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هنا القاهرة

حرب شائعات على «البرنامج» من يريد إسكات باسم يوسف؟
القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن
الفارق الكبير بني إدارة شبكتي «سي .بي.
سي» املصرية ،و«إم .بي .سي» السعودية
ّ
يفسر إل��ى ح� ّ�د م��ا حملة الشائعات التي
ط � ��اردت ب��رن��ام��ج «ال �ب��رن��ام��ج» (ال�ج�م�ع��ة
اإللكترونية
 22:00ــ  mbcمصر) عبر املواقع
ّ
منذ الجمعة امل��اض��ي .ال �ف��ارق يتمثل في
ع��دم ال �ق��درة ع�ل��ى ال�ض�غ��ط ع�ل��ى أص�ح� ّ�اب
ال �ق �ن��اة ال �س �ع��ودي��ة ،ع �ك��س م ��ا ق �ي��ل ب��أن��ه
ح�ص��ل م��ع م��ال��ك «س ��ي .ب��ي .س��ي» محمد
ّ
يتحمل الضغوط بسبب
األم�ي�ن ال��ذي ل��م
ج ��رأة ب��اس��م ي��وس��ف وس �خ��ري �ت��ه .ح��ال�ي��ًا،
ال��وض��ع ف��ي ال �ق �ن��اة ال �س �ع��ودي��ة مختلف،
�ارض ��ة ال �ت��ي ت�ح��اص��ر
ف��ال �ت �ظ��اه��رات امل� �ع � ِ
القاهرة،
�ط
�
س
و
�ي
�
ف
�ف
م�س��رح ب��اس��م ي��وس�
ّ
لم تمنع تصوير ّ
أي حلقة ،ول��م تؤثر في

دخول أو خروج الجمهور وفريق العمل،
ب��ل باتت أشبه بالكرنفال ال��ذي يستفيد
ّ
منه يوسف في مضمون حلقاته .كما أن
السعودية ليست قطر بالنسبة إلى مصر،
وه� ��ي غ �ي��ر م �ت �ه �م��ة ح �ت��ى اآلن ب�خ�ل�خ�ل��ة
ُّ
استقرار البالد ،كما اتهمت الدوحة عبر
ّ
ق �ن ��اة «ال � �ج� ��زي� ��رة» .إذًا ،ال� �ح ��ل ه ��و ح��رب
أعصاب تقوم أساسًا على شائعات تجد
ّ
يصدقها ،بما في ذلك الصفحة
طبعًا من
الرسمية للفريق الطبي الخاص بالقوات
املسلحة ال��ذي أج�ه��ز عليه ب��اس��م يوسف
بالنقد الالذع مساء الجمعة املاضي .قبل
س��اع��ات م��ن ب��ث الحلقة ،إنطلقت شائعة
ع��ن م�ن��ع «إم .ب ��ي .س��ي م �ص��ر» اإلع�لام��ي
ّ
ّ
تتضمن
م��ن ال�ظ�ه��ور ،ب��دع��وى أن ال�ف�ق��رة
اتهامات للفريق الطبي الخاص بالقوات
ّ
املسلحة املصرية .لكن باسم ركز كالعادة،

على مبالغات أعضاء الفريق أنفسهم في
ال�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن «االك �ت �ش��اف» ال�ج��دي��د ال��ذي
يعالج فيروس «سي» واإلي��دز ،خصوصًا
ال�ط�ب�ي��ب إب��راه �ي��م ع�ب��د ال �ع��اط��ي ص��اح��ب
العبارة الشهيرة «أخد من املريض االيدز

تقف المحطة أمام
امتحان حقيقي مع إعالن
ترشحه للرئاسة
السيسي ّ

ً
وأدي �ل��و ب ��دال م�ن��ه ُص �ب��اع ك�ف�ت��ة»! صحف
مصرية أج��رت ح ��وارات م��ع عبد العاطي
وكتبت على املانشيت بالخط العريض
«حوار مع اللواء كفتة» .لكن هذه الصحف
ال تزعج الغاضبني من باسم يوسف رغم
ّ
قلة مهنيتها ،بل إن التركيز كله هو على
صاحب «البرنامج» .لذا ،حني عرضت «أم.
ب��ي .س��ي» ال�ح�ل�ق��ة ،خ��رج م��وق��ع «ال�ف�ج��ر»
اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ف� ��ي ال � �ي� ��وم ال� �ت ��ال ��ي ب�خ�ب��ر
ّ
ّ
ي ��ؤك ��د أن «ال �ش �ب �ك��ة ا ّل �س �ع��ودي��ة فسخت
ّ
تحتمل
التعاقد م��ع امل�ق��دم ،ألن�ه��ا ل��م تعد
ّ
ان �ت �ق��ادات��ه ل �ل �ق��وات امل �س �ل �ح��ة» .ل��م تحقق
الشائعة اإلنتشار الالزم ،ولم يعتذر عنها
«الفجر» ،فقام أحدهم ي��وم األح��د بفبركة
ب �ي��ان م �ن �س��وب ل� �ـ «أم .ب� ��ي .س� ��ي .م�ص��ر»
ّ
ّ
ي��ؤك��د ع �ل��ى ّف �س��خ ال �ت �ع��اق��د ع ��ل ال�ش��ائ�ع��ة
ّ
تنتشر وت��ؤث��ر أق��ل��ه على املعلنني .هكذا،

