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Artist Partner Program presents

BASSEM YOUSSEF
The Joke is Mightier than the Sword

Introduction by Lucy A. Dalglish, Dean of the Philip 
Merrill College of Journalism at the University of 

Maryland

A Question and Answer session will follow the main presentation.
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The ARTIST PARTNER PROGRAM engages 
national and international visiting artists who are 
committed to sparking exploration and discovery 

through participatory arts experiences.
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VIDEO OR AUDIO RECORDING OF THE 
PRODUCTION IS STRICTLY PROHIBITED.
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This event is presented in partnership with:

Philip Merrill College of Journalism  
at the University of Maryland

During his time at UMD Bassem Youssef visited the Philip Merrill 
School of Journalism for a conversation with students in the 

graduate level class focusing on Media Law and Ethics.

University of Maryland  
Department of Communication

Georgetown University Laboratory  
for Global Performance & Politics
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ABOUT THE ARTIST
BASSEM YOUSSEF, dubbed the Jon Stewart of the Arab 
World, was the host of the popular TV show AlBernameg 
— which was the first of its kind political satire show in 
the Middle East. Originally a five-minute show on YouTube, 
AlBernameg became the first online-to-TV conversion in the 
Middle East and the most watched show across the region 
with 30 million viewers every week. 

AlBernameg received wide acclaim around the world with 
coverage in some of the biggest media outlets, topping it 
off with Youssef’s appearance on The Daily Show with Jon 
Stewart twice in June 2012 and April 2013. In June 2013, 
Youssef hosted Jon Stewart on AlBernameg in Cairo marking 
the second season’s peak.

Throughout its three seasons AlBernameg remained 
controversial through its humorous yet bold criticism of 
the ruling powers, which led to tens of lawsuits being filed 
against the show and its host. Youssef was even issued an 
arrest warrant in March 2013 and turned himself in the next 
day where he was questioned for five hours and released on 
bail. In recognition of his success, Youssef was named among 
the TIME magazine most influential list for 2013 under the 
“Pioneers” category, was awarded the International Press 
Freedom Award by the Committee to Protect Journalists and 
was chosen by Foreign Policy magazine as one of the global 
thinkers during the same year. 

During its third season, the show achieved unprecedented 
weekly viewership ratings for 11 consecutive weeks. In 
June 2014, and after a six-week break, the AlBernameg 
team held a press conference where Youssef announced the 
termination of the show due to overwhelming pressures on 
both the show and the airing channel. 

In the spring of 2015 Youssef served as a resident fellow at 
the Institute of Politics at the John F. Kennedy School of 
Government for one semester. During his stay in the U.S. he 
appeared twice as a Senior Middle East Correspondent on 
The Daily Show with Jon Stewart, commenting on the recent 
political situation in the region. He hosted the International 
Emmy Awards gala of 2015, as well as the 49th Carthage 
Film Festival in Tunis.

Youssef’s most recent projects include Democracy Handbook,
a ten-part series exploring topics of democracy on fusion.net;
and the launch of a new book, Revolution for Dummies: 
Laughing Through the Arab Spring in the spring of 2017. 

Youssef majored in cardiothoracic surgery, passed the United 
States Medical License Exam (USMLE) and is a member of 
the Royal College of Surgeons (MRCS).
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company dedicated to the development of international 
contemporary performing arts projects. Since its inception, 
Pomegranate Arts has conceived, produced or represented 
projects by Philip Glass, Laurie Anderson, Lucinda Childs, 
Batsheva Dance Company, London’s Improbable Theatre, 
Sankai Juku, Taylor Mac, Dan Zanes, Bassem Youssef and 
Goran Bregovic. Special projects include the revival of Robert 
Wilson, Philip Glass and Lucinda Childs’ Olivier award-
winning production of Einstein on the Beach; Dracula: The 
Music And Film with Philip Glass and the Kronos Quartet; 
the music theater work Shockheaded Peter; Brazilian vocalist 
Virginia Rodrigues; Drama Desk Award winning Charlie 
Victor Romeo; Healing The Divide, A Concert for Peace and 
Reconciliation, presented by Philip Glass and Richard Gere; 
and Hal Willner’s Came So Far for Beauty, An Evening of 
Leonard Cohen Songs. Current and upcoming projects include 
the international tour of Available Light by John Adams, 
Lucinda Childs and Frank Gehry, Taylor Mac’s A 24-Decade 
History of Popular Music, a new work in development by 
Lucinda Childs and Philip Glass on the occasion of Philip’s 
80th Birthday, Bassem Youssef’s The Joke is Mightier than 
the Sword, and the North American tours of Batsheva Dance 
Company’s Last Work and Sankai Juku’s Meguri.

