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الآراء ال������واردة يف ال�����ص��ف��ح��ة ت��ع�بر ع���ن وج���ه���ات ن��ظ��ر ك��ت��اب��ه��ا  ،وق���د الت��ت��ف��ق ب��ال�����ض��رورة م���ع وج��ه��ة ن��ظ��ر اجل��ري��دة

الفكــــــــ��ر  -الثقـــافـــ��ة – الإعـــــ�لام – الواقـــــ��ع
�إذا اعتربنا الدماغ (املخ) هو" الهارد وير " ف�إن التفكري هو " ال�سوفت وير " ،ويف جمتمع
التعليم الذكي (جمتمع املعلومات)،ات�سع ح ّيز الذكاء من خالل الإن�سان اىل الأدوات
والآالت والأنظمة وامل�ؤ�س�سات .هناك ذكاء جماعي (جمعي) وذاكرة جمعية و�شبكة
�أع�صاب جمعية (الأنرتنيت) له وعيه وحتى الوعيه (الوعي مبا له من جتربة وعمل
ّ
وخزن – والالوعي مبا هو �سائد يف املجتمعات من عقائد وطقو�س وقيم و�آيديولوجيات).

هناك تاريخ للفكر الب�شري يتكون من:
 -1الع�صر الغريزي :الذي �أنتج الأ�سطورة
وال�سحر والأديان.
 -2الع�صر املادي :الذي �أنتج التعامل مع
املاديات وال�سوائل والغازات والذ ّرة.
 -3الع�صر التجريدي :هو ع�صر التعامل
م��ع امل �ع��رف��ة وه��و الع�صر ال ��ذي نعي�ش
بداياته امل�ضيئة.
نحن نعي�ش يف بداية ع�صر ثالثية :العقل
– املعلومات – الواقع.
ع�صرنا ،هوع�صر ا�ستهالك املعلومات
واملعرفة ال�شديد ال�سرعة والقدرة العظيمة
على �إنتاجها
ه� �ن ��اك م ��ا ي �� �س �م��ى ب �ت �ط �ع �ي��م احل �ي��وي
بال�صناعي حالي ًا.
امل��رح�ل��ة الأوىل :ه��ي ت �ع��اون الإن�سان
احلقيقي مع الإن�سان الآيل ،ال��ذي يقوم
م�ق��ام الإن �� �س��ان احلقيقي يف الكثري من
الأمور ،وقد يلغي دوره متام ًا يف املرحلة
ال �ق��ادم��ة ،بحيث ال يحتاج الإن �� �س��ان �إال
ل�ضغط زر معني ليكمل هذا الإن�سان الآيل
العمل كام ًال.
هذا حتوّ ل يف عالقات الإنتاج مل ي�سبق له
مثيل ،علينا كماديني علميني �أن ننتبه له.
امل ��رح� �ل ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة :ه� ��ي م ��رح� �ل ��ة ما
ي�سمى ب � � � � � �ـ"-cyborgenization
ال�سيبورجينايزي�شن " او ال�سرجنة،
حيث يتداخل الع�ضوي مع الآيل ،يقف
الآن الدين والتقاليد والأخ�لاق ال�سائدة
ح��ائ�ل ًا دون تنفيذها ،وه��ي تعتمد على
ما تو�صلت اليه هند�سة اجلينات – �أي
الهند�سة الوراثية –
جتديد العقل لدينا ،لي�س مطلب ًا ثقافي ًا
فح�سب ،بل تنموي ًا كذلك،حتى ن�ستطيع
ا�ستقبال ع�صر املعلومات باقتدار وكذلك
�إنتاجها �أي�ض ًا.
نحن المنلك عدة كاملة للمعرفة وجمهرة
العقول لدينا حتت م�ستوى التحديات.

