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تلفزيون

التلفزيون اللبناني في حمأة اإلنتخابات

ّ
البرامج السياسية تتجرأ ولكن ...تحت مظلة التسويق
زينب حاوي
ّ
منذ فترة ،تتجند القنوات اللبنانية
لخوض املعركة االنتخابية النيابية
في أيار (مايو) .بدت األخيرة كأنها
ح ـف ـلــة إنـ ـع ــاش ل ـه ــا ،ال س ـ ّـي ـم ــا عـلــى
ال ـص ـع ـي ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،ب ـع ــد ف ـتــرة
ركـ ـ ــود اث ـ ــر ع ـ ــدم «تـ ـج ــدي ــد» ال ـح ـيــاة
السياسية على مــدى تسع سنوات،
ولـ ـ ــو ب ـش ـك ــل ب ـس ـي ــط ع ـب ــر ال ـع ـم ـل ـيــة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة .وج ـ ــوه وش ـخ ـص ـيــات
سـيــاسـيــة ت ـص ـ ّـدرت ه ــذه الـشــاشــات،
فــي الـبــرامــج الـسـيــاسـيــة الصباحية
واملسائية الحوارية ،وراحت تتناوب
عـلــى ال ـظ ـهــور اإلع ــام ــي املـكـثــف في
ظــل اش ـتــداد املـعــركــة ،وارت ـف ــاع نبرة
ال ـخ ـطــاب الـسـيــاســي .كـثـيــر مــن هــذه
الـحـلـقــات وال ـن ـقــل ال ـحـ ّـي الحـتـفــاالت
إعالن اللوائح ،كانت مدفوعة األجر،
ّ
شكلت منبرًا ترويجيًا للمرشحني.
ّ
وفـ ـيـ ـم ــا تـ ـتـ ـص ــدر ش ــاشـ ـت ــا  ،lbciو
 ،mtvع ــداد ال ـت ـنــازل الـعـكـســي ملوعد
االنتخابات ،بدا جليًا ـ كما الحظنا
مـ ـن ــذ ش ـ ـبـ ــاط (فـ ـ ـب ـ ــراي ـ ــر) امل ـ ــاض ـ ــي ـ ـ
ل ـجــوء بـعــض ال ـق ـنــوات ال ــى أســالـيــب
ملتوية للترويج للمرشحني .تتمثل
هـ ــذه األس ــالـ ـي ــب إمـ ــا ب ـك ـســر ال ـك ــادر
الكالسيكي للحوار التلفزيوني ،كما
فعلت  mtvفي «دق الجرس» (إعــداد
وإنـتــاج جنان مــاط  -إخ ــراج شربل
يوسف) ،أو بالخروج من االستديو
إل ــى أم ــاك ــن ج ــدي ــدة ،ت ـق ـ ّـرب الـســاســة
م ــن ج ـم ـهــورهــم ،وتـقــربـهــم أك ـثــر من

حـيــواتـهــم الشخصية والـسـيــاسـيــة،
ك ـب ــرن ــام ــج «سـ ـ ّـيـ ــد ن ـف ـس ــه» (إخ ـ ـ ــراج
ن ـ ـضـ ــال ب ـك ــاس ـي ـن ــي ـ «الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد»)،
و«لوين واصلني؟» (.)lbci
«دق ال ـج ــرس» أو الـنـسـخــة العربية
مــن بــرنــامــج  Au tableauالـفــرنـســي،
يقوم على تالمذة ال تتعدى أعمارهم
 13س ـن ــة ،يـتـقـمـصــون دور امل ـح ــاور
وي ـ ـسـ ــائ ـ ـلـ ــون الـ ـضـ ـي ــف ف ـ ــي ال ـص ــف
امل ـ ـ ــدرس ـ ـ ــي .شـ ـخـ ـصـ ـي ــات س ـي ــاس ـي ــة
(بــاسـتـثـنــاء مــارسـيــل غ ــان ــم) ،تــوالــت
وجـ ــوه ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى شـ ــاشـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ـ ّـر ،مــن
سـعــد ال ـحــريــري إل ــى ج ـبــران باسيل
فـســامــي ال ـج ـمـ ّـيــل ،ومـ ـ ــروان ح ـمــادة،
إيـ ـل ــي ال ـ ـفـ ــرزلـ ــي ،مـ ــع خ ـ ــرق ن ـســائــي
ّ
ت ـم ـثــل ب ــال ــوزي ــرة ع ـن ــاي ــة عـ ــز ال ــدي ــن
(تحدثت بإسهاب عــن قضايا املــرأة
والـ ـحـ ـج ــاب والـ ـحـ ـي ــاة ال ـش ـخ ـص ـيــة).
وعـ ـ ـل ـ ــى رغـ ـ ـ ــم ال ـ ـظ ـ ـلـ ــم ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ع ـلــى
األطـفــال الــذيــن طــرحــوا أسئلة تفوق
أعـمــارهــم وخـيــالـهــم ،وإقـحــامـهــم في
دهــالـيــز سـيــاسـيــة (وطــائ ـف ـيــة) ليس
ّ
لـهــم ي ــد فـيـهــا ،اال أن «دق ال ـجــرس»
شـ ـك ــل ل ـج ـم ـي ــع ه ـ ـ ـ ــؤالء الـ ـضـ ـي ــوف،
منبرًا ترويجيًا ،ومساحة لإلحاطة
ب ـ ـج ـ ــوان ـ ــب ح ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــم الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
والـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،ع ـ ـ ــدا ك ـ ـ ـ ّـم الـ ـتـ ـق ــاري ــر
الـتــي ت ـعـ ّـرف عـنـهــم ،وع ــن مسيرتهم
ّ
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وجــل ـهــا ي ـقــع ف ــي مــوقــع
التفخيم.
ّ
ال ـ ـحـ ــريـ ــري الـ ـ ـ ــذي ح ـ ـ ــل ض ـي ـف ــا أول
عـلــى «دق ال ـج ــرس» ،شــاهــدنــاه قبل
أسـبــوع فــي برنامج مستحدث على