وج � ��دت  mbcن�ف�س�ه��ا م �ض �ط��رة ل�ت�ك��ذي��ب
ال �ب �ي��ان ع �ل��ى ل �س��ان م �س��ؤول �ه��ا اإلع�لام��ي
ف ��ي م �ص��ر م��دح��ت ح �س��ن .ل �ك��ن ال�ت�ك��ذي��ب
ل��م يصل إل��ى الصفحة الرسمية للفريق
ّ
الطبي الذي واصل وضع «بوست» يؤكد
على فسخ التعاقد بني القناة السعودية
و«ال �ب��رن��ام��ج» .إذًا ال�ف��ري��ق ال�ط�ب��ي املتهم
بأنه بالغ ف��ي امكانات «اكتشافه» املثير
ل�ل�ج��دل ،ينشر أخ �ب��ارًا ك��اذب��ة وي��دخ��ل في
معركة مع برنامج ساخر .أما اللوم دائمًا،
ّ
يتحمله س��وى ب��اس��م ي��وس��ف .ال�ي��وم،
ف�لا
ّ
بات على  mbcأن تؤكد أسبوعيًا قدرتها
ع �ل��ى ال �ص �م��ود ح �ت��ى ال ت �ض �ط��ر ل �ف��رض
الغياب على يوسف الذي سيوضع تحت
م�ج�ه��ر أك �ث��ر دق ��ة وص ��رام ��ة ،ب�ع��دم��ا أع�ل��ن
املشير عبد الفتاح السيسي رسميًا أمس
ّ
نيته الترشح للرئاسة.

أكشاك

 :The Outpostمغامرة شبابية تطلب دعمكم
روي ديب
قبل عامني ،كتبنا عن مجلة The Outpost
ال� �ص ��ادرة ف��ي ل�ب�ن��ان ب��ال�ل�غ��ة اإلن�ك�ل�ي��زي��ة
وامل��وج �ه��ة إل ��ى ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي (األخ �ب��ار
 ،)2012/1/5وخصوصًا للقراء الشباب.
م �غ��ام��رة ق ��اده ��ا ف��ري��ق ش �ب��اب��ي ل�ب�ن��ان��ي
ص�غ�ي��ر اخ �ت��ار مل�ج�ل�ت��ه أن ت�ح�م��ل ع�ن��وان
«م �ج �ل��ة االح� �ت� �م ��االت» ف ��ي م�ن�ط�ق��ة أث�ب��ت
ّ
ف �ي �ه��ا ال �ش �ب��اب ال �ع��رب��ي أن االح �ت �م��االت
مفتوحة والتغيير ممكن.
ً
أعداد مميزة
أربعة
وفعال ،أصدرت املجلة
ً
خ�ل��ال س�ن�ت�ه��ا األول � � ��ى ،م �ح �ق �ق��ة ن�ج��اح��ًا
كبيرًا في األسواق العربية ،كما أصبحت
م � �ت� ��واف� ��رة ال� � �ي � ��وم ف � ��ي أس� � � � ��واق أوروب� � � ��ا
وأم� �ي ��رك ��ا .وخ �ل��ال ال �س �ن��ة امل ��اض� �ي ��ة ،ت� ّ�م
ترشيح «ذي آوت�ب��وس��ت» لجوائز عاملية
ت �ط��ال امل �ض �م��ون وال �ت �ص �م �ي��م ،وأش � ��ادت
ب �ه��ا ال �ص �ح��اف��ة ال �ع��رب �ي��ة ك �م��ا اخ�ت��ارت�ه��ا
«ذي غ ��اردي ��ن» أخ �ي �رًا ك ��إح ��دى امل �ج�لات
ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي أث�ب�ت��ت ع��دم م��وت امل�ج�لات
امل�ط�ب��وع��ة ورأت ف�ي�ه��ا خ�ل�ف��ًا مل�ج�ل��ة «ذي
إيكونوميست».
لكن املجلة التي اخ�ت��ارت منذ البداية أن

