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ّ
«دار الصياد» صرح يتهاوى ...الصــحافة اللبنانية أمام المجهول
على الغالف

الصحافة اللبنانية تستحق
والدة جديدة؟
بيار أبي صعب
ّ
ْ
صر ٌح إعالمي جديد يتهاوى في بيروت .ما يزيد من قتامة املشهد ،ومرارة األسئلة املتعلقة
ّ
نفكر هنا في «مستقبل» البلد الذي طاملا ُعرف بصحافته ّ
الحرة وتماهى معها.
باملستقبل.
ً
ّ
بقدر ما نفكر في «مستقبل» الصحافة نفسها التي طاملا كان لبنان معقال من معاقلها،
ّ
وبؤرة من بؤر نهضتها .الصحافة اللبنانية التي تترنح اليوم ،لن تنهار وحدها ـ ـ بذريعة أن
«التطور» التقني جرفها ،كما ّ
ّ
يخيل لبعض املحاضرين في الزمن االفتراضي ممن ال يرون إال
ّ
ّ
قشرته الخارجية ـ ـ بل ستأخذ معها النهضة الفكرية والثقافية والفنية ،واالزدهار والتعددية
جيدًاّ ،
الديموقراطية .صحيح أن للديموقراطية اللبنانية عالتها التي نعرف ّ
ّ
لكن هذه
والحياة
ّ
«الديموقراطية» وقفت وراء صعود الصحافة ،وعصرها الذهبي ،وتقف اليوم وراء انهيارها.
ّ
حتمية النهيار املؤسسات ،وتراجع الحياة
إن هذا املصير التراجيدي الذي نواجهه ،هو نتيجة
جاهلية ّ
ّ
ّ
الكبرى،
والسياسية
الفكرية
املشاريع
وانقراض
ضيقة،
السياسية إلى حلبة صراع
ّ
وفقدان البوصلة ،وانفضاض ّ
القراء .ونشير أيضًا إلى استقالة معظم أهل املهنة إذ توقفوا
عن االبتكار واالجتهاد والتطور وطرح األسئلة والنقد وتجديد األشكال واملضامني .حتى
ّ
ّ
اللبنانية ،بشكل أساسيّ ،
تجردت
الصحافية
«شطارة» أيام زمان التي قامت عليها النهضة
ّ
ّ
ّ
والقومية ،ودوافعها الفكرية ،ولم يعد يشفع لها
الوطنية
من أناقتها ورونقها ،وفقدت ذرائعها
الشغف املهني وإقبال الجماهير ،فبدت أكثر فأكثر ارتزاقًا سافرًا… بل أكثر من ذلك ،باتت في
ّ ً
تسوال بائسًا يثير الشفقة والغضب.
السنوات األخيرة ،على مستوى األفراد واملؤسسات،
ّ
رب قائل إننا نبالغ في رثاء مؤسسة محتضرة من زمن ليس بالقريب («األخبار» 2 ،آذار/
ً
مارس ّ .)2013
رب سائل باستغراب :أما زالت تصدر جريدة «األنوار» أصال؟ وماذا عن
ّ
والدوريات التي لم تعد تحتل مكانها في قلب املشهد؟ صحيح أننا ال نشعر بهيبة
املجالت
ً
فعال ،إال لحظة اقتحامه حياتنا ،وال ّ
يتكرس الحداد إال باإلعالن الرسمي عن الغياب .اآلن،
املوت
ََ
حني بلغنا أن املؤسسة العريقة التي ّأسسها سعيد فريحة قبل  75عامًا ،ستوقف إصداراتها،
وتغلق أبوابها ،انتبهنا إلى حجم الخسارة ،وهول الفراغ الذي ستتركه .نسينا مرحلة االنهيار
البطيء ،ووقائع املوت املعلن في السنوات األخيرة .إننا نرثي هنا عصرًا وزمنًا ومدينة ومهنة
ّ
اليومية وإبداعات وتجارب
وصناعة .أسماء وأقالم وأعالم ومقاالت وزوايا وقواميس الحياة
ً
ّ
ّ
ّ
أساسية في السجل الذهبي للصحافة اللبنانية« .دار
وأغلفة ومانشيتات ،شكلت فصوال
ّ
ّ
ّ
الصياد» التي صارت اسم مستديرة شهيرة في الحازمية ،جزء من ذاكرتنا الوطنية ،ومن
ّ
الذاكرة الفنية والسياسية العربية .حكاية مغامرة فريدة أطلقها رجل عصامي كان مولعًا بالفن
والفنانني .كم من الحقبات واكبتها هذه املطبوعات ،كم من األسماء واألساطير صنعتها؟ فوق
صفحات «الصياد» أطلق سعيد فريحة ونجيب حنكش حزب «الفيروزيني» ،كان ذلك في العام
 1953واملغامرة الرحبانية تعرف بدايات صعودها .وفي العصر الذهبي احتضنت صفحات
ّ
«األنوار» أقالمًا ّ
