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ّ
ّ
اللبنانيون أنهم محور اهتمام الالعبين األساسيين على الساحة الدولية ،وقد
يظن
ّ
الوقت الذي
في
لكن
ًا.
د
غ
انتخاباتهم
إلى
تتجه
العالم
حول
الميديا
أنظار
أن
يعتقدون
ً
تجلس فيه المنطقة على فوهة بركان قد ينفجر قريبًا ،هل هذا هو الواقع فعال؟

كيف يواجه اإلعالم األجنبي استحقاقنا اإلنتخابي؟

عرض جانبي في انتظار «االنفجار الكبير»!
نادين كنعان
ت ـق ـت ــرب ص ـن ــادي ــق االق ـ ـتـ ــراع م ــن فتح
أبوابها أمــام جميع اللبنانيني في كل
أنحاء البالد ،غدًا األحــد ،فيما تستنفر
وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام ل ـت ـغ ـط ـيــة «ال ـ ـعـ ــرس
ّ
تسع
الديمقراطي» النيابي األول منذ ّ
سنوات .وفيما من الطبيعي أن تتجند
امليديا املحلية لنقل مجريات الحدث،
تتجه األنظار إلى تلك األجنبية ومدى
اهـتـمــامـهــا ب ـمــا ي ـجــري ف ــي ه ــذا ّالبلد
ّ
الصغير .ال ّ
شك في أن اللبنانيني يظنون
ّ
أنهم مالئو الدنيا وشاغلو الناس ،لكن
ّ
من الواضح أن عليهم إعادة التفكير في
ً
ذلك قليال .في مقابل بعض املؤسسات
التي ّ
خصت االنتخابات املرتقبة بفرق
عمل ومـســاحــات واف ــرة عبر منابرها،
ً
كمحطة «فــرانــس  »24الفرنسية مثال،
تتعامل أغلبية التلفزيونات والصحف
ّالغربية األخرى مع ما يحدث هنا على
أنه «عرض جانبي» ،مقارنة بما ينتظر
املنطقة من ّ
تطورات ،بدءًا باالنتخابات
ّ
الـعــراقـيــة فــي  12أي ــار (مــايــو) الحالي،
ً
انتهاء بأرجحية انهيار االتفاق
وليس
الـنــووي بني الــواليــات املتحدة وإيــران،
م ــع حـســم الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
تــرامــب قـ ــراره فــي ه ــذا الـخـصــوص في
ّ
بالتطورات املتعلقة
اليوم نفسه ،ناهيك
بنقل ال ـس ـفــارة األمـيــركـيــة رسـمـيــا إلــى
ال ـق ــدس املـحـتـلــة ف ــي ّ 14أيـ ـ ــار .ه ــذا ما
تشير إليه أج ــواء مراسلي املؤسسات
األجنبية املوجودين في بيروت ،وفي
مقارهم الرئيسية في بلدانهم ّ
ّ
األم.
لـ ـ ــن تـ ـتـ ـع ــام ــل صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «لـ ــومـ ــونـ ــد»
الـفــرنـسـيــة م ــع االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
ّاللبنانية كحدث استثنائي ،خصوصًا
أنها ليست ذات أهمية كبيرة بالنسبة
إلـ ــى ال ـج ـم ـهــور ال ـف ــرن ـس ــي .هـ ـك ــذا ،من
املـ ـ ـ ّ
ـرجـ ـ ــح أن ي ـك ـت ـف ــي مـ ــراسـ ــاهـ ــا فــي
بيروت ،لور ستيفان وبنجامني بارت،
بتغطية «م ـع ـتــادة» للنتائج ،وف ــق ما
يؤكد بــارت فــي اتـصــال مــع «األخـبــار».
يأتي ذلك بعد سلسلة مقاالت نشرتها
الجريدة التي كانت توضع في املاضي
ف ــي خــانــة «ي ـســار ال ــوس ــط» ،وتـنـ ّـوعــت
بــن مقابلة حــول األج ــواء االنتخابية
م ــع م ــدي ــر «م ـع ـهــد ال ـع ــاق ــات الــدول ـيــة
واالستراتيجية» فــي بــاريــس وأستاذ
العالقات الدولية في «جامعة القديس
يوسف» في بيروت ،كريم إميل بيطار،
باإلضافة إلــى أخــرى عن وضــع «حزب
الله» في دائرة بعلبك ـ الهرمل ،وأخرى
عــن سعد الحريري وإمكانية رئاسته
الحكومة املقبلة ،على أن تليها رابعة
عن تيمور جنبالط ،في انتظار املقال
ال ـشــامــل الح ـقــا ع ــن ال ـن ـتــائــج ،وم ــن ثم
تـحـلـيـلـهــا .يـسـتـبـعــد ب ـ ــارت أن تـخــرج
تغطية «لــومــونــد» عــن هــذا اإلط ــار ،إال
«ف ــي ح ـ ّـال حـ ــدوث م ـف ــاج ــآت» ،مـشـيـرًا
إلـ ــى ت ــأث ــر ل ـب ـنــان ال ـس ــري ــع ب ـت ـط ـ ّـورات
ّ
ما بني إيران والواليات
املنطقة (وال سي ّ
امل ـت ـح ــدة) ،غـيــر أن ــه ال ي ــزال حـتــى اآلن
«مـ ـحـ ـمـ ـي ــا م ـ ــن تـ ــداع ـ ـيـ ــات ال ـت ـص ـع ـيــد
اإلقليمي».
ّ
ف ــي امل ـقــابــل ،ي ـبــدو أن لـ ـ «ف ــران ــس »24
أجـ ـن ــدة أخـ ـ ـ ــرى .ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ع ــدم

