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نقيب صحافيي تونس: ال نخفي خوفنا على الحريات
تونس ـ محمد معمري

ــــرارات الــرئــيــس  مـــا تــعــيــشــه تـــونـــس، بــعــد قــ
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيـــد بــتــجــمــيــد عــمــل 
ــعــــب وإقــــــالــــــة رئـــيـــس  مـــجـــلـــس نـــــــــواب الــــشــ
ــيـــة هــــشــــام املــشــيــشــي  ــتـــونـــسـ الـــحـــكـــومـــة الـ
ــاره بـــالـــســـلـــطـــتـــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــ ــثـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ واسـ
والــتــنــفــيــذيــة، أعـــاد ســـؤال حــريــة الصحافة 
والتعبير إلى الواجهة. عن حرية الصحافة 
والتعبير والتحوالت التي تشهدها تونس 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« لـــقـــاء مـــع نقيب  ــان لــــ كــ
الــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن مــحــمــد يــاســن 
الجالصي الــذي عــّرج على لقائه بالرئيس 
الــتــونــســي وغــلــق مكتب شبكة »الــجــزيــرة« 
»نيويورك  صحافيي  واحتجاز  البالد  في 

تايمز«.

تأويل مبالغ فيه للفصل
80 من الدستور 

اعــتــبــر نــقــيــب الــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن أن 
مـــا أقــــدم عــلــيــه الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، في 
25 يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي، »تــأويــل واســع 
ــتـــور  ــه لــلــفــصــل 80 مــــن الـــدسـ ــيـ ومــــبــــالــــغ فـ
عانى  واقــع سياسي  إليه  دفــع  التونسي«، 
منه التونسيون، وكان من أبرز خصائصه 
تـــفـــشـــي الـــفـــســـاد واملـــحـــســـوبـــيـــة واحـــتـــكـــار 
السلطة من قبل أطــراف تدافع عن مصالح 
فــئــات ضيقة مــن املــجــتــمــع الــتــونــســي، مما 
ــن الـــغـــضـــب نـــتـــيـــجـــة األزمــــــة  ــ ــة مـ ــالــ ـــــــد حــ

ّ
ول

ــة  ــ األزمــ ــا  ــهـ حـــدتـ فــــي  زادت  ــة،  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
الــصــحــيــة وفــشــل الــحــكــومــة الــتــونــســيــة في 
اتخاذ إجــراءات عملية لحماية التونسين 
مـــن الــجــائــحــة الـــتـــي تــســبــبــت فـــي خــســائــر 

بشرية كبيرة.

ليس صكًا على بياض
وعــــن لــقــائــه ومــمــثــلــي مــنــظــمــتــي »الــرابــطــة 
الــتــونــســيــة لـــلـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق اإلنـــســـان« 
االقتصادية  للحقوق  التونسي  و»املنتدى 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة« بـــالـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد، 
فــي 26 يــولــيــو/ تــمــوز، أكـــد مــحــمــد ياسن 
إيجابيًا،  كان  »اللقاء عمومًا  أن  الجالصي 
وامتد ملا يناهز الساعة والنصف، قدم فيها 
الرئيس التونسي األسباب التي دفعته إلى 
النقاش أساسًا  الخطوة. وكان  اتخاذ هذه 
حـــول احـــتـــرام حــقــوق اإلنـــســـان والــحــريــات 
الـــفـــرديـــة والـــجـــمـــاعـــيـــة وحــــريــــة الــصــحــافــة 
والــتــعــبــيــر. وتــعــهــد الــرئــيــس بــاحــتــرام هــذه 
الـــحـــريـــات، »لــكــن ذلـــك ال يــعــنــي أن الــنــقــابــة 
ـــاض، بــل  ــيـ مــنــحــت الـــرئـــيـــس صـــكـــًا عـــلـــى بــ
على  يحصل  ملــا  ومــراقــبــة  متيقظة  ستظل 
تخوفاتنا  نخفي  ال  ونــحــن  الـــواقـــع،  أرض 
عـــلـــى حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة والـــتـــعـــبـــيـــر، وهـــي 
لــأمــانــة تــخــوفــات لــيــســت بــالــجــديــدة، ألن 
املاضي  لـــ25 يوليو/ تموز  السابقة  الفترة 
شـــهـــدت اعــــتــــداءات عــلــى حـــريـــة الــصــحــافــة 

والتعبير في مناسبات عدة«، وفقًا له.
الجالصي لم يخف تخوفه أيضًا من حالة 
البالد  تعرفها  التي  الجماعية  الهستيريا 
فــي هــذه الــفــتــرة، والــتــي جعلت اإلعـــالم في 
للرئيس  املساندين  قبل  االتــهــام من  مرمى 
الــتــونــســي واملـــعـــارضـــن لــــه، كــمــا لـــم يخف 
تــخــوفــه مـــن إطـــــالق يـــد املـــؤســـســـة األمــنــيــة 
تــحــت مــســمــى الــحــالــة االســتــثــنــائــيــة، وهــو 
مـــا قـــد يـــــؤدي إلــــى نــتــائــج عــكــســيــة مثلما 
حصل يــوم 26 يوليو/ تموز أمــام البرملان 
التونسي  األمـــن  اعــتــدى  الــتــونــســي، عندما 
ــلــــى الــــصــــحــــافــــيــــن، وصــــــــــادر هـــواتـــفـــهـــم  عــ
رأى  مــا  وهـــو  عملهم،  وســيــلــة  الشخصية؛ 
فــيــه الــجــالصــي تـــجـــاوزًا غــيــر مــقــبــول. كما 
اعتبر أن ما حصل في التلفزيون التونسي، 
يوم 28 يوليو/ تموز، من منع لضيوف من 
الــدخــول واملــشــاركــة فــي بــرنــامــج سياسي، 
ــار إلـــى أن الــنــقــابــة  ــ خــطــوة مــرفــوضــة، وأشـ
ــة فـــتـــح تــحــقــيــق  ــ ــــدولـ ــة الـ ــاســ ــن رئــ طــلــبــت مــ
فــي األمــــر وتــحــمــيــل كــل طـــرف مسؤوليته، 
خاصة أن املدير العام للتلفزيون املقال أكد 
أنــه تلقى تعليمات، وهــو ما تنفيه رئاسة 

الجمهورية ووزارة الدفاع.

