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�سناعة املركز الثقايف، اأي البنية امل�ؤ�س�سة 
واملرجعية  العملياتي  االطار  ت�سكل  التي 
الثقافية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  لتنظيم  احل��ا���س��ن��ة 
واملعل�ماتية  املعرفية  م�ست�ياتها  يف 
اال�سا�سيات  م��ن  ا�سبحت  واالع��ام��ي��ة، 
الثقافية   للفاعليات  املحركة  وامل�جهات 
هي  مثلما  وم�ساريعها،  براجمها  وتبني 
امل�س�ؤولة كناظم يف تاأمني م�سادر التنمية 
الثقافية، وجت�سري العاقة بني امل�ؤ�س�سات 
والبحثية  والتعليمية  االعامية  الثقافية 
ال���داخ���ل ويف اخل�����ارج، خ��ا���س��ة يف  يف 
ويف  وحتديثها  املعل�مات  ت��داول  جم��ال 
هذا  ان  اذ  اال���س��ت��ب��ي��ان��ات،  تنظيم  جم��ال 
عن  امل�س�ؤولة  اجلهة  ه�  �سيك�ن  املركز 
اجله�د  هذه  وا�ستثمار  وت��سيع  تفعيل 
يعززالفاعلية  م��ا  ان��ت��اج  وع��ن  الثقافية، 
اجلهات  وب���ني  اجل��م��ه���ر،  ب��ني  الثقافية 
امل�ستفيدة، واجلهات امل�ستثمرة لت�سكات 

االقت�ساد الثقايف.

ال�سفرة  دور  متثل  اخ��ذت  الفاعلية  ه��ذه  
الثقايف  امل��ن��ج��ز  مت��ن��ح  ال���ت���ي  امل�����ل����دة 
ح�س�ره وق�ته واثره وجدواه احلقيقية 

يف بنية االقت�ساد الثقايف..
ومن اجل ان يك�ن املركز الثقايف حافظا 
ان  ل��ه  ينبغي  وب��راجم��ه،  عمله  ل�سياقات 
من  املزيد  الإنتاج  ا�ستعدادا  االك��ر  يك�ن 
ال�����س��ف��رات، ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ع���رّ ع��م��ا حتمله 
االثر  لها  وام��ك��ان��ات  ر�سائل  م��ن  الثقافة 
احلقيقي يف تنظيم امل�س�ؤوليات ال�طنية 
يف ت�سكيل منظ�مات الثقافة وم�ؤ�س�ساتها 
ل�سروط   حيازتها  عن  ناهيك  وخطاباتها، 
لكل  وا�ستجابتها  املهنية،  اال�ستقالية 
التحديات التي جتعل من الثقافة م�سدرا 
اجلديد،  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ن��ظ��ام  ل��ت��ع��زي��ز 
ال�طني  ال�سيا�سي  امل�سروع  ق�ة  وا�سناد 
عن  ف�سا  وم�ؤ�س�ساتها،  للدولة  امل��دين  
الت�ليد  اآل��ي��ات اال���س��ت��م��رار يف  ح��ي��ازت��ه  
والت�ا�سل والتفاعل، الن اي مركز ثقايف 
يك�ن  ان  الي��ع��دو  الفاعلية  ه���ذه  خ���ارج 

مركزا ميتا. 
واح�سب ان ال�سروع ب�سناعة مركز ثقايف 
يرتبط بهذه اجلهة او تلك، خا�سة اجلهات 
نقطة  ه�  �سيك�ن  والبحثية،  االكادميية 

التح�ل اىل �سناعة بنيات جديدة وحرة 
اليات  ويف  واملهنية  التنظيمية  بتقاليدها 
اي�سا اىل م�سدر  عملها، والتي �ستتح�ل 
وا�ستثماراملعل�مات،  وت��داول  لت�س�يق 
اعامية  �سيا�سات  ر�سم  يف  وللم�ساعدة 
والت�س�رات  باال�ستبيانات  وا�سنادها 
وامل��ع��ط��ي��ات ال��ت��ي ت��ع��زز ف��اع��ل��ي��ة ر�سم 
اخلطط ال�طنية واتخاذ امل�اقف املنا�سبة 
اخطار  مل���اج��ه��ة  االه��ل��ي��ة  ال���ت���ي مت��ل��ك 
االعامي  وال��ع��ن��ف  االع���ام���ي  االره�����اب 
التنظيم  واع��ت��م��اد  االع��ام��ي  والت�سليل 
املعل�مات  ت���داول  ع��ن  امل�����س���ؤول  العلمي 
ال�سراعات  من  ج��زءا  الي�م  باتت  والتي 
ال��دول��ي��ة، خ��ا���س��ة ان ه��ن��اك ال��ك��ث��ري من 
���س��ي��اق��ات ال��ع��م��ل امل��ه��ن��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة التي 
الناظم  او  املركز  ه�ية  حتديد  يف  تدخل 
ت���رددات  على  ال�سيطرة  على  امل�����س���ؤول 
البث، وعلى اعطاء الرتاخي�ص لهذا البث، 
النقل  نظم  جم��ال  يف  الرتاخي�ص  وكذلك 
طريق  او  الكيبل  طريق  عن  املعل�ماتي 
االنرتنت،  وخ��دم��ات  النقالة،  ال��ه���ات��ف 
اإجرائيًا  يف عمل  كل  �سياقا  وال��ذي بات 
الدول التي تبحث عما يدمي  اقت�سادياتها 
كم�سدر  واالت�سالية  واالعامية  الثقافية 
عن  ناهيك  ال�طنية،  تنمياتها  يف  مهم  
ال�طني  االم����ن  ح��ف��ظ  يف  م�����س���ؤول��ي��ات��ه 

