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نقطعاعادة ربط ما ا

  
رحت اليه، وهو الحائم مثلي بين العربية والفرنسية، . آان بول االشقر اول من اخرجني من ترددي

اصدار : سائال عن نصيحة او ربما دعم معنوي عّلني احسم امري حيال العرض المحّير المقدم الّي
صحيفة او " اعاختر"اغراني العرض، وايما اغراء، فأي صحافي ال يحلم ب. مجلة شهرية بالفرنسية

آاد اتممت رحلة  بالآنت حينما.  بقيت ايامًا اتساءلومع ذلك،. مجلة ال بد ان تكون على صورته
استغرقتني سنوات لالنتقال من الصحافة الفرنسية الى الصحافة العربية، فكيف اعود بعدها الى ما 

تساؤل والغلبة؟ نأخذ ما لماذا آثرة ال: "يتو؟ وها هو بول يبسطها على جري عادتهغحسبته اشبه بال
انت تعرف موقفي من مسألة اللغة ولكن ما هّمنا من اللغة اآلن ما دام يمكننا ان نصنع . هو معروض
  ".واذا آان االمر يساعدك فأنا معك. صحافة حديثة

  
دت تذآيري بما آانت لم تكن نصيحة بول حاسمة بسبب تبسيطه االمر فحسب، وانما ألنها اعا

عال في الحياة آون فافة اللغة الفرنسية في لبنان منذ زمن طويل، اي انه يمكن ان تانستنا اياه صحا
آانت هذه حال . العامة بل داخال الى عصب البلد وان تعنى في الوقت نفسه بصحافة في غير العربية

سواء في عهد االستقالل االول حين آان من اشد المعارضين لتفريغ " لوريان"جورج نقاش في 
الوطني من معناه، او في الحقبة الناصرية حين تحّول هو اللبناني الماروني الفرنسي الهوى الميثاق 

آذلك آانت . نصيرا لقيم التحرر العربي ولمشروع بناء الدولة المتوازنة المستقلة عن ارباب المزارع
العامة في التي اعاد غسان تويني اطالقها في اوساط الستينات سالحًا لنصرة الحريات " لوجور"حال 

في آال الحالين لم تكن الصحافة . وبالفاعلية نفسها" النهار"وجه تسّلط المكتب الثاني على غرار 
وآان . لم تكن العودة الى الغيتو محّتمة اذن. باللغة الفرنسية اسيرة غيتو مثلما اضحت في ما بعد

لغاء الغيتو من خالل اعادة ليس الغاء العقدة وانماء ا: سبيل الى التحرر من هذا التخّوف واضحاال
: وما انقطعت عنه الفرنكوفونية اللبنانية اثنتان. ربط جمهور الفرنكوفونية في لبنان بما انقطع عنه

  .ثقافة البلد الفعلية، اي الثقافة العربية الحية، والحرآة الثقافية العالمية بما فيها بعدها الفرنسي
  

فاذا آانت الفرنكوفونية في معظم . للبنانية المعاصرةتلك هي على االرجح مفارقة الفرنكوفونية ا
الدول اداة تحرر وانفتاح، فإنها إستحالت في لبنان عنوانا لالنزواء، رغم حيوية تراث لمعت فيه 

اسماء مثل جورج شحاده او ناديا تويني او جورج نقاش، وتلمع فيه اليوم اسماء جديدة مثل دومنيك 
الذين ال يحتاجون في الضرورة الى بيئة ة ليست في المبدعين لكن المشكل. اده او غسان فواز

المشكلة هي في تحويل الفرنكوفونية هدفا في ذاته بدل ان . اجتماعية فرنكوفونية آي يتألقوا بالفرنسية
واالدهى ان منّظري . تكون اداة، اي في اعتبارها عنصرا لتحديد الهوية وليس مسار تثقيف

 بامتياز ضحايا التحوير هذا، اذ ال نحسب سليم عبو مثال مسرورا بسقوط ازدواجية اللغة اصبحوا
الفرنكوفونية اللبنانية الى مصاف لغة الصالونات، ومعظم االحيان صالونات الحالقة والتزيين، وهو 

  .الذي يحلم بالتثاقف والتواصل مع حضارات العالم
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لعربية بل لعل معظمهم يتفق مع االب من انصار القومية ا" س اآسبر–لوريان "اء ّلم يكن آل قر
ساسي لم يكن مع هذه ابيد ان الخالف ال. عبو في تعريف تعّلقهم بالفرنسية وفق معيار الهوية

آّال، آان الخالف بين . الرؤية، وإن نكن قد حاججنا االب عبو بعد خطابه الشهير في العام الماضي
  من اراد 

ينها الثقافة العربية الحية ومن اآتفى باعتبارها مرادفا الفرنسية لغة حية تعكس ثقافات حية ومن ب
لم تكن المعرآة متكافئة، فاالولون ليسوا اّال . لنمط من االستهالك ال تهمه اللغات وال غناها ايًا تكن

ن راقتهم وقد راقت الكثيرين، فيما اآلخرون آانوا إن يشتروا المطبوعة اقراء ال يملكون اّال 
الى هؤالء ال ينفع حتى .  االعالن، اي اصحاب وتالخير في االعالم اللبناني القرار االولاصحاب

بوا انفسهم اوصياء على القارىء يقررون سلفًا ما يعجبه وما ال ّالتوجه بالمعايير المهنية، فقد نص
حّلوا مطرح الناشرين فقرروا عنهم ماذا يعرضون " اليقين"يعجبه، حتى انهم اذا تسلحوا بهذا 

وما يعرضونه هو البقاء الى ما ال نهاية في غيتو ملّون جميل جمال . ماذا ال يعرضونللقارىء و
  .اثرياء الحرب

  
انتصر منطق الغيتو؟ نعم، ولكن التجربة حتى في انهزامها نجحت في الوصول الى ابعد من حدود 

صد آل الصحافة انه نذير نمطية تتر. فما تقرر للصحافة الفرنسية في لبنان ال يعنيها وحدها. الغيتو
  فهل من يقول ال؟. في لبنان، أآانت مكتوبة ام مرئية
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