
7879
عدد 96 - أيلول 2021عدد 96 - أيلول 2021

تلفزيون
أي اعتبارت وراء البرمجة التلفزيونية الحالية:

 َحراك الشارع أم األزمة املالية الخانقة؟
الشاشة الصغرية انعكاس لواقع الناس. منذ حراك 17 ترشين ازداد الوضع املعييش سوءا اىل حد االهرتاء، فاصاب الرضر الجميع 
يف كل القطاعات التي كانت فاعلة كقطاع االعالم املريئ. ما بعد 17 ترشين باتت شاشات التلفزيون يف لبنان متشابهة يف ما 

تقدمه للمشاهد من دراما محلية قدمية اىل بث مبارش متواصل سعيا وراء البقاء

مع  التأقلم  لبنان  يف  التلفزيونية  املحطات  عىل  فرض  املتدهور  الواقع 
املستجدات الطارئة بتغيري وجهتها، من محطة برامج متنوعة اىل محطة 
اخبارية كحل وسط. لكن بعض املحطات اختارت ان تكون طرفا يف املعركة 
السؤال  تستمر.  ان  اجل  من  اللبنانية  الساحة  عىل  املحتدمة  السياسية 
املطروح ضمن هذا الواقع: أمل يكن من االجدى بدال من البحث يف االرشيف 

املقال

ما  قبل االزمة االقتصادية الخانقة التي تلف اعناق اللبنانيني منذ عامني تقريبا، 
انقلبت مقاييسه  قد  اللبناين  املجتمع  العام لدى رشيحة كبرية من  الذوق  كان 
وتبدلت اطره. وما كان يستسيغه الناس ما قبل انفتاحهم عىل العامل االفرتايض، مل 
تعد له مكانته املهمة، خصوصا يف عامل الفنون. ما بعد هذا االنفتاح بات انشغال 
الناس محصورا بالبحث عن امكنة  لهم يف هذا العامل الغريب عنهم، اساسا، رغبة 

منهم يف التواجد، الن الحدث هو ثورة العرص. 
تبدل الذوق العام، خصوصا يف الفنون بشكل عام، يف نوعية املوسيقى التي تقدم 
واالغنيات ذات املستوى الهابط، كلمة ولحنا واسلوبا غنائيا، القى استحسانا لدى 
فئة كبرية من جيل الشباب. وهذا داللة عىل ان هناك "موجة" عىل وسائل االعالم 
املريئ واملسموع مراعاتها. هذا الجيل هو من جمهورها، واملسألة كام يف قطاعات 
عدة متعلقة بالعرض والطلب، ونستشهد مبا كان يعلق سابقا عىل اغنية هابطة 

فنيا "هذا ما يريده الجمهور". 
برصاحة، ال يشء سرييض جمهور السوشال امليديا الذي بات اكرث تطلبا يف الحياة 
بعد تعرفه اىل خفايا عامل  افرتايض هو عامله الخاص، حيث نسج افراده صداقات 
تقدمه  عام  ليال  الوقت  من  يكفي  مبا  تشغلهم  االنرتنت  عرب  خاصة  وعالقات 
الشاشات املحلية. هذا الجيل لن ترضيه برامج ترفيهية وتثقيفية وتوعوية تشعره 

بامللل، مقارنة مع ما يتعرف اليه يوميا عرب شاشة  الكمبيوتر.  
ما قبل ازمتنا املالية الخانقة، كانت وسائل االعالم املريئ يف ازمة مع نفسها متحورت 
بينها وبني شاشات محلية اخرى، وما بني  الضائع ما  حول بحثها عن جمهورها 
انكباب جيل الشباب، مبن فيهم االطفال ايضا، يف فرتة العروض التلفزيونية املهمة 
عىل وسائل التواصل االجتامعي كونها عاملهم الخاص الذي يرضيهم. فام يرونه عرب 

هذه الوسائل هو اجمل بكثري بالنسبة اليهم.  
بالغربة تجاه ما تعرضه محطات االعالم املريئ، حتى  الواقع، هناك احساس  يف 
بالنسبة اىل عشاق الشاشة الصغرية. فاالذواق متناقضة كليا، وال مجال للتوفيق 
بني من انحدر نحو االعامل املبتذلة وبني املتمسك باملستوى الراقي الذي اعتاد 
عليه.  هذا التباين يف االراء اوقع اصحاب هذه املحطات يف حرية من امرهم حول 
رغبتهم يف النوعية التي يريدون تقدميها للناس، وبني ما يريض ذوق الجمهور الذي 

