وسائل ٕالاعالم املرئي واملعاي املهنية ؤالاخالقية
دراسة ترصد ٔالاداء ٕالاعالمي ألربع قنوات تلفزيونية
2ي الف/ة من  ٢٥-١٠سبتم8

من إعـداد:
مؤسسة "الصوت الحر -الشبكة العربية لدعم ٕالاعالم"
بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان
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* مقدمة:
ً
انعكاسا ملشـكالت سـادت املجتمـع
يعانى ٕالاعالم املصري من مجموعة من املشكالت املهنية ؤالاخالقية)*( ،وال- ./ي جوهرها
املصــري -ــي الف4ــ3ة الراهنــة .وتعــد حالــة الاســتقطاب الحــاد وفكــرة ٕالاقصــاء ورفــض ٔالاخــر Eــي أخطــر تلــك املشــكالت ،وأك?3هــا
ً
انعكاس ـا -ــي وســائل ٕالاعــالم ،ال/ــ .اتســمت السياســية ٕالاعالميــة ملعظمهــا باإلقصــاء وغيــاب التعدديــة والاســتقطاب الشــديد
باستخدام أنواع الاستمالة كافة ،بل ربما باستخدام الخطاب الحاض عXى الكراهية والعنف ً
أيضا.
وملا كان ٕالاعالم املرئي هو ٔالاك?ً 3
تأث`3ا -ي مجتمع يعاني من ٔالامية ،له عادات مشاهدة متأصلة ،وملا كانت "ال3kامج الحوارية"
ً
وفقــا للعديــد مــن الدراســات املصــدر ٔالاول للمعلومــات لقطــاع عــريض مــن الجمهــور ،ناهيــك عــن قــدرnoا أك?ــ 3مــن غ`3هــا عXــى
تشكيل الرأي العام ،إضافة إpى أن أغلب مقدمnuا يتمتعون بشعبية مr4ايدة تصل إpـى حـد النجوميـة ١،مـن بيـnzم سياسـي`ن
وأســاتذة جــامعي`ن وصــحفي`ن مخضــرم`ن يحظــوا بدرجــة عاليــة جــدا مــن الشــعبية واملصــداقية لــدى قطاعــات مختلفــة مــن
الجمهور ٢،وجدت مؤسسة "الصوت الحر -الشبكة العربية لدعم ٕالاعالم" ،أنه من الضروري -ـي املرحلـة الراهنـة أن تقـدم
تقيمــا ً
ً
علميــا ألداء وســائل ٕالاعــالم املرئــي -خاصــة ال kـ3امج الحواريــة -عXــى اعتبــارﻩ مك ـون أسا ــ .لل ـرأي العــام ،قــد يســهم –
ً
إيجابا أو ً
سلبا- -ي تعزيز التوافق والقبول العام لآلراء والتوجهات املختلفة.
وبالتع ــاون م ــع مرك ــز الق ــاهرة لدراس ــات حق ــوق ٕالانس ــان ،مل ــا ل ــه م ــن خ kــ3ة  -ــي عملي ــات الرص ــد والتقي ــيم ٕالاعالم ــي ،ح ــددت
املؤسستان منهجية هذا البحث ٣،عXى النحو التاpي:

* منهجية البحث:
 الهـ ــدف الرئيYـ ــ :WXتخت kــ 3هـ ــذﻩ الدراس ــة مـ ــدى ال 4ـ ـrام بع ــض وسـ ــائل ٕالاع ــالم املرئيـ ــة باملعـ ــاي` 3والقواع ــد املهنيـ ــة للتغطيـ ــةٕالاعالميــة ،وال/ــ .تــنعكس بشــكل رئيــ- .ــي ال kـ3امج الحواريــة مــن خــالل عمليــة اختيــار الضــيوف والعدالــة -ــي إتاحــة املجــال
لكافـة ٓالاراء والتوجهــات دون إقصــاء أو محابــاة وبطريقــة تتســم باملوضــوعية واملهنيـة .ومــن ثــم ركــزت الدراســة عXــى مجموعــة
ً
من املعاي` 3املهنية ٔالاساسية Eي :التنوع ،التوازن ،واملوضوعية ،وعدم الانحياز ،فضـال عـن تجنـب خطـاب الحـض الكراهيـة
أو العنف أو ممارسة أي نوع من ٕالاقصاء والتمي`.r
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 عينــة الدراســة :حــددت الدراســة أربعــة قنــوات تلفزيونيــة لتكــون عينــة الرصــد ،وقــد تمــت عمليــة الاختيــار -ــي ضــوء ثــالثعوام ــل رئيس ــية  Eــي :مع ــدالت املش ــاهدة ،التن ــوع والتعب` ــ 3ع ــن كاف ــة التوجه ــات  -ــي املجتم ــع ،تمثي ــل مختل ــف أنم ــاط امللكي ــة
١
لوسائل ٕالاعالمً .
وبناء عليه وقع الاختيار عXى قناة النيل لألخبار ،قناة الجزيرة مباشر مصر ،قناة الحياة وقناة .CBC
 املدى الزم\ Wللبحث :تم تحديد ٕالاطار الزم  .للدراسة ليبدأ من  ١٠سبتم ٢٠١٣3kوملدة  ١٥يوم ،تنت- .¥ي  ٢٥من الشهرنفسـه ،عXـى أن يـتم الرصـد ً
يوميـا لسـاعات ذروة املشـاهدة) (prime timeواملحـددة حسـب بحـوث املشـاهدة مـن السـابعة
ً
مساء وح ¨/منتصف الليل.
فيما يfي أهم املؤشرات ال Wdخلصت إلabا عملية رصد العينة خالل املدى الزم\ Wاملحدد أعالﻩ:
 .١تحاول القنوات الفضائية – عينة الدراسة -تو©ي املهنية وخاصة التنوع والتوازن ب`ن ٓالاراء ،طاملا أن القضية ال
تتعرض للشأن السيا  ،.فقد وثقت عمليات الرصد مهنية كث` 3من الفقرات الحوارية ال ./ناقشت مشكالت
اقتصادية ،أو مشكالت اجتماعية ،بينما أكدت الدراسة أن انحيازات القناة وسياسnªا التحريرية– وكذا نمط ملكيnªا-
ً
ً
ً
ً
واضحا ،إذا ما تعلق موضوع الفقرة الحوارية بالخالفات والصراعات
وانحيازا
توجها
كث`3ا ما يفرض عXى إعالمnuا
ً
وتحديدا إذ كانت التيارات الدينية ً
جزءا من هذا الخالف .وال ندري إذا كان هذا التح`- rي تغطية الشأن
السياسية،
السيا  .من قبل جميع القنوات ال ./تم رصدها متكرر أم إنه مرتبط بشكل أو بآخر بطبيعة الظرف الدقيق الذي
تشهدﻩ البالد.
 .٢يمكن القول أن قنوات )النيل لألخبار – CBC -الحياة( من جهة ،وقناة )الجزيرة مباشر مصر( من جهة أخرى ،لم
يتفقوا إال -ي اخ34اقهم للمعاي` 3املهنية؛ فكل القنوات–عينة الدراسة– ارتكبت ٔالاخطاء املهنية نفسها ولكن بدرجات
متفاوتةٔ .الامر الذي عكس حالة من العداء الشديد وتبادل واضح لالnoامات تصل إpى حد مقاضاة بعضهم البعض.
ً
كما أن تغطيnªم ٕالاعالمية تعكس خلفياnoم السياسية بوضوح ،وهم -ي ذلك عXى النقيض ً
تماما ،فمثال الثالث قنوات
ٔالاوpى تطلق وصف "ثورة" عXى  ٣٠يونيو ،فيما تصر الجزيرة عXى إنه "انقالب عسكري".
 .٣ال نملك دليل من خالل رصد تلك القنوات عن وجود ميثاق "كود" صارم تفرضه إدارة القناة عXى مقدمnuا لاللr4ام
ً
باملعاي` 3املهنية الصحفية ،فقد وجدنا –كما سنعرض ً
الحقا– أن مقدمي ال3kامج يلr4مون
أحيانا باملعاي` 3املهنية
ً
وأحيانا أخرى –-ي حاالت بعيnzا– يتجاهلوn²ا ً
تماما.
ؤالاخالقية،
 .٤لم يكن من الصعب أن يحدد الراصدين -واملشاهدين أيضا -التوجه السيا  .لعينة الرصد بمجرد املتابعة
٢
ً
وكث`3ا ما ينصرف املذيع عن إدارة الحوار
اليومية ،فاملواقف السياسية للقنوات واملذيع`ن صارت معلنة ومحددة،
وينحاز بشكل واضح للطرف الذي يمثل وجهة نظرﻩ وسياسة القناة ال ./يتبعها ،كأن يصادر مذيع الجزيرة عXى حق
أحد الضيوف -ي التعب` 3عن رأيه ألنه استخدم مصطلح " بعد ثورة  ٣٠يونيو" ُويصر املذيع عXى نعnªا ب ـاالنقالب
ً
مؤكدا للمشاهدين أن هذا
كشرط الستكمال النقاش ،أو يقاطع الضيف كلما قال كلمة "ثورة" ليؤكد أنه "انقالب"
ليس رأيه وإنما املهنية تستوجب منه تصحيح الضيف إذا أخطأ! وعXى الجانب ٔالاخر يقرر مذي¹ي قناة  CBCإضافة
وصف" ٕالارهابية" لجماعة ٕالاخوان املسلم`ن كلما ورد ذكرها -ي خ 3kأو متابعة إخبارية ،أو كلما سنحت لهم فرصة
١
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التعليق.
ُ
ّ
 .٥تنوع ضيوف القنوات ما ب`ن كتاب صحفي`ن ،وخ3kاء اقتصادي`ن وأمني`ن ،وأعضاء ٔالاحزاب ،إضافة إpى أساتذة
الجامعات وباح» .الشئون السياسية وٕالاعالمية ،وقليل من الوزراء ،وبشكل عام غاب عن قنوات )النيل لألخبار،
ً
وخصوصا جماعة ٕالاخوان املسلم`ن ،وظهر عXى
 ،CBCالحياة( ظهور الشخصيات املع3kة عن تيار ٕالاسالم السيا .
استحياء بعض ممثXي حزب النور السلفي- ١.ي املقابل فتحت الجزيرة استوديوهاnoا وتليفوناnoا لقيادات جماعة
ً
نسبيا  -باستضافة الضيوف املؤيدة ل ـ  ٣٠يونيو ،وكذا املنتم`ن
ٕالاخوان املسلم`ن وأنصارها ،وتم`rت الجزيرة -
٢
للتيارات اللي3kالية ،إال أن هؤالء الضيوف كانوا مكررين بشكل ملحوظ ،ووجودهم لم يحقق التوازن والتنوع بشكل
كامل -ي القناة لعدم إتاحة الفرصة متعادلة لهم للتعب` 3عن مواقفهم ،أو النحياز املذيع`ن ضدهم.
ً
انحيازا –إيجابي أو سل –.Áإزاء جماعة ٕالاخوان املسلم`ن وحزب الحرية
 .٦القنوات ٔالاربع عينة الدراسة مارست
والعدالة ومؤيدnÂما .وقد انعكس هذا الانحياز -ي ممارسات غ` 3مهنية متنوعة ،من بيnzا خلط الرأي بالخ ،3kاقتطاع
املعلومات من سياقها ،الاستنتاجات املغلوطةٔ ،الامر الذي وصل -ي كث` 3من ٔالاحيان إpى تحول الفقرات الحوارية
لساحة لتبادل الاnoامات وٕالاهانات ،ب`ن ٔالاطراف املؤيدة واملعارضة ملواقف الجماعة والحزب.
 .٧حاولت القنوات مراعاة التنوع املطلوب -ي موضوع فقراnoا الحوارية ،لتغطي أغلب القضايا اليومية ،ولكnzا توافقية
وغ` 3سياسية بشكل كب` .3وعXى الجانب ٔالاخر ً
كث`3ا ما ركزت قناة الجزيرة عXى أخبار وتطورات القضايا املتعلقة بجماعة
ٕالاخوان ومؤيدي الرئيس السابق محمد مر  .بشكل مبالغ فيه ،وانصرفت عن قضايا يومية مهمة.
 .٨استخدام ٔالالفاظ غ` 3الالئقة والخارجة كان أمر مكرر ومالحظ -ي كث` 3من الفقرات الحوارية عXى القنوات ٔالاربعة،
والجدير بالذكر أنه هذﻩ ٔالالفاظ ال تصدر عن الضيوف وإنما أحيانا عن املذيع`ن؛ فبينما ساهم مذي¹ي قنوات) النيل
لألخبار -الحياة – - (CBCي الهجوم عXى جماعة ٕالاخوان املسلم`ن ومؤيدnÂا ،اش34ك مذي¹ي الجزيرة -ي الهجوم عXى ما
أطلقوا علnuم" الانقالب`ن".
 .٩غالبا ما يلr4م املذيع`ن بدورهم كممثل`ن للرأي ٔالاخر ،ووجه النظر الغائبة عن ٔالاستوديو إذا تعلق املوضوع بمصالح
املواطن املصري البسيط ،ومشكالته اليومية ) املرور– القمامة..-الخ( بينما يغيب هذا التمثيل إذا كان الطرف الغائب
هو ممثل عن جماعة ٕالاخوان املسلم`ن أو أنصارها ،إذ يتوpى املذيع مهمة تأييد الضيف والتصديق عXى كالمه
ً
تلفونيا– للرد عXى ما يتعرض له
والاش34اك معه -ي الهجوم عXى الطرف الغائب دون أن يكفل للغائب الفرصة –ولو
من اnoامات.
 .١٠يعت 3kخطاب الكراهية والخض عXى العنف من أخطر وأهم النتائج ال ./خلصت إلnuا هذﻩ الدراسة ،فقد ارتكبت كل
٣
قنوات العينة أخطاء مهنية ترتقي إpى استخدام خطاب حاض عXى الكراهية والعنف والتمي`.r
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من أمثلة على ذلك ،قناة النيل لألخبار :مقدمة أحد مذيعي النيل لألخبار يوم  ،٩/١٦يقول" :يومًا بعد يوم يثبت تنظيم اإلخوان تحقيق كل أھدافة ولكن
بانتھازية مطلقة ،الغاية عندھم تبرر الوسيلة حتى لو كانت الوسيلة شل المواطنين وتدمير االقتصاد ونشر الفوضى واالضطراب في البالد.
قناة الحياة :حلقة  ،٩/١٦قال الضيف نبيل نعيم "اإلخوان يستحبون الدماء ألن فكر بغضھم قائم على تكفير المجتمع ،وھناك اتفاق ما قد حدث بين
الجماعات اإلرھابية وجماعة اإلخوان المسلمين للقضاء على العلمانيين ،االشتراكيين ،والناصريين فى مصر".
قناة الجزيرة ،٩/١٧ :قام الضيوف بانتقاد الحكم العسكري بشدة وتشجيع الجماھير على الوقوف ضده.
قناة  ،٩/٢٠ :cbcقالت المذيعة :دعوات اإلخوان ھدفھا الواضح والصريح ھو تعطيل البالد ووقف حال الناس ،المواطن فريسة أو رھينة.
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فيما يfي عرض تفصيfي لنتائج رصد القنوات الفضائية عينة الدراسة:
 -١تقييم قناة النيل لألخبار
ً
* أوال :أهم ال3kامج الحوارية وٕالاخبارية -ي القناة
خالل ف34ة ذروة املشاهدة ) من٧م إpى  (١٢وبعد حذف املواد الدرامية وٕالاعالنية التجارية ،اقتصرت عملية الرصد لقناة
النيل لألخبار عXى مجموعة من الفقرات الحوارية اليومية املتفرقة ،النشرات ٕالاخبارية الثابتة ،باإلضافة إpى برنامج
"حديث الصورة" ،وال3kنامج الحواري اليومي "هنا القاهرة" .وقد بلغ إجماpي العينة الصالحة للرصد عXى مدار ف34ة البحث
عXى هذﻩ القناة ) (٤٣فقرة ما ب`ن فقرات حوارية منفصلة أو مدرجة -ي برامج حوارية وفقرات إخبارية.
* ً
ثانيا :ضيوف القناة عXى مدار ف34ة البحث
استضافت القناة عXى مدار ف34ة الرصد حواpي ) (٨٠ضيف -ي استوديوهاnoا ،بخالف املكاملات الهاتفية ) ٥٠شخص
ً
تقريبا( وضيوف التقارير الخارجية .ضيوف القناة كانوا ما ب`ن الكتاب الصحفي`ن ونواب رؤساء تحرير الصحف )القومية
ً
غالبا( ،خ3kاء اقتصادي`ن وأمني`ن ،أعضاء ٔالاحزاب ،إضافة إpى أساتذة الجامعات وباح» .الشئون السياسية وٕالاعالمية.
كما حظي وزراء حكومة حازم الببالوي بظهور محدود عXى القناة )فخالل أسبوع`ن تم استضافة وزراء التموين والتنمية
املحلية وال34بية والتعليم(.
أغلب املداخالت التلفونية للقناة كانت مع مراسلnuا -ي مختلف محافظات مصر للتأكد من مدى صحة ٔالاخبار املتداولة
ً
تحديدا -ي
ومعرفة تفاصيل عnzا ،كما كانت القناة تستع`ن بمداخالت تلفونية مع خ3kاء عسكري`ن ملتابعة ٔالاوضاع ٔالامنية
سيناء وبعض املناطق ذات ٔالاوضاع ٔالامنية غ` 3املستقرة مثل "كرداسة وناهيا".
ً
* ثالثا :فواصل القناة "غ`ٕ 3الاعالنية"
الفواصل غ`ٕ 3الاعالنية بالقناة مكررة وتكاد تكون ثابتة ،أبرزها فاصل مسجل يعرض صور من مظاهرات  ٣٠يونيو،
يصاحnÎا جمل بصوت "الفريق السي ".مثل "مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا" ،ومقتطفات من فيديوهات لضباط
جيش يطمئنون املواطن`ن ،مصحوبة بتعليق كتابي "يد تب ¨ يد تحم¨ يد تدافع" بينما الجزء الثاني من الفاصل يعرض
صور الشتباكات وتظاهرات لإلخوان ،والتعليق علnuا "يد noدم يد تحرق يد تقتل".
ً
يوميا -ي فواصلها ،كلمة "الشيخ الشعراوي" ١مرت`ن عXى ٔالاقل خالل الف34ة املسائية ،وتجدر ٕالاشارة -ي
كذلك تذيع القناة
هذا الصدد إpى أن هذﻩ الكلمة مقتطعة من سياقها ،ووضعها -ي السياق الراهن يحملها وقائلها ما ال يمكننا التحقق منه.
تذيع القناة ً
أيضا ضمن فواصلها مادة تلفزيونية مدnoا دقيقة و ٢٠ثانية ،تتضمن لقطات لثورة يناير ومشهد تنÓى مبارك
ً
وأخ`3ا تكتب القناة
وتوpي الجيش مقاليد ٔالامور -ي البالد ،ثم مظاهرات  ٣٠يونيو يلnuا مشهد بيان الجيش -ي  ٣يوليو
تعليقها "ثورة الشعب يحمnuا الجيش" .و-ي السياق نفسه ،تعرض القناة ضمن فواصلها فيديو بعنوان "معتصم .رابعة"
١

