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الـكثـيـر من (اخلاص) في (الـعام)
أو إقـــتـــطـــاع بــــعض من الـــعـــام
لـــيــــكـــون الـــعــــنـــوانــــاألبـــرز في
(اخلـاص) . وقد جنـد ذلك يـحدث
عـلى صــعــيـد الــعـالـم أجـمع رغم
تــبــاين الــصــفـــات اجملــتــمــعــيّــة
وتــبـاعــد الـدول جــغـرافــيّـاً وكـأنّ
الـثـقـافـات واخلـلـفـيّـات هي الـتي
تخلق آلـيّات التأثـير والتأثّر  في
إســتـــدامـــة اإليـــجــابـي ووجــوب
إسـتـبــعـاد نـقـيــضـهـا في مـديـات
ومــسـارات ومــتــغـيّــرات احلــيـاة
الــيـــومـــيّــة. إنّ الـــتـــمــيـــيـــز بــ
ــســـتــحي والـالمــســتـــحي هــو ا
مسـألة نـسبـيّة أو خـاصة تـماماً
مــثــلـمــا تُـحــدّد بــعض الـظــواهـر
الـعلـمـية بـإعلـوماتـهـا الزمـكانـيّة
وتــفــاصــيل الــدوال الــريــاضــيّــة
وسـلـوكـهـا الــعـيـاني واجملـهـري.

وفي جــــمــــيع احلــــاالت يــــوضع
ـوذج لــلـدراســة الـتــفـصــيـلــيّـة
الــــــشــــــامــــــلــــــة والــــــتـي تــــــأتي
بــاإلسـتـنـتـاجـات لـغـرض اإلفـادة
والـتــرجـيع وحتــويـر أو تـغــيـيـر
مناهج العمل والبناء اجملتمعي.
ســأتـــنـــاول في أدنـــاه أكـــثــر من
وج وسـأتـرك لـلقـارىء اخلـيار
ـفـهـومـ في في الـتـمـيـيـز بـ ا
قال. في الـنموذج األول عنـوان ا
سـنــعـود بــالـتــاريخ الى قـرن من
الزمن تقـريباً ونتنـاول بالتحليل
ــــوذج اجملـــــتـــــمع الـــــهـــــادىء 
اإلفتـراضي الذي تـعنى به رواية
ؤلّـفها جورج (مزرعـة احليوان) 
 إرول.تغطّي أحداث هذه الرواية
فــتـــرة  أربــعــة  عــقـــود  أعــقــبت
الـــــثــــورة الـــــروســـــيــــة ((1917
وإنــعـكـاســهـا عــلـيه. والــنـمـوذج
الـثــانـي هـو مــضــمــون الــكــتـاب
(الالمـنــتــمي) لـلــروائي ولــكـاتب
الـبريـطـاني كولن ولـسن ( مؤلّف
ـنشور سـبعـ كتابـاً ورواية) وا
فـي عــــام  1956ومـــــتـــــرجم الى
عــشـرات الـلـغــات. وال يـغـيب عن
اط مـجتمـعيّة ـقال أ مـضمون ا
نا احلـالي ونعيشها يعيـشها عا
نــحن بـثــوابـتـهــا ومـتـغــيّـراتـهـا.
وبــالــتــمــحــيص جنــد الــعــوامل
ؤثّرة نـفسها وبـإختالف آليات ا
ـتمـحورة في ووسـائل التـنفـيذ ا
مــثــلـث أضالعه الــبــيــئــة وحــقل
الــــعـــــمل وأواصـــــر الـــــعالقــــات
اجملـتمـعيّـة. يُـعتـبـر (الالمنـتمي)
كتـاب واضح لتشـخيص جوانب
مـهـمة في شـخصـية اإلنـسان في
الــــــنـــــــصـف األوّل من الـــــــقــــــرن

الـعشـرين. هذه الـشخـصيّـة التي
تـتـســاءل وتـطـرح أسـئــلـتـهـا في
ـســيـرتـهـا بـيـئــة غـيـر مـقــنـعـة 
ومسـاراتهـا بالـنسـبة له. ويـقول
كـولن ولـسن أن (الالمـنـتـمي هـو
نـبيّ مــسـتـتــر حـتى عـن نـفـسه).
ولـو نظـرنا جـانـباً  نـقـرأ مقـولة
جــان پــول سـارتــر في فــلــســفـته
عـتقد بـأنّ الوجود الوجـوديّة وا
ـاهـيّـة  (أن اجلـحيم هم يسـبق ا
اآلخـــــرون). وهــــذا مــــايـــــلــــقــــاه
الالمـسـتـحي عـنـدمـا يتـوغّل الى
(مـنـاطق جـزاء)اجلـمـيع لـيصـبح
مــيــكـــاڤــيـــلــيّـــاً في غــايـــة تــبــرّر
ــــوذج آخـــر وســــيـــلــــته.  وفي 
يـستـطـيع الـقـارىء أن يـؤشّر في
سـلـوك وســيـاقـات يـتـفق الـراعي
فـيـهــا مع الـذئـاب فـيــهـلك قـطـيع
األغنام بالمباالة. وكذلك في عقل
شاعر يقـول: لَوال احلَياءُ لَعادَني
اِستِـعبـارُ ولزرت قَبـرَكِ وَاحلَبيبُ

