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الأداء الإعالمي
مقدمة:
دخل الإعالم امل�رصي حالة اال�ستقطاب والتجاذب ال�سيا�سي بعد ثورة  25يناير،
وبعد مرور نحو خم�سة �أعوام على الثورة التي �أطاحت بالرئي�س امل�رصي الأ�سبق
ح�سني مبارك ،ما تزال م�رص تعاين من وجود قطاع �إعالمي �سلطوي ،وقيود على حرية
التعبري.
�ش ّكلت حلظة رحيل مبارك نقطة فارقة يف م�سرية الإعالم امل�رصي ،الذي وجد نف�سه
فج�أة متحررا ً من معظم القيود الأمنية والإدارية التي كانت حتكمه طوال عقود ،فكان �أن
حتولت احلرية و�سقوط القيود �إىل ما �سماه البع�ض فو�ضى �إعالمية ،بينما مل تقم ال�سلطة
االنتقالية ب� ّأي خطوات لإعادة تنظيم الإعالم امل�رصي هيكليا ً وت�رشيعيا ً مبا يتنا�سب مع
الواقع اجلديد.
تيحت لها
مل ت�ستغ ّل الأنظمة التي حكمت البالد يف فرتة ما بعد الثورة الفر�ص التي �أُ َ
لإ�صالح و�سائل الإعالم احلكومية واخلا�صة ،حيث تع ّر�ضت الأ�صوات الناقدة لأداء
الإعالم �إىل امل�ضايقات والتهمي�ش ،من جانب جهات حكومية وغري حكومية .وت�أ ّثرت
و�سائل الإعالم اخلا�صة مبالّكها من رجال الأعمال الذين ارتبطوا بعالقات مع نظام
مبارك والدولة العميقة.
منذ تويل حممد مر�سي الرئا�سة ،ورمبا قبل ذلك� ،أ�صبح هدفا ً مف�ضالً للإعالم املحلي
الذي �أو�سعه نقدا ً وا�ستهدافاً ،بل و�سخرية وا�ستخفافاً ،حيث تبارت يف ذلك �سل�سلة من
القنوات اخلا�صة الذائعة ال�صيت التي ميلكها رجال �أعمال يرتبطون مببارك وعهده .ومل
ي�ستطع مر�سي �أن يح َّد من هذه احلمالت التي ا�ستهدفته وجماعة الإخوان امل�سلمني،
والتيار الإ�سالمي عموماً.
ودخل امل�شهد الإعالمي يف م�رص مرحلة جديدة بالغة الداللة واخلطورة بعد عزل
الرئي�س مر�سي ،فقد حتول الإعالم ب�شكل وا�ضح �إىل �أداة �رصيحة يف ال�رصاع ال�سيا�سي
بني ال�سلطة االنتقالية اجلديدة وبني الإخوان امل�سلمني و�أن�صارهم .وزادت �صعوبة
�إيجاد مكان للأ�صوات الناقدة يف و�سائل الإعالم التقليدية .فقد دعمت الكثري من و�سائل
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الإعالم يف م�رص وبق ّوة �رسدية النظام للأحداث� ،أما الأ�صوات املعار�ضة ،فهي �شبه غائبة
من ال�صحف والربامج التلفزيونية ،حيث �أغلقت احلكومة و�سائل الإعالم املعار�ضة
لالنقالب.
ن�سلط ال�ضوء يف هذه الدرا�سة على تطور الأداء الإعالمي امل�رصي منذ ثورة  25يناير
حتى نهاية �سنة .2015

�أو ًال :الإعالم امل�صري خالل �أيام الثورة
(:)2011/2/11–1/25
حافظت ال�صحف اململوكة للدولة على والئها لنظام مبارك حتى قبل �أيام قليلة من
الإطاحة به يف  .2011/2/11ففي  2011/2/3جاء العنوان الرئي�سي يف �صحيفة الأهرام
على النحو التايل“ :املاليني ي�ؤيدون مبارك يف م�سريات باملحافظات” ،يف الوقت الذي كان
غيت الأهرام لهجتها متاماً،
املاليني يف ال�شوارع يطالبونه
بالتنحي .ويف ّ 2011/2/12
ّ
حيث كان العنوان الرئي�سي فيها“ :ال�شعب �أ�سقط النظام” .وا�ستمرت هذه ال�صحف
يف خطابها ال�سابق ،مع فارق وحيد هو �أنه ّ
مت ا�ستبدال املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة
جمدت مبارك ومن ث ّم �شعب م�رص لفرتة وجيزة جداً،
مببارك .فال�صحف نف�سها التي ّ
متجد املجل�س الع�سكري وزعيمه ،يف ذلك الوقت امل�شري ح�سني طنطاوي،
�رسعان ما بد�أت ّ
يف حني بقيت العقلية اال�ستبدادية مكانها كما عك�ستها و�سائل الإعالم؛ و�أ�صبح اجلي�ش
هو املنقذ ،و�أ�صبح كل َمن يتح ّدث �ض ّده �أو يهاجمه مهددا ً باملحاكمات الع�سكرية.
مل يختلف التلفزيون احلكومي عما مياثله من و�سائل �إعالمية مطبوعة .واتهم
املحتجني
مق ّدمو الربامج احلوارية وال�ضيوف على �شا�شة التلفزيون اململوكة للدولة،
ّ
واملعت�صمني بكل �شيء ،من كونهم حفنة من ال�شباب ال�ضائع الذي يقيم حفالت عربدة
جن�سية يف ميدان التحرير� ،إىل كونهم عمالء حلكومات �أجنبية ،...ور ّكزت الكامريات
املن�صوبة حول منطقة و�سط القاهرة على عر�ض منظر نهر النيل الهادئ من اجل�سور
القريبة ،يف حني كان املتظاهرون يتع ّر�ضون للقتل على بعد ب�ضع مئات من الأمتار.
وعر�ضت القنوات الإخبارية �أفالما ً عن �أنواع الفيلة يف �إفريقيا بدالً من �أن تق ّدم تغطية
م�ستمرة ملا يجري من تظاهرات يف ميدان التحرير والتظاهرات الكربى الأخرى يف كل
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مدينة .وقد حمل بع�ض املتظاهرين يف �أنحاء اجلمهورية الفتات تتّهم و�سائل الإعالم
احلكومية بالكذب .وحاول بع�ض ال�صحفيني واملذيعني الأفراد داخل امل� ّؤ�س�سات
الإعالمية احلكومية �أن يقاوموا ذلك ،فا�ستقالت نائب رئي�س قناة النيل �شهرية �أمني
احتجاجا ً على تغطية القناة املتحيّزة ل�صالح النظام ،وك�شفت عن �أنه مل ي�سمح لها �أن
تقول �إن املتظاهرين طالبوا با�ستقالة مبارك .وه ّدد عدد قليل من ال�صحفيني ال�شباب
باال�ستقالة �إذا مل ي�سمح لهم بتغطية االحتجاجات الوا�سعة املناه�ضة ملبارك .وقد ازداد
هذا ال�ضغط على ر�ؤ�ساء التحرير عندما ُقتِل اثنان من �صحفيي الأهرام ،و�أُلقي القب�ض
على ع�رشات ال�صحفيني من جانب احلكومة .وعندما بدا �أن م�سار الأحداث بد�أ بالتح ّول
ل�صالح الثورة ،ما َل ر�ؤ�ساء التحرير باجتاه الثوار بدرجات خمتلفة حتى بعد ظهر
تنحى مبارك .ثم بد�أت و�سائل الإعالم احلكومية بالثناء على الثوار
 2011/2/11عندما ّ
على نطاق وا�سع ك�أنهم منهم.1
�أما القنوات الف�ضائية اخلا�صة فقد اختلفت يف م�ستوى ت�أييدها ملبارك �أو املتظاهرين
ممن كانوا يرتبطون
الذين تع ّهدوا ب�إ�سقاطه .العديد من هذه القنوات ميلكها رجال �أعمال َّ
بتحالف وثيق مع نظام مبارك ،لذلك حاولت قدر الإمكان الدفاع عن النظام وت�شويه
�سمعة املتظاهرين .فمثالً �أظهر �أحد الربامج احلوارية امل�سائية ،الذي يق ّدمه �صحفيني
حكوميني ،يف  2011/2/2فتاة �شابة ح�رضت لتقدمي اعرتافاتها �أمام ال�شعب امل�رصي،
ا ّدعت الفتاة �أنها ذهبت مع بع�ض الن�شطاء البارزين يف رحالت �إىل �رصبيا ،ح�صل كل
منهم خاللها على مبلغ � 50ألف دوالر وح�رضوا ور�ش عمل حول كيفية قلب نظام
تتو�سل
احلكم� ،أ�رشف عليها مد ّربون من �إيران و“�إ�رسائيل” .انهارت الفتاة باكي ًة وهي
ّ
اجلمهور �أن يغفر لها ،ويقف �إىل جانب مبارك �ض ّد “اخلونة” الذين يحاولون بيع بالدهم
تبي �أن الفتاة ال�شابة زميلة ملق ّدم الربنامج احلواري
�إىل عمالء �أجانب .وبعد ب�ضعة �أيام ّ
على قناة املحور �سيد علي ،وهي ال�صحفية يف “جريدة � 24ساعة” جناة عبد الرحمن،
واعرتفت ب�أن الواقعة كلها كانت مفربكة.2
1

ر�شا عبد اهلل“ ،الإعالم امل�رصي يف خ�ض ّم الثورة ”،مركز كارنيغي لل�رشق الأو�سط ،2014/7/16 ،انظر:

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=56329#
2

ِ�س (م�رص بر�س) ،2011/2/6 ،يف:
املرجع نف�سه .وانظر �أي�ضاً :موقع َم ْ
�ص ْ
http://www.masress.com/shabab/34302؛ وموقع َم�رصِ�س  ،2011/2/8يف:
http://www.masress.com/shabab/3963
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كان هناك عدد قليل من القنوات التلفزيونية اخلا�صة وبع�ض الربامج املح ّددة على
القنوات الأخرى التي اختارت الوقوف �إىل جانب الثورة ،وحاولت تغطية ما يجري يف
ال�ساحات امل�رصية بقدر امل�ستطاع ،وقد َ�س َعت �إىل ا�ست�ضافة �ضيوف متوازنني ،مبا يف
ذلك الن�شطاء واملث ّقفني� ،إ�ضافة �إىل ممثّلني عن احلكومة واحلزب الوطني الدميوقراطي.
وقد واجه العديد من هذه الو�سائل بع�ض امل�ضايقات من جانب احلكومة ،مبا يف ذلك قناة
اجلزيرة التي �أغلقت احلكومة مكاتبها.3

ثاني ًا :الإعالم يف حقبة املجل�س الع�سكري
(:)2012/6/29–2011/2/12
�ش ّكلت حلظة رحيل مبارك نقطة فارقة يف م�سرية الإعالم امل�رصي ،الذي وجد نف�سه
فج�أة متحررا ً من معظم القيود الأمنية والإدارية التي كانت حتكمه طوال عقود ،فكان
�أن حتولت احلرية و�سقوط القيود �إىل ما �سماه البع�ض فو�ضى �إعالمية ،ترافقت مع
ظهور ع�رشات القنوات الف�ضائية وال�صحف اخلا�صة؛ الأمر الذي زاد من حالة االنفالت
الإعالمي دون �ضوابط �أو قواعد حتكم الأداء الإعالمي ،بينما مل تقم ال�سلطة االنتقالية
التي تولت احلكم ممثلة يف املجل�س الع�سكري ب� ّأي خطوات لإعادة تنظيم الإعالم امل�رصي
هيكليا ً وت�رشيعيا ً مبا يتنا�سب مع الواقع اجلديد .ويف الأ�سابيع الأوىل من حكم املجل�س
الع�سكري قالت ال�سلطات �إنه مل َت ُعد هناك حاجة �إىل احل�صول على موافقات �أمن الدولة
للموافقة على تراخي�ص البثّ التلفزيوين ،و ّ
مت �إلغاء وزارة الإعالم ،وبد�أت  16قناة
جمد الإعالم احلكومي الثوار طاملا �أن ذلك
تلفزيونية ف�ضائية خا�صة جديدة يف البثّ  .و ّ
مل يكن يتعار�ض مع متجيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية .و�أ�صبح كل ما يتعلق بالثورة حديث
ال�ساعة ،حيث �أ�صبح الن�شطاء �ضيوفا ً دائمني على الربامج احلوارية ،و�أجروا مقابالت
�صحفية متك ّررة .وبد�أت اخلطوط التحريرية ت�شري �إىل �أن مبارك كان دائما ً اخلطر املطلق،
و�أن الثوار مالئكة مطلقة ،واجلي�ش هو منقذ الثورة.4
3

ر�شا عبد اهلل ،مرجع �سابق.

4

�شحاتة عو�ض“ ،الإعالم امل�رصي بعد  30يونيو� :أزمة بنيوية �أم مرحلة عابرة؟ ”،موقع مركز اجلزيرة للدرا�سات،
 ،2014/6/23انظرhttp://studies.aljazeera.net/mediastudies/2014/02/201422011239377163.htm :
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وبعد فرتة قليلة بد�أ متجيد و�سائل الإعالم احلكومية للن�شطاء يتقلّ�ص ل�صالح
املجل�س الع�سكري .وبد�أت حرية التعبري تواجه بع�ض التهديدات والتح ّديات اخلطرية
عندما بد�أ النظام بت�ضييق اخلناق على احلريات الإعالمية .و�أُعي َدت وزارة الإعالم يف
متوز /يوليو  ،2011يف خطوة ع ّدها العديد من املدافعني عن و�سائل الإعالم مثرية
للقلق .و�أ�صبح الإعالم احلكومي م�ؤ ّيدا ً قويا ً للنظام الع�سكري ،وقام بحمالت ت�شهري
لت�شويه �سمعة الثوار .و�أ�شار تقرير ن�رشته جملة تامي  Timeالأمريكية �إىل �أن الربامج
احلوارية يف حمطات الإعالم احلكومي كانت مليئ ًة بالألفاظ املعادية للمحتجني ،حيث
ّ
“التدخل الأجنبي” يف ال�ش�ؤون
�ص ّورت الثوار باعتبارهم بلطجية ،وح ّذرت من
امل�رصية ،ومن تزايد انعدام الأمن وارتفاع معدالت اجلرمية .و ُو�صفت التظاهرات
املناه�ضة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية “ب�أنها �أحداث خطرية ومزعزعة لال�ستقرار يح ّركها
عمالء �أجانب” .كما تع ّر�ض الأ�شخا�ص الذين انتقدوا امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �إىل الرتهيب
من جانب النظام بو�سائل عديدة .ففي �أوائل �آذار /مار�س  ،2011بد�أت امل�ؤ�س�سة �إخ�ضاع
املد ّونني وال�صحفيني �إىل حماكمات وحتقيقات ع�سكرية .كما �أ�صدر املجل�س الع�سكري
حتذيرا ً لل�صحفيني واملح ّررين مينع ن�رش �أو بثّ � ّأي موا�ضيع و�أخبار وبيانات و�شكاوى
و�إعالنات و�صور تتعلق بالقوات امل�سلحة �أو قادة القوات امل�سلحة بدون الت�شاور �أوالً
مع �إدارة ال�ش�ؤون املعنوية و�إدارة املخابرات الع�سكرية وجمع املعلومات ،باعتبارهما
ال�سلطات املتخ�ص�صة يف مراجعة مثل هذه املو�ضوعات .يف ذلك الوقت ،و�صفت جلنة
حماية ال�صحفيني هذا التطور ب�أنه “�أ�سو�أ نك�سة تتع ّر�ض �إليها حرية ال�صحافة يف م�رص
منذ �سقوط الرئي�س ح�سني مبارك”.5
ومع بداية حالة اال�ستقطاب واالنق�سام ال�سيا�سي ،وجد الإعالم امل�رصي نف�سه جزءا ً

