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اجلمهور وتفاعـله معها فأسهمت
كـل وســـيــــلـــة اعـالمـــيــــة تـــبــــعـــاً
المـكـانـاتـهـا ومـواصـفـات عـمـلـهـا
ســواء الــصـــحــافــة او الــكــتب او
الـسـيــنـمــا او االذاعـة والــقـنـوات
الـتـلـفـازيـة االرضـيـة والـفـضـائـيـة
ـــواقع والـــوســـيــلـــة احلـــديـــثــة ا
علومات االلكترونية على شبكة ا
ـــيــــة (االنـــتــــرنت). فـــادت الـــعــــا
مــجـــتــمـــعــة خــدمـــات ال حتــصى
ي وزادت لالتـصال الـثـقافي الـعا

من تفاعله وتطويره.
دور تطور التـقنيات اإلعالمية في
زيادة إمكانات وسائل اإلعالم في
زيادة االتصال الثقافي ب األ

سـتعملة ساهم تـطور التقـنيات ا
فـي وســـــــائـل االعـالم في زيـــــــادة
امـــكــانــات وصــولـــهــا الى فــئــات
كـبـيرة وواسـعة مـن اجلمـهور في
الـدولـة التي تـصدر بـها الـوسيـلة
االعالمـيـة او الـدول الـقـريـبـة لـهـا
جغرافياً او حتـى مجموعة كبيرة
سافات من الدول البعيدة عنها 

جغرافية كبيرة جداً.
 U½uLC  ‰u Ë

االمــــــــــر الـي ســــــــــهـل وصــــــــــول
مــضــمــونــات وســائل االعالم الى
جـــمــهـــور كــبــيـــر جــدا لـــيــصــبح
جــمـــهـــور هـــذه الــوســـائل لـــيس
ـا جــمـهـوراً مـحــلـيــا فـحــسب ا
ـيـا لــكـثـيـر مـن هـذه الـوسـائل عـا
ــا زاد من امــكــانــات تــأثــيــرهـا
مـحـلـيـا وإقـلـيـمـيـا ودولـيـاً وعـمل
على "توحـيد" تلقي هـذا اجلمهور
ضـمونـات نفـسها وان لـلمـواد وا
كانوا ينتمون الى خلفيات ثقافية

وقومية وفكرية متباينة.
وابـــرز مــــثـــال عـــلـى دور تـــطـــور
تقنيـات العمل االعالمي في زيادة
االتـصـال الــثـقـافي بـ الـشـعـوب
هــو الــقــنــوات الــتـلــفــازيــة الــتي
باشر استعملت البث الفضائي ا
كـواسطـة لـلوصـول الى اجلمـهور
مسـتعـملـة االقمـار الصـناعـية في
ذلك والـــتـي تـــغـــطي مـــســـاحـــات
واسـعــة جـدا من الــكـرة االرضـيـة

في بثها .
وقـد رافق تــطـور الـتــكـنـولــوجـيـا
ــعــدات االقــمــار الــصـــنــاعــيــة وا
ستـعملة في الهـندسيـة والفنيـة ا
الـبث الـتـلـفـازي الـفـضـائي سـواء
في االســتــديــو ام في وســائل بث
واد والبـرامج االعالمية زاد من ا
امـــكـــانـــات وحتــــســـ نـــوعـــيـــة
الصـورة الـواصـلـة الى اجلـمـهور
ومن جـودتـهـا كـمـا انه طـور وزاد
من امــكــانــات نــقل احلــدث الــذي
يــقع في أي بـقــعـة من الــعـالم في

ثوان معدودة او اقل من ذلك.

انتقال االفكار االمر الذي انعكس
عــلى بـطيء حــركـة الـتــفـاعل بـ

الــشـــعــوب مع بــعــضــهــا االخــر.
والـــطــريـــقــة االخـــرى هي روايــة
االشـــخــــاص الـــذي ســـافـــروا أو
تـــعــرفـــوا عن قــرب عـــلى عــادات
ـاط مـعيـشة وتقـالـيد وافـكار وا
ــنــاطق الـــتي ذهــبــوا شــعـــوب ا
اليها او انتقال الروايات من فرد
الـى اخـــر او مـن جـــيـل الى اخـــر
االمـر الذي اشـار الى بطئ حـركة
تــعــرف اجملــمــوعــات الــبــشــريــة
بعـضهـا بـالبـعض االخـر السيـما

تباعدة جغرافيا. اجملموعات ا
كمـا ان احلروب والغـزوات مثلت
طريقـة من طرق تفاعل الـثقافات
ولـو بطـريـقـة تصـادمـيـة وصلت
في بـــعـض االحـــيـــان الى درجـــة
الصـراع الذي ادى الى افـناء امة
دون اخـرى او ادى هذا الـصراع
الى ابـقـاء حالـة احلرب مـستـمرة

لفترات طويلة من الزمن.
اال أنهـا أدت بـطـريـقـة او بـأخرى
الـى تــــعــــريف اال بــــعــــضــــهـــا
بالـبعض االخـر ونـقلـها اسـاليـباً
ــاطـا مــعــيــنــة االمـة وطــرقــاً وأ
ومجمـوعة مصطـلحات ومفردات
لـــغـــويـــة من ثـــقـــافـــة تــلـك االمــة
ــتــصــادمـــة مــعــهــا. واالمــثــلــة ا
الـــتــاريـــخــيــة كـــثــــيـــرة في هــذا

اجملال. 
اال ان وسـائل االعالم مثـلت اكـثر
الـطــرق احلـضــاريـة والــسـلــمـيـة
فــعـــالــيــة في تــفـــعــيل وتــطــويــر
وزيــادة االتــصــال الــثـقــافـي بـ
اال والــــشــــعــــوب وادت أدواراً
كن قياسها او مهمة وكبـيرة ال 
حـسـابـهـا بـسهـولـة مـقـارنـة بـأية
طـريقـة اخـرى التـصال الـثـقـافات
ية ومـارست أدواراً متعددة العـا
حسب نوعـية الوسيـلة االعالمية
ومـــدى ســهـــولــة وصــولـــهــا الى

