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إستراتيجيات اإلعالم المصري
خالل فترة حكم محمد مرسي
وما بعد االنقالب

تتنــاول هــذه الورقة دور اإلعالم في إســقاط حكم محمد مرســي؛ إذ يرى الكثيــر من المحللين
أن اإلعــام المعــارض لــه قام بدور ٍ أساســي فــي عزله عبــر ما كانت ّ
تبثه وســائل
والمتابعيــن ّ
عام كامل .ترصد الورقة السياســات اإلعالمية التي
اإلعــام المطبوعــة والمرئية ّ
ضده طوال ٍ
بــدءا مــن تو ّلــي الرئيــس محمد مرســي مقاليد
اتبعتهــا وســائل اإلعــام المصريــة وتح ّللهــا،
ً
وتحدد
وتمتد إلى فترة ما بعد عزلــه وحتى اآلن.
الحكــم فــي البــاد نهاية حزيران  /يونيــو ،2012
ّ
ّ
نماذج من تغطيات
أهم اإلستراتيجيات التي اتبعتها وسائل اإلعالم .وتتناول
عددا من ّ
الورقة ً
َ
ً
اإلعــام المصــري دليــا عليهــا ،مــع تنــاول خلفيــات عمــل بعــض وســائل اإلعــام المصريــة
والســمات المشــتركة التــي تجمــع بينهــا ،ومحاولــة تفســير أســباب اتباعهــا هــذا النــوع مــن
ً
إضافة إلى رصد أشــكال التحريض التي قام بها عدد من وســائل اإلعالم
الخطــاب اإلعالمــي.
ضــد معارضــي االنقالب ،وتتبــع عدد من الشــائعات التي أطلقها اإلعــام تجاههم
المصريــة
ّ
وتقصي جذورها ،وتحليلها.
ّ

*

باحث يف مجال األفالم الوثائقية واإلعالم – مرص.
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خطاب اإلعالم المصري
المعارض لمرسي
يُع ّد وصول الرئيس محمد مريس إىل رئاسة الدولة يف مرص الحدث
األبرز الذي م ّرت به جامعة اإلخوان املسلمني طوال تاريخها؛ فلم
يسبق للجامعة التي تنترش فروعها يف عرشات من دول العامل أن
أي من تلك الدول .لكن هذه
وصل أحد أعضائها إىل س ّدة الحكم يف ّ
التجربة مل تلبث أن جرى إجهاضها باالنقالب الذي حدث يف الثالث
من متوز  /يوليو عام  .2013إذ أعلن الفريق عبد الفتاح السييس
وزير الدفاع عزل مريس من منصبه بعد تظاهرات حاشدة خرجت
يوم الثالثني من حزيران  /يونيو املايض ،لتضع ح ًّدا لتجربة الحكم
ويكن القول إ ّن سقوط مريس كان نتيجة عد ٍد من العوامل
اإلخوانيةُ .
واألسباب؛ السياسية واالقتصادية واالجتامعية واإلعالمية.

خلفيات مالكي وسائل اإلعالم
وعالقتها باإلستراتيجيات
قبل أن نتناول أه ّم اإلسرتاتيجيات اإلعالمية التي اتّبعها اإلعالم
املعارض ملريس ،نعرض للسامت املشرتكة التي تجمع وسائل اإلعالم
الرئيسة يف مرص ،والتي متكّننا من تقديم تفسري ألسباب معارضتها
مريس عرب تغطياتها اإلعالمية.
ُيكن تحديد عد ٍد من السامت املشرتكة التي تجمع بني وسائل اإلعالم
املعارضة ملريس ،كام ييل ،وهي:
االنتامء للنظام القديم الذي قامت ض ّده ثورة الخامس والعرشين
من يناير .2011
الخصومة األيديولوجية مع جامعة اإلخوان والتيار اإلسالمي الذي
ينتمي إليه مريس.
يالحظ املتابع لإلعالم املرصي انحياز ماليك عد ٍد كبري من وسائل اإلعالم
الرئيسة للنظام القديم الذي قامت ض ّده ثورة الخامس والعرشين
من يناير عام  ،2011وقد نجح هؤالء يف الظهور م ّرة أخرى بعد
الثورة بوجو ٍه مختلفة محاولني تقديم أنفسهم مرة أخرى للجمهور
واستعادة ما فقدوه من صدقية ،بسبب العالقات التي كانت تربط
رجال األعامل بنظام مبارك ومالحقة بعضهم بعد ثورة يناير.
فاملك قناة "دريم" هو رجل األعامل أحمد بهجت الذي نشبت بينه
وبني البنوك نزاعات قضائية بسبب قروض تق َّدر بعدة مليارات من
الجنيهات .أ ّما قناة "التحرير" ،فيمتلكها رجل األعامل سليامن عامر

العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

هم مع وزير
الذي ق ّرر القضاء مصادرة أمواله قبل عامني بوصفه متّ ً
الزراعة األسبق يوسف وايل يف قضية إهدار ثروة مرص الزراعية .أ ّما
قناة "صدى البلد" ،فيمتلكها رجل األعامل محمد أبو العينني القيادي
السابق يف الحزب الوطني الدميقراطي الذي كان يتز ّعمه مبارك.
وكذلك األمر نفسه مع مالك قناة "املحور" ،رجل األعامل حسن راتب
القيادي السابق يف الحزب الوطني.

ونجد السيد البدوي رئيس حزب الوفد الليربايل ورجل األعامل البارز
مالكًا شبكة قنوات "الحياة" ،بالرشاكة مع شقيق زوجة حسن عبد
الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة أثناء عهد مبارك((( .وكان البدوي
أحد اثنني قاما برشاء جريدة "الدستور" ،ث ّم قاما بإقالة رئيس تحريرها
إبراهيم عيىس الذي كان معارضً ا نظام مبارك يف ذلك الوقت ،وقاما
بتغيري سياسة الجريدة التحريرية ،ثم قام البدوي ببيع حصته يف
الجريدة إىل رشيكه رضا إدوارد((( .وات ّهمه الصحفيون باغتيال الجريدة
واالنسحاب بعد أداء مه ّمته .كام ق ّدمت شبكة قنوات "الحياة" التي
ميلكها ،تغطية منحازة ض ّد ثورة يناير ،وكانت إحدى األدوات اإلعالمية
يف مواجهة الثورة والدفاع عن مبارك.
وقد تدخّل البدوي بنفسه ملنع الصحفي أحمد الصاوي من استكامل
سلسلة مقاالت كان يكتبها عنه يف جريدة "املرصي اليوم" يكشف
فيها عالقات البدوي مع رموز النظام القديم .وبالفعل قامت الجريدة
مبنع نرش مقاالت الكاتب ،ما جعله ينتقل إىل جريدة أخرى(((.
ويربز رجل األعامل نجيب ساويرس مالك قناة "أون يت يف" ،إضاف ًة إىل
عد ٍد من أسهم جريدة "املرصي اليوم" ،والذي تدور ٌ
شكوك قويّة حول
قيامه بتمويل حركة "مترد" التي سعت إلطاحة مريس.
 1أحمد الصاوي" ،ال شجاعة وال يحزنون" ،املرصي اليوم.2011/3/14 ،
 2أحمد الصاوي" ،الشجاعة الناقصة" ،املرصي اليوم.2011/3/13 ،
 3عيل خالد" ،املرصي اليوم تعتذر عن نرش مقال يهاجم البدوي يف صفحة  4وتنرش تتمة
املقال يف صفحة  ،"12البديل ،2011/3/ 17 ،عىل الرابط:
http://elbadil.com/2011/03/17/15259/
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أ ّما أبرز هؤالء جمي ًعا ،فهو محمد األمني مالك قنوات "يس يب يس" لقد أكّدت صحيفة "إندبندنت"  The Independentالربيطانية
الدور السيايس الذي يقوم به األمني ،عندما أكّدت محاولة رجال
وجريدة "الوطن" املعروفة بعالقاتها القويّة باألجهزة األمنيّة.
أعامل بارزين  -من بينهم األمني  -إقناع رئيس املخابرات السابق مراد
يوصف محمد األمني بأنّه "مريدوخ مرص" نظ ًرا لتحكّمه يف املشهد
موايف بالرتشّ ح للرئاسة؛ وذلك أثناء مأدبة عشاء جمعت األمني ،وأحمد
اإلعالمي ،من خالل رشاء عدد كبري من القنوات الفضائية وامتالكها،
بهجت ،صاحب قنوات "دريم" الفضائية ،ورجل األعامل البارز حسن
إضاف ًة إىل رشاكاته وعالقاته املتش ّعبة برموز نظام مبارك.
راتب مع رئيس املخابرات السابق(((.
لقد قام محمد األمني ورشيكه منصور عامر ،بحسب مستندات
نرشتها مجلة "األهرام العريب" ،مبنح عدد كبري من رموز النظام السابق
م ّمن يقفون أمام القضاء اآلن ،مثل أحمد نظيف ،وأحمد ع ّز ،وحبيب
العاديل ،وجامل مبارك ،وصفوت الرشيف ،وزكريا عزمي ،وكامل
الشاذيل " ،فلل" و"شاليهات" مج ّهزة بالكامل(((.
وما يؤكّد العالقة القويّة التي تربط األمني بجهات أمن ّية داخل
الدولة ،هو انفراد جريدة "الوطن" التي ميلكها ،بعد ٍد من املوضوعات
والتقارير الصحفية التي ال ميكن أن يقوم بها إال جهاز أمني أو
مخابرايت ويقوم بإرسالها للجريدة للنرش.
مثال ذلك ،قيام الجريدة بنرش "يوميات مبارك أثناء محاكمته" عام
 ،(((2012والتي تحتوي عىل صو ٍر ال يُكن التقاطها إال عن طريق ٍ
شخص
مالزم للرجل من حراسته ،وبالتأكيد تكون الحراسة عىل أش ّدها وال
أي شخص التقاط مثل هذه الصور إال لو ُسمح له بذلك؛ وقيام
يستطيع ّ
رسبة أثناء حملة مريس الرئاسية.
الجريدة بنرش تسجيالت صوتية م ّ
ومؤ ّخ ًرا ،قامت الجريدة ببثّ مقاطع فيديو ملريس أثناء احتجازه .وهو
وأمني ال عالقة له بالصحافة.
ما يشري إىل عمل "مخابرايت" ّ

مرسي واإلعالم
ٍ
تغطيات إعالمية منحازة ض ّده ،لك ّنها مل
شهد عهد مريس منذ بدايته
تكن بالشكل املكثّف الذي بدأ منذ إصدار مريس اإلعالن الدستوري يف
ترشين الثاين  /نوفمرب 2012؛ إذ كان اإلعالم يركّز انتقاداته عىل أداء
جامعة اإلخوان املسلمني وحزب "الحرية والعدالة" التابع لها ،ومل تكن
قد مضت عىل رئاسة مريس أشه ٌر قليلة ،إضاف ًة إىل املساندة الواضحة
التي كان يلقاها مريس يف ذلك الوقت من شخصيات وكيانات ثورية.

ويحل األمني ضيفًا دامئًــا يف الفعاليات التي يدعو فيها الجيش
ّ
الشخصيات العا ّمة واإلعالميني .لقد دعا األمني السييس لحفل إفطار
يف رمضان املايض بعد االنقالب مبارشةً؛ فأرسل السييس اللواء عباس
حلمي سكرتريه الشخيص ومدير مكتبه الذي يع ّد أرفع منصب بعد
السييس يف األمانة العا ّمة لوزارة الدفاع ،ومل يسبق أن أرسل السييس
شخصا بهذا املستوى ملناسب ٍة دعي إليها .وللشخصني صورة شهرية
ً
تجمع بني األمني ،وعباس حلمي ،ومجدي الجالد رئيس تحرير جريدة
الوطن اململوكة لألمني ،والعقيد أحمد عيل املتحدث الرسمي للق ّوات بعد إصدار اإلعالن مبارشةً ،ظهر مالكو وسائل اإلعالم ،ورؤساء تحرير
املسلحة املرصية.
ٍ
اجتامعات مستم ّرة؛
الصحف الخاصة ،ومق ّدمو برامج (التوك شو) يف
من أجل تدشني هذا التحالف الذي ظهر للنور يف شكل تغطيات
 4سامي كامل الدين" ،امللياردير محمد األمني .من قواعد التواليت إىل قمة اإلعالم" ،األهرام
إعالمية هاجمت مريس باستمرار حتى إسقاطه يف منتصف عام .2013
العريب.2012/12/15 ،
لكن يف الثاين والعرشين من ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2012أصدر
حصن به قراراته من الطعن أمام القضاء .وعزل
مريس إعالنًا دستوريًّا ّ
نص عىل إعادة املحاكامت
مبوجبه النائب العام الذي ع ّينه مبارك .كام ّ
الخاصة بقتل متظاهري ثورة يناير .وهو اإلعالن الذي تسبّب يف
ّ
وتخل عن مريس عد ٌد من الشخصيات
ّ
انقسام املشهد السيايس،
املحسوبة عىل ثورة يناير ،وات ّهموه بالديكتاتورية.

