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ثقافة وناس

تلفزيون

«تلفزيون لبنان»...

رادار

تلفزيون
الشعب
بيار أبي صعب
ال شك في أننا أهملناه كثيرًا ،ونسيناه كثيرًا ،بعناه
واشتريناهّ ،
تفرجنا بصمت على تدميره ثم هجرناه.
ّ
خناه باسم أوهام ّ
التطور .وكعادتناّ ،لم نكن نبيع
ونخون إال أنفسنا في نهاية األمر .سلمنا ذوقنا
ّ
ومخيلتنا وضميرنا ووجداننا الوطني وسلمنا
األهلي ووحدتنا ،مللوك الطوائف ،أو لديكتاتوريةّ
ً
السوقّ .
«تعرينا» مباشرة على الهواء ،ليحيا «لبنان
ّ
املبادرة ّ
الحرة»! ذات مرة كان عندنا رئيس حكومة
ّ
لديه محطته الخاصة ،إضافة إلى  49في املئة من
أسهم الشركة املساهمة املختلطة التي كانت تمتلك
«تلفزيون لبنان» (منذ  1996بات بالكامل ملك
ّ
تفرجنا عليهم بصمت ّ
اللبنانية)ّ .
يفرطون
الدولة
ّبتلفزيوننا :وهذا اسمه تواطؤ الضعيف أو العاجز.
قلبنا الصورة على محطات أخرى عصرية،
ومتطورة ّ
تقنيًا ،وأكثر جرأة وابتكارًا .تركناه يمضي
وحيدًا في «رحلته إلى الجحيم» بتعبير جان كلود
بولس أحد مدرائه .نسينا في العلبة القديمة صورًا
باألبيض واألسود ،لعصر ذهبي مجهض ،لوطن
يأخد
كسرته
أحالمه .هكذا هو اللبناني «الذي ّ
يسميه ّ
أمه ّ
عمه» .حاول فؤاد نعيم حني تسلم
القيادة أن يفعل شيئًا ،لكن ً
سدى .في الحقيقة
ما كان يحدث مع التلفزيون الوطني («العمومي»
الى حد بعيد ما حدث
في املغرب العربي)
يشبه ّ
ّ
اللبنانية كلها .هذه الدولة التي
ويحدث مع الدولة
ُ
ُ
الجماعات والطوائف وتكتالت
تتناهش مؤسسا ِتها
املصالح .تلفزيون لبنان قضمته الطوائف وقوى
َ
تراخيصها بمرسوم
األمر الواقع ،تلك التي انتزعت
ّ
الوطنية… في
مخالف للمنطق والقانون واملصلحة
أعظم ّ
عملية «محاصصة» على األثير! املشكلة أن
ّ
ّ
املصلحة الوطنية هي غير مصالح الطوائف ،حت ّى ـ ـ
بل خصوصًا ـ ـ حني تتحالف تلك الطوائف أو توقع
ّ
الوطنية هي
اتفاقات هدنة في ما بينها .املصلحة
ّ
الوطنية في
غير مصالح الطوائف ،لكن املصلحة
لبنان تصونها الطوائف .من الطبيعي إذًا أن ّ
يفرط
ّ
الوطنية .نأمل أال تصل اللعنة
الجميع باملصلحة
ّ
إلى «شركة كهرباء لبنان» قريبًاَ ،في ُ
فرطها حكام
ّ
«جمهورية املوز» ،لبيعها في سوق «الكسر» ،وقبض
«الكوميسيون».
لكن لنعد إلى تلفزيون لبنان .هناك اليوم أمل
بصحوة أو انبعاث ،في زخم العهد الجديد ،وحماسة
وزير اعالم يطمح إلى التحديث ،وظروف حكومة
تتوق إلى تعويض سياسات إفقار الطبقة الوسطى،
ومواصلة االستيالء على املوارد وتقاسم املغانم،
وتكريس نظام املاخور الطائفي .سمعنا وعودًا
واهية كثيرة من أسالف الوزير ملحم رياشي ،لكن
لسبب ما حني نسمع وعوده اآلن ،ينتابنا شعور
ّ
إنها اللحظة املؤاتية لبعث «تلفزيون لبنان» واحيائه.
ُ
ّ
عسانا ال نخذل هذه املرة! هل حان وقت استعادة
التلفزيون الوطني من قبل أصحابه ،أي الناس،
بغض النظر عن العقيدة واالنتماء واملذهب؟ تلفزيون
الشعب ،مدرسة املواطنة ،أمن املمكن اعادة االعتبار
ّ
األساسية (كالتعليم
إليه كإحدى املؤسسات
ّ
والصحة والخدمات العامة واألمن القومي) التي
بوسعها أن تصوغ الوجدان الوطني ،وتصنع السلم
ّ
الثقافية؟ نهضة نحتاجها
األهلي ،وتبعث نهضتنا
ّ
في مستنقع ّ
االستهالكية ،ودراكوال التكفيري
األمية
ّ
الذي يعتاش على دم اآلخر ،والتبعية الرعناء للنموذج
ّ
ّ
العربية.
بالهوية
الغربي املهيمن حتى فقدان الصلة
هل نحلم مجددًا بتلفزيون للجميع ،ال يخضع
لضغط السوق واالعالنات و«الرايتينغ» ،وال لوصاية
ملوك الطوائف؟ تلفزيون يعرف كيف يستقطب
املشاهدين ،ويحمي النوعية ،ويحيي االنتاج
الدرامي والوثائقي ،ويستثمر كنوز األرشف ،ويقدم
ّ
والرياضية والفنية
البرامج السياسية واالجتماعية
والثقافية الراقية .تلفزيون تعطى له االمكانات التقنية
ّ
ّ
واالنتاجية ،ويديره مجلس ادارة من
والبشرية
املحترفني املؤتمنني على املصلحة العامة ،ويرأسه
شخص غير فئوي ،مسكون بهاجس بناء اعالم ّ
حر
وخالق ومهني ومستقل ونقدي .ربما استرسلنا
في الحلم .لكننا «محكومون باألمل» ،وسنبقى
نطالب بـ «إصالح وتغيير» ..قد يبدآان من التلفزيون،
ّ
قبل البرملان حتى.