الثقايف واالإعامي..
برامج  �سناعة  من  ج��زء  ه�  املركز  ه��ذا   
التح�ل، وجزء من فكرة حترير املعل�مة 
ال�سيطرات  امن��اط  من  واخل���  والفكرة 
التقليدية  امل��رج��ع��ي��ات  ذات  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
احلك�مية وااليدي�ل�جية، او التي تع�د 
االعامي  ال��ط���ق  دول  اىل  مبرجعياتها 
والتي  وال������دويل،  واالق��ل��ي��م��ي  ال��ع��رب��ي 
ان��ت��اج االخ���ب���ار م�جهات  ع��ل��ى  ف��ر���س��ت 
خ��ارج��ي��ة ���س��اغ��ط��ة، حت���ل��ت ف��ي��م��ا بعد 
م��ا �سللت  ك��ث��ريا  دع��ائ��ي��ة  م���ج��ه��ات  اىل 

ناهيك  واخلارجي،  الداخلي  العام  الراأي 
ال�طني  ال���ع��ي  تزييف  يف  دوره���ا  ع��ن 
ال�سيا�سي  امل���رك���ز  م��ف��اه��ي��م  وت��ك��ري�����ص 
اىل  حت�ل  وال��ذي  ال�سيا�سي  واال�ستبداد 
املعل�مات   انتاج  �سلطة  راأ�سمال  �ساحب 

والروة والعنف..
لتداول  ال��ف��اع��ل��ة  امل������س���ع��ي��ة  احل���ي���ازة 
�سرط  بامتاك  ا�سا�سا  تقرتن  املعل�مات 
م�س�ؤولية  امل�س�ؤولية،  ه��ذه  يف  ال���ع��ي 
بنية  اىل  ال���ث���ق���ايف(  )امل����رك����ز  حت����ي���ل 
م�ؤ�س�سية حرة لها حيازة الت�ليد وان�ساج 
على  القائم  ال�طني   االع��ام��ي  اخلطاب 
وجتاوز  ا�سافة  عملية  الثقافة  ان  ا�سا�ص 

وت�ليد دائمة..
اي�سا من دور  اأن ينتقل  املركز ميكن  هذا 
ال�حدات  تاريخ  املنت)  �سعة  اىل  الهام�ص 
العراقية  �سحفنا  يف  الثقافية  واالق�سام 
وحتى  ووزاراتنا  الر�سمية  وم�ؤ�س�ساتنا 
يف  دائ���م  بهام�ص  ق��ري��ن��ة  ه��ي  جامعاتنا 
اخلطاب االعامي( اذ تخ�سع اىل القيا�ص 
الر�سمية  التقليدي بت��سيفاتها  االعامي 
اكر من خ�س�عها اىل الت��سيف الثقايف 
تهيئة  يف  ي�سهم  االن��ت��ق��ال  ه���ذا   . ال��ع��ام 
جماالت وا�سعة  للمركز الثقايف يف �سناعة 
بيئته الثقافية)�سناعة القرار+ ا�ستقالية 
القرار،  تنفيذ  مت���ي��ل  م�����س��ادر  ال��ق��رار+ 
للماكات  الفاعلية  املهنية  اخل�س��سية 
االدارية والتنظيمية والتحريرية+ فر�سة 
اآفاق  اخل�ات+  وتنمية  للتدريب  وا�سعة 

جديدة لتنفيذ ال�نامج الثقايف( 
يف  اي�سا   �ست�سهم  الفاعلة  االنتقالة  هذه 
يف  املكر�سة  ال��ع��ادات  م��ن  الكثري  تغيري 
�سناعة  عادات  الثقافية،  م�ؤ�س�ساتنا  عمل 
ماه�  على  واال�ستغال  االف��ق��ي،  ال��رتاك��م 
باأمناط  الثقايف  اخلطاب  وح�سر  منجز، 
اجلهد  �سيحمل  اذ  ال��ك��ت��اب��ة.  م��ن  معينة 
الثقايف م�س�ؤولية االنفتاح على ف�ساءات 

ومعل�ماتية   وف��ك��ري��ة  م��ع��رف��ي��ة  ث��ق��اف��ي��ة 
انتاج  على  ال��ق��درة  لها   الطيف،  وا�سعة 
امل���زي���د م���ن اال���س��ئ��ل��ة وامل��ع��ط��ي��ات التي 
�ستام�ص ركامًا ط�يًا من)امل�سك�ت عنه( 
يف ثقافتنا العراقية التي هر�ستها العقائد 
ال�سرية، وايدي�ل�جيات الرعب، وعقانية 
املراكز  و���س��ط���ة  ال��ب��ائ�����س��ة  احل��ك���م��ات 