غلق مكتب »الجزيرة« إساءة 
لصورة تونس 

وحـــــول قـــــرار غــلــق مــكــتــب »الــــجــــزيــــرة« في 
تونس، يوم 26 يوليو/ تموز املاضي، من 
قبل األمن التونسي، قال نقيب الصحافين 
لصورة  إســـاءة  حصل  »مــا  إن  التونسين 
تونس، بعد سنوات اعتبرت فيها نموذجًا 
ــــي املــنــطــقــة  ومـــــثـــــااًل لـــحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة فـ
العربية، وهو ما يؤكده ترتيبها في مجال 
حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة الــــــذي تـــعـــده املــنــظــمــات 

الــعــاملــيــة«. وأضــــاف »طــرحــت املــســألــة على 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، وكــانــت إجــابــتــه أن 
لــلــعــمــل، ونحن  )الــجــزيــرة( ســيــعــود  مكتب 
إلـــى أن »غــلــق مكتب  ــار  ننتظر ذلــــك«. وأشــ
وســيــلــة إعــــالم ال مــعــنــى لـــه الـــيـــوم، فـــي ظل 
التطور التكنولوجي«، موضحًا أن النقابة 
منحت العاملن في »الجزيرة« قاعة كبيرة 
داخـــــل مـــقـــرهـــا، »حـــتـــى يــعــمــلــوا فــيــهــا بكل 
االبتعاد  على  التأكيد  مــع ضـــرورة  حــريــة، 
عــــن الـــتـــحـــريـــض ونـــشـــر خـــطـــاب الــكــراهــيــة 

والعنف«. وأشار »اتصلت باألطراف كلها، 
مــا حصل وقــدم  أحــد تحمل مسؤولية  وال 
تبريرًا له، وحتى عندما تحدثت مع مدير 
لطفي  الزميل  تونس  في  )الجزيرة(  مكتب 
حجي، أكد لي أنه ال يعلم السبب الحقيقي 
الذي دفع السلطات التونسية لغلق املكتب، 
ونــــحــــن نــــرجــــو أن يـــحـــقـــق الـــرئـــيـــس قــيــس 
سعيد مــا وعـــد بـــه، وأن يــعــود املــكــتــب إلــى 

العمل بشكل طبيعي«.
كانت »منظمة العفو الدولية« دانت اإلغالق 
القسري ملكاتب قناة »الجزيرة« اإلخبارية، 
ــر بــأنــه »شـــائـــن«. واعــتــبــرت أن  واصــفــة األمـ
ــــالق »ســابــقــة مــقــلــقــة لــلــغــايــة تــظــهــر أن  اإلغـ
حقوق اإلنسان بخطر«. كذلك، دانت منظمة 
»مــراســلــون بــال حـــدود« إغـــالق قـــوات األمــن 

التونسية مكاتب القناة.

الصحافية في »نيويورك تايمز« 
غالطت الرأي العام؟ 

وحول ما يتعلق بما حصل مع صحافين 
األميركية،  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  من 
من منع عن العمل وحجز في مركز شرطة 
يوم األربعاء املاضي، مثلما قالت الصحافية 
فيفيان يــي، وبشكل متشنج نوعًا مــا، قال 
نقيب الصحافين »ما حصل فيه مغالطة 
قدما  وزميلها  فالصحافية  مقبولة،  غير 
للعمل في تونس من دون احترام القوانن 
التونسية، فاملطلوب مثلما يحصل في كل 
دول العالم طلب اعتماد للعمل وترخيص 
لـــلـــتـــصـــويـــر. الـــصـــحـــافـــيـــة ذهـــبـــت إلـــــى حــي 
الــتــضــامــن، وشــرعــت فــي الــتــصــويــر، وهنا 
تــدخــل األمــــن، وطــلــب مــنــهــا مــرافــقــتــه ملركز 
التصوير،  الشرطة، لالستظهار بترخيص 
فتدخلنا  النقابة،  فــي  بــاألمــر  إعالمنا  وتــم 
بــشــكــل عــاجــل، وحــســمــت املــســألــة فــي وقــت 
قياسي، ولم تتعرض الصحافية ألي شكل 
من املضايقات، بل إلجراء إداري روتيني ال 

غير«.
وأوضـــح أن اللقاء الـــذي تــم بــن صحافيي 
لــم يدبر  »نــيــويــورك تايمز« وقــيــس سعيد 
التونسين،  الصحافين  نقابة  طريق  عــن 
بــــل عـــبـــر رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــونــســيــة 

مباشرة.
مــع سعيد  اللقاء  قــد كتبت، بعد  يــي  كانت 
يوم الجمعة املاضي، أن »الرئيس التونسي 
ألــقــى عــلــيــهــا وزمــيــلــن لــهــا مـــن الصحيفة 
األميركي،  الدستور  عــن  محاضرة  نفسها 
إال  الصحافية،  الــحــريــات  بحماية  وتعهد 

أنه لم يسمح لهم بطرح أي سؤال«.

واقع اإلعالم التونسي رديء
وصف نقيب الصحافين التونسين واقع 
ــــرديء، مــشــيــرًا إلــى  ــالـ ــ اإلعــــــالم الــتــونــســي بـ
أن »الــبــعــض، مـــن قــبــل 25 يــولــيــو، يــحــاول 
الــذي استشرى فيه  اإلعــالم  السيطرة على 
تلفزيونية  أن حصصًا  يعقل  فهل  الفساد، 
ــااًل لــلــبــيــع والـــشـــراء  ســيــاســيــة تــصــبــح مـــجـ
واملحاصصة الحزبية في اإلعالم الخاص؟ 
وهــــل مـــن املــعــقــول أن يــتــحــول ســيــاســيــون 
سياسين؟  محللن  إلــى  ســابــقــون  ووزراء 
الــتــي  األدوار  عــــن  ــًا  ــرافــ انــــحــ ــيـــه  أســـمـ ــذا  ــ هــ
يفترض أن يلعبها اإلعــالم في إنــارة الرأي 

العام«.
ولــفــت الــجــالصــي إلـــى أن اإلعــــالم الرسمي 
إصالحه  ويجب  كبرى،  صعوبات  »يعرف 
بشكل يستجيب لتطلعات دافعي الضرائب 
الـــذيـــن يــمــولــون هــــذا اإلعـــــــالم«. وأفـــــاد بــأن 
اجــتــمــاعــًا عــقــدتــه الــنــقــابــة يـــوم االثــنــن، مع 
»الهيئة العليا املستقلة لإلعالم« و»النقابة 
ــــالم«، ســـعـــى لــتــقــديــم تــصــور  ــــإلعـ الـــعـــامـــة لـ
من  العمومي  اإلعــالم  بمؤسسات  للخروج 