من هذا ال�سجال من خالل الرتكيز الكبري على ال�رصاع الدائر بني الإ�سالميني من جهة،
والعلمانيني والليرباليني من جهة �أخرى ،وقيام ال�صحف التابعة لتلك الأحزاب ب�شن
حمالت �ض ّد الآخر ،دون مراعاة �صالح الوطن الذي يحتاج �إىل اال�ستقرار و�إىل دعم
اجلميع من �أجل �إعادة البناء.6
5

ر�شا عبد اهلل ،مرجع �سابق .وانظر �أي�ضاً:
Abigail Hauslohner, The Most Powerful Weapon of Egypt’s Ruling Generals: State TV, Time
magazine, 29/2/2012, http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2107910,00.html

6

“الإعالم امل�رصي بعد الثورة بني املو�ضوعية واالنحياز ”،موقع مركز �سوا�سية حلقوق الإن�سان ومناه�ضة
التمييز ،2011/7/4 ،انظرhttp://www.sawasya.net/news_Details.aspx?Kind=2&News_ID :
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ثالث ًا :الإعالم يف عهد الرئي�س حممد مر�سي
(:)2013/7/3–2012/6/30
منذ تويل حممد مر�سي الرئا�سة ،ورمبا قبل ذلك� ،أ�صبح هدفا ً مف�ضالً للإعالم املحلي
الذي �أو�سعه نقدا ً وا�ستهدافاً ،بل و�سخرية وا�ستخفافاً ،حيث تبارت يف ذلك �سل�سلة من
القنوات اخلا�صة الذائعة ال�صيت التي ميلكها رجال �أعمال يرتبطون مببارك وعهده .ومل
ي�ستطع مر�سي �أن يح ّد من هذه احلمالت التي ا�ستهدفته وجماعة الإخوان امل�سلمني،
والتيار الإ�سالمي عموماً.
مل ينته الأمر عند هذا احلد ،بل �إن و�سائل الإعالم اململوكة للدولة من قنوات تلفزيون
وحمطات �إذاعة و�صحف ومواقع �إلكرتونية ،كثريا ً ما �شاركت بقدر �أو ب�آخر يف هذه
احلمالت حتت مظلة احلرية .ومع الوقت تخ�ص�صت قنوات و�صحف يف انتقاد مر�سي
والهجوم على جماعة الإخوان ،فيما و�صفه اجلماعة واملنت�سبون �إليها مرارا ً ب�أنه حملة
منظمة ت�ستهدف �شيطنتها �سواء عرب الإيحاء ب�أنها هي من تدير الأمور يف م�رص ال
الرئي�س املنتخب� ،أم باتهامهما معا ً بتجاهل القوى الأخرى و�إق�صائها ،بالإ�ضافة �إىل
الف�شل والتق�صري وحتى العمالة .7ونتج عن ذلك رفع عدد غري م�سبوق من الق�ضايا �أمام
املحاكم �ض ّد ال�صحفيني والإعالميني بتهمة “�إهانة الرئي�س” ،وذكرت ال�شبكة العربية
ملعلومات حقوق الإن�سان �أنه جرى رفع  24من هذه الق�ضايا يف الأيام املئتني الأوىل
من حكم مر�سي ،مقابل  23ق�ضية يف ال�سنوات الـ  126ال�سابقة� .أما ال ُّتهم الأخرى التي
ا�ستُخ ِد َمت فت�ض ّمنت ت�شويه �صورة الرئي�س ،والت�شهري بال�سلطة الق�ضائية ،والت�شهري
باجلي�ش ،وت�شويه �صورة الإ�سالم 8...،وغريها.
وعلى الرغم من تعيني وزير جديد للإعالم موالٍ جلماعة الإخوان امل�سلمني ،وتعيني
جمل�س ال�شورى ،الذي ُي َع ّد الكثري من �أع�ضائه من الإ�سالميني ،ر�ؤ�ساء حترير جدداً،
مل تكن ال�صورة وا�ضحة كما كانت يف عهد مبارك �أو املجل�س الع�سكري ،حيث تعامل
يعي �سوى اثنني من
جمل�س ال�شورى مع مو�ضوع التعيينات مبو�ضوعية الفتة ،حيث مل ّ
املح�سوبني على الإخوان من �أ�صل خم�سني .كما بقي العديد من هذه امل� ّؤ�س�سات موالية
لنظام مبارك ،وكان ال�رصاع �رصاع �سلطة ووالء لنظام دون �آخر ،بدل �أن يكون الوالء
7

موقع اجلزيرة.نت ،2013/8/15 ،انظرhttp://bit.ly/1Pt8Ttt :
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ر�شا عبد اهلل ،مرجع �سابق.
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للمعايري ال�صحفية املهنية �أو لل�شعب .وعانى الإعالم امل�رصي حال ًة من اال�ستقطاب
خالل حكم مر�سي ،ومبرور الوقت ازداد هذا اال�ستقطاب ح ّدة .وامتلأت القنوات
الإعالمية بعبارات مثل “�أخونة الدولة” ،والتي ت�ص ِّور قلق البالد املتزايد من �سيطرة
�أع�ضاء جماعة الإخوان امل�سلمني على معظم املنا�صب احليوية يف احلكومة .وعندما اندلع
العنف يف التظاهرات املناه�ضة للإخوان ،بد�أت هذه القنوات با�ستخدام م�صطلحات مثل
“ميلي�شيات الإخوان امل�سلمني” للإ�شارة �إىل البلطجية الذين يهاجمون املتظاهرين ،9مع
�أن البلطجية كانوا يف كثري من الأحيان من الأجهزة الأمنية� ،أو مدفوعني من رجال مبارك.
وعندما و�صف مر�شد الإخوان امل�سلمني حممد بديع بع�ض رموز الإعالم يف م�رص
ب�أنهم مثل “�سحرة فرعون” جتددت احلمالت على الرجل وجماعته وعلى الرئي�س ،وبدا
�أن احلملة الإعالمية �أقوى من اجلماعة التي مل تظهر يف ال�سلطة التميز نف�سه الذي �سبق �أن
�أظهرته يف املعار�ضة ،ليبدو مع الوقت �أن هذه احلملة تنجح تدريجيا ً يف �شحن فئات متزايدة
من امل�رصيني �ض ّد الإخوان والرئي�س مر�سي .وو�صلت احلمالت �إىل ذروتها باال�ستفادة
من �إخفاقات عديدة �شهدها حكم مر�سي ،خ�صو�صا ً فيما يتعلق بنق�ص الوقود وانقطاع
الكهرباء ،...مما �أوجد بيئة بدت مهي�أة لقبول ال�شحن والوقوع يف ّ
فخ �شيطنة مر�سي
والتيار الإ�سالمي كله ،وهو ما م َّهد بدوره لقبول اخلطوة التالية وهي التحري�ض .ومع
تدخل اجلي�ش لعزل مر�سي وبالتوازي مع تظاهر واعت�صام املاليني من م�ؤيدي مر�سي
للمطالبة بعودته والتم�سك ب�رشعيته ،بدا وا�ضحا ً �أن ال�سلطة اجلديدة تدرك دور الإعالم
يف تثبيت وجودها ،فقررت �إغالق القنوات امل�ؤيدة ملر�سي �أو املتعاطفة معه ،و�أطلقت العنان
حلملة وا�سعة من التحري�ض مهدت لها باتهامات ح َّملت الإخوان امل�سلمني امل�س�ؤولية عن
�أخطاء احلا�رض وحتى املا�ضي.10
اعتمدت و�سائل الإعالم امل�رصية الهجوم املنظم وامل�ستمر على الرئي�س مر�سي
وجماعة الإخوان طوال عهده ،واعتمدت على �آلية حتليل اخلطاب الإعالمي يف تلك الفرتة،
حيث حر�صت على حتميل مر�سي والإخوان م�س�ؤولية � ّأي �إخفاق �أو �سلبيات ،حتى لو
كانت مزمنة ومتوارثة منذ عهد مبارك .لكن �أكرث ال�شائعات خطورة وت�أثريا ً يف الف�ضاء
الإعالمي امل�رصي ،كانت تلك التي هدفت �إىل نزع �صفة الوطنية عن مر�سي والإخوان،
9

املرجع نف�سه .وانظر �أي�ضاً:
Site of Freedom House, www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/egypt#.U77gG_ldXms

10

اجلزيرة.نت.2013/8/15 ،
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وت�صويرهم باعتبارهم ع�صابة ا�ستولت على الدولة لتدمريها ،مع �أنهم اجلهة الوحيدة
التي فازت يف انتخابات حرة نزيهة منذ نحو �ستني عاماً ،بينما كان �أ�صحاب ال�شائعات
من فلول نظام مبارك الديكتاتوري ،ومن امل�سوقني لالنقالب على الدميوقراطية.
�شائعات مل تهدف فقط �إىل �إ�سقاط الإخوان وتهيئة ال�ساحة لل�سي�سي لت�ص ّدر امل�شهد ،بل
ا�ستخدامها بعد ذلك عند اللزوم يف تثبيت حكم ال�سي�سي وحماولة احتواء � ّأي �إخفاقات
يواجهها.11
ون�رشت هيئة الإذاعة الربيطانية (بي بي �سي) British Broadcasting

) Corporation (BBCتقريرا ً مطوالً عن دور الإعالم يف االنقالب على الرئي�س مر�سي،
خ�صو�صا ً فيما يتعلق ب�إ�شعال نقمة امل�رصيني على احلكومة ،وجاء فيه �أن �أن�صار مر�سي
والراف�ضني لالنقالب ،قالوا �إن الإعالم اخلا�ص ممول من رجال �أعمال ارتبطوا بنظام
الرئي�س املخلوع ح�سني مبارك ،و�ض ّدهم ق�ضايا ف�ساد كبرية ،و�إن هذه الق�ضايا من �أهم
�أ�سباب معاداة الإعالم اخلا�ص لنظام احلكم اجلديد .وك�شف التقرير �أن رجال الأعمال
ي�سيطرون على معظم الف�ضائيات وال�صحف اخلا�صة يف م�رص ،ودائما ً ما يتهم الإعالم
اخلا�ص ب�أنه موال ملبارك ب�سبب العالقات التي كانت تربط رجال الأعمال بنظام مبارك
وب�سبب مالحقة بع�ضهم بعد ثورة  25يناير .فمالك قناة درمي هو رجل الأعمال �أحمد
بهجت ،و�صاحب قنوات �سي بي �سي هو رجل الأعمال حممد الأمني ،وقناة التحرير
ميتلكها رجل الأعمال �سليمان عامر ،الذي �أ�صدر الق�ضاء قرارا ً مب�صادرة �أمواله باعتباره
متهما ً مع وزير الزراعة الأ�سبق يو�سف وايل يف ق�ضية �إهدار ثروة م�رص الزراعية.
وقناة �صدى البلد ميتلكها رجل الأعمال حممد �أبو العينني ،القيادي ال�سابق يف احلزب
الوطني الدميوقراطي الذي كان يتزعمه مبارك .وقد حتدث الرئي�س امل�رصي امل�ؤقت عديل
من�صور يف  ،2013/7/4يف �أول ظهور ر�سمي له بعد االنقالب ،عن دور الإعالم خالل
فرتة حكم مر�سي ،وقال “�إن الإعالم كان م�شعالً �أ�ضاء الطريق لل�شعب وك�شف �سوءات
النظام ال�سابق”.12
وكان النموذج الأبرز النتقاد مر�سي يف الف�ضائيات هو برنامج “الربنامج” ،الذي
حتول �صاحبه با�سم يو�سف خالل عامني من �أحد الهواة الذي ينتج فيديوهات �ساخرة
�	11أ�سامة الر�شيدي� ،سالح ال�شائعات ( ..)2-1يف خدمة ال�سي�سي قبل االنقالب وبعده� ،صحيفة العربي اجلديد،
لندن ،2015/7/29 ،انظرhttp://bit.ly/1S4Wonu :
12

موقع �شبكة ر�صد ،2013/7/11 ،انظرhttp://rassd.com/1-66656.htm :
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وين�رشها على موقع يوتيوب �إىل واحد من �أهم مئة �شخ�صية يف العامل وفق جملة تامي
الأمريكية ،وهو يواجه اتهامات ق�ضائية ب�إهانة الرئي�س مر�سي وازدراء الأديان .اعتاد
يو�سف تناول ت�رصيحات وقرارات وت�رصفات مر�سي بطريقة �ساخرة ،وحتول
برناجمه �إىل م�صنع للنكات �ض ّد مر�سي خالل فرتة حكمه .وانفرد �أكرث من مرة بك�شف
جتاوزات بع�ض املتحدثني يف القنوات الإ�سالمية وت�سليط ال�ضوء على مواقف �سببت
�إحراجا ً للرئي�س املعزول .وتع ّمد يو�سف �إظهار مر�سي غري قادر على �إجادة اللغة
الإجنليزية عندما خلط العربية بالإجنليزية يف حديث للجالية امل�رصية ب�أملانيا ،وا�ستخف
بتظاهرات الإ�سالميني امل�ؤيدين ملر�سي ،وقال �إن موقع تظاهرات رابعة العدوية لي�س
ميدانا ً و�إمنا جمرد �إ�شارة مرور.13
بعد غياب �أربعة �أ�شهر ،بعد عزل الرئي�س مر�سي ،بثّ يو�سف احللقة الأوىل من
املو�سم اجلديد لربناجمه على قناة �سي بي �سي يف  ،2013/10/25التي �سخرت من
ممن يبالغون يف التغنّي به ،وت�ضمن الربنامج �إ�شارة مازحة
نظام ما بعد مر�سي و َّ
�إىل عزل مر�سي باعتباره “انقالبا ً” .وفيما كان امل�شاهدون ينتظرون احللقة الثانية
بعد �أ�سبوع� ،أ�صدرت القناة بيانا ً قبل دقائق من البثّ املق ّرر للحلقة قالت فيه �إنه ّ
مت
وقف الربنامج ب�سبب انتهاكه ال�سيا�سة التحريرية للقناة .انتقل يو�سف �إىل قناة
�أم بي �سي م�رص ،وبثّ احللقة الأوىل من برناجمه عليها يف  .2014/2/7غري �أنه بعد فوز
عبد الفتاح ال�سي�سي يف االنتخابات الرئا�سية �أعلن يو�سف يف � 2014/6/2أنه �سيتم وقف
الربنامج .14وبالتايل ّ
مت ا�ستبعاده بعد �أن خدم �أغرا�ض االنقالب على الدميوقراطية،
و�ش ّوه �صورة م�ؤ�س�سة الرئا�سة ،ومل ُي�سمح له مبمار�سة � ّأي دور من هذا النوع يف
عهد ال�سي�سي .مع الإ�شارة �إىل �أن مر�سي هو الرئي�س الوحيد يف التاريخ امل�رصي الذي
تعر�ض يف �أثناء حكمه لهذه احلملة من الإهانة وال�سخرية ،مع �أنه الرئي�س الوحيد
املنتخب دميوقراطياً .ويف املقابل وقفت و�سائل الإعالم �إىل جانب احلكام الديكتاتوريني
والفا�سدين يف �أثناء حكمهم. ...