متى يعود اللبنانيون إلى شاشتهم الوطنية؟
في سابقة منذ تأسيسه في أواخر الخمسينياتّ ،
قرر
وزير اإلعالم ملحم رياشي تعيين رئيس مجلس إدارة
للتلفزيون بطريقة مختلفة عن السائد .إذ فتح باب
ّ
أمام جميع اللبنانيين عبر مجلس
للمنصب
ح
الترش
ُ
الخدمة المدنية ،وأقفل الباب قبل أيام على 138
يتم االتفاق على االسم قبل نهاية الشهر
طلبًا ،على أن ّ
الحالي .أما المخطط الذي وضعه للشاشة الرسمية،
فيقضي بإعادتها إلى قلب العصر ،من خالل جملة من
التغييرات .فهل تتحقق هذه المشاريع أم تبقى حبرًا
على ورق كما شهدنا لألسف في العهود السابقة؟
زكية الديراني
ك ـ ــل األن ـ ـ ـظـ ـ ــار م ـ ـصـ ـ ّـوبـ ــة ح ــالـ ـي ــا ُع ـلــى
ّ
(تلة ّ
الخياط) املقبل
«تلفزيون لبنان»
على مرحلة تغييرات مـهـ ّـمــة ،أبــرزهــا
تعيني رئيس مجلس إدارة جديد يكون
ّ
خـلـفــا ل ـطــال امل ـقــدســي .تـســلــم األخـيــر
قيادة التلفزيون عام  ،2013بعد وفاة
إبراهيم الخوري الذي أمضى نحو 12
عامًا في مركزه .يومها ،أصدر قاضي
األم ـ ــور املـسـتـعـجـلــة ف ــي ب ـي ــروت جــاد
معلوفّ ،قــرارًا قضى بتعيني املقدسي
ّ
استمرت أربع
مديرًا مؤقتًا .تلك املـ ّـدة
سنوات تقريبًا ،على أن يترك املقدسي
قــري ـبــا كــرس ـيــه ل ـي ـتـ ّـم ت ـع ـيــن شخص
مكانه.
ّ
ت ـخ ــط ــى امل ـق ــدس ــي ال ـف ـت ــرة الــزم ـن ـيــة
امل ـحــددة ل ــه ،وب ــات ضــروريــا إح ــداث
ت ـعــديــات ف ــي الـتـلـفــزيــون الــرسـمــي.
فكيف ستكون آلية التعيني املنتظرة؟
في خطوة هي األولى من نوعها منذ
تأسيس «تلفزيون لبنان» (تأسس
عــام  ،)1959قـ ّـرر وزيــر اإلعــام ملحم
ريــاشــي تعيني رئيس مجلس إدارة
للقناة بطريقة الفـتــة ومختلفة عن
التعيينات التي حصلت سابقًا .راح
ّ
ريــاشــي يفتش عــن طــرق أخــرى غير
التعيني املتعارف عليه مباشرة من
ّ
رئـيــس الـجـمـهــوريــة .وج ــد أن هناك
ّ
آلية متفق عليها من قبل الحكومة
لتعيينات وظائف الفئة األولى عبر
مـجـلــس الـخــدمــة املــدن ـيــة .مــن هــذا
ّ
التقدم
املنطلق ،فتح رياشي باب
لـلـمـنـصــب ع ـب ــر م ـج ـلــس ال ـخــدمــة
ا ُمل ــدنـ ـي ــة أم ـ ـ ــام ج ـ ّم ـي ــع ال ـل ـب ـنــان ـيــن،
وأق ـف ــل ب ــاب ال ـتــرشــح قـبــل أي ــام على
 138طلبًا من مختلف الطوائف .مع
العلم أن رئــاســة مجلس اإلدارة هي
عرفًا لطائفة الروم األرثوذكس وفق
املـحــاصـصــة الـطــائـفـيــة الـســائــدة في

