السنة السادسة  /اخلميس  23 /نيسان  / 2015العــدد 1764
Sixth year / Thursday / 23 April 2015 / Issue No. 1764

حمليات

«ك ّلنا للعلم» يوا�صل �أعماله بجل�سات ناق�شت �أزمة النزوح ال�سوري

ال�صحافة الورقية الأردنية� ...أزمة �سببها ثالوث:
الدولة وال�ضمان االجتماعي وتط ّور الإعالم الإلكتروني

بو �صعب :ح ّبذا لو ال نختبئ وراء �أ�صابعنا

} محمد شريف الجيوسي

اف ُتتح أمس اليوم الثاني من المؤتمر التربوي
الوطني المنعقد تحت ع��ن��وان «كلّنا للعلم»
ف��ي فندق «فينيسيا» ،بكلمة لمدير ال��م��وارد
البشرية والتسويق في شركة «»HYPCO
أماني ماجد ،تلتها جلسة بعنوان «التعليم في
ح��االت ال��ط��وارئ ،االستجابة التربوية لألزمة
السورية».

بو صعب

أدار الجلسة وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب ،فافتتحها بالقول« :يعجز
اإلنسان عن الكالم ووصف معانات الالجئين في
ظل الظروف التي يعانون منها .إنها مسؤولية
علينا جميعاً ،ال يمكن االختباء وراء أصابعنا،
فطالما نرى الجئين في لبنان ،ال بد من تأمين
مساعدات لهم ومن ضمنها التعليم».
وأضاف« :إننا نعاني من أزمة في لبنان نتيجة
حالة النزوح ،و ُتنا َقش في مجلس الوزراء ،وهذه
المسؤولية تحتم علينا أن نؤ ّمن مكانا ً لألطفال
النازحين في المدارس كي ال يبقوا في الشوارع
ويتوجهوا إلى العنف والتسول وغير ذلك من
األم��ور الالأخالقية .ونحن ال يمكننا أن نغض
النظر ألن التحديات كبيرة وأكبر من قدرة وزارة
التربية وحيدة».
وإذ ذ ّك��ر ب��أن ال��م��دارس تحتاج إل��ى تجهيز
وترميم في معظم المناطق ،ومن هنا كانت خطة
تأمين التعليم لكل ولد ،قال« :أتتنا مساعدات من
المجتمع الدولي كي نتمكن من استقبال أكبر عدد
ممكن من الطالب في المدارس».
وطالب بو صعب المجتمع ال��دول��ي بتقديم
مساعدات إضافية قبل أن ينهار اقتصاد البلد
خصوصا ً أن لبنان يتحمل أكثر من أي بلد آخر.

باسيل

وك���ان ض��ي��ف ال��ج��ل��س��ة ،وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين جبران باسيل الذي ألقى كلمة جاء
فيها« :إن المسؤول األول عن األزمة التي يعاني
منها األطفال السوريون ،هو المجتمع الدولي
الذي تقاعس حتى اآلن عن ح ّل األزمة في سورية،
والتعاطي معها على المستوى الجدّي والمسؤول
بحل أزم��ة التربية والتعليم لهؤالء األطفال.
والمسؤول الثاني يتمثل بالدولة اللبنانية».
وتابع باسيل« :إن عملية وضع المواصفات
فعلي ،لم
ونزع صفة النزوح ع ّمن هو غير نازح
ّ
تنطلق كما يجب ،وإنها مناسبة اليوم لتذكير
الجميع بمسؤولياتهم ألن��ن��ا أم���ام اإلج��م��اع
والتوافق الداخلي الذي تم في حزيران ،2014
اعتمدنا السكوت في هذا الموضوع إفساحا ً في
المجال ل�لإج��راءات كي تأخذ مجراها ،ونعود
ونذ ّكر بها ألننا ضنينون بهؤالء األطفال وأطفال
لبنان ،ألن األزمة كما تسير ال أعتقد أنها تعالج
موضوعهم».
وق��ال« :المسؤولية الكبرى على المجتمع
ال��دول��ي ،إذ يتنامى الحديث ويتصاعد ،وكلّنا
يعرفه إنما تنقصنا الجرأة لقول الحقيقة ،أن هناك
مشروعا ً فعليا ً إلبقاء السوريين في لبنان ،ونحن
نواجه دائما ً نصوصا ً مشبوهة في هذا االتجاه،
ونحاول أن نقاومها .وكما في موضوع اللجوء
الفلسطيني واجهنا ون��واج��ه حالياً ،مواجهة
جديدة لتحضير م��ذك��رات مشبوهة وملغومة
لتوقيعها بين لبنان والسلطة الفلسطينية في
هذا المجال ولن نقبل بها ،ألنها تكون إجراءات
تمهيدية لتحويل اللجوء إلى نزوح فلسطيني،
�ص أو إج��راء يسعى إلى
كذلك لن نقبل ب��أيّ ن� ّ
تحويل النزوح السوري إلى لجوء سوري ،ألننا
بهذا نمدّد أزمة هؤالء األطفال وندفعهم دفعا ً نحو
حاالت البؤس التي يشكون منها».
ورأى باسيل أن هناك إمكانية لتمويل الحرب
ف��ي س��وري��ة بمئات المليارات م��ن ال���دوالرات،
وإمكانية لتعليم ه��ؤالء األط��ف��ال كيفية حمل
البنادق ،وم��ع��روف من يم ّول وي��د ّرب ويسلّح
وي��ح � ّرض ،إنما ال نجد إمكاني ًة لمساعدة بلد
صغير مثل لبنان ونعطيه أكثر م��ن خمسين
مليون دوالر ،ألنه يدفع شهريا ً  100مليون دوالر
كلفة الكهرباء للنازحين السوريين .طوال أربع
سنوات من األزمة في سورية ،المجتمع الدولي
لم يؤمن أكثر من نصف شهر كلفة الكهرباء على
لبنان للنازحين السوريين».