يُزارُ
وقول شاعر آخر:

إذا لم تخشَ عاقبة الليالي
        ولم تستحِ فأصنع ماتشاء
فال  والله مافي العيش خير

        وال الدنيا إذا ذهب احلياءُ
w{«d² « lL²−

وفي مـــزرعــة كــائــنـــة في الــريف
البـريطاني يـديرها السـيد جونز
وأبــــطــــالــــهــــا مــــجـــمــــوعــــة من
احليوانات كمـا أراد لها  مؤلّفها
جـــورج إرول جنــد مـــجـــتــمـــعــاً
إفــتــراضــيّــاً يــؤدي أفــراده  فــيه
أدوارهـم لـــتـــحـــقــيـق مـــقـــوّمــات
ـومـة حــيـاتـهم. أمــا سـمـات ود
الـبــيــئـة الــتي عـاشــهــا مـجــتـمع

ـزرعـة والـتي أوردتـهـا  فـصـول ا
ا يأتي: الرواية فتتلخّص 

1.  الـــــفـــــســــاد حـــــيـث تــــعـــــمل
احلــــــــيـــــــوانـــــــات (وبــــــــاألخص
اخلـــنــــازيـــر) عـــلـى اخلـــروج من
طـبيـعتـهـا كونـهـا حيـوانات  الى
ـطـلـقة عـالم تـريـد به الـسـيطـرة ا
وحتـقـيق وتـوسـيع رغـبـاتـهـا في
ـيـادين.  وهـنا جـميع األبـعـاد وا
أيـــضـــاً  تــــبـــدأ بـــوادر دفــــيـــنـــة
ساواةوالتي وصغيـرة من عدم ا

. تكبر وتتفاقم شيئاً فشيئاً
2. اإلســـــتــــغـالل الـــــذي تــــعـــــمل
اخلــنــازيـــر  به عــلى اســـتــثــمــار
مــســتــوى تــعـلّــمــهــا  وقــدراتــهـا
العـضـليّـة والشـخـصيّـة في جعل
ـزرعـة تــخـدمـهـا كل حـيـوانــات ا
إســــــتــــــغالالً ومـن ثـم تــــــنــــــسى
احلـــيــوانــات األخـــرى نــفـــســهــا
وشـؤونــهـا وتـســتـمــر في خـدمـة

اخلنازير فقط.
 3. اخملـادعــة والـتي فـيـهـا يـقـوم
نـائب قـائـد اخلنـازيـر (سـكـويـلر)
بـــحــمــلـــة مع حــيـــوانــات أخــرى
إلقــنــاع اجلـــمــيع بــأنّ حـــيــاتــهم
صـــارت أفـــضل في ظل الـــنـــظــام
ـزرعــة في حــ أنّه الــقــائم فـي ا
يـسـيــر نـحـو األســوء. ونـذكـر أن
ـزرعـة اسم قـائــد اخلـنـازيـر في ا
كــــــــــمـــــــــا ورد فـي الــــــــــروايـــــــــة

هو(ناپليون).
واخلـداع هـنـا هو أن احلـيـاة في
ــزرعــة تــنــحــدر نــحــو األســوء ا
واحلـديث يــتـركــز عـلى الــعـكس.
وبـــاخلــفــاء والـــتــدريج تـــتــغــيّــر
تـفق عـليـها األوامر  والـلـوائح ا
ــاط تـطــبـيــقـات ــزرعـة بــأ في ا
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بغداد

كــــــشف لـه الـــــعـــــريـف غـــــطـــــاء
البـيانـوجـلس وانحـنى  ليـعزف
مقطوعة افتـتاحية جميلة صفق
لهـا احلـاضرون بـعدمـا تـمايـلوا

معها تفاعل استئناس وطرب 
نــــبــــهـــنـي صــــديــــقي مـن شـــدة
انــــغـــمـــاس مـــشـــاعـــري في ذلك
ـدهش الـذي ال نتـخـيله العـالم ا
في بالد ألـف لـيـلـة ولـيـلـة  الـتي
لم يتـبق منها  وال لـيلة أنس مذ
صوّح دجلتـها و بعدما  تالشت
جنومـها وعسّ نـهـاراتهـا  شبح
طوفـان الـغـمام الـقـادم من خلف
االسوار .. نـعم فـعال أنا مـبـهور
.. يـنطبق عـلى مصطـلح الشارع
الـدارج (ما شـايف ) .. نـعم فعال
مــا شـــايـف - قــد تـــتـــســـاءلــون

ماذا..?
مـــا شــايف - ( مــتـــقــاعــدين ) -
بـــكل هـــذه الـــوســـامـــة األنـــاقـــة
وجـــمـــيـل الـــثـــيـــاب وانـــشـــراح
الــروحــيــة -  مــا وقــعت عــيــنيّ
عـلى أحدهم إال ابتـسم ابتـسامة

