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  وتوصیات التقریر ملخص

لى ینایر إ ٢٥جھت بعد اندالع ثورة اتھامات التحریض والتضلیل التي وُ  للكثیر منیأتي ذلك التقریر في إطار نقد وتفنید حقوقي  

وھو الھیئة الحكومیة الوحیدة المحتكرة للبث األرضي تحاد اإلذاعة والتلفزیون ا رأسھا أجھزة اإلعالم الرسمي بكافة أنواعھا و على

إلى الذي یبلغ أعلى معدالتھ في مصر مقارنة بالبث الفضائي المجاني والمشفر على مستوى الوطن العربي حیث یبلغ نسبة تصل 

اإلعالمي األول في ، مما یجعلھ الجھاز ٢٠١٠المعلومات واتخاذ القرار في مركز دعم    خر تقریر معلوماتي صادر عنآ وفق% ٥٨

  . التأثیر وتشكیل الوعي واالتجاھات لدى شرائح عریضة من المجتمع المصري

ویتعرض التقریر بالرصد والنقد لألداء اإلعالمي الخبري التحاد اإلذاعة والتلفزیون  بصفتھ الجھاز اإلعالمى الرسمي ذو الملكیة 

و األكثر انتشارا وتأثیرا، ومن ثم ھو من أھم األجھزة " السلطة"از إعالم العامة للمجتمع المصري وبما لھ من میزات احتكاریة كجھ

التي ال تكتفي فقط بنشر ونقل المعلومة وإنما ھو أحد أھم أدوات اإلتصال والتأثیر والتوجیھ السیاسى للسلطة للحشد والتعبئة نحو 

ریة تھدف إلسقاط ذلك المضمون وبناء آخر أكثر مضمون سیاسي بعینھ ،ویصبح األداة األخطر في مجتمع یمر بمرحلة ثوریة جذ

  .یتوافق مع طموحات وشعارات ینایر

ینایر، األولى ھي  ٢٥من أھم ما واجھھ المجتمع المصري بعد ثورة  - كنموذج  –یركز التقریر على التغطیة اإلخباریة لواقعتین و

أكتوبر أمام مبنى  ٩عتداء على كنیسة الماریناب بأسوان یوم الفض الدموي للتظاھرات السلمیة المؤیدة لحقوق األقباط والمنددة باال

رفت إعالمیا بأحداث التحریر أو شارع محمد محمود التي بدأت منذ  نوفمبر واستمرت إلى ما یقرب  ١٩ماسبیرو، والثانیة ھي ما عُ

  .من ستة أیام متواصلة 

في  حریض على العنف والكراھیة، وتضلیل الرأى العامحول جریمتي الت قیةرؤیة قانونیة حقو منھ فى الجزء األول یعرضحیث 

فى تغطیتھ  لتلفزیون المصريتلك الرؤیة مع األداء اإلعالمى  ل یة والدولیة ومدى تالقيضوء التشریعات والمواثیق القانونیة المحل

  . للواقعتین سالفتى الذكر

خباریة المباشرة المذاعة على قناة النیل لألخبار والقناة األولى رصد تحلیلي مبسط لعینة منتقاه من المادة اإل  الجزء الثانىویتناول 

التي غطت األحداث بما ینقلھا ویفسرھا للمشاھد والمتمثلة في النشرات اإلخباریة االعتیادیة والتغطیات    األرضیة والفضائیة المصریة

قت لحد التحریض على القتل كما في الواقعة األولى التي ارت الخاصة والمباشرة لألحداث لمحاولة بیان أھم أوجھ القصور المھني 

وإلى حد التضلیل والتشویھ الصارخ كما في الواقعة الثانیة، وركز التحلیل بشكل أساسي على رصد سیاسات الصیاغة التحریریة 

ة التغطیة اإلخباریة لألخبار وبحث مدى التزامھا الحیاد والموضوعیة والتوازن كأحد أھم معاییر ومحكات الحكم على جودة ورصان

  . من جانب التلفزیون الرسمي

وتنوع الرصد بین عدد من المؤشرات الكمیة والكیفیة التى أوضحت عدد من سمات القصور المھني فى منھجیة ومعاییر التغطیة 

یاغة وتوصیفات فیما یتعلق بموضوعیة إسناد األفعال ألطرافھا وتحري الدقة في ص  اإلخباریة، كعدم تحقق معاییر الموضوعیة

والمتمثل في وزارة الداخلیة  –أطراف الحدث، وموضوعیة التوازن حیث انحازت التغطیة اإلخباریة في أغلبھا إلى طرف دون اآلخر 

سواء في توصیف أفعال وردود األفعال أو حجب اغلبھا وتجاھل ذكرھا ورصد اإلصابات    -والمجلس األعلى للقوات المسلحة 

عتدى علیھ إلى الحد الذي یقلب حقائق األحداث وحاالت الوفاة لیظھ ى وطرفا مُ ر على طول خط التغطیة بأن ھناك طرفا معتدِ

ویشوھھا، واالعتماد علیھ كمصدر لحقیقة وتوصیف الحدث، ھذا إلى جانب خلل الموضوعیة األخطر المتمثل في خلط الرأي والتخمین 



ح بشكل مباشر في انتقاء األلفاظ والتوصیفات المختلفة لوصف األحداث أو والتھویل الشخصي بالوقائع الفعلیة للخبر والذي اتض

أطرافھا مما یفرض مسبقا توجھات وأحكام عامة تم تصدیرھا للجمھور المتلقي، وساعد على ذلك أیضا االنتقاء العمدي الداعم للتوجھ 

دون محاولة لنقد أو تقویم  - ضمون سیاسيذو م-من مصادر الرأي والتعلیق الخارجي، والذي أدى بدوره إلى انحیاز صارخ 

  . اإلدارة السیاسیة في التعامل مع الحدث" جرائم"إلجراءات و 

 ُ نتیجة عامة مؤداھا التورط المباشر لسیاسات اإلدارة باتحاد اإلذاعة والتلفزیون في أھم الجرائم السیاسیة التي إلى  ص التقریروخل

التحریض على العنف  من تاریخ مجتمعنا المصري أال وھي اللحظات حرجا ودقة ھددت األمن والسلم العام في لحظة من أكثر

والكراھیة، والتضلیل والتشویھ المتعمد وكالھما استھدف فئات وشرائح من المجتمع ضد أخرى، حیث نستطیع القول بأنھ كان ھناك 

یة والكثیر من األخطاء المھنیة في تغطیة اإلعالم أوجھ قصور في مراعاة معاییر الحیاد والتوازن والموضوعیة في التغطیة اإلخبار

ناتجة عن جمود وتكلس إداري لعملیة التغطیة اإلخباریة وعدم تأھیل اإلعالمیین بشكل مھني رصین لتغطیة مثل تلك   الرسمي المرئي

تم استغالل ذلك بشكل النوعیة من األحداث، ولكن ال یقتصر األمر على تشخیص األزمة تحت إطار الخطأ والقصور المھني حیث 

وتحریضي ومضلل لخدمة أھداف وتوجھات النظام  كزي ألن تتم صیاغة األحداث بشكل أثاريمنظم ومتعمد و بتوظیف سیاسي مر

  . السیاسي القائم

ب اتخاذ إجراءات المحاسبة الفعلیة وفتح تحقیقات موسعة لكشف المسئولین عن ارتكا بضرورة وتوصى مؤسسة حریة الفكر والتعبیر

التحریر والتطویر الجذري التحاد اإلذاعة والتلفزیون  تلفزیون المصري من جانب، والتوجھ الى دعم سیاساتمثل تلك الجرائم في ال

نمط الخدمة العامة وتحررھا من االرتھان لسلطة أي حكومة أو إلى بما یضمن تحول المنظومة اإلعالمیة المملوكة للدولة المصریة 

الرأي  ودعم حریات  تكریسمن تحقیق القدر المأمول من اإلحترافیة المھنیة بما یجعلھا أكثر قدرة على  مكنھانظام سیاسي، وت

  .والتعبیر واإلسھام في حمایة اإلطار الدیمقراطي قید التشكل اآلن في المجتمع المصري

 حكومیة مركزیة متكلسة الم كھیكل وفلسفةمن خالل عملھا على ذلك التقریر أنھ لن یتحقق ذلك إال بإلغاء وزارة اإلع المؤسسةوترى 

 منتقاة بآلیات حیادیة ونزیھة  في إدارة اإلعالم الرسمي في مصر واستبدالھا بمجلس أمناء مستقل مشكل من كوادر إعالمیة ومجتمعیة

  .تعمل على التطویر المنشود لمنظومة االعالم القومى فى مصر

  

  



  اإلعالم والتحریض

  ة عن أحداث ماسبیرو وفقاً للقانون الدوليمسئولیة الحكومة المصری
  

  الحظر القانوني للتحریض على العنف والكراھیة في القانون الدولي: أوالً 

حظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان التحریض على العنف أو الكراھیة ضد األفراد والجماعات، خاصة إذا اقترنت ھذه الدعایة 

من العھد  ٢٠رز القواعد المرساة بھذا الصدد تلك المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة بالتمییز الدیني أو العنصري، ومن أب

الكراھیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة تشكل إلى تحظر بالقانون أیة دعوة " الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة التي نصت على أن 

  .١"تحریضا على التمییز أو العدأوة أو العنف

ً  ٢سالفة البیان ٢٠الخاص بالمادة  ١١م التعلیق العام رقم ویقد الذي اعتمدتھ لجنة حقوق اإلنسان التابعة لمنظمة األمم المتحدة تفسیرا

ً ضد أیة دعوة  ً للفقرة الثانیة موجھا ً على التمییز أو العداالكراھیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة تإلى مبدئیا وة أو العنف، شكل تحریضا

 ٢٠اء كان لھذه الدعایة أو الدعوة أھداف داخلیة أو خارجیة للدولة المعنیة، وقد رأت اللجنة في ھذا التعلیق أنھ لكي تصبح المادة سو

ً ینبغي أن یكون ھناك قانون یبین بوضوح أن الدعایة والدعوة بالصورة الواردة في المادة تتعارض والسیاسة العامة، ویجب  فعالة تماما

على أن الدول األطراف التي لم تتخذ بعد التدابیر  ١١ومن ثم أكد التعلیق العام رقم . جزاء مناسب في حالة انتھاك ذلكأن ینص على 

، ینبغي أن تفعل ذلك، وینبغي أن تمتنع ھي نفسھا عن أیة دعایة أو دعوة من ھذا ٢٠الضروریة للوفاء بااللتزامات الواردة في المادة 

  .القبیل

ھذه  ٢٠ن ھناك عدة التزامات تقع على عاتق الدول األطراف في ھذا العھد بموجب الفقرة الثانیة من المادة ویبین مما تقدم أ - 

  :االلتزامات ھي 

ً على التمییز أو العداء أو العنفإلى االلتزام بسن تشریعات تحظر الدعوة  - ١   .الكراھیة التي تشكل تحریضا

حقوق المدنیة والسیاسیة بسن تشریعات رادعة ضد التحریض على العنف على ویعتبر التزام الدول األطراف في العھد الدولي لل

، إذ لم یكتف النص بحظر التحریض فقط، بل ألزم الدول األطراف ٢٠أساس عنصري، أحد مواطن قوة الفقرة الثانیة من المادة 

  .بضمان فاعلیة ھذا الحظر عن طریق تضمین بنیتھا التشریعیة ما یعززه

 .ع الدول األطراف في العھد عن أیة دعوة للكراھیة أو التحریض العنصريااللتزام بامتنا - ٢

أن الدول األطراف في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة التي لم تتخذ بعد التدابیر التشریعیة  ١١أوضح التعلیق العام رقم 

بغي أن تمتنع ھي نفسھا عن الدعوة للكراھیة أو ، ین٢٠الالزمة لتفعیل االلتزام النصوص علیھ في الفقرة الثانیة من المادة 

  .التحریض وإثارة العداء ضد طائفة أو طوائف معینة في المجتمع

  

                                                   
تاریخ بدء  ١٩٦٠دیسمبر/كانون ١٦المؤرخ في ) ٢١- د(ألف  ٢٢٠٠لألمم المتحدة  اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة -١

٤٩ ، وفقا ألحكام المادة ١٩٧٦مارس /آذار ٢٣: النفاذ   
١٩٨٣التاسعة عشرة اعتمدتھ لجنة حقوق اإلنسان في دورتھا   ١١التعلیق العام رقم -٢  .  



  : كافة االلتزامات الخاصة بالقضاء على أشكال التمییز العنصري -:ثانیاً 

وصدقت على ھذا  ١٩٦٦سبتمبر  ٢٨وقعت الحكومة المصریة على االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري في  

  : ، وتعھدت بموجب ھذه االتفاقیة باآلتي١٩٦٧مایو ١التوقیع في 

تتعھد كل دولة طرف بعدم إتیان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمییز العنصري ضد األشخاص أو جماعات ) أ(

  .ت العامة، القومیة والمحلیة، طبقا لھذا االلتزاماألشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جمیع السلطات العامة والمؤسسا

  .تتعھد كل دولة طرف بعدم تشجیع أو حمایة أو تأیید أي تمییز عنصري یصدر عن أي شخص أو أیة منظمة) ب(

یة تتخذ كل دولة طرف تدابیر فعالة إلعادة النظر في السیاسات الحكومیة القومیة والمحلیة، ولتعدیل أو إلغاء أو إبطال أ) ج(

  .إدامتھ حیثما یكون قائماإلى إقامة التمییز العنصري أو إلى قوانین أو أنظمة تكون مؤدیة 

تقوم كل دولة طرف، بجمیع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشریعات المقتضاة إذا تطلبتھا الظروف، بحظر وإنھاء أي تمییز ) د(

  .عنصري یصدر عن أي أشخاص أو أیة جماعة أو منظمة

تتعھد كل دولة طرف بأن تشجع، عند االقتضاء، المنظمات والحركات االندماجیة المتعددة األجناس والوسائل األخرى ) ھـ(

  .الكفیلة بإزالة الحواجز بین األجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنھ تقویة االنقسام العنصري

  :عنصریةااللتزامات الدولیة الخاصة بإسھام وسائل اإلعالم في مكافحة ال -:ثالثاً 

 ١٩٧٨نوفمبر  ٢٨في دورتھ العشرین المنعقد في ) الیونسكو ( أصدر المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة 

ً بشأن المبادئ األساسیة الخاصة بإسھام وسائل اإلعالم في دعم السالم والتفاھم الدولي، وتعزیز حقوق اإلنسان، ومكافحة  إعالنا

والفصل العنصري والتحریض على الحرب، نص على أن مكافحة العنصریة تقتضى إتاحة المعلومات على نطاق واسع  العنصریة 

ً عن ضرورة ضمان تنوع مصادر  ً، وأن وسائل اإلعالم الجماھیري ملتزمة باإلسھام األساسي في ھذا المقام، فضال وأكثر توازنا

وضوعیة والتأكد من صحة الوقائع التي تعرضھا وسائل اإلعالم، وفي ھذا السیاق المعلومات بما یتیح لكل فرد تكوین رأیھ بصورة م

نص اإلعالن سالف الذكر على أن وسائل اإلعالم یجب أن تعمل على إسماع صوت الشعوب المقھورة التي تناضل ضد جمیع أشكال 

  .التمییز العنصري والقھر

احترام حریة اإلعالم یقتضى نشر وجھات نظر أولئك الذین قد یرون أن  أیضا نص إعالن المؤتمر العام لمنظمة الیونسكو على أن

ً بالنشاط الذي یضطلعون بھ في سبیل مكافحة العنصریة ً جسیما   .٣المعلومات التي نشرت  أو أذیعت على المأل بشأنھم قد ألحقت ضررا

 ً   :أحداث ماسبیرو وانتھاك الحكومة المصریة اللتزاماتھا الدولیة - :رابعا

ت أحداث ماسبیرو حسب شھود العیان وتغطیة بعض وسائل اإلعالم، في قیام عدد من المواطنین المصریین بتنظیم مظاھرة یوم تلخص

التاسع من أكتوبر من حي شبرا وحتى منطقة ماسبیرو الواقع فیھا مبنى اتحاد اإلذاعة والتلفزیون، وبجرد وصول المتظاھرین قرب 

من المركزي بإطالق األعیرة الناریة ضد المتظاھرین، وقامت بعض العربات المدرعة التابعة ھذا المبنى بدأت قوات الجیش واأل

ً عن قیام عناصر مسلحة ترتدي الزى المدني برشق المتظاھرین بالحجارة والزجاج، ثم تبع ذلك قیام  للجیش بدھس المتظاھرین، فضال

                                                   
٣-http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=١٣١٧٦&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=٢٠١.html 



ً قیامھم بإطالق اإلعالم الرسمي بتوجیھ نداء تحریضي للمواطنین بالنزول للش وارع لحمایة قوات الجیش من متظاھرین أقباط زعم كذبا

  :ویتبین من ھذه الوقائع اآلتي. النار على قوات الجیش

قیام القوات التابعة للحكومة المصریة سواء من الجیش أو الشرطة بإتیان ممارسات من شأنھا التمییز العنصري ضد  - ١

ً على ھدم إحدى الكنائس بمحافظة أسوانمواطنین مسیحیین مصریین بسبب تنظیمھم ل   .تظاھرة احتجاجا

قیام الحكومة المصریة ممثلة في قوات الجیش والشرطة باستخدام وتشجیع مدنیین مسلحین على االعتداء على مظاھرة  - ٢

 .التاسع من أكتوبر

ازن بخصوص أحداث التاسع قیام الحكومة المصریة ممثلة في وزارة اإلعالم بعدم التزام الحیدة وعرض اآلراء بشكل متو - ٣

من أكتوبر بل وبتشجیع المواطنین على االعتداء على المتظاھرین وذلك بتوجیھ نداء تحریضي لھم بالنزول لحمایة قوات 

الجیش، مما أسفر عن نزول اآلالف المواطنین للشوارع وقیامھم باالعتداء على المواطنین المسیحیین ومحاولة تدمیر العدید 

 .من ممتلكاتھم

ً للقانون المصري -    :مسئولیة الحكومة المصریة عن مذبحة ماسبیرو وفقا

ارتكاب إلى أورد قانون العقوبات المصري العدید من األحكام التي تنظم التحریض على ارتكاب جنایة أو جنحة سواء وصل األمر 

من قانون العقوبات المصري  ١٧١/١لمادة الجرائم المترتبة على التحریض أم توقف عند مجرد الشروع في ارتكابھا، وفي ذلك تنص ا

  :على أن

كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جنایة أو جنحة بقول أو صیاح جھر بھ علنا أو بفعل أو إیماء صدر منھ علنا أو بكتابة أو " 

ى من وسائل العالنیة رسوم أو صور أو صور شمسیة أو رموز أو أیة طریقة أخرى من طرق التمثیل جعلھا علنیة أو بأیة وسیلة أخر

  .یعد شریكا في فعلھا ویعاقب بالعقاب المقرر لھا إذا ترتب على ھذا التحریض وقوع تلك الجنایة أو الجنحة بالفعل

  ".أما إذا ترتب على التحریض مجرد الشروع في الجریمة فیطبق القاضي األحكام القانونیة في العقاب على الشروع

ن العقوبات بالحبس  كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنایات القتل أو النھب أو الحرق أو من قانو ١٧٢كذلك عاقبت المادة 

  .وإن لم تترتب على التحریض أیة نتیجة ١٧١جنایات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص علیھا في المادة 

على التمییز ضد طائفة من طوائف  ١٧١دة بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المنصوص علیھا في الما ١٧٦وعاقبت المادة 

  .الناس بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة إذا كان من شأن ھذا التحریض تكدیر السلم العام

 وبتطبیق النصوص والمبادئ القانونیة سالفة الذكر على وقائع یوم التاسع من أكتوبر الماضي، نجد أن قانون العقوبات المصري یجرم

التحریض والتمییز ضد طوائف معینة في المجتمع، وھو ما اخترقتھ قوات الجیش والشرطة ومؤسسة اإلعالم الرسمي، بما یعنى أنھ 

ً حول وقائع قتل المتظاھرین والتحریض ضدھم، وبث أخبار كاذبة مفادھا قیامھم باالعتداء على  ً جادا ً جنائیا یجب أن یكون ھناك تحقیقا

  .قوات الجیش



ً للقانون المصري  ١٩ أحداث   :نوفمبر وتضلیل الرأي العام وفقا

، وھى من الجرائم المضرة بالمصلحة )نشر أخبار كاذبة ( یدخل فعل تضلیل الرأي العام بوصفھ إثم جنائي في إطار الجریمة المسماة 

ً لتعمد مرتكبھا تضلیل الرأي العام، وحملھ على تبنى وقائع غیر صحیحة، خاصة  إذا كانت مناقضة لما یحدث على أرض العامة، نظرا

ً لتنفیذ غرض معین   .الواقع، وكان فعل التضلیل متعمدا

من قانون العقوبات،  ١٨٨مكرر و  ١٠٢نظم المشرع المصري التجریم والعقاب في مسألة نشر األخبار الكاذبة بموجب المادتین 

ً وال " لى أن مكرر من قانون العقوبات ع ١٠٢حیث نصت الفقرة األولى من  المادة  یعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسین جنیھا

ً أو بیانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدیر األمن العام أو إلقاء الرعب بین  ً أخبارا تجاوز مائتي جنیھ كل من أذاع عمدا

  "الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة 

 " على أن  من قانون العقوبات ١٨٨كذلك نصت المادة 

یعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنیھ وال تزید على عشرین ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل 

 ً ً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا ً أو بیانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا إلى من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرھا أخبارا

  .إذا كان من شأن ذلك تكدیر السلم العام أو إثارة الفزع بین الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة, یرالغ

یقصد بنشر األخبار والبیانات الكاذبة، إعالن أو إنباء بأمور أو وقائع أو أحداث تثیر اھتمام المخاطبین أو بعضھم، وال یشترط أن 

ً، بل قد یكون قدیماً  ً على أنھا یكون الخبر معاصرا ، فالمھم أن تكون األخبار غیر معلومة للجمھور قبل النشر، وقدمھا صاحبھا كذبا

  .حقیقة ثابتة ومطابقة للواقع

تعتبر جریمة نشر أخبار أو بیانات كاذبة من الجرائم الشكلیة،  حیث تتحقق بمجرد نشر الخبر الكاذب دون تطلب نتیجة فعلیة، أي دون 

للسلم العام، كحدوث ارتباك أو ذعر أو وقوع ضرر فعلى بالمصلحة  عليفي العالم الخارجي بالتكدیر الف اشتراط حدوث تغییر ملموس

العامة، شأنھا في ذلك شأن جرائم التحریض غیر المتبوعة بأثر، فیكفي في ذلك قابلیة األخبار أو البیانات الكاذبة المنشورة لتكدیر 

  .اإلضرار بالمصلحة العامةالسلم العام أو إثارة الفزع بین الناس أو 

ً إلى  الفزع بین الناس، ھو كل سلوك یؤديویقصد بتكدیر السلم العام أو إثارة  اإلخالل بسالمة المجتمع الداخلي، مما قد یھىء مناخا

  .لوقوع عدد من الجرائم

 

 

 



  التحریض على العنف والكراھیة..ماسبیرو مذبحة

  - : ٤)٢٠١١أكتوبر  ٩األحد (خلفیة عن مذبحة ماسبیرو 

ا من منطقة دوران  ً تمت الدعوة للمظاھرة یوم التاسع أكتوبر و التي جمعت مشاركین في مسیرة سلمیة بدأت الساعة الرابعة عصر

التندید بھدم كنیسة مارجرجس بقریة الماریناب التابعة لمركز إلى شبرا مع مشاركین في وقفة صامتة أمام مبنى التلیفزیون تھدف 

وان؛ وبتواطؤ من محافظ أسوان وأجھزة األمن ھناك، الكنیسة التي مورست فیھا الشعائر طوال ثمانین عاما بدعوى إدفو، بمحافظة أس

بعض المجموعات المتعصبة من المسلمین في االعتداء على  - في األونة األخیرة- أنھا بدون ترخیص، وھو المبرر الذي باتت تستخدمھ 

ن ارتكاب جرائمھا، بتفعیل القانون وعقاب المحرضین والمتورطین والمنفذین، تمت الكنائس، وبدال من أن تردعھا السلطات ع

استعارة منھج وأدوات نظام الرئیس المخلوع مبارك الذي احترف أن یضرب بالقانون عرض الحائط، ودأبت أجھزتھ األمنیة على عقد 

وھو ما جعل المتعصبون یدركون أنھم سیظلون . جلسات صلح عرفیة تضیع معھا حقوق الضحایا ویفلت بھا المجرمون من العقاب

بمأمن من المحاسبة أمام أجھزة الدولة والسلطات الحاكمة، باإلضافة لفض اعتصام األقباط أمام ماسبیرو بالقوة قبل عدة أیام،فانطلقت 

سة الدولة في التعامل مع المسیرة مطالبة بحقوق التظاھر السلمي لألقباط و باعتذار رسمي عن فض االعتصام بالقوة و لرفض سیا

  .مبنى اإلذاعة و التلیفزیونإلى قضایا األقباط،تنطلق المسیرة من دوران شبرا في الساعة الرابعة مساء و تستمر حني تصل 

