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بعد الفيديوات التي انتشرت لمواطنين ينتقدون األحوالّ ،
تغير تعامل أهل الميديا المصرية المؤيدين للنظام مع
يحدث في القاهرة اآلن
الدعوات المجهولة المصدر للتظاهر في  11تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ،وبدأت محاوالت القصف عليها

إعالميو النظام يؤبلسون الغضب الشعبي
القاهرة ــ سمير حبيب
قبل أسبوع واحد فقط ،لم يكن اإلعالم
املصري املؤيد بأكمله للنظام الحالي
م ـه ـت ـم ــا بـ ــالـ ــدعـ ــوة ل ـل ـت ـظ ــاه ــر فـ ــي 11
تشرين الـثــانــي (نــوفـمـبــر) املـقـبــل .لكن
م ـن ــذ انـ ـط ــاق «ف ـي ــدي ــو س ــائ ــق ال ـت ــوك
توك» (األخبار  )2016/10/12وسلسلة
فـ ـي ــدي ــوات أخـ ـ ــرى م ـش ــاب ـه ــة ،ت ـحـ ّـولــت
اللهجة من عدم االهتمام إلى الهجوم
عـ ـل ــى جـ ـه ــات غـ ـي ــر مـ ـع ــروف ــة أو غـيــر
مسؤولة ّ
عما قد يجري.
منذ حــوالــى شـهــر ،انطلقت بعيدًا عن
دوائـ ـ ــر ال ـن ـش ــاط ال ـس ـيــاســي امل ـعــروفــة
فـ ـ ــي م ـ ـصـ ــر دعـ ـ ـ ـ ـ ــوات لـ ـلـ ـتـ ـظ ــاه ــر يـ ــوم
 ،2016/11/11أي يوم الجمعة الثاني
من الشهر املقبل .كانت هــذه هي املـ ّـرة
األولى التي ال تلقى فيها هذه الدعوات
االه ـت ـم ــام امل ـت ـع ــارف عـلـيــه م ـنــذ ث ــورة
ي ـن ــاي ــر  2011وم ـ ــا ج ـ ــرى ب ـع ــده ــا مــن
احتجاجات وتـظــاهــرات واعتصامات
أوصـ ـ ـل ـ ــت إل ـ ــى ثـ ـ ـ ــورة ي ــونـ ـي ــو ،2013
ومـحــاوالت جماعة اإلخ ــوان املسلمني
الحـ ـق ــا الـ ـتـ ـح ـ ّـرك فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع حـســب
امل ـنــاس ـبــات امل ـت ــاح ــة ،وأب ــرزه ــا ذك ــرى
فــض اعتصامي «رابـعــة» و«النهضة»
ال ـتــي ت ـصــادف فــي  14آب (أغـسـطــس)
من كل عام .هذه ّ
املرة ،لم تخرج الدعوة
م ــن األحـ ـ ـ ــزاب والـ ـتـ ـي ــارات الـسـيــاسـيــة
امل ـع ــارض ــة ل ـن ـظــام ح ـكــم الــرئ ـيــس عبد
الـفـتــاح الـسـيـســي ،فمعظم املـعــارضــن
ال ـب ــارزي ــن إم ــا م ـح ـبــوســون ب ـنــاء على
قـ ــانـ ــون ال ـت ـظ ــاه ــر امل ـث ـي ــر لـ ـلـ ـج ــدل ،أو
م ـب ـع ــدون ع ــن الـ ـش ــأن الـ ـع ــام بـطــريـقــة
أو ب ــأخ ــرى .تـلـقـفــت ج ـمــاعــة اإلخـ ــوان
ه ــذه ال ــدع ــوة ودعـمـتـهــا ،فـيـمــا ال يــزال
أصحابها مجهولني.
فــي ال ـبــدايــة ،تـعــامــل اإلعـ ــام املـصــري
بــاس ـت ـعــاء م ــع امل ــوض ــوع ،خـصــوصــا
أن زخـ ــم الـ ــدعـ ــوة ع ـل ــى ف ــاي ـس ـب ــوك لــم
ي ـك ــن ك ـب ـي ـرًا .ع ـ ــادة ي ـت ـح ـ ّـرك إعــام ـيــو
ّ
املـحــروســة كــلـمــا ت ـحـ ّـرك املــوقــع األزرق
ب ـنـ ً
ّ
ـاء عـلــى ال ـع ـقــدة ال ـتــي رسـخ ـهــا هــذا
املـ ــوقـ ــع فـ ــي أذهـ ـ ـ ــان هـ ـ ـ ــؤالء ،ع ـل ــى اث ــر

