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سألت هيـئة النـزاهة حيـدر العبـادي ام لم تسأله ام تـخشى ان يقـال لها
ولم لم توجهي ع السؤال لالخرين: كم كانت مـيزانية صورك و حملتك
االنتـخـابـيـة ومـ اتيت بـهـا فـأن من مـتـبرعـ فـمن هم مـتـبـرعوك وألي

مقابل يقدمون لك صكا ام نقدا?
جلبـت اسم العبـادي ألنه و مجـموعـة معـروفة كانت قـد  لعـبت لعـبة شاء
الـله ان انـتـهت دون ان تـنجـح فقـد مـات من كـان يـجـهـز لـيـكـون مـرجـعا

للعراقي بعد السيستاني.
فـيـوم انـتـبه خط في حـزب الـدعـوة الـعـراقي- والـدعـوة الـعـراقـيـة ال تـقـلد
مـرجــعـيـة الــنـجف احلــالـيــة و ال الـســبـزواري و ال اخلـوئـي و ال مـحـسن
احلكيم- ان جتربة احلكم و محاولة جتدد رئاسة احلكومة لهم ال تنجح
دون قبـول من مـرجعـية الـنـجف وبرغم ان مـرجـعيـة الـنجف و الـدعوة ال
يؤمـنون بـوالية الفـقيـه اال ان ايران بعـثت محـمود شـاهرودي-تـوفي قبل
رجعيـته عبر افـتتاح مكـاتب تعمل عـلى طرحه بقوة ايام- ليكـون مبشـرا 
بـديال عن خـلـيـفـة مـحـتـمل لـلـسـيـسـتـاني فـقـد جـرت احـمـاءات لـلـعـبـة لو
جنحت لكـان اخلط مفتـوحا ب مـرجع جديد كـان عضوا في حـزب يريد

السلطة و قد وصلها بالفعل.
واطن االيران الذين عملوا في الدعوة يوم كان الشاهرودي هو ابرز ا
ـا تـأســـــــــس في طـالـبـا في الــعـراق وكـان رئـيـســا لـلـمـجـلـس االعـلى 

ايران وهو من مواليد 1948.
اعود القـول لقـد اثرى علـى حساب الـعراق لـيس فقـط من تعـرف الذاكرة
صورهم بل و من لـيس على الـبال و ال تتـسع له الذاكـرة فمـحلـيا اثرى
عـراقـيــون ألرتـبـاطــهم بـالــرؤسـاء و الـنــواب دمـا كـان االرتــبـاط ام عـمال
واقليميا اثرى ترك يسندون مجامـيع تركيا وايرانيون يسندون مجاميع

ايران ولبنانيون و سوريون و بحرينيون و اردنيون ايضا.
دعـاة الـوصـول بـدعـايـة شـتم صــدام شـعـاراتـهم و وزاراتـهم مـعـروفـة و
دعاة الترحم عليه شعاراتهم ووزاراتهم مـعروفة بوساطة ذلك فقد تغير
احلـال فـأخـذوا حـصـصـا من الـعـراق حتـولت لـرصـيـد مـالي وبـأسـمـاء
طـلق حـصة من ـواطن العـراقي بـا اخرى وعـقـارات و منـقـوالت وفقـد ا

ماله ذهبت الى جيب متدين و ملحد و وسطي العقيدة.
لكن و لله احلمد فأن موظفا تالعب بسجل عقاري واجه احلبس اما من
ـقـدرات شعب و تـسـبب بـقـتـله و سـلـبه فال جتـري مـساءلـته عن تالعب 
وازاة ما انـفق ليبـقى رئيسا و الـعبادي خيـر عينـة فليته يـنفجر راتبه 
غضبا فـيعقـد مؤتمـرا ليفـضح فيه الفـساد الذي ظل اربع سـنوات يُسمّع

و ال يسمي!.
دركـون ايديهم الف مرة ان لم يصبح الـشاهرودي مرجعا و اال فليقبل ا

لكـنـتم امام صـورة من حـــــــــزب قلـتم انـكم كـرهتـموه
قبل 2003.

