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مرصد

«الجزيرة» والثورة ...فتش عن «اإلخوان»
القاهرة ــ محمد خير
ك��ان م��دي��ر مكتب «ال�ج��زي��رة» ف��ي القاهرة
عبد الفتاح فايد ّأول من اتهم املعتصمني
بالبلطجة خالل املواجهات التي حصلت
الشهر امل��اض��ي ،ف��ي وق��ت ك��ان فيه ه��ؤالء
يتعرضون لالعتداء في ميدان التحرير.
أم��ا ف��ي أح ��داث مجلس ال� ��وزراء األخ�ي��رة،
ال �ت��ي ّأدت إل� ��ى س �ق��وط ق �ت �ل��ى وج��رح��ى،
ف��اك �ت �ف��ى اإلع �ل�ام ��ي امل� �ص ��ري ب��اس�ت�ق�ب��ال
ض � � �ي� � ��وف ت � �خ � �ص � �ص� ��وا ف � � ��ي م� �ه ��اج� �م ��ة
املتظاهرين ،وامتداح املجلس العسكري...
ُ
وإذا ُعرف السبب بطل العجب.
بصفته إعالميًا ،يصعب على عبد الفتاح
ف��اي��د أن ي�ع�ل��ن ّ
أي ان �ت �م��اء «رس �م��ي» إل��ى
ج�م��اع��ة «اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين» ،ل�ك��ن رب�م��ا
ال ي �ع��رف ش �ب��اب ال � �ث� ��ورة ،أن ف��اي��د عمل
رئيسًا لقسم األخ�ب��ار والتحقيقات فترة
طويلة ف��ي ج��ري��دة «ال�ش�ع��ب» ،التي كانت
تنطق باسم الجماعة في القاهرة .وبقي
عضوًا في مجلس تحرير املطبوعة حتى
 .1998بعد «ال�ش�ع��ب» ،سافر فايد للعمل
ف��ي م��ؤس �س��ات ص�ح��اف�ي��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة ،قبل
أن يستقر في «الجزيرة» في الدوحة قبل
أرب��ع س�ن��وات .ثم تولى إدارة مكتبها في
القاهرة خلفًا لحسني عبد الغني.
عندما اندلعت «ث��ورة  25ي�ن��اي��ر»ّ ،
قدمت
ّ
«ال�ج��زي��رة» أفضل تغطية ،وإن لوحظ أن
متابعتها لألحداث تصاعدت مع مشاركة
«اإلخ��وان املسلمني» ،أي في اليوم الرابع
ل �ل �ث��ورة .وع�ن��دم��ا ب ��دأت االن�ق�س��ام��ات بني
ال �ق��وى ال �ث��وري��ة ،اخ �ت��ار مكتب ال�ق�ن��اة في
ال�ق��اه��رة االن�ح�ي��از للجماعة ،حتى أطلق
ال�ب�ع��ض س��اخ �رًا اس ��م «ال �ج��زي��رة مباشر
ـ �ـ إخ � ��وان» ع�ل��ى ق �ن��اة «ال �ج��زي��رة م�ب��اش��ر ــ
م �ص��ر» .أم ��ا ف��ي  28م��ن ال �ش �ه��ر امل��اض��ي،
وف��ي نهاية ال�ي��وم األول م��ن االنتخابات،
ف �ق��د ه��اج��م ال�ب�ل�ط�ج�ي��ة االع �ت �ص��ام امل �ق��ام
في ميدان التحرير احتجاجًا على مقتل
 43ش ��اب ��ًا ف� ��ي ش � � ��ارع م �ح �م��د م �ح �م��ود.
يومها ق��ال عبد ال�ف�ت��اح ف��اي��د إن «أط��راف��ًا
ف��ي ال�ت�ح��ري��ر ت �ت �ب��ادل ال �ق �ت��ال ب��زج��اج��ات
امل ��ول ��وت ��وف واألس� �ل� �ح ��ة ال� �ب� �ي� �ض ��اء»! ث��م
وص� � ��ف األح � � � � ��داث ب ��أن� �ه ��ا «م � �ع ��رك ��ة ب�ين
ال �ب��اع��ة امل �ت �ج� ّ�ول�ي�ن وب �ع��ض امل�ع�ت�ص�م�ين
غير امل�ع��روف��ة انتماءاتهم» .وقتها كانت
االنتخابات قد بدأت ،وبدأ معها التطابق
ال �ت��ام ب�ين تغطية م�ك�ت��ب «ال �ج��زي��رة» في
القاهرة ،وقناة «مصر  »25الناطقة بلسان
ّ
التذمر من
اإلخ��وان .لم يكن التطابق في
املعتصمني فحسب ،ب��ل أيضًا ف��ي املديح
امل �ف ��رط ل�ل�ع�م�ل�ي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ،وت�ج��اه��ل
امل �خ��ال �ف��ات واالن �ت �ه��اك��ات ال �ت��ي ش��اب�ت�ه��ا،
إلى درجة تجاهل القناتني أخبارًا مهمة،
مثل اع�ت��ذار أك�ث��ر م��ن  100ق��اض ع��ن عدم
االستمرار في اإلشراف على االنتخابات،