مامھا و سبیرو محاطا باألسالك الشائكة و أفي انتظار وصول المسیرة الكبیرة تجمع بعض المتضامنین معھا أمام ماسبیرو،وجدوا ما

  .ئھا رجال الشرطة العسكریةورا

كل  رب وصول المسیرة تم عمل كردون علىفي الطریق شاھد النشطاء سیارات شرطة ملیئة باألمن المركزي و ضباط شرطة،و بق

و حاول . ھناك من الشرطة العسكریة و بدأوا یطلقون النار في الھواء من أمام و خلف األسالك الشائكة و من الكردونإلى من سبقھا 

المتظاھرین الخروج و االنضمام للمسیرة الكبیرة،و بدأ مسلسل الھلع و الرعب،فتم قطع الكھرباء عن المنطقة تماما و جرى  بعض

المتظاھرون في كل مكان نتیجة العتداء قوات الشرطة العسكریة علیھم بشكل مباشر عن طریق الركل أو الضرب بالعصي أو عن 

  على المتظاھرین، طریق إطالق الرصاص الحي في الھواء و

قوات الشرطة العسكریة بلطجیة بزي مدني و أسلحة بیضاء،كانوا یتصیدون المسیحیین و یقتلونھم أو إلى في نفس الوقت انضم  

یضربونھم حتى اإلغماء و أي متظاھر كان یحاول الفصل سواء مسلم أو مسیحي كان یتم االعتداء علیھ في وجود قوات الشرطة 

المشھد بالقنابل المسیلة للدموع،و بضرب و سحل و اعتقال إلى بعد قلیل انضمت قوات األمن المركزي  العسكریة كمتفرج،و

قوات الشرطة العسكریة لبعض جثث  يالمتظاھرین حتى منطقة وسط البلد و الشوارع الجانبیة،و ھنا تختلف الشھادات،حول رم

أي مسیحي  في التعدي علىي مدخل عمارة قریبة،و عن اشتراكھم المتظاھرین في النیل قرب ماسبیرو،و حول تجمیع بعض الجثث ف

ق الشھادات استخدامھا للرصاص الحي ضد المتظاھرین،و تتف البلطجیة،و لكن تتفق الشھادات علىموجود في المنطقة مع مجموعات 

–  ً   .دھس المتظاھرین بمدرعة تابعة للجیش أمام ماسبیرو على –المصورة أیضا

ا لما تم ً ، فقد قامت الشرطة العسكریة واألمن )جریمة ماسبیرو(توثیقھ في لقطات الفیدیو وشھادات شھود العیان على  إذن فطبق

المركزي بتفریق المتظاھرین عن طریق استخدام المدرعات في دھسھم وإطالق األعیرة الناریة علیھم، وقام المتظاھرون برشق أفراد 

  .ثم قام الجانبین بتبادل التراشق بالحجارةاألمن بالحجارة وإحراق مدرعة تابعة للجیش، 

                                                   
 .ق اإلنسان على خلفیة األحداثالبیان الصادر عن عدد من منظمات المجتمع المدني و حقو  –من شهادات موثقة من مركز الندیم  ٤



ا آخر عندما انضم لصفوف الجیش في ھجومھا على المتظاھرین حو  ً الساعة التاسعة مساءً مواطنین بزي  اليواتخذت األحداث منعطف

ر والفر وإطالق المسلمین من منطقتي بوالق أبو العال وغمرة، واستمرت عملیات الك اليمدني، وتواردت الشھادات بأنھم من األھ

  .الغاز المسیل للدموع واألعیرة الناریة من أفراد الجیش والشرطة حتى ساعة متأخرة من المساء

إلى تماما من الحراسة،حتى اضطر بعض النشطاء و المتضامنین  اليالمستشفي القبطي،و الخإلى كان المصابین و الشھداء یذھبون 

القبطي و مجموعة  المستشفىاألحیان،و ظلت ساحة معركة حتى تفرق الجمیع بین من ھجمات البلطجیة في بعض  حراسة المستشفى

ً ألن قوات الشرطة العسكریة أغلقتھ من مداخل عبد المنعم ریاض و إلى حأولت العودة  میدان التحریر،و لكنھا لم تنجح في ذلك نظرا

  .محمد بسیوني و طلعت حرب

خالل تلك األحداث وقطع البث ) ینایر ٢٥(وفضائیة ) الحرة(لمكاتب فضائیة  و كذلك تم اقتحام من قبل فرق الشرطة العسكریة

وتشیر دالالت كثیرة بوجود صلة مباشرة بین . المباشر عنھما، و كان ھناك الدور التحریضي الذي قام بھ اإلعالم الرسمي التابع للدولة

ورة والمتظاھرین المؤیدین لحقوق األقباط، لمجااطق االمن اليھذه األحداث وما تبعھا من اشتباكات ذات صبغة طائفیة بین أھ

ا عن إطالق  ً والتحریض السافر من اإلعالم الرسمي ضد المتظاھرین، حیث تخلى التلفزیون الرسمي للدولة عن المھنیة وأذاع أخبار

الضحایا إلى ات، دون اإلشارة المتظاھرین األقباط أعیرة ناریة على جنود القوات المسلحة تسببت في قتل ثالثة جنود وإصابة العشر

 من المتظاھرین اللذین تم تجاھلھم تماما، كما بلغ انعدام المسئولیة لدى القائمین على الجھاز اإلعالمي الرسمي حد أن أذاع التلیفزیون

  “اعتداءات المتظاھرین األقباط”الشارع وحمایة الجیش من إلى نداء تحریضي موجھ للمواطنین المصریین للنزول 

خضم األحداث ألقت الشرطة العسكریة القبض على عدد غیر محدد من األشخاص في نفس الیوم، وقررت النیابة العسكریة حبسھم  في

ا على ذمة التحقیق، و راح ضحیتھا ما ال یقل عن  ً ً و ٢٥خمسة عشر یوم   .مصابًا، بعضھم كان في حالة حرجة ٣٠٠قتیال



   - :ختیار العینة منھجیة التحلیل و ا

دقیقة من التغطیة اإلخباریة المباشرة في فترة وقوع الحدث من قناة النیل  ٢٧٠اعتمد التقریر على تحلیل مادة مرئیة حجمھا  : أوال

وتم التركیز بشكل أساسي على اإلفادات المیدانیة من خالل  ٥).تم الحصول علیھا من قناة الیوتیوب الرسمیة للنیل لألخبار(اإلخباریة 

دیو ھاتفیا مع المراسلین المیدانیین إلى جانب البیانات اإلخباریة التي یلقیھا مذیع النشرة شفھیا وصفا لألحداث، حوار مذیع األستو

  .ورصد صیاغات األخبار على سترابات األخبار األساسیة 

  : وكانت أدوات التحلیل كاآلتي  

 ى األخبار والمراسلین المیدانیین على مدار المدةالتفریغ المكتوب للمادة اإلعالمیة الخبریة الملقاة بشكل منطوق من مذیع.  

 تحلیل مدمج لبعض المؤشرات الكمیة والكیفیة للمادة الخبریة.  

  الرئیسیة"تحلیل صیاغات وتتابع النصوص اإلخباریة على األحزمة العاجلة "News Straps 

   الخ .. ومسئولین رسمیین خبراء وأطراف معنیة وشھود عیان(تحلیل كیفي لنوعیة االتصاالت الھاتفیة بـ( 

  " ) رشا مجدي"، اإلعالمیة "أسامة ھیكل"وزیر اإلعالم (االستعانة بعدد من التصریحات الصحفیة المختلفة لمسئولین إعالمیین  :ثانیا

الم الرسمي في أھم ما تم نشره والتصریح بھ عن تقریر اللجنة اإلعالمیة المستقلة التي شكلھا وزیر اإلعالم لتقییم أداء اإلع :ثالثا

  .تغطیة الحدث
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  ومذبحة ماسبیرو..تحلیل التغطیة اإلخباریة لقناة النیل لألخبار

  ؟؟" أقباط" ھل كانوا حقا متظاھرین

دورا ھاما في تشكیل  وإنما أیضا تلعب وحسب یحدث" ما"اللغة المستخدمة في صیاغة الخبر الوسیط الناقل األھم لیس في شرح تعتبر 

ن كان ذلك ینطبق بشكل عام على صیاغات األخبار واألحداث فإنھ یكون ذو تأثیر یحدث، وإ" لماذا؟"مھور حول الج اتجاھات ووعي

أقوى في تغطیة حدث یمثل أزمة كبرى تھدد األمن والسلم االجتماعي من جانب، وعندما تتعلق اللغة بتسمیة أطراف الحدث التي تفتح 

ء األسباب والدوافع وراء الحدث في وقت ما زال فیھ الواقع ضبابیا وغیر واضح مساحة ھامة لعقلیة ووعى الجمھور في استقرا

ولیس ) نقل الحدث(كتفسیر وتوصیف للحدث عندما یكون في مرحلة  اإلعالميالمعالم ولیس ھناك أسباب واضحة یصدرھا الجھاز 

  .تفسیره

المتظاھرین بالـ لألخبار ھو الحرص واإلصرار على وصف فمن أكثر االنحیازات التي رصدناھا في التغطیة اإلخباریة لقناة النیل 

من المجتمع المصري  عریضةقطاعات تراھا التي ضمنیا وضع فئة من فئات المجتمع المصري في مقابل المؤسسة  مما یعني" أقباط"

"  المجلس العسكري"خلطت بین  أنھاإلى جانب   تلك اآلونة،في ة المصریة و األھم واألقوى و المسئول عن إدارة الدولالكیان الراسخ 

فى سیاق تغطیة الحدث  في اإلشارة للمجلس العسكريوجنوده بشكل عام  دارة السیاسیة وبین الجیش المصريكجھاز مسئول عن اإل

ن ھا، فضال عن ما تم نسبھ لتلك الفئة ممنة كلھا و لیس فقط الفرع السیاسي المؤسسة العسكری معمما یعني ضمنیا أن الصدام كان ،

  .أفعال اعتداء وقتل ألفراد القوات المسلحة

ولم نجد على مدار رصد التغطیة أدنى محاولة لتوصیف أكثر موضوعیة وأكثر مراعاة لحساسیة وخلفیات التوتر االجتماعي الطائفي 

  .في مصر

ھرین بأنھ غیر واضح ومحدد ن في توصیفھم لطرف المتظاھ على مدار التغطیة أكد المراسلون المیدانیوأن..والتساؤل الذي نطرحھ 

المتظاھرین الواقفین أمام ماسبیرو إلى وال یمكن الجزم بھویتھم واتجاھاتھم، ففي بدایة الحدث قسم المراسلین طرف المتظاھرین 

ومع مرور الوقت استطاع المراسلین استیضاح أن ھناك عناصر مثیرة للشغب غیر المتظاھرین  والمتظاھرین القادمین من شبرا،

تعدیالت وتوضیحات في الصیاغات األساسیة لألخبار سواء في بیانات مذیع األستودیو إلى لمیین، ولكن لم تنعكس تلك اإلفادات الس

  ".المتظاھرون األقباط"الرئیسیة أو على شریط األخبار الرئیسي، حیث ظل التوصیف طیلة فترة التغطیة بأنھم 

دقیقة سواء على لسان مذیع  ٢٧٠على مدار " أقباط"في مقابل إقرانھا بوصف  "متظاھرین"وبالرصد الكمي لعدد مرات ذكر كلمة 

  :وجدنا اآلتي األستودیو أو المراسل،

  "متظاھرین أقباط"كلمة   "متظاھرین" كلمة 

  مرة ٣٥  مرة ٢٨

كر أغلبھا في سیاق االختصار أثناء حوار مذ" متظاھرین"مع مالحظة أن كلمة  ُ ُذكر في معرض الحوار؛ حیث ذ یع األستودیو مع ت

 رئیسیةفي معرض صیاغات إخباریة " اطأقب"المراسلین  أو من المراسلین أنفسھم في سرد األحداث، على عكس إقرانھا بصفة 

  .ساسي في الحدثاألفاعل للألحداث كتوصیف دقیق ل



المتظاھرین المحتجین على التعدي المتظاھرین المؤیدین لحقوق األقباط، أو : فھل كان من الممكن أن تكون تسمیة طرف المتظاھرین

  .!في المسیرة؟" مسلمین"على الكنائس ؟؟ خاصة بعد أن ثبت وجود متظاھرین 

  ھل كان ماسبیرو متوازنا في تغطیة الحدث؟؟

في  الداعم لمعیار الحیادیة التامة ضرورة أن یتسم بالتوازنإلى  –وخاصة اإلعالم الرسمي الممثل للدولة  – اإلعالميیحتاج األداء 

 ھویل والتضخیم والتصعید الذي یؤديالتإلى  تھدیدا عاما للمجتمع فال یجنح نقل وتغطیة األخبار الخاصة باألزمات الكبرى التي تمثل

التھوین الذي یقلص من حجم الخطورة الحقیقیة التي تنطوي علیھا إلى وال یمیل  مزید من اإلثارة والقلق لدى الجماھیر عامة، إلى 

  .حو قد یولد مزیدا من األزماتاألزمة على ن

  .الجھاز اإلعالمي عددا من العناصر المتعلقة بالحدث وأن یكون متوازنا في تغطیة كل عنصر منھا عيولتحقیق التوازن یجب أن یرا

ارخا خلال ص طراف األزمة، نجد أن ماسبیرو عانىالتي یقوم بھا كل طرف من أ التوازن في توصیف ونقل األفعالفمثال فیما یخص  

ترسیخ صورة حول الطرف المقابل لقوات الجیش وھم المتظاھرون بأنھم إلى دقیقة من التغطیة اإلخباریة أدى  ٢٧٠على مدى 

إلى مجموعة من المجرمین والمعتدین المسلحین الذین قاموا بقتل جنود القوات المسلحة بأسلحة ناریة والتعدي علیھم بالضرب والسب 

قوات الجیش، ویُلخص الجدول إلى ماسبیرو، فیما ینسب كل األفعال الھادئة والعاقلة الحتواء األحداث  جانب محاولة اقتحام مبنى

أھم ما جاء من صیاغات على لسان مذیع األستودیو أو المراسلین المیدانیین في وصف أفعال كل طرف أثناء فترة األزمة تتابعیا  اليالت

قوات الجیش : وقد تم تحدید طرفین رئیسیین في الحدث وھما شرة أثناء وقوع األحداث،دقیقة من التغطیة الحیة المبا ٢٧٠على مدى 

  .من جانب آخر" األقباط"والشرطة والدفاع المدني من جانب، والمتظاھرین 

 

  رد الفعل/ الفعل 

  "األقباط"المتظاھرین   قوات الجیش والشرطة والدفاع المدني

 التواجد أمام ماسبیرو  

  بالحواجز فرض كردون أمني

ماسبیرو مبنى الحدیدیة أمام 

 وإغالق كل مداخلھ 

  حاول الجیش أن یجعلھم یقفوا

  بجانب الطریق

  إطفاء الحرائق 

  محاولة السیطرة  - التعامل بھدوء

 على الموقف

  الجیش یقوم بمحاوالت عالج

 المصابین المتظاھرین

 لكورنیشقطع طریق ا  

 رشق قوات الجیش والشرطة بالحجارة 

 على قوات الجیش"الرش"إطالق الرصاص  

  أشعلوا النیران في عدد من العربات التابعة للقوات

  المسلحة

  أحرقوا عدد من السیارات على كورنیش النیل وأتوبیس

  نقل عام

 تحطیم العربات المتواجدة أمام مبنى ماسبیرو 

 محاصرة ماسبیرو من جمیع الجھات 

 محاولة اقتحام مبنى ماسبیرو  

 رشق بالزجاجات الحارقة والمولتوف  



  لم تأت "االمتناع عن إطالق النار

  "إلیھم أوامر بذلك

  سب الجنود والموظفین الذین یتابعون األحداث من

  ماسبیرو

عتدى علیھ،   كافة نستطیع أن نرى ونالحظ أن الصیاغات الخبریة  قامت بوضع طرف في خانة الھادئ والعاقل والمصاب والمُ

  .مما یدعم إستعداء وتأجیج الرأى العام تجاه طرف فى مقابل اآلخر ر مبررةوطرف آخر ذو أفعال جنونیة خرقاء غی

وھذا ما سوف یتضح حینما نستعرض كافة الصیاغات الخبریة التي تندرج تحت إطار التفسیر والتعلیل ألسباب وقوع الحدث،  

  :ونعرض منھا األمثلة التالیة

 ماسبیرو كانوا  رین الذین كانوا واقفین أمام مبنىن المتظاھأقول إأنا   :النصف ساعة األولى على لسان المراسل المیداني

سلمیین، لكن المظاھرة القادمة من شبرا من الواضح أنھا لم تكن سلمیة بشكل ما ألنھم قطعوا الطریق وحینما حاول الجیش 

أن یطلق أعیرة ناریة أن یجعلھم یقفون بجانب الطریق أطلقوا علیھ نوع من الرش أو من الرصاص علیھ، فاضطر الجیش 

 رمي علىصوتیة في الھواء لیفرق المتظاھرین، وإذ فجأة تحول المتظاھرون قنابل من الزجاج وكراسي وأخشاب وأدوات ت

  ..القوات المسلحة

  ماسبیرو مبنى قامت قوات األمن بفرض كردون أمني بالحواجز الحدیدیة أمام .... :النصف ساعة الثانیة على لسان المذیعة

وقاموا مبنى بل المتظاھرین بعد أن حاول بعض المتظاھرین بالفعل اقتحام الق كل مداخلھ لضمان عدم اقتحامھ من قِ وإغال

  ....تصاعد األمور بھذا الشكلإلى  التعامل السریع من الجیش مما أدىإلى  من بالحجارة مما أدىبرشق قوات األ

 أحداث  اإلذاعة والتلیفزیون احتجاجا علىمبنى إلى ث بمسیرة جاءت بدأت األحدا... :النصف ساعة الرابعة على لسان المذیع

في محاولة للتظاھر  عشرة آالف قبطي من منطقة شبرا اليقریة المریناب وبعد ذلك انضمت للمسیرة مظاھرة تضم حو

زیون لتأمینھ، تم ھذه اإلذاعة والتلیفمبنى احتكاك ومحاولة الستثارة جنود الجیش والشرطة المتواجدة أمام إلى وتحول األمر 

االحتكاك ونتج عنھ الكثیر من المناوشات التي انتھت باستشھاد ثالثة من جنود الجیش وإصابة مائھ، وأیضا بحسب حصیلة 

  .إصابات في صفوف المتظاھرین ٩أولیة، ھناك 

  عشرة آالف في مسیرة  انضم إلیھا هوبدأت األحداث الیوم من خالل تظاھر.....:النصف ساعة السادسة على لسان المذیع

تصریحات وصفت بأنھا مستفزة من جانب محافظ أسوان فیما یتعلق بأحداث قریة على قادمة من منطقة شبرا احتجاجا 

اتحاد اإلذاعة والتلیفزیون مع قوات الجیش المتواجدة أمامھ لتأمینھ وتبادلوا إلقاء مبنى المریناب، واحتك المتظاھرون أمام 

  ...الروایات من صفوف جنود الجیش أنھ تم إطالق النار علیھم الحجارة علیھم وبحسب

والذي یعتبر مؤشر عملي حول حجم الحدث  ،التوازن في تغطیة اإلصابات والقتلى من الجانبینخر على خلل التوازن، ھو ،،، ومثال آ

عتدى علیھ، فنجد على مدار أكثر من  عتدى والطرف المُ ساعتین من بدایة تغطیة الحدث تزاید وتحدید فعلى یوضح من ھو الطرف المُ

العشرات من المصابین ثم مائھ مصاب، في حین إلى ومن مصاب واحد ،ثالثة شھداء إلى عدد القتلى في صفوف الجیش من شھید 

  !! "متظاھرین ٩إصابة "ظلت على جانب المتظاھرین 

 ١٢مصاب و ١٤٠ة لتغطیة الخبر كان اإلعالن عن وبأول تصریح لوكیل وزارة الصحة في النصف ساعة األولى من الساعة الثالث

  !نھ ال قتلى من جنود القوات المسلحة أ قتیل من الطرفین،لتتزن بعد ذلك التغطیة بین إصابات وقتلى الطرفین، ولیتضح الحقا



  :دقیقة ٢٧٠ى مدى القتلى والمصابین من جنود القوات المسلحة في مقابل المتظاھرین عل عدادأرصد لتغطیة  ویوضح الجدول التالي

  

  

  المساحة الزمنیة
صیاغة معلومات المصابین والقتلى من الجیش 

  والشرطة

صیاغة معلومات المصابین والقتلى من 

  المدنیین

  إصابات من المتظاھرین ٩   شھید وعشرین مصاب من الجیش   النصف ساعة األولى

  النصف ساعة الثانیة
 شھیدان وثالثین مصاب من القوات المسلحة  

 ان وأكثر من ثالثین مصابشھید  

 إصابات من المتظاھرین ٩  

  متظاھرین  ٩إصابة نحو    استشھاد ثالثة من جنود الجیش وإصابة العشرات    النصف ساعة الثالثة

  النصف ساعة الرابعة

  ثالثة شھداء وعشرات المصابین معظمھم في حالة

  خطیرة من الجنود

 استشھاد ثالثة جنود وإصابة مائة  

 فوف المتظاھرینإصابات في ص ٩  

  النصف ساعة الخامسة

 مائة مصاب من قوات األمن اليثالثة شھداء وحو   …………  

  مصاب ١٤٠إلى عدد المصابین من الطرفین وصل  

 "تصریح على لسان وكیل وزارة الصحة باتصال ھاتفي"  

 قتیال ١٢إلى ارتفاع عدد الوفیات جراء أحداث ماسبیرو : اإلستراب  

  النصف ساعة السادسة

 قتیال ١٢إلى تفاع عدد الوفیات جراء أحداث ماسبیرو ار  

  مصاب ١٤٠قتلى و ٣: تصریح وكیل وزارة الصحة  

  قتیال ١٧إلى ارتفاع عدد القتلى  

  النصف ساعة السابعة

  بحسب تصریحات وزارة الصحة " مصاب  ١٥٩قتیل و  ١٩إلى ارتفعت حصیلة القتلى" 

 حالة وفاة ومعھد ناصر  ١٧استقبل أربعین مصابا  أوضح بیانا لوزارة الصحة أن المستشفي القبطي

مصابین  ٣مصابا والقصر العیني  ١٤مصابا، وبوالق العام  ٢١مصابا  والھالل استقبل  ٥٧استقبل 

  مصابا وحالتي وفاة ٢١وكوبري القبة 

تین كاملتین وھم بدایة وذروة فنجد أن التوازن في التغطیة اإلعالمیة لمعلومات اإلصابات والقتلى عانت خلل شدید على مدار ساع

وكانت وتیرة تزاید أعدادھم أسرع كثیرا من الرصد ،ومصابین من الجنود والقوات المسلحة " شھداء"الحدث، حیث ركزت على وجود 



المتظاھرین "الخبري إلصابات وقتلى الطرف اآلخر، مما یعطى انطباع بالذعر وبوجود مجزرة لرجال القوات المسلحة على أیدي 

  !!!  "قباطاأل

جانب أیضا أنھ في مقابل الذكر التفصیلي والمتزاید لقتلى ومصابي جنود القوات المسلحة وعدم تحدیث أي بیانات عن الجھة إلى 

مع الجنود والضباط المصابین بوحدة  نیین، تم أیضا إذاعة فقرة مصورة في النصف ساعة الرابعةالمقابلة من المتظاھرین والمد

صارخ في التغطیة التوازن العدم  زاد منمما ،بماسبیرو وإجراء حوارات مصغرة معھم حول شھاداتھم على األحداث الرعایة الطبیة 

تعداءه على للذعر الشدید واس یؤدى بھتبنى المشاھد التجاه صارخ وواضح حول حقیقة األحداث إلى یدفع والذى اإلخباریة للحدث 

  . في غالب وقت التغطیة) المتظاھرین األقباط( الطرف اآلخر للحدث والذي تركزت تسمیتھ بـ

  من ھو المصدر الحقیقي للخبر في ماسبیرو ؟؟

وخاصة (ومن الجدیر بالذكر أیضا حول تغطیة المراسلین المیدانیین لإلصابات وحاالت الوفاة أنھم لم یفیدوا على مدار كامل إفاداتھم 

بأنھم شھدوا بأعینھم حاالت إصابات بالطلق الناري بین جنود القوات المسلحة، ) المراسلة المتواجدة بوحدة الرعایة الطبیة بماسبیرو

حیث انحصر وصف اإلصابات بأنھا ناتجة عن الضرب بالحجارة والعصي والتأكید على أن واقعة إطالق النار على جنود القوات 

  -:إلفادات المراسلین عن اإلصابات والقتلى  شھادات حیة بأعینھم، ونورد أمثلة أيوروایات لم یشھدوا لھا  أقاویلالمسلحة ھي 

  الرأس، لكن ما علمتھ إنھا على واإلصابات متنوعة ما بین خبطات ...... :.المراسلة المیدانیة من وحدة الرعایة بماسبیرو

وردت حد المصابین بطلق ناري وفقا للمعلومات التي ات بالشوم والعصي، وال یوجد ھنا أإصابات كلھا بالحجارة أو بخبط

  ....إلینا ولكن قد یكون ھناك تضارب في المعلومات

  في النصف ساعة الرابعة حوار بین المذیع والمراسلة المیدانیة بالوحدة الطبیة بماسبیرو : 

