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قالوا إنها ستصبح للرفاهية تمامًا كما األحصنة

الخبير غروزين: 
مخطط إلعادة 

السيطرة على الثروات

المواقع وشبكات التواصل ترّحل أعرق الصحف المطبوعة

وإذا كانت بعض ال���دول ل��م تلحظ بعد ه��ذه األزم��ة، 
فالصحافة ال��ورق��ي��ة الغربية ف��ي القارتين األوروب��ي��ة 

واألميركية الشمالية هي األكثر تأثرًا حّتى اآلن.
ووفق »جمعية المحّررين األميركيين«، هناك تراجع 
بنسبة 6.4% هذه السنة من ناحية الوظائف الُمتاحة في 
عالم الصحف في الواليات المتحدة األميركية. وعلى صعيد 
اإلعالنات، كشفت مؤسسة »غانيت« لإلعالم والتسويق 
أن خسارة الصحف وصلت الى بليون دوالر أميركي في هذا 
المجال خالل العام 2013م، وه��ذا ما يثير الكثير من 

المخاوف حول مستقبل الصحف.
صحف توّدع الحياة

سباق الصحف الورقية مع الوقت ملحوظ كثيرًا خصوصًا 
في الواليات المتحدة األمريكية حيث شهد العام 2013م 
ع داخل 

ّ
»رحيل« العديد من الصحف، خصوصًا تلك التي توز

البالد. فضمن مؤسسة »سيفيتاس ميديا« وحدها أقفلت 
8 صحف محلية، ولحقت بها مؤسسة »لي انتربريز إنك.« 
التي أقفلت صحيفتين أيضًا، ما أّدى الى تسريح عشرات 

العاملين.
واضطرت صحيفة »نيويورك تايمز« إلى بيع »بوسطن 
غلوب«، بعدما بلغت نسبة خسائرها المالية 94 في المئة، 
الى مالك فريق »ذي بوسطن رد سوكس« جون هنري. 
وكانت »بوسطن غلوب« محظوظة أكثر من غيرها على 
رغم خسائرها، ألّنها وجدت من ينقذها من الموت المحّتم. 
وتجدر اإلشارة الى أّن صحيفة »شيكاغو تريبيون« لجأت 
إلى اقتطاع الكثير من التكاليف أيضًا عبر تخفيض أعداد 
ات أخرى، ما يثير الشكوك حول  خاذ اج��راء

ّ
العاملين وات

المستقبل القريب لهذه الصحيفة أيضًا.
ليس بعيدًا من الواليات المتحدة األمريكية، شهدت 
كندا أزمة كبيرة على صعيد الصحافة الورقية، إذ أغلقت 
شركة »صان ميديا« 11 صحيفة دفعة واحدة، واقتطعت 
360 وظيفة بهدف توفير نحو 55 مليون دوالر من 

الخسائر المالية.
القارة األوروبية من دون صحف

الصدمة األكبر كانت في المملكة المتحدة حيث أقفلت 
صحيفة »لويدز لست«، وهي واح��دة من أعرق الصحف 
الورقية في العالم، على أن تتحّول الى نسخة إلكترونية 
فقط بسبب تراجع الطلب عليها. وعمر هذه الصحيفة 

280 سنة.
باإلضافة الى هذه الصحيفة العريقة، أقفلت »ليفربول بوست« 
التابعة لمجموعة »ترينيتي ميرور«، بعد 158 سنة على 

صدورها، بسبب انخفاض نسبة اإلعالنات وتراجع التوزيع.
 هذا ليس مستغربًا فيما يصّرح المدير التنفيذي 

ّ
وكل

لصحيفة »ذي غارديان« العريقة أنه ليس متأكدًا أبدًا إذا 
كانت صحيفته يمكن أن تنجو في المملكة المتحدة بما 
أّن السوق لم تعد تحتمل المزيد من الصحف مع تراجع 

اإلعالنات.