بعد االعتداءات التي تعرض لها بعضهم.
إل ��ى ج��ان��ب ت �ج��اه��ل ال �ف��وض��ى ال �ت��ي أدت
إل��ى بطالن نتائج ع��دد كبير من الدوائر،
ل� �ك ��ن ذل � ��ك ل� ��م ي �ظ �ه��ر ع �ل ��ى «ال � �ج� ��زي� ��رة»،
وال ع �ل��ى ق �ن ��اة «م �ص ��ر  »25اإلخ ��وان� �ي ��ة.
وب ��دت االن�ت�خ��اب��ات ف��ي ال�ق�ن��ات�ين «ع��رس��ًا
ديموقراطيًا» ،تماشيًا مع رغبة اإلخ��وان
ف��ي أن ت�ط�غ��ى االن �ت �خ��اب��ات ـ �ـ ون�ت��ائ�ج�ه��م
فيها ــ على ّ
أي حدث آخر .انتهى اعتصام
ال �ت �ح��ري��ر ،واك �ت �ف��ى امل�ع�ت�ص�م��ون بنصب
بعض الخيم أم��ام مجلس ال ��وزراء ،حتى
اندلعت األحداث األخيرة التي سقط فيها
عشرة متظاهرين ،وأصيب خاللها املئات.
وب ��دا واض �ح��ًا ارت �ب��اك م��ذي�ع��ي ال�ق�ن��اة في
ق �ط��ر .إذ ك��ان ال�ض�ي��وف ال��ذي��ن أط �ل��وا من
مكتب ال�ق��اه��رة ي ��رددون م�ع��زوف��ة واح��دة،
م �ف��اده��ا أن ال �ت �ظ��اه��رات ت�ح��رك�ه��ا ال�ق��وى

الليبرالية ،التي خسرت ف��ي االنتخابات
ل�ت�ع�ط�ي��ل االن �ت �ق��ال ال��دي �م��وق��راط��ي .وزاد
أح��د ه��ؤالء الضيوف ـ�ـ محمود معوض ــ
ً
قائال «إن الشعب املصري كله رأى ضابط
الشرطة العسكرية كيف يعامل املصريني
بكل رفق واحترام أثناء االنتخابات» .كان
م�ع��وض ـ �ـ امل �ح��رر ال�ب��رمل��ان��ي ف��ي صحيفة
«األه� ��رام» ـ�ـ ي�ق��ول ذل��ك ف��ي وق��ت يتصاعد

