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حريات

إعالميو مصر ...مخاوف من الثورة المضادة
َ
بعد أسبوعني فقط على
سقوط حسني مبارك ،عادت
القنوات املصرية إلى
قواعدها القديمة .وها هي
تعيد رسم خطوط حمراء
جديدة وتسمح للسياسيني
ّ
بالتدخل في برمجتها
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ال �ح��ري��ة امل �ط �ل �ق��ة وه � � ٌ�م .ه ��ذا م ��ا أدركه
اإلع�لام�ي��ون امل�ص��ري��ون بعد أسبوعني
ف� �ق ��ط م � ��ن س � �ق� ��وط ال ��رئ � �ي ��س السابق
حسني م �ب��ارك .وخ�ي��ر دل�ي��ل ع�ل��ى ذلك
هو أداء «التلفزيون املصري»؛ إذ اعتذر
ه ��ذا األخ �ي��ر م � ��رارًا وت� �ك ��رارًا ف��ي األيام
املاضية ع��ن أدائ ��ه املنحاز إل��ى النظام
منذ انطالق الثورة .لكن حتى الساعة،
ال يبدو أنه اختار االنحياز الكامل إلى
صفوف املتظاهرين في مصر أو في أي
للثورة
بلد عربي آخر .حتى إن تغطيته ّ
الليبية ك��ان��ت أق��ل بكثير م��ن املتوقع،
وه��و م��ا ي�ط��رح ع�لام��ات استفهام عدة
عن الجهة التي تدير الساحة اإلعالمية
ف ��ي م �ص��ر ح��ال �ي��ًا .وي � ��رى ك �ث �ي��رون أن
اإلع�ل�ام ال��رس�م��ي ق��د ي�ك��ون ي��ؤدي دورًا
مباشرًا في قيادة ثورة مضادة تهدف
إل� ��ى االن �ق �ض ��اض ف ��ي أي ل �ح �ظ��ة على
مكتسبات الشارع املصري.
ّ
قد يبدو هذا الكالم مستغربًا بعد أقل
م��ن عشرين ي��وم��ًا على س�ق��وط مبارك،
ل �ك �ن��ه ح �ق �ي �ق��ة ي �ت��داول �ه��ا اإلعالميون
امل �ص��ري��ون ب �ق��وة ف��ي ال �ف �ت��رة األخيرة.
ي��درك ه��ؤالء أن الرئيس ّاملخلوع نفسه
ّ
يتخوفون
لن يعود إلى الحكم ،لكنهم
م��ن ج �ه��ات ت�ع�م��ل ف��ي ال�خ�ف��اء م��ن أجل
استمرار النهج نفسه الذي حكم ثالثة
عقود ،لكن هذه املرة بوجوه جديدة.
إذًا ،بعدما فتحت ال�ش��اش��ات الرسمية
وال� � � �خ � � ��اص � � ��ة ه � � � ��واء ه � � � ��ا الستقبال
املتظاهرين والثوار واملعارضني ،عادت
العجلة اإلعالمية إلى التباطؤ في األيام

أعلن محمود سعد استقالته النهائية من «التلفزيون املصري»
ّ
القليلة املاضية .ولعل سلسلة األحداث
ال �ت��ي وق �ع��ت أخ �ي �رًا ت��وض��ح الصورة:
ط�ل��ب رئ�ي��س ال� ��وزراء أح�م��د شفيق من
قناة «دريم  »2عدم إعادة حلقة برنامج
«واح� ��د م��ن ال �ن��اس» ال �ت��ي ه��اج��م فيها
ال �ص �ح��اف��ي إب ��راه� �ي ��م ع �ي �س��ى حكومة
شفيق .وشارك في الحوار أيضًا املخرج
خالد يوسف وأداره عمرو الليثي .وقد
استجابت املحطة املصرية لهذا الطلب.
من جهتها ،أبلغت إدارة برنامج «مصر
ال � �ن � �ه� ��اردة» اإلع�ل��ام� ��ي م �ح �م��ود سعد

استجابت «دريم »2
لطلب أحمد شفيق
بعدم إعادة حلقة برنامج
«واحد من الناس»