ا�سرتاتيجية تطوير فكرنا -ثقافتنا –
�إعالمنا يف ع�صر املعلومات:
 -1الأ�سرتاتيجية ال�سيا�سية :حرية الفكر
والتعبري.
 -2الأ�سرتاتيجية االقت�صادية :النظر
اىل الثقافة والإع�ل�ام كموارد اقت�صادية
تنموية.
 -3الإ�سرتاتيجية الثقافية :اعتبار اللغة
كركيزة �أ�سا�سية وا�ستخدامها باملعنى
ال�ف�ع�ل��ي ل �ه��ا ،ك�� ��أداة ل�ل�ت��وا��ص��ل املعريف
والنظر للثقافة ك�سيا�سة – اقت�صاد مع ًا
 -4اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الإع�لام �ي��ة :النظر
ل�ل��إع�ل�ام ك �م �� �ش��روع ت �ن �م��وي وت��رب��وي
وترفيهي موجه ولي�س ترفيهي ًا متخلف ًا
وتهريجي ًا  -فو�ضوي ًا �أو دوغماتي ًا.
 -5الإ�سرتاتيجية ال�ترب��وي��ة :التخل�ص
من �آفة التلقني والتلقي ال�سلبي والأعمى
للمعلومات و�إطالق حرية البحث والنقا�ش
يف امل �� �س �ل �م��ات وت� �ن ��اول امل �ح �� �ض��ورات
واملحرمات وو�ضعها حتت املجهر العلمي
واملنطق العقلي.
لقد متت على م�ستوى الثقافة يف العامل
املتطور عدة قفزات مهمة� ،إبتداء من بداية
ال �ق��رن امل��ا��ض��ي حتى يومنا ه ��ذا ،بينما
الن ��زال نحن نفكر ب��ام��ور مثل احلجاب
والطائفية والقوميات املتع�صبة وحتى
الع�شائرية واملناطقية.
الر�أ�سمال الذهني :هناك مفاهيم بد�أت
ت �غ��زو ع��امل �ن��ا ،م �ث��ل�� :ص�ن��اع��ة الثقافة،
اقت�صاد املعرفة ،امللكية الفكرية� ،سباق
الت�سلح املعلوماتي .وهذه عبارات م�ست ّلة
من االقت�صاد  -ال�سيا�سي ،مثل :ملكية،
�صناعة ،اقت�صاد� ،سباق ت�س ّلح.
مميزات الفكر احلديث هي:
 -1ف�ك��ر غ�ير خ�ط��ي :الي�ستند ف�ق��ط �إىل
ت�سل�سل وت�لاح��ق ال�ظ��واه��ر والأح���داث،
لكنه ينمو مع املتغريات املفاجئة وغري

مالمح عامة لنمط التفكري عندنا

مالمح عامة لنمط التفكري يف ع�صر املعلومات

 -1فكر تقليدي
 -2فكر �سطحي
 -3فكر دوغماتي
 -4فكر ا�ست�سالمي
 -5فكر العلمي
 -6فكر دجمي
 -7فكر رجعي
 -8فكر قاطع
 -9فكر �سلبي
 -10فكرغري حمدد
 -11فكرتوفيقي
 -12فكر فردي
 -13فكر حملي – منغلق
 -14فكر�أحادي
 -15فكر �سردي ( �إن�شائي )
 -16فكر انطوائي
 -17فكرمتثيلي

 -1فكر ابتكاري
 -2فكر مفاهيمي
 -3فكر خاليف – جديل
 -4فكر تفنيدي – ت�شكيكي
 -5فكر علمي
 -6فكر منظومي
 -7فكر ا�ست�شرايف – تقدمي
 -8فكر حد�سي  -احتمايل
 -9فكر مبادر
 -10فكر حمدد
 -11فكر متواز
 -12فكر جمعي
 -13فكرعوملي – منفتح
 -14فكربدائلي
 -15فكر حو�سبي( كومبيوتروحا�سوب)
 -16فكر توا�صلي
 -17فكر توليدي

في�صل لعيبي

املتوقعة ويحاول ا�ستيعابها
 -2فكر غري ثنائي :مثل :مادية – مثالية،
م��و��ض��وع��ي – ذات ��ي ،واق �ع��ي  -خيايل،
�شكل – م�ضمون� ،سالب – موجب .بل
فكر ينظر اىل م��اب�ين ه��ذه الثنائية من
تنوع وتدرج واحتماالت.
 -3فكر غ�ير ج��ام��د :فكر �سريع التكيف
واحلركة ،يرى الواقع ابتداء من املا�ضي
واحلا�ضر وي�ست�شرف امل�ستقبل ،ويتحرك
مع الزمن ب�شكل مرن.
 -4فكر غري تخ�ص�صي :اليح�شر اهتمامه
يف مو�ضوع واح��د بل يعترب املوا�ضيع
املختلفة متداخلة يف نف�س الوقت وتوجد
قنوات فيما بينها ويحطم احلواجز التي
تعوق ذلك.
 -5ف�ك��ر ي�ه�ت��م مب��ا ه��و ��س�ل�ب��ي :يدر�س
املخالف – النفي – املعار�ض ملا هو �سائد
ومتعارف عليه ويحلل �أ�سباب وجوده.
هناك �سلبيات عديدة يف عاملنا ،جندها يف
البايولوجي والريا�ضيات ،يف الفل�سفة
والأف � �ك� ��ار،يف ال �ع �ل��وم الطبيعية وعلم
النف�س،يف الدماغ الب�شري ،حيث الن�صف
الأمي��ن ي�سيطر على اجلانب الأي�سر من
اجل�سم والأي�سر على اجلانب الأمين ،يف
الفن الخ.
مالحظات عامة:
 -1الثقافة  -الفكر  -املعرفة – الإعالم،
متلك خا�صية غري موجودة يف غريها من
الظواهر وهي انها تنمو بقدر ا�ستخدامنا
لها عك�س امل ��واد الأخ ��رى التي ت�ستهلك
وتبور بالإ�ستعمال.
 -2تكنولوجيا الع�صر ال�صناعي :انتجت
لنا التلوث – اال�ضطهاد وا�ستغالل الب�شر
للبيئة والطبيعة ،ب�إ�سلوب عنيف ترافقها
الأف �ك��ار ال��دي�ن�ي��ة والغيبية واملعتقدات
امليتافيزيقية املختلفة.
 -3تكنولوجيا ع�صر املعلومات� :أنتجت
ل �ن��ا ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ذك��ي��ة – � �ش �ف��اف��ة –
ا�ضمحالل للعنف تدريجي – ح�ضارة
ال �� �ص �ف��ر وال ��واح ��د وه ��ي ت�ع�ت�م��د على
البيانات واملعارف العلمية والدرا�سات
امل��و� �ض��وع �ي��ة وت�ن�ح���س��ر ف�ي�ه��ا الأف �ك��ار
الغيبية والالعلمية.
 -4العامل احلديث يبحث عما هو جديد
و نحن نبحث عن كل ما هو قدمي.
يف جمتمعنا اليوم جند ما يلي:
 %40 -1من البالغني �أمي غالبيتهم من
الن�ساء.
 %50 - 2من الأطفال بدون مدار�س.
 %60 - 3من عمالنا مهددون بالبطالة.
� - 4سيطرة ال�ف�ك��ر الغيبي وال�سلفي
والطائفي.
� -5إنح�سار للفكر التحرري واملديني
احلديث.
� -6إنح�سار الفكر ال�شيوعي والي�ساري.
 -7غ� �ي ��اب اجل��ب��ه��ة ال��دمي��وق��راط��ي��ة
والعلمانية احلقيقية.
 -8ازم�� � ��ة احل�� ��داث�� ��ة ب �ي��ن ط��رف �ي �ه��ا
املو�ضوعيني :احلركة الي�سارية عندنا
ال �ت��ي وق �ف��ت � �ض��د ال �غ��رب دون متييز
وال��غ��رب امل �ت �م��دن ال ��ذي ��س��ان��د القوى
الرجعية والدينية والإقطاع ،على ح�ساب
القوى احلية يف جمتمعنا ،وا�ستمرار