ولـلــتــاريخ و لــلــحق فــأن في كل حــزب قــديــسـ
ـــال و الـــســــلـــطـــة من واخـــيـــار وهـم في عـــالـم ا
ــا رأيــتم الــزاهــدين الــنـــظــيــفــ وافــهـم انــكم ر

اللصوص و لم تروا الشرفاء.

رحم الـله عــالم االجـتــمـاع الــعـراقي الــدكـتــور عـلي الــوردي حـ وصف
بكتابه في الطبيعة البشرية:

ـواضيع االجتـماعـية الهـامة الـتي أخذ الكـثيـر من الناس  اإلشكالـيات وا
دينـة العـراقية . ـبدأ الـيقـ   ثمة قـيم يقـاومهـا علي الوردي فـي ا بها 
دن هذه القيم كـما يراها ,كانت امتداداً لـعصبـيات شامـلة حتدرت إلى ا
ـتخلـف في أخالقيات من بعض حـافات العـراق وأريافه . واسـتنـهضت ا
ـدن لتـشـكل في روافـدهـا اخملـتـلفـة عـصـبـيـات قبـلـيـة وطـائـفيـة ومـهـنـية. ا
عضلـة الكبرى التـي تهدد البنـية االجتمـاعية التي تـتمثل في تآكل دور وا
ديـنة في مـواجهـة زحف الـريف وهي حالـة يرى الـوردي أنهـا جتاوزت ا
شكالت االجتماعيـة واتساع العصبيات وتـغلغل قيم مختلفة في آثارها ا
ـتعـصبـون بقيم دن إلى مـا هو أخـطر من ذلك عـندمـا استـحوذ ا بنـية ا
ـتمـسكون بـالبـدائي من دوافعـهم الغـريزيـة باحلـياة الـسيـاسية الريف وا
ـشاكل التي واجـهت الدولـة العراقـية احلـديثة هي ان للبالد. من اخـطر ا
كل الذين حـكموا الـعراق في تـأريخ الدولـة احلديثـة ينـطبق عـليهم وصف
الدكتـور علي الـوردي وهم من اصول ريـفية دخـلوا الـسياسـة  ح غـفلة
ـا ينـسجم وطبـيعـة اجملتمع علمـاً انهم وجـدوا صعوبـة في أدارة احلكم 
الـعراقي ومـحـاولـة تـلـبـيـة رغبـاته وطـمـوحـاته  والـعـمل عـلى إيـجـاد سبل
كفـيلـة في ردم الـهوة مـاب كل الـعـصبـيات اخملـتلـفـة في اجملتـمع  حيث
لكي تعرضت كل احلكومات الـتي تناوبت على حكم العـراق بعد احلكم ا
الى انتقادات كبيرة  تـنتهي بفشل يتبعـه اسقاط تلك احلكومات  وحيث
زج مابـ التـمدن والـبداوة جعـلت تفـكير االنـسان الـعراقي مـختلف ان ا
تمـامـاً  مـاب الـتـمـسك بعـقـلـية الـبـداوة وكـبريـاء قـدماء الـعـرب وتـأصيل
ـاضـي واجــتـرارهــا دائــمــاً حــتى ان كــان هــذا الــتـزمـت يـؤدي احــداث ا
خلـسارة كـبـيـرة عـلى الـصـعيـد الـشـخـصي او عـلى الـصعـيـد الـعـائـلة او
ـؤســسـة او الــدولـة  لــذا لم نــتـمــكن من الــنـهــوض عـبــرّ تـاريخ الــدولـة ا
العراقيـة احلديثة بجـميع مراحـــــلـها  لم نقـــــــرأ ولم نـتعلم من جتارب
اضي واستـمرت الـعقول تـدور في افالك العـصبيـات القبـليـة والطائـفية ا
ــا جتـعل دائــرة الـتــقـدم تــدور رُحـاهـا فـي نـفس نــقـطـة والـقــومـــــــــيـة 