المشنوق

وألقى وزير البيئة محمد المشنوق كلمة قال
فيها« :أن��ا من القائلين إن التربية في لبنان ال
تختلف بين القطاعين الرسمي وال��خ��اص ،إال
ّ
نلخصها بمميزات
بمسائل محدودة يمكن أن
اإلدارة المدرسية في قطاع التعليم الخاص،
ومميزات التقويم التربوي المستمر للطلبة
والمعلمين على ح� ّد س��واء ،والتطوير المهني
للهيئة التعليمية ،وبعض التركيز اإلضافي لدى
م��دارس القطاع الخاص على جوانب تربوية
دينية خاصة أو جوانب تحديثية تبدو اليوم
كأنها باتت المؤثر الطاغي على كل العملية
التربوية في العالم».
وأضاف« :األرقام ال يمكن تجاهلها في لبنان،
فإذا كان عدد الطالب يناهز المليون ،فإن أكثر من

مسجلون في القطاع الخاص
 70في المئة منهم
ّ
ومؤسساته التربوية المنتشرة في كل لبنان.
ول��ذل��ك ف��إن الحديث ع��ن التعليم ال��خ��اص في
المدارس ذات األقساط المرتفعة أو تلك المجانية
هو األكثر أهمية باعتراف الدولة التي تعمل على
تطوير التعليم الرسمي ،والنهوض به في هيئته
التعليمية وتجهيزاته .إال أن االدارة التربوية
الرسمية لقطاعات التعليم ،وضبط مستويات
المخرجات التربوية والشهادات الرسمية ،ال
تزال تعتمد االسلوب التقليدي الذي حدد قانون
إنشاء وزارة التربية والتعليم العالي والمراسيم
والقرارات التي تنظم هذا القطاع».
وت��اب��ع« :وأس��ت��درك هنا ألق��ول إن في لبنان
أكثر من ألفين وثالثمئة مدرسة خاصة ،تتوزع
على جمعيات لها طابع ديني ظاهر أو مبطن،
ولها عالقاتها بالمراجع التي تؤ ّمن لها التمويل
االس���اس���ي ،وه���ي ع��ل��ى ك��ل ح���ال ق����ادرة على
االستمرار بأقساطها المتوسطة والمرتفعة .أما
المدارس التي ال ترتبط بجمعيات ومؤسسات
دينية ،فعددها حوالى  ،400بعضها يص ّنف
نفسه خارج مستويات التعليم في لبنان وهو
يحوز شهادات الجودة الدولية ،بينما العدد
االكبر منها يقع في منزلة بعيدة عن مستويات
التعلم في لبنان ،وأوضاعها السيئة ال تمنع
ال��ط�لاب م��ن االن��ت��س��اب إليها بسبب أقساطها
المنخفضة وإدارتها التي تتساهل في مستويات
الطالب وفي عملية ترفيعهم ونجاحهم».
وق���ال« :يبقى ه��ن��اك ق��ط��اع يتولى مهمات
التعليم الخاص المجاني وفق عقود مع وزارة
التربية والتعليم العالي تعود الى خمسينات
القرن الماضي ،وفيها من إشكاالت التباطؤ في
دفع مستحقات الدولة لهذه المدارس ،ومشاكل
االختناق االداري ،ما أدى إلى إغالق بعضها وإلى
تراجع في مستويات مدراس معروفة ،بينما ظلت
تلك التابعة لمؤسسات تربوية دينية خاصة
تحافظ على جودتها على رغم الخسائر الفادحة
والديون التي ترتبت عليها».
ولفت المشنوق إل��ى أنّ التعليم في القطاع
الخاص في لبنان بخير ،والتعليم في القطاع
ال��ع��ام بخير ،ونحتاج إل��ى تعزيز لنصل في
المستقبل ،ونريده قريباً ،إلى تعليم وطني واحد
قادر على النهوض باإلنسان وبالوطن ،مستندا ً
إلى مبادئ وثوابت وقيم أبرزها الحق في التعلم،
والحق بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ،والحق
بأفضلية وصول المميزين إلى المواقع المتقدمة.
وأش��ار إلى أنّ أم��ام وزارة التربية والتعليم
العالي والمؤسسات التربوية مسؤولية نسج
هذا العقد التربوي الجديد ،ومسؤولية الدولة
تكمن في التحرك اليوم قبل الغد لمنع التراجع
التربوي في عالم تتعاظم فيه التحدّيات والفرص
التربوية.

