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  السياق�العام

 �كبMـ�1مـن�التخـبط�والغمـوض�الـذي�أحـاط�بمهمCDـا،�Aي�مناخ�يتسـم�بقـدرٍ 
ً
عـن�التحـديات�الTـ�SواجهCDـا،�عملـت��فضـ�

ي�وقـــت�تعـــيش�فيـــه�الـــب�د�Aـــ�1عـــن�توافـــق�ُمجتم`ـــي�واســـع،�2ـــض�أن�ُيع1 مـــن�أجـــل�إخـــراج�دســـتور�ُيف]ـــ�لجنـــة�الخمســـMن

عت�12ما�حدث�Aي�الثالث�حالة�من� ستقطاب�الحاد�والpqوع�إ$ى�الُعنف،�وا�يل�إ$ى�إقصاء�فصيل�سيا�Sklبعينه،�يَ 

 .ع�ى�الشرعية�اخروًج �–٢٠١٢دستور بما�Aي�ذلك�تعطيل�–من�يوليو�

 
ً
ثMــ�1جــدل�واســع�حــول�صــ�حيات�اللجنــة�وحــدود�دورهــا،�خاصــة

ُ
أن�خارطــة�الطريــق،�كانــت��وAــي�خضــم�هــذا�ا�نــاخ،�أ

تـــؤول�إ$ـــى�تشـــكيل�لجنـــة�ضـــيقة�تضـــم�عشـــرة�مـــن�أســـاتذة�القـــانون�الدســـتوري�ورجـــال�القضـــاء،�ُينـــاط��Cـــم�إعـــداد�

ق]1حـــة�ع�ـــى�الدســـتور�ا
ُ
عطـــلمســـودة�التعـــدي�ت�ا�

ُ
علـــن�. �

ُ
للجنـــة�الخمســـMن�كـــان�يقت�ــــ�Skأن�ورغــــم�أن�التكليـــف�ا�

ا�إ$ــــى�ينطلـــق�عملهــــا�مـــن�مشــــروع�التعـــدي�ت�الــــذي�انCDـــت�إليــــه�لجنـــة�العشــــرة،�فـــإن�لجنــــة�الخمســـMن�انحــــازت�عملًيـــ

مـارِ 
ُ
 التحـرر�ممـا�انCDــت�إليـه�لجنـة�العشــرة،�وبـدا�أ�Cــا�ت

ً
لــح��س�عملهـا�مــن�نقطـة�الصــفر،�تلبيـة

ُ
للتطلعـات�الTــ�Sكانـت�ت

  .الذي�انفردت�بوضعه�فصائل��س�م�السياSkl،�٢٠١٢ع�ى�صياغة�دستور�جديد�وإسقاط�دستور�

صــادقة�ع�ــى�الــنص�ال�Cــائي��الــم�يكــن�محســوًم وبــMن�أوجــه�الغمــوض�والتخــبط،�
ُ
مــا�إذا�كــان�للجنــة�العشــرة�دور�Aــي�ا�

ـــالـــذي�ستصـــل�إليـــه�لجنـــة�الخمســـMن،�غMـــ�1أن�لجنـــة�الخمســـMن�إم
ً
ي�تأكيـــد�اســـتق�ليCDا�حســـمت�بنفســـها��مـــر�Aـــا�عان

 .ومنحت�نفسها�ُسلطة�التصديق�ع�ى�ا�سودة�ال�Cائية�قبل�إحالCDا�لرئيس�الجمهورية�ا�ؤقت

ا�مـــن�ا�كبMـــ1ً ح�كفـــة�مـــا�ُيســـمى�بــالقوى�ا�دنيـــة�داخـــل�لجنـــة�الخمســـMن،�غMـــ�1أن�قـــدرً رّجِ ومــع�أن�تشـــكيل�اللجنـــة�كـــان�يـــ

 
ُ
�،ف]ـــ1ة�عمــــل�اللجنـــة�حـــول�الحـــدود�الTــــ�Sســـتذهب�إل�Cـــا�Aــــي�تأكيـــد�مدنيـــة�الدولــــة�ةلـــيثMــــ�1طا�خـــاوف�والشـــكوك�قـــد�أ

�ا�مع�أي،�بل�أيضً ٢٠١٢ليس�فقط�مع�مقومات�الدولة�الدينية�ال�STتم�تكريسها�Aي�دستور �،وإحداث�قطيعة�فعلية

ـــة�البوليســــية ـــكرية�،نصــــوص�تكــــرس�نفــــوذ�الدولـ ــ. وتمــــنح�امتيــــازات�اســــتثنائية�للمؤسســــة�العسـ ذه�وقــــد�انطلقــــت�هــ

ــا�باتــــت�تتمتــــع�بــــه�مؤسســــات�الدولــــة�العميقــــة�مــــن�نفــــوذ�سياlــــ�Skفع�ــــي،�؛ا�خــــاوف وع�ــــى��خــــص�أجهــــزة��مــــن��ممــ

Aي��طاحة�بحكم��خوان�ا�سلمMن،�وحظت�بتفويض�شع©�Sمفتوح��اا�حاسًم وا�ؤسسة�العسكرية�ال�STلعبت�دوًر 

Sklللتصدي�لهم�ونصارهم�من�فصائل��س�م�السيا. 

̄متيازات� ستثنائية�الTـ�Sمنحهـا�لهـا�تمسُّ عزز�هذه�ا�خاوف� بـل�واسـتثمار� ،٢٠١٢دسـتور ك�ا�ؤسسة�العسكرية�با

ن�حــق�رئــيس�الجمهوريــة�Aــي�اختيــار�وزيــر�الــدفاع�رِه Cــا�الــب�د�Aــي�تمريــر�نــص�انتقــا$ي�يــ�وضــاع� ســتثنائية�الTــ�Sتمــر��

 بموافقـــة�ا�ج
ً
ســـلحة،�فضـــ�

ُ
عـــن�التشـــبث�بـــنص�يمـــنح�القضـــاء�العســـكري�صـــ�حية�ُمحاكمـــة��لـــس��ع�ـــى�للقـــوات�ا�

 .ا�دنيMن�أمامه�Aي�قضايا�ُمتعددة

فــــإن�نفوذهــــا��،داخــــل�لجنــــة�الخمســــMن�اوع�ــــى�الــــرغم�مــــن�أن��حــــزاب�ذات�ا�رجعيــــة�الدينيــــة�كــــان�تمثيلهــــا�محــــدودً 

ت�بــدورها�مخـــاوف�أملــمـــن�جهــة�أخــرى،� السياlــA�Skــي�الشــارع�مــن�جهــة،�وفـــرص�تنســيق�مواقفهــا�مــع�ممث�ــي��زهــر

ـــغوط�وموائمـــــات�سي ـــن�خضـــــوع�اللجنـــــة�لضــ ـــيCDا�بصـــــورة�أو�عديـــــدة�مــ ـــية�تقـــــود�إ$ـــــى�ترضــ أخـــــرى،�وعـــــزز�مـــــن�هـــــذه�اســ

ا�خاوف�أن�ُسلطات�الُحكم� نتقا$ي�مالـت�منـذ�اللحظـة��و$ـى�±مسـاكها�بزمـام��مـور�ل]1ضـية�التيـارات�السـلفية،�

�اوحمل�Aي�طياته�انحيازً �ي�الذي�أصدره�الرئيس�ا�ؤقت،وهو�ما�تبدى�من�خ�ل�خارطة�الطريق�و�ع�ن�الدستور 

�اأيًضـ لتعديل�الدستور�الذي�شاركت�Aـي�صـياغته�هـذه�التيـارات�ولـيس�إسـقاطه،�بـل�أن��عـ�ن�الدسـتوري�انحـاز

عتَم 
ُ
 .حول�تفس�1Mمبادئ�الشريعة��س�مية ٢١٩للمادة ٢٠١٢ د�Aي�دستور ن�يضع�Aي�صدارة�نصوصه�التفس�1Mا�

ا�خـــاوف�ُمجتمعـــة�بممث�ـــي�بعـــض�التيـــارات�ا�دنيـــة�Aـــي�ُمناســـبات�عـــدة�ل´عـــراب�عـــن�مخـــاوفهم�ممـــا�قـــد��تلـــكدفعـــت�
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جـــزي�الـــذي��،ينتµـــ�Sإليـــه�ا�ســـار�الدســـتوري
ُ
ـــوهم�بالنشـــوة�ع�ـــى�الـــرغم�مـــن�التقـــدم�ا�

ُ
مـــن�إصـــدار�وثيقـــة�دســـتورية�ت

 –أحرزتـــه�تلـــك�الوثيقـــة�
ً
فيمـــا�يتعلـــق�بضـــمانات�الحقـــوق�والُحريـــات�العامـــة�ع�ـــى�وجـــه��–دســـات�1Mســـابقة�بـــأي ُمقارنـــة

طالـــب�بإعـــادة�النظـــر�Aـــي�ا�ســـار�الدســـتوري،�بمـــا�Aـــي�ذلـــك��وقـــد�دعـــا�ذلـــك�الـــبعض�إ$ـــى�تب¶ـــS. الخصـــوص
ُ
أطروحـــات�ت

 ،�١٩٧١ الرجــــوع�إ$ــــى�دســــتور 
ً
ـــاخ�السياlــــ�Skالــــذي�يســــوده� ســــتقطاب��اآخــــذ ـــاوف�وطبيعــــة�ا�نـ Aــــي� عتبــــار�تلــــك�ا�خـ

بـل�خصـوم�نظـام��خـوان�وُمناصـريه�ع�ـى�حـد�سـواء�إ$ـى�عسـكرة�الصـراع�وتغليـب�يـه�ا�جـال�مـن�قِ الحاد،�ويفسح�ف

  .للقبول�بتعزيز�ُمرتكزات�الدولة��منية االعنف�ع�ى�أية�ُمعالجات�سياسية،�تمهيًد 

�حيــث�تعــذر�ع�ــى�،وُيمكــن�القــول�أن�هــذه�ا�خــاوف�قــد�عززهــا�أن�أداء�اللجنــة�اتســم�بقــدر�كبMــ�1مــن�عــدم�الشــفافية

̄�يكفـي� مـارس�Aـي�الخفـاء�
ُ
الرأي�العام�ُمتابعة�جلسات�اللجان�الفرعيـة،��مـر�الـذي�دعـم�الشـكوك�حـول�ضـغوط�ت

 .لتبديدها�إع�ن�رئيس�اللجنة�أن�مؤسسة�الرئاسة�أو�ا�ؤسسة�العسكرية�لم�يتدخ��قط�Aي�عمل�اللجنة

من� نطباعات�السلبية�ع�ى�عمل�اللجنة�Aي�هذا�السياق�ما�ُيمكن�وصفه�بإضافات�الساعات��خMـ1ة��وربما�فاقم

قبــل��قــرار�ال�Cــائي�للوثيقــة�الدســتورية،�والTــ�Sشــهدت�الــزج�بنصــوص�إضــافية�مــن�شــأ�Cا�تعزيــز�الدولــة�البوليســية�

ؤسســــة��زهــــر�با¯ستعاضــــة�عــــن�باســــم�ُمكافحــــة��رهــــاب،�Aــــي�الوقــــت�الــــذي�جــــرت�فيــــه�ترضــــية�القــــوى�الســــلفية�وم

جمـــل�أحكـــام�رهن�تفســـ�1Mمبـــادئ�الشـــريعة��ســـ�مية�بُم الديباجـــة�تـــ�Aـــيبإضـــافة�فقـــرة� ٢٠١٢ مـــن�دســـتور  ٢١٩ا�ـــادة

 
ً
عـــن� ســـتجابة�لضـــغوط��زهـــر�والقـــوى�الســـلفية�¯ســـتبعاد�أي�تعريـــف�لهويـــة��ا�حكمـــة�الدســـتورية�العليـــا،�فضـــ�

،�غMـ�1أن�هـذا�التعبMـ��1خMـ�1قـد�جـرى�تحـويره�"دولـة�ُحكمهـا�مـدني"ا�بتعبMـ�1هلاالدولة�باعتبارهـا�دولـة�مدنيـة�واسـتبد

ــراقبMن�أو". حكومCDــا�مدنيــة"لُيصــبح�
ُ
حTــ¼�لــبعض�أعضــاء�اللجنــة��شــارة��وAــي�غيــاب�الشــفافية�فقــد�جــاز�لــبعض�ا�

ــائي�بأصـــابع� ¾Cــــام�لــــرئيس�اللجنــــة�وتحميلــــه�ا�ســــئولية�عــــن�الت�عـــب�بالصــــياغات�الTــــ�Sانتµــــ¼�إل�Cــــا�التصــــ ويت�ال�Cــ

  .عضاء�اللجنة

  :التقرير�ا�رح�ي��ول�حول�أداء�وسائل��ع�م

يمكــن�تقســيم�عمليــة�تعــديل�الدســتور�و ســتفتاء�عليــه�إ$ــى�ثــ�ث�مراحــل�رئيســية،�ا�رحلــة��و$ــى�تبــدأ�منــذ�تشــكيل�

ـــMن�وبــــدء�عملهــــا�رســــميً  ـــليم�ا�ســــودة�ا�لجنــــة�الخمسـ ـــى�التعــــدي�ت�الدســــتورية�وحTــــ¼�مرحلــــة�تسـ ق]1حــــة�لــــرئيس�ا�ع�ـ

وال�STيتو$ى�ف�Cا��ع�م�) الدعاية(لحوار�ا�جتم`ي�أما�ا�رحلة�الثانية�ف�Sµمرحلة�ا. الجمهورية�وانCDاء�عمل�اللجنة

العـــبء��ك2ـــA�1ـــي�شـــرح�مـــواد�الدســـتور�وإدارة�الحـــوار�بـــMن�وجهـــات�النظـــر�ا�ختلفـــة�حولهـــا،�وتنتµـــ�Sهـــذه�الف]ـــ1ة�ليلـــة�

ــا.  ق]ــــ1اع�ع�ــــى�الدســــتور  ا�رحلــــة�الثالثــــة�فµــــ�Sمرحلــــة� ق]ــــ1اع�والنتــــائج�وتبــــدأ�هــــذه�ا�رحلــــة�مــــن�ليلــــة�الصــــمت��أمــ

 
ً
ــ̄و ـــاء�عمليـــــات�التصـــــويت�والفـــــرز�والطعـــــون�وصـــ ـــى�إعـــــ�ن�النتيجـــــة�ال�Cائيـــــة� نتخـــــابي�قبيـــــل� ق]ـــــ1اع�وحTـــــ¼�انCDــ �إ$ــ

  .ل�ستفتاء

ــــ
ً
ـــات�حقــــوق��نســــانووفق ـــدأ�مركــــز�القــــاهرة�لدراسـ مشــــروعه��٢–مرصــــده��ع�مــــيمــــن�خــــ�ل�– ١ا�لهــــذا�التقســــيم�بـ

                                                             
مبادئ�حقوق�+نسان�والديمقراطية،�وتحليل�صعوبات� ،�;:دف�إ8ى�دعم�اح5$ام١٩٩٣مركز�القاهرة�لدراسات�حقوق�+نسان�هو�منظمة�غ%$�حكومية�إقليمية�مستقلة�تأسست�عام� ١

