الخميس 11 ،كانون األول4112 ،

فيما يلي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي للكتاب ال 85في يومه الثالث عشر واألخير:

مسرح وقصص وطالب
اختتم معرض الكتاب العربي والدولي نشاطاته المخصصة باألطفال والطالب ،بورشة مجموعة اق أر حول كتاب "خط أحمر"
للكاتبة سمر براج محفوظ وحضر الورشة طالب من مدرسة البنات الرسمية-المصيطبة ،وثانوية الغبيري الرسمية.
وكعادته ،ق أر الحكواتي أحمد طي مجموعة من القصص والحكايات لطالب مدرسة البنات الرسمية-المصيطبة.
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ندوة رواية (س) للكاتبة كفى الزعبي
وفي اطار الفعاليات المختلفة ،نظمت دار التكوين ندوة روايتي "س" و"ليلى والثلج ولودميال" للكاتبة األردنية كفى الزعبي
شارك فيها الكاتب اسكندر حبش والدكتورة فاتن المر وقدمتها ربى عطية في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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حبش
اعتبر حبش في مداخلته أن " الرواية الكبيرة ،هي تلك الرواية التي ال تنغلق أبدا داخل حدود مسقط رأسها .بل تلك التي تأخذ
القارئ في رحلة جديدة .هنا يكمن سؤال األدب برمته ،فهو حين ينتقل بنا ،يكون عندها قد انتقل من الجيوسياسة الى

الجيوأدب .وهذا األخير هو من يفتح المناطق المحررة المتعذر تخفيضها عندها .بهذا المعنى تأتي رواية الكاتبة األردنية كفى
الزعبي "ليلى والثلج ولودميال " لتكتب تاريخا شخصيا في ارتباطه بالتاري العام .وال نبال لو قلنا ننها من تلك الروايات
الملحمية التي لم نعد نجدها كثي ار في غالبية الروايات التي تكتب اليوم ،أكان ذلك في العالم العربي أم في الغرب ،وكأنها

بذلك تستعيد كتابة ترغب في رسم صورة لعالم بكل ما يحمله من تنوعات فضاءات سياسية وتاريخية وحتى جغرافية.

كنا أمام شخصيتين تنتميان الى عالمين مختلفتين فنحن نقف في الرواية على ثقافتين مختلفتين تنظران
وأشار الى أنه واذا ّ
الى األمور بطرق غير متشابهة  ،لكن الموضوع األبرز الذي تركز عليه الكاتبة هو موضوع رؤيتها للمرأة وكيف تنظر نليه
هاتان الثقافتان المختلفتان .فالمرأة الشرقية هنا تأتي مع كل تاريخها المتعب الذي تحمله على كاهلها :االضطهاد الذي

تتعرض له بشكل مستمر ما يجعلها تقع في ظل عبودية ما تنزع عنها كل حقوقها ،على األقل اإلنسانية ،بينما نجد في

المقابل المرأة الغربية ا لتي تعيش بحرية وتمتلك نرادتها وسيادتها في تشكيل حياتها الخاصة وفق رأيها هي ال وفق سالالت

المجتمع بأسره .وهذا ما تشير نليه الكاتبة غبر التفاتها الى موضوع الجسد والجنس بعيد عن التابوهات ،وان كان ذلك ال
يعني الولوج الى "الجنس البهيمي" ،أي الجنس الجماعي والتهتك ،وهو رفض يأتي من منطقين :المنطق الشرقي كما المنطق

الغربي مثلما تبدى شخصية أندري الروسي.