ال�سيا�سية واالمنية وااليدي�ل�جية.
ه���ذا ال��ت��ح���ل احل���اد وامل��غ��ام��ر ق��د يبدو 
اال�سا�ص  ميثل  لكنه  البع�ص،  ع��ن  حلما 
التح�ل  اآل��ي��ات  تعتمده  ان  ينبغي  ال��ذي 
ت�سبط  التي  الدولة  اجلديدة،  الدولة  يف 
ال�امج  ع��م��ل  ا���س��ا���ص  ع��ل��ى  م�����س��ارات��ه��ا 
وامل�ساريع وامل�ؤ�س�سات والق�انني، ناهيك 
م�اجهة  باجتاه  نزوعا  �سيك�ن  ان��ه  عن 
احلريات  غياب  ازم��ات  من  ط�يل  تاريخ 
االفكار  ع��ن  ال��ت��ع��ب��ري  ال��ع��ام��ة وح���ري���ات 
�سيطرة  وازم����ات  امل��ع��ل���م��ات،  وت����داول 
ج�سد  يف  ط��اع��ن��ة  ق��ه��ري��ة  ثقافية  امن���اط 
�ستك�ن  والتي  اخل��ط��اب،  وج�سد  املكان 
امل�اجهة،  فاعلية  م��ن  ج��زءا  بال�سرورة 
املراكز  االزم��ات، وهيمنة  تاريخ  م�اجهة 
اال�ستبدادية  ال�سلطات  وامناط  القمعية، 
والديكتات�رية، ف�سا عن م�اجهة املكان 
التفكري  وامن��اط  العفن  واجل�سد  العفن، 
ازمة  ثقافة  لنا  انتجت  التي  املحب��سة 
بتابعية  معل�لني  ازم���ة  ومثقفي  دائ��م��ة 
االيدي�ل�جي،  واملركز  ال�سلط�ي  املركز 
ا�سهم�ا  ق��د  منهم  ك��ث��ريون  ك��ان  لا�سف 
املركز  و����س���االت  ث��ق��اف��ات  ت��ك��ري�����ص  يف 
والعنف  احل���رب  ودع��اي��ات  ال�سلط�ي، 
االج��ت��م��اع��ي واالم����ن����ي وا���س��ت��ب��دادات��ه 
والدور  النمط  ذات  ه�  واالآن  املعروفة، 
اخلطابات  مثقفي  بع�ص  ميار�سه  ال��ذي 
االيدي�ل�جية  وال���دع���اي���ات  االع��ان��ي��ة 
يتبن�ن  مم��ن  التلفزي�نية  والتحليات 
خطاب العنف واالرهاب واالكراه، الن هذا 

اخلطاب املاأزوم �سيظل ه� ج�هر وعيهم 
امل�س�ه، لذا تبدو احلاجة اىل انتاج املركز 
ال��ث��ق��ايف اجل��دي��د ه���ي  احل��اج��ة الازمة 
اآفاق  وت��سيع  املهيمنات  تاريخ  لتفكيك 
املجال االنط�ل�جي الذي ينبغي الن�سال 
لكي  وثقافيا  واخاقيا  ان�سانيا  اجله  من  
ننزع عنا الكثري من اغطية الرمل واغطية 
اليبا�ص، وان نك�ن اكر دربة للتعاطي مع 

ا�سئلة امل�ستقبل وا�سكاالته..
�سناعة املركز الثقايف، امل�ؤ�س�سة الثقافية، 
الثقيلة  ال�سناعات  هي  الثقايف،  اخلطاب 
الفاعلية  ال��ي��ه��ا  ت�سعى  ان  ينبغي  ال��ت��ي 
خطر)الردة(  مل�اجهة  العراقية  الثقافية 
وخطر العنف واالرهاب، وخطر التم�يت 

الثقايف.
يف �س�ء هذا الت�س�ر يك�ن املركز الثقايف 
ال�طني املدين واحلر ه� التمثل جل�هر 
وحترير  اوال،  امل���ؤ���س�����س��ات  دول���ة  ب��ن��اء 
املركز  م��ن  واالخ��ب��ار  املعل�مات  �سناعة 
القمعي االيدي�ل�جي القدمي ثانيا، ناهيك 
االنحياز  ه�   �سيك�ن  املركز  هذا  ان  عن 
ال�ست�سراف �سناعة جديدة لتقاليد ثقافية 
يف  دوره  وتعزز  التغيري  فاعلية  ت�سرعن 
البنيات االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية 
والرتب�ية والتعليمية،  مثلما تعزز فاعلية 
التح�ل والعمل باجتاه  تاأمني املزيد من 
اال�ستغاالت الثقافية التي لها ق�ة االإزاحة 

والتفكيك، وق�ة امل�اجهة..
يف  خا�سة  الثقايف،  املركز  انتاج  ظاهرة 
ت���اج��ه �سع�بات  ق��د  االع��ام��ي  ج��ان��ب��ه 
�سنعها  التي  الثقيلة  الرتكات  بفعل  جمة 
وااليدي�ل�جي  ال�سيا�سي  اال���س��ت��ب��داد 
كذلك  الظاهر  يف  تبدو  وق��د  واالع��ام��ي، 
يف  اليها  نظرنا  اذا  كر  مريدين  با  انها 
على  الثقافية  ال��ع��ادات  ماكر�سته  �سياق 
الن�ع  م�ست�ى  وعلى  ال��ق��راءة،  م�ست�ى 
وعلى  املطب�ع،  م�ست�ى  وعلى  الثقايف، 