ویل أن ھناك إطالق نار من اأن معظم اإلصابات نتیجة إلقاء حجارة، وھناك حدیث ومعلومات واق يأنتي تحدثت:.... المذیع

  وجود إطالق نار ؟إلى الجیش، ھل من خالل اإلصابات والوفیات الموجودة لدیك ما یؤشر على  المتظاھرین

  .ن ھناك إطالق نارياك إطالق نار لكن الروایات تقول إما رأیتھ بعیني ال یجزم أن ھن:... المراسلة

  ة قذف بالحجارة؟الروایات تقول أن ھناك إطالق نار علیھم لكن ما رأیتیھ بعینك ھي إصابات نتیج: المذیع

شھد طلق ناري بعیني، وما أراه اآلن ھو إصابات بالحجارة لكن ھناك عدد من جنود األمن المركزي نعم لم أ: المراسلة

  .یؤكدون أن ھناك طلق ناري ولكن ھذا لم أراه بعیني

، فھل نستطیع "نار على جنود الجیشالمتظاھرون األقباط قاموا بإطالق ال" وعلى الرغم من ذلك ظلت الصیاغة األساسیة للخبر بأن  

لماذا كان اإلصرار على خبر قوى وصادم ومثیر دون أدنى تأكید من قبل المراسلین المیدانیین أو بنسب الخبر أو : أن نتساءل 

  التصریح لمصدر مسئول من القوات المسلحة ؟؟

خبار بماسبیرو ھي واقعة إذاعة أول خبر عن عن من ھو المصدر الثاني الخفي في صیاغة األ ومثال یوضح أھمیة ذلك التساؤل

  :استشھاد احد جنود القوات المسلحة في النصف ساعة األولى من تغطیة الحدث 

  وكان نصھ) في النصف ساعة األولى(أول تصریح جاء بسقوط شھید وعشرون مصابا من القوات المسلحة: 



ھذا الخبر العاجل، حیث سقط شھید وعشرون مصابا، من جنود أن تبقي معي لنذیع ) المراسل المیداني (أرجو حسام : المذیع

  الجیش بعد إطالق النار علیھم من قبل المتظاھرین

وعلى الرغم من تواجد  دون ذكر مصدر الخبرجاء بإذاعة مباشرة كالمیة على لسان مذیع األستودیو في النصف ساعة األولى، وقد 

  !!فمن ھو مصدر الخبر؟؟ .ھاتف لحظة مقاطعتھ وإذاعة الخبرالمراسل المیداني معھ من أمام ماسبیرو على ال

العاشرة "ومحاولة الستجالء أو طرح إجابة ما على ذلك التساؤل،نستدعى جزء من المداخلة التلیفونیة للمذیعة رشا مجدي في برنامج 

حریض على القتل ودعوة المواطنین بعد تعرضھا لھجوم ونقد شدید حول تعلیقھا على األحداث أثناء وقوعھا واتھامھا بالت "مساء

  ..  المصریین النزول لحمایة جنود القوات المسلحة

" أقباط یرشقون القوات المسلحة"اللى ھى اتكتبت ..إن االستراب اللى اتكتبت تحت ..اللى حصل عشان أوضح  :رشا مجدى 

وإدى ..مسئول إدى الخبر ده للنایل تى فى ھذا ال..مسئول ما ..من شخص ما ..تم ملى الخبر ده للمحررین وللناس ..أو كدة

  .....وإدى الخبر ده لقناة النیل لألخبار..الخبر ده ألخبار مصر

ألن اللى بیشتغل فى التلفزیون معندوش القدرة ان ھو یاخد خطوة أو یكتب خبر زى ده على سترابة من غیر ما یكون 

بس األخطاء مكانتش ال من ..عالم قاللك ان فى أخطاء فزى ما وزیر اإل..علشان أكون واضحة ..خالص..مسئول مدیھالھ

  .....وال من المذیعین اللى كانوا بیدیروا العملیة ساعة الموضوع ده ..المحررین 

بس المشكلة فى ...أنا مستعدة سیب اإلعالم فى اللحظة دى وأمشى اذا كانت المشكلة ھى رشا .. من دلوقتى بعلنھالك 

  وبقالنا كتییر تایھیین.. ھم اللى مخلیین المذیعین تایھیین ..لقائمین على العملیة االعالمیة فى ا..القائمین على الخبر 

 لماذا نعتبر ماسبیرو محرضا ؟؟

 متوازن في التحریض أو استعداء أطراف خارج الحدث لتكن جزءاالغیر طقي بین دور التغطیة اإلخباریة ونستطیع أن نجد رابط من

بل المراسل المیداني أكثر من ساعة من تغطیة غیر متوازنة من قِ  اليبعد حو عندما تم اذاعة اول خبرمن الحدث مع طرف ضد آخر، 

، وتكمن األزمة األكبر في شكل صیاغة )بوالق أبو العال اليأھ( وھم أثناء حواره مع المذیع عن دخول طرف ثالث في مشھد األحداث

ودورھم في تأمین منطقة الكورنیش والحول دون اشتباك المتظاھرین  اليل األھیجابیا حول نزولمراسل للخبر الذي أعطى انطباعا إا

  -: اليوكان كالت مع جنود القوات المسلحة،

 )أول إعالن عن توجھ مواطني بوالق أبو العال لمھاجمة المتظاھرین األقباط ) في النصف ساعة الثالثة:- 

 ھل تسمع ھذه الصیحات الشدیدة اآلن؟:المراسل المیداني 

 .نعم أسمعك: المذیع

من الواضح أن بعض المواطنین من منطقة بوالق یحاولون الھجوم على المتظاھرین األقباط ال ادري لماذا، : المراسل المیداني

بعضھم یقول أن رؤیتھم للعساكر وھي تموت وتصاب أمامھم دفعت بعض المواطنین من المناطق المحیطة بماسبیرو یحاولون 

 .ع المتظاھرین، ولكن الشرطة تحجز بین الفریقینالدخول والتعامل م

  وفي النصف ساعة الخامسة في حوار بین المذیعة والمراسل المیداني من أمام الكورنیش بالقرب من وزارة الخارجیة :  

الجیش بعد منذ قلیل ذكر لنا موفدنا أن الكثیر من أھالي بوالق یتجمعون ویستعدون لالتجاه لمنطقة ماسبیرو لحمایة : المذیعة

 .سماعھم عن االشتباكات بین المتظاھرین والجیش



ماسبیرو، المئات والكثیر منھم  نعم ھناك المئات من أھالي بوالق یتجمعون في المنطقة بین وزارة الخارجیة و: مراسل الكورنیش

 .یحاولون تأمین المكان والقضاء على أي مناوشات بین المتظاھرین والجیش

 سة في حوار بین المذیعة ومراسل الكورنیش في النصف ساعة الخام : 

 .كان فیھ مشكلة بأنھ المتظاھرین األقباط قطعوا الطریق وكان فیھ مشكلة أن سیارات اإلسعاف أن تصل للمبني: المذیعة

ة، الطریق اآلن مفتوح في قدومھا من ناحیة وزارة الخارجیة وسیارات اإلسعاف تمر بسھولة وترجع بسھول: مراسل الكورنیش

 .ألن أھالي بوالق یقومون بتأمین منطقة الكورنیش

 وفي النصف ساعة الخامسة في حوار بین المذیع وموفد قناة النیل في منطقة الكورنیش : 

ویبدو لي من المشھد إن أھالي منطقة بوالق وحتى منطقة روض الفرج انضم بعض األھالي إلى المكان ویبدو أن لھم دور : المذیع 

 .رة على األوضاع، واألمور تبدو ھادئة إلى حد بعیدكبیر في السیط

ولكن قیل لي أیضا إن بعض األھالي كان لھم دور كبیر في السیطرة على األمر وتفریق المتظاھرین الذین كانوا :..... المراسل 

بر قدر ممكن وبالفعل أكتوبر وحاولوا إبعاد المتظاھرین بأك ٦یرشقون الجیش وبعضھم اتجھ إلى منطقة الزمالك واعتال كوبري 

 .أكتوبر ٦المتظاھرون الذین كانوا یلقون الحجارة فروا من المكان من جھة منطقة 

سعید أنت تشیر إلى نقطة بالغة األھمیة في سیاق المعالجة لھذا الحدث وھي الدور الشعبي في التعامل مع األمر، ھل لمست من : المذیع

 ي منھم یلتقط ھذا الخیط ویوجھ ھذا التفاعل الشعبي الحتواء الموقف؟قیادات الشرطة والقیادات العسكریة عندك أ

بالفعل أنا حاولت أن اتصل بقیادات من الشرطة والجیش وخاصة من األمن المركزي لكن تبدو األوضاع الحالیة صعبة : المراسل

ن أھالي المنطقة نسبة كبیرة بالنسبة لقوات للحصول على تعلیقات منھم على الموقف، ولكن ما یبدو لي أحمد أن نسبة وجود المدنیین م

  .األمن المتواجدة في المكان وھذا ما یرجح دور األھالي في أنھم ھم من تصدوا للمتظاھرین بشكل كبیر

  اء المھني للمراسلین المیدانیینوعن األد

تة واالنفعالیة والتخمینات الشخصیة في لوحظ اعتماد المراسلین المیدانیین على التخمینات الشخصیة، والتھویالت، والصیاغات المشت

صیاغة الخبر في مقابل االھتمام بنقل حقائق موضوعیة، فضال عن اعتماد المذیعین على تلك المادة بما فیھا في إعادة وتحدیث صیاغة 

  - :األخبار، فعلى سبیل المثال 

 ) أنت ذكرت أن ھناك محاوالت للمتظاھرین : المذیع مخاطبا المراسل المیداني أمام ماسبیرو  )في النصف ساعة األولى

وتم صیاغة الخبر بعد ذلك بأن قوات الجیش تحمى ..... (المبنيعلى یحاولون الھجوم  ربمالتجمیع أنفسھم مرة أخري وإنھم 

 .)اقتحام المبنى" األقباط"مبنى ماسبیرو من محاوالت المتظاھرین 

 أمامي مجموعة كبیرة من جنود القوات المسلحة واألمن المركزي .. :. على لسان المراسل المیداني في النصف ساعة األولى

، لكنھم كانوا !!)تشتت وانفعال وعدم دقة(دري ھل ھم میتون أم أحیاء ھدھم بأم عیني یدخلون مصابون ال أمصابون وأشا

ع المتظاھرین من مصابون منھم من ینزف ومنھم غیر ذلك، ماسبیرو اآلن محاصر من جمیع الجھات، قوات األمن تحاول من

، ولكن األمور بدأت تھدأ قلیال، بدأ یظھر (!!)ماسبیرو حتى ال یحولوا إشعال النار فیھ أو یفعلوا ما یفعلوا مبنى الوصول ل

  . (!!!!!)بعض المصابین من داخل المتظاھرین یسلمون للجیش والجیش یقوم بمحاوالت لعالجھم



 اإلصابات خطیرة یعني منظر الدماء یغطي كل  :العیادة الطبیة لماسبیرو  في النصف ساعة الثانیة على لسان المراسلة من

حد المجندین توفي ولكن نحن نتحدث اآلن عن شھیدین حتى اآلن وفق التقاریر ،  قیل في األول في أ(!!)المتواجدین تماما 

العیادة أثناء إلى ن یدخل وعدد كبیر جدا من اإلصابات وعدد كبیر من المصابی) من مصدر تلك التقاریر؟(المبدئیة 

  .......حدیثنا

 الوضع اآلن المتظاھرون اآلن یحاولون تجمیع  :في النصف ساعة الثانیة على لسان المراسل المیداني من أمام مبنى ماسبیرو

دري ھل ھي محاولة للھجوم أم محاولة لالقتراب، وھناك مجموعة من األفراد أصفوفھم مرة أخري محاوالت غریبة ال 

والجیش یتركھم في حالھم، ال یتحدث معھم وھم مسالمون تماما، أما ھناك مجموعات تتجمع مبنى ن بشكل سلمي أمام الیقفو

بشكل ما وال ادري ماذا مبنى حول قوات األمن من الیمین والیسار وقوات الشرطة والجیش تمنعھم من االقتراب من ال

ماسبیرو من ناحیة أبو مبنى ل ىماسبیرو، ولكن من الناحیة األخرمبنى یریدون ھل االعتداء علیھم أم یحاولون االقتراب من 

وزارة اإلعالم اآلن، بعض مبنى العال قوات الشرطة تقطع الطریق عن مجموعة من المئات من المتظاھرین أمام 

ن أظن أن ھؤالء ال ادري اآلن من أین یأتي ھؤالء ولك....... األتوبیسات یأتي فیھا بعض المتظاھرین، أعدادھم بالمئات

  .المتظاھرون من المتظاھرون الرئیسیین الذین حضروا من شبرا من وقت سابق بعد أن فرقھم الجیش تجمعوا مرة أخري

  



 وتضلیل الرأي العام..فض اعتصام مصابي الثورة

  -:٢٠١١نوفمبر  ١٩یوم السبت  ٦خلفیة عن أحداث التحریر

و مطالبة  –وثیقة السلمي –إلیھا أغلب القوى السیاسیة ضد وثیقة مبادئ فوق دستوریة نوفمبر التي دعت  ١٨بعد ملیونیة یوم الجمعة 

ً لحوالي  بتسلیم السلطة لقوى مدنیة، ینایر  ٢٥مصاب من مصابي ثورة  ٢٥رحل المتظاھرون و بقى في المیدان اعتصام صغیر جدا

فانتقل بعضھ إلى الصینیة في منتصف  جمع التحریر فقط،كان ھذا االعتصام بدأ من قبلھا بأربعة أیام و لكنھ كان أمام م ،٢٠١١

ً من یوم السبت، المیدان، أدى إلى ضرب و سحل  حاولت قوات الشرطة فض االعتصام بعنف مبالغ فیھ، وفي حوالي التاسعة صباحا

ن المركزي و احتلت قوات األم و ضرب بعضھم بالعصي و التھدید باالعتقال، المصابین على األرض بشكل ھمجي و عنیف،

ومع ازدیاد األعداد بدأ  الصینیة، انتشر الخبر و بدأت الجموع تتوافد إلى میدان التحریر لحمایة مصابي الثورة من عصى األمن،

التكتل أمام قوات األمن في الصینیة و بدأ من جانبھم إطالق عنیف للقنابل المسیلة للدموع و تساقطت حاالت من االختناق و بدأ الجري 

و كر و فر لمدة ثالث أو أربع ساعات مع إطالق كثیف للقنابل داخل المیدان و في شارع محمد محمود حتى استطاعت  مكان،في كل 

و دخلت قوات األمن مرة أخرى إلى المیدان من محمد محمود و شارع  تفریق المتظاھرین إلى شوارع طلعت حرب و قصر النیل،

  .القصر العیني

و  استطاع المتظاھرون العودة مرة أخرى إلى المیدان، تراس و مسیرة قادمة من شبرا للتضامن،مع انضمام مجموعات من األل

و مع زیادة األعداد تراجعت القوات إلى شارع محمد  تراجعت قوات األمن إلى شارعي القصر العیني و محمد محمود مرة أخرى،

و  سیلة للدموع داخل المیدان، و استخدام الخرطوش بكثافة شدیدة،استخدام كثیف للقنابل الم محمود فقط و بدأت ساحة المعركة ھناك،

و بالطبع تساقط أعداد  عملیات كر و فر ألول الشارع عند مبنى الجامعة األمریكیة و رجوع إلى منتصف الشارع عند مبنى المكتبة،

ك حیث بدأ إطالق الرصاص المطاطي في سواء بحالة اختناق أو إصابة بالخرطوش أو الطوب أو أكثر من ذل كبیرة من المتظاھرین،

ً و باألخص المصورین الصحفیین، و كلما حاول المتظاھرون الرجوع للمیدان یزداد تقدم قوات األمن  مستوى أعین المتظاھرین عمدا

نوفمبر حتى  ٢٠، و ظلت المعركة مستمرة حتى الیوم الثاني ألطراف المیدان و یلقون بكمیة كبیرة من القنابل المسیلة للدموع بداخلھ،

ً لفض االعتصام بالقوة، و ھذه المرة تم تصویر مشاھد وحشیة لسحل  تدخلت قوات الجیش مع األمن المركزي في حوالي الثالثة عصرا

و إلقاء جثث  و رمي جثة متظاھر في القمامة، و ضرب المتظاھرین مباشرة بالركالت و العصي حتى اإلغماء، البنات على األرض،

حتى تراجع المتظاھرین لمیدان  و استخدام كثیف للقنابل المسیلة للدموع و الخرطوش، رین على بعضھا بجوار حائط،بعض المتظاھ

حتى زادت األعداد و تمكن المتظاھرون من  و الشوارع الجانبیة لمنطقة وسط البلد ظلت منطقة حرب شوارع، المنعم ریاض، عبد

و لكن  و توقف المتظاھرین في أول شارع محمد محمود، ش في شارع الشیخ ریحان،و تمركزت قوات الجی العودة لمیدان التحریر،

ً في شارع محمد محمود،   .شارع منصور حتى الیوم الثالث على التوالي شارع البستان، میدان الفلكي، ظل الضرب مستمرا

 الضرب في نفس األماكن،و ظل  و مسیرات أخرى، آالف طالب من جامعتى عین شمس و القاھرة، ١٠انضمت مسیرتین من 

  .شھید٧ ٥٤ھو و عدد الشھداء الحقیقي  مصاب، ٢٦٠٠المصابین وصلوا إلى 

                                                   
  باحثى مؤسسة حریة الفكر و التعبیر –شهادات موثقة من المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة  ٦

 
  ٢٠١١دیسبمبر  ٢یان أطباء التحریر الصادر بتاریخب ٧

١٠١٥٠٤٩٦٦٠٤٩٦٤٣٦٥=id_note?php.note/com.facebook.www://http  



،ً و القنابل المسیلة للدموع بشكل  ضرب المتظاھرین بالخرطوش المطاطي بلي و رصاص، و حتى یوم األربعاء ظل المشھد مستمرا

 متظاھرین بالطوب ضد كل ھذه األسلحة، بر في محمد محمود،و تركزت المعركة بشكل أك ھستیري و باإلضافة إلى الطلق الحي،

،ً و بعد انتھاؤه تجددت الھجمة على المتظاھرین بمدرعات الداخلیة، و بنفس األسلحة السابقة و لكن  حتى جاء خطاب المشیر عصرا

غاز األعصاب ذو أعراض الشلل  أنواع غازات في ھذا الیوم من ضمنھا ٥و تم إطالق  بكثافة أكبر و بدأت حمالت اعتقال عشوائیة،

  .و استمر ھذا المسلسل حتى الیوم التالي و الصرع،

ثم إغالق شوارع الفلكي و منصور  في عصر الخمیس تدخلت قوات الجیش بوضع حواجز طوب في محمد محمود و بناء جدار،

ة بحكومة إنقاذ وطني مكونة من محمد و توجھت أعداد من المتظاھرین إلى مجلس الوزراء للمطالب بحواجز سلك شائك و مجندین،

  .البارودي أشرفالمنعم أبو الفتوح و حمدین صباحي و  البرادعي و عبد

  .و تراجعت قوات الداخلیة و الجیش إلى ما وراء الحاجز و ھنا انتھت حرب الشوارع و تركز المعتصمون في میدان التحریر،

  .و ظل االعتصام قائماً 

   - :عینة منھجیة التحلیل و إختیار ال

نة ضمن النشرات اإلخباریة االعتیادیة موزعة بین نشرات  أخبار "رصد التقریر الفقرات اإلخباریة المتعلقة بأحداث التحریر المضمّ

المذاعة على الفضائیة المصریة والقناة األولى األرضیة، وبعض من نشرات قناة النیل لألخبار، وتم التركیز بشكل أساسي " مصر

المیدانیة من خالل حوار مذیع األستودیو ھاتفیا مع المراسلین المیدانیین إلى جانب البیانات اإلخباریة التي یلقیھا مذیع على اإلفادات 

، وتوزعت عینة الرصد News Strapsالنشرة شفھیا وصفا لألحداث، ورصد صیاغات األخبار على سترابات األخبار األساسیة 

  -: ٨كاآلتي

    - :قناة النیل لألخبار 

  دقیقة من تغطیة إخباریة خاصة بعد الثالثة  ٣٠ظھرا،  ١ظھرا، نشرة ١٢صباحا، نشرة ١٠نشرة :  نوفمبر ١٩السبت

 ).غطت فترة ما قبل وقوع األحداث وبدایتھا( عصرا 

  مساءً  ٩تغطیة إخباریة خاصة لمیدان التحریر عقب خطاب المشیر في : نوفمبر  ٢٢الثالثاء 

  - :نشرة أخبار مصر 

  مساءً  ٥نشرة أخبار  -:نوفمبر  ١٩السبت 

  مساءً  ٥ظھرا، نشرة   ٢نشرة  -:نوفمبر  ٢٠األحد 

  مساءً  ٥ظھرا، نشرة   ٢نشرة  - :نوفمبر  ٢١االثنین  

  

                                                   
 

٨
 :نوفمبر ١٩أوال نشرات قناة النیل لألخبار لیوم السبت 

  u/p#NileEG/com.youtube.www://httpالرسمیة للنیل لألخبار من القناة االلكترونیة 
 :ثانیا نشرات أخبار مصر

 blend?newscentereg/user/com.youtube.www://http=١&mustangbase-video=obمن القناة االلكترونیة الرسمیة لمركز أخبار مصر 



  لماذا تلك العینة ؟ 

اب ، لعدد من األسب"أخبار مصر" روعي في عینة الرصد السابق توضیحھا المزج بین تغطیة النیل لألخبار ونشرات قطاع األخبار

  :أھمھا

قناة النیل كإحدى القنوات التابعة إداریا لقطاع القنوات المتخصصة باتحاد اإلذاعة والتلفزیون، إلى جانب نشرات أخبار  .١

مصر وینتجھا قطاع األخبار التابع أیضا لالتحاد برصد عینات مشتركة منھما معا نستطیع أن نحدد ما إذا كان ما سنعرضھ 

القة بالتوجھ اإلداري لقطاع دون آخر أم أن ھناك سیاسة عامة مركزیة حاكمة إلنتاج المواد من إشكالیات ومالحظات لھا ع

 .أوضح ومحدد األطر" ما العمل؟"اإلعالمیة اإلخباریة باتحاد اإلذاعة والتلفزیون، مما یجعل بعد ذلك اإلجابة على سؤال 

یة المباشرة الخاصة لألحداث بالتركیز على قناة النیل تم التركیز في تقریر ماسبیرو وأحداث التاسع من أكتوبر على التغط .٢

لألخبار فقط، لذا راعینا أن یكون حجم عینة أخبار مصر أكبر في ذلك التقریر لنحقق النسبة األكبر من شمول رصد األداء 

 .اإلعالمي ألھم جھازین إلنتاج األخبار باتحاد اإلذاعة والتلفزیون

قرات اإلخباریة بالنشرات االعتیادیة أكثر من التغطیات الخاصة المباشرة كنوع آخر من في تلك العینة تم التركیز على الف .٣

 .التغطیة اإلخباریة،  ونسبة أقل من التغطیات اإلخباریة المباشرة

  

  

  

  

  

 

 



  ألحداث التحریر..تحلیل التغطیة اإلخباریة لقناة النیل لألخبار وقطاع األخبار

  ظاھرینصورة مشتتة ومرتبكة حول ھویة المت

یعني أن یحاول اإلعالم االلتزام بتقدیم صورة واضحة و محددة لألطراف الصانعة أو المشاركة في الحدث، و " إسناد الحدث ألطرافھ"

حیث نلحظ في تغطیة یوم " المتظاھرین"یحافظ على دقة التوصیف و حیادیتھ طوال التغطیة، و قد الحظنا خلال في تحدید طرف 

من نشرة  - كمثال -٢٠١١نوفمبر  ١٩ل لألخبار ألحداث التحریر و فض اعتصام مصابي الثورة یوم السبت السبت على قناة النی

اختلفت . وحتى بعد الثالثة عصرا مع تصاعد األحداث بتحطیم حافلة جنود األمن المركزي) قبل بدایة الحدث(العاشرة صباحا 

قادر على رسم صورة واضحة لھم تمكنھ من استجالء ما وراء الخبر توصیفات مجموعة المتظاھرین بما یشتت المشاھد ویجعلھ غیر 

  :والحدث فكانت كالتالي 

 نوفمبر١٩العاشرة صباحا السبت  النیل لألخبار فى نشرة:  

  ).یرفعون نفس مطالب األمس -یتكلمون في األمور السیاسیة -ال ینتمون لحزب سیاسي معین- شباب -عدد قلیل: (معتصمین

 نوفمبر ١٩الثانیة عشر ظھرا السبت  ر فىالنیل لألخبا نشرة : 

 .انضم إلیھم بعض أصدقائھم وزمیلھم في األحزاب السیاسیة - المعتصمین  –المتظاھرین 

 نوفمبر١٩الواحدة ظھرا  النیل لألخبار فى نشرة: 

لى أنفسھم مصابي الموجودین على األغلب یطلقون ع - إخوان  ومنھم لیبرالیین  –انتماءات المشاركین تختلف منھم سلفیین 