عربية بارزة ،وسجاالت وقضايا ما زالت راهنة إلى اليوم .وما زال فنانون
كثر ،ينعمون في هذه الدنيا أو في اآلخرة ،باأللقاب التي أطلقها عليهم جورج إبراهيم الخوري
رئيس تحرير «الشبكة»…
ْ
صر ٌح إعالمي جديد يتهاوى ّفي بيروت .رغم كل شيء يصعب أن نقبل بانطفاء األضواء
في مكاتب «دار الصياد» ،وتوقف مطابعها عن الدوران .يصعب أن ّ
نتخيل النهاية .أن نعترف
بانتهاء حقبة ،تركت بصماتها على أجيال متعاقبة .بعد فترة قصيرة لن يعود أحد يذكر
ً
الشهيرة التي أزيلت أصال ،وال ذاك التاريخ الصاخب الرابض خلف جدران املبنى
«املستديرة» ّ
فيما انتقلت مؤسسة آل فريحة إلى مبنى أصغر
املصارف،
أحد
سنوات
منذ
ه
احتل
العتيد الذي
ّ
في الجوار .لكن هل نحن نمشي في جنازتنا حقًا؟ هل هو املوت املحتوم ملهنة الصحافة ،بعد
انتحار «السفير» ،والوالدة املجهضة لـ «االتحاد» ،والخواء الذي ينخر «النهار» ،وإغالق صحف
ّ
عدة عربية ولبنانية ،أو انسحابها إلى العالم اإللكتروني ّ
بحجة القفز (املزعوم) إلى املستقبل؟
ّ
أم أنها نهاية نمط معي من صناعة الصحافة وإنتاجها؟ ما زال بيننا من يؤمن بضرورة
ّ
جذريًا يشكلها ومضمونها وعالقتها
الجريدة الورقية ومكانتها ودورها ،شرط أن تعيد النظر
ّ
وطريقة صناعتها وأدوات إنتاجها .شرط
التكاملية بالعالم
االفتراضي ،وتعيد النظر بأدواتها ّ
ّ
أن تستعيد ثقة ّ
القراء وتعيد خلق جمهورها الذي يتقلص كل عام ،ألن الناس لم تعد تجد
ّ
نفسها في ما ُينشر ،وليس فقط ألنها هاجرت إلى اإلنترنت .الصحافة كانت وستبقى منبرًا
في قلب الحاضرة ،مشروعًا ّ
يقدم املحتوى ،ويقوم على مبادئ وخيارات وأساليب ،ويحمل
ّ
ويحرض على التفكير والتذوق ،ويحتضن الجدل… لبنان في حاجة إلى إعالمه
التنوير
ً
التعددي ،الذي ينشر املسكوت عنه ويدعو إلى الوعي واالكتشاف والتفاعل ،بدال من ممارسة
التضليل والتزوير واملديح والعالقات العامة ،واجترار القوالب والكلمات والشعارات التي تعود
إلى املاضي التليد.
ّ
ً
وهذه الوالدة الجديدة التي ندعو إليها ونؤمن بها ،تتطلب جيال جديدًا من الناشرين ال يرهن
نفسه لهذا النظام أو ذاك ،لهذا الزعيم أو ذاك .األنظمة الغارقة في أزماتها وحروبها ،مكتفية
ً
بدال من تمويل مؤسسات .لقد ّ
شحت مصادر التمويل
بإعالمها ،تشتري بضعة صحافيني
ّ
ّ
السياسي أو ضمرت ،وأثبتت أنها عقيمة ،تثري الناشرين فقط ،وال تولد نهضة وصناعة
ّ
مستدامة .أثبتت أنها تنتج طفرة وال تصنع نهضة أو تنمية مستدامة .وال شك في أن الدولة
يحتاج أهل املهنة
تضطلع بدور أساسي في إنقاذ هذا القطاع الهش ،وضمان استقالليته .كما ّ
إلى إطار نقابي جديد ال يشبه النظام السياسي ،يحمي حريتهم وحقوقهم ،وينظم عالقات
العمل ،ويعطي الشرعية ،ويحمي القواعد ّ
املهنية واألصول واملواثيق األخالقية .هذه الوالدة
ّ
ً
ّ
تتطلب جيال جديدًا من الصحافيني الذين يملكون سردية مختلفة ،ويعبرون عن أنفسهم
بمفردات (لغوية وبصرية) أخرى ،وينظرون إلى الواقع بحساسيات مغايرة ،ويستندون
إلى تقنيات متعددة .ويصنعون صحافة تنقد الحكام ،وال تلعب دور ّ
مهرج البالط وموظف
العالقات العامة والترويج .صحافة رأي واستقصاء ومعارف فكرية وعلمية ،ومتعة وفرح
ّ
عصرية .عندها سنرى كيف يعود ّ
القراء .إن انبعاث الصحافة
وحلم ،وثقافات بديلة وتقنيات
ّ
ّ
مسؤولية مشتركة… لئال نصطف اليوم من جهتي املوكب الجنائزي ونعزي زمالءنا
اللبنانية
وزميالتنا في «دار الصياد» قائلني :أنتم السابقون…