م�ست�ى ت�جهات �ساحب القرار الثقايف 
االي��دي���ل���ج��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وال���ذي 
�سناعة  ع��ن  الكاملة  امل�س�ؤولية  احتكر 
االنحياز  لكن  الثقافية.  الب�ساعة  وتداول 
اىل  واإرادة  وم�س�ؤولية  ووع��ي  ب��اإمي��ان 
باعتباره  عنه  وال��دف��اع  اجل��دي��د  الت�جه 
م��ع��ط��ى م���ن م��ع��ط��ي��ات ال����اق���ع اجل��دي��د، 
لها ع�  والناجعة  الفاعلة  ال�سبل  واإيجاد 
الذي   ه�  اجل��دوى  ودرا���س��ات  التخطيط 
و�سيك�ن  ا�ستغاالته،  وي��ري  �سيعززه 
التي  الفاعلة  للق�ة  بالتايل  م�سدرا مهما 
انتاج  ث��ق��اف��ة  ال��ي���م،  ثقافتنا  حتتاجها 
االن�����س��ان واحل���ري���ة  وال���ع��ي وال��روؤي��ة 
والق�ة االيجابية، وكذلك م�سدرا لتط�ير 
املتعدد  االعام  يف  املهني  العمل  �سياقات 
للنظام  خا�سعا  يعد  مل  وال��ذي  واملتن�ع، 
املركزي القدمي الذي جعل �سناعة االعام 
�سناعة  ح��ال  حالهما  الثقافة  و�سناعة 
العنف والقرار ال�سيا�سي اجزاء التنف�سل 

عن ج�سد ال�سلطة.
هذا  راف��ق��ت  التي  التجليات  اب��رز  م��ن  ان 
واج���راءات���ه،  العمل  اآل��ي��ات  يف  ال��ت��ح���ل 
املراكز  بت��سيف  يتعلق  فيما  وخا�سة 
ال��ن��ظ��ر اىل وظيفة  ت��غ��ري  ال��ث��ق��اف��ي��ة، ه��ي 
تنمية  يف  ودوره����ا  ومنتجاتها  الثقافة 
النظر  وكذلك  العراقي،  االن�ساين  العقل 
خطاباته  وامن����اط  االع����ام  وظ��ي��ف��ة  اىل 
اكر  ادوار  ايجاد  على  والعمل  املتعددة، 
حراك  تنظيم  يف  ومهنية  وق���ة  فاعلية 
التي  تلك  اجل��دي��دة،  اال�سئلة  ومعطيات 
تام�ص تاريخًا ط�يًا من امل�سك�ت عنه يف 
اطاق  وامكانية  العراقية،  ثقافتنا  تاريخ 
يف  البحثية  للم�ؤ�س�سات  خا�سة  الطاقات 
الن  خ��ا���ص  ب�سكل  ال��ع��راق��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 
الثقافية،  تك�ن هي)ن�اتات( هذه املراكز 
الن اجلامعة كم�ؤ�س�سة اكادميية وتعليمية 
التي  والكفايات  املجاالت  متلك  وثقافية 

ت�ؤهلها الأداء هذه االدوار. 
ت��سيفه  م��ن  ال��ث��ق��ايف  امل��ك��ز  حت��ري��ر  ان 
اول  ه���  ال��ق��دمي  التابعي  ودوره  ال��ق��دمي 
اخل���ط����ات)ال���ث����ري���ة( ال���ت���ي مي��ك��ن ان 
�سناعة  لفاعلية  ال�����س��روع  خ��ط  ت�ؤ�س�ص 
ت�سندها  التي  الثقافة  امل�ستقبل،  ثقافة 
التخيات  ول��ي�����ص  واالف���ك���ار  امل��ع��ل���م��ات 
ان  واعتقد  فقط،  والفرمانات  واالوام���ر 
العمل على ادماج جه�د كبرية يف �سياقات 
عمل كبرية �سيك�ن  اي�سا ان�ساجا لفكرة 
�سناعة املركز الثقايف، الن ت�سظية العمل 
وت�سظية االدوار ال�سغرية يف م�ؤ�س�سات 
تقليل  اىل  اي�سا  �سي�ؤدي  متجان�سة  غري 
قيمة االثر والفاعلية التي ميكن ان ي�ؤديها 
املركز الثقايف اجلديد، ف�سا عن �سناعة 
املركز الثقايف ميكن ان تك�ن  قرينا بعمل 
ان  خا�سة  الكبرية،  االعامية  م�ؤ�س�ساتنا 
ة  جدرّ اثبتت  وعربية  عاملية  جتارب  هناك 
االه��رام واخبار  الت�جه مثل جريدة  هذا 
اىل  حت�لتا  وال��ل��ت��ني  امل�سريتني  ال��ي���م 
واال�ستبيانات  للمعل�مات  مهمة  مراكز 
واال�ستثمار املعل�ماتي وتدريب الكفاءات 
االخ���رى.  امل���ؤ���س�����س��ات  عمل  ت�سند  ال��ت��ي 
واعتقد ان م�ؤ�س�سات اعامية مثل ال�سباح 
ل�سناعة  ال��ق��درات  متلك  والبيان  وامل��دى 
الفاعلة..لي�ص يف جمال  املراكز  مثل هذه 
فقط  وامل�ستقل  احل��ر  االع��ام��ي  االن��ت��اج 
اعامية  �سناعات  بناء  جم��ال  يف  وامن��ا 
تعزيز  يف  وح��ري��ت��ه��ا  ا�ستقالها  ي�سهم 
جديد،  عام  راأي  �سناعة  يف  االع��ام  دور 
املا�سي،  ام��را���ص  م��ن  متحرر  ع��ام  راأي 
ان  وميكن  وامل�ستقبل،  باحلا�سر  ويثق 
اخطار  م���اج��ه��ة  يف  م��ه��م��ا  دورا  ي��ل��ع��ب 
اآثارها  من  الكثري  علقت  كبرية  وحتديات 
و�سنعت  االج��ي��ال  ذاك���رات  يف  الكارثية 
الكثري من هم�مهم واحزانهم وزماناتهم 

املجروحة..