ونادرة هي الدول التي سلمت من أزمة الصحافة الورقية 
في القارة األوروبية حيث استطاعت بعض الحكومات 
لملمة المشكلة من خالل مساعدات مباشرة للمؤسسات 
الصحافية. إال أّن الدول األخرى كانت في عين العاصفة، 

ففي إيطاليا أقفلت صحيفة »دنيوز« التي كانت نشرت 
للمّرة األولى في العام 2008م، وُس��ّرح العاملون منها. 
وفي ألمانيا، لم يكن الجسم الصحافي أنقذ نفسه بعد من 
تبعات إغ��الق صحيفة »فاينانشال تايمز دوتشالند« 
في أواخ��ر العام، حتى جاءت الضربة األق��وى عبر إغالق 
صحيفة »فرانكفورتر راندشو« التي كانت معروفة بمهنية 

مراسليها والصحافيين العاملين 
نشر في ألمانيا 

ُ
فيها، وه��ي ت

منذ العام 1945م.
أزمة عالمية

ه����ذا ال��م��ش��ه��د ال���س���وداوي 
ال ي��ت��ب��ّدد ح��ت��ى ب��ع��د إش��اح��ة 
النظر عن القارتين األمريكية 
واألوروب���ي���ة، ف��األزم��ة عالمية 
وتضرب مختلف ال��دول. وأكبر 
م��ث��ال على ذل���ك، ق��ي��ام شركة 
»فيرفاكس ميديا ليميتيد«، 
وهي ثاني أكبر مجموعة صحافية 
في أستراليا، بتسريح 1900 
م��ن ال��ع��ام��ل��ي��ن ل��دي��ه��ا وخفض 
حجم صحفها الكبرى، باإلضافة 
ال��ى إغ���الق ال��ع��دي��د م��ن الصحف 
لخفض  لمناطقية  ا لمطبوعة  ا
النفقات.. وتطول الئحة الصحف 
التي تعاني الوضع المالي ذاته، فهل 
يصّح ما قاله رئيس مجلس إدارة 
شركة »أم��ازون« جيف بيزوس أّن 
»الصحف ستصبح منتجًا للرفاهية 

تمامًا كما األحصنة«؟

مؤسسة »سيفيتاس ميديا« 
األمريكية تقفل 8 صحف و»لي 

انتربريز« صحيفتين و»النيويورك« 
تبيع »بوسطن غلوب«

شركة »صان ميديا« الكندية 
تغلق 11 صحيفة دفعة 

واحدة وتقتطع 360 وظيفة

في المملكة المتحدة أغلقت أعرق 
الصحف الورقية في العالم

أكبر مجموعة صحفية في 
استراليا تسرح 1900 عامل

شهدت الصحافة الورقية خالل السنوات األخيرة أزمة حقيقية في مختلف دول العالم، والعام 2013م  
ل��م يك��ن مختلفًا أبدًا، فالصحافة ما زالت تخوض معركة الوجود في مواجهة وس��ائل اتصال أكثر قدرة 
 مكان وخ��الل أي وقت، مثل المواقع اإللكترونية في مختلف أش��كالها وش��بكات 

ّ
عل��ى التفاع��ل مع الق��ّراء في كل

ل األزمة في نش��وء جي��ل جديد ابتعد عن الصحف 
ّ
التواص��ل االجتماعي كموقعي »فيس��بوك« و«تويتر«. وتتمث

الورقية في شكل شبه كامل، وشيوع ثقافة الحصول المجاني على المعلومة، فيما تضطر بعض الصحف الى رفع 
ثمن نسخها اليومية لتعويض الخسائر الناتجة من تراجع مبيعاتها وعزوف المعلنين عن اإلعالن فيها.

هيكل: رئيس ديوان مرسي قال لسفير دولة عربية 
"لدينا 400 ألف شخص مستعدين للشهادة"

قال المفكر والكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، إننا  
في مقتبل عام 2014 أمامنا خيارات صعبة ولدينا جماعة 
إخوانية سوف تقاتلك حتى أبعد مدى ألن الخطر المتمثل فيه أكبر 
جدًا مما نحن نتصور، أنها مسألة عقائد مغلوطة ونتصور أنها مسألة 
استغالل للتدين.  أضاف هيكل خالل حواره مع فضائية "سي بي سي" 
مساء الجمعة البد ونحن نتكلم عن الجماعة اإلرهابية أن نتذكر أنهم 
وا عبر طوفان سد مبارك الذي انهار بسقوطه، فهم عنصر من  جاء
عناصر الماضي وتصوروا أنهم وحدهم الموجودون وما إن وصلوا 
إلى السلطة ظل لديهم اعتبارات كثيرة لكي يبقوا ال يوجد لديهم 