ومـن�أجـل�. اواثيـق�الدوليـة�لحقـوق�+نسـانتطبيق�القانون�الدو8ي�لحقوق�+نسان،�ونشـر�ثقافـة�حقـوق�+نسـان�Jـي�العـالم�العربـي،�وتعزيـز�الحـوار�بـ%ن�الثقافـات�Jـي�إطـار�Hتفاقيـات�و 

دعوة�إ8ـى�سياسـات�وتشـريعات�وتعـديaت�دسـتورية�تعـزز�مـن�اعـاي%$�الدوليـة�لحقـوق�+نسـان،�والقيـام�بأنشـطة�بحثيـة،�ودعويـة�ع_ـ$�تحقيق�هذه�[هداف�يعمـل�اركـز�ع]ـى�اق5ـ$اح�والـ

ومنــذ�. +نســانمــدافع%ن�عــن�حقــوق�توظيــف�مختلــف�kليــات�الوطنيــة�و+قليميــة�والدوليــة،�وتعلــيم�حقــوق�+نســان�مــع�ال5$ك%ــ�iبشــكل�خــاص�ع]ــى�الشــباب،�وبنــاء�القــدرات�اهنيــة�لل

  .تأسيسه�يقوم�اركز�بشكل�منتظم�بنشر�كتب�ودوريات�تتناول�قضايا�حقوق�+نسان�والديمقراطية�Jي�العالم�العربي
+عaم�وHنتخابات�دراسة�رصدية�حول� ،�وكذا�أعدان�ف5$ة�Hنتخابات�ال_$انيةأداء�وسائل�+عaم�اصرية�إب،�حيث�اضطلع�بمراقبة�٢٠٠٥بدأ�اركز�Hهتمام�بالرصد�+عaمي�عام� ٢

قدم�ارصد�تقرير�حول��٢٠١٠وJي�. بإعداد�تقرير�حول�تغطية�وسائل�+عaم�العربية�والسودانية�للصراع�Jي�دارفور ٢٠٠٩قدم�ارصد�+عaمي�باركز�Jي�يونيو�. J٢٠٠٦ي�يناير��الرئاسية

ثaثـة�تقـارير�مرحليـة�حـول�[داء�+عaمـي�أثنـاء� كمـا�أصـدر�ارصـد ٢٠١١[داء�+عaمـي�أثنـاء�Hنتخابـات�ال_$انيـة�حـول� وأخـر�،.٢٠١٠التغطية�+عaمية�اصرية�لaنتخابات�ال_$انيـة�

ل�طـaع�ع]ـى�هـذه�التقـارير�راجـع�. ٢٠١٢اقبـة�التغطيـة�+عaميـة�لعمليـة�Hسـتفتاء�ع]ـى�دسـتور�وكذا�اضـطلع�ارصـد�بمر .٢٠١٢لaنتخابات�الرئاسية� .و+عادة،�Hق5$اع،�الدعايةف5$ات�
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ـــ ـــديل�الدســـــتور�بمراحلهـــــا�الث�ثـــــة،�مل]pًمــ ـــة�تعــ ا�بمنهجيتـــــه�Aـــــي�قيـــــاس�الجديـــــد�لرصـــــد�أداء�وســـــائل��عـــــ�م�إزاء�عمليــ

وسـيلة��٢٠ـــل�٣ا�ع�ـى�عمليـات�ا�راقبـة�اليوميـة�لف]ـ1ات�ذروة�ا�تابعـةدرجات�ا�هنية�وا�وضوعية�Aي�التغطية،�معتمـًد 

ـــــة، ـــــتعان�٤إع�ميــــــة�متنوعـ ̄سـ ـــــل�با ـــــي�وتحليـ ـــــي�والكيفـ ــــد�الكمـ ـــى�عمليــــــات�الرصــ ــــدين�ا�ــــــدربMن�ع�ـــ ـــــق�مــــــن�الراصــ ة�بفريـ

ـــائل��عـــــ�م� يجابيـــــة�والســـــلبية�إزاء�كافـــــة� ـــروج�بنتـــــائج�علميـــــة�موثقـــــة�تعكـــــس�انحيـــــازات�وســ ا�حتـــــوى،�وذلـــــك�للخــ

 
ُ
  .م�له�وحدهن�انحياز�وسائل��ع� د�الذي�يف]1ض�أن�يكو شاِه �طراف�ا�عنية�بقضية� ستفتاء،�بما�Aي�ذلك�ا�

نعكــس�ا�مــر�الــذي�– الجــدير�بالــذكر�أن�ثمــة�مشــكلة�تتعلــق�بغيــاب�التنــوع�ا�طلــوب�Aــي�الوســائل��ع�ميــة�ا�صــرية

 وذلـــك�بعـــدما�تـــم�إغــــ�ق�عـــدد�مـــن�القنـــوات�التابعـــة�للتيــــار�–مراعـــاة�عنصـــر�التنـــوع�Aــــي�عينـــة�الرصـــد بالضـــرورة�Aـــي

والرافضة�للدستور�ا�قرر� ستفتاء�عليه،��مر�الذي�جعل�العينة�غ�1Mمتوازنة��٢٠١٢وا�ؤيدة�لدستور���٥س�مي

 ̄   .تعكس�التنوع�ا�وجود�Aي�ا�جتمع�و

يتناول�هذا�التقرير�ا�رح�ي�ملخص�تقييم�عمليات�الرصد�للوسائل��ع�مية�محل�ا�راقبة�اليومية�خـ�ل�ا�رحلـة�

انCDـــاء�( ٢٠١٣ديســـم٤��12وحTـــ¼��)بـــدء�عمـــل�لجنـــة�الخمســـMن( أكتـــوبر��٢٥فتاء�Aـــي�الف]ـــ1ة�مـــن��و$ـــى�مـــن�عمليـــة� ســـت

  :،�وهذه�الوسائل��ع�مية�Åي)عمل�اللجنة

 .�هرام،�الجمهورية،�الوفد،�الحرية�والعدالة،�ا�صري�اليوم،�الشروق،�الوطن): صحف�٧( الصحف •

�MBC ،الحيــاة،�ال�Cــار،ONTV�،CBCالنيــل�لÉخبــار،الفضــائية�ا�صــرية،�): قنــوات�٨(القنــوات�التلفزيونيــة •

 .مصر،�الجزيرة�مباشر�مصر

  .،�راديو�هيتس،�نجوم�أف�أم،�إذاعة�القرآن�الكريم٩٠:٩٠راديو�مصر،�): إذاعات٥( �ذاعات� •

 
ً
�ا�نال�اهتمام�إع�مي�واسع،�فكان�له�تأث�1Mواضـح�Aـي�تغMـ�1لغـة�الخطـابوالذي�قطعً �االسياق�العام�ا�شار�إليه�سلف

فمن�النقاش�حول�مواد�الهوية�إ$ى�الخـ�ف�بـMن�. �ع�مي،�والكشف�عن�مواقف�الوسائل��ع�مية�إزاء�الدستور 

ـــول� ـــريبات�حــ ـــفقة"الهيئـــــات�القضـــــائية،�والتســ  " صــ
ً
ـــر�تحصـــــMن�ا�حـــــامMن،�وصـــــ̄و ـــ�حيات�وزيــ �إ$ـــــى�مـــــواد�الجـــــيش�وصــ

ـــــ�م� ــــائل��عـ ـــــف�وســ ــــت�مواقـ ــــكرية�للمــــــدنيMن،�تنوعــ ــــدفاع�وا�حاكمــــــات�العســ ـــــت�الــ ــــMن�مؤيــــــد�ومعــــــارض�واختلفـ ـــا�بــ مـــ

انحيازا¾Cا،�كما�أن�صدور�قانون�التظاهر�و حتجاجات�وا�ظاهرات�ال�STخرجـت�منـددة�بصـدوره،�وموقـف�بعـض�

ومــن��،موقــف�بعــض��ع�ميــMن�مــن�لجنــة�الخمســMن�ككــل�1 لغ��ثــر�Aــي�تغMــأعضــاء�لجنــة�الخمســMن�م�Cــا،�كــان�لــه�بــا

  .خاص�كما�سيعرض�التقرير�عضاء�ا�تضامنMن�مع�ا�تظاهرين�بشكل�

   

                                                                                                                                                                                              

  .www.cihrs.org: اوقع�+لك5$وني�ركز�القاهرة
،�أمــا�بالنســبة�مســاءً �٧ا�وح�ــ�عصــرً ٣بعــد�منتصــف�الليــل،�ول�ذاعــات�مــن��١وح�ــ��مســاء�٧تحــدد�بحــوث�اشــاهدة�ف5ــ$ات�ذروة�Hطــaع�واشــاهدة�Jــي�مصــر،�للقنــوات�التلفزيونيــة�مــن� ٣

 .ة�الثانيةللصحف�فاعتمد�التقرير�ع]ى�الطبع
تلف�أنماط�الكية�معد�ت�اشاهدة،�التنوع�والتعب%$�عن�كافة�التوجهات�Jي�اجتمع،�تمثيل�مخ: تمت�عملية�اختيار�الوسائل�+عaمية�محل�الرصد�Jي�ضوء�ثaث�عوامل�رئيسية��ي ٤

 .لوسائل�+عaم
: ع]ى�الرابط�التا8ي إغaق�وسائل�+عaم�+سaمية�والقبض�ع]ى�بعض�العامل%ن�ف�:ا�ان�:اك�واضح�لحرية�+عaم "زيد�من�اعلومات�أنظر�بيان�لعدد�من�انظمات�الحقوقية،�بعنوان�٥

h�p://www.cihrs.org/?p=6910   
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  :ل�ا�رحلة��و$ى�من� ستفتاءأهم�ا�ؤشرات�حول��داء��ع�مي�خ�

من�الصعب�الجمع�بMن�كل�وسائل��ع�م�محل�الرصد�Aي�اتجاهات�أو�مواقف�موحدة،�فرغم�وجود�توجه�إع�مي�

عــام�يميــل�لــدعم�لجنــة�الخمســMن�وتعــدي�¾Cا�مــن�جهــة،�والهجــوم�الضــاري�ع�ــى�تيــار��ســ�م�السياlــ�Skبكــل�روافــده�

̄�أن�كل�وسيلة�إع�مية�كان�لها�ما�يمpMها�من�مواقف� وتحpMات�تجاه�أطراف�بعي�Cا،�ناهيك�عـن�من�جهة�أخرى،�إ

خصوصية�نتائج�الرصد�الخاصة�بقناة�الجزيرة�مباشر�مصر�وجريدة�الحرية�والعدالة�ال�STربما�جاءت�ع�ى�عكـس�

،�فمـــن�جانCÍـــا�اســـتعانت�الجزيـــرة�بكـــل�ا�صـــادر�و�طـــراف�ع�ـــى�اخـــت�ف�توجها¾Cـــا�التوجـــه�العـــام�ا�شـــار�إليـــه�أعـــ�ه

كلمـا�) بريـل�وغMـ1همإ ٦بما�Aي�ذلك�حزب�الوفد�وأعضـاء�حركـة�تمـرد�وحركـة�( ا�سلمMن�وموقفها�من�تنظيم��خوان

 ( منتقــدة�حــد�مــواد�الدســتور  كانــت�مــواقفهم
ً
مــادة�ا�حاكمــات�العســكرية�وإلغــاء�مجلــس�الشــورى�ونســب��STخاصــة

  �٢١٩.٧ادة�كما�انتقدت�الجزيرة�مواد�الهوية�وموقف�حزب�النور�م�Cا،�وتراجعه�عن�ا ٦.)العمال�والف�حMن

ا�لقًيــعليــه�ســوف�يحــاول�هــذا�التقريــر�ا�رح�ــي�عــرض�ا�ؤشــرات�العامــة�الجامعــة�بــMن�بعــض�وســائل��عــ�م،�ُم �وبنــاءً 

ــ ا�ع�ــــى�خصوصــــية�بعــــض�الوســــائل��ع�ميــــة�الTــــ�Sربمــــا�اســــتخدمت�أســــاليب�مختلفــــة�Aــــي�التعبMــــ�1عــــن�الضــــوء�أيًضــ

�٨��̄ع�ميـــة�محــل�الرصـــد�كانــت�لهــا�مواقـــف�واضــحة�ومعلنـــة،مــع��خـــذ�Aــي� عتبـــار�أن�جميــع�الوســائل�. مواقفهــا

ا�م�Cـا�ا�نطقـة�ا�توسـطة�ا�حايـدة،أو�حـاول�عـرض�مختلـف�تحتاج�ي�استنتاج�أو�جهد�Aي�التحليل،�إذ�لـم�يل]ـpم�أًيـ

ــــــــبالتصويت�عليه�ب�التوجهات�والرؤى،�فوسائل��ع�م�إما�روجت�للدستور�وبالغت�Aي�وصفه،�بل�وطالبت ) نعم( ــــ

  ١٠.أو�حكمت�عليه�وع�ى�واضعيه�بفقدان�الشرعية�٩قبل�حT¼� نCDاء�من�إعداد�مسودته�ال�Cائية،

  :وفيما�ي�ي�أبرز�ا�ؤشرات�حول�أداء�وسائل��ع�م�محل�الرصد

  :ي�ت�الدستورية�خ�ل�ف]1ة�الرصدتباين�اهتمام�وسائل��ع�م�بقضية�التعد −

حيث�معدل� هتمام�بقضية�التعدي�ت�الدستورية�وأعمال�لجنة�الخمسMن،�جاءت�الصحف�Aي�ا�رتبة��و$ى�من�

 ااهتمامهــا�بقضــية�الدســتور�متــأخرً �يل�Cــا�القنــوات�التلفزيونيــة،�بينمــا�جــاءت��ذاعــات�Aــي�ذيــل�القائمــة،�حيــث�بــدأ

نـات،�مـع�إ$ـى�حـد�كبMـ�1ع�ـى�نشـرات��خبـار�و�ع� ا�قـل�مـن�الصـحف�والقنـوات،�مقتصـرً أ وبشكٍل ) منتصف�نوفم12(

ن�الكــريم�لــم�تتطــرق�خــ�ل�مــدة�الرصــد�لقضــية�الدســتور�بــأي�شــكل،�وهــو�أمــر�
ّ
ضــرورة��شــارة�إ$ــى�أن�إذاعــة�القــرا

ا�بقضـية� سـتفتاء�بـMن��قـل�اهتماًمـ" سهيـت"بينما�تعت�12إذاعة�راديو��.٢٠١٢ا�عن�أداCÐا�Aي�استفتاء�يختلف�تماًم 

  .كل�الوسائل��ع�مية�محل�الرصد

ا�بــMن��عــ�م�الخــاص�و�عــ�م�ا�ملــوك�ى�أنمــاط�ا�لكيــة�فقــد�جــاء�معــدل� هتمــام�متســاوي�تقريًبــأمــا�ع�ــى�مســتو 