تـذكـرت أنـنـا في بالدنـا نـضرب
ـــــثـل فـي بـــــســــــيـط وســـــاذج ا
البـس عــــــــلى أنــــــــهـــــــا ( زي ا
مـــتــقـــاعــديـن ) ..حــيث شـــعــور
اجلــمـيع مــنــهم يـعــتــبـر نــفـسه
أشــبه بـقـطــار خـلق قـد وصل
آخر مـحطـة قـبع هنـاك حيث لم
يـــــعـــــد صـــــاحلـــــا إال الحتــــاف

الناظرين..
هناك نهض أحد احلضور بيده
ـسـرح -  كان أوراق - اعـتـلى ا
مـنسق اوعـريف اللـقاء  - رحب
باحلـاضرين ومن تخـلف لسبب
حـتى أنه  مـال بـنـظـرته نـحـونا
اءة لـيـرحب بنـا كـضـيفـ  بـإ
مـن رأسه وبـــــســــمــــة جـــــعــــلت
ـد عـنـقه جتـاهـنـا  .. الـبـعض 
نظـر رائعـا -  مبتـسمون كـان ا
أنـــيــقــون يـــضــعــون وردات في
صــدورهم  والــبــعض فــراشـات
في يـاقـات  قـمـصـانـهم - صـعـد
ــــســـرح شـــخص يــــلـــقـــبـــونه ا
األستـاذ انـدسّ خـلف البـيـانو..

فـي أحـــــــــــــدى دول اإلحتـــــــــــــاد
اإلنــــــســـــانـي دعـــــانـي صـــــديق
صحـفي  حلضـور ندوة  تخص

تقاعدين .. ا
أعـجـز أن أصف لـكم  كـيف بدت

الصورة كما هي :
كان كـان أنيقاً  نـظيفا  دخلـنا ا

جميال حضاريا هادئا ..
 الـتـفتّ إلى صـديــقي مـتـعـجّـبـا
أتـساءل -  واو- مـا أجـمـل هذا
ــكـان ? كـان ثــمـة من حـضـر .. ا
آخــرون يــتــقــاطــرون -  صــالــة
مــســـرح صــغــيـــر يــقــبـع عــلــيه
ـخــمـل أسـود بــيــانــومـغــطـى 
وثـمــة بـوفــيه لــتـقــد الـقــهـوة
ـشـروبـات و الـوجـبـات بـعض ا

البسيطة ..
أبـهرتـني شـيـاكـة احلـاضرين -
كبـار سن لكـنـهم أنيـقون بـشكل
مـــلــفت لــلـــنــظــر - يـــتــبــادلــون
ـــــــــا طــــــــرف عــــــــبـــــــــارات ور
ويضحكون بـكل ما في الطفولة
من انـشـراح  بـراءة  وعـفـوية ..

وأفنوها وسط دوائر اومصانع
أوشــتـى االعــمــال ..  رواتـــبــهم
تــنــزل تــلـقــائــيــا في حــســاتـهم
شــهـريــا بـانـتــظـام ال يــبـطـأ وال
ـــــزاج  أوســـــطــــوة يـــــخــــضـع 
مــــتــــســـلـط أونـــاشـط  مـــســــلح

أوصاحب جاه ..
ـتقـاعدون هـناك سـنويا نح ا
مـــبـــالغ كل حتـت عــنـــوان  بــدل

سفر اواستجمام - 
هـناك جـهـات سيـاحيـة الـبعض
مــنــهــا حــتـى أهــلي مــتــضــامن
ومقدر يحترم خدماتهم وتاريخ
الــعـطــاء -  تـقــدم لـهم خــدمـات
سفر بتكاليف رمزية إكراما لهم

,, 
واصالت احمللية وبعض دول ا
اإلحتـاد مـثل الـبـاصـات الـسـفن
وخـــدمـــات الـــزوارق احملـــلـــيـــة
والـقـطـارات الـدولـيـة الـسـريـعة
هـي  بـــــــرســــــوم رمـــــــزيـــــــة هم
وعــوائـــلــهـم .. يــبـــعــثـــون لــهم
ســـنـــويــا بـــأنـــواط تـــقـــديـــريــة
ا لهم .. وأوسمة مجانية تكر
الـكـثيـر من اخلـدمـات تـقـدم لهم
دون مقابل أغلب األحيان   مثل
ــــــســــــرح الــــــســــــيــــــنـــــــمــــــا  ا

واألوركسترا..
أحلالقة بسعر مخفض مع أنها

أهلية ..
 وهـــنــاك مـــوظــفــون يـــقــدمــون
تـقـاعد خـدمات حـسب حـاجـة ا
الـكـبيـر الـسن اوالـعـاجز  مـنـها

االهــتــمــام به صــحــيــا نــفــســيـا
وتـسلـيته والـتنـزه به في مرافق
سياحية اسـتجماما وترويحا ..
الخ .. يــا الــروعــة واإلنـســانــيـة