يقول المقطع المشار إليه من كلمات الشيخ الشعراوي" :مصر الكنانة  ..مصر التي قال عنھا ص َّل  Jعليه وسلم أھلھا في رباط إلى يوم القيامة،
مصر التي صدرت اإلسالم للدنيا كلھا ھي التي صدرت لعلماء الدنيا كلھا علم اإلسالم صدرته حتى للبلد التي نزل بھا اإلسالم ،من الذي رد ھمجية
التتار ...إنھا مصر ..من الذى رد ھجوم الصلبيين على اإلسالم والمسلمين  ...أنھا مصر وستظل مصر دائمًا رغم أنف كل  ..حاقد  ..أو حاسد ..أو
مُستغِل ..أو مُستغَل  ..أو مدفوع من خصوم اإلسالم ھنا أو في الخارج".
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تظهر فيه صور أشخاص ملتح`ن يمسكون بأسلحة ،وصور أخرى لجرÕى قوات ٔالامن ،ثم تكتب "أسلحة بيضاء
وأخ`3ا " ً
ً
معا ضد ٕالارهاب".
وخرطوش" ،ثم "اعتصامات مسلحة"
وإذا نظرنا لفواصل القناة بشكل عام عXى مدار ف34ة الرصد سنجد أn²ا حملت رسالة تأييد ودعم شديدة الوضوح للجيش
ووزير الدفاع عبد الفتاح السي ،.وطرح الجيش عXى اعتبارﻩ حامي الثورة منذ اندالع شراراnoا ٔالاوpى -ي يناير ،٢٠١١
ً
ً
واضحا عXى جماعة ٕالاخوان املسلم`ن واعتبارها اليد الno ./دم وتحرق ما يبنيه الجيش )وضعهما
هجوما
بينما حملت
الفاصل -ي مقارنة بعضهما ببعض( ،كما تعمدت القناة -ي فواصلها غ`ٕ 3الاعالنية أن تربط ب`ن جماعة ٕالاخوان املسلم`ن
ً
وتحديدا) معتصم .رابعة( وب`ن ٕالارهاب -ي تعميم متعمد.
*ر ً
ابعا :تقييم ٔالاداء ٕالاعالمي للفقرات الحوارية بالقناة خالل ف34ة الرصد

١

 -١التنوع والتوازن فيما يتعلق بالقضايا موضوع الفقرات الحوارية ودرجة أهميaqا:
بشكل عام تجنبت القناة طرح املوضوعات الخالفية والصدامية ،ناهيك عن أn²ا كانت تحرص -ي اختيار الضيوف عXى
عدم وقوع أي صدام -كما سنش`- 3ي الجزء الخاص بالضيوف .من أبرز القضايا ال ./طرحnªا خالل ف34ة الرصد :وضع
املصري`ن بالخارج -ي الدستور الجديد ،قانون الضبطية القضائية -ي الجامعات ،اق34احات لتعديل دستوري يخلق
منظومة إعالمية حرة ،حالة الطوارئ ،أزمة سيناء والحلول ٔالامنية املطروحة ،املواد الخالفية -ي الدستور الجديد،
العدالة الاجتماعية ،حظر جماعة ٕالاخوان املسلم`ن ،القضية السورية ،مشكالت املدارس والدروس الخصوصية،
باإلضافة للفقرات شبه يومية عن البورصة وأداء سوق املال.
 -٢التوازن والتنوع عfى مستوى ضيوف القناة:
افتقرت أغلب فقرات القناة إpى التنوع والتوازن املطلوب -ي اختيار ضيوف الحلقات؛ حيث عكست عملية الرصد ،أن
) (%٦٩.٧٧من إجماpي املادة املرصودة لم يتحقق فnuا أي تنوع ) بواقع  ٣٠فقرة من إجماpي  ٤٣فقرة محل رصد(؛ إذ أن
القناة ً
دائما ما تأتي بضيوف من الخلفية الفكرية نفسها أو ممن يتبنوا وجهات نظر غ` 3متعارضة عXى أقل تقدير ،بينما
يغيب أصحاب وجهات النظر املغايرة .والجدير بالذكر أن املذيع ال يحاول تمثيل الطرف الغائب -ي الحوار ،بل ً
غالبا ما
ً
أحيانا عXى الطرف الغائب ،ويوجه له
يتب ¨ ويث  .عXى وجه نظر الضيوف ،بل –وعXى عكس املطلوب– يتحامل املذيع
ً
وأحيانا السخرية– دون أن يتيح له املجال إلبداء أسبابه وشرح وجه نظرﻩ.
ٕالادانات –
الفقرات ال ./تحقق فnuا التوازن والتنوع عXى مستوى الضيوف ،كانت ) (١٠فقرات بنسبة ) ،(%٢٣.٢٦بينما تحقق التنوع
) ً
نوعا ما( -ي ) (٣فقرات فقط بنسبة ) ،(%٦.٩٧و-ي سياق هذﻩ الفقرات فقط ،حرص املذيع عXى طرح أسئلة موضوعية،
غ` 3منحازة ،وإتاحة الفرصة لجميع الضيوف عXى اختالفهم للتعب` 3عن آراnÜم ومواقفهم املختلفة من القضية موضوع
الفقرة.

١
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ً
متنوعا –إpى حد
طرح آراء املواطن`ن سواء ع 3kموقع التواصل الاجتماÝي أو املكاملات الهاتفية ،أو التقارير الخارجية جاء
ما– ما ب`ن مؤيد ومعارض ،وبشكل عام كان ضيوف قناة النيل لألخبار ومذيعnuا ومراسلnuا واملواطن`ن املتواصل`ن معها
أغلب الوقت مؤيدين للجيش والشرطة ،وكل الوقت معارض`ن لإلخوان.
 -٣إدارة الخالف أو طرح وجهات النظر املعارضة والغائبة عن الفقرة:
كما سبق ٕالاشارة ،لم تكن القناة حريصة بما يكفي عXى استضافة أصحاب وجهات النظر املعارضة لتوجه الفقرة ،أو
تمثيلهم من خالل املذيع .فمن ب`ن ) (٤٣فقرة ،هناك ) (٢٢فقرة )حواpي  ( %٥١لم تعرض وجهة النظر الغائبة عن الفقرة
ولم nÂتم املذيع بطرحها ،بل كان يكتفي بدعم وجهة نظر الضيف ،وبالتاpي أصبح الحوار كله يعكس وجهة نظر واحدة ،إال
أنه ومن الجدير بالذكر أنه -ي فقرت`ن عXى ٔالاقل من فقرات القناة تعمد املذيع تجاهل رأي الضيف ألنه ال يمثل التوجه
العام للفقرة وما تطرحه.
ً
تعليقا عXى أخبار اليوم من خالل بعض الصور .إحدى الصور كانت ملجموعة من طالب
واحدة من هات`ن الفقرت`ن كانت
جامعة القاهرة ،أثناء اشتباكهم مع قوات ٔالامن خارج القاعة ال ./كان nÞا وزير التعليم العاpي ،وقالت املذيعة أn²م "طالب
ٕالاخوان" ،وعXى الرغم من أن الضيف أوضح لها أn²م طالب معارض`ن لتطبيق قانون الضبطية القضائية -ي الجامعة ،إال
أن مذيعة النيل لألخبار أصرت عXى موقفها ولم تح34م وجهة نظر الضيف –الذي ال ينتم .لإلخوان– وإنما فقط أرد أن
يكون ُم ً
نصفا ،وأصرت عXى تقديم الخ 3kعXى اعتبارﻩ اشتباك ب`ن قوات ٔالامن وطالب ينتمون لجماعة ٕالاخوان املسلم`ن.
كان هناك ) (١٠فقرات بنسبة ) (٢٣.٢٦%لم تكن تتحمل موضوعاnoا تعدد -ي ٓالاراء ،أو تنطوي عXى خالف متعدد
ٔالاطراف ،ونشدد هنا عXى أن هذﻩ الحاالت كانت ً
دائما بعيدة كل البعد عن القضايا الشائكة والقضايا السياسية ،كأن
تستضيف القناة خب`3ان اقتصاديان يقدمان نصائح مختلفة )متكاملة( للحكومة لحل ٔالازمة الاقتصادية ،أو فقرة حول
س` 3العملية التعليمية مع بداية العام الدرا  .تتضمن وقائع متنوعة من أماكن مختلفة ،ومن ثم لم تخت 3kعملية الرصد
قدرة مذي¹ي القناة عXى إدارة الخالف ب`ن أقطاب الحوار.
الجدير بالذكر أنه ملا قرر مذي¹ي القناة -ي بعض الفقرات ٕالاشارة ملا يرددﻩ الطرف الغائب أو املعارض لرأي الضيف -ي
ٔالاستوديو ،كانوا يطرحون تلك ٓالاراء عXى سبيل الnªكم والسخرية بل أحيانا بوصفها "قصص وأفالم".
 -٤استخدام ألفاظ خارجة أو إيماءات غ أخالقية:
ٔالاداء العام لضيوف ومذي¹ي قناة النيل لألخبار خXى من استخدام ٔالالفاظ الخارجة بنسبة ) ،(%٨٦.٠٥إال أن عملية
الرصد سجلت تبادل الضيوف لبعض ٔالالفاظ غ` 3الالئقة معظمها بحق جماعة ٕالاخوان املسلم`ن -ي ) (٤فقرات فقط
بنسبة ) (%٩.٣٠مثل "النية املعفنة" ،١بينما لجأ ضيوف فقرت`ن فقط الستخدام بعض ٕالايماءات والتعب`3ات الاسnªزائية
والسخرية من جماعة ٕالاخوان املسلم`ن ً
أيضا.
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ا و  ور . ^Vا  ة ،وEل &>ً:

 -٥خلط الرأي بالخ 8وطرح أراء تتضمن تحريض أو حض عfى الكراهية أو إقصاء وتمي|:
أك? 3من نصف الفقرات ال ./تم رصدها بقناة النيل لألخبار ،لم يكن nÞا أي شكل من أشكال التحريض أو حض عXى
الكراهية وذلك بنسبة ) .(%٦٠.٤٧بينما سجلت عمليات الرصد) (١١فقرة بنسبة ) (%٢٥.٥٨تضمنت تحريض واضح عXى
الكراهية معظمه بحق جماعة ٕالاخوان املسلم`ن ،و) (٦فقرات تقريبا ) (%١٣.٩٥خطاب إقصائي تم`rي –إpى حد ما.
أبرز أمثلة التحريض وخطاب الكراهية كان يتمثل -ي تكرار وصف "حركة حماس" الفلسطينية وجماعة ٕالاخوان
بالجماعات ٕالارهابية ،والتأكيد –دون سند معلوماتي– عXى أن جماعة ٕالاخوان كانت تساند "حماس" -ي حفر ٔالانفاق،
لتسهيل القيام بأعمال العنف وٕالارهاب -ي سيناء .هذا باإلضافة إpى تكرار "الرأي" الخاص بأن جماعة ٕالاخوان "تحيك"
املؤامرات لهدم الدولة املصرية ،وتقديمه عXى اعتبارﻩ معلومة وخ ،3kناهيك عن تأكيد املذيع عن تعمد "ٕالاخوان" شل
املواطن`ن ،تدم` 3الاقتصاد ،ونشر الفو ¨àوالاضطراب ،وذلك أثناء تعليقه عXى ما أسماﻩ فشل جماعة ٕالاخوان -ي
مؤكدا أن ً
١
ً
شيئا لم يحدث -ي امل34و.
تعطيل امل34و!
ً
و-ي فقرة حوارية أخرى يوم  ٢٢سبتم 3kوصف الضيف جماعة ٕالاخوان قائال" :انت ¨¥عصر الفاشية الدينية والنظام