  .الثورة وبھم بالفعل بعض المصابین،ویوجد على األغلب مؤیدین لھم

 نوفمبر١٩بعد الثالثة عصرا  للنیل لألخبار خاصةالخباریة اإلتغطیة الدقیقة من  ٣٠: - 

ت موجودة إنھم لیسو من تیارات سیاسیة وتحدیدا لیسو من التیارات السیاسیة التي كان -الشباب المحتجین  –المتظاھرین 

وعدد أكثر من الداعمین " على حد قولھم"باألمس،لكنھم یضمون على األكثر عدد من الذین أصیبوا في أحداث ثورة ینایر

 .لھم

  

 !!المتظاھر عكس المواطن الشریف ... المتظاھر مرادف للبلطجي

ا اتفاق ضمني على رؤیة واحدة كانوا حریصین بتحلیل مضامین إفادات المراسلین المیدانیین وأسئلة وتعلیقات مذیعي األستودیو وجدن

على الرغم من حرصھم على  –یتلخص شقھا األول في أن أفعال التظاھر واالعتصام  ،كل الحرص على تصدیرھا بشكل أو بآخر

ھي مرادف بشكل ضمني للبلطجة والتعدي على الممتلكات العامة  - "مثیري الشغب" مصطلح استخدام تلك المرادفات بدال من

والخاصة ومحاولة اقتحام وزارة الداخلیة والعمل على زعزعة ھیبة الدولة، وشقھا الثاني ھو أن ھناك فارق كبیر بین المواطن وبین 

المتظاھر، فالمواطن ھو من أصیب من قذف المتظاھرین للحجارة وھو من تأثر قوت یومھ وانتھكت ممتلكاتھ وتعطلت حركة المرور 

من جدول التفریغ التحلیلي المبین أدناه لتوصیفات األفعال وردود األفعال بدایة من تلك الرؤیة  لشق األولویتضح اوأثرت علیھ سلبا، 

في الیوم األول من بدایة األحداث فمن نشرة العاشرة صباحا فالثانیة عشر ظھرا فالواحدة ثم الثالثة عصرا على قناة النیل لألخبار، 

عدم توازن یصل إلى حد الال منطقیة في سرد األفعال اتسمت بستودیو أو المراسل المیداني مذیع اال نجد أن تغطیةنوفمبر ١٩السبت 

وتأمین المیدان والمنشآت الحیویة، !! وردود األفعال، فتنحصر كل أفعال رجال وقوات الشرطة دائما في محاولة تسییر المرور 



ھل كانت سلمیة أم عنیفة، وفي سیاق آخر تم بناء فعل اإلخالء وحتى حینما قامت بفض االعتصام لم یتم التعرض آللیات ذلك الفض 

لمجھول في سیاق نشرة الثانیة عشر ظھرا دون ذكر من وكیف قام باإلخالء، ودائما ما یتم إقران اإلخالء بھدف تسییر حركة المرور 

ترصد أي  عرقلة أو تھدید ألمن المنشآت والتأمین على الرغم من أن التغطیة المیدانیة لنشرة العاشرة صباحا قبل وقوع الحدث لم 

أي  اعتداء من جانبھم على المتظاھرین، ومع تصاعد وتیرة األحداث یُصور  عشرات في حدیقة مجمع التحریر ونفتبسبب اعتصام ال

المتظاھرین  جانب المتظاھرین بأنھا مجموعة ھوجاء عنیفة مقابل قوات الشرطة الھادئة المثابرة الملتزمة بضبط النفس برغم قیام

بالقطع الجزئي لشارع محمد محمود ومحاوالتھم االحتكاك بالشرطة ورمیھا بالحجارة والھتاف والتحفیز ضدھا ثم محاولة الوصول 

لمبنى وزارة الداخلیة والھجوم علیھا والسیطرة على حافلة جنود بعد أن الذ الجنود بالفرار وتحطیمھا، وأخیرا یطلق المتظاھرون 

  .على الشرطة ومن ثم یتبادل الجانبین إطالق قنابل الدخان قنابل الدخان

تغطیة  ھدفھ االعتداء، وھذا ما عكستھ" يمجرم وبلطج"أو " المسلوب عقلھ"فمن یقوم بأفعال دون أي  مبرر منطقي لھا ھو وحده 

والحفاظ على أقصى درجات  دالالشرطة المدنیة والعسكریة محل االعت للطرفین، فوضعت جانب قوات سلسلة األفعال وردود األفعال

- "المحتجین"- "المتظاھرین"من مجموعة ھوجاء وبلطجیة أطلق علیھم إصطالحا د الفعل تجاه العدوان بشكل دائم في ر ضبط النفس

أن التظاھر واالحتجاج واالعتصام مضمونھا البلطجة واالعتداء وترویع المواطنین وھو ، لترسخ رسالة ومفھوما أخطر "المعتصمین"

  !! وأخیرا زعزعة ھیبة الدولة ..تعطیل المرورو

  

  \الفعل 

رد  

  الفعل

  فعل لم ینسب

  لفاعل
  المتظاھرین- المعتصمون    قوات الجیش–الشرطة ورجال األمن المركزى 

ث
حدا
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یة 

بدا
ل 

قب
  

  ١١- ١٩نشرة العاشرة صباحا السبت 

 ---------  
  رجال المرور تقوم بتسییر حركة المرور فى

  المیدان

 خیام  ١٠د ما یقرب من یوج

بھا عدد قلیل جدا من 

الشباب كما یوجد بعض 

الالفتات التى مازالت معلقة 

 ...فى المیدان

  وھم یصرون على مطالبھم

  التى اعلنت باألمس

  ١١-١٩نشرة الثانیة عشر ظھرا السبت 

ث
حدا

األ
ة 

دای
ع ب

م
  

أخلى المیدان 

  تماما من

المتظاھرین 

  الذین كانوا

ھنا باألمس 

  خیامھم حتى

أزیلت تماما 

  المیدان ممتلئ برجال الشرطة وجنود األمن

فھم یؤمنون مركز المیدان وكذلك (المركزى 

 )المنشآت الحیویة الموجودة بھ

  الشرطة تحاول تسییر المرور 

  ظھور بعض جنود الجیش بجوار شارع القصر

 العینى

 )ھم )..المتظاھرین(ھم ھم الیتحدثون مع)الشرطة

  المعتصمون على أطراف

 المیدان

  منذ دقائق خرجت مظاھرة

من بعض الشباب قطعوا 

شارع محمد محمود 

والقصر العینى ویعرقلون 

 المرور



  وكذلك

الالفتات فقد تم 

  ایضا

  ازالتھا

ھم یقفون ویشاھدون وال ..ملتزمون بضبط النفس 

  یتحدثون مع اى من المتظاھرین

  ھم اآلن یقطعون جزء من

 الطریق 

 خرى یریدون العودة مرة ا

للمیدان ومركز المیدان 

لالعتصام حتى تتحقق 

 مطالبھم

  ازداد العدد قلیال عن

الصباح فإنضمت الیھم 

بعض االصدقاء لھم 

وزمایلھم فى االحزاب 

  السیاسیة

    
  ھل حدثت مواجھات بینھم وبین قوات الشرطة؟؟:المذیع

  لم تحدث احتكاكات وال مواجھات تماما بینھم وبین قوات الشرطة:المراسل

  
  ١١- ١٩نشرة الواحدة ظھرا السبت 
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 -- ---  

 ظھور بعض جنود الجیش یحاولون تأمین المیدان 

  قامت قوات األمن بفض اعتصام أمام مجمع

 التحریر حیث أزیلت الخیام أمام حدیقة المجمع

  قامت بإخالء المیدان من الباعة الجائلین 

 ساعةتسییر حركة المرور بعد أن توقف ل 

 قوات األمن ال تحاول فض االعتصام :المراسل

  ولكن تسییر الحركة المروریة

  یحاول المتظاھرون

 الوصول للمیدان 

  یحاولون االحتكاك

  بالشرطة
  

  

اشتباكات طفیفة بین المعتصمین وقوات الشرطة التى مازالت تحاول تسییر حركة 

  المرور

ث
حد

 ال
وع

وق
ء 

ثنا
أ

  

  خباریة خاصة بعد الثالثة عصرادقیقة من تغطیة ا ٣٠

 -- ---  

  سیارة شرطة كانت تمر ضمن سرب من سیارات

 الشرطة محاولة للعبور من المیدان

 المجندین داخل السیارة الذوا بالفرار 

  انسحبت قوات األمن من المیدان تجنبا لالشتباك

 مع المحتجین

  الیریدون استخدام أى نوع من أنواع األسلحة حتى

 حظةھذه الل

  قوات الشرطة تمنع المتظاھرین من المرور من

  استطاع عدد من المحتجین

سیارة (السیطرة علیھا

وقاموا ) األمن المركزى

 تحطیمھاب

  یحاولون االحتكاك بقوات

 الشرطة

  یحاولون الھجوم على قوات

 الشرطة



 ش محمد محمود المؤدى لوزارة الداخلیة

 محاولة لفض ھجوم المحتجین 

  یحاول رجال الشرطة من خالل قنابل الغاز ارجاع

  المتظاھرین عن ھجومھم على وزارة الداخلیة

  یحاولون المرور من ش

محمد محمود المؤدى 

 لوزارة الداخلیة

  المحتجین یحملون قنبلة

الدخان  او یلقیھا على 

 الجانب االخر 

  كر وفر من الشباب

 المحتجین

  یھتفون ھتافات خاصة بثورة

والموقف من الشرطة  ٢٥

  تحفیز تجاه الشرطةوال

  بعض قنابل الغاز انطلقت من الجانبین

  

، "الشریف"فیتضح من خالل نماذج مختلفة من توصیفات المراسلین المیدانیین لألحداث وتأثیرھا على المواطن أما الشق الثاني 

، وأیضا المواطن !!تواجدوا للمشاھدة  الذین "المواطنین"وتتضح أیضا حینما یُنسب فعل اإلیذاء للمتظاھر، وعندما یصاب یصبح أحد 

  -:ھو من تكاتف مع قوات الشرطة لحمایة وزارة الداخلیة واستنكر األفعال التخریبیة التي یقوم بھا المتظاھر، ونورد أمثلة كاآلتي 

  ً   - :نوفمبر ١٩نشرة أخبار مصر الخامسة مساء

دفع قوات األمن المتمركزة في شارع محمد محمود بإطالق  وھو األمر إلى:..... بیان النشرة الذي یلقیھ مذیع األستودیو  )١(

، كما أدت عملیات قذف الحجارة إلى تھشم واجھات مباني الجامعة األمریكیة "المتظاھرین"قنابل غاز مسیل للدموع لتفریق 

  "....المواطنین"الزجاجیة وإصابة عدد من 

دل أطراف الحدیث مع ھؤالء الشباب ؟ ألم تقل لھم ما الھدف ھل حاولت أن تتبا: في سؤال یوجھھ مذیع االستودیو للمراسل  )٢(

 ابتعدت عنھم ؟؟ " حرصا على سالمتك "فیما یحدث؟ أم أنك 

  ً   -:نوفمبر ١٩نشرة أخبار مصر التاسعة مساء

ایة وأؤكد على وجود أھالي من منطقة عابدین ولجان شعبیة لحم:.... في إفادة المراسل المیداني من أمام وزارة الداخلیة  )١(

إلى وزارة الداخلیة، وتحدیدا ھم من تجار عابدین الذین " المتظاھرین"وزارة الداخلیة والعمل على عدم وصول أي  من 

أكدوا أنھم رافضین ومش ھیحصل أي  انقطاع ألكل عیشھم، ھم بیقولوا أكلھم ورزقھم یوم بیوم واللي بیحصل بیأثر على 

حضاري، أنا شایف تواجد أمنى مكثف لن تتھاون وزارة الداخلیة حسب مصدر أتمنى أن تنتھي األوضاع بشكل ......رزقھم

  . أمني في حمایة الممتلكات العامة والخاصة

  ٢٠١١نوفمبر  ٢٠نشرة الثانیة ظھر األحد: -  



إصرار وفي ..الحقیقة في إصرار من المتظاھرین على  العنف:... في إفادة موفد التلفزیون المصرى لمنطقة وزارة الداخلیة ) ١(

ألنھ من المستفید من األحداث المأساویة ومن استمرار حالة ..نتمنى أن تھدأ األحداث..((من رجال الشرطة على رفض ھذا العنف

  )) !بالتأكید لیس المواطن الشریف.. الفوضى وزعزعة ھیبة الدولة ؟

  !!المراسل یجب أن یكون دائما على حق : تعلیمات من رئیس قطاع األخبار

أخذ فریق تحریر نشرة الواحدة خطوة مختلفة من نوعھا بمكالمة ھاتفیة مع أحد  نوفمبر٢٠أخبار مصر الواحدة ظھر األحد  في نشرة 

شھود العیان من المواطنین بموقع األحداث، وفیما كانت شھادتھ مخالفة لكل السیاق اإلخباري للنشرات اإلخباریة السابقة وإفادات 

إبراھیم الصیاد رئیس / ، أصدر أیما یتعلق باستخدام قوات الشرطة للرصاص المطاطي والخرطوشالمراسلین المیدانیین وخاصة ف

قطاع األخبار تعلیمات من خالل اجتماع مع طاقم تحریر وإذاعة األخبار بعدم استضافة شھود العیان في حالة وجود مراسلین ومبررا 

كون عشوائیا وقد تكون وجھة نظره لألحداث مخالفة للمراسل وبالتالي قد ذلك بثقتھ في مراسلي القطاع وأن اختیار شاھد العیان قد ی

إن الحیاد ھو المعیار األساسي في تغطیة التلفزیون المصري : یكون لھ أثرا سلبیا على مصداقیتھ لدى المشاھد، وخاتما تصریحھ 

نوفمبر بعد توارد أخبار عن ٢٢ستور الثالثاء في تصریحات لھ بجریدة الد( ١".لألحداث الجاریة فنحن ضد أي محاولة لتدمیر مصر 

  -:مع مذیع االستودیو  ونورد فیما یلي نص حوار شاھد العیان.)تحویلھ طاقم تحریر النشرة إلى التحقیق بعد واقعة اتصال شاھد العیان

نعرف أن األمن ..اآلن صف لنا مشاھدتك..وعودة إلى األوضاع حول وزارة الداخلیة معنا ھاتفیا شاھد عیان من ھناك: المذیعة 

 انسحب إلى محیط وزارة الداخلیة ولكن اإلصرار من جانب المتظاھرین على التوجھ إلى مبنى الوزارة  لماذا من وجھة نظرك؟؟

دلوقتى الناس بتیجى من میدان التحریر ومن الشوارع ..أنا دلوقتى موجود في شارع محمد محمود بالفعل: شاھد العیان

الناس بتقول ان الشرطة بتمنع ..لكن الناس دلوقتى كترت..بیتزایدوا ألن كان الصبح العدد یعتبر قلیل على فكرة..الجانبیة

األمن المركزى والظباط ھم اللى عایزین یقتحموا ..العكس ھو اللى بیحصل..المتظاھرین عشان خاطر میروحوش وزارة الداخلیة

ألنھم شغالین قنابل صوت ..ما یقدروا بیحاولوا یصدوا االقتحام والمتظاھرین على أد..میدان التحریر عشان یخلو المیدان

أنا معرفش وزارة ..ناس في الدماغ وفي الودن واالیدین..وأنا جنبى مصابین كتیر جدا..ورصاص مطاطى وقنابل مسیلة للدموع

الناس تھتف كل ما القنابل تشتغل كل ما ..الداخلیة لو كانت بتستخدم األسلحة دى ضد البلطجیة ما كنا خلصنا من االنفالت االمنى

كل ما وزارة الداخلیة ..كل ما المتظاھرین یھتفوا..الغاز صعب والدخان صعب ھنا..حضرتك لو سامعة الصوت دلوقتى..تانى

یعنى ,,أكتر االصابات بتكون في العین..قنابل مسیلة للدموع ورصاص مطاطى..مش عارف القنابل دى بیجیبوھا منین..تضرب

 دل كل دقیقة مصابتقریبا بمع

 ھل ھم قوى سیاسیة؟..المتظاھرون اآلن إلى أي  فصیل ینتمي: المذیعة

مفیش حاجة اسمھا تیار سلفي وال تیار ..كل التیارات موجودة..یعنى شایف ناس بلحى..حضرتك كل الناس موجودة: شاھد العیان

تقریبا كل ..وناس كبیرة في السن وستات..وشباب..یةأنا مبسألش اللى جنبى ده مین ناس جنبي بلح..كل الناس موجودة..إخواني

 .ینایر ٢٥ینایر و ٢٨ده تقریبا صورة تانیة من ..الطوائف موجودة

  أشكرك جزیال كنت معنا من أمام وزارة الداخلیة:المذیعة 
فمبر حینما قام موفد نو ٢١وعلى الجانب اآلخر لم تسر تلك التعلیمات في الیوم الثاني في نشرة الخامسة مساء من یوم االثنین 

التلفزیون بمنطقة وزارة الداخلیة بمبادرة دخول أحد المباني السكنیة بشارع محمد محمود ونقل حوارات حیة مع قاطنى العقار لنقل 

معاناتھم مما یحدث بشارع محمد محمود وكیف اثرت تلك األحداث على منعھم من ممارسة حیاتھم الطبیعیة في الذھاب للجامعات 



: ویذیل تلك الشھادات بتعلیق ..جراء تلك االحداث واالشتباكات" المواطن"ج والتنقل بحریة وأمان، في محاولة لنقل معاناة والعال

  " بنوصل صوت الناس اللى مش عارفة توصل صوتھا..إحنا بننقل نبض الناس"

  

 لیةوبیانات وزارة الداخ.. لیصبح مصدر اإلفادة والمعلومات ھو المراسلین المیدانیین

تعتبر أھم مصادر وأسباب تحقیق التوازن االعالمى في تغطیة الحدث ھو الحرص على تعدد مصادر اإلفادة حول الحدث بما یساھم 

في رسم صورة لجمیع جوانبھ من كل األطراف المعنیة بالحدث، وھو ما یحقق على المدى األبعد أھم معاییر الموضوعیة والحیاد في 

العكس من ذلك استمرت التغطیة اإلخباریة ألحداث التحریر بماسبیرو تعاني من خلل توازن شدید فیما  التغطیة اإلعالمیة، وعلى

وتطوراتھ، فإلى جانب ما تم ذكره سابقا عن منع االتصال بشھود عیان واالقتصار على  تنوع مصادر اإلفادة عن الخبریخص 

ات المصادر األمنیة وبیانات وزارة الداخلیة فقط  والذي یعتبر في موفدین التلفزیون إلى منطقة الحدث اعتمدت أیضا على  تصریح

وإنما ھو أیضا أحد طرفي الحدث األساسیین،  عن اإلفادة واإلفصاح للمشاھد عما یحدث، -وفقط–ذلك الحدث لیس مصدر مسئول 

تمثیل مكافئ للطرف اآلخر ومن ثم كان خلل التوازن في االعتماد على رؤیة وتفسیر طرف من أطراف الحدث دون الحرص على 

یوازن الرؤیة ویجعلھا موضوعیة وتسمح للمشاھد بإعمال عقلھ في استقراء الصورة في ظل توازن في عرض الرؤى المختلفة حول 

الحدث ووقائعھ، وخلل التوازن في تعدد مصادر اإلفادة جاء بشكلین مختلفین، األول منھ والذي دام على مدار الیوم األول من بدایة 

واالعتماد على روایات وتخمینات ونقل الموفد لما _وھو جانب المتظاھرین_ألحداث ھو الحجب التام لرؤیة وإفادة الطرف اآلخر ا

سمعھ من أحادیث وتفسیرات للحدث، والثاني ھو موقع وحجم إفادة كل طرف مقارنة باآلخر فنجد أن بیانات وزارة الداخلیة تأتى في 

ولیست وجھة نظر كأحد " الحقیقة الموضوعیة"ت االفتتاحیة لنشرات األخبار وكأن تفسیراتھم للحدث ھى الصیاغات الرئیسیة للبیانا

أطراف الحدث، و انقسم أسلوب نقل رؤیة الطرف اآلخر في اتصاالت ھاتفیة بشخصیات منسوبة للتنظیمات واالئتالفات الثوریة 

وبین محاوالت الموفد في نقل روایات عن من ھم متواجدین  ولیس بالضرورة ان یكون منھا من ھو مشارك فعلى في الحدث،

  .بالمیدان دون الحوار معھم بشكل مباشر

  -:نوفمبر ١٩ونورد مثالین في ذلك وردا في الفقرة اإلخباریة لنشرة أخبار مصر في الخامسة مساء السبت  

شرة سردا آلخر وقائع الحدث ومتضمنا مقتطف كامل من تضمنت المقدمة االفتتاحیة التي أذاعھا مذیع األستودیو شفھیا في بدایة الن

تصریح مصدر أمنى حول األحداث یوضح الحدث وطریقة تعامل األمن معھ من وجھة نظره وتأكیده على عدم استخدام العنف أو أي 

ة على المصورین أسلحة،  و لم یتم إذاعة بیان آخر صدر في نفس التوقیت من نقابة الصحفیین تستنكر فیھ االعتداءات الصارخ

عن طریق " المتظاھرین" والصحفیین الذین أصیبوا بالرصاص المطاطي في أعینھم، فیما تم أخذ روایة الطرف اآلخر من الحدث 

 . نقل المراسل المیداني لروایة سمعھا من أحد المتظاھرین

  نوفمبر ١٩نشرة أخبار مصر فى الخامسة مساء السبت مذیع االستودیو في افتتاحیة:  

ھد میدان التحریر عصر الیوم تصاعدا لألحداث بین قوات األمن والمعتصمین في المیدان بعد عودة المعتصمین للتجمع في حدیقة ش

المیدان وقد قام المعتصمون بقذف قوات األمن بالحجارة في شارع محمد محمود بجوار الجامعة األمریكیة وھو األمر الذي دفع قوات 

  .محمد محمود بإطالق القنابل المسیلة للدموع لتفریق المتظاھریناألمن المتمركزة في شارع 



كما أدت عملیات قذف الحجارة إلى تھشم واجھات مباني الجامعة األمریكیة الزجاجیة وإصابة عدد من المواطنین في الوقت الذي 

شارع محمد محمود الذي توقفت فیھ یشھد فیھ میدان التحریر مرور السیارات بصورة شبھ طبیعیة باستثناء شارع القصر العینى و

  .حركة المرور نتیجة للتزاحم  وحركة الكر والفر

وقد صرح مصدر أمني بوزارة الداخلیة بأنھ تنفیذا للقانون وعقب توجیھ النصح لعدد من المواطنین المعتصمین بمیدان التحریر عدة 

ة الخیم كافة التي أقیمت بمیدان التحریر وقد التزمت اضطلعت قوات األمن صباح الیوم  بفض اعتصام مائتى شخص وإزال مرات،

قوات األمن بأقصى درجات ضبط النفس إزاء محاوالت بعض المعتصمین إثارتھا واالعتداء علیھا بإلقاء الحجارة والقطع الخشبیة 

  .والزجاجات الفارغة وھو ما أسفر عن إصابة سبعة من أفراد الشرطة تم نقلھم إلى المستشفى للعالج

 نوفمبر  ١٩نشرة أخبار مصر فى الخامسة مساء السبت فى  ادة المراسلإف: -  

ھل حاولت أن تتبادل أطراف الحدیث مع ھؤالء الشباب ؟، ألم تقل لھم ما الھدف فیما یحدث؟، أم أنك حرصا على سالمتك : المذیع 

  ابتعدت عنھم ؟

كانوا ..لیة على المتواجدین أمام مبنى التحریر الذین كانوا عزلبدایة تواجدي ھنا أعلنوا ذلك باعتداء رجال وزارة الداخ: المراسل

  یحاولون توصیل رسالة للحصول على حقوقھم المنقوصة ومنھم مصابي الثورة وأھالي  وأسر مصابي الثورة

   !!وماسبیرو أصاب البصیرة ... قوات الداخلیة أصابت البصر

جانب النقل المباشر للحدث لمحاولة الوقوف على حقیقة الحدث ونقل الصورة   في حالة تغطیة األحداث الحیة، یكون ھناك اعتماد على

كما ھي للمشاھد، أو عرض لقطات وتقاریر مصورة في حالة تعذر البث المباشر، وفي أحداث التحریر تجنب التلفزیون المصرى 

، وركزت بشكل أساسي على عرض أفعال تماما عرض أي  لقطات حیة أو مسجلة العتداءات قوات األمن والشرطة على المتظاھرین

وردود األفعال العنیفة من قِبل المتظاھرین على قوات األمن مما أوحى بأن ھناك طرف شدید العنف والعداء وھو المتظاھرین 

والمحتجین، وطرف آخر ملتزم بأقصى  درجات ضبط النفس وھو قوات األمن، تجنبت عرض إصابات المتظاھرین بالمطاط 

تى ال تناقض تصریحات وزارة الداخلیة بعدم استخدامھا أي من أنواع األسلحة لتفریق المتظاھرین، ونذكر مثالین والخرطوش ح

  -:صارخین على ذلك الخلل في التغطیة المصورة 

 - : ٢٠١١نوفمبر ١٩في الثالثین دقیقة األولى للتغطیة اإلخباریة الخاصة لقناة النیل بعد الثالثة عصر السبت  - 

ادة المراسل المیداني أثناء بث صور حیة الشتباكات شارع محمد محمود تم رصد قنبلة دخان متجھة من قوات الشرطة عند أخذ إف

