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ثقافة وناس

تلفزيون
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على رجاء الــقيامة
استديو الشاشة
في منطقة
الحازميةّ ،
يعد
من أضخم
االستديوات
ِّ
ّفي لبنان وروج
بأنه سيكون
مخصصًا لإلنتاج
الدرامي

المؤسسة العريقة ضحية المحسوبيات والبيروقراطية
زينب حاوي
لـلـمــرة األولـ ــى فــي تــاري ـخــه ،يستشعر
موظفو «تلفزيون لبنان» املخضرمون
الذين عاصروا هذه الشاشة ،بالخطر،
وبقرب انهيار هذه املؤسسة اإلعالمية
العريقة .الخالف املستشري بني املدير
ال ـعــام املــؤقــت ط ــال امل ـقــدســي ،ومــديــر
األخ ـبــار والـبــرامــج السياسية صائب
دياب ،الذي اشتعل قبل أشهر تقريبًا،
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة تـ ـ ـن ـ ــازع الـ ـص ــاحـ ـي ــات،
والـتــدخــل فــي تسيير دفــة هــذه القناة،
وصــل الــى أروقــة القضاء ،وتحول إلى
فضيحة إعــامـيــة ،وأس ــاء ال ــى صــورة
ال ـت ـل ـفــزيــون ال ــرس ـم ــي ...ه ــذه ال ـعــوامــل
أث ــرت بشكل كبير فــي ه ــذه املــؤسـســة،
وإنـتــاجـيـتـهــا ال ـتــي وص ـلــت ف ـقــط إلــى
 %10من قدراتها وكــادراتـهــا البشرية
والتقنية .هذا الخالف الذي ّ
تحول إلى
منصة للكيدية وتصفية الحسابات
ب ــن الــرج ـلــن ،قـســم امل ــوظ ـف ــن/ات في
الـقـنــاة إلــى معسكرين بكل مــا للكلمة
م ــن م ـع ـنــى .ك ــل ط ــرف يـحـشــد إم ــا مع
املقدسي أو مع دياب ،مع بقاء فئة قليلة
على الحياد ،تتلقى بدورها اللوم من
الطرفني .انقسام حــاد ،وغياب أي ّ
بت
في ملف تعيني مدير عــام للتلفزيون،
ومجلس إدارة أيـضــا ،يــدقــان ناقوس
الـخـطــر ،فــي ظــل تحييد وزي ــر اإلع ــام
ملحم ريــاشــي نفسه عــن املـلــف ،وبقاء
رئيس الجمهورية ميشال عون بعيدًا
أيضًا عن القناة ،التي تعتبر عرفًا «من
حـصـتــه» .كــل ه ــذه املـشـهــديــة الـقــاتـمــة،
ّ
حولت التلفزيون الرسمي إلى ساحة
صـ ـ ـ ــراع ش ـخ ـص ــي وف ـ ـئ ـ ــوي ،وأفـ ـ ـ ــرزت
مـ ـش ــاك ــل إضـ ــاف ـ ـيـ ــة بـ ـتـ ـح ــوي ــل ب ـعــض
املوظفني إلى «فشة خلق» لهذا الطرف
أو ذاك ،وإي ـق ــاف بعضهم عــن الـعـمــل،
لتنفيذ كيدية معنية.

مـ ـن ــذ دخـ ـ ـ ــول املـ ـق ــدس ــي لـ ـقـ ـي ــادة دف ــة
«ت ـل ـفــزيــون ل ـب ـنــان» ع ــام  ،2013بشكل
مؤقت مع ممثل مجلس اإلدارة جوزيف
س ـم ــاح ــة ،ب ـ ــدأت الـ ـخ ــاف ــات ،إذ يــأخــذ
ّ
امل ـن ـت ـقــدون ع ـلــى امل ـقــدســي أنـ ــه م ــارس
دورًا سـلـطــويــا ،م ـن ـفــردًا ،فــي ال ـق ــرارات
وتسيير ش ــؤون الـقـنــاة ،والـتــدخــل في
البرمجة ،وجلبه وجوهًا محددة على
الشاشة ،بوصاية سياسية واضحة،
آخـ ــرهـ ــا ال ـ ـخـ ــروج ب ـب ــرن ــام ــج «ح ـج ــار
ب ـت ـح ـك ــي» (ك ـ ــل ج ـم ـعــة  )20:30ال ــذي
تــول ـتــه ال ـص ـحــاف ـيــة ف ــي «ال ـن ـه ــار» مي
أبي عقل .برنامج يتحدث عن البيوت
الـ ـت ــراثـ ـي ــة الـ ـق ــديـ ـم ــة ،جـ ـ ــاء ب ـتــوص ـيــة
أكـيــدة مــن رئيس الجمهورية السابق