النظام اللبناني.
وضــع مجلس الـخــدمــة شــروطــا عدة
لـلـمـنـصــب ،أه ـم ـهــا ال ـع ـمــر وال ـخ ـبــرة
اإلع ــام ـي ــة .أم ـ ّـا املــرح ـلــة الـثــانـيــة من
التعيني ،فتتمثل في دراســة طلبات
امل ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــن إلـ ـ ـ ــى رئـ ـ ــاسـ ـ ــة م ـج ـلــس
اإلدارة ،على أن يتبعه الحقًا اختيار
ّ
املتقدمني األوفر حظًا بواسطة لجنة
صغيرة تــدرس امللفات وتتألف من:
ري ــاش ــي ،وعـنــايــة عــز الــديــن «وزي ــرة
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـتـنـمـيــة اإلداريـ ـ ــة»،
وفــاط ـمــة ال ـصــايــغ «رئ ـي ـســة مجلس
ال ـخ ــدم ــة امل ــدنـ ـي ــة» .ت ـخ ـت ــار الـلـجـنــة
ثـ ــاثـ ــة أسـ ـ ـم ـ ــاء يـ ـع ــرضـ ـه ــا ري ــاش ــي
ع ـلــى ال ـح ـك ــوم ــة ،ل ـي ـتـ ّـم ف ــي الـنـهــايــة
االت ـف ــاق عـلــى اس ــم واح ــد فــي جلسة
ّ
مجلس الوزراء .مع العلم أن التعيني
املـنـتـظــر ق ــد ي ـتـ ّـم االتـ ـف ــاق عـلـيــه قبل
نـ ـه ــاي ــة الـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـحـ ــالـ ــي .ف ـ ــي ه ــذا
الـسـيــاق ،تـتـحـ ّـدث بـعــض املعلومات
لـ «األخبار» أنه ال اسم بــارزًا من بني
ّ
املتقدمني للمنصب ،بــل إن الجميع
ّ
م ـت ـســاوون فــي ه ــذه امل ـهــمــة .مــن بني
املرشحني أسـمــاء معروفة كــ :داليدا
داغ ــر (بــرنــامــج «ع سـطــوح بـيــروت»
ق ـن ــاة  ،)otvب ـس ــام أبـ ــو زيـ ــد (،)lbci