« .lbciلوين واصلني؟» (منتج سالم
الزعتري وديما صادق) أثار زوبعة
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
لـ ــدى طـ ــرح اإلعـ ـ ــان ال ـت ــروي ـج ــي لــه،
ودخـ ــل ف ــي لـعـبــة االت ـه ــام بــالـســرقــة.
هــو برنامج مستوحى مــن النسخة
الـعــاملـيــة لـ ـ  ،karaoke carpoolيـقــوم
على استضافة شخصية معروفة،
ت ـج ــول ف ــي ال ـس ـي ــارة بــرف ـقــة امل ــذي ــع.
وف ـ ــي ن ـس ـخــة  ،lbciي ـن ـضــم إلـيـهـمــا
ّ
ليتشعب النقاش داخل
ضيف ثالث،
العربة .في الحلقة األولى ،بدا غياب
االن ـس ـج ــام ب ــن ال ـط ــرف ــن (ص ـ ــادق/
ال ـح ــري ــري) .ض ـمــن  20دق ـي ـقــة فـقــط،
(وق ـ ــت ال ـح ـل ـق ــة) ،ل ــم ت ـن ـجــح امل ـقــدمــة
اللبنانية ،في دخول لعبة البرنامج،

ً
ّ
«سيد نفسه» نجح شكال
ومضمونًا في إعالء سقف
المنافسة التلفزيونية
ح ـتــى أن ـه ــا ت ـطــرقــت ألس ـئ ـلــة غــريـبــة
على شاكلة :أي تجربة كانت أصعب:
«ال ـق ـم ـص ــان الـ ـس ــود» أو م ــا أسـمـتــه
«تجربة بــرا لبنان فــي السعودية»،
م ـ ـ ــع تـ ـغـ ـيـ ـي ــب لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــدث األسـ ـ ـ ـ ـ ــاس:
اح ـت ـج ــازه ه ـن ــاك .ك ــان الف ـت ــا دخ ــول
ول ـيــد ج ــاب ــر ،امل ـص ــروف تـعـسـفــا من
قناة «املستقبل» إلى السيارة .وعلى
رغ ـ ــم ت ـع ـب ـي ــره عـ ــن غ ـض ـبــه وغ ـضــب
كـ ـثـ ـي ــري ــن مـ ـ ــن أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـحـ ـق ــوق

سمر ابو خليل مع
المرشح عبد الرحيم مراد

هـنــاك ،إال أن إجــابــات الحريري أتت
ملتبسة ،ومضحكة ،وحـتــى طريقة
الحوار كانت غير موفقة ،في جلوس
جابر في املقعد الخلفي ،من دون أن
يكون هناك نقاش ّ
جدي ومفيد بني
األطـ ــراف .أمــا الحلقة الـتــي بثت في
األسبوع التالي ،واستضافت رئيس
العربي» وئام وهاب،
«تيار التوحيد
ً
ف ـبــدت أك ـثــر س ــاس ــة وع ـفــويــة نـظـرًا
لطبيعة شخصية وهــاب ،وتشكيله
حـيـثـيــة تـلـفــزيــونـيــة ج ــذاب ــة .طـبـعــا،
«ل ــوي ــن واصـ ـل ــن؟» الـ ــذي ع ــرض في
األسبوعني املاضيني ،تبعه برنامج
أطلقته املحطة أيضًا هو «تحصيل
ح ــاص ــل» (مـنـتــج مـنـفــذ :روال سـعــد،
إخ ـ ـ ــراج :رواد ضـ ـ ـ ّـو) .جـ ــاء ال ـع ـمــان
بهدف تعبئة فــراغ غياب البرنامج
األشهر على شاشتها «كالم الناس»،
ب ـع ــد م ـ ـغـ ــادرة م ــارسـ ـي ــل غ ــان ــم إل ــى
 .mtvبرنامجان فــي أوقــات متتالية
ط ــرح ـت ـه ـم ــا «امل ــؤسـ ـس ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
لـ ــإرسـ ــال» دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة ،ي ــدخ ــان
مـ ـب ــاش ــرة ف ـ ــي صـ ـل ــب االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة .جـ ـ ـ ـ ـ ــازف ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــدي
ه ـشــام حـ ــداد ،فــي تــولــي دف ــة تقديم
«تـحـصـيــل ح ــاص ــل» ( ،)1:34الـقــائــم
على استضافة جمهور األحزاب من
دائــرة انتخابية محددة ،إلــى جانب
شخصيات حزبية ونــاشـطــة .مهمة
لــم تـكــن سـهـلــة عـلــى ح ــداد امل ـعــروف
فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــديـ ــا ،وف ـ ـنـ ــون
ال ـس ـخــريــة واإلض ـ ـحـ ــاك .وع ـل ــى رغــم
إدارة حــداد للحوار والنقاش داخل

