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ثقافة وناس

ميديا

أحوال المهنة يمكن إعتبار  2016عام األزمات بالنسبة إلى الصحافة الورقية .جرائد تميل إلى االقفال فيما أخرى تناضل
ّ
ّ
ّ
لتتسيد السنة الجديدة أيضًا؟
تمتد المعاناة
الحي .فهل
باللحم

الصحافة الورقية في لبنان:
طريقك مسدود مسدود مسدود؟

زكية الديراني
ي ـب ــدو األف ـ ــق مـ ـس ــدودًا بــال ـن ـس ـبــة إلــى
الـصـحــف اللبنانية والـعــامـلــن فيها.
الصحف
يمكن اعتبار  2016عام أزمة ّ
الـ ــورق ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي عـ ــانـ ــت مـ ــن خ ــض ــات
ّ
كثيرة واضطرت إلى ّالتخلي عن عدد
ـأخ ــر ف ــي تـســديــد
م ــن امل ــوظ ـف ــن ،والـ ـت ـ ّ
املـ ـع ــاش ــات وامل ـس ـت ـح ــق ــات ال ـش ـهــريــة.
ّ
ّ
ستتمدد وتستفحل
ويبدو أن األزمــة
فــي  .2017على أب ــواب الـعــام الجديد،
مناخ س ــوداوي ّ
يخيم على الصحافة
ّ
ّ
الورقية ،إذ تدل املؤشرات على مطبات
ّ
ّ
وتحديات ستشكل هــزة قوية وتضع
لهما:
الصحف أمــام خيارين ال ثالث ّ
االسـت ـمــرار باللحم الـحـ ّـي أو الـتــوقــف
عن الصدور .في هذا السياق ،تتجلى
املعاناة بشكل أكبر في خمس صحف
ه ـ ــي« :ال ـ ـب ـ ـلـ ــد»« ،الـ ـسـ ـفـ ـي ــر» (س ـت ـق ـفــل
ب ــداي ــة « ،)2017الـ ـحـ ـي ــاة»« ،ال ـن ـه ــار»
و«امل ـس ـت ـق ـب ــل» .ت ـت ـع ـ ّـدد م ـش ــاك ــل تـلــك
الـجــرائــد ،منها املــاديــة وتــراجــع سوق
ّ
اإلع ــان ــات وان ـك ـف ــاء ال ـت ـمــويــل ،إال أن
الـضـحـيــة فـيـهــا واح ــد هــو الصحافي
ّ
(املصور واملخرج.)...
يسيطر الهدوء والسكينة على مداخل
ج ــري ــدة «ال ـن ـه ــار» ال ـكــائ ـنــة ف ــي وســط
ب ـي ــروت .صـمــت يـخـ ّـيــم عـلــى املــوظـفــن
الــذيــن لــم ي ـخــرج أح ــد مـنـهــم للتحدث
عــن مشاكل الصحيفة الـتــي تأسست
ّ
عام  .1933إال أن الجريدة التي ترأس
تحريرها نايلة تــويـنــي ،تعيش أزمــة
ّ
ً
كـبـيــرة تـجــلــت أوال ف ــي تـقـلـيــص عــدد
 12حاليًا .كذلك لم ينل
صفحاتها إلى ّ
املوظفون مستحقاتهم منذ  14شهرًا.
ّ
لكن بحسب مصادر لــ«األخـبــار» ،فإن
تويني ّ
تهدئ من غضب العاملني عبر
(محدودة املبلغ) .هذا
إعطائهم سلفًا
ّ
األم ــر أش ـبــه ب ــ«ال ـعــض عـلــى ال ـجــرح»،
ف ــي ظ ـ ّـل غ ـيــاب ّ
أي ت ـح ـ ّـرك للموظفني

آخر مستجدات «السفير»
ُ
بات معروفًا أن «السفير» ستقفل أبوابها
في أواخــر الشهر الحالي .ومع قــرار إقفال
الصحيفة التي تأسست عام ّ ،1974
توجهت
األن ـظــار نحو العاملني الــذيــن يبلغ عددهم
ن ـحــو ( 120ب ــن ص ـحــاف ـيــن وم ـص ـ ّـوري ــن
وم ـخ ــرج ــن) ،وكـيـفـيــة دف ــع تـعــويـضــاتـهــم.
وكـ ــان رئ ـيــس الـتـحــريــر ط ــال سـلـمــان قد
ّ
طمأن الكل إلى أن حقوق العاملني محفوظة،
وســوف ينالون تعويضاتهم كاملة حسب
سنوات خدمة كل واحد منهم ،وفق ما يقول