اهتمام الداخل الفرنسي بحدث لبناني
ّ
تتوجه الشبكة التابعة
محلي مماثل،
لإلعالم الخارجي الفرنسي إلى جمهور
عربي عريض ،و«تحرص على تغطية
كــل األح ــداث املشابهة حيث تستطيع
فــي الـشــرق األوس ــط والـعــالــم العربي»،
ك ـم ــا ت ـق ــول ل ـن ــا اإلع ــامـ ـي ــة الـلـبـنــانـيــة
العاملة فيها كــوزيــت إبــراهـيــم .قادمة
ّ
من باريس ،حطت األخيرة أمس برفقة
فريق عمل كامل في بيروت ،إلى حيث
سينقلون برنامج «النقاش» بالعربية
والفرنسية واإلنكليزية ،على أن ّ
تقدم
الـقـنــوات الناطقة باللغات الـثــاث مع
موفديها الخاصني وشبكة مراسليها،
ن ـشــرات خ ـ ّ
ـاص ــة .كــذلــك ستنقل بالبث
ّ
املباشر النتائج األولية وردود األفعال،
م ـص ـح ــوب ــة ب ــالـ ـع ــدي ــد مـ ــن املـ ـق ــاب ــات
وال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـت ــي ت ـك ـ ّـم ــل ال ـبــرم ـجــة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،ويـ ـمـ ـك ــن م ـتــاب ـع ـت ـهــا عـلــى
الشاشة الصغيرة واإلنترنت ومواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي .هـكــذا ،سنكون
غدًا األحد على موعد مع تغطية خاصة
مباشرة ( 16:00بتوقيت بيروت) على
ً
مساء
مدى ساعة ،تليها عند السابعة
نشرة إخبارية أطول من العادة ملتابعة
إقـفــال صناديق االق ـتــراع مـبــاشــرة ،مع
ض ـي ــوف ف ــي االسـ ـت ــودي ــو وم ــداخ ــات
م ـب ــاش ــرة مل ــوف ــدات ـه ــا الـ ـخ ــاص ــات إل ــى
ه ـن ــاك :ك ــوزي ــت إب ــراه ـي ــم (بــال ـعــرب ـيــة)،
وس ـت ـي ـفــانــي أن ـ ـطـ ــوان (بــال ـفــرن ـس ـيــة)،
وســانــام شــانـتـيــاي (بــاإلنـكـلـيــزيــة) ،ثم
نـشــرات خاصة ّ
تقدمها حسنية مليح
(بالعربية ـ ـ  20:00إلــى  ،)21:30وكلير
بــونـيـشــون (بالفرنسية ـ
 )21:00ونــاديــا شربيط
(باإلنكليزية ـ ـ )20:00
مـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــس وم ـ ــن
ب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــروت.
وفي اليوم
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال ـ ـ ــي،
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم
إب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
وأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
وشانتياي برنامج
«ال ـن ـق ــاش» ()20:10
م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة مـ ـ ـ ــن بـ ـ ـي ـ ــروت،
م ـ ــع م ـ ــروح ـ ــة م ـ ـنـ ـ ّـوعـ ــة مــن
ّ
ـوف .عـلـمــا ب ـ ــأن كــوزيــت
ال ـض ـي ـ ّ
ت ـ ــؤك ـ ــد أن ـ ـ ـهـ ـ ــا س ـ ـت ـ ـحـ ــاول إثـ ـ ـ ــارة
مواضيع ّ
منوعة ّ
تهم الجمهور مع
ضيوف من مختلف االتجاهات.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،س ـت ـق ـ ّـدم
إذاع ـ ـ ــة «م ــون ــت كــارلــو
الـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة» ت ـغ ـط ـي ــة
ش ــام ـل ــة ف ــي ن ـشــرات ـهــا
وبرامجها الخاصة مــن باريس