«لوين واصلة»  lbciمع ...ديما صادق؟
فراس خليفة
تــرى مــا الــذي ُيمكن أن يفعله املواطن
الـلـبـنــانــي ال ـع ــادي فــي عـشــريــن دقيقة
ً
فـ ـق ــط؟ ه ــل بـ ـمـ ـق ــدوره أن ي ـن ـجــز م ـثــا
م ـع ــام ـل ــة ال ـ ّـسـ ـج ــل الـ ـع ــدل ــي وي ـت ـ ّ
ـوج ــه
م ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة إل ـ ـ ـ ــى أقـ ـ ـ ـ ـ ــرب م ـ ـحـ ــل ل ـب ـي ــع
الــوجـبــات الـ ّـســريـعــة؟ أو يـجــري َّ
حصة
ريــاضـ ّـيــة ســريـعــة عـلــى ّآل ــة امل ـشــي في
م ـن ــزل ــه؟ أو يـ ـم ــارس ح ــق ــه ب ــاالق ـت ــراع
ي ــوم االن ـت ـخــاب عـلــى أسـ ــاس الـقــانــون
الـنـسـبــي؟ وه ــل بــإمـكــانــه ،فــي عشرين
دق ـي ـقــة ف ـق ــط ،أن ي ـج ـتــاز امل ـس ــاف ــة بني
ً
بيروت و«الجاهلية» مثال بعد الساعة
ً
الثانية عشرة ليال؟ لكن «شو بيصير
إذا طلع سياسي وصحافي ومواطن
ب ـس ـي ــارة وك ـ ـ ـ ـ َ
ـزدروا وش ــرب ــوا ق ـه ــوة»،
على مــا تـقــول اإلعــامـيــة ديـمــا صــادق
في «الزمــة» برنامجها الجديد «لوين
واص ـل ــن؟» .فــي عشرين دقيقة أيضًا،
يمكن متابعة البرنامج ّإي ــاه مــن دون
َ
كان
أن يصل املشاهد بالضرورة إلى م ٍ
م ــا .ه ـك ــذا إذًا ظ ـهــر ال ـبــرنــامــج ومـثـلــه
أي ـضــا «تـحـصـيــل ح ــاص ــل» ف ــي الليلة
ذاتـهــا فــي مـحــاولــة ملــلء ال ـفــراغ الكبير
ّ
الــذي خلفه برنامج «كــام الناس» في
توقيت انتخابي حـ ّـســاس بــدا معهما
أن الـ «أل .بي .سي .آي» ّ
جهزتهما على
َّ
ُ
عـجــل ملـهـ ّـمــة مــوق ـتــة .مــع ذل ــك ،يـســجــل
لــ«لــويــن واص ـلــن» أنــه حجز لــه مكانًا
فــي «ب ــازار» الـبــرامــج االنتخابية التي
ت ـه ــدف ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى إلـ ــى إدخـ ــال
مورد مالي كبير للقنوات التلفزيونية
ع ـل ــى رغـ ـ ــم ت ــأك ـي ــد م ـ ـصـ ــادر م ــوث ــوق ــة
لـ«األخبار» أن البرنامج «غير مدفوع».
بدت ديما صادق في حلقة وئام وهاب
أ ُك ـث ــر «خـ ــوش ب ــوش ـ ّـي ــه» م ــع الـضـيــف-
امل ـض ـي ــف م ــع أن ـه ــا ك ــان ــت «م ــرت ــاح ــة»
أيـضــا مــع سعد الـحــريــري .فــي الحلقة
األول ـ ـ ــى م ــن «ل ــوي ــن واص ـ ـلـ ــن» ،قــالــت
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املــرأة ل ـ «الـشـيــخ» .you lead :الحريري
هــو َم ــن يـقــود إذًا فــي ش ــوارع بـيــروت.
الحريري يقود ،لكنه ال يحمل «رخصة
سواقة» .فضيحة أولى .الحريري يقود
ويـ ـتـ ـج ــاوز اإلشـ ـ ـ ــارة الـ ـحـ ـم ــراء أي ـض ــا.
فـضـيـحــة ث ــان ـي ــة .ت ـخ ـ ّـي ــل /ت ـخـ ّـي ـلــن ّ
رد
َ
الفعل لو فعلها رئيس وزراء في دولة
ً
أوروب ـي ــة مـثــا فــي مــوســم انـتـخــابــات؟
فــي امل ـ ّـرت ــن األولـ ــى وال ـثــان ـيــة ،أش ــارت
ديما إلى «خطأ» رئيس حكومة لبنان،
لكنها في النهاية «أخدتها بمزح» .في
حلقة وئــام وه ــاب ،قالت إنها سعيدة
جـ ـدًا ألن ـه ــا ه ــي َم ــن ت ـق ــود ه ــذه املـ ـ ّـرة،
وال ـض ـي ــف «م ـ ــا ف ـي ــه ي ـط ـلــع وال ي ـنــزل
وال يـتــرك األس ـتــديــو» .ق ــال لـهــا وهــاب
م ـم ــازح ــا« :ه ـي ــي ال ـس ــآل ــة بــال ـخ ـل ـقــة؟».