وخلص هذه األفكار وغيرها هي التي تحرك ،رواية "ليلى والثلج ولودميال" ،وقد توسعت فيها الكاتبة في بحثها .ومن هنا

ايضا ،انتقالها من قارة الى أخرى ،من التاري الى الثقافة ،من الثورة الى األسطورة ،من البحث الى الرواية في عمل تريده
"سيرة لثقافتها" ،وهو عمل يتشابك فيه التاري باألدب :قد يق أر التاري كما األدب واألدب كما التاري  .لذلك سأطرح سؤاال
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أخي ار هل وقعت في تناقض ما ،حين قلت ،نقال عن فوينتس وكونديرا ،نن الرواية هي الجغرافيا وليست التاري ؟ أبدا ،ألن
الجغرافيا الروائية ،في هذا الكتاب ،ليست ليست سوى "متخيل العالم" وما الرواية نال هذا المتخيل ،وما بين هذين المتخيلين،

ثمة حكايات ال تتوقف عن نبداع خيالها الخاص لتقدم لنا رواية تستحق الكثير من التأمل والمراجعة.
المر

أشارت المر في مستهل مداخلتها الى أنه يتبادر الى ذهننا عند قراءة رواية "س" السؤال التالي :أهي رواية نسوية أخرى
تضاف الى ترث غني من الكتابات التي تتمحور حول وضع المرأة والظلم الالحق بهل من جراء تخلف البيئة التي تعيش

فيها؟ ...لكن رواية "س" تأتينا صفعة مدوية :هذا الواقع هنا ،قريب منا ،يحاصرنا ،وهو قادر على التمدد ليطالنا ،ال جدران
وال ثقافة وال قوانين تقينا هجومه الساحق .وليس أدل على حتمية هذا الهجوم من التبدل الذي يلحق المكان في الرواية ،اذ

يتحول الشارع من حول "س" الى صحراء للداللة على تصحر العقل العربي من جراء التطرف الديني الذي يتبعه مباشرة
تخلف اجتماعي ...المرأة الضعيفة المستضعفة ،فهي ال تبحث في الرواية عن اجابات اجتماعية أو ثقافية عامة ،هي ال تكاد

تنجح في معرفة كنه األزمة الوجودية التي تمر بها وتحديدا ،ازمة الهوية...

واعتبرت المر أن الرواية بمجملها مبنية على التقنية التي يسميها الناقد جيرار جونات  METALEPSEوالتي تقوم على
تدخل الكاتب في حياة شخصياته ،كأنه يقفز من دائرة العام الواقعي الذي يعيش فيه الى دائرة القصة فيقف في موازاة

الشخصيات ينظر اليها كأنها موجودة في عالمه ،يشير اليها بوصفها شخصيات حقيقية ال متخيلة .والكاتبة في الرواية ال

تتخفى وراء رواية متخيلة ،بل تظهر لنا في يومياتها بين الطب والخروج مع الصدقاءن وفي وصفها شعور الغرابة الذي

اعتراها فجأة مع ان شيئا حولها لم يتغير.
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وخلصت للقول في ختام مداخلتها :بين ال "أنا" وال "هي" تنشأ في النص عالقة تتوثق حينا فتتوحد "س" مع الكاتبة ،وتتراخى
أحيانا أخرى فتقفز "س" من مدار الشخصيات المتخيلة الى مدار الشخصيات الواقعية ،فتكف عن كونها شخصية من ورق

لتصبح امراة من لحم ودم تشاهدها الكاتبة وهي تدخل الى مكان وتشتري زجاجة كحول ثم نخرج منه .هكذا يتزاوج في النص
التفكير بوضع "س" الذي يجسد أوضاع الكثير من النساء في عالمنا العربي مع التفكير بفعل الكتابة وبعالقة الكاتب

بشخصياته.

وفي الختام ،قرأت الكاتبة الزعبي بضعة مقاطع من روايتها.
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ندوة حول كتاب "الرأي العام بين الدعاية واإلعالم"
وفي اطار نشاطات اليوم األخير من المعرض  ،85نظمت دار النهار للنشر والمركز الدولي للدراسات اإلستراتيجية واإلعالم

ندوة حول كتاب "الرأي العام بين الدعاية واالعالم" للعميد الركن الدكتور علي عواد شارك فيها وزير اإلعالم رمزي جريج،

