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ــا ...حرب اإلبادة لن تقع!
ّ
عائدات اإلعالنات ،رغم أنهما يديران
ً
ً
ـاال ضـخـمــة ت ـ ّ
ـدر عليهما أم ــواال
أع ـم ـ
طائلة.
ت ـط ـب ـي ــق «سـ ـ ـن ـ ــاب شـ ـ ـ ــات» ل ـ ــن يـقــف
ّ
متفرجًا .أكدت الشركة األم في بداية
الشهر الحالي عن إبرام صفقات مع
محطات وشركات إنتاج تلفزيونية
ّ
لـ ـ ـ ـب ـ ـ ــث بـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج عـ ـ ـب ـ ــر الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق
امل ـت ـخ ـص ــص فـ ــي ع ـ ــرض وم ـش ــارك ــة
الـ ـ ـص ـ ــور وال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــوات الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة.
وم ـ ــن ب ــن ه ـ ــذه امل ــؤسـ ـس ــات ،ن ــذك ــر:
 ،NBCUniversalو،A+E Networks
و«ديـ ـسـ ـكـ ـفـ ـي ــري» ،و«ه ـي ـئ ــة اإلذاعـ ـ ــة
البريطانية» ،و ،ABCو ،ESPNوفق
م ــا أك ــدت «وول سـتــريــت ج ــورن ــال».
وأش ـ ــارت الـصـحـيـفــة األمـيــركـيــة إلــى
مـعــايـيــر ال ـع ـمــل م ــع «س ـن ــاب ش ــات»
بسيطة :اإليـجــاز ،ومشاركة الناس،
وعدد كبير من الحلقات ،فيما هناك
مساحة لكل األن ـمــاط واألش ـكــال من
دون الحاجة إلى الكثير من املال.
«موت التلفزيون» عبارة ّ
تتردد كثيرًا
منذ زمن .لكن في معرض مقال نشره
في التاسع من هذا الشهر على موقع
«بزنس إنسايدر» ،لفت روبــرت إلدر
ّ
ّ
إلى أن هذا غير صحيح ألن الشاشة
ّ
ّ
الفضية «تتطور وتتوسع عبر برامج
تعتمد على مصادر جديدة لألخبار
يتم الــوصــول إليها بـطــرق حديثة».
واستشهد املقال بتقرير ّ
مفصل أعده
محلل األبـحــاث فــي ،BI Intelligence
ديـ ـ ــان م ــورت ـن ـس ــن ،ح ـ ــول مـسـتـقـبــل
التلفزيون ،وكيفية ّ
تبدل الـ «ترندات»
املتعلقة بــاملـشــاهــدة ،واالش ـتــراكــات،
واإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات ،إل ـ ــى ج ــان ــب مـ ــا الـ ــذي
ي ـشــاهــده ال ـن ــاس وع ـبــر أي منصات
ف ـ ــي ظ ـ ــل اب ـ ـت ـ ـعـ ــادهـ ــم ع ـ ــن الـ ـش ــاش ــة
ّ
ال ـص ـغ ـي ــرة .أب ـ ــرز ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي رك ــز
ّ
عليها تتلخص ب ــأن تـعـ ّـرض الناس
للمحتوى اإلعالمي صار أكبر من أي
وقت مضى ،لكنه أضحى على شكل
نزوح الفت إلى السوشال ميديا التي
تمكنهم من الحصول على املحتوى
في الوقت الذي يريدونه .يترافق هذا
مع لجوء إلى يوتيوب و«نتفليكس»
و«هولو» و«أمــازون» وخدمات البث
الــرقـمــي املـبــاشــر (الي ــف ستريمينغ)
عـ ـب ــر املـ ـنـ ـص ــات االف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة .كـمــا
ّ
أن م ـع ـ ّـدل ال ــوق ــت الـ ــذي ي ـشــاهــد فيه
ال ـب ــال ـغ ــون األم ـي ــرك ـي ــون ال ـت ـل ـفــزيــون
بالعامني
تــراجــع  18دقـيـقــة مـقــارنــة
ّ
الفائتني (نسبة  6في املئة) ،مما يؤثر
سلبًا على اشتراكات الكابل وعائدات
اإلعالنات.
لكن نتائج هذا الواقع ليست سلبية
ب ــال ـك ــام ــل بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـش ــرك ــات
املرئية الكبيرةّ .