الوضعية التي يعيشها«.
مــهــدي الــجــالصــي عــّبــر عـــن أملـــه مـــن غــيــاب 
ــي الـــقـــطـــاع  ــ ــلــــن فــ ــامــ ــعــ ــــن الــ ــن بــ ــامــ ــتــــضــ الــ
اإلعالمي في البالد، وهو ما يسهل عملية 
اخــتــراقــه، عــلــى عــكــس الــقــطــاعــات األخــــرى، 
مبينًا أن السؤال املركزي الذي يجب طرحه 
للحسم  قانونية  حلول  عن  والبحث  اليوم 

فيه هو: من هو الصحافي؟ 

الجالصي: ننتظر إيفاء 
الرئيس بوعده في ما 

يخص »الجزيرة«

انتهاكات عدة طاولت صحافيين ومؤسسات إعالمية في تونس، منذ استخدم قيس سعيد سلطات الطوارئ 
للسيطرة على الحكومة وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان. هنا، حديث مع نقيب الصحافيين التونسيين

سارع الرئيس التونسي قيس سعّيد، األسبوع املاضي، 
إلـــى طــمــأنــة القلقني عــلــى مــســتــوى الــحــريــات فــي الــبــاد 
واملتخوفني من العودة إلى مرحلة ما قبل ثــورة 2011، 
ياسني  السابق،  املـــدون  النائب،  اعتقال  بعد  خصوصًا 
والحركات  الحقوق  »بلد  تونس  أّن  لهم  دًا 

ّ
مؤك العياري، 

وبلد الدستور«. 
أجمع  والعالم  التونسيني   

ّ
كل إلى  »رسالة  ووّجــه سعّيد 

ــهــا 
ّ
ــأّن تــونــس، بــالــرغــم مــن األزمــــة الــتــي تــعــيــشــهــا، فــإن بــ

د رئيس 
ّ
تعمل في إطار ضمان الحقوق والحريات«. وأك

التعبير، وال خوف  الجمهورية أن »ال خوف على حرية 
على حرية التنظيم، وليس في هذا السّن سأبدأ مرحلة 
الديكتاتورية  أكــره  أنــا  الديكتاتورية.  على  تقوم  جديدة 
وأمقتها«. وقــال سعّيد إّن أجهزة األمــن لم تعتقل أحدًا 
 إذا كــانــت عليه قــضــايــا«. لكن، 

ّ
مــن دون وجــه حــق »إال

على  للسيطرة  الــطــوارئ  سلطات  سعّيد  استخدم  منذ 
البرملان،  عمل  وتجميد  الـــوزراء  رئيس  وإقــالــة  الحكومة 
الداهش  لسعد  محمد  الوطني  التلفزيون  رئيس  أعفي 
»الــجــزيــرة«  قــنــاة  الشرطة مكتب  مــن منصبه، وداهــمــت 
في تونس، ما دفع وزارة الخارجية األميركية إلى القول 
الخطوة وحثت على »االحــتــرام  ــهــا منزعجة مــن هــذه 

ّ
إن

الصارم« لحرية الصحافة. 
والنقل  التصوير  مــن  العربي«  »التلفزيون  فريق  وُمــنــع 
ــاردو. وقــالــت مــراســلــة لصحيفة  ــ املــبــاشــر فــي ســاحــة بـ
ــهــا احــتــجــزت 

ّ
»نــيــويــورك تــايــمــز«، األســـبـــوع املـــاضـــي، إن

لساعتني في تونس، لكن أطلق سراحها بعد ذلك وسمح 
العمل، قبل أن يلتقيها سعّيد الحقًا، من  لها بمواصلة 
دون أن يسمح لها ولزمائها بطرح أي ســؤال، وفقًا ملا 

ذكرت الحقًا.

هذه ليست »ديكتاتورية«؟
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طرحت منصة »واتساب« ميزة أخبار
 View Once العرض لمرة واحدة

التي تحذف الصور أو مقاطع 
الفيديو من الدردشة، بعد أن 

يفتحها المستلم. إذ تتطلع 
المنصة إلى المنافسة بشكل أفضل 

مع تطبيق الرسائل المصورة 
»سناب شات«.

أعلنت صحيفة »نيويورك 
تايمز« األميركية، يوم األربعاء، 

تخطيها أخيرًا عتبة 8 ماليين 
مشترك بنسختيها اإللكترونية 

والمطبوعة، مبدية أملها 
في أن يرتفع العدد إلى أكثر 

من 8.5 ماليين مشترك بحلول 
نهاية العام الحالي.

ألغت منصة »تويتر« ميزة 
»فليتس« Fleets رسميًا، بعد 

ثمانية أشهر من إطالقها. إذ أصبح 
من الواضح أن الميزة المصممة 

للتنافس مع قصص تطبيق 
»سناب شات« وقصص تطيبق 

»إنستغرام« ال تحظى بشعبية لدى 
المستخدمين.

يجري للمرة األولى استخدام 
منصة »فيسبوك« من قبل 

 The موزع أفالم، لعرض فيلم
Outsider الوثائقي، حول بناء 

متحف 11 سبتمبر/أيلول في 
مانهاتن األميركية، عبر المنصة، 

مقابل 3.99 دوالرات، في 19 
أغسطس/آب الحالي.
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موجهة  كــابــل  كقناة  مشروعها  الــقــنــاة  بـــدأت 
يــركــز بشكل  للشباب. »تــلــفــزيــون مــوســيــقــي«، 
املوسيقية،  الفيديوهات  عرض  على  أساسي 
تــحــت شـــعـــار »عــــن عــلــى الــــصــــوت«، وقــدمــت 
بنجاح  الـــروك  وثــقــافــة  التلفاز موسيقى  إلــى 
الثمانينيات.  أوائــل  خــالل فترة رواجهما في 
الساعة 12:00 من 1 آب/ أغسطس  ففي تمام 
بالعبارات  فــي«  تــي  »إم  قــنــاة  أنطلقت   ،1981
اآلتــيــة: »ســيــداتــي وســادتــي، نــقــدم لكم الــروك 
آنـــد رول«. مــوســيــقــى الــشــبــاب الــيــافــع آنــــذاك، 