املـنـقـسـمـ ّـن ح ــول تـقــديــم ش ـكــوى ضـ ّـد
تويني ،ألنها معروفة بعالقتها الطيبة
مع وزير العمل سجعان قزي ،وفق ما
يقول لنا مصدر من داخــل الصحيفة.
عـلــى ُبـعــد أم ـتــار قليلة مــن «ال ـن ـهــار»،
ت ـش ـه ــد مـ ـك ــات ــب ج ـ ــري ـ ــدة «ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة»
اللندنية (وسط بيروت أيضًا) مشكلة
مــن نــوع آخ ــر .يعيش املــوظـفــون حالة
ضبابية بـشــأن مستقبلهم ،وخــاصــة
بعد استقالة رئـيــس التحرير غسان
شربل وانتقاله إلى «الشرق األوسط».
ّ
ت ـخــطــط الـصـحـيـفــة لـعـمـلـيــة دم ــج مع
«لها» التابعة لها بعدما عينت فاديا
فهد رئيسة تحرير املجلة ،فيما تنتشر
أخبار عن إقفال مكتبي بيروت ولندن
وت ـع ــزي ــز م ـك ـتــب دب ـ ــي .ف ــي االج ـت ـمــاع
األخ ـي ــر ل ـل ـم ـســؤولــن ع ــن الـصـحـيـفــة،
تـ ـق ـ ّـرر االسـ ـتـ ـم ــرار ب ـع ـمــل امل ـك ــات ــب في
 ،2017ألن ق ــرار إقـفــال مكتبي بيروت
ّ
ولـ ـ ـن ـ ــدن يـ ـح ــت ــم تـ ـع ــويـ ـض ــات ك ـب ـي ــرة
لـلـعــامـلــن ،وخـصــوصــا فــي ل ـنــدن .أمــا

لنا مصدر من الصحيفة .في هذا السياق،
ّ
ع ـقــدت أم ــس ّأول جمعية عـمــومـيــة تــألـفــت
مــن مــوظـفــي «الـسـفـيــر» بــدعــوة مــن نقابة
املــوظـفــن فــي الـصـحـيـفــة .بـحـثــت الجمعية
فــي أم ــور الـتـعــويـضــات ،بخاصة أن إقفال
الـصـحـيـفــة ج ــاء بـحـ ّـجــة ال ـط ــرد التعسفي.
وأش ــار املـصــدر إلــى ّأن الـخــاف حاليًا مع
االدارة يتمحور حول ضريبة الـ  %10التي
تعود إلــى وزارة املالية .هــذا األمــر يرفضه
العاملون ،وطلبوا من االدارة ّ
التوسط لدى

وزارة املالية لحذف الضريبة ،أو التفتيش
عن حلول أخرىّ .
وتقرر تأليف لجنة للبحث
ّ
ّ
في مشكلة الضريبة للتوصل إلى حل يريح
العاملني .إذًا ،بدأت رحلة موظفي «السفير»
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ت ـع ــوي ـض ــات ـه ــم ،ع ـل ــى أن
تشهد األيــام املقبلة املزيد من االجتماعات
واللقاءات مع االدارة .فهل تكون تعويضات
ّ
الصحافيني ُمنصفة بحقهم بعدما عملوا
سنوات طويلة ،وبعضهم رافق الجريدة منذ
والدتها حتى يومها األخير؟

بالنسبة إلى صحيفة «املستقبل» ،فلم
يـتـقــاض ال ـعــام ـلــون فـيـهــا معاشاتهم
منذ  15شهرًا .بعد ّ
تحركات املوظفني
كـ ـتـ ـق ــدي ــم ش ـ ـك ـ ــاوى لـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـعـ ـم ــل،
اسـتـطــاعــوا الـحـصــول عـلــى تـعـ ّـهــد من
املدير العام لجريدة «املستقبل» سعد
العاليلي برعاية وزارة العمل يقضي

رفضت وزارة العمل
قرار جريدة «البلد» التخلص
من  20موظفًا
ّ
بدفع مستحقات املوظفني على ثالث
دفعات بدءًا من أواخر الشهر الحالي،
إلى جانب دفع مستحقات املصروفني
الذين ّ
تم االستغناء عنهم قبل أشهر،
م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ــدعـ ــاوى ف ــي مـجـلــس
العمل التحكيمي ضــد القائمني على
الصحيفة .لكن رغــم ذلــك الـتـعـ ّـهــد ،إال
أن املوظفني ال يشعرون باالطمئنان،