13
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اعتمدت ال�شائعات يف عهد مر�سي على ثالث ا�سرتاتيجيات رئي�سية ،هي:15

 .1الطعن يف �رشعية مر�سي:
منذ انطالق جولة الإعادة النتخابات الرئا�سة يف �سنة  ،2012ن�رش الإعالم امل�رصي
عدة �شائعات كان حمورها فكرة تف ّوق �شفيق يف النتيجة النهائية ،و�أن جماعة الإخوان
تهدد ب�إحراق البالد و�إغراقها يف الفو�ضى �إذا ّ
مت �إعالن فوز �شفيق .ميكن يف هذا الإطار
ر�صد ال�شائعات التي �أطلقها عدد من الإعالميني قبل �إعالن النتيجة للإيحاء بفوز �شفيق،
مثل التي �أطلقها م�صطفى بكري عن ذهاب قوات من احلر�س اجلمهوري ملنزل �شفيق
لت�أمينه .مل تتوقف هذه ال�شائعات حتى بعد �إعالن النتيجة ر�سمياً ،وظ ّل الإعالميون
يلحون عليها ب�صورة دورية ،م�ؤكدين �أن تهديدات الإخوان دفعت املجل�س الع�سكري
ّ
�إىل �إعالن فوز مر�سي .لكن هذه االتهامات خفتت كثريا ً بعد عزل مر�سي وتويل ال�سي�سي
من�صب الرئا�سة ،حيث من الطبيعي �أن ي�سعى ال�سي�سي لت�أكيد �رشعيته مقابل �أي �رشعية
�أخرى� ،سواء كانت ملر�سي �أم ل�شفيق ،و�إذا �سمح بن�رش هذه ال�شائعات مرة �أخرى ف�إنه
بذلك يطعن يف �رشعيته هو وي�ؤكد �أحقية �شفيق مبن�صب الرئا�سة .مع الإ�شارة �إىل �أن
الطريقة التي متت فيها عملية فرز الأ�صوات كانت عن طريق �إعالن النتائج يف اللجان
االنتخابية �أوالً ب�أول بطريقة �شفافة ونزيهة ،يحول دون حدوث � ّأي عملية تزوير،
بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة ال�شعبية الوا�سعة.

 .2الطعن يف وطنية مر�سي والإخوان:
احتوت على العديد من ال�سيا�سات الفرعية ،وهي:
العمالة واجلا�سو�سية :ارتبطت تلك ال�شائعات بخطاب الثورة امل�ضادة الذي �أراد
ت�صوير ثورة  25يناير باعتبارها م�ؤامرة خارجية ،وتعتمد على �رسدية مفادها �أن
ن�سقت مع حركة حما�س وحزب اهلل الخرتاق احلدود ومهاجمة ال�سجون
جماعة الإخوان ّ
و�أق�سام ال�رشطة ل�صنع حالة من الفو�ضى للإطاحة بنظام مبارك والإفراج عن قيادات
الإخوان يف ال�سجون .و ّ
مت الرتكيز على مر�سي لي�س باعتباره رئي�سا ً للجمهورية ،بل
باعتباره هاربا ً من ال�سجن وجا�سو�سا ً ومتخابرا ً مع دول �أجنبية ،وهو ال�سيناريو الذي
ّ
مت حتويله بعد ذلك �إىل ق�ضية ُيحاكم مر�سي ب�ش�أنها .وي�رص عدد من املذيعني املرتبطني
�	15أ�سامة الر�شيدي� ،سالح ال�شائعات ( ..)2-1يف خدمة ال�سي�سي قبل االنقالب وبعده.
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بالنظام على و�صف مر�سي بلقب “اجلا�سو�س” .كما قامت �إحدى ال�صحف بن�رش تفريغ
ملا قالت �إنها مكاملات بني قيادات يف جماعة الإخوان امل�سلمني وحركة حما�س ،دون �أن
تقدم � ّأي ت�سجيل لهذه املكاملات املزعومة ،واحتوى التفريغ على اتهامات �رصيحة
للإخوان وحما�س بالتورط يف التخطيط ملوقعة اجلمل .ووجدت هذه االتهامات �صدى
كذلك لدى قطاعات من ال�شعب امل�رصي .وقام الإعالم بعر�ض مكاملة مر�سي مع قناة
اجلزيرة يف  2011/1/30باعتبارها دليل �إدانة له ،بالرغم من �أنها دليل براءة ،فمر�سي
قال خالل املكاملة �إنه م�ستعد لت�سليم نف�سه لل�سلطات لكنه ال يعرف �إىل �أين يتوجه ،كما
�أن مر�سي نف�سه جل�س مع عمر �سليمان يف �أثناء الثورة ومل يقل �أحد �إنه مطلوب للعدالة.
وذكرت و�سائل الإعالم �أن مر�سي ات�صل خالل املكاملة بهاتف من نوع “الرثيا” املت�صل
بالأقمار ال�صناعية ،ح�صل عليه من حما�س ،بالرغم من �أن االت�صاالت يف ذلك الوقت
كانت قد عادت واملكاملة متت من هاتف عادي.
وعند النظر �إىل هذه ال�شائعات جمتمعة �سيتم اكت�شاف حجم تناق�ضها ،و�أن ال �أ�سا�س
لها من ال�صحة ،و�أنها كذب وافرتاء .فمر�سي والإخوان وفقا ً لهذه ال�شائعات عمالء لكل
من :حما�س ،وحزب اهلل ،و�إيران ،والواليات املتحدة ،و“�إ�رسائيل” ،لكنها بالرغم من ذلك
وجدت من ي�ستمع لها وي�صدقها ،وهو ما يف�رسه �أ�ستاذ الإعالم يف جامعة الأزهر �أحمد
�سمري ب�أن:
ال�شائعات كانت تنطلق من جميع و�سائل الإعالم امل�رصية امل�ؤثرة تقريباً،
كما �أن اجلمهور الراف�ض للإخوان كان من ال�سهل �أن ي�صدق مثل هذه ال�شائعات،
كما �أن ن�سبة كبرية من اجلمهور امل�رصي يتعامل مع �إعالم بالده بنوع من
افرتا�ض امل�صداقية وال�صدق� ،إذ �إن غالبية املتعاطني مع الإعالم لي�سوا مثقفني
�أو لديهم املعرفة التي ي�ستطيعون من خاللها التحليل والتفكري.

الت�آمر لإ�سقاط الدولة بعد تويل مر�سي من�صب الرئا�سة :املتابع خلطاب الإعالم
امل�رصي يف عهد مر�سي ،يجد �أن كل ال�شائعات واملعلومات املفربكة التي تن�رشها بانتظام
كان لها �أ�صل قوي قبل االنقالب ،ومنها �شائعة ن�رشتها �صحيفة الوطن حول ت�آمر الإخوان
لتفكيك اجلي�ش امل�رصي عن طريق التعاون مع تنظيم القاعدة و�أن�صار بيت املقد�س
لتحقيق حلم اخلالفة .وبعد اختطاف �سبعة جنود م�رصيني يف �سيناء ،يف عهد مر�سي،
اتهمت ال�صحف والف�ضائيات مر�سي بالتن�سيق مع اخلاطفني والتخطيط معهم لإحراج
اجلي�ش ووزير الدفاع عبد الفتاح ال�سي�سي .و�أكدت و�سائل الإعالم �أن الإفراج عن اجلنود
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كان يف �إطار �صفقة بني مر�سي والإخوان من جهة ،واخلاطفني من جهة �أخرى ،تق�ضي
بعدم مالحقتهم .وهو ما ثبت عدم �صحته ،حيث ا�ستخدمت هذه الدعاية يف االنقالب على
الرئي�س ال�رشعي ،والذي تر�أ�سه وزير الدفاع نف�سه.
بيع البالد �إىل الأجانب :واتهم الإعالم الإخوان ببيع منطقة حاليب و�شالتني �إىل
ال�سودان ،وبيع �سيناء لإقامة وطن قومي للفل�سطينيني ،وبيع قناة ال�سوي�س �إىل دولة
قطر ،وبيع مياه النيل �إىل “�إ�رسائيل” ،والت�ساهل يف مو�ضوع �س ّد النه�ضة مع �إثيوبيا.
وو�صلت ال�شائعات يف هذا املجال �إىل درجة اتهام مر�سي مبحاولة بيع الأهرامات لدولة
قطر .16كما اتهم الإعالم خريت ال�شاطر ،نائب املر�شد العام جلماعة الإخوان ،باالتفاق مع
دولة قطر على �رشاء منطقة ما�سبريو بالكامل ،مبا فيها مبنى الإذاعة والتلفزيون الذي
يحتوي على التلفزيون الر�سمي امل�رصي .وهو ما دفع �صالح بن عف�صان ،رئي�س حترير
�صحيفة الراية القطرية� ،إىل �إبداء ا�ستغرابه من حماوالت الإعالم امل�رصي يف عهد مر�سي
ت�صوير قطر ب�أنها عدوة مل�رص ،وترويج ال�شائعات غري ال�صحيحة عنها .كما وقعت �إحدى
ال�صحف يف خط�أ فادح ،عندما زعمت �أن مر�سي وافق على مقرتح تركي يت�ضمن التنازل
عن حقوق م�رص يف حقول الغاز يف البحر املتو�سط ،لكن ال�سي�سي رف�ض التفريط يف حقوق
م�رص و�أجرب مر�سي على الرتاجع عن هذا املخطط ،وذكرت ال�صحيفة �أن تاريخ الواقعة
يعود �إىل �آذار /مار�س � ،2012أي قبل رئا�سة مر�سي وقبل تويل ال�سي�سي من�صب وزير
الدفاع� ،أي يف عهد املجل�س الع�سكري .ومل تقرتن هذه الإ�شاعات ب�أدلة ،كما ال ميكن تقبلها
من الناحية املنطقية �أو العقلية ،بالإ�ضافة �إىل نفيها ر�سمياً ،ولكن امل�شكلة لي�ست يف النفي
�أو الإثبات ،و�إمنا يف تثبيت الإ�شاعة ،وت�صديرها للر�أي العام واملواطن امل�رصي الب�سيط
على �أنها احلق املبني ،واحلقيقة املطلقة ،حتى يتم التغطية والتعتيم على النتائج الإيجابية
لزيارات مر�سي اخلارجية.
الت�سفيه“ :مر�سي ال يجيد التحدث باللغة الإجنليزية”“ ،مر�سي فا�ضحنا يف كل
مكان” ،هي التعبريات الأ�شهر على �أل�سنة معار�ضي مر�سي ،وكان لربنامج با�سم
يو�سف الدور الأبرز يف عملية الت�سفيه امل�ستمرة طوال عام كامل .ويف ظاهرة غري
م�سبوقة ،تطاول عدد من الإعالميني على مر�سي يف �أثناء رئا�سته ،وقاموا ب�سبه بالعديد
من الألفاظ دون �أن يتعر�ض لهم �أحد ،مثل :فا�شل ،وكذاب ،وغبي.
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تثري عملية الت�سفيه هذه الكثري من الأ�سئلة ،فلي�س �رشطا ً �أن يجيد رئي�س اجلمهورية
اللغة الإجنليزية ،مع �أن الرئي�س مر�سي �أف�ضل ب�شكل كبري من ال�سي�سي ومبارك
وعبد النا�رص يف اللغة الإجنليزية ،والعامل مليء بر�ؤ�ساء ال يجيدون غري لغة بلدهم ،كما
�أن مر�سي يجيد اللغة الإجنليزية باعرتاف با�سم يو�سف نف�سه بعد حلقته التي �سخر
فيها من لغته .لكن الإعالم قدم هذه املعطيات لإعطاء �صورة عن مر�سي باعتباره حمدود
القدرات والإمكانيات وال ي�صلح رئي�ساً ،بغ�ض النظر عن �سيا�ساته ومدى جناحها �أو
ف�شلها.

 .3ت�شبيه مر�سي مببارك والإخوان باحلزب الوطني:
“مر�سي فعل ما مل يفعله مبارك”“ ،جرائم مر�سي فاقت جرائم مبارك” ،مل تكن
جمرد ت�رصيحات على ل�سان �شخ�صيات معار�ضة للإخوان مثل رفعت ال�سعيد ،بل
كانت ا�سرتاتيجية كاملة اتبعها الإعالم عرب �آلية بثّ ال�شائعات لإقناع اجلمهور �أن �أخطاء
الإخوان خالل عام واحد فقط من حكمهم فاقت �أخطاء وخطايا ع�رص مبارك الذي امتد
لثالثني عاما ً كاملة .كما ادعى الإعالم وجود � 13ألف “�إخواين” يف منا�صب متنوعة يف
الدولة ّ
مت تعيينهم بعد فوز مر�سي باالنتخابات الرئا�سية.
كما ّ
مت ن�رش �شائعات حول ال�سلوكيات ال�شخ�صية لأ�رسة مر�سي ،منها ن�رش
خرب عن م�شاجرة بني جنل مر�سي و�أحد ال�ضباط تطورت �إىل �سباب من الأول جتاه
الأخري .و�شائعة ثانية عن خطوبة جنل مر�سي على ابنة ه�شام قنديل للإيحاء بتزاوج
ال�سلطة كما كان يحدث يف ع�رص مبارك .كما ن�رش الإعالم �شائعة عن رحلة قامت بها
زوجة مر�سي وجنله �إىل طابا وادعى �أنها كلّفت � 6آالف دوالر يف ال�ساعة من خزينة
الدولة ،بالرغم من �أنها كلفة غري منطقية ،كما �أن خزينة الدولة مل تتح ّمل �شيئا ً من
كلفتها .وبعد تعيني جنل مر�سي يف وظيفة بوزارة الطريان براتب  1,200جنيه م�رصي
(نحو  179دوالر) ،انطلق الهجوم الإعالمي على مر�سي وف�ساده ،و ّ
مت ت�شبيه جنله
بجمال مبارك ،والتقط الإعالم �شائعة ن�رشت على مواقع التوا�صل االجتماعي تفيد ب�أن
راتب الوظيفة � 38ألف جنيه (نحو  5,671دوالر) ون�رشها باعتبارها حقيقة ،وقارن بني
هذا الراتب و�أحوال الغالبية العظمى من فقراء امل�رصيني ،ال�ستفزازهم وت�صوير مر�سي
باعتباره مبارك جديد.17
17
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واختالف م�صري مر�سي والإخوان عن م�صري مبارك واحلزب الوطني ي�ؤكد عدم
�صحة املقارنة بينهما يف ما �سبق ،ففي الوقت الذي ح�صل فيه مبارك ورموز نظامه على
�أحكام متتالية بالرباءة يف الق�ضايا التي يحاكمون فيها ،وخروجهم جميعا ً من ال�سجن،
حكم على مر�سي وقادة الإخوان و�أن�صارهم ب�أحكام قا�سية ،تنوعت من الإعدام �شنقا ً
�إىل �أحكام م�شددة بال�سجن ت�صل �إىل امل�ؤبد ،وبع�ض هذه الأحكام �صدرت من اجلل�سة
الأوىل �أو الثانية فقط ،يف الوقت الذي امتدت فيه حماكمة مبارك ورموز نظامه لأعوام.
وبالرغم من تنوع االتهامات والق�ضايا التي يحاكم فيها الإخوان� ،إال �أنها تخلو من � ّأي
تهم تتعلق بالف�ساد املايل� ،أو االختال�س� ،أو الر�شوة� ،أو اال�ستيالء على املال العام ،عك�س
مبارك ورجاله.