ملف نرشته جريدة الوطن عىل مدار  7حلقات يف أيار/مايو ،وحزيران/يونيو ،2012
5
ّ
ويكن االطالع عىل الحلقات كاملة عىل الرابط:
ُ
http://www.elwatannews.com/banner/28052012_file

 6بسنت زين الدين" ،إندبندنت :األمني وبهجت وراتب يحاولون إقناع مراد موايف بالرتشح
للرئاسة" ،املرصي اليوم2013/8/10 ،
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ففي الخامس والعرشين من ترشين الثاين  /نوفمرب عام ،2012
عقدت نقابة الصحفيني املرصية جمعية عمومية طارئة ،كانت
ينص عىل رفض اإلعالن الدستوري ،كام ق ّررت
نتيجتها إصدار بيان ّ
االنسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عىل الرغم من
رفض نقيب الصحفيني يف ذلك الوقت ممدوح الويل االنسحاب .لكن
مجلس إدارة النقابة الذي يسيطر عليه املعارضون ،أصدر القرار عىل
الرغم من االعرتاضات((( ،وتأكيد نقيب الصحفيني أ ّن نصاب الجمعية
مل يكتمل .وأكّدت عبري السعدي وكيل النقابة الكالم نفسه((( ،وهو ما
ّ
يدل عىل وجود رغبة واضحة يف توجيه نقابة الصحفيني نحو اتّخاذ
مواقف سياسية مع ّينة.
أ ّما رؤساء تحرير الصحف الخاصة ،فقد ق ّرروا االحتجاب عن الصدور

كانون الثاني  /يناير 2014

مهم
َعمد  -أحكا ًما من خالل أطر تنظِّم قي َمه ومعتقداته ،وميارس دو ًرا ًّ
القصة الخربية،
يف بناء األخبار التي تقود للتأكيد عىل جوانب مع ّينة يف ّ
وتشكيلها .ويؤطّر القصص الخربية من خالل اختياراته التي يقوم بها
أثناء تحريره تلك القصص .وتؤث ّر هذه االختيارات بدورها يف الطريقة
يفس الجمهور القصص من خاللها(.((1
التي ّ

اإلستراتيجيات اإلعالمية
ات ّبعت وسائل اإلعالم املرصية عدة إسرتاتيجيات للتعامل مع حكم
ويكن تحديد أه ّم
مريس .واستم ّرت حتى مرحلة ما بعد االنقالبُ .
هذه اإلسرتاتيجيات يف ما ييل:

ملدة يومٍ يف الرابع من كانون األول  /ديسمرب عام  2012احتجاجا عىل تبديل المواقع
ً

اإلعالن الدستوري .يف حني ق ّرر عد ٌد من القنوات الفضائية تسويد
شاشاته يف اليوم التايل(((.
وشهدت االجتامعات التحضريية التي سبقت اإلعالن عن إنشاء "جبهة
اإلنقاذ الوطني" املعارضة ملريس ،مشاركة مكثّفة من جانب عد ٍد كبري
من الصحفيني واإلعالميني؛ مثل :جيهان منصور ،ووائل اإلبرايش،
ومجدي الجالد ،ويارس رزق ،وغريهم م ّمن يتحكّمون يف املشهد
اإلعالمي املرصي .ما يؤكّد أ ّن اإلعالم دخل إىل مشهد معارضة مريس
منذ البداية ،وتح ّول إىل أداة سياسية مو ّجهة ض ّده.

كشفت ثورة الخامس والعرشين من يناير التضليل اإلعالمي الذي كان
ميارسه اإلعالم املرصي بشقّيه الرسمي والخاص( .((1ما أ ّدى إىل اختفاء
عدد كبري من العاملني يف مجال اإلعالم بعد نجاح الثورة مبارشة بعدما
تبي قيامهم ببثّ أخبار مغلوطة لتشويه الثورة .لكن ،وبعد عدة أشهر
ّ
من نجاحها ،اعتمد الكثري منهم عىل ضعف ذاكرة الجامهري للعودة
مرة أخرى لتص ُّدر املشهد من جديد.

وقد شهدت الفرتة الزمنية منذ ترشين الثاين  /نوفمرب  2012وحتى
اآلن ما ُيكن أن نع ّده أحد أوضح النامذج التطبيقية لنظرية "اإلطار
اإلعالمي" .وهي النظرية التي تقوم عىل أساس أ ّن مضامني وسائل
اإلعالم ال يكون لها مغزى يف ح ّد ذاتها ،إال إذا ُوضعت يف سياق وأطر
ٍ
معي .بحيث يجري تحديد جوانب مع ّينة
إعالمية لتحقيق
هدف ّ
ٍ
من الواقع تتعلّق
بحدث ما أو قضية وجعلها أكرث بروزًا يف ّ
النص وإذا كان اإلعالم الرسمي هو الق ّوة الرئيسة التي اعتمد عليها النظام
ٍ
اإلعالمي بصورة تساهم يف بناء إدراك الجمهور يف ما يتعلّق باملوضوع لرضب ثورة يناير ،فإ ّن دولة مبارك ما لبثت أن أدركت فشل اإلعالم
أو القضية التي يجري إبرازها.
الرسمي وانرصاف الجامهري عنه الفتقاده الصدقية ،فبدأت يف االعتامد
الخاص الذي يؤث ّر يف الجامهري.
وكام يرى  Entmanاملنظّر األبرز لهذه النظرية ،فإ ّن تأثري األطر االعالمية عىل شبك ٍة جديدة من اإلعالم
ّ
ال يجري عرب تشكيل اإلطار بصورة متع ّمدة فقط ،بل يتحقّق بالحذف
وهكذا وجد املرصيون أنفسهم أمام طوفانٍ من الصحف والقنوات
والتجاهل واإلغفال من القائم باالتصال .وقد يُق ِّدم  -عن َع ٍ
مد أو غري
الجديدة التي يجري إنشاؤها عقب الثورة ،ظاهرها هو االنحياز
 7حسام الهندي" :الصحفيون يرفضون إعالن مرىس ومسودة الدستور" ،املرصي اليوم،
.2012/11/26
 8حسام الهندي" ،خالف حول «النصاب ..وهل هي عمومية أم اجتامع؟!" ،املرصي اليوم،
.2012/11/26
 9أحمد يوسف" :احتجاب  11صحيفة وتسويد شاشات  3فضائيات احتجا ًجا عىل اإلعالن
الدستوري" ،املرصي اليوم.2012/11/29 ،
http://www.almasryalyoum.com/node/1277816

10 Robert Entman, "Framing: Toward Clarifcation Of A Fractured
Paradigm", Journal Of Communication, Vo 1, 3, No. 4, Autumn 1993.
 11ملزيد من التفاصيل :محمد شومان" ،اإلعالم املرصي وثورة  25كانون الثاين /يناير" ،يف:
مجموعة مؤلفني ،الثورة املرصية ..الدوافع واالتجاهات والتحديات ،ط ( 1الدوحة :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسيات ،آذار/مارس .)2012
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للثورة واالنفتاح عىل الحريات ،لكن باطنها هو إعادة تقديم الوجوه
القدمية نفسها بطريقة جديدة(.((1
وتع ّد قناة "يس يب يس" أبرز نتيجة لتلك اإلسرتاتيجية؛ فقد بدأت
مبيزانية تتجاوز مئات املاليني من الجنيهات ،وقامت بحملة إعالنية
ضخمة غري مسبوقة يف شوارع القاهرة واملحافظات للرتويج للقناة
قبل بدء البثّ  .وض ّمت القناة وجو ًها إعالمية معروفة بانحيازها
لنظام مبارك وعدائها لثورة يناير؛ مثل مليس الحديدي ،وخريي رمضان
الشاب خالد سعيد أحد
الذي هاجم الثورة عل ًنا( ،((1وقبل ذلك هاجم
ّ
ضحايا عنف الرشطة املرصية أثناء فرتة حكم مبارك ،والذي ُع ّدت
حادثة وفاته أحد املح ّفزات املبارشة لقيام ثورة يناير(.((1
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الذي تعاقدت معه قناة "يس يب يس" يف البداية ،لك ّنه مل يستطع إكامل
عمله مع القناة ،وكذلك مع باسم يوسف الذي تعاقدت معه القناة
نفسها ،والذي تف ّرغ للسخرية من مريس وت ّياره السيايس طوال عامٍ
كامل ،واإلعالمي محمود سعد الذي عمل يف قناة "النهار" ،والذي كان
ينارص ثورة  25يناير ،لك ّننا وجدنا أداءه يختلف اختالفًا كب ًريا عقب
رشسا ملريس ،ووقّع
عمله يف قناة "النهار" الفضائية؛ إذ وجدناه
ً
مهاجم ً
(((1
استامرة حركة "مت ّرد" عىل الهواء مبارش ًة  ،عىل الرغم من مخالفة
كل األعراف والقواعد اإلعالمية ،وأخ ًريا وجدناه يدعو الفريق
هذا ّ
السييس إىل الرتشّ ح النتخابات الرئاسة ،وإىل تحصينه يف الدستور يف
حالة فشله يف السباق االنتخايب؛ بحيث يعود إىل موقعه وزي ًرا للدفاع
رئيسا(.((1
يف حالة عدم انتخابه ً

أي توجهات
وقد أكّد األمني يف احتفالية إطالق القناة أنّه ليست لديه ّ
سياسية أو دينية( ،((1وأ ّن رأس مال هذه القناة هو "وقف خريي"
أخونة الجميع
هدية لشعب مرص ،وعليه ،فالقناة ال تهدف للربح ،بل إلعادة تشكيل
الوعي( .((1وقد ثبت عدم ص ّحة هذا الكالم بعد ذلك كام رأينا يف اعتمدت وسائل اإلعالم يف مهاجمتها مريس وسياساته ،عىل التشكيك
انحيازات القناة وحرصها الشديد عىل تحقيق األرباح باملاليني.
كل من يعمل معه ،وترديد أ ّن له جذو ًرا إخوانية ،حتى
دامئًا يف والء ّ
وشهدت تلك الفرتة أيضً ا عودة املذيع عمرو أديب إىل تقديم برنامجه لو مل يكن ينتمي لجامعة اإلخوان أو التيار اإلسالمي.