م ـي ـشــال س ـل ـي ـمــان .رغـ ــم هـ ــذا ال ـس ـلــوك
االستعالئي ،استطاع املقدسي خالل
سنوات توليه اإلدارة ،أن يجري نفضة
واضـ ـح ــة امل ـع ــال ــم ع ـل ــى الـ ـش ــاش ــة ،مــن
تحسني للصورة واإلض ــاءة ،وتجهيز
لــاس ـتــديــوات ،وشـ ــراء س ـي ــارات النقل
املـ ـب ــاش ــر ( ،)SNGوإدخ ـ ـ ـ ــال ت ـق ـن ـيــات
ح ــدي ـث ــة ع ـل ـي ــه .ك ـم ــا اس ـت ـخ ــدم ن ـف ــوذه
املالي في كثير من األحيان الستثمار
وح ـ ـ ـبـ ـ ــك ع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات ع ـ ـ ــام ـ ـ ــة ،أفـ ـ ـ ـ ـ ــاد ف ــي
بعضها ،لجذب املعلنني إلى الشاشة،
وج ـ ّـه ــز بــالـتــالــي نـفـســه ل ــدخ ــول حلبة
السياسة إن كــان طموحه كــذلــك .رغم
ّ
ه ــذا امل ـج ـهــود ال ــاف ــت ،إال أن املـتــابــع
ل ــوض ــع ال ـت ـل ـف ــزي ــون ي ـم ـك ـنــه مــاحـظــة

أرشيف عتيق
الثروات االستثمارية ال ّ
تعد وال تحصى في «تلفزيون لبنان» لكنها
مهملة الـيــوم بسبب المـبــاالة الرسميني بهذه القناة ،وأيـضــا بتأثير
األزمة الحالية عليها .ربما ،قلة تعرف ّأن استديو الشاشة في منطقة
الحازميةّ ،
يعد مــن أضخم االسـتــديــوات فــي لبنان .هــو ينتظر خطة
لنفضته ،وعــرضــه ربـمــا لالستثمار ،أو الستكمال مــا ّ
روج لــه منذ
سنوات ،حول تحويله إلى استديو خاص باإلنتاج الدرامي ،في إعادة
للحقبة الذهبية في اإلنتاج ،التي ســادت في عصر فــؤاد نعيم .ومن
هــذه الـثــروات االستثمارية والوطنية ذات القيمة العالية ،هناك أيضًا
أرشيف التلفزيون العريق .هذا األرشيف يخضع حاليًا ملرحلة النقل
إلى الرقمي تحت إشراف هيئة صينية .وقد وصلت األخيرة اآلن إلى
حقبة أواخر التسعينيات ،ويبقى باقي األرشيف العتيق الذي يعود
إلى مرحلة ما بني الخمسينيات والسيتينيات ،وأغلبه محفوظ على
بكارات قديمةُ ،يعمل اليوم على معالجة موادها ،التي تأثرت مع مرور
الزمنّ ،
وتعرض بعضها للتلف.

ح ــال ــة ت ــراج ـع ــه الـ ـع ــام ،ع ـبــر بــرمـجـتــه
الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة ،وأي ـ ـضـ ــا فـ ــي م ـضــامــن
وش ـك ــل ن ـش ــرات األخـ ـب ــار ،ال ـت ــي بــاتــت
تشتغل اليوم تبعًا لسياسة منحازة.
ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،تـتـثـبــت كــام ـيــرات
التلفزيون فــي «الـسـفــارة السعودية»،
مل ــواك ـب ــة ون ـق ــل م ـبــاشــر لـحـفـلــة فـنـيــة،
فيما تغيب عــن نقل مظاهرة «ريــاض
ال ـص ـلــح» ال ـتــي حـصـلــت ف ــي منتصف
آذار (م ــارس) املــاضــي ،احتجاجًا على