اإلقفال تدريجي ...والبداية مع «األنوار»
زكية الديراني
يتناقل املــوظـفــون فــي «دار الـصـ ّـيــاد»
ّ
(قرابة  80موظفًا موزعني بني تقنيني
ّ
وص ـحــاف ـيــن) ،خ ـب ـرًا بـ ــأن الـ ــدار الـتــي
تــأسـســت ع ــام  1954ستقفل أبــوابـهــا
خالل أيام .الخبر انتشر بني العاملني
ّ
بـشـكــل ســريــع ،مــن دون أن ي ــؤك ــده آل
فريحة (إلهام وعصام وبسام فريحة)،
ال ـق ــائ ـم ــون ع ـلــى الـ ـ ــدار ال ـت ــي أسـسـهــا
والدهم الكاتب الراحل سعيد فريحة.
ّ
تضم
حتى إن إدارة «الـصـ ّـيــاد» الـتــي
صحيفة «األنوار» ومجموعة مجالت
هي« :الصياد» و«الشبكة» و«فيروز»
و«ال ـ ـفـ ــارس» و«الـ ــدفـ ــاع ال ـع ــرب ــي» ،لم
ّ
تـ ــوزع رس ــال ــة إلـكـتــرونـيــة للموظفني
ّ
ت ـن ـفــي ف ـي ـهــا ال ـخ ـبــر أو تـ ــؤكـ ــده .هــذه
ّ
الدوامة التي يعيشها الصحافيون في
ّ
«الـصــيــاد» حاليًا ،تشبه الحالة التي
سبق أن عاشها مـصــروفــو الوسائل
اإلع ــام ـي ــة ال ـت ــي أغ ـل ـقــت أب ــواب ـه ــا في
اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ،آخ ــره ــا مـكـتــب «دار
الحياة» السعودية في بيروت (تضم
مجلة «لها» وجريدة «الحياة») .مناخ
من التوتر يسيطر على كواليس الدار
التي تتخذ من منطقة الحازمية مركزًا
لها ،وال جــواب يشفي غليل املوظفني
ال ــذي ــن ال ي ــزال ــون ي ـم ــارس ــون عملهم
إن بعضهم
بشكل ّشبه طبيعي .حتى ّ
يصدق خبر اإلقفال ويصنفه ضمن
ال
«ال ـش ــائ ـع ــة» ،ألن اإلعـ ــانـ ــات ال ت ــزال
تتابع طريقها إلــى املطبوعات ،حتى
إن بعض امللصقات اإلعالنية طبعت
وأصبحت جــاهــزة للتوزيع .كما ّ
يتم
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ــوزي ــع خ ـط ــط األعـ ـ ــداد
ّ
املقبلة .لكن أم ـرًا ما طــرأ قبل ساعات
ّأدى إلـ ــى ق ـل ــب املـ ـع ــادل ــة ،وهـ ــي ع ــدم
إرسال عدد مجلة «الشبكة» الشهيرة
إل ــى الـطـبــاعــة لـلـصــدور فــي األس ــواق،
م ــع ال ـع ـل ــم بـ ــأن مـ ــوادهـ ـ ّـا ال ـت ـحــريــريــة
جاهزة وتنتظر فقط صفارة الطباعة.
هذه الخطوة ّأدت إلى طرح تساؤالت
ع ـ ّـدة ،أب ــرزه ــا :هــل ب ــدأ ال ـعـ ّـد العكسي
ّ
الصياد» ،وخصوصًا أنه
إلغالق «دار