ّ
جار على إصدار ملحق باللغة العربية
يؤكد مدير ورئيس تحرير املجلة إبراهيم نعمة أن العمل ٍ
تحتاج ال�ي��وم إلى
تكون مستقلة م��ادي��ًا،
ً
ال��دع��م ك��ي ت��ؤم��ن اس�ت�م��راري��ة إلص��داره��ا.
لذلك لجأ فريق العمل إلى نظام التمويل
ال�ج�م��اع��ي ،ط��ال�ب��ًا م��ن ال �ق��راء دع��م املجلة
عبر موقعه اإللكتروني.
ملاذا دعم «ذي آوتبوست»؟ ضمن منظومة
السوق التمويلية واإلعالنية في املنطقة

العربية ،ن ��ادرًا م��ا نشهد م�ج�لات تتميز
باستقاللية مادية تؤمن لها استقاللية
س �ي��اس �ت �ه��ا ال� �ت� �ح ��ري ��ري ��ة .دع� � ��م امل �ج �ل��ة
ماديًا اليوم يسهم في الحفاظ على تلك
ّ
االس�ت�ق�لال�ي��ة ،وخ�ص��وص��ًا أن سياستها
التحريرية قائمة على عناصر فريدة من
نوعها في عالم املطبوعات العربية.

من المحيط
إلى الخليج
«ذي آوت��ب��وس��ت» م��ش��روع شبابي
بامتياز .م��دي��ر ورئ��ي��س تحرير
املجلة إبراهيم نعمة من مواليد
 .١٩٨٦كذلك ّه��و فريق العمل
ّ
ومصممني،
امل��ؤل��ف من ك��ت��اب،
ّ
وم��ص��وري��ن .شباب ع��رب� ّ�ي م��وزع
ب�ين امل��غ��رب العربي حتى شبه
الجزيرة العربيةّ .
ضمت األعداد
الصادرة حتى اليوم مقاالت من
الدار البيضاء ،وتونس ،والقاهرة،
وبيروت ،وعمان ،ودمشق ،وبغداد،
ودب��ي وال���ري���اض ...شباب ّ
يعبر
عن هواجسه ،ويطرح مشاكله
ويحتفل ب��إن��ج��ازات��ه .أم��ا ال��ذي
ّ
يجمعه ،فهو إيمانه بأن للصحافة
دورًا أساسيًا ف��ي ط��رح التغيير
والتحفيز عليه واالنخراط فيه.

ه � � � ��ي ل� � �ي� � �س � ��ت م� � �ج� � �ل � ��ة ت � �ق � �ت � �ص� ��ر ع� �ل ��ى
كونها اجتماعية ،أو ثقافية ،أو سياسية
ف � �ق� ��ط ،ب � ��ل اخ � � �ت � ��ارت أن ت � �ك� ��ون «م �ج �ل��ة
االح�ت�م��االت» .هكذا ان��درج��ت امل�ق��االت في
كل عدد ضمن ثالثة أقسام :الذي يحدث،
�ذي ال ي �ح��دث ،وال ��ذي ي�ج��ب أن ي�ح��دث،
ال � ً
بانية سياستها التحريرية على إظهار

اإلي� �ج ��اب� �ي ��ات ون� �ق ��د ال �س �ل �ب � ّي��ات وط� ��رح
اح �ت �م��االت جديدة .واألهم أن �ه��ا ت�ص��در
م��ن ال�ع��ال� ّ�م ال�ع��رب��ي وع��ن ال�ع��ال� ّ�م ال�ع��رب��ي.
ُ
صحيح أن�ه��ا باإلنكليزية ،لكنها تكتب
ب��أق�لام ع��رب�ي��ة ،ال ب��أق�لام «م�س�ت�ش��رق�ين».
وهنا ،يؤكد مدير ورئيس تحرير املجلة
ّ
جار على إصدار
إبراهيم نعمه أن العمل ٍ
م�ل�ح��ق ب��ال�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة م��ع أع � ��داد «ذي
آوتبوست» التالية.
يبقى السبب األه��م ل��دع��م ه��ذا املنبر هو
امل�س��ؤول�ي��ة ال �ت��ي ن�ت�ش��ارك�ه��ا جميعًا في
ضمان وج��ود مشاريع شبابية مستقلة
ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان وال � �ع� ��ال� ��م ال � �ع ��رب ��ي .ف ��ي ظ��ل
صعود التيارات األصولية ،والتكفيرية،
ورع��ب العيش تحت مخاطر التفجيرات
االن �ت �ح ��اري ��ة ،م �س��اح��ات ق�ل�ي�ل��ة تعطينا
ّ
باملضي قدمًا ومتابعة العيش في
األم��ل
أوط ��ان ل��م ن�ك��ن ف�ي�ه��ا ي��وم��ًا م��ن أول��وي��ات
حكوماتها .من تلك املساحات مجلة «ذي
أوت�ب��وس��ت» ال�ت��ي ت�ط��رح االح�ت�م��االت في
وجه العبثية التي يفرضها أهل السلطة،
فلندعمها.
http://www.the-outpost.com