َ
حــضــر م ــوض ــوع ال ـتــوريــث الـسـيــاســي
ّ
فـ ــي ِكـ ـ ــا ال ـح ـل ـق ـت ــن .ن ـف ــى وه ـ ـ ـ ــاب أن
يكون قدأ بدأ بتحضير نجله هادي لـ
«الزعامة» ،لكنه قــال« :ما بقدر إمنعو
يشتغل سياسة» ،متحدثًا في السياق

ّ
يصب في النهاية في خدمة
تلميع صورة السياسيين ذاتهم
عن «مشروع زعامة» تيمور جنبالط:
ّ
«الزعامة الـ ّ
ملعمودية».
ـدرزيــة بحاجة
في املقابل ،سألت ديما سعد الحريري
عن حاجته إلــى ما أسمته ّcredibility
مــن ال ـحــريــري األب« .أظ ــن إن ــي عملت

شـخـصـيــة سـعــد ال ـحــريــري الـخــاصــة»
قال الحريري االبــن! في كال الحلقتني،
ح ـ ـضـ ــرت أي ـ ـضـ ــا ق ـض ـي ــة «اح ـ ـت ـ ـجـ ــاز»
الرياض .سألت
الرئيس الحريري في
ّ
ّ
وهـ ــاب« :بعتقد ان ــك أول ح ــدا مل ــح انــو
سـعــد ال ـحــريــري مــوقــوف بالسعودية
لـ ـي ــش كـ ـن ــت ع ـ ـ ـ ـ ــارف؟» ف ـي ـم ــا «هـ ـ ــرب»
ّ
الـ ـح ــري ــري م ــن اإلجـ ــابـ ــة ،مـ ــرك ـ ـزًا عـلــى
«حــادثــة القمصان ال ـســود» ،على رغم
تأكيد صــادق أنها تسأل مــن الناحية
اإلن ـســان ـيــة ال الـسـيــاسـيــة .بــإصــرارهــا
عـلــى «ال ـشــق اإلن ـس ــان ــي» ،ثـ ّـبـتــت ديما
ـ ـ مــن حـيــث تــريــد أو ال تــريــد ـ ـ الــروايــة
املعروفة حــول «اإلهــانــة» التي ّ
تعرض
لـ ـه ــا ال ـ ـحـ ــريـ ــري ف ـ ــي الـ ـ ــريـ ـ ــاض خ ــال
«اسـتـقــالـتــه» الـغــامـضــة .لـكــن مــا الــذي
ي ــدف ــع ديـ ـم ــا لـ ـتـ ـك ــرار الـ ـ ـس ـ ــؤال نـفـســه
وبالطريقة ذاتها حول َ
«سآلة» جبران
باسيل في الحلقتني؟ قال لها الحريري
إن بــاس ـيــل «مـ ـهـ ـض ــوم» ،ف ـي ـمــا اعـتـبــر
ُ
وهاب أنه «حربوق» .فهل ستعيد طرح
السؤال أيضًا في الحلقات املقبلة؟
«ثـ ــاثـ ـ ّـيـ ــة» ال ـس ـي ــاس ــي وال ـص ـح ــاف ــي
ّ
واملــواطــن ،وإن كانت «تركيبة» متفقًا
ع ـل ـي ـهــا ،ل ـك ـن ـهــا فـ ـك ــرة جـ ـي ــدة« .وائـ ــل
م ــواط ــن ُم ـس ـت ـق ــل م ــن الـ ـجـ ـب ــل» (ك ـمــا
ً
ع ـ ّـرف ــت عـنــه دي ـم ــا) ط ــرح سـ ــؤاال على
وئـ ـ ــام وهـ ـ ــاب ن ـ ــال إع ـج ــاب ـه ــا« :ل ـيــش
بحزب التوحيد العربي ما شفنا حدا
ظهر إعالميًا غير وئــام وه ــاب؟» .في
حلقة سـعــد ال ـحــريــري ،ك ــان إلحـضــار
ولـ ـ ـي ـ ــد ،أح ـ ـ ــد امل ـ ـصـ ــروفـ ــن ف ـ ــي ش ـكــل
ت ـعـ ّـسـفــي م ــن ت ـل ـفــزيــون «امل ـس ـت ـق ـبــل»،
م ـغ ــزى إن ـس ــان ــي أك ـب ــر ان ـت ـهــى بــوعــد
الحريري لوليد بحل قضيتهم ،على
رغــم أنــه فــي النهاية يهدف لتسجيل
انتخابية» ملصلحة الحريري
«نقطة
َ ِّ
وت ـ ـيـ ــاره .ل ــم ُي ــغ ــن الـ ـح ــري ــري املـقـطــع
الثاني من النشيد الوطني اللبناني
ّ
بناء على طلب ديما .تعلم الحريري،

