـار�اســتنكار�

  .بعدما�تم�تأجيل�مؤتمر�اللجنة�أك¾�Eمن�مرة�،بأربعة�أيامقبل�إعZن�فتح�باب�الEJشيح��والذي�جاء

الــذي�انحســر�بي�مــا�وســائل�UعــZم��ــي�تغطيــة�ومتابعــة�تحركــات�ارشــح�ن��معظــم�انطلقــتابريل،��٢٠ــي��غلــق�بــاب�الEJشــيحمــع�و 

ضـاربة�بعـرض�الحـائط�ذلـك�اوعـد�وتشكيل�حم�óZم�الرسمية�وكـذا�أنشـطة�الحمـZت�الشـعبية�اؤيـدة�لهـم،�الصراع�Lنتخابي�

لكميـة�الخاصـة�بالعمليـة�Lنتخابيـة�ن�إجمـا�ي�النتيجـة�اإح�ـ��مايو،��٣ ي�ة�لبدء�عمليات�الدعاية�للمرشح�ن�الذي�حددته�اللجن

اسـاحة�الكميـة�ال�ـ\�خصصـ��ا�وسـائل�UعـZم�للعمليـة�نفسـها��ـي��قJـEب�مـنتتكـاد� مـايو�٣ح���إبريل� ٢٠ومرشح�Õا��ي�الفEJة�من�

�ـــ�Eلـــذا�كـــان�مـــن�اث�،�وذلـــك�دون�أي�تعليـــق�مـــن�اللجنـــة،)الفJـــEة�الرســـمية�اخصصـــة�للدعايـــة( مـــايو�٢٠مـــايو�وح�ـــ���٣الفJـــEة�مـــن�

̈عـZن�عــن�برنامجـه�Lنتخـابي��بإقامـةارشــح�حمـدين�Oـى�قيـام�عللدهشـة�اعJـEاض�اللجنــة� ال�ــ\�وإخطــار�القنـاة�مــؤتمر�جمـاه�Eي�ل

ــي�ذلــــك�بحجــــة�أن�بثــــت�اــــؤتمر�باخالفــــة،� ــتباق�عOــــى�م�ــ ــ�الدعايــــة�وعــــداســ ســــبق�ئل�UعــــZم�كانــــت�قــــد�ن�وســــاأســــاعة،�رغــــم��٢٤ـبــ

منافســـه�ءات�واجتماعـــات�وكــذا�تابعـــت�عـــن�كثـــب�كافـــة�لقـــا�،Lنتخـــابي�هبرنامجـــ�ناقشـــتواستضــافت�ارشـــح�حمـــدين�صـــباòي،�و 

  ٢٩!يامأ ١٠وتصريحاته�حول�مZمح�برنامجه�Lنتخابي،�قبل�هذا�التاريخ�بأك¾�Eمن�

احافظـــات�اصـــرية�قبـــل�اوعـــد�اقـــرر�لبـــدء�الدعايـــة��أنحـــاءالتأييـــد�للمرشـــح�عبـــد�الفتـــاح�السيëـــÎ\��ـــي�جميـــع��إعZنـــات تر انتشـــ

بإخطـار�) سـاعة�٤٨قبـل�بـدء�الدعايـة�ب( مـايو�أول اعEJاض�مـن�قبـل�اللجنـة�العليـا،�وال�ـ\�اكتفـت��ـي��أيبفEJة�طويلة،�وذلك�دون�
                                                             

�٢٠ اتحلق�ي�عOى�ارشح�حمدين�صباòي� ا�الهجوم�الضاري�قدم�برنامج�صالون�التحريريضً أ،�وانظر�فEFاير�٩ناس��ي�لال�¢�الحصر�حلقة�برنامج�حزب�الكنبة�عOى�القاهرة�واثسبيل�اعOى��راجع ٢٤

 .فEFاير�٢٦فEFاير،�و�٩يناير،�
باصـري�اليـوم��ـي�اليـوم��"ذا�حظوظـون إا�نـإ ..احمـدين�مرشـًح "مقـال�و فEFايـر،��٩عOـى�قـرار�الEJشـح�حلقـة��ONTVعOى�فضـائية��٢٥/٣٠ جتعليق�مقدم�برنام�،�راجعسبيل�اثال�¢�الحصرعOى��راجع ٢٥

  .نفسه
بعـاد�متعـددة�عOـى�مسـتوى�الشـكل�واحتـوى�لـم�تتبناهـا�أن�التـوازن�الحقيقـي�لـه�أومسـاحات�تبـدو�متقاربـة،�إ¢��،خبـار�نفسـهاارشـح�ن�بعـدد�o �نشـطة�كـZ أيقصد�بالتوازن�الشكOي�محاولـة�تغطيـة� ٢٦

  .٨:معظم�وسائل�UعZم�محل�الرصد،�راجع�الجزء�الخاص�بالتوازن��ي�التغطية��ي�هذا�التقرير�ص

  )لو�مش�عايزة�دولة�و¢�عايز�قانون�قاطع�Lنتخابات" مايو�عOى�فضائية�القاهرة�والناس�١٠كذلك�وصفهم��احد�مقدمي�برنامج�الرئيس�والناس�يوم��٢٧

  .٢٠١٤مايو��١٩الصفحة�oو�ى�لجريدة�اصري�اليوم،�العدد�الصادر��ي��٢٨
،�كما�تابعت�إبريل��٢١ي��جريدة�اصري�اليوم�نص�برنامجه�تنشر وكذا�بريل،�إ ٢٤شح�حمدين�صباòي�لشرح�برنامجه�Lنتخابي��ي�ر امع��لقاءً �ONTVجرت�فضائية�أعOى�سيبل�اثال�¢�الحصر� ٢٩

 .معظمها�قبل�بداية�فEJة�الدعاية�الفتاح�السيÎë\�مع�مختلف�القطاعات�وال�\�عقدت�عبدجراها�ارشح�أجميع�وسائل�UعZم�عن�كثب�العديد�من�اللقاءات�ال�\�
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ـا�بقيــام�ب ،كانـت�عOــى�نفقـة�اخـالف�ايــة�اخالفـة�بمدينـة�انصــورة�أًيـبإزالــة�كـل�أشـكال�الدعامحافظـة�الدقهليـة�
ً
عــدما�تلقـت�بZغ

\Îـëمـن�¢فتـات�التأييـد�للمرشـح�عبـد�الفتـاح�السي�Eنصـورة�عضوي�مجلس�شعب�سابق�ن�بوضع�عدد�كب�ـقبـل�اوعـد� بمدينـة�ا

 ٣٠.احدد�كبدء�للحملة�Lنتخابية

بإصـدار�قـراره�إ�ــى���ـي�اليـوم�نفسـه،�أبلغــت�وزيـر�التنميـة�احليـة�Àـا�أ إعZميـةالجـدير�بالـذكر�أن�اللجنـة�العليـا�قالـت��ـي�تصـريحات�

وبالنســبة�لكــ�Zارشــح�ن�عOــى�نفقــة��،كــل�احافظــات�يجميــع�احــافظ�ن�بإزالــة�جميــع�اخالفــات�اتعلقــة�بالدعايــة�Lنتخابيــة��ــ

اء�كــل�مــر�ولــم�تتــابع�تنفيــذه،�ناهيــك�عــن�ســهولة�التحقــق�مــن�بقــلــم�تتطــرق�لهــذا�o �عZميــةا�مــن�الوســائل�U ًيــأإ¢�أن��٣١،اخــالف

  .،�ال�\�سبقت�بدء�الدعاية�بساعاتاختلفة�بعد�صدور�تلك�التصريحاتشكال�الدعاية��ي�شوارع�احافظات�أ

ا�حـول�اعJـEاض�اللجنـة�عOـى�توزيـع�حملـة�ارشـح�عبـد�الفتـاح�،�أخبـارً ٢٠١٤مـايو��١٧سياق�نفسه�تداولت�وسـائل�UعـZم��ـي�ال�ي�

ــــوفرة��ــــــي� ـــات�مــ ــــÎ\�للمبـــ ــــة،�أالسيëـ ـــاء�الجمهوريــ ــــة،�حســــــب�اــــــادة�رجـــ ــــة�انتخابيــ ــــك�مخالفــ ـــا�ذلـ ــــات� ٥٢واعتبارهـــ ـــانون�Lنتخابــ ـــن�قـــ مـــ

آ¢ف�جنيـه،�أو�بإحـدى�هـات�ن��٥الرئاسية،�وال�\�تعاقب�بالحبس�مدة�¢�تقل�عن�سنة�وبغرامة�¢�تقل�عن�ألف�جنيه�و¢�تجاوز�

لــه�عOــى�Uد¢ء�بصــوته��ــي�انتخابــات�العقــوبت�ن،�كــل�مــن�أعطــى�آخــر�أو�عــرض�أو�الJــºم�بــأن�يعطيــه�أو�يعطــي�غ�ــEه�فائــدة،�لكــي�يحم

نــه�ح�ــ��كتابــة�هــذه�الســطور�لــم�تتخــذ�اللجنــة�العليــا�أي�قــرارات�بشــأن�هــذه�اخالفــة،�أإ¢��٣٢.رئاســة�الجمهوريــة�عOــى�وجــه�معــ�ن

  ٣٣.بينما�تستمر�وسائل�UعZم��ي�تداول�أخبار�توزيع�اللمبات�اوفرة��ي�محافظات�مختلفة

مجــرد��\ف¼ــ. تجــري��ــي�هــذا�الســياق�¢�ُيتوقــع�م�ــا�أن�تكــون�انتخابــات�ديمقراطيــة�و¢�أن�تؤســس�لديمقراطيــة�ال�ــ\�نتخابــاتL إن�

إن�اســتمرار�ان��ــاج�. فــ�Zفــارق�يمكــن�أن�تصــنعه�مشــاركة�النــاس��ــي�ذلــك�Uجــراء�مــن�عــدمها�،انتيجتــه�ســلًف �ةإجــراء�شــكOي�معروفــ

والعـــودة��ســـوأ�مـــا�م�ـــ�ºنظـــام�مبـــارك�وهـــو�احتكـــار�اجـــال��،رة�أخـــرى ذلـــك�الـــنهج�قـــد�يـــؤدي�بـــالجمهور�إ�ـــى�العـــزوف�عـــن�السياســـة�مـــ

  .السياÎÏ\�من�قبل�الدولة

   

                                                             
 ،�العليا�للرئاسة�تطلب�ازالة�الدعاية�Eنتخابية�من�شوارع�ا�نصورة: :مايو��٢صحيفة�اصري�اليوم�عدد��الخ�EFكما�ورد��ي ٣٠
  .مايو�١وانشور�عOى�بوابة�Lهرام��ي��"الوط�{�ا�نحل"با�نصورة�أقامها�عضوان�بـ" السي��{"تأمر�بإزالة�دعاية�لـ  العليا�ل�نتخابات"جاء�هذا��ي�مJن�الخ�EFالذي�يحمل�عنوان�� ٣١
 .والعقوبة�تصل�للحبس.. »مخالف«السي��{��بات�توزيع�: »العليا�للرئاسة« :مايو�١٧،�اصري�اليوم ٣٢
 .محافظة�القليوبية،�محافظة�انوفيةأخرى�م�ا��محافظات�٨للمبات�اوفرة��ي�القاهرة�وحملة�ارشح�عبدالفتاح�السيÎë\��حول�توزيعمايو،�١٧منذ�� اخبارً أتداولت�وسائل�UعZم� ٣٣
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  لف��ة�الدعاية�ل�نتخابات�الرئاسية�ع�ميةستجدات�الخريطة�� م�مح�وم* 

 Uميـــةمـــازال�غيـــاب�التنـــوع��ـــي�الخريطـــة�Zة�مـــا�هـــو�الســـمة�الغالبـــة�عEـــJصـــري��ـــي�الفوســـائل��أنإذ�يونيـــو،��٣٠بعـــد��عOـــى�UعـــZم�ا

نفســـه��Lتجــاهتتبµــ��) مكتوبــة – مســـموعة�–مرئيــة�( أو�أنواعهــا) حزبيــة – خاصــة�–قوميـــة�( ملكي��ــا�أنمــاطختلفــت�UعــZم�وان�ا

خر�الرافض�لهذه�وت�o وتتحدث�بالنEFة�نفسها،�فجميعها�مؤيدة�لZنتخابات�الرئاسية�وداعمة��حد�مرشح�Õا،�بينما�اختفى�الص

ــاح�السيëـــÎ\ –بغـــض�النظــــر�عـــن�حجتــــه– قـــاطع�لهــــاا وأLنتخابـــات� عـــدد�مــــن� غلــــق�وذلــــك�بعـــد ،وانحـــاز�ضــــد�ارشـــح�عبـــد�الفتــ

  ٣٥.ووقف�جريدة�الحرية�والعدالة�U٣٤سZمي، القنوات�التابعة�للتيار

  :اية�لهذه�Lنتخابات،�نذكر�م�اخZل�فEJة�الدع�عZميةطرأت�عOى�الخريطة�U ساسية�أإ¢�أن�ثمة�مستجدات�

 ع�م�العام�والخاص�ع#ى�حد�سواءداء�� أوجود�لجنة�لتقيم� -١

،�والدعايـة�UعZمـيتشـكيل�لجنـة�رصـد�ومتابعـة�تقيـيم�oداء�ب اقـرارً وزيرة�UعZم�درية�شـرف�الـدين� أصدرت ،٢٠١٤ بريلإ �٢٣ي�

مثـــل��ورغــم�أن�تشــكيل�٣٦.UعــZمســاتذة�أمـــن�برئاســة�الـــدكتور�عــد�ي�رضــا�وعضــوية�مجموعــة�Lنتخابيــة�لZنتخابــات�الرئاســية،�

 اتسـمت�ه�اللجنـة�قـد�هذه�اللجان�أمر�متكرر��ي�انتخابات�سابقة،�إ¢�أن�هـذ
ً

�مـن�ولـيس بكو�Àـا�مشـكلة�مـن�قبـل�وزيـرة�UعـZم�أو¢

تكــون�UعــZم�عــوار��ــي�اســتقZلية�هــذه�اللجنــة�ال�ــ\�ينبþــى�أن�وخFــEاء�اعتFــEه�اســاتذة�،�oمــر�الــذي�لZنتخابــاتاللجنــة�العليــا��قبــل

عضـوي��ا��تضـم��ـيللمـرة�Lو�ـى�ا�أ�Àـا�ثانًيـو  ٣٧ .فقـطالعليـا�ترفـع�تقاريرهـا�للجنـة�تابعة�مباشرة�للجنة�العليا�لZنتخابات،�مستقلة�و 

خــرى�أ إعZميــةالتحفظــات�لــدى�وســائل�عديــد�مــن�ثــار�الأLمــر�الــذي�. ك¾ــ�EمشــاهدةاعتFــ�óEم�اللجنــة��oقنــوات�خاصــة�ربــعأرؤســاء�

منافســـ�Õم،�كمـــا�طرحـــت�بعـــض�قنـــوات�قنــوا�óم�و �أداءبـــل�اللجنـــة�حـــول�حياديــة�ممثOـــي�هـــذه�القنـــوات��ـــي�تقيـــيم�محــل�رصـــد�مـــن�قِ 

ديـة�هـذه�حيا �óا،�وضـمانشـاهدموالتحقـق�مـن�نسـب��تلـك�القنـوات�ختيـار التسـاؤ¢ت�حـول�معـاي��Eاالقنوات��ي�برامجهـا�الحواريـة�

  ٣٨.عضاءo �الخاصة�قنوات�با�ربعا�فيما�يتعلق�وأيضً �UعZم،�التابع�لوزارة�باÙعZم�املوك�للدولةاللجنة�فيما�يتعلق�

ــاي��Eعمــــل�هــــذه�اللجنــــة ــة�يُ �،حســــب�اــــادة�الثانيــــة�مــــن�معــ فJــــEض�أن�تضــــطلع�بمتابعــــة�ورصــــد�جميــــع�اــــواد�اســــموعة�فــــإن�اللجنــ

ـــةجميــــع�وارئيــــة�عOــــى� ـــون�الحكوميــــة�والخاصـ Lنتخابيــــة�للمرشــــح�ن�وكــــذا�مراقبــــة�الدعايــــة�،�محطــــات�Uذاعــــة�وقنــــوات�التليفزيـ

ـــية ـــات�٣٩.لZنتخابــــات�الرئاسـ ـــا�لZنتخابـ ـــا�للجنــــة�العليـ في�Ùصــــدار�التقريــــر�أول�مــــؤتمر�صــــحن�رئــــيس�اللجنــــة��ــــي�أإ¢�. ورفــــع�تقاريرهـ

ولكنـه�لـم�يحـدد��٤٠يوميـة،سـاعة�مـن�سـاعات�البـث�ال�١٤شرح�عمل�اللجنة�مشـ�Eا�إ�ـى�قيامهـا�برصـد�حـوا�ي��Lول�للجنة،ارحOي�

 Uميـــة�محـــل�الرصـــدالوســـائل�Zرصـــودة�مختلـــعي،�كمـــا�أنـــه�مـــن�غ�ـــ�Eف�روافـــد�UعـــZم�اصـــر ،�وإ�ـــى�أي�مـــدى�تمثـــل�هـــذه�العينـــة�ا

بينمـا�و  .الوسـائل�جنة�تراقب�جميـع�وسـائل�UعـZم�ارئيـة�واسـموعة�القوميـة�والخاصـة�وال�ـ\�تتجـاوز�مئـاتلون�الاتخيل�ان�تك

   ٤١.وردت�إشارة�لعدد�من�الشبكات�Uذاعيةاملوكة�للدولة��ي�التقرير�الثاني .oول �ت��ي�التقرير الم�ترد�أية�إشارة�ل¨ذاع

                                                             
ــة،�بعنــــوان�٣٤ ــدد�مـــن�انظمــــات�الحقوقيـ ــامل�ن�ف�Õــــا�ان��ـــاك�واضــــح�لحريـــة�UعــــZم "زيـــد�مــــن�اعلومـــات�أنظــــر�بيـــان�لعــ : عOـــى�الــــرابط�التــــا�ي إغـــZق�وســــائل�UعــــZم�UســـZمية�والقــــبض�عOـــى�بعــــض�العـ

http://www.cihrs.org/?p=6910   
،�عقــب�٢٠١٣ديســم�٢٦��EFــا�منــذ�والعدالــة��ــي�الجريــدة�الناطقــة�بلســان�حــزب�الحريــة�والعدالــة�التــابع�لجماعــة�Lخــوان�اســلم�ن،�وقــد�امتنعــت�مطــابع�مؤسســة�Lهــرام�عــن�طباع��جريــدة�الحريــة ٣٥