بشارع محمد محمود إلى المتظاھرین المتجمھرین تجاه شارع محمد محمود بمیدان التحریر، ولم یعلق المراسل على انطالقھا  و لكنھ 

دة رمیھا على قوات الشرطة ،مفسرا الواقعة بأن المتظاھرین یطلقون قنابل الدخان على قوات قام برصد حركة محاولة المتظاھرین إعا

 !!الشرطة 

  



    

أو لم نستطیع رصد أي إصابات ..أو لم نرصد..ال توجد..ھناك إصابات طفیفة لدى البعض نتیجة عملیات الجرى والھرولة: المراسل

  تبدو قویة أو تبدو خطیرة

    

  ى اآلن بعض أعمدة الدخان تتصاعد لكننى أرى اآلن أن إتجاھھا معكوس ھو من المتظاھرین إلى قوات الشرطة أر: المراسل

  كما الحظنا في الصورة ھل ھي قنبلة دخان؟:المذیع 

  ال أعرف طبیعتھا بسبب التراشق بالحجارة ألن المتواجد في ھذه المنطقة البد وأن یصاب بحجر من المتظاھرین: المراسل

ولكن ھى انطلقت من جانب المحتجین إلى الناحیة األخرى، وأخرى من جانب شارع محمد محمود كما نراھا في الشاشة :یعالمذ

  .ھي قنبلة دخان فیما یبدو أن أحد المحتجین یحملھا أو یلقیھا مرة أخرى على الجانب اآلخر

لكن في النھایة ھي وصلت الیھم مرة ..المحتجین ربما تكون قد أطلقت من البدایة من الشرطة في محاولة لفض ھجوم: المراسل

  أخرى ولكنھا من المحتجین

 تحام الجیش وفضھ لمیدان التحریرالتعتیم الكامل على الصور الحیة الق

لم تتم إذاعة صورة حیة الحداث اقتحام جنود الجیش للمیدان و فضھ نوفمبر  ٢٠مساء یوم األحد  في نشرة أخبار مصر الخامسة 

صورة ى الرغم من اإلفادة الشفھیة لمراسل ھذه النشرة كانت تنقل صورة متحركة للمیدان قبل االقتحام على أنھا بالقوة، عل

  .صورة حیة للمیدان بعد اإلخالء وحرائقھ المتفرقة في الخیام والالفتات  ثم تم نقل بعد ذلكمباشرة للمیدان اآلن، 

  -:وكانت إفادة المراسل في توقیت االقتحام كالتالي 

المواجھات ما زالت مستمرة بین قوات الشرطة  والمتظاھرین في میدان التحریر حیث تفاجأ المتظاھرون بوجود قوات : المراسل

ابل المسیلة للدموع القن..عملیات كر وفر مستمرة بین الجانبین.. الجیش من اتجاھات مختلفة واستطاعت أن تسیطر على المیدان



طاردت قوات الجیش والشرطة المتظاھرین في الشوارع الجانبیة ..مش قادر أتكلم..تملئ المیدان حتى أننا ال نستطیع التنفس

للمیدان من محاوره المختلفة، لكن ھناك اصرار من جانب المتظاھرین أیضا على التواجد وبالتالي ھناك عملیات كر وفر بین 

 ..المتظاھرین

 ائل خفیة في التغطیة اإلخباریةرس

ربطت التغطیة اإلخباریة لخسائر البورصة المصریة مع بدایة أحداث التحریر ربطا مباشرا  - :وعجلة اإلنتاج..المظاھرات )١(

بین تلك الخسائر وأحداث التحریر في رسالة سلبیة تحاول تصدیرھا للمشاھد باآلثار السلبیة التي لحقت بالدولة ككل من تلك 

نوفمبر  تربط ربطا مباشرا بین خسائر  ٢٠كات، وعلى سبیل المثال جاءت نشرة أخبار مصر الثانیة ظھر األحد التحر

رغم أحداث التحریر البورصة : " البورصة وأحداث التحریر في الصیاغة األساسیة للخبر الذي جاء نصھ كالتالي 

ُقلص خسائرھا عقب تراجعات حادة في مستھل التعامالت  "المصریة ت

لوحظ االھتمام واإلصرار الشدید في أغلب حوار مذیع االستودیو مع موفد التلفزیون   - :وحركة المرور .. المظاھرات  )٢(

بالسؤال عن أثر ما یحدث في المیدان على حركة المرور في المیدان والشوارع المحیطة بھ لدرجة تجاوزت في كثیر من 

 .الحدث وسبب األزمة وخلفیاتھااألحیان االھتمام بالسؤال عن تفاصیل ومالبسات 

 - :ھو األخطر ..خلط الرأي  بالخبر )٣(

احتوت التغطیة اإلخباریة لنشرات أخبار مصر نماذج صارخة توضح مدى خلط الرأي  بالخبر من جانب المراسلین المیدانیین 

ي تصل إلى حد االنحیاز الشدید وموفدي قطاع األخبار في میدان التحریر أو عند وزارة الداخلیة في إفاداتھم حول األحداث الت

  -:نورد منھا بعض األمثلة ..لطرف وزارة الداخلیة وقوات األمن في مقابل المتظاھرین والمحتجین

 - :٢٠١١نوفمبر ٢٠افادة موفد التلفزیون المصرى لمنطقة وزارة الداخلیة في نشرة الثانیة ظھر األحد  

نتمنى أن ..وفي إصرار من رجال الشرطة على رفض ھذا العنف..العنف  الحقیقة في إصرار من المتظاھرین على:... المراسل

بالتأكید لیس .. ألنھ من المستفید من األحداث المأساویة ومن استمرار حالة الفوضى وزعزعة ھیبة الدولة ؟..تھدأ األحداث

  !المواطن الشریف 

  : ٢٠١١ نوفمبر ٢٠التقریر المصور الذي تم عرضھ في نشرة الخامسة مساء األحد  

  - :ذیل المراسل نھایة التقریر بالخاتمة اآلتیة ..في تقریر مصور یستعرض اجتماعات وقرارات مجلس الوزراء الحتواء األزمة

 المفتعلةكانت لتدارس تداعیات األحداث ..االجتماعات التي دارت ھنا بمجلس الوزراء والتي ألغیت بسببھا كل المواعید المسبقة

ترید وضع العصا بالتروس لعدم الوصول ألول وأھم استحقاق للثورة "حریر أمس من بعض القوى التي التي شھدھا میدان الت

  !"المصریة أال وھو االنتخابات البرلمانیة القادمة 

 -:نوفمبر  ٢٠إفادة موفد التلفزیون المصرى لمنطقة وزارة الداخلیة في نشرة الخامسة مساء األحد 

ھل ھذه التعزیزات من أجل تأمین مبنى وزارة ..ت أمنیة من قبل القوات المسلحةتحدثت عن وجود تعزیزا: المذیع 

  ولكنھا لم تحتك بالمواطنین حتى ھذه اللحظة؟ ..الداخلیة

مافیش أي  تعامل من رجال القوات ..أنا قولتلك إن في مدرعتین واقفین في التقاطع بین نوبار وش الشیخ ریحان..تمام: المراسل 

من المتظاھرین ھى فقط بتأمن مبنى وزارة الداخلیة اللى ھو من الممتلكات العامة اللى بندفع فلوسھ من المسلحة مع أي  

  ..اللى الزم كلنا نحافظ علیھ..ضرایبنا



  

  ..لكن أود أن أعرف منك..دون التعبیر عن آراء شخصیة..حاول أن تنقل لنا ما تراه رأي  العین: المذیع

الزم الناس تفھم ان دى ..ما نقول انھ مبنى تابع لوزارة الداخلیة أو سیارة تابعة لوزارة الداخلیةل..دى مش أراء شخصیة: المراسل 

ھو ده اللى الزم ..من فلوس الضرایب..أنا ھدفع تمنھا أنا كمواطن مصرى من فلوسى..لما احرق عربیة..ممتلكات عامة

ماینفعش انھ ..ال یجب أن تكون عرضة لمثل ھذه األحداث لكن الممتلكات العامة وأیضا الخاصة..أنت تحتج تقول رأیك..نعرفھ

  ..سیارات الشرطة بدل ما تتفرغ إللقاء القبض على المجرمین

  شكرا جزیال لك..شكرا لنقلك الصورة لنا:المذیع

   - :وماذا عن الصور التعبیریة ؟؟  )٤(

مة وكبریاء بعلم مصر تأتي خلف مذیع النشرة ما الذي یمكن أن یصل إلى المشاھد المصري بصورة تعبیریة مؤثرة تربط المشیر بعظ

واتھامات " إسقاط المشیر"و " إسقاط حكم العسكر"مع األخبار الخاصة بتحركات المشیر تجاه أحداث التحریر، في ظل میدان یھتف ب

المتظاھرین، وكیف واضحة لتواطؤ المجلس األعلى للقوات المسلحة في الجرائم التي ارتكبھا قوات وزارة الداخلیة في محاولة فض 

فضال عما تعیده إلى األذھان من الصور ..لنا من خاللھا أن نستقرئ سیاسات تحریر وإنتاج المواد اإلخباریة بقطاع األخبار ؟؟

التعبیریة لعھد مبارك البائد، لنستطیع القول بأن ثورة ماسبیرو تلخصت في إحالل شخوص حالیة محل شخوص سابقة بنفس النھج 

  .والتوجھ

  

  وأین شھداء التحریر؟؟!!... ھداء الشرطة ش )٥(

نوفمبر خبر عن استشھاد ضباط من رجال الشرطة بمحافظة سیناء في محاولة ٢١عرضت نشرة أخبار الخامسة مساء یوم االثنین 

للقبض على المتورطین بأحداث تفجیر خطوط الغاز، وتضمن الخبر عرضا مصور لصور الضباط الشھداء وتفصیال ألحداث 

دھم على أیدي المتھمین وفرارھم، مما یدعوا للتساؤل لماذا لم یبذل التلفزیون المصرى الجھد الالزم لتغطیة أخبار إصابات استشھا

وشھداء أحداث التحریر على أیدي زمالء الضباط الشھداء في القاھرة ؟؟، لماذا لم یتم عرض أسماء وصور النشطاء والصحفیین الذین 

وبعد یومین من تاریخ ..وتم االكتفاء بإذاعة مقتطفات عن البیان االستنكارى للمجلس األعلى للصحافة فقأت أعینھم برصاص الشرطة،

نوفمبر، وتمت إذاعتھ على التلفزیون المصرى بالنشرة االعتیادیة لألخبار كإحدى فعالیات ١٩صدوره فقد صدر البیان مساء السبت 

  .نوفمبر ٢١األحداث مساء االثنین 



  خاتمة

ریق عمل التقریر عددا من النتائج والمبادئ العامة التي رأینا عرضھا بشكل مستقل ، لما نجده من أھمیتھا كخطوط یتضح استخلص ف

من خاللھا شكل العمل على تطویر السیاسات الحاكمة لمنظومة العمل في اإلعالم الرسمي وعلى رأسھا اتحاد اإلذاعة و التلیفزیون، 

ً في مرحلة من تاریخ مصر تستلزم طرح رؤى و بدائل موائمة ، تتوافق مع جوھر بصفتھ الجھاز األھم واألقوى تأ ً وانتشارا ثیرا

  :مطالب وطموحات ثورة ینایر المجیدة ،و نعرض لھا في اآلتي

  

  - :منھجیة العمل اإلعالمى بماسبیرو : أوال
  

سیطرة الناعمة للسلطة السیاسیة على شعوبھا ، ترسخت رسالة اإلعالم الرسمي فى دول النظم السلطویة المركزیة، في كونھ جناح ال

ویقابلھ جناح السیطرة الباطشة متمثال فى المؤسسة األمنیة ، وتتشكل منھجیات العمل بمؤسسة اإلعالم الرسمي بما یوافق المزاج العام 

مل اإلعالمي ككل ، ومن غیر الوارد للسلطة، وتترجم تلقائیا من قبل اإلدارة الفنیة والمھنیة العلیا إلى معاییر یضبط بھا إیقاع الع

الخروج عنھا ، وحتى إن أتیح خروجا فھو خروج محدد مسبقا بھدف التنفیث السیاسي واستكماال لدیكور الدیمقراطیة وشعارات الرأي 

  .والرأي اآلخر الزائفة 

بیرو بشكل صارخ لجھة من جھات النظام ویعتبر ماسبیرو نموذجا على ما سبق ، ففي كلتا الواقعتین انحازت الرسالة اإلعالمیة لماس

أكتوبر كان ماسبیرو ھو المتحدث الرسمي للمجلس األعلى للقوات المسلحة  ٩السیاسي والمتورطة كطرف فى الحدث ؛ ففي مذبحة 

االنتقال ،وفي أحداث التحریر وشارع محمد محمود كان ماسبیرو بمثابة  إعالم وزارة الداخلیة ، وما یجب استھدافھ بحق فى مرحلة 

، والتخلص من مفاھیم "إعالم الخدمة العامة " الدیمقراطي ھو إعادة صیاغة لتوجھات ومنھجیات عمل ماسبیرو فى إطار مفھوم

  . ،بما یجعلھ أحد أھم قنوات التواصل بین مؤسسات الدولة والنظام السیاسي والمجتمع  بأطیافھ وفئاتھ كافة " الحكومي"االعالم 

  

  - :ة ونقل الخبر فى ماسبیروعملیة صناع: ثانیا
  

الحظنا بالرصد والتحلیل للتغطیة اإلخباریة للواقعتین السابقتین، أن صناعة الخبر تتم بشكل مركزي قادم من أعلى ؛ أى أنھا ال تأتي 

ازن ثم تصاغ من استقراء وقائع الشارع ثم محاولة نظمھا فى إطار منطقي مقبول، یتسم بالقدر الالزم من الحیاد والموضوعیة والتو

كأخبار ومعلومات تقدم للمشاھد تمكنھ من استقبالھا بشكل عقالني، وتعطیھ حریة اتخاذ موقف أو رأي تجاه الحدث ، وإنما ما یحدث 

ویتم تطویع كل الوقائع والمالبسات وترتیبھا وحجب ما یمكن حجبھ وإضافة ما " المصدر المسئول"ھو أن یأتي الخبر أو المعلومة من 

افتھ للتوافق مع رؤیة المصدر المسؤول، لتصبح كل إجراءات العملیة اإلخباریة مجرد إجراءات شكلیة، ال تؤثر فى تدقیق یمكن إض

وتعكس تلك اإلشكالیة شق سیاسي . قدر اإلمكان" الحقیقة"الخبر وتفنید جوانبھ للوصول لھدف الرسالة اإلعالمیة اإلخباریة وھو إخبار 

یاسي على عملیة صناعة ونقل الخبر، وشق مھني یتمثل في خلل المنھجیة اإلعالمیة جعلت من اإلعالمي یتمثل فى سیطرة النظام الس

  .مجرد موظف یقوم بما یُملى علیھ 

  



  -:تم استغاللھ لجریمة تحریض وتضلیل سیاسي منظمة.. أخطاء وتواضع مھني : ثالثا

وكثیر من األخطاء المھنیة في التغطیة اإلخباریة ، تركز معظمھا فى نستطیع القول بأنھ كان ھناك أوجھ قصور في التغطیة اإلعالمیة 

خلط الرأي بالخبر ،والمیل إلى التھویل والتخمین الشخصي فیما یتعلق باألحداث والوقائع ،وعدم الدقة فى انتقاء التوصیفات 

ل المؤدیة لذلك ھو حداثة واختالف والمصطلحات المناسبة لنقل وتوصیف ما یحدث بموضوعیة وتوازن ، ونجد أن من أھم العوام

نوعیة األحداث على عمل اإلعالمیین بماسبیرو، حیث تتطلب تلك النوعیة من األحداث تأھیل وتدریب أقرب إلى مھارات اإلعالم 

 الحربي ، ولكن ال یقتصر األمر على تشخیص األزمة تحت ھذا اإلطار  كما أصر وزیر اإلعالم السابق أسامة ھیكل فى أكثر من

التى شكلھا إثر ما تم  - والذي لم یُعلن بشكل كامل للرأي العام حتى وقتنا ھذا  –تصریح واستشھد  بتقریر لجنة تقییم األداء اإلعالمي 

أكتوبر الماضي ، نستطیع القول بأنھ كان ھناك إرادة سیاسیة لقیادات العمل اإلخباري ألن  ٩توجیھھ من اتھامات لماسبیرو فى مذبحة 

  األحداث بشكل تحریضي وساھم في ذلك التواضع المھني لمنفذي العملیة اإلخباریة  تتم صیاغة

  

  

  - :إلتزام مھنى على اإلعالم الرسمي " الحیاد: "رابعا
  

دون تدخل من مصدر ھذه الرسالة اإلعالمیة ؛ أى یعني تزوید  )خاصة األخبار(نشر المواد اإلعالمیة  - اختصارا –تعني الحیادیة 

خبار الصحیحة ، والمعلومات الدقیقة ، والحقائق الصادقة والثابتة  قدر اإلمكان، والتي تساھم على تشكیل رؤیة صائبة المشاھد باأل

إزاء واقعة ما ، ونستطیع القول بأن معیار الحیاد كأحد ضوابط العمل المھني وخاصة فى المجال اإلخباري المحلي یعتبر من أھم 

اإلعالم الرسمي بصفتھ یقف على مسافة واحدة من كل األطراف والجھات فى المجتمع وبین المجتمع المعاییر التي یجب أن یلتزم بھا 

ومؤسسات الدولة ، وأن یكون بقدر اإلمكان معبرا عن المزاج العام للمجتمع بشرائحھ كافة ، ووسیطا نزیھا فى نقل الرسائل وتحقیق 

  .دولة و مراكز صنع القرار من جانب آخر التواصل بین أطیاف وفئات المجتمع من جانب ومؤسسات ال

وعلى العكس من مؤسسات اإلعالم المستقلة والخاصة والتى تضبط إیقاع عملھا وتقییم مدى جودتھ ومھنیتھ بمدى إلتزامھ 

لھ ، بالموضوعیة والتوازن في التغطیة ولكن لھا الحق فى اتخاذ وجھة نظر حول الموقف أو الخبر المنقول یُفسر األحداث من خال

دون الوقوع تحت طائلة التضلیل أو التحریض " حریة الفكر والتعبیر"وفق ما یقدمھ من أسانید لتلك الرؤیة، بشرط أن تظل فى إطار 

على العنف والكراھیة  ، فبطبیعة ملكیتھ الخاصة لیس مطلوب أن یكون حیادیا إال إذا كان ذلك من ضمن أھدافھ وتوجھاتھ التى حددھا 

  .لنفسھ سلفا 

  - :منھا " الموضوعیة "و" الحیادیة"وقد الحظ فریق عمل التقریر عدد من السمات في التغطیة اإلخباریة أنتھكت بشكل صارخ معیار 

  إطالق صفات أو تعاریف  تنم عن توجھات محددة سلفا.  

  أخبار  غیر متوازنة وناقصة ،ال تراعي السیاق المنطقى لتطور الحدث  

 ات شخصیة وتقدیمھا على شكل خبرتبني وجھات نظر خاصة وتخمین.  

  بتر بعض أجزاء خبر سواء في صیاغتھ أو في الصورة المعبرة عنھ:الحذف االنتقائي.  

 استخدام حقائق مع تطویعھا لتخدم استنتاجات معینة، تخدم التوجھ السیاسي المركزي،و تجاھل وجھات النظر األخرى. 

  



  

  مصادر ومراجع التقریر
مھا عبد المجید صالح .الم األزمات والكوارث وتأثیرھا على األعراف المھنیة ،دراسة مقارنة، دالتحدیات التى تواجھ إع .١

 )خبیر االعالم بالمركز القومى للبحوث االجتماعیة والجنائیة(

 .م٢٠٠٧، ٢محمود عكاشة،مكتبة دار المعرفة، ط. مى، دخطاب السلطة اإلعال .٢

 قاریر المعلوماتیة،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارمسیرة خمسون عام، سلسلة الت..التلفزیون المصرى .٣

 الموقع الرسمى لھیئة الیونیسكو .٤

٥. official youtube channel for Egypt News Center 

٦. official youtube channel for Nile Eg 

  



ة أكتوبر بقنا ٩دقیقة من التغطیة اإلخباریة المباشرة ألحداث مذبحة  ٢٧٠التفریغ الكتابي لمحتوى 

  النیل لألخبار
  

  تفریغ الثالثین دقیقة األولى

  التابعة للقوات المسلحة أمام مبني ماسبیرو: ... المذیعة

وكما تابعنا فاألقباط المتظاھرین یرشقون قوات الجیش والشرطة المكلفة بحمایة مبني اإلذاعة والتلفزیون بالحجارة مما أدي إلي 

مظاھرة كما بدأت إلي أن وصلت إلي حالة من المواجھة بین المتظاھرین وقوات تصاعد الموقف الخرؤوج من الشكل السلمي لل

الشرطة والجیش المتواجدة أمام ماسبیرو مما أدي إلي اشعال المتظاھرین لبعض العربات التابعة للقوات المسلحة المتواجدة أمام مبني 

  ماسبیرو

وبسبب تصاعد الموقف قاموا بقطع طریق الكورنیش بشكل كامل، وكما  أیضا األقباط المحتجون أمام المبني وكما نقرأ في خبر عاجل،

نري في الصورة، فھذه صورة لمجموعة من الحرائق، حیث أشعلوا النیران في عدد من العربات االتبعة للقوات المسلحة امام ماسبیرو 

  .الموقفوقاموا برشق قوات الجیش والشرطة المكلفة بحمایة المبني بالحجارة مما أدي لتصاعد 

  .وكما نتابع اآلن وصلت عربة من المطافئ في محاولة إلخماد الحرائق التي اشتعلت في العربات التابعة للجیش

  .، من قریة المریناب، ثم أعلنت المذیعة أنھم فقدوا االتصال"علي جمعة"انضم لھم شاھد عیان 

اموا برشق رجال الجیش والشرطة المكلفون بحمایة مبني ماسبیرو ثم نعود ونذكر بالخبر العاجل بأن المتظاھرون األقباط ق: المذیعة 

بالحجارة مما أدي الي تصاعد الموقف، كما قاموا بإحراق عربات تابعة للجیش أمام المبني، كل ھذه التظاھرات احتجاج علي احداث 

  .المریناب

  .معاودة االتصال بعلي جمعة، من قریة المریناب

ر العاجل ، حیث نظم حوالي عشرة اآلف قبطي مسیرة من منطقة شبرا لوسط القاھرة للمطالبة باقالة نعود مرة أخري للخب: المذیعة

محافظ أسوان اللواء مصطفي السید ومدیر أمن أسون اللواء أحمد ضیف صقر وذلك احتجاجا علي احداث قریة المریناب بادفو 

كذلك سرعة اصدار دور العبادة الموحد وكذلك اصدار قانون باسوان ودعا المتظاھرون لسرعة القبض علي المحرضین  والجناة و

یجرم التحریض علي مھاجمة دور العبادة، وقد تصاعد االمر من تنظیم مظاھرة سلمیة الي اعمال شغب حیث قام المتظاھرون برشق 

ني وكذلك قاموا بحرق بعض رجال الشرطة والجیش المتواجدون أمام مبني ماسبیرو بالحجارة كما قاموا بقطع الكورنیش أمام المب

  .عربات الجیش أمام مبني التلیفزیون

ونتابع االن علي الھواء نیران تشتعل في عدد من العربات التابعة للجیش وكما تابعنما منذ لحظات وصلت عربات االطفاء في محاولة 

  .للسیطرة علي الحریق وبالفعل بدأت السیطرة علي الموقف

  . كمال زاخر/ الستاذوانضم الیھم المفكر القبطي ا

ومازلنا متواصلون معكم مشاھدینا الكرام لمتابعة البث الحي لوقائع األحداث لمجموعة من المسیحیین الذین قطعوا الطریق امام : المذیع

  مبني التلیفزیون وھو طریق الكورنیش ولمزید من المتابعة

  .ینضم الینا االستاذ جمال أسعد المفكر القبطي 

  ذ جما أسعد أرجو أن تبقي معي ونتحول الي الزمیل حسام عاطف مراسل النیل من أمام مبني ماسبیرواالستا: المذیع



.. حسام رأینا منذ قلیل سیارة اتةبیس تشتعل ورأینا قطع للطریق ورأینا كثیر من األخوة األقباط یقطعون طریق الكورنیش : المذیع

  .حسام

  .ال یرد: حسام

لكرام الي حسام مرة أخري، حیث قطع مئات المتظاھرین األقباط طریق الكورنیش أمام مبني االذاعة سوف نعود مشاھدینا ا: المذیع 

والتلیفزیون بوسط القاھرة، ووقعت اشتباكات بین المتظاھرین وقوات األمن أمام المبني وأكد شھود العیان أن المتظاھرین أحرقوا 

االذاعة والتلیفزیون قد أغلق كافة مداخلھ ومخارجة قبل ذلك بساعتین كإجراء  عددا من السیارات علي كورنیش النیل، وكان أمن اتحاد

  .أمني

  .عودة مرة أخري لجمال أسعد

  .نتحول الي حسام عاطف مراسل النیل من أمام مبني التلیفزیون: المذیع

  .حسام ضعنا في الصورة لدیك اآلن: المذیع

یارات المدنیة كانت تقف علي جانب الطریق، تم احراقھا، سیارات المطافئ ھشام الصورة سیئة جدا، امام اآلن عدد من الس: حسام