طالل سلمان:
تجربة انتهت مع
سعيد فريحة

مبنى «دار ّ
الصياد» في الحازمية

تراجع سوق
اإلعالنات في العالم
العربي ،والظروف
االقتصادية الصعبة
وغياب الدعم الرسمي

سعيد فريحة وحسن الجاك ولفيف من الناس يستقبلون أم كلثوم في مطار بيروت

يحكى أن عدد صحيفة «األنــوار» غدًا
الـسـبــت سـيـكــون األخ ـيــر فــي رحلتها
ال ـتــي تــأسـســت ع ــام 1959؟ مــع العلم
بــأنــه بعد الـجــريــدة الـيــومـيــة ،سيأتي
الدور على مجالت الدار أيضًا .يصف
بعض العاملني الخبر «بأنه مؤسف
وح ــزي ــن ألن لـ ـل ــدار م ـكــانــة تــاريـخـيــة
ّ
مهمة في الذكرة اإلعالمية اللبنانية
ً
ّ
وخـ ــرجـ ــت أج ـ ـيـ ــاال م ــن ال ـص ـحــاف ـيــن،
وه ــي أش ـبــه بـ ــ«إمـ ـب ــراط ــوري ــة»» .لكن
ّ
حالة تكتم تسيطر على كواليس دار
«ال ـصـ ّـيــاد» ،وخــاصــة أن الصحافيني
ْ
ل ــم يـتـبـلـغــوا ش ـي ـئــا ،ل ـك ــن ه ـن ــاك كــام

عن زيارات متكررة آلل فريحة لوزارة
الـ ـعـ ـم ــل ل ـت ـص ـف ـي ــة ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات .فــي
اتصال لـ«األخبار» مع رئيس تحرير
«األن ـ ـ ـ ــوار» رف ـي ــق خـ ـ ــوري ،ي ـل ـفــت إلــى
أن «الـقــائـمــن عـلــى ال ــدار هــم وحــدهــم
ّ
املخولون الكالم عن إغالق الصحيفة».
وي ـض ـي ــف« :ال أس ـت ـط ـيــع قـ ــول ش ــيء،
ّ
ألنني لم أتبلغ من اإلدارة شيئًا» .من
جانبه ،يكتفي مدير تحرير «األنوار»
فــؤاد دعـبــول بالقول« :الشغل ماشي
ب ــال ـج ــري ــدة!» .ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،يشير
م ـصــدر ل ــ«األخ ـب ــار» إل ــى أن الـ ــدار لم
تـ ـح ـ ّـدد ب ـع ــد م ــوعـ ـدًا مـ ـح ــددًا وثــاب ـتــا

إلغالق العدد الورقي ،لكنها ستتخذ
هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ف ــي ال ـق ــري ــب ال ـعــاجــل.
ويوضح أن اإلقفال سيكون تدريجيًا
خ ــال األيـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة ،ع ـلــى أن تـكــون
النهاية وقــف جميع األعــداد الورقية.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ـل ـفــت امل ـ ـصـ ــدر إل ـ ــى أن
القائمني على «الـصـيــاد» سيتجهون
نـحــو الـعـمــل اإلل ـك ـتــرونــي للتعويض
ع ــن ال ـغ ـيــاب ال ــورق ــي .وه ـن ــا ،يــرفــض
ّ
القول بــأن الخالفات العائلية بني آل
فريحة وراء هذا القرار ،عازيًا اإلقفال
إلى تراجع سوق اإلعالنات في العالم
العربي ،ما أجبر القائمني على الــدار

على اتخاذ هذه الخطوة ،على أن ينال
املوظفون كامل حقوقهم فور اإلغالق،
وسيجري االتفاق مع اإلدارة على دفع
مستحقاتهم فــي األي ــام املـقـبـلــة .على
الضفة نفسها ،يلفت أحد العاملني في
الدار ،رافضًا الكشف عن اسمه ،إلى أن
الـعـمــل فــي ال ــدار «شـبــه طـبـيـعــي» ،وال
تزال مكاتب الدار في لندن واإلمــارات
وم ـص ــر ت ـتــابــع عـمـلـهــا ب ـش ـكــل ع ــادي
بــالـتــواصــل مــع مـكـتــب ب ـي ــروت .حتى
إن هناك كالمًا عن أن بعض الجهات
السياسية ت ــدرس إمـكــانـيــة اسـتـمــرار
«األن ـ ــوار» ورق ـيــا ،وتــزويــدهــا بالدعم