تغير مزاج املشاهدين
دفع املؤسسات املتلفزة الشهيرة في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة إل ــى ال ـع ـمــل على
ت ـط ــوي ــر م ـ ــواده ـ ــا مـ ــن خـ ـ ــال إن ـت ــاج
مـحـتــوى خ ــاص بـجـمـهــور املــوبــايــل،
والتعاون مع شركات إعالمية رقمية
مبتكرة.
ِ
ّ
إضــافــة إلــى ذل ــك ،بــدأ مــوزعــو الكابل
توفير بــدائــل للزبائن غير الراغبني
ّ
وشدد
في شراء حزم تلفزيون كاملة.
ّ
مــورت ـن ـســن ع ـلــى أن ش ـ ــراء إ ّع ــان ــات
ال ـبــرنــامــج الـتـلـفــزيــونـيــة م ــث ــل  4في
امل ـئــة فـقــط م ــن م ـيــزان ـيــات اإلع ــان ــات
الـتـلـفــزيــونـيــة ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحـ ّـدة
في ّ  2.5( 2015مليار دوالر) ،غير أنه
مرشح لالرتفاع إلى  17في املئة (10
مليارات دوالر) بحلول عام  .2019ما
يـحــدث فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة حاليًا
يعطي صورة تقريبية ّ
عما يجري (أو
سيجري) في الغرب بشأن التلفزيون
وال ـســوشــال مـيــديــا ،لـكــن أي ــن الـعــالــم
العربي من هذه التحوالت؟

الشاشة اللبنانية:
متالزمة نكران الواقع
زينب حاوي
يمكن بسهولة وصــف  2015ومــا تــاه ب ـ «الـكــارثــي»
ّ
عـلــى صـعـيــد اإلع ــام فــي لـبـنــان ،بـعــدمــا ه ــزت األزم ــة
االقتصادية عرشه بعد «الربيع العربي» إثر تراجع
ال ـعــاّئــدات فــي س ــوق اإلع ــان ،وش ـ ّـح امل ــال الـسـيــاســي،
وتــأثــر اإلع ــام الخليجي بــانـخـفــاض أس ـعــار النفط.
ً
األزمــة التي طالت الصحف وصلت قبال إلــى اإلعــام
امل ــرئ ــي الـ ــذي ات ـحــد ف ــي ظ ــاه ــرة نـ ــادرة قـبـيــل عــامــن،
في محاولة لشحذ الدعم الحكومي الــازم .فخرجت
ً
مثال فكرة دفع املواطن دوالرًا واحدًا مقابل مشاهدة
الـقـنــوات املـحـلـيــة ،وشـهــدنــا أيـضــا األزم ــة الـتــي دارت
بني أصحاب الكابالت والقنوات على خلفية املطالبة
بحقوق األخيرة في البث ،واقـتــراح جمعها في باقة
واح ــدة مــدفــوعــة .طـبـعــا ،كــل ه ــذه االق ـتــراحــات ذهبت
أدراج الريح ،ومعها أبرز مشاريع االنتقال إلى البث
الرقمي الذي كان ُيفترض أن ينتهي في  ،2013ويتيح
فــرصــا أم ــام ال ـق ـنــوات فــي الــربــح وامل ـ ــردود اإلعــانــي،
إض ــاف ــة إل ــى خ ـلــق ت ـع ـ ّـددي ــة إعــام ـيــة م ــن خ ــال ال ـكـ ّـم
ّ
الترددات عليه.
الهائل من
وفـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي اتـ ـج ــه فـ ـي ــه الـ ـع ــال ــم إلـ ـ ــى زيـ ـ ــادة
االس ـت ـث ـمــار وال ـت ـســويــق ع ـبــر امل ـن ـصــات االجـتـمــاعـيــة
والــرق ـم ـيــة ،وت ـقــديــم خ ــدم ــات م ـنـ ّـوعــة للمتصفحني/
ات ،يبدو هذا االتجاه متعرجًا في لبنان ،مع دخول
هذه الشاشات أخيرًا بثقلها إلى هذه املنصات ،عبر
خدمة البث املباشر ،عبر مواقعها اإللكترونية أو عبر
السوشال ميديا ،ال ّ
سيما فايسبوك.
