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حنني إلى صحافة ومقاهي بيروت الستينات
 نبيل دجاني يشخص أمراض اإلعالم اللبناني

كتاب الشهر

يف كتابه "اشكاليات يف االعالم العريب ـ مسار بحث ومامرسة"، يتوقف االكادميي اللبناين امام تحديات وظواهر اجتامعية 
واعالمية فرضتها العوملة ومتطلبات العرص. يستحث املؤلف لدينا الحس النقدي يف مقاربة قضايا وشؤون تتعلق باالعالم 

اللبناين ودوره املفرتض يف تعزيز االنتامء ورفع مستوى الوعي والحس النقدي

االعالمي  املضامر  يف  طويل  باع  دجاين  لنبيل 
انه استاذ  عىل مدى اكرث من نصف قرن. عدا 
يف  االمريكية  الجامعة  يف  االعالمية  الدراسات 
االكادميي  هذا  اصدر   ،1970 عام  منذ  بريوت 
وحللت  رصدت  التي  االبحاث  من  العديد 
انطالقا  اللبناين  االعالم  مشكالت  وشخصت 
نذكر  ونظرية.  ميدانية  ومعاينة  معايشة  من 
والنزاع  التفتت  لبنان:  يف  "االعالم  كتابه   مثالً 
املحتوى  توقف عند  الذي  االوسط"  الرشق  يف 
الذي  اليومية  الفرد  اهتاممات  عن  الغريب 
تقدمه وسائل االعالم املحلية، ما زاد من عزلة 
املواطن واحساسه باالغرتاب عنها. هذه النقطة 
اذ  دجاين،  مشاغل  يف  اساسيا  هاجسا  تشكل 
انها تنطوي عىل جملة عناوين وتحديات اكرب 
تتعلق بالعرص كظاهرة العوملة وتأثريها، ورأس 
مؤسسة...  كل  يف  االعالمية  واالسرتاتيجيا  املال 
يف السياق نفسه يأيت كتابه الجديد "اشكاليات 
يف االعالم العريب ـ مسار بحث ومامرسة" )دار 

الفارايب ـ 2019(. 
يتألف الكتاب من مجموعة مختارة من االبحاث 
واملداخالت التي قدمها خالل لقاءات ومؤمترات 
علمية، تشكل عصارة تجربته ومعايشته للوضع 
االعالمي عىل مدى اكرث من نصف قرن. انضوت 
هذه املقاالت يف محاور محددة، فقارب املحور 
فيام  العريب،  االعالم  عىل  واثرها  العوملة  االول 
الجديد  العاملي  للنظام  الثاين  املحور  تعرض 
العريب  االعالم  ودور  منطقتنا  يف  واثره  لالعالم 
ومدى  العربية  والفضائيات  واملهني،  االخالقي 
تأثريها يف املشاهد العريب. وشمل املحور الثالث 
مقاالت يف االعالم االجتامعي والثقافة الشعبية 
االجتامعي  االعالم  وسائل  وخطر  )الفولكلور(، 
االعالمية  التقنيات  ودور  الجديد،  الجيل  عىل 
الحديثة يف عملية التواصل الشعبي. وفيام اضاء 
يف  االعالم  تدريس  معاهد  عىل  الرابع  املحور 