تحاول اطفائھا لكنھا ال تستطیع، أمامي اتوبیس لشركة ما ال أدري ما ھي ألنھا احترق عن بكرة أبیھ وتحول فحما، ال اعلم ماذا حدث 

  .. بأعداد غفیرة جدا أغلقوا الطریقین كانت المظاھرة سلمیة بشكل ما ثم قدم المتظاھرون الواقفون أمام ماسبیرو 

  حسام عفوا ربما ذكرنا منذ قلیل ان المتظاھرن كانوا سلمیین فمن أین اتت لھم االدوات التي احرقوا بھا مثل ھذه العربات: المذیع

ة من شبرا من الواضح انھا أنا أقول ان المتظاھرین الذین كانوا واقفین أمام مبني ماسبیرو كانوا سلمیین، لكن المظاھرة القادم: حسام

لم تكن سلمیة بشكل ما ألنھم قطعوا الطریق وحینما حاول الجیش ان یجعلھم یقفون بجانب الطریق اطلقوا علیھ نوع من الرش او من 

الرصاص علیھ، فاضطر الجیش ان یطلق أعیرة ناریة صوتیة في الھواء لیفرق المتظاھرین، وإذ فجأة تحول المتظاھرون قنابل من 

  ..لزجاج وكراسي واخشاب وادوات ترمي علي القوات المسلحة ا

  .اذا كانت المشكلة تكمن في المتظاھرین الذین اتوا من شبر ولیس المتواجدون امام ماسبیرو: المذیع

كن المظاھرة نعم بالفعل ھشام المتظاھرون المتواجدین أمام ماسبیرو كما قلت في المداخلة السابقة كانوا سلمیین بشكل كبیر، ل: حسام

بشكل كبیر، أمامي مجموعة كبیرة من جنود القوات المسلحة واالمن المركزي .. بحال من وإال فمجموعة ... التي اتت من شبر لم 

مصابون واشاھدھم بأم عیني یدخلون مصابون ال ادري ھل ھم میتون أم احیاء، لكنھم كانوا مصابون منھم من ینزف ومنھم غیر ذلك، 

محاصر من جمیع الجھات، قوات االمن تحاول منع المتظاھرین من الوصول لمبني ماسبیرو حتي ال یحاولوا اشعال ماسبیرو االن 

النار فیھ او یفعلوا ما یفعلوا، ولكن األمور بدأت تھدأ قلیال، بدأ یظھر بعض المصابین من داخل المتظاھرین یسلمون للجیش والجیش 

  .یقوم بمحاوالت لعالجھم

حسام ان تبقي معي لنذیع ھذا الخبر العاجل، حیث سقط شھید وعشرون مصابا، من جنود الجیش بعد اطالق النار علیھم أرجو : المذیع

من قبل المتظاھرین، اعود مرة أخري واذكر، حیث نظم حوالي عشرة اآلف قبطي مسیرة من منطقة شبرا لوسط القاھرة للمطالبة 

یر أمن أسون اللواء أحمد ضیف صقر وذلك احتجاجا علي احداث قریة المریناب بادفو باقالة محافظ أسوان اللواء مصطفي السید ومد

باسوان ودعا المتظاھرون لسرعة القبض علي المحرضین  والجناة وكذلك سرعة اصدار دور العبادة الموحد وكذلك اصدار قانون 

ا بقطع طریق الكورنیش أمام مبني التلیفزیون، أعود یجرم التحریض علي مھاجمة دور العبادة، ھذا ویقوم المتظاھرون االقباط حالی

مرة أخري مشاھدینا الكرام إلي مراسل النیل حسام عاطف من أمام مبنس ماسبیرو، حسام ما الذي یمكن أن تضیف في ھذا التوقیت 

الي اشتعال الموقف بھذا  فالصورة كما نراھا سیئة للغایة وبالنسبة لنا في االستودیو صورة ضبابیة، فا ھي المالبسات التي أودت

  الشكل، حسام تعتقد شرارة االشتباكات بین المتظاھرین والجیش، كیف بدأت؟



ھشام انا كنت وسط المتظاھرین الني كنت معكم علي الھواء قبل ھذا الحدث، وفجأة وجدنا الطریق قطع أمام المبني في الذھاب : حسام

صحابھا المدنیین ان یذھبوا یمینا او یسار، وفجأة وجدنا مجموعة مجموعة كبیرة واالیاب، السیارات وقفت امام المبني لم یستطع ا

" ملیونیة ملیونیة"قادمة من میدان التحریر الي ماسبیرو وفجأة تحول المتظاھرون الي الصراخ والنداءات والھتافات العالیة جدا 

نار غریب أصوات لیست أصوات البنادق االلیة الخاصة  وتطور األمر، حاول الجیش أن یوقفھم بجانب الطریق، وفجأة فوجئنا بضرب

بالجیش لكن اصوات لسنا معتادین علیھا ال ندري ھل ھي بنادق رش ام خرطوش ال ندري، واذ فجأة وجد الجیش نفسھ مضروبا 

واألخشاب ووجدنا  بالنارفاضطر أن یدافع عن نفسھ بأن یفرق المتظاھرین بالرصاصات التحذیریة في الھواء وفجأة وجدنا الزجاجات

اشیاء الغریبة تلقي من المتظاھرین وإال لما وقعت ھذه االصابات الكثیرة في الجنود، أنا امامي االن مجموعة كبیرة من دكاترة الجیش 

یحاولون اسعافھم وأمامي الكثیر من عربات الجیش محترقة ومھشمة الزجاج من االمام والخلف، واصابات انت ذكرت انھم شھید 

  .ن مصابا، انا االن امامي مجموعة من الجنود یحملون زمیال لھم ویھرولون بھ الي داخل المبني وھو مصابوعشرو

  .ومازلنا متواصلون معكم مشاھدینا الكرام.. شكرا جزیال لك .. حسام : المذیع

  .وینضم الینا الدكتور عبدهللا النجار االستاذ بجامعة األزھر 

  

  تفریغ الثالثین دقیقة الثانیة

  .استمرار االتصال بالدكتور عبد هللا النجار بجامعة األزھر.... 

ونعود ونذكر بالخبر العاجل، حیث استشھد احد جنود الجیش اثر اطالق النار علیھ من قبل المتظاھرین األقباط المتواجدین : المذیعة

لجیش بشارع كورنیش النیل أمام مبني التلیفزیزن أمام مبني ماسبیرو، كما اسفرت االشتباكات العنیفة بین متظاھرین أقباط وقوات ا

من المتظاھرین باصابات متنوعة، وقام المتظاھرون بقطع طریق الكورنیش في االتجاھین وقاموا بتحطیم  ٩ادت الي اصابة نحو 

نقل عام، كما نتابع في العربات المتواجدة امام مبني االذاعة والتلفزیون باالضافة الي قیامھم باحراق عربة تابعة للجیش واتوبیس 

الصورة الحیة صور الحرائق التي اشتعلت بعربات الجیش، ایضا الزالت قوات االمن ورجال القوات المسلحة تحاول السیطرة علي 

بزجاجات الملوتوف وفي الوقت ذاتھ قامت قوات االمن بفرض كردون ... الموقف، وتحاول تفریق المتظاھرین، الذین قاموا برشق 

م مبني ماسبیرو كما قاموا باغالق جمیع ابواب المبني لضمان عدم اقتحامھ من قبل المتظاھرین، حوالي عشرة اآلف قبطي أمني أما

مسیرة من منطقة شبرا لوسط القاھرة للمطالبة باقالة محافظ أسوان اللواء مصطفي السید ومدیر أمن أسون اللواء أحمد ضیف صقر 

ناب بادفو باسوان ودعا المشاركون في المسیرة، التي بدأت سلمیة، لسرعة القبض علي وذلك احتجاجا علي احداث قریة المری

المحرضین  والجناة وكذلك سرعة اصدار قانون دور العبادة الموحد وكذلك اصدار قانون یجرم التحریض علي مھاجمة دور العبادة، 

بعد ان قام االالف من المتظاھرین األقباط بقطع الطریق  وقد اشتعلت األمور وتحولت ھذه المظاھرة السلمیة إلي اعمال عنف وشغب

أمام مبني اتحاد االذاعة والتلیفزیون علي كورنیش النیل وسط القاھرة، وأدت ھذه االشتباكات الي استشھاد احد جنود الجیش بسبب 

العنیفة بین المتظاھرین واالمن الي اطالق النار علیھ من قبل المتظاھرین االقباط من امام مبني ماسبیرو كما اسفرت االشتباكات 

من المتظاھرین باصابات متنوعة، وقام المتظاھرین بقطع طریق الكورنیش، وكذلك قاموا بتحطیم السیارات المتواجدة  ٩اصابة نحو 

وقف كما امام المبني وعربات تابعة للجیش واتوبیس نقل عام، ومازالت رجال القوات المسلحة واألمن یحاولون السیطرة علي الم

، في "المولوتوف"نشاھد في ھذا البث الحي، ومازالوا یحاولون تفریق المتظاھرین الذین قاموا برشق قوات األمن بالزجاجات الحارقة 

الوقت ذاتھ قامت قوات األمن بفرض كردون أمني بالحواجز الحدیدیة أمام مبني ماسبیرو واغالق كل مداخلھ لضمان عدم اقتحامھ من 

رین بعد ان حالو بعض المتظاھرین بالفعل اقتحام المبني وقاموا برشق قوات األمن بالحجارة مما ادي الي التعامل السریع قبل المتظاھ

نعود ونذكر أن حصیلة الضحایا في ھذه االشتباكات شھید وعشرون مصاب من . من الجیش مما ادي الي تصاعد األمور بھذا الشكل



لي مركز الرعایة الطبیة بمبني ماسبیرو لتلقي العالج، وكما نتابع االن وأیضا في خبر عاجل لقد تم نقل المصابین ا. جنود الجیش

المتظاھرون االقباط المتواجدون أمام مبني االذاعة والتلیفزیون مازالوا یواصلون رشق قوات الجیش والشرطة المكلفة بحمایة  مازال

ھم لمركز الرعایة الطبیة بمبني ماسبیرو لتلقي العالج، ومن ھناك تنضم الینا مبني االذاعة والتلیفزیون بالحجارة، المصابون یتم نقل

مراسلة قناة النیل كریمة الحلفاوي من مركز الرعایة الطبیة بماسبیرو، صفي لي االصابات یعني ھل االصابات خطیرة وكم عدد 

  المصابین وحالتھم؟

جدین تماما،  قیل في االول في احد المجندین توفي ولكن نحن نتحدث االصابات خطیرة یعني منظر الدماء یغطي كل المتوا: كریمة

االن عن شھیدین حتي االن وفق التقاالریر المبدئیة وعدد كبیر جدا من االصابات وعدد كبیر من المصابین یدخل الي العیادة اثناء 

اج الي رعایة اكبر، ھناك طبیب واحد فقط من حدیثنا وانت تعلمین ان العیادة غیر مجھزة بشكل كامل، یعني في بعض الحاالت، تحت

یتعامل مع الحاالت وباقي الحاالت یتم نقلھم من خالل زمالئھم، عدد كبیر جدا من الذین یقومون بنقل زمالئھم من ابناء القوات 

  .من زمالئھم.... المسلحة وابناء االمن المركزي في حالة كبیرة من 

الصابات مثال ھل ھي بسبب رشق الحجارة أم كما تسربت بعض االخبار بأن المتظاھرون كریمة تستطیعي ان تصفي لي ا: المذیعة

  كانوا یحملون اسلحة ناریة، یعني ھل ھي بسبب طلق ناري ام بسبب القاء الحجارة؟

لدیھ ال استطیع الجزم ان یكون ھناك طلق ناري ولكن ھناك دماء كثیرة تغطي وجوه المصابین عدد كبیر من المصابین : كریمة

  اصابات كبیرة في القدم ، كثیر منھم 

یتم نقلھم علي النقاالت وكثیر منھم علي كراسي متحركة لكن الدري ان كان ھناك طلق ناري ام ال انا ال ساتطیع ان ادخل الي وحدة 

  .العالج بسبب االزدحام الشدید، یا ایمان ھناك عدد كبیر جدا من المصابین

  .ل علي الشاشة بیقول ان عدد المصابین ثالثین مصاب، یا كریمة ھل عدد االصابات اكثر من ذلكاحنا في الخبر العاج: المذیعة

  .نعم یا االعداد تتزاید، فبینما اتحدث الیكي االن ھناك خمسة مصابین تم ادخالھم لغرفة االنقاذ: كریمة

، یعني ھناك سرعة مثال في ... داد الستقبال ھذه نحن نعلم، كما قلتي ان المركز الطبي في المبني لم یكن في حالة استع: المذیعة

  .استیعاب ھذه االعداد الكبیرة من المتظاھرین أم ماذا

نعم  یتم توسیع المكان تم ضم الصالة الخارجیة المتواجدة امام العیادة لغرفة االنقاذ، وانا اري االن انھم یفرشون حصر : كریمة

  .وسجاجید علي االرض الراحة المصابین علیھا

سنعود الیكي الحقا كریمة، وكما ذكرت كریمة الحلفاوي، مراسلة النیل بمركز الرعایة الطببیة بماسبیرو حیث تم نقل : المذیعة

المتظاھرین، وقالت ان حصیلة الحداث المؤسفة شھیدان واكثر من ثالثین مصابا بعد اطالق النار علیھم من قبل متظاھرین اقباط امام 

نقل المصابین الي مركز الرعایة الطبیة بمبني ماسبیرو والتي ذكرت كریمة انھ لم یكن معدا الستقبالھم ویجري  مبني التلیفزیون، وتم

نعود .... االن محاوالت اسعافالمصابین الذین وصفت حالتھم بالخطیرة واعدادھم بالكبیرة وخصوصا بعد سقوط شھیدان من الجیش 

منذ ساعات من عدد من األقباط وتحركت مسیرة من شبرا لمنطقة وسط القاھرة  ونذكر من جدید بأن ھذه المظاھرة التي نظمت

للمطالبة باقالة المحافظ واعتراضا علي احداث المریناب وتصاعدت االحداث بعد ان قام المتظاھرون االقباط باطالق النار علي قوات 

ھ استشھد جندیین وأصیب أكثر من ثالثین جندیا بعد أن الجیش والشرطة التي كانت مكلفة بحمایة مبني ماسبیرو ونذكر من جدید بأن

أطلق متظاھرین أقباط امام مبني ماسبیرو واسفرت االشتباكات العنیفة بین المتظاھرین االقباط وقوات الجیش والشرطة ادت الي 

ك قاموا بتحطیم العربات من المتظاھرین باصابات بالغة، وقام المتظاھرین بقطع طریق الكورنیش في االتجاھین ، وكذل ٩اصابة 

المتواجدة امام مبني اتحاد االذاعة والتلیفزیون وكذلك احراق عربة تابعة للجیش واتوبیس نقل عام ، ومازالت حتي االن قوات االمن 

  ". مولوتوف"ورجال القوات المسلحة السیطرة علي الموقف وتفریق المتظاھرین الذین قاموا برشق قوات االمن بالزجاجات الحارقة 



  ومازلنا متواصلین معكم مشاھدینا الكرام : المذیع

  .وینضم الینا علي الھاتف السید علي مطاوع الناشط السیاسي

  .سید علي حاول ان تبقي معي: المذیع

  .ینضم الینا عبر الھاتف السید مظھر شاھین شیخ مسجد عمر مكرم: المذیعة

المصابین ان المتظاھرین كانوا یستخدمون االسلحة الناریة وربما ھذه االسلحة  ووردنا مشاھدینا الكرام منذ قلیل وعلي لسان: المذیع

مصابا یتم عالجھم  ٣٠التاریة عي التي أردت شھیدین من قواتنا المسلحة قتیلین، ھذه االحداث ھي ایضا التي اصابت ایضا اكثر من 

ھدینا الكرام علي الشاشة الصور الحیة التي تظھر صور االن بالمركز العالجي بمبني االذاعة والتلیفزیون، وكما نري االن مشا

عربات االسعاف تارة وسیارات المطافئ تارة اخري والتي تحاول ان تھدأ من روع المتظاھرین واحتواء االزمة واحتواء الموقف وھا 

علي اتصال مع الناشط السیاسي  ھي سیارات االسعاف تدخل كما نراھا الي الساحة التي كان یتظاھر فیھا المتظاھرون وكنا منذ قلیل

  .علي ونعود لھ مرة أخري

وینضم الینا مشاھدینا الكرام حسام عاطف موفد النیل من امام مبني االذاعة والتلیفزیون، حسام ربما تواردت الینا معلومات : المذیع

  ه المعلومات؟منذ قلیل بأن المتظاھرون یریدون الھجوم علي مبني االذاعة والتلیفزیون، ماذا عن صحت ھذ

ھشام الوضع االن المتظاھرون االن یحاولون تجمیع صفوفھم مرة أخري محاوالت غریبة ال ادري ھل ھي محاولة للھجوم أم : حسام

محاولة لالقتراب، وھناك مجموعة من االفراد یقفون بشكل سلمي امام المبني والجیش یتركھم في حالھم، ال یتحدث معھم وھم 

ھناك مجموعات تتجمع حول قوات االمن من الیمین والیسار وقوات الشرطة والجیش تمنعھم من االقتراب من مسالمون تماما، اما 

المبني بشكل ما وال ادري ماذا یریدون ھل االعتداء علیھم ام یحاولون االقتراب من مبني ماسبیرو، ولكن من الناحیة االخري لمبني 

ع الطریق عن مجموعة من المئات من المتظاھرین أمام مبني وزارة االعالم االن، ماسبیرو من ناحیة ابو العال قوات الشرطة تقط

  .بعض االتوبیسات یأتي فیھا بعض المتظاھرین ، أعدادھم بالمئات

  حسام وھل ھذه االتوبیسات تأتي من نفس المكان، من شبرا كما ذكرنا سابقا؟: المذیع

ن ھؤالء المتظاھرون من المتظاھرون الرئیسیین الذین حضروا من شبرا من ال ادري االن من این یأتي ھؤالء ولكن أظن ا: حسام

  .وقت سابق بعد أن فرقھم الجیش تجمعوا مرة أخري

  حسام ھل اتجاه السیارات آتي من اتجاه الكورنیش ام اتي من عبد المنعم ریاض والتحریر؟: المذیع

  ...ھشام ال یوجد سیارات اآلن : حسام

  الثالثةتفریغ الثالثین دقیقة 

  استمرار مداخلة حسام موفد النیل أمام مبني ماسبیرو

  من أین تأتي السیارات التي تقل المتظاھریت الذین ذكرتھم منذ قلیل؟: المذیع

بعضھم یأتي نمن ناحیة ابو العال والبعض االخر یأتي من ناحیة التحریر، سیارات االسعاف تأتي االن، وتنقل المصابین، احد : حسام

االن نقلت احد المصابین ال ادري ھل ھو من الجیش ام من الشرطة، ومن الواضح ان ھناك صعوبة كبیرة جدا في دخول  السیارات

عربات االسعاف، لقد ورد الي ان بعض الجنود یعانون جدا االن وال یجدون من یسعفھم ونحاول ایجاد اطباء ولكن الطریق مغلق من 

  .الناحیتین

  لوحید النقاذ المصابین ھو الدخول بھم الي مبني االذاعة والتلیفزیون؟اذن حسام الطریق ا: المذیع

  .ودخولھم الي المبني. الجنود دخلوا الي مبني االذاعة والتلیفزیون وھناك محاوالت النقاذ بعض المصابین من المتظاھرین: حسام

  قل المصابین؟حسام ھل من طریق لسیارات االسعاف للعبور الحد المستشفیات القریبة لن: المذیع



  .ظھور سیارة اسعاف االن یعني انھا كانت ممنوعة من قبل، وبدأت تظھر االن سیارة قادمة من ابو العال: حسام

  .اذن ھناك انفراجة علي االقل لسیارات االسعاف وسیارت الدفاع المدني للتعامل مع األزمة: المذیع

یل وبدأت في اطفاء العربات المشتعلة امام المباني القریبة من التلیفزیون، سیارات الدفاع المدني خرجت من التلیفزیون منذ قل: حسام

اما عربات االسعاف فھي غیر موجودة وتأتي من المستشفیات ومراكز العالج القریبة ولكن یبدو أن الطریق مقفول امامھا، وال 

  .یستطیعوا الوصول للمبني

لتجمیع أنفسھم مرة أخري وانھم ربما یحاولون الھجوم علي المبني، ماذا عن  حسام انت ذكرت أن ھناك محاوالت للمتظاھرین: المذیع

  .التعامل من قبل األجھزة الشرطیة والقوات المسلحة مع المتظاھرین، ھل جائت تعزیزات من الخارج أم ال

ن أقباط مسیحیین من الشرطة والجیش االن امامي كافیین تمام یحاولون تأمین الوضع بشكل ھادئ جدا، وأمامي مواطنی: حسام

المتظاھرین ال أدري ھل فعال أقباط ام مسلمین في المابس المدنیة یقفون في الناحیة األخري من ماسبیرو ھم مسالمین والجیش 

والشرطة یتعاملون معھم بكل ھدوء دون التعرض ألي احد منھم، ولكنھم یسبون الجیش والشرطة والضباط والعساكر، أري احدھم 

ي یده شومة، وھم یحاولون االحتكاك بقوات الشرطة ولكن الشرطة ھادئة االن، ویحاولون التعامل معھم بھدوء، وھناك االن یمشي وف

سیارة مدنیة مھشمة تماما، یمكن أن تكون الحد العاملین بمبني االذاعة والتلیفزیون أو احد القاطنین في العمارات القریبة، مھشمة 

  .تماما

  ن عملیة تأمین مبني االذاعة والتلیفزیون، كیف تراھا من مكانك؟أرید ان اتحدث ع: المذیع

مبني االذاعة والتلیفزیون مؤمن تماما والجیش یقوم بتأمین المبني والعاملین بھ، وأري انھ لیست ھناك مشكلة في تأمین المبني، : حسام

ورجال الشرطة والجیش حیث یحاولون منعھم من  لكن المشكلة في االحتكاكات الدائمة أمام المبني، االحتكاكات بین المتظاھرین

  .االقتراب من المبني لكن مازالت ھناك بعض االحتكاكات

  ھل وصلت بعض المدرعات او عربات الجنود الي المنطقة ام ال؟: المذیع

مبني ربما تسمع امامي االن احدي مدرعات قوات الشرطة خضراء لنقل الجنود تحاول تأمین المنطقة وتتحرك أمام ال.. ال : حسام

  .صوتھ االن، انا ال اعلم ھل میدان التحریر مغلق وعبد المنعم ریاض مغلق أم ال فأنا بعید عن ھذه المنطقة فأنا امام ماسبیرو فعلیا

حسام انا اعلم انك محاصر بالفعل، ونرید أن نوصل للمشاھدین الصورة الحقیقیة كما تحدث االن، نحن نرید ان نتعرف علي : المذیع

  .لحقیقة حتي لو كنا في وضع ال یؤھلنا لھذا األمرا

  ھشام ھل تسمع ھذه الصیحات الشدیدة اآلن؟: حسام

  .نعم أسمعك حسام: المذیع

من الواضح ان بعض المواطنین من منطقة بوالق یحاولون الھجوم علي المتظاھرین األقباط ال ادري لماذا، بعضھم یقول ان : حسام

تصاب امامھم دفعت بعض المواطنین من المناطق المحیطة بماسبیرو یحاولون الدخول والتعامل مع رؤیتھم للعساكر وھي تموت و

  .المتظاھرین، ولكن الشرطة تحجز بین الفریقین

حسام المشھد مؤسف للغایة وال نستطیع أن نتصوره، واتسائل عن التواجد األمني والشرطي والذي ربما یحول دون وصول : المذیع

  .أمام التلیفزیون... المواطنین الي 

التواجد االمني قوي جدا، السیارات المدرعة تحضر امام المبني لتأمینھ وقوات الشرطة تحاول تأمین المبني من جمیع الجھات : حسام

  .ویحاولون منع المتظاھرین من الجانبین من االحتكاك

  .حسام من أمام مبني االذاعة والتلیفزیون أشكرك شكرا جزیال: المذیع



ونعود ونذكر من جدید بالخبر العاجل وھو استشھاد جندیان وعشرات المصابین من جنود الجیش بعد اطالق النار علیھم من : ذیعةالم

  .قبل متظاھرین أقباط أمام مبني ماسبیرو

  .وینضم الینا االستاذ محمد الھواري مدیر تحریر جریدة األخبار

  .ینضم الینا االستاذ أشرف العشري بجریدة األھرام

  .وتنضم الینا االستاذة فریدة النقاش رئیس تحریر جریدة األھالي

  .وینضم الینا الدكتور عمرو ھاشم ربیع الخبیر بمركز األھرام للدراسات االستراتیجیة

  .نتابع االن صورة حیة لكورنیش النیل من امام مبني ماسبیرو حیث جرت االشتباكات بین متظاھرین أقباط وقوات الجیش: المذیعة

ھذا وقد استشھد ثالثة من جنود الجیش واصیب العشرات علي اثر اطالق النار علیھم من جانب متظاھرین اقباط امام مبني : المذیع

من المتظاھرین باصابات متنوعة  ٩ماسبیرو كما اسفرت المظاھرات العنیفة بین المتظاھرین األقباط وقوات األمن الي اصابة نحو 