هذه القطيعة حتى بعد ان حتول الغرب
اىل ما بعد كولنيايل
 -9احل��رب ال �ب��اردة و�آث��اره��ا على بلدان
ال �ع��امل ال �ث��ال��ث وح��رك��ات ال �ت �ح��رر فيها
وا�ستنزاف طاقاتها على �صراع مل تكن فيه
طرفاُ مبا�شر ًا ومعني ًا بتناق�ضاته الفاقعة.
 -10حراجة موقف الطبقة العاملة اليوم
ونحن نقف على �أع�ت��اب ال�ث��ورة العلمية
الثانية واال�ستخدام الوا�سع للتكنولوجيا
امل�برجم��ة ،فهل متلك ه��ذه الطبقة نف�س
موا�صفاتها يف نهاية القرن التا�سع ع�شر
وبداية القرن الع�شرين؟.
ي �ق��ال ان الإن� ��� �س ��ان ح� �ي ��وان ات�صايل،
وبوا�سطة االت���ص��ال ا�ستطاع �أن ي�صل
اىل ما و�صل اليه ،امل ترونه يحاول �سرب
�أقطار ال�سماوات والأر�ض؟
فتاريخه ،عبارة عن حم��اوالت لالت�صال
بالآخر :املجتمعات – الطبيعة – الكون.
 -1كانت املعابد يف ال�سابق ،ه��ي التي
تن�شر املعرفة – الدينية طبعا -بني النا�س
بوا�سطة كتب حمفوظة وخمطوطات ال
ي�صلها اجلمهور وه��ي معلومات ثابتة
التتغري ومقد�سة ويحر�ص �سدنة املعابد
على �إخفائها عن متناول يد النا�س ،لتبقى
هيمنتهم عليهم م���س�ت�م��رة ،باعتبارهم
حكماء وال ميكن اال�ستغناء عنهم ،وهذا
ما نراه لدى دعاة القدا�سة من رجال الدين
عندنا.
 -2جاءت املدار�س لن�شر املعرفة املختلطة