وزير البيئة محمد المشنوق ،النائب غازي العريضي ،ورئيس تحرير صحيفة السفير طالل سلمان ،في حضور حشد من
المهتمين والمثقفين.
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قدمت الندوة سمر كموج وأهدتها الى العاملين في سبيل اعالم وطني يحترم ويعزز ثقافة الحوار والمواطنة والسلم االهلي،
والى العاملين في سبيل اعالم وطني يفرض االلتزام بعدم االحتكام الى السالح او اللجوء الى اي شكل من اشكال العنف

واالرهاب عند حصول خالفات سياسية ،والى العاملين في سبيل اعالم وطني يضمن عدم الخروج على عقد الشراكة الوطنية
وصيغة العيش المشترك.والى كل من يعمل في االعالم لغد االنسانية.
سلمان
اعتبر سلمان أن الكاتب قد خلط بين المصدر والناقل ،فقد قفز من فوق الحقيقة السياسية وهي الواجهة الحاكمة ،واصحاب
المصالح ذوي النفوذ الواسع ،من أصحاب رؤوس الموال والمصارف .وفيهم المحلي والعربي واألجنبي ،ليحاسب الحلقة
األضعف والمكشوفة .تجاهل الفضائيات العربية الناطقة باسم دول والفضائيات األجنبية الناطقة باسم تروستات احتكارية

ومصالح كونية أقوى من الدول ،والفضائيات المحلية التي يتالقى في تمويلها ناقدون ورأسماليون.
وقال :اختار الدكتور الجنرال الوسائل االعالمية الضعف فاعمل سيفه في الصحف والصحافيين والكتبة المحليين ،قاف از فوق
غيالن االعالم المرئي والمسموع والمكتبو بينهم عدد من الزمالء اللبنانيين الذي يعملون في وسائل اعالم عربية وأجنبية

تستخدم الجميع في حروبها ،أقصد حروب أنظمتها على أنظمة أخرى مستخدمة لبنان ،بأوضاعه االستثنائية منصة قصف

وقصف مضاد ...ان الدكتور علي عواد يهرب في الكتابة الى أحالمه .يتحدث عن ثقافة المواطنة،في حين أن الدولة قد

تخلت عن المدرسة الرسمية وعن الجامعة الوطنية وها هي اللغة العربية تندثر أو تكاد في مختلف مراحل التعليم .فمن أين
تأتي ثقافة المواطنة؟ لقد اندثر دور الدولة أو يكاد بعدما توزعتها الطوائف والمذاهب شقفا ونتفا.

واعتبر سلمان أنه بالرغم من تقديره جهد الدكتور الجرال في انتاج هذا الكتابن فمن الواضح أنه قد انتقى من األحداث
والوقائع ما يالئم نظريته القاتمة على اعتبار االعالم المكتبو أداة تخريب للسم الوطني وتحريض على الفتنة ،مستشهدا بما
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اجتزأه عود من تصريحات للرئيس المصري الذي اغتالته "الزيارة" وخطاب االستسالم للعدو أمام الكنيست االسرائيلي حين
قال :ان الصحافة تتحمل قسطا كبي ار من المسؤولية عن تأجيج الصراع ...ولكنه يغفل قوله في تصريح آخر لمجلة "الحوادث

اللبنانية :انتو لسه ما شفتوش حاجةن لبنان سيكون جهنم ،وسيحترق األخضر واليابس" ...وغني عن البيان أن من أطلق

هذا التهديد كان يعرف عما يتكلم!
وخلص للقول :لقد اجتهد هذا العسكري الذي شدته الثقافة الى حضنها وأخذه اهتمامه الى االعالم فشارك في اللجنة
التحضيرية لالعالم الوطني وساهم في وضع وصياغة الجانب االعالمي من اعالن بعبدا الذي تم التوافق عليه باالجماع في

جلسة لهيئة الحوار الوطني في قصر بعبدا بتاري  11حزيران  .4112وهو كأي مجتهد :ان أصاب فله أجر واحد وان أخطأ
فله أجران ،أجر االجتهاد وأجر اعادة التصويب.
جريج