وبخاصة بعد قرار تقليص الصحيفة
مــن  16صـفـحــة إل ــى  .12كــذلــك ُيحكى
ع ــن إع ـ ــداد الئ ـحــة م ـصــروفــن جــديــدة
تضم بــن  40و 60موظفًا ،ســوف ّ
ّ
يتم
إب ــاغ ـه ــم ق ــري ـب ــا ،ب ــل يـ ـ ــدور كـ ــام فــي
الكواليس عن احتمال إقفال الجريدة
خــال األشـهــر املقبلة مــع اإلبـقــاء على
املوقع اإللكتروني فقط.
ُ
فــي ال ـس ـيــاق عـيـنــه ،ال تـحـســد جــريــدة
«الـ ـبـ ـل ــد» ع ـل ــى وض ـع ـه ــا الـ ـح ــال ــي ،إذ
لــم يـتـقــاض الـعــامـلــون فيها رواتـبـهــم
م ـن ــذ أرب ـ ـعـ ــة أش ـ ـهـ ــر ،فـ ــي وق ـ ــت يـ ــدور
ف ـيــه ال ـك ــام ع ــن أزمـ ــة م ــادي ــة تعصف
ب ـم ـج ـمــوعــة «( AWIالـ ـبـ ـل ــد» وم ـج ـلــة
«ليالينا» وجــريــدة «الــوس ـيــط») .فقد
ت ـقـ ّـدم الـقــائـمــون عـلــى املـجـمــوعــة منذ
فترة بعريضة لوزارة العمل للتخلص
م ــن ن ـح ــو  20م ــوظ ـف ــا ب ـس ـبــب األزم ـ ــة
املالية التي تعصف بالشركة .يومها،
أص ــدرت ال ــوزارة بيانًا لفتت فيه إلى
ّ
أن «بـ ـع ــض الـ ـش ــرك ــات وامل ــؤسـ ـس ــات

الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ت ـ ـحـ ــت ح ـ ّـج ــة
األوضاع االقتصادية واملالية املتردية
صرف عدد من العمال واألجراء لديها؛
من ضمنها «البلد» ومجلة «ليالينا»
وجريدة «الوسيط»».
ّ
بـ ـع ــد إج ـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـ ـ ــازم ،ت ـ ــأك ـ ــدت دائـ ـ ــرة
التحقيق فــي ال ـ ــوزارة مــن ع ــدم تــوافــر
ش ــروط ال ـصــرف وف ـقــا ل ـل ـمــادة  50من
قانون العمل التي ّ
تنص «على حماية
حـ ـق ــوق األج ـ ـ ـ ــراء ك ــام ـل ــة م ــن دون أي
انـتـقــاص» .لكن هــذا الـقــرار لــم يضغط
عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــركـ ــة لـ ـت ــدف ــع م ـس ـت ـح ـق ــات
ّ
مــوظ ـف ـي ـهــا ،م ــا دف ــع ب ـعــض الـعــامـلــن
إلى تقديم استقالتهم .يعيش موظفو
م ـج ـم ــوع ــة  AWIح ــال ــة «قـ ـ ـ ــرف» كـمــا
ّ
ي ـص ـف ـهــا ب ـع ـض ـهــم ،ف ــي ظ ـ ــل األجـ ـ ــواء
السوداوية التي تسيطر على الشركة
ال ـت ــي ت ـم ـلــك ف ــروع ــا ل ـهــا ف ــي مختلف
ّ
ّ
الــدول الخليجية .كلما طالب موظف
ب ـم ـس ـت ـح ـقــاتــه ،يـ ـك ــون ال ـ ـجـ ــواب «إذا
ّ
«السفير» ّ
بدا تسكر ،شو العتب علينا.
ّ
و«ال ـ ـن ـ ـهـ ــار» م ــا ع ــم ت ـق ــب ــض .م ــا ح ــدا
أحسن من حدا»!
هـنــا ،تـطــرح عــامــات استفهام كبيرة
حـ ـ ـ ــول م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــات وزارة ال ـع ـم ــل
ونـقــابـتــي امل ـحــرريــن وال ـص ـحــافــةَ .مــن
ي ـس ـم ــع كـ ـ ــام وزي ـ ـ ــر الـ ـعـ ـم ــل ال ـس ــاب ــق
سجعان قــزي حــول وضــع املؤسسات
ّ
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ،ي ـش ـع ــر ب ــالـ ـص ــدم ــة كـ ــأن
ك ــل شـ ــيء ع ـل ــى م ــا ي ـ ـ ــرام .ي ـق ــول ق ــزي
لـ«األخبار» «وحدها «السفير» لجأت
ّ
إل ـ ــى «وزارة ال ـع ـم ــل» لـ ـح ــل أزم ـت ـه ــا،
ووافقت الــوزارة على إقفال الصحيفة
ب ـعــد إي ـج ــاد ح ـ ّـل ّ
ودي ب ــن الـقــائ ّـمــن
على الجريدة واملوظفني الذين وقعوا
على براءة ّ
ذمة لإلدارة .كان دور وزارة
ّ
مثاليًا .أما بالنسبة إلى «البلد»،
العمل
فقد تـقـ ّـدم مــديــروهــا بالئحة موظفني
لالستغناء عنهم ،لكن الوزارة رفضت
ذلك .كما طلبت من  AWIإرسال الئحة
بجنسيات املوظفني ،على اعتبار أنها
مــؤسـســة تـضـ ّـم غـيــر لبنانيني أيـضــا،
للوقوف عند وضع اللبنانيني فيها».
يـنـفـعــل ق ــزي ع ـنــد س ــؤال ــه ع ــن تــأخـيــر
املـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــات ف ـ ــي بـ ـع ــض امل ــؤسـ ـس ــات
اإلع ــام ـي ــة .ي ـق ــول« :ال ش ـك ــوى لــديـنــا
عــن تأخير املستحقات املالية فــي ّ
أي
وس ـي ـلــة إع ــام ـي ــة .ق ـبــل فـ ـت ــرة ،زارنـ ــي
فــي ال ــوزارة موظفون مــن «املستقبل»
وواح ـ ـ ــد م ــن «ال ـ ـن ـ ـهـ ــار» ،وك ـش ـف ــوا لــي
ت ـفــاص ـيــل الـ ـت ــأخـ ـي ــرات .ط ـل ـبــت مـنـهــم
ّ
للتحرك إلــى جانبهم،
تقديم شـكــوى
لكنهم رفضوا .هل أنا نيابة عامة!؟».
ح ــال وزارة ال ـع ـمــل لـيـســت أش ـفــى من
وض ـ ــع نـ ـق ــاب ــة الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن ،ب ـ ــل إن
الـ ــوضـ ــع ف ـي ـه ــا م ـض ـح ــك ُ
وم ـ ـ ـبـ ـ ـ ٍـك .فــي
اتصال لـ«األخبار» مع نقيب الصحافة
عــونــي الـكـعـكــي ل ـلــوقــوف ع ـلــى وضــع
الصحافة الورقية في لبنان ،يفاجئنا
بــدعــوت ـنــا إلـ ــى تـ ـن ــاول ف ـن ـجــان قـهــوة
ف ــي مـكـتـبــه .ب ـكــل ث ـقــة ،ي ـقــول الـكـعـكــي
«م ــا فـيـنــي أع ـطــي رأيـ ــي بـهــاملــوضــوع
عالتلفون .أنــا مــش سياسي تجاوب
ّ
ـون جــديــا فــي هذا
بـســرعــة .أح ــب أن أك ـ ّ
املوضوع!؟» .الغريب أنه يوميًا تصلنا
عـ ـش ــرات ال ــرس ــائ ــل اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة عــن
أنشطة نقابة الصحافة من استقباالت
الكعكي ودعوات العشاء والغداء التي
ي ـل ـب ـي ـهــا .أفـ ــا ت ـح ـت ــاج ال ـص ـح ــف إل ــى
مبادرات ودعم بدل استقبال الفنانني
وال ـس ـف ــراء؟ ت ــراش ــق امل ـســؤول ـيــات بني
وزارة ال ـع ـمــل وأصـ ـح ــاب املــؤس ـســات
ي ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــه إه ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال واض ـ ـ ـ ـ ـ ــح لـ ـنـ ـق ــاب ــة
ّ
الصحافيني ،كل هذا األمر يضع املهنة
على املـحـ ّـك ،ليبقى الـســؤال :هل إقفال
«ال ـس ـف ـيــر» ب ــداي ــة ال ـع ــام امل ـق ـبــل 2017
يـفـتــح ش ـهـ ّـيــة ال ـص ـحــف األخ ـ ــرى على
اإلقفال؟!

