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الزحف البطيء، لكن الحثيث، اىل موت الصحافة ما عاد 
وبشاعته  وطأته  من  التخفيف  حتى  وال  انكاره،  ميكن 
اسف"  "بيان  او  هنا،  من  استنكار"  بـ"ترصيح  وحدته 
منشورات  االعجاب عىل  عادت عالمات  وال  من هناك. 
التواصل االجتامعي قادرة عىل تأجيل اعالن هذا املوت 

القبيح الذي نال من مهنة ومن مهنيني.
 وطأة هذا املوت وقسوته ليست مقصورة عىل اعتباره 
وكّتاب  ملحررين  رزق"  "باب  اقفل  انه  او  مهنة،  يبدد 
وارتداداتهام  االمرين  هذين  اهمية  عىل  وصحافيني. 
االجتامعية، يبقى ان موت الصحافة يعني موت سلطة 
اخالقية يف وجه السلطات يف مامرسة الحكم. ال بل اكرث، 
فموت الصحافة يثري الرعب يف النفوس جراء مشهدين 
متقابلني. االول يتعلق بالقارىء نفسه. اما الثاين فيتصل 
التحكم  اىل  العفوي  او  التلقايئ  ونزوعه  بالحكم  بشدة 
بدال من الحكم. ذلك ان الصحافة لطاملا كانت الرقيب 
والحسيب الذي يوقظ الضامئر وينبه اىل املخاطر. هذا 

الدور يبدو انه اىل افول.
املوت الصحايف الذي نحن يف صدده كان االعالن االكرث 
فظاظة عنه، هو يف صدور جريدة "النهار" ببياض ينذر 
بسواد عميم يبدد ما كانه الحرب االسود ذات يوم، وهو 
الدولة،  واقع  حول  والبياض  الشفافية  من  آفاقا  يخط 
سبق  لقد  سواء.  حد  عىل  واملحكومني  الحكام  ومآالت 
انهيار  عن  متقطعة  اعالنات  الصحايف"  "املوت  هذا 
ومتيز  اتسم  لطاملا  الذي  لبنان  يف  الصحف  كربيات 
احيان  يف  بلغت  او  وصلت  التي  الصحافية  بحرياته 
كثرية حد الفوىض، واضاعت الفوارق بني معنى الحرية 
الصحف،  بعض  اضطلعت  ولنئ  الفوىض.  ويالت  وبني 
تلك.  او  الدولة  لهذ  املنصة  بدور  متفاوتة،  وبادوار 
الوقوف عند فضائل  لكن كل هذا ال يعفي من مهمة 
ووجوب بقاء الصحافة كـ"سلطة" اساس مهمتها "الرقابة 
االخالقية والسياسية"، ما يضع النظم الدميوقراطية امام 
وحتى  والسياسية  والحقوقية  الدستورية  مسؤوليتها 
االخالقية لتجديد ذاتها بحثا عن الرتقي والتقدم للبقاء 

يف مربع الدول الناجحة.
قاب  خواتيمه  باتت  هذا  الصحايف"  "املوت  مسلسل 

قوسني او ادىن من النهاية الحتمية. الحيلولة دونه صارت 
مستحيلة ومحل استعصاء. قبل موقف جريدة "النهار"، 
توقفت "دار الصياد" العريقة، وسبقتها جريدة "االتحاد" 
اما  "السفري".  لهم  صوت  ال  الذين  صوت  جريدة  بعد 
الحي،  باللحم  فتكابد  الصدور  تواصل  التي  الصحف 
وليس من يشء يف االفق ما يوحي بأن االستمرار مضمون، 

خصوصا يف ظل انعدام وجود اي "ترشيعات انقاذية".
سببه  لبنان  يف  الورقية  الصحافة  موت  ان  قائل  رب 
الصحف نفسها التي ما عادت تستثمر يف املفاهيم وال 
يف االشخاص، وما عادت تحرتف اطالق مبدعني ميعنون 
متحيصا وتحليال يف الوقائع واملقاربات مبا يقدم للقارىء 
جديدا سياسيا او خربيا اكرث حضورا مام تقدمه منصات 
ووسائل التواصل االجتامعي. وهذا بعضه او الكثري من 
بعضه صحيح. رب قائل ايضا ان ما حصل وسيحصل ال 
يستدعي هلعا يف ظل منو الصحافة الرقمية )االلكرتونية(. 
وهذا صحيح ايضا لو ان االخرية اخذت مساحة وفرضت 
املتقدمة.  الدول  وجودها كام هو حاصل ومحقق عند 
فاملشكلة  متاما.  ذلك  غري  عىل  تدل  االمور  وقائع  لكن 
عندنا مزدوجة وتتوزع عىل اثنني هام: القارىء الذي صار 
يكتفي باشعارات خربية من هذا املوقع او تلك املنصة، 
وعىل السوق االعالنية بوصفها موردا اساسيا لكل االعالم 
السوق مل  وااللكرتوين. هذه  واملسموع  واملريئ  املكتوب 

تعد تقدم اال النذر اليسري بسبب االوضاع االقتصادية.
يف بلد مل ُتَحل مشاكله االقتصادية بعد، فإن توقع صمود 
والهلوسة،  الهذيان  خانة  يف  يندرج  امنا  ككل،  االعالم 
خصوصا وان نقابتي الصحافة واملحررين ومعهام وزارة 
االعالم تقف عاجزة عن ابتكار واجرتاح الحلول. واىل ان 
قاتل  بعجز  نتابع  سنبقى  مفعوال،  كان  امرا  الله  يقيض 
نتنقل بني مشهد  الصحافة، وسنبقى  نحو  املوت  زحف 

بوجهني هام بياض الصحافة وسواد ايامها. 
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