(علمية -ودينية) ،بني النا�س ،فو�سعّت
دائرة املتعلمني ن�سبي ًا.
 -3ظهور الطباعة و�إنت�شار املكتبات،
يف املجتمعات�،ساهم يف تو�سيع املعرفة
وخ��روج��ه��ا م ��ن ه�ي�م�ن��ة رج� ��ال املعابد
املختلفة واملعاهد التي كانت تفر�ض نوع ًا
من التعليم املربمج على طالّبها.
 -4ظهور ال�صحافة ،وانت�شار الطباعة
و�سع من املعرفة وقلل ن�سبي ًا من
ال�شعبيةّ ،
الأمية وجعل املعرفة والأحداث �أكرثتوفر ًا
من ال�سابق.
 -5ال ��رادي ��و ودوره امل �ه��م يف �إي�صال
املعلومات والأخبار و�إمكانية احل�صول
على املعلومة يف اي وقت ،دون رقيب �أو
ح�سيب.
 -6ال�سينما ودورها املهم يف تفجري وعي
النا�س وتو�سيع دائ��رة امل�ستفيدين من
املعلومات والأفالم الوثائقية والدرامية،
ال �ت��ي حت �ل��ل ف�ي�ه��ا ال �ت��اري��خ والأح�� ��داث
وامل�شاعر والتي تبثها من �شا�شتها الف�ضية
ثم امللونة بعد ذلك.
 -7ال�ت�ل�ف��زي��ون ال ��ذي ج�م��ع ب�ين الكلمة
وال�صورة ،يف تناول املعلومة.
 -8الأنرتنيت وعامله الغريب الذي جمع
امل�ع��اب��د و امل�ع��اه��د وال�ك�ل�ي��ات واملكتبات
والراديو والتلفزيون وال�صحافة وحتى
الربيد والهاتف.
�أ�صبح الإعالم اليوم يحتل موقع الثقافة
�سابق ًا و�أ�صبحت الثقافة تابعة للإعالم يف

ع�صرنا احل��ايل ،ولهذا يطلق عليه اليوم
بـ( :ثقافة امليديا) .و�إذا كان �أر�سطو يلقب
باملعلم الأول فها هو وال��ت دي��زين يلقب
باملعلم الأعظم.
 -9ظهور ال�ع��امل االف�ترا��ض��ي اىل جانب
العامل الواقعي.
 -10ان�ع��دام الفا�صل الزمني واملكاين،
فيما يتعلق بالو�صول و احل�صول على
املعلومات وتداولها.
تناق�ضات الإعالم:
 -1بني الإعالم والإعالن.
 -2بني املعرفة والتجارة.
 -3بني الرتفيه والتهريج.
 -4بني التنمية والرتبية العلمية اجلادة
وبني الدغماتية وال�سفاهات واخلزعبالت
وال�شعوذة.
 -5بني اخل�ضوع للدولة والتحرر منها.
 -6بني الدفاع عن الأنظمة وبني الدفاع
عن م�صالح النا�س.
 -7ب�ي�ن �إ�� �ش ��اع ��ة ال��ع��ن��ف والإره� � � ��اب
وال�ضغينة وبني �أفكار الت�سامح والوئام
بني ال�شعوب.
 -8بني الر�أي الواحد وتعدد الآراء.
 -9ب�ي�ن � �س �ي �ط��رة ال� ��وك� ��االت ال �ك�برى
و�إم �ك��ان��ات �ه��ا ال�ه��ائ�ل��ة ووك � ��االت الأن �ب��اء
املحلية ب�إمكاناتها ال�شحيحة واملحا�صرة
باملمنوعات املختلفة.
-10ب�ين �إنتاج امل��واد الإعالمية اخلا�صة

وبني ا�ستقبالها من الآخر.
 -11انعدام نظرية �إعالمية وا�ضحة املعامل
يف �إعالمنا املحلي ،كن�شر الدميوقراطية
وق�ي��م احل��داث��ة وال�ت�م��دن ،او ال��دف��اع عن
العملية ال�سيا�سية ،على �سبيل املثال.
يعتربالإعالم من القوى اللينة البعيدة
اخلطط و الت�أثري والبطيئة الأثروحتتاج
اىل زمن كاف لغر�ض الت�أثري على املتلقي
م��ن خ�لال ال�ترغ�ي��ب واجل���ذب املربمج،
ع �ك ����س ال� �ق ��وى ال���ص�ل�ب��ة م �ث��ل الع�سكر
واالقت�صاد وال�سيا�سة ،التي التت�سامح يف
تنفيذ خططها حلظات معدودة.
ع�صر الإع�لام،ه��و ،ع�صر خمتلف متام ًا
عن الع�صور ال�سابقة ،فالف�ضائيات اليوم
ت�شبة من�صات �إط�لاق ال�صواريخ عابرة
ال�ق��ارات وم��ا امل��واد التي تر�سل �إلينا �إال
ع �ب��ارة ع��ن قنابل و� �ص��واري��خ علينا �أن
نتوخى ت�أثرياتها ال�سلبية.
�أنظر اىل العبارات التالية:
احل�م�ل��ة الإع�لام �ي��ة امل �غ��ر� �ض��ة ،املعارك
الكالمية ،الغزو الثقايف ،عنف الربامج
التي تبثها القنوات ،العدوان الإعالمي،
ت ��آم��ر و��س��ائ��ل الإع �ل�ام ،الإع�ل�ام امل�ضاد،
وغريها من العبارات امل�أخوذة من قامو�س
احلروب الع�سكرية.