عىل قناة "أوربت" بعد توق ٍّف دام ع ّدة أشهر.
عم إذا كان حاتم بجاتو
عىل سبيل املثال ،تساءلت مليس الحديدي ّ
إضاف ًة إىل ذلك ،ظهرت قنوات إعالمية وصحف جديدة مثل" :قناة أمني عام لجنة االنتخابات الرئاسية املاضية من الخاليا اإلخوانية
التحرير" ،و"قناة النهار" ،وجريدة "الوطن" ،وقناة "صدى البلد" وغريها .النامئة .وذلك بعد تعيينه وزي ًرا للشؤون القانونية والربملانية(.((1

وقام اإلعالم أيضً ا ،بدعم مزاعم "حزب النور" بخصوص تعيني ما
االحتواء
يقارب  13ألف من املنتمني لجامعة اإلخوان املسلمني يف أجهزة
شخصا فقط(.((2
ات ُّبِعت تلك اإلسرتاتيجية مع عدد من اإلعالميني املعروفني بانحيازهم الدولة .واتّضح يف النهاية أنّهم ال يزيدون عىل ً 190
لثورة يناير ،عن طريق التعاقد معهم لتقديم برامج عىل شاشات تلك
القنوات ،وكتابة مقاالت يف صحفهم؛ مثل الشاعر عبد الرحمن يوسف ومل ي ْن ُج السييس نفسه من ات ّهامات األخونة؛ إذ ات ّهمته وسائل اإلعالم
بأنّه مق ّرب من اإلخوان عقب تعيينه وزي ًرا للدفاع مبارش ًة( ،((2كام

 12حرص "محمد األمني" مالك قنوات "يس يب يس" عىل الوقوف دقيقة حدادًا عىل أرواح
شهداء الثورة ،يف املؤمتر الصحفي الذي جرى فيه اإلعالن عن تأسيس القناة .وكأنه بذلك يعلن
انتامءه ووالءه للثورة ،لكن األمور اختلفت بعد ذلك .للمزيد انظر :يارس حامية" ،الهجوم عىل
مليس الحديدي يف افتتاح قنوات  ،"cbcجود نيوز ،2011/6/28 ،عىل الرابط:
http://www.masress.com/gn4me/3976000
 13مقدمة حلقة برنامج "مرص النهاردة" ،2011/1/25 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=pY4dNPU_RCA
" 14خريي رمضان يهاجم خالد سعيد" ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=9Zx61DIuzaQ
 15سارة نعمة الله" ،محمد األمني ..رئيس مجلس إدارة يس يب ىس :ليست لنا أهداف
سياسية أو دينية" ،بوابة األهرام اإللكرتونية ،2011/6/27 ،عىل الرابط:
http://gate.ahram.org.eg/News/87580.aspx
 16أسامة عبد الفتاح" ،الفضائيات الجديدة ..وحكايات الفلول وغسيل األموال والوقف
الخريي" ،مرصس ،2011/7/19 ،عىل الرابط:
http://www.masress.com/alkahera/2575

 " 17محمود سعد يوقّع استامرة حملة مت ّرد عىل الهواء مبارشة" ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=k68_nZ3IJc0
" 18محمود سعد يطالب بتحصني السييس يف الدستور وحاميته لو خرس االنتخابات"،
 ،2013/10/11عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=sxV3XmLZmhA
" 19مليس الحديدى ،حاتم بجاتو خليّة إخوانية نامئة" ،2013/5/7 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=sp_hsCwvO7E
اسم يف أخونة الدولة وليس
 20معتز نادي" ،مستشار مريس :مخيون سلمنا ملفا بـ ً 190
 13ألفًا" ،املرصي اليوم ،2013/3/11 ،عىل الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/node/1560476
" 21رسميا ..إخوانية" كان هذا عنوان الصفحة األوىل من جريدة "الوطن" يف الثالث عرش
من آب/أغسطس  ،2012عقب تعيني الفريق السييس وزي ًرا للدفاع .كام تساءلت يف تقرير
داخيل عن العالقة املحتملة بني الفريق السييس والحاج عباس السييس أحد كبار قيادات
اإلخوان التاريخية.
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أكّد املذيع توفيق عكاشة أكرث من م ّرة عىل انتامء السييس لإلخوان ،نشر الشائعات

يستحق عن
وهو االتهام الذي وجد ص ًدى كب ًريا عند كثريين ،وتأكّد عدم ص ّحته إذا كان لنا أن نطلق عىل العام املايض لق ًبا ما ،فهو
ّ
بعد االنقالب(.((2
جدارة لقب "عام الشائعات" ،والتي كان اإلعالم هو السبب الرئيس يف
وتك ّرر األمر نفسه مع وزير الداخلية محمد إبراهيم الذي أطلقت ترويجها بكثافة غري مسبوقة ض ّد مريس.
عليه وسائل اإلعالم لقب "وزير داخلية اإلخوان" ،ومع الدكتور هشام
قنديل رئيس الوزراء السابق("((2
كام حرصت الصحف والقنوات الفضائية عىل إفراد مساحات واسعة
عم س ّمته "أخونة مؤسسات الدولة"؛ مثل "أخونة اإلعالم(،"((2
للحديث ّ
(((2
و"أخونة األوقاف " ،وغريها.
فض اعتصام رابعة العدوية
وعقب استقالة الربادعي احتجا ًجا عىل ّ
بالق ّوة ،تخربنا جريدة تابعة ملؤسسة "األهرام" أ ّن الربادعي يقود
رصح الدكتور يارس عيل املتحدث الرسمي السابق باسم رئاسة
لقد ّ
اجتامعات التنظيم الدويل لإلخوان(.((2
الجمهورية أنّه كان يرصد نحو  130شائعة أسبوع ًّيا تطلقها وسائل
مل تقترص هذه الحملة عىل املرصيني فقط ،بل ات ّخذت طاب ًعا دول ًّيا اإلعالم املرصية ض ّد مريس( ،((3والتي كانت تنرش دامئً ا اعتام ًدا عىل
أيضً ا؛ إذ وجدنا تهاين الجبايل نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا مصاد َر صحفية مجهولة تتّخذ عدة أسامء ،منها "مصادر مطّلعة"،
السابقة تظهر عىل إحدى قنوات التلفزيون املرصي لتؤكّد أ ّن شقيق أو "مصادر سيادية" ،أو "مصادر عسكرية" .وكذلك األمر مع قيام
اإلعالم باستخدام عدد من خصوم مريس السياسيني يف املجاالت كافّة؛
الرئيس األمرييك باراك أوباما ينتمي إىل جامعة اإلخوان املسلمني ،وأنّه
ملهاجمة مريس تحت زعم أنّهم خرباء محايدون.
مسؤول عن إدارة استثامرات التنظيم الدويل للجامعة(.((2
ومع مرور الوقت ،جرى تكوين دائرة إعالمية لنرش الشائعات،
أ ّما أوباما نفسه ،فقد أكّدت جريدة "الوفد" التابعة لواحد من أعرق تعتمد يف بدايتها عىل قيام جريدة أو أكرث بنرش الشائعة اعتام ًدا عىل
األحزاب املرصية يف أحد أعدادها أنّه عضو ّ
خفي يف التنظيم الدويل مصادرها املجهولة ،ث ّم تقوم الربامج املسائية بتناول الشائعة والتعليق
(((2
وسائل ع ّدة؛ ليك يقتنع املشاهدون واملتابعون
َ
لجامعة اإلخوان  .كام نرشت جريدة "الوطن" تقري ًرا صحف ًّيا يؤكّد عليها وتأكيدها عرب
وجود خاليا إخوانية نامئة يف الكونغرس األمرييك(.((2
نفي رسمي.
بها ،حتّى إذا صدر ٌ
" 22توفيق عكاشة يؤكّد السييس إخوان" ،2012/12/30 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=3GMk6YsM55E
 23إبراهيم عياد وهبة البنا" ،الخرباوي يف ندوة مرصاوي" :هشام قنديل إخوان من الخاليا
النامئة" ،مرصاوي ،2013/2/21 ،عىل الرابط:
http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2013/february/21/5531603.
aspx
 24هاين الوزيري" ،الشاطر يدير معركة أخونة اإلعالم" ،الوطن.2012/7/6 ،
 25أحمد الخطيب" ،الوطن تكشف باملستندات :أكرب عملية «أخونة» ىف وزارة األوقاف"،
الوطن.2013/3/12 ،
 26عادل الرسوجي" ،مصدر أمني: الربادعي قاد اجتامع تنظيم اإلخوان الدويل إلفشال
خارطة الطريق" ،األهرام املسايئ.2013/9/24 ،
" 27تهاين الجبايل :أخو أوباما إخوان" ،2013 /8/18 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=_tXobwywmXE
" 28الرئيس األمرييك عضو بالتنظيم الدويل لإلخوان ..ومالك شقيقه أحد نشطاء القاعدة"،
الوفد.2013/8/28 ،
 29أحمد الطاهرى" ،الوطن تكشف خاليا اإلخوان النشطة ىف الكونجرس" ،الوطن،
.2013/9/13

ويكن رصد أشهر الشائعات التي جرى إطالقها خالل عام من حكم
ُ
مريس يف ما ييل:

•بيع قناة السويس :ات ّهم اإلعالم مريس بالتخطيط لبيع األرايض التي
بخاصة
سيقوم عليها مرشوع تنمية منطقة قناة السويس لألجانبّ ،
دولة قطر .وأكّد أ ّن مرشوع القانون الذي كان يجري التجهيز إلصداره
بخصوص املرشوع ،هو متهيد لبيع األرض بالكامل.
وعىل الرغم من صدور قرار بإعادة تشكيل اللجنة املكلّفة بإدارة
مرشوع إقليم قناة السويس دون تعديل اختصاصات اللجنة أو
سلطاتها التي جرى االعرتاض عليها قبل ذلــك( ،((3وتأكيد الرئيس
 30حوار تلفزيوين مع الدكتور "يارس عيل" مع قناة أحرار .2013/7/21 ،25
 31محمد بصل" ،الببالوي يضم «لبيب وفاضل ومميش للجنة تنمية إقليم قناة السويس"،
الرشوق.2013/10/9 ،
http://www.shorouknews.com/news/view.
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أي اعرتاض بخصوصه .وكأ ّن
املؤقت عىل أهمية املرشوع ،مل يُبد أح ٌد ّ
املشكلة كانت فقط يف إقامة املرشوع يف عهد مريس.
التخل عن منطقة حاليب وشالتني للسودان :ر ّدد اإلعالم هذه
• ّ
الشائعة عقب عودة مريس من زيارته الخرطوم يف نيسان  /أبريل
املايض ،اعتام ًدا عىل ترصيحات لعد ٍد من املسؤولني السودانيني
ربا لتهدئتهم بخصوص هذه
الذين كانوا يو ّجهونها ملواطنيهم ّ
القضية الخالفيّة ،لكن الصحف املرصية زادت وقالت – اعتام ًدا عىل
مصاد َر مجهولة  -أ ّن الدكتور عصام الحداد مساعد مريس للعالقات
الخارجية قاد مفاوضات مع الجانب السوداين للتنازل عن حاليب(((3؛
لتكتمل صورة مريس لدى اإلعالم أنّه يريد "بيع مرص" بالكامل .ومل
تنس هذه الصحف الدفاع عن الفريق السييس ،وتأكيد رفضه التنازل
أصل خالل
عن حاليب ،عىل الرغم من أ ّن املوضوع مل يُطرح للنقاش ً
الزيارة(.((3
•بيع سيناء :ال يوجد مصدر مح َّدد لهذه الشائعة ،لكن ُيكن َع ّدها
"شائعة ممت ّدة" تح ّدث فيها كثري من اإلعالميني والصحفيني وأسهبوا
يف الحديث عنها عىل مدار أزمنة متفاوتة ،ومفادها أ ّن مريس اتّفق
التخل عن سيناء لتهجري الفلسطينيني
مع حكومة حامس يف غزة عىل ّ
إليها إلقامة دولة فلسطينية .يف حني أكّد البعض حصول مريس وخريت
الشاطر نائب املرشد العام لجامعة اإلخوان املسلمني عىل مبلغ 8
مليارات دوالر دفع ًة واحدة من أوباما ،مقابل التنازل عن جزء من
سيناء ،وأ ّن الكونغرس األمرييك سيستجوب أوباما بخصوص هذا
املوضوع(.((3
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•تأجري األهرامات لدولة قطر :تق ّدم مواطن يُدعى محمد محفوظ
بخطاب إىل هيئة اآلثار يطالب فيه بتأجري اآلثار املرصية مل ّدة خمس
سنوات لعد ٍد من الدول الخليجية .وعىل الرغم من عدم معقولية
الطلب واستحالة تنفيذه عمل ًّيا عىل أرض الواقع ،أكّدت جريدة "اليوم
السابع" أ ّن هناك عرضً ا فعل ًّيا من دولة قطر لتأجري اآلثار املرصية
مقابل  200مليار دوالر ،وأ ّن هذا العرض تدعمه جامعة اإلخوان
املسلمني(.((3
وقد دخلت جريدة "الوطن" سباق نرش الشائعات؛ لتؤكّد يف خ ٍرب
نقل عن "مصاد َر مطّلعة" ،أ ّن مريس وافق عىل تأجري اآلثار بعد
لها ً
اجتامعه مع حسن مالك رجل األعامل اإلخواين ،لقرابة ساعة ،بحضور
صاحب االقرتاح( .((3وتط ّور املوضوع ليصبح أمرا بديه ًّيا لدى عد ٍد كبري
من الجمهور املرصي .ودعم ذلك باسم يوسف ،بتخصيصه إحدى
كل يشء يف مرص
فقرات برنامجه للحديث عن قطر ورغبتها يف رشاء ّ
مبا يف ذلك األهرامات(.((4

•خطوبة نجل مريس عىل ابنة هشام قنديل :مل تقترص الشائعات عىل
وقد ر ّدد هذه املقوالت عد ٌد ال يستهان به من اإلعالميني والسياسيني الجوانب السياسية فقط ،بل امت ّدت أيضً ا إىل األمور الشخصية ،لك ّنها
محافل متن ّوعة( ،((3وتعامل معها مبنتهى الجدية( .((3ما أ ّدى إىل هذه املرة مل تنرش من خالل قنوات اإلعالم االحرتايف ،وإنّ ا كانت شائعة
َ
يف
(((3
نفي رسمي أمرييك .
قويّة تر ّددت عن طريق مواقع إنرتنت وشبكات التواصل االجتامعي،
صدور ٍ
تفيد بخطوبة نجل مريس األصغر الذي يبلغ من العمر  17عا ًما عىل
 aspx?cdate=09102013&id=50e7cccf-e8f2-4f88-b0dc-f2a97dd4f7b2ابنة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ،لك ّنها وجدت ص ًدى عند
 32خالد محمد" ،تقارير سيادية :الحداد قاد مفاوضات التنازل عن حاليب وشالتني"،

