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ثقافة وناس

ميديا

أحوال المهنة

ضجة في «الجديد»
اإلعالم اللبناني
في مواجهة العاصفة
منذ أشهر ،تعاني القنوات والصحف أزمة
مالية نتيجة تراجع سوق اإلعالنات والمصادر
التمويلية األخرى .العاصفة ضربت أخيرًا «الجديد»
التي اضطرت لتسريح عدد من موظفيها قد
يصل إلى خمسين في فترة الحقة ،مع إقفال
أقسام بأكملها
زكية الديراني ،زينب حاوي
م ـن ــذ خ ـم ـســة أش ـه ــر ت ـق ــري ـب ــا ،ت ـغــرق
صحيفة «املـسـتـقـبــل» فــي مجموعة
م ــن امل ـش ــاك ــل امل ــال ـي ــة ال ـت ــي ّأدت إلــى
حـ ـ ــرمـ ـ ــان م ــوظـ ـفـ ـيـ ـه ــا مـ ـع ــاش ــاتـ ـه ــم
ال ـش ـهــريــة .ل ــم يـنـجـ ِـل ال ـض ـبــاب حتى
كتابة هــذه األسـطــر ،وال تــزال الحال
ك ـمــا ه ــي ح ـتــى اآلن ،ب ــرغ ــم ال ــوع ــود
ّ
ب ــأن االن ـف ــراج آت خ ــال الـعـيــد .هــذه
األزم ــة لــم تكن األول ــى التي تعانيها
ّ
ج ــري ــدة آل ال ـح ــري ــري ،ل ـك ــن الـجــديــد
في القضية أنها تتزامن مع عقبات
مادية تواجه وسائل إعالمية أخرى
ّ
توجهاتها السياسية
على اختالف
ومنابعها التمويلية ،والحجة دومًا
هي األزمة املالية التي أفرزها املناخ
السياسي من مصر إلى لبنان ،على
وسوق
اختالف السياقات واألسباب ّ
اإلعـ ــانـ ــات .لـيـســت ال ـح ــال املـتـعــثــرة
ف ــي ك ــوال ـي ــس «امل ـس ـت ـق ـبــل» فـحـســب.
ص ـح ـي ـفــة «ال ـ ـن ـ ـهـ ــار» ّت ـع ــان ــي أي ـضــا
هـ ــذه امل ـش ـك ـلــة ،إذ ت ــأخ ــرت ع ــن دفــع
مـسـتـحـقــات مــوظـفـيـهــا ألش ـه ــر ،كما
تفيد مـصــادر فــي الصحيفة لنا عن
مــوجــة ط ــرد ملـجـمــوعــة مــن املــوظـفــن
الـ ـ ـق ـ ــدام ـ ــى لـ ــدي ـ ـهـ ــا ،وال ـ ـح ـ ـجـ ــة أن ـه ــا