هناك تاريخ للفكر الب�سري يتك�ن من:
1- الع�سر الغريزي: الذي اأنتج االأ�سط�رة 

وال�سحر واالأديان.
2- الع�سر املادي: الذي اأنتج التعامل مع 

ة. املاديات وال�س�ائل والغازات والذررّ
3- الع�سر التجريدي:  ه� ع�سر التعامل 
نعي�ص  ال���ذي  الع�سر  وه����  امل��ع��رف��ة   م��ع 

بداياته امل�سيئة.
نحن نعي�ص يف بداية ع�سر ثاثية: العقل 

– ال�اقع.  – املعل�مات 
املعل�مات  ا�ستهاك  ه�ع�سر  ع�سرنا، 
واملعرفة ال�سديد ال�سرعة والقدرة العظيمة 

على اإنتاجها 
 ه���ن���اك م����ا ي�����س��م��ى ب��ت��ط��ع��ي��م احل���ي����ي 

بال�سناعي حاليًا.
االإن�سان  ت��ع��اون  ه��ي  االأوىل:   امل��رح��ل��ة 
يق�م  ال��ذي  االآيل،  االإن�سان  مع  احلقيقي 
من  الكثري  يف  احلقيقي  االإن�����س��ان  م��ق��ام 
االأم�ر، وقد يلغي دوره متامًا يف املرحلة 
اإال  االإن�����س��ان  يحتاج  ال  بحيث  ال��ق��ادم��ة، 
ل�سغط زر معني ليكمل هذا االإن�سان االآيل 

العمل كامًا.
ل يف عاقات االإنتاج مل ي�سبق له  هذا حت�رّ

مثيل، علينا كماديني علميني اأن ننتبه له.
امل���رح���ل���ة ال����ث����ان����ي����ة:  ه����ي م���رح���ل���ة ما 
 -cyborgenization"�������������ب ي�سمى 
ال�سرجنة،  او   " ال�سيب�رجينايزي�سن 
يقف  االآيل،  مع  الع�س�ي  يتداخل  حيث 
ال�سائدة  واالأخ��اق  والتقاليد  الدين  االآن 
على  تعتمد  وه��ي  تنفيذها،  دون  ح��ائ��ًا 
اأي   – اجلينات  هند�سة  اليه  ت��سلت  ما 

الهند�سة ال�راثية –
ثقافيًا  مطلبًا  لي�ص  لدينا،  العقل  جتديد 
ن�ستطيع  كذلك،حتى  تنم�يًا  بل  فح�سب، 
وكذلك  باقتدار  املعل�مات  ع�سر  ا�ستقبال 

اإنتاجها اأي�سًا.
وجمهرة  للمعرفة  كاملة  عدة  المنلك  نحن 

العق�ل لدينا حتت م�ست�ى التحديات. 

 – ثقافتنا  فكرنا-  تط�ير  ا�سرتاتيجية 
اإعامنا  يف ع�سر املعل�مات:

1- االأ�سرتاتيجية ال�سيا�سية: حرية الفكر 
والتعبري.

النظر  االقت�سادية:  االأ�سرتاتيجية   -2
اقت�سادية  كم�ارد  واالإع���ام  الثقافة  اىل 

تنم�ية.
اللغة  اعتبار  الثقافية:  االإ�سرتاتيجية   -3
باملعنى  وا�ستخدامها  اأ�سا�سية  كركيزة 
ل��ل��ت���ا���س��ل املعريف  ك�����اأداة  ل��ه��ا،  ال��ف��ع��ل��ي 

والنظر للثقافة ك�سيا�سة – اقت�ساد معًا
النظر  االإع��ام��ي��ة:  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة    -4
ل����اإع����ام  ك��م�����س��روع ت��ن��م���ي وت��رب���ي 
متخلفًا  ترفيهيًا  ولي�ص  م�جه  وترفيهي 

وتهريجيًا - ف��س�يًا اأو دوغماتيًا.
التخل�ص  ال��رتب���ي��ة:  االإ�سرتاتيجية   -5
واالأعمى  ال�سلبي  والتلقي  التلقني  اآفة  من 
للمعل�مات واإطاق حرية البحث والنقا�ص 
يف امل�����س��ل��م��ات وت����ن����اول امل��ح�����س���رات 
واملحرمات وو�سعها حتت املجهر العلمي 

واملنطق العقلي.
العامل  يف  الثقافة  م�ست�ى  على  متت  لقد 
املتط�ر عدة قفزات مهمة، اإبتداء من بداية 
بينما  ه���ذا،  ي�منا  حتى  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن 
احلجاب  مثل  ب��ام���ر  نفكر  نحن  الن���زال 
وحتى  املتع�سبة  والق�ميات  والطائفية 

الع�سائرية واملناطقية.
بداأت  مفاهيم  هناك  الذهني:  الراأ�سمال 
الثقافة،  ���س��ن��اع��ة  م��ث��ل:   ع��امل��ن��ا،  ت��غ��زو 
�سباق  الفكرية،   امللكية  املعرفة،  اقت�ساد 
الت�سلح املعل�ماتي. وهذه عبارات م�ستلرّة 
ملكية،  مثل:  ال�سيا�سي،   - االقت�ساد  من 

�سناعة، اقت�ساد، �سباق ت�سلرّح.

