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ُ
طاغوت البحرين يعدم جريدة «الوسط»

مريم عبد الله
خالل األعوام املاضية ،أوقفت جريدة
«الـ ــوسـ ــط» ال ـب ـحــري ـن ـيــة م ـ ــرات ع ــدة:
بعد شهرين على انطالق ثــورة «14
فبراير»  ،2011أقيل رئيس التحرير
مـنـصــور ال ـج ـمــري ،ومــديــر التحرير
ال ـل ـب ـنــانــي ولـ ـي ــد ن ــوي ـه ــض ،وم ــدي ــر
قسم املحليات فــي الصحيفة عقيل
مـ ـي ــرزا ب ـس ـبــب ال ـت ـغ ـط ـيــة اإلعــام ـيــة
ال ـت ــي وق ـف ــت إل ــى ج ــان ــب املـحـتـجــن.
يــومـهــا ،اسـتـبــدل الـجـمــري بعبيدلي
العبيدلي مع طاقم جديد مزكى من
قبل السلطة ،لتعود الصحيفة إلى
ال ـصــدور بسياسة مختلفة .لــم يــدم
ً
الـكــرســي طــويــا لـلـعـبـيــدلــي ،إذ عــاد
الجمري بعد أشهر بقرار من مجلس
إدارة الصحيفة ال ــذي طـلــب إزاحـتــه
املرة السابقة.
مــع ذلــك ،لــم يتوقف انــزعــاج السلطة
مـ ــن س ـي ــاس ــة «الـ ـ ــوسـ ـ ــط» .فـ ــي  6آب
ّ
(أغ ـس ـطــس)  ،2015عــلـقــت صــدورهــا
م ــن ج ــدي ــد ،ب ـع ــد إن ـ ـ ــذار ك ـت ــاب ــي مــن
هيئة شؤون اإلعالم البحرينية ،على
ً
خلفية نشرها مـقــاال للكاتب هاني
ال ـف ــردان ،حـمــل ع ـنــوان «ول ــن ترضى
ع ـ ـنـ ــك .»...وأرجـ ـع ــت ال ـ ـ ــوزارة قــرارهــا
إلـ ــى «م ـخــال ـفــة ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـقــانــون
وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة في
املجتمع ،ويــؤثــر فــي عــاقــات مملكة
ال ـب ـحــريــن ب ــال ــدول األخ ـ ـ ــرى» .لكنها
عـ ــادت وس ـم ـحــت ب ــإع ــادة ص ــدوره ــا
بـ ـع ــد ي ـ ــوم ـ ــن مـ ـ ــن املـ ـ ـن ـ ــع و«ت ــأكـ ـي ــد
التزامها بالعمل وفق القانون».
ال ـص ـح ـي ـف ــة األوسـ ـ ـ ـ ــع ان ـ ـت ـ ـشـ ــارًا فــي
امل ـم ـل ـك ــة ،ب ــات ــت ت ـم ـلــك ح ـص ـت ـهــا مــن
اإلق ـ ــاالت واالع ـت ـق ــاالت وال ـق ـتــل التي
طالت الجميع طــوال خمس ُ سنوات
من عمر الثورة البحرينية .قتل أحد
ن ــاش ــري «الـ ــوسـ ــط» ك ــري ــم ف ـخ ــرواي
تـ ـح ــت الـ ـتـ ُـع ــذي ــب بـ ـع ــد أس ـ ـبـ ــوع مــن
اعتقاله .وأخضع مؤسسها منصور
الجمري للمحاكمة مع ثالثة آخرين،
ً
وصوال إلى اعتقال مراسل «الوسط»
ف ـ ــي م ـج ـل ـس ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــورى والـ ـ ـن ـ ــواب
مـحـمــود ال ـجــزيــري ،فـجــر  28كــانــون
األول (ديسمبر)  2015بتهمة كتابة
بيانات سياسية.
عـ ــادت امل ـن ـصــة اإلع ــام ـي ــة املـسـتـقـلــة