بـ ــدأت ه ــذه ال ـخــدمــة تـنـشــط م ــع ط ــرح امل ــوق ــع األزرق
للـ  ،live streamingوراح ــت وج ــوه إعــامـيــة وقـنــوات
ت ـس ـت ـخــدم ـهــا ع ـل ــى ن ـح ــو ت ـج ــري ـب ــي ،ول ــوق ــت قـصـيــر
نـسـبـيــا ،نــاقـلــة بــال ـصــورة وال ـص ــوت م ــا ي ـحــدث على
ّ
الشاشة ،أو خالل بداية برنامج ما .علمًا بأن اعتماد
هذه الخاصة زاد خالل رمضان العام املاضي ،بغية
الترويج للبرامج ولألعمال الدرامية مع اشتداد ّ
حدة
املنافسة.
ال ـيــوم ،بتنا نشهد اخـتــافــا فــي طــريـقــة االسـتـخــدام،
إذ بــدت الوجهة مركزة أكثر على هــذه املنصات ،من
نـقــل مـبــاشــر لـلـبــرامــج ون ـش ــرات األخـ ـب ــار ،م ــا يـجــري
فــي كــوال ـيــس بـعــض ال ـبــرامــج فــي ف ـتــرات االس ـتــراحــة
اإلع ــان ـي ــة ،إم ــا عـلــى فــايـسـبــوك أو إن ـس ـت ـغــرام .حتى
أن ب ـع ــض هـ ــذه ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــات أض ـح ــت ت ـن ـتــج م ــواد
بـصــريــة ســريـعــة تــواكــب الـعـصــر الــرقـمــي ،فـهــل ّ
تمهد
ّ
هذه الخدمة النتهاء عصر التلفزيون؟ أم أنها حاليًا
ّ
ّ
مجرد أداة مساعدة للترويج للمحتوى املقدم؟ ومع
غياب االستراتيجية لهذا االسـتـخــدام الــذي ينقصه
كـمــا سـنــرى امل ــردود امل ــادي ،هــل سنصبح أم ــام أزمــة
أخرى ،إلى جانب األزمة االقتصادية األساسية التي
تعصف بالقنوات؟
سـلـسـلــة أس ـئ ـلــة وإش ـك ــال ـي ــات ،ت ـطــرح نـفـسـهــا ال ـيــوم،
مع تراجع دور التلفزيون الــذي لم تتضح بعد املـ ّـدة
الزمنية النطفائه ،ومــع لجوء املشاهدين للمنصات
االفـتــراضـيــة ،خصوصًا الـشـبــاب الــذيــن يبحثون عن
خدمات وطرق أكثر راحة وسرعة وتخصصية.
ج ــول ــة ع ـلــى ب ـعــض رؤس ـ ــاء م ـجــالــس إدارة املـحـطــات
اللبنانية واملولجني بالشؤون اإللكترونية ،تكشف لنا

مدى ّصعوبة االستثمار املــادي اليوم في هذا العالم.
كما أنه من الصعب االتكاء على هذه املنصات بسبب
خدمة اإلنـتــرنــت الــرديـئــة والباهظة الثمن فــي لبنان.
فيظهر في النهاية بؤس آخر يخفي أي نقطة أمل في
خروج هذه القنوات من أزمتها.
رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ّ  ،nbnق ــاس ــم س ــوي ــد ،ي ـصــف لـ
«األخبار» ما يجري بأنه «مرحلة انتقالية» ،بني امليديا
ّ
التقليدية وال ـجــديــدة ،ويــؤكــد بـكــل شفافية أن الحل
يكمن في «التشفير وبيع املحتوى» ،ما ّ
يعد صعبًا في
لبنان ،ال ّ
سيما مع ذهــاب شركات اإلعــان الــى العالم
ّ
الــرقـمــي .وبــالـتــالــي ،بــاتــت ه ــذه الـقـنــوات م ـهــددة أكثر
ّ
اليوم بشأن تأمني عائداتها .يركز سويد على ضرورة
بـلــورة خريطة مستقبلية للتلفزيونات فــي تعاملها
مع املنصات اإللكترونية nbn .بدأت منذ فترة بتعزيز
مـنـصــاتـهــا عـلــى ال ـســوشــال م ـيــديــا ،إل ــى جــانــب النقل
املباشر لبرامجها السياسية عبرهاُ ،بعيد انتقالها
إلى البث عبر التقنية العالية الدقة ( ،)HDتأكيدًا على
أهـمـيــة ال ـصــورة ونـقــائـهــا فــي الــدرجــة األولـ ــى ،لتكون

ّ
ترى القنوات المحلية أن استخدام
مواقع التواصل سينحصر بالترويج
وتأمين المستخدمين الدائمين

(باول كوكزينسكي ــ بولندا)

ّ
البث المباشر في األوقات الصعبة
لخدمة البث املباشر فوائد أخــرى غير الترويج وجــذب املتابعني .في لبنان ،ال يــزال اإلعــام
والشعب متخندقني سياسيًا ومذهبيًا ،فيما الفوضى على يد أصحاب الكابالت غير الشرعية.