بـ ـمـ ـش ــارك ــة م ــوف ــدتـ ـه ــا الـ ـخ ــاص ــة إل ــى
لـبـنــان إي ـمــان الـحـمــود ،بــاإلضــافــة إلــى
ت ـخ ـص ـي ــص بـ ــرنـ ــامـ ــج «مـ ـعـ ـك ــم ح ــول
ال ـح ــدث» (ب ــن  17:00و 18:00ـ ـ تقديم
س ـع ــدة الـ ـص ــاب ــري) ،ب ـعــد غـ ـ ٍـد االث ـنــن
لـ ـه ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع .أم ـ ــا م ــوق ــع الـشـبـكــة
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،ف ـس ـي ـع ــرض ال ـل ـح ـظـ َـات
املميزة لالنتخابات بواسطة مبعوث ْيه
مارك ضو وليال جاسنتو.
هـ ـن ــاك ب ـع ــض الـ ـتـ ـج ــارب امل ـش ــاب ـه ــة ل ـ
«فرانس  ،»24وإن ليست بالزخم نفسه.
عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،أرس ـل ــت ق ـن ــاةTRT
 Worldالتركية فريق عمل خاصًا إلى
الـعــاصـمــة الـلـبـنــانـيــة ،مـهـ ّـمـتــه مــواكـبــة
مجريات األمور على مدى أسبوع ،قبل

أرسلت «فرانس »24
فريق عمل
و TRT World
ّ
خاصًا لمتابعة التطورات
االنتخابات وأثناءها وبعدها.
من جهتها ،لم تـ ّ
ـزودنــا «هيئة اإلذاعــة
ّ
البريطانية» بمعلومات مفصلة عن
تعاملها مــع االستحقاق النيابي ،إال
ّ
أن رئيس قسم املــراسـلــن والتخطيط
فـ ــي «بـ ـ ـ ــي .بـ ـ ــي .سـ ــي ع ـ ــرب ـ ــي» ،ب ـس ــام
ال ـع ـن ــداري ،ش ـ ّـدد عـلــى «أن ـنــا نتعامل
مع هذا الحدث بذهنية مرنة .سنفعل