إلــى الواجهة أول من أمــس ،بعدما
أصــدرت وزارة شــؤون اإلعــام قــرارًا
يـقـضــي ب ـحـجــب ج ــري ــدة «ال ــوس ــط»
عـ ــن قـ ـ ـ ـ ّـراء ن ـس ـخ ـت ـهــا اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة،
ّ
تحدث
على خلفية املانشيت ال ــذي
عـ ــن إعـ ـ ـ ــدام ال ـن ـش ـط ــاء ال ـس ـيــاس ـيــن
ال ـث ــاث ــة ع ـب ــاس ال ـس ـم ـي ــع ،وس ــام ــي
مشيمع وعـلــي السنكيس قبل أيــام
رمـ ـي ــا ب ــال ــرص ــاص .ب ـع ــد ت ـجــارب ـهــا
السابقة مع السلطات األمنية ،كانت
الصحيفة على دراية بنوع العقوبة.
ل ـكــن ذل ــك ل ــم يـثـنـهــا ع ــن تخصيص
املساحة األكبر من صفحتها األولى
ل ـ ـتـ ــاوة أس ـ ـمـ ّــاء ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء وعـ ــرض
وجوههم الغضة والصغيرة ،تأكيدًا
على إصــرار «الوسط» على التغريد
خ ـ ــارج سـ ــرب ال ـن ـظ ــام رغـ ــم ح ـمــات
ال ـق ـم ــع ضـ ــدهـ ــا .أح ـ ــد ال ـص ـحــاف ـيــن
ال ـب ـح ــري ـن ـي ــن ك ـش ــف لـ ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار»
سـبــب معاقبة الصحيفة وحجبها
ع ــن ال ـف ـض ــاء اإلل ـك ـت ــرون ــي ،بــال ـقــول:
«ال س ـب ــب ح ـق ـي ـق ـيــا ل ـل ـح ـج ــب .بـعــد
اإلعدامُ ،س ِّرب لنا أن وزارة الداخلية
ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة ط ـل ـب ــت م ـ ــن ال ـص ـحــف
ومنها «الوسط» ،عدم التركيز على
خـبــر إع ـ ــدام الـنـشـطــاء وطـلـبــت منع
إبرازه في صفحاتها الرئيسية ،وهو
أمر خالفته صحيفة الجمري».
مـ ـش ــاغـ ـب ــة صـ ـح ــافـ ـي ــة ،قـ ـ ـ ــررت ع ـلــى
إثــرهــا الــداخـلـيــة متمثلة فــي وزارة
ش ـ ــؤون اإلع ـ ـ ــام ال ـب ـحــري ـن ـيــة ،وق ــف
تــداول واستخدام جريدة «الوسط»
للوسائل اإلعالمية اإللكترونية فورًا

كارلوس
لطوف -
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وح ـ ـتـ ــى إشـ ـع ــار
آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ن ـ ـ ـظ ـ ـ ـرًا
إلـ ــى ت ـك ــرار قـيــام
ال ـج ــري ــدة بـنـشــر وبــث
«مـ ـ ــا ي ـث ـي ــر الـ ـف ــرق ــة فــي
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،وروح الـ ـشـ ـق ــاق
واملـ ـ ـس ـ ــاس بـ ــالـ ــوحـ ــدة الــوط ـن ـيــة
وتـكــديــر السلم ال ـعــام» وفــق مــا جاء
في البيان.

أعلن ّ
مغردون تضامنهم
مع الجريدة في وجه
العقلية األمنية
وردًا عـ ـل ــى ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــب ،أع ـل ــن
م ـ ـغـ ـ ّـردون ون ـش ـط ــاء ت ـضــام ـن ـهــم مع
«الــوســط» فــي وجــه العقلية األمنية
للنظام ،إذ علق الصحافي البحريني
عباس بوصفوان« :يؤسفني القول
ّ
إن تجربة إيقاف صحيفة «الوسط»
أظـهــرت أن الـعـقــل املــوالــي للحكومة

ض ـ ـيـ ــق األفـ ـ ـ ـ ـ ــق ،يـ ــرى
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار فـ ـ ــي خ ـنــق
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــات واس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار
ال ـق ـم ــع» ،فـيـمــا ك ـتــب م ــدون
ب ـ ـحـ ــري ـ ـنـ ــي« :ت ـ ـضـ ــام ـ ـنـ ــا مــع
صحيفة «الوسط» وطاقمها املهني،
سأبادر إلى شراء الصحيفة الورقية
بدل التصفح أونالين».

