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تلفزيون
الجسم اإلعالمي املنهك يحّضر لالنتخابات

شاشات التلفزة توّفر مساحات للحوار الديموقراطي 
املقال

املهني، كيف ستتعاطى وسائل  السيايس عىل  وتغليب  القانونية  املعايري  فقر  بني 
االعالم وبخاصة املرئية منها مع االنتخابات النيابية املقبلة؟ عىل من ستقع مسؤولية 
ضبط االيقاع االعالمي خالل الفرتة التي تفصلنا عن بدء هذا االستحقاق يف مرحلة 
ميكن االشارة اليها انها من ادق املراحل التي متر فيها البالد، حيث ان شد العصب 

الطائفي وحتى املذهبي، سيشكل مقدمة ألي خطاب انتخايب واي برنامج عمل؟
هذا من جهة، لكن من جهة اخرى من سيحمي املجتمع من كمية االحقاد التي 
ستبث عرب مختلف شاشات التلفزة؟ فدور االعالم هو ان يكون مرآة تعكس واقع 
ايجابية يعكسها  االيام ال صورا  املجتمع، لكن ويا لالسف، فهو لن يجد يف هذه 
وال حتى افكارا بناءة يظهرها. بالتايل، ما سيكون عليه مضمون الربامج السياسية 
التلفزيوين يف غالبية  البث  التي يقوم عليها  الربامج  اهم  التي تشكل واحدة من 
املحطات، والتي ستشغل مساحة كبرية يف خارطة البث اليومي بحيث انها ستحتل 

املوقع االول بني الربامج التلفزيونية االخرى.
يف املقابل، ان االعالم وحده غري قادر عىل صنع القاعدة الشعبية للتيارات السياسية، 
اال ان تشكيل املواقف واالتجاهات لدى جمهور الناخبني وطريقة مقاربتهم لالمور، 
تسويق شخص محدد  قررت  ما  اذا  الوسائل خصوصا  بهذه  بعيد  اىل حد  سيتأثر 
والرتويج له، او افكار سياسية معينة والدفاع عنها، والعكس صحيح ايضا. من هنا 
الوسائل االعالمية حجم املسؤولية امللقاة عىل عاتقها،  تربز اهمية ان تعي هذه 
فتمتنع عن تحريف املعلومات او حجبها او تزييفها او حذفها او اساءة عرضها، 
فتبقى اقرب ما يكون من االطار املوضوعي لنقل الخرب وايصاله اىل املواطن، طبعا 

مع الحرص عىل ان ال تتغلب التبعية السياسية عىل املعايري االعالمية.
يف ظل غياب قانون يرعى االيقاع االعالمي ويضبطه يف االشهر املقبلة، وعىل قاعدة 
وعىل  ذاتها  يف  االعالمية  الوسائل  عىل  معقودا  االمل  يبقى  خفري"،  مواطن  "كل 
اداراتها، وعىل الحس الوطني لالعالميني فيها، يف ظل انعدام االمل من ان يخرج 
املرّشعون اللبنانيون قانون االعالم من ادراج املجلس النيايب حيث ينام منذ سنوات 

بسبات عميق!
قد تكون مراعاة ما حددته الهيئة الوطنية ملراقبة االنتخابات بالنسبة اىل االعالم 
واالعالن والدعاية االنتخابية، حجر زاوية ميكن البناء عليه لضامن تغطية متوازنة 
بحيث تعمد املؤسسات االعالمية اىل تحديد املساحات االعالمية القصوى وتوزيعها 
القبول  وعدم  االعالمي،  الظهور  يف  املساواة  يضمن  مبا  املرشحني  بني  بانصاف 
من   %50 من  باكرث  واحدة  اعالن  او  اعالم  مؤسسة  مرشحة  جهة  اي  بتخصيص 
االعالمي  الظهور  يف  التوازن  تأمني  عن  فضال  االعالين.  او  الدعايئ  انفاقها  مجمل 
استضافتها  لدى  االعالم  وسيلة  تلزم  بحيث  ومرشحني  لوائح  من  املتنافسني،  بني 
ملمثل الئحة او ملرشح، ان تؤمن يف املقابل استضافة منافسيه برشوط مامثلة لجهة 
التوقيت واملدة ونوع الربنامج. فضال طبعا عن ضامن حق الرد وغريها من البنود 

التي من شأن تطبيقها توفري منافسة انتخابية مرشوعة ومتوازنة بني املرشحني.