من جــيل الى االجــيــال الالحــقـة.
كــمــا انـهــا تــعـمل عــلى تــســهـيل
االتـــــصــــــال والـــــتــــــواصل بـــــ
الثـقافـات اخملـتلـفة لـلمـجمـوعات
ـتــعـددة فــهي تـسـهم الـبـشــريـة ا
بــصـــورة كــبــيـــرة في امــكـــانــيــة
وايجـاد فرص التـحاور والتالقي
والـــتـــواصل بـــ اجملـــمـــوعـــات
تـعددة الـبـشريـة ذات الثـقافـات ا
ــكــنــهــا من نــقل عــنــاصـر ــا 
ثـقـافـاتـهــا فـيـمـا بـيـنـهـا ويـسـهل
تالقـحـهـا وامـتـزاجهـا وتـفـاعـلـها
وايـجاد الـفرص الـكبيـرة في نقل

بعضها الى االخر. 
وقــد قـامت وســائل االعالم الـتي
هي جـــزء من وســـائـل االتـــصــال
بدور كـبـيـر على مـخـتـلف احلقب
الــتــاريــخــيــة لــظــهــورهــا ســواء
بـشكـلـهـا البـدائي او الـبـسيط او
ــعــقـــد الــذي تــمــر به الــتــقـــني ا
حــالــيــاً في تــواصـل الــثــقــافـات
ــتـعــددة وذلك عن طــريق زيـادة ا
عـلـومـاتي بشـكل كـبـير الـتدفـق ا
جـــدا الـى اجلـــمــهـــور اخملـــتـــلف
ــرجــعـيــات والـلــغـات االذواق وا
ـتـعـددة التي واالصول االثـنـيـة ا

يعود اليها.
وزادت مـن تـــعـــريـف الـــشـــعـــوب
بعـضـهـا بعـضـاً االخـر عن طريق
التعريف بعاداته وتقاليده ومثله
واديــانـه ومــعــتــقـــداته واالفــكــار
عـتقـدات التي يؤمن بـاد وا وا
بها فاغنت بـشكل كبيرا جدا عن
الـطرق الـتـقـلـيديـة الـتي كـان يتم
بــهـا تــعـرف الــشـعــوب بـعــضـهـا
بــالـــبــعض االخــر والـــتي كــانت
تــتــمــثـل بــالـســفــر والــذي كــانت
حـركـته بــطـيـئـة تـبــعـا لـلـوسـائل
ـســتـعــمـلـة فــيه وكـانت تــمـتـاز ا
بالـبدائـية وبـالتـالي فهي بـطيـئة
احلـــــركــــة االمــــر الــــذي ادى الى
بطيء انتقال البشر ومن ثم بطئ

∫qšb
تسـهم وسائل االتـصال مسـاهمة
كـبــيـرة في اسـتـمـراريـة الـتـفـاعل
واالتـصال الـثقـافي ب الـشعوب
ذات الـــثـــقـــافـــات اخملـــتـــلـــفــة او

تعددة. ا
فـــقــد اســـتــعــمـل االنــســـان عــبــر
تـاريـخه االتـصال الـشـخـصي في
االتـصـال والـتـواصل بـيـنه وبـ
االخـرين سـواء من الـثـقـافـة التي
يـنـتـمي الـيـها ام مـع االخرين من
الــثــقــافــات االخــرى والــذي كــان
اتــصـــاله بــهم مـــحــدودا بــســبب
عـامـل اخـتالف الـلـغــة وصـعـوبـة
ـواصـالت وعـدم تــوفـر وســائل ا
ـتطورة كما وسائل االتصاالت ا

هو احلال عليه حالياً.
وقد كفلت وسائل االتصال سواء
ـتطورة للثقافات الشخصية او ا
االنتشار والـوصول الى مسافات
كـان الذي وجدت او بـعيـدة عن ا

ت فيه.
اذ وفــــــرت وســــــائل االتــــــصـــــال
لـعــنـاصــر الـثـقــافـة االنــتـقـال من
مــجـتــمـعــات بــشـريــة الى اخـرى
ووفـرت لـها اسـتمـراريـة االنتـقال
من جـيل الى جـيل اخر كـما انـها
أمــنت لــهــا اآللــيــات الــضــروريـة
للـتالقح والـتـمـازج والـتـفاعل مع
الـــثـــقـــافـــات االخـــرى عن طـــريق
تناقلها ب الناس او اجملتمعات

او الشعوب اخملتلفة.
دور وسـائل االتـصـال في تـعـزيـز

االتصال الثقافي ب الشعوب:
تــــــؤدي وســـــائـل االتـــــصـــــال

الشخصية واجلماهيرية وظائف
مــتــعــددة لــعل ابــرزهــا هــو نــقل
ــعــلــومــات واالفــكــار والــصـور ا
والـــعـــواطف بـــ االفـــراد وبـــ
تعددة كما اجملموعات البشرية ا
ان احــــــد اهم وظـــــائـف وســـــائل
االتصال هو نـقل التراث الثقافي
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ــســلــمــون اســتــطــاع الــعــرب و ا
األوائل وبـجـهودهم اخملـلـصة في
بــنــاء حــيــاة األ والــشــعـوب أن
يـقيـمـوا حضـارة عـظـيمـة ورائـعة
مــتـرامــيــة األطـراف تــرتــكــز عـلى
أسس أخالقية وعقائدية سماوية
ترسخ جـذورها في أعـماق الـبناء
اإلنساني الزالت أثـارها شاخصة
فـي معـظم أنـحـاء العـالم وخـاصة
الـــــعــــــراق وســـــوريـــــا ومـــــصـــــر
والــســـعـــوديـــة والـــيــمـن وإيــران
وغــيـرهـا من الــبـلــدان اإلسالمـيـة