رابع ًا :الإعالم يف عهد عديل من�صور
(:)2014/6/8–2013/7/3
دخل امل�شهد الإعالمي يف م�رص مرحلة جديدة بالغة الداللة واخلطورة بعد
 ،2013/6/30وما �أعقب ذلك من عزل الرئي�س حممد مر�سي ،وبدء حملة من املالحقة
واملطاردة لكل منا�رصي الإخوان امل�سلمني ،فمنذ ذلك التاريخ حتول الإعالم ب�شكل
وا�ضح �إىل �أداة �رصيحة يف ال�رصاع ال�سيا�سي بني ال�سلطة االنتقالية اجلديدة وبني
الإخوان امل�سلمني و�أن�صارهم .حيث قام اجلي�ش امل�رصي ب�إغالق القنوات الإ�سالمية
م�رص  ،25واحلافظ ،والنا�س ،والرحمة ،يف غ�ضون �ساعات من عزل مر�سي ،كما متت
مداهمة قناة اجلزيرة مبا�رش م�رص ،فيما كانت تبثّ على الهواء ،واعتُ ِقل خم�سة موظفني
�ست مكاتب
فيها .كما ُفر�ضت الرقابة على نحو ع�رش م�ؤ�س�سات �إعالمية ،بينما تعر�ضت ّ
�أخرى للمداهمات .واتهمت ال�سلطات امل�رصية و�سائل الإعالم الأجنبية بتقدمي تغطية
منحازة ،و�أ�صدرت الهيئة العامة لال�ستعالمات امل�رصية التابعة ل�سلطة االنقالب بيانا ً
يف  ،2013/8/17نددت فيه مبا و�صفته بغياب احليادية لدى و�سائل الإعالم اخلارجية،
والتي “تغطي الأحداث بطريقة منحازة ل�صالح الإخوان امل�سلمني ،ويف نف�س الوقت
تغ�ض الطرف عن �أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها هذه اجلماعة بهدف تخويف
وترهيب املواطنني” .كما اتهم البيان بع�ض و�سائل الإعالم الدولية بتبني �أجندة �سيا�سة
معينة “تتجاهل حقائق الأو�ضاع يف ال�شارع امل�رصي و�إغفال تو�صيف ما حدث يف
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عبت عن نف�سها يف
 30حزيران /يونيو ب�أنه تعبري عن �إرادة �شعبية خرجت باملاليني ّ
�شوارع م�رص” .18وبدورها تكون الهيئة العامة لال�ستعالمات امل�رصية التابعة ل�سلطة
االنقالب قد جتاهلت الإرادة ال�شعبية التي عربت عنها املاليني يف ميداين رابعة والنه�ضة
وغريها. ...
وحتولت بع�ض و�سائل الإعالم يف م�رص لأدوات ت�ستهدف ف�صيل بعينه هو جماعة
الإخوان امل�سلمني و�أن�صارها ،من خالل �شيطنة هذه اجلماعة وو�صمها بكل ما هو قبيح،
بل و�صل الأمر لنزع الوطنية عن كل من ينتمي �إليها .و�أ�سهم يف ذلك موقف ال�سلطة
االنتقالية املت�شدد جتاه جماعة الإخوان واتهامها باللجوء للعنف والتخريب يف مواجهاتها
مع ال�سلطة .وبلغ هذا املوقف ذروته يف �إعالن الإخوان “جماعة �إرهابية” ،وهو املوقف
الذي و ّفر الغطاء ال�سيا�سي ورمبا “الأخالقي” للإعالم للهجوم على الإخوان .فقد
ُمور�ست كافة �أ�شكال الإرهاب والإق�صاء الإعالمي �ض ّد الإخوان حتت غطاء اتهامهم
بـ“الإرهاب” .وعلى الرغم من �أن خريطة امل�ستقبل التي �أعلنها اجلي�ش تت�ضمن بندا ً عن
و�ضع ميثاق �رشف �إعالمي �إال �أن �أحدا ً مل يعد يتذكر ذلك؛ �إذ حتولت عقب ذلك كثري
من املواد والربامج التي ُتق َّدم عرب الإعالم �إىل برامج حلمالت كراهية وحتري�ض �ض ّد
الإخوان تتنافى مع � ّأي مواثيق �أو معايري مهنية ،ما �أظهر ف�شل “غالبية الإعالميني يف
احلفاظ على م�ساحة وا�ضحة من اال�ستقالل املهني وال�سيا�سي �أثناء قيامهم ب�أعمالهم”.
وكانت نتيجة ذلك تراجعا ً الفتا ً يف القيم املهنية يف الأداء الإعالمي ،ترافق مع تراجع
�أكرب يف م�ساحة احلريات ال�صحفية ،وال �سيّما لل�صحافة التي تقدم ر�أيا ً مغايرا ً ملا تريده
ال�سلطة �أو الإعالم املوايل لها.19
ور�سمت تقارير املنظمات احلقوقية واملعنية بحرية ال�صحافة �صورة قامتة لواقع
احلريات ال�صحفية والإعالمية ،والتي باتت حتت تهديد وقيود غري م�سبوقة منذ
2013/7/3؛ �إذ قالت ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان �إنها ر�صدت  112انتهاكا ً
�ض ّد احلريات ال�صحفية من قبل �أجهزة الأمن امل�رصية واملتظاهرين امل�ؤيدين جلماعة
الإخوان امل�سلمني خالل الفرتة  ،2013/8/26–6/26وقالت ال�شبكة:
18

�شحاتة عو�ض“ ،الإعالم امل�رصي بعد  30يونيو� :أزمة بنيوية �أم مرحلة عابرة؟”.
وانظر �أي�ضاً :موقع الهيئة العامة لال�ستعالمات ،جمهورية م�رص العربية ،2013/8/17 ،يف:
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=72544#.VoEkU0_GrgY

19

�شحاتة عو�ض“ ،الإعالم امل�رصي بعد  30يونيو� :أزمة بنيوية �أم مرحلة عابرة؟”.
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�إن القنوات التي ّ
مت �إغالقها �أغلبها قنوات منا�رصة لتيار الإ�سالم ال�سيا�سي،
وعلى ر�أ�سه جماعة الإخوان امل�سلمني ،وبع�ضها بثت خطابات حتري�ض
وكراهية ،لكن املخالفات مل تقت�رص على تلك القنوات بل �إن هناك خمالفات
وجرائم حتري�ض عديدة ار ُتكبت من قبل �إعالميني على �شا�شات بع�ض القنوات
املنا�رصة للتيار املدين وامل�ستقلة دون �أن يتم اتخاذ �إجراء قانوين �ض ّدها.20
و�أ�صدرت منظمة مرا�سلون بال حدود دفاعا ً عن حرية الإعالم Reporters Without

 Borders, For Freedom Of Informationبيانا ً نددت فيه مبا و�صفته باحل�صيلة
الثقيلة لالنتهاكات التي طالت الإعالميني بعد �شهرين من �سيطرة اجلي�ش على ال�سلطة،
و�أو�ضحت ،يف بيان لها� ،أنه “بعد مرور �شهرين ،ات�ضح لنا �أن ح�صيلة االنتهاكات
اجل�سيمة يف حقّ ال�صحفيني والإعالميني كانت ج�سيمة بالفعل؛ فمنذ ُ 2013/7/3قتِل
خم�سة �صحفيني ،واعتُ ِقل � 80آخرون بطريقة تع�سفية ...بينما تع ّر�ض � 40إعالميا ً
لالعتداء على يد قوات ال�رشطة �أو املتظاهرين� ،سواء منهم امل�ؤيدون ملر�سي �أم
املناوئون له”.21
و�أ�صدر مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان تقريرا ًو ّثق فيه  205حاالت ل�صحفيني
حمليني واجهوا انتهاكات ،خالل الفرتة  ،2013/8/30–6/28ثمانية منهم قتلوا ،كان �ستة
منهم على الأقل يغطون الأحداث .و�شملت االنتهاكات مطاردة ال�صحفيني واعتقالهم
و�رضبهم ب�ش ّدة �أحياناً ،وال�سطو امل�سلح ،و�إطالق اخلرطو�ش ،و�إتالف الكامريات
واملعدات .وو ّثق التقرير �أي�ضا ً  39انتهاكا ً �ض ّد ال�صحفيني واملرا�سلني الأجانب ،وذكر
�أن هذا الرقم ال ميثّل احلجم احلقيقي للم�شكلة .22كما ح ّذر املر�صد الأورومتو�سطي
حلقوق الإن�سان  Euro-Mid Observer for Human Rightsمن تنامي بيئة معادية
حلرية ال�صحافة والإعالم يف م�رص ،يف ظ ّل ما متار�سه ال�سلطات امل�رصية من “�سيا�سة
قمعية مت�صاعدة بحق العاملني يف جمال ال�صحافة والإعالم” ،داعيا ً ال�سلطات امل�رصية
�إىل �إطالق �رساح ال�صحفيني املحتجزين ب�سبب ن�شاطاتهم ال�صحفية على الفور .وقال
املر�صد ،يف بيان له� ،إن ال�سلطات امل�رصية “تتعمد ا�ستهداف ال�صحفيني والإعالميني
20

“�أيام احلرب والدم :انتهاكات واعتداءات غري م�سبوقة �ض ّد ال�صحفيني يف م�رص يف الفرتة من  26يونيو -
� 26أغ�سط�س  ”،2013موقع ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان ،2013/8/29 ،انظرhttp://bit.ly/1Pt9Z8F :
موقع منظمة مرا�سلون بال حدود دفاعا ً عن حرية الإعالم.2013/9/2 ،
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الذين ينقلون �صورة �أخرى ملا يجري يف ال�شارع غري ال�صورة التي يريدها النظام”،
م�شريا ً �إىل �أنه و ّثق اعتقال � 76صحفيا ً خالل الن�صف الثاين من �سنة  .232013و�أ�شارت
منظمة العفو الدولية  ،Amnesty Internationalيف تقرير لها� ،إىل تزايد املخاطر والقيود
على احلريات الإعالمية يف م�رص ،وذكرت �أن م�رص �شهدت ت�صعيدا ً خطريا ً يف االعتداءات
التي ت�ستهدف احلريات ال�صحفية منذ عزل الرئي�س حممد مر�سي ،ال �سيّما مع �إمكانية
�إلقاء القب�ض على ال�صحفيني مبجرد قيامهم بتغطية �أخبار انتهاكات حقوق الإن�سان التي
ترتكبها قوات الأمن.24
و�أُعلِنَت حالة الطوارئ يف �شهر �آب� /أغ�سط�س  2013ملدة ثالثة �أ�شهر يف �أعقاب عملية
ّ
الف�ض العنيفة العت�صامي رابعة والنه�ضة .ويف �أيلول� /سبتمرب � ،2013صدر حكم بوقف
بثّ قناة اجلزيرة مبا�رش م�رص ،وثالث قنوات �إ�سالمية �أخرى ،هي �أحرار  ،25والقد�س،
والريموك .ا�ست�شهدت املحكمة بعدم وجود ت�صاريح بثّ  ،ما يجعل عمل القنوات غري
قانوين ،وهو االدعاء الذي جاء بعد �أن ر�أى م�س�ؤولون حكوميون �أن اجلزيرة متثّل
تهديدا ً قوميا ً وت�ش ّكل خطرا ً على الأمن العام وامل�صالح القومية للبالد .ويف وقت الحق
من �شهر �أيلول� /سبتمرب� ،أغلقت ال�سلطات مكاتب �صحيفة حزب احلرية والعدالة.25
و�أ�صبح امل�شهد الإعالمي غري مهني عموماً ،ماعدا ب�ضعة ا�ستثناءات .وبالغت معظم
و�سائل الإعالم امل�رصية يف دعم نظام ما بعد مر�سي ،يف ظ ّل وجود ب�ضعة ا�ستثناءات فردية
حتاول احلفاظ على بع�ض التوازن .ويف العموم ،امتلأت موجات الإذاعة والتلفزيون
بالأغاين والربامج احلوارية التي متجد اجلي�ش .وعلى مدى �أ�سابيع بعد عزل مر�سي،
عر�ض التلفزيون امل�رصي ،وكذلك معظم القنوات الف�ضائية اخلا�صة� ،شعارا ً يحمل
�صورة العلم امل�رصي وعبارة “م�رص حتارب الإرهاب” ،يف �إ�شار ٍة �إىل ال�رصاع بني نظام
ما بعد مر�سي والإخوان امل�سلمني .وال يتجنّب معظم مق ّدمي الربامج احلوارية التعليقات
املتحيّزة والأ�سئلة الإيحائية ،يف حني ير ّد �ضيوفهم الذين يتم اختيارهم بعناية ،ب�إجابات
م�ؤ ّيدة للنظام ح�رصاً .ويت ّم خلط احلقائق ب�صورة روتينية بالآراء يف هذه الربامج ذات
ال�شعبية ،التي �أ�صبحت امل�صدر الرئي�سي للأخبار لكثري من امل�رصيني .وقد و�صل
23

موقع املر�صد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان ،2014/1/15 ،انظرhttp://bit.ly/21lJCrv :

24

“م�رص :خارطة طريق �إىل القمع :ال نهاية يف الأفق النتهاكات حقوق الإن�سان ”،موقع منظمة العفو الدولية،
 ،2014/1/23انظرhttps://www.amnesty.org/download/Documents/8000/mde120052014ar.pdf :

25
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الأمر ببع�ض الربامج احلوارية �إىل ح ّد �ش ّن حملة مكثّفة �ض ّد الن�شطاء املرتبطني بثورة
 25يناير ،حيث و�صفتهم ب�أنهم “خونة” و“جوا�سي�س” و“عمالء لدول �أجنبية” .وظهرت
حمادثات هاتفية �شخ�صية لبع�ض الن�شطاءّ ،
مت ت�رسيبها �إىل �أحد الربامج احلوارية ثم
التقطتها بع�ض الربامج الأخرى ،وقد جرت �صياغة املحادثات كدليل على �أن الن�شطاء مل
يكونوا موالني مل�رص ،على الرغم من �أن املحادثات نف�سها مل تدعم هذا الزعم .وت�ض ّمنت
رسبة يف معظمها لأع�ضاء يف حركة �شباب � 6أبريل ،بالإ�ضافة �إىل ن�شطاء
املحادثات امل� ّ
بارزين �آخرين .26ومن �أبرز احلركات وال�شخ�صيات التي تعر�ضت حلمالت مكثّفة غري
جماعة الإخوان امل�سلمني وقياداتها كانت:27
حركة �شباب � 6أبريل :تعر�ضت احلركة التهامات عدة ،منها اخليانة وتلقي متويالت
من اخلارج ،والعمل حل�ساب �أجندة خا�صة ،على الرغم من �أن �أغلب قيادتها يقبعون
خلف ال�سجون مثل �أحمد ماهر وحممد عادل.
حركة كفاية :كانت هي الأخرى �صاحبة ن�صيب كبري من االتهامات باخليانة
والعمل ل�صالح دول �أجنبية ،كما تعر�ض رموزها التهامات تنوعت بني اخليانة واالنتماء
جلماعات �إرهابية.
اال�شرتاكيون الثوريون :مل يكونوا مبن�أى بعيد عن االتهامات باخليانة والعمالة
ل�صالح �أجندة خا�صة ،بالإ�ضافة �إىل تلقيهم متويالت خارجية لزعزعة الأمن القومي.
الكتلة الإ�سالمية :وهي حتالف �إ�سالمي �أن�شئ يف  ،2011/10/23وي�ضم �أحزاب
النور ،والأ�صالة ،والبناء والتنمية .وواجهت معظم هذه الأحزاب اتهامات باخليانة
والعمالة ودعم “جماعات �إرهابية” ،ويقبع �أغلب رموزها داخل ال�سجون بعد �أن ُح ّل
معظم الأحزاب التي تقوم على �أ�سا�س ديني ،حتى احلزب الوحيد ،النور ،الذي يعي�ش يف
كنف النظام امل�رصي بقيادة ال�سي�سي مل ينجو من االتهامات والتجريح يف وطنيته.
وائل غنيم :كان من �أول املتهمني بالعمالة واخليانة والعمل ل�صالح دول �أجنبية
وزعزعة �أمن وا�ستقرار البالد� ،إ�ضافة �إىل مطالبات ب�إ�سقاط اجلن�سية امل�رصية عنه.
26
27

املرجع نف�سه.