عمل عبد الفتاح فايد
سنوات طويلة في صحيفة
«الشعب» اإلخوانية

يكتف
فيه ع��دد القتلى ف��ي ال �خ��ارج .ول��م
ِ
بذلك ،بل طلب من املشاهد أن يربط بني
تكرار أحداث العنف ونتائج االنتخابات:
«تزامنت أحداث محمد محمود مع نتائج
الجولة األول ��ى ،وأح ��داث مجلس ال��وزراء
ّ
م��ع ن�ت��ائ��ج ال�ج��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة» .وال��واق��ع أن
أح� � ��داث «م �ح �م��د م �ح �م��ود» ( 19ت�ش��ري��ن
ال�ث��ان��ي /نوفمبر) ك��ان��ت قبل تسعة أي��ام
م��ن ب��دء االن�ت�خ��اب��ات نفسها ( 28تشرين
ّ
ال�ث��ان��ي /ن��وف�م�ب��ر) ،ل�ك��ن ف��اي��د ل��م يصحح
للضيف ،ول��م ّ
ينبه املذيع ،بل ك��رر ضيفه
ال �ت��ال��ي (ال �ص �ح��اف��ي ع � ��ادل ص� �ب ��ري) ف��ي
اليوم املوالي املزاعم نفسها .وم��رة أخرى
ي ��زول ال�ع�ج��ب ع�ن��دم��ا ن �ع��رف أن الضيف
ً
األول (معوض) يكتب ــ مثال ــ تحت عنوان
«النكبة في النخبة» في جريدة «األهرام»
أن «اإلخوان املسلمني ،هو التنظيم الوحيد

الذي ال يستحق لقب فلول مبارك» .بينما
يقضي صبري وقته في انتقاد ما يعرف
«بقوائم الكنيسة في االنتخابات» ،وهي
ش��ائ�ع��ة بثتها ت �ي��ارات دي�ن�ي��ة ف��ي سياق
حربها ضد األح��زاب الليبرالية .ورغ��م أن
صبري ينتمي إلى جريدة «حزب الوفد»،
إال أن ق ��ادة ال �ح��زب ـ �ـ ال ��ذي ك ��ان ليبراليًا
قبل أن يصبح م��ن دي�ك��ور ن�ظ��ام م�ب��ارك ــ
غ��اض�ب��ون ه��ذه األي ��ام م��ن ذه ��اب أص��وات
األقباط إلى تحالف «الكتلة املصرية».
ك��ان��ت «ال� �ج ��زي ��رة» داع �م ��ة ل�ل�إخ ��وان قبل
ال� �ث ��ورة ب��وص��ف ال �ج �م��اع��ة أك �ب��ر ف�ص��ائ��ل
امل �ع��ارض��ة .اآلن ،ل��م ت�ع��د ال�ج�م��اع��ة ك��ذل��ك،
رفع عنها الحظر وتمتلك صحيفة توزع
عشرات اآلالف وقناة تلفزيون ،لكن يبدو
أن دعم القناة للجماعة ،قد انتقل من خانة
اإلعالم ،إلى ملعب السياسة.

«الجزيرة مباشر ـ
إخوان»
منذ انطالق تغطيتها للثورة املصرية،
ب��دت قناة «الجزيرة مباشر ــ مصر»
منحازة إلى «اإلخوان املسلمني» .هكذا
كانت تغطي التظاهرات املحدودة التي
يشارك فيها «اإلخوان» ،بينما تستضيف
أعضاء الجماعة النتقاد املليونيات
ّ
التي يقاطعونها ،مركزة على بعض
املشاكل التي شابت هذه التحركات
ّ
«ال�لا إخوانية» .ولعل خير مثال على
ذلك كان تركيز الكاميرا فترة طويلة
على مشاجرة في طرف ميدان التحرير
بني بعض املتظاهرين أو بعض الباعة.
وبعد إغالق القناة ــ بحجة عدم الحصول
على التراخيص الالزمة ــ انتقلت هذه
التغطية املنحازة بثقلها لتستقر في
املكتب الرئيسي للفضائية القطرية
في القاهرة.

من تغطية «الجزيرة مباشر مصر»
للثورة املصرية

ريموت كونترول

انتخابات على قياس الطوائف

otv

< 21:30

ي�ف�ت��ح ج ��ان ع��زي��ز ف��ي ح�ل�ق��ة ال�ل�ي�ل��ة
من برنامج «بني السطور» موضوع
ال� �ق ��ان ��ون االن� �ت� �خ ��اب ��ي ،ان �ط�ل�اق ��ًا م��ن
االجتماع األخير في بكركي .ويسأل
النائب نعمة الله أبي نصر (الصورة)،
عن تخوفه من التغيير الديموغرافي
والجغرافي ،كما يطل في الحلقة األب
طوني خضرا ،واملطران كميل زيدان.