ك ــل م ــا ف ــي وس ـع ـن ــا ل ـتــوف ـيــر تـغـطـيــة
ّ
ّ
حية ميدانية من أماكن مختلفة ،لكن
ح ـج ـم ـهــا س ـي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى مـ ــا ي ـحــدث
على األرض :حجم اإلقبال ،والتنظيم،
األمـ ـن ــي ،إل ـ ـ ـ ــخ ،»...مــوضـحــا
وال ــوض ــع ّ
أن ـنــا «نـتـجــنــب أي ن ــوع م ــن التغطية
الناخبني
الـتــي يمكن أن تــؤثــر ب ـقــرار ّ
خالل العملية االنتخابية .وأتوقع أن
يكون الـجــزء األوف ــر مــن التحليل بعد
إغالق صناديق اإلقتراع» .ثم يضيف:
«سننظر إلــى االنتخابات من منظور
أشمل ّ
مما يمكن أن ّتركز عليه وسائل
اإلع ــام املـحـلـيــة ،ألن ـنــا نـبــث لجمهور
مـنـتـشــر ف ــي مـخـتـلــف ال ـ ــدول الـعــربـيــة
ق ــد ال ي ــرغ ــب ب ــالـ ـض ــرورة ف ــي ال ـغ ــرق
بالتفاصيل».
وعن أهمية الحدث اللبناني بالنسبة
اإلعالمية العريقة،
إلى هذه املؤسسة
ّ
ي ـل ـفــت الـ ـعـ ـن ــداري إل ـ ــى أنـ ـ ــه «ف ـ ــي ه ــذا
الـ ـشـ ـه ــر نـ ـت ــوق ــع أحـ ـ ــداثـ ـ ــا أك ـ ـبـ ــر ع ـلــى
امل ـس ـت ــوى اإلق ـل ـي ـم ــي وال ـ ــدول ـ ــي .عـلــى
السبيل املثال ال الحصر ،هناك موعد
نـقــل ال ـس ـفــارة األم ـيــرك ـيــة إل ــى الـقــدس
مـنـتـصــف الـشـهــر ال ـحــالــي ،وق ـبــل ذلــك
ن ـت ــوق ــع أن ي ـح ـس ــم ال ــرئـ ـي ــس ت ــرام ــب
ق ـ ـ ـ ــراره بـ ـش ــأن االت ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـن ـ ــووي مــع
إي ــران .لكل من هذين الحدثني تبعات
ع ـلــى امل ـس ـت ـ َ
ـوي ـ ْـن اإلق ـل ـي ـمــي وال ــدول ــي
تفوق ما لالنتخابات التشريعية في
لـبـنــان .لــذلــك ،ال نقلل مــن أهـمـيــة هــذه

االنتخابات بالنسبة إلى متابعي ّ،bbc
أو إلــى جــزء منهم على األقــل ،ولكنها
م ــن م ـن ـظــور ع ــرب ــي وإق ـل ـي ـمــي لـيـســت
القصة األهم حاليًا».
ال ي ـبــدو اإلعـ ــام األم ـيــركــي بـعـيـدًا عن
ه ـ ــذه األج ـ ـ ـ ـ ــواء .ع ـل ــى ج ـ ـ ــدول أع ـم ــال ــه
تـ ـط ـ ّـورات م ــن «ال ـع ـي ــار ال ـث ـق ـيــل» عليه
التعاطي معها في األيــام املقبلة ،تهم
ّ
وتمس حياتهم.
متابعيه بنحو أكبر
في هذا ّالسياق ،يمكن القول بضمير
مرتاح إنــه لم تطأ األراضــي اللبنانية
ف ــرق ع ـمــل تــاب ـعــة ل ـش ـب ـكــات إخ ـبــاريــة
ّ
أم ـي ــرك ـي ــة م ـح ـل ـي ــة ،ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل وف ــق
م ــا ي ــؤك ــد ص ــاح ــب إحـ ـ ــدى ال ـش ــرك ــات
اللبنانية املـعــروفــة الـتــي يلجأ إليها
ه ــؤالء ع ــادة السـتـئـجــار م ـع ـ ّـدات وفــي
عمليات اإلن ـت ــاج ،ومــراس ـلــون أجــانــب
تواصلنا معهم.
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـ ــوفـ ـ ــدي املـ ــؤس ـ ـسـ ــات
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــروت،
ف ـش ـل ـن ــا ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـصـ ــراح ع ـ ــدد مـنـهــم
(«سـ ــي .أن .أن» ،و«ن ـيــويــورك تــايـمــز»،
و«واش ـ ـن ـ ـط ـ ــن ب ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــت» )...ألسـ ـب ــاب
مرتبطة ب ـ «التراتبية اإلداريـ ــة» حينًا
و«ال ـب ــروت ــوك ــوالت الــداخ ـل ـيــة» أحـيــانــا
ً
أخــرى ،فضال عن «األسباب الخاصة».
ّ
ّ
غير أن األجــواء العامة تدل على أن «ال
شيء غير اعتيادي» ضمن املخططات،
إال إذا خـ ــرجـ ــت األم ـ ـ ـ ـ ــور ع ـ ــن س ـي ــاق
التوقعات!

