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بعد الثورة

التلفزيون التونسي «الخلجنة» تبدأ من برامج األطفال
بات املشاهد على موعد
يومي مع رجال ملتحني بلباس
منقبات
أفغاني ،ونساء ّ
وخطاب سلفي .لكن الخطير
هذه املرة هو تلك البرامج التي
ّ
تروج لها املحطة الحكومية
ّ
وتتوجه بها إلى الصغار!
تونس ــ نور الدين بالطيب
منذ أيام ،تواجه القناة الوطنية الثانية
ف��ي ت��ون��س ،ات�ه��ام��ات بخدمة امل�ش��روع
اإلسالمي .في الصحافة املحلية وعلى
م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،ان�ت�ق��د
ك �ث �ي��رون س �ي��اس��ة امل �ح �ط��ة ال �ت��ي ي��رون
أنها تسعى إلى تحويل تونس إلى بلد
خ�ل�ي�ج��ي ،وت�غ�ي�ي��ر ال�ن�م��ط االج�ت�م��اع��ي
ف � ��ي ه� � ��ذا امل �ج �ت �م ��ع ال � � ��ذي ي � �م� ��زج ب�ين
ال ��روح العربية اإلس�لام�ي��ة والتحديث
ّ
األوروبي .االنتقادات تركزت خصوصًا
ّ
على مديرة القناة إيمان بحرون املعينة
حديثًا في منصبها؛ إذ اتهمها الكاتب
العام في «النقابة الوطنية للصحافيني
التونسيني» منجي الخضراوي أخيرًا
ب�م�ح��اب��اة «ح��رك��ة ال�ن�ه�ض��ة» ال�ح��اك�م��ة
من خالل إمرار خطابها والتركيز على
استضافة قادتها ومناصريها والدفاع
ع��ن سياستها ضمنيًا .وت�ق��دم املحطة
ب��رام��ج موجهة إل��ى األط �ف��ال والشباب
ب �ه��دف اس �ت �ق �ط��اب �ه��م وت��وج �ي �ه �ه��م في
ال �س �ي��اق ال �ف �ك��ري وال �س �ي��اس��ي للحركة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ال �ت ��ي ت �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ث�ب�ي��ت
ح� � �ض � ��وره � ��ا ف � � ��ي امل � �ش � �ه � ��د ال� �ث� �ق ��اف ��ي
واإلعالمي .وهذا ما يمكن ربطه بكلمة
األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل� �ـ«ال� �ن� �ه� �ض ��ة» ورئ �ي ��س
ال �ح �ك ��وم ��ة ح � �م� ��ادي ال� �ج� �ب ��ال ��ي ،خ�ل�ال
اف�ت�ت��اح امل��ؤت�م��ر ال�ت��اس��ع للحركة ال��ذي

إيمان بحرون
ُعقد أخيرًا .قال الجبالي إن «النهضة»
تسعى إلى «ربح معركة النخبة ،بعدما
ربحت معركة االنتخابات».
ّ
وي �ق��ول م�ن�ت�ق��دو امل �ح �ط��ة إن ع� ��ددًا من
برامجها الدينية «ال يراعي الضوابط
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة» ،إذ ت�ظ�ه��ر ع �ل��ى ال�ش��اش��ة
ف �ت �ي��ات ص �غ �ي ��رات ي �ض �ع��ن ال �ح �ج��اب،
وي�ظ�ه��ر ال�ح�ض��ور مقسمًا إل ��ى فريقي
إن � ��اث وذك � � ��ور ،وه� ��و م ��ا ي �ت �ن��اق��ض مع
مبدأ االختالط في التعليم الذي طبقته
ت��ون��س م �ن��ذ ع ��ام  .1957وف ��ي سلسلة
«ح �ك ��اي ��ات م ��ن رم� �ض ��ان» ال �ك��رت��ون �ي��ة،
سنقع على رجال بلباس أفغاني ،ونساء
م �ن �ق �ب��ات ،م ��ع خ �ط��اب س�ل�ف��ي وغ�ي�ب��ي!
وي ��رى ن��اش �ط��ون واخ �ت �ص��اص �ي��ون في
علم النفس والتربية أن ه��ذه البرامج
ال تخفي عالقتها بالخطاب السياسي

لـ«حركة النهضة» ،وهو «ما يتنافى مع
استقاللية اإلع�لام العمومي من جهة،
ومع طبيعة املجتمع التونسي من جهة
أخرى».
وف ��ي ن ��دوة ص�ح��اف�ي��ة ع�ق��دت�ه��ا أخ �ي �رًا،
قالت مديرة القناة إيمان بحرون اآلتية