واجلمال ..
ويـال النـكد والـضيـاع واإلحباط

- عندنا - 
أشـــعـــر بـــاخلـــجل بـــاالنـــزعـــاج
بالغـليـان  بالغـثيـان ح أسمع
مـشـاكل ومـقاسـاة و اسـتـغـاثات
مـتــقـاعــديـنــا الـذيـن يـصــطـفـون
طــــوابـــيـــر تـــعب إشـــفـــاق و ذل
وابتـذال كبرياء ومـهانة وسحق
كـــرامـــة  حتت حـــر الـــشـــمــوس
وزمهرير البرد - وعدم االهتمام
ـوظـفـ الـطـارئ عـلى وزجـر ا
األعـراف القـيم الـقـوانـ وحتى
اإلنــســـانــيــة أشـــبه بـــشــحــاذي
الغـربـة واالبـتـذال في عوالم . ال
يدعي أحد كذبا أن ذلك يتم دون
سـؤول - فـهذا عـلم أورضـاء ا
الطـ من ذاك الـعـجـ .. أليس

كلكم راع و...? 
وأ الوطن لـقد سمـعت قصصاً
ال تــــــــلــــــــيـق حـــــــتـى بــــــــاألفالم
الــتــراجـيــديــة والـبــولــيـســيـة -
قـــــصـص غـــــ وتـالعب حـــــرب
اعـــصـــاب امـــتـــهـــان وســـرقــات
واخـــتـالســـات وإذالل - أهـــكـــذا
تعـاملـون الـناس الـذين أطعـموا
لــنـيــران الـزمن أضـالع سـنــيّـهم
ـطــحـنـة الـعـصـر أروع وردات و
أعــمــارهم .. أيــهــا الــقــابــضـون

وداعـــة أمل قـــنــاعـــة  أدب رضــا
وحب حــيـاة …  نـعـم  (والـله مـا
شـايف ) -  قـاعة بـهـذا الـديـكور
ــزركش - بـنـاء حـداثي ـلـون ا ا
الـــطــراز فــيـه كل مــســـتــلــزمــات
التـحضر - يضم حـديقة  وادعة
خــضــراء  فــيــهــا  أجــمـل أنـواع
الورود  مـقـاعـد أراجـيح مظالت
( ال تـشبـهـها إال حـديـقة مـديـرية
ــتـهـالـكـة تـقـاعـدنــا ) الـكـاحلـة ا

تقاعدة هي أيضا . ..الخ. ا
…b¹bł  U³KÞ

هنـا حضـر اجتـماعـهم منـدوبان
ان واآلخر من أحدهما  من البر
احلـــكــومـــة لـــغــرض تـــســـجــيل
وتـــوثـــيق  دراســـة  طــلـــبـــاتــهم
اجلـديـدة ..  نــعم هم يـطــالـبـون
بــتــحــســ أوضـاعــهم كـل حـ
حـيث يشـعرون انهم يـستـحقون
األكـــثـــر - فـال بـــد من مـــكـــاسب
جديدة تـضاف الى رصيدهم كل

واكبة الزمن .. مدة 
فـبـيـنـمـا يـراجع مـتـقاعـدونـا في
لــــفح الــــســــمــــوم دون ظـل مـــاء
ـا اوحـتى يـجــد من يـســمـعه ر
لــيس سـوى زاجــر أونـاه أوهـارٍّ
مـتنمّـر - ال يحتـاجون الى حتى
ثلهم مراجعة حـيث لديهم من 
واذا كــان ثـمـة طــلب خـاص يـتم
عـبـر دائـرة الـكـتـرونـية اوهـاتف
ليس هـناك دائرة تقـاعد يتكدس
ــتـعـبـون الـذي أعـطـوا عـنـدهـا ا
الـــزمن اجـــمـل ســنـي حـــيــاتـــهم

الـعـالم سـريـعـاً ومـوثـوقـاً  ألنـنـا
نراه بالصورة والصوت وماب
الـصـدق والـكـذب أربـعـة أصـابع

وصدق من قالها.
WŠU²  qzUÝË

ــــــتـــــاحـــــة في إنّ الـــــوســـــائل ا
تــكــنــولــوجــيــا اإلعالم ومــكــائن
الـــبــحث ومــنـــصّــات الــتــواصل
ــعـلـومــات الـغـزيـرة تـرفــدنـا  بـا
ــــــقــــــاربــــــات ألي عـــــــنــــــوان وا
ـقـارنـات اخلاصـة بـالـتـحـليل وا
وبـالــتـالـي فـنــحن نــضـيف  الى
(األرشــــيف) مــــقـــاالً أو كــــتـــابـــاً
بعنوان يـخلص اليه اخملتصّون
ـاطـهـا. في شـؤون  احلــيـاة وأ
إنّــهـا  ســمــة أســاسـيّــة لــعــصـر
ـة واحلوكـمة اإللـكـترونـيّة العـو
واإلنفـتاح والـتوسّع في عالقات
اجملـتـمـعـات واألفـراد وإنـصـهار