العميلٕ ،الاخوان كيان عنكبوتي عXى عالقة بجميع أنظمة املخابرات بالعالم ،التنظيم ال يعمل -ي الاقتصاد من أجل
الاقتصاد هو ال يب ¨ مصنع كي يشغل عماله وينتج ،هذا ليس هدفه هذا مجرد غطاء لنشاط آخر ال نعلمه ،أموال أهدفها
مشبوهة ومصادرها مشبوهة" ،وذلك دون أن يطلب منه املذيع إثبات ما يقدمه من معلومات أو توضيح مصادرها ،بل
ً
موافقا عXى ما يقول الضيف .وكذا -ي حلقة أخرى وصف ضيف القنوات ٔالاجنبية قائال" :كل القنوات ٔالاجنبية
أومأ
الناطقة بالعربية لها "أجندات" وتنفذ مخططات محددة ،أنا أريد أن أستفز الزمالء الذين يعملون nÞذﻩ القنوات أن
تصحوا ضمائرهم" ولم يرفض املذيع هذا التعميم والاnoام غ` 3املب  .عXى معلومات أو تفاصيل.

 -٢تقييم قناة الجزيرة مباشر مصر
ً
* أوال :أهم ال3kامج الحوارية وٕالاخبارية -ي القناة
خالل ف34ة ذروة املشاهدة ) من٧م إpى  (١٢وبعد حذف املواد الدرامية وٕالاعالنية التجارية ،اقتصرت عملية الرصد لقناة
الجزيرة مباشر مصر عXى مجموعة من الفقرات الحوارية املتنوعة ،نشرات إخبارية ،وال3kنامج اليومي "سكرت` 3التحرير"
الذي يعرض أهم ٔالاخبار الصادرة عن الصحف املصرية لليوم التاpي ،مصحوبة بتعقيب من أحد الضيوف .كذلك
تضمنت كما ف34ة الرصد برنامج وثائقي من إنتاج قناة الجزيرة ،سجل شهادات شهود العيان عن فض قوات ٔالامن لـ
"اعتصام ميدان رابعة العدوية" .وقد بلغ إجماpي العينة الصالحة للرصد عXى مدار ف34ة البحث ) (٤٦فقرة ،ما ب`ن فقرات
حوارية منفصلة أو مدرجة -ي برامج حوارية وفقرات إخبارية.

١

Lء ذ  6V jإ 2ى Vات ا ة ،٢٠١٣/٩/١٦ 6Vإذ Eل ا  B B ًB>& ^SBاB3ار 2آ Bا Bو ر .Bgا&;Bر دBوى \ B0E B hBأBZء
 Rا(Iان(  ً (" :م  .B= oB0Aا(BIان ) Bآ Bأه ا hBVو & B1ز ،B\ Bا  B BwهB0 .ر ا ( (B B2 B3آ& oBا (BD B3
ا (ا" و  ا?>Eد و&; ا ( Wوا?\Wاب  6Vا 0د ،وا )  xأن )و  \ .ا و ."o;V
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* ً
ثانيا :ضيوف القناة عXى مدار ف34ة البحث
استضافت القناة عXى مدار ف34ة الرصد حواpي ) (٦٠ضيف -ي ٔالاستوديو ،باإلضافة إpى ) (٥٣مكاملة هاتفية تقريبا .وقد
تكررت الوجوﻩ ً
كث`3ا خالل ف34ة الرصد خاصة الضيوف املؤيدة لـ  ٣٠يونيو ،وكذا املنتم`ن للتيارات اللي3kالية؛ فعXى سبيل
املثال ،ظهر "عمرو هاشم ربيع" الباحث -ي مركز ٔالاهرام للدراسات الاس34اتيجية خمس مرات عXى شاشة الجزيرة مباشر
مصر خالل ف34ة الرصد )أسبوع`ن( ،وكذلك ً
أيضا استضافت القناة "يسري العزباوي" الباحث -ي مركز ٔالاهرام للدراسات
الاس34اتيجية ) (٤مرات.
عXى الجانب ٔالاخر تكررت ً
أيضا الوجوﻩ املؤيدة لجماعة ٕالاخوان املسلم`ن والرئيس السابق محمد مر  ،.إذ تكرر ظهور
"محمد شرف" عضو جnÎة الضم` 3عXى شاشة القناة ) (٦مرات.
النسبة ٔالاك 3kمن ضيوف القناة كانوا من أعضاء جماعة ٕالاخوان املسلم`ن أو الداعم`ن لها ،كما أن أغلب الاتصاالت
الهاتفية لجماه` 3تنتم .لجماعة ٕالاخوان أو تؤيد مواقفها أو تتعاطف معها عXى أقل تقدير.
ُ
جدير بالذكر أنه -ي حالة استضافة شخصيات )كتاب صحفي`ن أو نشطاء سياسي`ن( ١ال ينتمون إpى جماعة ٕالاخوان
املسلم`ن أو يختلفون مع مواقفهم ،فمعظمهم يرفض توpى القوات املسلحة أي دور سيا  .ح ¨/لو انتقاpي أو مرحXي،
ً
ً
عسكريا ،كما اتفق جميعهم -ي الهجوم عXى حكومة "الببالوي" وكل ما ترتب عXى عزل الرئيس
انقالبا
ويعت 3kأن  ٣٠يونيه
السابق محمد مر - .ي  ٣يوليو من أحداث.
ً
* ثالثا :فواصل القناة "غ`ٕ 3الاعالنية"
الفواصل غ`ٕ 3الاعالنية بالقناة مكررة وأغلnÎا مقاطع مسجلة لوقائع سابقة )خطابات للرئيس السابق ،أو مظاهرات ٢٥
يناير...،الخ( أو فيديوهات وتسجيالت ألفراد عXى موقع اليوتيوب ،أو بيانات وتنوnÂات لجهات معينة ومتكررة ،أو أعمال
فنية )أغاني ،قصائد....،الخ(.
فهناك فاصل يجمع ب`ن آراء املواطن`ن املعارضة واملؤيدة ملا تطلق عليه القناة "الانقالب العسكري" مع مقتطفات من
مظاهرات ميداني التحرير ورابعة العدوية .بينما يقدم فاصل أخر مقتطفات مختارة من حديث الفريق السي .عن خطر
وجود الجيش -ي الشارع العادي ،تصاحبه صور لضحايا وقتXى جراء اشتباكات مع قوات الجيش.
هناك ً
أيضا فاصل يذاع ً
يوميا عXى القناة تحت اسم "إبداعات الجمهور ع 3kاليوتيوب" وهو عبارة أنشودة باللغة ال34كية
أهداها فنان تركي ألسماء البلتاãي بنت القيادي ٕالاخواني محمد البلتاãي ال ./القت مصرعها أثناء فض اعتصام رابعة -ي
أغسطس .٢٠١٣
كذلك تنشر القناة تنوnÂات متنوعة تندد باعتقال )عبد ﷲ الشامي ومحمد بدر( من أفراد طاقهما ،كما تكرر النداءات
لإلفراج عن املعتقل`ن ،ناهيك عن بيانات حزب الحرية والعدالة والتحالف الوط  .لدعم الشرعية.