بالصعود  اللحظة  تلك  تفلح حتى  لــم  والــتــي 
إلـــى دفـــة الــتــلــفــاز، وال تــمــكــن هـــذا األخـــيـــر من 
إذ  والحيوية،  الشابة  جماهيرها  استقطاب 
تخللت كل محاولة لعرض أغنية روك آند رول 
عبر التلفاز مشاكل تقنية، أضعفت من جودة 
تجاهله، وتصادمات  يمكن  ال  بشكل  األغنية 
ــع الـــعـــقـــول املــحــافــظــة ومــــع أجــهــزة  ــدة مـ ــديـ شـ

الرقابة. 
لكن القناة األميركية نجحت في سعيها بشكل 
الجديدة  الــوجــوه  الشبابية،  فهويتها  الفـــت؛ 

لينا الرواس

ــاة الـــــــــmtv األمـــيـــركـــيـــة،  ــنـ تــحــتــفــل قـ
عبر  األربـــعـــن،  تأسيسها  بــذكــرى 
لشعارها  الــجــديــد  التصميم  نشر 
الشهير، »رجل القمر«، حيث يظهر رائد فضاء 
القناة مغروسًا  علم  القمر، ومعه  على سطح 

في مكان ما بجانبه. 
كــانــت لــقــطــة نــاســا لــلــهــبــوط الــتــاريــخــي على 
ــا إلــيــهــا عــلــم الــقــنــاة، هي 

ً
ســطــح الــقــمــر، مــضــاف

ــلـــى شــاشــة  ــتــــي ظــــهــــرت عـ ــقـــطـــات الــ ــلـ أولـــــــى الـ
املحطة منذ تأسيسها في عام 1981، وبقيت 
مكوك  تحطم  كــارثــة  وقـــوع  حــتــى  مستخدمة 
تــشــالــنــجــر فـــي عــــام 1986. فـــي مــقــابــلــة، هــذا 
األســـبـــوع، مــع وكــالــة أســوشــيــيــتــد بــــرس، قــال 
فــــــي« ومـــديـــرهـــا  ــــي  تـ ــيــــس مـــجـــمـــوعـــة »إم  رئــ
السفر  إن صـــورة  مــكــارثــي،  كــريــس  التنفيذي 
إلى الفضاء تتالءم تماًما مع روح جمهورها 
إلى  الــشــاب، ويكمل مكارثي: »جيل زد Z هو 
حــد بعيد أحــد أكثر األجــيــال إثـــارة لالهتمام 
ــذا، فــكــرنــا بـــأن نــعــود إلــى  . لـ

ً
وإبـــداًعـــا وتـــفـــاؤال

األصــــــول، وأن نــفــعــل ذلــــك مـــع وكـــالـــة نــاســا«. 

تزيد هذه المشروبات من 
احتمالية اإلصابة بأمراض 

القلب والسكري

نشاهد حياة فاحشة 
الثراء يتفّرج عليها ماليين 

ممن لن يعيشوها

لماذا يعيد تلفزيون 
»الجديد« بث المقابلة 

في هذا الوقت؟

2223
منوعات

التجريبي، وإتاحتها  التي عرضتها، نهجها 
في  استهدف  شــهــرة،  األقــل  للفنانن  الفرصة 
بداية ظهورها جمهوًرا تراوحت أعمار أبنائه 
بن 12 و34 عاًما، فعرضت القناة أغاني لفرق 
إلى  ميتال،  والهيفي  الثقيل  الــروك  موسيقى 
لت 

ّ
جــنــب الــــروك الــنــاعــم والــكــالســيــكــي؛ إذ مث

منبًرا لبرايان آدمز، بيلي آيــدول، بيلي جول، 
بــريــنــس، مــيــتــالــيــكــا، أيــريــك كــالبــتــون، ديفيد 
 عن 

ً
ليندا رونــســتــادت، وغيرهم. فضال بــوي، 

املوسيقى، اهتمت القناة بثقافة الفيديو كليب 

 كبيرة في 
ً

بشكل ريادي والمع، فضخت أمواال
وإنــتــاجــه،  وإخــراجــه  الفيديو  صناعة  سبيل 
ودّرجت عادة الرقص في الفيديوهات، وسعت 
نحو تقديم عرض موسيقي شامل، يدمج بن 
التوعية  وأطلقت حمالت  والــصــورة.  الصوت 
الجنسية املتنوعة استجابة النتشار فيروس 
اإليـــــدز. تــلــقــت الــقــنــاة الــعــديــد مــن االنــتــقــادات 
حول عدم عرضها فيديوهات لفنانن ملوني 
الــبــشــرة. وكــان تعليلها الوحيد واملــتــكــرر في 
لكن  »لسنا عنصرين،  ــاءات:  ــ االدعـ تلك  وجــه 
السود ال يهتمون بموسيقى الروك، وهذا هو 
السبب«. ُكسر حاجز اللون تدريجًيا مع أغنية 
»بيلي جــن« ملايكل جاكسون، مع عــدم رضا 
املطالبن بسحب  السود  الفنانن  العديد من 

األغنية فوًرا. 
تــنــوعــت مــحــتــويــات الــقــنــاة بــشــكــل تــدريــجــي 
ــقــــى الـــهـــيـــب  ــيــ ــا؛ فــــاخــــتــــرقــــتــــهــــا مــــوســ ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ بـ
ــــوب والــــــــراب والــــــــروك الـــبـــديـــل واملــوســيــقــى  هـ
اإللكترونية، بدافع االستجابة لرغبة املتلقن. 
»إم تي فــي« بتقصيرها إال قبل  الــــ لم تعترف 
أيــام قليلة فقط، مع ذكــرى إطالقها األربعن؛ 
ــن أكـــبـــر األخـــطـــاء  إذ صــــرح مــكــارثــي بـــأنـــه »مــ
لم  أننا  األولــى،  السنوات  ارتكبناها في  التي 
الــكــفــايــة...  فيه  بما  متنوعة  موسيقى  نشغل 
ولكن الشيء الجميل الذي تعلمناه دائًما في 
MTV أنه ال مشكلة لدينا في امتالك أخطائنا 
وتـــصـــحـــيـــحـــهـــا بــــســــرعــــة، ومــــحــــاولــــة الـــقـــيـــام 