فليتشر

وفي الجلسة نفسها ،تحدّث السفير البريطاني
توم فليتشر ،فقال« :من الضروري العمل على
توفير التمويل لمساندة لبنان في تأمين التعليم
للنازحين» .وأك��د أهمية برنامج تأمين الكتب
المدرسية الذي تقوده وزارة التنمية الدولية في
بريطانيا.
وق��ال« :إن نجاح ه��ذا البرنامج يم ّكننا من
تقديم مساعدات أكبر ،فبريطانيا لن تتراجع عن
التزاماتها بل ستمدّدها لخمس أو عشر سنوات
وأكثر إذا لزم األمر .فهذا المشروع أوسع من تقديم
الكتب المدرسية ،هو مشرع دعم لوزارة التربية
لتتمكن من التخطيط والتطور واالستمرار».

إيخهورست

أما رئيسة بعثة االتحاد األوروب��ي في لبنان
السفيرة آنجلينا إيخهورست ،فحيّت في هذه
المناسبة المدارس واألساتذة الموجودين الذين
استقبلوا أع��دادا ً هائلة من النازحين على رغم
التحديات الكبيرة .وأك��دت أن الدعم األوروب��ي
للبنان مستمر ،وأن جميع دول العالم تدرك حجم
التحدّيات وحاجة لبنان إلى الدعم المالي ،لذلك
يجب وضع موازنة لتحديد أولويات التمويل.

صفير

وقال رئيس مجلس إدارة «بنك بيروت» سليم
صفير« :اعتمادا ً على تجربتي الشخصية ،أشير
إل��ى أن عالقتي بالتربية ركنية في عملي ،إذ
تعينني في تفسير القواعد المصرفية التقنية
ال��ب��ح��ت ،ف��ي إط���ار بيئة مختلفة ع��ن تركيبة
المصارف ومتطلباتها .إن الحاجة ماسة في
قطاعنا ،إل��ى اعتماد مقاربة فلسفية للقواعد
اإلداري��ة والقانونية المنصوصة ،بهدف جعل
البيئة المصرفية مقبولة مجتمعيا ً فهي قائمة
على القواعد الرقمية ،ومن هنا خصوصيتها،
وعلينا أن نسعى إلى ان نوفر لها تلك الطواعية
واللمسة االنسانية وللعلم ،وح��ده��ا التربية
تسمح بفعل ذلك».
وأضاف« :المسؤول ،حتى ولو كان بالفطرة،
قيادياً ،بحاجة إلى ثقافة تمكنه من تحقيق دور
تطوري في بيئته .وأن��ا واث��ق ،بالتجربة ،أن
رحلة الثقافة تبدأ بين المسؤول عن التثقيف:

أي المشرع ،الدولة ،المدرسة ،المعلم ،النظم
واالج����راءات ،ووزارة التربية ،وبين الطفل،
الطالب ،التلميذ ،م��ن خ�لال خلق نظام حياة
يومية عنده ،قائم على عدالة في التقييم .عندها
تكون الشهادة أبعد من ورقة ،بل تأتي اعترافا ً
وتكريسا ً للمخزون الثقافي عند الطالب نفسه.
من هنا طلبي بأن يكون حَ مَلة الشهادات مثقفين،
ك��ي يتمكنوا م��ن استيعاب متطلبات الحياة
اليومية .وم��ن هنا الحاجة إل��ى قاعدة عميقة
لالمتحانات التي على أساسها تمنح الشهادات،
وهو ما سيسمح للطالب الحقا ً بالنجاح مهنيا ً
وبناء عائلة ووطن حضاري منتج ،هكذا نح ّد من
هجرة شبابنا».
وت��اب��ع« :ف��ي قناعتي أن��ه كلما كنت مثقفاً،
ت��ح��ض��رت ،وكلما زاد ت��ح��ض��ري ،أمعنت في
مدنيتي ،وكلما فعلت ذلك ازداد تعلقي بوطني
ووطنيتي .من هنا الحاجة الملحة إلى قيادة
الثقافة .يجب أن تقاد الثقافة نحو الوطنية،
نحو حب القريب ،نحو العدالة ،األخوة ،عدالة
المجتمع ،المساواة بين أبنائه .هكذا نبتعد عن
الحروب واألزمات وحب المال والسلطة ،وهكذا
نقترب من الحضارة ومن المدنية ومن التعلق
بالوطن كقيمة دهرية .هوذا دور المعلم ،التبشير
بالحضارة ،وواجبه اليوم إع��ادة المدنية إلى
عقول طالبنا وقلوبهم من أجل خير وطننا وخير
أوالدنا».
كما ش��ه��دت الجلسة كلمة للنائب سامي
الجميل.

جلسات اليوم األول

وكانت جلسات اليوم االول ،قد ناقشت واقع
القطاع التربوي الرسمي في لبنان ،وتحدث
فيها مدير عام وزارة التربية فادي يرق ،فتناول
التحديات التي تمنع النهوض بالقطاع التربوي،
ومنها :بطء في المركزية اإلدارية والبيروقراطية،
نقص الموارد البشرية اإلداري���ة ،عدم تحديث
النظام الداخلي للمدارس ،حاجة  70في المئة من
األبنية المدرسية للتأهيل ،نقص في المختبرات،
خصوصا ً في مرحلة التعليم األساسي.
وأدار الجلسة الدكتور سهيل مطر الذي تساءل
عن س ّر استمرار مشاكل قطاع التعليم الرسمي
وتفاقمها على رغم كافة الجهود التي بذلت ممن
تسلموا وزارة التعليم .مشيرا ً إلى أن كل إصالح
تربوي يحتاج إلى فصل التربية عن السياسة،
وهذا لم يتحقق حتى اآلن.
وشارك في النقاش الدكاترة :عدنان األمين،
كمال ح��م��دان ،تيريز الهاشم طربيه وج��ورج
نحاس وغ���ادة درزي ،فتناول األم��ي��ن مشكلة
تناقص عدد التالمذة في المدارس الرسمية منذ
ع��ام  2001وعزاها إل��ى أسلوب التعاقد الذي
يعتمد على الوساطة الشخصية والسياسية،
ّ
بغض النظر عن الحاجة ،داعيا ً إلى إصدار قانون
جديد لتعيين المعلمين على أس��اس الوضوح
واالستحقاق.
وتطرق حمدان إلى مسألة التدخل السياسي،
مشيرا ً إل��ى أن إن��ف��اق ال��دول��ة على التعليم ال
يتعدى الـ  2في المئة من الناتج المحلي ،داعيا ً
إلى التراجع عن بدعة المنح التعليمية وإلغاء
التعليم المجاني الخاص.
ولفتت طربيه إلى كلفة التلميذ طوال مسيرته
التعلمية ،والتي تصل إلى  45ألف دوالر ،داعية
إلى ترشيد اإلنفاق.
أما نحاس فطالب بمحاسبة المسؤولين عن
التربية ،مشدّدا ً على ضرورة تشكيل هيئة علماء
ل�لاش��راف على عمل الحكومة ومحاسبة أداء
وزرائها لتحقيق الشفافية.
ورك����زت درزي ع��ل��ى إي��ج��اب��ي��ات ال��م��درس��ة
الرسمية ،واإلن��ج��ازات المحققة ف��ي التعليم
ال��رس��م��ي ،م��ن ح��ي��ث اس��ت��خ��دام تكنولوجيا
المعلومات ،وإج��راء دورات التدريب المستمر
للمعلمين بإشراف المركز التربوي.
وكانت مداخلة للدكتور خالد قباني أشاد
فيها بخطوات وزير التربية ،مشيرا ً إلى أن ثمة
أزم��ة حقيقية في الرسمي وغياب التقويم بين
القطاعين الخاص والرسمي ،داعيا ً إلى ضرورة
تطوير المناهج التربوية لمواكبة التقدم على
المستوى العالمي.
وبعدما تناول عميد كلية التربية في «جامعة
القديس يوسف» الدكتور فادي الحاج موضوع
اإلمتحانات الرسمية والشكاوى التي ترافق هذا
االستحقاق ،عدّد األب الدكتور جوزف طنوس من
جامعة «سيدة اللويزة» الضغوط التي يتعرض
لها تلميذ الشهادة المتوسطة.
أم��ا مديرة «ثانوية م��ارون عبود الرسمية»
س��ن��اء شهيب ف��ع��رض��ت دراس����ة «ت��ي��س» عن
توجهات العلوم والرياضة ضمن اختبار تقدم
تالمذة الثامن والثاني عشر ـ علوم عامة والذي
عكس لدى تلك الفئة اللبنانية ضعفا ً في التطبيق
وثباتا ً في النظري.
وط��رح��ت م��دي��رة مكتب ال��ت��ق��وي��م والبحث
المؤسساتي في الجامعة األميركية الدكتورة
كرمى الحسن أسئلة تشكل المقياس التقويمي
لالمتحانات ومنها ،مشددة على ضرورة التوقف
عند أنماط األسئلة التي يحتاجها التالمذة وعدد
المواد المدرجة.