 �١١الدولــة،
ً
�بينمــا�ع�ــى�مســتوى��عــ�م�الحزبــي،�تراجــع�اهتمــام�صــحيفة�الحريــة�والعدالــة�بقضــية�الدســتور�مقارنــة

                                                             
  . نوفم_$�٢١نوفم_$،�وبرنامج�سكرت%$�التحرير�حلقة��٢٦نوفم_$،�وبرنامج�أسال�حلقة��٢٢راجع�حلقة�برنامج�مصر�ب%ن�طريق%ن�٦
  .نوفم_$�١١برنامج�مصر�ب%ن�طريق%ن،�حلقة��،راجع�قناة�الجزيرة�٧
الحزبية�وقف�محدد�أو�إعaن�انحيازها�لصالح�تيار�أو�توجه�مع%ن،�هو�أمر�مقبول�Jي�بيئة�إعaمية�تتمتع�بالتعددية�والتنوع،�يشدد�هذا�التقرير�ع]ى�أن�تب���وسائل�+عaم�الخاصة�و �٨

ال�ـ��تفصـح� الوسـائل�+عaميـة�ة�للجمهـور،�ويضـعوتحظى�بالفرص�اتساوية�Jي�الوصول�للجمهور،�أما�اختaل�التوازن�Jي�البيئة�+عaمية�يخل�بمبدأ�التوازن�Jي�اـادة�+عaميـة�اوجهـ

كمــا�يشــدد�التقريــر�ع]ــى�أن�وســائل�+عــaم�املوكــة�للدولــة�تظــل�بعيــدة�عــن�هــذه�القاعــدة،�ف¢ــ��ملزمــة�بــالتعب%$�عــن�جميــع�فئــات�الشــعب�. عــن�مواقفهــا�تحــت�شــبة�الحمــaت�التوج�:يــة

  .���وإن�كانت�هذه�القطاعات��ي�[غلبيةوتنويعاته،�دون�أن�تتب���وجه�نظر�أحد�أطيافه�أو�تدعم�مواقف�بعض�قطاعاته،�ح
للحــديث�عــن�+عaنــات�ال�ــ��تعــرض�ع]ــى�قنــاة�الفضــائية� نــوفم_$�تتطــرق�الضــيف�رأفــت�فــودة�٢٣كــان�هــذا�[مــر�محــل�انتقــاد�بعــض�ضــيوف�الوســائل�+عaميــة�وكتــاب�مقا�;:ــا،�ففــي��٩

: فرد�الضيف) ده�إعaن�وبيتذاع�Jي�كل�القنوات(ان�سيحقق�أهداف�الثورة�أو�¦�؟�وقد�برر�اذيع�[مر�بان�اصرية�بخصوص�الدستور،�موجها�سؤ�Hلوزيرة�+عaم�كيف�تضمن�إذا�ك

رد�دي�تبقى�كارثة�لو�مش�عرفي:ا،�فطلـب�اـذيع�، م%ن�الجهة�ال]ي�دفعت: فسأله�الضيف، دي�إعaنات�مدفوعة�[جر: ليستكمل�اذيع. بس�ده�التلفزيون�اصري�ملك�الشعب�كله�آه

  .وان�:ت�الحلقة�ولم�يتم�التوصل�مول�+عaن. من�القسم�Hقتصادي�¦نه���يعلم�الجهة
  .اد�الدستور يقصد�هنا�قناة�الجزيرة�مباشر�مصر�وجريدة�الحرية�والعدالة،�حيث�اهتما�بالطعن�ع]ى�شرعية�اللجنة�ومن�ثم�دستورها�أك¯$�من�Hهتمام�بمو �١٠
  .ا�بقضية�الدستور رية�بقضية�الدستور�مكثف�وتكرر�منذ�بداية�ف5$ة�الرصد،�إذ�تعد�من�أك¯$�القنوات�التلفزيونية�اهتمامً كان�اهتمام�قناة�الفضائية�اص�١١
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بصــحيفة�الوفــد،�حيــث�تعمــدت�جريــدة�الحريــة�والعدالــة�تجاهــل�أخبــار�لجنــة�الخمســMن�وعمليــة�صــياغة�الدســتور�

ــــة�حTــــــ¼�منتصــــــف�نــــــوفم�12تقريًبــــــ ــــروعية�اللجنــ ـــي�مشــ ـــن�Aـــ ــــتور�ينصــــــب�ع�ــــــى�الطعـــ ـــدأ�اهتمامهــــــا�بقضــــــايا�الدســ ا،�ثــــــم�بـــ

قـاش�حـول�ا�ـواد�محـل�التعــديل،�ا�مـا�انخرطـت�الجريـدة�Aـي�النونـادرً �١٢والدسـتور�الصـادر�ع�Cـا�و�سـاءة�عضـاCÐا،

 
ً
 �مقتصــرة

ً
الخطـــاب�الــدي¶�Sللطعـــن��Aــي�أخبارهـــا�ع�ــى�مــواد�الهويـــة�وا�ــواد�ا�تعلقــة�بالشـــريعة��ســ�مية،�مســتخدمة

ومــن��١٣.ع�ـى�أعمـال�اللجنـة�الTــ�SتسـCDدف�ا�سـاس�بالشــريعة�والنيـل�مـن�الهويــة��سـ�مية�للدولـة�ع�ــى�حـد�وصـفها

لهــا�مواقــف�واضــحة�مــن�ا�ــواد�الخ�فيــة�محــل�النقــاش�خــ�ل�ف]ــ1ة�الرصــد،�حيــث� الجــدير�بالــذكر�أن�الجريــدة�كــان

ناهيــــك�عــــن�رفــــض�كافــــة�ا�ــــواد�١٥للمــــرأة�و�قبــــاط،�"الكوتــــة"ورفضــــت��١٤رفضــــت�إلغــــاء�نســــبة�الف�حــــMن�والعمــــال،

ع�ـى��وقد�كـان�مـن�ا�ثMـ�1ل�نتبـاه�هجـوم�الجريـدة�ع�ـى�مـادة�ا�حاكمـات�العسـكرية�١٦ا�تعلقة�بتحصMن�وزير�الدفاع،

ـــلطة� ـــنح�العســـــــكر�ســـ ـــا�تمـــ ــــأاعتبارهـــ ــــدني،�ىع�ــ ــــاء�ا�ــ ــــن�القضــ ـــــيت�الجريــــــدة�الرئيÒـــــــA�Skــــــي��١٧مـــ ـــــذا�مانشـ ــــوفم٢٥��12وكــ نـــ

ــــ�ب( ـــة�الدولــــــة�وتســــــ`ى�لعســــــكرة�دســـــتور� نقــ ــــليم�مســــــودة��.)الخمســـــينية�تنقلــــــب�ع�ــــــى�مدنيــ ومــــــع�قـــــرب�موعــــــد�تســ

ـــن�خــــ�ل�الدســــتور�ا�عــــدل�لــــرئيس�الجمهوريــــة�بــــدأت�الجريــــدة�حملCDــــا�ضــــد�ا�ســــودة�وعمليــــة�   ســــتفتاء،�وذلــــك�مـ

  ١٨.ديسم٣�12و٢و١تكثيف�ا�ادة��ع�مية�الخاصة�بالطعن�ع�ى� ستفتاء�والحشد�ضده�Aي�أعداد�

 Óركــز�جريــدة�الوفــد�ع�ــى�إبــراز�موقــف�الحــزب�أو�رئيســه�مــن�اللجنــة�مــن�جهــة،�والهجــوم�الضــاري�ت خــرع�ــى�الجانــب�

وبشــكل�عـــام�تحــرص�الجريــدة�ع�ـــى�التأكيــد�ع�ــى�نجـــاح�اللجنــة�Aــي�وضـــع��١٩.ع�ــى�ممثــل�حـــزب�النــور�مــن�جهـــة�أخــرى 

مـــواد�حريـــة�باســـتثناء� ،إذ�لـــم�يـــرد�انتقـــاد��ـــواد�الدســـتور�ع�ـــى�صـــفحات�جريـــدة�الوفـــد�٢٠تعـــدي�ت�دســـتورية�قيمـــة،

وبعض�ا�صادر�Aي�صفحة�٢١ا�من�كاتب�ا�قا¯ت�بالجريدة�ع�ء�العري©S،ا�شرًس الصحافة�و�ع�م�ال�STنالت�هجوًم 

ـــات، ـــة�ب٢٢التحقيقــ ـــواد�الخاصــ ـــام�الحكـــــم�وا�ــ ـــال��"الكوتـــــة"ــــــــبينمـــــا�ركـــــزت�الجريـــــدة�ع�ـــــى�مـــــواد�نظــ وإلغـــــاء�نســـــبة�العمــ

                                                             
ــ�خمســـينية�Hنقـــaب� ١٢ ،�لجنـــة�)نـــوفم_$�٢٨(،�لجنـــة�تلفيـــق�الدســـتور،�ولجنـــة�طـــبخ�الدســـتور )نـــوفم_$�١٣( Hنقـــaب��،�ترزيـــة)نـــوفم_$�٨،١٠،٢٠،٢٤(وصـــفت�الجريـــدة�لجنـــة�الخمســـ%ن�بــ

 ). نوفم_$�٢٤(،�وأخ%$ا�لجنة�باطلة�غ%$�مؤهلة�)نوفم_$�٢٠(انقaبية�يسيطر�عل�:ا�العلمانيون�
�٢٠(تســتحدث�مــواد�;:ــدد�الهويــة�+ســaمية�صــر ،خمســينية�Hنقــaب)وفم_$نــ�٨(خمســينية�Hنقــaب�تق5ــ$ح�الــنص�ع]ــى�تحديــد�النســل�Jــي�الدســتور�اعــدل: مــن�أمثلــة�هــذه�العنــاوين ١٣

صفحة�( Jي�نص�الخ_$�الخاص�بتصريحات�خالد�محمد�القيادي�بحزب�الحرية�والعدالة� ديسم_$�جاء�٤،�وJي�عدد�)نوفم_$�٢٣(،�الكوتة�تقسم�مصر�طائفيا�وعنصريا�)٦نوفم_$،�صفحة�

تســمح�بــزواج�اثليــ%ن�واســاواة�بــ%ن�الرجــل�واــرأة�Jــي�اواريــث�وغ%$هــا�ممــا�يخــالف��١٦ن�تســمح�للمــرأة�اســلمة�بــالزواج�مــن�غ%ــ$�اســلم%ن،�واــادة�Jــي�دســتور�Hنقaبيــ%�٩اــادة�:أن�) ٣

  "الشريعة�+سaمية
 . نوفم_$�J٢٤ي�عدد�" ن�الحرب�ع]ى�حكومة�Hنقaباتحاد�العمال�يعل"وصفت�الجريدة�يوم�إقرار�اادة�باليوم�[سود�Jي�خ_$�بعنوان: ع]ى�سبيل�اثال���الحصر�١٤
  .نوفم_$�٢٧و٢٣راجع�عدد�كان�للجريدة�Jي�مقا�;:ا�وأخبارها�موقف�حاد�رافض�لكوتة�[قباط�وارأة�ع]ى�اعتبارهما�وسيلة�لتفتيت�الدولة�و;:ديد�لكيان�اجتمع،� ١٥
والــذي�تنــاول�" الخمســينية�تنقلــب�ع]ــى�مدنيــة�الدولــة�وتســµى�لعســكرة�دســتور�Hنقــaب" نــوفم_$�بعنــوان��٢٥ع]ــى�ســيبل�اثــال���الحصــر،�راجــع�تحقيــق�ع]ــى�صــفحة�كاملــة�Jــي�عــدد��١٦

 ".وريةمجموعة�من�العناوين�الفرعية�مثل�تحص%ن�وزير�الدفاع�بدعة،�بقاء�وزير�الدفاع�ف5$ت%ن�يجعله�أقوى�من�رئيس�الجمه
 .نوفم_$�٢٢حلقة�برنامج�مصر�ب%ن�طريق%ن�ع]ى�قناة�الجزيرة�مباشر�مصر�بتاريخ�: راجع�أيضا. نوفم_$�٢٥جريدة�الحرية�والعدالة،�الصفحة�[و8ى،�عدد� ١٧
شاركة�Jي�Hستفتاء�ع]ى�دستو ” :بمجموعة�عناوين�م:ا�٣ديسم_$�بدأت�حملة�الجريدة�للحشد�ضد�الدستور�Jي�صفحة��J٢ي ١٨

ُ
�لقـوة�الثـورة�وانحرافهـا�عـن�ا

ً
ر�Hنقaب�سيكون�تبديـدا

ــارها  ”،�"مســـ
ً
ـــا ــــعب�وٌمaحقـــــة�دســـــتور�Hنقaبيــــــ%ن�قانونيــ ــــة�هــــــدفها�الـــــدفاع�عــــــن�دســـــتور�الشــ ـــل�مـــــا�نــــــتج�ع:ـــــا�باطــــــل"،�"الحملـ ــــا�وكـــ ـــ$ف�º:ـ ــة�وغ%ـــــ$�ُمع5ـــ ـــة�باطلـــ ــــ%ن�Hنقaبيـــ ـــة�الخمسـ ،�"لجنـــ

صـورة�لكتـاب�اسـمه�(ديسـم_$�أعـدت�الجريـدة�ملـف�خـاص�عـن�الدسـتور�شـعاره��٣ وJـي�عـدد. "قمامـة�ولـيس�لجـان�Hسـتفتاءمكانـه�صـناديق�ال.. الدستور�الذي�ُيحصـن�القاتـل:"البلتا«ي

 ).دستور�العسكر�وبجان¼:ا�جملة���تعطى�شرعية�لaنقaب�قاطع�Hستفتاء
نــوفم_$��٣ت�الجريــدة�هجومـا�ع]ـى�حـزب�النــور،�هـو�مقـال�لكامـل�عبــد�الفتـاح�Jـي�غالبـا�مـا�تفـرد�الجريــدة�مسـاحات�ومواقـع�مم%ـiة�للمقــا�ت�الناقـدة�لحـزب�النـور،�وقــد�كـان�اشـد�مقـا� �١٩

ه�حــزب�النــور�وســلفييه�اخi5لــوا�العقيــد�+ســaمية�Jــي�اســافة�بــ%ن�الســرة�والركبــة،�عقــولهم�مدفونــة�Jــي�طــ%ن�القــرون�الوســطى،���يشــغلهم�ســوى�فقــ: ،�قــال�فيــه"فقــه�الفــروج"بعنــوان�

   .الفروج�و[رحام
ديســم_$،�واصــفه�مــواد��٢ دة�عــن�موقفهــا�اؤيــد�للجنــة�وللدســتور�Jــي�أك¯ــ$�مــن�موضــع�وبــأك¯$�مــن�طريقهــا�أبرزهــا�+عــaن�عــن�اوقــف�الرســم��للجريــدة�Jــي�افتتاحي�:ــا�يــومع_ــ$ت�الجريــ�٢٠

يونيو�إ��+قبال�غ%$�اسبوق�ع]ى�انجز�[ول�Jي��٣٠:ا�اaي%ن�Jي�فليس�أشد�تعب%$ا�عن�+رادة�الشعبية�الكاسحة�ال���ع_$ت�ع. .الدستور�اعدل�بأ¿:ا�تع_$�إ8ى�حد�كب%$�عن�روح�الثورة