مما تهيأ
أشار وزير االعالم رمزي جريج في مستهل مداخلته الى أنه حين بدأ بتقليب الصفحات وجد الكتاب على ً
غنى أكثر ّ
لي .فقد اكتشف أنه يحتوي على دراسة علمية موسعة تداخلت فيها اختصاصات كثيرة كالصحافة واالتصال والتاري وعلم

النفس الفردي والجماهيري ,والسياسة وعلوم الحرب واالقتصاد واالجتماع بحيث جاءت هذه العلوم كلها ،بالتكافل والتضامن
فبما بينها كما تقول لغة القانون ،لتسند نظرية نعالمية ما برحنا منذ زمن طويل ننادي بها وهي ان يكون لنا نعالم صادق

مسؤول يسهم في توعية الرأي العام بنشر الحقائق الوطنية الجامعية من أخبار وتعليقات أو تحليالت ,بعيداً عن الدعايات

الضيقة التي تفرق بين المواطنبن باعتبار خطاباً موجهاً الى شريحة منهم دون أخرى.

وتوقف الوزير جريج عند مسألة أساسية كان للمؤلف عواد اسهامات فيها ،انها مسالة اعالن بعبدا الي أصبحت له منذ
صدوره قوة ميثاقية وطنية جامعة .ذلك ألنه صدر باجماع القوى السياسية التي تمثل األغلبية الساحقة من اللبنانيين ،ومن
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صر بعبدا بالذات أي من رئاسة الجمهورية التي هي حامية الدستور والعيش المشترك وراعية الحوار وراس الدولة بكل
مؤسساتها وسلطاتها .أي أن هذا االعالن هو مشيئة لبنانية جامعة أعلنها المقام اللبناني األول .من هنا يبدو لي أن أي

تجاوز لمضمونه يشكل خروجا على مبدأ الميثاقية ،المرادف لصيغة العيش المشترك ،التي نص الدستور على أن ال شرعية
ألي سلطة تناقضه ،وقد أصبح هذا المبدأ قاعدة أساسية في حياتنا العامة ،تعتمدها كل السلطات وعلى الخص السلطة

التشريعية في معرض ممارستها صالحياتها.
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وأضاف :ويدفعني هذا االمر الى االعتراف جها اًر بالدور الكبير الذي تواله فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان طوال مدة

واليتهن عبر سهره الدائم على حفظ الوطن وعلى حماية التوافق بين أبنائه بالرغم من اخالف تطلعاتهم وانتماءاتهم ,وعبر

نص ارره المستمر على وجوب التقيد بأحكام الدستور والمبادرة فو اًر الى انتخاب رئيس للبالد يمأل الفراغ القاتل ويشكل عهده

فاتحةً لعودة انتظام عمل المؤسسات؛ بما يضفيه انتخابه من ثقة لدى جميع اللبنانيين بالوطن وقياداته .وهذا بالتحديد موقف
ما برح دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سالم يكرره بال انقطاع في مستهل كل اجتماع من اجتماعات الحكومة.

المشنوق
أشار المشنوق في بداية مداخلته الى أنه كانت له مع الدكتور علي عواد نقاشات عديدة حول العمليات اإلتصالية وحول
الرأي العام وسلوك الجماهير ،وكنا نشعر دائماً بأن بعض ما يحصل يأخذ الناس أي الجمهور البسيط للعادي الى حيث
يصبح وقوداً في معارك اآلخرين أو يثير الناس فيتطّرفون وتأخذهم اإلثارة الى معتقدات نصفها مبني على الوهم والنصف

اآلخر على حس القطيع ،مضيفا :يبدو هذا الكالم قاسياً اليوم ،ونحن في مرحلة باردة في ننعكاسات كل أزماتنا اللبنانية على
المواطن اللبنالني .فقد نستكان على خوف ما يجري ولم يترك القيادات السياسية تتالعب به كما تريد ولجأ الى اإلبتعاد عن

الفتنة حيناً ودراسة أوضاعه تحسباً للتفجر اإلقليمي.