NORTH AMERICAN REPRESENTATION  
FOR LIVE APPEARANCES

Pomegranate Arts
www.pomegranatearts.com
info@pomarts.com

Founder and President...........................................Linda Brumbach
Managing Director, Creative .....................................Alisa E. Regas
Managing Director, Operations ..............................Kaleb Kilkenny
Associate General Manager ................................... Rachel Katwan
Business Manager ...................................................Adam Thorburn
Office Manager ..................................................................Jadd Tank
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يسر برنامج Artist Partner تقديم

باسم يوسف
النكتة أحد من السيف

مقدمة من الدكتورة سحر خميس، أستاذة زميلة في قسم 
االتصاالت في جامعة مريالند.

سوف يلي العرض الرئيسي جلسة سؤال وجواب 

يُمنع تماما القيام بتسجيل أي مقاطع 
فيديو أو مقاطع صوتية من البرنامج.

صورة الغالف: باسم يوسف من تصوير كوكال رفعت

البرنامج

Artist Partner برنامج
يتشارك مع الفنانين المحليين و الدوليين الزائرين الذين اخذوا 

على عاتقهم أشعال شرارة البحث و االستكشاف من خالل 
تجارب الفنون التشاركية.
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كلية فيليب ميريل للصحافة
االتصاالت في جامعة مريالند

مختبر جامعة جورج تاون لألداء العالمي والسياسة 



كان باسم يوسف مقدم البرنامج التلفزيوني الشهير البرنامج- والذي كان البرنامج 
السياسي الساخر األول من نوعه في الشرق األوسط. لقد بدأ البرنامج كبرنامج مدته 

5 دقائق على موقع اليوتيوب، ليصبح أول برنامج يتحول من شبكة االنترنت إلى 
التلفزيون في الشرق األوسط ويصبح أكثر البرامج مشاهدة في المنطقة بمعدل 30 

مليون مشاهد كل أسبوع.
ا كبيرًا حول العالم مع تغطية في عدد من أكبر  لقد تلقى البرنامج ترحيبً

المحطات اإلعالمية، ليتوج ذلك بظهور يوسف في برنامج Daily Show مع 
جون ستيوارت مرتين في يونيو/ حزيران 2012 وأبريل / نيسان 2013. وفي 

يونيو/ حزيران 2013، استضاف يوسف جون ستيوارت في برنامج البرنامج في 
ا ذروة الموسم الثاني. نً القاهرة معل

خالل المواسم الثالث، ظل برنامج البرنامج مثيرًا للتساؤالت من خالل نقده 
الساخر و الجريء للسلطة الحاكمة، والذي أدي إلى رفع عشرات القضايا ضد 
البرنامج ومقدمه. بل إنه تم إصدار مذكرة اعتقال بحق يوسف في مارس/ آذار 

2013 وقام بتسليم نفسه في اليوم التالي حيث تم استجوابه لمدة خمس ساعات 
وتم إطالق سراحه بكفالة. واعترافا بنجاحه تم ضم يوسف ضمن قائمة األكثر 
تأثيرًا لعام 2013 والتي تقوم بها مجلة Time – في فئة »الرواد«، وتم منحه 

بل لجنة حماية الصحفيين CPJ، كما اُختير  جائزة الصحافة الدولية الحرة من قِ
بل مجلة فورن بوليسي Foreign Policy كواحد من المفكرين العالميين  من قِ

خالل العام ذاته.
خالل الموسم الثالث، حقق البرنامج مشاهدة أسبوعية غير مسبوقة لمدة 11 أسبوع. 

وفي يونيو/ حزيران 2014، وبعد فترة انقطاع لمدة ستة أسابيع، عقد فريق عمل 
برنامج البرنامج مؤتمًرا صحفيًا حيث أعلن يوسف إنهاء البرنامج بسبب الضغط 

الكبير على كٍل من البرنامج والمحطة الفضائية التي تقوم بإذاعة البرنامج. في ربيع 
2015، عمل يوسف في كزميل مقيم في معهد السياسة في كلية جون أف كينيدي 
للحكومة لمدة فصل دراسي واحد. وخالل إقامته في الواليات المتحدة األمريكية، 

 Daily Show ظهر مرتان كمراسل صحفي كبير في الشرق األوسط في برنامج
مع جون ستيوارت، معلقًا على الموقف السياسي الحديث في المنطقة. كما قام مؤخراً 

بتقديم حفل جوائز اإليمي العالمية لعام 2015، وكذلك مهرجان قرطاج لألفالم 
السينمائية في دورته التاسعة واألربعين في تونس. ويضم أحدث مشروعات يوسف 

برنامج Democracy Handbook “كتيب الديمقراطية”؛ وهو سلسة من عشر 
 ،fusion.net أجزاء تستكشف الموضوعات المتعلقة بالديمقراطية على شبكة

 Revolution for Dummies: Laughing وإطالق كتاب جديد بعنوان 
Through the Arab Spring “الثورة للمبتدئين: الضحك من خالل الربيع 

العربي” في ربيع 2017.
 سحر محمد خميس أستاذة زميلة جامعة مريالند،

الكلية دكتوراة من جامعة مانجستر )المملكة المتحدة(

تُعتبر الدكتورة سحر خميس خبيرة في وسائل اعالم العرب و المسلمين، و رئيسة سابقة 
لقسم وسائل االتصال وعلوم المعلومات في جامعة قطر. وكانت ايضاً أستاذة زائرة 

لمبادرة ميلون للدراسات االسالمية في جامعة شيكاغو.