لندن يف�11 :آيار 2008

�����ص����ن����ـ����ـ����ـ����اع����ـ����ـ����ة امل�����رك�����ـ�����ـ�����ز ال����ث����ق����ـ����اف����ـ����ي
علي ح�سن الفواز

�صناعة املركز الثقايف� ،أي البنية امل�ؤ�س�سة
التي ت�شكل االطار العملياتي واملرجعية
احل��ا��ض�ن��ة لتنظيم ال�ف�ع��ال�ي��ات الثقافية
يف م�ستوياتها املعرفية واملعلوماتية
واالع�لام �ي��ة ،ا�صبحت م��ن اال�سا�سيات
واملوجهات املحركة للفاعليات الثقافية
وتبني براجمها وم�شاريعها ،مثلما هي
امل�س�ؤولة كناظم يف ت�أمني م�صادر التنمية
الثقافية ،وجت�سري العالقة بني امل�ؤ�س�سات
الثقافية االعالمية والتعليمية والبحثية
يف ال��داخ��ل ويف اخل � ��ارج ،خ��ا��ص��ة يف
جم��ال ت��داول املعلومات وحتديثها ويف
جم��ال تنظيم اال��س�ت�ب�ي��ان��ات ،اذ ان هذا
املركز �سيكون هو اجلهة امل�س�ؤولة عن
تفعيل وتو�سيع وا�ستثمار هذه اجلهود
الثقافية ،وع��ن ان�ت��اج م��ا يعززالفاعلية
الثقافية ب�ين اجل�م�ه��ور ،وب�ي�ن اجلهات
امل�ستفيدة ،واجلهات امل�ستثمرة لت�شكالت
االقت�صاد الثقايف.

�آراء و�أفكار

ه��ذه الفاعلية اخ��ذت متثل دور ال�شفرة
امل ��ول ��دة ال��ت��ي مت �ن��ح امل �ن �ج��ز الثقايف
ح�ضوره وقوته واثره وجدواه احلقيقية
يف بنية االقت�صاد الثقايف..
ومن اجل ان يكون املركز الثقايف حافظا
ل�سياقات عمله وب��راجم��ه ،ينبغي ل��ه ان
يكون االك�ثر ا�ستعدادا لإنتاج املزيد من
ال���ش�ف��رات ،ت�ل��ك ال�ت��ي ت�ع� رّّب� ع�م��ا حتمله
الثقافة م��ن ر�سائل وام�ك��ان��ات لها االثر
احلقيقي يف تنظيم امل�س�ؤوليات الوطنية
يف ت�شكيل منظومات الثقافة وم�ؤ�س�ساتها
وخطاباتها ،ناهيك عن حيازتها ل�شروط
اال�ستقاللية املهنية ،وا�ستجابتها لكل
التحديات التي جتعل من الثقافة م�صدرا
ل�ت�ع��زي��ز ال�ن�ظ��ام ال��دمي �ق��راط��ي اجلديد،
وا�سناد قوة امل�شروع ال�سيا�سي الوطني
امل��دين للدولة وم�ؤ�س�ساتها ،ف�ضال عن
ح�ي��ازت��ه �آل �ي��ات اال��س�ت�م��رار يف التوليد
والتوا�صل والتفاعل ،الن اي مركز ثقايف
خ ��ارج ه��ذه الفاعلية الي �ع��دو ان يكون
مركزا ميتا.
واح�سب ان ال�شروع ب�صناعة مركز ثقايف
يرتبط بهذه اجلهة او تلك ،خا�صة اجلهات
االكادميية والبحثية� ،سيكون هو نقطة
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التحول اىل �صناعة بنيات جديدة وحرة
بتقاليدها التنظيمية واملهنية ويف اليات
عملها ،والتي �ستتحول اي�ضا اىل م�صدر
لت�سويق وت��داول وا�ستثماراملعلومات،
وللم�ساعدة يف ر�سم �سيا�سات اعالمية
وا�سنادها باال�ستبيانات والت�صورات
وامل �ع �ط �ي��ات ال �ت��ي ت �ع��زز ف��اع�ل�ي��ة ر�سم
اخلطط الوطنية واتخاذ املواقف املنا�سبة
ال �ت��ي مت �ل��ك االه �ل �ي��ة مل��واج �ه��ة اخطار
االره� ��اب االع�ل�ام��ي وال �ع �ن��ف االعالمي
والت�ضليل االع�لام��ي واع�ت�م��اد التنظيم
العلمي امل���س��ؤول ع��ن ت��داول املعلومات
والتي باتت اليوم ج��زءا من ال�صراعات
ال��دول �ي��ة ،خ��ا��ص��ة ان ه �ن��اك ال�ك�ث�ير من
��س�ي��اق��ات ال�ع�م��ل امل�ه�ن�ي��ة وال�ف�ن�ي��ة التي
تدخل يف حتديد هوية املركز او الناظم
امل �� �س ��ؤول على ال�سيطرة على ت ��رددات
البث ،وعلى اعطاء الرتاخي�ص لهذا البث،
وكذلك الرتاخي�ص يف جم��ال نظم النقل
املعلوماتي عن طريق الكيبل او طريق
ال�ه��وات��ف النقالة ،وخ��دم��ات االنرتنت،
وال��ذي بات �سياقا �إجرائي ًا يف عمل كل
الدول التي تبحث عما يدمي اقت�صادياتها
الثقافية واالعالمية واالت�صالية كم�صدر
مهم يف تنمياتها الوطنية ،ناهيك عن
م���س��ؤول�ي��ات��ه يف ح�ف��ظ االم ��ن الوطني
الثقايف والإعالمي..
ه��ذا املركز هو ج��زء من �صناعة برامج
التحول ،وجزء من فكرة حترير املعلومة
والفكرة واخل�بر من امن��اط ال�سيطرات
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ذات امل��رج �ع �ي��ات التقليدية
احلكومية وااليديولوجية ،او التي تعود
مبرجعياتها اىل دول ال�ط��وق االعالمي
ال �ع��رب��ي واالق �ل �ي �م��ي وال�� ��دويل ،والتي
ف��ر��ض��ت ع�ل��ى ان �ت��اج االخ �ب��ار موجهات
خ��ارج �ي��ة � �ض��اغ �ط��ة ،حت��ول��ت ف�ي�م��ا بعد
اىل م��وج�ه��ات دع��ائ�ي��ة ك�ث�يرا م��ا �ضللت