ّ
املادي ،لكن الخبر سيتأكد الحقًا .من
جــان ـبــه ،يـشـيــر أن ـط ــوان خ ــوري مدير
مكتب إلهام فريحة لـ«األخبار» إلى أن
قرار اإلغالق يعود ألسباب عدة ،منها:
ال ـظــروف االقـتـصــاديــة الـصـعـبــة التي
ّ
يمر بها لبنان والعالم العربي .كما أن
الدولة اللبنانية ال تدعم هذا القطاع،
وســط شـ ّـح ال مثيل لــه فــي اإلعــانــات.
لــذلــك قـ ــررت «ال ـص ـي ــاد» إق ـف ــال الـعــدد
الــورقــي نهائيًا والتركيز على املوقع
اإللكتروني .ويختم خــوري قوله بأن
«دار «الـ ـصـ ـي ــاد» كـ ـب ــرت ،وال يــوجــد
عنصر شبابي يكمل الرسالة».

فــي لـقــاء مــع الـكــاتــب والـصـحــافــي طــال
س ـ ـل ـ ـمـ ــان ،ي ـ ـسـ ــرد تـ ـج ــربـ ـت ــه ف ـ ــي «دار
ال ـصـ ّـيــاد» وعــاقـتــه مــع سـعـيــد فــريـحــة.
يعود مؤسس جريدة «السفير» (أقفلت
أبوابها عام  )2016بالذاكرة إلى الــوراء،
ّ
وي ـ ـقـ ــلـ ــب صـ ـفـ ـح ــات ع ـم ـل ــه ف ـ ــي م ـج ـلــة
ّ
«ال ـص ــي ــاد» ال ـتــي تــأس ـســت ف ــي بــدايــات
األربعينيات مــن الـقــرن املــاضــي .يقول:
«فــي عــام  1963دخـلــت إلــى «الـصـ ّـيــاد»،
وكـنــت يــومـهــا عــائ ـدًا مــن الـكــويــت حيث
أسـســت مجلة ه ـنــاك .عملت فــي املجلة
نحو  10سنوات غير متواصلة ،بسبب
ّ
ت ـنــق ـلــي ب ــن وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام .ل ـك ــن ال
ً
أح ــد ينسى سعيد فــريـحــة .ك ــان رجــا
عروبيًا ذا عــاقــات وطـيــدة مــع مختلف
الـ ــدول ال ـعــرب ـيــة» .يـتــابــع سـلـمــان كــامــه
ً
عــن فــريـحــة ،قــائــا «ت ـعـ ّـرف الــراحــل إلــى
الرئيس الراحل ريــاض الصلح ،وأعجب
بـ ــه ،واع ـت ـب ــره ن ـم ــوذج ــا وط ـن ـي ــا .أص ــدر
ّ
«الصياد» في األربعينيات
فريحة مجلة
وإع ـت ـبــرهــا ب ـم ـثــابــة مـجـلــة االس ـت ـق ــال.
الحقًا ،أصــدر مجلة «الشبكة» ألنه كان
يهوى الـفـ ّـن .لقد كــان هوسه األساسي
ه ــو ال ـ ـفـ ـ ّـن ،وفـ ــي م ـك ـت ـبــه ،كـ ــان ال ـن ـجــوم
وأبرزهم
العرب يحضرون بشكل دائم،
ّ
الراحلتان :صباح وأم كلثوم .لقد حقق
فريحة إنـجــازًا تاريخيًا بتأسيسه دارًا
عــريـقــة .ه ــذا اإلن ـج ــاز ك ــان مــرتـبـطــا إلــى
حـ ّـد كبير بـقــدراتــه وعــاقــاتــه مــع الطقم
الـسـيــاســي» .لـكــن مــا رأي ــه بــإقـفــال «دار
ّ
الصياد» اليوم؟ يجيب« :برأيي إن «دار
ّ
الصياد» ماتت عند وفــاة سعيد .هناك
بـ ـع ــض املـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـت ــي تـ ـق ــوم عـلــى
ّ
املؤسس نفسه وتموت مع رحيله».