بالشيء الصحيح«.  
ــانــــب عـــرضـــهـــا لـــــأنـــــواع املــوســيــقــيــة  إلــــــى جــ
محطة  التسعينيات  أوائـــل  شكلت  املختلفة، 
هــامــة فــي تــاريــخ الــقــنــاة، فــتــم فــي تــلــك الفترة 
الــواقــعــيــة Real World و الــبــرامــج  عــرض أول 

التالية،  الــســنــوات  وفــي  عــبــرهــا.   Road Rules
ــوم، خـــفـــفـــت الـــقـــنـــاة بــشــكــل  ــ ــيـ ــ  إلـــــى الـ

ً
وصــــــــوال

ــن اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــاملـــوســـيـــقـــى الــبــديــلــة  كــبــيــر مــ
البوب  موسيقى  على  وركـــزت  واإللكترونية، 
وأيـــقـــونـــاتـــه، مـــن بــريــتــنــي ســبــيــرز، جيسيكا 
وماندي  آغيليرا  كريستينا  إلــى  سيمبسون، 
مور. وتوجهت بشكل كامل إلى برامج الواقع 
أن  الــذاتــي  بحثها  فبّن  والشباب،  للمراهقن 
أكثر من 50% من جمهورها تــراوح أعمارهم 
بن 12 و24 عاًما، وأن هذه املجموعة شاهدت 
ما متوسطه 30 دقيقة إلى ساعتن يومًيا من 
برامج املحطة. القناة التي سعت إلى أن تكون 
ا سمعًيا بصرًيا، هدفه األول هو خدمة 

ً
وسيط

صناعة املوسيقى، تحولت اآلن إلى واحدة من 
أكثر األدوات تأثيًرا على الثقافة الشعبية في 
التي  الواقع  برامج  أميركا والعالم، من خالل 

تحمل بصمتها املميزة. 
مع بداية األلفية الثالثة، شكلت القناة سلسلة 
مـــن املــســلــســالت الــتــي وعــــدت بــجــلــب تــجــارب 
الحياة الواقعية ملجموعة متنوعة من الشباب 
إلى منازل مالين املشاهدين، بوصفها برامج 
»أنـــاس حقيقين، غير موّجهن،  تـــدور حــول 
جانب  كــل  ُيسجل  حيث  حياتهم«،  يشاركون 
مــن جــوانــب حياتهم بــواســطــة عــدد كبير من 
الـــكـــامـــيـــرات. عــــــروض جــــذابــــة لــلــمــتــلــصــصــن 
 ،X بالجيل  خــاص  افــتــتــان  مــع  التلفزيونين 
والنتيجة: مسلسل »عن ال شيء« يشاهده 60 
مليون شخص فــي 52 دولـــة فــي كــل أســبــوع، 
رحلة  تــقــدم  الــتــي  الليبرالية  التجربة  بحجة 

حسية تجمع بن املشتركن واملشاهدين.
وصــــف املــمــثــل واملــــخــــرج الــســيــنــمــائــي غـــاري 
ــأنــــه »مــتــحــف  ــفـــزيـــون الـــــواقـــــع بــ ــلـ ــان تـ ــ ــدمــ ــ أولــ
الصحافي  فيه  ورأى  االجــتــمــاعــي«،  الــتــدهــور 
تيد كوبل مــؤشــًرا لنهاية الــحــضــارة. فــإذا ما 
تجاوزنا فكرة عدم بلوغ املتلقي سن النضج 
نفسها(،  القناة  إحصائيات  حسب  عاًما   12(
تبقى أمامنا الكثير من االنتقادات التي تواجه 
البرامج الواقعية. أولها هو استخدامها لكلمة 
القناة تصور حياة  برامج  فمعظم  »الــواقــع«. 

فاحشة الثراء، تقودها قلة قليلة من الناس.

إبراهيم علي

الدائرة  البقاء ضمن  روتــانــا  تحاول شركة 
اللبنانية، وتعمل على استغالل كل املنافذ 

في سبيل الترويج إلنتاجاتها.
قبل أيـــام، أعلن عــن توقيع عقد شــراكــة بن 
الشركة السعودية، ممثلة بمديرها عبد الله 
شبانة، وبن جيري ماهر، مدير عام منّصة 
»صوت بيروت«، التي انطلقت في الخريف 
املـــاضـــي، ويــمــلــكــهــا بــهــاء الــديــن الــحــريــري، 
نجل رئيس الــوزراء اللبناني الراحل رفيق 

الحريري.
دخلت منصة بيروت، بداية، عبر استغالل 
القنوات املحلية اللبنانية للعرض األرضي، 
ــــف مــــجــــمــــوعــــة ال بــــــــأس بــــهــــا مــن  ــيـ ــ ــــوظـ وتـ
املعروفن ضمن طاقمها. وهذا  اإلعالمين 
يحسب لها؛ إذ لم تكتف بالبث الرقمي، بل 
ا على 

ً
كـــان عــامــل الــبــث الــتــلــفــزيــونــي مــحــفــز

كسب جمهور أكبر. جمهور قد يكون خجواًل 
في نشاطه على املواقع البديلة اإللكترونية، 

ويفضل عالم التلفزيون العادي.
وتــأتــي الــيــوم املــحــاولــة األولـــى فــي التعاقد 
الــرســمــي بـــن شــركــة رائـــــدة فـــي املــوســيــقــى 
والـــتـــرفـــيـــه، »روتـــــانـــــا«، وبــــن املــنــصــة ومــا 

ــا والـــتـــوريـــن  ــغــــوارانــ ــــى املـــنـــشـــطـــات، مـــثـــل الــ إلـ
ــلــــى بــكــثــيــر مــن  ــنـــغ، بـــتـــركـــيـــزات أعــ ــنـــسـ والـــجـ
تــلــك املـــوجـــودة بــشــكــل طبيعي فــي الـــغـــذاء أو 
من  العاملية  الصحة  منظمة  تحذر  النباتات. 
أن مــشــروبــات الــطــاقــة »قــد تشكل خــطــرًا على 
الــصــحــة الـــعـــامـــة«. كــمــا وتـــوصـــي األكــاديــمــيــة 
األمــيــركــيــة لــطــب األطـــفـــال بــعــدم اســتــهــالكــهــا 
يـــؤدي استهالك  أن  األطــفــال. ويمكن  مــن قبل 
العواقب  من  إلــى مجموعة  الطاقة  مشروبات 
ذلك  فــي  بما  النفسية،  الصحة  على  السلبية 
الــقــدرة على التركيز،  القلق واالكــتــئــاب وعــدم 
الصحة  على  الــضــارة  تأثيراتها  إلــى  إضــافــة 
ــة، ومـــنـــهـــا خـــفـــقـــان الـــقـــلـــب، وخــطــر  ــديـ ــسـ ــجـ الـ

اإلصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية.