يتردّد أن عددا ً كبيرا ً من الصحافيين األردنيين يسعون إلى تنظيم مسيرة
في ساحة المسجد الحسيني تحت عنوان «إسقاط حكومة عبد الله النسور»،
وجه ًة انتقادات الذعة للحكومة على
وهو ما دعا إليه حراك صحيفة «الرأي»ُ ،م ّ
صدر صفحتها في سابقة هي األولى في تاريخ الصحيفة التي تعتبر لسان
حال الحكومات المتعاقبة.
وكانت صحيفة «الرأي» األردنية ،إحدى أهم صحيفتين يوميتين أردنيتين،
قد ب��دأت منذ عدة أي��ام بالتوقف عن نشر أخبار رئيس الحكومة األردنية
عبد الله النسور ،فيما أبرزت أخبار آخرين من رؤساء الحكومات السابقين
وانتقاداتهم.
وع ّقب مستشار التحرير في صحيفة «الدستور» األردنية جمال العلوي؛
الصحيفة األق��دم في األردن ،على قرار الحكومة إعفاء مدخالت اإلنتاج في
الصحف اليومية من الجمارك لمدة سنتين ،ورفع ثمن الكلمة الواحدة لإلعالنات
الحكومية إلى  250فلسا ً بدال ً من  100فلس ،والسماح للوزارات والمؤسسات
الحكومية برفع سقف اشتراكاتها في الصحف إلى  100في المئة ،بأن هذه
القرارات على أهميتها غير كافية لتخليص الصحف الورقية األردنية من أزمتها،
فهي ستوفر على الصحف اليومية فقط ما يعادل  900ألف دينار سنوياً ،فيما
ملحة لمعالجات جذرية.
أزمتها تفوق ذلك بكثير ،وثمة حاجة ّ
وقال العلوي إن الصحف اليومية تستهلك من الورق ما بين  1ـ  1.5مليون
دينار سنوياً ،وتبلغ قيمة رواتب جريدة «الرأي» نحو  400ألف دينار شهرياً،
فيما تبلغ في «الدستور» نحو  200ألف دينار شهرياً ،وعلى رغم تسريح نحو
 40في المئة من موظفيها واستقالة عدد آخر ،لم تتمكن للشهر الخامس على
التوالي من صرف رواتب المتبقين.
وف ّند العلوي قول الحكومة بأنها ال تتدخل في الشؤون الداخلية للصحيفتين
األب��رز ،موضحا ً أن الحكومات هي التي تعيّن مندوبي مؤسسة الضمان
االجتماعي في مجالس إدارتيهما ،وتمارس من خاللهم تعيين رؤساء مجالس
اإلدارات ورؤس��اء التحرير والمدراء العا ّمين .وبالتالي سياسات التحرير
والرأي .ففي «الدستور» حالياً ،يمثل الضمان االجتماعي بخمسة أعضاء في
مجلس اإلدارة الذي يبلغ عدد أعضائه  9أعضاء ،وبالتالي فإن الحكومة تهيمن
على قرارات مجلس اإلدارة ،وهذا يفاقم األزمة في الصحيفة ،ويجعل منها بوقا ً
للحكومة ،ما ينزع ثقة القارئ بها ويقلص حجم اإلعالن بالتالي فيها ،وهذه
الهيمنة تنطبق أيضا ً على مجلس إدارة «الرأي».
مجلسي إدارة الصحيفتين
وقال العلوي إنّ ح ّل مسألة هيمنة الحكومة على
َ
«ال���رأي» و«ال��دس��ت��ور» ،يتعلق ببيع الضمان االجتماعي حصتيهما في
الصحيفتين إلى القطاع الخاص ،الذي سيجد الحلول المناسبة للخروج من
األزمة ،ومنها أال تكون الصحيفتان بوقا ً لتسويق الحكومات المتعاقبة وبالتالي
تستعيد الصحيفتان ثقة القارئ الذي سيُقبل على اقتناء الصحيفتين ،ما يعيد
ثقة المعلن بأهمية اإلعالن فيهما.
وعرض اإلعالمي األردني ماجد القرعان ،للدور السلبي لمؤسسة الضمان
االجتماعي والحكومات المتعاقبة على الصحيفتين ،قائالً إنهما ش ّكلتا «الكعكة
طيّبة المذاق» ،لإلرضاء والتنفيع على حساب تجويد مسيرة الصحيفتين
وتطويرها ،من حيث تعيين رؤساء مجالس اإلدارة وأعضاء مجالسهما وكبار
الموظفين فيها ،وتصنيع ك ّتاب المقاالت برواتب ومكافأت خيالية ،إلى جانب
مساهمات بعض اإلدارات التي تعاقبت عليها في توسيع «ثوبها» من جهة
مستوى الراواتب واالمتيازات والتعويضات ،حتى أصبح العمل في صحيفة
«ال��رأي» تحديدا ً مبتغى الكثيرين ،وال أكتم س ّرا ً هنا ما حصل عليه البعض
من تعويضات نهاية الخدمة التي زادت عن ربع مليون دينار لشخص واحد،
وحصول العشرات على رواتب تقاعدية عالية من الضمان االجتماعي تجاوزت
بالنسبة إلى البعض مبلغ خمسة آالف دينار شهرياً ،إلى جانب صرف رواتب
الـ 15و الـ 16والـ ،17وتوزيع االسهم على العاملين فيها.
وتساءل القرعان ع ّما جناه صندوق الضمان االجتماعي من ذلك ،وعن
االسس المعتمدة من قبل مجالس اإلدارة المتعاقبة على إدارة مؤسسة الضمان
بمجلسي إدارة الصحيفتين وفي مجالس إدارات
االجتماعي في تسمية ممثليها
َ
مؤسساتٍ وشركاتٍ أخرى يساهم فيها الصندوق.
وطالب القرعان بمزيد من الخطوات «ع ّما ق ّررته الحكومة» ،والتي تتمثل
بوضع ح ٍّد للتدخالت في إدارتها والوصاية عليها إلى جانب معالجة ما
تسببت به الحكومات السابقة من إخالل في إدار َتي الصحيفتين ،والمسارعة
إلى إجراء هيكلة لتتكيف الصحيفتين مع مواردهما وإمكاناتمها إلى جانب
تطوير أدوات عملها المهنية لتنسجم مع معطيات العصر الرقمية .وعلى سبيل
المثال استثمار الزائد عن حاجتها من المباني والعمل على إنشاء إذاعة أو قناة
تلفزيونية ،وإجراء تصويب داخلي بالنسبة إلى من يستغلون عملهم فيها
لتسيير أعمال وأنشطة خاصة بهم.
يذكر أن الصحيفتين تسابقتا في السنوات األخيرة في تسويق مواقف
الحكومات المتعاقبة ،ما أض ّر بهما ،فيما كان األمر قبل ذلك يقتصر على انفراد
إحداهما بذلك ،فيما اتخذت األخرى خطا ً مختلفا ً نسبيا ً ـ وقد أفقد هذا التسابق؛
الصحيفتين مزاياهما النسبية لدى القارئ والمعلن معاً .إلى جانب جملة
أسباب أخرى ،منها ما نجم عن تدخل الحكومات من خالل ممثلي الضمان
االجتماعي في مجالس اإلدارة.
ومن أسباب األزمة ،أن صحيفة ورقية يقال إنها تتلقى الورق مجاناً ،قامت
بأعمال المضاربة على أسعار اإلعالن المتعارف عليه بين الصحف اليومية ،ما
اضطر الصحف األخرى إلى تخفيض األسعار اإلعالن أيضاً ،مع وجود صحف
أسبوعية بحت إعالنية منافسة ،ومواقع الكترونية حازت حص ًة هي األخرى
من سوق اإلعالن ،كل ذلك قد يستوجب توصل الصحف اليومية واألسبوعية

