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ا حصدته في          . ذاك هو قدر المغامرات االعالمية التي تنتهي       ر مم انها تستقطب في موتها اهتمامًا اآب
ذا، نجح     . حياتها، او على االقل في آخر حياتها       ان   "هك ون لبن ان            " تلفزي ا آ ه، في م في لحظة احتجاب

حزن على حياة المجتمع    اثار االنفعال بعدما اعتاد بث الملل، واضفى مسحة من ال         . عجز عنه لسنوات  
ى االخص                 . اللبناني وصورته عن نفسه    ه عل د فات ه، وق لكن التلفزيون، وهو يموت، نسي قواعد مهنت
ك                        . ان الكاميرا آلة ذات حدين     ان ذل ى فضحه، سواء أآ ًا ال ا تنتهي احيان وهم، فانه تج ال اذا آانت تن ف

ليقة والعادات السيئة تتحكم بالممثلين    بقرار من مخرج مبدع، أم الن المشهد افلت من يديه، فعادت الس           
.وحتى بالمصورين

ة  صريًا نهاي نظم ب ن مخرج لي اك م م يكن هن ان" ل ون لبن ا يموت "تلفزي ات مثلم ي " االبطال"، فم ف
الدراما التلفزيونية الرخيصة حين يغالي الممثلون في االنفعال والحرآات فتغدو المناحة مصطنعة، ال             

صديقها   يصدقها اال من هو بحاجة ا        ى ت ل        . ل ة التي رافقت قف االت الوجداني والحال ان تصديق االنفع
ه،    . يلزمه اصطناع الكثير من السذاجة " تلفزيون لبنان " فكيف يكون الجمهور اللبناني صادقًا في حزن

بحسب ما ذهبت اليه الصحافة، حين لم تمر سوى اسابيع معدودة على صيحات االستهجان التي علت                 
ل                      بعدما فّكرت الحك   اتف من اجل تموي واتير اله ى ف رة عل ومة في فرض رسم مقداره خمسة آالف لي

؟"تلفزيون لبنان"
ر من                    دار آبي ى مق ا ينطوي عل ذا م  اما القول ان المجتمع اللبناني يأسف لفقدان ذاآرته الجماعية، فه

شهد     التعميم، حين يكون ثلثا اللبنانيين دون الثالثين من عمرهم، اي ان ذاآرتهم الجماعية              تغّذت من م
ه     ب في م يلع ب ل وني مرّآ ان "تلفزي ون لبن سي " تلفزي دور الرئي ايز   . ال ًا التم عنا جانب ى اذا وض وحت

ط                         ى الخل ه، وصادق عل ًا ل صفتها ملك ذه المؤسسة ب العمري، يبقى جليًا ان المجتمع احجم عن تبني ه
ة ب          يم مرادف ع     المزمن بين العام والرسمي، تماشيًا مع خلط اعّم واخطر يق سى الجمي ة التي ين ين الدول

.انها ملكهم، والسلطة الراهنة التي تديرها
شكلة   .  وطبعًا، ال يمكن لوم المشاهد إْن لم يقِبل على برامج تلفزيون من التلفزيونات      ون  "لكن م تلفزي

ؤاد                            " لبنان د ف اني في عه ى المرآز الث اد ال ه ع ذآر ان اهيري، اذ ي لم تكن تكمن في عدم االقبال الجم
ة              نع ه المالي ك ازمت ه ذل ّل ل تعادة المرآز االول، دون ان يح ى اس  -يم، وآان يستطيع ان يطمح بثقة ال

ا محت آل النجاحات                   .  السياسية -البيروقراطية   ان انه على العكس، آانت هذه االزمة من الحدة بمك
.قبل ان تغّلب الملل على الشاشة فتدفعها الى قعر الهاوية

ا               واذا آانت السلطة السيا     دا، مم ا ب ى م ال، عل م يب سية هي التي ُتسأل عن هذه االزمة، فان المجتمع ل
ة   "آان ُيعمل ب    ذاآرة الجماعي سياسية             "ال ة ال راض لمنطق الطبق  العسكرية التي     -، ورضخ دون اعت
ون،          . على انه غنيمة وبوق   " تلفزيون لبنان "تعاملت مع    دعم التلفزي فلم نسمع مثال ان جمعية تأسست ل
شاهد، وخصوصًا                      او لالحتجا  اء الم ار ضد ذآ شرات االخب داءات التي آانت تمارسها ن ج ضد االعت