«حالق السيدات» الذي بنى امبراطورية إعالمية بمئة ألف ليرة
زينب حاوي
من حلب ،املدينة السورية ،التي تعاد
الـحـيــاة إلـيـهــا ال ـي ــوم ،ب ــدأ الصحافي
ال ـ ــراح ـ ــل ومـ ــؤسـ ــس «دار الـ ـصـ ـي ــاد»
س ـع ـيــد أمـ ــن ف ــري ـح ــة ()1978-1912
مـسـيــرتــه املـهـنـيــة ع ــام  ،1928ليدخل
بعد سنوات نــادي الرعيل الصحافي
االول فــي لـبـنــان ،ويـصـبــح أح ــد ّ
رواد
صـحــافــة االس ـت ـقــال .وقـتـهــا ،لـجــأ مع
عائلته إلى عاصمة الشمال السوري،
ه ــرب ــا مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة األولـ ـ ــى
واملجاعة التي سببتها .عمل بداية في
صــالــون حــاقــة للسيدات عندما كان
يبلغ  23عــامــا .نـبــوغــه املـبـكــر وحـ ّـســه
األدب ـ ــي وال ـش ـع ــري ،خ ـ ـ ّـواله أن تحتل
مقاالته الصفحات األولى من املجالت
والصحف التي كان يكتب فيها ،ومن
ضمنها جريدة «الراصد» .ومن غرفة
صغيرة فــي منطقة «زق ــاق األربـعــن»
الحلبية ،بدأ فريحة ممارسة هوايته
األحــب الــى قلبه :الكتابة .ســرعــان ما
ان ـخ ــرط ف ــي املـجـتـمــع الـحـلـبــي ،وراح
ي ــراس ــل صـحـفــا وم ـج ــات ف ــي دمـشــق
وبـيــروت ،الــى حني عودته الــى لبنان،

في السبعينيات ،كانت
«الشبكة» تبيع ستين
ألف عدد في األسبوع

وتأسيسه مجلة «الـصـيــاد» (،)1943
ت ــزام ـن ــا م ــع بـ ـ ــزوغ ف ـج ــر االس ـت ـق ــال.
بــدأ التأسيس للمجلة ،التي تحولت
ب ـعــدهــا ال ــى أعـ ــرق ال ـ ــدور ف ــي ال ـشــرق
األوســط ،من غرفة صغيرة في مبنى
«الـصـمــدي» فــي وســط ب ـيــروت ،كانت
ج ــزءًا مــن مـكــاتــب جــريــدة «الـحــديــث».
ص ـ ــدر الـ ـع ــدد األول م ــن املـ ـجـ ـل ــة ،فــي
 24صـ ـفـ ـح ــة ،وقـ ـ ــد خ ـ ّـص ــص رئ ـي ـســا
الجمهورية اللبنانية بشارة الخوري
والـســوريــة شـكــري القوتلي رسالتني
ن ـش ــرت ــا ف ــي ذلـ ــك ال ـ ـعـ ــدد ،الـ ــى جــانــب
اف ـت ـت ــاح ـي ــة ّ
دون ـ ـهـ ــا ف ــري ـح ــة ب ـع ـنــوان

«هذه املجلة»ّ ،
عرفت وقتها القراء إلى
املجلة وخطتها وتطلعاتها العربية
وال ـق ــوم ـي ــة وال ــوط ـن ـي ــة .ه ـك ــذا ت ـعـ ّـرف
هــؤالء على سعيد فريحة الصحافي
وال ـك ــات ــب ال ـس ــاخ ــر ،وأيـ ـض ــا صــاحــب
ال ـف ـل ـس ـف ــة الـ ـخ ــاص ــة ف ـ ــي ال ـص ـح ــاف ــة
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا «وس ـي ـل ــة ت ـع ـب ـيــر ف ـكــري
ونضال سياسي وسلطة ديمقراطية
أساسية» ،الى جانب كونها «التزامًا
وط ـن ـيــا» ،وهـ ــذا م ــا ش ــدد عـلـيــه طيلة
ّ
حـ ـي ــات ــه .فـ ــي مـ ـح ــاف ــل عـ ـ ـ ــدة ،أكـ ـ ـ ــد أن
«االلـتــزام ضــروري في الصحافة،)..( ،
على أن تكون األخيرة ممارسة فكرية
م ـس ـت ـمــرة ت ـن ـشــد األف ـ ـضـ ــل» ،مـعـتـبـرًا
«االلتزام أحد املقومات األساسية التي
ال بقاء لها وال استمرار للصحافة في
دونها».
مــن زاويـ ــة «ج ـع ـبــة» ،الـعـمــود الـخــاص
بفريحة (م ـقــال سـيــاســي أدب ــي يحمل
ن ـق ـدًا اجـتـمــاعـيــا وبـعـضــا مــن الــدعــابــة
وأدب الــرحــات) في مجلة «الصياد»،
ب ـ ـ ـ ــدأت ال ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة ،وم ـ ـس ـ ــار االنـ ـتـ ـش ــار
ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي :س ــوري ــا ،م ـصــر،
الـســودان ،واملـغــرب العربي ،واستطاع
م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا أن ي ـ ـبـ ــدأ بـ ـبـ ـن ــاء «دار