(عالء
رستم ــ
سوريا)

كان من المتوقع أن
ال يطول غياب مارسيل
غانم كثيرًا ،وأن تستثمره
 mtvليلة االنتخابات لحصد
نسب مشاهدة مرتفعة،
خصوصًا بعد ما أحدثه
غيابه عن الشاشة من
فراغ واضح في هذا
الموسم االنتخابي .لكن
إطاللة غانم ليلة غد،
الذي أحيا سهرة انتخابية
شهيرة في حزيران ،2009
ال يمكنها إال أن تستدعي
مفارقات كثيرة لما
يحمله العام  2009من
خصوصية على صعيد
إعادة رسم المشهد
التلفزيوني اللبناني

غانم في «دق الجرس» :اخترت  mtvألنها تشبه تطلعاتي

مارسيل غانم و :mtvعالقة شائكة
مهى زراقط

 :2009العام الحرج

يذكر ميشال حايك في توقعاته لعام
 2013أن «م ــارسـ ـي ــل غ ــان ــم س ـي ـكــون
كـ ــام ال ـ ـنـ ــاس» .كـ ــان ي ـم ـكــن تـصــديــق
األمـ ــر إذا تــذكــرنــا أن ــه ف ــي ذل ــك الـعــام
ان ـت ـشــرت أخ ـب ــار ع ــن خ ــاف وق ــع بني
غانم ورئيس مجلس إدارة  lbciبيار
ال ـضــاهــر ،عـلــى خـلـفـيــة تـغـيـيــر مــوعــد
بــرنــامــج «ك ــام ال ـنــاس» .لكن األم ــر لم
ُيـثــر ضـجــة ،مــا يعني أن تــوقــع حايك
س ــاب ــق ألوانـ ـ ـ ــه ،إذ ل ــم ي ـت ـح ـ ّـول غــانــم
فـعـلـيــا إل ــى «ك ــام ال ـن ــاس» إال اب ـتـ ً
ـداء
م ــن تـشــريــن ال ـثــانــي (نــوف ـم ـبــر) 2017
وح ـ ـتـ ــى ال ـ ـي ـ ــوم .رب ـ ـمـ ــا أخ ـ ـطـ ــأ ح ــاي ــك
يومها باالسم ،فذكر مارسيل عوضًا
عــن جــورج الــذي غــادر القناة يومها،
وربـ ـ ـم ـ ــا ك ـ ـ ــان يـ ـ ـح ـ ــاول ت ــذكـ ـي ــر غ ــان ــم
بمقابلة أجراها معه ،لكن األكيد أن ما
حصل مــع غانم فــي الشهور األخيرة
ك ــان يـحـتــاج إل ــى ع ـ ـ ّـراف :مــن مالحقة
قضائية ،مــرورًا بحركة يد غير الئقة
أثارت ضجة ،ثم استقالة من مؤسسة
ً
أمضى فيها نصف عمره ،وصوال ّإلى
انتقاله إلى مؤسسة منافسة لم توفره
هو نفسه من االنتقادات في أكثر من
مناسبة.
مــن ه ـنــا ،يـصـبــح ان ـت ـظــار حـلـقــة الـغــد
م ـبـ ّـررًا :ع ــودة اإلعــامــي املثير للجدل
ف ــي أم ـس ـي ــة ان ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ب ـع ــد ش ـهــور
مــن الـضـجــة .واسـتـبـقـهــا بــإطــالــة في
ب ــرن ــام ــج «دق ال ـ ـجـ ــرس» أع ـل ــن فـيـهــا
اخ ـت ـي ــاره االن ـض ـم ــام إل ــى  mtvألنـهــا
«ف ـ ــي ب ـع ــض امل ـ ـحـ ــات ت ـش ـب ـه ـنــي فــي
تطلعاتي» .ال غــرابــة فــي انتقال غانم
إلــى  mtvبعدما تحولت األخـيــرة إلى
حــاضــن ملــن يمكن تسميتهم «قــدامــى
 ،»lbcوآخرهم اإلعالمية دوللي غانم،
ل ـكــن ال ـغــريــب ه ــو قــولــه إن ـهــا تشبهه
ف ــي ت ـط ـل ـعــاتــه ،خ ـص ــوص ــا إذا كــانــت
امل ـق ــارن ــة ال ـتــي ت ـفــرض نـفـسـهــا ال ـيــوم
هي بني السهرة املرتقبة غدًا والسهرة
االنتخابية الشهيرة التي أدارها غانم
ليل  7حزيران .2009

تـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوات تـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــل بـ ــن
االستحقاقني حصل الكثير خاللها
في عالم التلفزيون .ففي عام ،2009
عادت  mtvإلى الحياة ،بعدما كانت
قــد أقـفـلــت ب ـقــرار قـضــائــي فــي أيـلــول
(سبتمبر)  2002بحجة مخالفتها
القانون االنتخابي .عــادت  mtvقبل
أسابيع مــن االستحقاق االنتخابي
فــي  7حــزيــران (يــونـيــو) ،على الرغم
مــن أن ال ـقــرار الـقـضــائــي ال ــذي سمح
بـعــودتـهــا يـعــود إل ــى آب (أغـسـطــس)
 .2005ل ــم ي ـكــن خــاف ـيــا ع ـلــى أح ــد أن
ً
ق ـ ــرار الـ ـع ــودة هـ ــذا ارتـ ـب ــط م ـبــاشــرة
بــاالنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة ال ـتــي يمكن
ـال ال ـ ـ ــازم لــان ـطــاقــة
أن ت ــأت ــي ب ــامل ـ ّ
م ــن ج ـهــة ،وت ــوف ــر ال ــدع ــم الـسـيــاســي
املطلوب لحزب «ال ـقــوات اللبنانية»
ّفي االنتخابات.
أثرت هذه العودة في  ،lbciالتي كانت
(وال تزال) تخوض نزاعًا قضائيًا مع
«ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة» ،وش ـهــدت أكثر
ّ
م ــن ه ـ ــزة ،مـنـهــا ان ـ ــدالع خــاف ـهــا مع
«روتانا» ،وخالفها مع «اإلمبراطور
اإلعالني» الراحل أنطوان الشويري
الذي خرج من شراكته معها وتوجه
لــدعــم  mtvإعــان ـيــا ،ي ـضــاف إليهما
اسـتـقــالــة مــي شــديــاق مـبــاشــرة على
ال ـ ـ ـهـ ـ ــواء مـ ـنـ ـه ــا .وال نـ ـنـ ـس ــى ط ـب ـعــا
اسـتـقــالــة ولـيــد ع ـبــود ،مـبــاشــرة بعد
إع ــان ان ـطــاقــة  ،mtvلـيـكــون واحـ ـدًا
مــن مؤسسيها .ه ــذه األحـ ــداث التي
سبقت االستحقاق االنتخابي ،تالها
صرف عدد من املوظفني نهاية العام
نـفـســه ،ثــم اسـتـقــالــة ش ــدا عـمــر (بعد
إي ـقــاف برنامجها ال ـح ــدث) ،والحـقــا
زوجها مروان متني الذي كان يشغل
م ـن ـصــب م ــدي ــر الـ ـب ــرام ــج واألخ ـ ـبـ ــار
السياسية.

األخوان غانم

ّ
الـ ـع ــودة إل ــى ك ــل ه ــذه األح ـ ـ ــداث ،في
إط ــار ال ـحــديــث عــن إطــالــة مــارسـيــل

ّ
غ ــان ــم غـ ـ ـدًا ،ت ــأت ــي ل ـت ـقــول إن كـ ــل ما
جــرى في املحطة ُح ّملت مسؤوليته
آنـ ـ ـ ــذاك ل ـ ـ «األخ ـ ــوُي ـ ـ ّـن غـ ــانـ ــم» .حـمـلــة
ق ــوات ـي ــة عـنـيـفــة ش ــن ــت ع ـلــى ج ــورج
ُّ
غ ــان ــم ،الـ ــذي ات ـه ــم ب ـصــرف موظفني
محسوبني عليها نـهــايــة ع ــام 2009
وتعيني موالني للتيار الوطني الحر
ف ــي م ــراك ــز امل ـس ــؤول ـي ــة .وف ـي ـمــا نفى
جـ ـ ــورج األم ـ ـ ــر ،ك ـ ــان م ــارس ـي ــل غــانــم
ّ
ُي ـت ـهــم ب ــإق ـص ــاء كـ ــل «م ـن ــاف ــس جــدي
لــه» بسبب «ن ـفــوذه الكبير» املتأتي