عصائر الفاكهة الجاهزة
تـــعـــد عـــصـــائـــر الـــفـــاكـــهـــة، مــــشــــروبــــات فـــقـــيـــرًة 
باأللياف وغنية بالسكر والسعرات الحرارية 
الفاكهة  السائلة؛ إذ يحتوي كوب من عصير 
)240 مل( على قرابة 110 سعرات حرارية و20-
26 غ من السكر. وتظهر األبحاث، ومنها دراسة 
 Critical reviews in food مــجــلــة  فـــي  نــشــرت 
بن  ارتباطًا  هناك  أن   ،science and nutrition
وزيــادة  السكرية،  املشروبات  استهالك  زيــادة 
خطر اإلصــابــة بــأمــراض مثل مــرض السكري 

يارا حسين

الــغــذائــيــة فــي املجتمع  َتـــراَفـــق تغير األنـــمـــاط 
ــاول الــــوجــــبــــات الـــســـريـــعـــة  ــ ــنـ ــ ــن تـ ــ الــــعــــربــــي، مـ
والــوجــبــات الــجــاهــزة، مــع تــنــاول الــعــديــد من 
املـــشـــروبـــات مـــن دون الــتــنــبــه إلــــى خــطــورتــهــا 
وآثارها السلبية على الصحة. هنا، نستعرض 
لكم بعضًا مــن هــذه املــشــروبــات الــتــي ينصح 

خبراء التغذية بعدم تناولها.

المشروبات الغازية  
ــاول  ــنــ ــن تــ ــ يـــنـــصـــح الـــــخـــــبـــــراء بــــاالبــــتــــعــــاد عــ
املــشــروبــات الــغــازيــة، ســـواء أكــانــت عــاديــة، أم 
خالية من السكر. قد تبدو املشروبات الغازية 
»الدايت« خيارًا صحيًا أكثر من العادية، ألنها 
خالية من السعرات الحرارية، ما يدفع البعض 
إلى استهالك كميات كبيرة منها. لكن الحقيقة 
عكس ذلك تمامًا. ووفقًا لخبراء التغذية؛ فإن 
يات الصناعية املوجودة في املشروبات  امُلحلِّ
واالســبــارتــام،  السكرين  مثل  الــدايــت،  الغازية 
تــزيــد الــرغــبــة فــي تــنــاول الــســكــر والــحــلــويــات. 
واألشخاص الذين يشربون هذا النوع، لديهم 
املزيد من الدهون في البطن، ويعانون زيادة 
الــوزن. ويمكن أن تسبب املحليات الصناعية 
اإلســهــال  مثل  فعل  وردود  الحساسية  أيــضــًا 
والصداع، القلق وعدم انتظام ضربات القلب، 
كــمــا أنــهــا ضــــارة بــمــيــكــروبــيــوم األمـــعـــاء، وقــد 

تؤدي إلى مرض السكري.

مشروبات الطاقة
ــــات الــــطــــاقــــة عــلــى  ــــروبـ ــــشـ تــــحــــتــــوي مـــعـــظـــم مـ
املضاف  والسكر  الكافين  مــن  كبيرة  كميات 
والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات، مـــثـــل فـــيـــتـــامـــن B، إضـــافـــة 

تـــشـــكـــلـــه مـــــن حــــضــــور فـــــي لــــبــــنــــان، وعـــلـــى 
املـــواقـــع الــبــديــلــة، إذ حــقــقــت مــعــظــم بــرامــج 
ــــت زمــنــي  ــا قــيــاســيــة فــــي وقـ ــ ــاًمـ ــ املـــنـــصـــة أرقـ
قصير، بحسب اإلحصاءات، خصوًصا في 
برامجها التي تعتمد على عنصر املواجهة 
وردود الفعل، ومنها برنامج خاص لطوني 

خليفة، وهشام حداد، وكارين سالمة.
ــي تـــبـــادل  ــ ــا ال تـــكـــمـــن فـ ــ ــانــ ــ لـــكـــن خـــطـــة روتــ
الخبرات وكسب املشاهد، بل تسعى الشركة 
الــســعــوديــة إلــى الــعــودة عبر نــافــذة اإلعــالم 
املـــرئـــي فـــي لــبــنــان، بــعــد خـــالفـــات ومــحــاكــم 
لإلرسال،  اللبنانية  واملؤسسة  روتــانــا  بن 
أفضت إلى انتصار الشيخ بيار الضاهر في 
البث ملحطته، عــدا واحــدة  اســتــرداد حقوق 
هي Lbc، التي فاز بها الوليد بن طالل منذ 
ســـنـــوات، وتــســمــى بــالــفــضــائــيــة الــلــبــنــانــيــة 
لكنها تابعة ملجموعة روتانا، خصوًصا أن 
برامج منصة بيروت، تعرض على األرضية 
الخاصة بالـ LBCI اللبنانية التابعة لبيار 
الــضــاهــر. وكــذلــك اســتــقــواء روتــانــا ببرامج 
أخرى تعرض على MTV اللبنانية، وبذلك 
تــكــون روتـــانـــا قـــد دخــلــت الـــبـــاب الــلــبــنــانــي 
ــع »صــــوت  ــن خـــــالل شـــراكـــتـــهـــا مــ املـــحـــلـــي مــ

بيروت«.
ــاداًل في  ــبـ ووفــــق مــعــلــومــات خـــاصـــة؛ فــــإن تـ
ــانــــي  ــــوق بـــــث وعـــــــرض األغــ ــقـ ــ ــج وحـ ـــرامــ ــبـ الــ
ــا( عـــلـــى املــنــصــة،  ــ ــانـ ــ املــــصــــورة )إنــــتــــاج روتـ
ــالــــح املــــــواقــــــع الـــخـــاصـــة   وتـــوظـــيـــفـــهـــا لــــصــ
بــصــوت بــيــروت، ترافقا مــع صــدورهــا على 
مـــنـــصـــات روتـــــانـــــا، بـــعـــدمـــا ألـــغـــت الــشــركــة 
الـــســـعـــوديـــة تـــعـــاونـــهـــا عـــربـــيـــًا مــــع مــنــصــة 
»أنــــغــــامــــي«، وتــفــضــيــلــهــا ملــنــصــة »ديــــــزر« 
الفرنسية في كسب واستغالل وبث اإلنتاج 

الغنائي العربي للفنانن املنتسبن لروتانا 
حصرًا.