ق الكورنیش أمام مبني ماسبیرو في االتجاھین وكذلك تحطیم العربات المتواجدة أمام المبني، باالضافة الي وقام المتظاھرین بقطع طری

قیامھم باحراق عربة تابعة للجیش واتوبیس تابع لھیئة النقل العام، ونتابع معكم مباشرة عبر الصور المباشرة اعلي كوبري السادس من 

یلقون الحجارة ولم یتضح من الصورة ھدفھم الذي یحاولون القاء الحجارة علیھ، ونتابع  اكتوبر والتي تبین بعض المتظاھرین وھم

أیضا قوات الجیش التي تحاول التصدي للمتظاھرین الذین خرجوا عن حدود التعبیر السلمي، ونتابع ھذه المشاھد في بث حي ومباشر 

اھرین كما نشاھد صور اتالف للمتلكات وبعض السیارات لقناة النیل من امام مبني ماسبیرو وصور لبعض المصابین من المتظ

اسفل ... المحترقة، ونتابع أیضا ھذه الصورة اعلي كوبري السادس من اكتوبر حیث یوجد بعض المتظاھرین وھناك اشعال لنیران 

الجیش والشرطة الكوبري، یذكر أن رئیس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف یتابع ما یجري حالیا ویجري اتصاالت مع قادة 

وقیادات كنسیة الحتواء الموقف، وأیضا في متابعتنا وزیر االعالم یطالب بضبط النفس خالل تغطیة االحداث اعالمیا، ومن الواضح 

ان ھذه الحالة سیستغلھا المزایدین والذین یرغبون في تواجد اعالمي بشكل ما سیستغلونھا بشكل غیر حرفي وغیر مھني في محاولة 

في ھذه اللقطات نتابع األحداث التي أدت استشھاد ثالثة من الجیش والعشرات من المصابین من . وقف والبحث عن مكانالجتذاب م

جرحي من المتظاھرین باصابات متنوعة  ٩جنود الجیش بعد أن اطلق علیھم متظاھرون اقباط النار امام مبني ماسبیرو وقد وقع أیضا 

فیكم بالتطورات المستمرة فیما یتعلق بأعداد المصابین وتنضم الینا كریمة الحلفاوي بمركز نوا. في حصیلة اولیة تردنا حتي االن

  .الرعایة الطبیة بمبني االذاعة والتلیفزیون

  كریمة ما الجدید لدیك؟: المذیع

ایة والمكان كما تعلم احمد یتزاید االن اعداد المصابین حیث یتوافد المصابین من االمن المركزي او قوات الجیش لوحدة الرع: كریمة

ضیق فمنیقومون باسعافھ بشكل مبدئي ییم خروجھ لملحق امام الرعایة واالخرین یقومون بالدخول لوحدة الرعایة الطبیة، عدد كبیر 

بین من العاملین والموظفین داخل المبني قاموا بالتطوع لمساعدة المصابین حیث یقومون بالتبرع بالدم وغیرھا، واالصابات متنوعة ما 

خبطات علي الرأس، لكن ما علمتھ انھا اصابات كلھا بالحجارة او بخبطات بالشوم والعصي، وال یوجد ھنا احد المصابین بطلق ناري 

  وفقا للمعلومات التي وردت الینا ولكن قد یكون ھناك تضارب في المعلومات، 

لعاملین بماسبیرو ھل تم االستعانة ببعض االسعافات الطبیة مبني االذاعة الطبیة مجھز لبعض الحاالت التي تطرأ علي بعض ا: المذیع

  من القوات المسلحة أو من وزارة الصحة ما ھو الموقف؟

ال یوجد اي استعدادات ولم تدخل اي مساعدات، ولكن ھناك بعض عربات االسعاف المتنقلة تقوم بنقل المصابین، وقامت : كریمة

  .ا بالمبنياحداھا بنقل احد الشھداء الذي كان متواجد

  تفریغ النصف ساعة الرابعة



  .استمرار مداخلة المذیع مع كریمة، موفدة التلیفزیون لمركز الرعایة الطبیة بماسبیرو

  .صغیر وضیق وال یحتمل المزید من االعداد: كریمة

  .في حصیلة وردتنا أن ھناك ثالث شھداء حتي االن ھل لدیك جدید بشأن ھذه الحصیلة: المذیع

ا علمتھ فعال ان احد الشھداء كان متواجد بالفعل داخل المبني وھناك اخرین في مستشفي العجوزة مستشفي الشرطة علي ال م: كریمة

  .ما اعتقد

  .ھل استمعتي لشھادة بعض الجنود المصابین الذین تم اسعافھم علي طبیعة ماجري: المذیع

بادروا بالضرب ولم یقوموا باستخدام العنف ولم یبادلوا االقباط نعم ما یقولھ المصابون انھم تعرضوا للقتل رغم انھم لم ی: كریمة

الموجودون امام المبني العنف ولكنھم یتعرضون للضرب بشكل مباشر یتعرضون اللقاء العصي والحجارة بشكل مباشر وكأن ھناك 

تعامل بالقوة، ھناك حاالت كبیرة من  تعمد إلصابتھم بشكل مباشر، في حین انھ ال یوجد تعامل بالقوة حتي االن لم یجزم لي احد انھ

االختناق، في حالة بتدخل االن احمد یقوم بنقلھا بعض العاملین بالمبني، وایضا رجال الشرطة المتواجدین، حاالت االختناق كانت 

حادث اختناق منذ بسبب احراق السیارات كان منذ قلیل ھناك اسعافات الحد رجال الحمایة المدنیة واالطفاء كان یقول لي انھ تعرض ل

  .قلیل بسبب قیامھ بعملھ

  ..كریمة، انتي تحدثتي عن ان معظم ال: المذیع

  .احمد االعداد تتزاید االن، ھناك حالة مصاب اخر یدخل االن خالل دقائق قلیلة یدخل اكثر من مصاب: كریمة

ث ومعلومات واقاویل ان ھناك اطالق نار من نعم كریمة، انتي تحدثتي ان معظم االصابات نتیجة القاء حجارة، وھناك حدی: المذیع

  المتظاھرین علي الجیش، ھل من خالل االصابات والوفیات الموجودة لدیك ما یؤشر الي وجود اطالق نار ؟

  .نعم احمد، ما رأیتھ بعیني ال یجزم ان ھناك اطالق نار لكن الروایات تقول ان ھناك اطالق ناري: كریمة

  ناك اطالق نار علیھم لكن ما رأیتیھ بعینك ھي اصابات نتیجة قذف بالحجارة؟الروایات تقول ان ھ: المذیع

نعم لم اشھد طلق ناري بعیني، وما اراه االن ھو اصابات بالحجارة لكن ھناك عدد من جنود االمن المركزي یؤكدون ان ھناك : كریمة

  .طلق ناري ولكن ھذا لم اراه بعیني

  .ایة الطبیة بالتلفزیون شكرا لككریمة الحلفاوي من مركز الرع: المذیع

مشاھدینا الكرام سنتابع معكم االن عدد من اللقاءات التي سجلت مع عدد من جنود الجیش والشرطة الذین اصیبوا وتلقوا : المذیع

  . الرعایة الطبیة بمبني التلیفزیون

ین تم نقلھم لمركز الرعایة الطبیة بمبني ماسبیرو وكما تابعنا منذ قلیل كانت ھذه بعض اللقاءات وبعض الصور للمصابین الذ: المذیعة

لقاءات مع المصابین الذین اكدوا انھم تعرضوا الطالق ناري والحجارة اثناء قیامھم بتأدیة عملھم بحمایة مبني التلیفزیون حیث قام 

ي ماسبیرو، ووصلت حصیلة المتظاھرون باالعتداء علیھم ورشقھم بالحجارة وتم نقلھم علي الفور لمركز الرعایة الطبیة بمبن

  .المصابین ثالث شھداء والعشرات من المصابین معظمھم حالتھم خطیرة

  تنضم الینا علي الھواء االستاذة عزة ھیكل الكاتبة الصحفیة 

اھي الصورة نتابع معكم مشاھدینا الكرام االحداث علي شاشة النیل ینضم الینا االن من امام مبني االذاعة والتلیفزیون، حسام م: المذیع

  لدیك االن؟

ھناك مشادات بین المتظاھرین ورجال الشرطة ورجال الشرطة والجیش یحاولون التعامل معھم بطریقة أھدأ من األول لكن : حسام

الزالت ھناك احتكاكات من المتظاھرین، أري االن بعض المتظاھرین یسبون الواقفین بمبني ماسبیرو من العاملین لمتابعة المظاھرت 

  .باالضافة للجنود والواقفین اسفل المبنيھذا 



حسام، سنحاول مشاھدینا الكرام محاولة االتصال بحسام مرة أخري نظرا لردائة الصوت، ونتابع معكم االن ھذه الصور : المذیع

الي مبني االذاعة المباشرة من أمام مبني االذاعة والتلیفزیون حیث یتجمع عدد من المتظاھرین األقباط، بدأت األحداث بمسیرة جائت 

والتلیفزیون احتجاجا علي احداث قریة المریناب وبعد ذلك انضمت للمسیرة مظاھرة تضم حوالي عشالرة االف قبطي من منطقة 

شبرافي محاولة للتظاھر وتحول األمر الي احتكاك ومحاولة الستثارة جنود الجیش والشرطة المتواجدة امام مبني االذاعة والتلیفزیون 

تم ھذه االحتكاك ونتج عنھ الكثیر من المناوشات التي انتھت باستشھاد ثالثة من جنود الجیش واصابة مائة، وأیضا بحسب  لتأمینھ،

اصابات في صفوف المتظاھرین، وایضا بحسب الروایات فالمتظاھرین األقباط ألقوا أسلحة ناریة وألقوا  ٩حصیلة أولیة، ھناك 

تواجدین أمام مبني االذاعة والتلیفزیون، كما تم احراق عدد من سیارات الشرطة العسكریة الحجارة علي جنود الجیش والشرطة الم

باالضافة الي عدد من السیارات المدنیة امملوكة لملكیات خاصة وسیارة تابعة لھیئة النقل العام، وتم اغالق طریق الكورنیش، وأیضا 

اك متابعات أنھ كانت ھناك بعض المحاوالت من بعض المتظاھرین ھناك تكدس وزحام مروري شدید بمنطقة وسط البلد، وأیضا ھن

القتحام مبني ماسبیرو لكن تم السیطرة علي الموقف، جمیع أبواب المبني مغلقة ویتم تأمین المبني بشكل كامل، وكانت كل األصوات 

لت أن مایحدث خارج عن السیاق بكل التي جائت وتمت استضافتھا من محللین وسیاسیین ومن نشطاء سیاسیین مسلمین ومسیحیین، قا

تفاصیلھ وان ما یحدث ما ھو اال بذور خبیثة ألن تسیر مصر الي طریق ال یعلم احد نھایتھ وان ما یحدث یحتاج لوقفة مع النفس 

لف وطن ویحتاج الي تھدئة كبیرة والبحث عن حلول غیر تقلیدیة ألن ما یحدث لیس ملفا طائفیا ولیس ملفا خاصا ولكنھ ملف أمھ وم

یحتاج تكاتف من الجمیع، ولكن ما یؤشر علي خطورة الموقف ھو ھذا االحتكاك المتعمد بجنود الجیش التي كانت موجودة في توقیت 

الكل یعلم أھمیتھ بالنسبة لھذا الوطن الذي یمر بظروف دقیقة وقف فیھ الجیش حامیا لثورتھ ولم یطلق رصاصة واحدة طوال حوالي ما 

ھر من الثورة، واالن یأتي ھذا الموقف یتسائل فیھ البعض لمصلحة من ان تظھر ھذه الصورة، بالتأكید ھذه الصورة یزید عن سبعة أش

حتي في الخارج من بعض االصوات التي تدعي أنھا تحمل لواء الدفاع عن بعض ... ستجد الكثیر من المزایدین سواء علي المنابر 

ونتابع ایضا . الظرف االستثنائي یحتاج الي الرویة ویحتاج الي الكثیر من اعمال العقل القضایا والملفات الموجودة في الوطن، ھذا

التحركات السیاسیة الحتواء الموقف، رئیس الوزراء الدكتور عصام شرف یجري اتصاالت مع قادة الجیش والشرطة وقیادات كنسیة 

ة حیة ولم تصدر لھم اوامر باطالق النار علي المتظاھرین، ھذه الحتواء الموقف، كما أكد الجنود المصابون أنھم لم تكن لدیھم ذخیر

شھادات نتابع معكم ان المصابین من قوات الجیش یتم اسعافھم بمركز الرعایة الطبیة بمبني االذاعة والتلیفزیون ھذا المركز غیر 

من وزارة الصحة أو من الجیش بشكل  جاھز الستقبال ھذا العدد الكبیر من المصابین، ربما نحن بحاجة الي امدادات طبیة سواء

عاجل، العاملون بمبني االذاعة والتلیفزیون قاموا بالتبرع بالدم للمصابین في محاولة السعافھم وتقدیم كافة الرعایة التي یمكن أن 

وزیر االعالم . نیوفروھا للمصابون،  وأیضا نتابع معكم ما نشاھده االن من صور تأتي مباشرة من أمام مبني االذاعة والتلیفزیو

  .طالب القنوات والمنابر الفضائیة بضرورة ضبط النفس خالل ھذه األحداث

  .  وینضم الینا االن الناشط الحقوقي أمجد فتحي

 

  تفریغ الثالثین دقیقة الخامسة

  .استمرار المداخلة مع الناشط الحقوقي أمجد فتحي

بإلقاء القبض علي عشرات من العناصر المثیرة للشغب بمنطقة ماسبیرو  ونذكر بھذا الخبر العاجل، حیث قامت قوات األمن: المذیعة

تمھیدا إلتخاذ كافة اإلجراءات القانونیة حیالھم، وانتقل مساعد وزیر الداخلیة مدیر أمن القاھرة اللواء محسن مراد وقیادات المدیریة 

مزید من المتابعة ینضم الینا من علي كورنیش النیل موفد لل. لمنطقة ماسبیرو لمتابعة الموقف عن كثب ومحاولة السیطرة علي الموقف

  التلفزیون منذر أبو دوح، منذر صف لي الوضع أمامك االن؟



انا االن اتواجد في المنطقة الواقعة من امام مبني ماسبیرو باتجاه وزارة الخارجیة ، یتواجد االن المئات من اھالي منطقة بوالق، : منذر

ن عدة سیارات من حاملة جنود من األمن المركزي لتأمین منطقة ماسبیرو، وأري امامي العدید من سیارات ویتوافد علي المنطقة اال

  .االسعاف المتجھة لمنطقة ماسبیرو لحمل المصابین والذھاب بھم الي المستشفي

طقة ماسبیرو لحمایة الجیش بعد منذر منذ قلیل ذكر لنا موفدنا ان الكثیر من اھالي بوالق یتجمعون ویستعدون لالتجاه لمن: المذیعة

  .سماعھم عن االشتباكات بین المتظاھرین والجیش

نعم ھناك المئات من أھالي بوالق یتجمعون في المنطقة بین وزارة الخارجیة وماسبیرو، المئات والكثیر منھم یحاولون تأمین : منذر

  .المكان والقضاء علي أي مناوشات بین المتظاھرین والجیش

  .م، فیھ اي اشتباكات تراھا في المنطقة التي تقف فیھا االننع: المذیعة

  .المنطقة ھادئة وال تحدث فیھا أي مناوشات، ال تحدث فیھا أي مناوشات: منذر

  خرج بالفعل أھالي منطقة بوالق، ھل تحرك فعال أمامك عدد من األھالي متوجھین الي ماسبیرو؟: المذیعة

معوا بحدوث مناوشات بین الجیش واالقباط المعتصمین امام المبني ، توافد المئات من ھم متواجدین من البدایة، منذ س: منذر

  .المواطنین المتواجدین بمنطقة بوالق لمحاولة تقدیم المساعدة ومنع المناوشات

  نعم، اعتقد اننا نستمع لصوت سیارات االسعاف؟: المذیعة

  .ل مصابین لنقلھم ألحد المستشفیات القریبةانھ صوت سیارة اسعاف قادمة من مبني التلفزیون تحم: منذر

  .كان فیھ مشكلة بأنھ المتظاھرین االقباط قطعوا الطریق وكان فیھ مشكلة ان سیارات االسعاف ان تصل للمبني: المذیعة

ي بوالق الطریق االن مفتوح في قدومھا من ناحیة وزارة الخارجیة وسیارات االسعاف تمر بسھولة وترجع بسھولة، ألن أھال: منذر

  یقومون بتأمین منطقة الكورنیش

  .نعم، أشكرك منذر أبو دوح من أمام كورنیش النیل من أمام مبني ماسبیرو: المذیعة

  . وینضم الینا االن االستاذ خالد أبو بكر عضو االتحاد الدولي للمحامین

  ؟وینضم الینا موفد تلفزیون النیل سعید منتصر، سعید ما الصورة لدیك االن: المذیع

مایو تبدو ھادئة نسبیا، ما عدا اتجاه  ١٥اكتوبر او طریق  ٦نعم احمد االمور االن تبدو ھادئة نسبیا الي حد ما، سواء من طریق : سعید

مایو بعض المتظاھرین تقریبا ، مع ان بعض الشھود ھناك اكدوا لي انھ لم یعد ھناك متظاھرین في ھذه المنطقة اال انھ تم اشعال  ١٥

ات ھناك، ولكن عامة االمور تبدو ھادئة نسبیا مع تراجع حالة الكر والفر بین المتظاھرین االقباط وقوات الجیش واالمن بعض االطار

المركزي ویبدو لي من المشھد ان اھالي منطقة بوالق وحتي منطقة روض الفرج انضم بعض االھالي الي المكان ویبدو ان لھم دور 

  .مور تبدو ھادئة الي حد بعیدكبیر في السیطرة علي األوضاع، واال

  ھل ھذا الھدوء الذي وصفتھ بالنسبي ادي الي فتح طریق الكورنیش الذي كان مغلقا؟: المذیع

احمد الطریق مغلق بشكل كامل حتي االن، ولكن قیل لي ایضا ان بعض االھالي كان لھم دور كبیر في السیطرة علي االمر : سعید

اكتوبر وحاولوا ابعاد  ٦رشقون الجیش وبعضھم اتجھ الي منطقة الزمالك واعتلي كوبري وتفریق المتظاھرین الذین كانوا ی

  .اكتوبر ٦المتظاھرین بأكبر قدر ممكن وبالفعل المتظاھرون الذین كانوا یلقون الحجارة فروا من المكان من جھة منطقة 

حدث وھي الدور الشعبي في التعامل مع األمر، ھل لمست من سعید انت تشیر الي نقطة بالغة االھمیة في سیاق المعالجة لھذا ال: المذیع

  قیادات الشرطة والقیادات العسكریة عندك اي منھم یلتقط ھذا الخیط ویوجھ ھذا التفاعل الشعبي الحتواء الموقف؟



الحالیة صعبة  بالفعل احمد انا حاولت ان اتصل بقیادات من الشرطة والجیش وخاصة من االمن المركزي لكن تبدو االوضاع: سعید

للحصول علي تعلیقات منھم علي الموقف، ولكن ما یبدو لي اال احمد ان نسبة وجود المدنیین من اھالي المنطقة نسبة كبیرة بالنسبة 

  .لقوات االمن المتواجدة في المكان وھذا ما یرجح دور االھالي في انھم ھم من تصدوا للمتظاھرین بشكل كبیر

عود الیك الحقا، اشار سعید الي الدور الشعبي في احتواء الموقف اذا وجدنا صعوبة في التعامل االمني المذیع شكرا سعید وربما ن

بشكل مباشر نتیجة لما یعني رسخ في الذاكرة من احداث ثورة ینایر من تعامل امني مع المتظاھرین، علي الرغم من قوات الجیش 

مصابین من جنود الجیش حیث اكدوا انھم لم یكونوا مسلحین وانھم لم والشرطة كانت ملتزمة بضبط النفس علي حسب روایات ال

تصدر لھم اوامر باطالق النار، وخالل ھذه الصورة المشتبكة بدا الدور الشعبي مھما جدا  ونتمني ان یكون ھناك من یسمع ومن یري 

الذین اتوا الي منطقة ماسبیرو للتفاھم مع  ویلتقط الفكرة في توظیف الدور الشعبي الذي قام بھ اھالي منطقة بوالق وروض الفرج

المتظاھرین، ھذا الدور الذي بدا، كما اشار الزمیل سعید انھ ناجعا وناجحا في اعادة الھدوء ولو حتي بشكل نسبي في منطقة ماسبیرو 

في التعامل مع المتظاھرین النھم نحن امام امام احد الحلول التي قد تسھم في احتواء ھذه االحداث ھذه اللیلة وھو الدور الشعبي المھم 

علي ما یبدو ھناك حساسیة كبیرة في التعامل مع من یرتدي زیا عسكریا، فالمواطن یستمع لصوت مشابھ لھ یسھم ھذا في تھدئة 

  . النفوس نحن بحاجة الي من یسمع ومن یلتقط ھذه الفكرة

رة للشغب بمنطقة ماسبیرو تمھیدا إلتخاذ كافة اإلجراءات ونعود ونذكر بأنھ تم القبض علي عشرات من العناصر المثی: المذیعة

قوات األمن .. مصاب من  ١٠٠شھداء وحوالي  ٣القانونیة حیالھم، كما نؤكد أن حصیلة االصابات في ھذه األحداث المؤسفة بلغت 

م لم یكن لدیھم ذخیرة حیة وأنھم لم والذین یتلقون العالج االن بالمركز الطبي داخل مبني ماسبیرو، الجنود أمام ماسبیرو یؤكدون أنھ

  .یطلقوا النار علي المتظاھرین األقباط

  .  وینضم الینا الدكتور ھشام شیحة، وكیل وزارة الصحة

  .حالة باإلضافة الي ثالثة شھداء من الجنود ١٤٠ذكر الدكتور شھام شیحة أن عدد المصابین من الطرفین وصلت الي : المذیعة

 .  فظ أبو سعدة األمین العام للمنظمة المصریة لحقوق االنسانوینضم الینا االستاذ حا

  

  تفریغ الثالثین دقیقة السادسة

  استمرار مداخلة حافظ ابو سعدة

قتیال، في اتصال ھاتفي بالدكتور ھشام شیحة تحدث  ١٢ونذكر بالخبر العاجل ارتفاع عدد الوفیات جراء احداث ماسبیرو الي : المذیعة

مصاب وھذه االعداد قابلة للزیادة نظرا لتوافد عدد كبیر من سیارات اسعاف تحمل مصابین الي مستشفیات  ١٤٠عن ثالثة قتلي و

  .الھالل والقصر العیني والقبة

  .ینضم الینا االستاذ حسام حازم الناشط السیاسي، وعضو ائتالف األغلبیة الصامتة

  .وینضم الینا اللواء عبدالرافع درویش الخبیر االستراتیجي

  وتنضم الینا كریمة الحلفاوي، من الرعایة الطبیة، ماذا عن اعداد المصابین وحالة المصابین صفي لي األوضاع اآلن لدیك؟: ذیعةالم

ایمان االن األوضاع ھادئة، كافة المصابین خرجوا وغادروا الرعایة، أما اآلخرین من المصابین بالحاالت الخطرة تم تحویلھم : كریمة

مت عربات االسعاف بنقلھم، وبالفعل توافد عدد كبیر من األطباء المتطوعین للمساعدة بعد النداءات التي وجھتھا الي اماكن اخري وقا

  .قناة النیل لألخبار

، ھل ھذه االعداد كلھا خرجت أم مازال ھناك  ٤٠او  ٣٠كریمة تحدثتي في البدایة عندما كان ھناك شھیدان وعدد المصابین : المذیعة

  ن الزال بالفعل موجودین داخل الرعایة الطبیة؟عدد من المصابی



  .ال یوجد االن داخل الرعایة الطبیة اي من المصابین كلھم خرجوا وغادروا المكان: كریمة

  .قتیال ١٢المذیعة نشكرك كریمة، ونذكر بالخبر العاجل عدد الوفیات جراء احداث ماسبیرو الي 

  مبني التلفزیون موفد النیل منذر ابو دوح، منذر، ما ھي الصورة لدیك االن؟وینضم الینا االن عبر الھاتف من امام : المذیع

انا االن اتواجد في المنطقة الواقعة علي كورنیش النیل في اتجاه وزارة الخارجیة او كوبري مایو المنطقة االن ھادئة وال یوجد : منذر

قط عربیات االسعاف تم وھیا تحمل المصابین من الجنود في بھا سوي المئات من اھالي بوالق وال توجد مناوشات ھنا وال اي شئ ف

  المناوشات التي حدثت منذ قلیل 

  ...تواجد لدیك، انت تتحدث عن ربما ما نلمسھ بشكل ما من ھدوء ھل ھذا الھدوء: ... المذیع

  ....منذر نعم في المنطقة 

الشاشة االن، ارتفاع عدد الوفیات جراء أحداث ماسبیرو إلي نعم شكرا منذر أبو دوح، ونذكر بھذا العاجل الذي نورده علي : المذیع

 ٣٠مصاب وأن ھناك  ١٤٠قتیال، وحسب تصریحات من وزارة الصحة ارتفاع حصیلة المصابین وھي حصیلة قابلة للزیادة بلغ  ١٧

ي مستشفیات الھال االحمر سیارة اسعاف تتابع الموقف في محیط منطقة ماسبیرو وتقوم بنقل المصابین الي المستشفیات القریبة وھ

والعسكري في الجالء وكذلك كل المستشفیات القریبة، وبدأت األحداث الیوم من خالل تظاھرة انضم الیھا عشرة االف في مسیرة 

قادمة من منطقة شبرا احتجاجا علي تصریحات وصفت بأنھا مستفزة من جانب محافظ اسوان فیما یتعلق بأحداث قریة المریناب، 

متظاھرون امام مبني اتحاد االذاعة والتلیفزیون مع قوات الجیش المتواجدة أمامھ لتأمینھ وتبادلوا القاء الحجارة علیھم وبحسب واحتك ال

الروایات من صفوف جنود الجیش أنھ تم اطالق النار علیھم، وبحسب وزارة الصحة االصابات تتراوح بین حروق وجروح قطعیة 

د اطالق للنار وھناك مصادر تؤكد من الجیش انھ لم تأتي الیھم أوامر بإطالق النار وأن المتظاھرین وطلق ناري األمر الذي یؤكد وجو

بعضا منھم ھم من أطلف النار علیھم، ھذه األحداث التي نتابعھا ونتابع الصور المباشرة التي تتحدث عن محاوالت لتھدئة الموقف 

نسیة وقیادات في الجیش والشرطة لمحاولة تطویق الموقف، وتم القاء القبض واستیعابھ رئیس الوزراء یجري اتصاالت مع قیادات ك

من مثیري الشغب إلجراء اإلجراءات القانونیة معھم، وھناك مطالبات بضبط النفس من خالل التغطیة االعالمیة ألن ھناك من .. 