هو نفسه ال يعرف ماذا يريد. 
الواضحة، كان االتجاه لدى  الغريبة املعامل وغري  انتظار انحسار هذه "املوجة"  يف 
محطات تلفزيونية عدة نحو الجانب السيايس لالزمة اللبنانية املتفاقمة يوما بعد 
يوم. فهذه االطراف جاهزة للمعارك ومتأهبة دوما لكسب مؤيدين لها واملشاهد، 
طبعا، هو الطرف االساس يف هذا اللعبة، ان كان مؤيدا او معارضا لها. ومهام كان 
موقعه سيكون مشاركا يف ما تقدمه الشاشة عىل الهواء مبارشة للتعبري عن رأيه كدور 
سنحت له الفرصة من اجل ان يلعبه ارضاء ملرجعيته. املنرب الحايل لالطراف املتنازعني 

سياسيا يف لبنان هو شاشات التلفزيون كمنصة مستحدثة العداد الناخبني الجدد.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

جمهورها الضائع

االستعانة بالجهاز االعالمي املتواجد حاليا لالطاللة بربامج جديدة؟ 
 OTV عن هذه  املشكلة ومسبباتها يتحدث اىل "االمن العام" مدير محطة
روي الهاشم ومدير الربامج واالنتاج يف تلفزيون لبنان الدكتور حسان شقور 
ومديرة الربامج يف قناة "الجديد" تانيا الوزان، ليكشفوا عن معاناة احدثها 

غياب السوق االعالنية كمصدر يؤمن 90 يف املئة من االيرادات. 

الهاشم: بعد الضرر 
تأقلمنا مع الواقع

مدير محطة OTV روي الهاشم.  

اعرف غضب الناس 
 OTV لكن فريق عمل

ليس "فشة خلق"

يف لبنان يف السنوات االخرية، ال حاليا فقط؟
التابعة  التلفزيونية  املحطات  عادة،   □
ـ     FRANCE 2 للدولة يف فرنسا وبريطانيا
CANAL + و BBC  هي التي تقدم برامج 
ثقافية وفنية ورياضية وتوعوية بتمويل من 
الدولة من خالل الرضائب التي تستوفيها من 
دول  كل  يف  الخاص  املريئ  االعالم  املواطنني. 
اجندته  يف  يضع  ال  فقط،  لبنان  يف  ال  العامل، 
باعتبارها  الربامج  من  النوعية  هذه  الخاصة 
ال  بالتايل  املعلن.  تجذب  وال  ماديا  مكلفة 
تحقق نسبة مشاهدة عالية. برامج التشويق 
املشاهد  تجذب  التي  هي  والتسلية  واالثارة 
يف لبنان منذ سنوات، ال حاليا، فهذا ما يحتاج 
اليه بعد عناء يوم طويل يف العمل، خصوصا 
عنه  تخفف  التي  املسلية  الخفيفة  الربامج 

عبء يوم من الضغوطات. 

■ واكبت محطة  OTV حراك الشارع منذ 17 
ترشين 2019 ببث مبارش متواصل لكنها غابت 

اخريا عن بعض االحداث، ما السبب؟
بعدم  قرارا  اتخذنا  وامنية  سياسية  السباب   □
تغطية االحداث يف بعض املناطق اللبنانية بعد 
مصورين  من   OTV يف  العمل  فريق  تعرض 
عليهم  بالتعدي  كثرية  ملضايقات  ومراسلني 
اجل  من  هو  هذا  قراري  الكامريات.  وتحطيم 
الناس،  غضب  اعرف  الشخصية.  سالمتهم  
خلق".  "فشة  ليس   OTV عمل  فريق  لكن 
لذا، الجأ احيانا اىل محطة زميلة لنقل الحدث 
بالتعليق عليه من داخل استديو املحطة. منذ 
يف  الشارع  تطورات  كل  واكبنا  الحراك  بداية 
كغرينا  وسمعنا  ومتواصل،  مبارش  ببث  لبنان 
جهات  هناك  ان  التلفزيونية  املحطات  من 
ليال  التغطية  تأمني  اجل  االموال من  لنا  تدفع 
كلفة  ال  ان  يعرفون  كانوا  ان  اعرف  ال  ونهارا. 
مادية تذكر لفتح هواء املحطة لنقل بث مبارش 
حيث ال تتعدى هذه القيمة 30 او 40 دوالرا. 
بكل رصاحة اقول اللبناين صعب املراس. ينتقد 
كل ما نقدمه مهام اختلف مضمونه. يف حال 
يكون  ما  لنقل حدث  املبارش  البث  ركزنا عىل 
تعليقه ان جهات تدفع لنا امواال لتأمني  الكلفة 
الباهظة  لهذه التغطية. ويف  حال قررنا تقديم 

برنامج طبخ سيقولون ما افىض بالهم. 