األخرى.
وال تــــــقـــــتـــــصـــــر الــــــشـــــواخص
احلضارية والعمرانية على قرون
ـــــا احلــــــكـم اإلسالمـي فـــــقـط وإ
ســبــقـتــهـا بــآالف الــسـنــ بـقــيـة
احلــضــارات الـتـي تـعــاقــبت عـلى
ـــــنــــا الـــــقــــد وصـــــوال إلى عــــا

احلضارة الغربية اليوم.
لــقـد تـرك لــنـا الــسـابــقـون مــعـالم
وأثـارا وحتــفـا مـعـمـاريـة نـفـتـخـر
بـهـا حتى أالن يـزورهـا الكـثـيرون
ا اعتـزازاً برجاالتـها أو افتـخاراً 
ــــا تــــركـه األجــــداد لألحــــفــــاد ,
يـتـطـلب من هـذا اجلـيل واألجـيال
القـادمة ومن بـاب احلس الوطني
عـلى أقل تـقـديـر الـترويـج لهـا في
ـؤتــمـرات الــسـيـاحــيـة احملــلـيـة ا
والدولـية كـذلك في أجهزة اإلعالم
ـــا فـــيـــهـــا مـــواقع اخملـــتـــلـــفـــة 

التواصل االجتماعي .
إال أن مـــا نـالحــــظه الــــيــــوم هـــو
الـــعـــكس من ذلك عـــنـــدمــا يـــقــوم
البعض بالتـرويج للسياحة في -
ــــواقع إيـــران  –مــــثالً ونــــشـــر ا
الـسـيــاحـة لـهــذا الـبـلــد والـصـور
ـــدن الــشـــمــال والــفـــيــديـــوهــات 
ـقدسة فـيها اإليـراني والعتـبات ا
واالجنازات الـطـبـية الـتي يـعـدها
الـبـعض مــفـخـرة الـشـرق األوسط

ــدفــوعــة أسـاســًا بــالـدوالر وال ا
يقتصر على ذلك بل راح البعض
يـــروج لـالســتـــثـــمـــار فـي شــراء
وحدات سكنية أو حقول دواجن
أو زراعـــــة واخـــــذ اإلقــــامـــــة مع
األسـرة وتسـجـيل شركـات وفتح
ســـــجـالت جتــــــاريـــــة إلغـــــراض
االســتــيــراد والــتــصــديــر وفــتح
حــســابــات بـــنــكــيــة بـــالــعــمــلــة
األجـنـبيـة ( الـدوالر ) في البـنوك
اإليـرانـيــة وبـفــائـدة سـنــويـة قـد
ــــئـــة تــــدفع تــــصل إلى  20 بــــا
شـهـريـا مـقـارنـة بـفـائـدة الـبـنوك
الــعــراقـــيــة الـــتي ال تـــتــعــدى 7
ــــصـــارف ـــئــــة ألن أغــــلب ا بــــا
احمللـية العـراقية الـيوم لم تطور
عــمــهـــا كــمـــا يــجب وأصـــبــحت
مـــشــغـــولـــة بــشـــراء الــدوالر من
ــركـزي الـعـراقي وبـيـعه الـبـنك ا

في السوق احمللية.
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أمـا دولة - أذربيـجان - الـتي لو
سمـعت بها في سـبعيـنات القرن
اضي حـينمـا كنت شابـاً يافعاً ا
لعـقدت الـرحال إليـها آنذاك دون
رجـــعـــة  ,فــــهي الـــيـــوم كـــعـــبـــة
السـياحـة التـرفيـهيـة للـكثـير من
ـسلم وبـقية شعوب العرب وا
الـعـالم ألن الــبـعض يـعـتـقـد بـان
اإلسالم فــيــهـــا حــقــيــقي ولــيس
مـزيفـا فعـندهم الـصدق واألمـانة
واحملــبــة والــنــظــافــة والــوجـوه
ــلـيـحـة إضـافــة إلى اسـتـتـبـاب ا
األمن كذلك عدم وجود مـليشيات
وظــواهـر مــتــطــرفـة أو مــظــاهـر
ـسـلم مــسـلـحــة في هـذا الـبــلـد ا
الـبــالـغـة نـفــوسه عـشـرة ماليـ
نسمة الواقع في مـنطقة القوقاز
والــذي بـلغ عــدد الـســيـاح فــيـهـا
لـعـام  2017 نـحـو   12 مـلـيـون
سائح مـقارنة بـالكثـير من الدول

العـربيـة واإلسالمية الـتي غزاها
الــفـكـر الــقـاعــدي - الـداعـشي أو
ــلـوك تــرزح حـالــيـاً حتـت حـكم ا
ـتأسـلـمـ والتي والـسالطـ وا
أصـــبـــحت طـــاردة لـــلـــســـيـــاحــة

وليست جاذبة لها.
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ــــكـــاتب نـــاهــــيك عن كــــثـــرة - ا
السـياحيـة - التي تروج لـلهجرة
خـارج الـعـراق و احلـصـول عـلى
نـتهية من اجلنـسية أو اإلقـامة ا
ـبـالغ مـالـيـة خالل االسـتـثــمـار 
تبدأ من  100ألف دوالر صعودا
إلى ( كـــــنـــــدا وبــــريـــــطـــــانـــــيــــا
والـدومـيــنـيك وقـبـرص وأمـريـكـا
والـبرتـغال ونـيوزلـندا وتـركيا ).
حــيث تـسـمـح بـرامج اجلـنــسـيـة
عبـر االسـتثـمـار باحلـصـول على
جــنــســيــة ثــانــيــة وجــواز ســفـر
إضــافي بــشــكـل قـانــونـي .. هـذه
البرامج أسرع بكثير من الهجرة
الـتـقـليـديـة وبـعـضهـا يـسـتـغرق
وقــتًــا ال يـزيــد عن  90يــومًــا في
مـعــاجلـة الـطـلب وفـي كـثـيـر من
احلــاالت ال تُــشــتــرط اإلقــامــة أو
وبـــعـــد حـــتـى زيـــارة الــــدولـــة  ,
احلصـول على اجلنـسية حتصل
عـلى مزايـا تلك اجلـنسـية ومـنها
اجلـوانب الــضـريـبـيـة والـتـعـلـيم
والـتنقل بـدون تأشـيرة ب كـثير

