22

االثنين  13تشرين األول  2014العدد 2417

ثقافة وناس

تلفزيون

قضية

انتفاضة التلفزيونات اللبنانية هل ُتطوى صفحة إيبسوس؟
زينب حاوي
الـ ـقـ ـص ــة كـ ـم ــا ي ـ ـقـ ــول امل ـ ـثـ ــل ال ـش ـع ـبــي
«م ــش َّ
رم ــان ــة ،ق ـلــوب مـلـيــانــة» .هـكــذا،
ّ
انتفضت أخـيـرًا ســت قـنــوات لبنانية
(«املستقبل»« ،املنار»« ،nbn،الجديد»،
« ،mtvت ـل ـفــزيــون ل ـب ـن ــان») ،م ــن أصــل
ثمان ،على «ايبسوس ستات» ،وأعلنت
انسحابها من الشركة العاملية السبت
املاضي .خرجت  nbnبمقدمة أخبارها
معلنة بــاســم رئـيــس مجلس إدارتـهــا
ً ّ
ط ــارق ســويــد االن ـس ـحــاب ،م ــؤك ــدة أن
«ال ـخ ــروج الـجـمــاعــي ( )..تــأكـيــد على
فشل الشركة في التزام القواعد املهنية
ّ
ف ــي إح ـص ــاءات ـه ــا» .وامل ـع ـل ــوم أن بني
القناة املــذكــورة و”ايسبوس” دعــاوى
قضائية عـلــى خلفية ات ـهــام األخـيــرة
لـلـشــركــة بــالـتــزويــر و”عـ ــدم الشفافية

واالحتكار” .وفي اليوم عينه ،أي أول
م ــن أم ــس ،ع ـنــون “ال ـج ــدي ــد” تـقــريــره
«ل ـي ـل ــة االنـ ـ ـق ـ ــاب ع ـل ــى ايـ ـبـ ـس ــوس5:
ت ـل ـفــزيــونــات ت ـخ ــرج م ــن اإلحـ ـص ــاء”.
تقرير لجاد غصن ألقى الضوء على
أسـ ـب ــاب االنـ ـسـ ـح ــاب وعـ ـل ــى ال ـس ــوق
اإلع ــان ــي و”ال ـع ــاق ــة املـلـتـبـســة” بني
 ipsosو lbciوانتفاخ نسب املشاهدة
لدى األخيرة ،وبالتالي ارتفاع قيمة
اإلعالنات.
ً
إن ـه ــا ف ـع ــا لـســابـقــة خ ـط ـيــرة تـتـهــدد
الـ ـش ــرك ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،فــامل ـن ـس ـح ـبــون
امل ـع ـتــرضــون ل ـي ـســوا ب ـع ــداد ق ـنــاة أو
اثنتني ،بل وصلوا الى  6من أصل ،8
لـكــن أسـئـلــة ع ــدة ت ـطــرح عـلــى خلفية
ما حــدث :ملــاذا الـيــوم ،وهــذا التوقيت
بالتحديد؟ علمًا أن أسباب االنسحاب
املعلنة عمرها أكثر من  10سنوات؟

هــل لـهــذا شــأن بــدخــول شــركــة جديدة
( )GFKلإلحصاء السوق اإلحصائية
مـنــذ بــدايــة ال ـعــام ال ـجــديــد؟ وه ــل هــذا
الــدخــول “ش ـجــع” ه ــذه ال ـق ـنــوات على
املجاهرة باألمر؟

ست قنوات من الشركة
انسحاب ّ
بتحرك قضائي
التي ّ
تلوح ّ
ّ
عند البحث في املــوضــوع ،يتضح أن
قناة  lbciأعلنت انسحابها من GFK
ي ــوم الـخـمـيــس املــاضــي مــن دون ذكــر
ّ
املسوغات .واملعلوم أن القنوات املحلية
ّ
وق ـع ــت م ــع ال ـشــركــة امل ــذك ــورة أســاســا
ّ
ت ـجــري ـب ـيــا ،ل ـكــن ي ـب ــدو أن “املــؤس ـســة
اللبنانية لإلرسال” من املتضررين من

