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ثقافة وناس

ميديا

أحوال المهنة

زحمة سيناريوهات وقلق هل تعيش «الحياة» حتى نهاية العام؟
الضبابية والغموض ّ
يتسيدان
الموقف حاليًا في أروقة
الصحيفة السعوديةّ .األزمة
المالية آخذة في التفشي ،وال
حلول عملية تلوح في األفق.
قرار إقفال ّ
المقر في العاصمة
البريطانية اتخذ ،والوجهة إلى
دبي ،فيما الموظفون يترقبون،
منتظرين معرفة مصيرهم!

اللجوء إلى
المطابع
البحرينية
لطباعة األعداد
بعد تزايد
الديون في
السعودية
عدم دفع
الرواتب في
مكتب الرياض
منذ أشهر

بوليغان ـ
المكسيك

نادين كنعان
«الحياة» في قلب ّ
الدوامة ،والصورة
ض ـبــاب ـيــة ج ـ ـ ـدًا .ال تـ ـ ــزال الـصـحـيـفــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة تـ ـ ـح ـ ــاول ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج مــن
أزم ـت ـه ــا ال ـت ــي ال يـمـكــن فـصـلـهــا عن
الــوضــع امل ـ ــأزوم لـلـصـحــافــة الــورقـيــة
ع ـم ــوم ــا ،واملـ ـش ــاري ــع ال ـعــرب ـيــة الـتــي
ي ـم ـ ّـول ـه ــا ال ـخ ـل ـي ــج خـ ـص ــوص ــا .كـمــا
بـ ـ ــات مـ ـعـ ـل ــوم ــا ،مل ـش ـك ـل ــة «الـ ـحـ ـي ــاة»
وج ـهــان ب ـ ــارزانّ :
األول مــالــي طبعًا،
ّ
وال ـث ــان ــي يـتـعــلــق ب ـتــراجــع مكانتها
فـ ــي امل ـش ـه ــد اإلع ـ ــام ـ ــي الـ ـع ــرب ــي ،ال
ّ
سـ ّـيـمــا ف ــي ظ ــل ال ـتــوتــر الـ ــذي يـســود
العالقة بني مالكها وناشرها األمير
خالد بن سلطان بن عبد العزيز من
جـهــة ،والـقــابـضــن على السلطة في

ال ـس ـعــوديــة حــال ـيــا م ــن ج ـهــة ثــانـيــة.
ّ
مــع العلم أن األج ــواء املشحونة بني
ال ـط ــرف ــن ،ت ـع ــود إل ــى أك ـث ــر م ــن ست
سنوات ،أي قبل وصول امللك سلمان
بــن عـبــد الـعــزيــز إل ــى رأس ال ـهــرم في
ّ
اململكة .ويـبــدو أنــه مــع مــرور الوقت
وزيادة العقبات ،يخف اهتمام األمير
خالد بمشروعه اإلعالمي ،وتتراجع
مـعــه رغـبـتــه ف ــي تـغـطـيــة ال ـخ ـســارات
امل ــادي ــة الـكـبـيــرة .يـنـقــل م ـقـ ّـربــون من
ّ
األمـ ـي ــر ع ـن ــه زع ـم ــه أنـ ـ ــه ي ـت ـع ـ ّـرض ل ـ
«ضـغــط وتضييق كبيرين ،يــؤديــان
ّ
إلــى فشل كــل محاوالته الرامية إلى
تأمني األمــوال الالزمة»ّ .
يدعي خالد
ّ
بــن سـلـطــان أن ــه «ح ــاول بـيــع مــزرعــة
ّ
خيل كبيرة يمكلها فــي بولندا لكن