من الدول.
وتـــعــــد - كـــنــــدا - هي الــــدولـــة
"األكثر إثارة لإلعجاب" وصاحبة
"أفـضل سمـعـة" في العـالم حيث
تـــقـــدم هــذه الـــدولـــة احلـــديـــثــة
واآلمنـة نوعـية رائعـة من احلياة
لـلمـهاجـرين في مجـتمع تـعددي
وكل ذلك بـتكلـفة معـيشة مـعقولة
ـتـقـدمون  ,من خاللـها يـحـصل ا
الـناجـحون في بـرنامج ( كـيبك )
لـلـمـسـتـثمـر عـلى تـأشـيـرة إقـامة

دائــمـــة غـــيــر مـــشـــروطــة فـــيـــهــا
ــكــنــهم الــبـدء عــلـى الـفــور في و
ـعيـشـة والعـمل والـقـيام بـأعـمال ا
جتارية في أي مكان من هذا البلد,
ــكن أيـــضًــا ألبــنــاء هــؤالء كـــمــا 
ـســتــثــمــرين اجلـدد ــهــاجـريـن ا ا
الــبـدء عــلى الــفــور بــالــدراسـة في
ـــدارس واجلـــامـــعــات احملـــلـــيــة ا
بــصـفـتـهم مـقــيـمـ في كـنـدا عـلى

عكس الطالب األجنبي.
خالصــــة الـــــقــــول : أن تــــفـــــعــــيل
الـســيـاحـة في - الــعـراق - كـبـديل
عن اســتــخــراج الــنــفـط بــكــمــيـات
ية كبـيرة وضخه في الـسوق العـا
وبـالــتـالي انـخــفـاض أسـعـاره هـو
أمـر طـبيـعي الن الـسـيـاحـة شـباب
وت بينما النفط دائم ال يهرم أو 
ــراحل احلــيــاة ــر  كــاإلنــســان 
ـــــعـــــروفـــــة الـــــتـي هي الـــــوالدة ا
والـطـفــولـة والـصـبـا والـشـبـاب ثم
ـوت أي الـنـفاذ , ـشيب بـعـدهـا ا ا
وخــاصــة الـســيـاحــة الــتـرفــيـهــيـة
وجـودة فقط في إقـليم كـردستان ا
ـــــســـــتـــــقل عـن الـــــعــــراق شـــــبه ا
والسياحة التعريفية بآثار العراق
في بــابل وذي قــار ونــيــنـوى  ,في
بـلـد عـريق مـثل الـعـراق الـذي عـلم
الـشـعـوب الـكـتـابـة والـذي أكتـشف
أهـــله الــســابــقــون الــنــار وســنــوا
ـدن ودجـنـوا الـقـوانــ وشـيـدوا ا
احلــيــوانــات وشــقــوا طــرق الــري
والــبــزل.أمــا الـســيــاحــة الـديــنــيـة
ناسبات الكبرى فقد وخاصة في ا
حولها البعض إلى وليمة مليونية
مجانـية تأكل منـها شعوب األرض
كــافـــة دون حتــقــيـق مــردود مــالي
لالقـتـصـاد الــعـراقي شـبه ألـريـعي
الـغـرض مـنـهـا أرضـاء كـبـار رجال
ـتـأسلـم الـدين وبـعض احلـكام ا
مـن الــــذيـن يـــــتــــخـــــذون من تـــــلك
ـناسـبات دعـاية انتـخابـية لـلفوز ا
بــكــراسي احلــكـم في احلــكــومــات
ــانـيـة الن الـبـعض احملــلـيـة والـبـر
يــفـهم اإلسالم بــأنه تـعــبـد وزيـارة
أمــاكن مــقـدســة وتـرديــد شـعـارات
طائـفـيـة دون حتـقـيق مـردود مالي
للـبلد الـذي عانى من اإلرهاب ومن
ـــال الــعــام والــقــتل عــلى ســرقــة ا
الـــهـــويــة  ,فـــلـــقـــد ســـئـــمـــنـــا من
الــشـعــارات الـطــائـفـيــة ومن الـسم
ــدســوس في الــعـــسل ... فــمــتى ا

نفعل السياحة في العراق?.

rz«œ jH½ WŠUO «

ÍbŽU « vÝu  b³Ž d Uý

ميسان

باشر حيث يتم استعـمال البث ا
ـا اثـنــاء تـغــطـيــة حـدث مــعـ 
يـجـعل من اجلـمـهـور عـلى نـطـاق
دول مـتــعـددة وكــثـيــرة يــعـلم في
نـفـس الـوقت وبــنــفس الــطـريــقـة
وقــــوع ذلك احلــــدث الــــتي تــــمت
تــغـــطــيــته اعالمــيــاً االمــر الــذي
يــسـاهم في خــلق رؤى مـشــتـركـة
وأراء متـشـابـهة وافـكـار متـقـاربة
ـــوضـــوعــات عن الـــكـــثـــيـــر من ا
والــقــضــايـــا الــتي تــهـم الــعــالم.
والتي بدون وجود هذه التقنيات
ـا امكن من ايـجاد هذه تـطورة  ا
قـاربـات بـ الكـثـيـر من االفراد ا