تـرددّت كــثـيـراً حـ إخـتـرتُ هـذا
العنوان للمـقال بعد البحث بتأنّ
وصـبــر . وبـحــثت عن مـثــيـله أو
تـــوأمه الـــلــغـــوي بـــنــفـس عــامل
التـأثير وأينـما  هو متـاح حاليّاً
 فـوجـدتُ نـفـسي في إضـطرار  ال
إخـتــيـار  أن ألج في الــتـفــاصـيل
أوالً ومن ثمّ أكـتب الـعـنـوان كـمـا
يـــحـــصل في كـــتــابـــة الــبـــحــوث
الـعلـميـة بعـد اإلجناز حـيث يولد
الـــعــنـــوان. وفي عـــصــر الـــذكــاء
اإلصـطـنــاعي  الـذي نـعـيـشه اآلن
والـــذي أصــــبـــحـتْ فـــيه لــــوحـــة
مـــفـــاتــيـح الـــهــاتـف اجلــوّال  أو
احلاسوب والشاشة هي األدوات
األكــثــر إســتــخــدامــاً  وألــفــةً في
سياقات حيـاتنا اليوميّة البدّ أن
ـعلومة أو يكـون احلصول على ا
مشـاهدة مايحـدث في شتى بقاع

تعب الرابضون على صدور ا
.. ويـــلـــكـم من الـــزمـن وغـــضب

اجلبار ..
WOH²  dOÐU{«

حــدثـني الــبـعـض عن أضـابــيـر
تـقاعـدين اخـتفت صـنعـوا لهم
تـكـرمـا بـدائل مـؤقـتـة وأقـنـعـهم
الــبــعض بــقـبــول بــدائل مــبـالغ
رمـــزيــة  من حـــقــوقــهـم مــقــابل
ســكـوتــهم وإال فال . حـيـث عـنـد

من تشتكي وعلى من ..? 
فـي زمن حتــالف فــيه الــشــرطي
والــــــســـــارق وصــــــمت بــــــعض

العدل..
عـراقيل وصعـوبات ومـراجعات
تصل حـد اليأس والكـفر تنتهي
بــهـامس يــقـول لك احلـل عـنـد (

احلجّي ) ..!? .. 
وأين جتـد هــذا  (احلـجّي الـذي
يـحـمـل شـجـرة اخلــلـود ويـوزع
صـكـوك الــغـفـران ).. ?   وحـيث
تـسمـع باحلـجي ولن تـسـتـطيع
الـنظـر الى وجهه الـكر إال من
وراء حـجب - حـيث لـكل حـجّي
ــثـــلـــون  ونــوّاب  ووســـطــاء
يــتــعــامل وعــبــرهم يــتــفــاعل ..
وكـثـيـرا مـا أُعــطـيت مـبـالغ  من
أجل مــسـك رأس خــيط في تــلك
ـرتـبـكـة ( الـوشـيـعة األحجـيـة ا
اخملـلـبــصـة ) -  انــصـاف  غـ
وإحـــــقـــــاق حق ولـــــكـن - لـــــكم
ـستـحقـات مهب ضـاعت هي وا
الـريح  .. دون أن تـسـتـطيع  أن

تـنـبس بـحرف  فـفـلـحـجي رجال
صــدقـــوا احلـــجي مــا عـــاهــدوه
عـليه يـستطـيعون إخـفاءك خلف
الشمس -  حـيث يقال لك ببرود
مفتعل -  ومن نصحك بالتعامل
مع جـهـات مـجـهولـة ?!  ومن أن
ـعـنيـة  مشـرعة أبواب الـدائرة ا
لـــكل صــاحـب حــاجـــة ومـــطــلب
وحق وكـــلــنـــا اضــغـــاء خلــدمــة

واطن .. ا
وقـــد يـــركب بـــعـــضـــهم بـــغـــلـــة
الـــوطــنـــيـــة ويـــتـــهـــمك بـــخــرق

القوان واعطاء الرشوة ..! 
ــــاذا  والـى مــــتى أتـــــســــاءل - 
نــتــعـــامل مع شـــريــحــة تـــعــبت
وقــضت عـمـرهـا بـخـدمـة الـوطن
بـكل هــذه الـوحـشـيــة والـقـسـوة
والـغلـظة واجلـفوة احلـرام التي
ال تتـقـبـلهـا أخالق وال قـوان و
ال قيم ..? عـلمـا أن هـناك غـيرهم
ـالي دون يـقـبـضـون عـشرات ا
تـعب اوخدمـة اوعـنـاء من أبـناء
احلــــــــظــــــــوة .. كـل مـن ســــــــمع
ـتــقــاعـدين ولم ـظــلـومــيــات ا
يــــحــــرك ســــاكــــنــــا هــــوشــــريك
أوشـيطـان أخرس مـحاسب أمام
الـضـمـيـر الـقـانون احلـق اإللهي

يوم التغابن ..
عمم مـاذا لونـطق رجل الدولـة ا
ــــاني الــــســــيـــاسي - أن الــــبـــر

تقاعد كأبيه وعمّه ..? ا
فـاتـقـوا الـله يـا أُولى الـضـمـائـر

لعلكم تنصفون ..

ومالمح مختـلفة في اجلوهر عن
السابق.