تعلم هذا الرأي العام الفرق بين اإلعالم والدعاية وفهم الصورة اللبنانية ورافعاتها العربية واإلقليمية والدولية...
وقال :لقد ّ
وعرف نن اإلئتالف السياسي بالحد األدنى هو الذي يحفظ الواقع الحكومي اليوم ...وهو الذي يعالج قضايا كبيرة تبدأ من

خطف الع سكريين والبحث عن رئيس الجمهورية ،وال ينتهي عند ترك بعض األمور بال وضوح لمسايرة ما هو مكتوب في
اجندات األطراف داخليا وخارجيا.
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وتطرق الى بضع أمثلة من الكتاب ،ومنها اعالن بعبدا الذي أصبح في االعالم شيئا مختلفا ،والدعوة النتخاب رئيس
للجمهورية باتت تمرينا على خيارات تعطيل الوطن او الخوض في كيانات تأسيسية جديدة ،ويستدرك الدكتور عواد فنلمس كم
بات هذا الوطن في تقييم القوى السياسية في خانة صعبة مليئة باالتهامات ،مغبون ،خائف ،محبط ،خانع ،طامح ،عميل،

خائن ،مرتهن ،طائفي ،أصولي ،أقلي ،آذارين مستقبلي ،معتل ،وسيط ومتطرف ،واضيف اليها مؤخ ار الظالمي واالرهابي

وغيرها كثير كثير.

وختم بالحديث عن اشكالية المسؤولية االعالمية في معالجة قضية العسكريين المخطوفينن سيما أن بعض االعالم يتصرف

اليوم خارج اطار المسؤولية الوطنية وخارج االلتزام باألمن القومي في لبنان .ان التعاطف اللبناني الشامل مع ماساة العكريين
ال يعني فتح أبواق الدعاية للخاطفين المجرمين ،وال يعني شق وحدة الموقف الوطني من خالل مزايدات تارة وتجزئة تارة

اخرى ،واثارة مرفوضة في قضية تحتاج الى الصمت المطبق لكي نصل جمسعا الى شاطىء األمان.
العريضي

توقف النائب العريضي عند أمرين أساسين ،أمر أكاديمي وأمر سياسي وهو تداخل االعالم بالسياسة والسياسة باالعالم،
شارحا كيف أن األمر االكاديمي هو متابعة األمور السيئة واألحداث الخطيرة التي شهدها لبنان واليوم قضية المخطوفين

أن المقاربات كانت موفقة في الكتاب للجانب االكاديمي والدور
العسكريين والمزج بين الخوف والقلق واألمل ،واعتبر ّ
االعالمي في تقديم واقع االعالم في لبنان وخارجه ،أما الجانب السياسي وتداخله في االعالم.

وشدد على ّأنه ضد تحميل االعالم بما يجري في البلد ،فهو مسؤول في متابعة األحوال واألحداث السياسية لكنه ليس
يحركون الناس
السبب.
وحمل السياسة والسياسيون ما يجري في البلد ،فالسياسة هي التي تنتج األفكار والبرامج ،والسياسيون ّ
ّ
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بمشاعرهم وغرائزهم ،وقال :العريضي "االعالم في لبنان هو اعالم مملوك لجهة ما ،ولم نعد نرى أسرة اعالمية متماسكة
عندما نتحدث عن حرية االعالم تقف الى جانب االعالميين ووسائل االعالم ولم نعد نرى نصرة اعالمية".