من شعوب العالم اخملتلفة.
فــــضالً عن احملــــطـــات االذاعـــيـــة
ـوجهـة والتي سـواء احمللـية او ا
يـصل مــداهـا الـى دول مـخــتـلــفـة
وبـــلــغـــات مـــتــعـــددة مــتـــجــاوزة
احلـــــواجـــــز اجلـــــغـــــرافـــــيـــــة او
الـسـيــاسـيــة لـلـدول ولــتـصل الى
ــراكـز او مـســافـات بــعــيـدة عن ا

االماكن التي تبث منها.
دى مساهمة هم االخـر  ثال ا وا
تــكــنــولــوجــيــا االعالم في زيــادة
االتـصـال الـثـقـافي بـ الـشـعـوب
ـيـة ـعــلـومـات الــعـا هـو شــبـكـة ا
(االنترنت) فـقد  عن طريق هذه
ـتـطـورة والـتي الـتـكـنـولـوجـيـا ا
نــتـــجت عن دمج تـــكــنــولـــوجــيــا
احلـــاســبـــات مع تــكـــنــولـــوجــيــا
االتـــصـــاالت فـي ايـــجـــاد فـــضــاء
اتــصــالي واعالمي مــبــاشــر بــ
مـخـتلف افـراد شـعوب الـعالم من
ثقـافات ولغـات وقوميـات متعددة
وسـاهمت في تـقريب بعـضهم مع
بـعضهـا االخر بسـهولة وبـطريقة
قلـيلة الـتكـلفـة مقـارنة بـاخلدمات
تـعاظمة الـتي تقدمـها لالتصال ا

الثقافي ب الشعوب.
وســاهــمت الــطــرق الــتــفــاعــلــيــة
ــسـتـعـمـلــة في كـثـيـر من انـواع ا
االتــصــاالت الــتي تــوفــرهــا هــذه
الشبـكة في ايجاد اتـصال تبادلي
بــ الـقــائــمــ بـاالتــصــال وبـ
اجلـــــمــــهــــور ســـــواء احملــــلي او
ـا سـاهم في تـعديل او ي  الـعـا
أبــدال مــضــمــونــات الــكــثـيــر من
ــقـدمـة لـكي الـبــرامج االعالمـيـة ا
تــــتالءم مـع مـــتــــطــــلــــبــــات هـــذا
اجلـمــهــور فــراعت بــذلك رغــبـات
لــفـئــات مـتــعـددة من اجلــمـاهــيـر
وعمـلت على تـقد مـادة اعالمية
مالئــمـة لــلــكــثــيـر من الــثــقــافـات
ـــتــعــددة في دول ــتــبـــايــنــة وا ا
مـتـقـاربـة او مـتـبـاعـدة جـغـرافـيا.
كن مقارنتها ومكنت بطريقة ال 
بـــــطــــــرق اخـــــرى حلـــــد االن من
التقريب ب ثقافات الشعوب عن

طـريق تعـريف بـعـضهـا بـالـبعض
االخــر ســـواء بــتــنــاول عــاداتــهــا
وتـقـالـيـدهـا وطـرق مـعـيـشـتـها او
ــوضـوعــات والــقـضــايـا بــطـرح ا
الـــــتي تــــهـــــمــــهـــــا وعــــرض آراء
ووجهـات نظـر شعـوبـها بـقضـايا
ـا ساهم ومـوضـوعـات متـعـددة 
فـي ايجـاد صـورة ذهـنـيـة من قبل
مجـمـوعـات ثقـافـية او قـومـية عن
ــطــيـة االخــرى وتــعــديل صــور 
خاطـئـة او مغـلوطـة مـتكـونة عـند
بعـضـهـا خلـفـها الـزمن وسـاهمت
ـعلـومـات اخلاطـئـة الواردة بهـا ا
الــــيـه والــــتي حــــالـت ســــهــــولــــة
االتـــــصــــال في تـــــعــــديــــلــــهــــا او
تـصــحـيــحـهــا او احلـصــول عـلى

الصائب منها.
وهـنا ألـغيت احلـوافز اجلـغرافـية
او الــسـيــاســيــة او االقـتــصــاديـة
وصـعـوبـات االتـصـال الـشـخـصي
بــ افــراد الــشــعــوب اخملــتــلــفــة
ــتــمــثــلــة بـــتــكــالــيف الــســفــر وا
ـرتــفـعــة لـتــجـد طــريـقــة سـهــلـة ا
وبـسيـطـة ومـنخـفـضـة الكـلـفة في
الــــــتــــــعــــــرف عـــــــلى االفــــــراد او
اجملموعات الثقافية التي ينتمون
الـــيــهـــا وطـــبـــيـــعـــة ثـــقــافـــاتـــهم
ن قــد يــكــونـون وحــضــاراتـهـم 
قريـبـ منـا جـغرافـيـا او بعـيدين
ـعلومات اال ان استـعمال شـبكة ا
ــيــة (االنــتــرنت) كــوســيــلـة الـعــا
اتــصـالـيــة واعالمـيـة عــلى نـطـاق
الـعالـم باسـره افرز سـلبـية كـبيرة
اثـرت بـشـكـل كـبـيـر عـلـى طـبـيـعـة
االتــصــال الـثــقــافي بــ شــعـوب
الــعــالم وهـي اســتــعــمــال لــغـات
مـحدودة واسـطـة لالتصـال. االمر
الـذي اثر على اسـتعـمال األغلـبية
ــطـلـقـة من لـغــات الـعـالم والـتي ا
ـــا تـــقـــدر بـــســـتـــة االف لـــغـــة. 
يسـتوجب ايجـاد احللول التـقنية
لــذلك حـتى ال يــتم ابــدال اهـداف
االتـصــال الــثـقــافي من الــتــقـريب
والـتـفاعـل واالمـتزاج الـى االلـغاء