الرهان على الخطاب االنتخابي
والحّس الوطني لدى اإلعالميني

راغدة صافي

يشكل االعالم عنرصا اساسيا يستحيل اجراء اي انتخابات دميوقراطية من دونه. فهو 
يضطلع بدور الرقيب عىل العملية االنتخابية لدى حصولها، لذا فان دوره يبدأ مع 
بني  للتفاعل  تشاركية  مساحة  توفريه  لجهة  الدستوري  االستحقاق  لهذا  االستعداد 
املرشح والناخب، مام يكّون لدى االخري خيارات مبنية عىل معلومات واضحة لدى 

توجهه اىل صناديق االقرتاع 

البسام: ما نطمح اليه اقناع
السياسيني باسلوب املناظرة

مديرة االخبار والربامج السياسية يف تلفزيون الجديد مريم البسام.

يف  السياسية  والربامج  االخبار  مديرة 
تلفزيون "الجديد" مريم البسام اكدت ان 
العملية  ملواكبة  تحضرياتها  انجزت  املحطة 
عرب  الجديدة   الربمجة  "بدأت  االنتخايب: 
واول  االنتخايب،  الشأن  سيتناول  برنامج 
املواعيد كان انطالق برنامج تقدمه الزميلة 
"عالربنامج"،  عنوان  يحمل  السبع  نانيس 
برنامجه  حيال  الضيف  سيناقش  الذي 
مواعيد  للمحطة  تكون  ان  عىل  االنتخايب، 
بهذا  تتعلق  اخرى  انتخابية  سياسية 
دون  من  حينه،  يف  عنها  يعلن  االستحقاق 
ويف  صليبي،  جورج  الزميل  ان  نغفل  ان 
اطار برنامج "وهلق شو"، سيتناول بطبيعة 
بالشأن  املتصلة  املواضيع  كل  الحال 
املفصلية  املحطة  ستشكل  كونها  االنتخايب 

االهم يف املرحلة املقبلة".

تستقطب  الربامج  هذه  زالت  ما  هل   ■
جمهورا واسعا؟

الضيف  قوة  عىل  يعتمد  االمر  هذا   □
االعالمية وقدرته  اللعبة  ومدى سطوته يف 
تلفزيونيا،  والتأثري  الجمهور  اقناع  عىل 
وقدرته  الربامج  مقدم  حنكة  عىل  وكذلك 

االنتخابية  الحاموة  مواكبة  يف  االعالم  رشع 
املحطات  وسارعت  الظهور،  يف  بدأت  التي 
جديدة  برامج  استحداث  اىل  التلفزيونية 

الجدل.  منطقة  اىل  الضيف  سحب  عىل 
وطلة  الظهور  من  متكامل  هنا  فاملشهد 
او  املقدم  وجدلية  تناغم  اىل  الضيف 
عىل  املؤثرة  العنارص  اىل  اضافة  املقدمة، 
مرتبطة  واحداث  مشاهد  من  الشاشة 

باملوضوع املنوي التطرق اليه. يف اعتقادي، 
الخالية  الرتويجية  املقابالت  زمن  ان 
من  احد  ال  انتهى.  قد  العنارص  هذه  من 
املقابالت  تحمل  عىل  الصرب  له  الجمهور 
فارغ،  تأيت عىل شكل خطابات وكالم  التي 

للمرشحني  يتحدثون  توفر من خاللها منربا 
مختلف  حيال  وارائهم  برامجهم  عن  عربه 
من  الربامج  هذه  تتمكن  ليك  املواضيع. 

ان  من  لها  بد  ال  دورها  تأدية  يف  النجاح 
تحافظ عىل مستوى عال من املهنية والدقة 
اىل  املعلومات  وصول  يضمن  مام  والحياد، 
املشاهدين من دون اي تأثريات او تدخالت، 

فهل هذا ممكن؟
"االمن العام" حاورت مديرة االخبار والربامج 
السياسية يف تلفزيون "الجديد" مريم البسام 
واملنتج املنفذ يف تلفزيونMTV  جان مخول، 

ووقفت عىل رأيهام حيال هذا املوضوع.

فالحوار يجب ان يستند اىل برنامج محدد 
الناس  من   قريبا  يكون  بخطاب  يدعم 
بعد  اململة.  البيانات  من  ال  وهمومهم 
عدة  وتجارب  املجال  هذا  يف  طويلة  خربة 
شخصيات  ان  القول  نستطيع  بها،  مررنا 
لكنها  وزنها،  لها  السياسية  الحياة  كثرية يف 
عندما تقف امام الكامريا تترصف او تقول 
امورا منفصلة عن الواقع متاما وتبدأ تلقني 
تعجيزية،  خشبية  مبصطلحات  الجمهور 
املشاهد  يريد  ما  هذا  ليس  وبالتأكيد  
املرحلة  او يسمعه السيام يف هذا  يراه  ان 
اليوم يف  فالجمهور  فيها.  التي مير  الصعبة 
اكرث  منه  قريبا  املتحدث  رؤية  اىل  حاجة 

من اي وقت مىض.