الر�أي العام الداخلي واخلارجي ،ناهيك
ع��ن دوره ��ا يف تزييف ال��وع��ي الوطني
وت �ك��ري ����س م �ف��اه �ي��م امل��رك��ز ال�سيا�سي
واال�ستبداد ال�سيا�سي وال��ذي حتول اىل
�صاحب ر�أ�سمال �سلطة انتاج املعلومات
والرثوة والعنف..
احل �ي��ازة امل��و��ض��وع�ي��ة ال�ف��اع�ل��ة لتداول
املعلومات تقرتن ا�سا�سا بامتالك �شرط
ال��وع��ي يف ه��ذه امل�س�ؤولية ،م�س�ؤولية
حت��وي��ل (امل���رك���ز ال� �ث� �ق ��ايف) اىل بنية
م�ؤ�س�سية حرة لها حيازة التوليد وان�ضاج
اخلطاب االع�لام��ي الوطني القائم على
ا�سا�س ان الثقافة عملية ا�ضافة وجتاوز
وتوليد دائمة..
هذا املركز ميكن �أن ينتقل اي�ضا من دور
الهام�ش اىل �سعة املنت( تاريخ الوحدات
واالق�سام الثقافية يف �صحفنا العراقية
وم�ؤ�س�ساتنا الر�سمية ووزاراتنا وحتى
جامعاتنا ه��ي ق��ري�ن��ة بهام�ش دائ ��م يف
اخلطاب االعالمي) اذ تخ�ضع اىل القيا�س
االعالمي التقليدي بتو�صيفاتها الر�سمية
اكرث من خ�ضوعها اىل التو�صيف الثقايف
ال �ع��ام  .ه��ذا االن �ت �ق��ال ي�سهم يف تهيئة
جماالت وا�سعة للمركز الثقايف يف �صناعة
بيئته الثقافية(�صناعة القرار +ا�ستقاللية
ال �ق��رار +م���ص��ادر مت��وي��ل تنفيذ القرار،
اخل�صو�صية املهنية الفاعلية للمالكات
االدارية والتنظيمية والتحريرية +فر�صة
وا�سعة للتدريب وتنمية اخلربات� +آفاق
جديدة لتنفيذ الربنامج الثقايف)
هذه االنتقالة الفاعلة �ست�سهم اي�ضا يف
تغيري الكثري م��ن ال �ع��ادات املكر�سة يف
عمل م�ؤ�س�ساتنا الثقافية ،عادات �صناعة
ال�تراك��م االف�ق��ي ،واال�شتغال على ماهو
منجز ،وح�صر اخلطاب الثقايف ب�أمناط
معينة م��ن ال�ك�ت��اب��ة .اذ �سيحمل اجلهد
الثقايف م�س�ؤولية االنفتاح على ف�ضاءات