مميزات الفكر احلديث هي:
اإىل  ف��ق��ط  الي�ستند  خ��ط��ي:  غ��ري  ف��ك��ر   -1
واالأح����داث،  ال��ظ���اه��ر  وت��اح��ق  ت�سل�سل 
وغري  املفاجئة  املتغريات  مع  ينم�  لكنه 

املت�قعة ويحاول ا�ستيعابها
2- فكر غري ثنائي: مثل: مادية – مثالية، 
– ذات����ي، واق��ع��ي - خيايل،  م������س���ع��ي 
بل  م�جب.   – �سالب  م�سم�ن،   – �سكل 
من  الثنائية  ه��ذه  م��اب��ني   اىل  ينظر  فكر 

تن�ع وتدرج واحتماالت.
التكيف  �سريع  فكر  ج��ام��د:  غ��ري  فكر   -3
واحلركة، يرى ال�اقع ابتداء من املا�سي 
واحلا�سر وي�ست�سرف امل�ستقبل، ويتحرك 

مع الزمن ب�سكل مرن.
4- فكر غري تخ�س�سي: اليح�سر اهتمامه 
امل�ا�سيع  يعت�  بل  واح��د  م��س�ع  يف 
املختلفة  متداخلة يف نف�ص ال�قت وت�جد 
التي  قن�ات فيما بينها ويحطم احل�اجز 

تع�ق ذلك.
���س��ل��ب��ي: يدر�ص  ه���  ي��ه��ت��م مب��ا  ف��ك��ر    -5
املخالف – النفي – املعار�ص ملا ه� �سائد 

ومتعارف عليه ويحلل اأ�سباب وج�ده.
هناك �سلبيات عديدة يف عاملنا، جندها يف 
الفل�سفة  يف  والريا�سيات،  الباي�ل�جي 
وعلم  الطبيعية  ال��ع��ل���م  واالأف����ك����ار،يف 
النف�ص،يف الدماغ الب�سري، حيث الن�سف 
من  االأي�سر  اجلانب  على  ي�سيطر  االأمي��ن 
اجل�سم واالأي�سر على اجلانب االأمين، يف 

الفن الخ.

مالحظ�ت ع�مة:
– االإعام،  املعرفة   - الفكر   - الثقافة   -1
متلك خا�سية غري م�ج�دة يف غريها من 
الظ�اهر  وهي انها تنم� بقدر ا�ستخدامنا 
ت�ستهلك  التي  االأخ���رى  امل����اد  عك�ص  لها 

وتب�ر باالإ�ستعمال. 
2-  تكن�ل�جيا الع�سر ال�سناعي: انتجت 
لنا التل�ث – اال�سطهاد وا�ستغال الب�سر 
ترافقها  باإ�سل�ب عنيف  والطبيعة،  للبيئة 
واملعتقدات  والغيبية  ال��دي��ن��ي��ة  االأف���ك���ار 

امليتافيزيقية املختلفة.
اأنتجت  3-  تكن�ل�جيا ع�سر املعل�مات: 
ل��ن��ا ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ذك���ي���ة – ���س��ف��اف��ة – 
ح�سارة   – تدريجي  للعنف  ا�سمحال 
ال�����س��ف��ر وال�����اح����د وه����ي ت��ع��ت��م��د على 
والدرا�سات  العلمية  واملعارف  البيانات 
امل������س���ع��ي��ة وت��ن��ح�����س��ر ف��ي��ه��ا االأف���ك���ار 

الغيبية والاعلمية.
4-  العامل احلديث يبحث عما ه� جديد 

و نحن نبحث عن كل ما ه� قدمي.

يف جمتمعن� اليوم جند م� يلي:
اأمي  غالبيتهم من  1- 40% من البالغني 

الن�ساء.
2 - 50%  من االأطفال بدون مدار�ص.

3 -  60%  من عمالنا مهددون بالبطالة.
وال�سلفي  الغيبي  ال��ف��ك��ر  �سيطرة   -  4

والطائفي.
واملديني  التحرري  للفكر  اإنح�سار   -5

احلديث.
6- اإنح�سار الفكر ال�سي�عي والي�ساري.

ال���دمي����ق���راط���ي���ة  اجل���ب���ه���ة  غ���ي���اب   -7
والعلمانية احلقيقية.