بعدما كانت الصحافة تعيش عرصها الذهبي يف 
لبنان الخمسينات والستينات، حني لعبت دورا 
رياديا وكانت صانعة رأي عام ووضعت النقاش 
والرقي،  االحرتاف  من  وخالق  عال  مستوى  يف 
اذا  ما  نعلم  ال  نفق مظلم،  تدخل يف  ها هي 
كانت نهايته وشيكة. يرى دجاين هنا ان افول 
دور الصحافة يف لبنان يعود يف الدرجة االوىل اىل 
"فشلها يف القيام بدورها يف الرقابة املسؤولة عىل 
املؤسسات السياسية واملصالح العامة والخاصة، 
انرصف  الذي  املواطن  حقوق  عن  الدفاع  ويف 
عنها ومل يعد يرى فيها اال ابواقا سياسية متنافرة 
تفرق وال توحد يف مجتمع مزقته الحرب". اذا 
لبنان، لوجدنا  الصحافية يف  الخارطة  نظرنا اىل 
ان معظم هذا االعالم يغرق يف فوىض سببتها 
سيطرة عوامل خارجية اجنبية عليه، اىل جانب 
افتقاد هذا االعالم اىل ثالث قوى اساسية تفعل 
مصلحة  العامة،  املصلحة  وهي:  القطاع  هذا 
الخاص.  القطاع  ومصلحة  واملؤسسات،  الدولة 
فعجز الدولة عن وضع خطط وسياسات اعالمية 
وسائل  جعلت  العامة،  املصلحة  عىل  مبنية 
االعالم تتحول اىل وسائل متنافرة الهوية والقيم، 
وعامل انقسام سيايس واجتامعي. والدليل عىل 
ذلك مثال ان الصحف اللبنانية ال تتكلم باسم 
لبنان، بل تحولت اىل منرب لفئة سياسية كانت او 

عرقية او دينية بحسب دجاين. 
بتاتا  اليوم  اللبناين  االعالم  يفتقر  ال  الواقع،  يف 
املهنية  "البنى  اىل  يفتقر  ما  بقدر  الحرية  اىل 
واملناقبية الصالحة اليجاد مناخ تحاوري صحيح 
بني هذه  وكذلك  املختلفة،  الشعب  فئات  بني 
لهذا  الرئيس  السبب  ان  اذ  والحكام.  الفئات 
التخلف املهني واملناقبي يعود اىل عدم تركيز 
املستقلة  املادية  قدراتها  تطوير  الصحافة عىل 

وبالتايل عىل االستمرار الذايت".
هو  املؤلف  يناقشها  التي  املهمة  املحاور  من 

مثالً، افادت عائلة الراحل بيار صادق انه تلقى 
تهديدات شخصية بسبب رسومه الكاريكاتورية 
انتقدت شخصيات سياسية مختلفة. كل  التي 
انحرست  الشعبي،  التواصل  من  النامذج  هذه 
مع انتشار وسائل التواصل الجامهريية الحديثة، 
وما عادت تسهم يف تشكيل الراي العام وتكوين 
اشار  اذ  الزاحفة.  العوملة  ظل  يف  االتجاهات 
اىل   )2015( العريب"  االجتامعي  االعالم  "تقرير 
التواصل املفضلة يف  ان واتس آب هي وسيلة 
العامل العريب حيث 99 يف املئة من مستخدمي 
يليها  الوسيلة،  هذه  فضلوا  لبنان  يف  االنرتنت 
يف   75( يوتيوب  ثم  املئة(  يف   95( الفايسبوك 
املئة(. واوضح التقرير ان ارقام حوافز استخدام 
وسائل التواصل االجتامعي يف املنطقة العربية 
تتمحور حول ثالثة مواضيع: الرتفيه والتواصل 
هذه  التفاعلية  الوسائط  ان  صحيح  واملعرفة. 
انها  يرى  املؤلف  ان  اال  التواصل،  تيرس عملية 
سيف ذو حدين. اذ انها ميكن ان تضع عىل رأس 
جدول االعامل قضايا حياتية مهمة، وتسهم يف 
رفع الوعي العام، كام ميكنها ان تسهم يف تآكل 

القيم االجتامعية او االنجازات الوطنية. 
الوسائل  هذه  يف  "االنغامس  ان  دجاين  ويرى 
الشاب  الجيل  اهامل  اىل  يؤدي  قد  التفاعلية 
ملناقشة قضايا حياتية اساسية تواجه مجتمعه". 
ثقافة  مستوى  ترفع  ان  الوسائل  لهذه  وميكن 
االنسان، كام ان تخفضه! اال ان املؤلف يشدد 
عىل ان هذه املنصات ميكن ان "تساعد املواطن 
عىل االسهام يف ظهور وعي جديد ينشئ تنمية 
اجتامعية جديدة". ويخلص اىل انه يك تتمكن 
وسائل التواصل التفاعيل "من القيام بدور ايجايب 
ودعم  الشاب،  الجيل  اغرتاب  مع  التعامل  يف 
قدرته عىل القيام بدور نشط يف مجتمعه، فانها 
تحتاج اىل ان ترتقي اىل قنوات تفاعلية ايجابية 
تحتاج  كام  الصالحة"،  املواطنة  لبناء  مؤهلة 
اىل تكييف رسائلها ملعالجة مشكالت املجتمع 