  . صدور�قرار�من�رئيس�الوزراء�ان�ذاك�يعت�EFجماعة�Lخوان�اسلم�ن�جماعة�إرهابية

   http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=1588615   ى�الرابطOعتجدونه�. ابريل�٢٤ ،�عددUعZم�تشكل�لجنة�تابعة�الدعاية�Lنتخابيةوزيرة�:  جريدة�Lهرام ٣٦
الحيـاد�UعZمـي��ـي�التغطيـة�"بعنـوان��عOى�قنـاة�التحريـر،بصراحة��حلقة�برنامجهذا�العوار�واقروه��ي���العالم�والخب��Eياسر�عبد�العزيز ناقش�كل�من�الدكتور�محمود�علم�الدين�والدكتور�صفوت� ٣٧

 ،�http://www.youtube.com/watch?v=652GH3hy5s4: عOى�الرابط�التا�ي�٢٠١٤مايو��٨بتاريخ��"Uنتخابية
 طالع�الرابط��ي�اصدر�السابق�� ٣٨
Eهـا،�لمواد�الدعائية��ـي�الشـوارع�واـؤتمرات�الجماه�Eيـة�وغ�لم�تحدد�اللجنة�اي�نوع�من�الدعاية�ينوط�باللجنة�مراقبا�óا،�وهل�يقتصر�Lمر�عOى�فنون�الدعاية�اذاعة��ي�وسائل�UعZم،�ام�تمتد�ل ٣٩

اسـتخدام�ابـاني�وانشـآت�ووسـائل�النقـل�وLنتقـال�املوكـة�تضـمنت�الحيلولـة�دون�) ٦و�٥اـادة��( وما��ي�امكانيـات�اللجنـة�للقيـام��Ôـذا�النـوع�مـن�اراقبـة؟�خاصـة�ان�ابـادئ�العشـر�لعمـل�اللجنـة

أواستخدام�ارافق�العامة�ودور�العبادة�وادارس�والجامعات�وغ�Eها�من�مؤسسات�التعليم�العامة�والخاصة��ي�الدعاية،�للدولة�أو�لشركات�القطاع�العام�وقطاع�oعمال�العام��ي�الدعاية�Uنتخابية�

عمـال�العــام��ـي�الدعايــة،�و�ــي�قطــاع�العـام�وقطــاع�o اسـتغZل�ارشــح�موقعـه�الرســم\�أو�وظيفتـه�أو�مهنتــه�بـأي�شــكل�مـن�oشــكال��ـي�الدعايــة�Uنتخابيــة�وانفـاق�oمــوال�العامـة�وأمــوال�شـركات�ال أو

 .ضوابط�رغم�اهمي��ا�وانما�تخرج�عن�مجال�وسائل�UعZم�وتحتاج�اليات�مختلفة�عن�الرصد�UعZمي�لقياس�تحققها

٤٠  ZعUداء�oللجنة�تقييم��Zول�كامLؤتمر�الصحفي�   http://www.youtube.com/watch?v=hzG7Z1yRl7A  :ى�الرابط�التا�يOعمي�لZنتخابات�الرئاسية�تجدونه�ا
  .٢٠١٤مايو��١٧مايو�وح��� ٣ والثاني�عن�الفEJة�من� مايو�٧-٣ح���كتابة�هذا�التقرير�صدر�عن�اللجنة�تقريران�فقط،�Lول�عن�الفEJة�من� ٤١
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لتكــون�معــاي��E ٤٢مــايو�٥تــم�توزيعهــا�عOــى�وســائل�UعــZم��ــي��داتمجموعــة�مــن�احــد ،�ــي�عشــر�مــواد�مــوجزة ،UعــZموضــعت�لجنــة�

ت�وانحيازات�اسممار ��يةلم�تتطرق�اللجنة�(  ٤٣مايو،�٣من��قر�óا�اللجنة�بدءً أداء�وسائل�UعZم�خZل�فEJة�الدعاية�ال�\�أتقييم�

 Uميةكشفت�ع�ا�الوسائل�Zع� UميوZن�قبل�هذا�التاريخو ع. (Eعـاي�̈عـZمملزمـة�فقـط�اشـار�لهـا� وقد�جاءت�أغلـب�ا �كاملـو �ل

Eعــاي�وحظــر�التعــرض�لحرمــة�،�الــرأيUعــZم�الخــاص�فيمــا�يتعلــق�فقــط�بمهنيــة�نشــر�نتــائج�اســتطZعات� للدولــة،�بينمــا�شــملت�ا

�قـــر�رئـــيسأإذ�. ي مـــن�ارشـــح�ن�وعـــائ�óZم،�وعـــدم�اســـاس�بالوحـــدة�الوطنيـــة�وقـــيم�ومبـــادئ�اجتمـــع�اصـــر �يالحيـــاة�الخاصـــة�� 

قـوم�بتجـريح�رشح�مع�ن�شرط�أ¢�تالقنوات�الخاصة�أن�تعلن�من�بداية�فEJة�الدعاية�انحيازها�حق��ي�اؤتمر�الصحفي�جنة�لال

  . ارشح�انافسوتشويه�

ـــر� -٢ ــــ ــــي�ا�بكــ ـــ ــام��ع�مــ ــــ ـــــف�Eهتمـــ ـــة�والكثيــــ ـــ ــــــاحات�ثابتـــ ـــــيص�مســـ ـــات�وتخصــــ ـــ ــــية�Eنتخابـــ ــــ ـــة�بقضـ ـــ �ناقشـــ

 مستجداSTا

ــي مـــن�النقـــاش�حـــول�قـــانون��يا�óـــا�بـــدءً ة�Lنتخابـــات�الرئاســـية،�بكافـــة�مجر اتفقـــت�جميـــع�وســـائل�UعـــZم��ـــي�اهتمامهـــا�ابكـــر�بقضـ

ا�óا�فيما�يتعلق�وقرار �واجتماعا�óااللجنة�العليا�لZنتخابات��أخبار ا�بتتبع�Lنتخابات�وما�دار�حوله�من�نقاشات�واعEJاضات،�مرورً 

الزمµـــ\�للتصـــويت�بالـــداخل�والخـــارج،�وقـــد�كـــان�للصـــحف�الســـبق��ـــي�هـــذا�الصـــدد،�كمـــا�كانـــت��ووضـــع�الجـــدول بتنظـــيم�العمليـــة،�

 E¾كoذاعاتا�بمتابعة�اماًم اهت�Uة،�مقارنة�بالقنوات�وEJنتخابية��ي�هذه�الفLلعملية�.  

إ¢�ان�هــذا�Lهتمــام�اكثــف�بالتوعيــة�والتثقيــف�قــد�تراجــع�بشــكل�ملحــوظ�خــZل�فJــEة�فــتح�بــاب�الEJشــيح،�وح�ــ��إعــZن�القائمــة�

بينما�بقيت�. احتمل�ن�للرئاسة�وعملية�جمع�التوكيZتال�ائية�للمرشح�ن،�حيث�صبت�وسائل�UعZم�اهتمامها�عOى�ارشح�ن��

  ٤٤.قناة�النيل�لtخبار��óتم�بفنون�التوعية�والتثقيف،�فكانت�Lك¾�Eتتبعا�لقرارات�اللجنة�العليا،�وشرح�ما�يصدر�ع�ا�تعليمات

ـــا� ـــم�غلـــــق�بـــــاب�الEJشـــــيح�ح�ـــــ��أومــ ـــتن�تــ ـــZم�انطلقــ ـــائل�Uعــ ـــ�–¢ســـــيما�الخاصـــــة–وســ خبـــــار�ارشـــــح�ن�أع��ـــــي�حمـــــZت�الدعايـــــة�وتتبــ

،�وتراجع�اهتمامها�بشكل�ملحوظ�بدء�الدعايةل الرسم\�وعداقبل�جميعها�ولقاءا�óم�ومؤتمرا�óم�وتحركات�حم�óZم�وال�\�بدأت�

ا�بالعمليـــة�Lنتخابيـــة،�هتماًمـــانـــت�القنـــوات�التلفزيونيـــة�oك¾ـــ�EاالفJـــEة�ك�هوخـــZل�هـــذ�.اشـــاركةوالتثقيـــف�والحـــث�عOـــى�بالتوعيـــة�

  .ساعةكل� خبار�عOى�رأسنشرات�o ��ي مكررة�أخبار )  ٣ -١( قاصرا�عOى�،للغاية�اذاعية�محدودً اهتمام�احطات�L �بينما�ظل

ت�الـذي�قـو ة�العمليـات�Lنتخابيـة،�ففـي�المع�بدء�مرحلة�الدعايـة�كانـت�معظـم�وسـائل�UعـZم�قـد�حجـزت�مسـاحات�ثابتـة�تابعـ

�خبــار�الصــفحات�oو�ــى،أباÙضــافة�إ�ــى��٤٥بعنــوان�ثابــت�تابعــة�العمليــة�Lنتخابيــة،�يــوميت�ن�خصصــت�فيــه�كــل�جريــدة�صــفحت�ن

 
ً

Zقنــاة�اختــارت�مــث�ONTV شــ�نأا�مخصصــة�ناقشــة�العمليــة�Lنتخابيــة�صــباًح �١ – مســاء�٧اهدة�كاملــة�مــن�تكــون�فJــEة�ذروة�ا

والنــــاس،��الــــرئيس�مثــــل�خاصــــة�با¢نتخابــــات�بــــرامج ،�والنيــــل�لtخبــــارالقــــاهرة�والنــــاس�اســــتحدثت�قنــــوات�مثــــلبينمــــا� ٤٦وتطورهــــا،

 .الEJتيب�عOى�الرئيس�ومصر 

  

                                                             

 .معل�Zذلك�بتأخر�اللجنة�العليا��ي�اعتماد�هذه�اعاي�Eمايو،���٨ي�اؤتمر�الصحفي�Lول�للجنة�يوم�عZمي،�oداء�U اللجنة�اعنية�بتقييم�لك�حسب�تصريح�رئيس�وذ ٤٢
  .متابعة�ورصد�الدعاية��ع�مية�و�ع�نية�pنتخابات�رئاسة�الجمهورية�قواعد�ومعاي��uبلجنة: لZطZع�عOى�مبادئ�عمل�اللجنة�العشرة�أنظر ٤٣
  .ابريل،�والفقرات�Lخبارية��ي�بداية�برامجها�الحوارية�٣٠-٢٠راجع�النشرات�Lخبارية�للقناة��ي�الفEJة�من��٤٤
،�و�ــي�الــوطن�) الطريــق�ا�ــي�القصــر(،�و�ــي�الجمهوريــة�) مصــر�تنتظــر�الــرئيس(،�و�ــي�الشــروق�) إ�ــى�الرئاســةالطريــق�(،�و�ــي�اصــري�اليــوم�) انتخــاب�الــرئيس(يحمــل�هــذا�الــف�الثابــت��ــي�oهــرام�اســم� ٤٥

  ).معركة�الرئاسة(
  ".رئيس�مصر"ساعات�عOى�oقل�بعنوان��٥كل�مذي¯ي�برامجها�اسائية��ي�استوديو�واحد�يجمعهم�يومًيا�دة��ONTVجمعت� ٤٦
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ــار�Eنفـــــرادات�و  -٣ ــــ��ك،�انحســـ ــــث�ا�شـ ــاهرة�البـ ـــامي�ظـــ ـــرامج�ا�نــــــاظراتتنــ ــــدة�مـــــن�بــ ــــكال�جديـ �وظهـــــور�أشـ

 ةيديوهات�التحليلو وEست

ــــEات� ـــــي�فJــ ــادة��ـ ــا�جــــــرت�العــــ ــــول�عOــــــى�عكــــــس�مــــ ـــــائل�UعــــــZم�حــ ـــراع�بــــــ�ن�وسـ ـــــن�الصـــ ــــات�مـ ـــوار Lنتخابــ ـــــرادات�بحـــ ـــــح�ن�اLنفـ ت�ارشـ

ــر��ــــي�هــــ�ة،�بــــداوتصــــريحا�óم�الخاصــــ لة�انافســــة،�أن�جميــــع�وســــائل�UعــــZم�لــــم�تعــــد�تعــــر�أي�اهتمــــام�ســــأ Lنتخابــــات�ولــــو�ذهoمــ

�ـــي�حـــوار��قنـــات�ن�فضـــائيت�ن مـــذيعان�تجـــد�مـــن�اقبـــول�أ،�فصـــار�ج�بـــ�ن�القنـــوات�الفضـــائيةوالـــدم�فانتشـــرت�ظـــاهرة�البـــث�اشـــEJك

ــEJك،   هنــــإ،�بــــل�حــــد�ارشــــح�نأاورة�حــــفضــــائية��قنــــوات�تشــــهد�ضــــم�ثــــZثأو��مشــ
ً

ــار�مقبــــو¢ صــــة�تــــذيع�لقــــاء�ذاعــــة�خا�أن�تجــــد�إصــ

  .لقرا�Úا�،�أو�صحيفة�خاصة�تفرغ�محتوى�اللقاء�ي�التوقيت�نفسه فضائيت�نمشEJك�ب�ن�قنات�ن�

ظـاهرة�الـدمج�بـ�ن�القنـوات�او�البـث�اشـEJك��أنوتجدر�Uشارة��ي�هـذا�الصـدد�أن�ثمـة�انحيـاز�واضـح�اقJـEن��Ôـذه�الظـاهرة،�حيـث�

إذ�مــا�تـــم�مقارن��ــا�بعـــدد�اللقـــاءات��،ال�ـــ\�كانــت�محـــدودة�نوعــا�مـــا��ـــي�لقــاءات�ارشـــح�عبــد�الفتـــاح�السيëــÎ\،تكــررت�بشـــكل�اوســع�

الهــواء��كمــا�أن�لقــاءات�ارشــح�Lول�جــاءت�جميعهــا�مســجلة،�بينمــا�أغلــب�لقــاءات�ارشــح�الثــاني�كانــت�عOــى،�UعZميــة�نافســه

�وتوجـه�عOـى�الهـواء�مباشـرة،�أنفسـهميحـاور�ارشـح�ن�اـذيع�ن��أن oجـدرذا�توخينا�العدالة�ب�ن�ارشح�ن�فربما�كان�إف. مباشرة

�ويـتمكن�مـن�قيـاس�انفعـا¢�óم�وانطباعـا�óم�بشـكل�تلقـائي،�مـا،مـن�اقارنـة�بـ�ن�برامجهنفسها،�ح���يتمكن�الناخـب��oسئلة الهم

  .ت�ااضيةبعدما�فرضت�نفسها��ي�Lنتخابا�Lنتخاباتفيما�يعرف�بفكرة�اناظرات�Lنتخابية�وال�\�غابت�عن�هذه�

ســـباب�رفـــض�حملـــة�عبـــد�الفتـــاح�السيëـــÎ\�الـــدخول��ـــي�منـــاظرة�أعـــZم�عـــن�متنوعـــة�تناقل��ـــا�وســـائل�U �أســـبابوبغـــض�النظـــر�عـــن�

مـــن�دون�( شـــكال�مـــن�بـــرامج�انـــاظرات�الوهميـــةأمـــع�منافســـه،�إ¢�أن�وســـائل�UعـــZم�قـــد�تحايلـــت�عOـــى�ذلـــك�باســـتحداث��إعZميـــة

ــحالقنــــوات�لع�ىحــــدإ فلجــــأت) حضــــور�ارشــــح�ن ة�جوبــــأصــــنعت�منــــاظرة�بــــ�ن��وأخــــرى ٤٧،قــــد�منــــاظرة�بــــ�ن�ممثــــل�حملــــة�كــــل�مرشــ

   ٤٩.بينما�لجأت�معظم�القنوات�للمناظرات�ب�ن�اؤيدين ٤٨،�Õمالكلمسجلة� حواراتمن��اقتطع��امحددة��أسئلةارشح�ن�عOى�

ــEً أ ـــEة�أا�كانـــــت�خ�ـــ ـــة�بالعمأ ظهـــــور بـــــرز�مســـــتجدات�هـــــذه�الفJــ ـــEامج�الخاصــ ـــرة�أن�فيـــــات�Lنتخابيـــــة،�فـــــرغم�لشـــــكال�جديـــــدة�مـــــن�الFــ كــ

ى�Oـــشـــكال�جديـــدة�عأضـــفاء�إ�ـــي��اعـــZم�بـــذلت�جهـــًد ن�وســـائل�U أ¢�إ ،انســـبيً �ةديو�التحليـــل�لحـــوارات�ارشـــح�ن�فكـــرة�قديمـــو Lســـت

ولكـــن�يبقـــى�الســـؤال� ٥١.ديو�للمشـــاركة��ـــي�عمليـــة�التحليـــلو دخـــال�عنصـــر�الحضـــور�الجمـــاه�Eي��ـــي�Lســـتإو �٥٠،يديو�التحليOـــو Lســـت

ــــ�م،� ــــوازن�بيـ ــــل�والتـ ــــ�ن�بالتحليـ ــــيوف�اعنيـ ــاي��Eاختيـــــار�الضـ ــــول�معـــ ــــار�حـ ـــرأيمـــــع�Lخـــــذ��ـــــي�Lعتبـ الخـــــاص�بضـــــرورة�تغ�ـــــ�EخFـــــEاء��الــ

  .اشاهد�يتلقاهاال�\��àراءلضمان�تنوع��Lستديوهات�التحليلية

 انتشار�ال�iامج�الساخرة�والهزلية،�وكثافة�استدعاء��ع�م�الحديث -٤

الºJامهــا��عــدممــن�البدايــة�UعZمــي،���Àــا��ــي�ال�ايــة�بــرامج�تعلــن�والتقيــيم�¢�تقــع�الFــEامج�الســاخرة�والهزليــة�داخــل�نطــاق�الرصــد�

حد�مZمح�أ يعد�انتشارهاإ¢�أن�الحر،��Uبداعة�هزلية�منفصلة�عن�الواقع،�وتدخل�ضمن�نطاق�ساخر تقر�أ�Àا�باعاي��Eاهنية�و�

 Uميــةالبيئــة�Zنتخابيــة،�إذ�عLتلقــ�يمكــن�إغفــال�مــا�تصــنعه�هــذه�الفنــون�مــن�تــ ¢�الحاضــنة�للعمليــة�اقــع،�ن�للو أث��EعOــى�قــراءة�ا

ثنــاء�عمليــة�ألباســم�يوســف�" الEFنــامج"مصــر��ــي�وقــف�برنــامج��MBCولعــل�هــذه�كانــت�حجــة�قنــاة� .ومــن�ثــم�عOــى�قــرارهم�التصــوي�\

والـــذي�" ســـيد�أبـــو�حفيظـــةمـــع�ســـعد�هللا�مســـائكم�أ"EFنـــامج�مشـــا�Ôة�تمامـــا�هـــو�برنـــامج�ن�القنـــاة�نفســـها�ســـمحت�بأLنتخابـــات،�إ¢�

 ًEى�نحو�سكث�Oرشح�ن�ع  ٥٢.اخر�ا�ما�يتطرق�للعملية�Lنتخابية�بالسخرية�والنقد،�ويعيد�قراءة�تصريحات�ا

                                                             
  ".رئيس�مصر"مايو،�برنامج��٨ ONTVعOى�سبيل�اثال�¢�الحصر،�راجع�قناة� ٤٧
  ".الرئيس�والناس"مايو،�برنامج��١١عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر،�راجع�قناة�القاهرة�والناس� ٤٨
  .مايو�١٧يوم��MBCعOى�سبيل�اثال�¢�الحصر�اناظرة�ب�ن�فريدة�الشوبا�Î\�ومحمد�هاشم��ي�برنامج�مصر�Lن�عOى�فضائية� ٤٩
  .مخصصة�لZنتخابات�الرئاسية" معظمها�مسائية" ،�ضمن�برامج�أغلب�القنوات�التلفزيونية�تخصص�ساعت�ن�عOى�oقل�يوميا�لتحليل�تصريحات�ارشح�ن ٥٠
  .سئل��م�وتعليقا�óم�عOى�تصريحات�وأداء�ارشح�نال�\�جمعت�مذيع�Õا��ي�استديو�تحليل�واحد�مع�مجموعة�متنوعة�من�الجمهور،حيث�يتلقي�اذيع�ن�ا�ONTVيقصد�هنا�قناة� ٥١
  http://www.youtube.com/watch?v=AME7EhHnUFM: عOى�الرابط�التا�ي" الرئيس" شاهد�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر�حلقة�بعنوان� ٥٢
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مــن�خــZل�فقــرات��ONTVا�قنــاة�يًضــأاســتدعته��جتمــا�ي،�ــي�البدايــة�عOــى�مواقــع�التواصــل�L ال�ــ\�ظهــرت��هــذا�النــوع�مــن�الFــEامج

مقتطفــات��ضا�كب�ــ�EعOــى�موقــع�اليويتيــوب،�فســمحت�القنــاة�بعــر òي�شــو،�واللــذان�حققــا�نجاًحــوبرنــامج�جــار " الجمهوريــة�تــي��ــي"

خبـار�أا�ًد يخبار�اليومية�وتحدتطرق�لكافة�o ال�\�ت" الفراخ"تجد�نشرة�أخبار�أيضا�والناس��و�ي�قناة�القاهرة�٥٣.م�ما�عOى�شاش��ا

  .ثر�عOى�فهم�اتلقي�للخEFؤ Lنتخابات�وارشح�ن�بطريقة�هزلية�ساخرة�ت

 oـــى�الجانـــب�Oحتجـــاج،إخـــر�تخصـــص�قنـــاة�الجزيـــرة�برنامجهـــا�وعLمـــا�تختـــاره�مـــن�مـــواد�فنيـــة�جـــادة�أو�ســـاخرة�¢ســـتدعاء�٥٤بـــداع� 

ا�ما�تتضمن�هذه�وكث�Eً . يوليو�٣يونيو�و�٣٠حداث�تع�EFعن�موقفها�الرافض�� ) الخ...شعار�أهات،�يو غاني،�مشاهد�تمثيلية،�فيدأ(

ؤسســـات�حيانـــا�أمـــن�ارشـــح�ن�أو�داعمـــ�Õم�ومؤيــد��م،�وتمتـــد� ا�للســـب�والتشــه�Eحياًنـــأاــواد�الســـاخرة�انحيـــازات�واضــحة�تصـــل�

�مقــاطع�مســجلة��كانــت�تعــرض�ف�Õــا�فقــط�٥٥"سيëــÎ\�لــيكس"بعنــوان��ليــةهز فقــرة�كمــا�تخصــص�القنــاة� .عضــاء�الحكومــةأو  الدولــة

  .سيÎë\عبد�الفتاح�الل

تـــة�نمـــاذج�مـــن�UعـــZم�الحـــديث�بـــدرجات�متفاو  –بمـــا�ف�Õـــا�اســـموعة�واقـــروءة– ٥٦عـــZموســـائل�U �بشـــكل�عـــام�اســـتدعت�معظـــمو 

بـوك� سموقـع�الفـيلتكون�حاضرة�بشكل�يومي�عOى�وسائل�UعـZم�التقليـدي،�حيـث�تنتقـي�كـل�وسـيلة�مـا�يـروق�لهـا�مـن�صـفحات�

عرض�عOى�لل�التحريرية�تيوب�ما�يتناسب�مع�سياس��اكما�تنتقي�من�فيديوهات�موقع�اليو و�تغريدات�عOى�موقع�تويEJ،�أتابعته،�

ــ��ا،�وه ̈عــــZم�الحــــديث�هــــذا�Lســـتدعاءنــــا�تكمــــن�خطــــورة�شاشـ ��ــــي�ظــــل�مZيــــ�ن�الرســــائل�ومنطقــــي�تقائيــــة�ضـــروري ،�فعنصــــر�Lنل

عـZم�UلكEJونـي�صـZحيات�U ن�أكمـا�. ثباتـهإ،�يصـعب�واضـح�ا�انحيـاز ي�جوهرهـ�ـنتقائيـة�ة،�ولكـن�L ققيتغ�Eة�كل�دLلكEJونية�ا

 Uحيات�Zم�العاممختلفة�عن�صZواد�الهزلية�والساخرة،�وذلك�نظرً ¢سيما�فيما��،ع  .ا�¢ختZف�طبيعة�الجمهور يتعلق�با

                                                             
  http://youtu.be/p9gFdVjnzP0: عOى�الرابط" استطZع�رأي�من�برنامج�جارòي�شو"شاهد�عOى�سبيل�اثال�حلقة�بعنوان� ٥٣
  :نماذج�من�حلقات�برنامج�ابداع�Lحتجاج�عOى�الرابط�التا�ي ٥٤

faiKJ&bctid=3513693442001-bJMxqhttp://link.brightcove.com/services/player/bcpid865919677001?bckey=AQ~~,AAAAyT9nkzk~,t3oKWSgFQjQ7gB5IcwGVc   
  .\السي�Îëي�فقرة�مخصصة�Ùذاعة�فيديوهات�ومقاطع�مسجلة�للمرشح�عبد�الفتاح�) قياًسا�عOى�ويكيليكس(سيÎë\�ليكس� ٥٥
  .ل�لتعليقات�ضيوفها�ومصادرهاجامو�أخبارها�UعZم�الحديث�كمصدر�� عOى��ااعتمادً �لقو�o،لهذا�النوع�من�الفنون�الساخرة�استدعاءً  oقلتظل�الوسائل�املوكة�للدولة��ي� ٥٦
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داء��عـــ�م�lـــي�تغطيـــة�Eنتخابـــات�الرئاســـية�خـــ�ل�الف�ـــ�ة�مـــن�أبـــرز�ا��حظـــات�حـــول�أ* 

  ٢٠١٤مايو��٢٠ –إبريل� ٢٠

وع�غائــب�عــن�اشــهد�مــن�التنــإذ�أن�،�UعZمــي�كمــا�هــو�الحــال��ــي�معظــم�Lنتخابــات�دأ�التنــوع¢�تعتFــ�Eهــذه�Lنتخابــات�مختFــEًا�بــ

طراف�الضـالعة��ـي�العمليـة�Lنتخابيـة،�فهـذه�Lنتخابـات�¢�يتسـابق�و�عOى�مستوى�o أبدايته،�سواء�عOى�مستوى�وسائل�UعZم�

. اتنوعـة،ال�\�مـن�افJـEض�أن�يلJـºم�UعـZم�بمراعا�óـاذوي�الخلفيـات��حـزاب�اختلفـة،و�ممثOـي�o أمـن�ارشـح�ن،�كب��Eف�Õا�عدد�

فـالعEFة�هـذه�اـرة�ليسـت�ب�ن�مرشح�ن�اثن�ن�فقط،��،�ي�التناول�UعZمي�التوازن �أبد�ًياحقيق�انما�تعد�هذه�Lنتخابات�مختEFً إو 

ومصــدرها،�وصــياغة�،�خبــاره�o ســاحة�هــذ يمتــد�oمــر�نمــاإخبــار�الخاصــة�بكــل�مرشــح،�و عــدد�o �تحقيــق�تــوازن�شــكOي�بتســاوي ��ــي

مقدما�óا�وLستنتاجات�ابنية�عل�Õا،�بـل�وطريقـة�إخراجهـا�وإبرازهـا�سـواء�بـالحجم�أو�اللـون�أو�اكـان�عOـى�نحـو�موضـو�ي�متـوازن�

مــن��و�مـن�ينــوب�ع�مــاأكــ�Zارشــح�ن��ةلــيس�استضـاف��ــي�هـذه�Lنتخابــات�oهــميعـزز�مــن�تكــافؤ�الفـرص�بــ�ن�ارشــح�ن،�كمـا�أن�

وقدرة��،كل�م�مال�ةسئلة�اوجهطبيعة�o تكمن�oهمية��ي�مراعاة�التوازن��ي�نما�إو �الحمZت�واؤيدين،�لفEJات�زمنية�متساوية،

  .UعZمي�ن�عOى�تحري�برامجهما�Lنتخابية�ومواقفهما�من�نفس�القضايا�محل�اهتمام�الناخب،�دون�محاباة�أو�تضليل

لتوازن�عند�إجراء�مقابZت�تلفزيونيـة�مـع�كـ�Zارشـح�ن،�إذ�أن�ثمـة�محابـاة�تتعلـق�بإذاعـة�حـوارات�فعOي�سبيل�اثال�¢�يتوقف�ا

مســـجلة�خضـــعت�لعمليـــات�اراجعـــة�واونتـــاج�رشـــح،�بينمـــا�ارشـــح�oخـــر�جميـــع�حواراتـــه�عOـــى�الهـــواء�مباشـــرة،كما�أن�اخـــتZف�

�ــي�محاصــرة�ارشــح�با�ســئلة�التكميليــة�والتوضــيحية�ال�ــ\��محــاوري�كــل�مرشــح�يجعــل�تــوازن�الحــوارات�مرهوًنــا�برغبــة�احــاورين

تلزمــه�بــالخوض��ــي�التفاصــيل،�oمــر�الــذي�قــد�يلجــأ�إليــه�الــبعض�بينمــا�يوظــف�الــبعض�oخــر�oســئلة�التوج�Õيــة�وUيحائيــة�ال�ــ\�

قبــل�وســائل�UعــZم��ناهيــك�عــن�الــدور�الــذي�تلعبــه�اقــدمات�والتوصــيفات�اســتخدمة�مــن. تصــب��ــي�ال�ايــة��ــي�مصــلحة�ارشــح

أثنـــاء�إجـــراء�مثـــل�تلـــك�اقـــابZت،�وال�ـــ\�قـــد�تحمـــل��ـــي�حـــد�ذا�óـــا�وزًنـــا�إضـــافًيا�للمرشـــح�ينقلـــه�مـــن�خانـــة�الضـــيف�إ�ـــى�خانـــة�مـــدير�

  .الحوار

ورغـم�أن�معظــم�وســائل�UعــZم�محــل�الرصــد�قــد�عمــدت�إ�ــى�التأكيـد�عOــى�حرصــها�عOــى�مبــدأ�التــوازن،�فخصصــت�الصــحف�لكــل�

ووضــعت�القنـوات�صــورتي�ارشـح�ن�عOــى�شاشــا�óا�بشـكل�دائــم،�واهتمـت�بتمثيــل�ارشـح�ن�أو�مــن�ينــوب��مرشـح�صــفحة�يوميـة،

ع�ما��ي�معظم�برامجها�الحوارية،�ونشـرا�óا�Uخباريـة�Uذاعيـة�والتلفزيونيـة،�إ¢�أن�قليـل�مـن�اتابعـة�ادققـة�للسـلوك�UعZمـي�

حيـــة�الكميـــة�تفـــوق�ارشـــح�عبـــد�الفتـــاح�السيëـــÎ\�عOـــى�نظ�ـــEه�حمـــدين�فمـــن�النا .قـــد�يكشـــف�عـــن�غيـــاب�بـــدأ�التـــوازن�الحقيقـــي

 Uهتمـــام�Lي��ـــي�معـــدل�òم�صـــباZعـــUمـــي��ـــي�جميـــع�وســـائل�Zـــا�قنـــاة�الجزيـــرة(ع�Õبمـــا�ف(�، oمـــن��EـــFخبـــار�ومســـاحات�فحـــاز�بعـــدد�أك

ــح�لــــها�و ا�كمًيــــال�ــــ\�تعكــــس�تح�ــــºً �،خبــــارعــــن�UعZنــــات�والفواصــــل�وشــــريط�o �ورقيــــة�وزمنيــــة�أكFــــE،�ناهيــــك ــى�مســــتوى�أ. اضــ مــــا�عOــ

ــمـــن�U �اتخـــذ�منـــاòي�عـــدة،�بـــدءً نفســـه�احتـــوى�واضـــمون�فثمـــة�انحيـــاز�واضـــح�للمرشـــح� ولـــيس�" اشـــ�E"صـــرار�عOـــى�نعتـــه�الـــدائم�بــ

والحـرص�الـدائم�عOـى�اسـتدعاء�مواقفـه�،�٥٧و�دعـوة�بنجـاح�مرشـح�معـ�نأتعليقـا�عOـى�سـؤال��"إن�شـاء�هللا"وإضافة�كلمـة��ارشح،

ا�بـالEJك��ºعOـى�دور�الجـيش��ـي�الفJـEة�ااضـية�وتمجيـد�انحيـازه�للشـعب�وجهـوده��ـي�فEJة�توليه�لوزارة�الدفاع،�مـرورً �ثناءإوانجازاته�

 Uرهــابمكافحــة� – oرشــأمــر�الــذي�¢�يمكــن�فصــله�عــن�كــون�  –�ن�مــن�خلفيــة�عســكريةححــد�ا
ً

التفــاوت�الواضــح��ــي�ى��ــإ�ووصــو¢

 oعمـــق� oســـئلة�وتوظيـــف� Uرشـــح�نيضـــســـئلة�التكميليـــة�وناهيـــك�عـــن�توظيـــف�العوامـــل�. احية�حـــول�الFـــEامج�Lنتخابيـــة�لكـــل�ا

  .Uخراجية�واختيار�oماكن�ام�ºة��ي�الصحف��خباره�وإبرازها�بألوان�وأحجام�وصور�ذات�جودة�عالية

   

                                                             
 .مايو�٨ا�لكلمة�إن�شاء�هللا��ي�أحادي+�م�حول�نجاح�السيÎë\��ي�Lنتخابات�الرئاسية،�راجع�عOى�سبيل�اثال�حلقة�برنامج�الرئيس�والناس�مذي¯ي�قناة�القاهرة�والناس�oك¾�Eاستخداًم  ٥٧
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  :نمط�من�وسائل��ع�م�محل�الرصدا�هذا�التقرير�lي�كل�س�uكز�عليه�تفصيليً !مر�الذي� 

 
ً
pع�م�ا�ملوك�للدولةفيما� :أوq٥٨يتعلق�با  

 oحظة�Zكمـا� ولية�عن�محاو¢ت�UعZم�املوك�للدولـة�تـو,ي�اهنيـة�ومراعـاة�التـوازن��ـي�متابعتـه�للعمليـة�Lنتخابيـة،تكشف�ا

تـــو,ي��يتعمـــد�مـــذي¯ي�قنـــوات�النيـــل�لtخبـــار�والفضـــائية�اصـــرية،�التأكيـــد�عOـــى�حياديـــة�التلفزيـــون�املـــوك�للدولـــة،�وحرصـــه�عOـــى

ة�نظــر�الطــرف�هــ�ــي�التغطيــة�UعZميــة�لZنتخابــات،�كمــا�عكســت�عمليــات�الرصــد�حــرص�اــذيع�ن�عOــى�طــرح�وج�والتــوازن �اهنيــة

  ٥٩.االغائب�عن�الحوار،�والتحفظ�عOى�تح�ºات�الضيوف�وسرعة�تصويب�أية�معلومات�غ��Eدقيقة�يتداولوه

ننا�لم�نقم�برصد�جميعها،�ولكن�عZم�املوكة�للدولة،�ليس�فقط�� عOى�جميع�وسائل�U �ها¢�يمكن�تعميم�هذه�اZحظة�نأإ¢�

ــابيفيمـــــا�ن�ثمـــــة�تفـــــاوت�واضـــــح��  ـــيلة���ـــ ـــداد�الوســ ـــات�اوضـــــوعية�واهنيـــــة،�ناهيـــــك�عـــــن�التفـــــاوت�بـــــ�ن�بـــــرامج�أو�أعــ �ـــــي�تـــــو,ي�درجــ

  .UعZمية�الواحدة

ى�العدالة��ي�توزيع�اساحة�بـ�ن�كـ�Zارشـح�ن،�تكشـف�بعـض�اZحظـات�أكيد�عOالتوالجمهورية�هرام�o �تيبينما�تحاول�جريدف

فــــرغم�أن�صــــحيفة�oهــــرام�تخصــــص�لكــــل�مرشــــح�صــــفحة�مســــتقلة،�إ¢�أن�. Uخراجيــــة�عــــن�تح�ºهمــــا�رشــــح�عOــــى�حســــاب�oخــــر

وز��ـــي�بعـــض�عمليـــات�الرصـــد�كشـــفت�عـــن�تكـــرار�تركـــز�UعZنـــات�التجاريـــة��ـــي�الصـــفحة�الخاصـــة�بارشـــح�حمـــدين�صـــباòي�لتتجـــا

كمـا�أن�الصـفحة��٦٠.oحيان�أك¾�Eمن�نصف�الصفحة�اخصصة�له،�بينما�تقـل�بشـكل�ملحـوظ��ـي�الصـفحة�اخصصـة�نافسـه

بينمــا�¢�تــأتي�أخبــار�منافســه�منفــرًدا��ــي�الصــفحة�oو�ــى،�" السيëــo"\Îو�ــى�لجريــدة�oهــرام�غالًبــا�¢�تخلــو�مــن�عنــوان�يحمــل�اســم�

�بمنافسهفقط�يتقاسمان�العنوان�أحيانً 
ً
  .ا،�ناهيك�عن�حرص�oهرام�عOى�نشر�صور�عالية�الجودة�للسيÎë\�مقارنة

أما�بالنسبة�لجريدة�الجمهورية،�فرغم�أن�عناوي�ا�تحمل�دائًما�إشارة�لك�Zارشح�ن�إ¢�أن�الجزء�الخـاص�بارشـح�عبـد�الفتـاح�

وكـذلك�الصـور�اصـاحبة��٦١لمرشـح،�أو�نعًتـا�ايجابًيـا�لـه،السيÎë\��ي�العنوان�أو�الخ�EFغالًبا�ما�يحمل�استمالة�عاطفية�ايجابيـة�ل