  .خارطة�الطريق�وتسجيل�اوافقة�عليه�بنسبة�عالية�تؤكد�بالفعل�أنه�دستور�الثورة
٢١��Âء�عريaصرية�للكاتب�نف)نوفم_$�٣(نقيب�الصحفي%ن�يحبس�الصحفي%ن�" أقرأ�مقال�عنـوفم_$،�وأخـر�للكاتـب��١٧نوفم_$،�ومقاله�Jي��١٢سه�Jي�،�ومقال�مواد�+عaم�Jي�الدسات%$�ا

 ".الحريات�ب%ن�مبارك�مر�ÃÄ"نوفم_$�بعنوان��٢٧نفسه�Jي�
لعaنيـة�الفنانون�يرفضون�مادة�جـرائم�النشـر�وا" نوفم_$،�وتحقيق�بعنوان�١١عدد�" مادة�جرائم�النشر�والعaنية�Jي�الدستور�تقييد�+عaم: إعaميون " راجع�تحقيق�صحفي�بعنوان��٢٢

  .نوفم_$�١٤عدد�" Jي�الدستور 
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  ٢٣.والف�حMن،�بشكل�متوازن�أتاح�ا�جال�لÉطراف�ا�ؤيدة�وا�عارضة

  :ةالحم�ت��ع�ني −

ـــي��ذاعـــــات�والقنـــــوات�التلفزيونيـــــة، ـــررة�Aــ ـــة�مكــ ـــاه،�ولكـــــن�ومعـــــدل�تكرارهـــــا�٢٤جـــــاءت�الحمـــــ�ت��ع�نيــ ملفـــــت�ل�نتبــ

ا�مــــا�توضــــح�الوســــيلة��ع�ميــــة�أن�هــــذه�ونــــادرً �٢٥الجــــدير�بالــــذكر�أن�معظمهــــا�غMــــ�1معلــــوم�ا�صــــدر�أو�جهــــة��نتــــاج،

ومــــن�الجـــدير�بالــــذكر�أن�معظـــم�الحمــــ�ت��ع�نيـــة�بــــدأت�ال]ــــ1ويج��٢٦.ا�ســـاحات�Åــــي�مـــادة�إع�نيــــة�مدفوعـــة��جــــر

ــا�Aـــي�ذلـــك�القنـــوات�ا�ملوكـــة�للدولـــة،�الTـــ�Sحشـــدت�لـــدعم�الدســـتور�قبـــل� نCDـــاء�مـــن�إعـــداد�مســـودت ه�ال�Cائيـــة،�بمـ

نــوفم�12وذلــك�بعــد�أن�اعتمــدت�لف]ــ1ة�ع�ــى�أســلوب�الخــداع��٢٣منــذ�) بشــكل�صــريح(عم�ع�ــى�الدســتور�للتصــويت�بــن

ــــة� ـــة،�مســــــتخدمة�كلمــ ̄ت�العاطفيـــ ـــتما ــــري�و ســـ ـــــحوبة�بع�مــــــة�" نعــــــم"البصــ ــــر�وا�صـ ــــة�بــــــاللون��خضــ ،�)�(ا�كتوبــ

ا�للع�مــة�ا�وجــود�Aــي�اسـتمارة� ســتفتاء�ع�ــى�الدســتور،�ع�ــى�اعتبـار�أن�ا�شــاركة�Aــي�الدســتور�تمثــل�اًمــوا�شـا�Cة�تم

وبـMن��٢٨يونيـو،�٣٠ينـاير�و�٢٥معتمدة�ع�ى�الربط�الشـرطي�بـMن�تأييـد�ثـورة��٢٧ !يناير�٢٥يونيو�وثورة��٣٠لثورة�) نعم(

ـــواه،�وهـــــو�حرفًيـــــ ـــتور�بغــــض�النظـــــر�عـــــن�محتـ ـــ�Cم�يعرفـــــوا�" ا�مــــا�قدمتـــــه�حملــــةقبــــول�الدســ خلـــــ�Cم�يعرفـــــوا�شــــعبنا�خلــ

ده�مـــش�هيكـــون�أحســـن�دســـتور،�وبغـــض�: "اا،�والTـــ�Sقالـــت�نًصـــوالTـــ�SتـــداولCDا�جميـــع�وســـائل��عـــ�م�تقريًبـــ" حجمنــا

  ". ستفتاء�رسالة�للعالم�أك�1Öم�Cا�مجرد�اخت�ف�،النظر�عن�اخت�ف�الرأي�Aي�الدستور 

ـــــدريجيً  ــــذا��اوتـ ـــــول�هــ ـــMن�قبـ ــــاب�وبـــ ـــــMن�نبــــــذ�العنــــــف�ورفــــــض��رهــ ــــة�ارتبــــــاط�شــــــرطي�أخــــــر�بـ ــــنعت�الحمــــــ�ت��ع�نيــ صــ

̄�" حملـــةالAـــي�رســـالة�مضـــمو�Cا�أن�ا�شـــاركة�Aـــي�الدســـتور�تع¶ـــ�Sوقـــف�جـــرائم��رهـــاب،�فأصـــبح�شـــعار��٢٩الدســـتور،

ـأذاعــت�قنـاة� A٩/١١ـي�ومــن�الجـدير�بالـذكر�أنـه� ".للظـ�م،�¯�ل´رهـاب،�شـارك�Aـي�الدسـتور 
ً
يبـدأ�بجملــة��االحيـاة�إع�ن

̄�دين�له�وإ$ى�جوارها�شعار� ثـم�جملـة��.يونيـو�٣٠ثم�يدخل�صوت�حشود. ،�وصور�لضحايا��رهاب"رابعة"�رهاب�

الغريـب�أن��عـ�ن�تـم�تغيMـ1ه�. يونيـو�٣٠بيضاء�كب1Mة�و�مضـاء�شـعب�" نعم�للدستور "سوداء�صغ1Mة�و" ¯�للظ�م"

مصريMن�" و�أضيف�شعار�الحملة" شارك�Aي�الدستور "لتصبح�" نعم�للدستور "جملة�لتتغA١٠/١١��1Mي�اليوم�التا$ي�

  ".بيحبوا�بلدهم

                                                             
  .نوفم_$�٢٦و��٢٤و�٢٣و�٢٢راجع�أعداد�الجريدة�Jي��٢٣
مـن�اجموعـة��هـو�إعـaن�٢٨/١١+عـaن�الوحيـد�الـوارد�ف�:ـا�بـدء�يـوم�. �ي�القناة�التلفزيونية�الوحيدة�ال���لم�ترد�º:ا�أية�إعaنات�تتعلق�بالدستور�خaل�ف5ـ$ة�الرصـد�CBCتعد�قناة��٢٤

 ).زيى�زيك(حمله�بعنوان�، ،�والذي�يضم�مجموعة�من�ذوى�Hحتياجات�الخاصة�يعلنون�عن�رغب�:م�Jي�حقهم�Jي�الدستور "داون "[سرية�اتaزمة�
دليـل�" نتـاج�مركـز�العقـد�HجتمـاÈي�تسـم��حملـة،�ولكـن�لـم�تكشـف�أيـة�جهـة�إعaميـة�عـن�هـوي�:م،�بينمـا�توجـد�حملـة�إعaنيـة�واحـدة�مـن�إ"مصري%ن�بيحبـوا�مصـر"أغل¼:ا�مّوقع�باسم� ٢٥

يـذكر�أنـه�مـن�أول�ديسـم_$�بـدأت�اللجنـة�العليـا�لaنتخابـات�Jـي�. وأخرى�يقدمها�أحمد�زويل�من�إنتاج�مركز�أخبار�مصر،�وفيما�عدا�ذلك�يتم�تجهيل�جهة�+نتاج" اواطن�لفهم�الدستور 

 .أو�تسجيلهم�Jي�الكشوف�Hنتخابية�إنتاج�إعaنات�للتوعية�بضرورة�تحديث�بيانات�الناخب%ن،
ع]ــى�بعــض�" مــادة�إعaنيــة"كلمــة��همــا�القناتــان�الوحيــدتان�اللــذان�وضــعا) نــوفم_$�١٢مــن��بــدًء ( مصــر�MBCوقنــاة�) نــوفم_$�٢٥بــدءا�مــن�( ع]ــى�مــدار�ف5ــ$ة�الرصــد،�كانــت�قنــاة�الحيــاة� ٢٦

  .aنات�نفسها�دون�+شارة�لكو¿:ا�مواد�إعaنيةإعaنا;:ما�عن�الدستور،�ولكن�بعد�ف5$ة�ليس�بقص%$ة�من�تداولهما�+ع
حملـة�خلـ�:م�يعرفـوا�شـعبنا،�خلـ�:م�يعرفـوا�"ع]ى�النحو�اشار�إليه،�وكانت�أو8ى�الحمaت�ال���لجأت�لهـذه�الطريقـة�) يناير�٢٥يونيو�و��٣٠نعم�لـ�(أغلب�الحمaت�+عaنية�استخدمت��٢٧

حيث�أذيعت�Jي�كل�الوسائل�التلفزيونية�و+ذاعية�تقريبا،�والجدير�بالذكر�أن�صيغة�معدلة�من�هذه�الحملة�ظهرت�أو��ع]ى�" ع]ى�الدستور �هنختلف"وال���يبدأ�إعa¿:ا�بجملة�" حجمنا

لتتحـول�". ري%ن�بيحبـوا�بلـدهممصـ�.��للظـaم�نعـم�للدسـتور ..ده�مـش�دسـتور�هيكـون�كامـل�[وصـاف�¦ن�الكمـال��Êوحـده،: أضـيفت�إل�:ـا�جملـة نـوفم_$�٢٣الفضائية�اصرية�بـدءا�مـن�

  .للدعوة�للتأييد الحملة�من�الدعوة�للمشاركة
ثم�صـورة�سـجد�،بـدأ�+عـaن�بعـرض�صـور�لـبعض�شـوارع�القـاهرة،"برنـامج�آخـر�كـaم"أذيع�إعaن�عن�الدستور�أثنـاء�الفواصـل�خـaل��٣/١٢/٢٠١٣ظهر�إعaن�عن�الدستور�Jي�يوم��٢٨

ينـاير،�ثـم�تـأت�امـرأة��٢٥يونيـو�و��٣٠ -با¦خضـر�–"نعـم"اشـاركة�Jـي�الدسـتور،�يع�ـ��"ثم�تـأتى�صـورة��فتـة�بالشـارع�مكتـوب�عل�:ـا�،ت�أجرسهاوصوت�kذان،�مع�صورة�الكنيسة�وأصوا

فيــة�صــوت�وزيــر�الــدفاع�،�وتجلــس�ع]ــى�إحــدى�اقاعــد�بالشــارع�ويعلــو�صــوت�مولــود�جديــد،�فتمت]ــئ�الشاشــة�بن%ــ$ان�جــراء�انفجــار�مفــا«ئ،�ثــم�تصــبح�الشاشــة�ســوداء،�وJــي�الخل"حامــل"

" شــارك�Jــي�الدســتور "،"��للظــaم"وجملــة�مكتوبــة��،يونيــو�٣٠ثــم�صــور�لـــ،"ونقاتــل�Jــى�ســبيل�ده،ونحــارب�ده،كــل�مــن�يحمــل�الســaح،�يقهــر�شــعبه،�احنــا�موجــودين�عشــان�نمنــع�ده:"يقــول 

  .ONTV/ واصل�برنامج�آخر�كaميذاع�Jي�ف�،جهة�+نتاجثانية�غ%$�محدد��٢٩مدة�+عaن�دقيقة�و�". مصري%ن�بيحبوا�بلدهم"
يونيـو��٣٠وصـور�بعـدها�لتجمعـات��ظهـر�إعaنـ%ن�عـن�الدسـتور،�[ول�يبـدأ�بمشـهد�مقتـل�اللـواء�نبيـل�فـراج�Jـى�أحـداث�كرداسـة) نـوفم_$�١٠بدءا�من�( مصر J MBCي�قناة�ال:ار�وقناة�٢٩

الثاني�يبدأ�بمقتل�،�و )مصري%ن�بيحبوا�بلدهم�-يونيو��٣٠شعب��-��للظaم�شارك�Jي�الدستور�(ثم�جملة�بمساحة�الشاشة�) بجوارها�عaمة�رابعة�بالدماء( مصاحبة�لعبارات���ل�رهاب

  ).��للظaم�شارك�Jي�الدستور (والشعار)بجوارها�عaمة�رابعة�بالدماء( رهابتكتب�جملة���ل�  الطفلة�مريم�نبيل�بحادثة�كنيسة�العذراء�بالوراق�ثم
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ــا�لــــدعم�كراهيــــة�وع�ــــى�هــــذا�النحــــو�وظفــــت�الحمــــ�ت��ع�نيــــة� ـــح�Aــــي�حملCDــ تنظــــيم��خــــوان�ا�ســــلمMن،�بشــــكل�واضـ

أحد�أهداف�ا�نتخب�الغاني�ب ن�محتوى�الدستور،�ففي�إع�ن�يبدأا�عتماًم �اوإن�جاء�الربط�بي�Cما�بعيًد  الدستور،

،�ومشهد�يعرض�"جوانا ٦الحكاية�. .خوانإالحكاية�مش�: "Aي�لقائه�أمام�ا�نتخب�ا�صري،�يقول�التعليق�الصوتي

ـــم�يعلــــق��عــــ�ن� �خــــوان�يشــــجعون�"جانــــب�مــــن�مــــدرجات�مشــــج`ي�ا�نتخــــب�الغــــاني�ويظهــــر�ف�Cــــا�إشــــارات�رابعــــة�ثـ

،�ويظهـــر�ع�ـــى�الشاشـــة�جملـــة�"وكـــأ�Cم�مـــش�مصـــريMن. .بي]1يئـــوا�ع�ـــى�مـــMن"،�"ا�نتخـــب�الغـــاني�ضـــد�ا�نتخـــب�ا�صـــري 

هنqـــpل�ونســـتف�STع�ـــى�الدســـتور،��٦/ ٣٠زي�مـــا�نزلنـــا�Aـــي�"وا�علـــق�" ينـــاير�٢٥يونيـــو�و��٣٠ــــــهنqـــpل�عشـــان�نقـــول�نعـــم�ل"

  ٣٠."مصريMن�بيحبوا�بلدهم�-شارك�Aي�الدستور�. .¯�للظ�م"،�وتظهر�ع�ى�الشاشة�جملة�"خل�Cم�يعرفوا�حجمنا

 ،�وقــد�يكــون�مــن�البــدي�Sµأنــه�وإننفــردت�القنــوات�ا�ملوكــة�للدولــة�بإع�نــات�أبطالهــا�هــم�أعضــاء�لجنــة�الخمســMنا

وقــد�كــان�شــعار�هــذه�. ه�فهــو�Aــي�مضــمونه�دعــوة�للتصــويت�بــنعم�ع�ــى�الدســتور و ن�للدســتور�هــم�صــانعو كــان�ا�روجــ