قامت باالشتراك في تأليف كتب: اسالم دوت كوم: محاضرات اسالمية معاصرة في الفضاء 
األلكتروني )بالكريف ماكميالن، 2009( و الثورة المصرية 2.0: التدوين السياسي، 

االنخراط المدني و صحافة المواطن )بالكريف ماكميالن، 2013(. أضافة الى ذلك، قامت 
بتأليف و المشاركة في تأليف العديد من الفصول لكتب، مقاالت دورية و بحوث مؤتمرات، 

على الصعيدين المحلي و الدولي، و باللغتين األنكليزية و العربية. تلقت عدداً من الجوائز 
الرفيعة أكاديمياً و مهنياً، وهي عضوة أيضاً لمجالس تحرير العديد من الصحف في مجال 

االتصاالت عموماً و خصوصاً في مجال وسائل اعالم العرب و المسلمين.

تعمل الدكتورة خميس كمعلقة لوسائل االعالم و محللة، خطيبة، مفوضة لحقوق االنسان 
في مفوضية حقوق االنسان في مقاطعة مونتكومري، والية مريالند و ُمظيفة أذاعية تقدم 
برنامج أذاعي شهري على » أذاعة عرب الواليات المتحدة« )أول محطة أذاعية عربية-

أمريكية تُبث في الواليات المتحدة و كندا(.
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POMEGRANATE Arts هي شركة إنتاج مستقلة مخصصة لتطوير 

 Arts مشروعات فنون األداء المعاصرة العالمية. منذ بدايتها، قامت شركة
Pomegranate بالتفكير في أو إنتاج أو تمثيل مشروعات من قِبل فيليب جالس، 

لوري أندرسون، لوسيندا تشيلدز، باتشيفا دانس كومبني، لندنز امبروبابل ثيتر، 
سانكياجوكو، تيلو ماك، دان زانيز، باسم يوسف وجوران بريجوفيك. كما تضمنت 

المشروعات الخاصة عودة روبرت ويلسون، فيليب جالس وبرنامج لوسيندا تشيلدز 
والفائز بجائزة أوليفر والذي يحمل عنوان اينشتاين أون ذا بيتش؛ داركوال: الموسيقى 
والفيلم مع فيليب جالس وكرونوس كوارتت؛ والعمل الموسيقي المسرحي شاكدهيديد 

بيتر؛ المطربة البرازيلية فيرجينيا رودريجز؛ وتشارلي فيكتور روميو الحائز على 
جائزة دراما ديسك؛ بعنوان هيلنج ذا ديفين، عرض موسيقي للسالم والمصالحة، قدمه 

فيليب جالس وريتشارد جير؛ وبرنامج هال ويلنر بعنوان كام سو فار فور بيوتي 
وهي أمسية مع أغنيات ليونارد كوهين. وتضم المشروعات الحالية والقادمة الجولة 

العالمية مع أفيالبل اليت لجون آدمز، لوسيندا تشيلدز وفرانك جيهري، وبرنامج 
تايلور ماك الذي يحمل عنوان تاريخ 24 عقداً من الموسيقى الشائعة ونيويورك في 

التطوير لـلوسيندا تشيلدز وفيليب جالس بمناسبة بلوغ فيليب عيد ميالده الثمانين، 
وبرنامج باسم يوسف الذي يحمل عنوان النكتة أقوى من السيف، وجوالت شمال 
أمريكا لباتشيفا دانس كومبني بعنوان الست وورك وبرنامج سانكياجوكو بعنوان 

ميجوري.

عروض شمال أمريكا للظهور المباشر

Pomegranate Arts

www.pomegranatearts.com
info@pomarts.com

المؤسس والرئيس............................................................... ليندا برومباتش

................................... أليشا إيه. ريجاس عضو مجلس اإلدارة المنتدب، اإلبداع

..................................... كاليب كيلكيني عضو مجلس اإلدارة المنتدب، العمليات

............................................................. راتشيل كتوان المدير العام الشريك

مدير العمل.......................................................................... آدم ثوربيرن

............................................................................. جاد تانك مدير المكتب

عن الفنانين