ــد ســـتـــلـــحـــق بــه  ــديــ ــاق الــــجــ ــ ــفــ ــ يــــذكــــر أن االتــ
ــقــــرارات الــخــاصــة بــتــعــاون  مــجــمــوعــة مـــن الــ
بن إعالمين خليجين عبر منصة صوت 
ــيــــروت، وإطــــــالق مــجــمــوعــة تــرفــيــهــيــة من  بــ

التي تبحث لها روتانا عن  الفنية  البرامج 
منفذ منذ وقت، ويحكى عن عودة مجموعة 
من املذيعن واملذيعات في إنتاجات جديدة 
طمعًا في كسب املشاهد من خــالل بيروت، 
بــعــد اتــفــاقــيــات عــــرض هــــذه الـــبـــرامـــج على 
املـــحـــطـــات األرضــــيــــة، الـــتـــي تـــتـــعـــاون معها 

»صـــــوت بــــيــــروت«، وتــعــتــبــر املــنــتــج املــنــفــذ 
هذا  يشكل  قد  االنتظار،  في  البرامج.  لهذه 
الــتــعــاون رؤيـــة جــديــدة لــعــودة روتـــانـــا إلــى 
من  البديلة،  املــواقــع  عبر  اللبناني،  الــســوق 
باب استغالل »النفس« اللبناني في تعويم 

اإلنتاج الفني والغنائي الترفيهي عمومًا.

ــنــــوع 2 ومـــتـــالزمـــة الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي  مــــن الــ
ــراض الــقــلــب، فضاًل  وارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم وأمــ
عــن ارتــفــاع مخاطر الــوفــاة املــبــكــرة. وأظــهــرت 
دراســــة أن الــنــســاء الــلــواتــي يــشــربــن مــشــروًبــا 
سكرًيا واحًدا أو أكثر يومًيا، يتعرضن لخطر 
اإلصـــابـــة بـــمـــرض الــســكــري بــمــقــدار الــضــعــف 
تــقــريــًبــا مــقــارنــة بــالــنــســاء الــلــواتــي ال يشربن 
مشروبات سكرية يومًيا. ويزداد خطر إصابة 
األطفال بالسمنة بنسبة 60% مع كل مشروب 

سكري يتم استهالكه يومًيا.

الشاي المثلج المحلّى
يلجأ كثيرون إلى شرب الشاي املثلج، أو الشاي 
وصحيًا،  منعشًا  مشروبًا  باعتباره  الجاهز، 
الحتوائه على مضادات األكسدة، ومساهمته 
بــخــســارة الــــوزن، ومــنــع تكوين خــاليــا دهنية 
جديدة ومكافحة األمــراض. ولكن، في الواقع، 
الــشــاي مــتــســاويــة؛ فالشاي  أنــــواع  ليست كــل 
املثلج املحّلى محمل بكميات كبيرة من السكر 
تحتوي  فقد  الصناعية.  والنكهات  واأللــــوان 
زجـــاجـــة الـــشـــاي الــــواحــــدة )500 مــــل( تــقــريــبــا 
على أكثر من 62 غ من السكر املضاف، وهذه 
الــكــمــيــة تــفــوق الــحــد األقـــصـــى مـــن الــســكــريــات 
املضافة املوصى بتناولها يوميًا، وهي 25 غ. 
الــشــاي الجاهز على  فضاًل عــن ذلــك، يحتوي 
نسبة منخفضة جــًدا مــن مــضــادات األكــســدة، 
 بالشاي الطازج، فكوب الشاي األسود 

ً
مقارنة

يحتوي على 600 ملغ من مضادات األكسدة، 
مــقــابــل أقـــل مــن 68 مــلــغ لــكــل كـــوب مــن الــشــاي 
األســــود املــعــبــأ، الـــذي يــتــم شــــراؤه مــن املتجر. 
وقـــد يـــؤدي اإلفــــراط فــي تــنــاول الــشــاي املثلج 
إلــــى زيـــــادة خــطــر اإلصـــابـــة بـــمـــرض الــســكــري 

ومقاومة األنسولن في الجسم.

شراكة صوت بيروت وروتانا: أن تصل متأخرًااجتنبوا المشروبات الغازية والعصائر الجاهزة والشاي المثلّج
قبل أيام، أعلنت 

شركة روتانا عن توقيع 
عقد تعاون مع منصة 
صوت بيروت التي بدأت 

بثها قبل نحو عام

عمر بقبوق

ــذي جــعــل قــنــاة »الــجــديــد«  ال يــمــكــن فــهــم الــســبــب الــ
اللبنانية، تعيد نشر حلقة قديمة من برنامج »بال 
املمثلة  والتي كانت  بليق،  تمام  تشفير« لإلعالمي 
تضمنت  فيها.   

ً
ضيفة نجيب  أنطوانيب  الــســوريــة 

الــحــلــقــة مــجــمــوعــة مــن الــتــصــريــحــات املــهــيــنــة بحق 
الالجئن السورين في لبنان. هل ترغب »الجديد« 
بـــإعـــادة مــلــف الــالجــئــن الــســوريــن فــي لــبــنــان، ومــا 
نــجــم عــنــه مـــن تـــوتـــر بـــن الــشــعــبــن إلــــى الــواجــهــة 
مـــجـــددًا؟ خــصــوصــًا بــعــد أن هــــدأت شــحــنــة الــتــوتــر 
االقتصادية  بــاألزمــات  اإلعــالمــي  االنــشــغــال  بسبب 

التي يعاني منها كال البلدين. 
يــعــود تــاريــخ الــبــث األول لــهــذه املــقــابــلــة إلـــى شهر 
مــايــو/أيــار مــن عــام 2017، إال أنــهــا لــم تحقق بذلك 
التاريخ أي صدى ُيذكر، لتمر مرورًا عابرًا في زحمة 
الـــبـــرامـــج والــتــصــريــحــات الــعــنــصــريــة، الـــتـــي كــانــت 
دارجة حينها. هذا األمر جعل عددا كبيرا من رواد 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، يــظــنــون أن الحلقة  مـــواقـــع 
جديدة بالفعل، عندما أعادت الجديد بثها، ليؤدي 
ذلــــك إلــــى قـــيـــام الــنــشــطــاء بــاقــتــطــاع مــقــاطــع مــنــهــا، 
وتــداولــهــا على نطاق واســع على مــواقــع التواصل 