 فئاتـه بكـل الشـعب مصـالح ع�ـى والحفـاظ جديـد لعصـر نمهـد نحـن: (الحملـة�جملـة�يرددهـا�رئـيس�لجنـة�الخمسـMن

تب )وغايته هدفه
ُ
  ٣١.)مصر مستقبل الدستور (الشاشة�جملة� ع�ى وتك

  :عرض�Óراء،�وانحياز��ع�ميMن�غياب�التنوع�والتوازن�Aي −

أمـــا�ا�ســـاحة�ا�خصصـــة��٣٢،تكـــرر�ظهـــور�أعضـــاء�لجنـــة�الخمســـMن�خـــ�ل�ف]ـــ1ة�الرصـــد�Aـــي�معظـــم�الوســـائل��ع�ميـــة

ا�كلمـــا�تقـــل�تـــدريجيً ( ا�ضـــعيفة�نســـبيً �–اولـــو�جزئًيـــ–�عارÜـــ�Skلجنـــة�الخمســـMن�أو�الرافضـــMن�لتعـــدي�¾Cا�الدســـتورية�

تقـاعس�و ٣٣،،�ناهيك�عن�استخدام�الصور�والديكورات�للحشد�للتأييد�للدسـتور�مـن�جهـة)اق]1ب�موعد� ستفتاء

ا�للجنــة�وللدســـتور�ا�ؤيــدة�غالًبـــ�،النظــر�ا�عارضـــة�Ýراء�الضــيوفعــن�طــرح�وجهـــات�) وخاصــة�ا�ـــذيعMن(ن�و �ع�ميــ

وإن�تحفـــظ�الضـــيوف�ع�ـــى�بعـــض�مـــواد�. الصـــادر�ع�Cـــا�مـــن�جهـــة�أخـــرى،�Aـــي�تخـــاذل�مÞـــ�Sعـــن�فكـــرة�التنـــوع�والتـــوازن 

�¼kàمحل�التحفظ�و كتفاء�بالتأكيد�ع�ى�دعم� ا�مجرد�سؤال�الضيف�عن�ا�وادغالبً ) ن و �ع�مي( الدستور،�تحا

الضيف�للدستور�ككل،بل�قد�يتخذ��ع�مي�موقف�ا�دافع�عن�اللجنة،�بوصف�ا�واد�محل�التحفظ�بأ�Cا�مجرد�

  ٣٤.مواد�انتقالية،�أو�مواد�مؤقتة،�تستدع�Cا�ا�رحلة،�أو�مواد�جامعة�مانعة

الضـــيف،�أو�ن�لوجـــه�نظـــر�محـــددة�والـــدفاع�بعنـــف�ع�Cـــا،�حTـــ¼�ولـــو�اع]ـــ1ض�عل�Cـــا�و ومـــن�ا�ثMـــ�1ل�نتبـــاه�تب¶ـــ��Sع�ميـــ

 ٣٦!بــــل�وصــــل��مــــر�ن�يÒــــ�ákا�ــــذيع�للمتلقــــي�بســــبب�رأيــــه�ا�خــــالف��وقفــــه،�ع�ــــى�إذاعــــة�مملوكــــة�للدولــــة�٣٥ا�تلقــــي،

                                                             
   .ال:ار،�الحياة: هذا�+عaن�تكرر�إذاعته�ع]ى�مدار�ف5$ة�البث�بشكل�يومي�ع]ى�قنوات ٣٠
  ._$�تقريبا،�ولم�ترد�ع]ى�أي�وسيلة�إعaمية�أخرى Jي�منتصف�نوفم) الفضائية�اصرية�والنيل�لÎخبار(بدأت�هذه�الحملة�+عaنية�ع]ى�القنوات�املوكة�للدولة�٣١
  . �ي�الوسيلة�[ك¯$�استضافة�¦عضاء�من�لجنة�الخمس%ن ONTVتعد�قناة��٣٢
نشـرة�[خبـار��،�وخـaل"دسـتور�مصـر�الجديـد"صورة�تحمل�علـم�مصـر�وكتـاب�موضـوع�عليـه�نوفم_$�قامت�بتغي%$�ديكور�[ستوديو�ليصبح�عبارة�عن��٢٠بداية�من�قناة�النيل�لÎخبار��٣٣

فقــط�أثنــاء�عــرض�أخبــار�لجنــة�الخمســ%ن�لتظهــر�كلمــة�دســتور�جمهوريــة�مصــر�العربيــة�بخــط�كب%ــ$�Jــي�انتصــف�ع]ــى�شــريط�طويــل�ع]ــى�هــو�علــم�مصــر� تتغ%ــ$�الخلفيــة�وراء�مــذيع�النشــرة

 . ومكتوب�ع]ى�العلم�الجملة�نفسها
  .ديسم_$�تعليقا�ع]ى�تحفظ�الضيوف�وبعض�استمع%ن�ع]ى�مواد�احاكمات�العسكرية�٤و٢،�حلقات�٩٠:٩٠أبو�خ%$،�برنامج�كaم�باصري،�إذاعة��محمد�٣٤
ه�اذيع�للجمهور�للتصويت�بنعم�دون�ديسم_$�ع]ى�اع5$اض�احد�استمع%ن�توجي�J١ي� ع]ى�راديو�مصر٣٥" أم�الدنيا" احمد�موJ��ÃÄي�حلقه�برنامجه� رد�اذيعأبرز�مثال�ع]ى�ذلك�هو��٣٥

( وقد�جاء�رد�مو��ÃÄكا¦تي) سيادتك�بتغلط�نفس�غلطة�+خوان�بتقول�للناس�قولوا�نعم�وخaص( النسخة�ال:ائية�من�الدستور�قائa إبداء�أسباب�أو�شرح�واJي�للمواد،�بل�وقبل�إقرار

 هل الطريق، خارطة يفشل عايز ،�هو�بيقول���صلحته�هو،�هو...kن، حضرتك بكلم وانا دلوق�� شغال القطري  ال5$كي ي+خوان التنظيم هذا kخر الجانب ¦ن واحد لسبب نعم بقول  أنا

الجدير�بالذكر�أن�اذيع�نفسه�ذكر�Jي�الحلقة�نفسها�أن�هذا�الشرح�سيكون�هدفه�) .Hستفتاء لحد هنا من الدستور  يونيو؟،�وإذا�كان�ع]ى�الشرح�نشرحلك ٣٠ ثورة إفشال مع حضرتك

 نعـم وهنقـول  إيـه دي اـادة وهنقولـك خ_ـ$اء، وهنجيـب مـادة مـادة وهنقـول  للدستور، حية تغطية ساعة�٢٤( -وهو�راديو�مملوك�للدولة-مش%$ا�إ8ى�أن�راديو�مصر�" لية�هتقول�نعم" تقتنع

 الحكـم هـذا عـودة معناهـا ¦ عشـان نعـم هقولـك !ليـه نعـم وهنقـول  طـب هللا، بـإذن هنÑـiل  أيـوة !نستف�� عشان هنiÑل " وقد�اختتم�اذيع�حلقته�بـ) جدا ده باوضوع مهتم مصر راديو ليه،

  !ثورتك Jي يشكك حد عايز إنت ..ثورتك Jي والتشكيك
ً
   ."¦ طبعا

مش�بس�و�ء�،Jى�الدستور�نقول�نعم�ع]ى�بينة" نعم"[ول�هتكلم�ع]ى�نقاط�الدستور�علشان�ا�نقول�: ديسم_$�J٤ي�حلقة� ONTV ع]ى�قناة�٢٥/٣٠+جابة�نفسها�قالها�مقدم�برنامج�

  .يناير�٢٥و�ء�سيا��ÃÄلـ� يونيو�و��٣٠عاطفى�لـ�
،�ثـم�"مر��ÃÄرئي��ÃÔوسـيظل�دائمـا�فـوق�الجميـع" ،�تعليقا�ع]ى�رسالة�¦حد�استمع%ن�تقول ٢:١٥:٢٣نوفم_$،�الساعة��٢١رامي�رضوان،�برنامج�كaم�وسط�البلد،�راديو�مصر،�حلقة��٣٦

  ".القران�خسئت�يا�ابن�ابي�شفلحة� رئي��ÃÔالراجل�ال]ي�حافظألفاظ�؟�وهو�يتحدث�عن�مر��ÃÄ: "،�فعلق�اذيع�ضاحكا"مش�هاقدر�أكمل�الرسالة�¦ن�ف�:ا�ألفاظ�"قالت�اذيعة�
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جنــة�وتعــدي�¾Cا�لأو� عتمــاد�ع�ــى�مــدح�ال�٣٧ناهيـك�عــن�تعمــد�وصــف�ا�ــذيعMن��ــواد�الدســتور�بالعظيمـة،�وا�ح]1مــة

  ٣٩تـام�الحلقـاتوالتعليقـات�ع�ـى�الضـيوف،�أو�خ٣٨عضاCÐا�Aي�ا�قدماتأو 
ً
للتصـويت�بـنعم��وحشـد�الجمـاه�1Mمباشـرة

أو�اســتخدام�بعـــض��ســئلة��يحائيـــة� ٤٠.يــتم� نCDـــاء�مــن�إعـــداده،�وتحســم�مــواده�الخ�فيـــة ع�ــى�الدســتور�قبـــل�أن

أو� ،٤١)فتاء�بكثافــــة�وتقــــوم�نعــــم�للدســــتور�؟يع¶ــــ�Sحضــــرتك�مــــع�إن�النــــاس�تqــــpل� ســــت: "¯ســــتنطاق�الضــــيوف�مثــــل

̄�ع�ـي�الدسـتور أهـل�ستصـوت�بـنعم�" نـوفم٢٥�12برنامج�هنا�العاصمة�لضـيفها�Aـي�مقدمة� ن�هـذا�إ"فقـال�لهـا�" ؟م�

نــت�تطالــب�أذن�إ"فســألته�" يونيــو�سيصــوت�بــنعم�٣٠حــد�شــعر�بآثــار��أييونيــو�لــذلك��٣٠الدسـتور�ثمــرة�مــن�ثمــرات�

  ".ان�سيصوت�بنعميونيو�حققت�آم�٣٠ي�حد�شعر�بان�أ"فكرر�" الناس�بالتصويت�بنعم�ع�ي�الدستور؟

كما�أن�معظم�القضايا�الخ�فية�ال�STيف]1ض�أن�يلعب��ع�م�الدور��كA�12ي�طرح�وجهات�النظر�ا�ختلفة�حولها،�

عن� CBCكان��قدمي�ال12امج�مواقف�واضحة�مسبقة�م�Cا،�فع�ى�سبيل�ا�ثال�أعرب�مذيع�برنامج�ممكن�ع�ى�قناة�

هــذا��٤٣،وكــذا�مــذيع�برنــامج�أخــر�ال�Cــار�ع�ــى�قنــاة�ال�Cــار�الفضــائية�٤٢الشــورى،ســعادته�البالغــة��ق]ــ1ح�إلغــاء�مجلــس�

فقرة�حوارية�جمعـت�بـMن�مؤيـدي�إلغـاء�ا�جلـس��–بعد�أيام�من�تصريحاته�ا�ؤيدة�ل´لغاء– إعدادهع�ى�الرغم�من�

ـــوارً  ـــ�اومعارÜــــ�Skالقــــرار،�وأدار�حـ ـ
ً
ـــاة�فقــــرة�مشــــا�Cة�Aــــي�٤٤.فيمــــا�بيــــ�Cم�امتوازن ـــول� ٩وكــــذا�أعــــدت�قنــــاة�الحيـ ـــوفم�12حــ نـ

  .اعت�التوازن�Aي�Óراء�بMن�الحضور ر ا�وضوع�نفسه�

 �أمــــا�مــــذيع�برنــــامج�دســــتور�بلــــدنا�ع�ــــى�الفضــــائية�ا�صــــرية
ً
 �وجــــه�ســــؤ 

ً
ــائ�  :لــــبعض�ا�ع]1ضــــMن�ع�ــــى�مــــواد�النشــــر�قــ

ـ لكـن �بداع لحرية مؤيدين وكلنا �بداع لحرية بالنسبة"
ً
 أن ممكـن نـهإ��بـداع حريـة يفهمـوا ا�بـدعMن بعـض اأحيان

 حـر هـو شـعري  انكـش ̄زم مبـدع كـون أ علشان ناأ�نإو  بداع�  قمة ده نإ ويتصور  æ، حاشا �لهية الذات Aي يطعن

  "الناس؟ عقائد يمس فيما حT¼ التيار عكس وأس1M الليل طول  سهرأو  اطبعً 

Óن�Aــي�حاجــة��نــوفم�12فأجابــت�نيابــة�عــن�الضــيف�عــن�ســؤالها�هــل�نحــن�٢٢أمــا�مذيعــة�برنــامج�ملفــات�ســاخنة�Aــي�
                                                             

  ديسم_$�١حلقة��،برنامج�أم�الدنيا،�راديو�مصر�،أحمد�مو�ÃÄوأيضا��،ديسم_$�٢حلقة��،كريم�الحميدي،�برنامج�عيشها�بشكل�تاني،�راديو�نجوم�أف�ام ٣٧
دستور�يبدو�من�اناقشات�العميقة�ال���دارت�حوله�انه�دستور�يل��Âطموحات�الشعب�و�يحم��: فم_$�قائaنو �٢٤ع]ى�قناة�الفضائية�اصرية�افتتح�مذيع�برنامج�دستور�بلدنا�حلقة��٣٨

هذا�Hنجاز�تسµى�خفافيش�الظaم�من�Hخوان�ومن�يؤيدهم�من�Hرهـابي%ن�Jـي�. يع]ي�من�شعب�مصر�ويعلن�مرحلة�جديدة�Jي�تاريخها، حقوقه�ويحفظ�حريا;:م�وكرام�:م�و��يم%�iبي:م

والوصول�بسفينة�، الطريق�ب�aعودة�لداخل�والخارج�بكل�جهودهم�نع�وصول�الدستور�راحله�Hخ%$ة؛�¦ن�التصويت�ع]ى�الدستور�يع���انتشاف�هؤ�ء�دون�رجعة�واستكمال�خارطةا

لجنـة�بتشـتغل�شـغل�مـن�نـار�و�شـغال%ن�صـبح�و� الخمس%ن،�با¿:ا�اللجنـة�نوفم_$احد�اعضاء�لجنة�٢٣اما�ع]ى�قناة���ÃÄبي���ÃÄقدمت�مذيعة�برنامج�هنا�العاصمة�Jي�.الوطن�إ8ى�بر�[مان

معنـا�ا¿:ـاردة�احـد�ابـرز�اجاهـدين�Jـي�لجنـة�: Jـي�تقـديم�ـيس�الحديـدي�لعمـرو�الشـوبكي�Jـي�برنـامج�هنـا�عاصـمة�J٣/١٢/٢٠١٣ـي�يـوم�، "ضهر�وليل�عشان�يطلعلنا�دستور�يليق�º:ـذة�البلـد