أحوال المهنة

خريجو اإلعالم في لبنان ...هل سيتأثرون بأزمة الصحافة؟
زينب حاوي
ً
ّ
إن ـ ـ ــه أح ـ ــد أكـ ـث ــر الـ ـقـ ـط ــاع ــات ح ـي ــوي ــة
ً
وت ـب ــدال ســري ـعــا :م ـي ــدان اإلع ـ ــام بكل
تفرعاتهّ ،
سجل في السنوات األخيرة
وال ـعــام املـنـصــرم ،أكـبــر أزم ــة صحافة
عــاش ـهــا ل ـب ـنــان ف ــي تــاري ـخــه .ت ـبـ ّـدالت
ع ــدي ــدة وإف ـ ــراز ألزم ـ ــات إضــاف ـيــة من
ت ـس ــري ــح ملـ ــوظ ـ ـفـ ــن/ات ،وان ـق ـض ــاض
عـلــى حـقــوقـهــم ،وتـظـهـيــر أك ـبــر لعجز
ن ـقــاب ـتــي ال ـص ـح ــاف ــة واملـ ـح ــرري ــن عــن
مــواكـبــة ه ــذه املـحـنــة وال ـت ـصـ ّـدي لها.
هـ ـك ــذا ،أق ـف ـل ــت «ال ـس ـف ـي ــر» م ــع ب ــداي ــة
العام الحالي ،فيما «النهار» تتخبط
ف ــي أزم ـت ـهــا املــال ـيــة ال ـخــان ـقــة ،وي ــدأب
مــوظ ـفــوهــا ع ـلــى االس ـت ـح ـص ــال على
حـقــوقـهــم .أم ــا الـقـنــوات التلفزيونية،
فقد هبط مستوى محتواها إلى أدنى
ما يمكن أن يصل إليه اإلعــام املرئي
في تاريخه في لبنان.
كل هذه املشهدية القاتمة تهدد وجود
ال ـص ـح ــف ال ــورقـ ـي ــة واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
بـقــائـهــا ومــواء م ـت ـهــا لـلـعــالــم الــرقـمــي
َ
الذي الت َهم املهنة ووسائطها .في ظل
أزمة الصحافة التي تستفحل بطريقة
س ــري ـع ــة وم ـ ـطـ ــردة ب ــأوج ــه مـخـتـلـفــة،
تتوجه األنظار إلى كليات اإلعالم في

لبنان وتحديدًا «الجامعة اللبنانية»
ب ـ ـفـ ــرع ـ ـي ـ ـهـ ــا األول (األون ـ ـ ـي ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــو)
والـثــانــي (الـفـنــار) الستطالع أوضــاع
ّ
الخريجني/ات الجدد في سوق العمل
وما إذا كنا سنشهد حقًا أزمــة بطالة
كبيرة ،على خلفية الوضع اإلعالمي
ال ــراه ــن .ك ـيــف ت ــواك ــب ه ــذه الـكـلـيــات
التطورات الجديدة في عالم اإلعــام؟
وهـ ــل واكـ ـب ــت هـ ــذه األزم ـ ــة ووض ـعــت
طالبها في مأمن مما يحدث ،ووفرت
لـ ـه ــم امل ـ ـ ـهـ ـ ــارات وال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات ال ــازم ــة
لدخول اإلعالم الجديد؟
ّ
يتخرج سنويًا بني  50و 70طالبًا/ة،
فــي قـطــاع الـصـحــافــة بشقيها املــرئــي
وامل ـ ـس ـ ـمـ ــوع ف ـ ــي ك ـل ـي ــة اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ،إذا
اس ـت ـث ـن ـيــا ف ــرع ــي الـ ـع ــاق ــات وإدارة
املعلومات ،أي حوالى مئة صحافي/ة
ي ـت ـح ـض ــرون لـ ــدخـ ــول س ـ ــوق ال ـع ـم ــل.
هــل سيصبح ه ــؤالء عــاطـلــن/ات عن
ال ـع ـمــل ف ــي ظ ــل اخـ ـت ــراق هـ ــذه املـهـنــة
مــن قـبــل دخ ــاء يــأخــذون مكانهم في
ّ
أمــاكــن الـعـمــل ،ووس ــط انـتـشــار مطرد
ملــوضــة «م ــراك ــز ال ـتــدريــب اإلعــامـيــة»
ال ـت ــي ت ـف ـت ـقــر أغ ـل ـب ـهــا ألدنـ ـ ــى ش ــروط
ه ـ ـ ــذه امل ـ ـه ـ ـنـ ــة ،وت ـ ــوه ـ ــم امل ـ ـشـ ــاركـ ــن/
ات بــأنـهــم سـيـصـبـحــون «إعــام ـيــن»
و«إع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــات» فـ ــي أس ـ ـبـ ــوع واح ـ ــد؟

ه ــذه امل ــراك ــز ال ـتــي تـنـتـشــر حــالـيــا في
ب ـيــروت كــالـفـطــر ،ويـحـتــاج مـ ّ
ـدربــوهــا
إل ــى ت ــدري ــب ف ــي األص ـ ــل ،تـعـمــل على
اسـتـقـطــاب ش ــرائ ــح شـبــابـيــة تغريها
األضواء ،تقدم لها حصصًا ومهارات
سـ ــري ـ ـعـ ــة ،غـ ـي ــر م ـع ـم ـق ــة بـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
أص ـح ــاب االخ ـت ـصــاص املـخـضــرمــن،
وتعمد إلــى الـجــذب عبر ضــخ أسماء
تلفزيونية أغلبها شاب ،تقوم بدورها