ـــثــالـــيّـــة والـــتي تـــتـــعــاون 4. ا
احلــيــوانــات فــيــمــا بــيــنــهــا في
الـنـوايـا وسـيـاقـات احلـيـاة عـلى
الـرغم من إبـتعـادها عن سـماتـها

احليوانيّة. 
 5. الالمــبـاالة أو عــدم اإلكـتـراث
ـــطــان من والـــتي يــجـــسّـــدهــا 
األنشـطـة; أوّلهـمـا هو  الـتـغاظي
عن وجـوب الـتغـييـر  رغم معـرفة
احلـــقـــيــقـــة بـــســـبب الـــقـــنـــاعــة
بـصـعـوبة الـتـغـييـر والـثـاني هو
اجلــهل واإلســتــمــرار  بــاخلــداع
واإلبـتـعـاد عن الــتـفـكـيـر الـفـّعـال
ـــنــاورة الـــلــذان من وعــنـــصــر ا
شأنـهما إحداث الـتغييـر والتأثر
ـجــتــمـعــات حــيـوانــيّــة أخـرى
تـعـيش في حال أفـضل كـالبـهائم

اإلنگليزيّة كما تؤشّر  الرواية.
ـكن الـقـول بـأنّ هـنـاك وأخـيــراً 

ـسـتـحي من يـرتـمـي في خـانـة ا
أو الالمستحي وهناك من يُرمى
بـــهـــمــا وفـي كــلـــيـــهـــمــا فـــاعل
ومفعـول وتكملة وسـتكون  لهذا
ـقــال تـكــمـلـة بــجـوانب ذات    ا

صلة.
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  في صــــور مـــقـــاطع قـــصـــيـــدة
األطالل  يـــقــدّم  لــنـــا الــطـــبــيب
الــشـاعـر  إبـراهــيم نـاجي حـيـاء
احلـبـيب فـي أحـد أضالع مـثـلث
متساوي األضالع ح يقول

(أين من عيني حبيب ساحر فيه
عزٌّ وجـالل  وحياء ). ومـن مركز
ثـلث تتحدد أولـوية أيّهما هذا ا
نــنـــظـــر أوّالً  ثم يـــأتي اإلثـــنــان
وهـذه جزء من سمـات شخـصيّة
في مـــجـــتـــمع (األطـالل). وحــ
يتـصف غير احلبـيب بأضدادها
يـــتـــحـــوّل احلـــيـــاء الى إنـــزواء
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ـعـتقـدات واألعراف وبقـوان ا
سـتحـدثـة لكن ان تـتدخل في ا
تـــقــيـــيم مـــســاقـــات اجلــامـــعــة
الــدراســيــة فـهــذا هــو االغـرب
كــأنــهــا نــادرة من نــوادر جــحـا
وحـــمــــاره الـــغــــبي. يــــبـــدو ان
الـتربـيـة اإلعالمـية في اوطـانـنا
أصـــبــحـت عــالـــة عــلـى احلــاكم
والـطــبـقــات الـسـيــاسـيــة ألنـهـا
ــقــراطــيــة الــعــقل مــنــهج لـــد
وحــريـة الـفـكـر والــراي مـثـلـمـا
هي مـــخـــتـــبـــر لـــكـــشف خـــداع
االعالم وتــــضــــلـــيــــله وكــــشف
ــسـتــور في اوطــان اصــبـحت ا
وخــالــيــة من ــزقــة  ثــيــابــهـا 
الــــذوق واخلــــيــــال ولـم يــــعـــد
حكامها واحزابها داخل تغطية
الــوطن وصـار جتـهــيل الـنـاس
منـهجـا لتـغطـية احلـقيـقة لذلك
اســـســـوا عـــشـــرات الـــقـــنـــوات
ـواقع االلـكتـرونية اإلعالمـية وا
لـبث األكـاذيب واجلـهل وثقـافة
الـتـخـلف وتـغـيـيـبـهم بـقـصص
اضي الـتي صارت حـكاية من ا
بهدف السيطرة عليهم اضي  ا
والـــــــتالعـب في عـــــــقــــــولـــــــهم
ـا ومــداركــهم واجتــاهــاتـهـم. 
يجعل (التربية اإلعالمية) عدوا
مـادامت تـكـشف حـقــيـقـيـا لـهـم 
اخملــــــــــفي مـن قـــــــــاذوراتــــــــــهم

واالعــــيــــبـــهم الــــســـيــــاســــيـــة 
ـريضة وطقـوسهم واحالمهم ا
. الــيس هـــذا الــدرس الـــعــقــلي
ستور ويرفع اجلميل يكشف ا
الــغــطــاء عن مــجــاري الــصـرف
الـسـيـاسي الـعـفـنـة وبـالـوعات
الـــســــيـــاســـيــــ الـــقـــذرة ألنه
(مشـروع دفاع) يتـمثل هدفه في
حـمـايـة اجلــمـهـور من اخملـاطـر
الـــتي اســتـــحــدثـــتــهـــا وســائل
اإلعالم والـكــشف عن الـرسـائل
ــزيـــفــــة) (والــقــــيــم غــــيـــر (ا
الــمــالئـمــة) وتـشجيـعهم على