ث�ق��اف�ي��ة م�ع��رف�ي��ة وف �ك��ري��ة ومعلوماتية
وا�سعة الطيف ،لها ال�ق��درة على انتاج
امل��زي��د م��ن اال� �س �ئ �ل��ة وامل �ع �ط �ي��ات التي
�ستالم�س ركام ًا طوي ًال من(امل�سكوت عنه)
يف ثقافتنا العراقية التي هر�ستها العقائد
ال�سرية ،وايديولوجيات الرعب ،وعقالنية
احل �ك��وم��ات ال�ب��ائ���س��ة و� �س �ط��وة املراكز
ال�سيا�سية واالمنية وااليديولوجية.
ه��ذا ال�ت�ح��ول احل ��اد وامل �غ��ام��ر ق��د يبدو
حلما ع��ن البع�ض ،لكنه ميثل اال�سا�س
ال��ذي ينبغي ان تعتمده �آل�ي��ات التحول
يف الدولة اجلديدة ،الدولة التي ت�ضبط
م���س��ارات�ه��ا ع�ل��ى ا� �س��ا���س ع�م��ل الربامج
وامل�شاريع وامل�ؤ�س�سات والقوانني ،ناهيك
عن ان��ه �سيكون نزوعا باجتاه مواجهة
تاريخ طويل من ازم��ات غياب احلريات
ال �ع��ام��ة وح��ري��ات ال�ت�ع�ب�ير ع��ن االفكار
وت� ��داول امل�ع�ل��وم��ات ،وازم� ��ات �سيطرة
امن ��اط ثقافية ق�ه��ري��ة ط��اع�ن��ة يف ج�سد
املكان وج�سد اخل�ط��اب ،والتي �ستكون
بال�ضرورة ج��زءا م��ن فاعلية املواجهة،
مواجهة تاريخ االزم��ات ،وهيمنة املراكز
القمعية ،وامناط ال�سلطات اال�ستبدادية
والديكتاتورية ،ف�ضال عن مواجهة املكان
العفن ،واجل�سد العفن وامن��اط التفكري
املحبو�سة التي انتجت لنا ثقافة ازمة
دائ �م��ة ومثقفي ازم��ة معلولني بتابعية
املركز ال�سلطوي واملركز االيديولوجي،
لال�سف ك��ان ك �ث�يرون منهم ق��د ا�سهموا
يف ت�ك��ري����س ث �ق��اف��ات و� �ض�ل�االت املركز
ال�سلطوي ،ودع��اي��ات احل ��رب والعنف
االج �ت �م��اع��ي واالم� �ن ��ي وا� �س �ت �ب��دادات��ه
املعروفة ،والآن هو ذات النمط والدور
ال��ذي ميار�سه بع�ض مثقفي اخلطابات
االع�لان �ي��ة وال��دع��اي��ات االيديولوجية
والتحليالت التلفزيونية مم��ن يتبنون
خطاب العنف واالرهاب واالكراه ،الن هذا

اخلطاب امل�أزوم �سيظل هو جوهر وعيهم
امل�شوه ،لذا تبدو احلاجة اىل انتاج املركز
ال�ث�ق��ايف اجل��دي��د ه��ي احل��اج��ة الالزمة
لتفكيك تاريخ املهيمنات وتو�سيع �آفاق
املجال االنطولوجي الذي ينبغي الن�ضال
من اجله ان�سانيا واخالقيا وثقافيا لكي
ننزع عنا الكثري من اغطية الرمل واغطية
اليبا�س ،وان نكون اكرث دربة للتعاطي مع
ا�سئلة امل�ستقبل وا�شكاالته..
�صناعة املركز الثقايف ،امل�ؤ�س�سة الثقافية،
اخلطاب الثقايف ،هي ال�صناعات الثقيلة
ال�ت��ي ينبغي ان ت�سعى ال�ي�ه��ا الفاعلية
الثقافية العراقية ملواجهة خطر(الردة)
وخطر العنف واالرهاب ،وخطر التمويت
الثقايف.
يف �ضوء هذا الت�صور يكون املركز الثقايف
الوطني املدين واحلر هو التمثل جلوهر
ب �ن��اء دول ��ة امل��ؤ��س���س��ات اوال ،وحترير
�صناعة املعلومات واالخ �ب��ار م��ن املركز
القمعي االيديولوجي القدمي ثانيا ،ناهيك
عن ان هذا املركز �سيكون هو االنحياز
ال�ست�شراف �صناعة جديدة لتقاليد ثقافية
ت�شرعن فاعلية التغيري وتعزز دوره يف
البنيات االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية
والرتبوية والتعليمية ،مثلما تعزز فاعلية
التحول والعمل باجتاه ت�أمني املزيد من
اال�شتغاالت الثقافية التي لها قوة الإزاحة
والتفكيك ،وقوة املواجهة..
ظاهرة انتاج املركز الثقايف ،خا�صة يف
ج��ان�ب��ه االع�لام��ي ق��د ت��واج��ه �صعوبات
جمة بفعل الرتكات الثقيلة التي �صنعها
اال��س�ت�ب��داد ال�سيا�سي وااليديولوجي
واالع�لام��ي ،وق��د تبدو يف الظاهر كذلك
انها بال مريدين كرث اذا نظرنا اليها يف
�سياق ماكر�سته ال �ع��ادات الثقافية على
م�ستوى ال�ق��راءة ،وعلى م�ستوى النوع
الثقايف ،وعلى م�ستوى املطبوع ،وعلى

