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حوار الصیاد

وجھة نظر وسفر... كتاب یجول في نشأة وارتقاء االعالم العربي 

رمزي نجار یشخِّص ما أصاب االعالم ویصف الدواء 
التجربة اللبنانیة الرائدة بدأھا سعید فریحھ... ورسالتھ مستمرة

وجھة نظر وسفر: االعالم والتواصل والربیع العربي، كتاب جديد يحمل توقیع الخبیر
واالستشاري في مجال االعالم االستراتیجي رمزي نجار، من المرتقب ان يحجز موقعه

في المكتبات اللبنانیة والعربیة بعد حفل توقیعه ومناقشته عصر الجمعة ١٧ شباط/
فبراير الجاري في الجامعة االمیركیة في بیروت. 

في ھذا الكتاب الصادر باللغة العربیة، وآخر باالنكلیزية، ينطلق نجار من تجارب االعالم
العالمي في ظروف نشوئه وارتقائه للغوص في واقع االعالم اللبناني والعربي، والحال

التي وصلھا، في ظل التطور التكنولوجي الذي طرأ على االعالم، ويستنتج من كل
الدراسات التي اجراھا ما سیكون علیه مستقبل عالمنا العربي بما في ذلك مستقبل

الربیع العربي. 
رمزي نجار، الذي يتساءل كیف سیكون مستقبل االعالم العربي؟ وكیف ستتواصل في

العقود المقبلة؟ وما اذا سنبقى على ما نحن علیه ام نرتقي الى صناعة اعالمنا
بنفسنا؟ يغرف من تجربة االعالم اللبناني، الذي كان رائدا في العالم العربي، والسّباق
في ارساء مفھوم االعالم ودوره في المجتمعات. وبذلك، تراه في كتابه ھذا، يستحضر

تجارب رائدة لكبار كتبوا اسس االعالم اللبناني ك سلطة رابعة تھز بلدا وتخرجه من
السجون، وفي مقدمھم عمید دار الصیاد ومؤسس امبراطوريتھا سعید فريحه الذي

يكمل ابناؤه رسالته بنفس االيمان مجسدين دور االعالم بصفته عمود الديمقراطیة. 
ونجار الذي يجول في كتابه برحلة فنتازيا علمیة على الربیع العربي ودور االعالم فیھا،
ال سیما المتطور منه، ومبادرة مدير عام دار الصیاد الھام فريحه في ان تكون السباقة

في توجیه موجة التطور ھذه، يتناول في الجزء االول من ھذا الكتاب واقع االعالم
العربي، ويضع تصوره الستعادة دوره، فیما خصص الجزء الثاني عن الربیع العربي، يضع
ھذا الربیع امام خیار ابیض متعلق بخیار الديمقراطیة من خالل اعالم شفاف وصادق، أو

البقاء امام صورة سوداوية ال تسمح باعتماد الشفافیة في االعالم. 
فكان الحوار التالي:

الكتاب مرجع... يسد فراغ 
ماذا أردت أن تضیف بھذا الكتاب؟ 

- وجھة نظر وسفر: االعالم والتواصل، والربیع العربي، كتاب اتطرق فیه الى موضوعین اثنین. االول يتعلق باالعالم والتواصل، والثاني بالربیع
العربي ودور االعالم فیه. وولوجي ھذا الموضوع يأتي في سیاق طبیعة عملي كاعالمي، ولكن من منظار مختلف لھذه المھنة. فعملیا،

لست باعالمي میداني، انما استشاري في رسم االستراتیجیات االعالمیة، لحكومات وشركات تبحث عن التواصل اما مع شعوبھا
ومسؤولیھا، او مع زبائنھا، ال سیما بما خص الشركات. وعلیه، فان طبیعة عملي تقضي بترجمة الخطط واالراء الى استراتیجیة قابلة للتنفیذ،

في مقابل ايجاد حلول للمصاعب والتحديات التي تواجھھا الحكومات والمؤسسات في موضوع التواصل. 