�صحيفة امل�رصيون ،القاهرة ،2016/1/21 ،انظر .http://bit.ly/1rpa3jJ :وانظر �أي�ضاً :انتقاد �صحيفة الوفد،
اجليزة ،2016/1/21 ،يفhttp://bit.ly/1sFTTDy :؛ و�صحيفة اليوم ال�سابع ،القاهرة ،2014/5/12 ،يف:

http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/1660192#.Vw9YY9R94dU
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حممد الربادعي :مل ي�شفع له دوره الكبري الذي لعبه يف عملية عزل الرئي�س مر�سي،
وتعيينه نائبا ً للرئي�س عديل من�صور .فقد بد�أ الهجوم على الربادعي بعد ا�ستقالته من
من�صب نائب الرئي�س يف منت�صف �آب� /أغ�سط�س  2013اعرتا�ضا ً على عملية ّ
ف�ض اعت�صام
رابعة العدوية بالقوة .و ّ
مت اتهامه باخليانة والعمالة ،خ�صو�صا ً بعد �سفره مبا�رشة �إىل
ّ
الف�ض.
النم�سا وا�ستنكاره للتجاوزات التي ح�صلت خالل عملية
وعادت ال�صحف اململوكة للدولة مرة �أخرى لدعم زعيم وا�ضح يتجلّى يف نظام ما بعد
الرئي�س مر�سي ،فاملوا�ضيع الأكرث �شعبية هي تلك التي تورد تفا�صيل م�ؤامرات مزعومة
يحيكها الإخوان امل�سلمون لتق�سيم م�رص وغزوها� ،إىل خمططات لإعطاء �سيناء حلما�س
والعنا�رص التابعة لها .وهو ما نفته كل من جماعة الإخوان امل�سلمني وحركة حما�س،
وقالت جماعة الإخوان �إنها �شبهات �أثريت منذ و�صول اجلماعة ل�سدة احلكم ،و�إن
هذه ال�شبهات �أثريت دون �أن يقدم واحد ممن �أثارها دليالً واحداً� ،أو وثيقة واحدة على
اتهاماته ،واكتفى فقط بالكالم املر�سل والتناغم مع البع�ض لرتديد هذه ال�شائعات على
الر�أي العام .و�أكدت اجلماعة على �أن “الإخوان ،منذ ن�ش�أتهم ،وهم ال يقبلون بتهجري
الفل�سطينيني للبلدان املجاورة ،وال يقبلون بتوطينهم فيها حتى ال ت�ضيع حقوقهم يف
�أر�ضهم التي اغت�صبها ال�صهاينة ،وحتى ال يكونوا عالة على ال�شعوب الأخرى مما يثري
الفتنة والأزمات بينهم وبني ال�سكان الأ�صليني .ولذا رف�ض الإخوان ويرف�ضون توطني
�أحد غري املواطن امل�رصي يف �سيناء الغالية” .و�أ�شارت اجلماعة باملقابل �إىل �أنها تقدمت
مب�رشوع لتنمية �سيناء ،وبتوطني  3.5ماليني م�رصي فيها . ...وبدورها نفت حركة
حما�س هذه االتهامات ،حيث �شدد القيادي يف احلركة �إ�سماعيل هنية على �أنه “ال توطني
للفل�سطينيني يف �سيناء �أو غريها ،و�أن ال�شعب الفل�سطيني متم�سك ب�أر�ضه وعدم التنازل
عن �شرب واحد منها” ،و�أن �سيناء �أر�ض م�رصية وذات �سيادة م�رصية.28
ومن امل�ؤامرات التي اتهم بها الإخوان امل�سلمون ما كتبه رئي�س حترير �صحيفة
الأهرام ،وظهرت على ال�صفحة الأوىل منها ،ت�شري �إىل تو ّرط الواليات املتحدة يف م�ؤامرة
مزعومة مع الإخوان تهدف �إىل “تخريب” م�رص .ما دفع �سفرية الواليات املتحدة لدى
م�رص �آنذاك �إىل �إ�صدار ر ّد علني ،و�صفت فيه املقال ب�أنه “�شائن وخمتلق وغري مهني”.
و�أ�صبح من ال�صعب على نحو متزايد بثّ �أو ن�رش الأ�صوات التي ال تن�سجم متاما ً مع
28

موقع ويكيبيديا الإخوان امل�سلمون ،انظرhttp://bit.ly/1UTwFAl :
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الدعاية امل�ؤ ّيدة للنظام .وذكر عادل �إ�سكندر� ،أ�ستاذ الإعالم يف جامعة جورج تاون،
رصف يف وئام وان�سجام مع اجلي�ش ...عمدا ً
“يف العموم ،غالبية ال�صحف امل�رصية تت� ّ
وعن قناعة ...ف�إذا كنت مع جماعة الإخوان ،فالأمر يبدو كما لو كنت من �صنف �آخر
من امل�رصيني” ،ي�ؤيد كالمه عنوان �إحدى الأغنيات التي انت�رشت ب�صورة وا�سعة على
موجات الأثري لبع�ض الوقت “احنا �شعب وانتو �شعب” ،وهي ت�صنّف الإخوان امل�سلمني
واملتعاطفني معهم ك�شعب خمتلف.29
ان�سحبت بع�ض ال�شخ�صيات الإعالمية طواعي ًة من موجات الأثري؛ حيث انقطع
ي�رسي فودة ،الذي يق ّدم برناجما ً حواريا ً على قناة �أون تي يف عن الظهور على الهواء
خالل الفرتة  ،2013/11/25-7/9و�أ�صدر بيانا ً يف �صفحته على في�س بوك  Facebookقال
فيه�“ :أ�سجل حت ّفظي وحزين ال�شديدين ملا �أراه من تناول �إعالمي �ضا ّر �سواء من خارج
م�رص �أو من داخلها ،مبا يف ذلك القناة التي �أعمل فيها� ،إال من رحم ربي” .ومل تظهر رمي
ماجد ،التي تق ّدم برناجما ً حواريا ً �آخر على القناة نف�سها ،على الهواء منذ ،2013/6/30
وقالت يف �أواخر �آب� /أغ�سط�س  ،2013يف تغريدة لها على موقع تويرت � ،Twitterإنه مل يتم
�إيقافها عن العمل �أو �إجبارها على عدم الظهور على الهواء ،ولكن “�أحيانا ً يكون ال�صمت
�أ�صدق �إنبا ًء ،فاخرتت ال�صمت حلني �إ�شعار �آخر” .وغاب برنامج “الربنامج” لبا�سم
يو�سف مدة �أربعة �أ�شهر بعد عزل الرئي�س مر�سي .وبعد بثّه احللقة الأوىل من املو�سم
اجلديد لربناجمه على قناة �سي بي �سي يف  ،2013/10/25والتي �سخرت من نظام ما بعد
ممن يبالغون يف التغنّي به� ،إذ ت�ضمن الربنامج �إ�شارة مازحة �إىل عزل مر�سي
مر�سي و َّ
باعتباره “انقالبا ً”� ،أ�صدرت القناة بيانا ً قبل دقائق من البثّ املق ّرر للحلقة التالية قالت
فيه �إنه ّ
مت وقف الربنامج ب�سبب انتهاكه ال�سيا�سة التحريرية للقناة .وانتقل يو�سف �إىل
قناة �أم بي �سي م�رص ،وبثّ احللقة الأوىل من برناجمه عليها يف  ،2014/2/7وبعد فوز
ال�سي�سي يف االنتخابات الرئا�سية �أعلن عن وقف الربنامج.30

 .1فربكة وتزييف حقائق يف عهد من�صور:
لعب الإعالم امل�رصي دورا ً م�ؤثرا ً يف امل�شهد ال�سيا�سي امل�رصي ،ال يقت�رص على التحيّز
فقط ،و�إمنا يتخطاه �إىل ما يقول عنه مراقبون ون�شطاء �إنه “فربكة وتزييف حقائق” .فقد
29
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ك�شف نا�شطون على �شبكة الإنرتنت �أن التلفزيون امل�رصي الر�سمي بثّ مقطع فيديو
ل�شخ�ص تويف نتيجة عمليات تعذيب ،وذكر التقرير التلفزيوين �أن عددا ً من �أن�صار الرئي�س
املعزول حممد مر�سي قاموا بتعذيبه داخل �ساحة اعت�صام رابعة العدوية .لكن املفاج�أة
متثلت يف �أن هذا ال�شخ�ص من �أن�صار مر�سي ،ويدعى فريد �شوقي ،وهو مهند�س قدم
من حمافظة البحر الأحمر “لت�أييد ال�رشعية واملطالبة بعودة الرئي�س املنتخب” .وتوالت
املفاج�آت ،حيث ك�شف النا�شطون �أن الفيديو التقط له يف امل�ست�شفى امليداين برابعة العدوية،
بعد العثور على جثته يف �أحد ال�شوارع القريبة من مكان االعت�صام وعليها �آثار العديد
من الكدمات وال�صدمات ،وذلك يف اليوم التايل ملا عرف بـ“مذبحة احلر�س اجلمهوري”.
ولكي يخفي التلفزيون امل�رصي حقيقة الأمر� ،أخفى �صورة طبيب م�ست�شفى رابعة
العدوية الذي كان ي�رشح �سبب وفاة �شوقي وحجب ال�صوت ،كما ا�ست�ضاف �شخ�صية
لتمثيل دور �صديق ال�ضحية ليقول �إن معت�صمي رابعة العدوية هم من قاموا بتعذيبه
ولي�س قوات احلر�س اجلمهوري .وذكر �شقيق القتيل �أن هذا ال�شخ�ص لي�س �صديقا ً
لفريد ،وبعد البحث عنه تبني �أنه �أحد �أع�ضاء حركة مترد ومن م�ؤيدي قيام اجلي�ش بعزل
مر�سي.31
ومع توايل مثل هذه الأخطاء اجل�سيمة يف التلفزيون امل�رصي ،مل جتد �إحدى مذيعات
قناة النيل للأخبار �إال �أن تترب�أ من املحتوى الإخباري املقدم يف ن�رشات الأخبار يف ال�ساعات
الأوىل من �صباح ال�سبت  18رم�ضان (ال�ساعة الثانية ،والرابعة ،وال�ساد�سة �صباحاً)،
والذي �أعقب ما �سمي بجمعة تفوي�ض اجلي�ش ملواجهة “الإرهاب” .وكتبت �سها النقا�ش
على �صفحتها مبوقع في�س بوك �إنه “مل يتوفر لهذا املحتوى الإخباري احلد الأدنى من
الدقة �أو التوازن �أو املهنية الذي يكفل تقدمي قدر كاف من املعلومات يعتمد عليه ،تقدمه
قناة م�رصية عامة عن �أحداث تقع على �أر�ض م�رص” .و�أ�ضافت “و�أنا �إذ يحزنني كثريا ً
�أن �أترب�أ من حمتوى �إخباري يقدم على �شا�شة قناة النيل للأخبار ،القناة التلفزيونية
امل�رصية الوحيدة التي تقدم الأخبار على مدار � 24ساعة ،والتي �شهدت �شخ�صيا ً ن�ش�أتها
عام  1998مع زمالء جيلي من الكفاءات الإعالمية املميزة ،وكان يحدونا الأمل يف �أن يكون
مل�رص على �أيدينا قناة �إخبارية تليق مبكانتها العالية” .وتابعت النقا�ش تقول“ :واليوم،
وبينما متر م�رص مبحنة يلعب فيها الإعالم دورا ً حا�سماً ،وددت �أن يكون �إعالين هذا نداء
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ينبه �إىل االحتياج امللح ،الآن �أكرث من �أي وقت م�ضى ،لأن يكون يف م�رص �إعالم �إخباري
يوفر القدر ال�رضوري من املعلومات للم�شاهد ب�أكرب قدر من املهنية والتوازن ،م�ستمدا ً
�أولوياته من امل�صلحة الوطنية العليا مل�رص”.32
ومل تقت�رص “�سقطات” الإعالم امل�رصي على اجلانب الر�سمي منه ،و�إمنا يتعداه
وب�شكل �أكرب �إىل الإعالم اخلا�ص .فبالإ�ضافة �إىل التحيز املالحظ مع طرف يف امل�شهد
امل�رصي �ض ّد �آخر ،و�أخطاء ال تقت�رص على بثّ مقاطع فيديو ملظاهرات �سابقة ملعار�ضي
الرئي�س املعزول حممد مر�سي على �أنها مبا�رشة ،وذلك من �أجل �إيهام امل�شاهد �أن
احل�شود ما تزال تعار�ضه يف ال�شارع� ،أطلق عدد من الإعالميني اتهامات تكاد ال ت�صدق.
ومن هذه االتهامات ما قاله الإعالمي حممد الغيطي يف برناجمه بقناة التحرير ،عن �أن
جماعة الإخوان امل�سلمني هي ال�سبب وراء �سقوط الأندل�س! قائالً �إن من يقر�أ يف تاريخ
الأندل�س ،يعلم �أن الإخوان هم ال�سبب وراء �سقوطها ،و�أق�سم باهلل على ذلك ،مطالبا ً
�سب متوا�صلة
امل�شاهدين بالت�أكد من ذلك عرب كتب التاريخ ،وذلك قبل �أن ي�رشع يف حملة ّ
�ض ّد مر�سي وقادة جماعة الإخوان .33مع العلم �أن الأندل�س �سقطت قبل �أكرث من 430
عاما ً من ن�ش�أة جماعة الإخوان؟!
ومن �أكرث الأخطاء التي لفتت الأنظار ما بثته قناة �سي بي �سي اخلا�صة على �أنه نقل
مبا�رش ملظاهرات يف ميدان التحرير يف  ،2013/7/26يف �أثناء تغطيتها ملظاهرات دعا �إليها
وزير الدفاع عبد الفتاح ال�سي�سي عرفت مبظاهرات “تفوي�ض اجلي�ش”� ،إال �أن املفاج�أة
متثلت يف �سماع �صوت �أذان املغرب قبل موعده احلقيقي بربع �ساعة ،بالإ�ضافة �إىل
�أ�صوات املتظاهرين التي ترفع �شعار “ارحل ..ارحل” ،وهو ما عزاه الن�شطاء �إىل �أنها
لقطات �سابقة ،من تظاهرات املعار�ضني ملر�سي يف  30حزيران /يونيو� .أما قناة �أون تي يف
فنقلت م�سرية حا�شدة للمتظاهرين بالقرب من م�سجد اال�ستقامة مبحافظة اجليزة على
�أنها م�ؤيدة لدعوة ال�سي�سي ،و�أخذ مذيع القناة و�ضيفه ي�شيدان بالأعداد احلا�شدة يف
املظاهرة ،قبل �أن يتنبها �إىل �أنها مظاهرة م�ؤيدة ملر�سي ،وعلى الفور توقف بثّ اللقطات.
وبثّ التلفزيون امل�رصي الر�سمي لقطات بالطائرة مليدان التحرير ممتلئ باملتظاهرين،
�إال �أن الن�شطاء قالوا �إنها قدمية ،و�أكدوا �أن اللقطات التي بثت كانت نهارية حيث مل تكن
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احل�شود بامليدان كبرية .ودلل الن�شطاء على �صدق مقولتهم ب�أن ال�شا�شة ال�ضخمة التي
ظهرت بامليدان يف هذه اللقطات مل تكن موجودة من الأ�سا�س.34