�،ثم�قالها�وهو�يغ��،"وفرحنا�به،الدستور�جانا: ديسم_$��٢ابراهيم�عي��ÃÔمقدمة�برنامجه� .م�مجاهدين�كلهمالخمس%ن�عشان�انا�بصراحة�بعت_$هم�كله
ً
aاتم���إنـه�يكـون�:"واستطرد�قائ

 ،"بعد�الدستور�عيد
ً
aبـال�:"ثم�استكمل�قائ�

ً
ال]ـى�ع]ـى�عـاتقهم�وأكتـافهم��٥٣وهما�ال�،ألـف�للحقيقـة�٣٠٠و،مليـون�ناخـب�٥٣حيـث�وصـل�عـدد�النـاخب%ن�إ8ـى�،٥٣الحقيقة�أنا�مهـتم�جـدا

ــم"ا�نقول�كلنا�،ونبدأ�مرحلة�بناء�جديدة،وأصºa:م�ممكن�مصر�تتقدم  "للدستور " نعـــ
بنبشــر�اصــري%ن�إن�"أو�جملــة�) ديســم_$�٣مـذيع�برنــامج�أم�الــدنيا،�راديــو�مصــر،�حلقـة�( [ســتاذ�فــaن،�جــاي�وبيقولــك�أنـا�نــازل�أقــول�نعــم�للدســتور " كـأن�يختــتم�اــذيع�اللقــاء�بجملـة��٣٩

أو�كمـا�) نـوفم_$�١٤مذيع�برنامج�من�القـاهرة�ع]ـى�النيـل�لÎخبـار�Jـي�( "!را��ÃØعن�كت%$�أوي�من�مواد�الدستور،�وهو�ولو�ر��ÃØعن�الدستور�يبقى�دستور�مع_$�عن�الثورة" فaن" الدكتور�

كـان�Jـي��إذا، يونيـو��زم�نحـط�الكـaم�ده�كـدا�حلقـة�Jـي�ودانـا�٣٠نزولنـا�معنـاه�.. .،نشـارك�Jـي�Hسـتفتاءنـوفم_$�كلنـا��زم��٢٢قالت�مذيعة�برنامج�ملفات�ساخنة�ع]ى�الفضائية�اصرية�Jـي�

و�زم�نقبــل�º:ـــذا��زم�نÑـــiل��هبرضــ اي�فئـــة�ف�:ــا�مـــادة�محسســاها�ان�الدســـتور�ده�مــش�رائـــع�بالنســبة�لهـــا، دينــ%نالa ، اـــرأة، [قبــاط. مــادة�مـــش�مريحــاني�Jـــي�مــادة�مـــش�مريحــة�حضـــرتك

 .نتم���ان�يحصل�الدستور�ع]ى�قبول�شع�Â" لجنة�الخمس%ن�بجملة��أعضاءأو�كما�تختم�مقدمة�برنامج�هنا�العاصمة�مداخa;:ا�مع�.تور الدس
�H) نوفم_$�٢٧و٢٦و٢٣حلقات��قناة�الحياة( ،�وبرنامج�الحياة�اليوم�)نوفم_$�٢٧و��٢٢و�٢١راجع�برنامج�اخر�ال:ار�حلقة�( رغم�ان�بعض�Hعaمي%ن�كان�لدÚ:م�تحفظ�ع]ى�هذه�اواد�٤٠

ياريت�نبص�للدستور�كفلسفة�": نوفم_$�٣٠لمة�يس�الحديدي�Jي�ان�الحوار�حول�هذه�اواد�غالبا�ما�كلن�بنت¢��بضرورة�أن�نكون�يد�واحدة�وإن�اختلفنا�التفاصيل،�وهو�ما�يلخصه�ك

لكن�ماينفعش�نرفض�، الدستور�عشان�مادة�مش�عجبانا�اوي�إ��بقى�لو�مادة�فارقة�ب%ن�الشمس�والقمر�مث�aاكيد�Jي�مواد�مش�هتكون�عجبانا�اوي�بس�ما�نرفضش، عامة�مش�مواد

ده�دسـتور�جـاي�Jـي�ف5ـ$ة�ف�:ـا�انقسـامات�كت%ـ$�لكـن�بيحـاول�يرØـ��Ãجميـع�Hطـراف�ولكـن�لـم�. الدستور�ع]ى�مادة�واحدة�او�نقبله�ع]ى�مادة�واحدة��زم�نبص�ع]ى�الفلسفة�مكتملة�[ول 

  "عمرو�مو��ÃÄع]ى�ص_$ه�و�مصابرته�ويجب�ان�اح��Üالسيد. ��ÃØجميع�Hطراف�وكان�حازما�حاسماير 
  .ديسم_$�٣مقدم�برنامج�مصر�أم�الدنيا،�راديو�مصر،�حلقة� ٤١
الـ�ال]ي�قالوا�٢٣أباركلك�¦نك�من�" "مجلس�شورى�إن�شاء�هللا�قلتلكم�مفيش" بح :اؤيدين�Ýلغاء�اجلس�مجلس�الشورى�قال�[عضاءنوفم_$�وJي�اتصال�هاتفي�مع�أحد��J٧ي�حلقة� ٤٢

 .يع���نجيب�الزير"" ��جلس�الشورى
 تدور�له بعدين و مجلس ُتنÞÃß ناس شفت عمرك،�خاصة تحية الخمس%ن لجنة أح�Ü وهللا،�أنا رجالة،�الشورى مجلس من خلصنا Ê الحمد،�الحمد لك أللهم: نوفم_$��٧قال�Jي�حلقة��٤٣

  .اختصاصات ع]ى
 نوفم_$��١١قناة�ال:ار،�برنامج�اخر�ال:ار،�حلقة� ٤٤
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 لقضــاء�عســكري،�وتحديــًد 
ً
لــو�، ¯�ده�يحــاكم�Aــي�قضــاء�عســكري ( ا�Aــي�حالــة�إفشــاء�صــحفي��علومــات�عســكرية،قائلة

  .)ده�يحاكم�Aي�قضاء�عسكري �يعايز�رأي

  :وتجهيل�ا�صادر� نتقائية�Aي�التناول��ع�مي −

وقضـايا�محـددة�وضـيقة�ومكـررة،�فكـان�خـ�ل�ف]ـ1ة�عمـل�لجنـة�الخمسـMن�انصـب�اهتمـام�وسـائل��عـ�م�ع�ـى�مـواد�

ا�مـــن�ا�وضـــوعات�الTـــ�Sكانـــت�محـــل�اهتمـــام�وســـائل��عـــ�م�محـــدود�جـــًد �مـــن�ا�لفـــت�أن�تخـــرج�نتيجـــة�الرصـــد�بعـــدٍد 

̄ت�التكــرارخــ�ل�هــذه�الف]ــ1ة�دون�غ1Mهــا،�وÅــي�ع�ــى�حســب�ال]1تيــب�الزم¶ــA�Sــي�الطــرح� مــواد�(وكثافــة�التقــديم�ومعــد

ـــــب ـــــورى�ونسـ ـــــس�الشـ ـــــاء�مجلـ ـــــة،�إلغـ ـــكرية�للمــــــدنيMن،�الهويـ ـــــات�العســـ ـــواد�الجــــــيش�وا�حاكمـ ـــــMن،�مـــ ـــال�والف�حـ �STالعمـــ

 ا�ــرأة،�"كوتــة"ـا�ــواد�ا�تعلقــة�بــ( بينمــا�زادت�بعــض�وســائل��عــ�م�ع�ــى�ا�ــواد�الســابقة) الديباجــة�ومدنيــة�الدولــة�

  ٤٥).وص�حيات�رئيس�الجمهورية

  .̄سيما�جريدتي�الوطن�والشروق�،عانت�معظم�الصحف�محل�الرصد�من�تجهيل�ا�صادر

− Sklوتوظيف�ذلك�لقبول� ستفتاءالهجوم�الضاري�ع�ى�تيار��س�م�السيا�،:  

Aــي�الهجـوم�الضــاري�ع�ـى�تيــار�) فيمــا�عـدا�قنــاة�الجزيـرة�وجريـدة�الحريــة�والعدالـة(اتفقـت�جميـع�الوســائل��ع�ميـة�

�Sklـي�إطـار�قضـية�الدسـتور،�ع�ـى�اعتبـارهم�ا�عرقـل�) �سـ�ميةالجماعـة� – حزب�النـور �–�خوان�(�س�م�السياA

الرئي�SkÒلهذه�الخطوة،�ناهيك�عن�تعمد�الربط�بMن��رهاب�و�خوان�Aـي�معظـم�الحمـ�ت��ع�نيـة�ا�زينـة�بإشـارة�

وع�ـــى��٤٦.رابعـــة�ا�لطخـــة�بالـــدماء،�والداعيـــة�للمشـــاركة�Aـــي�الدســـتور�كوســـيلة��واجهـــة�إرهـــاب�الجماعـــة�ومخططهـــا

خر�استخدمت�جريدة�الحرية�والعدالة�وقناة�الجزيـرة��سـاليب�نفسـها�إزاء�التيـارات�ا�عارضـة�لجماعـة�Ó انب�الج

سـواء�مـن�خـ�ل�الـربط��٤٧ومسودة�الدستور�ا�طروحـة�ل�سـتفتاء، يونيو��٣٠خوان�ا�سلمMن،�وا�ؤيدة�لتطورات�

ــــداث ـــة�Aـــــي�أحـ ــــاهد�الدمويــ ــــض�أو�مقاطعـــــة�الدســـــتور�و�ا�شـ ــــMن�دعـــــاوى�رفـ ـــدان��بـ ـــداني�رابعـــــة�وميــ ـــام�ميــ فـــــض�اعتصــ

  ٥٠.وا¾Cامهم�بالعمالة�والخيانة�٤٩–بما�Aي�ذلك�حزب�النور –الهجوم�ع�ى�مؤيدي�الدستور� أو�٤٨ال�Cضة،

 �اظهور�حزب�النور�Aي�وسائل��ع�م�Aي�سياق�قضية�الدستور،�جاء�محدودً 
ً
بأحزاب�أخرى،�كمـا�أن��للغاية�مقارنة

̄ت�الـرأي�والصـحف،�ا،سلبيً �يتهالحديث�عن�موقف�ممث�ي�الحزب�Aي�لجنة�الخمسMن�كان�غالب أو��٥١سـواء�Aـي�مقـا

Aــي�مقـــدمات�وتوصـــيفات�و�تعليقــات�متحMـــpة�للمـــذيعMن�ضــده،�ناهيـــك�عـــن�تكــرار�عـــدد�مـــن��خطــاء�ا�هنيـــة�Aـــي�إدارة�

                                                             
جاءت�جمل�ع]ى�الشاشة�للتعريف�بالنص�الدستوري�الخاص�باختيار�رئيس�نوفم_$��٢٤وتحديدا�برنامج�هنا�العاصمة�[ك¯$�اهتماما�واع5$اضا�ع]ى�هذه�اادة،�ففي�حلقة� CBC قناة ٤٥

هذه�اادة�ستحول�مصر� وعلقت�اذيعة�ع]ى�اادة�بأن" النص�اق5$ح�يضعف�سلطات�رئيس�الجمهورية�و�يعطل�تشكيل�الحكومة"جملة�الوزراء�و�لكن�قبل�عرض�نص�اادة�ظهرت�

ثل�هذة�اهامفا¦حزاب�غ%$�مؤهله�، ااده�دى�كويسه�لو�بÑ$سم�خريطه�ع]ى�الورق�أو�بنلعب�شطرنج�" ،،،،" يوم�سوف�تتجمد�البaد�وهيحصل�لها�شلل�٩٠، إ8ى�دوله�فاشلة�aأص " ،

أنـا���أريـد�رئـيس�"،�"مش�عشان�مصـالح�حزبيـة�داخـل�لجنـة�الخمسـ%ن�نشـل�الدولـة" !! "إفرض�أغلبية�ال_$ان�ما�وفقتش�يضطر�الرئيس�انه�يرضخ�لرأى�أغلبية�ال_$ان�بقى�و��إيه�؟؟"

  "ان�جايه�من%نأنا�معرفش�[ك¯$ية�دى�بتاعت�ال_$"،،" فرعون�و���أريد�أيًضا�رئيس�طرطور 

كـا¿:م�عـايزين�يعملـوا�الـرئيس�،كأن�اللجنة�بتعمـل�دسـتور�حمـد�مرÄـ��Ã: " نوفم_$�ع]ى�اادة�نفسها�فكان�٢٤بتاريخ� Jي�حلقه�برنامجهONTV ع]ى�قناة�٢٥/٣٠أما�تعليق�مقدم�برنامج��

$ا� ـــرابة�ُخـــرج"يخلـــوه�بيعملـــوا�الدســـتور�ال]ـــي�جـــاي�علشـــان�Ú:زقـــوا�الـــرئيس�ال]ـــي�جـــاي�و ، ال]ـــي�جـــاي�ملكـــه�انجل5ـــ
ُ

وكـــل�واحـــد�معـــدي�يشـــيل�حتـــه�مـــن�، �يعـــرف�و��يكلـــف�و��يحاســـب�، " ش

  "زي�الحته�بتاعت�النظام�ال_$اني�دي�مسخره، صaحيات�الرئيس
  .٦راجع�الجزء�الخاص�بالحمaت�+عaنية�Jي�هذا�التقرير�ص�٤٦
ديسم_$�الدستور��١كما�وصف�أحد�ضيوف�برنامجها�سكرت%$�التحرير�Jي�حلقة��،نوفم_$�٢٩نعت�ضيف�قناة�الجزيرة�وثيقة�الدستور�بالوثيقة�kثمة�Jي�: ع]ى�سبيل�اثال���الحصر�٤٧

  بمقاطعته" مح5$م"مطالبا�كل�مصري�" دستور�محصلش�Hومليت،�صفقة�رشوة�مش�دستور : بأنه
 .يونيو�وداعمة�للشرعية�الدستورية،�من�خaل�عرض�صور�من�فض�Hعتصام،�وروايات�ضحاياه�٣٠قناة�الجزيرة��ي�لقطات�مناهضة�لـ�أغلب�الفواصل�ع]ى�٤٨
  وأنظر�أيضا�جريدة�الحرية�والعدالة. ديسم_$�١نوفم_$�وحلقة��٢٢انتقدت�قناة�الجزيرة�أداء�الحزب�أك¯$�من�مرة،�راجع�برنامج�مصر�ب%ن�طريق%ن�حلقات��٤٩
٥٠�Jذيع�ع]ى�كلمة�الضيف��٤ي� )نعم�معك�حق( ديسم_$�ا;:م�أحد�ضيوف�برنامج�ب�aحدود�لجنة�الخمس%ن�بالخيانة�صر�ولشعب�مصر،�والعمالة�للجيش،�وأكد�ا
ما�يمارسه�الحزب�من�تخريب�متعمد�..لعبة�حزب�النور�باتت�مكشوفة،": حزب�النور�خaها�ضلمة�خالص"نوفم_$�بعنوان��٩عدد��J١٢ي�مقال�لحمدي�رزق�Jي�اصري�اليوم�صفحة� ٥١