نقص في المكتبة العربیة 
ولماذا اخترت وضع ھذه القراءة لالعالم في اللحظة الراھنة؟ 

- اكتشفت بعد عقدين من العمل في ھذا المجال، وجود نقص غیر مسبوق في المكتبة العربیة، وغیاب المرجع عن التواصل وكیفیة نشوء
اإلعالم. فما من احد أّرخ الرتقاء اإلعالم منذ بدايته الى الیوم، وتالیا لیس ھناك من خط بیاني يقدم للقارىء الھاوي والمحترف صورة متكاملة

عن نشوء وتطور االعالم. اضف الى ذلك، ان ھذا االعالم شھد تغیرات جذرية مع تطور تكنولوجیا التواصل االعالمي، ويطبقه االعالم، وفي
مقدمھم مدير عام دار الصیاد إلھام فريحه، المحللة والناقدة السیاسیة، أكانت توقع مقاالتھا باسمھا او تحت اسم المحلل السیاسي او

تحت اسم نادرة السعید. وبذلك، فان ھذا الكتاب ھو مرجع للمحترفین، وللھواة، ومكتوب باسلوب السھل الممتنع. 
ماذا يعني ان الكتاب يتضمن قراءة في نشأة االعالم وتطوره؟ 

- في جزئه االول ھو كذلك، ومن وجھة نظري كخبیر واستشاري في ھذا المجال. وھنا، ال اذيع سرًا اذا قلت اننا، ومنذ صغرنا، نسمع
بالسلطة الرابعة. لكن لیس ھناك من محترفین لترجمة مفھوم ومدلول ھذا المصطلح. وبالتالي، نجد ان ھناك خلال كبیرا حتى من قبل
االعالمیین انفسھم، لجھة ما تعنیه السلطة الرابعة واھمیتھا ودورھا في مھنة االعالمي. فعلى االعالمي ان يدرك ويعرف انه جزء من

منظومة ديمقراطیة، واألھم، انه مسؤول ويحدث تغییرا، وردة فعل، يرفض او يقبل، يتحدى ويبحث. راھنا، ھناك نوع من الشطط في عالمنا
العربي حول الدور االساسي لالعالم. وعلیه، فاني في كتابي ھذا، كنت وقحا جدا في ھز أكتاف االعالم العالم العربي كي يستفیق، ويدرك

اھمیته ودوره، وتالیا نفض الغبار الذي تراكم علیه لیعود ويؤدي دوره كسلطة رابعة. 

جولة في التجارب االعالمیة العالمیة 
ھل سفرك في االعالم شمل المكتوب فقط ام وصل الى المرئي والمسموع ايضا؟ 

- سفري شمل كل وسائل االعالم، وصوال الى التطور الذي لحق بھذا القطاع، بما في ذلك التواصل االجتماعي وشبكاته، وكل ما له عالقة
باالعالم االلكتروني. فما قمت به، وبطريقة علمیة، ھو استقراء لموضوع االعالم تاريخیا، وفي كل المفاصل الغربیة والظروف التي نشأ فیھا

االعالم، وتقدمه على اعالمنا تقلیديًا وتكنولوجیًا. قمت بزيارة لكل التجارب االعالمیة االوروبیة واالمیركیة، بما خّص ظروف نشوئھا وارتقائھا وما
رافق ذلك من بروباغندا وصوال الى االعالم العصري. 
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ما أردت ان تقدم دراسة مقارنة بین االعالَمین الغربي والعربي؟ 
- على االصح اجريت دراسة تاريخیة من دون ان تكون مملة، فھذه الدراسة، تستقرىء اسباب التقصیر العربي في دوره االعالمي. ال اقدم

كتاب تاريخ، بل نوعًا من التشخیص للمرض الذي نعاني منه، من خالل النشوء واالرتقاء الذي حصل في دول أخرى، فیما عالمنا العربي عجز
عن تحقیق ذلك، علما بأن في الكتاب لمعات، وھو يسلط الضوء على مراحل زمنیة من اعالمنا كان فیھا رائدا، للقول اننا لسنا ب ملعونین وان

ال حّظ لدينا. فالكتاب، في جانب منه يحمل تحیة لعمید دار الصیاد سعید فريحه ورعیله، الذي من ال شيء انشأ امبراطورية اعالمیة، تذكر
اننا لم نسر بالتوازي مع النشوء واالرتقاء العالمي لالعالم، انما للقول اننا في اماكن ما سبقنا ھذا االعالم العالمي. 

والدلیل على ما اسّوقه، ما عرف بنھضة االعالم العربي السیاسي من خالل مجالت وصحف لبنانیة ك الصیاد، والحوادث، واالسبوع العربي،
وكل المجالت السیاسیة اللبنانیة التي ولمرحلة طويلة، سدت الفراغ االعالمي في العالم العربي، وكان ُيتكل علیھا. لكن الیوم، ھناك

انطباع، وكأن شیئا ناقصا اسمه بنیان، وخلل معین حصل يجب استدراكه باسرع وقت، ال سیما وان العناصر موجودة، وبخاصة اللبنانیة منھا،
ومن ثم العربیة كي ال يكون االعالم والقارئ العربي محرومان من الھوية، والحضارة والثقافة العربیة المؤمنة والمحترمة. 