األس ـتــديــو بـنـبــاهــة عــالـيــة ،والـتـقــاط
النقاط الساخنة من الحوار ومعرفة
ك ـي ـف ـي ــة ت ــوزيـ ـعـ ـه ــا عـ ـل ــى ال ـض ـي ــوف
فــي الـحـلـقــة األولـ ــى (آت ــن مــن دائ ــرة
الشمال) ،إال أنه لم يستطع أن ينجح
ف ــي ه ــذه ال ـت ـجــربــة ،فــال ـبــرنــامــج ذو
طابع جـ ّـدي بشكل أســاســي ،يتعلق
بــامل ـعــركــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة .عـ ــدا شـبـهــه
ال ـق ــري ــب بــال ـح ـل ـقــات ال ـخ ــاص ــة الـتــي
قدمها غــانــم فــي «كــام الـنــاس» قبل
س ـ ـنـ ــوات ،وش ـك ـل ــت م ـن ـب ـرًا لـلـشـبــاب
كـحـلـقــة «شـ ــوف ال ـف ــرق وم ــا ت ـفــرق»،
كان الفتًا تمرير «تحصيل حاصل»
رســائــل سياسية واضـحــة ،ال ّ
سيما
ف ــي امل ـقــدمــة ال ـتــي تــاهــا الـكــومـيــدي
اللبناني .أتــى مضمونها مسبوكًا،
يـ ــوجـ ــه سـ ـه ــام ــه ب ــاتـ ـج ــاه ــات ع ـ ـ ّـدة
ك ـق ـض ـيــة ال ـت ـح ــال ـف ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
الهشة ،وقانون االنتخاب الذي يظهر
شيئًا ويخفي أشياء أخــرى ،وغياب
املـ ـش ــاري ــع ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،إل ـ ــى جــانــب
«ت ـ ـ ّ
ـورط» ح ــداد فــي أمــاكــن ع ــدة ،في
تمرير رســائـلــه الـخــاصــة ،كالهجوم
على وزير الخارجية جبران باسيل.
الحلقة الثانية من البرنامج ،كانت
حامية إن صح التعبير .استضافت
وج ـ ـ ـ ـ ــوه وم ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــي /ات األح ـ ـ ـ ـ ــزاب
فـ ــي دائـ ـ ـ ــرة الـ ـبـ ـق ــاع ،ح ـي ــث امل ـع ــرك ــة
عـلــى أش ـ ّـده ــا .ســاعــد ال ـت ـنـ ّـوع داخ ــل
االستديو في تعزيز تبادل وجهات
النظر ،ولو علت األصوات والصراخ
في كثير من األحيان.
إذًا ،ت ـغ ـي ـيــر ف ـ ّـي أنـ ـم ــاط ال ـ ـحـ ــوارات
املتلفزة ،والتفنن فــي كيفية إظهار
ال ـ ـض ـ ـيـ ــف ،مـ ـ ــرة ف ـ ــي «م ـ ـ ـشـ ـ ــوار» فــي
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارة ،ومـ ـ ـ ـ ـ ــرات فـ ـ ــي أح ـ ـضـ ــان

ما أروق من «الجديد» إال سليمان (بك)
عـ ـل ــى األرج ـ ـ ـ ـ ــح ،مـ ــن «سـ ـقـ ـط ــة» سـعــر
ربـطــة الـخـبــز فــي بــرنــامــج تلفزيوني
آخ ــر ،فـ ــ«ه ـ َـرب» م ــن امل ــوض ــوع أيـضــا.
ُ
سعد «ط ِلع بفنجان قهوة واحــد» في
الحلقة كما قال ملحاورته .وئام وهاب
لم يشرب القهوة ألنه ال يحبها ،لكنه
أكـ ــل ب ــوظ ــة ب ـن ــاء ع ـلــى إصـ ـ ــرار دي ـمــا.
ك ــم كـ ــان ل ـط ـي ـفــا ل ــو أش ـ ــارت األخ ـي ــرة
حينها ًإلى قانون االنتخاب النسبي
مستعينة بإعالن وزارة الداخلية« :مـا
ّ
فيك تشكل»؟.
«لوين واصلني» (وبمعزل ما إذا كانت
ال ـف ـك ــرة ت ـق ـل ـي ـدًا ل ـبــرنــامــج آخ ــر أم ال)،
برنامج «خفيف الظل» نسبيًا بعيدًا من
ّ
السياسية
التقليدي للحوارات
النمط
ّ
ّ
املطولة .يتنقل بني الشخصي والعام
وب ــن مــا هــو سـيــاســي وغـيــر سياسي
وطبعًا بني َ
«السآلة» والجد .لكنه حتى
اآلن ،لــم يجب على ال ـســؤال األســاســي
املـ ـط ــروح ف ــي اسـ ــم ال ـب ــرن ــام ــج «ل ــوي ــن
واص ـلــن؟» .هــو على األرج ــح لــن يفعل
طــاملــا أن ــه ـ ـ وب ــرام ــج أخ ــرى مـشــابـهــة ـ
ي ـصـ ّـب ف ــي الـنـهــايــة ف ــي خــدمــة تلميع
صـ ـ ـ ــورة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن ذاتـ ـ ـه ـ ــم ع ـش ـيــة
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة .دي ـم ــا ص ــادق
إعــامـيــة مجتهدة ُ
ومـشــاغـبــة .نجحت
فــي ّأول حلقتني (مــن أصــل َأربـعــة) في
أن تتقاسم األضواء مع ضيف ْي بحجم
ّ
الـحــريــري ووهـ ــاب ،وف ــي االبـتـعــاد عن
هاجس «تمثيل الــدور» ،وفي أن تكون
عـفــويــة ق ــدر اإلم ـكــان فــي بــرنــامــج غير
«ج ــام ــد» ك ــ«ل ــوي ــن واصـ ـل ــن»« .لــويــن
واصلة» ّ ديما صادق؟ «مطرح ما قادرة
ّ
كفي بكفي» تقول لـ«األخبار» .لكن ّهل
ّ
فــكــرت اإلعــامـيــة الـشــابــة كــم ستحقق
َ
نـجــاحــا لــو تــركــت الـبــرامــج السياسية
ً
قليال واحترفت تقديم البرامج الفنية
ّ
ّ
ســي ـمــا أن لــديـهــا
أو االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ال ّ
أك ـثــر مــن إطــالــة «مــوف ـقــة» فــي تقديم
مهرجانات بعضها ذات طابع جمالي؟