شهدت عصرها الذهبي
مع فؤاد نعيم ،وكانت األولى
في تغطية «مجزرة قانا» ()1996
سياسة الضرائب الحكومية.
وكــل ذلــك م ـ ّ
ـرده إلــى حــالــة الشلل التي
ّ
أصابت القناة ،وأثــرت فيها ،إذ غابت
الخطط اإلنـتــاجـيــة ،وكيفية النهوض
م ــن جــديــد ب ـهــذه ال ـشــاشــة ،فـيـمــا الـكــل
ملتهٍ بخالفات املقدسي /دياب.
الــوضــع الـحــالــي الــداخ ـلــي فــي الـقـنــاة،
ي ـن ـق ـســم بـ ــن املـ ـق ــدس ــي ،ال ـ ـ ــذي وض ــع
نفسه فــي حــالــة انـكـفــاء تـ ّـام فــور تـقـ ّـدم
ملف التعيينات ،حتى إن ــه كــان يفكر
ف ــي وض ــع اس ـت ـقــال ـتــه ب ـت ـص ـ ّـرف وزي ــر
اإلعـ ـ ــام ،وبـ ــن دي ـ ــاب ال ـ ــذي يـتـصــرف
ّ
ال ـيــوم ،عـلــى أس ــاس أن التعيينات قد
ّ
أق ـ ّـرت وط ــار املـقــدســي .حتى إن تدخل
مدير عــام وزارة اإلعــام ّ
حسان فلحة،
بني الرجلني لم يؤت ثماره.
الـ ـقـ ـن ــاة ال ــرس ـم ـي ــة ت ـن ـت ـظــر ال ـ ـيـ ــوم دق
ل ـح ـظــة ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات ،أو ح ـت ــى ت ـحــرك
الحكومة والجهات املعنية لوضع حد
ّ
ل ـهــذا الـ ـص ــراع ،وال ـت ــره ــل ،ع ـبــر تعيني
ضــابــط إي ـقــاع ول ــو مــؤقــت ،يــوقــف هــذا
االس ـت ـنــزاف ،والـتــراجــع فــي أداء القناة

الــرسـمـيــة .وإل ــى ذاك الــوقــت ،تظل هذه
الشاشة مغبونة ،على خريطة اإلعــام
اللبناني ،مــع أنـهــا تمتلك تقنيات قد
تـفــوق بــاقــي الـشــاشــات .فهي الوحيدة
ال ـي ــوم ال ـتــي تتمتع بــالـحــق الـحـصــري
ب ـت ـص ــوي ــر وت ـغ ـط ـي ــة أن ـش ـط ــة رئ ــاس ــة
الجمهورية ،من خالل انتداب مجموعة
ّ
مصورين وصحافيني ،إلى قصر بعبدا.
ومن هذه الشاشة تنطلق الصورة إلى
بــاقــي امل ـح ـط ــات .ك ـمــا ع ــاص ــرت الـقـنــاة
مــرح ـل ـتــن ذه ـب ـي ـت ــن ،ب ـت ــول ــي ال ــوزي ــر
األسـبــق ألبير مـنـصــور ،وزارة اإلع ــام
بعد «اتفاق الطائف» عام  ،1990وأحدث
نقلة نوعية في أروقة املؤسسة ،إذ كان
أول من أدخل نظام التقارير اإلخبارية
إلى النشرة ،بعدما كانت األخبار عبارة
عــن ق ــراءة حرفية ملــا يــرد مــن «الــوكــالــة
الوطنية لإلعالم».
وكـ ـ ــان وق ـت ـه ــا ال ـص ـح ــاف ــي طــان ـيــوس
دعـيـبــس م ــدي ـرًا لــأخ ـبــار .أم ــا املــرحـلــة
الـثــانـيــة ،الـتــي تبقى بصمة فــي القناة
الرسمية حتى اليوم ،فتتمثل في مجيء
ال ـف ـنــان واإلع ــام ــي فـ ــؤاد ن ـع ـيــم ،اآلت ــي
وقتذاك من وكالة «الصحافة الفرنسية».
أدخل نعيم إلى الشاشة نبضًا حيويًا،
وتحرريًا ،وديناميكيًا أيضًا ،وال أحد
ينسى تغطية م ـجــزرة «قــانــا» ()1996
التي هزت صورها الدموية والوحشية
العالم .وكــان «تلفزيون لبنان» الناقل
األول ل ـه ــذه امل ـ ـجـ ــزرة .ال ـح ــاج ــة مــاســة
ال ـ ـيـ ــوم إل ـ ــى انـ ـبـ ـع ــاث ه ـ ــذه الـ ـش ــاش ــة،
الـتــي تتناتشها املـصــالــح السياسية،
والفئوية ،وتؤثر في تاريخها العريق،
في توحيد اللبنانيني ،وأيضًا ،في كسر
هبوط اإلع ــام اللبناني ،وإعــادتــه إلى
ال ـطــريــق الـصـحـيــح م ــن خ ــال سلسلة
ب ــرام ــج تـثـقـيـفـيــة وت ــوع ــوي ــة ومـسـلـيــة
أي ـ ـضـ ــا ،ت ــرق ــى إل ـ ــى امل ـه ـن ـي ــة وت ـح ـت ــرم
األخالقيات كذلك.