وبشـــكل�عـــام�تكـــتظ��٦٣.ناهيـــك�عـــن�التفـــاوت�الواضـــح��ـــي�عـــدد�oخبـــار�الخاصـــة�بكـــل�مرشـــح��ـــي�بعـــض�أعـــداد�الجريـــدة�٦٢.لtخبـــار

،\Îـëؤيدة�للمرشح�عبـد�الفتـاح�السيم�ارشـح�بينمـا�تختفـي�مـن�كـ�Zالصـحيفت�ن�أيـة�مقـا¢ت�رأي�تـدع�٦٤الصحيفت�ن�باقا¢ت�ا

،\îقــا¢ت�ذات�التوجــه�الســلبينمــا�تمتOــئ�صــفحات��٦٥حمــدين�صــباòي،�ويقتصــر�ظهــوره��ــي�صــحيفة�oهــرام��ــي�عــدد�قليــل�مــن�ا

ومـــن�الجـــدير�بالـــذكر��ـــي�هـــذا��٦٦.الـــرأي��ـــي�جريـــدة�الجمهوريـــة�بمقـــا¢ت��óاجمـــه�بعنـــف�جـــرد�ترشـــحه�أمـــام�وزيـــر�الـــدفاع�الســـابق

املوكــــة�للدولــــة�محــــل�الرصــــد�ترك�ــــºًا�عOــــى�عZقــــة�ارشــــح�حمــــدين�صــــباòي�بــــاÙخوان��الصــــدد�أن�الجمهوريــــة��ــــي�أك¾ــــ�Eالوســــائل

  ٦٨.أو�مقا¢�óا�٦٧اسلم�ن�سواء��ي�أخبارها

                                                             
 .جريدتي�oهرام�والجمهورية،�قناتي�النيل�لtخبار�والفضائية�اصرية�وراديو�مصر:يتناول�هذا�الجزء�الوسائل�املوكة�للدولة�محل�الرصد�و�ي�٥٨

اقتصادية�عOى�القناة��أوراقمن�برنامج�هذا�الصباح�عOى�النيل�لtخبار،�برنامج��إبريل ٢١عOى�الفضائية�اصرية،�حلقة��إبريل ٢٩برنامج�ال�اردة�وبكرة�حلقة�: راجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر 59

   مايو�١١برنامج�مباشر�من�مصر�حلقة��مايو،�٣حلقة�نفسها�
  مايو،�٦مايو،��٤: بتاريخ�oهرامجريدة��أعدادانظر�عOى�سبيل�اثال��٦٠
و�أمـايو،��٣عـدد��–مـايو،�أو�تنعتـه�بـالج-Eال�الـذي�ينتظـر�الحكـم��٢عـدد��-"تمكـن�مـن�إعطائـه�صـوتيأنـي�لـن�حـزين��: السيëـÎ\�صغر�متطوع��ي�حملـةأ" كأن�تركز�الجريدة��ي�عنوا�Àا�عOى�جملة�قول �٦١

السيÎë\�قادر�عOى�" ختار�عنوانم�ن�عام�اجلس�القومي�للمرأة�حول�اشاركة��ي�Lنتخابات�تأو�من�ب�ن�تصريحات�أالسيÎë\�زعيم�قوي�سيفوز�بسهولة،�: تختار�من�ب�ن�أخبار�الصحف�العاية�عنوان

  .إبريل ٢٢ –" توحيد�القوى�السياسية�لثقة�الشعب�به
  .مايو�٨عدد��١مايو،ص�٣عدد��٢مايو،�ص��٤عدد��٤راجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر�التفاوت�الواضح��ي�حجم�وجودة�الصور�استخدمة�للمرشح�ن�ص��٦٢
  . مايو�٨مايو،��٧،�إبريل ٢٨،�إبريل ٢٧: عدادأراجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر�صفحات�Lنتخابات��ي��٦٣
مقـا¢ت��ـي� �٥ك¾ـ�Eمـن��oيـاممقـا¢ت�يوميـا،�ويصـل��ـي�بعـض��٣تفوقت�جريدة�الجمهورية�عOى�جريدة�oهرام�بشكل�ملحوظ��ي�عدد�اقا¢ت�ال�\�تمتدح�ارشـح�عبـد�الفتـاح�السيëـÎ\،�بحـد�أدنـى��٦٤

 .فراغ�القيادة�بقوة،�رئيس�مصر�القادم�السيÎë\�يمt  قبطان�السفينة�القادم،�رئيس�مصر�وليس�مرشح،: ،�تحمل�هذه�اقا¢ت�عناوين�مثلعدد�واحد
 .صباòي،�وأغل.�ا�تطرق�له�بشكل�سلî\مقا¢ت�تتطرق�لحمدين��٥هرام�لم�يرد��Ôا�أك¾�Eمن�ي�با� أفعOى�سبيل�اثال�عOى�مدار�شهر�من�اتابعة�اليومية�لصفحة�الر  ٦٥
،�التصـــريحات�الشـــيطانية��ـــي�اســـألة�)مـــايو�٤(زعامـــات�كارتونيــة:الصـــفات،�م�ــا�عOـــى�ســـبيل�اثـــال�¢�الحصـــر��أمتوســط�مقـــال�ن�يوميـــا��ـــي�جريـــدة�الجمهوريـــة��óــاجم�حمـــدين�صـــباòي،�وتنعتـــه�بأســـو  ٦٦

 ،�إبريل L٢٨نتخابية�
  .إبريل ٢٣عدد��٤سيÎë\��ي�ص�خوان�لصباòي�وانشقون�للصوات�U أ: �EFبعنوانراجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر�خ ٦٧
  ،)مايو�٨(،�مقال�خطاب�حمدين�وخطاب�مرÎÏ\�إبريل ٣٠رهاب�عدد�،�اوصوم�ن�بوصمة�U إبريل ٢٣عدد�٢٣خوان�ص�داوود�وصباòي�وثال+�ما�U " راجع�عOى�سبيل�اثال�مقال��٦٨
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 Uملوكــة�للدولــة��ــي��ى�ــإشــارة��ــي�هــذا�الصــدد�وتجــدر�،�ن�بــدت�تلقائيــة�وغ�ــ�Eمقصــودةإة،�و خطــاء�تحريريــأتكــرار�وقــوع�الصــحف�ا

تجهيـل�اصـادر��أك¾ـ�Eمـن�مـرة��ـي�خطـأهـرام�فعOى�سبيل�اثال�وقعـت�جريـدة�o ولك�ا�تحمل�ش.�ة�انحياز�لصالح�أحد�ارشح�ن،�

،�يتعلـــق�معظمهـــا�بتحركـــات�حملـــة�ارشـــح�عبـــد�الفتـــاح�يـــة�خصوصـــية،�ومصـــادرها�معروفـــةأغ�ـــ�EاFـــEر��ـــي�أخبـــار�¢�تنطـــوي�عOـــى�

\Îëالجمعيات�(لفاظ�مثل�أاوي�ا�عميم�القابل�للدحض،�فاستخدمت��ي�عنتال ية��ي�خطأكما�تكرر�وقوع�جريدة�الجمهور �٦٩السي

 o o�،ــيةلحــــزاب�اهليـــة ــا...) سياســ ــاين�مواقفهـ ــا،ي�أر لــــفقــــط��الجريــــدة�واســــتطZع�،رغــــم�تبــ كمــــا�كشــــفت�اراقبــــة�عــــن��٧٠واحـــدة�م�ــ

  .ي�مجملها�انحياًزا�إيجابًيا�للمرشح�نفسهال�\�حملت���٧١العديد�من�oخبار�غ��Eاتسقة�مع�عناوي�ا��ي�جريدة�الجمهورية،

 Uملوكـــة�للدولــــة�الحـــذر�فيمـــا�يتعلــــق�بنشـــر�تـــم�رصــــد�حـــد�ارشــــح�ن،�أالخاصــــة�بـــدعم��عZنـــاتوبينمـــا�تتـــو,ى�معظــــم�الصـــحف�ا

ة�الجمهورية�لدعم�ارشح�عبد�الفتاح�السيo�،\Îëول�من�جمعية�القبائل�العربية�بإقليم�القنا�صحيفةإعZني�ن�فقط�نشر�óما�

�٣،�أمـــا�راديـــو�مصـــر�فلـــم�يتـــوخ�الحـــذر�نفســـه،�حيـــث�أذاع�بشـــكل�متكـــرر�يومًيـــا�٧٣والثـــاني�لنقيـــب�الفZحـــ�ن�بكفـــر�الشـــيخ�٧٢وســـيناء

  .للمرشح�عبد�الفتاح�السيÎë\،�بينما�لم�يتم�رصد�أي�إعZنات�للمرشح�انافس" تحيا�مصر"إعZنات�مختلفة�لحملة�

 عــZن�عOـى�قنــاة�إتــم�رصــد��مــايو،�١٣بدايـة�مــن�
ً

Zنتخابــات�مــزيLشـاركة��ــي�تحيــا�"�بجملــة�وشــعار�الفضــائية�اصــرية�للحــث�عOــى�ا

حــد�بمــا�قــد�يكشـف�عــن�تخOــي�القنــاة�عــن�عهــدها�وتحفظهــا�بإذاعــة�إعــZن�� �–شــعار�حملــة�ارشــح�عبــد�الفتــاح�السيëــÎ\–" مصـر

  .ارشح�ن

صـرية�بـالهجوم�عOـى�ارشـح�حمـدين�صـباòي��ي�السياق�ذاته�كشـفت�عمليـات�الرصـد�عـن�تكـرار�قيـام�بعـض�مـذي¯ي�الفضـائية�ا

إبريــل�علــق�اــذيع�عOــى��٢٢فعOــي�ســبيل�اثــال��ــي�حلقــة�برنــامج�عOــى�اســم�مصــر�بتــاريخ�. ٧٤والســخرية�منــه،�والــدفاع�عــن�منافســه

�Zي�قائòت�و¢�تليق�بحجم�التحدي.. ليس�هكذا�تكون�الرؤساء"تصريحات�لحمدين�صباZشكات،�oفكار�ال�\�تطرحها�¢�تليق�با

السفينة�"مايو��٧بينما�ذكر�اذيع�نفسه��ي�حلقة�أخرى�من�الEFنامج�بتاريخ�". ف¼\��ي�ال�اية�مجموعة�أرقام�ممكن�أي�حد�يقولها

اصرية�تحتاج�Lصطفاف�والتكاتف�لتتمكن�من�العبور�وده�الOي�طرحه�السيÎë\�لكن�كث��Eممن�يريدون�الركوب�هذه�السفينة�

  ٧٥".يةربما�يريدون�مصالحهم�الشخص

عن�ارشح�حمدين�صـباòي�بشـأن�محاكمـة�السيëـÎ\�" اسربة"اهتماًما�خاًصا�بالتصريحات��الفضائية�اصريةكما�أولت�القناة�

�عــــن�حملـــة�كــــ�Zارشـــح�ن�ناقشــــة�التصـــريحات
ً

Zإ¢�أن�القنــــاة�ســـاهمت��ــــي�نشـــر�هــــذه�. حـــال�وصــــوله�للحكـــم،�واستضــــافت�ممـــث

إعـدادها�تقريـر�خـار/ي�يسـتطلع�أراء�اـواطن�ن��ـي�تلـك�التسـريبات�الخاصـة�بمحاكمـة��التسريبات�والتأكيـد�عOـى�صـح��ا�مـن�خـZل

  ٧٦.صباòي�للسيÎë\،�وقد�حملت�كل�Uجابات��ي�التقرير�هجوًما�عOى�حمدين�صباòي

إ¢�أن�ضـيوفها�أما�قناة�النيل�لtخبار�فرغم�أن�مذيع�Õا�كانوا�oك¾�Eحرًصا�عOى�التحOي�بالطابع�الخFـEي�غ�ـ�EاقJـEن�بإبـداء�الـرأي،�

،\Îــëتعصــًبا�للمرشــح�عبـد�الفتــاح�السي�Eك¾ــoقـل�تنوًعــا�وoواضــح�إزاء��٧٧�ºضــافة�إ�ــى�أن�فواصـل�القنــاة�حملــت�شــبه�تح�ــÙهــذا�با

\Îـــëرشـــح�عبـــد�الفتـــاح�السيفالقنـــاة�تتعمـــد�تكـــرار�إذاعـــة�oغـــاني�واقـــاطع�اســـجلة�للمرشـــح�وقتمـــا�كـــان�وزيـــًرا�للـــدفاع،�وكـــذا�. ا

Oع�ºك�EJمر�الذي�تتعمد�الo�،رهابUنتقالية�ومحاربة�Lرحلة��–وإن�كان�متبًعا�قبل�انطZق�سباق�الرئاسة–ى�دور�الجيش��ي�ا

                                                             
،�خFـ�Eبعنـوان�حملـة�السيëـÎ\�تعلـن�التشـكيل�ال�ـائي�للجنـة�الشـباب،�إبريـل ٣٠ oهـرام" اقبـل�oسـبوعالسيÎë\�يعـرض�برنامجـه�Lنتخـابي��ـي�خطـاب�" سبيل�اثال�¢�الحصر�خ�EFبعنوان�عOىراجع��٦٩

 إبريل ٢٠عدد�
 .إبريل ٣٠عدد�"تؤيد�السيÎë\�رئيسا�صر��oهليةالجمعيات�" راجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر�خ�EFبعنوان ٧٠
شـارة�لـه،�وكـذا�الخFـ�Eالخـاص�بالقبائـل�إيـة�أإبريل�والذي�لم�يرد��ـي�الخFـ�E ٢٧عدد�" نت�قادر�عOى�التغي��Eمن�أمريكا�لدعم�النسرأانطلق�" الخ�EFالذي�يحمل�عنوان راجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر ٧١

Eإبريل �٢٣ي�عدد� العربية�تعلن�تأييدها�للمش��\Îëحتفال�بذكرى�تحرير�سيناء�و¢�يتعلق�بالسيZعن�مؤتمر�ل�EFرغم�أن�الخ. 
  ٢٠١٤مايو��٦الصفحة�oو�ى�عدد��-جريدة�الجمهورية�٧٢
  .oو�ى،�الصفحة�٢٠١٤مايو��٧الجمهورية��٧٣
 "حZمأك�EJما�بيعملش�أعية،�واق¯ي�قك¾�Eواأنه�أ" السيÎë\عبد�الفتاح�مايو،�حيث�قالت�اذيعة�عن�ارشح��٨سبوع�يوم�خر�o أراجع�عOى�سبيل�اثال�حلقة�برنامج� ٧٤
 .٢٠١٤مايو�٦�،١٣،�وكذا�برنامج�عOى�اسم�مصر�يوم�٢٠١٤مايو��٥حلقة�برنامج�مصر�تنتظر�الرئيس�يوم�: أنظر�أيضا ٧٥
 ٢٠١٤ إبريل ٢٦يوم��-الفضائية�اصرية�-برنامج�عOى�اسم�مصر�٧٦
 .٢٠١٤ مايو�١٠وراق�اقتصادية�حلقة�أبرنامج�،�مايو�٥برنامج�هذا�الصباح�حلقة� ،إبريل ٢٩يوم� حلقة�برنامج�قضايا�تشريعية،�وبرنامج�من�القاهرة: راجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر�٧٧
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  ٧٨.صار�بعد�ترشح�وزير�الدفاع�السابق�نصب�رئيس�الجمهورية�يحمل�ش.�ة�الدعم�له

القومية��ي�حواره�بEFنامج�هذا�الصـباح�عOـى�النيـل�لtخبـار��رئيس�تحرير�جريدة�اساءيأتي�هذا��ي�الوقت�الذي�يعEJض�فيه�نائب�

�Zـى�أن�النتيجـة�مرهونـة�بالصـندوق�قـائOذيعة�التأكيد�عالشـعب�كلـه�.. إحنـا�بنقـول�حقـائق�ده�مـش�وقـت�حياديـة"عOى�محاولة�ا

Eش�  ٧٩".مع�ا

  ٨٠:فيما�يخص��ع�م�الخاص: اثانيً 

الثZثة،�تكمن��ي�انحيازه�الواضح�للمرشح�عبد�الفتاح�السيÎë\،�عOى�حساب�هناك�سمة�عامة�جمعت�UعZم�الخاص�بروافده�

منافســه،�ورغــم�أن�عــدًدا�مــن�الوســائل�UعZميــة�قــد�حاولــت�التحايــل�عOــى�هــذا�Lنحيــاز�بــبعض�مظــاهر�التــوازن�الشــكOي،�إ¢�أن�

ن�oخرى��ي�درجة�انحيازها�وطرق�عمليات�الرصد�كشفت�عن�سطحية�هذا�التوازن،�مع�oخذ��ي�Lعتبار�اختZف�كل�وسيلة�ع

فبينمـــا�حرصـــت�الصـــحف�الخاصـــة�عOـــى�تـــو,ي�الحـــذر��ـــي�UعـــZن�عـــن�مواقفهـــا�انحـــازة،�كـــان�إعZميـــو�. تعب�Eهـــا�عـــن�هـــذا�Lنحيـــاز

ة�بــ�ن�التغطيــة�Uخباريــ�٩٠.٩٠القنــوات�الفضــائية�oك¾ــ�Eجــرأة��ــي�إعــZن�مــواقفهم�وقــرارا�óم�التصــويتية،�بينمــا�تــأرجح�أداء�راديــو�

  .اتوازنة�وLنحيازات�الواضحة�ذي¯ي�الEFامج�الحوارية

عZنــات�التوعيــة�والحــث�عOــى�اشــاركة،�بينمــا�جــاءت�إعOــى�مــدار�فJــEة�الرصــد�تنــوع�اهتمــام�وســائل�UعــZم�الخــاص�بنشــر�وإذاعــة�

 Ùخصصــة�ي�أصــحف�الخاصــة�الــثZث�تفــي�مــن�الخفبينمــا�تكــاد�ت. اعZنــات�دعــم�ارشــح�ن�قليلــة�جــًد نســبة�اســاحة�UعZنيــة�ا

عZنــات�الداعمــة�للمرشــح�عبــد�بالفواصــل�وU �٩٠:٩٠ذاعــة�إالقــاهرة�والنــاس�وصــدى�البلــد��و �ات�قناتــعZنــات�للمرشــح�ن،�امــتt إ

\Îــëنــات�حملــة�تحيــا�مصــر�بينمــا�ظهــرت�. الفتــاح�السيZإع"\Îــëرشــح�عبــد�الفتــاح�السي�ــي�نطــاق�محــدود��CBCعOــى�قنــاة�" حملــة�ا