الربمجة  املتحكمة حاليا يف  اي عوامل هي   ■
التي تعدها محطة OTV، هل حراك الشارع 
ام  مبارشة  املؤثر  هو   2019 ترشين   17 منذ 
القطاعات  كل  اصابت  التي  املالية  االزمة 
ترتيب  اعادة  وراء  كانت  بالشلل  لبنان  يف 
نتيجة  اتجهتم  خيارات  اي  ونحو  االولويات، 

هذا الواقع؟
حراك  منذ  لبنان  اصاب   الذي  الرضر  بعد   □
التي  املخاطر  حجم  ادركنا   2019 ترشين   17
الرتاجع  بسبب  تلفزيونية  كمحطة  سنتكبدها 
تغطي  كانت  التي  االعالن  ايرادات  يف  الكبري 
لرشكات  اعالنات  من  ايرادنا،  من  املئة  يف   90
السيارات واملصارف،  اضافة اىل االشرتاكات التي 
يف   OTV محطة مشاهدي  من  عليها  نحصل 
خارج لبنان كون البث خارج االرايض اللبنانية 
ليس مجانيا كام هو ملتابعيها يف الداخل. لهذا 
السبب اتخذنا  قرارا رسيعا بالتوقف عن بث 
متنوعة  اخبارية ال  اىل محطة  لنتحول  الربامج 
بعرض  نهتم  كنا  حيث  السابق،  يف  كانت  كام 
الربامج الرتفيهية واملسلسالت الدرامية. الوضع 
العام يف البلد هو الذي فرض علينا اعادة النظر 
يف الربمجة، ليكون الرتكيز عىل مواكبة الحدث. 
لذا، تأقلمنا مع هذا الواقع باتخاذ القرار الذي 
ذكرته، علام اننا نلجأ احيانا اىل التنويع بتقديم 

برامج اجتامعية وفنية يف حال كانت الظروف 
املتسارعة يف لبنان تسمح بذلك.

لدى  نجد  حاليا  الصعبة  الظروف  رغم   ■
الجانب  عىل  باالضاءة  اهتامما   OTV محطة 
االديب والشعري واالعامل الفنية الجديدة. ملاذا 
تبدلت هذه االولوية لدى املحطات التلفزيونية 
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شقور: االعالم املرئي 
وضع نفسه في اجندة سياسية

الوزان: قناة "الجديد" 
محطة وطنية مستقلة

مديرة الربامج يف قناة "الجديد" تانيا الوزان. مدير الربامج واالنتاج يف تلفزيون لبنان الدكتور حسان شقور.

لجأت املحطات 
ارشيفها  الى  التلفزيونية 

لتقول ما زلت موجودة

القلق املادي معاناة 
مواكبة لعمل االعالم 

املرئي واملسموع

■ هناك توجه جديد لدى وسائل االعالم املرئية، 
تحديدا، منذ 17 ترشين 2019، يف ما يخص نوعية 
الربامج التي تعرض عىل شاشاتها. اي عوامل هي 

املؤثرة يف الوقت الحارض عىل هذه الخيارات؟
الطبيعية  الظروف  يف  التلفزيونية  الربمجة   □
مختلفة كليا عن نوعية الربامج التي يتم اختيارها 
يف الوضع غري املستقر الذي يعيشه لبنان حاليا، 
لتصبح هذه الربمجة يف ظل الظروف املستجدة 
التي  للتطورات  وفقا  التعديالت  عىل  قامئة 
يف  املسؤولون  يستطيع  ال  لذا،  البلد.  يعيشها 
هذه املؤسسات العمل عىل قواعد ثابتة نتيجة 
او  سياسية  نوعها،  كان  مهام  الظروف  هذه 
املداخيل  اقتصادية، خصوصا يف غياب  او  امنية 
هذا  دون  فمن  االعالنات.  تؤمنها  كانت  التي 
املصدر الداعم لكل محطة تلفزيونية سيتوقف 
انتاج الربامج القوية التي تحقق نسبة مشاهدة 
لبنان  يف  االعالمية  املؤسسات  الواقع،  يف  عالية. 
هي مؤسسات تجارية تبغي الربح. لكن نتيجة 
اليومية   االحداث  وتسارع  الكربى  التحوالت 
وانعكاس ذلك عىل الواقع العميل والتشغييل يف 
هذه املؤسسات، مل تعد املبادىء ثابتة كام كانت 
من قبل. نحن كاعالم مريئ نعيش ازمة. شاشات 
التلفزيون اليوم هي اما لتجسيد خلفية سياسية 
او لالثارة مام دفعها اىل  او لدعم قوى سياسية 
اللجوء اىل ارشيفها العادة عرض برامج محلية من 
غري انتاجاتها الضخمة لتقول، انا ما زلت موجودة. 

