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ادارة                يهم ب ا ف صورة من نوعية سينماتوغرافية، حبكة روائية غنية وحديثة، ممثلون يعطون افضل م
تم      . في آن واحد، انه التلفزيون في افضل تجلياته       " حّريف"مخرج مرهف و   وتشاء مصادفة مفيدة ان ي

من  "عريف بمسلسل   تذآير الصحافة واهل المهنة بقدرة الشاشة الصغيرة على مثل هذا التجلي، مع الت            
اني       (من اخراج ايلي اضباشي     " برسومي نتين     )سيناريو سمير سعد مراد، تصوير حسن نعم د س ، وبع

ذا   ". تلفزيون لبنان"من انجازه، في عز السجال حول مستقبل    تج ه وتشاء مصادفة اخرى أن يكون من
و   ًا ه ًا خاص ل تلفزيون ال "العم ة لالرس سة اللبناني رض  " (المؤس ر ع ي ستباش د الت سل بع المسل

).اسبوعين
ذا العمل        "سي. بي. ال" نقول مصادفة الن االنتاج النوعي ليس حكرًا على           ى ه شكر عل ، وان تكن ت

آما انه ليس محصورًا   . بالذات، فقد قاربت تلفزيونات اخرى مثل هذه التجربة، وان بتوجهات مختلفة          
ان اضباشي          محاوالت ناجحة في     " تلفزيون لبنان "بالقطاع الخاص، اذ آانت ل     دة، وآ رة ليست بعي فت

ه      ولس             " الرغيف "نفسه قدم في ود ب م جان آل يم، ث ؤاد نع ام ف سمة          . اي رة المت ة االخي وحتى في المرحل
درامي، وان من نمط آخر                اخوري       (بالجمود وانعدام الخيال، يبقى االنتاج ال يس ف ال شكري ان ، )اعم

.لفزيون العامهو ما يمنع المواطن المشاهد من الحكم باالعدام على الت
 

ا                           ًا وانم يس فقط اعالم ًا ان المرئي والمسموع ل دان مع ا تفي ل المصادفتان، النهم  المصادفة مفيدة، ب
ال             . ايضًا صناعة وخيال   دفوعات، وخي صناعة تساهم في الدخل القومي، وربما في تحسين ميزان الم

من  . التأسيس لذاآرة مشترآة  وعلى  ) الى وطن، الى جيل، الى قيم     (يساعد على بلورة شعور االنتماء      
ان  "هذين المنظارين، آم يبدو فقيرًا النقاش حول مستقبل          ون لبن ة      "تلفزي شكلة مالي ى م زل ال د اخت ، وق

ة  ة نقابي ة وثاني دة مالي شكلتين، واح ى م وال ال ي احسن االح سياسيين ! او ف اطي ال صًا تع دو ناق م يب آ
!دما اختصر باالعالم واالخبارمع آل قطاع المرئي والمسموع بع) والصحافيين ايضًا(

ه                              ادي ب ذي ين ة ال صاد المعرف صناعة االساسية في اقت ذه ال ة له  آم يبدو مسيئًا التباطؤ في رسم رؤي
افي   الم الثق ي االع سياسية وف ة ال ي الطبق سمع، ال ف ن ي المة وال م سان س ة غ ر الثقاف ون ! وزي ان يك

. ادة بناء، لهو امر ال يحتمل ثانيتين من الجدل         في حاجة الى نفض بالكامل، او قل اع       " تلفزيون لبنان "
ة الموظفين            ه، من تخم وال جدل تحديدًا حول ضرورة تخلصه، الى االدارة العقيمة التي ُفرضت علي
ة اضعاف                            ع ثالث ى دف اعي غريب عجيب يحول دون صرف احد، اذ ينص عل د جم المحصنين بعق

.التعويض العادي
 

أي ثمن ممكن            لكن الحل ليس بالتأآيد في الخصخص       اذ ب يس الحل في الخصخصة        . ة وال في االنق ل
ة   ى مؤسسة اعالمي ي حاجة ال ان، ف الحري لبن م ب د، وآ ة -ألن اي بل ون غرضها الخدم ة يك  ترفيهي

ة هي                  ة، وان تكن ملزم ا السباب تجاري ى االخالل به ات الخاصة ال العامة التي قد تضطر التلفزيون
وليس هذا االصرار على الخدمة العامة نتاج الفكر. ضًا مراعاة الحد االدنى من المصلحة العامةاي
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سونية  دول االنغلوساآ ى ال اد، اذ حت ي االعتق بعض ف سرع ال د يت ا ق سي، آم وبي الفرن المرآزي اليعق
.عاالآثر ارتباطًا باقتصاد السوق، تلحظ مكانًا اساسيًا للقطاع العام في المرئي والمسمو

ة       " هيئة االذاعة البريطانية  "وال حاجة هنا للتذآير بالموقع المهيمن ل       في المشهد التلفزيوني في المملك
ال           سة ارس ة مؤس ة االتحادي ول الحكوم ث تم ة حي ة االميرآي ى التجرب ارة ال ي االش دة، وتكف المتح

ة هي       أي ثمن الن وظي             ). PBS" (اس. بي . بي "تلفزيوني عام اذ ب يس الحل في االنق ة القطاع    ول ف
ى                       شديد عل تج، مع الت م ال ين العام ال يمكن ان تنحصر في تأمين الرواتب لتخمة من الموظفين معظمه

ع االدارات ى جمي ذا المنطق عل ه يجب سحب ه ي . ان ادة النظر ف ى اع سرعة، ال ة حاجة اذًا، وب ثم
".تلفزيون لبنان"الدور المطلوب من 

ي   ون ف اه تك ذا االتج ي ه ى ف وة االول ر   والخط و غي ام وه ون الع وم التلفزي ى مفه ار ال ادة االعتب اع
مي  ون الرس ل   . التلفزي م تموي سواء ت ان "ف ون لبن ضرائب     " تلفزي ن ال اد م ه اف دة ام ان ضريبة جدي ب

يس         فرات رئ ة او س يس الحكوم اءات رئ ة او لق يس الجمهوري ورة رئ رض ص يس ع ودة، فل الموج
.مشاهد بما تستحقال/ المجلس هي السبيل الى مقابلة مساهمة المكّلف

ة   ي التغطي ام ف مي والع ين الرس ز ب ذا التميي ة ه سمح باقام يش ال ت ي نع ة الت ت المرحل  واذا آان
ا                    ة برمته ار المحلي االخبارية، فإن الخدمة العامة قد تملي على من يريد العمل بها االستغناء عن االخب

عند ذلك، لن يجد احد مشكلة . ريالى آل ما ال يسمح به المنطق التجا       " تلفزيون لبنان "حتى ينصرف   
لن تكتمل اال مع بلورة " تلفزيون لبنان "لكن اعادة النظر في دور      . في المساهمة بتمويل هذه المؤسسة    

د         سياسيين وُعق واء ال رؤية مستقبلية لتطور قطاع المرئي والمسموع بكامله، تطلق حريته بعيدًا من اه
  . وصناعة وخياًالرجال االمن، فيصبح ما يجب ان يكون، اعالمًا
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