م�ستوى توجهات �صاحب القرار الثقايف
االي��دي��ول��وج �ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة ،وال ��ذي
احتكر امل�س�ؤولية الكاملة ع��ن �صناعة
وتداول الب�ضاعة الثقافية .لكن االنحياز
ب��إمي��ان ووع��ي وم�س�ؤولية و�إرادة اىل
التوجه اجل��دي��د وال��دف��اع عنه باعتباره
م�ع�ط��ى م��ن م�ع�ط�ي��ات ال ��واق ��ع اجل��دي��د،
و�إيجاد ال�سبل الفاعلة والناجعة لها عرب
التخطيط ودرا��س��ات اجل��دوى هو الذي
�سيعززه وي�ثري ا�شتغاالته ،و�سيكون
بالتايل م�صدرا مهما للقوة الفاعلة التي
حتتاجها ثقافتنا ال �ي��وم ،ث�ق��اف��ة انتاج
االن �� �س��ان واحل��ري��ة وال��وع��ي وال��ر�ؤي��ة
والقوة االيجابية ،وكذلك م�صدرا لتطوير
�سياقات العمل املهني يف االعالم املتعدد
واملتنوع ،وال��ذي مل يعد خا�ضعا للنظام
املركزي القدمي الذي جعل �صناعة االعالم
و�صناعة الثقافة حالهما ح��ال �صناعة
العنف والقرار ال�سيا�سي اجزاء التنف�صل
عن ج�سد ال�سلطة.
ان م��ن اب��رز التجليات التي راف�ق��ت هذا
ال�ت�ح��ول يف �آل �ي��ات العمل واج��راءات��ه،
وخا�صة فيما يتعلق بتو�صيف املراكز
ال�ث�ق��اف�ي��ة ،ه��ي ت�غ�ير ال�ن�ظ��ر اىل وظيفة
الثقافة ومنتجاتها ودوره ��ا يف تنمية
العقل االن�ساين العراقي ،وكذلك النظر
اىل وظ�ي�ف��ة االع �ل�ام وامن� ��اط خطاباته
املتعددة ،والعمل على ايجاد ادوار اكرث
فاعلية وق��وة ومهنية يف تنظيم حراك
ومعطيات اال�سئلة اجل��دي��دة ،تلك التي
تالم�س تاريخ ًا طوي ًال من امل�سكوت عنه يف
تاريخ ثقافتنا العراقية ،وامكانية اطالق
الطاقات خا�صة للم�ؤ�س�سات البحثية يف
اجل��ام�ع��ات ال�ع��راق�ي��ة ب�شكل خ��ا���ص الن
تكون هي(نواتات) هذه املراكز الثقافية،
الن اجلامعة كم�ؤ�س�سة اكادميية وتعليمية
وثقافية متلك املجاالت والكفايات التي

ت�ؤهلها لأداء هذه االدوار.
ان حت��ري��ر امل �ك��ز ال�ث�ق��ايف م��ن تو�صيفه
ال�ق��دمي ودوره التابعي ال�ق��دمي ه��و اول
اخل� �ط ��وات(ال� �ث ��وري ��ة) ال �ت��ي مي �ك��ن ان
ت�ؤ�س�س خ��ط ال���ش��روع لفاعلية �صناعة
ثقافة امل�ستقبل ،الثقافة التي ت�سندها
امل�ع�ل��وم��ات واالف �ك��ار ول�ي����س التخيالت
واالوام ��ر والفرمانات فقط ،واعتقد ان
العمل على ادماج جهود كبرية يف �سياقات
عمل كبرية �سيكون اي�ضا ان�ضاجا لفكرة
�صناعة املركز الثقايف ،الن ت�شظية العمل
وت�شظية االدوار ال�صغرية يف م�ؤ�س�سات
غري متجان�سة �سي�ؤدي اي�ضا اىل تقليل
قيمة االثر والفاعلية التي ميكن ان ي�ؤديها
املركز الثقايف اجلديد ،ف�ضال عن �صناعة
املركز الثقايف ميكن ان تكون قرينا بعمل
م�ؤ�س�ساتنا االعالمية الكبرية ،خا�صة ان
هناك جتارب عاملية وعربية اثبتت جدّة
هذا التوجه مثل جريدة االه��رام واخبار
ال �ي��وم امل�صريتني وال�ل�ت�ين حتولتا اىل
مراكز مهمة للمعلومات واال�ستبيانات
واال�ستثمار املعلوماتي وتدريب الكفاءات
ال�ت��ي ت�سند عمل امل��ؤ��س���س��ات االخ ��رى.
واعتقد ان م�ؤ�س�سات اعالمية مثل ال�صباح
وامل��دى والبيان متلك ال�ق��درات ل�صناعة
مثل هذه املراكز الفاعلة..لي�س يف جمال
االن �ت��اج االع�لام��ي احل��ر وامل�ستقل فقط
وامن��ا يف جم��ال بناء �صناعات اعالمية
ي�سهم ا�ستقاللها وح��ري�ت�ه��ا يف تعزيز
دور االع�لام يف �صناعة ر�أي عام جديد،
ر�أي ع��ام متحرر م��ن ام��را���ض املا�ضي،
ويثق باحلا�ضر وامل�ستقبل ،وميكن ان
ي�ل�ع��ب دورا م�ه�م��ا يف م��واج �ه��ة اخطار
وحتديات كبرية علقت الكثري من �آثارها
الكارثية يف ذاك ��رات االج�ي��ال و�صنعت
الكثري من همومهم واحزانهم وزماناتهم
املجروحة..