تصور بالخروج. 
ولفت هيكل إلى أن اإلخوان أكدوا في كل مناسبة أنهم قادمون 
ليحكموا لمدة 5 قرون، مشيرا إلى أنهم كانوا يتطلعون إلى الهيمنة 

علي جميع الدول العربية بما فيها دول الخليج. 
واستشهد هيكل علي رؤيته بقول السفير رفاعة الطهطاوي 
لسفير دولة عربية كبرى إنه اليوجد فكرة خروج لديهم وأن 
لديهم 400 ألف مستعدون للشهادة والبد عندما يفكر أحد أن 

يتصدى لهم أن يدرك هذا. 
ون��وه هيكل إلي أن جماعة اإلخ��وان المسلمين األم بمصر 
ضعفت سيطرتها علي باقي جماعات اإلخوان في دول العالم 
العربي، مشيرا إلى أنه عقب 25 يناير حاولوا استغالل الدولة 
المصرية الستعادة سيطرتهم علي المجموعات التي تفكر 

تفكيرا آخر.

قالوا : ب��ق��در م��ا اتصف 
لصبر  با ليمنيون  ا
وال���ح���ل���م ف��إن��ه��م 
أي���ض���ًا ي��ت��ص��ف��ون 
بالشدة والبأس وأن 
نهاية ه��ذا الصبر 
س���ت���ك���ون إع���الن���ًا 
الفأس في الرأس.. وتغدو تلك القوى القوى أن تراجع حساباتها قبل أن يقع ما بقي الوضع كما هو اآلن.. وعلى تلك غضب وسخط قادم لن يرحم أبدًا إذا السياسية والمتفرعنة في الساحة من سبيل إسقاط الواجب تحذير القوى وللمصالح العامة.. ومن هنا يجب على وحسب، دون مراعاة للوطن وللشعب أنها تريد االستئثار بالوجود لنفسها جذورها ألن ما يبدو ليس أكثر من تقتلع ه���ذه ال��ق��وى ال��م��ح��ت��ال��ة من ع��ن ث���ورة ع��ارم��ة 

أثرًا بعد عين.

ه���ل ي��م��ك��ن ال���ي���وم أن 
تأخذ األطراف المتحاربة 
وال���داع���م���ة وال��م��ص��ف��ق��ة  
ب����درس ت��ج��رب��ة ح���روب 
الطوائف المسيحية من 
لتاريخ ليقتنع الجميع  ا
أن الدين لله وأن الوطن 
ول��م ينجح أي منهما ف��ي اجتثاث ممتد تاريخيًا منذ أكثر من 14 قرنًا الطرفين شيعة - سنة وتفرعاتهما للجميع, خاصة أن صراع 

اآلخ�������ر, ب����ل إن ج����والت 
المعارك والحروب بينهما 

سجال؟!
ِلنكن جميعًا صوتًا قويًا 
مخلصًا لحقن دماء الجميع 
وإحالل السالم وبث مشاعر 
اإلخاء والمحبة, ليس فقط 
بين المسلمين, بل وبين 
م يأت اإلسالم -كخاتم مختلف ال��ع��ق��ائ��د ال��م��ق��دس��ة ل��دى 

َ
َول

َ
معتنقيها. أ

األديان- دين رحمة للعالمين.

جميل مفرح 

أمل الباشا

علينا أن نوظف جل اإلمكانات 
ال��������م��������ادي��������ة 
وال���م���ع���ن���وي���ة 
ص����وب ت��ح��وي��ل 
ال���خ���س���ائ���ر إل���ى 
أرباح عن طريق 
جعل القضاء على 
العنف واإلرهاب 
ال�����ذي ي��ص��دره 
تنظيم القاعدة، 

هدفنا األول والوحيد، حيث يجب 

أن تتنازل مكونات وق��وى الفعل 

السياسي في البالد لبعضها البعض 

من أجل القضاء على عدوها اللدود 

المتمثل باإلرهاب والعنف ومن 

يتمثله بغية ال��خ��روج من النفق 

المظلم وحمامات الدماء وصوب 

إرساء دولة النظام والقانون واألمن 

والتنمية وال��ح��ري��ة وال��م��س��اواة 
والعدالة االجتماعية.

عصام المطري

البلد في وضع ال يسمح له بالمزيد من التبلد والتجمد، 
والبحث عن حلول أشبه بالمغامرات المدمرة. 