الصفقة فشلت في اللحظة األخيرة،
قبل أن يالقي منزله الفخم في قلب
بــاريــس املصير نـفـســه» .ويــأتــي ذلك
في الوقت الذي َّ
يروج فيه باستمرار
َ ْ َ
«مكشف» ،الشركة األم لـ «دار
إلفالس
الحياة».
بـ ــرز إلـ ــى ال ــواج ـه ــة أخـ ـيـ ـرًا م ــؤش ــران
مـ ـه ـ ّـم ــان إلـ ـ ــى مـ ـ ــدى تـ ـ ـ ـ ّ
ـردي ال ــوض ــع
املالي للجريدة العريقة التي أضحت
س ـع ــودي ــة م ــع اسـ ـتـ ـح ــواذ خ ــال ــد بــن
س ـ ـل ـ ـطـ ــان عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ب ـ ـعـ ــدمـ ــا عـ ـ ـ ــاودت
الصدور في  1988من لندن مع ورثة
اللبناني كامل ّ
مروة.
رواتـ ــب ج ــزء كـبـيــر مــن الـعــامـلــن في
مكتب الرياض متأخرة منذ حوالى
أرب ـع ــة أش ـه ــر ،وق ــد ل ـجــأت املــؤسـســة

فــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة إل ــى مـطــابــع في
البحرين إلصدار أعدادها بعد تراكم
دي ــونـ ـه ــا امل ـس ـت ـح ـق ــة لـ ـ ـ ّـدى امل ـط ــاب ــع
املحلية ،األمــر الــذي يؤخر توزيعها
في السعودية .كما أوقفت اشتراكها
فـ ـ ــي خـ ــدم ـ ـتـ ــي «وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة الـ ـصـ ـح ــاف ــة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة» و«ال ـ ــدن ـ ـي ـ ــا» ،مـكـتـفـيــة
ب ـم ـص ــادر ق ـل ـي ـلــة م ــن ب ـي ـن ـهــا وك ــال ــة
«روي ـتــرز» .هــذا ما تؤكده معلومات
متقاطعة حصلنا عليها من مصادر
ّ
عدة في مكتبي بيروت ولندن.
األسـبــوع املــاضــي ،شهدت العاصمة
ملجلس َاإلدارة،
البريطانية اجتماعًا
ُ
ُحسم في نهايته الـقــرار املتخذ منذ
ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي والـ ـق ــاض ــي ب ــإق ـف ــال
مـكـتــب ل ـنــدن نـهــائـيــا ،تـمـهـيـدًا لـهــدم
ً
املبنى املتهالك أصــا وبـنــاء بــرج أو
اثنني مكانه لغايات تجارية (بيع أو
تــأج ـيــر) .وخ ـلــص االج ـت ـمــاع إل ــى أن
تتم العملية في نهاية عام  ،2017مع
اقتراح بنقل املكتب مؤقتًا إلى بيروت
(أكـبــر املكاتبُ ،
وينتج حــوالــى ثلثي
مـحـتــوى األعـ ــداد الـيــومـيــة) كمرحلة
تنتهي تجهيزات
انـتـقــالـيــة ،ريـثـمــا
ُ
امل ـق ـ ّـر ف ــي دب ــي .ك ــذل ــك ،شـكـلــت لجنة
ج ــدي ــدة لـتـقــديــر ال ـت ـعــوي ـضــات الـتــي
ُ
ستدفع للموظفني املنوي االستغناء
عنهم .يأتي ذلك على الرغم من إنهاء
ّ
ّ
للمهمة
لجنة أخــرى تشكلت سابقًا
نفسها ،وف ــي غـيــاب الئـحــة واضـحــة
تضم أسماء املصروفني ،أو عروضًا
رس ـم ـي ــة ل ــان ـت ـق ــال إل ـ ــى ال ـع ـم ــل فــي
ل ـن ــدن .ه ـنــا ،تـشـيــر امل ـص ــادر نفسها
ّ
إل ــى أن ال ــروات ــب املـقـتــرحــة الـتــي يتم