النتائج ال ـصــادرة عــن  GFKألنـهــا لم
تتصدر ـ كما اعتادت أن تفعل ـ أعلى
نسب املشاهدة ،إذ سقطت مع نتائج
الشركة األملانية مقولة «القناة األعلى
مشاهدة بــن املـحـطــات» .وبالتأكيد،
فانسحاب  lbciيرسي فكرة “الحلف”
ب ـي ـن ـه ــا وبـ ـ ــن  ipsosورغـ ـبـ ـتـ ـه ــا فــي
االسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـلــى الـ ـس ــوق اإلع ــان ــي
كما سيق في االتهامات املوجهة الى
ّ
كلتا املؤسستني .علمًا أن «األخـبــار»
ح ـ ــاول ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ــرارًا االت ـ ـ ـصـ ـ ــال ب ــرئ ـي ــس
مجلس إدارة  lbciبـيــار الـضــاهــر من
دون جدوى.
مــن جهتهاّ ،
ردت «إيـبـســوس» ببيان
ً
عالي اللهجة ،مشيرة إلى أن ما يحصل
يندرج ضمن “حملة افـتــراء وتشويه
مركزة ألغراض باتت معروفة ،أهمها
ت ـبــريــر ف ـشــل ال ـق ـن ــوات امل ـع ـن ـيــة أم ــام

(عبد الحليم
حمود)

مشاهديها واملـعـلـنــن” .ووضـعــت ما
يحصل ضمن إطار “التشهير ملحاولة
إي ـقــاف عـمــل ال ـشــركــة” .وذه ـبــت أبعد
من ذلــك ،حني رأت أن الحملة “سابقة
تــدمـيــريــة وم ـحــاولــة تــرهـيــب معنوي
ال ي ـم ـك ــن الـ ـسـ ـك ــوت عـ ـنـ ـه ــا” .ورم ـ ــت
الشركة الكرة في ملعب القنوات .هذا
مــا يــؤكــده مــديــرهــا ال ـعــام فــي الـشــرق
األوس ـ ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال أف ــريـ ـقـ ـي ــا (Ipsos
 )Menaورئ ـي ـس ـهــا ال ـت ـن ـف ـيــذي إدوار
ّ
م ــون ــان لـ ـ ــ”األخـ ـ ـب ـ ــار” ،إذ ق ـ ــال إن مــا
يحصل حاليًا هو دفع ثمن “املنافسة
ب ــن ال ـق ـنــوات الـتـلـفــزيــونـيــة” ،واصـفــا
املرحلة بـ “الخطيرة” و”غير املقبولة”
ألمـ ـ ــور “ال أسـ ـ ــاس ل ـه ــا م ــن ال ـص ـحــة،
ومبينة عـلــى ذرائ ــع بــاطـلــة” .الشركة
في رأيــه تمثل وجهة نظر املشاهدين
“عـ ـب ــر ال ـن ـت ــائ ــج الـ ـت ــي ت ـم ـخ ـضــت عــن
استمزاجهم» .ولـ ّـوح بتحرك قضائي
ل ــم يـكـشــف ع ــن طـبـيـعـتــه ف ــي إطـ ــار ما
ع ـ ـ ـ ّـده ح ـم ـل ــة ت ـت ـع ــرض ل ـه ــا ش ــرك ـت ــه،
وق ـ ـ ــال« :لـ ــن ن ـس ـكــت ع ـل ــى أي ت ـط ــاول
بعد اليوم» .ولدى السؤال عن توقيت
ان ـس ـحــاب ال ـق ـنــوات وعــاق ـتــه بــوجــود
ش ــرك ــة إح ـص ــائ ـي ــة م ـن ــاف ـس ــة ،أجـ ــاب
بــدي ـب ـلــومــاس ـيــة ،م ـك ــررًا تــأك ـيــده على
حــق املنافسة فــي الـســوق اإلحصائية
وع ـلــى ريـ ــادة “اي ـب ـســوس س ـتــات” في
إدخـ ــال ( people meterج ـه ــاز قـيــاس
نسبة املشاهدة) الــى لبنان كــأول بلد
عربي يأتي بهذه التقنية .وفي انتظار
قرار لجنة اإلعالم واإلعالن التي تضم
ممثلني عــن القطاع املــرئــي واملسموع
واإلعــان وشركات اإلحصاء وتشرف
على سير هــذه الحلقات مــع بعضها
ب ـع ـضــا ،ي ـف ـضــل م ــون ــان ال ـت ــري ــث قبل
التحرك على ضوء قرارها.
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» اتـ ـصـ ـل ــت ب ــرئـ ـي ــس ه ــذه
اللجنة ورئيس نقابة اإلعالن داخلها
جـ ــورج ج ـب ــور ،ف ـكــان ال ـحــديــث مــركـزًا
ع ـلــى غ ـي ــاب م ــدق ــق ع ــامل ــي ك ـمــا جــرت
ّ
ال ـع ــادة م ـنــذ س ـن ــوات ،ي ـتــولــى تـقــويــم
نتائج الدراسات اإلحصائية الصادرة
عن  . ipsosهذا املدقق غائب منذ عام
 2011وبالتالي ال تدقيق فــي األرق ــام
واإلحـ ـص ــاءات .وه ــذا مــا دف ــع الـعــديــد
من القنوات إلى طلب عدم ذكرها في
ال ــدراس ــة كـ ـ “ال ـج ــدي ــد” و”املـسـتـقـبــل”
الـتــي انسحبت “ب ـهــدوء” مــن الشركة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ف ـ ــي م ـن ـت ـص ــف رمـ ـض ــان
امل ــاض ــي اع ـت ــراض ــا ع ـلــى عـ ــدم وج ــود
ّ
مدقق .واملعلوم أن آخر اجتماع للجنة
األس ـبــوع املــاضــي شـهــد انـقـســامــا بني
ال ـق ـن ــوات الـلـبـنــانـيــة ح ــول اسـتـجــاب
هــذا املــدقــق .ورأى فــي الــوضــع القائم
“انـ ـهـ ـي ــارًا” وتـ ـض ـ ّـررًا ل ـع ــدد كـبـيــر من
شركات اإلع ــان ،وخصوصًا العاملية
منها.