سرعة اعالمیة 
ھل من خالصات وتوصیات ضمنتھا الستعادة ھذا الدور واحترامه؟ 

- نعم قدمت مشروع حل، يقوم على ان ننشىء بنیاننا بأيدينا، اذا ما قصدنا تجاوز المنافسة الحامیة التي، في محطات كثیرة، تناسینا فیھا
ان ھناك قضیة انبل، تفرض وضع شروط اللعبة قبل المنافسة. وال طعم للربح اذا لم يكن ھناك منظومة تبرز ھذا الربح. الجزء االول من كتابي،

ينتھي بمشروع متكامل، ينقل االعالم العربي من حالة ضیاع، ويضعه على سكة وضع شرعة اعالمیة، تختلف كلماتھا عن الكلمات
والشعارات الرنانة التي سمعناھا قبال. وعلیه، انطلقت مما حدث في فرنسا، وانكلترا وامیركا وكندا، ودرست تجاربھا للوقوف على نجاحاتھا

واخفاقاتھا. 
والى ماذا آلت دراستك؟ 

- الى انه لدينا الحظ في استدراك االمور، ذلك اننا تأخرنا في االستفادة من اخطاء كل من سبقنا. ھذا التأخیر يساعدنا في الوصول الى
تشريع للمھنة لتصبح فعال سلطة رابعة، وفي ھذا المعبد او الھیكل الذي اسمه الديمقراطیة تنشأ السلطة الرابعة! 

سعید فريحه كان يھز بلدا 
وھل االعالم العربي قادر على تثبیت ھذا العمود الرابع في السلطة؟ 

- القناعة بھذا االمر موجودة عند اصحاب الشأن، والدلیل على ذلك ماضینا. فجمیعنا ال زال يتذكر ان سعید فريحه كان يھز بلدا، وغسان
تويني كان في كل مرة يدخل السجن يخرج البلد منه. ھذه احداث عشناھا، وتروى الیوم النھا حدثت. فسعید فريحه، رحمه اهللا، كان

عصامي، وبدأ من ال شيء، وترك خلفه امبراطورية، واناس يؤكدون ان رسالته جدية، ولیست قائمة على طموح شخصي. وال انسى ايضا
جرجي زيدان، وكل من له عالقة بالصحافة، وما دفعته من شھداء الى الیوم، ونحاول صنع مستقبلنا من شھادتھم. كل ما سبق، يثبت اننا

لسنا بحاجة لمن يقنع ان السلطة الرابعة حقیقة قائمة وممكنة، انما ھي حقیقة شرط ممارستھا وفق شرعیة معینة. 
ماذا عن سفرك في الربیع العربي في الكتاب؟ 

- احببت ان يكون الجزء الثاني من الكتاب تطبیقي، لالشارة الى ان االعالم يمكنه ان يكون العامل االھم في تقرير مصیر الوجھة التي
ستأخذھا األحداث في العالم العربي اذا ما استرد دوره. فاالعالم والتواصل التفاعلي جعل القارئ صحافي تواصلي، من دون ان نخسر دورنا

كاعالمیین لمجرد سقوط الجدار، وتحول كل مواطن الى صحافي مع التكنولوجیا االعالمیة، ما خلق حالة تفاعلیة. احببت القیام برحلة فانتازيا،

ولكن عملیة قائمة على معايیر ومقايیس محددة، نستشرف فیھا ما حصل اعالمیا في الدول التي ھب فیھا الربیع العربي. وللغاية، اخترت
سوريا، ولیبیا، ومصر، وتونس، والمملكة العربیة السعودية ولبنان، لكون الدولتان االخیرتان كانتا مفتاحا اساسیا لدراسة دور االعالم في كل

ما يحصل. 

اسود... ابیض 
ما ھي الخالصة التي وصلت الیھا؟ 

- وضعت تصورين. االول اسود، والثاني ابیض. وفیما خص التصور االول، حددت ما يمكن ان يحصل ويخشى منه من انظمة ال تعتمد الشفافیة
والمصداقیة والمساءلة والمحاسبة في االعالم، وتالیا، ما قد يكون مصیره. اما التصور االبیض، فیتناول خیارات تفعیل الديمقراطیة بشكل

واقعي وحقیقي، بحیث انه في ھذه الحالة ال يمكن التفاعل اال من خالل االعالم، وعندھا تكون الرؤية واقعیة.
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