ّ
«س ـل ـي ـمــان ع ــن ــا» ،ب ـب ـســاطــة ال ـع ـب ــارة،
وق ــربـ ـه ــا م ـ ــن لـ ـغ ــة ال ـ ـن ـ ــاس ،خ ــاض ــت
«الجديد» ،مغامرة تلفزيونية جديدة
بعد «سـيــد الـقـصــر» ( ،)2014و«سـ ّـيــد
نـفـســه» (ي ـعــرض حــال ـيــا) ،التجربتني
الخارجتني من إطار الحوار السياسي
الكالسيكي مع سياسيني يخوضون
تـ ـج ــارب االس ـت ـح ـقــاقــات ال ـن ـيــاب ـيــة أو
الرئاسية .في خطوة جريئة ومبتكرة،
أخـ ــرجـ ــت الـ ـقـ ـن ــاة ،ح ـل ـق ــة خ ــاص ــة مــع
رئيس «تيار املردة» سليمان فرنجية.
ه ــي املـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ــى ،ال ـت ــي يـ ـ ــزور فـيـهــا
زعـيــم سـيــاســي قـنــاة محلية ،ويـجــول
ب ــن أروقـ ـتـ ـه ــا ،وط ـب ـقــات ـهــا املـخـتـلـفــة،
ويـخـضــع ألسـئـلــة متشعبة مــن فريق
عملها« .سليمان عنا» (إع ــداد فــراس
حــاطــوم وج ــاد غصن  -إخ ــراج نضال
بـ ـك ــاسـ ـيـ ـن ــي)« ،حـ ـلـ ـق ــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة»
بالفعل ،كما وصفها جــورج صليبي
ف ــي ال ـخ ـت ــام .اح ـتــاجــت لـتـحـقـيــق هــذا

النجاح الالفت ،عاملني مهمني :جرأة
املـحـطــة ف ــي فـتــح أبــواب ـهــا أمـ ــام زعـيــم
س ـيــاســي ،وبــال ـتــالــي أمـ ــام الـجـمـهــور،
والعامل الثاني يتمثل فــي شخصية
ال ـض ـي ــف ،وم ــرون ـت ــه ف ــي خ ــوض هــذه
التجربة .وطــاملــا أن العاملني تــوافــرا،
فإن كفة النجاح كانت راجحة.
بعفوية وتلقائية مطلقة ،أخذ فرنجية
يتجول بني طبقات «الجديد» ،برفقة
ص ـل ـي ـبــي ،م ــن غـ ــرف املـ ـص ــوري ــن ،إلــى
استديو األخـبــار ،فقسم «األونــايــن»،
وغــرفــة الـتـحــريــر ،يتسامر مــع الطاقم
املــوجــود داخ ــل كــل قـســم .محطات ّ
مر
بـهــا رئـيــس «ت ـيــار امل ـ ــردة» ،عـلــى مــدى
ساعة و 50دقيقة تقريبًا (مدة الحلقة
التلفزيونية) .أجاب بكل رحابة صدر،
على اسئلة كــل مراسلي /ات املحطة،
حتى األكثر إحراجًا منها ،أكانت حول
الـتـحــالـفــات االنـتـخــابـيــة والسياسية،
وفـ ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــاتـ ــه الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة وع ــائـ ـلـ ـت ــه

ال ـنــوات ـيــة وال ـك ـب ـيــرة .غـ ـ ّـرد م ــن ه ـنــاك،
والتقط «سيلفي» مــع الفريق العامل
فــي الـتـصــويــر اإلخ ـب ــاري ،وش ــارك في
اجـتـمــاع الـتـحــريــر ،وحـتــى جلس بعد
انتهاء النشرة املسائية ،مع سمر أبو
خـلـيــل ،عـلــى طــاولــة األخ ـب ــار ،وتـبــادال
أطراف الحديث .سارت األمور بعفوية
تامة ،وانسيابية.
ك ــان ــت ح ـل ـقــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ووحـ ـي ــدة.
غ ــام ــرت ب ـهــا «ال ـج ــدي ــد» ،وال ش ــك في
أن ـهــا رب ـحــت ه ــذا ال ــره ــان ،كـمــا عــادت
ع ـل ـي ـهــا ال ـح ـل ـق ــة ،بـ ـص ــورة تـســويـقـيــة
ج ـ ـيـ ــدة ،وعـ ـل ــت س ـق ــف امل ـن ــاف ـس ــة بــن
بقية زميالتها .عــدا كسرها للقوالب
امل ـه ـن ـي ــة ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة ،أسـ ـس ــت ه ــذه
الحلقة بال شك لنوع آخر من التعاطي
التلفزيوني مع الساسة ،ونجحت في
ذلك ...فهل تتكرر التجربة مع «مغامر»
آخر؟
زينب...