ّ
معينةُ ،ت ّ
على خلفية بثها تقارير إخبارية ّ
هدد «الجديد» بني الحني واآلخــر بقطع بثها عن
مناطق ّ
عدة .لكن هذه املحطة لجأت إلى أسلوب بديل للوصول إلى الناس .في شباط (فبراير)
ُ
املاضي حني ّ
تعرضت العتداء وقطع بثها ،لجأت فورًا إلى خدمة البث املباشر ،مستعينة أيضًا
ّ
بالبث األرضي التقليدي ( .)Antennesوقبل فترة ،واجهت موقفًا مشابهًا .بمجرد قطع بثها،
ّ
ّ
ذكرت «الجديد» املتابعني عبر خدمة األخبار العاجلة بالدخول إلى بثها اإللكتروني املباشر.
ّ
أما فضائيًا ،فلعل أبــرز القضايا إيالمًا محاصرة «املنار» التي أنزلتها «عربسات» و«نايل
ّ
َ
سات» عن َ
الصناعي ْي ألسباب سياسية واضحة .محاصرة «املنار» فضائيًا ،أثرت
قمر ْيهما
ّ
عليها ،غير أنها سرعان ما دعت املتابعني إلى اللجوء إلى خدمة البث املباشر ،إما على موقعها
اإللكتروني أو على منصاتها االجتماعية ّ
وأهمها فايسبوك.

«صورة بتحكي» ،كما يردف سويد.
ي ـب ــدو رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدراة «امل ــؤسـ ـس ــة الـلـبـنــانـيــة
لـ ــإرسـ ــال» ،ب ـي ــار ال ـض ــاه ــر ،م ـت ــأث ـرًا ب ـمــا وص ــل إلـيــه
العالم من تقدم تكنولوجي واستثمار في هذا املجال.
«هذه التكنولوجيا باتت تحيط بنا ،خصوصًا على
هواتفنا النقالة وأجهزتنا الذكية» .ويضيف« :نقتقد
ه ــذا الــواقــع فــي لـبـنــان ال ـيــوم ،نـظـرًا إل ــى س ــوء خدمة
اإلنـتــرنــت ،وضـعــف إمكانية االستثمار اإللكتروني،
في وقت يستحوذ فيه فايسبوك وغوغل على غالبية
ً
ح ـص ــص اإلعـ ــانـ ــات ف ــي الـ ـع ــال ــم» .وال يـ ــرى سـبـيــا
لإلنقاذ ،سوى بـ «انتقال القنوات إلى العالم الرقمي،
مع تشريع حكومي لذلك».
أم ــا «ال ـجــديــد» ،فـتـحــاول إرس ــاء ت ــوازن بــن الـشــاشــة
واإلن ـتــرنــت ،على صعيد إنتاجها فـيــديــوات سريعة
وقصيرة ومقتضبة على طريقة خدمة ( +AJالتابعة
ل ـق ـنــاة «الـ ـج ــزي ــرة) ،ت ـح ــوي مـ ــواد اج ـت ـمــاع ـيــة وفـنـيــة
وسياسية ّ
منوعة .وتحاول القناة نقل هذه املواد إلى
الشاشة بهدف تفعيل هذه األخيرة .هذا «التبادل» إن
صح التعبيرُ ،يخبرنا عنه مدير املوقع اإللكتروني
ّ
للمحطة رام ــي األم ــن ،ال ــذي يــرى أن املستخدم بات
«يريد مادة سريعة غير مملة ،تصل إليه بأقل من 40
ثانية ،مع وصــول أرقــام أوقــات التصفح للمستخدم
الواحد إلى  20ثانية فقط» .ومع صعوبة تحقيق هذه
الفيديوات القصيرة وتطبيقها على نشرات األخبار،
يسعى موقع «الجديد» اليوم ،ومن خالل استثماره
للسوشال ميديا ،إلــى بث أربعة فيديوات في اليوم
ال ــواح ــد عـلــى ه ــذا الـنـســق ،عـلــى أن نـشـهــد مــع حلول
رم ـضــان بــث حــوالــى  60حـلـقــة تــم إنـتــاجـهــا مسبقًا،
ّ
تـتـعــلــق مـبــاشــرة بـمــواضـيــع ونـصــائــح ح ــول الـصــوم
والطعام.