 .2تعامل الإعالم مع ّ
ف�ض اعت�صامي رابعة والنه�ضة:
تعالت يف ال�صحف والإعالم داخل م�رص دعوات �إىل ّ
ف�ض اعت�صامات م�ؤيدي عودة
الرئي�س حممد مر�سي بالقوة ،وت�ض ّمن بع�ضها حتري�ضا ً على العنف و�سفك دماء
امل�رصيني .وواجه الإعالم انتقادات عنيفة ب�سبب خطابه التحري�ضي والعن�رصي.
وتبنّى الإعالم حمالت ال�شيطنة �ض ّد املعت�صمني يف ميداين رابعة والنه�ضة؛ حيث
و�صفهم تارة باملغيبني واملخطوفني ذهنياً ،وتارة �أخرى بـ“الإرهابيني امل�سلحني”،
وتارة ثالثة بالقتلة املجرمني الذين يقومون بتعذيب املواطنني ودفن جثامينهم حتت
من�صة ميدان رابعة .35ونظرت �أو�ساط ثقافية م�رصية با�ستغراب �إىل ما ت�صفه
بال�ضحالة الفكرية لدى بع�ض النخب التي تت�صدر امل�شهد الثقايف والإعالمي يف م�رص.
و�أعربت �أو�ساط حقوقية وثقافية م�رصية ودولية عن خماوفها مما و�صفته ب�أنه �إمعان
يف التحري�ض والكراهية يف و�سائل �إعالم م�رصية و�صل ح ّد �إهانة �رشائح وا�سعة من
ال�شعب امل�رصي.36
وخ�ص�صت نحو  28قناة م�رصية ر�سمية وخا�صة تغطيتها لفعاليات املظاهرات
التي خرجت يف العا�صمة القاهرة واملحافظات الأخرى جتاوبا ً مع دعوة وزير الدفاع
عبد الفتاح ال�سي�سي بالنزول �إىل امليادين لتفوي�ضه من �أجل مواجهة ما �أ�سماه
بـ“الإرهاب” .و�ألغت هذه القنوات الر�سمية واخلا�صة براجمها الرم�ضانية املعتادة،
وركزت تغطيتها على فعاليات تلك املظاهرات .وخرجت هذه القنوات حتت �شعارات
�شبه موحدة ،فبينما ا�ستخدمت القنوات امل�رصية الر�سمية �شعارا ً موحدا ً هو“ :م�رص
�ض ّد الإرهاب” ،خرجت غالبية القنوات اخلا�صة ب�شعارات م�شابهة.37
�سبقت جمزرة ّ
ف�ض اعت�صامي رابعة والنه�ضة حالة من التمهيد الإعالمي للجماهري،
بهدف �إقناعها ب�رضورة الف�ض العنيف لالعت�صامات ،حتى لو �أدى ذلك لوقوع خ�سائر
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كبرية يف الأرواح .لذا كان الهدف الأ�سا�سي للإعالم امل�رصي منذ االنقالب وحتى
 ،2013/8/14هو الق�ضاء على � ّأي تعاطف مع املعت�صمني وتلفيق اتهامات عديدة لهم
جتعل اخلال�ص منهم �أمنية يتمناها ماليني امل�رصيني .وبد�أت عملية ت�شويه احلراك
املناه�ض لالنقالب واعت�صام رابعة العدوية منذ الأيام الأوىل له ،لكنها ت�صاعدت يوما ً
بعد يوم حتى و�صل التحري�ض الإعالمي ذروته قبل عملية ف�ض االعت�صام مبا�رشة،
ويكن ح�رص �أبرز حماوالت الت�شويه فيما يلي:38
ُ
 .1يف البداية ن�رشت ال�صحف �أخبارا ً عديدة عن رغبة املعت�صمني يف مغادرة ميدان رابعة
العدوية ،لكن قيادة االعت�صام متنعهم من اخلروج.
 .2االجتار بالأطفال :خرجت بع�ض و�سائل الإعالم ب�أخبار عن قيام املعت�صمني
ب�إح�ضار �أطفال املالجئ ودور الأيتام ملقر االعت�صام ،بالرغم من �أن الأطفال كانوا
ذاهبني مع �أحد م�س�ؤويل اجلمعيات اخلريية ل�رشاء مالب�س العيد لهم ،لكن ّ
مت القب�ض
عليهم وتلفيق تهم كاذبة ال�ستغاللها يف ت�شويه االعت�صام.
 .3انت�شار الأمرا�ض :حاول الإعالم ن�رش �شائعة تفيد بانت�شار الأمرا�ض املعدية بني
املعت�صمني ،وذلك لتخويف املتعاطفني واملت�ضامنني مع املعت�صمني من الذهاب �إليهم.
وحتدث �إبراهيم عي�سى عن “اجلرب” الذي انت�رش بني املعت�صمني.
 .4نكاح اجلهاد :ظهر حممد الغيطي على قناة التحرير وهو ي ّدعي وجود عالقات جن�سية
بني املعت�صمني وعدد من ال�سيدات ال�سوريات حتت م�سمى “نكاح اجلهاد” ،غري
املوجود �أ�صالً يف الدين الإ�سالمي ،لكنه اعتمد على �شائعة �أخرى مرتبطة بالثورة
ال�سورية.
�	.5أ�سلحة كيماوية :يف  2013/8/6خرجت ال�صفحة الأوىل من �صحيفة الأخبار امل�رصية،
حاملة عنوانا ً رئي�سيا ً ي�ؤكد �أن املعت�صمني يف ميداين رابعة والنه�ضة ميتلكون �أ�سلحة
كيماوية ،ودخلت �صحيفة الوطن �إىل اخلط لت�ؤكد �أن جماعة الإخوان قامت بنقل
�أ�سلحة كيماوية و�صواريخ من �سورية فجرا ً �إىل ميادين االعت�صام.
 .6جمل�س حرب يف رابعة :ن�رشت �صحيفة ال�رشوق يف �صفحتها الأوىل يف  2013/8/6خربا ً
رئي�سياً ،نقالً عن م�صادر جمهولة ،بعنوان “ر�صد �أ�سلحة ثقيلة يف اعت�صام الإخوان
ي�ؤخر ف�ضه”.
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 .7تعذيب وقتلى �أ�سفل من�صة رابعة :تناقل الإعالم حكايات كثرية عن من�صة ميدان
رابعة ،كان �أبرزها قيام قيادات االعت�صام بتعذيب عدد من الأ�شخا�ص وقتلهم ودفنهم
�أ�سفل املن�صة ،و�أكد �أحمد مو�سى املذيع بقناة التحرير وقتها �أن املن�صة حتتوي �أ�سفلها
على “كرة �أر�ضية” لدفن اجلثث.
وا�ستمرت هذه احلملة ال�شعواء عرب ع�رشات من و�سائل الت�شويه حتى ّ
مت ّ
ف�ض
االعت�صام مبجزرة تع ّد الأ�سو�أ يف تاريخ م�رص احلديث .وحتى بعد عملية ّ
ف�ض امليدان
و�سقوط �آالف ال�ضحايا ،هاجم بع�ض الإعالميني رمز “رابعة” ،و�أكدوا �أنه رمز غري
م�رصي ،لتجرمي � ّأي تعاطف �إن�ساين مع املجزرة .وع ّد الإعالم امل�رصي عملية الف�ض
ك�أنها �إجناز قومي ،ومل ي َر يف هذه العملية �إال عملية نظيفة ،وحاول تقدمي امل�رشفني عليها
�إىل ال�شعب على �أنهم فدائيون و�أبطال .وتعمدت و�سائل الإعالم امل�رصية ال�شحن والتعبئة
ودقّ طبول احلرب م�ستخدمة كافة الأ�ساليب ،حيث تفننت يف الكذب مثل االدعاء بوجود
جثث �أ�سفل من�صة رابعة ،وهو الأمر الذي مل يثبت �صحته ،وذهبت بع�ض التحليالت �إىل
ت�أكيد “فربكة” تلك ال�صور وتزيفها ،مرورا ً باالدعاء بوجود �أ�سلحة ثقيلة مثل �صواريخ
اجلراد  Gradوالأ�سلحة الكيماوية ،وو�صوالً �إىل “جهاد النكاح”.39
ّ
“ف�ض رابعة والنه�ضة..
ون�رشت �صحيفة ال�رشوق حتقيقا ً يف  2013/8/19بعنوان:
عملية نظيفة يف عيون الأمن املركزي” ،يف حني �أجرت �صحيفة الوفد حوارا ً مع قائد
عملية ّ
ف�ض اعت�صام رابعة املقدم بهاء ال�رشيف بال�صفحة ال�سابعة ،يف اليوم نف�سه ،جاء
يف عناوينه املن�سوبة �إليه“ :الغاز واملياه ال�سالح امل�ستخ َدم يف ّ
ف�ض االعت�صام ..القنا�صة
39

للمزيد انظر هذه النماذج:
https://youtu.be/MGPRuLzG494
https://youtu.be/aOtwKDyvUJI
https://youtu.be/74F_75a_1PE
https://youtu.be/oUmlqcEyaeo
https://youtu.be/PkmPtYmqj7c
https://youtu.be/zJmdy5ShpG8
https://youtu.be/k3yFZ4hFd3Y
https://youtu.be/gI7XEVRy8DI
https://youtu.be/PkmPtYmqj7c
https://youtu.be/lPecPg1xDB8
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يف العمارات حتت الإن�شاء وراء ا�ستمرار عملية الف�ض � 15ساعة ..قنا�صة الإخوان
بادروا ب�إطالق النار وقتلوا �ضابطني” .40ون�رشت �صحيفة الأهرام حتقيقا ً �صحفيا ً
يف  ،2013/9/6ت�ؤكد فيه �أن الرمز ما�سوين ،و�أن عبدة ال�شيطان ي�ستخدمون الرمز يف
طقو�سهم ،و�أن �أع�ضاء الكني�ست  Knessetالإ�رسائيلي قاموا برفع �أيديهم برمز رابعة.
وزعمت �صحيفة الأخبار يف � 2013/10/28أن “�إ�رسائيل” قامت ب�إطالق ا�سم “رابعة
العدوية” على �أحد ال�شوارع مبدينة القد�س ت�ضامنا ً مع الإخوان ،بالرغم من �أن ال�شارع
موجود باال�سم نف�سه منذ ثمانينيات القرن املا�ضي.41
يف املقابل غابت تغطية املظاهرات امل�ؤيدة ملر�سي �إىل ح ّد كبري عن تغطية القنوات
امل�رصية الر�سمية واخلا�صة ،والتي اقت�رصت يف تغطيتها على عر�ض لقطات حمدودة
من ميدان رابعة العدوية �ضمن مظاهرات �أخرى م�ؤيدة لدعوة ال�سي�سي ،وكان الرتكيز
الأكرب يف تغطيتها على ميدان التحرير ،42وذلك بالرغم من ا�ستمرار اعت�صامي رابعة
والنه�ضة لأكرث من �أربعني يوما ً بح�شود هائلة.

خام�س ًا :الإعالم يف عهد عبد الفتاح ال�سي�سي
(منذ :)2014/6/8
�شهد الأداء الإعالمي امل�رصي بعد ا�ستالم عبد الفتاح ال�سي�سي للرئا�سة امل�رصية
يف حزيران /يونيو  2014تراجعا ً كبرياً ،حيث �شهد ممار�سات حادة ومنفلتة .وراوح
الإعالم امل�رصي مكانه يف نفق عميق ،على �صعيد التنظيم والأداء والعائد ،وتوا�صلت
االنتهاكات بحق عد ٍد من و�سائل الإعالم والإعالميني وال�صحفيني؛ وهي انتهاكات تنوعت
بني االحتجاز ،واالعتداء ،واال�ستهداف الق�ضائي ،بح�سب عد ٍد من املنظمات احلقوقية،
وبني املنع ،والتقييد ،وفق عد ٍد من الوقائع املوثقة .ومن بني االنتهاكات التي ّ
مت ر�صدها،
ا�ستمرار غلق القنوات وال�صحف التابعة للتيار الإ�سالمي ،ومنع بع�ض الكتاب واملذيعني

40

�شبكة ر�صد.2015/8/14 ،

41

العربي اجلديد.2015/8/22 ،

42

اجلزيرة.نت.2013/7/26 ،
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من تقدمي براجمهم ،وم�صادرة بع�ض �أعداد ال�صحف و�إجبارها على تغيري عناوين معينة
�أو �إزالة مقاالت.43
وعك�ست ت�رصيحات الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي املتكررة ،ب�ش�أن دور الإعالم
و�أهميته يف بناء الدولة اجلديدة ،حتى قبل توليه ال�سلطة ،ر�ؤي ًة تنظر للإعالم بو�صفه
خادما ً لل�سلطة ومك ِّر�سا ً ل�رشعيتها من خالل �إقناع الر�أي العام ب�إجنازات احلكومة
واحل�شد والتعبئة لل�شعب خلفها .ولعل ت�رصيحه ال�شهري عن �أن “عبد النا�رص كان
حمظوظاً؛ لأنه كان بيتكلم والإعالم كان معاه” 44ت�رصيح كا�شف يف هذا الإطار .فهذه
ّ
�صف
الت�رصيحات املتكررة حول �أهمية دور الإعالم وخطورته و�رضورة �أن يكون يف
توجها ً لدى ال�سي�سي ب�رضورة �أن يكون هذا الإعالم م�ساندا ً للنظام
ال�شعبُ ،تظهر ُّ
وداعما ً لقراراته .45كما �سعى ال�سي�سي من خالل تعزيز عالقاته بالإعالميني امل�ؤيدين
له ولقاءاته املتكررة معهم� ،إىل حماولة �ضبط �أداء الإعالم ،كما يرى البع�ض ،وفق ر�ؤية
القيادة ال�سيا�سية وجتاوبا ً مع ت�شخي�صها للم�صالح الوطنية .كما ُتظهر ت�أكيدات ال�سي�سي
املتكررة على احلاجة �إىل ا�صطفاف وطني يف مواجهة املخاطر التي تواجه الدولة امل�رصية
وتوجها ً لديه ب�رضورة قيام الإعالم بدور حموري يف تعزيز هذا اال�صطفاف.
رغبة
ُّ
لذلك ،بدت ال�سلطة �أكرث �ضيقا ً ب�أي �صوت ناقد ،وهو ما متثَّل يف تكرار قرارات وقف
طباعة ال�صحف وم�صادرتها والتدخل يف حمتواها ،فقد تكرر هذا الأمر مع �صوت الأمة،
وال�صباح ،وامل�رصيون ،والد�ستور ،والتحرير ،والوطن ،بل و�صل الأمر ح َّد �إتالف ن�سخ
�إحدى ال�صحف بعد طباعتها ،وقد دفع ذلك جلنة احلريات بنقابة ال�صحفيني للتحذير من
عودة الرقابة على ال�صحف وتهديد حرية ال�صحافة يف م�رص.46

43

يا�رس عبد العزيز ،حالة الإعالم امل�رصي يف ال�سنة الأوىل من حكم ال�سي�سي ،موقع املركز الإقليمي للدرا�سات
اال�سرتاتيجية ،القاهرة ،2015/7/28 ،انظرhttp://bit.ly/1U7Ua9n :

44

�صحيفة امل�رصي اليوم ،القاهرة ،2014/8/5 ،انظر:
http://www.almasryalyoum.com/news/details/495094

45

يا�رس عبد العزيز ،مرجع �سابق.