عـــZن�ظهـــر�U ) مـــايو�١٨يـــوم�( وقبـــل��Àايـــة�الفJـــEة�اخصصـــة�للدعايـــة�بأربعـــة�ايـــام�تقريبـــا�. ONTVا،�واختفـــت�تمامـــا�مـــن�قنـــاة�جـــًد 

 oى�Oو�ى�عLي�للمرة�òنافس�حمدين�صبا  .مايو��١٩ي��ONTV،�واذاعته�ايضا�قناة�CBCول�للمرشح�ا

ــيم�التنــــوع�والتــــوازن�اليــــوم�والــــوطن��ــــي�تنازلهمــــا�اصــــري���\تتشــــابه�صــــحيفعOــــى�مســــتوى�الصــــحف�الثZثــــة�محــــل�الرصــــد،� عــــن�قــ

ونشــر�oخبــار�مجهولــة��٨١وااوضــوعية��ــي�تغطي��مــا�UعZميــة�لقضــية�ارشــح�ن،�إذ�تلجــأ�الصــحيفتان�غالًبــا�للعوامــل�Uخراجيــة

أرجحت�جريدة�الشروق�وعOى�الجانب�oخر�ت. والعناوين�العاطفية�للتعب��Eعن�انحيازا�óم�للمرشح�عبد�الفتاح�السيÎë\ ٨٢اصدر

مـا�بــ�ن�التغطيـة�اهنيــة�والتغطيـة�انحــازة�عOــى�مـدار�فJــEة�الرصـد،�ولك�ــا�تبقـى�oقــل�انحيــاًزا�بـ�ن�الصــحف�الـثZث،�كمــا�ُيحســب�

ال�ـــ\�امـــتtت��٨٣لهــا�تنـــوع�صــفحة�الـــرأي�الخاصــة��Ôـــا�مــا�بـــ�ن�معارضـــ�ن�لصــباòي�ومعارضـــ�ن�للسيëــÎ\�عOـــى�عكــس�بقيـــة�الصــحف،

  ٨٥.أو�الداعمة�للمرشح�عبد�الفتاح�السيÎë\�دون�غ�Eه�٨٤سلبية�بحق�ارشح�حمدين�صباòي،باقا¢ت�شديدة�ال

إبريـــل،�ورغــم�أن�الجريـــدة�أفــردت�للمرشـــح��٢٧�،٢٨انفــردت�جريــدة�الـــوطن�بحــوار�مبكـــر�مــع�ارشـــح�حمــدين�صــباòي،��ـــي�عــددي�

                                                             
مــن�خـر�حاجــة�تفكـر�ف�Õـا�ــا�تـأمن�o أالقـوة�دي�" وهـو�يقــول �\يـر�الــدفاع�عبـد�الفتـاح�السيëــÎثانيـة�بعنـوان��Àــر�النيـل�شــريان�الحيـاة�ويظهـر��ــي��Àايتـه�وز �٣١مـن�هـذه�الفواصــل،�فاصـل�مدتـه�دقيقــة�و�٧٨

�٢٥مصـر�يتضـمن�مشـاهد�مـن�تجمعـات� اسـلم\�يـا��غنيـة" كليـب"وهـو��،ثانيـة�٥٨الفاصـل�الثـاني�يحمـل�عنـوان�اسـلم\�يـا�مصـر�ومدتـه�دقيقـة�و" oول  القومي�لبلدك�لكن�فيه�حوار�ومصالح�نراع�Õا��ـي

وكذا�تذيع�القناة�فاصل�ثالث�حول�" وهللا�العظيم�الجيش�اصري�عOى�قلب�رجل�واحد" غنية�ويعلو�صوت�وزير�الدفاع�ثم�تتوقف�o �ةتلفخيونيو،�ثم�يعرض�تدريبات�لقطاعات�الجيش�ا�٣٠ويناير�

 Uمتحدثا�عن�شرف�مواجهة��\Îëدحخوان�يظهر�فيه�السيZماية�الب.  
  ٢٠١٤ إبريل ٢١بتاريخ��لtخبار نيل�حلقة�برنامج�هذا�الصباح�عOى�ال ٧٩
  .٩٠.٩٠ذاعة�راديو�إ،�صدى�البلد�والقاهرة�والناس،�و ONTV، CBCجريدة�الشروق�والوطن�واصري�اليوم،�وقنوات�: يشار��ي�هذا�الجزء�إ�ى�الوسائل�اصرية�الخاصة�محل�الرصد�و�ي ٨٠
٨١� Uـي�الجريـدة�واللـون�تـرتبط�العوامـل���EـFصـاحبة�لـه،�و�ـي�جميعهـا�عوامـل�وظف��ـا�الجريـدة�عخراجيـة�بموقـع�الخا�بحــق�JـEة�الرصـد�ايجابًيـفى�مـدار�Oـاسـتخدم��ـي�العنـاوين�وحجـم�وجـودة�الصـورة�ا

\Îëرشح�عبد�الفتاح�السي .ا
 .خبار�مجهولة�اصدر��ي�الصحف�الخاصة�الثZثة�محل�الرصد،�وبمعدل�يومي�ي�معدل�o �اشديًد �اسجلت�عمليات�الرصد�ارتفاعً �٨٢
وتنتقد�انحياز�الدولة�وUعZم�له�راجع�مقا¢ت�فهم\�هويدي�وعمرو��،للدولة�العسكرية�ةتعد�صحيفة�الشروق�الصحيفة�ال�\�يرد��Ôا�مقا¢ت�ترفض�ترشح�عبد�الفتاح�السيÎë\�وتعت�EFترشحه�عود�٨٣

 .حمزاوي�بأعداد�الجريدة
٨٤� oثال�¢�الحصر�مقا¢ت�ا�عOـى�حمـدين�صـباòي�ا�ضـاريً من�كتاب�مقا¢ت�الجريـدة�قـد�شـنوا�هجوًمـ�اجدير�بالذكر�أن�عددً . �ي�جريدة�اصري�اليوم�إبريل ٢٩و�٢٨و�٢٠�،٢٢عداد�راجع�عOى�سبيل�ا

\Îëبسبب�التسريبات�الخاصة�بمحاكمة�السي.  
ا�عن�شعب�مصـر�بجيشـه�وشـرطته�وكـل�مؤسسـاته،�وكـذا�مقـا¢ت�لهية�ومعÎë ًEF\�مبعوث�العناية�Uالسي: مايو،�والذي�جاء��ي�احدها��٤راجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر�مقا¢ت�جريدة�الوطن��ي��٨٥

  .إبريل ٣٠و�٢٣و�٢٠ا�مقا¢ت�جريدة�اصري�اليوم�يضً أوانظر�).مقا¢ت�مؤيدة�للسيÎë\�٤( وماي�٨الجريدة�نفسها��ي�
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��ــات�ال�ــ\�أشــارت�لهــا��ــي�الصــفحة�oو�ــى�تعكــس�مســاحة�كب�ــEة،�إ¢�أن�مطالعــة�oســئلة�والعنــاوين�ال�ــ\�تخ��óEــا�الجريــدة،�والتنو

ــًحا�للجريـــــدة�ضـــــد�ارشــــح�حمـــــدين�صـــــباòي،�فعنـــــاوين�الصــــفحة�oو�ـــــى�ركـــــزت�فقـــــط�عOــــى�تصـــــريحات�حمـــــدين�عـــــن� ــاًزا�واضـــ انحيــ

وال�ـ\�أوردهـا�حمـدين��ـي�سـياق�أهميـة�الـدعوة�للتFـEع�" اشـEJي�رئيسـك�بجنيـه"السيÎë\،�كما�أبرز�احرر��ـي�عنـاوين�الحـوار�جملـة�

إذ�اختار�احرر�أن�يحذف�" لست�مرشح�الثورة"ناهيك�عن�إبراز�عنوان�يقول�. لته�إ¢�أن�اختيارها�كعنوان�حمل�طابع�سلî\لحم

كمـــا�أن�oســـئلة�اوجهـــة�للمرشـــح�كانـــت�منحـــازة�نســـبًيا�لخصـــمه،�إذ�. فحملـــت�معµـــً��مغـــاير" بـــل�مرشـــح�مـــن�الثـــورة"بـــا2ي�الجملـــة�

انـا�حمل��ـا�"،�oمر�الذي�دفع�حمـدين�للـرد"�Eيستحق�شعبيته��نه�شايل�روحه�عOى�كفهاش�"ذكرت�الجريدة�أ�Àا�قالت�للمرشح�

  ".قبله

كـــذلك�تتعمـــد�جريـــدة�الـــوطن�Uســـاءة�للمرشـــح�حمـــدين�صـــباòي�وحملتـــه�مـــن�خـــZل�الـــربط�بـــ�ن�تصـــريحاته�وتصـــريحات�الـــرئيس�

\ÎÏين�العاطفيـة�ال�ـ\�تقتطعهـا�الجريـدة�مـن�ناهيـك�عـن�العنـاو �٨٧حملة�منافسـه" تقليد"أو�أن�حملته�تحاول��٨٦السابق�محمد�مر

السيëـÎ\�: مـايو��٤عـدد��١كلمات�ارشح�انافس�وال�\�غالًبا�ما�تتصدر�الصـفحة�oو�ـى�بـاللون�oحمـر�فتجـد�عنـوان��ـي�صـدر�ص�

عيش�آ¢ف�جنيه�شهرًيا�إزاي�ت�٥أصغر�أسرة�تحتاج�: مايو�السيÎë\�٦متأثًرا�مش�هنام�عشان�الغZبة�تعيش،�وأخر��ي�صدر�عدد�

  ٨٩".حديث�العاطفة�وخطاب�رجل�الدولة: السيÎë\��ي�الطلعة�oو�ى: "أما��ي�صدر�اليوم�التا�ي�فقد�قالت�الجريدة�٨٨جنيه�٣٥بـ�

أما�بالنسبة�للقنوات�الفضائية�محل�الرصد،�فرغم�انحيازها�جميًعا�للمرشح�عبد�الفتاح�السيÎë\�إ¢�أنه�¢�يمكن�الجمـع�بيـ�م�

الغــت�قنــاتي�صـــدى�البلــد�والقــاهرة�والنــاس��ـــي�معظــم�برامجهمــا�ونشـــرا�óما�وفواصــلهما��ــي�Lنحيـــاز��ــي�قواســم�مشــEJكة،�فبينمـــا�ب

Lيجابي�للمرشح�عبد�الفتاح�السيÎë\�وهجوم�إعZم�Õما�استمر�عOى�منافسه،�بعدما�أعلن�معظم�إعZم�Õما�قـراراهم�التصـوي�\�

. ONTVو�CBCإن�ثمة�تفاوت�واضح��ي�أداء�UعZمي�ن��ي�قناتي�لصالح�ارشح�عبد�الفتاح�السيÎë\،�ودفعوا�اتلق�ن�لتبنيه،�ف

إذ�تتفـــاوت�درجـــة�انحيـــاز�UعZميـــ�ن�ف�Õمـــا��حـــد�ارشـــح�ن�عOـــى�حســـاب�oخـــر،�كمـــا�أن�بعـــض�UعZميـــ�ن��ـــي�القنـــات�ن�لـــم�يتبنـــوا�

oمـــر�الـــذي�. قـــرارا�óم�التصـــويتيةاتجـــاه�تصـــوي�\�محـــدد�ولـــم�يعلنـــوا�عنـــه،�بينمـــا�اختـــار�آخـــرين�مـــن�القنـــوات�نفســـها�Uفصـــاح�عـــن�

  .يجعل�التقييم�مرتبط�بشكل�رئيÎë\�بمقدمي�الEFامج�وليس�توجه�القناة

�إ�ــى�أن�التعامــل�مــع��٩٠بــأول�حــوار�مــع�ارشــح�الرئاÏــÎ\�عبــد�الفتــاح�السيëــONTV�،\Îو�CBCانفــردت�قنــاتي�
ً
وتجــدر�Uشــارة�بدايــة

مــرة�عOــى�مــدار��٢٤مــايو،�و�٣مــرة�خــZل�يــوم��١٢كــرر�برومــو�اللقــاء�ت(هــذا�الحــدث�انطــوى�عOــى�قــدر�هائــل�مــن�ابالغــة�والتضــخيم�

الـذي�انعكـس�بالضـرورة�عOـى�ارشـح�واتلقـي�كحـد�) ONTVمـايو�عOـى��٣مـرة�يـوم��٢٠،�وCBCمـايو�عOـى�قنـاة��٤فJـEة�الرصـد�يـوم�

̄ـــي�بـــل�ُيفJـــEض�أن�ا ــاء�القنـــات�ن�بـــالحوار�لـــم�يكـــن�متناســـًبا�مـــع�وضـــع�يفJـــEض�أنـــه�طبي رشـــح�هـــو�الـــذي�يســـ¯ى�ســـواء،�إذ�أن�احتفـ

  .لوسائل�UعZم�للوصول�لجماه�Eية�وليس�العكس

�٩١مــايو،�١٠كمــا�أنــه�¢�يمكــن�قيــاس�هــذا�القــدر�مــن�التضــخيم�للمرشــح�وللحــوار،�بمعــزل�عــن�تحليــل�أداء�القنــاة��ــي�اليــوم�التــا�ي�

تحـــدثت�اذيعــة�عــن�خصـــال��–"خـــارج�الحيــاد�UعZمــي"دقيقـــة،�ووصــفته�بأنــه��٤٥اســتمر�ــدة�–ففــي�مونولــوج�منفــرد�للمذيعـــة�

وصفات�ارشح�ال�\�س��ا��ي�حوارها�معه�فوصفته�بالصادق،�اباشر،�الحازم،�الحاسم،�الواضح،الواثق��ي�الشعب،�اتـدين،�

شـخص�مـن��٢٠كمـا�أعـد�برنـامج�هنـا�العاصـمة�تقريـًرا�¢سـتطZع�رأي�الشـارع�حـول�الحـوار،�فجـاءت�àراء�. الخ..استن�E،�اصOي،

                                                             
حيث�ربطت�ب�ن�هذه�الجملة�ال�\�" ذا�خرجت�الجماه��Eضديإتن4ى�أالطريق�لZتحادية�يبدأ�بجملة�س"مايو�بعنوان��٥عدد�الجريدة��ي��انظر�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر�خ�EFبالصفحة�السادسة�من�٨٦

 
ً
 .ورد�تصريحات�تحمل�اع��µنفسهأا�يضً أن�ارشح�عبد�الفتاح�السيÎë\�أ قالها�صباòي�ورددها�من�قبل�محمد�مرÎÏ\�متجاهلة

 ".رب�صدفة..حملة�حمدين�عOى�خطى�السيÎë\"مايو�بعنوان��٣خ�Eة�من�عدد�o نظر�عOى�سبيل�اثال�¢�لحصر�خ�EFبالصفحة�أ ٨٧
ا�تقاسـمه�ارشـح�ن�إ¢�أن�ثمــة�ن�العنـوان�شـكليً أورغـم��،"صـZح�وزيــادة�اعاشـات�وحملـة�صـباòي�تـنظم�عـروض�داتـا�شـوإاشـ��Eيتعهـد�ب"نـه��ـي�العنـوان�الثـانوي�لهـذا�الخFـ�Eقالـت�الجريـدة�أ¢حـظ��٨٨

 .اختيار�موضع�العنوانانحياز�واضح��ي�
الدسو2ي�يطارد�السيÎë\��ي�رحلة�"مايو�بعنوان��٧و�ى�يوم�ا�خ�EFبا� يضً أ عراج. و�ىا�تكرار�انفراد�ارشح�بخ�EFمم���ºي�الصفحة�o يضً أ¢حظ��.ONTVو�CBCول�عOى�قناة�شارة�لحديثه�o إكان�ذلك��ي��٨٩

 .م-ºله�ح���يشاهد�حوار�السيÎë\�ى�إقدامه�بعدما�لم�يجد��ي�الشوارع�الخالية�وسيلة�مواصZت�تسرع�به�أحول�قصة�مواطن�م��Î5عOى�" مبابة�للد2ي�للسيدةإالظZم�من�
٩٠  Uنافس��ي��اأيضً شارة�بأن�القناة�استضافت�كما�تجدر�  ن�ثمة�تفاوت�كب���Eي�تعامل�القناة�مع�ك�Zالحوارينأإ¢� )خرينآمع�مذيع�ن�أ(مايو��٨ارشح�ا
نـه�أمـايو،�ووصـف�ب�٧سـئلة�اطروحـة�مـن�الجمـاه��Eضـمن�برنـامج�رئـيس�مصـر�حلقـة�جاباتـه�عOـى�بعـض�o إطـار�إته�عن�ارشح�إ¢��ي�ا¢نطباع�ONTVلم�يتطرق�اذيع�اشارك��ي�الحوار�من�قناة��٩١

 .لية�صناعة�القرارآخر�ويحEJم�ي�o أرحب�الصدر�ومتقبل�للر 
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�٣٧هـذا�باÙضـافة�إ�ـى�سـاعة�و. يؤيدون�خطابه،�وشخص�واحد�فقط�تحفظ�عOى�عدم�استفاضته��ـي�قضـية�التعلـيم�٢١ي�إجما�

دقيقة��ي�زمن�حلقة�برنامج�هنا�العاصمة�اخصصة�Ùلقاء�الضوء�عOى�Lيجابيات��ي�حوار�ارشـح�مـع�مجموعـة�مـن�الضـيوف�

،�سواء�CBCالعاصمة�هو�oك¾�Eانحياًزا�للمرشح�السيÎë\�ب�ن�برامج�وبشكل�عام�يعد�برنامج�هنا��٩٢.جميعهم�من�مؤيدي�ارشح

رجــــل�(أو�العـــرض�Uخبـــاري�أو�تعليقــــات�اذيعـــة�وتوصـــيفا�óا�Uيجابيـــة�للمرشـــح�وحملتـــه�مثـــل��٩٣عOـــى�مســـتوى�اختيـــار�الضـــيوف،

. �خبــار�ومؤيــدي�منافســه�ناهيــك�عــن�التجاهــل�اتعمــد). وغ�Eهــا�مــن�التوصــيفات�Uيجابيــة... الدولــة،�حملــة�رصــينة�ومنضــبطة،�

�Eك¾ـــoي،�فهـــو�òـــى�أخبـــار�حمـــدين�صـــباOع�ºك�EJي�بـــالOمـــر�الـــذي�يحـــاول�برنـــامج�ممكـــن�تداركـــه،�إذ�يصـــنع�نوًعـــا�مـــن�التـــوازن�الشـــكo

مثOي�حملته،�
ً
ا�لتحركاته�وأنشطته�Lنتخابية،�إ¢�أنه�كث�Eًا�ما�كان�تناول�الEFنامج�يحمل�انحياًزا�سل�٩٤استضافة

ً
بيا�وoك¾�Eتطرق

إذا�ما�تداخل�ولو�تليفونًيا�عOى�برنامج�هنا�العاصمة�يكشف�عن�" ممكن"ضد�ارشح،�ولكن�من�الجدير�بالذكر�أن�مذيع�برنامج�

\Îë٩٥.انحياًزا�واضًحا�للمرشح�عبد�الفتاح�السي  

Eنـامج�الصـورة�بينمـا�يحسـب�ل٩٦�Fتعـد�مقدمـة�برنـامج�صـباح�أون�oك¾ـ�Eانحيـاًزا�للمرشـح�عبـد�الفتـاح�السيëـONTV�،\ÎعOـى�قنـاة�

  .إبريل،�والذي�اختتم�بدعوة�لم�تل��îلحوار�مماثل�مع�ارشح�انافس�٢٦الكاملة�إجراء�أول�حوار�مع�ارشح�حمدين�صباòي��ي�

ـــدأت� ONTVيمثــــل�برنـــــامج�رئـــــيس�مصـــــر�عOــــى�قنـــــاة� ــإوالـــــذي�بــ ـــي�أ ةذاعـــ  �٨و�ــــى�حلقاتـــــه��ــ
ً

Zــايو،�شــــك شـــــكال�الFـــــEامج�أا�مـــــن�جديـــــًد �مـــ

�٥تقريًبـا��(ن�تخصـص�لهـا�فJـEة�ذروة�اشـاهدة�كاملـة�أحـد��ى�ـإمـن�القنـاة�با¢نتخابـات��اشـديًد �ااهتماًمـLنتخابية،�ولكنه�يعكـس�

ا�للEFنــامج�لــم�ا�جديــًد ا�تفاعلًيــضــفى�بعــًد أ�ديو�الــذي�يضــم�معظــم�مــذي¯ي�القنــاةو ســتن�وجــود�جمهــور��ــي�L أ،�كمــا�)ســاعات�يوميــا

 الEFنـــامج�تم�ـــ�ºبـــالتطرق�لكافـــة�القضـــ. خـــرى أبـــه�بـــرامج��تحـــظ
ً

��ـــي�معظـــم�فقراتـــه�تـــو,ي�ايا�والتفاصـــيل�اتعلقـــة�بارشـــح�ن،�محـــاو¢

إ¢�أنـــه�مـــن�. حيانـــا�يضـــاف�لهـــم�شـــخص�لـــه�موقـــف�محايـــد�مـــن�كـــ�Zارشـــح�نأالتـــوازن�والتنـــوع�بوجـــود�ممثلـــ�ن�عـــن�كـــل�مرشـــح�و 

رها،�¢سيما��ي�ضوء�اختZف�داء�اذيع�الذي�يدي� ا�ن�تتفاوت�درجة�مهنية�فقراته�تبعً أالصعب�الجزم�بتوازن�الEFنامج�ككل،�إذ�

  .حد�ارشح�نوانحيازهم�� �ةصرار�بعضهم�عOى�إعZن�قرارا�óم�التصويتيإمواقف�اذيع�ن�من�ارشح�ن،�و 

،\Îـëورغـم�مـا�يشـوب��٩٧أفصح�معظم�مذي¯ي�قناتي�القاهرة�والنـاس�وصـدى�البلـد�عـن�تأييـدهم�التـام�للمرشـح�عبـد�الفتـاح�السي

هـــذا�التأييـــد�مـــن�تـــأث��Eواضـــح�عOـــى�حياديـــة�وموضـــوعية�بـــرامجهم،�ال�ـــ\�تكـــاد�تخلـــو�تماًمـــا�مـــن�مؤيـــدي�ارشـــح�انـــافس�ســـواء�عOـــى�

وتتــــو�ى�فقــــط�مــــدح�مواقــــف�وتصــــريحات�ارشــــح�عبــــد�الفتــــاح�السيëــــÎ\�وتتبــــع��٩٩أو�اــــداخZت�التليفونيــــة،�٩٨مســــتوى�الضــــيوف

  ١٠١.تقارير�استطZع�الجماه��Eحيث�تأتي�جميعها�مؤيدة�للفريق�السيÎë\ناهيك�عن��١٠٠خطواته�وأنشطة�حملته،

موقـــف�مســـاند��حـــد�ارشـــح�ن؛�وإنمـــا�تكمـــن�اشـــكلة��ـــي��–الخاصـــة–إ¢�أن�اشـــكلة�¢�تكمـــن��ـــي�تبµـــ\�هـــؤ¢ء�اـــذيع�ن�وقنـــوا�óم�

ــا�مــن�فمــن�جانبــه�يتعمـد�مقــدم�برنــامج�عOـى�مســئولي�\�الهجــوم�ع. طريقـة�تعــاملهم�مــع�ارشـح�انــافس
ً
Oــى�حمـدين�صــباòي�انطZق

بينمـا�ركــز�برنــامج�حقـائق�وأســرار�عOـى�أزمــة�التصــريحات�اسـربة�بشــأن�محاكمـة�ارشــح�حمــدين��١٠٢لــه" الجماعــة�Uرهابيـة"دعـم�

                                                             
ناقشة�وتحليل�حوار�ارشح�نفسه�عOى�قناة�سكاي�نيوز��ي�حضور�مجموعة�من�الضيوف�اؤيدة�له�فقط) مايو�١٢(صمة�خصص�فقرة�كاملة�بعد�يوم�ن�فقط�عالن�برنامج�هنا�اأجدير�بالذكر��٩٢ 
 .إبريل ٢٩لحصر�حلقة�هنا�العاصمة�ا�الضيف�ن�من�التوجه�نفسه�اؤيد�للسيÎë\،�راجع�عOى�سبيل�اثال�¢�اوغالبً �،يختفي�من�الEFنامج�وجود�ضيوف�داعم�ن�لحمدين�صباòي�٩٣
 .إبريل ٣٠برنامج�ممكن��ي��ةراجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر�حلق ٩٤
رئيس�صر�هيعمل�حاجات�كويسة� بقى�هلو�قدر�هللا�والراجل�د"ي�اختتمها�بجملة�والذ"ن��مايو،�مداخلة�مذيع�برنامج�ممكن�حول�لقاء�السيÎë\�باÙعZمي�٣هنا�العاصمة�حلقة��راجع�حلقة�برنامج�٩٥

 ."ن�شاء�هللاإ
  .مايو�١٠و�٩و��٨راجع�عOى�سبيل�اثال�حلقات�الEFنامج� ٩٦
  .عOى�قناة�القاهرة�والناس�ومقدمة�برنامج�حزب�الكنبة ،دلعOى�قناة�صدى�الب التحرير صالة،�ومقدمة�برنامج�رسراأمن�هؤ¢ء�UعZمي�ن،�مقدم�برنامج�عOى�مسئولي�\�ومقدم�برنامج�حقائق�و  ٩٧
ديوهات�قنـاة�صـدى�البلـد،�بينمـا�استضـاف�برنـامج�أجـرأ�الكـZم�عOـى�القـاهرة�والنـاس�سـيدة�قبطيـة�مؤيـدة�و اعـم�لحمـدين�صـباòي��ـي�اسـتلبحث�لـم�يـتم�رصـد�وجـود�ضـيف�واحـد�دعOى�مدار�فEJة�ا�٩٨

 ا�موجهً هاذيع�محاولة�تغي��Eتوجه�ي،�بل�تو�ىأبداء�الر إحقها��ي��ةلصباòي�ولك�ا�تعرضت�لهجوم�شديد�ومصادر 
ً

Lاية�الحلقةا�لها�سؤ�Àي��� " à�\إبريل ٣٠وذلك��ي�حلقة��"ن؟؟هل�اقتنع�. 
،�اعل��Õةبعاد�ايجابية�جديدأضفاء�إامج�التعليق�عل�Õا�و نو�ى�مقدم�الEF تي�ذعOى�مسئولي�\�حلقته�اليومية�لتلقي�اكاات�والرسائل�اؤيدة�والداعمة�للمرشح�عبد�الفتاح�السيÎë\،�إ يخصص�برنامج�٩٩

وكذا�يعتمد�برنامج�البلـد�اليـوم�عOـى�. مكاة�تليفونية�مؤيدة�للسيÎë\�ولم�ترد�مكاة�واحدة�لدعم�صباòي�١٧٢تلقى�مذيع�برنامج�عOى�مسئولي�\�عOى�فضائية�صدى�البلد��إبريل ٢١نه��ي�حلقة�أح���

 .هونات�الداعمة�للمرشح�نفسفيفكرة�تلقي�الرسائل�والتل
 .خرنشطة�ارشح�o � شارةإية�أعضاء�حملته،�دون�أنشطة�أو�أخبار�حول�لقاءات�واجتماعات�ارشح�أمعظم�برامج�القناة�تستعرض�يوميا� ١٠٠
 .لسيÎë\ل مؤيدينمواطن�جميعهم��٢٢مايو�جاء�مع���٧ي�) قناة�صدى�البلد( طار�برنامج�البلد�اليوم�إراجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر�استطZع�جماه�Eي��ي� ١٠١
  .مايو�٧،�وحلقة�الEFنامج�نفسه�إبريل ٣٠و�٢٧و�٢٦راجع�حلقات�برنامج�عOى�مسئولي�\��١٠٢
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ــــوت� ــــوأ�النعـ ــــباòي�بأسـ ــــن�صـ ـــل�مـ ـــاه��Eللنيــ ــــات�التليفونيـــــة�واســـــتطZعات�الجمــ صـــــباòي�للمرشـــــح�السيëـــــÎ\،�مفســـــًحا�اجـــــال�للمكاـ

الجانـــب�oخـــر�يركـــز�برنـــامج�حـــزب�الكنبـــة�عOـــى�فضـــائية�القـــاهرة�والنـــاس�عOـــى�صـــعوبة�وفـــاء�حمـــدين�صـــباòي��وعOـــى�١٠٣.وoلفـــاظ

و�ــي�الرسـالة�نفســها�ال�ــ\�أكــد�عل�Õـا�مــذيع�برنــامج�عOــى�مسـئولي�\�عOــى�قنــاة�صــدى�البلـد��ــي�اــرة�الوحيــدة��١٠٤بوعـوده�Lنتخابيــة،

ن��ي�قضايا�معينة،�حيث�افتتح�مـذيع�برنـامج�عOـى�مسـئولي�\�الحلقـة�ال�\�قررت�ف�Õا�القناة�عقد�مناظرة�ب�ن�تصريحات�ارشح�

ـا�قـالكم�"بجملة��\ÎـÏص،�فـاكرين�مرZم�وخـZي�هيعرف�ينفذ،�م�ن�عنده�القـدرة�مـش�كـOهم�نشوف�م�ن�ال،�وفيمـا�"يـوم؟�١٠٠ا

�
ً

Zنــامج�قــائEFحمــدين�هيفــرج�عــن�النــاس�الــرأي�العــام�¢زم�يكــون�عــارف�إن�" يخــص�موقفهمــا�مــن�قــانون�التظــاهر�تــدخل�مقــدم�ال

�أيًضــا�اســتخدمه�مقــدم�برنــامج�القــاهرة��١٠٥"الصــادرة�ضــدهم�أحكــام
ً

Zــى�فضــائية�القــاهرة��٣٦٠وقــد�كــان�قــانون�التظــاهر�مــدخOع

  ١٠٦.والناس�للهجوم�عOى�صباòي�وكذا�تصريحاته�الخاصة�بأحكام�القضاء

 و�ــى�حلقاتــه�ببدايــة�فJــE أا�كــان�برنــامج�الــرئيس�والنــاس�الــذي�انطلقــت�خ�ــEً أو 
ً

ا�ــدح�ارشــح�عبــد�الفتــاح��مفتوًحــة�الدعايــة،�مجــا¢

مقتطفـات�مسـجلة�مـن�لقـاءات�كـ�Zارشـح�ن��انـاظرة�بـ�نقـائم�عOـى�فكـرة�فالEFنـامج�. هالسيÎë\�وشن�هجوم�عنيـف�عOـى�منافسـ

إ¢�أن�ثمــة�. وتعليقــا�óم�عOــى�مجموعــة�مــن�القضــايا،�عOــى�أن�يقــوم�أربعــة�ضــيوف�ثــابت�ن��ــي�Lســتوديو�بتحليــل�إجابــات�ارشــح�ن

حــوار�مــن��ةجميــع�Uجابــات�اقتطعــانحيــاز�واضــح�ينطــوي�عOــى�اقتطــاع�تلــك�Uجابــات�مــن�ســياقها،�وكــذا�Lنتقائيــة��ــي�عرضــها،�ف

Îـــ ـــت�تبـــــدو�مثاليـــــ�\السيëــ ـــات�نموذجيـــــ�ةووطنيـــــ�ةكانــ ــ�يوالعكـــــس��ـــــ�ةوإجابــ ـــزاء�اقتطعـــ ا�تبـــــدو�مـــــن�حـــــوار�حمـــــدين�كانـــــت�دائًمـــــ�ةoجــ

ما�ــÎ\�عOــى�"بإنــه� ١٠٨ناهيــك�عــن�تعليقــات�احللــ�ن�شــديدة�Lنحيــاز�ال�ــ\�وصــفت�حمــدين�صــباòي��ــي�إحــدى�الحلقــات�١٠٧.ةعدائيــ

يبقى�رئيس،�هينتخبوه�Uخوان�والناس�بتوع�الشارع�الOي�مسقط�ن�بنطلو�Àم�مسطرة�أمريكا�وقطر،�جواه�غرور�وغل،�وهيموت�و 

  ".وعامل�ن�ضفاير

تتم��ºقناة�القاهرة�والناس�بتكرار�نشر�óا�Uخبارية،�وال�\�يعاني�مقدموها�من�إقحام�أراء�واستنتاجات�مكثفة�تتنا�ى�مع�الطبيعة�

تـتم�تZو�óـا�قبـل�قـراءة�الخFـ�Eوعنوانـه�oصـOي؛�بمـا�يضـفي�فهـم�خـاص��الحيادية�للنشرة،�كمـا�أ�Àـم�يقومـون�بوضـع�عنـاوين�لtخبـار 

يــد�الغــدر�تحــاول�النيــل�مــن�"كــأن�يبــدأ�قــارئ�النشــر�خFـ�Eمحاولــة�اغتيــال�اشــ��Eبجملــة�. �خبـار�النشــرة��ــي�ضــوء�عنــوا�Àم�التمهيــدي

Eشــ�التــوازن�والتنــوع��ــي�عــرض�أخبــار��ناهيــك�عــن�غيــاب". السيëــÎ\�يســتحق�LحJــEام"أو�يضــع�عنــوان�لخFــ�Eعــن�السيëــÎ\�يقــول�" ا

  .ك�Zارشح�ن��ي�النشرات�Uخبارية�للقناة

ظلــت�قناتــا�القــاهرة�والنــاس�وصــدى�البلــد�منفــردت�ن�ــدة�طويلــة�بإذاعــة�UعZنــات�اؤيــدة�للمرشــح�عبــد�الفتــاح�السيëــÎ\،�وال�ــ\�

وع�oول�مـــن�الدعايـــة�انطلقـــت�إعZنـــات�جديـــدة�و�ـــي�oســـب. عOـــى�القنـــات�ن) قبـــل�بـــدء�الدعايـــة( ٢٠١٤إبريـــل��٢٧بـــدأت�إذاع��ـــا��ـــي�

  .لدعم�ارشح�عبد�الفتاح�السيÎë\�عOى�قناة�القاهرة�والناس

كمـــا�تـــزدحم�فJـــEات�البـــث��ـــي�القنـــات�ن�با�غـــاني�والفواصـــل�الداعمـــة�للمرشـــح�عبـــد�الفتـــاح�السيëـــÎ\�م�ـــا�ســـيادة�اـــواطن�لحســـ�ن�

بمشاهد�للجيش�خـZل�Lنتخابـات�وLسـتفتاءات�السـابقة�وصـور��الجاسم\،�أغنية�مصر�جميلة�حمد�طه�وال�\�تأتي�مصحوبة

  . للسيÎë\،�أغنية�قلî\�معاكي�ازيلة�بشعار�إدارة�الشئون�اعنوية،�أغنية�خدوا�بالكم�دي�مصر�لنانÎë\�عجرم

خمسـينة��فقـد�كـان�مـذيعوه�شـديدي�الهجـوم�عOـى�ارشـح�حمـدين�صـباòي،�¢سـيما�مقدمـة�برنـامج�٩٠:٩٠أخ�Eًا،�بالنسبة�لراديـو�

                                                             

 إبريل ٢٥سرار�يوم�أراجع�حلقة�برنامج�حقائق�و �١٠٣ 
مـايو��٥ا�حلقـة�الEFنـامج��ـي�يًضـأنظـر�أ،�و إبريـل ٣٠م�ـا�حلقـة��وبشـكل�عـام�تكـرر�هجـوم�الEFنـامج�نفسـه�عOـى�ارشـح��ـي�حلقـات�عـدة. إبريـل ٢٧راجع�برنامج�حزب�الكنبة�عOى�القـاهرة�والنـاس�حلقـة��١٠٤

 .حول�الهجوم�عOى�صباòي�بسبب�شعار�النسر
 . Uخوانتصريحات�صباòي�تغ�Eت�بعد�تصريحات�اش��Eفيما�يتعلق�بمسألة��أنوقد�ركز�مقدم�الEFنامج�عOى�. مايو�٧برنامج�عOى�مسئولي�\�حلقة� ١٠٥
 .مايو�١عOى�القاهرة�والناس�يوم��٣٦٠راجع�حلقة�برنامج�القاهرة��١٠٦

السيÎë\�رجل�"،�"واحد�ييعمل�لقاء�تلفزيون�ةالسيÎë\�كفاي": مايو�١١جابة�عن�سؤال�حول�عدم�قيام�ارشح�ن�بمناظرة�قال��ي�حلقة�إجدير�بالذكر�أن�أحد�ضيوف�الEFنامج�من�احلل�ن�و�ي� ١٠٧

حمدين�مرشح�أه�و�لكنه�ليس�"،�"إحنا�مش�قدام�شخصيت�ن�متوازنت�ن�"،�"ختباراأص�Zمش�موضع��\السي�Îëةأنا�مندهش"... "ةيعمل�شو�عOى�حساب�اوضوعيحاول�و�حمدين�معارض�هي�ةدول

بيعرف�يجيب��–صباòى–امثل��ة،مكلمو �ةجل�دولب�ن�ر �ةمينفعش�نعمل�مناظر "،�"له�وزنه�التقيل�قوى �\حEJامى�لحمدين�بس�السيÎëامع�" ،"إحنا�بنتكلم�عOى�السي��Îëكأنه�شخص�عادى" ،"منافس

 ."أص�ZيشEJاكضد�فكر�حمدين�L �ةأمريكي�ةعمليه�ليEFالي�يد�ةاناظر " ،"مشاريع�و�أرقام�يبيعرف�يعمل�الحجات�دى�هو�بيعرف�يتكلم���شراجل�م�هلكن�السي��Îëد�يزااUفيه�

  .القاهرة�والناسمايو�من�برنامج�الرئيس�والناس�عOى�قناة��١٠راجع�حلقة� ١٠٨
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ــا�حملــــة�هجــــوم�مســــتمرة�عOــــى�ارشــــح��ـــي�معظــــم�حلقا�óمــــا، ــان�قادتـ ح�ــــ��قالــــت�عنــــه��١٠٩شـــاي،�ومقدمــــة�برنــــامج�مــــاذا�وــــاذا،�اللتــ

مناضــل،�واحــد�أرز2ــي�بيغµــ\�لصــدام�شــوية�وللقــذا�ي� يســم\�نفســه�واحــد�عاطــل�أي�واحــد�بلط7ــي�يســم\�نفســه�ناشــط،"إحــداهن�

بينمـــا�تنحـــاز�اـــذيعتان�بشـــكل�واضـــح�للمرشـــح�انـــافس�عبـــد�الفتـــاح�". ناصـــري شـــوية�ولحـــافظ�oســـد�شـــوية�وÙيـــران�شـــوية�بقـــى�

مايو�عOـى�خFـ�Eيتعلـق�ببكـاء�ارشـح�عبـد�الفتـاح�السيëـÎ\��٣السيÎë\،�فعOى�سبيل�اثال�تعلق�مقدمة�برنامج�ماذا�واذا��ي�حلقة�

للفقــراء،�كلــه�انحيــاز�للفــراء�والعــوز�الOــي��السيëــÎ\�دموعــه�غاليــة�أوي،�السيëــÎ\�أغرقــت�عينــاه�بالـدموع�عنــد�التحــدث"تـأثًرا�قائلــة�

  ".عند�الناس

ولك�ـــا�تتعمـــد�تكـــرار�إذاعـــة�أغنيـــة�تســـلم�oيـــادي�. عOـــى�الجانـــب�oخـــر�تحـــاول�Uذاعـــة�تـــو,ي�التنـــوع�والتـــوازن��ـــي�نشـــر�óا�Uخباريـــة

 oها�من�Eغاني�ال�\�تحمل�تأييًد وغ�،\ÎÏبشـكل�مكثـف،��ا�للمرشح�عبد�الفتاح�السيا Uنـاوكـذا�Zذيلـة�بشـعار�حملتـه�سـواء�ت�اع

  .و�تلك�الداعمة�لهأللحث�عOى�اشاركة�

ا
ً
  ١١٠فيما�يتعلق�باqع�م�الخاص�غ��uا�صري : ثالث

̈عــZم�غ�ـ�Eاصــري،�يصـعب�الجمـع�بي�مــا��ـي�أيــة�قواسـم�مشـEJكة،�لــيس�فقـط��ن�لهمــا� رصـد�التقريـر�نمــوذج�ن�مختلفـ�ن�تماًمـا�ل

إحـداهما�قنـاة�إخباريـة�(تخابيـة�ككـل،�وإنمـا�لZخـتZف�الجـذري�بي�مـا��ـي�طبيعـة�كـل�م�مـا�مواقف�مختلفة�تماًما�من�العمليـة�Lن

،�ومـــن�ثـــم�اخــتZف�درجـــة�اهتمامهـــا�بقضــية�Lنتخابـــات،�وكــذا�اخـــتZف�الفنـــون�UعZميــة�ال�ـــ\�يعتمـــدا�)وoخــرى�قنـــاة�للمنوعــات

ر�عOـى�اعتبارهـا�قنـاة�تـدعم�التيـار�UسـZمي�الـرافض�عل�Õا��ي�التغطية�والتحليل،�ناهيك�عـن�خصوصـية�قنـاة�الجزيـرة�مباشـر�مصـ

  .يوليو�ال�\�تعد�Lنتخابات�الرئاسية�واحدة�م�ا�٣لكافة�استحقاقات�

  فيما�يتعلق�بالتغطية��ع�مية�لقضية�Eنتخابات�lي�قناة�الجزيرة .١

�يـــدعم�خطا�Ôـــا�UعZمـــي�اـــروج�ل
ً

Zدلـــي�\Îـــëب�العســـكري "فكـــرة�وجـــدت�قنـــاة�الجزيـــرة��ـــي�ترشـــح�عبـــد�الفتـــاح�السيZنقـــL"ـــى�Oفع�،

ــEًا�لقضـــية�Lنتخابـــات�الرئاســـية،�إذ� ــاة�الجزيـــرة�اهتماًمـــا�كب�ـ عكـــس�أدا�Úـــا�أثنـــاء�Lســـتفتاء�عOـــى�التعـــديZت�الدســـتورية،�أولـــت�قنـ

رياضـــة��ـــي��١١١بمـــا��ـــي�ذلـــك�بـــرامج�مثـــل�صـــوت�الفـــZح،–تحولـــت�كافـــة�بـــرامج�ولقـــاءات�ونشـــرات�القنـــاة�للحـــديث�عـــن�هـــذا�الشـــأن�

خ..١١٢سياسـة، ولكــن��ـي�إطــار�شــديد�السـلبية�يتمحــور�بشــكل�رئيëـÎ\��ــي�الJــEويج�لفكـرة�غيــاب�الشــرعية�عـن�تلــك�Lنتخابــات،��–الــ

ويؤكــد�عOــى�عــودة�نظــام�مبــارك��١١٣ويعOــي�مــن�الخطــاب�الطــائفي�الــذي�يــربط�بــ�ن�نجــاح�عبــد�الفتــاح�السيëــÎ\�وتصــويت�oقبــاط،

  ١١٤.سيÎë\�وحملته�ومؤيديهوالحزب�الوطµ\�ومؤسساته�ممثلة��ي�ارشح�عبد�الفتاح�ال

وبــالطبع�¢�مجــال��ــي�هــذا�الســياق�للحــديث�عــن�التنــوع�واهنيــة��ــي�العــرض،�إذ�أن�حضــور�ارشــح�انــافس�يظــل�محــدوًدا�إذا�مــا�

ـــل�كث�ــــEًا��ــــي�حــــد�óا�للحــــض�عOــــى�العنــــف� ـــEة�تصـ ـــاحات�زمنيــــة�ســــلبية�كب�ـ ـــح�عبــــد�الفتــــاح�السيëــــÎ\��ــــي�مسـ قــــورن�باســــتدعاء�ارشـ

�والكراهية،�بل�إن�أحد�
ً

Zـي�مـش�هيمـوت�قـائò�\Îëستنكر�أن�السيoعمـار�بيـد�" مقدمي�الEFامج�عOى�القناة�قال�رًدا�عOى�ضيفه�ا

مش�هيموت�دلوق�\�هيفضل�عشان�الدم�الOي�سـال�ده،�ربنـا�هيسـيبه�قـدامنا�كـده�"فأجابه�الضيف�" هللا�ربنا�قادر�عOى�كل��Î\ء

  ١١٥"!لحد�ما�نرى�فيه�أية

Uخباريــة�كطريقـــة�لعــرض�تطـــورات�oحـــداث،��ــي�إطـــار�عــدد�كب�ـــ�Eمـــن�النشــرات�Uخباريـــة،�كمـــا�تعتمــد�الجزيـــرة�عOــى�فـــن�التقـــارير�

                                                             
 ٢٠١٤مايو��٣مايو،�وماذا�واذا��٢راجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر�برنامج�خمسينة�شاي��١٠٩
،�والـذي�يرجـع�السـبب�الرئيëـÎ\��ـي�اختبارهـا�إ�ـى�الحـرص�عOـى�تـوازن�العينـة�وتنوعهـا�بشـكل�يسـمح�لهـا�التعب�ـ�Eعـن�مختلـف�مصـر�MBC يتطرق�هذا�الجـزء�فقـط�لقنـاتي�الجزيـرة�مباشـر�مصـر�وقنـاة ١١٠

 .نماط�الكية�لوسائل�UعZم�محل�اتابعة��ي�اجتمع�اصري أالتوجهات�من�العملية�Lنتخابية،�ويرا�ي�فكرة�التنوع��ي�
 ."عيب�يا�جماعة�نمجد�شخص�ونطبل�له�كدة" إبريل�الذي�اختتمها�اذيع�بجملة ٢٠بتاريخ��راجع�عOى�سبيل�اثال�حلقة�الEFنامج ١١١
 ٢٠وكـذا�حلقـة��إبريـل، ٣٠ا�عOى�اجتماع�ارشح�مع�عـدد�مـن�الرياضـي�ن��ـي�حلقـة�ا�عOى�ارشح�عبد�الفتاح�السيÎë\،�وقد�بلغ�ذروة�هجومه�تعليًق برنامج�رياضة��ي�سياسة�من�أك¾�EالEFامج�هجوًم  ١١٢

 .لفاظ�خارجة�منسوبة�للمرشح�انسحبأاتعلقة�بانسحاب�مرت��Î9منصور،�حيث�عرض�الEFنامج�تقرير�يتضمن��ريلإب
 .٢٠١٤ إبريل ٢١راجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر�حلقة�برنامج�أسال�يوم� ١١٣
 .مايو�٣خبارية�يوم�،�تقرير�مسجل��ي�النشرات�U إبريل ٢١ل�أوبرنامج�اس�،إبريل ٢١يوم�) سئلة�الجمهور أفقرة�(حلقة�برنامج�مصر�الليلة�: الحصرراجع�عOى�سبيل�اثال�¢� ١١٤
 .٢٠١٤مايو��١برنامج�سكرت��Eالتحرير�يوم� ١١٥
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ويظــل�التعليــق�الصــوتي�حــرر�التقريــر�هــو�oك¾ــ�Eانحيــاًزا�بــ�ن�جميــع�وســائل�UعــZم،�. تســتخدمها�كنــوع�مــن�الفواصــل�بــ�ن�برامجهــا

�ـــي�زمـــن�"يفتـــتح�تقريـــر�إخبارًيـــا�بجملـــة�. راءة�موجهـــة�لtخبـــاروأك¾ـــ�Eمظـــاهر�خلـــط�الـــرأي�بـــالخ��EFـــي�الفنـــون�Uخباريـــة،�بمـــا�يضـــفي�قـــ

كاشف�تتساقط�فيه�oقنعة�والتماثيل�ازيفة�مشهد�الرياضي�ن�يلهثون�للقاء�ارشح�عبد�الفتاح�السيÎë\�صاحب�أك�EFمجـزرة�

�للــديكور�الــZزم�واســت"ويعلــق��ــي�تقريــر�أخــر�عOــى�ترشــح�صــباòي�بجملــة��١١٦)ح�ــ���Àايــة�التقريــر....بشــرية��ــي�العصــر�الحــديث
ً

كما¢

  ١١٧".الخ....لZنتخابات

ــــــــ� �١١٨"رئاســـة�الــــدم"،�"التمثيليـــة"،�"اهزلـــة�الرئاســــية"،�"اســـرحية"كمـــا�¢�تتـــواني�القنـــاة��ــــي�كـــل�موضـــع�عــــن�وصـــف�Lنتخابـــات�بـ

ناهيك�عن�النعوت�شـديدة�السـلبية�ال�ـ\�تصـف��Ôـا�ارشـح�عبـد�الفتـاح�السيëـÎ\��ـي�مختلـف�برامجهـا،�وال�ـ\�تصـاعدت�تـدريجًيا�

ـــا ـــذكر�م�ـــ ـــفات�نـــ ــــدة�صـــ ـــــفه�بعــ ـــزاد�وصـ ـــ�Eللدعايــــــة�Lنتخابيــــــة�فـــ ـــــبوع�oخ�ـــ ـــــي�oسـ ـــــا��ـ ــــى�ذرو�óـ ـــــلت�إ�ــ الفا�ــــــÎ\،الديكتاتور،�: ح�ــــــ��وصـ

  ١١٩.امي،�وغ�Eهاتآمر،احتل،�النازي،LنقZبي،�Lنتق

اهتمـــت�قنـــاة�الجزيـــرة�بكافـــة�تحركـــات�ارشـــح�عبـــد�الفتـــاح�السيëـــÎ\�للتعليـــق�عل�Õـــا،�وصـــنعت�روابـــط�شـــرطية�وهميـــة�بينـــه�وبـــ�ن�

كمـا�سـخرت��١٢١وبينـه�وبـ�ن�جمـال�مبـارك،�١٢٠نماذج�سلبية�متنوعة،�فكث�Eًا�ما�ربطت�القناة�بينه�وب�ن�رئيس�سوريا�بشار�oسد،

ومـع�وفـد�الطـرق��١٢٣كما�استنكر�ضـيوفها�لقائـه�مـع�UعZميـ�ن��Ô١٢٢ا�ب�ن�مرت��Î9منصور�وشوب�E،من�أعمال�اصالحة�ال�\�قام�

كمــا��óكمــت�القنــاة�بشــكل�شــديد�الســلبية�عOــى�العديــد�مــن�التصــريحات�ال�ــ\�تعــزز�كونــه�رجــل�متــدين،�ح�ــ��ســخر��١٢٤الصــوفية،

�
ً

Zوهو�"منه�أحد�مذي¯ي�القناة�قائ�\Îëلـو�واحـدة�سـت�مـا�هنا�تضاف�وظيفة�أخرى�إ�ى�الرسول�السي�\Îرجو�ـأنه�أصبح�الشـيخ�ا

  ١٢٥".بتخلفش�بقالها�كام�سنة�ممكن�تروحله

تحرص�قناة�الجزيرة�عOى�استدعاء�UعZم�الحديث��ي�كافة�قوال.�ا�UعZمية،�إذ�تفـرد�مسـاحات�زمنيـة�واسـعة�لقـراءة�محتويـات�

بـل�و�óــتم�بإعــداد�التقـارير�Uخباريــة�حــول��١٢٦وب،هجوميـة�عOــى�ارشــح�عبـد�الفتــاح�السيëــÎ\�عOـى�مواقــع�فــيس�بـوك�وتــوي�EJويوتيــ

ويمثـل�برنـامج�إبـداع�Lحتجـاج�أحـد�أهـم�نمـاذج��١٢٧.هذه�احتويات،�وكذا�تخصص�فقرات�يومية��ي�برامجها�وفواصـلها�لعرضـها

̈عـــZم�الحـــديث�حيـــث�يقـــدم�الEFنـــامج�مجموعـــة�مـــن�الفقـــرات�الفنيـــة�ال�ـــ\�تحمـــل�هجوًمـــا�ضـــاريً  ا�عOـــى�هـــذا�Lســـتعداء�Lنتقـــائي�ل

ارشح�عبد�الفتاح�السيÎë\،�م�ا�فيديوهات�محمد�باكوس�الساخرة،�ومقتطفات�من�أفZم�جوتيوب،�وأغاني�ومشاهد�تمثيليـة�

  ١٢٨.حملت�جميعها�هجوًما�عOى�ارشح

ح�ـ��¢�يمكن�الجزم�بأن�قناة�الجزيرة�تدعم�ارشح�انافس�حمدين�صباòي،�فقد�ناله�الكث��Eمن�الهجـوم��ـي�كث�ـ�Eمـن�برامجهـا،�

إ¢�أنه��ي�خضم�التعدي�امنهج�من�القناة�عOـى�ارشـح�عبـد�الفتـاح�السيëـÎ\،�تلجـأ�أحياًنـا��١٢٩،"الديكور،�الكومبارس"أن�نعته�بــ

. للمقارنــة�بينــه�وبــ�ن�ارشــح�حمــدين�صــباòي،�فتكــون�اقارنــة�لصــالح�حمــدين�الــذي�يــتم�توظيــف�مواقفــه�للهجــوم�عOــى�منافســه

                                                             
 .٢٠١٤ إبريل ٣٠برنامج�رياضة��ي�سياسة،�حلقة� ١١٦
  .٢٠١٤ إبريل ٢٠خبارية�لقناة�الجزيرة��ي�U تكرر��ي�النشرات��،تقرير�عن�غلق�باب�الEJشيح ١١٧
 .،�وكذا�معظم�النشرات�والتقارير�Uخبارية�بالقناةإبريل ٢٠حلقة�برنامج�عOى�مسئولي�\��ي�: اثال�¢�الحصرراجع�عOى�سبيل� ١١٨
  .مايو�١١،�وكذا�برنامج�عOى�مسئولي�\�٢٠١٤مايو��٨راجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر�حلقات�برامج�عOى�مسئولي�\،�مصر�الليلة�وحوار�خاص�يوم� ١١٩
  .مايو�١،�برنامج�حوار�خاص�٢٠١٤ إبريل ٢٥راجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر�حلقة�برنامج�مصر�الليلة�يوم� ١٢٠
  .٢٠١٤ إبريل ٣٠راجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر�حلقة�برنامج�سياسة��ي�رياضة�يوم� ١٢١
وردت�فيـه��óكـم�بعـض�مواقـع�التواصـل�Lجتمـا�ي�عOـى�أنحيـاز�ضـد�ارشـح�عبـد�الفتـاح�السيëـÎ\�وعرضت�تقرير�شديد�L  "هيصالح#" فقرة�كاملة�بعنوان�إبريل ٢٧خصص�برنامج�مصر�الليلة��ي� ١٢٢

بصــور��بينمـا�اختــتم�التقريــر ........... ثــارت�حفلــة�مـن�الســخرية�عOــى�مواقـع�التواصــل�Lجتمــا�يأا،�ا�واسـعً ن�يفيـق�مــن�الهاشــتاج�الشـه��Eالــذي�حقــق�انتشــارً أقبــل�" خFـ�Eاصــالحة،�وافتــتح�التقريـر�بجملــة

 .سقاط�شديد�Lنحيازإ�ي� .بناء�أسوانأين�اصالحة�من�أمن�سيواÎÏ\�هذه�oم�و " لقطات�من�مشرحة�مليئة�بالجثث�والدماء�وسيدة�مسنة�تبكي�من�أسوان،�وقال�
 .٢٠١٤مايو��٧لحصر�برنامج�سكرت��Eالتحرير�يوم�اراجع�عOى�سبيل�اثال�¢� ١٢٣
١٢٤  Uا��óي�نشر��EFى�النحو�التا�ي�٤يوم��خباريةصاغت�القناة�الخOب�ويقول�أنه�سيكون�خادًم : "مايو�عZنقLيدافع�عن��\ÎëبةالسيZا�للغ". 
  . ٢٠١٤ إبريل ٢٤برنامج�سكرت��Eالتحرير�حلقة� ١٢٥
  .٢٠١٤إبريل� ٢٠راجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر�تقرير�حول�انسحاب�مرت��Î9منصور�من�سباق�الرئاسة�مذاع�عOى�الجزيرة��ي� ١٢٦
نـاة�فيـديوهات�مسـجلة�عOـى�موقـع�اليوتيـوب�صص�برنامج�مصـر�الليلـة�فقـرة�ثابتـة�طالعـة�تعليقـات�الجمهـور�عOـى�مواقـع�التواصـل�Lجتمـا�ي،�وكـذا�برنـامج�سياسـة��ـي�رياضـة،�كمـا�تعـرض�القيخ ١٢٧