ط��رف��ي��ه��ا  ب�����ني  احل������داث������ة  ازم��������ة   -8
عندنا  الي�سارية  احلركة  امل��س�عيني: 
متييز  دون  ال���غ���رب  ���س��د  وق��ف��ت  ال��ت��ي 
ال����ذي ���س��ان��د الق�ى  امل��ت��م��دن  وال���غ���رب 
الرجعية والدينية واالإقطاع، على ح�ساب 
وا�ستمرار  جمتمعنا،  يف  احلية  الق�ى 

الغرب  حت�ل  ان  بعد  حتى  القطيعة  هذه 
اىل ما بعد ك�لنيايل 

بلدان  واآث��اره��ا على  ال��ب��اردة  9- احل��رب 
ال��ع��امل ال��ث��ال��ث وح���رك���ات ال��ت��ح��رر فيها 
وا�ستنزاف طاقاتها على �سراع مل تكن فيه 

طرفاُ مبا�سرًا ومعنيًا بتناق�ساته الفاقعة.
10- حراجة م�قف الطبقة العاملة الي�م 
العلمية  ال��ث���رة  اأع��ت��اب  على  نقف  ونحن 
الثانية واال�ستخدام ال�ا�سع للتكن�ل�جيا 
نف�ص  الطبقة  ه��ذه  متلك  فهل  امل���جم��ة،  
ع�سر  التا�سع  القرن  نهاية  يف  م�ا�سفاتها 

وبداية القرن الع�سرين؟.
ات�سايل،  ح���ي����ان  االإن�������س���ان  ان  ي���ق���ال 
ي�سل  اأن  ا�ستطاع  االت�����س��ال  وب�ا�سطة 
اىل ما و�سل اليه، امل ترونه يحاول �س� 

اأقطار ال�سماوات واالأر�ص؟
لات�سال  حم��اوالت  عن  عبارة  فتاريخه، 

باالآخر: املجتمعات – الطبيعة – الك�ن.
التي  ه��ي  ال�سابق،  يف  املعابد  كانت   -1
تن�سر املعرفة – الدينية طبعا-  بني النا�ص 
ال  وخمط�طات  حمف�ظة  كتب  ب�ا�سطة 
ثابتة  معل�مات  وه��ي  اجلمه�ر  ي�سلها 
املعابد  �سدنة  ويحر�ص  ومقد�سة  التتغري 
على اإخفائها عن متناول يد النا�ص، لتبقى 
باعتبارهم  م�����س��ت��م��رة،  عليهم  هيمنتهم 
وهذا  عنهم،  اال�ستغناء  ميكن  وال  حكماء 
ما نراه لدى دعاة القدا�سة من رجال الدين 

عندنا. 
2-  جاءت املدار�ص لن�سر املعرفة املختلطة 

ت  ف��سعرّ النا�ص،  بني  ودينية(،  )علمية- 
دائرة املتعلمني ن�سبيًا.

املكتبات،  واإنت�سار  الطباعة  ظه�ر    -3
املعرفة  ت��سيع  يف  املجتمعات،�ساهم  يف 
املعابد  رج�����ال  ه��ي��م��ن��ة  م���ن  وخ���روج���ه���ا 
املختلفة واملعاهد التي كانت تفر�ص ن�عًا 

من التعليم امل�مج على طارّبها.
الطباعة  وانت�سار  ال�سحافة،  ظه�ر    -4
ع من املعرفة وقلل ن�سبيًا من  ال�سعبية، و�سرّ
االأمية وجعل املعرفة واالأحداث اأكرت�فرًا 

من ال�سابق.
اإي�سال  يف  امل��ه��م  ودوره  ال���رادي����    -5
احل�س�ل  واإمكانية  واالأخبار  املعل�مات 
على املعل�مة يف اي وقت، دون رقيب اأو 

ح�سيب.
6- ال�سينما ودورها املهم يف تفجري وعي 
من  امل�ستفيدين  دائ���رة  وت��سيع  النا�ص 
املعل�مات  واالأفام ال�ثائقية والدرامية، 
ال��ت��ي حت��ل��ل ف��ي��ه��ا ال��ت��اري��خ واالأح������داث 
وامل�ساعر والتي تبثها من �سا�ستها الف�سية 

ثم املل�نة بعد ذلك.
الكلمة  ب��ني  ج��م��ع  ال���ذي  ال��ت��ل��ف��زي���ن   -7

وال�س�رة، يف تناول املعل�مة.
الذي جمع  الغريب  االأنرتنيت وعامله    -8
واملكتبات  وال��ك��ل��ي��ات  امل��ع��اه��د  و  امل��ع��اب��د 
وحتى  وال�سحافة  والتلفزي�ن  والرادي� 

ال�يد والهاتف.
الثقافة  م�قع  يحتل  الي�م  االإعام  اأ�سبح 
�سابقًا واأ�سبحت الثقافة تابعة لاإعام يف 

الي�م   عليه  يطلق  ولهذا  احل��ايل،  ع�سرنا 
ب�: )ثقافة امليديا(.  واإذا كان اأر�سط� يلقب 
يلقب  دي��زين  فها ه� وال��ت  االأول   باملعلم 

باملعلم االأعظم.
جانب  اىل  االف��رتا���س��ي  ال��ع��امل  ظه�ر   -9

العامل ال�اقعي.
واملكاين،  الزمني  الفا�سل  ان��ع��دام   -10
على  احل�س�ل  و  بال��س�ل  يتعلق  فيما 

املعل�مات وتداولها.

تن�ق�س�ت الإعالم:
1- بني االإعام واالإعان.
2- بني املعرفة والتجارة.
3- بني الرتفيه والتهريج.