واإلعالنية المتخصصة إلى «ميثاق إعالني» ملزم ،ينعكس إيجابيا ً على
الجميع ،ومن بعد إيجاد صيغة اتفاق مع المواقع اإللكترونية بالتنسيق مع
الجهة المرخصة لها «هيئة اإلعالم».
لقد شكلت الصحيفتان خصوصاً ،والصحف الورقية األردنية عموماً ،على
مدى عقود ،أحد مصادر الخزينة األردنية من خالل ما يفرض على مدخالت
اإلنتاج من ورق وحبر وآالت ومواد أخرى ،وما تنفذ من أعمال تجارية بعضها من
ّ
وشغلت على مدى عقود آالف الصحافيين والفنيين واإلداريين،
خارج األردن،
فساهمت في تخفيف معدالت البطالة ،وحملت «رؤي��ة» البلد وصوته في
القضايا العامة إلى الخارج .فليس معقوال ً أن يجري التخلي عنها في ظرف
باتت فيه الصحافة الورقية مستهدفة عموماً ،حتى مع وجود ظروف طبيعية
الستمرارها في دول العالم ،إذ يجري تغطية احتياجاتها كليا ً في غالبية الدول
من مدخالت اإلنتاج باعتبارها أحد الرموز الوطنية للدول ،وال ينبغي التعامل
معها ،كمجرد شركات تجارية أو استثمارية بحتة.
وإضافة إلى ما سبق ،فإن قرار الحكومة األردنية إعفاء الصحافة الورقية
من مدخالت اإلنتاجُ ،حدّد بسنتين اثنتين فقط ،وال يتيح الطمأنينة مستقبالً،
كما انه تجاهل الصحافة األسبوعية التي تعاني من ظ��روف أشد قسوة،
خصوصا ً ذات التوجهات القومية المعارضة ،إذ تحاربها مؤسسات اإلعالن
ومعها المعلنين ،والثغرة الثالثة في قرار الحكومة أنه ال يتضمن األعمال الفنية
والتجارية التي تنفذها المؤسسات الصحافية كطباعة الكتب والدوريات وغير
ذلك ،وهي األعمال التي تساعد الصحف في الوقوف على أقدامها.
إن تراجع أهمية الصحافة الورقية عموماً ،يتصل بأسباب أخرى أيضا ً
منها :تطور اإلعالم اإللكتروني والفضائي ،وانتشار مواقع التواصل االجتماعي
والمواقع اإللكترونية وأجهزة الجوال التي يمكن من خاللها تلقي األخبار أوال ً
بأول ،وبكلفة أقل اشتراكا ً ونقالً ،ما جعل المنافسة شديدة ومرهقة بالنسبة
إلى وسائل االعالم الورقي.
لكننا نرى أن هذا التراجع كأي تراجع ناجم عن ظهور موضة أو صرعة
ما؛ سرعان ما تخبو أو تتراجع أمام ما هو عريق وراسخ في الذاكرة الوطنية
والشعبية .فاالنبهار بمستجدات وسائل اإلع�لام سيتراجع ويتخذ موقعا ً
طبيعيا ً ليس أكثر ،بعد فترة زمنية متوسطة المدى أو أدنى ،وستعود الصحافة
الورقية إلى احتالل موقعها الذي لم تفتقده تماماً.
يرى البعض أنّ أزمة الصحافة الورقية األردنية تبدو وكأنها أزمة «متعمدة»
يراد منها «دف��ن» هذه الصحف وش��راء موجوداتها من مقرات ومطابع ،ث ّم
استخدامها لمشاريع مختلفة أو إعادة خصخصتها ث ّم تأسيس ورقيات جديدة
بمقاييس ومواصفات تالئم الدافعين بهذا االتجاه ممن يمتلكون القرار؛ ربما،
والمال.
يذكر أن الصحيفتين األعرق في األردن؛ «الدستور» وأ ُ ّسست قبيل هزيمة
حزيران  1967من اندماج جريد َتي «المنار» و«فلسطين» .وأ ُ ّسست الرأي مع