. ث في اطاروطني ولیس علي أي اساس طائفيسیستغل ھذا الموقف، كل االراء التي تحدثت في معظمھا ترید ان یتم مناقشة ما حد

وقد أكد الدكتور عصام شرف أن المستفید من أعمال الشغب التي وقعت أمام ماسبیرو ھم أعداء ثورة ینایر وأعداء الشعب المصري 

ي منطقة بمسلمیھ ومسیحییھ، وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفیر محمد حجازي أن رئیس مجلس الوزراء یتابع ما یجري ف

ماسبیرو أوال بأول ویجري اتصاالت مع قیادات المختلفة سواء في الشرطة أو في القوات المسلحة أو القیادات الكنسیة أو اعضاء لجنة 

العدالة الوطنیة للتدخل لسرعة احتواء الموقف وتداعیاتھ لتجنب تطوراتھ السلبیة، كما دعي شرف الي ضبط النفس وتحمل المسئولیة 

  .الوطن والمواطن حتي تتمكن مصر من عبور تلك المرحلة الھامة واطالق العملیة الدیمقراطیة في مناخ آمنتجاه أمن 

وللمزید من المتابعة ینضم الینا محمود العزالي من أعلي كوةبري اكتوبر، محمود صف لي الوضع لدیك من كوبري السادس : المذیعة

  .من أكتوبر

ان كان مسلما أو مسیحیا ھم یتابعون الموقف الشرطة والجیش ھناك تواجد مكثف لھم وھناك  ال ادري... ھنا تواجد مكثف : محمود

نادرا ما یعتدي شخص علي اخر برشق الطوب ... تأمین كبیر لھلتون رمسیس حتي ال یقتربوا من التلیفزیون، ال توجد اي اشتباكات 

المداخل والمخارج ھناك تواجد مكثف للناس، لكن حركة المرور أكتوبر  ٦ثم تعود األوضاع للھدوء مرة أخري، علي جانبي كوبري 

  .طبیعبة جدا

محمود، ھل ھذا التواجد للناس من أجل مشاھدة ما یحدث من أعلي الكوبري ، یعني ھو تواجد فقط للمتابعة أم ھناك تواجد في : المذیعة

  شكل تجمعات لالحتكاك، یعني ما ھو شكل ھذا التواجد؟



اكتوبر للمشاھدة فقط، ولم یحدث أي احتكاك ولكن ما یحدث اذا كان ھناك احتكاكات فھي  ٦طنین فوق كوبري تواجد الموا: محمود

  .بسیطة وتحت الكوبري فقط، مام فوق الكوبري فال یحدث اي احتكاكات وحالة المرور طبیعیة جدا

للتھدئة فھل حركة التجمھر بتزداد أم بدأ  اكتوبر ھل ھي في زیادة، یعني المفروض االمور تتجھ ٦حركة التجمھر فوق :المذیعة

  المواطنین في االنصراف؟

ینایر  ٢٥ثورة ... ال حالة التجمھر في ازدیاد، ھم یرفضون ما یحدث ھم لم یتوقعوا ان یكون المشھد یشاھدونھ ألبناء الوطن : محمود

لم یشھدوا ھذه المسمیات طیلة حیاتھم وأنھم كلھم أبناء یرفضون أن یكون ھناك مسیحیا أو قبطیا أو مسلما تفریقا بینھم، ویقولون أنھم 

مصر، فلیس ھناك ملسم أو مسیحي، فكل الذین ھنا یرفضون ھذا ویرفضون أن یكون ھناك اعتداء علي الجیش أو اي مشھد من ھذه 

  المشاھد سواء علي المسیحیین أو قوات الجیش

ن ھناك سیولة مروریة أم ماذا وخصوصا ان عربات االسعاف تتحرك تحدثت عن حركة المرور في كوبري اكتوبر وذكرت أ:المذیعة

  .من أمام المبني متجھة الي أقرب مستشفي لعالج المصابین

اكتوبر ومیدان عبد المنعم ریاض والمناطق المحیطة ال یوجد اي اختناق مروري، حالة المرور عادیة جدا  ٦بالنسبة لكوبري : محمود

طقة من بدایة ھیلتون رمسیس حتي مبني التلیفزیون مغلقة ال یسمح فیھا بالمرور ألي أحد مھما كانت ولیس بھا أي مشاكل ولكن المن

صفتھ اما غیر ذلك فكل شئ مباح للمواطنین ، ویالحظ  ان ھناك قوات من الجیش تأتي لمنطقة ھیلتون رمسیس وتؤمن المنمطقة 

  .ولكن ال یحدث اي نوع من االحتكاكات بینھم وبین المواطنین

كان ھناك حدیث أن قوات من األمن المركزي تتجھ إلي كوبري اكتوبر بعد أن كان ھناك حدیث أن مجموعة من األقباط : المذیعة

  ینظمون أنفسھم من جدید عند الكوبري، ھل تشاھد أي تجمعات جدیدة لألمن المركزي؟

ان ھناك بالفعل مجموعة من الشباب القبطي یحاولون نعم ھناك تواجد مكثف من قوات األمن المركزي لتأمین المنطقة، وك: محمود

تنظیم أنفسھم، في البدایة كانوا مجموعة من المسلمین واألقباط یرددون شعارات الجیش والشعب ید واحدة، ثم بعد ذلك رددوا ھتافات 

  .المسلمون واألقباط ید واحدة  وبعد ذلك تفرق ھذا الجمع

  .ن أعلي كوبري السادس من أكتوبر شكرا لكشكرا محمود العزالي موفدنا م: المذیعة

  وتنضم الینا مركز الرعایة الطبیة موفدة تلفزیون النیل كریمة الحلفاوي، كریمة ما الجدید؟: المذیع

نعم أحمد منذ قلیل ذكرت أن كافة المصابین خرجوا من الرعایة إال أن االن توافد علي التلیفزیون حوالي خمسة مصابین : كریمة

عض مصاب ببعض الكدمات والبعض مصاب باختناقات، وقام االطباء ھنا باسعافھم، وما علمتھ أنھم بحاجة الي امدادات آخرین الب

واسعافات اولیة امام المبني في األماكن التي یتواجد بھا الضرب لحین أن تقوم سیارات االسعاف بنقلھم إال أن بعض االطباء ھنا 

محاولة النقاذ المصابین الموجودین امام مبني ماسبیرو ھذا فضال عن المصابین الذین  اخبرني ان عدد من سیارات االسعاف في

  . یتوافدون علي المبني، وھناك عدد من الطباء جائوا لتقیم مساعدتھم للمصابین

للتعزیزات من  مشاھدینا الكرام ھذه الصور المباشرة. كریمة الحلفاوي من مبني الرعایة الطبیة بماسبیرو شكرا جزیال لك: المذیع

  . قوات الجیش التي أتت لتأمین منطقة مبني اتحاد االذاعة والتلیفزیون ھذا المرفق الحیوي المھم

  .وینضم الینا علي الھواء الدكتور أحمد مھران عضو المكتب التنفیذي التحاد شباب الثورة

  تفریغ الثالثین دقیقة السابعة

  .فیذي التحاد شباب الثورةاستمرار مداخلة أحمد مھران عضو المكتب التن

  .ینضم الینا عبر الھاتف ھاني رمسیس، عضو اتحاد شباب الثورة

  ننتقل االن الي سعید منتصر من أمام مبني اتحاد اإلذاعة والتلیفزیون، سعید ما الجدید لدیك االن؟: المذیع



بعض التوترات التي یمكن أن صفھا بأنھا األمور تبدو الي حد ما ھادئة لكنھ ھدوء حذر أو ھدوء نسبي ال یشوبھ إال : سعید

فردیة من بعض األشخاص الذین یمكن أن یكونوا مستفزین من تطورات األمور الیوم ، مایحدث من تطورات االن یمكن أن نقول أنھا 

عند مطلع  فردیة منذ اخر مرة كلمتك فیھا منذ ساعة تقریبا، ولكن األمور تبدو تحت السیطرة، االن جائت مدرعة عسكریة للجیش

اكتوبر، بدأت قوات الشرطة العسكریة وقوات الجیش تعود أمام ماسبیرو، وال أجد أمامي االن إال قوات األمن المركزي  ٦كوبري 

  .أكتوبر ٦ومدنیین عند مطلع كوبري 

لصحة قد نعم سعید منتصر موفد النیل من أمام مبني ماسبیرو شكرا لك، مشاھدینا الكرام بحسب مصادر وزارة ا: المذیع

مصابا في احداث ماسبیرو، اختلفت الروایات الكل یتبادل المسئولیة عما حدث ولكن  ١٥٦قتیال و ١٩ارتفعت حصیلة القتلي الي 

مصابا، ھذه األحداث یجري رئیس الوزراء لھا متابعة أول بأول وعن كثب مع قیادات أمنیة وقیادات  ١٥٦قتیال و ١٩الحصیلة ھي 

سیارة اسعاف الي المستشفیات المتواجدة امام  ٣٠عابھا، وھناك الكثیر من المصابین الذین یتم نقلھم من خالل كنسیة في محاولة الستی

منطقة ماسبیرو، الشارع أمام ماسبیرو مغلق تماما وھناك زحام مروري في منطقة وسط البلد نتیجة وجود كثافات من المواطنین 

المولوتوف من فوق الكوبري، وھناك اجتماع للجنة العدالة اإلجتماعیة برئاسة " وكذلك بعض المحاوالت التي تمت إللقاء زجاجات

المحللین یرون أن األحداث یجب حلھا في إطارھا األعم واألشمل وھو ... شرف غدا لبحث تداعیات أحداث ماسبیرو، كل اآلراء 

ستغل ھذه االحداث في السیر بالبالد في طریق ال أحد اإلطار الوطني ولیس اإلطار الطائفي، وحذر المتحدثون من خالل النیل من من ی

یعلم نھایتھ یخرج منھ الجمیع خاسرون سواء كان من أیادي خارجیة أو قوي داخلیة تسعي إلجھاض الثورة ومكتسباتھا واإللي محاولة 

لكثیر أن األمر لیس مجرد الوقیعة بین الجیش والشعب، الكل یري أن ھذه األحداث إذا ما وضعت  في سیاقھا الطبیعي فسیعلم ا

ولكنھا تعدت األمر لتستغل ھذه المطالب المشروعة لتحول المشھد اإلجتماعي والسیاسي " مسیحیین"المطالب الخاصة بمصریین 

واألمني في مصر إلي مشھد فوضوي الكل یري ضرورة معالجة ھذه األحداث من الجذور وال أحد یرید التعامل مع القشور ومن 

ھذا الملف بالتأكید یحتاج الي المعالجة من كافة الجھات وعلي كافة المستویات، الكل ایضا ینادي بضرورة تدخل الخارج فقط، 

  . القیادات الروحیة في الكنیسة المصریة

 ١٩ومازلنا مستمرین معكم مشاھدینا الكرام، حیث أعلنت وزارة الصحة أن عدد القتلي في أحداث ماسبیرو وصل إلي : المذیع

حالة وفاة ومعھد ناصر  ١٧شخصا، وأوضح بیانا لوزارة الصحة الیوم أن المستشفي القبطي استقبل أربعین مصابا  ١٥٦بین والمصا

مصابا وحالتي  ٢١مصابین وكوبري القبة  ٣مصابا والقصر العیني  ١٤مصابا، وبوالق العام  ٢١مصابا  والھالل استقبل  ٥٧استقبل 

  .وفاة

  .أحد شھود العیان ینضم الینا األستاذ سید علي

  .شكرا جزیال االستاذ سید علي شاھد عیان وكان مراقبا لما حدث من احتكاكات: المذیع

  .ومعنا االن االستاذ عاطف عوض، من اتحاد شباب ماسبیرو

 ١٩بلغ شكرا استاذ عاطف عوض من اتحاد شباب ماسبیرو، ھذا وقد أعلنت وزارة الصحة أن عدد القتلي في احداث ماسبیرو : المذیع

  ، ١٥٦والمصابین 

  .وینضم الینا مباشرة السید أسامة ھیكل، وزیر اإلعالم

أوال، سیادة الوزیر انت اطلقت نداء للمنابر اإلعالمیة تطالبھا بضبط النفس خالل تغطیة ھذه األحداث، لكن السؤال ھل ھناك : المذیع

  استجابة مباشرة لھذا النداء من خالل مراقبتكم للمشھد اإلعالمي؟

أل الحقیقة انا لما طلبت ضبط النفس من وسائل العالم ألن الحدث اكبر بكثیر من كونھ فتنة طائفیة، ألن الحدث یمس األمن : الوزیر

 ٥المصري كلھ، وفي الحقیقة أن مستاء جدا من المكالمة اللي كانت قبلي دلوقتي، ألنھ الحقیقة انھ أنا قاعد في ماسبیرو لحد الساعة 



رین بشكل سلمي مشفتش انا عربیات بتدھس المتظاھرین بالعكس أنا كنت شایف الشرطة العسكریة واقفة بتأمن وشایف المتظاھ

المتظاھرین آلخر لحظة كنت موجود فیھا في المبني، األمر بعد كده ان أول ضحایا بعد كده كانوا سقطوا من الشرطة العسكریة، 

التظاھر حق مشروع للجمیع، التظاھر السلمي، لكن اللي انا شفتھ ھو ان الشرطة النھارده مبنتكلمش في مسلم ومسیحي علي اإلطالق، 

العسكریة كانت تحاول أن تمنع طریق الكورنیش، ھذا األمر تغیر فجأة أصبح ھناك اطالق رصاص ھناك اآلت حادة بتطلع في 

أنھ نجزم أن ما حدث مطالب لألقباط انھم  مولوتوف، خرجت المظاھرة عن كونھا سلمیة، ھذا األمر أنا بقول انھ من الصعب بمكان

یبنوا كنیسة أو انھم یطلبوا أي شئ من حقوقھم، انما الحقیقة انا شایف ان الموضوع تجاوز ھذا األمر ، وھناك ألن ھذه المظاھرة كانت 

عة خمسة حسب معلوماتي أن معلنة سلفا كان الجمیع یعلم أن فیھ مظاھرة قبطیة تتحرك لماسبیرو النھارده كانت المعاد بتاعھا السا

الشخصیة ، واضح جدا ان من اندس داخل ھذه المظاھرة لیحاول أن یؤجج المشاعر ویثیر الفتن، المشھد اللي احنا شایفینھ االن مشھد 

 ...مؤسف بكل المقاییس، من المستحیل أن نقول أن ما یحدث االن ھو فتنة طائفیة ما یحدث االن ھو ضرب لمصر كلھا، انت داخل 

ینایر، انكانت تبدأ في العملیة النتخابیة التي نتحول بھا الي دولة دیمقراطیة حدیثة، نحن علي وشك انتخابات  ٢٥من منجزات ثورة 

برلمانیة كنا نعلم مسبقا أن ھناك محاوالت لعرقلة مثل ھذا االتجاه، اللي بیحصل الیوم ھو أحد االمور اللي كنا متوقعینھا انما ھي 

وء، كلنا بنشعر بأسي من اللي حصل، اللي انا طلبتھ من وسائل االعالم كلھا بما فیھا النیل لألخبار وأرجو أن تضعوا مبالغة في الس

ھذا األمر محل اعتبار انھ ما یحدث االن یجب ان نتعامل معاه اعالمیا بمنتھي الحذر لئال نقع في الفخ ولئال نستخدم في تأجیج الفتن، 

  .رمصر االن اھم من أي اعتبا

سیادة الوزیر التصالك بدوائر صنع القرار، ما ھي اإلجراءات التي تتخذ علي مستوي التنسیق السیاسي الحتواء األزمة، : المذیع

وسؤال استتباعي لھ یري بعض المراقبین الذین تحدثوا اذا كانت الحكومة تعرف بھذه المظاھرة منذ فترة كبیرة وتعرف الحشد الكبیر 

  .نت، لماذا لم یتم استباق ھذه التظاھرة بالحوار مع قیادات الكنیسة فیما یتعلق بمطالبھمالذي تم عبر االنتر

الحوار مستمر، انا اعتقد ان قیادات الكنیسة لیس لھا عالقة بمثل ھذه المظاھرة، الحقیقة من الواضح لي أن بعض الجھات :الوزیر

وھناك بعض الوزراء المعنیین اللي بیحاولوا یدیروا األزمة علي  األخري ھي التي تحاول أن تحركھا، فیھ أزمة علي أرض الواقع

أرض الواقع الحتواء الموقف، بكره الصبح بدري فیھ انشاء هللا فیھ اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة ھذه األزمة واالستماع 

  .ة القادمةللتقاریر من الوزراء المعنیین واتخاذ الطریق المناسب علي المستوي السیاسي في الفتر

عندما نتحدث ایضا عن المعالجة لھذه األحداث المستمرة ، البد أن یكون ھناك مرصد إعالمي لرصد األداء اإلعالمي لمختلف : المذیع

المنابر اإلعالمیة سواء أكانت مقروءة أو مسموعة أو مرئیة، كیف سیتم التعامل مع ھذا األمر بین مطرقة المسئولیة وسندان نقل 

  ما ھي؟األحداث ك

مساءا، مفیش فیھ أي مزایدة باألمر، ورغم كده  ٦احنا الحدث بیتم قدام التلیفزیون المصري وتقریبا بیتم نقلھ من الساعة :الوزیر

البعض بیتھمنا علي المواقع االلكترونیة اننا محناش منصفین في ھذه التغطیة، اعتقد التغطیة یجب ان تكون منصفة بقدر كبیر، 

نفتح الباب لطرف انھ یثثیر باقي األطراف بشكل أو بآخر، فیھ في الوقت اللي احنا بنتكلم فیھ دلوقتي البعض یحاول مینفعش ان احنا 

اطالق بعض الشائعات لتأجیج مشھد الفتنة اللي احنا شایفینھ ده بشكل أكبر، احنا محتاجین اننا نتعامل بحكمة أكبر من أي وقت مضي، 

حقیقي، وأي حد لھ عالقة باألمن القومي یعلم أن اسھل طریق لھدم الدولة المصریة ھو تأجیج الفتنة مصر االن انا اري انھا في خطر 

الطائفیة في مصر، الحقیقة ھذا األمر ھو غریب عن النامس الوطني المصري وانا اعتقد االن اننا كإعالم وكفوي سیاسیة یجب أن 

  .ت ممكننتحمل مسئولیتنا في محاولة انقاذ ھذا الوطن بأسرف وق



لكن سیادة الوزیر انت في حدیثك عن التناول اإلعالمي لھذا األمر أنت تتحدث عن وسائل اإلعالم الوطنیة ولكن ماذا عن : المذیع

وسائل اإلعالم ذات الملكیة الخاصة التي تستغل ھذا الحدث وغیره من احداث للبحث عن موقع تجاري والبحث عن ترویج لفكرھا، 

  میة ما ھي السلطة علیھا وكیف تشعر بالمسئولیة الوطنیة تجاه ھذه األحداث؟ھذه المنابر اإلعال

ما ھما مصریین، ھما مصریین برضھ وعلیھم أن یتحملوا مسئولیاتھم، وانا أقولھالك من جانب آخر، ما ھي وسائل االعالم : الوزیر

عن ھذا األمر، الحقیقة احنا في وضع سئ جدا ھو الخاصة ھي شركات بتعمل في مجال االستثمار ھي نفسھا ھتخسر إذا الوضع تأجج 

الحقیقة ردة للخلف، ال ھیبقي عندك سیاحة وال اقتصاد واحنا اقتصادنا في حالة سیئة جدا یجب انھ یتعافي منھا، الحقیقة الوضع اللي 

  ...تنااحنا فیھ ده ھیرجعنا ورا شھور طویلة جدا، الحقیقة احنا في وضع یجب أن نتحمل فیھ جمیعا مسئولیا

  دقیقة من التغطیة اإلخباریة ٢٧٠تتابع االسترابات على مدار 

 األقباط المحتجون أمام مبني ماسبیرو یقطعون طریق الكورنیش 

 المتظاھرون األقباط المحتجون أمام مبني ماسبیرو یرشقون رجال الجیش والشرطة المكلفین بحمایة المبني بالحجارة. 

 بعد اطالق النار علیھم من جانب متظاھرین اقباط امام مبني ماسبیرو شھید وعشرون مصابا من جنود الجیش. 

 شھیدان وأكثر من ثالثین مصاب من جنود الجیش یعد اطالق النار علیھم من جانب متظاھرین أقباط أمام مبني ماسبیرو. 

 الجنود المصابون یؤكدون استخدام المتظاھرین األسلحة الناریة أمام ماسبیرو.  

 المصابین من جنود الجیش بعد اطالق النار علیھم من جانب متظاھرین أقباط أمام مبنى ماسبیرو شھیدان وعشرات 

 ثالثة شھداء وعشرات المصابین من جنود الجیش بعد اطالق النار علیھم من جانب متظاھرین أقباط أمام مبني ماسبیرو. 

 كریة واألمنیة لمحاوالت احتواء الموقفشرف یتابع األوضاع بمنطقة ماسبیرو ویجري اتصاالت مع القیادات العس. 

 وزیر االعالم یدعو لضبط النفس والتزام الحیاد والمھنیة خالل التغطیات اإلعالمیة وعدم محاولة اثارة المواطنین. 

 المتظاھرون األقباط یرشقون الجیش بالحجارة ویواصلون إلقاء المولوتوف من أعلي كوبري أكتوبر. 

 بین من جنود الجیش بعد اطالق النار علیھم من جانب متظاھرین اقباط امام مبني ماسبیروثالثة شھداء وعشرات المصا. 

 ثالثة شھداء ومائة مصاب من جنود الجیش واألمن بعد اطالق النار علیھم من جانب متظاھرین أقباط أمام مبني ماسبیرو. 

 ة وأنھم لم یطلقوا النار علي المتظاھرین األقباطالجنود المصابون في أحداث ماسبیرو یؤكدون أنھم لم یكن لدیھم ذخیرة حی. 

  الجنود المصابون في أحداث ماسبیرو یؤكدون أنھم لم یكن لدیھم ذخیرة حیة ولم تصدر لھم أوامر بإطالق النار علي

  .المتظاھرین

 یة حیالھمالقبض علي عشرات من العناصر المثیرة للشغب بمنطقة ماسبیرو تمھیدا إلتخاذ كافة اإلجراءات القانون. 

 المستفید من أعمال العنف أمام ماسبیرو ھم أعداء الثورة والشعب المصري مسلمیھ وأقباطھ: عصام شرف.د. 

 شخصا ٤٢ارتفاع مصابي احداث ماسبیرو الي : وزارة الصحة. 

 االصابات تتراوح ما بین طلق ناري وجروح قطعیة وحروق: شیحة للنیل. 

 ابي أحداث ماسبیرو إلي المستشفیات المختلفةسیارة إسعاف لنقل مص ٣٠: شیحة للنیل. 

  قتبال ١٢ارتفاع عدد الوفیات جراء أحداث ماسبیرو إلي.  

  قتیال ١٧ارتفاع عدد الوفیات جراء أحداث ماسبیرو إلي. 

  قتیال ١٩ارتفاع عدد الوفیات جراء أحداث ماسبیرو إلي. 

  مصابا في أحداث ماسبیرو ١٥٦قتیال و  ١٩: وزارة الصحة. 



 اع للجنة العدالة اإلجتماعیة برئاسة شرف غدا لبحث تداعیات أحداث ماسبیرواجتم. 

 شرف یدعو المصریین إلي عدم اإلستجابة لدعاوي الفتنة ألنھا نار تحرق الجمیع. 

 شیخ األزھر یجري اتصاال بالبابا والقیادات الكنسیة الحتواء عاجل لألزمة. 

  حقوقھم األمر تجاوز مجرد مطالب لألقباط ببعض: ھیكل. 

  نحن نواجھ خطرا حقیقیا یھدد األمن القومي المصري: ھیكل. 

 

 

 

  



  