في غضون سبع سنوات،
تغيرت المناهج الدراسية في
الكلية ثالث مرات
ب ـه ــذا الـ ـت ــدري ــب ،وتـ ـك ــون ف ــي األص ــل
فاقدة ألي مهارات وخبرة طويلة في
مجال اإلعالم.
إزاء ه ــذا ال ــواق ــع امل ــري ــر ،الـ ــذي يحكم
قبضته على الخريجني والخريجات
ّ
الجدد ،وحتى على أبناء املهنة الذين
يمارسونها منذ أعوام ،تبرز الحاجة
املـ ـلـ ـح ــة إل ـ ـ ــى االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ج ـه ــود
ال ـك ـل ـيــات ف ــي الـجــام ـعــة الــرسـم ـيــة في
تحضير طالبها وطالباتها لدخول
سـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل .م ــدي ــر ك ـل ـي ــة اإلعـ ـ ــام

فــي ال ـفــرع األول رام ــي ن ـجــم ،كـشــف لـ
«األخـ ـب ــار» ع ــن ق ــرب إصـ ــدار املـنــاهــج
الجديدة في الكلية .هذه املناهج التي
اشتغلت عليها لجنة مختصة منذ
عــام ون ـيــف ،تـهــدف ـ وفــق نـجــم ـ ـ إلــى
«مواكبة سوق العمل» ،وإدخال كل ما
له صلة بالعالم الرقمي في املسارات
الثالثة فــي الكلية (صـحــافــة ،توثيق،
ع ــاق ــات) ،م ــن تـقـنـيــات ف ــي الـتـحــريــر
واسـتـخــدام التطبيقات اإللكترونية،
وغـ ـي ــرهـ ـم ــا م ـ ــن املـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات امل ـت ـع ـل ـقــة
بالصحافة اإللكترونية.
املـ ــواكـ ــب مل ـس ــار ال ـص ـح ــاف ــة امل ـك ـتــوبــة
فــي الكلية ،ال بـ ّـد مــن أن يلحظ حجم
الـتــراجــع الكبير فــي إص ــدار املـجــات،
ّ
التخرج
التي تتطلبها عادة مشاريع
فــي الصحافة املكتوبة .مدير الكلية،
يـ ــؤكـ ــد عـ ـل ــى انـ ـخـ ـف ــاض ه ـ ــذا الـ ـع ــدد
ليضحي فــي ال ـعــام ال ــواح ــد مجلتني
فـقــط ،مـقــارنــة ب ــاألع ــداد الــافـتــة التي
كانت تصدر في السنوات املنصرمة.
إذًا تراجعت صحافة الورق وإنتاجها
أكاديميًا ،ليتغير ًالوسيط ويضحي
إلـكـتــرونـيــا مــواك ـبــة ملــا نـشـهــده الـيــوم
على الصعيد املهني.
ف ــي غ ـض ــون س ـب ــع س ـ ـنـ ــوات ،تـغـيــرت
امل ـنــاهــج ال ــدراس ـي ــة ف ــي الـكـلـيــة ثــاث

مرات ،وهذا دليل على تأثير املتغيرات
ف ــي ع ــال ــم ال ـص ـح ــاف ــة واإلعـ ـ ـ ــام عـلــى
واكتساب املهارت ،في أكثر
التدريس ً
كلية حيوية في لبنان .لكن هل يكفي
تغيير املناهج ليطمئن الطالب بأنهم
ب ــات ــوا ف ــي مـ ــاذ ع ــن ش ـبــح ال ـب ـطــالــة؟
يـجـيـبـنــا ن ـجــم ب ــاإلش ــارة إل ــى أهـمـيــة
ال ـش ــراك ــة ب ــن امل ــؤس ـس ــات اإلعــام ـيــة
وال ـك ـل ـي ــة .ي ـش ـكــو امل ــدي ــر الـ ـش ــاب مــن
غياب التعاون مع القنوات الخاصة،
مـقــارنــة بـفـتــح ال ـق ـنــوات الــرسـمـيــة من
«تلفزيون لبنان» و«الوكالة الوطنية
ل ــإع ــام» وغ ـي ــره ـم ــا ،أب ــواب ـه ـم ــا إلــى
الطالب للتدريب واكتساب الخبرات.
ّ
يشدد نجم على هــذا التشبيك وعلى
ض ــرورة وضــع استراتيجية مــن قبل
هذه القنوات ،تتيح تقديم فرص عمل
للطالب حسب حاجاتها.
ال وجود للقلق بني الطالب وطالبات
«كلية اإلعالم» في فرعيها حول سوق
ال ـع ـم ــل ،وال أزم ـ ــة ج ــدي ــدة ق ــد تـتــأتــى
ع ــن األزمـ ـ ــة ال ـك ـب ــرى لـ ـل ــورق .يطمئن
ّ
ن ـج ــم فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـخـ ـص ــوص ،إل ـ ــى أن
أه ـ ــم امل ــؤسـ ـس ــات اإلع ــامـ ـي ــة تـسـعــى
وراء خــريـجــي «الـجــامـعــة اللبنانية»
تحديدًا ،لثقتها بكفاءاتهم ،وبعملهم
الجاد فيها.

