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يبتعد رمزي النجار في كتابه عن اللغة العلمیة الجاّفة

(http://alakhbar.spiru.la/ad/redirect/172609/t1098?url=node/35231)

رمزي النّجار: اإلعالم جسرًا إلى «الشرق الجدید»

ال يحّمل رجل اإلعالنات الشھیر كتابه أكثر

مما يحتمل. يقّدمه كمحاولة لملء الفراغ

الذي تعانیه المكتبة العربیة في ھذا المجال.

ھكذا يستعرض تاريخ اإلعالم وثنائیاته ضمن

رحلة مألى باإلسقاطات على عالمنا العربي

لیال حداد

ال ينسى رمزي النّجار للحظة أّنه رجل

إعالنات. المھنة التي عمل فیھا لسنوات

تسكنه: «الكتاب لیس دراسة» يقول. الرجل

الذي امتھن التسويق منذ عام 1992، متأكد

أّن كلمة «دراسة» ستخیف القارئ، وبالتالي

ستبعده عن كتابه الجديد «وجھة نظر وسفر

ــ اإلعالم، التواصل والربیع العربّي» (دار

النھار). وبالفعل كتاب النّجار أبعد ما يكون

عن الملل أو التخصصیة، بل ينقلنا في رحلة

إلى تاريخ اإلعالم ومفھومه بطريقة ممتعة

مع إسقاطات على عالمنا العربي. قبل

عشر سنوات، قّرر صاحب شركة S2C لالستشارات االستراتیجیة أن يشرع في كتابة «وجھة

نظر وسفر» بعدما ھاله الفراغ الكبیر الذي تعانیه المكتبة العربیة في مجال الكتب اإلعالمیة. لكّن

المھّمة لم تكن سھلة. ثّم جاء الربیع العربي لیعطي حافزًا إضافیًا للنّجار، كي يستكمل ھذا

العمل، ويطرحه في األسواق.

«رأيت أن ھذا ھو الوقت المناسب» يقول في حديثه مع «األخبار»، مضیفًا: «نسمع عبارات عدة

مرتبطة بدور اإلعالم مثل سلطة رابعة، ومحاسبة، ومساءلة، وشرعیة... لكن كل ھذه العبارات

مبھمة وغیر واضحة وھو ما حفزني على كتابة ھذا الكتاب». ال يوّجه النّجار كتابه إلى

اإلعالمیین أو المھتّمین بھذا الشأن فقط «بل إلى كّل القّراء. في عصرنا الحالي، كل مواطن

أصبح إعالمیًا من خالل مواقع التواصل االجتماعي».

يصّنف النّجار كتابه في خانة الـ easy to read أو «سھل القراءة» رغم أنه يتطّرق إلى قضايا

شائكة، لكن مبّسطة. يبدأ الفصل األّول بالحديث عن «مراھقة اإلعالم» أي البروباغندا، ثّم ينتقل

إلى «نضج اإلعالم» فالثنائیات التي تحكم ھذا القطاع مثل «الحقیقة والموضوعیة» أو «الھوية

والعولمة»... ھكذا تتواصل المحاور لنصل إلى الفصل الثامن الذي يبدأ فیه الحديث عن الربیع

آخر تحديث األربعاء 2:32 م 19 كانون األولتابعونا على  

2:47P المزيد M بريطانیا ستسحب 3800 جندي من افغانستان بحلول نھاية 2013 (أ ف ب) | 

(http://www.al-akhbar.com/breaking-news)
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مقاالت أخرى للیال حداد:
(node/35409/) أنطوني شديد: الريبورتاج األخیر

عبد محفوظ: أخرج ساحرات «ديزني» من الخزانة

(node/35142/)

(node/35139/) صحافّیو «لو فیغارو» أعلنوا العصیان

حرية الصحافة في لبنان: تراجع «بال حدود»

(node/34965/)

(node/34378/) كومیديا «كتیر» عنصرية :mtv

میديا

العدد ١٦٣٦ الخمیس ١٦ شباط ٢٠١٢

العربي لیمتّد إلى الفصل األخیر. ھنا يخبرنا النّجار أّنه يقّدم دراسة لمستقبل سّت دول عربیة

ھي: لبنان، وسوريا، ومصر، والسعودية، وتونس، ولیبیا «إنھا دراسة زمنیة بطريقة علمّیة

لإلضاءة على مستقبل العالم العربي انطالقًا من دور اإلعالم». ھكذا نقرأ سیناريوين مختلَفین

لكل بلد: األول قاتم يكون نتیجة حتمیة في حال فشل اإلعالم في دوره وسقط في لعبة

األصولیات الدينیة والسیاسیة. أما السیناريو اآلخر فمتفائل يرسي مفاھیم الدولة الديموقراطیة.

غدًا، يوّقع رمزي النّجار النسخة العربیة من كتابه في «الجامعة األمیركیة في بیروت». أما

النسخة اإلنكلیزية فُیتوّقع أن تصدر أيضًا في األّيام المقبلة بعدما كتبھا بنفسه. يقول «أريد

للغرب أن يقرأنا بأسلوبنا األصلي ال الُمترَجم». وبما أن رجل اإلعالنات الشھیر يدرك جیدًا أن

العصر الحالي ھو العصر االفتراضي، فسیطلق أيضًا نسخة إلكترونیة من كتابه بالعربیة

واإلنكلیزية.

«يعبرون الجسر في الصبح خفافًا/ أضلعي امتّدت لھم جسرًا وطید/ من كھوف الشرق، من

مستنقع الشرق/ إلى الشرق الجديد» يستعید رمزي النّجار كلمات أستاذه في AUB الشاعر

خلیل حاوي في مطلع كتابه، مھديًا عمله الجديد إلى جیل «الشرق الجديد»، الشرق الذي

يأمل أن يولد مع الربیع العربي «وأال نضّیعه من أيدينا كي ال تكون خیبتنا أفظع من تلك التي

عاشھا الجیل السابق. إّنھا الخیبة نفسھا التي دفعت خلیل حاوي إلى االنتحار».

يوّقع رمزي النّجار كتابه «وجھة نظر وسفر ــ اإلعالم، التواصل والربیع العربّي» («دار النھار») عند

الـ 16:30 من بعد ظھر غد في «الجامعة االمیركیة في بیروت» ــ «قاعة عصام فارس».
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