رفضها وجتاوزها.
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 ولم يـعـد هـذا الـدرس (مـشروع
دفـــاع) فــحـــسـب بل (مـــشــروع
) أيـضاً يهدف إلى إعداد تمك
الـشباب لفـهم الثقـافة اإلعالمية
الـــــتي حتـــــيـط بـــــهم وحـــــسن
االنــتــقـــاء والــتـــعــامل مـــعــهــا
ـشاركـة فيـهـا بصـورة فعـالة وا
ومـؤثـرة. فـمـا الـعيـب ان يدرس
شبـابنـا هـذا الدرس احلـضاري
الـذي يبـرمج الـعـقول نـحـو فهم
اسـرار الزيف والـتـضـلـيل الذي
تمارسه وسائل االعالم اليوم?
ن ال يـعـرف هـدف (الـتـربـية   و
ـاذا تدرس اليوم و اإلعالمية ) 
ـــدارس واجلــامـــعـــات في فـي ا

الــعــالم  فــهـي من أجل تــدريب
الــطــلــبــة وإكــســابــهم مــهـارات
الـقدرة عـلى إبداء وجـهات نـظر
نقـدية فـيمـا يقـدم لهم من خالل
وســائل االتــصــال الــتــقــلــيــديـة
واجلـديـدة  وتـشـجـيـعـهم عـلى
ومـساعـدتهم عـلى حسن النـقد 
الـتـمـييـز بـ احلقـيـقـة والزيف
وبــ مـــا هـــو ثــابـت وصــائب
ومــــــاهــــــو تـــــافـه وظــــــاهـــــري
ومـــســـاعـــدتـــهم عـــلى تـــكـــوين
شخـصـيـة مـستـقـلـة قـادرة على
الـتقيـيم والتعـرف على مصادر
النـصوص اإلعالميـة وأهدافها
الــســـيــاســيـــة واالجــتــمـــاعــيــة
والتجارية والـثقافية والسياق
الـــتي وردت فـــيه والـــتــحـــلــيل
وتكـوين اآلراء االنـتقـاديـة حول
أضــافــة الى ــواد اإلعـالمــيــة  ا
ناسبة اختيار وسائل اإلعالم ا
التي تمكن الـشباب من توصيل
رســــــائـــــلــــــهـم اإلعالمــــــيـــــة أو
قــصـــصـــهم وتـــمـــكــيـــنـــهم من
الـــــوصـــــول إلـى اجلـــــمـــــهـــــور
ــســتــهــدف وحـــمــايــتــهم من ا
الـتـنـمـر االلـكـتـروني . وهـذا مـا
دفـع مــــربــــ امــــثــــال (جـــورج
لوكاس) إلى القول (إذا لم يعلم
الـطلـبة لغـة الصـوت والصورة
فـأنـنـا نـعـتـبـرهم أمـيـ تـمـاماً

ــدرســة دون كـــمــا لــو تـــركــوا ا
مـــعــرفــة الـــقــراءة والــكـــتــابــة)
فــالــثــقــافــة اإلعالمــيــة ضــرورة
لــلـمــدرس والــطــالب بـوصــفــهـا
مـهارات جديـدة يحتـاج اجلميع
الـى اتــقـــانـــهـــا وهي مـــهــارات
حتـــلـــيل الـــرســـالـــة اإلعالمـــيــة
ومـــهــارات انـــتــاجـــهــا. فـــنــحن
مجتمع أمي بصرياً ال نعرف ان
الــصـورة نص مــجـرد يـجب ان
تــقــرأ بـــعــنــايـــة وأن ال مــعــنى
لـــلــــصـــورة دون قــــراءة وفـــهم
الــصــورة يـعــني فــهم ألـوانــهـا
ورمــوزهــا وتــاريــخــهــا ودرجـة
إضـاءتهـا. فالـطالب الـناجح هو
طــالب نــاشط نــاقـد يــفـهم لــغـة
اإلعالم مـن صــــور ونص.فــــمــــا
ـــنـع ان يـــقـــتـــحم هـــذا الـــذي 
ـــــنــــهـج الـــــدراسي اجلـــــديــــد ا
مـدارسـنـا وجـامعـاتـنـا لـيؤسس
منـهجا حتليـليا وتفكـيكيا قادرا
على مـواجهـة غبـار (يورانـيوم)
االعالم الـذي بـدأ يـقــتل الـكـثـيـر
ــفــاهـيم واألخالق من الـقــيم وا
عقدة بطريقة الـرموز السرية ا
ا من يقرأ عاني اخملفـية. ر وا
ــقــالــة ســيــكــتــشف ســر هـذه ا
العـداوة للتربيـة اإلعالمية التي
ــعـرفــة لـلـجــمـيع تـفــتح آفـاق ا
وتبني منهجـا علميا في تفسير

صـــحـــيـــفـــة الــزمـــان بـــتـــاريخ
5/28/ 2019 إشـكــالـيـة تـذمـر
بـعـض( اجلـهــات الــسـيــاســيـة
ـسـلـحـة) من مـنـهج وقـواتـها ا
وتـهــديـد الـتــربــيـة اإلعالمــيــة 
أساتذة الكلية بأنواع األسلحة
(كـــالــتـــشـــهـــيــر والـــتـــســقـــيط
والتـهديـد بـقطع الـرؤوس على
الطريقة الـداعشية ) كما يقول.
وهـو امـر غـريب يـصل الى حـد
عـدم التـصديق فـقد نـصدق ان
تـــتـــدخل مـــثل هـــذه اجلـــهـــات
بـأمــور الـســيـاســة والـتــجـارة
ألنـهــا أصــبـحـت من حـقــوقــهـا
الـطـبـيــعـيـة وصـارت مــنـهـجـاً
عـراقـيـاً بـالـتـوارث الـسـيـاسي