ّ
س ـتــركــز ع ـلــى مــوقـعـهــا االل ـك ـتــرونــي
وتـ ـح ــاول جـ ــذب ال ـن ـس ـبــة األك ـب ــر من
االع ـ ــان ـ ــات إلـ ـي ــه م ـق ــاب ــل م ـن ــح حـيــز
أضـ ـي ــق ل ـل ـص ـح ـي ـفــة ال ــورقـ ـي ــة .أزم ــة
«ال ـ ـن ـ ـهـ ــار» تـ ـع ــود إل ـ ــى س ـ ـنـ ــوات ،مــا
جعلها تستغني ـ ـ على مراحل ـ ـ عن
شريحة كبيرة من موظفيها ،لتعود
ك ــل ف ـتــرة وت ـت ـخــذ ال ـخ ـطــوة نـفـسـهــا.
ل ـي ـس ــت املـ ـطـ ـب ــوع ــات وحـ ــدهـ ــا ال ـتــي
تعاني الـعــواصــف املــالـيــة ،فاألخيرة
ضربت أيضًا الشاشات املحلية .منذ
فترة ،صرفت  lbciعددًا من موظفيها
لكن على دفعات قليلة وكان آخرهم
املـ ـص ـ ّـور كــري ـس ـت ـيــان جـ ـع ــارة ،ال ــذي
عمل أكثر من ثالثني عامًا في املحطة
(األخ ـب ــار  .)2015/4/2كــذلــك الـحــال
 mtvال ـت ــي تـعـيــش حــالــة
ف ــي أرجـ ـ ــاء ّ
جمود ،وتتأخر في تسديد الرواتب
لثالثة أشهر ،لكنها تدفعها قبل أن
تخرج شكاوى املوظفني إلى اإلعالم.
تـ ـل ــك الـ ـ ـع ـ ــدوى وصـ ـل ــت أخ ـ ـي ـ ـرًا إل ــى
قناة «الجديد» .كمن ينتظر إقتراب
«املوسى» إلى ذقنه ،يعيش موظفو
املحطة هذه األيام (يصل عددهم الى
 280موظفًا) بلبلة وارتباكا كبيرين.
املـصــادر مــن داخــل القناة تشير إلى
األج ــواء املشحونة التي ســادت بعد

ات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ـ ــرار ب ـت ـس ــري ــح عـ ـ ــدد كـبـيــر
مــن املــوظ ـفــن ،سـيـصــل عــددهــم بعد
ف ـتــرة وج ـي ــزة ال ــى خـمـســن مــوظـفــا،
أغلبهم عمل في املؤسسة ألكثر ّمن
 12عامًا .هــذا التسريح الــذي يخض
املــؤسـســة حــالـيــا ويـثـيــر الـقـلــق حتى
ضمن الدوائر اإلدارية هناك ،يوازيه
إقـ ـف ــال ألقـ ـس ــام بــأكـمـلـهــا ع ـلــى غ ــرار
ق ـســم ال ــري ــاض ــة الـ ــذي أق ـف ــل نـهــائـيــا.
ويـعــود القسم فــي أيـلــول (سبتمبر)
املـقـبــل ملــواك ـبــة «الـ ـ ــدوري الـلـبـنــانــي»
لكن بمتعاونني يعملون على نحو
ّ
ّ
مستقل وليسوا موظفني مثبتني في
القناة ،كما جرى االستغناء بالكامل
عن قسم الديكور.
ك ــل ه ـ ــذه ال ـت ـغ ـي ــرات ُيـ ـض ــاف إلـيـهــا
ص ـ ـ ـ ـ ــرف م ـ ـ ـيـ ـ ــزان ـ ـ ـيـ ـ ــات م ـ ـتـ ــواض ـ ـعـ ــة
ع ـلــى إنـ ـت ــاج ال ـب ــرام ــج ال ـف ـن ـيــة تحت
ش ـع ــار «إعـ ـ ـ ــادة ال ـه ـي ـك ـلــة» لــأق ـســام
ّ
ال ــداخ ـل ـي ــة ،ل ـكــن ف ــي امل ـح ـ ّـص ـل ــة ،ف ــإن
هــذه السياسة أفــرزهــا العجز املالي
واالفتقار إلى السيولة في كل اإلعالم
الـلـبـنــانــي ،وم ـحــاولــة الـتـخـفـيــف من
األع ـ ـبـ ــاء امل ــالـ ـي ــة ب ــاالس ـت ـغ ـن ــاء عـمــا
«يمكن التستغناء عـنــه» .ويـبــدو أن
هـ ــذه «املـ ــوسـ ــى» ل ــن تـ ـط ــاول الـقـســم