نجاحه فــي الحشد خــال ثــورة يناير
التي يراها أصحابها «مجيدة» ،فيما
ّ
يعتبرها مناهضوها «نكسة» .غير أن
الــوضــع اختلف بعد االنـتـشــار الكبير
ل ـف ـيــديــو «س ــائ ــق الـ ـت ــوك تـ ـ ــوك» ال ــذي
ع ــرض ــه ب ــرن ــام ــج «واحـ ـ ــد م ــن ال ـن ــاس»
ع ـبــر ق ـن ــاة «ال ـح ـي ــاة» ق ـبــل أس ـبــوعــن.
الـحـمــاســة ال ـتــي لـقـيـهــا الـفـيــديــو الــذي
ان ـت ـق ــد ص ــاح ـب ــه األح ـ ـ ـ ــوال ف ــي م ـصــر،
أثــار قلق مؤيدي الرئيس في اإلعــام،
خوفًا من استجابة الجمهور العادي
لدعوات التظاهر .األهم من ذلك ظهور
س ـل ـس ـلــة م ــن الـ ـفـ ـي ــدي ــوات الـ ـت ــي تـفـيــد
املـعـنــى نـفـســه لـكــن بـتـفــاصـيــل أخ ــرى،
أحــدهــا لـ ّ
ـربــة بـيــت فــي س ــوق الخضار
تشكو غ ــاء األس ـع ــار ،والـثــانــي لرجل

يقيم في محافظة أسيوط يشكو العوز
والـ ـح ــاج ــة ،وآخـ ـ ــر ل ــرج ــل يـ ـص ــرخ فــي
املـصــريــن فــي أح ــد ال ـش ــوارع متعجبًا
لسكوتهم على تلقيهم مساعدات من

اتهم خالد صالح الرئيس األميركي
بالوقوف وراء الدعوات

(محمد
صبرا ــ
مصر)

اإلم ــارات والسعودية ،وهما الدولتان
ال ـل ـتــان حـجـبـتــا ت ـلــك امل ـس ــاع ــدات اآلن
بـعــد ال ـخــاف الـسـيــاســي بــن الـقــاهــرة
والــريــاض .أصبحت العصبية السمة
األساسية لإلعالميني املؤيدين للنظام،
وفي مقدمتهم بالطبع مصطفى بكري

وأحمد موسى .كالعادة ،اتهم الثاني
اإلخ ـ ـ ـ ــوان ونـ ـشـ ـط ــاء ي ـن ــاي ــر ب ــال ــدع ــوة
للتظاهر في  11تشرين الثاني من دون
دليل ،كما نشر تغريدة مــزورة ملحمد
الـ ـب ــرادع ــي ،املـ ـع ــارض امل ـص ــري املـقـيــم
فــي فيينا ،يــدعــو فيها إل ــى ّالتظاهر،
رغ ــم وج ــود أدل ــة ع ـ ّـدة عـلــى أن ـهــا غير
ّ
حـقـيـقـيــة .إال أن م ـق ـ ّـدم بــرنــامــج «عـلــى
مـســؤولـيـتــي» عـبــر «صـ ــدى ال ـب ـلــد» لم
يتوقف كثيرًا أمــام الشواهد ،واستغل
الـتـغــريــدة املـ ّ
ـزيـفــة إلي ـهـ ّـام ال ــرأي الـعــام
ال ــراف ــض ل ـل ـبــرادعــي ب ــأن ــه وراء م ــا قد
يجري في هــذا الـيــوم .أمــا بكري ،فقال
ّ
إن اإلخـ ــوان أطـلـقــوا عـلــى الـتـظــاهــرات
اس ــم «ثـ ــورة ال ـغــابــة» ،مـتــوعـدًا كــل ما
ينزل في هــذا اليوم بعقاب عنيف من

رج ــال األمـ ــن .وألن اإلخـ ــوان يـقـ ّـدســون
رقم  4بعد فض اعتصام «رابعة» ،فسر
ب ـكـ ّـري ـ ـ ع ـلــى طــريـقـتــه ـ ـ ت ــاري ــخ ال ـيــوم
بــأنــه يعني أيـضــا «راب ـع ــة» بجمع 11
 .11 +من جهته ،اتهم اإلعــامــي خالد
صالح الرئيس األميركي باراك أوباما
بــالــوقــوف وراء دع ـ ــوات الـتـظــاهــر في
هذا اليوم ،لرد الصفعة إلى مصر التي
أفـســدت مخططه فــي الـشــرق األوس ــط!
تـحـلـيــات إعــام ـيــي ال ـن ـظــام ح ــول من
يقف وراء  11/11ستستمر بالتأكيد.
ّ
لكن األغرب أن بعض املحللني اعتبروا
تـ ـل ــك الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ب ـم ـث ــاب ــة «دعـ ـ ــم»
ّ
للتظاهرات مجهولة التفاصيل ،وأن
ّ
هؤالء اإلعالميني يقلدون «الدبة» التي
تقتل صاحبها كلما حاولت أن تنقذه.