ُ
تداولها في الكواليس «غير مغرية»،
خ ـصــوصــا بــالـنـسـبــة إل ــى أش ـخــاص
يخططون للعيش مع عائالتهم في
دب ــي ،حـيــث كـلـفــة الـعـيــش والتعليم
والسكن مرتفعة جدًا .وقد لوحظ في
هذا االجتماع غياب املدير التنفيذي
ل ـ «الـحـيــاة»ّ ،اللبناني رجــا الــراســي،
الذي ّ
راض عن الوضع
يتردد أنه غير
ٍ
الـحــالــي« .األخ ـبــار» حــاولــت ّ االطـ ّـاع
على مــوقــف الــراســي ،غير أن ــه فضل
عدم التعليق.
ّ
وي ـش ـ ّـدد مــراق ـبــون عـلــى أنـ ــه بــالــرغــم
ّ
العهد،
مــن
أن األزم ــة ليست حديثة ّ
ّ
غير أن أكبر بــوادر التدهور تمثلت
فـ ــي االسـ ـتـ ـق ــال ــة املـ ـف ــاجـ ـئ ــة لــرئ ـيــس
الـتـحــريــر غ ـ ّـس ــان شــربــل ف ــي تشرين
الـثــانــي (نــوفـمـبــر) املــاضــي وانتقاله
ّ
إلى جريدة «الشرق األوسط» ،ليحل
م ـكــانــه زه ـي ــر ق ـص ـي ـبــاتــي .وتــوضــح
ّ
املعلومات أيضًا أن هذا األخير قطع
أخ ـي ـرًا زي ــارت ــه الـشـهــريــة الــروتـيـنـيــة
إلى لندن ُبعد أسبوعني على بدئها.
ال ـس ـب ــب املـ ـعـ ـل ــن هـ ــو «ع ـ ـ ــدم الـ ـق ــدرة
ع ـل ــى ت ـغ ـط ـيــة ن ـف ـق ــات إق ــامـ ـت ــه» فــي
أحــد فـنــادق مدينة الـضـبــاب ،بينما
ي ـس ـت ـب ـعــد م ـط ـل ـع ــون أن يـ ـك ــون ه ــذا
التبرير صحيحًا!
وك ـم ــا ك ــان ــت ال ـح ــال ُب ـع ـيــد اسـتـق ّــالــة
شـ ـ ــربـ ـ ــل ،ال ت ـ ـ ـ ــزال أج ـ ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـتـ ــرقـ ــب
وال ـ ـخـ ــوف ت ـس ـي ـطــر ع ـل ــى ال ـعــام ـلــن
ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف مـ ـك ــات ــب «الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة».
كــالـعــادة ،الغموض والتعتيم بشأن
مستقبلهم ومستقبل مؤسستهم،
ه ـم ــا س ـ ّـي ــدا املـ ــوقـ ــف .ك ــل م ــا يـعــرفــه
ّ
ه ــؤالء هــو مــا يـقــال منذ زمــن عــن أن
ن ـ ّـي ــة االس ـت ـغ ـن ــاء ع ــن الـ ـج ــزء األك ـب ــر
ّ
م ــن امل ـح ـ ّـرري ــن وامل ــوظ ـف ــن ف ــي لـنــدن
وبيروت موجودة ،إضافة إلى وقف
ّ
الورقية في وقت ما،
صدور النسخة
وحصر العمل بالنسخة اإللكترونية
التي تتخذ من دبي مقرًا لها وجرى
تعزيزها فــي املــرحـلــة املــاضـيــة .فهل
حجم كلفة املشروع ال يزال يتناسب
وحاجات خالد بن سلطان منه؟ وهل
يختزل األمير مؤسسته ويحصرها
حقًا في موقع إلكتروني فقط بهدف
املـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـل ـي ـه ــا بـ ــأقـ ــل خ ـس ــائ ــر
ممكنة؟ واألهم :ماذا سيكون مصير
املــوظـفــن وحـقــوقـهــم؟ ّ
األيـ ــام املقبلة
كفيلة باإلجابة!