 . باللجنة���يقل�عن�تخريب�+خوان�خارج�اللجنة
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�ســـئلة�الهجوميـــة�أو��يحائيـــة،�القفـــز�ع�ـــى�الحقـــائق�وإصـــدار��٥٢،عـــدم�العدالـــة�Aـــي�توزيـــع�ا�ســـاحات( الحـــوار�م�Cـــا

ا�مـن�محـدود�جـًد �،�كمـا�حصـر��عـ�م�ذكـر�الحـزب�Aـي�عـدٍد )لـخإ....�٥٣حكام،�والCDكم�والسـخرية�مـن�أعضـاء�الحـزب

أو� ٥٤ا�ســاواة�بـMن�الرجــل�وا�ــرأة،�،"الكوتـة"موقــف�الحــزب�مـن�مــواد�الهويـة،�موقفــه�مــن�( ا�ـواد�وا�وضــوعات�مثـل

  ."أثناء�الس�م�الوط¶�Sهعدم�وقوف�ممثل

  :تراجع� هتمام�با�رأة�وانحسار�الخطاب�الطائفي  −

اتفقـــت�جميـــع�وســـائل��عـــ�م�ع�ــــى�¾Cمـــيش�دور�ا�ـــرأة�Aـــي�صـــياغة�هــــذا�الدســـتور،�فجـــاءت�نســـبة� ســـتعانة�بــــا�رأة�

مناقشـة�ا�ـواد�الTـ�Sتتعلـق�بحقوقهـا�كمصدر�لÉخبار،�أو�الحديث�عن�مواقفها�من�الدستور�أو�مجرد�مشاركا¾Cا�Aي�

 محـــدود
ً
 وبمســـاحات�قليلـــة�جـــًد �٥٥ع�ـــى�شخصـــيات�مكـــررة�ةا،�مقتصـــر جـــًد �ة

ً
بإجمـــا$ي�ا�ســـاحة�ا�خصصـــة��ا،�مقارنـــة

  ".الخ�فية"لتناول�الدستور�ككل�أو�بعض�مواده�

واقتصر��مر�ع�ى�) ٢٠١٢ع�ى�عكس�دستور�(ي12ز�البعد�الطائفي�Aي�التغطية�الخاصة�بالدستور�بشكل�واضح��لم

ـــائفي� ـــاب�الطــ ــــالتلـــــويح�بالخطــ ـــة�بالشـــــريعة��ســـــ�مية�Aـ ـــى�الجانـــــب�Ó ). مـــــواد�الهويـــــة( ي�ا�ـــــواد�ا�تعلقــ ̄�أنـــــه�ع�ــ ـــر�إ خــ

ا�ســـيحيMن�مـــع�الســـلطة�" صـــفقة"عـــد�الطـــائفي�واســـتمرت�جريـــدة�الحريـــة�والعدالـــة�وقنـــاة�الجزيـــرة�Aـــي�التلـــويح�بالب

 :نـــوفم�12ذكـــرت�العنـــاوين�١٢ففـــي�عـــدد�الجريـــدة�الصـــادر�Aـــي�. كســـند�أساlـــA�Skـــي�الحشـــد�لـــرفض�الدســـتور �؛الحاليـــة

كتـــب� ديســـم١�12وAـــي�عـــدد�. إCéـــاب�رمـــزي�يطلـــب�مقابـــل�وقوفـــه�مـــع� نقـــ�ب�وضـــد�الشـــرعية،�يطلـــب�مقابـــل�الخيانـــة

 
ً
ماذا�دهاك�حT¼�: "جاء�فيه!" إ$ى�مT¼�الهوان�يا�أزهر؟"ي�الصفحة�الثامنة�بعنوان��Aجمال�عبد�الستار�محمد�مقا¯

̄�يخرج�سفلة�النصارى�يريدون�دستوًر  و�يجـاهرون�بـذلك�Aـي�وسـائل��عـ�م،�و�تصـل�الوقاحـة�! ثـر�فيـه�ل´سـ�م؟أا�

  .!"من�خمسينية�البêي�و�الض�لبقساوسCDم�أن�Céددوا�با¯نسحاب�

نــوفم١١��12نــاة�الجزيــرة�Aــي�ســؤال�تــوجي�Sµطرحــه�مــذيع�برنــامج�مصــر�بــMن�طــريقMن�Aــي�حلقــة��مــر�نفســه�تكــرر�ع�ــى�ق

ن�يظهـــروا�Aـــي�أهـــل�وعـــدت�الكنيســـة��رثوذوكســـية�بëـــSkء�قبـــل� نقـــ�ب�العســـكري�للمشـــاركة�و  :حيـــث�ســـأل�ضـــيفه

يوليـــو�وÓن�يريـــدون�أن�يأخـــذوا�مــا�ُوعـــدوا�بـــه�فيمـــا��٣ السيÒــ�Skقيـــر فا�Aـــي�بيـــان�المشــهد� نقـــ�ب�العســـكري�تحديــًد 

  .هل�تتوقع؟...يخص�الدستور�والكوتة؟

تحريف�" الجدير�بالذكر�أنه�بعد�جلسة�التصويت�ع�ى�الدستور،�اهتمت�قناة�الجزيرة�بإبراز�اع]1اض��قباط�ع�ى

 �٥٦" الدســتور 
ً
الخمســMن�بتحريــف�الدســتور،��قبــاط�يCDمــون�لجنــة��٥٧مــن�جريــدة�الــوطن،�اع�ــى�شاشــCDا�خ2ــ1ً �م2ــ1زة

  .و حتفاظ�به�ع�ى�الشاشة��دة�طويلة

  :والهجوم�ع�ى�أعضاء�الخمسMن�ا�تضامنMن�مع�ا�تظاهرينقانون�التظاهر� −

ا�ع�ــى�القــبض�احتجاًجــ�؛اتفقــت�معظــم�القنــوات�Aــي�الهجــوم�ع�ــى�أعضــاء�لجنــة�الخمســMن�الــذين�جمــدوا�عضــويCDم

وقـــد�اتخـــذ�هجـــوم�بعـــض��ع�ميـــMن�منـــاìي�عنيفـــة�وتوصـــيفات�غMـــ�1ع�ـــى�ا�تظـــاهرين�Aـــي�أحـــداث�مجلـــس�الشـــورى،�

                                                             
  "ان���بتصادري�ع]ى�رايي" وJي�مرة�اخرى " اسمáي�8ي�اكمل�كaمي" نوفم_$،�وقال�٢٣،�حلقة�٩٠:٩٠انتقد�نادر�بكار�تكرار�مقاطعة�اذيعة�له�Jي�برنامج�لقاء�السبت،�راديو� ٥٢
�CBCوبرنامج�هنا�العاصمة�قنـاة��،ديسم_$�J٢ي�ONTV قناةع]ى��٢٥/٣٠ديسم_$،�حلقة�برنامج��٢راجع�حلقة�برنامج�كaم�وسط�البلد�ع]ى�راديو�مصر�: سبيل�اثال���الحصر�ع]ى�٥٣

  .ديسم_$�وغ%$ها،�وقد�كان�اغل¼:ا�بسبب�عدم�وقوف�ممثلة�أثناء�السaم�الوط���Jي�اجتماع�اللجنة�٢يوم�
�: نـوفم_$��١٢كـاركت%$�اصـري�اليـوم�: اثال���الحصر�ع]ى�سبيل�٥٤

ً
aـي�يتحـدث�أمـام�ميكروفـون�قـائáنـاقص�تقولـو8ي�عنـدهم�! ليـه�إن�شـاء�هللا؟!.. مسـاواااة؟"يصـور�الكاريكـات%$�رجـل�ملت

  ".إيدين�ورجل%ن�ومخ�زي�ال]ي�عندنا
 م%$فت�التaوي�و;:اني�الجبا8ي�وهدى�الصدة�أك¯$�الشخصيات�النسائية�اكرر�Hستعانة�º:ا�Jي�وسائل�+عaم�كانت�٥٥
  ديسم_$�٤برنامج�سكرت%$�التحرير،�قناة�الجزيرة،�حلقة��٥٦
 .تنتقد�لجنة�الخمس%نجدير�بالذكر�أن�جريدة�الوطن��ي�[شد�هجوما�ع]ى�تنظيم�+خوان�اسلم%ن،�وغالبا���تتطرق�قناة�الجزيرة�¦خبارها�إ��[خبار�ال����٥٧
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ــــلحة�الــــــب�د، ـــام�بالعمالـــــة�والتـــــأمر�ضــــــد�مصـ ـــد� ¾Cـــ ـــى�حــ ـــلت�إ$ـــ ــــة،�وصــ ـــــ�٥٨مهنيـ التفاهـــــة�وشــــــغل�"ووصـــــف�مـــــوقفهم�بــ

كما�استخدم�بعض�مقدمي�ال12امج�نمط��سئلة��يحائية�لدفع�ا�ستمعMن��٦٠.والتحدي�السافر�للدولة�٥٩"العيال

ع�ـــى��"مكملـــMن�وانتـــو�مـــروحMن"م�ع�ـــى�ا�تظـــاهرين�وا�تضـــامنMن�معهـــم�مثـــل�ســـؤال�مـــذيع�برنـــامج�والضـــيوف�للهجـــو 

ـــوفم٢٧��12،�حلقـــــة�٩٠:٩٠إذاعـــــة� ـــم�بـــــردوا�ال�ـــــي�" :نــ ـــة�إن�النـــــاس�ال�ـــــي�بتنتقـــــد�فـــــض�اعتصـــــام��رهـــــابيMن�هــ تفســـــر�بأيــ

�٢٦ع�ـى�قنـاة�ال�Cـار�حلقـة�" ال�Cـار�أخر "أو�السؤال� ستنكاري� فتتاìي��ذيعة�برنامج��٦١"ينتقدوا�قانون�التظاهر؟

 مرحلـة Aـي حنـاإ هل لكسره، نpqل  ا�فروض ̄و التظاهر قانون  تطبيق يتم ا�فروض هل لهم سؤال يبقى لكن"نوفم�12

أمـا�مـذيع�برنـامج��"؟با�سـ1Mة ونع2ـ1 �وراق نلملـم محتـاجMن ̄و اليوميـة ل�ع]1اضات الباب فاتحMن حناإ نإ ا�فروض

يع¶ـ¼�، با�æعليكم�ما�ا�نطق�Aي�هـذا�ا�وقـف": نوفم�12بسؤال�استنكاري �٢٦قته�Aي�فافتتح�حل C�CBCدوء�ع�ى�قناة�

 ٦٢!؟"إزاى�اللجنة�ال�ى�بتضع�الدستور�تع]1ض�ع�ى�قوانMن�البلد

ــ نـــوفم٢٦�12،�فـــافتتح�حلقتــــه�يـــوم�ONTVع�ـــى�قنــــاة��٢٥/٣٠أمـــا�مقـــدم�برنــــامج� ــ
ً
ا�ع�ـــى�تجميــــد�بعـــض��عضــــاء�تعليق

الخمسـMن�انتـوا��ةبيذل�أبونا�علشان�Aي�لجنـ�ةكأن�اللجنة�نشطاء�Aي�العMن�السخنة،�أي�واحد�Aي�اللجن": عضويCDم

Cرجــــوا�انتــــوا�بD"ضــــاف�أو " ةعــــايزين�يمشــــوا�مــــع�ألــــف�ســــ�م! نــــاp الخمســــMن�عــــايزاه�يب]�ةفــــاكرين�نفســــكوا�إيــــه؟�و�لجنــــ

�"ا�نســــحبMن�ةلجنـــ"لفـــظ� لقـــة�نفســـها�اســـتخدم�ا�ـــذيع�Aـــي�قـــراءة��خبـــاروAـــي�الح�،"عـــايزين�تبيعـــوا�مســـتقبل�مصـــر

ــــــبذاته�ا�عن�لجنه�الخمسMن،�كما�وصف�بيان�معلقي�العضوية�Aي�حلقة�اليوم�عوضً  ــــ بMن�بيـان�هزيـل�بيان�ا�نسـح"ـــ

 Aـي�واسـتمر�مقـدم�ال12نـامج�،�"ودي�مراهقة�متـأخرة
ً
دسـتور�، ع�ـي�أبونـا�الخمسـMن�بpMايـدوا�ةلجنـ"�حديثـه�الحـاد�قـائ�

  ٦٣."فاشل

  الخ�صة

ـأتقاعس��عـ�م�عـن�القيـام�بـ
ً
بـه�أن�يؤدCéـا�خـ�ل�ا�رحلـة��و$ـى�مـن� سـتفتاء،�والخاصـة��ادوار�مختلفـة�كـان�منوط

ف]ــــ1ض�خــــ�ل�هــــذه�الف]ــــ1ة�أن�يقــــوم��عــــ�م�بــــدور�ا�راقــــب�البــــديل�عــــن�حيــــث�كــــان�يُ . بتغطيــــة�أداء�لجنــــة�الخمســــMن

هــم�الخ�فــات�ووجهــات�النظــر�ا�ختلفــة�أا�بقرارا¾Cــا�ومق]1حا¾Cــا�و �مــن�تشــكيلها�مــرورً �اللجنــة،�بــدءً ا�ــواطن�ع�ــى�أداء�

̄�ينجــرف�إ$ــى�ســاحة�مــدح�أو�ذم��عضــاء�بنــاءً  ع�ــى�مــواقفهم،�ومــدى�توافقهــا�مــع�رأي��ع�ميــMن��بــMن�أعضــاCÐا،�وأ

ـــ�٦٤.ووســـائلهم��ع�ميـــة
ً
ح�الـــرؤى�ا�ســـتقبلية�ا�ختلفـــة�للمراحـــل�بـــا±ع�م�Aـــي�هـــذه�ا�رحلـــة�أن�يطـــر �اكمـــا�كـــان�منوط

 
ُ
حقــق�مــواده�ا�قبلــة�مــن�عمليــة� ســتفتاء،�كــأن�يبحــث��عــ�م�ضــمانات�نزاهــة�عمليــة� ســتفتاء،�أو�إ$ــى�أي�مــدى�ت

أهــــداف�وطموحــــات�الشــــعب�ا�صــــري�بمختلــــف�روافــــده�وطوائفــــه،�أو�طــــرح�الســــيناريوهات�ا�ق]1حــــة�حــــال�اع]ــــ1ض�

                                                             
اي�حـد�ضـد�" نـوفم_$�كـان�قـد�انتقـد�اع5$ضـ%ن�ع]ـى�القـانون�قـائ٢٤�aيـذكر�أن�اـذيع�نفسـه�Jـي�حلقـة�. نـوفم_$�٢٧إذاعـة�راديـو�مصـر،�حلقـة�" أم�الـدنيا" احمد�موÄـ�Ã،�برنـامج�اذيع��٥٨