  .كفواصل�دائمة�ب�ن�برامجها
 .٢٠١٤ ريلإب ٢٩و٢٨و�٢٧و�٢١،٢٥راجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر�حلقات�الEFنامج��ي ١٢٨
  .٢٠١٤مايو��٣راجع�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر�فواصل�القناة�انقولة�عن�وسائل�التواصل�Lجتما�ي�يوم� ١٢٩
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أ�السيÎë\�حملته�بتغريدة�عOى�توي�EJبينما�تعهد�منافسه�الوحيد�حمدين�صـباòي��ـي�كلمـة�أذاعهـا�بد"كأن�تخرج�القناة�بخ�EFمثل�

ـــال�فـــــوزه�بالرئاســـــة ـــل�اصـــــري�ن�حــ ـــري�بحيـــــاة�كريمـــــة�لكــ ـــدهما�"،�أو�تقـــــول��ـــــي�تقريـــــر�١٣٠"التلفزيــــون�اصــ ــا�بصـــــدد�مرشـــــح�ن�أحــ إننـــ

  ١٣١"موتون نماذج�من�قرن�و�ى�وoخر�يردد�تحيا�مصر�ح���ولو�كان�أو¢دها�ي

�
ً

Zولديـه�رجاحـة�سـوف�"أو�يختتم�مذيع�حلقته�قائ�Eفبالتأكيد�أي�إنسان�لديه�ضم��،\Îëختيار�ب�ن�حمدين�والسيLولكن�إذا�تم�

  ١٣٢.يختار�حمدين،�فحمدين�شارك��ي�LنقZب�العسكري�نعم�لكن�عبد�الفتاح�السيÎë\�شارك�وقتل�الناس�وحرقهم

ــا�بــ�ن�ارشــح�ن�وتعــدي�متبــادل�بي�مــا،�وبــ�ن�مؤيــد��ما،�فتجــدها�وبشــكل�عــام�تحــرص�الجزيــرة�اخــتZق�الوقــائع�ا
ً
ل�ــ\�تعكــس�خZف

حملـــة�السيëـــÎ\�تضـــم�كـــل�رمـــوز�الفســـاد��ـــي�مصـــر�"إبريـــل�بـــأن�حمـــدين�صـــباòي�قـــال�أن��٢٢تؤكـــد��ـــي�صـــدر�نشـــر�óا�Uخباريـــة�يـــوم�

�يقـول�" وتمثل�القوة�القديمة
ً

Zا�عـاجEًFى�شاش��ا�خOي"وتثبت�عòحمـدين�صـبا :Îـëحملـة�السي�Eـا�جميـع�الفاسـدين�بمصـر�وكث�ـ�Ô�\

صــدر�اعلومــة�أو�الســياق�الــذي�قيلـــت�فيــه" مــن�رمــوز�مبــارك�Eـــي�فــت�التصــريح�نفســه�جــدير�بالــذكر�أن�القنــاة�وظ. دون�أن�تشــ��

ضـــد��"داعمـــ\�LنقـــZب"تصـــريح�خط�ـــ�Eمـــن�أحـــد��حيـــث�اعتFـــ�Eمقـــدم�الEFنـــامج�أنـــه�،إبريـــل�٢١اليـــوم�التـــا�ي��برنـــامج�مصـــر�الليلـــة��ـــي

لوصــف�هــذه�التصــريحات� –مؤسســة�حملــة�شــغل�عقلــك�الداعمــة�للسيëــÎ\–مــر�الــذي�دفــع�ضــيفة�الEFنــامج�o . الوحيــد�مرشــحه

  .ليب�القذرة�من�ارشح�حمدين�صباòيسابا� 

أخ�ــEًا�تمثــل�الفواصــل��ــي�قنــاة�الجزيــرة�اــادة�UعZميــة�oك¾ــ�Eانحيــاًزا�وoك¾ــ�Eتعب�ــEًا�عــن�توجهــات�القنــاة،�مــن�بــ�ن�هــذه�الفواصــل�

تكـرر�القنــاة�إذاعــة�فاصــل�يركــز�عOــى�قســم�عبــد�الفتــاح�السيëـÎ\�بــأن�الجــيش�¢�يطمــع��ــي�الحكــم،�وإذاعــة�Lحتجاجــات�العماليــة�

ينـــاير؟،�كمـــا�تكـــرر�إذاعـــة�فاصـــل�أخـــر�يعكـــس�اشـــتباكات�بـــ�ن��٢٥هـــل�نظـــام�السيëـــÎ\�ينحـــاز�طالـــب�ثـــورة�"والـــذي�ينت¼ـــ\�بجملـــة�

  ".محدش�منضار�إ¢�الغلبان،�حسبنا�هللا�ونعم�الوكيل"بجملة�والشرطة�ينت¼\�" انقZب"متظاهرين�رافض�ن�للـ

  مصر�MBCقناة��lيفيما�يتعلق�بالتغطية��ع�مية�لقضية�Eنتخابات� .٢

مصــر�نمــوذج�لقنــاة�انوعــات�ال�ــ\�تحــرص�عOــى�الحفــاظ�عOــى�تنــوع�برامجهــا�ح�ــ���ــي�زمــرة�oحــداث�السياســية،��MBCتمثــل�قنــاة�

ات�الفضائية�من�حيث�اساحة�الزمنية�ال�\�خصص��ا�لZنتخابـات،�إذ�يقتصـر�التطـرق�للقضـايا�oمر�الذي�يفسر�أ�Àا�أقل�القنو 

والـذي�يـذاع��ـي�التوقيتـات�نفسـها�ولكـن��ـي�" مصـر�àن"السياسية��ي�القناة�عOى�برنامج�يـومي�واحـد�هـو�يحـدث��ـي�مصـر،�وبديلـه�

  ".الجمعة�والسبت"أيام�العطلة�الرسمية�

أســـعد�هللا�"إ¢�أنـــه�مـــن�الجـــدير�بالـــذكر�أن�الEFنـــامج�الســـاخر�. همـــا�أهـــم�اـــواد�التلفزيونيـــة�محـــل�الرصـــدإذ�كانـــا�هـــذان�الEFنـــامج�ن�

والـــذي�يعـــرض�أســـبوعًيا�كـــان�قـــد�تعـــرض�بمنهجـــه�الســـاخر�لقضـــية�Lنتخابـــات�وتحديـــًدا�لفكـــرة�ضـــعف�فرصـــة�ارشـــح�" مســـائكم

ية��ــي�حلقتــ�ن�للEFنــامج�الفµــ\�أحOــى�مســا،�حيــث�تغµــ��كمــا�ورد�الحــديث�عــن�Lنتخابــات�الرئاســ�١٣٣.حمــدين�صــباòي��ــي�انافســة

\Îëذيع�ن��ي�أحدهما�بأغاني�مؤيدة�للمرشح�عبد�الفتاح�السي  ١٣٤.الضيوف�وا

مصــــر�باســــتطZعات�الــــرأي،�وتحــــاول�تــــو,ي�هنيــــة��ــــي�وعــــرض�نتائجهــــا،�اذا�تبقــــى��ــــي�أك¾ــــ�Eالقنــــوات��MBCبشــــكل�عــــام��óــــتم�قنــــاة�

  ١٣٥. �óم�التصويتية��ي�استطZعات�رأي�دورية�تشرف�عل�Õا�مراكز�متخصصةاهتماما�ببحث�توجهات�الناخب�ن�واتجاها

،�ورغم�أن�فكرة�اللقاء�كانت�قائمة��ي�جـزء�٢٠١٤مايو��١٤مصر�بحوار�مع�ارشح�حمدين�صباòي�وذلك��ي��MBCانفردت�قناة�

                                                             
 .٢٠١٤مايو��٣خبارية�يوم�القناة�U �اتخ�EFمكرر��ي�نشر �١٣٠
 تقرير�حول�بدء�الدعاية�Lنتخابية�للمرشح�ن��١٣١

ُ
  .٢٠١٤مايو��٣ذيع�يوم�أ

 .إبريل ٢٣برنامج�سكرت��Eالتحرير�حلقة� ١٣٢
  .٢٠١٤مايو��٢٠١٤�،٨مايو��١ خراجع�حلقات�الEFنامج�بتاري ١٣٣
 .٢٠١٤مايو��١٢حلقة�برنامج�أحOى�مسا�بتاريخ� ١٣٤
  .٢٠١٤مايو��٢و�ى�نتائجه�أسبو�ي�عرضت�أ�ي�قيام�الوسيلة�باستطZع�إضافة�هذا�باÙ  .مايو�١٤مايو،��١٣مايو،��٣راجع�عOى�سبيل�اثال�حلقات�برنامج�يحدث��ي�مصر�بتاريخ� ١٣٥
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يكـن�لـه�وقـت�كـا�ي�وأصـابه�سـوء��م�ا�عOى�إقامة�حوار�ب�ن�مؤيديه�ومريدي�خصمه�واقاطع�ن،�إ¢�أن�هذا�الجزء�من�الحلقة�لـم

ا�ل�اية�الوقت�نظرً Uدارة،�فتكررت�عمليات�مقاطعة�الضيف�والسائل�ن�وكذا�لم�يتمكن�ارشح�من�إجابة�العديد�من�oسئلة؛�

  .اخصص�بالEFنامج

القــول�عOــى�تحظــى�القنــاة�بإمكانيــات�تقنيــة�جيــدة،�ولكــن�عمليــات�الرصــد�كشــفت�عــن�بعــض�اشــكZت�اتعلقــة�بصــياغة�جمــل�

الشاشـــة�واقتطعـــة�مـــن�كـــZم�الضيوفــــ،�وال�ـــ\�جـــاءت�غ�ـــ�Eدقيقـــة��ـــي�بعـــض�oحيـــان،�وكـــذا�غيـــاب�التـــوازن�اطلـــوب�بـــ�ن�ضـــيوف�

بينما�حاول�الEFنامج��ي�فقراته�القليلة�ال�\�خصصها�لZنتخابات�أن�يرا�ـي�التـوازن��١٣٦حلقات�قليلة�من�برنامج�يحدث��ي�مصر،

  .من�اتساوي�بي�م�ي�اختيار�الضيوف�وإتاحة�الز 

  أبرز�السمات�ال~{�اش��كت�ف}Sا�جميع�وسائل��ع�م

 :أما�عن�أبرز�السمات�ال�\�اشEJكت�ف�Õا�جميع�وسائل�UعZم�محل�الرصد�ف¼\

 التأرجح��ي�نEFة�التغطية�الخاصة�باللجنة�العليا�لZنتخابات -١

العليــا�وتتبــع�قرارا�óــا،�إ¢�أن�ثمــة�تفــاوت�واضــح�نــال�هــذا�اتفقــت�جميــع�وســائل�UعــZم�محــل�الرصــد��ــي�اهتمامهــا�بأخبــار�اللجنــة�

فبينما�كشفت�اراقبة�عن�انحياز�ايجابي�من�قبل�وسائل�UعZم�املوكة�للدولة�لصالح�اللجنة،�وعدم�. Lهتمام�ونEFة�التغطية

التلفزيونيـة�ال�ـ\�تسـتطلع��تعرضها��ي�انتقادات�أو�تحفظات�من�قبل�ضيوف�ومصادر�هذه�الوسائل،�ناهيك�عن�إعداد�التقارير 

عOى�الجانب�oخر�نالت�اللجنة�العليا�هجوًما�متفاوًتا��ي�وسائل�. رأي�الجماه���Eي�أداء�اللجنة،�وال�\�غالًبا�ما�تحمل�توجه�ايجابي

  :UعZم�الخاص��سباب�عدة�بمكن�إجمالها��ي

 ١٣٧.التشدد��ي�تسجيل�بيانات�الوافدين�بالشهر�العقاري  �

 ١٣٨.يام�العطZتأي�عقاري�لعمل�التوكيZت�للمرشح�ن��البواب�الشهر�أفتح� �

الــذي�حصــل�عليــه�ارشــح�حمــدين��دون�هــذا�الرمــز بــعلنــت�اللجنــة�الرمــوز�أإضــافة�رمــز�النســر�للرمــوز�Lنتخابيــة�بعــدما� �

 .صباòي�فيما�بعد

تـم�تغــريم�أحــد�عـدم�تغــريم�ارشـح�حمــدين�صـباòي�جــراء�قيامـه�بمــؤتمر�صــحفي�قبـل�بــدء�الدعايـة�Lنتخابيــة،��ـي�حــ�ن� �

 ١٣٩.بمدينة�انصورة�جباره�عOى�نزع�الصقات�ال�\�وضعها�رشحه�قبل�بدء�الدعايةإمؤيدي�ارشح�انافس�و 

  ١٤٠.تقاعس�اللجنة�عن�البت��ي�مسألة�توزيع�حمZت�ارشح�عبد�الفتاح�السيÎë\�للمبات�موفرة �

 .ارها�الجهة�اشرفة�عOى�انتخابات�تعتEFها�القناة�غ��Eشرعيةمن�جان.�ا�انتقدت�قناة�الجزيرة�اللجنة�العليا�لZنتخابات�عOى�اعتب

 استدعاء�UعZم�الدو�ي�لخدمة�توجه�الوسائل�UعZمية -٢

̈عـZم�الـدو�ي�وحرصـها�عOـى�اطـZع�اتلقـي�عOـى�أبـرز� كان�من�اث��EلZنتباه�استدعاء�جميع�وسائل�UعZم�عOى�اختZف�توجها�óا�ل

إ¢�أن�هـــذا�Lســـتدعاء�غلـــب�عليـــه�الطـــابع�Lنتقـــائي�بشـــكل�واســـع،�إذ�. ة�عـــن�Lنتخابـــات�الرئاســـيةمـــا�ُيكتـــب��ـــي�الصـــحافة�العايـــ

ــائل�UعــــZم�الخاصــــة�قــــد� ــا�مــــن�كــــ�Zارشــــح�ن،�بــــل�أن�بعــــض�وســ ــا�وموقفهــ ــة�مــــا�يتفــــق�مــــع�انحيازا�óــ اســــتدعت�كــــل�وســــيلة�إعZميــ

                                                             
 .٢٠١٤مايو��٤مثال�حلقة�برنامج�يحدث��ي�مصر� ١٣٦
 .إبريل ٢٩و�٢٧و�٢٦ا�عOى�اللجنة،�راجع�حلقات�ا��Ôذه�القضية�وهجوًم ك¾�Eاهتماًم CBC�oى�فضائية�Oاصمة�ععكان�برنامج�هنا�ال�١٣٧
١٣٨� Uوا�ذلك�انحيازً بعض�EFمي�ن�اعتZثـال�برنـامج�حـز عب�الكنبـة�ا�للمرشح�حمدين�صباòي�الذي�لم�يكن�استكمل�عدد�التـوكيZت�اطلوبـة،�ومـن�الوسـائل�ال�ـ\�تطرقـت�لهـذا�اوضـوع�عOـى�سـبيل�ا

  .إبريل ٢٠عOى�فضائية�القاهرة�والناس�حلقة�
�٢،�اصـري�اليـوم�زالـة�الدعايـة�Eنتخابيـة�مـن�شـوارع�ا�نصـورةإالعليـا�للرئاسـة�تطلـب�: ايًضـأأنظر�. مايو ١عOى�القاهرة�والناس��ي��٣٦٠حلقة�برنامج�القاهرة�: انظر�عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر ١٣٩

  مايو
 .مايو�١٧عOى�اسم�مصر�عOى�الفضائية�اصرية� راجع�برنامج�١٤٠
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م�ـــا�وتنقـــدها�وتســـخر�م�ـــا�وتؤكـــد�عOـــى�انحيازهـــا��تعمـــدت�اســـتدعاء�صـــحافة�عايـــة�تحمـــل�رســـائل�مغـــايرة�لتوجها�óـــا�فقـــط�لتنـــال

رشحها.١٤١ 

 استدعاء�الحقبة�الناصرية�وتفصي�óZا -٣

برز�سمات�هذه�الفEJة،�فمـن�ناحيـة�عمـدت�أواستدعاء�الفEJة�الناصرية�كان� توظيف�شعبية�الرئيس�الراحل�جمال�عبد�الناصر

ه�هــعــZم�هــذا�الــربط�بمــا�يــدعم�توجالناصــر،�كمــا�عــزز�U الحمــZت�الرســمية�للمرشــح�ن�عOــى�خلــق�رابــط�بــ�ن�مرشــحها�وبــ�ن�عبــد�

كمــا�خصصــت��١٤٢رســام�الكاريكــات��Eللســخرية�مــن�اســتدعاء�الحملتــ�ن�للشــخص�نفســه،مــر�الــذي�دفــع�o �وموقفــه�مــن�ارشــح�ن،

�وكــذا�هنــاك�العديــد�مــن�اقــا¢ت�١٤٣قنــوات�فضــائية�ورســمية�فقــرات�ناقشــة�القواســم�اشــEJكة�بــ�ن�كــل�مرشــح�وعبــد�الناصــر،

 ١٤٤.ال�\�صنعت�هذا�الربط�ب�ن�أحد�ارشح�ن�وعبد�الناصر

                                                             
معظـم�نشـرات�قنـاة�القـاهرة�والنـاس�خـZل�شـهر�: �ـي�القنـوات�التلفزيونيـة. مـايو�٤و�إبريل ٢٢،�الجمهورية�إبريل ٢٦مايو،�اصري�اليوم��٦و��٢ي�الصحف�الوطن: ¢�الحصر�اثالانظر�عOى�سبيل��١٤١

 oى�الجانب�Oخر�راجع�مايو،�وع oى�قناة�الجزيرة��ي�Oذاعات�. ٢٠١٤ إبريل ٢٥خبار�العاجلة�عUمايو�١٠يوم� ٩٠.٩٠ راديو�و�ي�.  
  .٢٠١٤ إبريل ٢٢و��٢٤ت��Eعمرو�سليم��ي�جريدة�اصري�اليوم�بتاريخ�اكيراجع�كار  ١٤٢
 .،�وبرنامج�هنا�القاهرة��ي�اليوم�نفسهإبريل ٢٣راجع�الفضائية�اصرية�برنامج�تحت�الطبع�حلقة� ١٤٣
  .إبريل ٢٧عدد��٥مايو،�مقال�ضجيج�الناصرية��ي�Lنتخابات�الرئاسية�الشروق�ص��٤بتاريخ��١١مقال�استنساخ�عبد�الناصر�باصري�اليوم�ص: عOى�سبيل�اثال�¢�الحصر ١٤٤