الوطن.2012/5/23 ،
 33أحمد البهنساوي وصالح إبراهيم" ،الرئاسة :قضية حاليب وشالتني مل يتم التطرق إليها
خالل زيارة الرئيس للسودان" ،الوطن.2013/4/7 ،
" 34استجواب أوباما بالكونجرس حول فشل صفقة بيع سيناء" ،2013/7/12 ،عىل الرابط:
https://www.facebook.com/photo.php?v=194718937360541
 35عبد الفتاح عبد املنعم" ،خطف الجنود يكشف سيناريو مريس لبيع سيناء" ،اليوم
السابع.2013/5/21 ،
 36عيل خالد" ،الحزب النارصي :يجب محاكمة مريس عىل بيع سيناء" ،الوفد.2013/10/17 ،
" 37السفارة األمريكية« :أوباما» مل يخضع ألي استجواب يف الكونجرس بسبب اإلخوان"،
وكالة أنباء الرشق األوسط.2013/7/17 ،

 38دينا عبد العليم" ،دولة خليجية تطلب تأجري اآلثار املرصية بالكامل ملدة خمس سنوات
مقابل  2 0 0مليار دوالر ..العرض يتضمن تأجري األهرامات الثالثة وأبو الهول وأبو سنبل
ومعابد األقرص يف مزاد علني ونقل القطع األثرية للخارج" ،اليوم السابع.2013/2/27 ،
 39حاتم أبو النور" ،الوطن تنفرد بنرش خطاب املالية لآلثار بدراسة تأجري "األهرامات وأبو
الهول ومعابد األقرص"" -مصادر :املريس وافق عىل دراسة املقرتح بعد اجتامعه مع حسن مالك
رجل األعامل اإلخواين ..لس ّد عجز املوازنة" ،الوطن2013/3/1 ،
 40الحلقة رقم  20من برنامج "الربنامج" ،تقديم "باسم يوسف" ،2013/4/6 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=K9dbZO9Vgt8
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البعض ،ما جعل رئيس الوزراء ير ّد شخص ًّيا عىل هذه الشائعة ويف ّند نجد هذا واض ًحا يف زيارة مريس املحافظات املرصية عقب انتخابه؛
(((4
إذ تسهب الصحف يف الحديث عن اإلجراءات األمن ّية املش ّددة التي
نفي رسمي من رئاسة الجمهورية(.((4
الغرض منها  .كام صدر ٌ
تتّخذها ق ّوات األمن لحامية مريس ،وسخط املواطنني ج ّراء هذه
•رحلة زوجة مريس إىل طابا :رحلة شخصية قامت بها زوجة مريس
اإلجراءات .كام كانت الصحف تتبارى يف تقدير أعداد جنود األمن
إىل طابا مع نجلها ،لك ّنها تح ّولت إىل وقو ٍد نشط للشائعات التي
املركزي املكلّفني بتأمني زيارات مريس.
طاردت العائلة بالكامل .وعىل الرغم من أ ّن نجل مريس تح ّمل نفقات
أي يشء بخصوص هذا األمر ،وإنّ ا أوضح مثال لذلك ،هو تعامل الصحف املرصية مع زيارة مريس محافظة
الرحلة بالكامل ،مل يذكر اإلعالم ّ
بدأ يف التساؤل عن تكلفة هذه الرحلة ومن الذي دفعها .وامت ّد ذلك أسيوط يف ترشين الثاين  /نوفمرب عام 2012؛ فاملتابع لتغطية الصحف
إىل تقدير تكاليف غري حقيقية للرحلة من أجل إثارة سخط الجمهور الزيارة يجد أ ّن جريدة "األهرام" قالت إ ّن الق ّوة املكلّفة بتأمني موكب
تجاه مريس ،وتصويره مبظهر الرئيس املرسف الذي يرصف األموال مريس تبلغ  5آالف جندي( .((4بينام أكّدت جريدة "املرصي اليوم" أ ّن
الق ّوة تبلغ  7آالف( .((4يف حني رفعت جريدة "الرشوق" الرقم إىل 12
الطائلة عىل عائلته مثلام كان يفعل مبارك(.((4
(((4
ألف جندي .
عم إذا كان
•عمل نجل مريس براتب  38ألف جنيهّ :
بغض النظر ّ
عمل نجل الرئيس يف القطاع الحكومي أثناء رئاسة والده عمال صحي ًحا أ ّمــا عملية إجــراء االستفتاء عىل الدستور الجديد يف كانون
أم ال ،فإ ّن اإلعالم مل يكتف بتناول القضية بتفاصيلها الحقيقية ،وإنّ ا األ ّول  /ديسمرب املايض ،فقد استامتت وسائل اإلعالم إلثبات حدوث
حرص عىل إبراز تفاصيل أخرى إضافية الستفزاز املشاهدين؛ إذ عمليات تزوير أث ّرت يف النتيجة النهائية؛ وذلك بهدف التقليل من
أي رشعية محتملة له.
أُطلقت شائعة مفادها أ ّن نجل مريس سيتقاىض رات ًبا قدره  38ألف حجم إنجاز إصدار دستور جديد للبالد ،ورضب ّ
ربا ال يتقاضاه مريس شخصيا .ووجدنا عمرو سليم ،وقد وصلت وسائل اإلعالم يف هذا الصدد إىل نرش أخبار غري صحيحة،
جنيه ،وهو رقم ّ
ًّ
وهو أحد رسامي الكاريكاتري املعروفني ،ينرش رسم له يف جريدة وغري منطقية.
ً
ّ
"الرشوق" اعتام ًدا عىل هذه املعلومة غري الحقيقية.
عىل سبيل املثال ،أكّدت جريدة "الوطن" يف عنوان صفحتها األوىل
يف اليوم التايل مبارش ًة بعد إجراء االستفتاء أ ّن عدد رافيض الدستور
التسفيه
فاق عدد املوافقني عليه ،وأ ّن هناك عمليات تزوير لزيادة أعداد
واحدة من السياسات اإلعالمية التي كانت تتبعها وسائل اإلعالم املوافقني( ،((4عىل الرغم من أ ّن عملية فرز األصوات مل تكن قد بدأت
أي إجراءات أو خطوات يقوم بها مريس.
أصل .من املعروف أيضً ا أ ّن الصحف ت ُرسل إىل املطبعة يف الخامسة
ً
املرصية ،هي التقليل من ّ
كل يوم ،فكيف علمت الجريدة أ ّن أعداد رافيض الدستور فاقت
مساء ّ
 41أسامء نصار" ،هشام قنديل ينفي خطوبة ابنته إىل ابن الرئيس مريس" ،اليوم السابع ،أعداد املؤيّدين عىل الرغم من عدم انتهاء فرتة التصويت من األساس؟

 ،2013/2/5عىل الرابط:
http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=934335#.UntY_3BmBj0
 42أحمد البهنساوي" ،مصدر رئايس ينفي خطوبة نجل مريس عىل ابنة قنديل" ،الوطن،
.2013/2/2
نقل عن مصدر مجهول أ ّن رحلة زوجة
 43من ذلك ما نرشته جريدة "املرصي اليوم" ً
نص الخرب يقول إ ّن تكلفة "رحلة
الرئيس تكلّفت  6آالف دوالر يف الساعة ،وعىل الرغم من أ ّن ّ
الطائرة" التي استقلّتها زوجة الرئيس  6آالف دوالر يف الساعة ،كتب موقع "املرصي اليوم" يف
عنوان الخرب أ ّن تكلفة الرحلة بالكامل تبلغ  6آالف دوالر يف الساعة ،أي أكرث من ربع مليون
دوالر خالل رحلة مل تتجاوز  48ساعة ،لكن املوقع عاد مر ًة أخرى ،وقام بتعديل العنوان ليصبح
الحديث عن تكلفة رحلة الطائرة فقط ،والتي مل تتجاوز الساعة ،لكن ذلك جرى بعد أن انترش
الخرب بعنوانه األ ّول.
الخرب بعنوانه األ ّول قبل التغيري قام بنقله موقع "املوجز" عند نرشه ،وهو ما سمح باالحتفاظ
بعنوانه األصيل" :مصدر :تكلفة رحلة زوجة الرئيس الرتفيهية  6آالف دوالر يف الساعة" ،عىل
الرابط:
http://almogaz.com/news/politics/2013/01/31/697771
الخرب بعد تعديل عنوانه عىل موقع املرصي اليوم" :مصدر :تكلفة طائرة رحلة زوجة الرئيس
الرتفيهية  6آالف دوالر يف الساعة" ،عىل الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/node/1436086

أي تجاوزات محتملة
أ ّما باقي وسائل اإلعالم ،فقد نشطت يف رصد ّ
وتضخيمها ،لدرجة قيامها با ّدعاء وجود مخالفات غري حقيقية وغري
موجودة باألساس ،مثل:
 44إسالم رضوان" ،مصادر أمنية بأسيوط 5 :آالف مجند من الجيش لتأمني زيارة مريس..
والحرس الجمهوري تسلم  16نقطة ساخنة" ،بوابة األهرام ،2012/10/31 ،عىل الرابط:
http://gate.ahram.org.eg/News/267045.aspx
 45ممدوح ثابت وسحر الحمداين 7" ،آالف جندي وفرق قناصة و«مسح مخابرايت» لتأمني
زيارة مريس ألسيوط الجمعة" ،املرصي اليوم ،2012/10/31 ،عىل الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/node/1210476
 46يونس درويش" ،مريس يزور أسيوط غدًا يف حراسة  12ألف مجند ..وخالف حول
خطيب الجمعة" ،الرشوق ،2012/11/1 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/6Ur2Pr
47

"ال تتقدم ،وتزوير إلنجاح نعم" ،الوطن.2012/12/16 ،
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إستراتيجيات اإلعالم المصري خالل فترة حكم محمد مرسي وما بعد االنقالب

أكّد مراسل قناة النهار أنّه جرى ضبط املستشار أرشف محمد عيل،
رئيس محكمة املنيا االبتدائية ،وهو يقوم بالتصويت ألحد املواطنني
باملخالفة للقانون .واتّضح أ ّن املستشار املذكور موجود خارج مرص يف
ذاك اليوم .وقد اتّصل املستشار بالقناة وأبدى استياءه الشديد من
هذا اال ّدعاء ،وأجرب املذيع محمود سعد عىل االعتذار إليه(.((4
تسبّبت قناة "يس يب يس" يف إحدى أكرب الشائعات التي جرى نرشها
خالل عملية االستفتاء؛ إذ أكّد مراسل القناة أنّه جرى اكتشاف أ ّن
املرشف عىل اللجنة الفرعية رقم  25يف مدرسة الوعي القومي بشبني
الكوم يف محافظة املنوفية ليس قاضيًا ،وأنّه يعمل "منجد" ،ما أثار
سخرية خريي رمضان املذيع يف القناة( ،((4وتناولت املوضوع املذيعة
منى الشاذيل يف قناة "إم يب يس مرص" أيضً ا( .((5وتح ّول األمر إىل نكتة
يجري تداولها .وات ّضح يف النهاية أ ّن املرشف عىل اللجنة هو وكيل
النيابة محمد ممدوح محمود سامل ،وأ ّن الحديث عن كونه "منجد"
ليس حقيق ًّيا(.((5

وعندما اندلعت أزمة اختطاف سبعة من الجنود املرصيني يف سيناء،
دعا عدد من الصحفيني واإلعالميني إىل رضب الخاطفني دون النظر
إىل أرواح الجنود املختطفني ،بزعم الحفاظ عىل هيبة الدولة.
" 48انفعال املستشار أرشف محمد عيل محمود سعد ويعتذر له" ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=DsXaw01BIaU
 49فيديو من قناة "يس يب يس" ،عل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=w0US8ufVYR4
" 50جملة مفيدة منجد ينتحل صفة قاىض وبطاقات ملقاة يف الشارع"،2012/12/22 ،
عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=OFdS0x0vLCM
 51قناة الحياة يف مداخلة مع القايض باللجنة للتأكد من شخصيته ،عىل الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=TA8dJQ7I6Jw
القايض يف اللجنه عىل الهواء مبارشة عىل قناة مرص  ،25عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=fPuRasgAJ5I
شبكه رصد يف تصويرها للقايض باللجنة وإثباتات الشخصية له ،عىل الرابط:
_http://www.youtube.com/watch?feature=player
embedded&v=LSk5eehFrR4#t=37s