وختم بالقول" :عندما نكون أمام شيء من الخفّة في ادارة الشأن العام وعندما نكون أمام مجموعة من المياومين في الحياة
السياسية اللبنانية يجب أن تنوقع كل شيء سواء في السياسة أم االعالم وبالتالي سيتكرس هذا االنقسام على مستوى الرأي
العام".
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عواد
وت حدث في الختام ،مؤلف الكتاب العميد الركن علي عواد وأشار في كلمته الى أنه رصد الحرب (األزمات) اللبنانية من
داخلها بعين أمنية وعين اعالمية ،واستخلص أن األزمات اللبنانية المتالحقة كانت وكأنها من تدبير أجهزة امنية وأـجهزة

اعالمية ،فاألول يصنع الحدث والثاني يصب الزيت على نار الحدث .األول يوجه ثم يوجه باتجاه الحدث وتنزلق اليه
مجموعة أو مكون سياسي ما ،والثاني يؤجج في موجات جماهيرية نفسانية وصدامات متالحقة ومتتابعة .واالثنان 1األمن

واالعالم يستفيدان من وجود شخصية انسانية تفتقر الى المواطنة والثقافة التربوية الوطنية الواحدة .شخصية انسانية تفتقر الى
ثقافة الحوار تتحكم بها عوامل الغبن والخوف واالحباط.

واعتبر العميد الركن عواد أن ما حدث في لبنان يجوز تعميمه على المشهد العربي منذ العام  4111وكنا قد حذرنا في كتاب
نشرناه في  4115من أن عدم اتعاظ الدول ذات المكونات التعددية من التجربة اللبنانية سيؤدي الى تفككها ،وتطرق الى
بعض فصول كتابه ومنها االزمات وعلم نفس الجماهير ،الرأي العام وتشكيله وتأثيره بالدعاية السياسية ،االعالم والمواطنة

والتربية الوطنية ،االعالم والحوار ،دور االعالم في مكافحة االرهاب ،أنموذج االعالم والحوار الوطنية في لبنان ،ليخلص
الى القول :كتبت عن كل تلك المواضيع بموضوعية علمية ومتجردة آمال خدمة الطالب والدارس والباحث واالعالمي

والسياسيين قادة الرأي واصحاب القرار ،وبالتالي خدمة فكر المجتمع والوطن والدولة واالنتماء الواحد.
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حفلة عزف بيانو عالمية
وفي اطار نشاطاته لهذا العام ،أقام النادي الثقافي العربي حفلة عزف على البيانو أحياها الفنان مهتدي الحاج ،وقدمتها

أسيمة دمشقية في حضور حشد من المهتمين ومتذوقي الفن والعزف.

وعرفت دمشقية بالفنان مهتدي الحاج بالقول :لبناني ولد في بيروت عام  1851في دارة تلك العائلة العريقة التي لطالما
اتصفت بالعالم والفكر والفلسفة وبالرقي وحب الموسيقى ...داعب أصابع البيانو برشاقة أنامله الصغيرة ...فعشقها وعشقه حد

Page 14

الخميس 11 ،كانون األول4112 ،

الثمالة بدأ العزف في السادسة من عمره ..وبتشجيع من أخويه االكبر منه سناً ومن والديه أكمل الطريق الى ان وصل به
المطاف الى الجامعة االنطونية حيث نال شهادة البكالورويوس بالعزف على آلة البيانو فعاهدها على االبداع والمضي بها

نحو العالمية ...نلتحق بالمعهد الوطن العالي للموسيقى الكونسرفتوار اللبناني ,حيث وجد نفسه وتحداها ,فعزف لكبار
الموسيقيين العالميين بجدية وثقة.
واشارت الى أن موسيقاه كالسكية :منها بيتهوفن ،شوبان وليست وباخ ورحمانينوف ،عزفها بجدارة وبدون خوف شاءت
الظروف ...ومن حظنا أن قادته شهرته نلينا لنحلق معه في عالمه عالم الكالسكية والتالقي الروحي والعظمة واالبداع..

