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"وجهة نظر وسفر".. لرمزي النجار
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وقفة تضامنية مع الشعب السوري في عكار

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

جريحان لبنانيان بنيران سورية في القاع

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

الشعار يأمل منع تحول طرابلس الى ساحة رسائل

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

"وجهة نظر وسفر".. لرمزي النجار

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

توزيع جوائز مسابقة "رفيق الحريري ظاهرة لن تتكرر"

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

رسالة بان في اليوم العالمي للعدالة االجتماعية: رياح التغيير

تجتاح العالم رفضاً لالمساواة والفساد

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

السنيورة واألمين يؤديان صالة الجمعة ويزوران الضريح

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

فضل اهللا: الحل بالحوار ال بخطابات التشنج

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

"التقدمي" يزور "الجماعة" في البقاع األوسط: لمساعدة عربية

وإسالمية للشعب السوري

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

ميقاتي يعرض ودياب الخطة اإلنقاذية لوزارة التربية

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

"رابطة الثانوي" تتعهد متابعة األموال المختلسة لألساتذة
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سارة مطر

"وجھة نظر وسفر... اإلعالم، التواصل والربیع العربي" رحلة موضوعیة موثقة أراد عبرھا مؤلف الكتاب رمزي

ج. النجار استشراف الغد من قیم األمس ومن مجھول الیوم، موصفًا واقع الیوم بشعار "الربیع العربي یرید من

الشعب... أن یرید وأن ال یكتفي بالحراك من دون وجھة نظر وسفر".

وقائع وأرقام واستدالالت علمیة وتنبؤات یحفل بھا كتاب النجار، حیث یؤكد أن اإلعالم وحده ھو الدعامة األساسیة

واألكثر حتمیة لقیام ھیكل الدیموقراطیة، وأن لبنان ھو األجدر أن یكون صحیفة وشاشة العرب ومثال سقف حریة

تعبیرھا.

ویفتتح النجار كتابھ بشعر لخلیل حاوي، حیث یقول: "یعبرون الجسر مع الصبح خفافًا... أضلعي امتدت لھم جسرًا

وطید"، في محاولة للعبور "من كھوف الشرق، من مستنقع الشرق، الى الشرق الجدید".

وقال النجار في حفل توقیع كتابھ الذي أقیم أمس في قاعة عصام فارس في الجامعة األمیركیة في بیروت: "ألن

الغموض یكتنف أرق الربیع وتألقھ، بدون أن یسلب منھ قدرتھ على التغییر وتفتح براعم الدیموقراطیة الواعدة، وألن

الجمود والتحجر والركود أعداء الربیع... لذلك، الرحلة والتجوال أفضل دواء للماء اآلسن، وعلى ھذا األساس أضفت

الى العنوان: وجھة سفر. وألننا سنسافر معًا الى حیث "الشعب یرید".. أو ربما... حیث ال یرید... وسنعاین ما

سیكون علیھ عالمنا العربي بعد عقد أو عقدین... كان ھذا الكتاب".

ولفت الى أن "االعالم وحده، ھو الدعامة األساسیة واألكثر حتمیة لقیام ھیكل الدیموقراطیة... ورغم ذلك، حقوقھ منكرة

أو مجھولة. كما أن اإلعالم ھو في األسم "السلطة الرابعة"، لكن ترتیبھ في تفاعل السلطات وفي فضلھا، یأتي في

المرتبة األولى، لكونھ السلطة التي أنیطت بھا حصرًا مھمة تزوید الشعب بالمساءلة والمحاسبة"، مؤكدًا أن "لبنان ھو

األجدر، كما أثبت في األمس، ویستمر حتى الیوم، أن یكون "صحیفة العرب"، و"شاشة العرب وشبكات تواصل

العرب" وأثیرھا وقدوة محتواھا وأساس مواردھا البشریة ومثال سقف حریة تعبیرھا".