والسيطرة واالكتساح.
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فـــــــضال عـن ان الـــــــتــــــطـــــــور في
الــتــقـــنــيــات االعالمــيــة عــمق من
مـــــشـــــكــــلـــــة االخــــتـالل االعالمي
ـــــعـــــلـــــومــــــاتي بـــــ الـــــدول وا
ــطـورة ــالــكــة وا الـصــنــاعــيــة ا
ـصـنـعـة لـهـذه الـتـكـنـولـوجـيا وا
ـعـتــمـدة عـلى والـدول الـنــامـيــة ا
ا استـيراد هذه التـقنيات مـنها 
اثر بشكل سلبي على من يستورد
هذه الـتكنـولوجيـا بدون ان يعمل
على تـصـنيـعـها وتـطـويرهـا وهو
حـال الـدول الــنـامـيـة االمـر الـذي
افــــرز حـــالــــة مـن حـــاالت اخلــــلل

ـــــعــــلــــومـــــاتي بــــ االعـالمي وا
الـطرفـ انعـكس سلـباً بالـنتـيجة
عــلى حــالــة الــتــفــاعل واالتــصـال
الـثــقـافي بـ هــذه اال لـصـالح
الـدول الـصـنـاعـية الـتي تـمـلك كل
شيء امــــام الــــدول الــــنــــامــــيــــة
الـعاجـزة عن الـتـكافـؤ او الـلـحاق
ا تـسبـب في حدوث حـالة بـهـا 
الـــــتــــــدفق احــــــادي االجتـــــاه من
الـشمـال الى اجلنـوب تبـعا لـتوفر
اديـة والصـناعـية عـوامل القـوة ا
واالعالمـيـة. او وجود تـدفق قـليل
او حـتى معـدوم من دول اجلـنوب
الى دول الــــشـــمــــال.االمــــر الـــذي
احــــدث حــــالــــة الالتــــكــــافــــؤ في
االتـصـال والـتـفـاعل الـثـقـافي بـ

ا وشعوب العالم.
ــا يــســتــوجب الــعــمل عــلى

معـاجلة هذه االشـكاليـات وايجاد
احلــــلـــول الالزمـــة لــــهـــا من اجل
ضــمــان واســتــمــراريــة الــتــفــاعل
واالتــصــال بــ ثــقــافـات الــعــالم
اخملــتــلــفــة بــطــريــقــة مــتــكــافــئــة

ومتساوية.
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يعد االتصال الـثقافي ب شعوب
الـعـالم من احلـتمـيـات احلضـارية
. فـــــعن طـــــريـق االتـــــصــــال لـال
الـثقافي يـتحقق الـتفاعل الـثقافي
ـتــعــددة والـذي بــ الـثــقــافــات ا
يـــــؤدي الى الـــــتالقح الـــــفــــكــــري
واحلـضاري االمـر الذي يـقود الى
االرتــقــاء بــالـتــفــكــيــر والــســلـوك

البشري.
ان احــد األســـبــاب الــتي أدت الى
اسـتــمــراريــة بــقــاء اجملــتــمــعـات
الـــبــشـــريــة وتــطـــورهــا بـــحــركــة
تـصــاعـديــة وعـمـلـت عـلى تــوفـيـر
أسـبـاب الــرقي لـهـذه اجملـتـمـعـات
هــو تـوفــر عـنــصـر الــتـفــاعل بـ
الـثـقـافـات الـذي افضـى الى االخذ
بـاالمـور االيـجـابـيـة من كل ثـقـافـة
ــا يــؤمن مــجـتــمــعــا مـنــفــتــحـا
وايــجــابــيــا بـعــيــداً عن االنــغالق

والسلبية.
ويجب ان تستثمر وسائل االعالم
ــتـــعـــاظـــمــة في امـــكــانـــاتـــهـــا ا
الـــوصــــول الى فـــئــــات كـــبــــيـــرة
ومـــتـــعــددة مـن اجلـــمــاهـــيـــر في
مـخـتــلف ارجـاء الـعـالم وسـهـولـة
الــوصــول الـيــهــا في وقت واحـد
ـــبــاد فـي الــدعـــوة والـــتـــرويج 
االنـفـتاح الـفـكـري والـثـقافـي على
الــــثـــقــــافـــات االخــــرى وضـــرورة
الـتـفـاعل مـعــهـا تـفـاعال ايـجـابـيـاً
يــفــضـي الى تــطــويــر احلــضــارة
ـا يـعمل جـمـلـها و االنـسانـيـة 
عـلـى تـطـويـر مــا هـو ايـجـابي في

كل ثقـافة واكتـسابه ونبذ ورفض
كل ما هو سلبي.

ــنـاقــشـة االفــكـار وفـسح اجملــال 
ــتـــعــددة شـــريــطــة ان والـــرؤى ا
تكون ايجابية وتدعو الى تطوير
اجملتـمـعات الـبـشريـة وان تـبتـعد
عن الـــعــنـــصــريـــة والــعـــدوانــيــة

والسلبية.
 ان التـقاء احلـضارات االنسـانية
وتفاعلها سـيؤدي حتماً الى خير
البـشـريـة ويبـعـدها عن الـتـصادم
والتـحارب والهـدم. وخير وسـيلة
اللـتـقاء احلـضـارات هي التـحاور
بـ من يــنـتـمــون الى الـثــقـافـات
ــتـعـددة فـال سـبـيل الى الــتـقـدم ا
واالرتـقـاء وضـمـان الـعـيش االمن
لـلــبـشـريـة جــمـعـاء اال بــالـتـفـاعل

واالنفتاح على اآلخر.
ان االنغالق على الثقافة الواحدة
وعــدم الـــتــفــاعـل مع الــثـــقــافــات
االخرى يؤدي بـالنتيجـة النهائية
الى حتــــجـــــر هــــذه الــــثـــــقــــافــــة
ا يصيبها وجمودها وركودهـا 
بالشلل والتخلف والتحجر وعدم
مـجاراتـها للـتغـيرات والـتطورات
ـيـة. احلـاصــلـة في الـبــيـئـة الــعـا
وتــفــاعل الــثــقــافــات يــعـنـي اخـذ
بعضـها من البـعض االخر ما هو
ـا يؤدي الـى الـتكـامل ايـجـابي 
بينها وزيادة نـضوجها واثرائها
عنوية والرمزية وزيادة قيمتها ا
وزيـادة تـخـصـيب قـيـمـهـا بسـبب