١

من بينھم على سبيل المثال ال الحصر :فھمي ھويدي الكاتب صحفي ،إسالم لطفي المحامي والناشط الحقوقي ،د .محمد الجوادي الباحث والمؤرخ
السياسي ،سامي كمال الدين الكاتب صحفي ،محمد عادل القيادي بحركة  ٦أبريل ،وائل قنديل الكاتب الصحفي ،جمال نصار رئـيس منـتـدى السياسـات
واالستراتيجيات البديلـة ،أحمد حسن الشرقاوي ،الكاتب الصحفي ومنسق حركة صحفيون ضد االنقالب.
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التسجيالت الصوتية والفيديوهات واحدة من أهم فواصل القناة ،إذ أذاعت أك? 3من مرة عXى مدار ف34ة البحث
تسجيالت صوتية للقيادي ٕالاخواني "عصام العريان" يدعو املواطن`ن للتظاهر من أجل الوفاء للشهداء ،وتسجيل آخر
يشجع فيه املواطن`ن عXى الاستمرار -ي دعم الشرعية ويطالب قوات ٔالامن بالكف عن العنف ،باإلضافة إpى تسجيل أخر
ي åæفيه الطالب بالعام الدرا  ،.ويدعوهم إpى تنحية كل خالفاnoم ً
جانبا ليتحدوا ضد ما اسماﻩ "الانقالب الفا.ç
الدموي" ،والاستمرار -ي رفض "الانقالب العسكري" من أجل عودة الشرعية.
وإذا نظرنا لفواصل القناة بشكل عام عXى مدار ف34ة الرصد سنجد أن جميعها يخدم رسالة واحدة تدعم -ي جوهرها
جماعة ٕالاخوان املسلم`ن والرئيس السابق محمد مر  ،.وترفض التدخل العسكري ،بل أn²ا تربط " ضمنيا" ب`ن أعمال
القتل والعنف وب`ن فكرة تواجد الجيش -ي الشوارع ،كما تستخدم القناة مساحة الفواصل لتكون وسيط ب`ن قيادات
جماعات ٕالاخوان املسلم`ن ومؤيدnÂا ،وتقديم رسائل الدعم لألعضاء.
*ر ً
ابعا :تقييم ٔالاداء ٕالاعالمي للفقرات الحوارية بالقناة خالل ف34ة الرصد
 -١التنوع والتوازن فيما يتعلق بالقضايا موضوع الفقرات الحوارية ودرجة أهميaqا:
تعت 3kقناة الجزيرة ٔالاقل ً
تنوعا -ي موضوعات فقراnoا ،ف .¥تركز عXى مجموعة من القضايا السياسية )ال ./تتعلق أغلnÎا
بجماعة ٕالاخوان املسلم`ن( دون غ`3ها ،وقليال ما تطرح قضايا noم عموم املواطن`ن بال تفرقة ،بل أn²ا وإن تناولت قضايا
عامة كبداية العام الجام¹ي ،أو أعمال لجنة الخمس`ن ،أو مسألة الضبطية القضائية ،تركز عXى فكرة الخالف السيا .
وانعكاساnoا عXى تلك املوضوعات ،مثل مظاهرات الطالب ٕالاخوان باملدارس والجامعات ،أو الخالف داخل لجنة الخمس`ن
حول مواد الهوية وقيام ٔالاحزاب الدينية.
عXى مدار ف34ة البحث كانت أك? 3املوضوعات ال ./تناولnªا الفقرات الحوارية عXى قناة الجزيرة مباشر مصر Eي :املظاهرات
املؤيدة ملحمد مر  .والرافضة لـ" الانقالب العسكري" ،بيانات حزب الحرية والعدالة وتحالف دعم الشرعية وغ`3هما من
الكيانات املؤيدة ملحمد مر  ،.ممارسات قوات ٔالامن والجيش إزاء أعضاء جماعة ٕالاخوان املسلم`ن وحزب الحرية
والعدالة وقياداته ،وكذا تعامل قوات ٔالامن مع التظاهرات والاعتصامات املؤيدة لهما ،متابعة تطورات املوقف بعد مرور
شهر عXى مجزرة فض اعتصامي رابعة والnzضة ،تداعيات الحملة الامنية لقوات الجيش والشرطة -ي سيناء ودلجا ،متابعة
لقضية املفقودين منذ فض اعتصامي رابعة والnzضة ،مد حالة الطوارئ ،توتر العالقات ب`ن حركة حماس والسلطات
املصريةٕ ،الاعالم املصري ودورﻩ -ي صناعة الازمة السياسية ،الوضع الاقتصادئ ،الازهر وموقفه السيا  ،.باإلضافة إpى
متابعات يومية متواصلة لتغطية مس`3ات أنصار ٕالاخوان ومظاهراnoم يوم الجمعة.
 -٢التوازن والتنوع عfى مستوى ضيوف القناة
كشفت عمليات الرصد عXى تظاهر قناة الجزيرة مباشر مصر بتحقيق الحد ٔالادنى من التوازن والتنوع -ي اختيار الضيوف،
إال أن املالحظة الدقيقة كشفت عن شكلية هذا التنوع والتوازن ،فهو -ي جوهرﻩ يخدم وجه نظر واحدة Eي "رفض
الانقالب العسكري" سواء كان هذا الرفض يستتبعه تأييد جماعة ٕالاخوان املسلم`ن أو عدم تأييدها ،أو تتحول الفقرة
لصراع قد ينت .¥بمغادرة الضيف لألستوديو عXى الهواء.
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) (٢٣فقرة من فقرات الجزيرة ) %٥٠من العينة( لم تشهد أي نوع من التنوع عXى مستوى الضيوف ،فالجميع -بما -ي
ذلك املذيع`ن -رافضون لـ"الانقالب العسكري" ،والحكومة الحالية وينكرون وجود رئيس مؤقت للبالد.
الفقرات ٕالاخبارية وعددها ) (١٠فقرات تقريبا ) (%٢١.٧٤لم تراÝي أي تنوع أو توازن سواء عXى مستوى املوضوعات أو
الضيوف ،ف .¥مجرد بث ملجموعة من املظاهرات الرافضة لـ"الانقالب العسكري" بمحافظات متعددة.
) (١٣فقرة تقريبا شهدت تنوع -ي عدد الضيوف ولكnzا لم تشهد ً
ً
حقيقيا ،إذ ركزت ثالثة مnzا عXى ٔالاقل فكرة واحدة
توازنا
مفادها )هل تؤيد تدخل الجيش بعد تأييد  ٣٠يونيو؟( فكان هناك ضيف واحد مؤيد لتدخل الجيش وضيفان رافضان
لالنقالب العسكري ،يدعمهما املذيع بشكل واضح وينحاز لهما.
 -٣إدارة الخالف أو طرح وجهات النظر املعارضة والغائبة عن الفقرة:
ي أغلب الفقرات ال ./غاب عnzا التنوع والتوازن عXى مستوى الضيوف ،لم يحاول املذيع تقديم وجه النظر ٔالاخرىاملغايرة آلراء الضيوف ،بل غالبا ما يش34ك املذيع مع الضيف -ي الهجوم عXى الطرف الغائب -ي الحوار ،فهناك ) (١٩فقرة
ً
ً
واضحا من املذيع عXى الطرف الغائب -ي الحوار ،ناهيك عن الفقرات
هجوما
عXى ٔالاقل بنسبة )(%٤١.٣٠؛ شهدت
ٕالاخبارية الً ./
غالبا ما تعرض ٔالاخبار من مصدر واحد.
ي ) (٦حلقات فقط عXى مدار ف34ة البحث حاول مذي¹ي الجزيرة طرح وجهة النظر الغائبة عن الحلقة بنسبة )،(%١٣.٠٤وقد كانت أغلب هذﻩ الفقرات تتعلق إما بالدستور الجديد ولجنة الخمس`ن ،أو مناقشة تصريحات وزير التعليم العاpي
حول أمن الجامعات وقانون الضبطية القضائية ،وقانون الحد ٔالادنى لألجور ،وال تتطرق تلك الفقرات لجماعة ٕالاخوان
املسلم`ن أو للوضع السيا  .الراهن بأي شكل.
ً
ي ) (١٣فقرة فقط شهدت استديوهات الجزيرة خالفا -ي ٓالاراء ب`ن الضيوف ،وقد جاء تعامل مذي¹ي القناة مع هذاالخالف بشكل متفاوت ،حيث نجحوا -ي ) (٦فقرات -ي إدارة الخالف بشكل هادئ ،بينما تحول الخالف -ي ) (٣فقرات عXى
ٔالاقل إpى صراع وتبادل لالnoامات –السباب أحيانا– ب`ن الضيوف ،بينما تفاوتت قدرة املذيع`ن -ي الحفاظ عXى جدية
وحرفية الخالف عXى مدار الفقرة -ي ) (٤فقرات ً
تقريبا.
وربما يحسب للقناة أn²ا -ي فقرة واحدة بتاريخ  ٢٤سبتم 3kحول النائب العام -ي عهد مر  .والنائب العام الحاpي اللذان
تم وصفهما "النائب العام املالكي" -ي إشارة إpى عدم حيادية كل مnzما وموالاته لنظام الحاكم ،توخت بعض املوضوعية،
ً
مقدما دعائم ٔالاطراف الغائبة عن الحوار،
كما حاول املذيع خالل هذﻩ الفقرة أن يطرح بتوازن أخطاء كل مnzما،
ً
ومفسحا املجال للراء املتعارضة.
 -٤استخدام ألفاظ خارجة أو إيماءات غ أخالقية:
) (٣٥فقرة من فقرات الجزيرة مباشر مصر بنسبة ) (%٧٦.٠٩خلت من استخدام ٔالالفاظ الخارجة؛ حيث الr4م املذيع
والضيف الحديث بن3kة هادئة دون أي تعديات لفظية ملحوظة ،وربما يرجع هذا باألساس إpى أن أغلب هذﻩ الفقرات لم
تشهد أي خالف -ي ٓالاراء ب`ن املذيع والضيف ،أو ب`ن الضيوف وبعضهم البعض ،فقد كانت كل ٔالاطراف املتحاورة تتب ¨
وجهات النظر نفسها.
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إال أن الفقرات ال ./شهدت تنوعا -ي ٓالاراء ،سجلت عمليات الرصد خالفات قوية ب`ن أطرافها املتحاورة ،إذ ورد -ي بعضها
ألفاظ وتعب`3ات خارجة وتطاول دفع أحد الضيوف إpى مغادرة ٔالاستوديو اعً 34
اضا عXى ما تعرض له من "إهانات"،١
وتسبب -ي فقرة أخرى -ي تبادل الضيف`ن للسباب الذي انت .¥بمخاطبة أحدهم لألخر قائال ":اح/م نفسك يا دكتور
وخليك انسان مهذب وجامي إذا كنت أشك فيك من أصله ،والجزيرة غلطانة أaا جابت ٔالاشكال ديه" ،بينما رد
الضيف ٔالاخر" :لم اتلفظ بألفاظ خادشه للحياء ،مع تعاpي صوت ٔالاخر "يا دكتور اح/م نفسك ،أنت لسه البس

شورت...عيب كدﻩ "يا اب\ Wاح/م نفسك""...أنت عfى دين جماعتك ...أنت إرهابي مفيش فايدة فيكم أ ًبدا"!