والطب
ّ
قبل أشهر ،دشنت  mtvخدمة تقديم نشرة أخبارها
املسائية بدقيقة واح ــدة عبر املنصات االجتماعية.
ي ـل ـفــت امل ــدي ــر ال ـت ـق ـنــي ملــوق ـع ـهــا اإلل ـك ـت ــرون ــي ج ــورج
ّ
ص ـف ـي ــر ،إلـ ــى أن وضـ ــع قـ ـن ــاة املـ ـ ـ ّـر ث ـق ـل ـهــا ع ـل ــى ه ــذه
السوشال ميديا يعود إلى تأمني «ترويج لبرامجها
ومختلف ما تبثه هذه الشاشة» .ومع غياب املقدرة
على االستحواذ على مردود مادي من خالل هذا البث
املباشر ،تتكل املحطة على دعوة املتصفحني/ات إلى
متابعة البرمجة أو أي حدث عبر أخبارها العاجلة،
ما «يساهم في زيادة نسب املشاهدة» ،على ّ
حد قول
صفير.
إذًا ،تبدو جلجلة اإلعــام املرئي في لبنان مستمرة،
ّ
في ظل بحث القنوات عن أي مخرج تسد فيه عوزها
االقتصادي الحاد.
تعتمد ه ــذه املــؤسـســات عـلــى مــواقـعـهــا اإللـكـتــرونـيــة
ل ـبــث مـ ــوادهـ ــا ،ولـ ــإفـ ــادة م ــادي ــا م ــن اإلعـ ــانـ ــات .أمــا
عـلــى الـســوشــال مـيــديــا ،فينحصر دوره ــا بالترويج
للشاشة التقليدية ،أو تأمني مستخدمني/ات دائمني.
ورغــم إنـكــار املـســؤولــن فــي الـقـنــوات لتشكيل ال ـ live
ً
 streamingومــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــا ّعــي بــديــا من
ّ
التلفزيون ،مؤكدين أن دوره ــا سيتمثل باملساعدة
فقط ،ستحسم السنوات املقبلة مسألة انتهاء الشاشة
الصغيرة ،خصوصًا مــع انـحـصــار املـشــاهــدة عبرها
ّ
محددة (املتقدمون في السن) ،إلى جانب
بفئة عمرية
آخرين يلجأون إليها ملتابعة نشرات األخبار فقط.

سالم الزعتري
يهرب إلى األمام
مــن املنتظر أن نشهد والدة قـنــاة  Blue Cactusاإللـكـتــرونـيــة فــي أيلول
(سبتمبر) ،على يد املخرج واملنتج ّ
ومقدم البرامج اللبناني سالم الزعتري.
ّ
ّ
يشرح لنا ّأن هذه القناة تضم قنوات عدة متخصصة ،تتوجه إلى الداخل
والـعــالــم الـعــربــي .وت ـهــدف إل ــى تـقــديــم املـعـلــومــات بطريقة علمية تفاعلية
وبــالـصــوت وال ـص ــورة ،مــن ضمنها الـنـقــد الـســاخــر .إذًا ،يـضــع الــزعـتــري
ثقله في العالم اإللكتروني ،ويرى ّأن املستقبل سيكون مرتبطًا بما يريد
املشاهد متابعته ،وفــي الــوقــت الــذي يناسبه ،تمامًا كاملبدأ الــذي تعتمده
منصات أجنبية ّ
عدة ،على رأسها «نتفليكس» األميركية .وهذا ما يبرز في
برنامجه  bbchiعبر «املؤسسة اللبنانية لإلرسال» ،فالتفاعل معه أعلى
على املنصات االفتراضية مقاربة بالشاشة التقليدية.