التنوع والتعدد لهذه الثقافات.
ويــجب ان تــكـون وســائل االعالم
أداة فاعلـة  وايجابـية في الدعوة
الى تــفـــاعل الــثــقــافــات وحتــاور
احلـــــضــــارات ال ان تـــــكــــون أداة
للـتحريض وتـشويه صورة اآلخر
وأداة لـلــدعــوات الــعـنــصــريـة او
االنــغالق عــلى الــذات ومــحــاربـة
اآلخــــر ونــــبـــــذه الن مــــثل هــــذه
الـــــدعــــوات لـن تـــــفـــــضي اال الى
تــخــريب اجملــتـمــعــات الـبــشــريـة
وجتــــمـــيـــد وحتـــجــــيـــر الـــفـــكـــر
االنـساني الـذي يحتـاج دوما الى
الــتـــعــدد والـــتــنــوع واحلـــيــويــة
واالخــتالف فــهي أدوات رئــيــسـة
في انــضـاجه واثـرائه ودفـعه الى
االمام.ان حتمية اتصال الثقافات
ـكن االنــسـانـيــة هي حـقـيــقـة ال 
الحــد ان يــنـكــرهــا او ان يـقف او
يـصطنع سـدا للـحؤول بيـنها بل
مـن الـــــواجـب ابـــــداء كـل انـــــواع
الدعم لالتصال الثقافي وضرورة
تـشـجيع كل الـدعـوات التي تـدعو
الى الــتـحــاور والـتـفــاعل وتـدعـو
ــا فـيه الى الــغـاء اآلخــر ونــبــذه 
خـــيــر اجملــتـــــمــعــات الـــبــشــريــة
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بغداد

ــتــجــدد الـذي في ظل الــصــراع ا
يـشـهــده الـعـراق واحلـروب الـتي
شـهـدهـا وظــهـور ازمـات تــتـعـلق
بوحـدة وسـيـادة القـانـون واثارة
العوامل القومـية والطائفية وفي
نــفس الــوقت يــحــاول االنــفــتــاح
عــلى احملـيط الـعـربي واالسالمي
والــذي يـــصــطـــدم ايــضـــا بــعــدة
قـضايـا تـعتـبـر محـوريـة لتـثـبيت
اركان التقـارب . من ضمنها ملف
الــفـــصــائل ومــدى تــاثــيــرهــا في
سار السـياسي والتي انحـراف ا
تعتبر خصما لدول التقارب التي
يـسعى العـبادي لـتثبـيت مرساته

بقاعها . 
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فـهـنـا الـكل يـنــظـر ويـتـرقب كـيف
شهد بعد داعش وكيف سيكون ا
ـقـبـلـة سـيــكـون شـكل احلـكـومه ا
هل مـدنـيـة ام عـلمـانـيـة ام ديـنـية
يـتقـدمهـا اسطـول الفـصائل الذي
اليـــقــهـــر. ام ان قــادة الــفـــصــائل
سـيـكـتـفـون بـاالعـتـزال بـعـد زوال
داعش ويكتفون بزراعة النرجس
في دور االيتام تخليدا لشهدائهم
اذ اين تــذهب هـذه الــتـضــحـيـات
بـــاالرواح وكــــيـف ســــتـــخــــتــــفي
مـــســــارات االنـــتـــصــــارات الـــتي
رســـمـت بـــالــــدم واين ســــتـــذهب
الــطــمــوحـــات االقــلــيــمــيــة الــتي
تـتـرجم عــلى االرض . ومن جـهـة
اخـــــرى حتـــــاول دول اخلـــــلـــــيج
وامـريكـا الـتوغل اكـثر في الـعمق
ـد االقلـيـمي من الـعـراقي لـكـبح ا
خالل فــرض الـعـقـوبــات والـلـعب
بـعـداد االتـفـاق النـووي االيـراني
وتــوقــيـع اتــفــاقـــيــات تــنـــمــويــة
واسـتـثـمـاريـة خـلـيـجـيـة عـراقـيـة
حتـــاول ان تــهـــز بــهـــا الــنـــخــلــة
الـعراقـيـة لتـتـساقط عـلـيهـا رطـبا
سـسها بشر لتلد جنيا دون ان 

عــراقـا عــربــيــا مــوحــدا يــشــفى
ـرضى ويـطعم اجلـيـاع ويأؤي ا
االيتام ويعلم االطفال وينــــــشر

العدل والسالم . 
كـننـا نحن الـسؤال هـو. كـيف 
ان نصـنع او باالحـرى ان نحور
شـاريع االقليميـة الكبيرة هذه ا
ــواطــنـة الـى دولـة االعــتــدال وا
ـجـرد وضع اوراق رقــيـقـة في
صـناديق بالسـتيـكيـة لكي يـنتج
عـنهـا دولـة مدنـيـة فاذا مـاقـارنا
شـاريع الكـبرى عـادلة بـا هـذه ا
ــكـــنــنـــا الــقـــول ان ايــران هل 
والـسـعـوديـة تـقـاسـمت الـوجود
الـعـراقي بـدولتـ دولـة مـثـالـية
واخرى حـكومـة ظل. فيمـا يبقى
ـدنية حـلما امام انشـاء الدولة ا
الـنفـوذ االقليـمي ويعـد منـاقضا
كن مقارنة من كل النواحي وال
مـــســـارات وتـــضـــحـــيـــات الـــدم
ـــــســـــارات الـــــتـــــطـــــلـــــعـــــات
ــدنـيــة في هـذه والـطـمــوحـات ا