تبقي  ان  االعالمية  املؤسسات  ■ هل عىل 
املتبعة  الكالسيكية  االنتخابية  الربامج  عىل 

يف كل دورة انتخابات؟
اوال  كمشاهدين  اليه  نطمح  ما   □
السياسيني  نقنع  ان  هو  ثانيا  وكاعالميني 
التلفزيونية.  املناظرة  باسلوب  اللبنانيني 
نرى  العامل  يف  تحصل  التي  فاملناظرات 
كيف انها تسقط رؤساء وتعيل شأن رؤساء 
عدايئ،  بشكل  نقاربها  هنا  لكننا  آخرين، 
اي طرف سيايس عىل  وافق  ان  يسبق  ومل 
الحزيب. ال اعرف  او  السيايس  مواجهة نده 
مام يخافون، لكن هذا حق للبنانيني يف ان 

يروا ومييزوا ويقرروا.

■ بازاء كل هذه التحضريات هل انتم عىل 
يقني باجراء هذه االنتخابات؟

الحد،  اىل هذا  ليست محسومة  االمور   □
نستشعر  الصحايف  موقعنا  من  فنحن 
الخطر والقلق عىل املواعيد، وقد يطرأ ما 
السياسية  النيات  ألن  الحسبان  يف  يكن  مل 
ليست صافية تجاه االنتخابات. يف تقديرنا 
يف  حاليا  املمثلة  القوى  من  الكثري  ان 
وتستعجل  الخسارة  تتحسس  الربملان 
هذه  يجعل  ما  لكن  والتمديد،  التأجيل 
الدولية  العوامل  هي  قليال  ترتدع  القوى 
االلغاء  تجاه  العصا  ترفع  باتت  التي 

والتمديد. والتأجيل 
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املساواة  مراعاة  ميكنكم  حد  اي  اىل   ■
مختلف  من  املرشحني  استضافة  يف 

االنتامءات؟
بالنسبة  اولوية  يشكل  املوضوع  هذا   □
الينا، لذا نعمل اىل مراعاته اىل ابعد حدود. 
لهم  االنتامءات،  مختلف  ومن  فالجميع، 
لكن  والرد،  الرأي  وابداء  الظهور  حق 
تحدد  التي  والرشوط  القواعد  ضمن 
محكومون  فنحن  سقفها،  الداخلية  وزارة 
بالقانون ولدينا فوق رؤوسنا سيف املراقبة 
التي ستمنع علينا وعىل اي من املؤسسات 
عىل  طرف  اىل  االنحياز  االخرى  االعالمية 

حساب طرف آخر.

■ ما هي املعايري التي تعتمدونها لدى 
اعدادكم االسئلة؟

املهنية،  الصحافية  املعايري  نعتمد   □
لكن ما مييزنا عن غرينا يكمن يف املعايري 

االستقصائية، مبعنى ان الضيف عليه ان 
واستعراض  دفاتره  لفتح  جاهزا  يكون 
االعداد  يأيت  فال  منها،  واالبيض  االسود 
بل  الضيف  صورة  لتلميع  منطلقا 
كان  وَمن  املستقبل،  عن  ملساءلته 
ماضيه يحمل تساؤالت عليه ان يستعد 
سائر  حال  هي  هذه  دفاعه.  لتقديم 
يسلك  ال  ومعظمها  الجديد  يف  الربامج 
قدر  عىل  كان  ومن  السهل،  الطريق 
فالرأي  فليتفضل،  االجابة  يف  املسؤولية 
اتخام  قد  اللبناين  واملجتمع  العام 
حربا  يبقى  الذي  وبالكالم  بالنظريات 

عىل ورق.

اعالمية  مادة  كل  يشمل  االنتخايب  االعالم 
واملقابالت  والتصاريح  والتحاليل  كاالخبار 
واملناظرات والحوارات والتحقيقات واملؤمترات 
باالنتخابات  املتعلقة  واللقاءات  الصحافية 
بطريقة مبارشة او غري مبارشة، والتي يجري 
بثها من دون مقابل ضمن الربامج العادية او 

االستثنائية ملؤسسة اعالمية. 
اما الدعاية االنتخابية فهي ما يتعلق بربامج 
االنتخابية  وحمالتها  املرشحة  الجهات 
ومواقفها االنتخابية والسياسية التي ترغب 
الجهة املرشحة يف ان تتوجه بها اىل الناخبني 
برامج  ضمن  الخاص  لحسابها  بثها  عرب 
مخصصة لتلك الغاية يف مقابل بدل مادي. 