وعندما انتهت األزمة بتحرير الجنود وهروب الخاطفني ،تح ّدثت
وسائل اإلعالم عن "صفقة" جرت بني الدولة والخاطفني من أجل
إنهاء األزمة ،لدرجة أ ّن جريدة "الوطن" نرشت تفاصيل صفقة أكّدت
أنّها جرت مع الخاطفني تض ّم من بني بنودها اإلفراج عن مجموعة
من املسجونني( ،((5عىل الرغم من أ ّن عد ًدا من األسامء التي أوردتها
الجريدة قد ّ
توف عام .((5(2006
وبالطبع كان لربنامج "الربنامج" الذي يق ّدمه املذيع الساخر باسم
يوسف دو ٌر كبري يف عملية التسفيه التي كان يتع ّرض لها مريس ،والذي
أي هفوة
نجح بصور ٍة كبرية يف السخرية من مريس ونظامه والتقاط ّ
تصدر منه أو من أركان حكمه واملق ّربني منه ،والسخرية منها.
الحشد لتظاهرات  30يونيو

قامت وسائل اإلعالم بدور أسايس يف حشد الجامهري للخروج يوم
الثالثني من حزيران/يونيو ،وقامت بعمل حمالت دعائية مط ّولة
منسقو الحملة
لحملة "مت ّرد" لجمع التوقيعات ض ّد مريس .وظهر ّ
يوم ًّيا عىل شاشات الفضائيات وصفحات الجرائد .وظهر عد ٌد من
املذيعني وهم يقومون بتوقيع استامرة الحملة عىل الهواء مبارشةً،
ويدعون الشعب املرصي إىل النزول إلسقاط مريس(.((5
عم
وقبل فرت ٍة قصرية من يوم  30حزيران  /يونيوّ ،
تخل اإلعالميون ّ
تبقّى من حياديتهم وموضوعيتهم ،وصاروا يدعون املواطنني إىل
النزول رصاحةً ،ويش ّجعون املحافظات التي مل تشهد نزوال كب ًريا عىل
النزول واملشاركة.
ومع خروج التظاهرات الحاشدة يف الثالثني من حزيران  /يونيو،
ا ّدعى اإلعالم وصول العدد إىل أكرث من ثالثني مليون مرصي ،وقد
نُسب الخرب إىل شبكة "يس إن إن" األمريكية ،ومل يكن ذلك صحي ًحا.
لك ّن اإلعالميني تعاملوا مع الرقم وكأنّه حقيقة ،لدرجة أ ّن عد ًدا كب ًريا
من املسؤولني يف الدولة قد استخدموه بعد ذلك لتربير االنقالب؛
مثل وزير الخارجية نبيل فهمي ،والفريق السييس نفسه الذي قال يف
 52صالح الدين حسن ونور الهدى زيك" ،الصفقة ..الخاطفون أطلقوا الجنود بعد تع ّهد
األمن بعدم مالحقتهم واإلفراج عن معتقلني" ،الوطن.2013/5/23 ،
 53خرب يف جريدة األهرام عام  2006يوضح مرصع عدد من قادة الحركات الجهادية من
بينهم عدد من األسامء التي ذكرتها جريدة الوطن يف إطار حديثها عن "الصفقة" املزعومة
إلطالق رساح الجنود.
"إعالن التفاصيل الكاملة للمخطّط اإلرهايب لتفجريات سيناء ،اإلرهايب نرص املالحي خطّط
للتفجريات بعد مقتل قائد الجامعة خالد مساعد" ،األهرام.2006/5/24 ،
http://yyy.ahram.org.eg/archive/2006/5/24/Inve1.htm
" 54محمود سعد يوقّع عىل حملة مت ّرد عىل الهواء" ،2013/5/ 15 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=gXMBC1Z7me0
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حوا ٍر له مع جريدة "املرصي اليوم" بعد االنقالب ،إ ّن ّ
حول األعداد التي نزلت إىل الشوارع يوم  30يونيو بلغت  14مليونًا
ويف أعىل التقديرات  33مليونًا( .((5ونتساءل كيف يكون هناك هذا
التفاوت الكبري يف التقديرات لدرج ٍة تصل إىل فارق  19مليون شخص.
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ونجد تناقضً ا واض ًحا يف خطاب اإلعالم الذي يتح ّدث عن عدم وجود
تظاهرات معارضة لالنقالب ،ويف الوقت نفسه يتح ّدث عن الخسائر
التي تتع ّرض لها البالد نتيجة استمرار التظاهرات .فإذا كانت تظاهرات
غري مؤث ّرة كام يقولون ،فلامذا تؤ ّدي إىل هذه النتائج الضخمة؟

وقد ثبت عدم ص ّحة ّ
كل تلك األرقــام فيام بعد؛ إذ قامت هيئة التخويف

اإلذاعة الربيطانية "يب يب يس" وشبكة الجزيرة بتح ّري حقيقة األعداد
التي ُيكن أن تشارك يف التظاهرات( .((5وبنا ًء عىل معطيات علمية
موضوعية ،ثبت أ ّن ميدان التحرير ُيكن أن ميتلئ بنحو نصف مليون
شخص عىل أقىص تقدير ،وأ ّن جميع الساحات التي كانت مرس ًحا
للتظاهرات ال يزيد عدد من شاركوا فيها عن  4ماليني يف جميع أنحاء
مرص(.((5
وحتى استامرات حركة "مترد" نفسها التي أعلنت عن تجاوزها رقم 22
مليون استامرة ،مل يطّلع عليها أحد من غري الحركة ،ومل يثبت صدقيتها
ليظل األمر غري معروف حتى
وص ّحتها من مصد ٍر محايد وموضوعي؛ ّ
اآلن.
التهوين

مثلام قام اإلعــام املرصي بالتقليل من أعــداد املتظاهرين أثناء
ثورة يناير يف بدايتها ووصفها بالعرشات ،فإنه قام باألمر نفسه مع
التظاهرات املعارضة لالنقالب العسكري ،والتي أكّد منذ البداية أنّها
تظاهرات بسيطة وقليلة وغري مؤث ّرة؛ إذ تؤكّد الصحف الصادرة يف
اليوم التايل للتظاهرات أنّها مسريات بسيطة ومحدودة العدد ،وأ ّن
االعتداءات املتكررة التي تتعرض لها املسريات والتظاهرات من قبل
أجهزة الجيش والرشطة والبلطجية هي "اشتباكات" بني املتظاهرين
و"األهايل" الذين استف ّزتهم هذه املسريات فخرجوا يعرتضون عليها.
ويجد املتابع لهذه الصحف مئات األخبار التي تتح ّدث عن "اشتباكات
بني اإلخوان واألهايل" ،يف عرشات املناطق يوم ًّيا.
 55يارس رزق" ،السييس يف الجزء الثاين من حواره :انفجرت يف الشاطر إنتم عايزين يا
تحكمونا ..يا متوتونا" ،املرصي اليوم2013/10/8 ،؛ ويف مقالة ملحمود بدر منسق حركة "مترد"
يستخدم رقم  33مليون للحديث عن تظاهرات  30يونو ،عىل الرابط:
http://www.elwatannews.com/news/details/228094
 56روث ألكسندر" ،هل كانت احتجاجات مرص األكرب يف التاريخ؟" ،يب يب يس،2013/7/16 ،
عىل الرابط:
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/07/130716_counting_crowds.
shtml
" 57حقيقة أعداد مسريات  30يونيو مبرص" ،الجزيرة ،2013/8/2 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=iEfsd-D8c9Q

عىل الرغم من سقوط أعداد كبرية من القتىل بني صفوف معاريض
االنقالب برصاص ق ّوات األمن ،تجاهل اإلعالم ذلك وات ّهم معاريض
االنقالب بتب ّني العنف يف فعالياتهم .وأكّد عدد من اإلعالميني أ ّن من
يتص ّدى ملعاريض االنقالب هم "أهايل" وليسوا من البلطجية أو من
واحتل شاشة الفضائيات املرصية شعا ٌر واحد
ّ
ق ّوات الرشطة والجيش.
حرب يجري تجييش
بعنوان "مرص ض ّد اإلرهاب" ،يف محاولة الصطناع ٍ
املجتمع ملواجهتها .وكام ُرفع الشعار يف جميع الفضائيات فجأةً ،جرت
إزالته بصور ٍة مفاجئة أيضً ا ،وإن كان البعض تح ّدث عن تعليامت
صدرت بذلك حتّى ال تتأث ّر السياحة.
وتُسارع وسائل اإلعالم دامئًا إىل ات ّهام معاريض االنقالب باملسؤولية
أي دليل ض ّدهم،
أي حادث عنف يقع عىل الرغم من عدم ثبوت ّ
عن ّ
مثلام فعلت جريدة "اليوم السابع" عندما أكّدت قيام جامعة اإلخوان
املسلمني بتكوين ما س ّمته الصحف "ميليشات املوت" ،وعن ٍ
خطط
مؤكّدة لحرق القاهرة وتفجري أعامل عنف( .((5وات ّهمت الجريدة
نفسها القيادي اإلخواين أسامة ياسني بتدريب عدد من أفراد الجامعة
يف قطاع غزة عىل أعامل العنف( .((5ومل متض عدة أيام عىل هذا
التقرير حتى أُلقي القبض عىل الشخص نفسه يف إحدى الشقق يف
منطقة التجمع الخامس يف القاهرة .وقامت الجريدة نفسها بنرش
عم نرشته من أخبار مغلوطة(.((6
أي تعليق أو اعتذار ّ
الخرب من دون ّ
 58محمد أحمد طنطاوي" ،مصادر سيادية تكشف :اإلخوان تشكّل ميليشيات املوت
ملواجهة الجيش والرشطة 10 ..آالف من شباب الجامعة مدربون عىل استخدام األسلحة و100
انتحاري لتنفيذ تفجريات مبواقع حيوية بقيادة أسامة ياسني والتنظيم الدوىل" ،اليوم السابع،
 ،2013/8/4عىل الرابط:
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1190552#.Unt743BmBj1
 59محمد أحمد طنطاوي" ،مفاجأة ..مرشد اإلخوان الجديد "محمود عزت" يرشف مع
أسامة ياسني عىل معسكرات لتدريب كتائب القسام ىف "خان يونس" ..تركيا تدعم باملال
والسالح لتكوين "جيش حر" ..ومصدر :تشكيل ما يُس ّمى بـ "لواء رفح" الستهداف الجيش"،
اليوم السابع ،2013/8/24 ،عىل الرابط:
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1218932#.Unt8LXBmBj1
 60إبراهيم قاسم وأسامة عبد الحميد" ،نكشف تفاصيل ليلة القبض عىل أسامة ياسني
واثنني من قيادات اإلخوان بالقاهرة الجديدة ..مصادر :الضبط تم دون مقاومة ..ووزير
الشباب السابق حاول التخفي بصبغ شعره ..وترحيل الثاليث لسجن طرة خالل ساعات" ،اليوم
السابع ،2013/8/26 ،عىل الرابط:
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1220715#.Unt8eXBmBj1

دراسات وأوراق تحليليّة
إستراتيجيات اإلعالم المصري خالل فترة حكم محمد مرسي وما بعد االنقالب

وقد سارع اإلعالم إىل اتّهام اإلخــوان باملسؤولية عن عملية قتل
 25جنديًّا يف مدينة رفح يف سيناء .وعىل الرغم من ذلك ،أثبتت
وتبي عدم
التحقيقات براءتهم وجرى القبض عىل الفاعل الحقيقيّ .
أي صلة بينه وبني اإلخوان(.((6
وجود ّ
تك ّرر األمر نفسه مع حادث الهجوم عىل مزرعة الكاتب الصحفي
محمد حسنني هيكل الذي سارع إىل اتّهام اإلخوان باملسؤولية عن
الحادث ،وقال إ ّن قرار الهجوم عىل مزرعته قد ات ُّخذ يف ميدان رابعة
فض االعتصام .وكذلك األمر مع حادث رسقة متحف
العدوية قبل ّ
(((6
"ملوي" يف املنيا ،واالعتداء عىل عد ٍد من الكنائس  .ومل تختلف
بأي من تلك
النتيجة النهائية أيضً ا التي أثبتت عدم عالقة اإلخوان ٍّ
األحداث.