االيام اال بتحول جذري.
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 فهنا نـقول ان الشارع العراقي
ـشروع حـالـيا اليـعـرف مـا هـو ا
ـــوج بــ االصح ويـــتالطم به ا
ا ـسـلـحـة  الـتـيـارات الـديـنـيـة ا
تـــمــلـــكه من نــفـــوذ وقــوة وبــ
ـدنـية ـوذج الـدولة ا تطـلـعات 
الـــتي تـــشـــكـــو ضـــعـف الـــقــرار
والــسـلـطــة مـقــارنـة بـالــتـيـارات
ــواطن يـتـلـون االخــرى فـتـجـد ا
بـالـيـوم خـمس مـرات كـاحلـربـاء
بـ تـوجـهـات الـتـيـارات يبـحث
لــنـفــسه عــلى مــكــانــة تــنـاســبه
تــزيـــده قـــوة ومــدى وفـي نــفس
الــوقت عـــنــدمــا تـــتــغــيــر ادوار
الـتـيـارات جتـد نـفس الـشـريـحة
ــواطــنـ يــنــقـلــبــون عـلى من ا
ة وهكذا يبقى توجهاتهم الـقد

ــواطـن الــعــراقي الــذي خــيــار ا
الزال يسـتـند عـلى تـوجـهاته من
باب مذهبي وعقائدي وعشائري
ــواطن والســـيــمـــا مــصـــلــحـــة ا
الـذاتـيـة الـتي تـاخـذه بـعيـدا عن
كل طموح معتـدل يحاول تقسيم
الـرقم على  2 وبـدون بـاقي فمن
خالل مـــعــاصــرتـــنــا لــلـــفــتــرات
االنـتقـالـيـة احلاكـمـة بـعد 2003
وجـدنا انه في الـعمل الـسياسي
الذي انـصـهر داخـل اجملتـمـعات
التـــوجــد له مـــنــاهـج او قــواعــد
كنها ان ثابتة اساسية مثمرة 
قراطي تسـهم في بناء عـراق د
معتدل النها اعتمدت على تلميع
الشـعـارات والطـمـوحات بـالوان
بـــراقـه لـــكـــسـب اكـــبــــر قـــاعـــده
جــمـــاهــيـــريـــة تــؤمـن بــانـــشــاء
مصـلحه مـختـصرة او مـناطـقية
ـصـلـحــة الـوطـنـيـة بـعـيــدا عن ا
الـشـامــلـة لـهـذا جتــد طـمـوحـات
الـبصـرة تـخـتـلف عن طـمـوحات
صالح الــــــــديـن اي ان الــــــــوطن
اصـبح بنـظر الـبعص عـبارة عن
زقــاق او مــجـــمع او نــاحــيــة او
قـضــاء بــحــيث اصــبح كل تــيـار
ن يتبـعه وكلما عبـارة عن وطن 
لـــــوحـظ ان هــــــذه الــــــقــــــواعـــــد
اجلمـاهيـرة بـدات باالبـتـعاد عن
مـــســـارهــا الـــبـــســـوهـــا حـــريــر
الــطـائــفـيــة او الـقــومـيــة وغـدت
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ـرات الــتـقــسـيم او تــبـحـث عن 
ـســلـوبـة االنـفــصـال واحلـقــوق ا
والـتهمـيش وجعـلهـا ورقة ضغط
بـوجه احلكـومة اي انه خـلق جو
ـــواطن مـن عـــدم الــــثـــقــــة بــــ ا
ــا يــجـــعل الــقــواعــد والــدولــة 
اجلمـاهـيـرية تـبـحث عن عـناوين
وشـعــارات رصــيـنــة من قــوادهـا
تـلـوح بهـا بـوجه احلكـومة اال ان
تلك الشـعارات في كل مرة تخيب
والجتــــنـي شـــيــــئــــا ابـــتــــداء من
سـاحـات االعــتـصـامـات الــسـنـيـة
مرورا الى مطالب الشيعة بانهاء
الــفـســاد لـتــحـصـل عـلى الــعـيش
ـطــالب الــكـرد الــكـر انــتــهــاء 
ــؤشـرات بـاالنــفــصــال كل هــذه ا
انـــتــجت كــانــتــونــات مــخــتــلــفــة
يـصـعب الـتـعـامل معـهـا بـوطـنـية
واذا فرضنا ان تـتعامل احلكومة
او الـــتـــيـــارات اجلـــديـــدة بـــروح
ـكنهـا ان تطلق الـوطنيـة فكيف 
ــشـــاريع الــوطـــنــيـــة فــهل تــلـك ا
ســتـــطـــلق مـــشـــروع الــوطـــنـــيــة
الـشـيعـيـة الـذي تتـبـنـاه ايران او
مـشـروع الـوطـنـيـة الـسـنـيـة الذي
تـتـبـنـاه الـسـعـوديـة او الـوطـنـية
الكردية الذي تتبناه دول اقليمية
عقدة حتتم علينا هذه التركيبة ا
ان نـبـدأ عـمال كـبــيـرا وتـاريـخـيـا
لكي نـنفـصل عن تـلك الـتوجـهات
بكـسر اوال عـوامل احلقد االداري
ذهـبي والـقـومي تـمـهــــــــــيدا وا
جلــــمــع تـــــلك الــــكـــــانــــتــــونــــات
وتـطريـزهـا بـخـيط االعـتـدال لكي
يـنــتج عـراقــا مــوحـدا حــبـاله في
دهـــوك وســـاريـــته في الـــبـــصــرة
ولــكن اذا بـــقــيــنــا مــجــرد ادوات
ـكان اخملـصص مـسـتـعـارة فـان ا
لــــــنــــــا هــــــو الـــــرفــــــوف ومــــــتى
اشتــــــــــهت السيـاسية ستختار
من يــصــلح لــهــا لــفــــــــك شــفـرة

اللـعبة لكل مشروع انتقالي.