ّ
أن ج ��دول حلقته امل �ع��دة ل �ي��وم السبت
ّ
امل ��اض � ّ�ي ،س �ي �ت �غ��ي��ر ألن أح �م��د شفيق
س�ي�ح��ل ض�ي�ف��ًا ع�ل��ى ال � ُب��رن��ام��ج .طبعًا،
رف ��ض س �ع��د ذل� ��ك ،ف��اع��ت��ذر م� ّ�ن شفيق
وع��رض��ت حلقة م �ع��ادة .وق��د أك��د سعد
في اتصال مع منى الشاذلي في برنامج
«ال� �ع ��اش ��رة م � �س� � ً
�اء» أن � ��ه ال ي �ح �م��ل أي
مواقف شخصية تجاه رئيس الحكومة
الحالي ،لكنه رفض فرض الحوار معه
من دون إع��داد مسبق ،وخصوصًا في
ّ
ظل الهجوم الشعبي على شفيق الذي
َ ّ
ُي ��ع ��د م ��ن ال ��رج ��ال امل �خ �ل �ص�ين ملبارك.
ّ
وت � �ح� ��دث م �ح �م��ود س �ع��د ع ��ن مشاكل
أخرى يعانيها في التلفزيون الرسمي،
ل �ي �ن �ه��ي ت �ص��ري �ح��ه ب ��ال� �ق ��ول إن � ��ه قرر
م �غ��ادرة «م��اس�ب�ي��رو» ن�ه��ائ�ي��ًا م��ن دون
أن يعني ذلك اعتزاله العمل اإلعالمي.
وأش ��ار إل��ى أن��ه تلقى ع��روض��ًا ع��دة من
فضائيات مصرية وعربية .في الحلقة
ن�ف�س�ه��ا م��ن «ال �ع��اش��رة م� �س � ً
�اء» ،تلقت
ً
ّالشاذلي اتصاال من أحمد شفيق الذي
أكد أنه لم يفرض نفسه على البرنامج،
ب��ل إن إدارة برنامج «مصر النهاردة»
ط �ل �ب��ت م� �ن ��ه ال� �ظ� �ه ��ور ع� �ل ��ى الشاشة
الرسمية للرد على كل االتهامات التي
يتعرض لها .وسرعان ما ّ
ّ
حو ًل شفيق
«ربما
ال�ح��دي��ث إل��ى م�ك��ان آخ ��ر ،ق��ائ�لا:
ّ
غضب محمود سعد بعد تبليغه بأن
رات �ب��ه ال�س�ن��وي سينخفض م��ن تسعة
م�لاي�ين جنيه (م�ل�ي��ون ون�ص��ف مليون
دوالر) إل � ��ى م �ل �ي��ون ون� �ص ��ف مليون
جنيه ( 250أل��ف دوالر)» .وك ��ان لهذه
ال�ع�ب��ارة مفعولها ال�س��ري��ع على موقع
«ف ��اي �س �ب ��وك» .ت� �ع � ّ�رض ش �ف �ي��ق لحملة
هجوم واسعة من ناشطني إلكترونيني
ات �ه �م��وه ب��اس �ت �ع �م��ال أس� �ل ��وب النظام
ال�ق��دي��م ف��ي تشويه ص��ورة املعارضني.
وت � �س � ��اءل ك� �ث� �ي ��رون ع� ��ن ال� �ه ��ال ��ة التي
تحيط بأحمد شفيقّ ،وامتناع وسائل
اإلعالم عن مهاجمته كأنه أهم من باقي
ّ
يتغير األداء
رموز النظام السابق .هل
�ي وال� �خ ��اص قريبًا؟
اإلع�ل�ام ��ي ال��رس �م� ً
يبدو الجواب مؤجال ،في انتظار تقويم
أداء الرئيس الجديد ل�ـ«ات�ح��اد اإلذاعة
ال�ت�ل�ف��زي��ون» ال �ل��واء ط��ارق م�ه��دي الذي
خ�ل��ف أس��ام��ة ال �ش �ي��خ ،ب�ع��د س�ج��ن هذا
األخير.

zoom

أنس الفقي« :تلميذ الهانم» كان نجيبًا
ل��م يكن خبر إل�ق��اء القبض على وزير
اإلع �ل�ام امل �ص��ري ال�س��اب��ق أن��س الفقي
ع��ادي��ًا للشارع امل�ص��ري .ورغ��م اعتقال
عدد من ال��وزراء السابقني ،بقي الفقي
ه��و ال�ح��دث .ه��ذا ال��رج��ل ه��و أح��د أبرز
امل�س��ؤول�ين ع��ن ال��وض��ع امل �ت��ردي الذي
وصل إليه اإلعالم الحكومي والخاص
ف ��ي م �ص��ر .ه �ك��ذا ّك ��ان خ �ب��ر سقوطه،
فرصة ذهبية كي يطلع املصريون على
كواليس العمل اإلع�لام��ي املصري في
السنوات األخيرة.
ك��ذل��ك ي�ب�ق��ى الس ��م أن ��س ال �ف �ق��ي وقعه
ال �خ��اص ع�ل��ى م�س�م��ع امل��واط �ن�ي�ن .إلى
جانب دوره الكارثي في إدارة معارك
النظام السابق اإلع�لام�ي��ة ،ج��اء دوره
ليضفي
ف ��ي س ��رق ��ة األم� � � ��وال ال �ع ��ام ��ة
ّ
ّ
قضيته .ولعل
م��زي�دًا م��ن اإلث ��ارة على
قضية «حقائب ال��ذه��ب» التي وجدت
بحوزة وزير اإلعالم الشهير هي خير
دليل على ذلك؛ إذ روى الفقي أكثر من
رواية عن مصدر هذه األم��وال ،وسبب
ح �ص��ول��ه ع �ل �ي �ه��ا .ب ��اخ� �ت� �ص ��ار ،عرف
ال�ج�م�ي��ع أن م��ا ك��ان��وا ي�س�م�ع��ون��ه عن
سرقة وإهدار لألموال العامة هو حقيقة
دامغة .بل إن الواقع أس��وأ بكثير ّ
عما
كتبت عنه الصحف .وفهم املصريون
ك�ي��ف ي�م�ك��ن وزي � �رًا واح � �دًا أن يحصل
ع �ل��ى أك� �ث ��ر م ��ن أرب� �ع ��ة م�ل�اي�ي�ن جنيه
( 700أل��ف دوالر) من دون حسيب وال
ّ
يتعرض للمساءلة.
رقيب ،ومن دون أن
ك��ذل��ك أدرك ال�ج�م�ي��ع أن األم� ��وال التي