االنطالق  
تالزم تغيرت احلكومات ولم تتغير طـبيعة االنسان العراقي رغم الفشل ا
طيلـة حكم الـدولة احلـديثة  عـلمـاً ان كثـير من الدول يـتمـنى مامـنحهُ الله
لنا من خير  وفير في بلدانهم كي ينهضوا بها اما نحن فغير مستعدين
اال لـسمـاع صـدى اصـواتـنـا ونـعـلم جـيـداً انـنـا ندور فـي رُحى اخلـسارة

نعنا من االعتراف بها ومع ذلك فكبرياؤنا 
 وهـنـا تــكـمن خـطـورة ادارة كــفـة احلـكم او الــدولـة  فـبـعــد  االنـهـيـارات
واالنكسارات والهزات السياسـية التي اصابت قلب احلكم في العراق لم
نـتـعض ولم نـتـعـلم الــدرس ال في قـراءته واالطالع عـلى احـداثـة  وال في
ـن سبـقـنا في جتـربـة احلـكم ونقف ـاضي القـريـبة  العـودة الى جتـارب ا
على نقاط الضعف ونعاجلها ونعمل على تعضيد نقاط القوة وأن اختلفنا
مع تلك االنـظمـة فـكريـاً او سيـاسيـاً الن الـتجـارب دروس وجوب الـوقوف
قراطية في العراق عليها والتعلم منهـا   استبشرنا كثيراً بالـتجربة الد
اضي  بعد عام 2003 وفرحنـا عَلّـنا نـتجـاوز عقد وعـصبـيات واخـطاء ا
اضي حاضراً بـادق تفاصيله مضافاً لـه مزيداً من التعقيد في فوجدنا ا
تعـميق حـدة االنقـسامـات الطـائفـية والقـوميـة والتـزمت بنـفس طرق االداء
السـابقـة وكـأن اخلسـارة رفـيق درب لكل الـسـلطـات التـي حكـمت وحتكم

في العراق.
رتقب السمح متى نتعـلم من جتارب االخرين حــــــتى نتجـاوز االنهيـار ا

الله ?
وكيف نسـتبدل كـبريـاء اخلاسر  بـأخالق  الفـرسان والتـرجل عن صهوة

اجلواد  في حال وجدَ من هو افضل في القيادة ?
متى تتحول اخلسارة الى ربح في مفهوم الدولة?

سميات اضي ونتسامى على ا كن لكن عندما نتجاوز  عقد ا كل ذلك 
الصغـيرة من انتـماءات قبـلية او مـذهبيـة او قوميـة لنفـكر بشـكل  شمولي

وطن واحد وشعب واحد .
عنـدمـا نـعود الـى كل االشكـالـيـات الـتي حددهـا الـدكـتور
علي الـوردي ونحـاول جتاوزهـا ونتـعامل بـعقل وفـكر
رجــال الـدولــة فــكــبـريــاء اخلــاســر دائــمـاً تَــدفــعــنـا
لـلــخــســارة االكـبــر واالنــهــيـار الــشــامل  ولــنــجـعل
"جتارب االمس دروس اليوم "  لـنتمـكن من النهوض

والبناء واحلفاظ على كينونة الدولة .

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

   Issue  6243 Thursday  10/ 1/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6243 اخلميس  3  من جمادى االولى  1440 هـ  10  من كانون الثاني (يناير) 2019 م