اللبناين واحتياجاته. 
يف  دجاين  نبيل  يقاربها  كثرية  وقضايا  محاور 
كتابه تتعدى االعالم يف ذاته، لتتفرع اىل الثقافة 
الشعبية، والعوملة، واالغرتاب الثقايف والتحديث 
والتغريب... قضايا راهنة وحارقة يفرتض ان تهم 
كل مواطن مسؤول، ألنها تستحث حسه النقدي 
يف مقاربة ظواهر، كام التفكري العميق يف مسائل 

يخالها للوهلة االوىل من البديهيات.

غالف الكتاب. 

العريب يف صناعة  لبنان والدور املفقود لالعالم 
الخامس مبداخالت  املحور  اختتم  العام،  الرأي 

رسيعة حول املامرسة املهنية الصحافية.
املعنية  والجهات  الصحايف  كام  العادي  القارئ 
هذا  يف  منفعة  سيجدون  االعالمي،  باملضامر 
يف  االعالم  وسائل  بدور  يذكرنا  الذي  الكتاب 
املجتمع، ليقيم بعدها الواقع االعالمي يف لبنان. 
املعلومات  وسيل  االتصالية  الفورة  خضم  يف 
اآلتية من كل صوب، ما زال االعالم يتميز عن 
منصات التواصل االجتامعي مبسؤوليات وادوار 
حيوية يؤديها يف املجتمع، عىل رأسها ما يسميه 
دجاين  يعني  االجتامعية".  "املشاركة  املؤلف 
بذلك مساهمة االعالم يف "خلق وعي اجتامعي 
مبني عىل ادراك االفراد للقيم الحالية والتقيد 
بها"، اىل جانب دعم الهوية القومية للمجتمع. 
يف  االعالم  وسائل  به  تقوم  ما  هذا  هل  لكن 
تؤكد  حادثة  تطالعنا  يوم  كل  طبعا،  لبنان؟ 
يبحث  مبعظمه  بات  اللبناين  االعالم  ان  عىل 
وراء االثارة والـ"رايتينغ"، وهذا ما يتحقق من 
واملذهبية  الطائفية  الغرائز  عىل  اللعب  خالل 
ادىن  بدون  الشخصية،  الحياة  عىل  والتعدي 
احرتام الخالقيات املهنة. منذ فرتة مثال، رسبت 
صحافية تسجيال صوتيا اجرته مع احد املمثلني، 
وبني  بينها  شخيص  حديث  انه  يفرتض  وكان 
املمثل، لكن بدافع الجري وراء الشهرة واالثارة، 
استساغت نرش هذا التسجيل الذي هاجم فيه 
املمثل رموزاً يف الطبقة السياسية اللبنانية. قبل 
هذه الحادثة، هناك املئات من االمثلة املشابهة 
عىل  وتلعب  اللبناين  االعالم  يف  نراها  التي 
الدينية  والعصبيات  واالنتامءات  الجنس  وتر 
والطائفية والحزبية املختلفة. مل نعد هنا امام 
اعالم مسؤول ميارس مهنته بوعي كامل لدوره 
املفرتض يف املجتمع، بل امام توجه يرسخ حالة 

التخلف واالنحدار التي يعيشها املجتمع. 