الطبيعة ،أو املــاعــب الــريــاضـيــة ،أو
حتى املصانع .هذا ما شاهدناه في
ّ
«سيد نفسه» الذي أثبتت فيه سمر
أبو خليل مجددًا مهاراتها في إدارة
الـحــوار ،واالستفزاز وطــرح األسئلة
الصعبة والـجــدلـيــة ،وتـمــريــرهــا بني
ال ـض ـحــك والـ ـج ـ ّـد لـضـيـفـهــا .حـلـقــات
أسـ ـ ـب ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــاف ـ ــت جـ ــوهـ ــا
مختلفة :شــامــل روك ــز ،عبد الرحيم
م ــراد ،ســامــي الـجـمـيــل ،نعمة إف ــرام.
صحيح أن كسر النمط الكالسيكي
لـ ـلـ ـب ــرام ــج الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة عـ ــامـ ــل ي ـقــع
ضـمــن رؤي ــة ال ـبــرنــامــج اإلخــراج ـيــة،
إذ يعتمد عـلــى إظ ـهــار الـضـيــف في
حياته اليومية ،واهتماماته (العب
ك ــرة قـ ــدم /الـجـمـيــل ـ ـ ـ راعـ ــي أغ ـنــام/
م ــراد ـ ـ ـ صــاحــب مـصــانــع /إفـ ــرام،)...
ويشكل مساحة ترويجية يظهر بها
الضيف بـصــورة قريبة مــن الـنــاس،
ل ـك ـنــه ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ال ي ـت ــرك ــه ي ـغ ـ ّـرد
على لياله .تبرع أبو خليل أكان في
حياكة مقدمة الحلقة ،أو في الحوار،
ب ـت ـمــريــر األس ـئ ـل ــة امل ـه ـن ـيــة ال ــازم ــة
ل ـض ـي ـف ـه ــا .تـ ـعـ ـم ــد إل ـ ـ ــى م ــواج ـه ـت ــه
وأح ـيــانــا بـطــريـقــة قــاس ـيــة ،إفـســاحــا
مـنـهــا فــي امل ـجــال إلعـطــائــه املـســاحــة
للرد على إشكاليات اعترت مسيرته
ال ـس ـيــاس ـيــة .م ــع ه ــذا الـ ـت ــوازن ال ــذي
يقيمه «س ـيـ ّـد نـفـســه» بــن االق ـتــراب
مــن أكـثــر لـحـظــات الـضـيــف حميمية
ً
وخ ـص ــوص ـي ــة ،وصـ ـ ــوال الـ ــى أسـئـلــة
محرجة في السياسة ،والتحالفات،
ً
يكون قد نجح شكال ومضمونًا في
إع ــاء سقف املنافسة التلفزيونية،
املـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراوح ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــرويـ ـ ــج
االنتخابي وإنجاز املهمة اإلعالمية

امل ـط ـل ــوب ــة .م ـف ــاج ــآت «الـ ـج ــدي ــد» ،لم
تقف هنا .أول من أمس ،أخرجت من
قبعتها الـسـحــريــة ،حلقة خصصت
ل ــرئـ ـي ــس «تـ ـ ـي ـ ــار امل ـ ـ ـ ـ ــردة» س ـل ـي ـمــان
ف ــرنـ ـجـ ـي ــة« .سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ع ـ ـنـ ــا» حـلـقــة
خــاصــة ووح ـيــدة ،عرضتها املحطة
أول مــن أمــس ،كسرت فيها القوالب
ال ـكــاس ـي ـك ـيــة ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة بـشـكــل
تـ ـ ــام .ح ـض ــر فــرن ـج ـيــة داخـ ـ ــل مـبـنــى
ً
«الـ ـج ــدي ــد» ،م ـت ـن ـقــا ب ــن أروق ـت ـه ــا،
وغ ـ ـ ــرف تـ ـح ــري ــره ــا ،وم ـج ـي ـب ــا عـلــى
أس ـئ ـل ــة ص ـحــاف ـي ـي ـهــا .مـ ــرة ج ــدي ــدة،
ت ــرب ــح ال ـق ـن ــاة الـ ــرهـ ــان ،ف ــي ال ـت ـقــاط
األن ـف ــاس ،وامل ـتــاب ـعــة .فــي املحصلة،
ش ـ ـهـ ــد االسـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــاق االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي
ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ــرة ،تـ ـغـ ـيـ ـيـ ـرًا واضـ ـ ـح ـ ــا فــي
إستراتيجيات القنوات املحلية .ما
ع ــادت مـســاحــات ال ـحــوار التقليدية
بــالـنــافـعــة ،وب ــات الـلـجــوء إل ــى أفـكــار
عصرية وجديدة مطلوبًا بقوة ،في
ّ
والتسمر على مواقع
عصر الرقمنة
التواصل االجتماعي .يبقى التحدي
ف ـ ــي هـ ـ ــذه امل ـ ـسـ ــاحـ ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
الترويجية ،طريقة تقديمها ،ومهارة
تطبيق األساليب الحوارية املهنية
املطلوبة مع الضيوف .طريقة توازن
بني الصورة «املدفوعة» سلفًا ،وبني
العمل املهني املحترف.
«س ـ ّـي ــد ن ـف ـس ــه» :األربـ ـع ــاء ـ ـ ـ  21:30على
«الجديد»
«لــويــن واص ـلــن» :الخميس ـ ـ  20:30على
lbci
«تحصيل حاصل» :الخميس ـ  21:15على
lbci
«دق الجرس» :األحد ـ  21:30على mtv