(ياقـوم ال تتكلـموا) هكذا صرخ
الـــشـــاعـــر الـــكـــبـــيـــر مـــعـــروف
الـرصافـي بلـغـة الـنـهي تـعـبـيرا
ــــســـتــــعــــمـــر (ال عن تــــســــلط ا
غـزى األكبر تتـكلـموا) لـيؤكـد ا
للمـعنى االهم (ان الكالم محرم)
على الشـعب ليستـثمرها اليوم
الـزمــيل د. هـاشـم حـسن عــمـيـد
كـلية االعالم -جـامعـة بغداد في
مــقــالـــة صــحــفــيـــة نــقــديــة عن
مـســتـعـمـر جـديـد يـريـد اسـكـات
صـوت العلم لـيستـبدله بصوت
الـتـخلف وحتـويل اجلامـعة من
مــخــتــبــر الكـتــشــاف احلــقــيــقـة
العـلـمـية الـى ميـدان لـلـغيـبـيات
ـــوت عــــنـــدمــــا تــــنـــاول في وا

ــضــمـــون وتــعــمق احلــدث وا
ـــقــراطـــيـــة وحق فـــكـــرة الـــد
االنـسـان في الـنـقـد والتـحـلـيل
واكـــــتــــشــــاف اســــرار احلــــدث
ومــضــمــون الـــرســالــة وبــنــاء
ـسـتـقـلـة وخـلق الـشــخـصـيـة ا
ثقـافة التفـكير النـقدي التأملي
وبـنـاء قــدرات لـلـوعي اإلعالمي
واد لـتفـكـيك عـمـليـة تـصـنـيع ا
ــنـــتــجــات اإلعـالمــيــة وفـــهم ا
اإلعالمـيـة ومن ثم فـهـم كـيـفـية

استخدامها.
ألن الــتـربــيــة اإلعالمــيــة تــوفـر
مـــســاحــة كــبــيــرة من الــفــرص
ــشــكالت ــعــاجلــة ا ـــواتــيــة  ا
الــــنــــفــــســــيـــة والــــثــــقــــافــــيـــة
واالجتمـاعية التي يـعاني منها
ـدرسـة كـمـشـكـلـة الـطــلـبـة في ا
األمـــيــة احلــضـــاريــة واألمــيــة
الـــتـــكــــنـــولـــوجـــيـــة واألمـــيـــة
الـــــســــيــــاســــيــــة عـالوة عــــلى
الــتـوتــرات الــتي تــنـشــأ بــفـعل
االتـــصـــال مع اآلخـــرين وعــدم
األلفـة والتحيـزية واالستغراق

في احمللية وغيرها.
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 ثـمــة فخ يــجب ان ال نــقع فـيه:
إن اإلعالم فـي عـــمــــقه الــــبـــارد
ـستـتـر ليس أكـثر ـتخـفي وا ا
من ذراع ناعـمة لـتغـييـر شروط

الــلـــعــبــة لــعــبــة الــتــحــكم في
العقول وهندستها والسيطرة
عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا مـن خـالل بثّ
اخلـزعــبالت واخلــرافــات عـلى
مدار السـاعة وجتريف الوعي
واحــــــرافـه عـن الــــــواقـع وبث
الـســمــوم والـتــجــهـيل ونــشـر
ا لـفقة  الـشائعة واألخـبار ا
يــحـتـاج الى وعـي بـرمـوزه من
خالل هــنــدســة جــديــدة لــفــكـر
واد الشـبـاب وتفـهم طبـيعـة ا
األولـــيـــة لـــتـــقـــويـــة األســاس
والـدعـامـات اخلـرسـانـيـة الـتي
جتـعله صـامدا امـام األعاصـير
ـــــداريــــــة لإلعـالم واســـــراره ا
اخلـفـيـة! الـيس هـذا هـو الـسـر
ياصديقي الـذي يجعل البعض
يـقف ضد (الـتربـية اإلعـالمية)
ويـــــســــتـــــخـــــدمــــو مـــــســــدس
ـقـراطـيـة احملـشـو بـبارود الـد
الــتــخـــلف إليــقـــاف دمــقــرطــة
ــــــنـــــهج الـــــعـــــقـل ألن هـــــذا ا
الــدراسي هـو بـرمــجـة عـلــمـيـة
للعـقل تبدأ بـالتـحليل الـعلمي
ـنـطـقي وتـنـتـهي والـتـفـكــيك ا
ـــعـــرفــة احلـــقــيـــقـــة الــتي ال
يـــريـــدهـــا الـــبـــعض مـــادامت
حتــــطـم لــــهـم خــــوارزمـــــيــــات
تعفنة مثل ريضة ا اوهامهم ا
نفوق! تعفن غالصم السمك ا
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