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الفضاء المصري

التوك شو يواصل إنحداره ...فينك يا باسم؟
وسط زيادة السقطات
التي ّ
يسجلها إعالميون
في المحروسة ،يعود إلى
الواجهة سؤال أساسي
حول إذا ما كان وجود
«جون ستيوارت العرب»
على الهواء مفيدًا للحد من
مستوى االنحدار؟
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ّ
ك ــلـ ـم ــا سـ ـق ــط اإلع ـ ـ ـ ــام امل ـ ـصـ ــري فــي
منحدر جديد ،عاد السؤال إلى ألسنة
املـ ـص ــدوم ــن مـ ــن رداءة امل ـس ـت ــوى:
هل كــان اإلزع ــاج الــذي ّ
يسببه باسم
يــوســف كــل ليلة جمعة للسياسيني
واإلع ــام ـي ــن مـفـيـدًا ل ـهــم؟ وه ــل كــان
م ــن امل ـم ـكــن أن ُي ـس ـهــم ف ــي ال ـح ــد من
ض ــرب ــات «ال ـش ـتــائــم» و«ال ـخ ــراف ــات»
الـتــي أصــابــت عـقــول املـشــاهــديــن في
مقتل؟
ُ
موجة جديدة من االنتقادات تحاصر
ّ
حاليًا اإلعالم املصري الذي يبدو أن
معظم القائمني عليه في حاجة إلى
صدمة ال يعرف أحد من أين يمكن أن
تأتي ،حتىّ يستعيد هــؤالء رشدهم
ويتذكروا أنهم يجلسون أمام كاميرا
تنقل صــورهــم وكـلـمــاتـهــم للماليني
في املنازل.
ب ـ ـ ـ ــات ال ـ ـك ـ ــل يـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاءل ع ـ ـ ــن املـ ـنـ ـق ــذ
ال ـ ــذي يـمـكـنــه أن ي ـتــدخــل ل ـل ـحــد من
االن ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدار املـ ـسـ ـتـ ـم ــر وامل ـ ـص ـ ـحـ ــوب
ّ
متعمدًا على الـنــزول
بــإصــرار يـبــدو
إلــى قــاع املـمــارســات اإلعــامـيــة التي
ّ
ربـ ـم ــا ل ــم ت ـش ـهــدهــا دول أخ ـ ــرى في
ظـ ــروف امل ـح ــروس ــة نـفـسـهــا .ظ ــروف
ّ
ت ـت ـطــلــب إع ــام ــا ي ـج ـمــع وال ي ـف ــرق،
يــزيــد ال ــوع ــي وال ي ـعـ ّـمــق الـغـيـبــوبــة.
هـكــذا ،بــات الـســؤال املـتـكــرر :هــل كان
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــون امل ـن ـف ـل ـت ــون امل ـس ـت ـف ـيــد
األك ـب ــر م ــن اس ـت ـم ــرار ب ــاس ــم يــوســف
وب ــرن ــام ـج ــه «الـ ـب ــرن ــام ــج» امل ـتــوقــف
منذ ّأيار (مايو)  ،2014بحيث كانت
ال ـج ــردة األسـبــوعـيــة ال ـســاخــرة التي
ُ
ي ـج ـ ّـه ــزه ــا ل ـه ــم ول ـج ـم ـه ــوره تـسـهــم
فــي أحـيــان كثيرة فــي إجبارهم على
ّ
االنصياع للنقد والتخلي عن مواقف
تساعد «جون ستيوارت العرب» في
«تعريتهم» أمام الجمهور؟
ّ
ّ
ويــأتــي ذلــك فــي ظــل أج ــواء تــدل على
ّ
أن اإلعـ ــام ـ ـيـ ــن ال يـ ـقـ ـيـ ـم ــون وزن ـ ــا
ل ـل ـم ـشــاهــديــن .ك ــل امل ــاح ـظ ــات الـتــي