االجتماعي.
وبغض النظر عن عامل الزمن، والوقت الذي تم فيه 
تصوير املقابلة وبثها للمرة األولى؛ فإن االنتقادات 
ــبـــررة، إذ  الــتــي طـــاولـــت أنــطــوانــيــت نــجــيــب تــبــدو مـ

في  املقيمن  الــســوريــن  عــن  املقابلة  خــالل  تحدثت 
لبنان بشكل خاص، واتهمتهم بسرقة رزق املواطن 
الــلــبــنــانــي، لــتــبــرر مــن خـــالل هـــذا املــنــطــق كــل العنف 
واإلساءات التي يتعرض لها أبناء بلدها في لبنان، 
اإلشــارة  العنصرين. مع  املتطرفن  قبل بعض  من 
ــار ذكــرتــهــا ضــمــن ســيــاق يــخــدم  ــكـ إلــــى أن هــــذه األفـ
بروباغندا النظام السوري، حيث اعتبرت أن خروج 
السورين من البالد خالل الحرب يعتبر أمرًا معيبًا، 
وأن كــل الــســوريــن الــذيــن أصبحوا فــي الــخــارج هم 
أن  وكــان عليهم  كــرامــة«،  لديهم  »متسولون وليس 
يــصــمــدوا، كــمــا صــمــدت هـــي، فــي بــيــوتــهــم. وكــأنــهــا 
تــدمــرت مدنهم بسبب  الالجئن  أن معظم  تــدرك  ال 
الــذي مارسه النظام على املناطق  القصف املمنهج 

الثائرة ضده! 
إال أن األمر الذي يتم إغفاله عند إعادة نشر مقاطع 
من املقابلة، أن كالم نجيب يبدو غير متوازن على 
اإلطــالق، إذ عبرت عن أسفها المتالكها جواز سفر 
عـــربـــيـــا، وأضــــافــــت بــأنــهــا التــفــتــخــر بــأنــهــا عــربــيــة. 

وفــي ذات الــوقــت، خــّونــت كــل مــن خــرج مــن سورية، 
 إلى أن من يتمرد على 

ً
واتهمتهم بالعمالة، مشيرة

الــنــظــام الــســوري هــو خــائــن يــقــدم الــطــاعــة العمياء 
لجهات خارجية تريد تخريب البالد! لتبدو مفاهيم 

الوطنية والهوية في تصريحاتها مفككة تمامًا.
وعــلــى الــرغــم مــن كـــون أنــطــوانــيــت نجيب كــانــت قد 
ــارضـــن أيـــضـــًا،  ــعـ انـــتـــقـــدت الـــفـــنـــانـــن الـــســـوريـــن املـ
بــعــد أن وجــهــهــا لــهــذه املــســاحــة تــمــام بــلــيــق، إال أن 
انــتــقــاداتــهــا لــلــفــنــانــن لـــم تــكــن بــــذات الـــحـــدة؛ فهي 
عــادت  ولكنها  أوفـــيـــاء،  وغــيــر  جــاحــديــن  اعتبرتهم 
لتصفهم بأنهم كلهم أبناؤها، بحكم عمرها املتقدم 
)91 عــامــًا(، وأن عــددًا كبيرًا منهم كــان قد أدى دور 
على  لتضفي  الــقــديــمــة،  املسلسالت  أحــد  فــي  ابنها 
أن  الفنانن  لكل  وتتمنى  رومانسية،  ملسة  كالمها 
يعودوا إلى سورية التي صنعت نجوميتهم. هذه 
عند  تمامًا  تختفي  التي  هــي  الرومانسية  اللمسة 
أن  بذلك  ليبدو  الالجئن،  فئات  باقي  عــن  الحديث 
بمنظور  الــســوريــن  مــع  تتعامل  نجيب  أنطوانيت 
وربما  ثقافيًا،  األدنـــى  الطبقات  مــن  وتتبرأ  طبقي، 
اقتصاديًا. بذلك، تكون هذه التصريحات متناغمة 
اللبنانية  األوســـاط  السائدة في  األفــكــار  مع معظم 
ــتـــي تـــصـــدرت  ــة لـــلـــســـوريـــن، الـ ــاديـ ــعـ الــعــنــصــريــة املـ
الشاشات اللبنانية ملدة طويلة. ويبدو أن استعادة 
اللغة على لسان شخصية ســوريــة، قد تلعب  هــذه 
دورًا بإعادة تعزيز هذا الخطاب، باعبار أنه »وشهد 

شاهٌد من أهله«.

سوق استهالكي كبير يُدعى حياًة

طوني خليفة يقدم برنامجين على »صوت بيروت« )فيسبوك(

تتهّجم 
أنطوانيت نجيب 
على الالجئين 
وتصفهم 
بالخونة )فرانس 
برس(

)Getty( سعرات حرارية وسّكريات ضارّة تمأل هذه المشروبات

)Getty/يوصف تلفزيون الواقع بأنه متحف التدهور االجتماعي )فرازر هاريسون

احتفلت قناة MTV بذكرى انطالقتها األربعين. مع بداياتها، استطاعت القناة أن تضع أنماطًا 
موسيقية على الخريطة التلفزيونية، لكنها رّسخت أيضًا لثقافة »تلفزيون الواقع«

قناة »إم تي في«

أنطوانيت نجيب من »جديد«

فنون وكوكتيل
تلفزيون

قضية

إعالمصحة

ُتحول البرامج الواقعية 
الحياة نفسها إلى سوق 
استهالكي كبير، يصعب 

الحصول فيه على شيء 
ما لم يكن سلعة. النساء 

مستهلكات نمامات، 
يسعين إلى تحقيق صورة 

الجسد المثالية على 
حساب كل شيء. الرجال 

ذكوريون، منتجون، 
والمراهقون متطلبون، 

سخيفون ومتنمرون 
في غالب األحيان. البيض 

مزعجون، السود عنيفون، 
وغيرها من الصور النمطية 
التي تكرسها تلك البرامج، 
عبر أحداث مصممة سلًفا 
بطرق مخادعة ومحتالة.

أحداث مصممة 
سلفًا
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