هو املسؤول األول عن تدهور الوضع اإلعالمي في مصر
كانوا يدفعونها ض��رائ��ب ،والعائدات
املفترض ّأن تخصص لتنمية بالدهم،
ك��ان��ت ت � ��وزع ع �ل��ى ج �ي��وب املسوؤلني
حالة
وح �س��اب��ات �ه��م امل �ص��رف �ي��ة .وف� ��ي ّ
أنس الفقي ،اتضح أن الرجل كان يوزع
األم� ��وال املخصصة مل �ش��روع «القراءة
ل�ل�ج�م�ي��ع» ع�ل��ى ج �ي��وب م �ع��اون �ي��ه .بل
أخذ هو الحصة األكبر منها ،من دون
أن ي �ت �س �ل��م امل� �ش ��ارك ��ون ف ��ي املشروع
الثقافي أيًا من هذه األموال.
اليوم ،يبدو أن الرجل القوي في نظام

ّ
ح �س �ن��ي م� �ب ��ارك م �س �ت �ع��د إلع � � ��ادة كل
األم��وال ّ التي سرقها مقابل الحصول
على صك البراءة .لكن في حال حصول
ذل��ك ،ف��إن إق��ام��ة الفقي ف��ي السجن لن
ت�ن�ت�ه��ي ،ألن ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة تكتشف
ك� ��ل ي � ��وم ت � � ّ
�ورط � ��ه ف� ��ي إح � � ��دى دوائر
ال �ف �س��اد ال��رس�م�ي��ة ،وخ �ص��وص��ًا داخل
«م��اس�ب�ي��رو» .وآخ ��ر ه��ذه االكتشافات
أن ال � �ف � �ق� ��ي ك� � � ��ان ي� � �ع � ��رض إعالنات
«الحزب الوطني» مجانًا على الشاشة
الرسمية.

ووص � ��ل ح �ج��م األم � � ��وال ال �ت��ي أهدرت
ب�س�ب��ب إدارت� � ��ه ل�ل�إع�ل�ام امل� �ص ��ري إلى
ن�ح��و  750م�ل�ي��ون جنيه ( 130مليون
دوالر) .وحتى الساعة ،ال يزال البحث
جاريًا عن ّي�نّ املزيد من األموال املسروقة.
ً
م� �ث�ل�ا ،ت� �ب� ن �ت �ي �ج��ة ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات أن
ال�ت�ل�ف��زي��ون ال��ر ًس�م��ي ش��ارك ف��ي إنتاج
أربعني مسلسال في رمضان املاضي،
يحقق أي منها األرب ��اح املرجوة.
ول��م
ّي�نّ
ك��ذل��ك ،ت �ب� أن أك �ث��ر ال �ش��رك��ات التي
اس�ت�ف��ادت م��ن العمل م��ع «ماسبيرو»
هي شركة لنجل صفوت الشريف ،أحد
أق��وى الرجال في عهد حسني مبارك.
تطول الئحة املخالفات التي ارتكبها
التضييق
أن ��س ال�ف�ق��ي ل�ت�ش�م��ل ح�ت��ى
ً
الخاصة .وهنا مثال،
على الفضائيات ّ
يمكن اإلش ��ارة إل��ى أن إع��ادة ب��ث قناة
«أوربت» بعد َ
يومني من استقالته هي
خ�ي��ر دل �ي��ل ع�ل��ى أن ك��ل ال�ح�ج��ج التي
سيقت يوم إقفالها كانت كاذبة .كذلك
إن ّأغلب املحطات السلفية ع��ادت إلى
ال�ب��ث م��ن دون أي ت�ش��وي��ش م��ن القمر
الصناعي امل�ص��ري «ن��اي��ل س��ات» .إذًا،
دخ � ��ل أن � ��س ال �ف �ق��ي امل �ل �ق��ب بـ«تلميذ
الهانم» (س��وزان مبارك) التاريخ على
اع� �ت� �ب ��اره آخ� ��ر وزي � ��ر إع �ل��ان مصري.
ويبقى الخوف من إعادة رجال النظام
السابق السيطرة على اإلعالم املصري،
ل�ك��ن ه ��ذه امل ��رة م��ن دون ال �ح��اج��ة إلى
وجود رجل كالفقي لقيادتهم.
محمد...

