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حريات

السيسي أطفأ «برنامج» باسم يوسف
القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن
ت�ل�ق��ى م�ح� ّ�ب��و ب��اس��م ي��وس��ف ص��دم��ة أم��س
قبل دقائق من موعد عرض الحلقة الثانية
من برنامج «البرنامج» الذي يبث حصريًا
على قناة «سي .بي .سي» في تمام العاشرة
م��ن ليل ك��ل جمعة بتوقيت ب �ي��روت .فاجأ
اإلع�ل�ام ��ي خ �ي��ري رم �ض��ان م �ق��دم ب��رن��ام��ج
«ممكن» على القناة نفسها ،ب�ت�لاوة بيان
ّ
من إدارة املحطة .وجاء فيه أن القناة أعلنت
منع عرض «البرنامج» لغاية الوصول إلى
ّ
حل ملا أسمته باملشكالت الحالية مع منتج
ّ
البرنامج .ورأت أن مضمون الحلقة يخالف
م��ا ج ��اء ف��ي ال �ب �ي��ان ال� ��ذي أص ��درت ��ه م�س��اء
ال�س�ب��ت امل��اض��ي ب�ع��د ه �ج��وم َم ��ن يصفون
أنفسهم بـ «أنصار الجيش املصري» على
ّ
باسم يوسف وفريقه ف��ي مستهل عودته
إل��ى الشاشة من جديد .وك��ان البيان أورد
ّ
أن منتج البرنامج ومقدمه رفضا االلتزام
بالسياسة التحريرية لشبكة قنوات «سي.
ب� ��ي .س� ��ي» وأوردا ب �ع��ض «األل � �ف � ��اظ» في
الحلقة األول� ��ى .وأم ��س ،كشفت ال�ق�ن��اة في
بيانها الثاني عن وجود خالفات مادية بني
الطرفني بسبب اصرار فريق باسم يوسف
ع �ل��ى ت�غ�ي�ي��ر ب �ع��ض ب �ن��ود ال �ت �ع��اق��د .وه��و
أم��ر اعتبره جمهور باسم بمثابة تشتيت
االنتباه عن األزمة الحقيقية ،أي منع حلقة
من برنامج ساخر هو األشهر عربيًا ّبعد
«ثورة  30يونيو» التي قال أصحابها بأنها
جاءت لضمان الحريات التي ّ
هددها نظام
اإلخ��وان املسلمني ...وتساءل البعض على
م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي« :اإلخ � ��وان
ً
ّ
تحملوا ب��اس��م ي��وس��ف موسمًا ك��ام�لا من
ال�ب��رن��ام��ج ،فيما ع�ب��د ال�ف�ت��اح السيسي لم
ّ
يتحمل حلقة واحدة».
ج��اء م�ن��ع الحلقة ال�ث��ان�ي��ة ق�ب��ل ث�لاث��ة أي��ام
ف �ق��ط م��ن ب ��دء م�ح��اك�م��ة ال��رئ �ي��س امل �ص��ري
املعزول محمد مرسي ال��ذي ينسب لفريق
«البرنامج» الدور الرئيس في تعبئة الرأي
العام ضد املخالفات التي شابتها سياسته
طوال عام حكم فيه مصرّ .
أم ��ا ال�ح�ل�ق��ة امل �م �ن��وع��ة ،ف�ك��ن��ا ق��د ش��اه��دن��ا
تصويرها ف��ي االستديو قبل أي��ام .وفيها
ي� ��رد ب ��اس ��م ع �ل��ى ب �ي ��ان «س � ��ي .ب� ��ي .س��ي»
األول ال� ��ذي ات �ه �م��ه ب��اس �ت �خ��دام اي �ح ��اءات
ّ
ج�ن�س�ي��ة رغ� ��م أن ال �ب��رن��ام��ج ل �ل �ك �ب��ار فقط
ّ
منذ البداية .وق��ال باسم إن القناة نفسها
عرضت مسلسل «حكاية حياة» لغادة عبد