أنديل ــ مصر

تحملها مواقع التواصل االجتماعي
ت ــذه ــب هـ ـب ـ ً
ـاء ،ب ـمــا ف ـي ـهــا م ـح ــاوالت
ال ـل ـج ــوء إلـ ــى ال ـق ـض ــاء ال ـت ــي تنتهي
ب ــالـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراءة! ّ
األي ـ ـ ــام
األخ ـي ــرة شـهــدت املــزيــد مــن الــوقــائــع
املــؤس ـفــة ال ـت ــي دف ـع ــت ب ّـعـضـهــم إلــى
فـ ـ ـق ـ ــدان األمـ ـ ـ ــل ف ـ ــي ت ـ ــدخ ـ ــل ال ـع ـق ــاء
للحفاظ على ما تبقى من حياء في
اإلعالم املصري.
األزم ـ ـ ــة األب ـ ـ ــرز ع ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق كــانــت
مساء السبت في برنامج «العاشرة
مساء» على قناة «دريم» التي ما زال
صداها مستمرًا حتى اآلن .استضاف
ّ
وائل اإلبراشي أسرة
مقدم البرنامج ّ
وشخصًا ادع ــى أن ــه مـســؤول محلي
فـ ــي الـ ـحـ ــي الـ ـ ـ ــذي ت ـس ـك ــن فـ ـي ــه ه ــذه
األس ـ ــرة .أم ــا امل ـنــاس ـبــة ،فـهــي فيديو
لطفلة تبلغ خـمــس س ـنــوات ترقص
بالسكني فــي ال ـش ــارع ،وات ـهــام أفــام

مقطع من
لعبة فيديو
عرضه ّ
ّ
أحمد موسى مدعيًا أنه
غارة روسية!

املنتج أحمد السبكي بإفساد الجيل
ّ
ال ـج ــدي ــد .الحـ ـق ــا ،ت ـب ـ ّـن أن الـفـيــديــو
ّ
ّ
مصور عن عمد ،وأن املسؤول املحلي
مـ ـحـ ـت ــرف «تـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات» شـ ـ ـ ــارك فــي
م ـس ـيــرات م ــؤي ــدة لـلــرئـيــس امل ـصــري
املـ ـخـ ـل ــوع ح ـس ـن ــي م ـ ـبـ ــارك وأخـ ـ ــرى

معارضة له .لكن هذا الشخص نجح
ف ــي اس ـت ـفــزاز املـنـتــج وامل ـخ ــرج كــريــم
الـسـبـكــي ال ــذي دخ ــل ف ــي ج ــدال معه
ومــع اإلبــراشــي على ال ـهــواء ،قبل أن
يلتقط الهاتف ّوالــده أحمد ويهاجم
اإلبراشي ويتشفى مما جرى له في
ن ـي ــوي ــورك أخـ ـيـ ـرًا ع ـلــى ي ــد اإلخ ـ ــوان
(األخبار .)2015/10/1
لم يتمالك اإلبــراشــي نفسه ،فوصف
أحمد بـ «البلطجي» ،قبل أن ينفلت
«ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاج أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد» ويـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــال ع ـل ــى
اإلعــامــي املصري باأللفاظ النابية.
ب ـعــد ذلـ ــك ،رف ــض اإلب ــراش ــي اع ـت ــذار
ّ«السبكية» ،فيما أعلنت قناة «دريم»
ّ
أن ـه ــا سـتـلـجــأ إل ــى ال ـق ـضــاء .غـيــر أن
ّ
خ ـبــراء ال ـقــانــون قــالــوا إن اإلبــراشــي
ّ
ألن كلمة «بلطجي» تعدّ
مدان أيضًا
س ـ ّـب ــا ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي طــال ـبــت فيه
ج ـهــات إعــام ـيــة بـمـقــاطـعــة السبكي
في البرامج.
سيحدث هذا لفترة ،لكن ال مقاطعة
تصمد فــي مـصــر ،وال قــوائــم ســوداء
ل ـل ـض ـيــوف وتـ ـك ــرار امل ــوق ــف امل ـخــزي
وارد في أقرب فرصة.
ـواز ،أصـ ـ ـب ـ ــح خ ـب ـيــر
ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ــط مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
اسـتــراتـيـجــي ُي ــدع ــى ح ـســام سويلم
محط سخرية كثيرين عندما خرج
ّ
بـتـصــريــح م ـف ــاده أن «سـ ـ ّـد النهضة
ّ
ه ـ ُـي ـق ــع لـ ــوحـ ــده» .وهـ ــو الـ ـس ــد ال ــذي
تـ ـشـ ـي ــده أثـ ـي ــوبـ ـي ــا ح ــالـ ـي ــا وي ـس ـبــب
إزعــاجــا كبيرًا للمصريني .لــم تكتف
الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــوات بـ ـتـ ـص ــري ــح م ـ ـمـ ــاثـ ــل ،بــل
واصلت االستعانة بسويلم هاتفيًا.
ً
مثال ،سألته املذيعة روال خرسا على
قناة  LTCعن رأيــه في فوز «رباعية
بجائزة نوبل للسالم ،ليرد
تونس»
ّ
بكل عفوية بأنه ال يعرفها لكن «لو
كــانــت سـ ّـيــدة (أي الــربــاعـيــة) خدمت
بـ ـل ــده ــا فـ ـه ــي ت ـس ـت ـح ــق ال ـ ـجـ ــائـ ــزة».
هـ ــذا ال ـخ ـب ـيــر «االس ـت ــرات ـي ـج ــي» هو
نفسه الــذي أطلق قبل شهر أكذوبة
«امل ـ ـج ـ ـلـ ــس األعـ ـ ـل ـ ــى لـ ـلـ ـع ــال ــم» ال ـ ــذي
ً
اع ـ ـت ـ ـبـ ــره «مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤوال ع ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــوارث
والزالزل الطبيعية من أجل السيطرة
على الكرة األرضية».
مع ذلك ،لن تدفع تلك املواقف القائمني
عـلــى كــوالـيــس صـنــاعــة الـبــرامــج إلــى
منعه من الظهور .أمــا أحمد موسى
م ـق ـ ّـدم بــرنــامــج «ع ـلــى مـســؤولـيـتــي»
عـلــى قـنــاة «ص ــدى الـبـلــد» ،فـعــاد من
إجــازة امتدت أسبوعًا ليبرهن على
تفعله القوات الروسية في
أهمية ما ّ
ســوريــا ،وأن ـهــا «م ــا ب ـت ـهــزرش» ،كما
فعلت ق ــوات التحالف مــع «داع ــش».
ف ـع ــل ذلـ ــك م ــن خـ ــال عـ ــرض فـيــديـ ّـو
للغارات الروسية ،اتضح سريعًا أنه
مقطع من لعبة فيديو!