■ هل تعتقد ان الشارع وتحركاته املتالحقة منذ 
عامني هو العامل املتحكم يف مسار االعالم املريئ 

وتوجهاته يف الوقت الحارض؟ 
تالحق  مل  فاذا  نفسه.  يفرض  عادة،  الحدث،   □
شاشات التلفزيون كل تطورات الشارع من ارض 
الحدث ستخرس كثريا من نسبة املشاهدة لديها 
االعالم  كان  فاذا  ايضا.  االعالمية  قيمتها  ومن 
املريئ جاهزا لنقل الخرب وتطور االحداث بشكل 
مستمر عرب شاشاته يكون بذلك قد قام بدوره، 
وهو حصول املواطن يف لبنان ودول االغرتاب عىل 
ما يعنيه من تطورات تشهدها الساحة اللبنانية. 
فرتة  منذ  لبنان  يف  يحصل  كام  الشارع  احداث 

■ ما هي العوامل املتحكمة، حاليا، يف اختيار 
الربامج التلفزيونية واىل اي مدى هذه الخيارات 
مرتبطة بالقلق املايل املسيطر عىل كافة وسائل 

االعالم يف لبنان؟
املعاناة  من  جزء  هو  املادي  القلق   □
املواكبة لعمل قطاع االعالم املريئ واملسموع 
يخص  ما  يف  تحديدا  املاضيني،  العامني  يف 
فقط،  للربمجة  ليس  السنوية  املوازنة  تأمني 
اما  ايضا.  والرواتب  التشغيلية  لالكالف  بل 
بالنسبة اىل العوامل املتحكمة يف خيارات قناة 
"الجديد" لربامجها فاملسالة لديها تعود اىل ما 
ما  تقدمه   اىل  باالستناد  املشاهد  فيه  يرغب 
التي  املشاهدة  نسبة  عن  االحصاءات  رشكة 
يتم  الناس.  لدى  املرغوبة  النوعية  لنا  تحدد 
ذلك بعد تقييم الربامج الفصلية التي عرضت 
سابقا حيث  يتبني لنا ما استهوى املشاهد من 

برامج ومسلسالت.  

■ هل من الهموم املسيطرة عىل االعالم املريئ 
يوميا،  الهواء  ملء  كيفية  الحارض  الوقت  يف 

تحديدا، منذ حراك 17 ترشين؟
□ هذه املسألة كانت وال تزال وستبقى الهم 
بالسعي  وذلك  املريئ،  االعالم  لقطاع  الرئييس 
سلفا  املعدة  باملواد  البث  ساعات  تعبئة  اىل 
التغطية االعالمية لكل املستجدات  مع تأمني 
املحيل  الصعيدين  عىل  الطارئة  واالحداث 
والعاملي، رغم الصعوبات الكثرية التي تعرتضنا 
يف هذه املرحلة الدقيقة التي منر بها عىل كافة 

الصعد.  

■ ما هي االسباب الداعية اىل الرتكيز عىل البث 
املبارش علام ان الوقائع عىل االرض، احيانا، ال 

تعد حدثا تستوجب تغطيته اعالميا؟
التي  الكبرية  والتطورات  املفاجئة  االحداث   □
يعاين منها اللبنانيون بشكل خاص والعامل بشكل 
عام، تفرض عىل محطات التلفزيون ان تكون 
الوقائع بالصوت  دوما يف صلب الحدث لنقل 
والصورة من الداخل، اي من قلب الحدث، الن 
ما ننقله من احداث هو مرتبط مبارشة بالناس 

املقررة.  اليومية  الربامج  عىل  تعديالت  تفرض 
علام ان كلفة البث املبارش تكاد تكون معدومة. 
االعالمية  املؤسسة   يف  موظف  هو  فاملراسل 
يف  عمله  كان  ان  الشهري  راتبه  عىل  وسيحصل 

داخل املحطة او يف خارجها. 