ّ
هشام حداد :قانون اإلنتخاب للمبتدئين
نادين كنعان
ّ
ّ
عندما أعلنت  lbciأن هشام حـ ّـداد سيتولى
تـ ـق ــدي ــم ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي ال ـج ــدي ــد
«ت ـح ـص ـيــل ح ــاص ــل» (ال ـخ ـم ـي ــس ـ ـ ـ ،)21:15
ت ـخ ـ ّـوف ك ـث ـيــرون م ــن أن يـقــع م ـق ـ ّـدم بــرنــامـ ّـج
«لـ ـه ــون وب ـ ــس» (الـ ـث ــاث ــاء ـ ـ ـ  )21:30ف ــي فــخ
«االستهالك» واالستنزاف بظهوره ّ
مرتني في
َ
مشروعيْ
األسبوع على الشاشة نفسها وفي
َ
مختلف ْي تـمــامــا! ف ـ ّ
ـاألول يـهــدف إلــى تفسير
ال ـق ــان ــون ال ـجــديــد بـطــريـقــة سـهـلــة وبـسـيـطــة
ّ
بواسطة تقارير وغرافيكس تـشــرح وتحلل
آلـ ّـيــة التصويت والـتـحــالـفــات ،ضمن حلقات
مـ ـع ــدودة ت ـج ــول ع ـلــى ال ــدوائ ــر االن ـت ـخــابـ ّـيــة
وتتخللها نـقــاشــات مــع ممثلني ومـنــدوبــن
عــن مختلف ال ـت ـيــارات واألح ـ ــزاب ،والـشـبــاب
اللبناني .أمــا الـثــانــي ،فـيــدور فــي فلك النقد
الساخر والهجاء وســط مناخ ترفيه وفني،
ويحقق منذ أكثر من عامني نجاحًا الفتًا رغم
الثغرات.
ّ
ّ
لكن َمن يعرف ّ
حداد ،يعلم أنه متابع ومطلع
على أدق تفاصيل السياسة اللبنانية .قبل أن
يظهر على شاشة الـ  otvفي برنامج النكات
«ل ـ ـ ــول» ،ي ـن ـشــط ابـ ــن مــرج ـع ـيــون الـجـنــوبـيــة
س ـيــاس ـيــا م ـن ــذ كـ ــان ع ـل ــى م ـق ــاعــد ال ــدراس ــة،
وك ــان منتسبًا إل ــى «ال ـتـ ّـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر»
ق ـبــل أن ُي ـف ـصــل ال ـع ــام امل ــاض ــي ع ـلــى ّ خلفية
انتقاده لرئيسه جبران باسيل .كما أنه ليس
غريبًا عــن هــذا الـنــوع مــن الـبــرامــج ،إذ شــارك
ق ـب ــل سـ ـن ــوات ف ــي نـ ـق ــاش س ـي ــاس ــي م ـشــابــه
أداره اإلعــامــي ولـيــد عـ ّـبــود عـبــر «املــؤسـســة
اللبنانية لإلرسال».
َ
ب ـعــد م ـتــاب ـعــة ح ـل ـقــتـ ْـي «ت ـح ـص ـيــل حــاصــل»
ّ
الـلـتــن ُعــرض ـتــا حـتــى اآلن ،ي ـبــدو أن هـشــام
اسـتـطــاع استثمار هــذه الخلفية السياسية
فــي أدائـ ــه .إل ــى جــانــب اس ـت ـنــاده إل ــى اإلع ــداد
ّ
الجيد للحلقات لناحية البحث واملعلومات،
ّ
وظ ـ ــف م ـع ــرف ـت ــه فـ ــي إدارة الـ ـنـ ـق ــاش ــات بــن
ّ
ضيوفه والرد على البعض بتلقائية وسرعة
َ
بــديـهــة ال ُف ـتــتـ ْـن ،كـمــا لـّـم يسلم أي ط ــرف من
أسئلته املـحــرجــة .إال أن ــه يــؤخــذ على هشام

إخفاقه في تحييد آرائه الشخصية ،كما ظهر
انتقاده الحاد لباسيل في الحلقة األولى
في ُ
ال ـتــي خـ ّـص ـصــت ل ــدائ ــرة ال ـش ـمــال الـثــالـثــة أو
ّ
«القوات اللبنانية» في حلقة
مهاجمته لحزب
بعلبك ـ الهرمل .بعدما طغى عليه في الحلقة
األولى األسلوب «الظريف» الذي يعتمده في
تقديم «لهون وبــس» ،مما ّ
عرضه النتقادات
ّ
كثيرة ،بخاصة أنــه لــم يكن مناسبًا ألجــواء
ّ
البرنامج الجديد املتسم بالجدية املقرونة
ّ
بالبساطة والقرب من الناس ،تمكن هشام من
اعتماد طريقة جديدة سيساعد استمرارها
ال ـن ــاس عـلــى الـفـصــل ب ــن امل ـش ـ َ
ـروع ـ ْـن وع ــدم
ّ
املـقــارنــة بينهما .صحيح أن الـنـقــاشــات بني
ال ـح ــاض ــري ــن ف ــي االسـ ـت ــدي ــو ق ــد تـ ـخ ــرج عــن
سيطرة هشام أحيانًا ويغلب عليها الصراخ
ّ
والـفــوضــى ،غير أن األم ــور ســرعــان مــا تعود
إل ــى طبيعتها مــن دون أن تـخـلــو ال ـجــداالت
مــن السخونة وال ـجــرأة ،كما حــدث فــي حلقة
الخميس املــاضــي ل ــدى الـتـطـ ّـرق إل ــى معركة
ع ــرس ــال ،وال ـت ـم ـث ـيــل امل ـس ـي ـحــي ف ــي بـعـلـبــك ـ
ال ـهــرمــل ،وال ـع ـفــو ال ـع ــام… أم ــا اآلن ،فتتجه
ّ
التي
األنـظــار إلــى أداء ح ــداد فــي حلقة زحلة ّ
تعرض بعد غـ ٍـد الخميس ،ومــن املــؤكــد أنها
لن تكون سهلة!