 ". القانون�فليذهب�للجحيم،�مفيش�مظاهرات�ودا�مش�اخ5$اع�ده�بالقانون�والداخلية�اسئولة�عن�تطبيق�القانون 
  .نوفم_$�٢٦مذيعا�برنامج�كaم�وسط�البلد،�إذاعة�راديو�مصر،�حلقة� ٥٩
م���سيف�أخت�عaء�عبد�الفتاح�كانوا�نازل%ن�[ول�ضد�مادة�احاكمات�العسكرية�للمدني%ن،�وده�Jي�حـد�:"نوفم_$�٢٩برنامج�خطوط�عريضة�ع]ى�الفضائية�اصرية�حلقة�مقدمة� ٦٠

  !و��أنت�شايف�إن�ده�حقها�برضوا�"بعنف�لضيفها�جورج�إسحاق�عضو�اجلس�القومي�لحقوق�+نسان��ووجهت�مقول�:ا" ذاته�تحدى�سافر�للدولة�
 .نوفم_$�٢٧،�حلقة�٩٠:٩٠محمد�نشأت،�برنامج�مكمل%ن�وانتو�مروح%ن،�راديو� ٦١
جـاءت�مداخلـه�هاتفيـه�مـن�مـدحت�العـدل�اعـارض�وقـف�بعــض��،أثنـاء�برنـامج�هنـا�العاصـمة�تعليقـا�ع]ـى�موقـف�لجنـة�الخمســ%ن�مـن�قـانون�التظـاهر��٢٦/١١/٢٠١٣أيضـا�Jـي�يـوم��٦٢

aاز�لشق�الصف:" لجنة�الخمس%ن�قائi5وقف�[دبي�الذي�اتخذه�بعض�[عضـاء، تم�جرهم�إ8ى�ابهـؤ�ء�"، " مـا�هـو�ده�الفـخ�يـا�أسـتاذ�مـدحت�"فـردت�اذيعـة�" مصلحه�البلد�أهم�من�ا

   "فروض�عنينا�ع]ى�[عداء�الحقيقي%ن�و�هم�+خوان�ا، دا�فخ�بيتنصب�لنا"“ "أو8ى�باح5$ام�القانون 
بيــوم�واحــد،�وقــدمهم�Jــي�مقدمــة�ثنــاء�طويلــة�ع]ــى�) قبــل�Hنســحاب( الجــدير�بالــذكر�أن�اــذيع�نفســه�كــان�قــد�استضــاف�محمــود�بــدر�ومحمــد�عبــد�العزيــز�وأحمــد�عيــد�وعمــرو�صــaح�٦٣

  .يونيو�٣٠يناير�وثورة��٢٥اعتبارهم�هم�ثورة�
حــق��أيــد�+عaميــ%ن�إلغــاء�مجلــس�الشــورى�بغــض�النظــر�عــن�وجــه�النظــر�اؤيــدة�لبقائــه،�ورفضــوا�تجميــد�عضــوية�بعــض�أعضــاء�اللجنــة�اع5$اضــا�ع]ــى�مصــادر : قريــركمــا�أوضــح�الت�٦٤

:م�تعمــدوا�عــدم�استضــافه�معارضــ�:ا�مــواطن%ن�Jــي�التظــاهر�الســلم�،�بغــض�النظــر�عــن�رأي�هــؤ�ء�[عضــاء،�ورغــم�أن�بعــض�+عaميــ%ن�تحفظــوا�ع]ــى�مــادة�احاكمــات�العســكرية�ولكــ

  . وحاولوا�دفع�الرأي�العام�لقبول�الدستور�مع�التحفظ�ع]ى�هذه�اادة
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أو�أن�يلتفــــت�ع�ــــى�أقــــل�تقــــدير�لخ2ــــ�1يقــــول�أن�ا�ســــودة�الTــــ�Sتــــابع�الــــرأي�العــــام� ٦٥الــــرأي�العــــام�ع�ــــى�هــــذا�الدســــتور،

بغــض�–ا�للـرئيس،�بمــا�يحملـه�هـذا�الخ2ـ�1التصـويت�عل�Cـا�ع�ـى�الهـواء�مباشــرة،�قـد�تبـدلت�وتـم�تعــديلها�قبـل�إرسـاله

نقــل�هــذا�وتطعــن�Aــي�مصــداقية��عــ�م�الــذي��،¾Cــدد�ســ�مة�هــذا� ســتفتاء�مــن�معــاٍن �–النظــر�عــن�صــحته�أو�دقتــه

  ٦٦.التصويت�العل¶�Sوتغافل�عن�الخ12

توجيـــه� وســـائل��عـــ�م�عـــن�موقفهـــا�ا�ؤيـــد�أو�ا�عـــارض�للدســـتور�بشـــكل�واضـــح،�أو ¯�يعت2ـــ�1هـــذا�التقريـــر�أن�كشـــف

Aــي�أداء� رئيســية�ع�ميـMن�للمتلقيــMن�للتصــويت�بـنعم�ع�ــى�الدســتور�بشــكل�مباشـر�وصــريح�ومتكــرر�Åـي� نCDاكــات�ال

وإنمـــا�يعت2ـــ�1أن�ا�شـــكلة��ك2ـــ�1تكمـــن�Aـــي�مصـــادرة��–وإن�كانـــت�ثمـــة�مشـــكلة�مهنيـــة�Aـــي�هـــذا�الصـــدد–وســـائل��عـــ�م�

Aـي� ع]ـ1اض�أو�الـتحفظ�ع�ـى�بعـض�مـواد�مسـودة�الدسـتور��–بمختلف�طوائفـه–وسائل��ع�م�لحق�الرأي�العام�

ا�نطـــوي�Aـــي�حـــد�ذاتـــه�ع�ـــى�– أو�ربمـــا�ع�ـــى�ا�ســـودة�بأكملهـــا،�تحـــت�تـــأث�1M ســـتما¯ت�العاطفيـــة�والـــربط�غMـــ�1ا�نطقـــي

ا�عــــن�بعيــــدة�تماًمــــ�٦٧بــــMن�قبــــول� ســــتفتاء�وبــــMن�قضــــايا�أخ�قيــــة�واجتماعيــــة�أخــــرى،�–طعـــن�Aــــي�الوطنيــــة�و نتمــــاء

 ل كما�أنـك�لـو�رفضـت�الدسـتور�القـادم�فأنـت�تقـو �ى�توافقه�مع�طموحات�الرأي�العام،محتوى�هذا�الدستور�ومد

ـــل�أنـــــت�عميـــــل�وخـــــائن�وتحـــــاول�) نعـــــم( ل ،�وتقـــــو يونيــــو�٣٠ينـــــاير،�وتـــــرفض�ثـــــورة��٢٥لثــــورة�) ¯( ـــ�م،�بـ ـــاب�والظــ ́رهــ ل

وحTــ¼�وإن�كــان�لــديك�اع]ــ1اض�ع�ــى��!وا�صــادرة�ع�ــى�الشــعب�ا�صــري�الــذي�حســم�اختيــاره�،اســ]1داد�حكــم��خــوان

�1Öولكن�احتفظ�باع]1اضك�لنفسك�وقول�نعم�للدستور �–فهذا�حقك–مادة�أو�أك!  

السياسة�نفسها�Aي�مصادرة�" يوليو�٣انق�ب�"ا�ناهضة��ا�تطلق�عليه��ع�ى�الجانب��خر�تستخدم�وسائل��ع�م

ومجــرد�ا�شــاركة�Aــي�هــذا� ســتفتاء��،للشــرعية�نحــق�ا�ــواطن�Aــي�إبــداء�الــرأي،�فهــذا�الدســتور�وتلــك�اللجنــة�يفتقــرا

ولكن�من�الجدير�بالذكر�أن�هذه�الوسائل��ع�مية�حاولت�أن�تبدو�. ٢٠١٢هو�خيانة�للشرعية�ا�تمثلة�Aي�دستور�

ـــ
ً
ـــ�ه�كـــانا�عـــن�غ1Mهـــا�ولكنـــأكÖـــ�1توازن

ً
يونيـــو�إذا�كـــانوا�مع]1ضـــMن�ع�ـــى�بعـــض��٣٠،�فµـــ�Sتستضـــيف�مؤيـــدي�اشـــكليً �اتوازن

. �جــرد�أ�Cــا�وقعـــت�Aــي�خــ�ف�مـــع�بعــض�أعضــاء�اللجنـــة"  نقـــ�ب" �جـــال�حــزاب�دعمــتمــواد�الدســتور،�وتفســح�ا

ناهيــك�عــن�التغيMــ�1الجــذري�Aــي�مواقــف�هــذه�الوســائل�ف]1اهــا�تــدافع�عــن�مدنيــة�الدولــة،�وحــق�ا�ــدنMن�Aــي�ا�حاكمــة�

الشـــفافية�وعـــدم�أمـــام�القضـــاء�ا�ـــدني،�بـــل�وتركـــز�ع�ـــى�اع]1اضـــات��قبـــاط�ع�ـــى�مـــواد�الدســـتور،�وتـــدعم�مطـــالCÍم�ب

pMي�سبيل�الحشد�ضد�الدستور�الذي�لم�يخرج�للنور�بعد�،التميA٦٨!وهذا�كله�  

ولعـل�ا�شـكلة��كÖـ�1خطــورة�Aـي�هـذا�الســياق�هـو�تقـديم��عـ�م�للمســودة�ا�زمـع�تقـديمها�مــن�لجنـة�الخمسـMن�ع�ــى�

�مـر�الواقــع،�فقبــل�طــرح�اعتبارهـا�دســتور�مصــر،�Aـي�مصــادرة�ع�ــى�الـرأي�العــام�وتوجيــه�مباشـر�باســتخدام�فلســفة�

 ́ ط�ع،�يزف��ع�م�النسخة�ال�Cائية�من�الدستور�تخرج�حم�ت�تأييده،�وبمجرد�تسليم�النسخة�ال�Cائية�للرئيس�ل

ومن�ا�ؤسف�أن�استخدام�هذا�النهج�Aي��ع�م�قد�يأتي�بنتيجة�عكسية،�فقد�٦٩. لنا�خ�12 نCDاء�من�دستور�مصر

 نـًد عِ –صـل،�والنتيجـة�محسـومة�فيتقـاعس�عـن�ا�شـاركة�أو�يقـرر�يشعر�ا�واطن�أن�رأيـه�تحصـيل�حا
ً
أن��–اا�أو�شـك

                                                             
نـوفم_$،�كمـا�طرحـه�عـدد�مـن�مسـتمµي�+ذاعـات�اصـرية،�بينمـا�لـم�تطرحـه�وسـيلة�إعaميـة��J١٥ي�صفحة�بريد�القـراء�بجريـدة�اصـري�اليـوم�عـدد�طرح�هذا�السؤال�أحد�اواطن%ن��٦٥

 .ة�ع]ى�أحد�ضيوفها�أو�مصادرها،�ولم�يتو8ى�أحد�+عaمي%ن�البحث�عن�إجابتهواحد
فيه�تغي%$�مقصود�مش�غلطة�مطبعية،��:ديسم_$�وقالت�نصا�٤مصر،�حلقة� J MBCي�برنامج�جملة�مفيدة�ع]ى�فضائيةاذيعة�الوحيدة�ال���التفت�لهذا�الحدث�كانت�م���الشاذ8ي� ٦٦

  "أن�يبقي�فيه�فرق�ب%ن�ال]ي�أتسلم�وال]ي�أتناقش�ع]ي�الهوا�دي�كارثة�و�ح���أك¯$�ادافع%ن�عن�الدستور��زم�يفهموا�أن�ده�تدليس
مقتل�الطفلة�مريم�Jي�اعتداء�مجهولون�ع]ى�كنيسة�الوراق،�مقتل��تشجيع�تنظيم�+خوان�اسلم%ن�نتخب�غانا�Jي�منافسته�مع�انتخب�اصري،: م:ا�ع]ى�سبيل�اثال���الحصر ٦٧

  .الضابط�محمد�م_$وك�وربط�صورة�Hعتداء�عليه�بإشارة�رابعة�الطخة�بالدماء
 .هذا�التقريرJي�،�والجزء�الخاص�بجريدة�الحرية�والعدالة�راجع�الجزء�الخاص�بقناة�الجزيرة ٦٨
مصـر�أصـبح�لـدÚ:ا�دسـتور،�ولـو�. أزف�إلـيكم�البشـرة�ان�:ينـا�مـن�دسـتور�مصـر�إن�شـاء�هللا: ديسـم_$�قـال�اـذيع�٤ CBCنـامج�ممكـن�ع]ـى�قنـاة�ع]ى�سبيل�اثـال���الحصـر�راجـع�حلقـة�بر ٦٩

، بقى�عندها�إجراءات�ديمقراطية، مصر�بقى�عندها�دستور ، هو�نقطة�البداية�لaستقرار، اختلف�البعض�مع�بعض�اواد�فيه،�لكن�هذا�الدستور�هو�نقطة�البداية�Jي�خارطة�الطريق

هذا�الدستور�جاء�Jي�وقت�ضيق�جدا�وحجم�الجيد�فيه�اك5$�بكث%$�من�حجم�السÞÜ،�وح���مش�سـ�ÞÜ. ��لو�حد�مش�عاجبه�حاجة�هتتغ%$�Jي�مجلس�الشعبعندنا�إجراء�يسمح�إن�ح�

  .دي�أراء�و�صياغات�يمكن�أن�نتعامل�معها،�لكن�أصبح�لدينا�دستور 
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  .يرفض�الدستور،�فتأتي�النتائج�بعكس�ما�تشت�Sµالحم�ت��ع�مية�الداعمة�للدستور 

ل�Cــا�أعــ�ه�مـن�وســائل�إع�ميــة�مملوكــة�للدولــة�يضــاعف�إا�يؤكــد�هــذا�التقريــر�ع�ــى�أن�صـدور� نCDاكــات�ا�شــار�أخMـ1ً 

ع�ـــى�) بـــنعم(هـــا�للتصـــويت�يو يCDا�وانCDاكهـــا�للمعـــاي�1Mا�هنيـــة،�فهـــذه�الوســـائل��ع�ميـــة�الTـــ�Sحشـــد�إع�ممـــن�مســـئول

ف]ــ1ض�أن�تبقـــى�الدســتور،�وتعمــدت�برامجهــا�وحم�¾Cــا��ع�نيـــة�تشــويه�وإقصــاء�كــل�مــن�يخـــالف�هــذا�الدســتور،�يُ 

 ٧٠.مع12ة�عن�جميع�التيارات�و�طراف�والرؤى�دون�إقصاء�أو�توجيه

                                                             
.. .ياريت�كلنا�نقتنع�قبل�ما�نحط�العaمة: "ديسم_$�٤يعة�برنامج�الشارع�اصري�ع]ى�الفضائية�اصرية�Jي�ع]ى�مدار�ف5$ة�الرصد�امتدة�¦ك¯$�من�شهر،�رصد�التقرير�جملة�واحدة�ذ٧٠

  ".اقرءوا�الدستور�بنفسكم�وحاولوا�تقرروا�لنفسكم�نعم�أو��.. مفيش�دستور�يدخل�الجنة�ومفيش�دستور�يدخل�النار.. اقرأ�الدستور�واقري�الدستور .. أيا�كانت�العaمة

  