ومن محاسن الصدف أن أمسيته مسك الختام /ختام معرض بيروت العربي الدولي للكتاب /ومسك ختام نشاطات النادي
الثقافي العربي لهذا العام /وعلى أمل ان نلتقي بكم في العام القادم .مهتدي لك كل الفضاء...حلق بنا حيث تشاء
بعدها قدم الفنان الحاج معزوفات متنوعة من الموسيقى الكالسيكية لمدة دقيقة.
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ندوة :حول كتاب "التلفزة المعاصرة"
وفي اطار نشاطاتها لهذا العام ،نظمت شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ندوة حول كتاب "التلفزة المعاصرة" للمؤلف اسماعيل

األمين شارك فيها األكاديمي الدكتور عماد بشير ،الدكتور جمال واكيم ،الدكتورة روال أبو شقرا ،االعالمية فاطمة عواضة
وقدمها الدكتور غسان مراد في حضور حشد من المهتمين والمثقفين.
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مراد
استهل مراد مداخلته باالشارة الى انه من خالل قراءتنا لكتاب "التلفزة المعاصرة" نجد أنفسنا وكأننا بصدد قراءة كتاب ما زال
في مرحلة الكتابة المتواصلة ،فالمعلومات ما زالت جارية ،فهو كتاب محبن -تحبني -تحديثي فيه ما ُيشبه الـ""updating
المتواصل (ص  ،)58باالخص عندما يتحدث عن بعض االعالميين اللذين رفضوا مقابلة السياسيين في هذه المرحلة،
وأقتباسه لبعض المقاطع من مقاالت صدرت من فترة وجيزة جدا ،ال نعرف في أي وقت اضاف هذه االقتباسات الى كتابه،

لدرجة انه من الممكن التخيل اننا سنق أر اقتباسا أو رأيا من مقالة ستكتب الحقا...هذا أوال.

أما ثانيا ،بحسب مراد فاننا نستمع بما نقرأه في كتاب اسماعيل األمين ،ألن النص يحاكي ما نفكر به ،باألخص عند نقده
للبرامج الحوارية السائدة حاليا في عالمنا العربي ،أما من ناحية ثالثة ،الكتاب غني بمفاهيم نقدية لها في بعض األحيان طابع
السخرية الجدية ،فال نعلم جيدا في أي وقت يسخر اسماعيل األمين من االعالم وفي أي وقت يكون للكلمة معناها الحرفي؟

كالصفحة  85كلمة فقهاء ،الديمقراطية التمثيلية ،أو المسرحية ال .

وختم بالقول :الكت اب بحد ذاته غني بااليضاحات النظرية التي تتماشى مع الواقع االعالمي التلفزيوني فهو وصف فعلي

للواقع االعالمي المتلفز .أخي ار ُيعرف اسماعيل األمين التلفزة بأنها عبارة عن "خليط معقد من الفن والتكنولوجيا والصحافة
(ص.... )82اعتقد اذا انها مهنة صعبة تتطلب الكثير من المهارات والمعرفة ،والكتب ،ولهذا كان هذا الكتاب...
بشير
اعتبر الدكتور بشير أن هذا الكتاب يجمع بين األكاديميا والمهنة ،قلما نجد أكاديميون ينقلون أكاديميتهم بهذه البراعة خاصة
ألنه من الشائع نن اإلكاديمية ال تعني المهنية ،هناك محاولة للكاتب من التخفيف من سلطة اإلعالم سواء أكانت سلطة
رابعة أو مربعة ولكنها ناقصة .فعلى ما أعتقد نن السلطة هي سلطة متربعة ( تدير حكومات وأنظمة ال بل تدير العالم)
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فكل مؤسسة ناجحة لها عالقة باإلعالم لذلك هذه المؤسسات تسمى أمبرطوريات نعالمية.
وختم بالقول :تمنيت لو وجدت في الكتاب فصل مخصص عن المهارات المطلوبة في وسائل اإلعالم كالبحث ومراجعة
المعلومات فالكاتب لم يتكلم عنها بالتفصيل بل بشكل عام.
واكيم
واشار واكيم بدوره الى أن أهمية الكتاب تكمن في كمية الخطأ اإلعالمي حيث يعيد تقويم اإلعوجاج وتعريف الناس على
أسس النظرية والقواعد للعمل الت لفزيوني ،فهو الجزء الثالث من سلسلة كتب تتكلم عن اإلعالم الذي يستكمل فيه ما غفل عنه