صالح   واطن ال اء الم ه لبن شت وزارات التوجي دما تجّي ور يجب   . بع االة الجمه ى المب سري عل ا ي وم
، وهم"تلفزيون لبنان"مضاعفته عشرات المرات عندما يأتي الحديث الى المعنيين مباشرة بقفل 
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ضًا ان بعضهم                        ال ش . الموظفون ل امس، وال شك اي الهم قب انوا صادقين في انفع ك في انهم آأفراد آ
.يستحق الثناء

 ولكن، اذا اخذنا الموظفين آجسم جماعي، آيف نصّدق الخطاب الدرامي الذي ساد في اليوم االخير،                
ا دام الكالم      "مكتسبةالحقوق ال "عندما لم يصل منهم يومًا موقف علني في غير المطالب المادية و            ؟ وم

ن   ًا ع ة "دارج ذاآرة الجماعي ى         "ال وظفين او حت ن الم رد م رًا لتم ظ اث م تحف ا ل ال انه ا يق ل م ، فأق
شهد               ا، وال ت ة له وى الداعم اعتراض، في وجه التحزب الذي فرضته الحكومات المتعاقبة ومراآز الق

آما ان سجل  . هذه الحكومة او تلك الختبار تضامني واحد مع زمالء آان يطاولهم المنع السياسي من           
.، ال يكشف التزامًا واضحًا من جسم الموظفين"تلفزيون لبنان"تجارب االصالح التي خيضت النقاذ 

اه                            اعي في اتج ى وجود زخم جم وا ال ذه التجارب تنّبه ى ه ادرين ال  او لنقل ان ال الجمهور وال المب
ة الن. االصالح ان الهيئ زخم، ف ذا ال ل ه د مث ًة عن وإْن وج ه، محجم ي اخفائ وظفين تفننت ف ة للم قابي

د  . للمؤسسة" مشروع صناعي"المساهمة في بلورة اي    وقد بلغ موقف التلّقي الساآن حدًا انه، حتى بع
ة في شأن           دئي للحكوم ان   "القرار المب ون لبن ين              "تلفزي ي من المعني م يصدر اي رد فعل مهن م  . ، ل ول

ل ا         ل، حين عرضت مجموعة من الموظفين االستمرار في           يظهر تحرك اال في االيام االخيرة قب لقف
صام      ن االعت ًا م رة نوع رامج المباش ت الب ين تحول شاشة، وح ب ال ي ال تغي ب آ ن دون رات ل م العم

.االحتجاجي
و     .  آفى، اذًا، من دموع التماسيح      ان   "نعم، يستحق موظف ون لبن ه        " تلفزي ة، اقل ام الجماعة الوطني اهتم

دروا وال َدَرْت هي   النهم آانوا موظفين عنده    وقهم، وإن مضخمة بفعل      . ا، وان لم ي رار بحق لكن االق
ف . العقد الجماعي، واالصرار على نيلهم هذه الحقوق شيء واعتبار قرار الحكومة جائرًا شيء آخر           

ان" ون لبن ه    " تلفزي اقم غذت ن اال محصلة مرض متف ه المعل يس موت دام، ول رار باالع يس ضحية ق ل
شهد         .  وآل من نجح في الضغط عليها      الحكومات المتعاقبة  د تجد عزاًء في م اما الذاآرة الجماعية، فق
ى حسابه  "تلفزيون لبنان "نادر ستدين به الى      َر         . ، وإن عل م ن ًا ل ر لالعالم يظهر حزم شهد وزي ه م ان

.مثله في الحياة الحكومية اللبنانية منذ زمن
شهدًا ال ي            سها عن قريب م ان،         وعلى امل ان تحفظ الذاآرة نف ون لبن ضًا لتلفزي ه اي تدين ب درة س ل ن ق

ك هو االمتحان     . وهذه المرة لمصلحته، مشهد وزير لالعالم يبرهن عن رؤية لم نعد نعهدها    ولعل ذل
ره النجاح        -االصعب لغازي العريضي وسط هذه الطبقة السياسية         ان يبقى رجل     :  العسكرية التي تك

  .اعالم بعدما اثبت، وبأي جدارة، انه رجل دولة
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