ُح ّمل األخوان غانم مسؤولية
الكثير من القرارات التي
اتخذتها  lbciبحق الموظفين
انتقادات قواتية بالجملة
طاولت سهرة الـ exit polls
في حزيران 2009
مــن عالقته الجيدة بــرنــدة الضاهر،
بحسب ما يقول متني في مقابلة مع
جريدة «البلد» في عــام  .2010اتهام
يرفضه مارسيل غانم الذي يقول في
مقابلة لــه مــع جــريــدة «الـحـيــاة» عام
 2009إنه لم ينظر يومًا إلى برنامج
آخر عند زمالئه ،فـ«أنا أعمل بجهد
ليكون برنامجي ناجحًا ومحترفًا
ّ
علي أن ّ
ـأن ّ
أقدم
ومهنيًا ،وال أشعر بـ
ه ــداي ــا م ـجــان ـيــة ألحـ ــد ،أو أن أذوب
ليظهر اآلخرون».
ف ــي امل ـقــاب ـلــة ن ـف ـس ـهــا ،ي ـصــف متني
األخ ــوي ــن غــانــم بـ ـ «ال ـس ــاح الثقيل»
الــذي كــان يستخدمه رئيس مجلس
إدارة  lbciب ـيــار ال ـضــاهــر ،فــي إطــار
الحديث عن السهرة االنتخابية التي
ّ
أط ــل فيها الشقيقان ليل  7حــزيــران
 2009ملــواك ـبــة ن ـتــائــج االن ـت ـخــابــات،
وال ـت ــي ّ
روج لـهــا بـكـثــافــة ،بوصفها
تعتمد التقنيات «الـحــديـثــة» ،ســواء

م ــن خ ـ ــال «ب ـ ــات ـ ــوه» ال ـت ـص ــوي ــر أو
تـقـنـيــة ال ـ ـ ـ ــ exit pollsال ـت ــي اعـتـمــدت
يومها ،وشكلت مادة أساسية للنقد
الحقًا.

انتقادات بالجملة
أبرز املنتقدين كانت مي شدياق ،من
خ ــال بــرنــامــج «عـلــى ال ـطــاولــة» عبر
شاشة  .mtvقالت شدياق ملحاورها
ن ـي ـش ــان حـ ــن س ــأل ـه ــا عـ ــن رأي ـ ـهـ ــا ب ـ
«ل ـق ــاء ال ـق ـمــة» الـ ــذي ج ـمــع األخ ــوي ــن
غــانــم« :أن ــت صــديــق ( intimeحميم)
ملارسيل ،ما رأيــك بشخص يستقبل
شـ ـقـ ـيـ ـق ــه ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــواء؟» ،م ـع ـل ـنــة
أن«ال ـص ــورة رائـعــة ،لكن مالحظاتي
على املضمون أحتفظ بها لنفسي».
لكن رأيـهــا فــي املضمون عـ ّـبــرت عنه
الحقًا في كتابها عن التلفزيون (la
 )télévision mise à nuالذي تذكر فيه
أن هــذه الـسـهــرة االنتخابية ّ
كرست
الطالق بني  lbciوالـقــوات اللبنانية،
بسبب انـحـيــازهــا إل ــى فــريــق  8آذار.
وت ـش ـيــر ش ــدي ــاق إل ــى م ـج ـمــوعــة من
األخـطــاء واكـبــت هــذه الـسـهــرة ،منها
«م ـم ــازح ــة مــارس ـيــل غــانــم للمرشح
ّ
الجميل :أتمنى أن ال أكــون قد
نديم
أيقظتك ،يـبــدو أنــك كنت نائمًا بعد
سـمــاعــك األخ ـب ــار الـسـيـئــة ،م ــا فــاجــأ
ّ
الجميل الــذي كــان يعرف أنــه يسبق
مـنــافـســه ب ــأش ــواط» .وتـنـقــل شــديــاق
عــن ج ــورج غــانــم قــولــه لـهــا (ف ــي عــام
 )2013إن «الضاهر أبلغ السعوديني
خالل لقاءات أجريت في كازابالنكا
أنه مستعد لدعم فريق  14آذار ،لكن
معترفًا لها
ليس القوات اللبنانية»،
ّ
بأن «نسبة مشاهدة القناة تدنت بعد
انتخابات ( »2009ص  .)304هذا ما
يقوله أيضًا مروان متني في املقابلة
نفسها« :انتخابات الـ  2009النيابية
ً
كــانــت مفصال أســاسـيــا ،حيث جرى
تهميشنا وإق ـص ــاؤن ــا ،وك ــان هـنــاك
إخفاق كبير في هذه التغطية حيث
ابـتـعــدت عــن املــوضــوعـيــة وأخــرجــت
املـحـطــة عــن ثــوابـتـهــا بنحو فــاضــح،