■ هل دور االعالم املريئ اصبح سياسيا اكرث مام 
هو اعالمي؟ 

□ من اجل البقاء واالستمرارية وضعت مؤسسات 
االعالم املريئ نفسها يف اجندة سياسية من اجل 
السبب  لهذا  املعركة.  هذه  يف  سالحا  تكون  ان 
اصبحت الشاشة هذا السالح. علام ان االعالم بات 
مستوى  عىل  تستعمل  التي  االسلحة  اخطر  من 

ومن حق املشاهد االطالع عىل حقيقة ما يجري 
من احداث من اجل ان يساهم يف تكوين الرأي 

العام يف امور تعنيه هو بالذات. 

■ املالحظ عدم اهتامم االعالم املريئ بتقديم 
برامج ترفيهية ـ تثقيفية منذ فرتة طويلة، علام 

انها تجذب حولها كل االعامر، ما السبب؟ 
□ يف مرحلة من املراحل كانت برامج التسلية 
شبكة  ضمن  من  بكرثة  متواجدة  والتثقيف 
لها،  اعطيت  وقد  "الجديد"  قناة  يف  الربامج 
احد  يكون  قد  بها.  بأس  ال  مساحة  سابقا، 
اسباب عدم تقدميها يف السنوات االخرية مرتبطا 
للمشاهدين ضمن  فائدة  اكرث  برامج  بتقديم 

تقديم الخرب اىل املجتمع واثره يف املواطن كرسائل 
موجهة اىل الداخل والخارج معا. 

اعادة  من  بدال  مثال،  االجدى،  من  يكن  امل   ■
برامج  تقديم  القدمية  التلفزيونية  االعامل  بث 
ترفيهية ـ تثقيفية او اخرى خاصة باالطفال يف 

فرتة الحجر املنزيل؟
ليس  التلفزيونية  املحطات  العامل يف  الجهاز   □
جهازا متخصصا يف االعداد والنصوص التلفزيونية. 
اما يف يخص اعداد برامج لالطفال فيجب ان تستند 
اىل تربويني وخرباء يف هذا املجال كونها تؤثر عىل 
وظروف  كبرية  املسؤولية  الطفل.  شخصية  منو 
هذه  مثل  انتاج  عىل  تساعد  ال  حاليا  العمل 
الربامج، ترفيهية وتثقيفية  او خاصة باالطفال، الن 
كلفة انتاجها مرتفعة جدا وقد تصل كلفة الحلقة 
الواحدة اىل 3 االف دوالر. علام ان فصل الصيف 
هو فصل ميت بالنسبة اىل وسائل االعالم املريئ ال 
يف لبنان فقط، بل يف العامل كله. لذا، تتوقف كل 
انتاجات الربامج التلفزيونية املكلفة ماديا. االزمة 
املالية  متحكمة يف لبنان كله، ال فقط يف املحطات 

التلفزيونية واختيار برمجتها الحالية.   

الربامج  يف  نرى  شخصيا  ونحن  املجال.  هذا 
الفرتة  "الجديد" يف  قناة  تبثها  التي  الصباحية 
االخرية بفقراتها املتعددة ما هو مطلوب من 

تثقيف وتسلية يف مجاالت عديدة. 

سياسية  جهة  اىل  املريئ  االعالم  تحول  ■ هل 
منخرطة يف واقع االزمات الحالية التي يتخبط 
فيها لبنان، وما الذي سيحققه يف حال تحوله  

اىل طرف سيايس يف هذه اللعبة؟ 
السياسية يف  التطورات  □ من دون شك، حجم 
لبنان انعكس بشكل كبري عىل سياسة املحطات 
التلفزيونية. لكن قناة "الجديد" باعتبارها محطة 
او  حزبية  جهة  الي  تابعة  غري  مستقلة  وطنية 
سياسية. هي يف رأينا محصنة من ان تتحول اىل 
طرف سيايس ضمن ما يسمى االنقسام السيايس 
االسلوب  ذلك،  عىل  والدليل  لبنان.  يف  الحاصل 
مع  تتعاطى  حيث  القناة  هذه  اعتمدته  الذي 
فتستضيف  تامة  باستقاللية  الداخلية  االزمات 
الجميع من دون استثناء عرب شاشتها تحت عنوان 

اسايس، الجرأة واالنحياز اىل الناس.
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