111
يف عرض مقطعٍ آخر للشعراوي وهو يتح ّدث عن مرص ومكانتها يف
نرش اإلسالم ،وكأنّها رسالة إىل جامعة اإلخوان تؤكّد أنّها تتاجر بالدين
لتحقيق أغراض سياسية( .((6لكن مع الوقت اكتشف املتابعون أ ّن
االنقالب وأذرعته اإلعالمية استدعوا "الدين" بق ّوة من أجل تدعيم
سلطتهم .ووجدنا الشيخ مظهر شاهني الذي كان أحد الوجوه البارزة
لثورة يناير ،والذي دخل يف خصومة كبرية مع مريس أثناء فرتة حكمه،
يتح ّول إىل مق ّدم برامج يف الفضائيات الداعمة لالنقالب ،وأطلق
"فتوى" تؤكّد أ ّن الرشاء من محال مملوكة لإلخوان "حرام رش ًعا"(.((6

استخدام الدين

يف الخطاب الذي ألقاه الفريق عبد الفتاح السييس وزير الدفاع يف
الثالث من متوز  /يوليو ،كان الفتًا الحرص عىل وجود شيخ األزهر والبابا
جالسي بجوار السييس .وعرضت الفضائيات هذه الصورة
"توارضوس"
ْ
وركّزت عليها مرا ًرا أثناء قيام السييس بإلقاء خطابه؛ وذلك للداللة عىل
اإلجامع الذي يحظى به تح ّركه ض ّد مريس .وقد كان هذا املشهد إيذانًا
بعملية تصدير للدين يف الحرب الدائرة ض ّد معاريض االنقالب.
من مظاهر االستخدام اإلعالمي املكثّف للدين ،قيام وسائل اإلعالم
حب الشعب املرصي للشيخ الشعراوي .وهو استغالل مل
باستغالل ّ
يكن األ ّول من نوعه.
حريصا عىل
أثناء ثورة يناير وقبل تن ّحي مبارك ،كان اإلعالم املرصي
ً
بثّ مقطع صويت م ّدته ع ّدة دقائق للشيخ الشعراوي يتح ّدث عن
الحق الذي يثور ليهدم الفساد ،ثم يهدأ ليبني األمجاد"؛ وذلك
"الثائر ّ
يف سياق دعوة املتظاهرين إىل االنرصاف من ميدان التحرير والعودة
إيل بيوتهم ،عىل اعتبار أنّهم قد حقّقوا أهدافهم بالفعل ،ويجب
االلتفات إىل البناء(.((6
أ ّما بعد االنقالب ،فقد استُخدم الشعراوي مر ًة أخرى ملواجهة
املتظاهرين؛ إذ بدأت وسائل اإلعالم – مبا فيها املحطات اإلذاعية -
 61يرسي البدري" ،تفاصيل عملية القبض عىل عادل حبّارة قائد منفذي مذبحة رفح
الثانية" ،املرصي اليوم ،2013/9/1 ،عىل الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/node/2080251
 62فهمي هويدي" ،درس يف الشيطنة" ،الرشوق.2013/9/15 ،
" 63الثائر الحق" ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=a327z9XM2bM

أ ّما أحمد كرمية أحد أساتذة األزهر ،فقد أفتى بأ ّن صيام املعتصمني
باطل رش ًعا( .((6يف حني أكّد عبد الله النجار أستاذ الرشيعة والقانون
فض اعتصا َمي رابعة
يف جامعة األزهر ،أ ّن القتىل الذين وقعوا أثناء ّ
(((6
والنهضة ليسوا شهداء ،مش ًريا إىل أ ّن من يقول عنهم كذلك "جاهل" .
هذا عن األزهر ،أ ّما عىل مستوى التيار السلفي ،فلم يجد اإلعالم
أفضل من "الدعوة السلفية" وذراعها السياسية "حزب النور" الذي
شارك يف االنقالب ودعمه؛ إذ تسابقت الصحف والقنوات إىل نرش
ترصيحات مسؤويل الدعوة السلفية التي تؤكّد أ ّن االنقالب عىل مريس
يتوافق مع الرشيعة اإلسالمية ،وأ ّن الخروج يف تظاهرات ض ّد االنقالب
أي تظاهرات
حرام رش ًعا( .((6وهي ترصيحات تنرش بصفة دورية قبل ّ
ينظّمها معارضو االنقالب.
" 64كلمة الشيخ الشعراوى عن مرص واألزهر" ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=i0NvwfSpQiM
 65معتز نادي" ،مظهر شاهني :الرشاء من محال مملوكة لإلخوان حرام رش ًعا" ،املرصي
اليوم ،2013/10/4 ،عىل الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/node/2178506
 66وائل فايز" ،أحمد كرمية :صيام معتصمي رابعة والنهضة باطل رش ًعا ..و %70منهم
مرتزقة سوريون وفلسطينيون" ،الوطن.2013/8/13 ،
 67بسام رمضان" ،عبد الله النجار :قتىل رابعة والنهضة ليسوا شهداء ..ومن يقُل بذلك
جاهل" ،املرصي اليوم.2013/11/22 ،
 68مثال لهذه الترصيحات :سعيد حجازي" ،اإلخوان يدعون الستمرار املظاهرات ىف العيد..
ومشايخ السلفية :حرام رشعا" ،الوطن ،2013/10/13 ،عىل الرابط:
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ومل يقترص استخدام الدين عىل االستعانة بالشيوخ والعلامء فقط ،مبكرة بسبب دعمه "اإلرهاب" يف مرص .وقالت إ ّن الشعب املرصي قد
وإنّ ا امت ّد ذلك أيضً ا إىل الصحفيني واإلعالميني؛ إذ وجدنا مقالة علّم الشعب األمرييك معنى الثورة(.((7
املبشين بجهنم" ،ومقالة أخرى قام فيها
ألحدهم عنوانها "العرشة ّ
صاحبها بتحريف إحدى اآليات القرآنية لتصبح "وسيق الذين تأخونوا التحريض ض ّد األجانب
إىل جه ّنم زمرا" ،وهناك من كتب مقالة يؤكّد فيها أ ّن طاعة السييس "حتتدخّل يف مرص هتاكل تالتني جزمة ويف وسط الشارع ومش
بالقانون وال حاجة .املرصيني هيعملوا معاك أحىل واجب .هيلبسوك
تتوافق مع الرشيعة اإلسالمية(.((6
الطرحة بتاعة مرشدك اليل انت جاي تدافع عنه".

مخاطبة الغرب
هذا ما قاله املذيع يوسف الحسيني يف برنامجه التلفزيوين "السادة
مل ينجح اإلعالم يف تسويق فكرة الثورة الشعبية إىل العامل؛ إذ مل يعرتف املحرتمون" عىل قناة "أون يت يف" بتاريخ  10متوز  /يوليو  2013ض ّد
بحكومة االنقالب ّإل عد ٌد محدود من الدول ،فبدأت السلطة الحاكمة الالجئني السوريني .وهو منوذج لخطاب الكراهية الذي ساد اإلعالم
يف توجيه خطابها إىل الغرب إلقناعه بفكرة الثورة .وأرسلت عد ًدا من املرصي ض ّد األجانب عقب االنقالب(.((7
الوفود والشخصيات العا ّمة إىل أوروبا والواليات املتحدة لهذا الغرض .ويف إطار الحرب التي يجري تجييش املجتمع لها ،قامت بعض وسائل
هذا عىل املستوى السيايس ،أ ّما عىل املستوى اإلعالمي ،فقد جرت اإلعالم بنرش رسائل تحريض ض ّد الفلسطينيني والسوريني واألتراك
ترجمة هذه السياسة إىل مشاركة الفضائيات املرصية يف هذه الحملة وبثّها ،بزعم مشاركتهم يف الفعاليات املعارضة لالنقالب ،وصلت إىل
ملخاطبة الغرب ،عىل الرغم من أنّها قنوات غري مشاهدة يف أوروبا قيام أحد املذيعني بتهديد الالجئني السوريني عل ًنا يف برنامجه بقتلهم
والواليات املتحدة من األساس .وشاهد الجمهور املرصي عدة إعالنات وحرق بيوتهم(.((7
ّ
مرتجمة للّغة اإلنكليزية تُبثّ عرب الفضائيات املرصية مو ّجهة للغرب
تؤكّد أ ّن ما حدث يف مرص هو ثورة وليس انقالبًا .وتتّهم اإلخوان
باإلرهاب واملسؤولية عن أعامل العنف .وقامت بعض هذه القنوات
بتخصيص قناة أخرى فيها ترجمة فورية لربامجها إىل اللغة اإلنكليزية
خاص
مثل قناة "املحور" .وقامت جريدة "التحرير" بإصدار ملحق ّ
باللغة اإلنكليزية بعنوان "ثورة وليس انقالب"( .((7وهي مجهودات مل
نتائج تُذكر.
تؤ ِّد إىل َ

ويف جريدة "انرتناشونال هريالد تريبيون" International Herald
وهو ما أ ّدى إىل موجة عنف واسعة ض ّد السوريني يف مرص ،وصلت إىل
 Tribuneوعدد آخر من الصحف األجنبية ،تظهر صفحة مدفوعة درجة هروب عد ٍد منهم وعودتهم إىل بالدهم مر ًة أخرى(.((7
األجر تدعم االنقالب ،وتتّهم اإلخوان بأعامل العنف وتربطهم بتنظيم
القاعدة .وال أح َد يعلم الشخص أو الجهة التي تقف وراء هذه
الحملة(.((7
ٍ
ارتباك يف األداء
ومن الواضح أ ّن عدم تحقيق نتائج إيجابية أ ّدى إىل
اإلعالمي؛ فوجدنا إحدى املذيعات املرصيات تعلن للشعب املرصي أ ّن
الشعب األمرييك قد انتفض ض ّد أوباما ،وأنّه يطالب بانتخابات رئاسية
http://www.elwatannews.com/news/details/339645
 69إبراهيم عييس" ،طاعة السيىس من الرشيعة اإلسالمية" ،التحرير.2013/8/6 ،
 70ملحق جريدة التحرير يوم األربعاء  17يوليو.
 71جريدة االنرتناشونال هريالد تريبيون.2013/9/9 ،

" 72الشعب األمريىك يعلن التمرد عىل أوباما ويطالبون بانتخابات رئاسية مبكرة لدعمة
اإلرهاب يف مرص" ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=BYmeWQkZ798

 73ريم سعد" ،السادة املحرتمون ..أين نصيبكم من اسمكم؟" ،الرشوق.2013/7/14 ،
 74توفيق عكاشة يهدّد بقتل الالجئني السوريني ،عىل الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=Sx34TAizLNw
" 75بعد تصاعد خطاب الكراهية والتحريض عىل العنف ليصل إىل الالجئني السوريني
والشعب الفلسطيني – منظامت حقوقية تطالب الدولة بوقف تغاضيها عن هذا الخطاب"،
وإعامل القانون ض ّد املح ّرضني" ،الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان،2013/7/13 ،
عىل الرابط:
http://www.anhri.net/?p=79939
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إستراتيجيات اإلعالم المصري خالل فترة حكم محمد مرسي وما بعد االنقالب

تول مريس مقاليد الحكم .وطوال
بدأت هذه األخبار التحريضية منذ ّ
عامٍ كامل ،كان اإلعالم املرصي ينرش بصفة دورية أخبا ًرا وتقاري َر تتّهم
حركة حامس باملشاركة يف أعامل العنف يف مرص ،وأ ّن الحركة خطر
أي دليل عىل
عىل األمن القومي املرصي .ومل تق ّدم وسائل اإلعالم ّ
ص ّحة هذه املعلومات سوى الكالم املنشور نقال عن مصاد َر مجهولة.