حروب شتى تستنزف البلد بشكل عام والجيش 
بشكل خاص، وبقدر هذا االستنزاف تتطور قوة 
العصابات إلى شكل من أشكال الجيوش النظامية، 
مع الوقت نكتشف أن الجيش قد يصبح أضعف 

الحلقات في ظل صراع طويل المدى مرهق لجميع 
األط��راف.. قديمًا قال الحكيم اليماني »اللي مش 
داري يقول بلسن فال يعصد وال يعجن وال يزيد الماء 
في الطين« وألن معنا حكومة مدري؛ فما عليها إال 
أن تقول بلسن بداًل من حد األلسن.. فما أكثر الكالم 

وما أقل الفعل.
عبداهلل غراب 

البعض يطرح االتحادية 
ب��إق��ل��ي��م��ي��ن او ح��ت��ى ب��ع��دة 
اقاليم بهدف االلتفاف على 
طبيعة ال��وح��دة القائمة او 
باألصح التحايل على الوحدة 
اليمنية بقبولها شكاًل ولكن 
في المضمون العمل على ان 
تكون "ال��دول��ة االتحادية " 

هي المقدمة الطبيعية لالنفصال بعد تكوين 

م��ؤس��س��ات ال��دول��ة االنفصالية خ��الل مرحلة 

د سلفًا في مؤتمر الحوار نفسه.. انتقالية تحدَّ

قيادة صحيفة الثورة تسعى إلقصاء 
الكاتبين واألديبين القعود ومفرح

»الميثاق« - عبدالكريم المدي
ات واإلحالل الذي تمارسه  لملحق من عملهما.. حيث فوجئ الزميالن بإحالل مشرفين واألديبين المعروفين محمد القعود وجميل مفرح قيادة المؤسسة بمحاوالت إلزاحة الزميلين الصحفيين التصفيات الحزبية والسياسية واألخ��ون��ة.. تقوم قيادة مؤسسة الثورة للصحافة والنشر وفي إطار تواصاًل لمخطط اإلقصاء لثقافية وا ات غير المبررة.. وتؤكد المصادر أن هذا وتسود حالة استياء بين موظفي المؤسسة من 40 من أبرز الصحفيين والمحررين في المؤسسة قبل ما يقارب العام قد عملت على اقصاء أكثر من الثقافي ،بعد أن كانت قيادة المؤسسة منذ تعيينها بديلين عنهما على الصفحة ا مع العلم بأن المؤسسة تعاني من تضخم كبير في عدد المؤسسة محسوبين على توجهات سياسية بعينها.. قيادة المؤسسة تعتزم استقدام صحفيين من خارج جراء االقصاء

موظفيها وصحفييها.

الصوفي : على اخوان اليمن التخلي عن الدماء واالعتبار من مصر
دعا االستاذ احمد الصوفي  سكرتير الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي  

العام  جماعة االخوان في اليمن  الى  تغليب النضال السلمي الديمقراطي على شهوة 
الوصول السريع للسلطة عبر الدماء، واالعتبار بما حصل لإلخوان بمصر، مؤكدا أن القرار المصري  

القاضي باعتبار االخوان  تنظيمًا ارهابيًا  »كان صائبًا« وينطبق على الحالة المصرية.
وقال الصوفي: إنه ال ينصح بتعميم الحكم على اإلخوان في بلدان أخرى، مشددًا على أن الحكومة 
المصرية راعت القانون، معتبرًا اإلخوان بمصر "جماعة إرهابية بالفعل ألنها اقترفت العديد 

من الجرائم".
» الجزيرة نت«: نحن نحترم إرادة السلطات المصرية التي تملك القرار وال نناقشها، وندعو  وقال ل�
اإلخوان  الى نبذ العنف وعدم تبني األفكار التكفيرية إن أرادوا أن يكونوا قوة سياسية تسعى للوصول 
للسلطة بطرق ديمقراطية حقيقية".. وأكد الصوفي أن القرار األخير سيؤثر "سلبًا" على اإلخوان في 
كل أنحاء العالم وسيندرج جميع نشطاء الجماعة في العالم العربي والدولي ضمن خانة المراقبة لكل 

أنشطتهم، ألن العنف في مصر سيؤثر على شعبيتهم ومصداقية عملهم السياسي..

محمد المقالح


