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بعد الثورة

القنوات المصرية ...سنة أولى ديموقراطية
للمرة األولى ،وجدت
الشاشات نفسها أمام
ٍّ
تحد يقضي بتقديم
تغطية ّ
مميزة لليوم
االنتخابي .منذ السابعة
القنوات حالة
صباحًا ،أعلنت ّ
تعبئة عامة وجندت نجومها
املعروفني وواكبت النهار
الطويل
القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن
للمرة األول ��ى ،وج��دت ال�ق� ّن��وات املصرية
ن �ف �س �ه��ا أم � ��ام ت� �ح � ّ�د ي �ت �م��ث��ل ف ��ي ت�ق��دي��م
تغطية مختلفة لالنتخابات البرملانية
ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت أم��س وت�ن�ت�ه��ي ال �ي��وم في
محافظات املرحلة األولى .كان أمام هذه
ال�ف�ض��ائ�ي��ات ت�س��ع م�ح��اف�ظ��ات ف�ق��ط و17
ّ
مليون ن��اخ��ب غ��ط��ت أخ�ب��اره��م ف��ي أول��ى
ّ
م��راح��ل االن�ت�خ��اب��ات البرملانية ،علمًا أن
آخ��ر ان�ت�خ��اب��ات ف��ي ع�ه��د م �ب��ارك أقيمت
ف ��ي ي � ��وم واح � � ��د .ل �ك��ن م ��ع ع� � ��ودة اآلل �ي��ة
االن�ت�خ��اب�ي��ة إل ��ى ث�ل�اث م��راح��ل ك�م��ا ك��ان
ع��ام  ،2005واس�ت�م��رار ك��ل مرحلة يومني
متتالني الستيعاب األع��داد الغفيرة من
الناخبني (أكثر من  50مليون مصري)...
ك ��ل ه� ��ذا دف� ��ع ال� �ش ��اش ��ات امل �ص ��ري ��ة إل��ى
االس � �ت � �ع� ��داد ب �ن �ح��و م �خ �ت �ل��ف ل� �ك ��ن م��ع
ت �س �ه �ي�لات ق��دم �ه��ا ال �ن �ظ��ام االن �ت �خ��اب��ي
ال �ق ��دي ��م وخ � �ب� ��رات ح �ص �ل��ت ع �ل �ي �ه��ا ت�ل��ك
القنوات من متابعتها للثورة في ميدان
التحرير وباقي ميادين مصر.
لقد ّأدت تلك املتابعة إل��ى ت��واف��ر شبكة

استعانت «دريم» بنجومها على رأسهم منى الشاذلي
مراسلني قوية ل��دى كل قناة ،وه��و األمر
الذي كان ينفرد به في السابق التلفزيون
امل � � �ص � � ��ري ب � �ح � �ك ��م ان� � �ت� � �ش � ��ار ش ��اش ��ات ��ه
وم �ح �ط��ات��ه ف ��ي م�خ�ت�ل��ف أن� �ح ��اء ال �ب�ل�اد.
كذلك ،أسهم إج��راء االنتخابات في تسع
ّ
محافظات فقط كمرحلة أول��ى في تمكن
الشاشات من متابعة التفاصيل عن في
ّ
معظم الدوائر االنتخابية .وألن التقارب
ب�ي�ن ال �ق �ن ��وات ك� ��ان واض� �ح ��ًا ،خ�ص��وص��ًا
ف��ي األس��اب �ي��ع األخ� �ي ��رة م��ن ح �ي��ث ش��رح
قواعد االنتخاب وبث دعايات األح��زاب،
حاولت كل شاشة االنفراد بشيء مميز.
ً
مثال ،بدأت قناة «أون .تي .في» البث في
السابعة صباحًا قبل أن تلحقها باقي

ّ
املحطات ،علمًا أن التصويت بدأ بعد ذلك
ب�س��اع��ة واح� ��دة .بينما اع�ت�م��دت «دري ��م»
ع�ل��ى نجميها ال�ك�ب�ي��ري��ن م�ن��ى ال�ش��اذل��ي
وحافظ امليرازي لالفادة من جاذبيتهما
على الشاشة .وشاركتهما النهار الطويل
جيهان منصور ،بحيث تم تقسيم اليوم
ع �ل��ى ن �ج��وم ال �ق �ن ��اة .وه� ��و م ��ا ت �ك��رر مع
ع �م��رو أدي � ��ب ،وج �م ��ال ع �ن��اي��ب ف ��ي ق�ن��اة
ّ
«ال �ي��وم» على شبكة «أورب� ��ت» .ل�ك��ن هذا
األم��ر لم ينطبق على باقي املحطات ،إذ
ً
ل��م ي�ظ�ه��ر م �ث�لا ك��ل ن �ج��وم ال �ـ«ت ��وك ش��و»
املسائي في التغطية الصباحية .وعلى
م �س �ت��وى امل �ت��اب �ع��ة االخ� �ب ��اري ��ة ،ن��اف�س��ت
«الحياة» و«سي سي سي» بقوة .وكانت