إذاعة «الجديد »Fm
إقفال ّ
قريبًا لتحل مكانها إذاعة
«هواكم»
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي امل ـ ـح ـ ـطـ ــة .س ـي ـب ـقــى
األخ ـيــر ّعـلــى حـ ّـالــه ب ـكــادره وع ـتــاده،
رب ـم ــا ألنـ ـ ــه ي ـم ــث ــل ال ـث ـق ــل األس ــاس ــي
ل ـل ـق ـن ــاة .ف ــاألخـ ـي ــرة ت ـع ـيــش تـقــريـبــا
ّ
ع ـل ــى األخ ـ ـبـ ــار ف ـق ــط ،ألن بــرام ـج ـهــا
ال ـف ـن ـيــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ض ـئ ـي ـلــة وال
تـجــذب املعلنني .فــي الـسـيــاق نفسه،
كـثـيــرة هــي ال ــرواي ــات الـتــي أتحفتنا
ب ـهــا امل ــواق ــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة وحــاولــت
تقديم األسـبــاب املوجبة ملــا يحصل
هـنــاك ،منها مــا تـحـ ّـدث عــن إضطرار
املحطة إلتباع هذه السياسة بهدف
تسديد غرامة «املحكمة الدولية» في

كريستوف نيمين ــ ألمانيا

الــدعــوى املــرفــوعــة على الـقـنــاة .علمًا
أن ــه ل ــم ي ـصــدر ال ـح ـكــم ب ـعــد ف ــي هــذه
ّ
تحدثوا عن دخول
القضية .آخــرون
مستثمرين خليجيني من جنسيات
س ـعــوديــة وق ـطــريــة إل ــى ال ـق ـنــاة ،لكن
ذلــك ال يـعـ ّـد منطقيًا ،فهل يستدعي
دخــول مستثمر تسريحًا للموظفني
بـ ــاألعـ ــداد ال ـت ــي ن ـش ـهــدهــا ،ع ـل ـمــا أن
مجموع موظفي «الجديد» بني إدارة
ومحررين وتقنيني يصل إلى 280؟
إذًا« ،الجديد» كغيرها من املؤسسات
اإلعالمية تشهد ضائقة اقتصادية
طفت إلى السطح بهذه العلنية ،ربما
ألن نـتــائـجـهــا امل ـت ــوات ــرة والـســريـعــة
ظهرت جليًا في اإلج ــراءات املتخذة.
وال يخفى على أحد أنه يندرج ضمن
هذه الضائقة أيضًا ،سوق اإلعالنات
ف ـ ــي الـ ـقـ ـن ــاة الـ ـ ـ ــذي ي ـش ـه ــد ت ــراج ـع ــا
مـلـحــوظــا ف ــي ّه ــذه ال ـف ـت ــرة .ك ــل هــذه
اإلجــراءات بحق املوظفني واألقسام،
ي ـظ ـهــر أن ـه ــا ان ـس ـح ـبــت ع ـل ــى راديـ ــو
املحطة «الجديد  »Fmاملولود حديثًا.
ف ـق ــد ع ـل ـمــت «األخ ـ ـب ـ ــار» أن اإلذاعـ ـ ــة
ّ
ستفقل قريبًا وستحل مكانها إذاعة
«هواكم» اململوكة من رئيس مجلس
إدارة «ال ـش ــرك ــة امل ـت ـح ــدة ل ــإع ــان»
ّ
ليتحول
(ج ــي غ ــروب) عـمــاد جمعة
مصير «الجديد أف .أم» إلى الشبكة
العنكبوتية وتصبح إذاعية رقمية.

عودة متعثرة
بدأت قناة «الجديد»
االستعدادات لبرمجة
الخريف ،وستكون عبارة
عن شبكة برامج جديدة
ّ
تستعد ريما
وقديمة .إذ
كركي لتقديم موسم
جديد من برنامج «للنشر»،
كما من المتوقع
أن تعود رابعة الزيات
بموسم منتظر من
برنامج «بعدنا مع رابعة»
بديكور مختلف ،ولكن
حتى اليوم ،لم ّ
تحدد
المحطة موعدًا لتلك
العودة ،ولكن يبدو أنها
متعثرة مع وجود تلك
المشاكل المالية التي
تعرقل ّ
أي انطالقة