رصد

«تلفزيون لبنان» للشباب أيضًا مايا مجذوب تلتقط نبض الشارع
زينب حاوي
ّ
لـ ـع ــل ال ــذريـ ـع ــة األب ـ ـ ـ ــرز لـ ـ ــدى غــال ـب ـيــة
ّ
الـ ـقـ ـن ــوات ف ــي س ـق ــوط ـه ــا امل ـ ـ ـ ــدوي فــي
اإلبتذال وخرق األخالقيات اإلعالمية،
اسـ ـتـ ـحـ ـص ــالـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى أع ـ ـل ـ ــى ن ـس ــب
مـشــاهــدة (رايـتـيـنــغ) ،فيجري اللجوء
إلى أبشع أنواع املمارسات ،مع اللعب
ع ـلــى وتـ ــر اإلث ـ ـ ــارة وت ـخ ــري ــب الــذائ ـقــة
ال ـعــامــة .مــع ه ــذا ال ـهــاجــس ال ــذي بــات
ي ـت ـف ـ ّـوق ع ـلــى م ــا ع ـ ــداه ،ت ـس ـيــر أغ ـلــب
الـبــرامــج التلفزيونيةّ ،
مغيبة نوعية
أخرى يمكن العمل عليها وتسييدها
لـلـشــاشــة .تـجــربــة بــرنــامــج «شــارعـنــا»
(إعداد وتقديم مايا مجذوب ،وإخراج
فيروز املصري) على «تلفزيون لبنان»
(ك ــل خميس  )21:00ال ــذي انـطـلــق في
ن ـه ــاي ــة أي ـ ـلـ ــول (س ـب ـت ـم ـب ــر) امل ــاض ــي،
يـمـكــن تعميمها عـلــى بـقـيــة الـقـنــوات
كـنـمــوذج جـ ّـيــد فــي الـتـقــديــم واإلعـ ــداد.
ّ
البرنامج الشبابي األسبوعي تتوله
مايا مجذوب ،صاحبة فيلم «تلفزيون
ّ
ويعد تجربة تلفزيونية متينة.
وائع»،
ّ
الــوثــائ ـقــي ال ـن ـقــدي الـ ــذي شـ ــرح حــالــة
ّ
اإلعــام املرئي في لبنان وتــوزعــه بني
الـ ـط ــوائ ــف ،ل ـق ــي صـ ــدى إي ـج ــاب ـي ــا فــي
األوسـ ـ ــاط امل ـع ـن ـيــة ،ون ــال ــت صــاحـبـتــه
ّ
تـ ـن ــويـ ـه ــات وج ـ ــوائ ـ ــز ع ـ ـ ـ ـ ّـدة .مـ ــع ق ــل ــة
اإلم ـك ــان ــات امل ــادي ــة ونـسـبــة املـشــاهــدة
ع ـلــى ال ـشــاشــة الــرس ـم ـيــة ،إسـتـطــاعــت
ّ
م ـج ــذوب ت ـخــطــي ال ـع ـق ـبــات وصـنــاعــة
ّ
خ ـ ــط ي ـ ـمـ ــزج ب ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــروح ال ـش ـب ــاب ـي ــة

ّ
ّ
بطلة
واملـ ّـادة الجادة .تتحلى مجذوب ّ
محببة وبـثـقــافــة عــالـيــة ،واأله ــم أنـهــا
ُ
تـجـيــد تـقــديــم مــادتـهــا ب ـبــراعــة .ضمن
اس ـت ــدي ــو ص ـغ ـيــر ومـ ـت ــواض ــع ،ح ــاول
«شارعنا» محاكاة الشوارع اللبنانية،
ّ
وخـ ـص ــوص ــا ل ـج ـهــة ف ـ ــن ال ـغ ــراف ـي ـت ــي.
ف ــي إسـتـهــالـيــة الـحـلـقــة األول ـ ــى الـتــي
تناولت قضية اإلحباط عند الشباب،
وض ـعــت امل ـقـ ّـدمــة الـخـطــوط العريضة
للبرنامج بنقل هموم الشباب ،الذين