األخ�ي��رة ق��د ان�ف��ردت بتصريحات عضو
امل �ج �ل��س ال �ع �س �ك��ري ال � �ل� ��واء اس �م��اع �ي��ل
عثمان ،واملؤتمر الصحافي للمستشار
عبد املعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا

استفادت «الجزيرة مباشر
مصر» من خبرتها في
الحية
التغطية ّ

ل�لان�ت�خ��اب��ات .بينما ان �ف��ردت «ال �ح �ي��اة»
ب �ت �ف ��اص �ي ��ل ت� �ص ��وي ��ت ال � �ب� ��اب� ��ا ش� �ن ��ودة
الثالث في أميركا ،وزيارة رئيس الوزراء
ع �ص��ام ش ��رف ل � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ول�ق��ائ��ه
بعضو املجلس العسكري اللواء محمود
ح� �ج ��ازي .ع��رب �ي��ًا ،اس �ت �ف��ادت «ال �ج��زي��رة
مباشر مصر» من خبرتها في التغطية
ّ
الحية ،فلفتت االنتباه بتقسيم الشاشة
إلى تسعة أقسام ملتابعة كل املحافظات
ف � ��ي وق� � ��ت واح � � � ��د .وك� � � ��ان الف � �ت� ��ًا ت �ق��دي��م
«ال �ح �ك �م��ة» ال�س�ل�ف� ّ�ي��ة ل�ت�غ�ط�ي��ة إع�لام �ي��ة،
وهي القناة التي ب��دأت تهتم بالسياسة
بعد ال�ث��ورة لكن م��ن دون أن ت�ق��دم دعمًا
م �ب��اش �رًا ل �ح��زب «ال� �ن ��ور» ال�س�ل�ف��ي ال��ذي
ي�ن��اف��س ب�ق��وة ع�ل��ى م�ق��اع��د ال �ب��رمل��ان .أم��ا
التلفزيون امل �ص��ري ،فاكتفى بالتغطية
اإلخبارية من خالل مراسليه مع االبتعاد
ع � ��ن األخ� � �ب � ��ار امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��االن� �ت� �ه ��اك ��ات
وال� �ح ��رص ع �ل��ى ال �ت �ش��دي��د ع �ل��ى اإلق �ب��ال
الجماهيري على التصويت.
أم��ا إل�ك�ت��رون�ي��ًا ،ف�ق��د ن�ش�ط��ت الصفحات
ال � �ت ��ي راح � � ��ت ت� ��واك� ��ب م� �ج ��ري ��ات ال� �ي ��وم
االن� �ت� �خ ��اب ��ي ال � �ط� ��وي� ��ل ،ف� �غ � ّ�ي ��رت ش�ب�ك��ة
ّ
«رص � ��د» ح��ل�ت�ه��ا ل�ت�ض��ع ع �ن��وان «ب��رمل��ان
ّ
مستمرة» ،فيما راحت
ال�ث��ورة :التغطية
الصفحات تنقل األج��واء لحظة بلحظة،
م�ن�ه��ا ص�ف�ح��ة «ت �ح��ري��ر ن �ي��وز» ال�ت��اب�ع��ة
لجريدة «التحرير» املصرية التي كانت
ن��اش �ط��ة ج � � �دًا ،ون �ق �ل��ت أج � � ��واء م�خ�ت�ل��ف
ّ
املحافظات بالتفاصيل ومنها أن «391
شكوى انتخابية وتوزيع األم��وال» كانا
من أهم املخالفات .والالفت هو النداءات
والتنبيهات التي انتشرت عبر صفحات
فايسبوك ومنها «ال تنتخبوا من يدعي
ال � �ث ��ورة إال ب �ع��د ال �ت �ح �ق��ق م ��ن م��واق �ف��ه»
وال � � ��دع � � ��وات إل� � ��ى ال� �ت� �ص ��وي ��ت ب �ك �ث��اف��ة،
فـ«االنتخابات الحرة حق انتزعته الثورة
وليست منحة من أحد ،ال تهدر حقك».