٢

 -٥خلط الرأي بالخ 8وطرح أراء تتضمن تحريض أو حض عfى الكراهية أو إقصاء وتمي|:
ً
ً
تحريضيا سواء
خطابا
كشفت عمليات الرصد عن ) (١٠حاالت عXى ٔالاقل مارست قدمت فnuا قناة الجزيرة مباشر مصر
من قبل أطراف مؤيد أو معارض لعزل محمد مر  ،.وقد جاءت أغلب التوصيفات التحريضية عXى لسان الضيوف،
ً
فمثال وصف "عمرو هاشم ربيع" الخب`- 3ي مركز ٔالاهرام للدراسات السياسية والاس34اتيجية -ي حلقة  ١١سبتم 3kجماعة
ٕالاخوان بالجماعة "ٕالارهابية والفاشية والعنصرية وغ السلمية" ،و-ي حلقة  ٢٤سبتم 3kوصف "جمال نصار" رئـيس
منـتـدى السياسـات والاس34اتيجيات البديلـة ،وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السي .بـ "القاتل الفا WXالسفاح".
فمن جانnÎم اعت 3kالضيوف املؤيدين للتدخل العسكري أن جماعة ٕالاخوان Eي املسئولة عن أعمال العنف -ي البالد،
ً
ً
واعت3kوا لها دينا مختلفا عن الدين ٕالاسالمي الذي يدينون به ،بينما وصف الضيوف املؤيدين لإلخوان ما حدث يوم
فض اعتصامي رابعة والnzضة بأn²ما "إبادة جماعية" من قبل سلطات "الانقالب الدموي".
ومن جانب القناة تعمدت استخدام توصيفات )املذبحة ،املجزرة( -ي تقاريرها اليومية ذات الصلة بعمليات "فض
اعتصامي رابعة العدوية وميدان الnzضة" ،كما أn²ا ال تطلق كلمة " شهداء" إال عXى ضحايا الاشتباكات من جماعة ٕالاخوان
املسلم`ن .ناهيك عن توصيف املذيع`ن الرئيس`ن للقناة الوضع -ي مصر عXى اعتبارﻩ انقالب عسكري -ي كافة مقدماnoم،
وإذ اع34ض أي ضيف عXى هذا التوصيف ملا يحمله من توجيه مسبق لس` 3الفقرة ،أكد املذيع`ن أن الحيادية
واملوضوعية تستدÝي استخدام هذا الوصف ،فهذا ليس رأيا وإنما إقرار للواقع- ،ي خلط واضح ب`ن ما هو رأي وما هو خ3k
أو معلومة.

١
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 -٣تقييم قناة CBC
ً
* أوال :أهم ال3kامج الحوارية وٕالاخبارية -ي القناة
خالل ف34ة ذروة املشاهدة )من٧م إpى  (١٢وبعد حذف املواد الدرامية وٕالاعالنية التجارية ،اقتصرت عملية الرصد لقناة
 CBCعXى برنامج "هنا العاصمة" تقديم "مليس الحديدي" وبرنامج "ممكن" تقديم "خ`3ي رمضان" ١،باإلضافة إpى حلقات
مصر إpى أين مع محمد حسن`ن هيكل تقديم مليس الحديدي ،بينما لم يدخل برنامج "nÞدوء" تقديم عماد أديب ضمن
عينة الدراسة ،ألنه يبدأ قبيل n²اية التوقيت املحدد للرصد ) ١٢بعد منتصف الليل( .بلغ إجماpي العينة الصالحة للرصد
عXى مدار ف34ة البحث -ي هذﻩ القناة ) (٣٣فقرة حوارية ،مع ٔالاخذ -ي الاعتبار أن الفقرة ٔالاوpى من برنامج "هنا العاصمة"،
تقتصر عXى عرض أهم ٔالاخبار ومتابعة تفاصيلها وأطرافها وأراء املواطن`ن حولها ع 3kالهاتف.
* ً
ثانيا :ضيوف القناة عXى مدار ف34ة البحث
استضافت القناة عXى مدار ف34ة الرصد حواpي ) (٤٣ضيف -ي ٔالاستوديو و) (١٢٢شخص ع 3kالهاتف )باإلضافة إpى
مكاملات املواطن`ن -ي الفقرات املفتوحة للحوار مع الجمهور( .وقد تم` rضيوف قناة  CBCبالتنوع وعدم التكرار؛ حيث أنه
لم يظهر ضيف  -خالل ٔالاسبوع`ن ف34ة الرصد -أك? 3من مرة واحدة عXى الشاشة ،غ` 3أن هذا التنوع شابه التوازن؛ حيث
أن ال3kامج ال ./تم رصدها لم تستضيف أي شخص من التيار ٕالاسالمي سواء حزب النور ،أو حزب الحرية والعدالة ،أو
ً
تفس`3ا لهذا الغياب وعدم التنوع ،فيما عدا حلقة واحدة كانت قبل
جماعة ٕالاخوان املسلم`ن أو داعمnuا ،دون تقديم
بداية العام الدرا  .الجام¹ي ،استضاف فnuا برنامج "هنا العاصمة" نواب رؤساء جامع ./القاهرة وع`ن شمس وجامعة
ٔالازهر ،وأعضاء الاتحادات الطالبية بالجامعات الثالثة ،وقد أشارت املذيعة إpى أن ال3kنامج حاول الاتصال بممثل`ن عن
طلبة ٕالاخوان لعرض وجهة نظرهم وشرح مواقفهم والرد عXى ما ي34دد حول خطط ٕالاخوان لتعطيل العملية التعليمية
بالجامعات ،إال أن الطلبة رفضوا الظهور -ي ال3kنامج ً
تماما -عXى حد تأكيد مليس الحديدي.
٢

انفردت قناة  CBCباستضافة الكاتب "محمد حسن`ن هيكل" -ي سلسلة حلقات "مصر إpى أين؟" تقديم "مليس الحديدي"
كما انفردت باستضافة الكاتب "مصطفي الفقي" واملفكر الاقتصادي "جالل أم`ن" والسف`" 3عز الدين شكري" إpى جانب
أربعة وزراء ،والعديد من لواءات الشرطة ،هذا باإلضافة إpى تنوع وتعدد وتم` rالشخصيات العامة ال ./تداخلت مع القناة
ع 3kالهاتف للتعليق عXى ٔالاخبار اليومية والتعقيب عXى تداعياnoا.
ً
* ثالثا :تقييم ٔالاداء ٕالاعالمي للفقرات الحوارية بالقناة خالل ف34ة الرصد
 -١التنوع والتوازن فيما يتعلق بالقضايا موضوع الفقرات الحوارية ودرجة أهميaqا:
احتلت املوضوعات الاقتصادية املساحة ٔالاك 3kمن فقرات القناة؛ كما كانت القناة ٔالاك?ً 3
حرصا عXى استضافة الخ3kاء
الاقتصادي`ن ٣عXى الهاتف أو داخل ٔالاستوديو ،وبث رسائل طمأنة حول مستقبل الاقتصاد املصري ،هذا باإلضافة إpى
١

ا  ( و& " 1 " 7 & .  6V h oا  د 0

Iل Vة ا  آن ا I ^Sي ر Zن  6VإLزة )د  6Vا (م اIT
ا . 2
٢
Sاع (م ا [ G& 6V Gو oEإذا & " 7ه ا ".
٣
 03  .ا Aل "ه .Dرا " ) |VBا  jB0ا آBي BL " ،رBض" ر B0L GBPرBLل اBTل ا > 6BV Bأ B[V B " ،B1ى"
وز ا > وا Rرة ،و" ) ا  (%ي" ر GPا)د ا >ت.

13

مبادرة أطلقnªا املذيعة "مليس الحديدي" ملواجهة ارتفاع ٔالاسعار والحد من حالة الركود ال ./يواجها السوق املصري وطرح
أفكار جديدة ملساعدة الحكومة -ي الخروج من ٔالازمة الاقتصادية.
ً
ي املرتبة الثانية جاءت القضايا ٔالامنية )خاصة أحداث كرداسة ودلجا وناهيا( ،ثم القضايا ال ./تتعلق بأمن الجامعاتً
وتحديدا مناقشة "الضبطية القضائية" ومظاهرات طلبة ٕالاخوان -ي مختلف الجامعات املصرية.
 -٢التوازن والتنوع عfى مستوى ضيوف القناة
أك? 3من ) (%٣٥من الفقرات الحوارية بالقناة لم تس¹ى إpى تنوع وتوازن الضيوف ،السيما إذ ما تعلق ٔالامر بجماعة
ٕالاخوان املسلم`ن أو بلجنة الخمس`ن إلعداد الدستور ،إذ تعمدت القناة تقديم ٓالاراء حول هات`ن القضيت`ن بشكل شديد
ٔالاحادية يتجاهل أصحاب الرأي ٔالاخر وٓالاراء املعارضة ،هذا باإلضافة إpى رصد ) (٥فقرات حوارية ) (%١٥.١٥كانت مجرد
ً
تعليقا عXى ٔالاخبار.
مداخالت
هذا التجاهل للتنوع لم يقتصر فقط عXى ضيوف ٔالاستوديو ،وإنما امتد ً
أيضا للمكاملات الهاتفية ال ./جاءت -ي معظمها
تفتقر للتنوع والتوازن؛ فعXى سبيل املثال أحد الفقرات كانت حول حكم املحكمة بحظر جماعة ٕالاخوان؛ فجاءت كل
املكاملات الهاتفية تؤيد فكرة الحظر ولم يرد تليفون واحد يؤيد الجماعة ،كما خصص برنامج "هنا العاصمة" فقرة
للهجوم عXى ٕالاخوان ومؤيدnÂا ،فلم ترد القناة أيه آراء داعمة لإلخوان ،بينما شارك املذيع نفسه -ي هذا الهجوم.
 -٣إدارة الخالف أو طرح وجهات النظر املعارضة والغائبة عن الفقرة:
كما سبق ٕالاشارة القناة افتقرت للتنوع والتوازن عXى مستوى لضيوف ،ومن ثم فمن البدي .¥أن تكون أغلب النسبة
ٔالاك 3kمن فقرnoا ال تحمل أراء متعارضة أو ضيوف مختلفي التوجه .أما -ي الفقرات القليلة ال ./حاولت فnuا القناة الجمع
ب`ن آراء مختلفة )حواpي  ٧فقرات( فقد أجاد املذيع`ن إدارة الحوار بيnzم دون تصاعد لحدة الخالف.
كما كشفت النتائج عن رصد ) (٣فقرات بنسبة ) (%٩.٠٩لم تح34م الضيوف ٓالاراء املتعارضة ،أحد هذﻩ الفقرات كانت
حلقة مع العالم الاقتصادي "جالل أم`ن" بتاريخ  ١١سبتم ،3kوبسؤاله عمن يصلح من وجهة نظرﻩ ألن يكون ً
رئيسا ملصر،
جاء رد أم`ن أنه يرى ً
موزا كث`3ة -ي جnÎة ٕالانقاذ ولجنة الخمس`ن ،إال أن املذيعة لم تجعله يسهب -ي حديثه ،ولم
ر
تناقشه رأيه ،وقالت" :ولكن هذا الكالم ال يعجب الكثين وهناك من يريد رئيس "مدنى بخلفية عسكرية" مثل
"السي ،"WXYوكأن هناك توجيه لدفة الحوار تجاﻩ الحديث عن رئيس عسكري وبالتحديد الفريق السي..
أما فيما يتعلق بعرض مقدمي ال3kامج لوجهة نظر الطرف الغائب عن الحلقة ،رصدنا ) (١٥فقرات بنسبة )(%٤٥.٤٥
عرضت فnuا وجهة النظر و) (٥فقرات بنسبة ) (%١٥.١٥تم عرض وجهة النظر الغائبة -ي الحلقة إpى حد ما ،واملالحظ أن
الغالبية العظم¨ من هذﻩ الفقرات كانت عبارة عن نقل مذي¹ي القناة ملعاناة املواطن`ن سواء الاقتصادية أو ٔالامنية أو
التعليمية ١،ومحاولة تمثيل هؤالء املواطن`ن الغائب`ن عن الحلقة.