َ
◄ طلبت السلطات اليمنية من مراسلي
ق�ن��اة «ال �ج��زي��رة» أح�م��د زي ��دان ،وعبد
الحق صداح مغادرة البالد .وجاء هذا
ّ
القرار بعد بث الفضائية القطرية إلحدى
امل �ج��ازر ال�ت��ي إرت�ك�ب��ت ف��ي مدينة عدن.
كذلك حجبت السلطات موقع «املصدر
أونالين».
◄ ي � �ب� ��دأ ق ��ري� �ب ��ًا ت� �ص ��وي ��ر مسلسل
«السنونو ال يصنع ال��رب�ي��ع» م��ن بطولة
الكويتي نايف الراشد ودوللي شاهني
(ال� �ص ��ورة) ،وإخ� ��راج اللبناني باخوس

علوان .ويختار هذا األخير حاليًا باقي
امل �م �ث �ل�ي�ن ،ع �ل��ى أن ُي � �ص� � ّ�ور ب�ي�ن لبنان
والكويت.
ّ
◄ اتهمت هالة سرحان زوجة الرئيس
املصري السابق س��وزان مبارك ووزير
الداخلية السابق حبيب العادلي بالوقوف
خ�ل��ف ال�ح�م�ل��ة ال �ت��ي ت�ع� ّ�رض��ت ل �ه��ا ،بعد
عرض حلقة «هالة شو» عن «بنات الليل»
ُّفي مصر .وكانت اإلعالمية املصرية قد
�ذه الحلقة ب��اإلس��اءة إلى
ات�ه�م��ت ب�ع��د ه� ُ
س�م�ع��ة م �ص��ر ،وأب �ع ��دت إل ��ى دب ��ي .وقد
ق�ي��ل وق�ت�ه��ا إن ال�ه�ج��وم ال ��ذي ّ
تعرضت
ل��ه س��رح��ان ه��و بسبب ت�ع��ارض الحلقة
مع الصورة الجميلة التي كانت ترسمها
سوزان مبارك للمرأة املصرية.
عاصي الحالني ضم أغنية
◄ اختار
ّ
«األم��ان��ة» ،التي غناها كدويتو مع وديع
ال �ص��اف��ي ،إل��ى أل�ب��وم��ه ال�غ�ن��ائ��ي الجديد.
وكان الحالني قد ّ
صور في وقت سابق
األغنية على طريقة الفيديو كليب.
◄ ظهر على موقع «فايسبوك» أخيرًا
ش��ري��ط م �س� ّ�ج��ل ي�ظ�ه��ر ه �ن��د ص�ب��ري
وه��ي ت�م��دح ال��رئ�ي��س ال�ت��ون�س��ي املخلوع
زي ��ن ال�ع��اب��د ًي��ن ب��ن ع �ل��ي .وق ��د أث ��ار هذا
الفيديو جدال كبيرًا على موقع التواصل
االج �ت �م��اع��ي ،وخ �ص��وص��ًا ب �ع��د موقف
صبري املساند للثورة التونسية.
◄ ق ��رر ص��اب��ر ال��رب��اع��ي (الصورة)
تأجيل طرح ألبومه الجديد ،رغم انتهائه
م ��ن ت �س �ج �ي��ل ج �م �ي��ع أغ �ن �ي��ات��ه .وأعلن
أن��ه ينتظر أن ت�ه��دأ األوض ��اع ف��ي العالم

ّ
العربي قبل أن ي��وزع الشريط الغنائي.
ك��ذل��ك ّأج��ل املغني التونسي حفلة كان
من املقرر أن يحييها الشهر املقبل على
ّ
ويستعد
مسرح «األوملبيا» في باريس.
صاحب «برشا برشا» حاليًا لتسجيل
أغنية وطنية جديدة لتونس.
◄ أعلن الشاب رشدي أنه ُي ّ
عد ألغنية
ّ
تتحدث عن ال�ث��ورة الليبية وعن
جديدة
ّ
التجاوزات التي يتعرض لها الثوار في
الشوارع .وتصف كلمات األغنية ّ
معمر
القذافي بـ«هتلر العرب».