ال � ��رازق ف��ي رم �ض��ان امل��اض��ي ،وك ��ان مليئًا
ب ��اإلي �ح ��اءات ال �ت��ي ت �ح��دث ع�ن�ه��ا الجميع
وقتها ،ولم تقم القناة بمنع أي حلقة .كما
ّ
ل�ف��ت اإلن �ت �ب��اه إل ��ى أن ال �ق �ن��اة ال �ت��ي منعت
ع��رض املسلسالت التركية بسبب املوقف
التركي امل�ع��ادي ملا ج��رى في « 30يونيو»،
ّ
ع��ادت وق��ررت ب��ث تلك املسلسالت رغ��م أن
ً
تركيا نفسها ل��م ّ
تغير موقفها ،متسائال
ع��ن م��وق��ف «س��ي .ب��ي .س��ي» م��ن «ال�ث��واب��ت
ّ
الوطنية» التي ت� ّ�دع��ي ب��أن باسم ق��د تجرأ
عليها بينما القناة نفسها لم تستمر في
ً
مقاطعة الدراما التركية طويال.
إلى جانب ما سبق ،شهدت الحلقة تركيز
باسم يوسف على غياب املهنية في اإلعالم
امل � �ص ��ري وال � �ع ��رب ��ي ،ورص� � ��د ال� �ع ��دي ��د م��ن
التصريحات غير املنطقية ال�ت��ي ي��ردده��ا
ص �ح��اف �ي��ون ك �م �ص �ط �ف��ى ب � �ك� ��ري ،وأح �م��د

لم تبلغ «سي .بي .سي»
اإلعالمي المصري بالقرار
من قبل

م ��وس ��ى ،وم �ح �م��د ال �غ �ي �ط��ي ح� ��ول ش��راه��ة
ً
ال��رئ �ي��س امل �ع ��زول ن�ح��و ال �ط �ع��ام م�ت�س��ائ�لا
ـ�ـ أي باسم ـــــ ع��ن م��دى صدقية ه��ذا الكالم،
ّ
منه.وخصص
واألهم مدى افادة الجمهور
ال�ف�ق��رة ال�ث��ان�ي��ة ل�لاح�ت�ف��ال ـــــ ع�ل��ى طريقته
طبعًا ـــ بعيد امليالد الـ  17لقناة «الجزيرة»،
ورص��د ف��ري��ق اإلع ��داد الكثير م��ن األخ�ط��اء
وامل�غ��ال�ط��ات امل �ق �ص��ودة ال�ت��ي وق�ع��ت فيها
القناة القطرية ،م��ع انتقاد م��واز للقنوات
املصرية التي تحرص على نقد «الجزيرة»،
بينما ظهرها مكشوف هي األخرى مهنيًا.
وك��ال يوسف النكات للضيوف املصريني
على «الجزيرة» بسبب طبيعة تصريحاتهم
خصوصًا محمد الجوادي املتخصص في
تاريخ مصر الحديث.
وف��ي الفقرة الثالثة التي ل��م تشهد وج��ود
ضيف ،قال باسم يوسف للجمهور بجدية