يشمل  فهو  االنتخايب،  االعالن  اىل  بالنسبة 
مرشحة  لجهة  ترويجية  نرشة  او  مادة  كل 
يتم بثها او نرشها يف مقابل بدل مايل ضمن 
لالعالنات  املخصصة  واملساحات  الوقفات 

التجارية لدى مؤسسات االعالم واالعالن. 

االعالم واالعالن 
والدعاية االنتخابية

شخصيات لها وزنها عندما 
تقف امام الكاميرا تتصرف 
بشكل منفصل عن الواقع

نهدف الى تمكني الجمهور 
من التعرف على املرشحني 

من دون تغييب احد

مخول: استضافة اكبر عدد
ممن يمثلون مختلف االنتماءات

املنتج املنفذ يف تلفزيون MTV  جان مخول.

مخول  جان   MTV قناة  يف  املنفذ  املنتج 
الذي تخصصه  الجديد  الربنامج  تحدث عن 
وعن  املقبلة،  لالنتخابات  تحضريا  املحطة 
لهذا  االخرى  السياسية  الربامج  مواكبة 
حاليا  املوجودة  "الربامج  االستحقاق: 
و"بريوت  الوقت"  "صار  وهي  ستستمر، 
دولة"  و"مرشوع  الشعب"  و"باسم  اليوم" 
اىل  حكام  ستتطرق  كام  صادق"،  و"حيك 
السياسية  واملواضيع  االنتخابات  ملف 
اقرتاب  ومع  ذلك،  موازاة  يف  به.  املتصلة 
برنامج  عرض  بدأنا  االنتخايب،  االستحقاق 
نستضيف  "برنامجك"  اسم  يحمل  جديد 
الربامج  حول  ونحاورهم  املرشحني  فيه 
االنتخابات عىل  الذي سيخوضون  االنتخايب 

اساسه".

■ هل يقع هذا الربنامج يف خانة االعالم ام 
االعالن االنتخايب؟

االعالم  خانة  يف  يقع  اوىل  مرحلة  يف   □
تبدأ  االنتخابية مل  الحمالت  ان  اذ  االنتخايب 
بعد. يف هذا االطار، نحن ملتزمون ما ينص 
عليه القانون لناحية وجوب تحديد االعالن 
مام  بينة  عىل  املشاهد  ليكون  االنتخايب 

الربنامج  بني  التمييز  من  فيتمكن  يشاهده، 
االعالمي والربنامج الرتويجي.

بطلب  الداخلية  وزارة  من  تقدمتم  ■ هل 
املدفوعة  االنتخابية  بالدعاية  للمبارشة 

الذين  املرشحني  باسامء  بالئحة  مرفقا 
ستستضيفونهم؟

يف  كام  امللف  بهذا  املعنيني  مع  تواصلنا   □
تقريرا  وسنسلمهم  السابقة،  االنتخابات 
شامال عن هذا املوضوع، وهذا ما سيفعله 

التقريرين،  مطابقة  ولدى  ايضا،  املرشحون 
يف  تضارب  اي  هناك  كان  ما  اذا  يتبني 
مع  نلتزم  ان  للغاية  املهم  من  املعلومات. 
ويحميهم  يحمينا  فهو  القانون،  املرشحني 

هم ايضا.

■ عىل اي اساس يتم اختيار الضيوف وهل 
من معوقات تواجهونها؟

الجميع، وعندما  □ نحن عىل تواصل مع 
منطقة  اي  يف  ترشيحه  شخص  اي  يقدم 
يهمنا  فام  الفور،  عىل  معه  نتواصل  كنا 
املرشحني  اكرب عدد من  ان نستضيف  هو 
كام  االنتامءات.  مختلف  ميثلون  الذين 
املعوقات  بعض  من  يخلو  ال  االمر  ان 
الرتشح  باب  بفتح  جهة  من  تتمثل   التي 
اعالن  بعدم  اخرى  جهة  ومن  جدا،  باكرا 
عن  بعد  السياسيني  االطراف  من  العديد 
مرشحيها وعن برنامجهم. لذا، فاننا خالل 
املرشحني  باستضافة  نكتفي  الحالية  الفرتة 
رسميا يف انتظار ان تعلن االحزاب الكبرية 
مرشحيها  اسامء  عن  والكتل  والتيارات 
اقفال  مع  قريبا  ستتبلور  الصور  وهذه 

باب الرتشيحات.