fO  v* ≠ WLłdð 

بغداد 

 ‰uL;« nðUN « sŽ wK ²K  ’d

 WOJ¹d _« ”—«b*UÐ —UM « ‚öÞ≈ Àœ«uŠ w  Â«uŽ_« √uÝ√ 2018 

r
«u

Ž

ذكرى كل حادث بحيث ال يُنظر له على
ــطــلق وأيــضــاً أنه حــادث "عـــادي" بــا
وجـوب تــذكــر كل ضـحــيــة.إال أنه كـان
ـعرفة أيـضاً مـحاولة لـردم فجـوة في ا
ألنـه وعـــلـى الــــرغم من الــــتــــغــــطــــيـــة
كثفة حلوادث إطالق النار اإلعالمية ا
التي يروح ضحيتها العديدون يوجد
وضوح أقل بـشأن الهـجمـات التي تقع
في عمـوم البالد كـل شهـر.تقول لـيزلي
مــاكــســويل مــســاعــدة مــديــر حتــريـر
اجملــــلـــة إن عـــام  2018 كــــان نـــشـــازاً
بالـتـأكيـد مع وجود حـادثي إطالق نار
كــبــيــرين أديــا إلى مــثل هــذه الــزيـادة
السـنـويـة في اخلـسـائر الـبـشـريـة.فـقد
قُـتل سـبـعـة عـشر شـخـصـاً في مـدرسة
ثـانـويـة في بـاركـالنـد بـفـلـوريـدا. وفي
مـدرسـة ثـانـويـة أخـرى قـرب هـيـوس
بـتـكــسـاس قـتل عــشـرة أشـخـاص في

هجوم صبيان مراهقان.
وتــضــيف لــيـزلـي: "هـذا الــعــام أيــضـاً
مـخــتـلف عن غــيـره أيــضـاً بــسـبب كل
األنشطـة التي أعقـبت حادث باركالند

إذ كان الطلبة في الصدارة".
كـانت هــنـاك حــمالت من أجل تــشـديـد
الـرقـابة عـلى حـمل الـسالح ولـكن على
الطرف اآلخر من النقاش هناك دعوات
زيد من األسلحة كي توضع في أيدي

دارس. درس وطواقم ا ا
وفــيـمـا تـصـدرت حـوادث إطالق الـنـار
اجلـــمـــاعي عـــنـــاوين األخـــبـــار حـــول
العالم مرت الـغالبيـة العظمى من تلك

احلوادث مثيرةً اهتماماً أقل بكثير.
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فـي ســــنــــة 2018 قُـــــتل أو جــــرح 113
شــــخـــصـــاً خـالل حـــوادث إطالق نـــار

تحدة. دارس في الواليات ا با
ــشـروع ــؤكـدة  هــذه هي الــنـتــيـجــة ا
لـتـعداد احلـصـيلـة الـسنـويـة لهـجـمات

دارس األمريكية. إطالق النار في ا
في مطلع عام 2018  بدأت انديكيشن
ويك وهي مجلـة تهتم بشـؤون التعليم
تـحدة - في تـتبع حوادث بالـواليات ا
دارس. وقـد سـجلت إطالق الـنار فـي ا
منـذ ذلك التاريخ 23 حادثاً جنم عـنها

سقوط قتلى أو حدوث إصابات.
ومع وجـود عــدة مـنـاطق في الـواليـات
ــتــحــدة يـــصل فــيـــهــا عـــــــــدد أيــام ا
درسية الى 180 في السنة فإن هذا ا
يـعــني أن مـعـدل وقـوع حـوادث إطالق
النـار هو حـادث واحد كل ثـمانـية أيام
مدرسية.وهناك بـيانات مسجلة أخرى
حلـــوادث إطالق الــنـــار تـــــــــــقــول إن
عـــــــــام  2018 شــهــد أعــلـــــــــى عـدد
من تــــلــــــك  احلــــوادث عــــلى اإلطالق
علماً بأن السجل يبدأ منذ عام 1970.
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ــركـز هــذه الـبــيـانــات الــصـادرة عن ا
األمـــريـــكي لـألمن والـــدفـــاع الــوطـــني
والـوكالـة الـفيـدرالـية إلدارة الـطوار
تـســتـخــدم طـرقــا مـخــتــلـفــة لـتــعـريف
ــــدارس حـــــوادث إطالق الــــنـــــار في ا

وتشير إلى وقوع 94 حادثا.
كــانـت الــفــكــرة وراء مــشــروع اجملــلــة
التعليمية التي امتدت لعام هي إحياء