ّ
واضحة إنه مستعد لوقف البرنامج إذا قيل
ّ
ّ
له ّإن حلقاته «تهدد األمن القومي ملصر»،
ّ
لكنه ال يعتقد أن مصر بهذا الضعف حتى
يهددها برنامج ساخر ،مؤكدًا أنه ال يصنع
برنامجه حتى يهاجم أح �دًا لصالح أح��د،
ويشفي غليل ط��رف ضد الطرف املعارض
ل��ه ،لكنه يقدم وجهة نظره إزاء م��ا يحدث
على أرض مصر من خالل السخرية.
ّ
وعلمت «األخبار» أن باسم يوسف املتواجد
حاليًا في اإلم��ارات لم يكن يتوقع بتاتًا ما
جرى ،ولم تبلغه القناة بالقرار من قبل .لكن
معلومات كثيرة بدأ املتابعون في نسجها
ل �ل ��وص ��ول إل � ��ى ال �ح �ق �ي �ق��ة ك ��ام �ل ��ة .إذ ك��ان
الصحافي ف��ي ج��ري��دة ال��وط��ن س��ام��ي عبد
ال��راض��ي ق��د كتب عبر حسابه الشخصي
على فايسبوك يوم اإلثنني  28ت( 1أكتوبر)
ّ
امل ��اض ��ي أن امل �ح ��ام ��ي م��رت �ض��ى م�ن�ص��ور
(عضو ب��رمل��ان سابق محسوب على نظام
ّ
مبارك) قد أخبره هاتفيًا أن الحلقة الثانية
ل��ن تبصر ال�ن��ور قبل تصويرها بيومني،
مما ّ
فسر الحقًا أهمية املظاهرة املحدودة
ال�ت��ي ج��رت خ ��ارج امل �س��رح م�س��اء األرب �ع��اء
امل ��اض ��ي ب��اع �ت �ب��اره��ا ت�غ�ط�ي��ة ع �ل��ى ال �ق��رار
ّ
املرتقب كأن هناك تيارًا شعبيًا حقيقيًا ضد
البرنامج .كذلك ،كتب الصحافي مصطفى
ب �ك��ري أح ��د ال��ذي��ن ط��ال�ه��م ال �ه �ج��وم م�س��اء
ّ
ال�خ�م�ي��س ع �ب��ر ف��اي �س �ب��وك أن ق � ��رارًا ص��در
ب��وق��ف «ال �ب��رن��ام��ج» م��ن وزارة اإلس�ت�ث�م��ار
ّ
ال�ت��ي ت��دي��ر مدينة اإلن �ت��اج اإلع�ل�ام��ي ،لكن
رئيس مجلس الوزراء حازم الببالوي حال
ّ
دون تنفيذه ،وهو األمر الذي لم يتم التأكد
منه على اإلطالق .غير أن اللوبي املعارض
لباسم يوسف ولحرية اإلعالم عمومًا أراد
ّ
على م��ا يبدو اإلي�ح��اء ب��أن هناك ضغوطًا
رسمية وشعبية ملنع البرنامج.
وفيما حمل ّ
محبو ب��اس��م ي��وس��ف الفريق
عبد وزي��ر ال��دف��اع الفريق الفتاح السيسي
مسؤولية ما جرى ،ووقف البرنامج بشكل
ل��م ي �ح��دث ح�ت��ى ف��ي ع�ه��د م�ح�م��د م��رس��ي،
ً
أطلقت ال �ق��وات املسلحة تصريحًا عاجال
مساء الجمعة تؤكد عدم عالقتها بما جرى
ّ
وأنها لن تقف أمام حرية التعبير.
ُ
ويفترض أن يعود باسم إلى القاهرة مساء
األح ��د ح�ي��ث ت�ل�ق��ى دع ��وة ل�ح�ض��ور ّ سباق
«فورموال» في اإلم��ارات .يذكر هنا أنه بعد
ت�س��ري��ب ال�ح�ل�ق��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن «ال�ب��رن��ام��ج»
املمنوعة عبر يوتيوبُ ،سرعان ما ُسحبت
حتى لحظة كتابة هذه السطور.

تضامن حقوقي
وإعالمي
أع��ل��ن ع���دد م��ن اإلع�لام��ي�ين والحقوقيني
تضامنهم مع باسم يوسف بعد إعالن وقف
برنامجه ،فيما انتشرت دع��وات ملقاطعة
قنوات «سي .بي .سي» على صفحات التواصل
االجتماعي.
وضمن برنامجه «آخر النهار» ،قال اإلعالمي
م��ح��م��ود س��ع��د« :ح��زي��ن إلي��ق��اف برنامج
«البرنامج» .ونريد أن نعلم ما هي سياسة
القناة التي قالت إن باسم يوسف خرج عنها؟».
ّ
وغردت صفحة «شباب  6أبريل» على تويتر« :
إلغاء الحلقة يعني تراجع حرية اإلعالم في
ّ
مصر بعد « 30يونيو» وأن القنوات تدار بأوامر
أمنية ومخابراتية» .في حني قال املؤلف خالد
دياب« :وقف برنامج باسم يوسف نقطة تحول
كبيرة في املرحلة االنتقالية».
في اإلطار نفسه ،انتشرت دعوات على صفحات
الفايسبوك تطالب بمقاطعة قنوات «سي .بي.
سي».