مطلع سبعينات القرن الماضي ،وكان وراء تأسيسها رئيس الوزراء األسبق
وصفي الت ّل ،والتي بلغت أرباحها قبل سنوات نحو  80في المئة ،وهما األبرز
معاناة من هذه األزمة.
رحبت بقرار الحكومة المشار إليه في
وكانت نقابة الصحافيين األردنيين قد ّ
مقدمة هذا التقرير ،ودعمت قبل ذلك مطالب منتسبيها في ورقي َتي «الدستور»
والرأي» ،بحجب أخبار الحكومة ،وقبلهما دعمت النقابة منتسبيها في ورقية
مهني
«العرب اليوم» اليومية ،التي توقفت عن الصدور فترة ،ثم عادت بطاقم
ّ
أقل عددا ً وأقل صفحات ونسخاً ،وما زالت رواتب محرريها قبل التوقف معلقة.
ودعت النقابة باقي الصحف إلى إقرار خطوة مماثلة تضامنا ً مع صحافيي
«الرأي» ومع أنفسهم ،مشدد ًة على الدعم الكامل والمطلق لما يقوم به الزمالء
في الصحيفتين من إجراءات تصعيدية.
وجدّد مجلس النقابة مطالبته الحكومة واألط��راف ذات العالقة بالتدخل
عاجالً ،إلنقاذ هذا القطاع اإلعالمي المهم والحساس.
مجلسي إدارة
وطالب مجلس نقابة الصحافيين األردنيين بإعادة تشكيل
َ
الصحيفتين ،وفق برنامج واضح ومحدد لمعالجة أسباب األزمة المالية،
المس بمصدر الرزق للعاملين ،ورفض بالمطلق مشاريع الهيكلة.
بعيدا ً عن
ّ
ودعا المجلس الزمالء في «الدستور» و«الرأي» إلى التماسك والوحدة خلف
هذه المطالب للحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم بكل السبل المشروعة إلنقاذ
صحفهم من األزمة ،من دون أن يكون أيّ ح ّل على حسابهم.
وأشار المجلس إلى حلول إلنقاذ المؤسستين بعيدا ً عن استسهال الحل على
حساب العاملين.
يذكر أن أزمة الصحافة الورقية األردنية تعود بداياتها إلى عدة سنوات
مضت ،تفاقمت في السنوات األربع المنصرمة ،وتعقدت في عهد حكومة عبد
الله النسور ،التي تجاهلت منذ بداياتها ضرورات الحل ،والتي لم تنته تبعاتها
وذيولها ونتائجها بعد ،ما لم تتخذ إجراءات جذرية أقلها توقف الحكومات
المتعاقبة عن التدخل في شؤونها الداخلية ،وانسحاب الضمان االجتماعي من
المساهمة بها طالما أن الحكومات هي التي تتولى تعيين مجالس إدارة الضمان
وبالتالي مندوبي الضمان في الصحف ،وإطالق فترة اإلعفاءات ،ورفع أسعار
اإلعالم الحكومي إلى مستوى أسعار اإلعالن العام ،ودعم الدولة الصحافة
الورقية بالورق أو بنسبة منه على األقل باعتبارها مؤسسات وطنية.
وعلى صعيد الصحافة ذاتها ،الكف عن كون بعضها مؤسسات للترضية ،او
كونها مؤسسات لتسويق الحكومات والصمت عن أخطائها ،وعدم الدخول في
مضاربات إعالنية وبالتالي إيجاد ميثاق شرف إعالني ،وعدم تقبل أي دخل
من أي جهة أجنبية ،وعرض قضايا الوطن والمواطن بصدقية ودقة مهنية
عالية ،وعدم زج الصحافة في قضايا إقليمية خالفية أو فتنوية أو مذهبية
أو تكفيرية أو إرهابية .وتطوير قدرات كوادرها المهنية تحريريا ً وحاسوبياً،
وتنويع مجاالت استثماراتها اإلعالمية.