الـصـيــاد» عــام  ،1954مــن عــائــدات هذه
الزاوية .قال مرة« :عملنا كتابًا ّ
سميته
«ال ـج ـع ـبــة» ،وأرس ـل ــت م ـئــة جـعـبــة الــى
مـئــة صــديــق ،وجـمـعـنــا مـئــة أل ــف ليرة
لبنانيةّ ،
وعمرنا «دار الصياد» بمئة
ألـ ــف ل ـ ـيـ ــرة» .ب ـه ــذه الـ ـعـ ـب ــارة اخـتـصــر
الرجل بناء أكبر الصروح الصحافية
ل ـب ـنــان ـيــا ،وح ـت ــى ع ــرب ـي ــا .صـ ــرح ض ـ ّـم
«الـشـبـكــة» ( )1956الـتــي شكلت ذاكــرة
فنية عربية ،وجريدة «االنوار» (،)1959
وك ـ ــرت ُس ـب ـحــة املـ ـج ــات املـتـخـصـصــة
الحـقــا .وقتهاّ ،
شيد مبناه فــي منطقة
ّ
الـ ـح ــازمـ ـي ــة ،وت ـ ـعـ ــرض م ـ ـ ــرات ع ــدي ــدة
إلصابات مباشرة ،خاصة إبان الحرب
األه ـل ـيــة الـلـبـنــانـيــة ،ن ـظ ـرًا إل ــى موقعه
الـجـغــرافــي املـطــل عـلــى ب ـيــروت ،وعلى
خطوط النيران املشتعلة في العاصمة.
ك ــذل ــك ،إبـ ـ ــان االجـ ـتـ ـي ــاح اإلس ــرائ ـي ـل ــي
ل ـل ـب ـن ــان ع ـ ــام  ،1982تـ ـع ــرض امل ـب ـنــى
لقصف عـشــوائــي ،وألـحـقــت بــه أضــرار
جسيمة ،الى أن ُد ّمرت أجزاء كبيرة منه
بعد عامني ،بسبب القصف اإلسرائيلي
املـ ـب ــاش ــر ع ـل ـي ــه ،وأحـ ــالـ ــه م ـك ــان ــا غـيــر
صــالــح لـلـعـمــل الـصـحــافــي .ف ـكــان الــرد
واض ـ ـحـ ــا وح ــاسـ ـم ــا ،فـ ــي زيـ ـ ـ ــادة ع ــدد

اإلص ـ ـ ـ ــدارات ،واملـ ـج ــات املـتـخـصـصــة،
ّ
خصوصًا أن فريحة آمــن بالصحافة
امل ـت ـخ ـص ـص ــة ودوره ـ ـ ـ ـ ــا امل ـس ـت ـق ـب ـلــي.
عنصر أسهم الحقًا فــي ازده ــار الــدار،
ون ـم ـ ّـوه ــا ،ف ــي وق ــت ك ــان ــت ف ـيــه نسبة
كبيرة من الصحافة اللبنانية ()%70
تهاجر الى لندن أو باريس أو قبرص،
وت ـق ـف ــل .ك ــذل ــك زاد ع ـ ــدد امل ـط ـبــوعــات

فــي الثمانينيات ،بعيد وف ــاة فريحة،
ّ
وب ـع ــد ت ـســلــم أوالده ال ـث ــاث ــة :إل ـه ــام،
عـصــام ،وبـســام ملفاصل ال ــدار ،تنفيذًا
ملــا ك ــان يـحـلــم بــه األب امل ـ ّ
ـؤس ــس دومــا
بتوسيع «دار الـصـيــاد» ،وزي ــادة عدد
إصــداراتــه من «فـيــروز» ( )1980املجلة
الـشـهــريــة ال ـتــي تـعـنــى بـقـضــايــا امل ــرأة
وشؤونها ،مــرورًا بمجلة «الكمبيوتر