في الكتابين السابقين ،ان هذا الكتاب أعاد تبويب بعض األقسام األساسية في الجزئين من حيث (المقابلة التلفزيونية –

التحقيق التلفزيوني ) (المصداقية – الموضوعية ).
وخلص للقول :ب أريي نن هذا الكتاب يصلح ليكون منطلق لمادة مهمة جداً للتمهيد لمادة التلفزة أو الصحافة المتلفزة وفقاً

للتبويب (كمرجع للطالب ) ينفع ليكون مادة مهمة للتعليم.
أبو شق ار

واعتبرت أبو شق ار أن األسئلة التي تطرح هي حول مفهوم رئيسي عنون به الكاتب كتابه اال وهو مفهوم السلطة الرابعة وهو
المفهوم الذي كنت اتمنى أن يستكمل الكاتب العمل عليه من أول الكتاب الى آخره ففيه يحضر معنى التدريب وحدوده في

مجتمعات تمارس هذه الحرفة على النحو الذي تعرفونه ،وأضافت :يمثل مفهوم السلطة الرابعة جزءا من مفهوم أوسع هو
مفهوم السلطة وهو مفهوم معقد كتبت الكثير من األبحاث حولها في ميادين مختلفة من العلوم االنسانية سواء في علم
السياسة أو علم االجتماع السياسي أو علم النفس أو علم االقتصاد وغيرهم...؟
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وأشارت الى أن الكتاب أفرد صفحاته لقضية الموضوعية فصال فيه معلومات هامة حول معنى الموضوعية في الممارسة

الصحافية واالعالمية ولعل من أبرزها أن الحيادية تُسيء الى خدمة الجمهور النها تعجز عن الوصول الى الحقيقة .وهذه
فكرة تعكس جدالً حول المعنى في الموضوعية وهل يتطابق مع الحياد؟ ّننه جدل انتقل الى الصحافة واالعالم من عالم
العلوم االنسانية في االصل بحيث كانت قضية الموضوعية وال تزال اشكالية مطروحة على أي بحث يتناول البشر

وقضاياهم.
عواضة

اعتبرت عواضة في مستهل كلمتها أن تكون في حرة السلطة الراعبة هذا ليس بالشيء السهل فكيف اذا اجتمعت هذه السلطة
مع كاتب كتابنا الذي نحن بصدده ،عندها يصبح االمتحان مزدوجا ...لقد استطاع الدكتور اسماعيل ببساطة لغته أن يقرب

ويشرح مهنة المتاعب كما نسميها من أي قارىء أو باحث أو عامل فيها ،عبر تفصيل آليات العمل التلفزيوني ،وطرائقه
بأسلوب سهل جدا ،فنجح الكتاب في أن يكون زادا لمن يريد أن يعرف أو يتعرف على الصحافة التلفزيونية او كيف يجب

أن تكون تلك الناجحة منها.
واضافت :االسلوب السهل كان سمة الكتاب قبل أي شيء آخر ،ذلك أن طريقة الكتابة التي تبتعد عن فهم القارىء أو التي

تتوجه بعلو صيغتها عن اي فهم عادي يسقط أحد أهداف الكتابة وهو وصولها الى الشريحة األكبر من المجتمع .فكيف اذا

كنا نتحدث عن وسيلة تنبع أهميتها من كونها أضحت بمتناول الصغير والكبير معا ،الغني والفقير بالدرجة نفسها ،وهي
اقتربت بضمونها من مالمسة كل حدود الحياة.
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فيما يلي سلسة من التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 85في يومه الثالث عشر واألخير (الخميس
 – )4112/14/11تجدون ربطا الصور

ليندا عبد الباقي
صهيل صمتي
حسين نهاب
غليان عطشى
فاديا المقترن
ان أكثرهم للحق
مهدي منصور
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األمنية الثالثة
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وكل عام وأنتم بخير
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