ّ
تتحلى مايا
مجذوب
ّ
بطلة ّ
محببة
وبثقافة
عالية

ب ــات ــوا ي ـع ـي ـشــون ف ــي ظـ ـ ــروف ق ــاه ــرة
وال ــذي ــن ك ــان ــوا ف ــي طـلـيـعــة م ــن نــزلــوا
إل ـ ــى ال ـ ـشـ ــارع ل ـل ـم ـطــال ـبــة ب ـح ـقــوق ـهــم.
ّ
تقصد «شارعنا» طلي جداره الصغير
بمجموعة شـعــارات نصادفها يوميًا
ف ــي ال ـ ـشـ ـ ّـوارع ،كــال ـع ـل ـمــان ـيــة ،وأخـ ــرى
ت ـن ـق ــل ت ـ ــأف ـ ــف ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب م ـ ــن ال ـح ــال ــة
الـسـيــاسـيــة ال ـس ــائ ــدة« :قــرف ـتــونــا» .أو
رسوم لجداريات أيقونية كوجه فيروز
وزيــاد الرحباني و«حنظلة» .من دون

ّ
أن ننسى التخلص من رواسب الحرب
األهلية املطبوعة على الجدران أيضًا.
أربـ ـ ــع ح ـل ـق ــات ُع ــرض ــت ح ـت ــى الـ ـي ــوم،
تـ ـن ــاول ــت تـ ـح ـ ّـدي ــات ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة،
ووض ــع الـفـتــاة الـلـبـنــانـيــة ،واإلح ـبــاط
ً
عـنــد ال ـش ـبــاب ،وصـ ــوال إل ــى إشـكــالـيــة
ال ـ ـنـ ــوس ـ ـتـ ــال ـ ـج ـ ـيـ ــا ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـع ـي ـش ـه ــا
ّ
اللبنانيون .تميزت جميعها باختيار
ضيوف مالئمني ،فيما برع ّ
املعدون في
التقارير التي ّ
تقدم موضوع الحلقة،

وظهر هذا الجهد في املزج بني تقديم
املعلومات وإضفاء نوع من التلطيف
على أجوائها عبر االستعانة ببعض
الـكــومـيــديــا .لــم يـبـخــل «شــارع ـنــا» في
ت ــوس ـي ــع م ــروح ــة ن ـق ــاش ــات ــه ل ـت ـطــاول
ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل ح ـ ـل ـ ـقـ ــة وح ـ ـ ـسـ ـ ــب الـ ـقـ ـضـ ـي ــة
امل ـطــروحــة ،نــوعــا مــن اإلسـتـصــراحــات
واإلخ ـت ـب ــارات ،إن ك ــان فــي ال ـشــارع أو
فــي االسـتــديــو .على سبيل املـثــال ،في
ّ
املخصصة لـلـمــرأة اللبنانية،
الحلقة
جـمــع ع ــدد مــن املـسـتـصـ َـرحــن الــرجــال
من فئات عمرية مختلفة إلستمزاجهم
ض ـمــن م ـج ـمــوعــة أس ـئ ـلــة تـنـطـلــق من
الثقافة التمييزية ضد املرأة .في حلقة
الـلـغــة ،إتـجـهــت كــامـيــرا الـبــرنــامــج إلــى
ال ـصــروح الجامعية إلخـتـبــار الطالب
ب ـق ــواع ــد ال ـل ـغــة ال ـع ــرب ـي ــة .ف ــي تـجــربــة
«شارعنا» الــذي لم يبلغ عمره الشهر
بعد ،إستطاعت مايا مجذوب وفريق
العمل تقديم نموذج إعالمي مختلف،
قوامه العمل املهني وطرح اإلشكاليات
ب ـش ـفــاف ـيــة ،وص ـن ــاع ــة ّم ـ ــادة تثقيفية
بعيدة عن األسلوب املنفر والسطحي.
رغم نسبة املشاهدة املنخفضة عمومًا
على «تلفزيون لبنان» ،ال يمكن لهذا
الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـشـ ـب ــاب ــي إال أن ي ـخ ــرق
ج ـ ــدران ال ـشــاشــة وي ـع ـبــر إل ــى شــرائــح
أوسعّ ،
وربما يكون هذا الباب :مواقع
التواصل اإلجتماعي.
«شـ ــارع ـ ـنـ ــا» كـ ــل خ ـم ـي ــس ـ ـ ـ  21:00عـلــى
«تلفزيون لبنان».