اتهام مديرة
القناة الثانية بمحاباة
«حركة النهضة»
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م��ن «وك��ال��ة ت��ون��س أف��ري�ق�ي��ا ل�لأن �ب��اء»،
إن املحطة «ت�ت�ع��رض لحملة ممنهجة
ْ
م��ن أك �ث��ر م��ن ج �ه��ة ،م��ن ب�ي�ن�ه��ا َم ��ن هم
داخ ��ل م��ؤس�س��ة ال�ت�ل�ف��زي��ون الحكومية
وس� ��اء ه� ��م ن� �ج ��اح ال� �ق� �ن ��اة ع �ل��ى ال��رغ��م
م� ��ن ت� ��واض� ��ع إم� �ك ��ان ��ات� �ه ��ا .أم � ��ا ال ��ذي ��ن
يحاربونها من ال�خ��ارج ،فهم أصحاب
األجندات السياسية الذين يريدون ّ
زج
القناة في حرب ال عالقة لها بها كجهاز
إع�ل�ام��ي م�س�ت�ق��ل» .وأك� ��دت ب �ح��رون أن
ه� ��ذه ال �ح �م �ل��ة ت �ط ��رح أك �ث ��ر م ��ن س ��ؤال
ً
ع��ن خ�ف��اي��اه��ا ،وأع �ط��ت م �ث��اال« :عندما
ُعرضت السلسلة الكرتونية «حكايات
من رمضان» في العام املاضي ،لم تثر
االنتباه ول��م تتعرض للهجوم ،فلماذا
ُ
تنتقد اليوم؟».
ورغ ��م امل��وض��وع �ي��ة ال �ت��ي ق��د ت �ب��دو في
تصريحات م��دي��رة القناة ،شهد الخط
العام للمحطة تحوالت كبيرة في الفترة
األخ� � �ي � ��رة ،وخ� �ص ��وص ��ًا م ��ع ال �ح �ض��ور
الكثيف للملتحني واملحجبات في أغلب
برامجها .ويبدو أن بحرون تطمح إلى
مناصب أك�ب��ر ف��ي مؤسسة التلفزيون
الوطنية؛ إذ ّ
تعد القناة الثانية مجرد
ّ
باب لتقلد مناصب أهم في إدارة القناة
األول� � ��ى أو ف ��ي «م��ؤس �س��ة ال �ت �ل �ف��زي��ون
التونسية».
ّ
ي��ذك��ر ه�ن��ا أن ال �ق �ن��اة ال�ث��ان�ي��ة انطلقت
ب � ��أم � ��ر م� � ��ن ال � ��رئ � �ي � ��س امل � �خ � �ل � ��وع زي� ��ن
ال�ع��اب��دي��ن ب��ن ع�ل��ي ع��ام  ،١٩٩٥وك��ان��ت
تسمى «قناة  »٢١في إش��ارة إلى القرن
الحادي والعشرين ،وكانت مخصصة
ل�ل�ش�ب��اب ،ق�ب��ل أن ت�ت�ح��ول إل ��ى محطة
ث��ان�ي��ة ل�ل�ت�ل�ف��زي��ون ال�ت��ون�س��ي ال��وط�ن��ي
منذ س��ت س�ن��وات تقريبًا .وك��ان املدير
ال �ع��ام ال�س��اب��ق ل�ـ«م��ؤس�س��ة التلفزيون
التونسية» مختار الرصاع ،قد أعلن أن
ّاملحطة مخصصة للثقافة ،لكن يبدو
أنها تخلت عن ه��ذا الخيار بعد تولي
إيمان بحرون إدارتها.

◄ اغ� �ت ��ال م �س �ل �ح��ون م �ج �ه��ول��ون م �س��اء
اإلث �ن�ي�ن م �ق��دم ب��رام��ج ي�ع�م��ل ف��ي فضائية
يملكها محافظ نينوى أث�ي��ل النجيفي.
وقال مصدر أمني ّإن «مسلحني مجهولني
اق�ت�ح�م��وا م�س��اء اإلث �ن�ين م�ن��زل الصحافي
غزوان أنس في حي سومر شرقي املوصل
ً
وأردوه ق �ت �ي�لا ف ��ي ال� �ح ��ال» .وأض � ��اف ّإن
ً
«القوات األمنية فتحت تحقيقًا عاجال في
املوضوع» .ويعمل غزوان أنس مقدم برامج
في فضائية «سما املوصل» ،التي تبث من
املدينة نفسها .وب��دأ بث القناة ع��ام 2011
ويملكها محافظ نينوى اثيل النجيفي.
◄ ي�ش�ه��د ب��رن��ام��ج «ك �ل�ام ن ��واع ��م» على
 mbc1سلسلة تغييرات في موسمه الجديد
بعد رمضان .ويتردد ّأن أوكتافيا نصر
(ال �ص ��ورة) ستنضم إل��ى ف��ري��ق البرنامج

ّ
اإلعالمية
من دون أن يكشف إذا ما كانت
ّ
ّ
األميركية ستكون واح��دة من
اللبنانية ـــــ
«ال� �ن ��واع ��م» ،أم س �ت �ق��دم ف �ق��رة خ��اص��ة في
سياق الحلقات.
◄ اعتذرت قناة «القاهرة والناس» من
عادل أمام عن عدم قبول شرطه للظهور
في برنامج «زمن اإلخ��وان» لطوني خليفة.
وك ��ان «ال��زع �ي��م» ق��د ط�ل��ب م�ب�ل��غ  100ال��ف
دوالر ،وه��و الحد األدن��ى ال��ذي يوافق عليه
م��ن أج��ل الظهور تلفزيونيًاّ ،
لكن ميزانية
القناة لم تتحمل هذا املبلغ.