الزمن الداعشي

قناة «التوحيد» بايعت أبو بكر البغدادي
صهيب عنجريني
ح ـظــي تـنـظـيــم «الـ ــدولـ ــة اإلس ــام ـي ــة»
ب ــدع ــم ك ـب ـيــر ،ع ـلــى مـخـتـلــف الـصـعــد،
يتجاوز دائــرة األف ــراد ،إلــى الكيانات،
وأجـهــزة االستخبارات ،والحكومات.
دع ــم «م ــن تـحــت ال ـطــاولــة» ،س ـ ّـري في
ظاهره ،لكنه ال يكاد يخفى على أحد.
على هذا النحو ،أسهمت وسائل إعالم
كثيرة في الترويج للتنظيم بوسائل
عدة ،قبل أن يتفق الجميع فجأة على
ّ
أن «داع ـ ــش» ت ـحـ ّـول إل ــى بـعـبــع تجب
ُ
ّ
م ـح ــارب ــت ــه .والـ ـح ــال أن هـ ــذا الـبـعـبــع
بــات حقيقة واقـعــة ،تحظى باالكتفاء
ـاح كـثـيــرة ،مــن بينها
ال ــذات ــي ،فــي م ـ ًنـ ٍ
اإلع ـ ــام .ف ـضــا ع ــن ام ـت ــاك التنظيم
أذرعـ ـ ـ ــا إع ــامـ ـي ــة م ـت ـش ـع ـبــة ،تـ ـم ـ ّـددت
ع ـبــر م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،

وع ـبــر مــوقــع رس ـمــي عـلــى اإلنـتــرنــت
تــرفــده مــواقــع «صــديـقــة» مـنـ ّـوعــة ،ها
هــم أن ـصــاره يحتفون ال ـيــوم بـ«فتح
إعــامــي ج ــدي ــد» .كـيــف ال ،وق ــد صــار
لـ«دولة الخالفة» فضائياتها املؤيدة
أيضًا؟!
أنصار التنظيم انشغلوا عبر مواقع
ال ـت ــواص ــل خ ــال ال ـيــومــن املــاضـيــن
بــاالحـتـفــاء بـقـنــاة «ال ـتــوح ـيــد» ،وهــي
فـضــائـيــة «م ــؤي ــدة ل ــدول ــة ال ـخــافــة».
ذهب بعضهم إلى القول إنها افتتحت
حــدي ـثــا .ف ــي ال ــواق ــع ،اف ـت ـتــاح الـقـ ّنــاة
يعود إلى أواخر العام املاضي ،لكنها
بــدأت ّأول األمــر بوصفها واحــدة من
ال ـق ـنــوات الــديـنـيــة الـتـقـلـيــديــةّ ،
وروج
ّ
الـقــائـمــون عليها أن ـهــا «تـبــث بــرامــج
دي ـن ـيــة ت ــوع ــوي ــة ،وآيـ ـ ــات م ــن ال ـق ــرآن
الكريم على مدار اليوم».