واإللكترونيات» ( ،)1984املتخصصة
فــي مـجــال التكنولوجيا واملعلومات،
ً
وص ـ ــوال الـ ــى م ـج ـلــة «الـ ـ ـف ـ ــارس» ال ـتــي
ت ـتــوجــه الـ ــى ال ــرج ــل وت ـه ـتــم بــأنــاقـتــه
وأسـ ـل ــوب ح ـي ــات ــه ...ال يـمـكــن الـتــوقــف
عند مسيرة فريحة و«دار الصياد» من
دون استعادة املناخ الفكري والثقافي
وال ـف ـن ــي ال ـ ــذي أرسـ ـت ــه وأس ـه ـم ــت فــي
ص ـن ـعــه ،إذ خ ــرج م ــن ع ـبــاء ت ـهــا أع ــام
ص ـح ــاف ــة ال ـف ـن ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة.
ف ــي ال ـ ّ
أحد صناع مجلة «الشبكة» والشهود
ّعلى زمنها الذهبي ،يقول لـ«االخبار»
إن ـ ــه ف ــي أواخ ـ ـ ــر ال ـس ـت ـي ـن ـيــات وأوائ ـ ــل
الـسـبـعـيـنـيــات ،كــانــت «الـشـبـكــة» تبيع
س ـتــن أل ــف ع ــدد ف ــي األسـ ـب ــوع ،وك ــان
ان ـت ـشــارهــا ع ـلــى ام ـت ــداد رق ـعــة الـعــالــم
ال ـ ـعـ ــربـ ــي .م ـ ــن أسـ ـ ـم ـ ــاء تـ ـل ــك امل ــرح ـل ــة
نــذكــر سليم ن ـصــار ،وج ــورج إبــراهـيــم
الـ ـ ـخ ـ ــوري ،والـ ـش ــاع ــر الـ ــراحـ ــل ج ــورج
جـ ــرداق ،وج ــان شــاهــن ،وعـبـ ّـد الغني
طليس ...يقول املصدر الذي فضل عدم
ذك ــر اس ـم ــه« :ك ــان ــت الـشـبـكــة «مـمـلـكــة»
واسمها كبيرًا وذا سطوة مرعبة على
الفنانني والداخلني الجدد إلى املهنة.
ّ
ً
كان الفنان حني يعلم أن مقاال سيصدر

ّ
عنه في املجلة ،ال ينام الليل من الترقب.
ّ
وك ــان امل ـس ـتــوى األدبـ ــي فـيـهــا مـتـفــوقــا
ً
حتى على املستوى الصحافي .مثال،
جورج إبراهيم الخوري ( 1922ـ ـ 2006
ـ رئيس تحرير املجلة لسنوات طوال)
ك ــان كــاتــب رواي ـ ــة ،وه ــو الـ ــذي اخـتــرع
تـقـلـيــد إل ـق ــاء األلـ ـق ــاب ع ـلــى ال ـف ـنــانــن،
وكــانــت عــاقــاتــه قــويــة بــالـفـنــانــن ،من
ع ـبــد ال ــوه ــاب وأم ك ـل ـثــوم إل ــى فـنــانــي
ل ـب ـنــان .سـيــاسـيــا أي ـض ــا ،كــانــت عــاقــة
سعيد فريحة بعبد الناصر قوية جدًا،
لــذا كــان املصريون يعتبرون صحيفة
«األنوار» بيتهم».
ال ـي ــوم ،تـقـفــل «دار ال ـص ـيــاد» أبــوابـهــا،
وت ـطــوي  75عــامــا مــن عـمــر الصحافة
اللبنانية والعربية ،التي اتـخــذت من
ه ــذه املـهـنــة م ـســارًا ملتزمًا بالقضايا
الوطنية والعربية والقومية .في أزمة
الـحــروب والـصــراعــات الداخلية ،آثــرت
الــدار العريقة الصمود ،ودفعت الثمن
بــاه ـظــا .الـ ـي ــوم ،وف ــي أزمـ ــة الـصـحــافــة
فــي لبنان ،تغلق آخــر أبــوابـهــا ،فاتحة
عهدًا أسود من هذه املهنة ،التي بدأت
ّ
تكر سبحة روادهــا في انتظار املشهد
األخير.