جنس وعيد و ...ألزهايمر

«حكي» َح َموات

21:30 < mtv

«الجديد»

ف��ي ح�ل�ق��ة ال�ل�ي�ل��ة م��ن ب��رن��ام��ج The
ّ ،Doctors
نتعرف إلى طريقة الحفاظ
على حياة جنسية نشيطة ومتجددة
ع�ن��د امل �ت� ّ
�زوج�ين .ك�م��ا ي �ع� ّ�رج األط�ب��اء
على م��وض��وع عيد امل�ي�لاد ،وطريقة
ت �م �ض �ي �ت��ه م ��ن دون ك �س��ب ال � ��وزن.
ّ
فنتعرف إلى
أم��ا ف��ي امل�ح��ور الثالث،
ّ
مرض األلزهايمر ،وسبل تجنبه.

تناقش سيبال ّ
طبارة في حلقة الليلة
من برنامج «حكي كبار» ،على شاشة
ّ
«ال �ج��دي��د» ،م��وض��وع ال�ح�م��اة وال�ك��ن��ة،
وال�ع�لاق��ة ال�ت��ي تربطهما ،إل��ى جانب
ع�لاق�ت�ه�م��ا ب��االب��ن وال � � ��زوج .وت �س��أل
ً
َ
ّ
مل��اذا تتسم العالقة بني امل��رأت�ين ع��ادة
ّ
ّ
ّ
بالتوتر والتشنج؟ وإلى أي حد يمكن
َ
أن يصل هذا النفور بني الطرفني؟

< 21:30

الربيع يزحف نحو فلسطني؟

تنته
«أيام الغضب» لم ِ

«ال � �ث� ��ورات ال �ع��رب �ي��ة وف �ل �س �ط�ين» ه��و
م ��وض ��وع ح�ل�ق��ة ال �ل �ي �ل��ة م ��ن ب��رن��ام��ج
«االت �ج��اه امل�ع��اك��س» .وي�س��أل فيصل
ال�ق��اس��م ضيوفه ع��ن ع�لاق��ة األنظمة
املتساقطة بإسرائيل ،ومسؤوليتها
ع ��ن ض �ي��اع ف �ل �س �ط�ين ،ك �م��ا ي�ض��يء
على الخطط ال�ت��ي ترسمها األنظمة
الجديدة في امللف الفلسطيني.

ت�ع��رض ق�ن��اة « artأف�ل�ام  »2فيلم «أي��ام
الغضب» بطولة نور الشريف (الصورة)،
وي�س��را ،وإل�ه��ام شاهني ،وأم��ل إبراهيم،
ومن تأليف بشير الديك وإخ��راج منير
راض � ��ي .وت � ��دور أح � ��داث ال �ش��ري��ط عن
إب��راه �ي��م ،ال ��ذي ي�ف� َ
�اج��أ ل��دى ع��ودت��ه من
ّ
السفر ب��أن زوج�ت��ه ق��د ت��زوج��ت برجل
آخر ،بعد حصولها على طالق غيابي.

«الجزيرة»

< 21:05

« artأفالم »2

< 14:00

ّ
ولى «عصر البراءة»

16:00 < mbc max
ن �ش��اه��د ال� �ي ��وم ع �ل��ى ش ��اش ��ة mbc
 maxفيلم The age of innocence
ل� �ل� �م� �خ ��رج م � ��ارت � ��ن س� �ك ��ورس� �ي ��زي،
وبطولة دانيال داي ـــــ لويس ،وميشال
فايفر ،ووينونا رايدر .وتدور أحداثه
في القرن التاسع عشر ،في املجتمع
األم�ي��رك��ي املخملي ح��ول قصة ّ
حب
ممنوعة بني رجل وامرأة ّ
متزوجة.