١
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ي املقابل ،سجل الرصد ) (٨فقرات بنسبة ) (%٢٤.٢٤لم تعرض وجهة النظر الغائبة -ي الحلقات .فكما سبق ٕالاشارة،عند التعرض لعمل لجنة الخمس`ن بخصوص نظام الحكم وعن ٕالاجراءات واملق34حات لم noتم املذيعة بطرح ٓالاراء
املختلفة -ي املجتمع حول مواد الدستور وكانت تكتفي بطرح أسئلة من نوعية ما الذي تم التوصل إليه حٓ ¨/الان .و)(٥
فقرات بنسبة ) (%١٥.١٥لم تكن هناك قضية أو موضوع جدpي ح ¨/تكون هناك وجهات نظر متعارضة ،كأن تكون الفقرة
–عXى سبيل املثال– حول كيفية التعامل مع املتفجرات.
 -٤استخدام ألفاظ خارجة أو إيماءات غ أخالقية:
بنسبة ) (%٧٢.٧٣خلت فقرات القناة من استخدام ألفاظ وإيماءات غ` 3الئقة ،ولكن هناك ) (٩فقرات بنسبة )(%٢٧.٢٧
رصدنا فnuا استخدام بعد العبارات والتعب`3ات غ` 3الئقة من قبل مقدمي  ،CBCكانت -ي أغلnÎا ضد جماعة ٕالاخوان ،فيما
ً
وتعليقا عXى خ 3kنية الفريق
عد فقرة أو اثن`ن رصدنا خاللهما تعليقات ساخرة من قبل املذيعة ففي حلقة  ٢٢سبتم،3k
"سامي عنان" ١أحد أعضاء املجلس العسكري السابق ،ال34شح لالنتخابات الرئاسية ،قالت املذيعة" :حضرتك بتفكر ف
إيه و بتعمل إيه ،فعالااااا؟! ناوى ترشح نفسك "سيسfى" ،عموما لو دﻩ مظبوط أرجوا تفكر كت قبل ما تعمل
كدﻩ ،دي أخبار مستفزة تدعوا ملزيد من الاستفزاز والواحد بدأ دمه يفور ،الناس ما قامتش بثورة من أجل هؤالء".
وكانت تقوم بحركات تدل عXى الاشمrëاز بتعب`3ات وجهها.
أما ٔالامثلة الخاصة بإهانة ٕالاخوان فنذكر مnzا مثال تم تكرارﻩ -ي أك? 3من حلقة من برنامج "هنا العاصمة"٢،حيث قامت
املذيعة مليس الحديدي بتشبيه ٕالاخوان بأn²م "حشرات أو براغيث" ً
تعليقا عXى خ 3kعXى صفحة الحرية والعدالة "أن هذﻩ
الحمالت تnzش -ي جسد النظام كما تnzش ال3kاغيث -ي جسد الكلب املسعور" وعلقت املذيعة قائل ًة ً
نصا ":هم الfى شa£وا
نفسهم بال8اغيت و طبعا إحنا عارفن بنموت ال8اغيت إزاى  ،،فشششت فشششت  ،،عاوزين نجيب ريد بقى يا
جماعة" .وأشارت بيدها إشارات لقتل الحشرات .و-ي حلقة اليوم التاpي قالت" :براغيت ٕالاخوان الfى قلتلكم هنعمل
فيه إيه؟! فشت فشت" و تم تكرار "فشت فشت" عXى مدار الحلقة مصاحبة لحركة يدها كأn²ا تقتل حشرات ٕالاخوان.
كما أشارت باليد وكأn²ا تقتل حشرات باملبيد ،عندما كان هناك مداخلة هاتفية مع مراسل يصف لها مظاهرات محاولة
ٕالاخوان القتحام قصر القبة ،كانت تصنع حركات وإيماءات بوجهها ،تعب`3ات ساخرة.
 -٥خلط الرأي بالخ 8وطرح آراء تتضمن تحريض أو حض عfى الكراهية أو إقصاء وتمي|:
أغلب حلقات قناة  CBCلم نرصد nÞا أفكار أو عبارات تحد عXى الكراهية ،وذلك بنسبة ) ،(%٦٦.٦٧فيما رصدنا )(٧
فقرات بنسبة ) (%٢١.٢١كان هناك تحريض ،و) (٤فقرات ) (%١٢.١٢كان nÞا تحريض إpى حد ما عXى الكراهية وٕالاقصاء
ولكن بأشكال مختلفة ،فعXى سبيل املثال ،كان هناك خ- 3kي حلقة  ٢٥سبتم 3kيقول أن التنظيم الدوpي لإلخوان املسلم`ن
يستعد ملعركة التحديات ٔالاخ`3ة باجتماع "نظري باسطنبول" واجتماع عمXي بباكستان" علق املذيع خ`3ي رمضان" :دول
مجتمع`ن -ي تركيا وباكستان عشان يفكروا هيخربوها إزاى" .مثال آخر ،حلقة  ٢٢سبتم 3kو-ي إطار الحديث عما تعرض
له "عXى جمعة" املف ./السابق من هتافات معادية علقت املذيعة" :هؤالء ال يعرفون دين وال أدب والدين ؤالادب ال
١
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يتجزأن ،دي ناس ال عالقة لها باألدب وال بال34بية ،وال عندهم القدرة عXى الخالف مع ٔالاخر ،أنتم ال تعرفون سوى قطع
الطريق والسباب والشماريخ لذلك لفظكم املجتمع ،أدى أشكال ٕالاخوان ليسوا مسلم`ن ،هم خوارج ،يرتدون عباءة قلة
ٔالادب ،عاوزين الكر  .وإال هيقتلونا ،القطار يس` 3وهو دﻩ الXي حارقهم" .و-ي فقرة أخرى من الحلقة نفسها ،قال أحد
املواطن`ن -ي مداخلة هاتفية مع القناة" :هؤالء هم ٕالاخوان ،أخالق وتربية والد الشوارع ،أنتم أغبياء غباوة ما بعدها
غباوة ،بيnzم وب`ن التفك` 3عداء مستحكم ،عندهم حالة سعار ،أنتم تجيدون صناعة ٔالاعداء ،تفك` 3عفن ،جهل عناد
غباوة".

 -٤تقييم قناة الحياة
ً
* أوال :أهم ال3kامج الحوارية وٕالاخبارية -ي القناة:
خالل ف34ة ذروة املشاهدة ) من٧م إpى  (١٢وبعد حذف املواد الدرامية وٕالاعالنية التجارية ،اقتصرت عملية الرصد لقناة
الحياة)*( عXى برنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع ً
مساء وح ¨/الحادية عشر ً
ً
مساء
يوميا عXى قناة الحياة من الساعة الثامنة
) ً
أحيانا يمتد إpي بعد ذلك بقليل( .عXى مدار ف34ة الرصد ،عرض ال3kنامج ) (٤٧فقرة مختلفة ،مع ٔالاخذ -ي الاعتبار أن
الفقرة ٔالاوpى من ال3kنامج دائما Eي إخبارية ،يقدم فnuا املذيع`ن ٔالاخبار محاول`ن التحقق من صحnªا ومتابعة تفاصيلها من
خالل املكاملات الهاتفية.
* ً
ثانيا :ضيوف القناة عXى مدار ف34ة البحث:
استضافت القناة عXى مدار ف34ة الرصد حواpي ) (١١٠ضيف ،وبشكل عام ال تتكرر الضيوف -ي القناة ،باستثناء الكاتب
الصحفي "عبد ﷲ السناوي"؛ الذي تكرر ظهورﻩ خالل ف34ة الرصد ،و"محمد السلماوي" املتحدث باسم لجنة الخمس`ن.
اتسمت القناة بتنوع ضيوفها وتنوع خلفياnoم السياسية والدينية ،إال أن النسبة ٔالاك 3kمن الضيوف كانت ألصحاب التيار
اللي3kاpي ،ولكن يحسب للقناة أn²ا الوحيدة ال ./استضافت ) ً
هاتفيا( القيادي ٕالاخواني "محمد عXي بشر" واملعروف أنه
ٔالاك? 3برو ًزا -ي الصفوف ٔالاوpى لجماعة ٕالاخوان املسلم`ن بعد القبض عXى أغلب قياداnoا .كما أn²ا القناة ٔالاك? 3استضافة
لقيادات "حزب النور" املمثل الوحيد للتيار ٕالاسالمي -ي املشهد السيا  ،.إذ استضافت القناة "صالح عبد املعبود" عضو
الهيئة العليا لحزب النور ،وممثله -ي لجنة الخميس )مرت`ن خالل ف34ة الرصد( ،كما استضافت "محمد إبراهيم منصور"
ممثل حزب النور -ي لجنة الخمس`ن.
ً
هاتفيا لبحث قضايا noم قطاعات عريضة من
كانت القناة ٔالاك? 3استضافة لوزراء حكومة الببالوي ،والتواصل معهم
ً
املشاهدين ،كما حققت القناة ً
قدرا مقبوال من التنوع -ي استضافة ممثXي ٔالاحزاب املختلفة ،وكذا رؤساء الجامعات
ؤالاكاديمي`ن؛ إذ تخلل ف34ة الرصد بداية العام الدرا  ،.وما صاحبه من قضايا شائكة تتعلق بالجامعات.