بـعــد افـتـتــاحـهــا ب ـف ـتــرة ،بـ ـ ّـدأت الـقـنــاة
ُ
ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـرف ع ـ ــن ن ـف ـس ـه ــا ّ بـ ــأن ـ ـهـ ــا «ﻗﻨﺎﺓ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ»،
وأضــافــت إلــى برامجها «ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻠﻢ،
ﻭخـطـبــا ﻷﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﺥ»،
كـسـلـيـمــان ﺍﻟﻌﻠﻮﺍﻥ ﻭخ ــال ــد ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ،

أفصحت عن دعمها للتنظيم اإلرهابي،
تبث بعض «األناشيد الجهادية»
وبدأت ّ
ﻭك ـمــال ﺯﺭﻭﻕ ،ﻭالـخـطـيــب ﺍﻹﺩﺭي ـســي،
ً
وتــركــي الـبـنـعـلــي ...فـضــا عــن بــرامــج
أخ ـ ــرى ،م ـثــل «ق ـط ــوف سـلـفـيــة» ال ــذي
يقوم على أقوال وفتاوى لبعض «كبار
شيوخ السلفية» ،مثل محمد بن عبد
الــوهــاب ،وعـبــد الـلــه بــن عبد اللطيف

ُ
آل الـشـيــخ ،قبل أن تفصح أخـيـرًا عن
دعمها العلني لـ«الدولة» ،وتبدأ ببث
بعض «األناشيد الجهادية».
ُ
ت َع ّد القناة توأمًا إلذاعــة «التوحيد»،
وتبثان معًا من مدينة سرت الليبية.
ُ
وتعنى إدارتهما بالقيام بـ«نشاطات
دع ـ ـ ــوي ـ ـ ــة» فـ ـ ــي امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ،م ـ ـثـ ــل ن ـشــر
ال ــافـ ـت ــات ،ورع ــاي ــة ب ـعــض األح ـ ــداث
كـ ــ«إدخ ــال عــامــل ن ـصــرانــي نيجيري
ّ
في اإلسالم» ،وبث الحدث على الهواء
مباشرة.
ً
ق ـل ـي ــل م ـ ــن الـ ـبـ ـح ــث سـ ـيـ ـك ــون ك ـف ـي ــا
بــاك ـت ـشــاف تـبـعـيــة ال ـق ـن ــاة ،واإلذاعـ ـ ــة
ل ــ«ت ـن ـظ ـي ــم أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـش ــريـ ـع ــة» فــي
ل ـي ـب ـيــا .ال ــدول ــة ال ـت ــي ت ـحــولــت ـ ـ ـ منذ
“باركها” الربيع العربي ـ إلى واحدة
مـ ــن ال ـ ـحـ ــدائـ ــق ال ـخ ـل ـف ـي ــة ل ـ ــ«الـ ــدولـ ــة
ُّ
اإلسالمية» .تبث قناة «التوحيد» عبر

وتؤكد
القمر الصناعي «نــايـلـســات»ّ ،
أوس ـ ـ ــاط «ال ـ ــدول ـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة» أن ـه ــا
توسيع بثها قريبًا عبر أقمار
بصدد ُ
صناعية أخ ــرى .ال يبدو أن القائمني
على تلك األقمار يــرون بأسًا في ذلك،
إذ تحفل أقـمــارهــم بـعـشــرات القنوات
املشابهة ،وال ّ
يميز «التوحيد» عنها
ّ
ّ
سوى أنها كانت السباقة في املجاهرة
ّ
بتوجهاتها ،وأهدافها الحقيقية .لكن
ك ــل ت ـلــك ال ـف ـضــائ ـيــات ل ــم ت ـكــن كفيلة
بإثارة اهتمام املسؤولني العرب الذين
سبق لهم أن طلبوا من إدارتي القمرين
«ع ــرب ـس ــات» و«ن ــاي ـل ـس ــات» وق ــف بث
بعض القنوات السورية .كذلك لم يكن
ً
األمر كفيال على ما يبدو بلفت انتباه
املعنيني بـ«محاربة اإلرهــاب» .حسنًا،
هــل مــا زال البعض يتساءل «مــن أين
جاءت داعش؟»!