لطب الأ�سنان في �سحمر
منعم يفتتح عيادة ّ
البقاع الغربي ـ أحمد موسى
وسط معاناة البقاع عموماً ،والبقاع الغربي
خ��ص��وص�اً ،على مستوى التقديمات الصحية
والتنمية من قبل الحكومة والحكومات المتعاقبة،
كانت الهمم على مستوى الفرد أنشط ،كي ال تبقى
منطقتنا غارقة في وحول االهمال المدقع.
من هنا ،أتت بادرة هامة من قبل أبناء المنطقة
على ما يقدّمه منفذ عام البقاع الغربي في الحزب
السوري القومي االجتماعي الدكتور نضال منعم،
لطب األسنان في بلدة
من خالل افتتاحه عياد ًة
ّ
سحمر ـ البقاع الغربي ،من منطلق النهضة الصحية
ّ
مصغر.
واالستشفائية ،وإن كان على مستوى
وح���ض���ر االف����ت����ت����اح ح���ش���د م����ن األط���ب���اء
واالختصاصيين والصيادلة ،كما حضر مسؤول
الصحة في البقاع الغربي في حركة أم��ل أحمد
كريم ،مسؤول حركة أمل حسن أسعد ،عضو إقليم
الجنوب ف��ي حركة أم��ل محمد الخشن ،أعضاء
هيئة المنفذية ،مدير مديرية سحمر ياسر الخشن،
المحامي علي زكي قمر ،رئيس بلدية سحمر حسين
كريم ونائبه المهندس حسن أسعد وأعضاء البلدية
والمختارون ،محامون ومهندسون ومدراء مدارس
وفاعليات من المنطقة.
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