46

�شحاتة عو�ض�“ ،أزمة الإعالم اخلا�ص مب�رص� :أكرب من جمرد �ضائقة مالية ”،مركز اجلزيرة للدرا�سات،
 ،2015/10/22انظرhttp://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/10/20151022104153294847.htm :
وانظر �أي�ضاً :حممد �شومان� ،أزمة الإعالم امل�رصي �إىل �أين؟� ،صحيفة احلياة ،لندن.2015/5/6 ،
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عب عنها ال�سي�سي لدور الإعالم ،ميكن تف�سري غلبة الطابع
وعلى �ضوء الر�ؤية التي َّ
الدعائي لو�سائل الإعالم �سواء احلكومية �أم اخلا�صة مل�صلحة النظام و�سيا�ساته ،بعيدا ً
عن االلتزام ب�أي معايري مهنية ،وما ا�ستتبع ذلك من تغييب لأي �صوت معار�ض لل�سلطة؛
بالإ�ضافة �إىل حمالت الت�ضييق واالنتهاكات بحق العديد من ال�صحفيني والإعالميني
املعار�ضني للنظام .ووفق هذه الر�ؤية �أي�ضا ً ف�إن ال�سي�سي يع ّد و�سائل الإعالم ،وما
توفره له من دعم وت�أييد ،بديالً عن امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية كالأحزاب �أو حتى م�ؤ�س�سات
الدولة كالربملان؛ ما جعل من الإعالم �أداة �سيا�سية يف يد ال�سلطة ،وهو ما تر َّتب عليه
هيمنة �إعالم ال�صوت الواحد و�سيطرة الطابع الدعائي على ح�ساب الدور املهني،
ال �سيّما يف ظ ّل دعوات اال�صطفاف الوطني �ض ّد خطر “الإرهاب” .وجل�أ نظام ال�سي�سي �إىل
�سيا�سة الع�صا واجلزرة مع الإعالم ،فالإعالم امل�ؤ ِّيد للنظام هو �إعالم وطني وخمل�ص،
بينما الإعالم املعار�ض هو �إعالم متهم يف نظر ال�سلطة و�أن�صارها باخليانة والعمالة
وال ب ّد من التعامل معه ب�صورة خ�شنة ترتاوح بني م�صادرة ال�صحيفة� ،أو وقف طباعتها،
�أو منع الإعالنات عنها� ،أو اعتقال ال�صحفي نف�سه.47
كما ك�شفت ت�رسيبات من�سوبة للواء عبا�س كامل ،مدير مكتب ال�سي�سي ،والعقيد �أحمد
علي ،املتحدث ال�سابق با�سم اجلي�ش ،عن توجيه الأول تعليمات �إىل الإعالميني للدفاع
عن ال�سي�سي خالل حملة تر�شحه للرئا�سة .وذكر مدير مكتب ال�سي�سي اجتماعه مع
عدد من الإعالميني ملطالبتهم بدعم ال�سي�سي يف االنتخابات الرئا�سية ،من بينهم �أ�سامة
كمال ،ونائلة عمارة ،وحممود م�سلم ،ويو�سف احل�سيني ،و�إبراهيم عي�سى ،و�أحمد
مو�سى ،وحممود �سعد ،ووائل الأبرا�شي ،وعزة م�صطفى ،وروال خر�سا ،و�إبالغهم
ب�أن ال�سي�سي “م�ستاء جدا ً و�صعبان عليه �إن النا�س تعمل فيه كده” ،بعد ت�ضحيته من
�أجلهم .وخالل املحادثة يلقن عبا�س املتحدث الع�سكري (اجلاذب لل�ستات ،كما و�صفه
ال�سي�سي) ،اخلطة الكاملة حلملة �إعالمية ،لـ“تهييج” النا�س مل�صلحة ال�سي�سي .وحتدث
عبا�س عن الإعالميني “بتوعنا” ،الذين �سي�شاركون يف احلملة “التهييجية” لل�شعب.
وقال“ :الزم الإعالميني يهيجوا النا�س ويقولوا يعجبكم اللي �ضحى عل�شانكم يتقال
عليه كده” ،و�أ�ضاف �أنه “الزم يحفزوا النا�س ويعملوا حالة كده ،والنا�س اللي بتتكلم
عن العجلة عيب” .ثم تابع عبا�س �إمالءاته للعقيد قائالً“ :الزم يحفزوا النا�س ويقولولهم
47

�شحاتة عو�ض�“ ،أزمة الإعالم اخلا�ص مب�رص� :أكرب من جمرد �ضائقة مالية”.
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احموا املر�شح بتاعكم .احموا البطل بتاعكم .الراجل اللي �ضحى بده [بهذا] كله عل�شانكم
ت�سيبوه يتعمل فيه كده ،كان يقدر يقعد يف اجلي�ش حمد�ش يقدر يقرب له ،لكنه اختار غري
كده وي�ضحي عل�شانكم”.48
كما �أكد الإعالمي توفيق عكا�شة وجود عالقة وتعاون بني �إعالميني و�أجهزة الأمن
امل�رصية ،وقال عكا�شة ،الذي فاز مبقعد يف الربملان امل�رصي يف انتخابات �سنة ،2015
خالل ظهوره �ضيفا ً على قناة �أون تي يف ،يف كانون الأول /دي�سمرب � ،2015إن جميع
الإعالميني هم “�أ�صدقاء الأمن وكانوا عايزين يطيحوا بالإخوان” ،يف �إ�شارة للمرحلة
التي �سبقت عزل الرئي�س مر�سي ،م�شريا ً �إىل �أن النظام يتعامل معه الآن على �أن دوره
قد انتهى .و�أ�ضاف خماطبا ً الإعالميني “هناك �أخطاء و�أنا�شدكم مراجعتها والتوقف
�أمامها”.49
و�أ�شار الباحث وامل�ؤرخ ال�سيا�سي امل�رصي حممد اجلوادي ،خالل برنامج “الواقع
العربي” على قناة اجلزيرة الف�ضائية� ،إىل �أن الإعالم امل�رصي جزء من جهاز املخابرات،
الذي لي�س جهازا ً �أمنيا ً �رصفاً ،و�إمنا يقوم على �إعداد خطابه الأمني ،وت�سويقه من خالل
�أدواته للر�أي العام .ولفت النظر �إىل �أن تعويق االنت�صار الذي ب�رشت به الثورة كان هدفا ً
للمخابرات عرب تالعب بالعقول تنفذه و�سائل الإعالم.50
كما ات�سعت قائمة املحرومني من الظهور الإعالمي بعد عام من حكم ال�سي�سي� ،سواء
يف و�سائل الإعالم الر�سمية �أم اخلا�صة ،لت�شمل م�ؤيدين النقالب  30يونيو بد�أوا يف
توجيه انتقادات لنظام ال�سي�سي .ومنع ع�صام الأمري ،رئي�س احتاد الإذاعة والتلفزيون،
� ّأي معار�ض لل�سي�سي من الظهور على ال�شا�شة ،وباملثل فعلت الف�ضائيات اخلا�صة.
و�ضمت قرارات الأمري ،االطالع ب�شكل يومي على �أ�سماء ال�ضيوف ،ومنع ظهور � ّأي
�ضيف م�ؤيد �أو حتى متعاطف مع الإخوان� ،إ�ضافة �إىل املعار�ضني النقالب  30يونيو،
�أو الذين ينتقدون �أداء م�ؤ�س�سات الدولة .و�ضمت قائمة املمنوعني ،القائمة التي تو�صف
ب�أنها “الأ�ضخم” يف احتاد الإذاعة والتلفزيون� ،أدباء ،و�سيا�سيني ،ون�شطاء ،وقيادات
48
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حزبية .ومن تلك الأ�سماء بالل ف�ضل ،وعمرو حمزاوي ،وفهمي هويدي ،وعالء
الأ�سواين ،وبا�سم يو�سف ،ورمي ماجد ،وزياد العليمي ،و�أحمد فوزي ،وعبد املنعم
�أبو الفتوح ،وحممد �سليم العوا ،وخالد داوود.51
وذكرت جلنة حماية ال�صحفيني يف حزيران /يونيو � 2015أن ال�سلطات امل�رصية
حتتجز � 18صحفيا ً على الأقل يف ال�سجون امل�رصية لأ�سباب مرتبطة بتغطيتهم ال�صحفية،
ويواجه معظمهم اتهامات باالنتماء جلماعة الإخوان امل�سلمني ،وهذا ،بح�سب جلنة
حماية ال�صحفيني ،رقم قيا�سي منذ �سنة  ،1990و“هذا �أعلى عدد لل�صحفيني ال�سجناء
يف م�رص منذ بد�أت جلنة حماية ال�صحفيني يف عام  1990ت�سجيل بيانات حول ال�صحفيني
املحتجزين” .وقالت اللجنة “غالبا ً ما يكون اعتقال ال�صحفيني يف م�رص عنيفاً ،ويت�ضمن
ال�رضب ،و�إ�ساءات �أخرى ،ومداهمات لبيوتهم وم�صادرة مقتنياتهم”.52

و�سائل الإعالم تهاجم مر�سي وتربر لل�سي�سي:
بعد مرور مئة يوم من حكم ال�سي�سي ،حتدثت و�سائل الإعالم امل�رصية عن �إجنازاته
ب�صفته ممثالً عن ال�سلطة التنفيذية والت�رشيعية ،وحتدثت من نقطة البداية عن �إجنازات
ال�سي�سي ،فمنهم من ر� َأى �أن هذه الإجنازات ي�ستحيل حتقيقها يف � ّأي عهد �آخر ،فيما
يعب عن قدرة
ر�أى �آخرون �أن املئة يوم لي�ست مبثابة حكم نهائي �أو ح�ساب ختامي ّ
ال�سي�سي على �إدارة البالد .ففي حلقة  2014/9/14من برنامج “ب�رصاحة” �أعلنت
الإعالمية �إميان عز الدين ،عن ر�أيها ب�شكل مبا�رش يف ال�سي�سي ،وقالت “الإجنازات
ال ُتع ّد ،وكانت بدايتها مع قناة ال�سوي�س ،مرورا ً مب�رشوع تنمية ال�ساحل ال�شمايل،
واملثلث الذهبي ،وا�ست�صالح  4ماليني فدان [نحو � 16ألف كم ،”]2مو�ضحة �أن “ما
حدث هو نتاج طبيعي للثقة املتبادلة بني امل�رصيني وقائدهم الذي مل يتعهد ب�أي �شيء،
بخالف الرئي�س الأ�سبق حممد مر�سي الذي وعد ف�أخلف” ،بح�سب و�صفها .و�أكملت
قائلة:
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موقع م�رص العربية ،2015/7/15 ،انظرhttp://bit.ly/2395TKp :
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هيئة الإذاعة الربيطانية (بي بي �سي) ،2015/6/25 ،انظر:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/06/150625_egypt_journalists_under_threat
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الرئي�س كان لديه القدرة على تخفيف الدعم على املواد البرتولية على خالف
ما حدث مع الرئي�س ال�سادات ،مع كامل االحرتام له عندما حاول �إلغاء الدعم،
خرجت �ض ّده املظاهرات فرتاجع عن القرار ،ومن يومها مل ي�ستطع �أحد من
امل�س�ؤولني �أن يقرتب من الدعم ،ف�ضالً عن اتخاذ قرار ال�سي�سي بتحديد احلد
الأق�صى والأدنى من الأجور ،وهو ما يعك�س �أنه رئي�س قوي ال يخ�شى انقالب
كبار موظفي الدولة عليه.