التماهي مع السلطة

هاجم اإلعالم مريس برضاوة لعدة أسباب .وعىل الرغم من أ ّن ما
يحدث يف البالد حال ًّيا يع ّد ر ّدة حقيقية عن ثورة الخامس والعرشين
من يناير ،تجاهل اإلعالم ذلك متا ًما ومل يهاجم أو ينتقد ّإل عد ًدا
قليل من إجراءات السلطة الحاكمة .وتح ّول اإلعالم من معارض سلطة
ً
مثال ذلك قيام جريدة "املرصي اليوم" بنرش ما قالت إنّه نصوص مريس إىل مؤيّد متا ًما لالنقالب ،حتى تح ّول أقرب ما يكون إىل اإلعالم
رسية جرت بني جامعة اإلخــوان املسلمني ومسؤولني التعبوي املو ّجه الذي ساد البالد يف الخمسينيات والستينيات من
 5مكاملات ّ
من حركة حامس أثناء ثورة يناير ،وتتض ّمن اتها ًما رصي ًحا لحامس القرن العرشين.
باملشاركة يف "موقعة الجمل"( .((7لكن الجريدة مل تق ّدم ّ
أي تسجيالت اتّضح ذلك عندما دعا وزير الدفاع الشعب املرصي إىل النزول للشارع
تسع
صوتية لتلك املكاملات عىل اإلطالق ،واكتفت بالقول إ ّن إدارة األمن لتفويضه ملواجهة ما قال إنّه "اإلرهاب املحتمل"؛ إذ خرجت ْ
الوطني قامت بتسليم التسجيالت إىل املهندس خريت الشاطر نائب قنوات فضائية ببيان إىل الشعب املرصي تؤكّد فيه قيامها بإلغاء عرض
(((7
مرشد اإلخــوان  .وقد أ ّدت هذه األخبار إىل موجة من الكراهية املسلسالت الرمضانية يوم الجمعة وحتّى فجر السبت ،لنقْل فعاليات
للفلسطينيني يف الشارع املرصي من املواطنني الذي يتابعون وسائل التظاهرات "اتّساقًا مع إرادة الشعب املرصي ،وتلبية الدعوة لالحتشاد
اإلعالم.
كل ميادين مرص الجمعة املقبل ض ّد اإلرهاب والعنف"(.((8
يف ّ
أ ّما عن األجانب ،فقد أ ّدت هذه الحملة اإلعالمية إىل تعاملٍ شديد
العنف معهم يف مرص ،إىل درجة أ ّدت إىل وفاة عدد منهم بعد القبض
عليه ج ّراء التعذيب يف أقسام الرشطة؛ منهم مواطن فرنيس ّ
توف
نتيجة تع ّرضه للرضب املربح عىل يد سجناء مرصيني آخرين(ّ .((7
وتوف
أحد املواطنني األمريكيني أثناء احتجازه يف أحد السجون املرصية(.((7
وانترشت أنباء القبض عىل األجانب يف الشارع املرصي نتيجة ّ
شك
املرصيني فيهم بعد الحملة اإلعالمية ض ّدهم( .((8وقد رأت جريدة
"واشنطن بوست"  Washington Postأ ّن مرص أسوأ مكان يف العامل
ٍ
تصاعد مخيف لخطابات التحريض ض ّد األجانب
للسياحة بعد
(((8
والقومية الشعبوية .

 76يرسي البدري" ،املرصي اليوم تنرش تفاصيل  5مكاملات رسية بني اإلخوان وحامس خالل
الثورة" ،املرصي اليوم.2013/4/27 ،
 77يرسي البدري" ،مصادر :األمن الوطني يسلم الشاطر تفريغ محادثات اإلخوان وحامس
أثناء الثورة" ،املرصي اليوم.2013/4/26 ،
" 78وفاة فرنيس محتجز لكرس حظر التجوال متأث ًرا بجراحه بعد اعتداء سجناء عليه
بالرضب يف زنزانته" ،أ ف ب ،2013/9/17 ،عىل الرابط:
http://gate.ahram.org.eg/News/396167.aspx
" 79النائب العام املــري يأمر بفتح تحقيق يف وفــاة محتجز أمــريك" ،يب يب يس،
 ،2013/10/13عىل الرابط:
http://goo.gl/9YL2Aj
 80حسن صالح" ،القبض عىل بريطاين أثناء تصويره مواقع ومنشآت حيوية بالقليوبية"،
الوطن ،2013/9/21 ،عىل الرابط:
http://www.elwatannews.com/news/details/327448
81 Max Fisher, “Want to move abroad? This map shows the best and worst
countries to be an expatriate”, Washington Post, 5/11/2013,

الخاص ،أ ّما اإلعالم الرسمي فمن الطبيعي أن تكون
هذا عن اإلعالم
ّ
السلطة السياسية الجديدة مسيطرة عليه بالكامل بسبب طبيعة
ملكيته التابعة للدولة؛ إذ حرصت السلطة عىل اختيار الدكتورة درية
رشف الدين وزير ًة لإلعالم ،والتي كانت تعمل مستشارة إلدارة الشؤون
املعنوية التابعة للجيش منذ ٍ
وقت طويل ،ما يؤكّد أ ّن قرار اختيارها
وزير ًة لإلعالم صدر من إدارة الشؤون املعنوية التي تتحكّم يف املشهد
اإلعالمي املرصي بالكامل حتى اآلن؛ إذ يال َحظ تشابه عناوين الصحف
املرصية يوم ًّيا ،وكأنّها صادرة من جهة واحدة.
مل تكن هذه السيطرة وليدة اللحظة ،بل إ ّن التاريخ يشهد للعسكر
بالسيطرة الكاملة عىل املشهد اإلعالمي منذ ٍ
وقت طويل .ويكفي
إلقاء نظرة عىل القيادات اإلعالمية داخل وزارة اإلعالم املرصية لرنى
سيطرة واضحة من ضبّاط الشؤون املعنوية واملخابرات السابقني عىل
املناصب العليا داخلها(.((8
لقد أ ّدت هذه السيطرة إىل متاهي اإلعالم بالكامل مع السلطة
الجديدة وسياساتها .وخفتت األصوات املعارضة واالنتقادات بصورة
غري مسبوقة .وقامت معظم وسائل اإلعالم باستبعاد الضيوف الذين
http://goo.gl/SO3WQq
 82نجالء أبو النجا" ،الفضائيات الخاصة تلغي عرض املسلسالت الجمعة املقبل لتغطية
مظاهرات تفويض الجيش" ،الوطن ،2013/7/24 ،عىل الرابط:
http://www.elwatannews.com/news/details/231669
 83إميان صديق" ،الجيش يسيطر عىل ماسبريو والشؤون املعنوية واملخابرات أكرب مصدر
"للضباط" يف مقاعد اإلعالم" ،الوطن ،2012/5/1 ،عىل الرابط:
http://www.elwatannews.com/news/details/857

114

العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

الري يف الحكومة
من املمكن أن يق ّدموا آراء متعارضة مع سياسات االنقالب .وظهرت سيكون مصدر رخاء لجميع دول املنطقة .وأكّد وزير ّ
نفسها موافقة مرص عىل إنشاء الس ّد ،واستعدادها للمشاركة يف عملية
التغيات برسعة عىل أداء وسائل اإلعالم.
نتائج هذه ّ
(((8
وتغيت لهجة الخطاب اإلعالمي تجاه هذه القضية ،وبدأ
اتّهم اإلعالم مريس باإلرساع يف عملية كتابة الدستور ،عىل الرغم من أ ّن البناء ّ .
كتابته جرت يف ستّة أشهر كاملة عىل الهواء مبارشة ،وعىل الرغم من الحديث عن فوائد س ّد النهضة يستحوذ عىل اهتاممات وسائل اإلعالم.
أ ّن لجنة تعديل الدستور التي جرى تعيينها بعد االنقالب تضع دستو ًرا ات ّهم اإلعالم مريس بالتقليل من قدر مرص باعتامدها عىل قطر وتركيا،
يف مد ٍة ّ
أقل من ثالثة أشهر وسط تعتيمٍ كامل عىل عملها ،مل يتّهمهم من أجل تأمني االقتصاد املرصي ،إال أنّهم صمتوا متا ًما عىل املعونات
أحد باإلرساع يف عملية كتابة الدستور.
واملساعدات التي تتدفّق من دول خليجية أخرى كان لها مصلحة يف
أما باسم يوسف ،فقد كان يؤكّد أ ّن السبب الرئيس لهجومه عىل إسقاط نظام مريس.
ّ
مريس هو وجوده عىل رأس السلطة يف مرص ،وعليه ،فإ ّن من حقّه أن وعندما كان معارضو االنقالب يُقتلون بالعرشات برصاص ق ّوات األمن
يهاجمه طاملا أنّه يتمتّع بالسلطة الكافية.
أمام النصب التذكاري يف مجزرة "املنصة" ،تجاهل اإلعالم املرصي هذه
أي متابعة ملا يحدث حتى
لكن ،بعد عزل مريس توقّف باسم يوسف عن تقديم برنامجه ملدة املجزرة أثناء حدوثها بالكامل ،ومل تبثّ ّ
طويلة ،بل كتب مقاالت استمر فيها يف مهاجمة مريس وجامعة اليوم التايل(.((8
ّ
اإلخــوان عىل الرغم من أنّهم مل يعودوا يف السلطة .وعندما عاد تشويه الحراك الشعبي المعارض لالنقالب
بربنامجه وحاول انتقاد السييس جرى م ْنع إذاعة برنامجه ،ووجدنا
كانت عملية التشويه الخطوة التي لجأ إليها اإلعالم املرصي بعد
عد ًدا من اإلعالميني يهاجمونه عىل انتقاد السييس ،ويؤكّدون أ ّن
أن تأزّمت األمور ،ووصلت إىل درجة ال يحتمل معها االنقالب بقاء
السييس "خ ّط أحمر"(.((8
االعتصام يف ميدان رابعة العدوية يو ًما آخر.
يف عهد مريس ،انتقد اإلعالم بش ّدة واقعة حبس صحفي بتهمة إهانة
رئيس الجمهورية ،وعىل الرغم من إصدار مريس عفو عن الصحفي بدأت عملية تشويه الحراك الشعبي املناهض لالنقالب واعتصام
ظل اإلعالم يهاجم مريس ويتّهمه بالعداء لإلعالم بطريقة سافرة .أ ّما يف رابعة العدوية منذ أيامه األوىل .لك ّنها تصاعدت يو ًما بعد يوم حتى
ّ
فض االعتصام مبارشة؛
عهد االنقالب ،وعىل الرغم من تراجع الحريات اإلعالمية تراج ًعا كب ًريا ،وصل التحريض اإلعالمي ذروته قبل عملية ّ
ويكن حرص أبرز محاوالت
ومقتل عدد من الصحفيني واملص ّورين برصاص الجيش والرشطة ،مل وذلك لتهيئة الرأي العا ّم لعملية ّ
الفضُ .
التشويه يف ما ييل:
يتح ّدث أحد عن انتهاكات اإلعالم الخطرية يف عهد االنقالب.

هاجم اإلعالم مريس برضاوة عند اإلعالن عن البدء يف مرشوع "س ّد •يف البداية ،نرشت الصحف أخبا ًرا عديدة عن رغبة املعتصمني
النهضة" ،واتّهمه بالتفريط يف مصالح مرص املائية .لكن بعد االنقالب يف مغادرة ميدان رابعة العدوية ،لكن قيادة االعتصام متنعهم من
خرج حازم الببالوي رئيس حكومة االنقالب يؤكّد أ ّن س ّد النهضة الخروج(.((8
84
الرابط:

" تامر أمني يهاجم باسم يوسف بعد حلقته األوىل" ،قناة روتانا ،2013/10/27 ،عىل

http://www.youtube.com/watch?v=cOk99-VdmA4
الكاتب الساخر أحمد رجب يف عموده الشهري "نص كلمة" يف جريدة األخبار يكتب معلّقًا عىل
حلقة باسم يوسف "إال السييس" ،عىل الرابط:
http://www.washwasha.org/news.aspx?id=14659
محمد خميس" ،خالد منترص :غري مسموح االقرتاب من السييس" ،بوابة فيتو،2013/10/28 ،
عىل الرابط:
http://www.vetogate.com/662290
محمود الكردويس" ،باسم – ال مؤاخذة  -يوسف :املركب الىل تودى" ،الوطن،2013/11/2 ،
عىل الرابط:
http://www.elwatannews.com/news/details/349681

" 85مرص تفاجئ السودان وإثيوبيا بقبولها املشاركة ىف سد النهضة" ،املرصي اليوم،
.2013/11/5
منصور كامل" ،الببالوي :سد النهضة ميكن أن يكون سبب رخاء ملرص ودول حوض النيل"،
املرصي اليوم ،2013/10/30 ،عىل الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/node/2250316
" 86تقرير الجزيرة عن تجاهل اإلعالم املرصي ملذبحة املنصة" ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=D4IPhmP9Bxs
" 87مرص :ميليشيات متنع مغادرة معتصمي "رابعة" وأمراض جلدية تنترش" ،موقع ،24:
 ،2013/7/11عىل الرابط:
http://24.ae/Article.aspx?ArticleId=26927

دراسات وأوراق تحليليّة
إستراتيجيات اإلعالم المصري خالل فترة حكم محمد مرسي وما بعد االنقالب