ّ
يقول رياشي إنه
سيكون تلفزيون
الشعب والمغتربين،
وسيصبح حاضرًا
في الشارع

جان قسيس (نقيب «ممثلي املسرح
والسينما واإلذاع ــة والتلفزيون في
لبنان» و«رئيس صندوق التعاضد
امل ـ ّ
ـوح ــد ل ـل ـف ـنــانــن») ،وب ـي ــار عـ ــازار،
ّ
إضافة إلى أسماء أخرى ّ يتم تداولها
في اإلعالم ،مع غياب ترشح املقدسي
ّ
ّ
تخطى السن املطلوبة ( 64عامًا)
ألنه
لذلك املركز بحسب الشروط املذكورة
في مجلس الخدمة .مع العلم أنه ّ
تم
مبدئيًا االتفاق على أعضاء مجلس
ّ
وسيتم اإلعالن عنهم
اإلدارة الستة،
مــع التعيني املنتظر .تلفت املصادر
لـ ـ ـ ـ «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» إل ـ ـ ــى أن الـ ـسـ ـن ــوات
األربـ ــع ال ـتــي أم ـضــاهــا امل ـقــدســي في
«تـلـفــزيــون لـبـنــان» كــانــت مثمرة من
ال ـن ــاح ـي ــة ال ـت ـق ـن ـي ــةّ ،
أي اس ـت ـق ــدام
ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرات وآالت ت ـص ــوي ــر
وت ـغ ـي ـي ــر الـ ــدي ـ ـكـ ــورات .لـكــن
ه ــذه ال ـخ ـطــوة اإلي ـجــاب ـيــة،
ك ـ ــان ـ ــت تـ ـنـ ـقـ ـصـ ـه ــا ش ـب ـك ــة
ب ــرمـ ـج ــة مـ ـتـ ـن ـ ّـوع ــة ت ـجــذب
ّ
وتشد انتباهه .من
املشاهد
ه ــذا امل ـن ـط ـلــق ،ال ينقص