و�أ�ضافت �أنه “و�ضع منظومة جديدة للخبز والتموين تثبت جناحها يوما ً بعد الآخر”،
على ح ّد قولها.53
ويف حلقة لربنامج “ ”30/25عرب ف�ضائية �أون تي يف ،يف � ،2014/9/8ألقى �إبراهيم
عي�سى اللوم على الرئي�س املعزول حممد مر�سي ،مو�ضحا ً �أنه و�ضع نف�سه يف “مزنق”
املئة يوم ،وتعلم من تلك الأخطاء كالً من ال�سي�سي وحمدين �صباحي عندما تر�شحا
ملن�صب الرئا�سة ،لأنهما مل يعدا ال�شعب ب�شيء ،و�أظهرا حقيقة الو�ضع ال�صعب التي متر
به م�رص ب�شفافية .ويف حلقة  2014/9/15من برنامج “القاهرة اليوم” املذاع عرب �شبكة �أو
�أ�س �أن الف�ضائية ،قال عمرو �أديب� ،إنه “من �أهم ال�سلبيات التي واجهت الرئي�س ال�سي�سي،
خالل املئة يوم املا�ضية ،هي ظاهرة انقطاع الكهرباء”� .إال �أن الإعالمية رانيا بدوي ،التي
�شاركت �أديب تقدمي الربنامج� ،أ�ضافت“ ،مر�سي هو من ت�سبب يف ورطة املئة يوم ،عندما
�أعلن عن برناجمه الرئا�سي” .و�أ�شارت �إىل �أنه “ي�صعب تقييم الرئي�س ال�سي�سي يف مئة
يوم ،وهو يدير دولة بحجم م�رص ،مبا متر به من �أزمات وظروف �سيا�سية م�ضطربة،
و�إذا حتدثنا عن حت�سن الظروف خالل تلك الفرتة ،و�أن ن�سبة القلق من امل�ستقبل قد
انخف�ضت لدى امل�رصيني ،ال ن�ستطيع �أن نقيِّم ثالثة �أ�شهر فقط من احلكم ،وندعي �أنها
�إجنازات”.54
ويف حلقة  2014/9/19من برنامج “من الآخر” ،الذي يقدمه الإعالمي تامر �أمني ،عرب
ف�ضائية روتانا م�رصية ،قال �إن “املئة يوم الأوىل من عمر �أي رئي�س جديد ال تعد منا�سبة
53

�صحيفة ال�رشوق ،القاهرة ،2014/9/22 ،انظرhttp://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate= :
22092014&id=1611e701-d754-4c38-8b22-5c408770f87c
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مهمة ،ولكن لها داللة �سيا�سية �أكرث منها تاريخية ،وذلك لأن معظم احلكومات والر�ؤ�ساء
عندما يتولون منا�صب مهمة جديدة جرى العرف على �إقامة �إح�صائيات خا�صة بهم”.
و�أو�ضح �أمني �أن “املئة يوم مبثابة ترمومرت لالجتاه العام للرئي�س اجلديد يف �إدارة الدولة،
وبالتايل ،ف�إن نتاج هذه الفرتة لي�س له �أهمية” ،م�شريا ً �إىل �أن “ح ّل الأزمات امل�ستع�صية يف
م�رص ال ميكن �أن تظهر يف مئة يوم ،لأنها حتتاج �ساحرا ً من ال�سماء ،ولكنها تع ّد بو�صلة،
ملعرفة اجتاه الرئي�س يف احلكم ناحية ال�صواب �أو اخلط�أ”.55
“�صح النوم” عرب ف�ضائية التحرير ،قال الإعالمي
ويف حلقة  2014/9/19من برنامج
ّ
حممد الغيطي “كثريون قارنوا بني املئة يوم حلكم ال�سي�سي ومر�سي ،ومن امل�ؤكد �أن
الفرق �شا�سع” .و�أ�شاد الغيطي بال�سي�سي ،مو�ضحا ً �أن “مظاهر احلياة يف م�رص اختلفت
خالل املئة يوم” ،مو�ضحا ً �أن “طوابري اخلبز و�أزمات �أنابيب البوتاجاز اختفت ،ف�ضالً
عن بدء م�رشوع حفر قناة ال�سوي�س اجلديدة ،الذي �صدم التنظيم الدويل للإخوان”،
بح�سب و�صفه.56
وقال وحيد عبد املجيد� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية� ،إن “املئة يوم ال تكفي للتقييم ،لأنها
عادة تكون فرتة رمادية يف معظم الأحيان ،وال تكفي لتحديد االجتاه الذي مت�ضي فيه
البالد ،وبالتايل ال يجب على الإعالم التعامل مع ما يرتتب على املئة يوم من نتائج و�آثار
كقاعدة عامة” .و�أ�ضاف عبد املجيد �أن “م�رص متر ب�أ�صعب مراحل التحول الدميوقراطي
املحفوف باملخاطر الداخلية والإقليمية ،الأمر الذي ي�ؤدي بدوره �إىل �صعوبة التقييم يف هذه
الفرتة الق�صرية لكي يت�ضح االجتاه ولكي تتبلور ال�سيا�سات”.57
و�أ�شادت و�سائل الإعالم بالعام الأول لل�سي�سي وما حتقق فيه من “�إجنازات” .وهو
ما يبدو متناق�ضا ً مع ما قام به الإعالميون �أنف�سهم يف عهد مر�سي ،لكنه يف احلقيقة يعتمد
على ما ّ
مت بثه من �شائعات �ض ّد الأخري ،جتعله ال يدخل يف مقارنة مع ال�سي�سي� .إذ �إن
ال�سي�سي ،وفقا ً له�ؤالء الإعالميني ،رجل وطني خلّ�ص البالد من خطر داهم يتمثل يف
مر�سي والإ�سالميني ،الذين كانوا يريدون بيع البالد ،وتفكيك اجلي�ش ،و�إدخالها يف
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دوامة من احلرب الأهلية ،وبالتايل يجب احلديث معه على هذا الأ�سا�س و�إعطاء الفر�صة
كاملة له حتى لو كان هناك تق�صري فادح يف امللفات اخلدمية ،لأن مر�سي “اجلا�سو�س
املتخابر العميل” مل يتم عزله لهذه الأ�سباب ،بل لأ�سباب �أخطر بكثري .واعرتف خالد
�أبو بكر� ،أحد ه�ؤالء الإعالميني ،بهذا الأمر عندما �أكد �أنه ال توجد �أي مو�ضوعية يف تعامل
الإعالم مع ال�سي�سي ،و�أنهم بالفعل يتجاهلون الكثري من ال�سلبيات يف عهده بالرغم من
الهجوم ال�شديد على مر�سي يف املو�ضوعات نف�سهاُ ،مرجعا ً �سبب ذلك �إىل �أنهم كانوا
“ال يطيقون مر�سي” ،لأنه “ال يعمل مل�صلحة م�رص و�إمنا مل�صلحة جماعته ،عك�س
ال�سي�سي”.58
مت التنويه بامل�رشوعات الكربى التي ّ
كما ّ
مت تد�شينها يف عهد ال�سي�سي ،ون�رشت
ال�صحف ما �سمتها “�إجنازات ال�سي�سي” على عدة �أجزاء للإيحاء بكرثتها ،واحتوت على
�أ�شياء مثل التقاط ال�سي�سي ل�صورة “�سلفي  ”Selfieمع ال�شباب باعتبارها �إجنازاً .بل
وقال �أحد �إعالميي االنقالب �إنه “لي�س من العدل �أن نحا�سب ال�سي�سي بعد عام واحد فقط
من حكمه” ،عك�س ما حدث مع مر�سي! وقال عمرو �أديب بو�ضوح �إن املعرت�ضني على
ال�سي�سي ينبغي عليهم االنتظار حتى االنتخابات الرئا�سية املقبلة النتخاب رجل �آخر،
كما خاطب ال�سي�سي يف حلقة �أخرى من برناجمه معرت�ضا ً على ت�رصيح للأخري يقول
فيه �إنه م�ستعد للرحيل �إذا كانت هناك اعرتا�ضات كثرية عليه ،م�ؤكدا ً �أن ذلك ال ينبغي �أن
يكون ،و�أنه يجب االنتظار ملدة �أربعة �أعوام كاملة حتى ميكن احلديث عن رحيل ال�سي�سي
من عدمه .واعتمدت و�سائل الإعالم على العديد من ال�شائعات الإعالمية الأخرى،
وهي:59
 .1توجيه اللوم �إىل ال�شعب ولي�س �إىل ال�سي�سي ،و�أنه ال يجب حما�سبة ال�سي�سي بعد عام
واحد من حكمه ،بل يجب حما�سبة ال�شعب .و�أن من ال يعجبه الو�ضع عليه �أن يرتك
البالد ويبحث عن دولة �أخرى يعي�ش بها.
 .2التحذير من رحيل ال�سي�سي ،والفو�ضى التي �ستنت�رش نتيجة لذلك ،لدرجة �أن م�رص
�ست�صبح مثل �سورية والعراق.
�	58أ�سامة الر�شيدي� ،سالح ال�شائعات (� ..)2-2سيناريوهات وهميّة لعمليات عنف قبل ذكرى الثورة ،العربي
اجلديد ،2015/7/30 ،انظرhttp://bit.ly/1XWfzsM :
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 .3التقليل من طموحات ال�شعب ،ودعوته �إىل ال�صرب ،واحلديث ب�أن الفرتة القادمة
�ستكون �صعبة ،لذلك يجب تر�شيد اال�ستهالك وحت ُّمل الأو�ضاع احلالية �إىل �أن
تتح�سن.
�أما العالقة مع “�إ�رسائيل” ،فقد جتاهل الإعالم امل�رصي الدفاع امل�ستميت لـ“�إ�رسائيل”
عن ال�سي�سي ،والإ�شادة الدائمة به يف الإعالم الإ�رسائيلي ،و ّ
مت جتاهل اخلطاب الذي
وجهه ال�سي�سي لرئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،Benjamin Netanyahu
ي�شكره فيه على تهنئته “الدافئة” له مبنا�سبة فوزه باالنتخابات الرئا�سية يف �سنة ،2014
من الإعالم والإعالميني �أنف�سهم الذين هاجموا مر�سي على ر�سالة من وزارة اخلارجية
يف عهده �إىل الرئي�س الإ�رسائيلي �شمعون برييز  ،Shimon Peresمبنا�سبة اختيار ال�سفري
عاطف حممد �سامل �سيد الأهل ،ليكون �سفريا ً فوق العادة يف “�إ�رسائيل”.60
و�أظهرت �أزمة انقطاع التيار الكهربائي ،وما �أحدثته من فو�ضى يف معظم �أنحاء م�رص
يف �أيلول� /سبتمرب  ،2014حجم التباين يف تعامل الإعالم امل�رصي مع �أزمات �أقل حدة
�شهدها عهد الرئي�س مر�سي .فعلى الرغم من �أن فرتة حكم مر�سي �شهدت �أزمة كبرية يف
الوقود ،وانقطاع الكهرباء ،قال عنها �أن�صار مر�سي ب�أنها مفتعلة ،ف�إن الو�ضع مل يتغري
يف عهد ال�سي�سي ،فبالن�سبة للكهرباء ا�ستمرت �أزمة االنقطاع وتفاقمت ،و�شهدت م�رص
�أيام مظلمة ،وظهرت �إ�شاعات ب�أن احلكومة �سوف ت�صدر قرارا ً ب�إلغاء الدعم اخلا�ص به.
فمن املطالبة بتنحي مر�سي �إىل تربير الأزمة لل�سي�سي ،و�أن تلك الأزمة حتدث يف �أكرث
الدول املتقدمة ،ومطالبة النا�س بال�صرب على تلك الأزمة ،كما ذهب بع�ض الإعالمني �أبعد
من ذلك باتهام الإخوان �أنهم وراء ذلك.61
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للمزيد انظر فيديو تباين يف تعامل الإعالم امل�رصي مع �أزمة انقطاع الكهرباء ،يف:
https://youtu.be/5MstKhDXu60
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الإعالم امل�رصي بعد ثورة  25يناير

62

الإعالم امل�رصي قبل ثورة
 25يناير

حالة امل�ؤ�س�سات الإعالمية بعد �سمات اخلطاب الإعالمي بعد
عزل مر�سي
رحيل مبارك

هام�ش ن�سبي من احلرية

انفالت �إعالمي دون �ضوابط
�أو قواعد حتكمه

�إعالم ال�صوت الواحد امل�ؤيد
لعزل مر�سي

درجة معقولة من املهنية
االحرتافية

ظهور ع�رشات القنوات
الف�ضائية وال�صحف اخلا�صة

ت�صاعد خطاب الكراهية �ض ّد
اجلماعات الإ�سالمية

�سعى الإعالم اخلا�ص مللء
الفراغ ال�سيا�سي

انق�سام وحتيز �إعالمي بني
الأحزاب والتيارات ال�سيا�سية

تراجع وغياب القواعد املهنية

معظم مالكي القنوات اخلا�صة
رجال �أعمال ارتبطت م�صاحلهم
بالنظام

غياب املهنية

ات�ساع دائرة اال�ستهداف لرموز
ثورة  25يناير من غري الإخوان
امل�سلمني
الدعاية والر�أي على ح�ساب
اخلرب واملعلومة

فقدان التوزان خالل �أيام الثورة

�أخبار جمهولة امل�صدر
ا�ستخدام �سالح اخلوف
وت�ضخيم اخلطر
النزعة االنتقامية
ظاهرة املذيع اخلطيب

خال�صة:
لعب الإعالم امل�رصي دورا ً مهما ً يف االنقالب على الرئي�س مر�سي ،خ�صو�صا ً فيما
يتعلق ب�إ�شعال نقمة امل�رصيني عليه ،وعلى الإخوان امل�سلمني .فقد اعتمدت و�سائل
الإعالم امل�رصية الهجوم املنظم وامل�ستمر على الرئي�س مر�سي وجماعة الإخوان طوال
عهده ،واعتمدت على �آلية حتليل اخلطاب الإعالمي يف تلك الفرتة ،حيث حر�صت على
حتميل مر�سي والإخوان م�س�ؤولية � ّأي �إخفاق �أو �سلبيات ،حتى لو كانت مزمنة ومتوارثة
62
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منذ عهد مبارك .وانت�رشت �شائعات مل تهدف فقط �إىل �إ�سقاط الإخوان وتهيئة ال�ساحة
لل�سي�سي لت�ص ّدر امل�شهد ،بل ال�ستخدامها بعد ذلك عند اللزوم يف تثبيت حكم ال�سي�سي
وحماولة احتواء � ّأي �إخفاقات يواجهها.
�أ�صبح امل�شهد الإعالمي امل�رصي غري مهني عموما ً بعد عزل الرئي�س مر�سي،
وبالغت معظم و�سائل الإعالم امل�رصية يف دعم نظام ما بعد مر�سي ،يف ظ ّل وجود ب�ضعة
ا�ستثناءات فردية حتاول احلفاظ على بع�ض التوازن .ويف العموم ،امتلأت موجات الإذاعة
والتلفزيون بالأغاين والربامج احلوارية التي متجد اجلي�ش .ولعب الإعالم امل�رصي دورا ً
م�ؤثرا ً يف امل�شهد ال�سيا�سي امل�رصي ،ال يقت�رص على التحيّز فقط ،و�إمنا يتخطاه �إىل ما يقول
عنه مراقبون ون�شطاء �إنه “فربكة وتزييف حقائق”.
مل ُيظهِر النظام امل�رصي بقيادة عبد الفتاح ال�سي�سي الكثري من االهتمام بجعل و�سائل
الإعالم احلكومية �أكرث انفتاحا ً ودميوقراطية .و�شهد الأداء الإعالمي امل�رصي تراجعا ً
كبرياً ،حيث �شهد ممار�سات حادة ومنفلتة .وعلى عك�س مما كان ي�أمل ثوار  25يناير يف
الو�صول �إليه ،من تخفيف لقمع و�سائل الإعالم ،تدل امل�ؤ�رشات �إىل �أن نظام ال�سي�سي
كان �أكرث ق�سو ًة من �سابقيه ،حيث ّ
مت �إلغاء عر�ض الربامج املعار�ضة والناقدة للنظام،
كما قامت وزارة الداخلية بطلب عرو�ض ل�رشاء برجميات لر�صد �شبكات التوا�صل
االجتماعي على الإنرتنت.
عموماً ،يت�سم الإعالم يف م�رص بعد �أكرث من خم�س �سنوات على ثورة  25يناير بدعمه
للنظام ،فما زال الإعالم احلكومي يف خدمة النظام ال ال�شعب ،وما زال الإعالم اخلا�ص
يخدم يف املقام الأول م�صالح رجال الأعمال الذين ميلكونه ،والذين يدعمون بقوة النظام
بقيادة ال�سي�سي .فعلى الرغم من ا�ستمرار الأزمات وتف�شيها وات�ساعها خالل فرتة
ال�سي�سي ،دافعت و�سائل الإعالم هذه عن ال�سي�سي ،ور�أت ب�أن ما قام به �إجناز ال يتكرر،
وي�ستحيل حتقيقه يف � ّأي عهد �آخر .كما �صورت وعود ال�سي�سي ب�شكل مبالغ فيه ،وبنت
�آماالً كبرية على ال�سي�سي.
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