•االتّجار باألطفال :خرجت بعض وسائل اإلعالم بأخبار عن قيام
املعتصمني بإحضار أطفال ملق ّر االعتصام ،عىل الرغم من أ ّن األطفال
كانوا ذاهبني مع أحد مسؤويل الجمعيات الخريية لرشاء مالبس العيد
لهم ،لكن جرى القبض عليهم وتلفيق تهمٍ كاذبة الستغاللها يف تشويه
االعتصام(.((8
•انتشار األمراض :حاول اإلعالم نرش شائعة تفيد بانتشار األمراض
املعدية بني املعتصمني؛ وذلك لتخويف املتعاطفني واملتضامنني مع
املعتصمني من الذهاب إليهم(.((8

•جهاد النكاح :ظهر أحد املذيعني عىل قناة "التحرير" ،وهو ي ّدعي
وجود عالقات جنسية بني املعتصمني وعدد من السيدات السوريات
أصل يف الدين اإلسالمي،
تحت مس ّمى "جهاد النكاح" غري املوجود ً
(((9
لك ّنها اعتمدت عىل شائعة أخرى مرتبطة بالثورة السوريّة .
قصة هذه الشائعة عندما تناقل البعض عىل مواقع التواصل
بدأت ّ
االجتامعي تغريدة منسوبة للداعية اإلسالمي محمد العريفي يتح ّدث
فيها عن "زواج املناكحة" الذي يجب أن تقوم به املرأة املسلمة مع
املجاهدين يف سورية .وعىل الرغم من أ ّن هذه التغريدة مل ترد عىل
اإلطالق عىل حساب العريفي ،تناقلت ع ّدة مواقع عربية وإيرانية
أي تدقيق .وتش ّبثت بها وسائل اإلعالم املوالية
"الفتوى" من دون ّ
للنظام السوري ،وقام بعضها بفربكة قصة عن عودة عدد من السيدات
التونسيات إىل وطنه ّن بعد حمله ّن من "جهاد النكاح" .بل تح ّدث
أي دليل يثبت
فيه وزير الداخلية التونيس عىل الرغم من عدم تقدميه ّ
ص ّحة ترصيحاته(.((9
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بخاصة قناة "الجديد" اللبنانية املوالية للنظام السوري .وقامت إحدى
ّ
مذيعات قناة "التحرير" املرصية بالحديث عن هذا الجدول كأنّه
حقيقة دامغة ،عىل الرغم من أنّه مكتوب بخ ّط اليد .وقامت بالربط
بني ما يحدث يف سورية وما يقوم به معارضو االنقالب يف اعتصامهم
بحسب زعمها(.((9
•أسلحة كياموية :يف السادس من آب  /أغسطس عام ،2013
خرجت الصفحة األوىل من جريدة "األخبار" املرصية ،بعنوان رئيس
ميدان "رابعة" و"النهضة" ميتلكون أسلحة
َ
يؤكّد أ ّن املعتصمني يف
كياموية .وأكّدت جريدة "الوطن" أ ّن جامعة اإلخوان قامت بنقل
أسلحة كياموية وصواريخ من سورية فج ًرا إىل ميادين االعتصام(.((9

•مجلس حرب يف رابعة :نرشت جريدة "الرشوق" يف صفحتها األوىل
رئيسا – نقال عن مصادر مجهولة
يف السادس من آب  /أغسطس خ ًربا ً
 بعنوان "رصد أسلحة ثقيلة ىف اعتصام اإلخوان يؤخّر فضّ ه" معفض االعتصام ترجع إىل قيام املعتصمني
تفاصيل تؤكّد أ ّن أسباب تأخّر ّ
بإعالن "مجلس حرب" عىل الجيش والرشطة ،وأنّهم ميتلكون أسلحة
ثقيلة وأوتوماتيكية وكالشنكوف ،وصواريخ .وسوف تستخدم تلك
األسلحة يف مواجهة الرشطة وتؤ ّدي إىل مجازر ،وهو ما تريده جامعة
اإلخوان".
يتبي أ ّن مصدره مقطع فيديو جرى تصويره
وبالتدقيق يف الخرب ّ
يف شبه جزيرة سيناء عن ردود أفعال التنظيامت الجهادية هناك
عىل بيان عزل مريس يف الثالث من متوز  /يوليو ،وفيه يصعد أحد
املنصة ويتح ّدث عن رضورة إعالن "مجلس حرب" .إال
املجهولني إىل ّ
أ ّن أحد األشخاص قام بتحميل الفيديو ونرشه مر ًة أخرى عىل موقع
ويف أيلول  /سبتمرب  ،2013برز "جهاد النكاح" من جديد ،عندما
ملنصة اعتصام رابعة ،ويبدو أ ّن املصدر
"يوتيوب" بعنوان آخر ونسبه ّ
بثّت فيديوهات لـ "شهادات" ونرشت "جداول أعامل" لنساء يقمن
األمني "املجهول" الذي تح ّدث للرشوق قد استقى معلوماته من
بهذا النشاط يف سورية ،يف مختلف وسائل اإلعالم السورية واللبنانية
فيديو "مفربك"(.((9

 88حسن عفيفي" ،ضبط منتمني لإلخوان يصطحبون أطفال مالجئ للمشاركة ىف اعتصام
رابعة" ،اليوم السابع ،2013/8/4 ،عىل الرابط:
http://youm7.com/News.asp?NewsID=1190680#.UnuL8XBmBj2
 89هدى رشوان" ،مدير (الحق يف الــدواء) :ظهور أمراض الصدفية والجرب واإلكزميا
واالرتكاريا بني معتصمي رابعة" ،الوطن ،2013/7/13 ،عىل الرابط:
http://www.elwatannews.com/news/details/223940
 90مذيع مرصي يتّهم الالجئات السوريات بـ "جهاد النكاح" مع جامعة اإلخوان املسلمني،
عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=HammvqZfbpg
 91ملزيد من التفاصيلن انظر" :خدعة جهاد النكاح يف سوريا" ،2013/10/1 ،فرانس ،24
عىل الرابط:
http://goo.gl/WXhk6b

استغل هذا الخرب ليخرج بترصي ٍح آخر
ّ
لكن وزير خارجية االنقالب
يؤكّد فيه هو اآلخر أ ّن يف االعتصامني أسلحة ثقيلة ،لك ّنه يف هذه املرة
 92جدول "نكاح الجهاد" كام عرضته قناة التحرير ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=Lopad-4QQTc
 93هدى رشوان ورجب املرشدي" ،إخوان بال عنف :الجامعة نقلت أسلحة كياموية
وصواريخ من سوريا فجرا إىل رابعة والنهضة" ،الوطن.2013/8/6 ،
 94الفيديو األصيل ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=_kEWanXm4qg
الفيديو املفربك ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=BA6S7D35IXE

العدد 6
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نسبه ملنظّمة العفو الدولية( .((9ونرشت املنظمة بيانًا نفَت فيه هذه
املزاعم ،ما اضط ّر الوزير إىل تقديم اعتذار(.((9

منصة رابعة :تناقل اإلعالم حكايات كثرية عن
•تعذيب وقتىل أسفل ّ
منصة ميدان رابعة ،كان أبرزها قيام قيادات االعتصام بتعذيب عدد
ّ
املنصة .وأكّد أحمد موىس املذيع
من األشخاص وقتلهم ودفنهم أسفل ّ
(((9
املنصة "كرة أرضية" لدفن الجثث .
يف قناة التحرير أ ّن يف أسفل ّ
استم ّرت هذه الحملة الشعواء عرب عرشات من وسائل التشويه حتى
فض االعتصام مبجزرة تع ّد هي األسوأ يف تاريخ مرص الحديث(.((9
جرى ّ
فض االعتصام وسقوط آالف الضحايا ،هاجم
وحتّى بعد عملية ّ
(((9
بعض اإلعالميني رمز "رابعة" ،مؤكّدين أنّه رمز "ماسوين"  .وإذا
بجريدة "األهرام" تنرش "تحقيقًا صحفيًّا" يؤكّد ماسونية الرمز ،وأ ّن
عبدة الشيطان يستخدمون الرمز يف طقوسهم ،وأ ّن أعضاء الكنيست
اإلرسائييل قاموا برفع أيديهم برمز رابــعــة( .((10وزعمت جريدة
"األخبار" إحدى أكرب الصحف املرصية وأعرقها ،أ ّن إرسائيل قامت
بإطالق اسم "رابعة العدوية" عىل أحد الشوارع يف مدينة القدس
تضام ًنا مع اإلخــوان( ،((10عىل الرغم من أ ّن الشارع موجود باالسم
نفسه منذ الثامنينيات.
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رمز "رابعة" الشهري .يف حني قالت املص ّممة الرتكية صالحة إيرين
واملهندس الرتيك جهاد دوليس اللذان ص ّمام الشعار ،إ ّن اللون األسود
يرمز إىل الكعبة ،واألصفر يرمز إىل مسجد ق ّبة الصخرة ،واللون األصفر
مستوحى من صور ٍة رأتها "صالحة" منذ سنوات ،كانت الشمس
ساطعة عىل مسجد ق ّبة الصخرة.

خاتمة
يف ختام الدراسة ،نستخلص عد ًدا من النتائج ،وهي:

•نجاح اإلعالم املرصي املوايل لنظام مبارك يف العودة مر ًة أخرى
لتص ّدر الواجهة من جديد والتأثري يف الرأي العا ّم املرصي والسيطرة
عىل الفضاء اإلعالمي.
•كان اإلعــام املعارض أحد األدوات الفاعلة التي استخدمها
السياسيون ملواجهة نظام حكم مريس ،كام كان أحد العوامل الحاسمة
يف حشد الجمهور وتعبئته للتظاهر ض ّده حتى إسقاطه .معتم ًدا عىل
سياسات غري مهن ّية يف أحيانٍ كثرية.
•تو ّرط عدد من وسائل اإلعالم املرصية يف خطابات تحريض ض ّد
ميدان رابعة والنهضة .وقاد حملة
َ
يعرف املرصيون إشــارة "رابعة" منذ سنوات طويلة ،ويشري بها معاريض االنقالب واملعتصمني يف
املواطنون الذاهبون إىل ميدان "رابعة العدوية" لعربات النقل تشويه كبرية ض ّدهم إلقناع الرأي العام برضورة مواجهتهم بالق ّوة ،ما
مذابح دموية ض ّدهم تجعله رشيكًا يف هذه الجرائم.
واملواصالت التي تذهب إليه هناك الستيقافها .ومن هنا جاء تصميم م ّهد الرتكاب
َ
•ترى الدراسة أ ّن اإلعالم املرصي تح ّول بعد االنقالب إىل إعالم تعبوي
 95هشام الغنيمي" ،فهمي :العفو الدولية أكّدت وجود أسلحة ثقيلة برابعة ..واملنظمة ال يختلف كث ًريا عن فرتة الستينيات من القرن العرشين .ما جعل
تنفي" ،املرصي اليوم ،2013/8/7 ،عىل الرابط:
 http://www.almasryalyoum.com/node/2015451التغطيات اإلعالمية تبدو وكأنّها صادرة عن مصد ٍر واحد.

" 96الخارجية :الوزير أخطأ سهوا واستشهد بـ"العفو" حول وجود أسلحة برابعة"،
األناضول ،2013/8/9 ،عىل الرابط:
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1196580#.UnuTQ3BmBj0
 97أحمد موىس" ،اإلخــوان والكرة األرضية" ،برنامج "الشعب يريد" ،قناة التحرير،
 ،2013/8/2عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=OMdwaeeqmhk
فض اعتصامي رابعة والنهضة أسوأ
 98فتحية الدخاخني وبسمة املهدي"" ،هيومان رايتسّ :
حادثة قتل جامعي يف تاريخ مرص" ،املرصي اليوم ،2013/8/19 ،عىل الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/node/2046566
 99نور رشوان" ،عيل جمعة :الكثري من أبناء اإلخوان ملحدون ..وإشارة رابعة ماسونية"،
الرشوق2013/10/24 ،؛ "مظهر شاهني :عالمة رابعة ماسونية" ،2013/9/6 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=m5H2Uom7dv8&feature=youtu.be
هديل كارم"" ،بالفيديو ..الخرباوي :عالمة رابعة رمز ماسوين ..وأردوغان يرتدي فقط العباءة
اإلسالمية" ،صدى البلد ،2013/8/31 ،عىل الرابط:
http://www.el-balad.com/602083
 100مجدي بكري" ،داللة اإلشارة" ،األهرام.2013/9/6 ،
 101الصفحة األوىل من جريدة األخبار.2013/10/28 ،