واضاف: "ألن الشعب یرید: لذلك یعطى لھ وُیزاد: ربیعًا عربیًا... شرط أن یعرف ماذا یرید. وألن الواقع الیوم،

توصیفھ أكثر دقة إذا ما أصبح الشعار: "الربیع العربي یرید من الشعب"... "ان یرید"... وان ال یكتفي "بالحراك"

من دون وجھة نظر... وسفر. وألن اإلرادة تعني فعًال ال انفعاًال... كما أن الشعب العربي عن جدارة یستحق أن یرید

بعد أن ضحى ما ضحاه، وعانى ما یعانیھ، وبعد أن أعطى ما أعطاه.. أولیس العدل والمنطق أن الشعب العربي یرید

مقابًال لعطائھ؟".

وأمل النجار قراءة كتابھ "عبر رحلة اإلعالم والتواصل والربیع العربي شرط فك األحزمة والقیود واإلقالع عن الیأس

والقنوط وأن یدرك الشعب العربي وُیحسن اختیار: ماذا یرید".

وقال رئیس تحریر جریدة "السفیر" طالل سلمان: "أخیرًا فعلھا رمزي النجار، أسقط عن وجھھ قناع رجل اإلعالن،

الذي ال یجادل أحد في نجاحھ الى حد التفوق فیھ، وكشف عن ثقافتھ الواسعة وعن كفاءتھ كرجل إعالم، یتحدانا في

ميقاتي يطرح وغراندي عمل «األونروا» ويلتقي وفداً
ألمانياً 
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الذي ال یجادل أحد في نجاحھ الى حد التفوق فیھ، وكشف عن ثقافتھ الواسعة وعن كفاءتھ كرجل إعالم، یتحدانا في

مجالنا، ویواجھنا بالسالحین معًا، بینما نكاد نكون في ھذه اللحظة أقرب الى المحاربین القدماء مھددین في مھنتنا التي

أعطیناھا العمر وأعطتنا االسم والھویة والدور".

ورأى أن "المؤلف قدم لنا مكتبة في كتاب، فالفصول تسعة مع خاتمة تمتد من حریة التعبیر الى مراھقة اإلعالم، الى

نضجھ، الى ثنائیات الدكتور جیكل ومستر ھاید، الى توائم اإلعالم، الى المیم والنون/ اإلعالم واإلعالن، الى اإلعالم

وكیف یعلم، الى غبار الربیع العربي واإلعالم في عین العاصفة، الى رحلة اإلستشراف لإلعالم في الزمن اآلتي

."2040 -2030

وأشار سلمان الى أن "الحقیقة في بالدنا وجھة نظر والرأي آراء. أما االستقاللیة ففي موقع األمنیة، والمساءلة

والمحاسبة غالبًا ما یتوالھا من یجب أن ُیحاسبوا ویساءلوا"، الفتًا الى أن "النجار یعرض في كتابھ ألنواع الرقابة

المبدئیة من دینیة باالسم ولیس الجوھر الى سیاسیة بمعنى القمع وفرض الرأي اآلخر".

واستذكر "القلم األخضر سمیر قصیر الذي كتب بدمائھ أبھى الشھادات في الدعوة الى حریة الفكر والقول والحلم بالغد

األفضل".

وكانت قدمت الحفل الزمیلة جیزیل خوري التي أشادت بـ"رمزي النجار المعّلم والصدیق وبالكتاب الذي یعّد مرجعًا

تاریخیًا، والذي كان یجب أن یسمى "تشخیص وحلم"، أي تشخیص للحالة اإلعالمیة وحلم ضائع في صناعة اإلعالم

واإلعالن في لبنان"، متسائلة: "كیف یستعید لبنان ریادتھ اإلعالمیة في العالم العربي بعد أن باع إعالمھ وإعالنھ ولم

یصنعھما، فأضاع موردًا اقتصادیًا مھمًا؟".

وأكدت أن "أبرز ما قام بھ رمزي ھو "نحنا منفكر عنك" وھذا ما یحاكي الالوعي السیاسي ویشّخصھ بدقة".
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