اجلادة  العلمية  والرتبية  التنمية  بني   -4
وبني الدغماتية وال�سفاهات واخلزعبات 

وال�سع�ذة.
5- بني اخل�س�ع للدولة والتحرر منها.

الدفاع  وبني  االأنظمة  عن  الدفاع  بني   -6
عن م�سالح النا�ص.

واالإره��������اب  ال���ع���ن���ف  اإ����س���اع���ة  ب����ني   -7
وال�ئام  الت�سامح  اأفكار  وبني  وال�سغينة 

بني ال�سع�ب.
8- بني الراأي ال�احد وتعدد االآراء.

ال��ك���ى  ال�����ك����االت  ���س��ي��ط��رة  ب���ني    -9
واإم��ك��ان��ات��ه��ا ال��ه��ائ��ل��ة ووك�����االت االأن��ب��اء 
واملحا�سرة  ال�سحيحة  باإمكاناتها  املحلية 

باملمن�عات املختلفة.
اخلا�سة  االإعامية  امل���اد  اإنتاج  10-ب��ني 

وبني ا�ستقبالها من االآخر.
11- انعدام نظرية اإعامية وا�سحة املعامل 
الدمي�قراطية  كن�سر  املحلي،  اإعامنا  يف 
وق��ي��م احل��داث��ة وال��ت��م��دن، او ال��دف��اع عن 

العملية ال�سيا�سية، على �سبيل املثال.
البعيدة  اللينة  الق�ى  من  يعت�االإعام 
اخلطط و التاأثري والبطيئة االأثروحتتاج 
اىل زمن كاف لغر�ص التاأثري على املتلقي 
م��ن خ��ال ال��رتغ��ي��ب  واجل����ذب  امل�مج، 
الع�سكر  م��ث��ل  ال�����س��ل��ب��ة  ال���ق����ى  ع��ك�����ص 
واالقت�ساد وال�سيا�سة، التي التت�سامح يف 

تنفيذ خططها حلظات معدودة.
متامًا  خمتلف  ع�سر  االإع��ام،ه���،  ع�سر 
الي�م  فالف�سائيات  ال�سابقة،  الع�س�ر  عن 
عابرة  ال�س�اريخ  اإط��اق  من�سات  ت�سبة 
اإال  اإلينا  تر�سل  التي  امل���اد  وم��ا  ال��ق��ارات 
اأن  علينا  و���س���اري��خ  قنابل  ع��ن  ع��ب��ارة 

نت�خى تاأثرياتها ال�سلبية.

اأنظر اىل العب�رات الت�لية:
امل��غ��ر���س��ة،  املعارك   احل��م��ل��ة االإع��ام��ي��ة 
ال�امج  عنف  الثقايف،  الغزو  الكامية، 
االإعامي،  العدوان  القن�ات،  تبثها  التي 
ت��اآم��ر و���س��ائ��ل االإع����ام، االإع����ام امل�ساد، 
وغريها من العبارات املاأخ�ذة من قام��ص 

احلروب الع�سكرية.

لندن يف: 11اآي�ر 2008
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Opinions & Ideas�آر�ء و�أفكار

ترحب اآراء وافكار مبقاالت الكتاب وفق ال�س�ابط االآتية:
1 � يذكر ا�سم الكاتب كاما ورقم هاتفه وبلد االقامة .

2 � تر�سل املقاالت على ال�يد االلكرتوين اخلا�ص بال�سفحة:

Opinions112@ yahoo.com 

ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــ�ل ب لتــتــفــق  وقـــد   ، كــتــ�بــهــ�  نــظــر  وجـــهـــ�ت  عـــن  تــعــرب  الــ�ــســفــحــة  يف  ــــــواردة  ال الآراء 

في�سل لعيبي

علي ح�سن الفواز

�لفك����������ر - �لثق���اف�����ة – �لإع�������ام – �لو�ق�������ع

�����ص����ن�������������������اع��������������ة �مل�����رك�����������������ز �ل����ث����ق���������اف���������ي

مامح عامة لنمط التفكري يف ع�سر املعل�ماتمامح عامة لنمط التفكري عندنا

1- فكر ابتكاري1-  فكر تقليدي
2- فكر مفاهيمي2-  فكر �سطحي

3- فكر خايف – جديل3-  فكر دوغماتي                                       
4- فكر تفنيدي – ت�سكيكي4-  فكر ا�ست�سامي                                     
5- فكر علمي5-  فكر العلمي                                         
6- فكر منظ�مي6-  فكر دجمي                                          

7- فكر ا�ست�سرايف – تقدمي7-  فكر رجعي
8- فكر حد�سي - احتمايل8-  فكر قاطع                                           

9- فكر مبادر9-  فكر �سلبي 
10- فكر حمدد10- فكرغري حمدد

11- فكر مت�از11- فكرت�فيقي 
12- فكر جمعي12- فكر فردي

13- فكرع�ملي – منفتح13- فكر حملي – منغلق
14- فكربدائلي14- فكراأحادي   

15- فكر ح��سبي) ك�مبي�تروحا�س�ب(15- فكر �سردي ) اإن�سائي (                          
16- فكر ت�ا�سلي16- فكر انط�ائي                                      
17- فكر ت�ليدي17- فكرمتثيلي                                         