اثر العوملة يف وسائل االعالم املحلية. اذ يرى ان 
الثورة االعالمية حولت الدول النامية اىل مجرد 
مستهلك  لالعالم الذي تقدمه الدول املتقدمة، 
واملعلومات  االخبار  من  املئة  يف   80 فحوايل 
املتداولة عامليا تصدر عن وكاالت اخبار يف الدول 
املتقدمة، اىل جانب امتالك االخرية اقنية االقامر 
االصطناعية. هذا ما ادى اىل تدفق املعلومات يف 
اتجاه واحد: من شامل العامل اىل جنوبه. ترجمة 
ذلك يف االعالم اللبناين ان الربامج االجنبية تزيد 
عىل نصف اجاميل املواد املثبتة، اذ تبلغ 58.2 يف 
املئة.  بل ان الربامج املحلية نفسها تقلد الربامج 
ثلثي  ان  واالخطر  قيمها!  وتتبنى  املستوردة 
الربامج االجنبية لالطفال ال تقدم ترجمة عربية 
ملشاهديها! وكلنا يعرف كم هو حيوي استعامل 
اجل  من  االعالمية  قنواتنا  يف  العربية  اللغة 
واالهم  تراثنا،  عىل  واملحافظة  الوطنية  الرتبية 
الطفل.  لدى  والهوية  باالنتامء  الحس  تعزيز 
يرى دجاين ان هناك رضورة ملواجهة هذا الغزو 
اهم  يعد من  الذي  االجنبي  واالعالمي  الثقايف 
نتائج العوملة، داعيا اىل وضع سياسات يف مجال 

االتصال واالعالم خاصة يف منطقتنا العربية. 
من تبعات العوملة ايضا انها قضت عىل وسائل 
اىل  املواطن  ناقلًة  الشفهية،  الشعبية  التواصل 
يخصص  التفاعيل.  االجتامعي  التواصل  عرص 
دجاين فصال عن هذه القضية، معتربا ان  "ادخال 
وسائل البث الرقمي ووسائل االعالم االجتامعية 
الجديدة التي تتسم باملحتوى االجنبي الكبري، 
اسهم يف توسع التطلع االسترشاقي بني الشباب 
بني  الخلط  اىل  وبالتايل  العرب،  واملثقفني 
التغريب والتحديث". ففي ما مىض، كان الجامع 
املبارش  التواصل  وسائل  اقدم  من  والكنيسة 
لوجه من خالل  يتم وجها  كان  اذ  الناس،  بني 
اللقاءات واالجتامعات يف االماكن الدينية لسكان 
املقهى  شكل  كذلك،  الريفية.  واملناطق  القرى 
قناة تواصل شعبية حيث يجتمع الرجال حول 
لعب الطاولة وتدخني النارجيلة ويتسامرون يف 
شؤون سياسية واجتامعية وحياتية ملحة. وقد 
لعبت مقاهي بريوت يف الستينات دورا يف وضع 
التغيري  اجل  من  الضغوط  ومامرسة  الخطط 
حضناً  وكانت  لبنان،  يف  والسيايس  االجتامعي 

لالفكار املتمردة عىل الواقع. 
الذي  فيصل"  "مطعم  هنا  املؤلف  يستذكر 
يعد نسخة حديثة من مقاهي بريوت. وهناك 

الذي شكل  الحمرا  يف  شو"  "هورس  الـ  مقهى 
الطليعيني  واملرسحيني  املثقفني  لقاء  نقطة 
وقتها امثال روجيه عساف، وسعد الله ونوس، 
املقاهي  هذه  اختفت  طبعاً،  الحاج.  وانيس 
لتحل مكانها مقاه هي جزء من شبكات عاملية 
اجنبية، مدخلًة مامرسات جديدة وغريبة عىل 
دجاين.  بحسب  والثقافية  التواصلية  مامرساتنا 
وكانت هذه املقاهي ايضا تضم واسطة تواصل 
يتحلق  الذي  الحكوايت  هي  اخرى  شعبية 
رواياته  اىل  لالستامع  مساء  املقهى  رواد  حوله 
يأيت  واخرياً،  واالسطوريني.  العرب  االبطال  عن 
اللذان كانا وسيلة تواصل  الكاريكاتور والزجل 
فعالة. فالكاريكاتور كان يوجه نقدا اىل االوضاع 
وهزيل.  ساخر  باسلوب  والسياسية  االجتامعية 

لعبت مقاهي بيروت في 
الستينات دورا في ممارسة 

الضغوط من اجل التغيير 
والسياسي االجتماعي 