… وانطلق الرصاص
ّ
وقع املخرج السوري سمير حسني مع
شركة اإلنتاج اللبنانية «إيغل فيلمز»
عقد إخراج مسلسل «أطلقوا الرصاص»
للكاتب سامر رضوان .وكشفت مصادر
ّ
مطلعة على كواليس االستعدادات للعمل
ّ
لـ «األخبار» أن التصوير سينطلق في
منتصف كانون ّ
األول (ديسبمر) ،2015
ّ
وتشمل قائمة الترشيحات األولية ألبطاله
ً
إلى جانب النجم السوري عابد فهد ،كال
من ظافر عابدين ،وماغي بوغصن ،ودانا
مارديني ،وقاسم ملحو.

جون ليدجند «حامل»!
بعد حديثهما عن صعوبات الخصوبة
التي يواجهانها ،أعلنت عارضة األزياء
األميركية كريسي تيغن ( 29عامًا ــ
الصورة) وزوجها نجم البوب األميركي

ليدجند ( 36عامًا) ّأول من أمس عبر
جون
ّ
إنستغرام أنهما ينتظران مولودهما
ّ
األول .اإلعالن جاء عبر جملة طريفة
نشرتها تيغن على إنستغرامّ :
«يسرني أنا
ّ
وجون أن نعلن أننا حامل!».

هيفا متهمة بنشر
«الفسق»
ّ
ذكرت جريدة «األهرام» املصرية أن
املحامي العام لنيابات شمال الجيزة أحمد
البقلي ّقرر التحقيق في بالغ ّ
مقدم منذ
أشهر ضد الفنانة اللبنانية هيفا وهبي
بتهمة «نشر الفسق والفجور» .وفي حال
تحويل القضية إلى املحكمة وصدور
حكم ضد وهبي ،فإن ذلك قد يحول ضد
بقاء صاحبة «رجب» في املحروسة.

برمجة «عاشوراء»
بدءًا من الليلةّ ،
تعدل قناة «املنار»
في برمجتها املعتادة ملناسبة ذكرى
«عاشوراء» عبر سلسلة برامج ّ
تتنوع ما
بني الدرامي ،مع املسلسل اإليراني «الليلة
العاشرة» املدبلج إلى العربية ،واملؤلف
من ( 15حلقة) ،والوثائقي مع السلسلة
التسجيلية «درب الحنني» (تحقيق وإخراج
حياة الرهاوي)ّ .
تقدم هذه السلسلة
التجربة السياسية والعسكرية لإلمام
الحسني (يوميًا ما عدا الجمعة .)22:15
ّ
سيكون
وتقفي مسيرة اإلمام وأصحابهُ ،
حاضرًا مع «الصبح قريب» ،على أن تعرض
ّ
تتطرقان
حلقتان بعنوان «مصباح الهدى»،
إلى لقاءات مع ّزوار الحسني في كربالء،
املسيحيون منهم والصابئون .وضمن
هذه البرمجة يستمر برنامج «أحياء
عند ّربهم» ،الذي يحكي سيرة الشهداء
وتضحياتهم من خالل مقابلة ذويهم.