ّ
تضم
«تلفزيون لبنان» سوى برمجة
وجوهًا إعالمية معروفة وتستفيد
من خبرات الخريجني من الجامعات.
يحتاج «تلفزيون لبنان» إلــى دمــاء
ُ
ج ــدي ــدة ت ـح ــدث ب ـعــض ال ـح ــرك ــة في
كواليسه ،وتخرجه مــن أزمـتــه التي
غ ــرق فيها مـنــذ س ـنــواتّ ،
وأدت إلــى
ضعف حضوره بني القنوات املحلية.
لــذلــك ،إن الـتـعـيــن املـنـتـظــر سيكون
بـمـثــابــة فــرصــة جــوهــريــة للنهوض
بالتلفزيون وتثبيت تــواجــده على
ّ
جــدول اهتمام املتابع .كما أن هناك
ً
أم ــا كـبـيـرًا بتحقيق حـلــم التغيير،
ّ
ألن األرضـ ـي ــة ج ــاه ــزة ّ م ــن الـنــاحـيــة
ّ
الـتـقـنـيــة .أم ــا فــي ال ـشــق املـ ــادي ،فــإن
ميزانية التلفزيون مقبولة ألن وزارة
تخصص له ميزانية ّ
ّ
محددة.
اإلعالم
ّ
كـ ـم ــا أن اسـ ـت ــدي ــوه ــات ال ـح ــازم ـي ــة
جـ ــاهـ ــزة ل ـل ـع ـمــل ل ـت ـص ــوي ــر غــال ـب ـيــة
الـبــرامــج ،وهــي اسـتــديــوهــات كبيرة
متعددة.
يمكن اإلفادة منها بطرق
ّ
في هذا السياق ،كان ال ّ
بد من التوقف
عند رأي وزيــر اإلعــام ملحم رياشي
ّ
وال ـخ ــط ــة املـسـتـقـبـلـيــة ال ـت ــي يملكها
الشاشة الرسمية .يشير ريــاشــي في
ّ
ّ
«التقدم
حديث إلى «األخبار» إلى أن
لرئاسة مجلس إدارة «تلفزيون لبنان»
فـيـهــا الـكـثـيـ ّـر مــن الـشـفــافـيــة ،وسـيـتـ ّـم
اختيار املــرشــح بطريقة مهنية وفقًا
ّ
ل ـل ـشــروط» .وي ـض ـيــف« :إن الـنـهــوض
ب ـ ـ «ت ـل ـفــزيــون ل ـب ـنــان» ه ــو مـشــروعــي
وحـ ـلـ ـم ــي .لـ ــن يـ ـك ــون ال ـت ـل ـف ــزي ــون إال
تلفزيون الشعب اللبناني واملغتربني،
وسـيـصـبــح ح ــاض ـرًا ف ــي الـ ـش ــارعّ .لن
ي ـكــون مـنــافـســا لـبــاقــي ال ـق ـنــوات ألن ــه
يتمتع بميزات خاصة به ،بل سيكون
شاشة حضارية وترفيهية وإخبارية
ت ـح ـتــرم ع ـقــل امل ـش ــاه ــد ،وت ــدخ ــل إلــى
بـيــوت اللبنانيني بـكــل ثـقــة» .أمــا عن
ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ف ــي إدارة ال ـت ـل ـف ــزي ــون،
ّ
فـيـكـتـفــي ري ــاش ــي ب ــال ـق ــول« :إن هــذا
امل ـن ـصــب س ـي ـكــون لـلـشـخــص الـكـفــوء
فقط» .وعن التعديالت املنتظرة بعد
انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ،يشير
رياشي إلــى أنــه «ســوف ّ
يتم استقدام
ّ
إعالميني جدد لتقديم برامج متنوعة
م ـن ـه ــا ت ــرف ـي ـه ـي ــة وم ـس ـل ـي ــة .ســأضــع
الخطة العريضة للتلفزيون ،ووزيــر
اإلع ـ ــام الـ ــذي س ـيــأتــي ب ـع ــدي ســوف
ُيكمل هــذا الطريق» .إذًا ،يـ ّ
ـردد بعض
العاملني فــي املـجــال اإلعــامــي مقولة
ّ
ّ
«إن «تلفزيون لـبـنــان» فيه موظفون
ي ـ ـفـ ــوق ع ـ ــدده ـ ــم ع ـ ـ ــدد مـ ـش ــاه ــدي ــه».
ع ـب ــارة واق ـع ـيــة نــوعــا م ــا ،لـكــن هـنــاك
أم ــل ب ـح ـصــول «ن ـف ـضــة» ف ــي املـحـطــة
ـان مرحلة
الــرسـمـيــة .فـهــل يشهد لـبـنـ ّ
إعـ ــام ـ ـيـ ــة ذه ـ ـب ـ ـيـ ــة وي ـ ـت ـ ـحـ ــقـ ــق ح ـلــم
الـلـبـنــانـيــن بـتـلـفــزيــون رس ـم ــي قــوي
ّ
وي ـ ـج ـ ــاري الـ ـعـ ـص ــر ،أم أن الـ ــوعـ ــود
ال ـت ــي ت ـط ــرب ل ـهــا اآلذان ،سـتـبــددهــا
املـ ـ ـح ـ ــاصـ ـ ـص ـ ــات م ـ ـ ــن ك ـ ـ ــل األش ـ ـ ـكـ ـ ــال
واألنواع؟
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