بني  وصل  همزة  برنامجكم  يشكل  هل   ■
املرشح والناخب؟

اسايس  بشكل  عليه  نعمل  ما  هذا   □
الجمهور  تعريف  اىل  ورائه  من  ونهدف 
تغييب  دون  من  املرشحني  جميع  عىل 
يسمى  ما  اىل  وبالنسبة  منهم،  احد 
من  نتمكن  ال  قد  االول  الصف  مبرشحي 
سنتواصل  اننا  اال  الربنامج  يف  استضافتهم 
عنهم  الالزمة  املعلومات  كل  الخذ  معهم 
يف  الدراجها  هم  ونشاطات  برامجهم  وعن 
وهو  استحدثناه،  الذي  االلكرتوين  موقعنا 
ندرج  لكل مرشح  يتضمن صفحة مخصصة 
املتعلقة  واملعلومات  التفاصيل  كل  عليها 
االطالع  بالناخبني  يفرتض  والتي  باملرشحني 

عليها.

■ اي معيار تعتمدون يف وضع االسئلة؟
يتضمن  ان  عىل  حريصون  نحن   □

الربنامج كل االسئلة املرشوعة بأي حملة 
مواجهة  هناك  تكون  وعندما  انتخابية. 
اىل  حينها  نعمد  مرشحني  بني  اعالمية 
طرح االسئلة نفسها عىل كل منهام. هذه 
احصاءات  اىل  استنادا  نضعها  االسئلة 
فيها  تعاوننا  بها  نقوم  واسعة  وابحاث 
مجموعات متخصصة تساعدنا يف تحديد 
الناس  تهم  التي  االساسية  العناوين 

الثارتها مع ضيوفنا.

تستقطب  الربامج  هذه  تزال  ال  هل   ■
جمهورا واسعا؟

حاليا  "برنامجك"  مشاهدة  نسبة  ان   □
يف  ستستمر  انها  واعتقد  جدا،  مرتفعة 
االنتخابات،  اقرتبنا من موعد  االرتفاع كلام 
وترتفع  الناس  حامسة  تزيد  حينها  اذ 
رغبتهم يف مشاهدة هذا النوع من الربامج. 
املشاهدين  نسبة  ارتفاع  يف  يساهم  ما 
الربنامج  يتبعه  الذي  الرسيع  النمط  ايضا 
عىل  فقط  تقترص  ال  التي  االسئلة  ونوعية 
السياسة بل تتعداها لتطاول الترشيع وهي 
رأي  والوقوف عىل  االساسية،  النائب  مهمة 
بكل  تتعلق  متعددة  مواضيع  يف  املرشح 
وحتى  واالجتامعية  املعيشية  الحياة  اوجه 

االقتصادية.

ما  بها،  قمتم  التي  االحصاءات  بحسب   ■
غريه  من  اكرث  استحوذ  الذي  املوضوع  هو 

عىل اهتامم املواطنني؟
صورة  بازاء  كبريا  خوفا  لديهم  ملسنا   □
النظام االقتصادي يف لبنان ومستقبله، وهذا 
امر جديد اذ انه منذ االستقالل ولغاية اليوم 
اما  معينا،  اقتصاديا  نظاما  لبنان  اتبع  لطاملا 
اليوم فهم يتساءلون متخوفني من ان يشهد 
اسس  تطاول  جذرية  تحوالت  النظام  هذا 
الجمهور  ان  رأينا  كام  وركائزه.  االقتصاد 
الحقوقية  القضايا  لكل  كبرية  اهمية  يويل 
او  امليم  او مجتمع  باالقليات  املتعلقة  سواء 
الجندرة،  او  املظهر  حرية  او  املرأة  حقوق 
وقد ملسنا يف مكان ما اهتامم الشباب بهذه 
ومراعاتها  احرتامها  يف  يرون  التي  املسائل 
ضامنة لبقاء لبنان بلدا يحافظ عىل الحقوق 
نخصص  فاننا  ذلك،  من  انطالقا  والحريات. 
 45 20 سؤاال من اصل  الحلقة حواىل  خالل 
اراء  االطالع عىل  بهدف  االجتامعية  للقضايا 
نصبح  عندما  حيالها.  وتوجهاتهم  املرشحني 
تعزز  مبادرة  سنطلق  االنتخابات،  اىل  اقرب 
مشاركة الجمهور العام  يف مضمون الربنامج، 
وتتيح له املجال الستكشاف افكار املرشحني 
بنفسه ملعرفة االقرب منهم اىل طروحاته من 

دون ان يكون لذلك اي تأثري عىل خياراته.
ر.ص.