وجــرى الخلط بــن الـنــزاع القضائي
على امللكية وتوجهات املحطة».
ال ـت ـه ـم ـيــش واإلقـ ـ ـص ـ ــاء عـ ـ ّـبـ ــرت عـنــه
املــراس ـلــة دن ـيــز رح ـمــة ف ـخ ــري ،الـتــي
قالت بعد صرفها من عملها من lbci
في نهاية العام« :يبدو أن املؤسسة
اللبنانية ل ــإرس ــال تــريــد أن تمحو
أثــر القوات اللبنانية في أقسامها».
وف ـ ـ ــي م ـ ــا س ـي ـص ـب ــح ع ـ ـ ـ ــادة الحـ ـق ــا،
ّ
بالنسبة إل ــى «ق ــدام ــى  ،»lbciأطــلــت
رح ـمــة ف ــي بــرنــامــج «ح ــدي ــث الـبـلــد»
عـلــى وق ــع أغـنـيــة ال ـق ــوات اللبنانية
«نحن تحدينا األخطار» في تشرين
الثاني (نوفمبر)  ،2009لتؤكد غياب
املعايير املهنية عن قرار فصلها.

ً
ثقة الناس أوال

ه ــذه االنـ ـتـ ـق ــادات «ال ـق ــوات ـي ــة» الـتــي
ط ــاول ــت أداء  lbciاالن ـت ـخ ــاب ــي عــام
 ،2009وكان األخوان غانم مسؤولني
ع ـنــه ،يـفـتــرض أن ـهــا تـعـ ّـبــر بــوضــوح
عن سياسة  mtvالتي تخوض اليوم
معركتها االنتخابية بــوضــوح إلى
ج ــان ــب «ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» .ف ــأي
أداء ننتظره غدًا من مارسيل غانم؟
ّ
وأي تطلعات يتوقع أن يجدها في
القناة؟
املشاهدون ينتظرونه .منهم محبوه
ال ــذي ــن ل ــم ي ـت ــوق ـف ــوا ي ــوم ــا ع ــن م ـ ّـده
ب ــالـ ـتـ ـغ ــري ــدات الـ ــداع ـ ـمـ ــة ،وي ـح ــرص
بـ ـ ــدوره ع ـلــى إعـ ـ ــادة ت ـغــريــدهــا على
صفحته الــرسـمـيــة .فنقرأ تعبيرهم
ع ــن اش ـت ـيــاق ـهــم ل ــه ب ـط ــرق مـخـتـلـفــة
وإعــان ـهــم انـتـظــار مــا سـيـقـ ّـدمــه لهم
ب ـع ــد فـ ـت ــرة ال ـغ ـي ــاب «ن ــاط ــري ــن بـعــد
الصوم يثور بركان اإلعالم» .ومنهم
مــن سـيــرصــد أداءه ليحكم عـلــى ما
ألزم به نفسه خالل إطاللته األخيرة
في «دق الجرس» ،عندما قال متهربًا
مــن اإلجــابــة عــن س ــؤال :أنــت خسرت
 lbciأم ه ــي خ ـس ــرت ــك« :األهـ ـ ــم أن ال
أخسر ثقة الناس ،وأن أبرهن أني لم
ّ
أتخل عن صورتي وال عن حقيقتي».
فلننتظر ونرَ.