)*( Eة ا )ة ه 6إ 2ى أه(E .ات ( 10Dن ا )ة ،وهE 6ة ( ،Iآ  LاTل وا " 63%ا  %ا  0وي" ر2 GPب
"ا ( ." Vأ? أن ا ة >E Cة  Iو  2 o%أو &" %ن 2ل 2ب "ا ( ،" Vو E 0 1ة ( Iآ 2 GPب،
Sا  L 6Vة   وا Z .ن  م   Iرأس ا ل  33 6Vا ) 0ره Eة .I
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تم`rت القناة ً
أيضا بتمثيل جيد املرأة ب`ن ضيوفها مقارنة بالقنوات ٔالاخرى؛ فمن ب`ن ضيوفها عXى مدار ف34ة البحث كانت
الكاتبة الصحفية "سكينة فؤاد" مستشار رئيس الجمهورية لشئون املرأة ،والسف`3ة "م`3فت التالوي" رئيس املجلس
القومي للمرأة ً
وأيضا "آمال عبد الهادي" رئيس مجلس أمناء مؤسسة املرأة الجديدة.
ً
* ثالثا :تقييم ٔالاداء ٕالاعالمي للفقرات الحوارية بالقناة خالل ف34ة الرصد )جميعها -ي سياق برنامج الحياة اليوم(:
 -١التنوع والتوازن فيما يتعلق بالقضايا موضوع الفقرات الحوارية ودرجة أهميaqا:
إpى حد كب` 3راÝى ال3kنامج -ي موضوعات فقراته تناول أبرز وأهم القضايا ال ./تشغل الرأي العام ،إذ أن دوريته اليومية
نسبيا ،إال أن أك? 3فقرات ال3kنامج ال ./شهدت ً
وتوقيت عرضه فرض عليه تناول أبرز أحداث اليوم بشكل متوازن ً
تنوعا
ً
حقيقا -ي املوضوعات وكذا -ي ٓالاراء كانت الفقرة ٕالاخبارية ،حيث يستعرض فnuا ال3kنامج معظم أحداث اليوم ويتناولها
بالتعليق واملتابعة من خالل أطراف متنوعة مؤيدة ومعارضة ،وكذلك إتاحة الفرصة للجمهور لتعليق ً
أيضا.
حاولت قناة الحياة وبرنامجها الرئي .تو©ي التنوع والتوازن -ي اختيار ضيوفها إpى حد ما ،ورغم أن حواpي ) (% ٥٩.٥من
فقراnoا عXى مدار البحث لم تشهد ً
ً
حقيقيا للضيوف إال أن ) (%٤٠تقريبا من فقراnoا شهد تنوع وتوازن -ي اختيار
تنوعا
الضيوف ،وEي نسبة جيدة جدا إذ ما قورنت بباîي القنوات ،كما أn²ا من القنوات القليلة ال ./حرصت عXى تمثيل معظم
التيارات السياسية دون إقصاء.
حرص برنامج الحياة اليوم عXى تمثيل ٕالاخوان املسلم`ن بشكل مقبول -ي فقراته وأخبارﻩ ،وإن كان املذيعة قد غلnÎا عليه
التح` rالسل- .Áي إدارة الحوار وطرح ٔالاخبار املتعلقة بجماعة ٕالاخوان املسلم`ن ،بل عكست بعض تعليقاnoا وتصديقها عXى
ً
انحيازا ضد جماعة ٕالاخوان املسلم`ن.
هجوم الضيوف ،أو أسئلnªا أو إيماءاnoا
 -٢التوازن والتنوع عfى مستوى ضيوف القناة
قدر ٕالامكان حاول ال3kنامج تحقيق التوازن املطلوب ب`ن الضيوف ،سواء من خالل ثقل الضيف ،أو املساحة الزمنية
املخصصة له ،أو طبيعة ٔالاسئلة املوجه له ،إال أن عملية الرصد كشفت عن بعض التح`rات -ي إدارة الحوار من بيnzا
حلقة  ٢٥سبتم 3kاملتعلقة بمناقشة املواد الدستورية الخاصة بمحاكمة املدني`ن أمام القضاء العسكري ،حيث أعطت
املذيعة الفرصة ٔالاك 3kللواء "سيد هاشم" املدÝى العام العسكري ٔالاسبق للتعب` 3عن وجه نظرﻩ دون مقاطعته ً
n²ائيا،
بينما لم تعط م ¨ سيف عضو مجموعة ال للمحاكمات العسكرية الفرصة الزمنية نفسها وتدخلت باملقاطعة أك? 3من
مرة.
 -٣إدارة الخالف أو طرح وجهات النظر املعارضة والغائبة عن الفقرة:
من ب`ن ) (٤٧فقرة من فقرات ال3kنامج كان هناك ) (١٥فقرة فقط بنسبة ) (%٣١.٩١حظيت بطرح وجهات النظر كافة
املؤيدة واملعارضة ،سواء من خالل املذيع أو الضيوف ،إال أنه من الجدير بالذكر أن مقدم ال3kنامج لم يكن ينوب عن وجه
النظر الغائبة عن الحلقة إال -ي حاالت معينة ١لم يكن من بيnzا ٕالانابة عن جماعة ٕالاخوان املسلم`ن ،أو حزب الحرية
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والعدالة ،أو قياداnoما ،أو أنصارهما ومؤيدnÂما ،إذ لم nÂتم بالرد نيابة عnzم أو توضيح وجه نظرهم إال -ي  ٣فقرات فقط
١
عXى مدار ف34ة البحث.
عXى الجانب ٔالاخر و-ي حالة طرح الفقرة لوجهات نظر متعارضة ومختلفة ،أكدت عملية الرصد اح34ام القناة )مذيع`ن
ً
تقريبا( اتسموا
وضيوف( للرأي ٔالاخر وقدرة مقدمي ال3kنامج عXى إدارة الخالف إال -ي عدد قليل من الفقرات ) ٥فقرات
ببعض التح` rوعدم املهنية -ي إدارة الخالف .فعXى سبيل املثال ٢لم تح34م املذيعة وال الضيف آراء ٔالاطراف الغائبة عن
الحوار "حماس ٕ -الاخوان" فكان الضيف ي åلهما ومقدمة ال3kنامج تصدق عXى كالمه.
 -٤استخدام ألفاظ خارجة أو إيماءات غ أخالقية:
بشكل عام خال أداء القناة خالل ف34ة الرصد من استخدام ٔالالفاظ الخارجة أو ٕالايماءات املتح`rة ،وذلك بنسبة تق34ب
من ) (%٧٠من إجماpي فقرات القناة ،إال أن عمليات الرصد وقفت أمام مجموعة من ٕالايحاءات والتلميحات غ` 3املباشرة
ذات املعاني السلبية بحق جماعة ٕالاخوان املسلم`ن ،كما سجل الرصد ) (٦حاالت اسnªزاء وسخرية من جماعة ٕالاخوان
٣
املسلم`ن ،وف34ة حكم الرئيس السابق ،تبعnªا ضحكات واضحة ملقدمة ال3kنامج.
 -٥خلط الرأي بالخ 8وطرح أراء تتضمن تحريض أو حض عfى الكراهية أو إقصاء وتمي|:
فيما يتعلق بخلط الرأي بالخ ،3kفقد اتسمت الفقرة ٕالاخبارية ٔالاوpى من ال3kنامج بكث` 3من املوضوعية وعدم الخلط ب`ن
الرأي والخ ،3kإال أن ثمة انحيا ات سلبية ضد جماعات ٕالاخوان املسلم`ن كانت تبدو جلية – ً
أحيانا– -ي تقديم مقدمة
ز
ال3kنامج لبعض ٔالاخبار املتعلقة بخرق مس`3ات ٕالاخوان ملظاهرات حظر التجوال ٤،أخبار التفج`3ات ؤالاعمال التخريبية -ي
ً
تعليقا عXى مثل هذﻩ ٔالاخبار مسئولية "جماعة ٕالاخوان
مصر وروسيا وليبيا ،إذ أقرت مقدمة ال3kنامج -ي أك? 3من مرة
وأنصارها" عن ٔالاعمال "ٕالارهابية" -ي مصر.
ً
أيضا ظهر ً
هذا الخلط ً
أحيانا -ي طبيعة ٔالاسئلة املوجه للضيوف ،وال ./اتخذت بعضها صيغا توجnuية مثل- :ي حلقة ١١
ً
ً
ً
استنكاريا للواء "سامح سيف ال`rل" رئيس مركز الجمهورية للدراسات الاس34اتيجية ،قائلة:
سبتم ،3kوجهت املذيعة سؤالا
"هو أنت مصدق إن بيان بيت املقدس ،وأn²م متورطون -ي محاولة الاغتيال )تقصد اغتيال وزير الداخلية( كما زعموا؟!!"،
ً
وقد استطردت املذيعة مبدية رفضها للبيان ألنه يسقط الnªمة عن جماعة ٕالاخوان املسلم`ن ،بينما ترى املذيعة أن
الجماعة مسئولة عن عملية الاغتيال.
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لم يعان أي طرف عXى مدار ف34ة الرصد من هجوم حاد يصل إpى حد خطاب الكراهية أو الحض عXى العنف من خالل
هجوما ً
ً
عنيفا عXى كل من:
برنامج الحياة اليوم ،إال أنه و-ي حاالت قليلة صدرت عن ضيوف ال3kنامج آراء وعبارات تحمل
جماعة ٕالاخوان املسلم`ن ،حركة حماس ،دولة تركيا وسف`3ها -ي القاهرة.
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