تطبـيق ما. ولكن احلـقيقة هي أنه
لـــيس مـن مـــصــــلـــحــــة غـــوغل أال

تستخدم هاتفك أليس كذلك?
عــلى خالف الــنــمــوذج الــتــجـاري
آلبل الـــذي يـــركـــز عــلـى تـــطـــويــر
ـنـتـجـات الـصـلـبـة (هـاردوويـر) ا
يعتـمد غوغل عـلى اإلعالنات التي
تـــتـــطــلـب إلى حـــدٍ كـــبـــيـــر جــذب
االنتبـاه إلى الشاشـات. تقول روز
: "أعـتـقــد أن أكـثـر مـا يــهـمـنـا هـو
ستخدمون التأكد من أن يختـبر ا
جتـربة جـيدة" وتـضـيف:" يحـتاج
الـــنـــاس إلـى مـــعـــرفـــة الـــســـبـــيل
الســتــخــدام أجــهــزتــهم بــطــريــقـة
مــــخــــتــــلــــفــــة ونــــحـن نــــرغب في

مساعدتهم في ذلك".
الحـظة هنا أنها لم من اجلدير با

تقل:"أغلقوا هواتفكم النقالة".
واستجابة قطاع صناعة الهواتف
النـقـالـة مـثـيـرة لالهـتـمـام فـبعض
ـكن أن الـشــركـات تـعــتـقـد أنــهـا 
تـفـطـمـنـا عن اسـتـخـدام الـهـواتف
الـذكــيـة ذات الـشــاشـات الـكــبـيـرة
ـساعـدة هواتف ذكـيـة بشـاشات

أصغر.
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فـأجهـزة مـثل هـواتف نوكـيـا التي
تنتجها شركة اتش.إم.دي غلوبال
وأجــهـــزة بـــالم الـــصــغـــيـــرة يــتم
تـــرويـــجـــهـــا كــأجـــهـــزة مـــرافـــقــة
(صــديــقـــة) (حــيث تــقــوم أجــهــزة
نـوكــيـا بـوظــائف أقل أمــا أجـهـزة
بالم فـهي أصغر حـجماً) إلعـطائنا
استراحـة من أجهزتنـا األساسية.
يقول احمللل التقني في موقع سي
سي إس إنــســايت بــ وود: "من
الـواضح جــداً أن قـطــاع تـصــنـيع
الــهـواتف الـنـقـالـة مـا يـزال يـرغب
في بيـعنا هـواتف". ويضيف: "من
دواعي الـسـخـريـة أنـهم يـحـاولون

طـالـبـ آخـرين والحـقـاً عـنـدمـا جـوبه
باألمـر قتل نفـسه. أحد اجلريـح كان
طـالبـة في السـادسة عـشر وقد تـوفيت

بعد أيام متأثرة بجراحها.
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تـتـضـمن حـوادث إطـالق الـنـار قـائـمـة
راهقـ واألسلحـة النارية قاتمـة من ا
والضحـايا األبرياء. مـرتكبو احلوادث
ــــكن أن صــــغــــار فـي الــــسن حــــيـث 
يـكــونـوا حـتى في الــثـانـيــة عـشـرة إال

تشمل هذه احلوادث حادث إطالق نار
في مـدرسـة ابتـدائـية في فـرجـينـيا في
شـهر نـوفمـبر تـشرين أول 2018. وقع
احلادث عـندمـا أصابت رصـاصة ساق
أحد اآلباء بعد أن انـطلقت باخلطأ من

مسدس في جيب والد آخر.
كما تـشمل حادثـا آخرا وقع في مارس
درسـة ثـانـوية آذار من الـعـام نـفسـه 
في مــيــرالنـد عــنــدمــا أطـلق طــالب في
السابعـة عشر من العمـر النار فأصاب

أنـهـم في الـغـالب في الـسـادسـة عـشـر
والـسـابـعـة عـشـر. عـدم الـيـقـ بـشـأن
دارس قد عدد حوادث إطالق النـار با
يعود أيضـاً الى االختالف في تعريف
هذه احلوادث. تقوم اجمللـة التعليمية
بـاحتـساب فـقط احلـوادث التي يـنجم
ــبـاني عــنـهــا ضــحـايــا وتــقع داخل ا
ـــدرســـيــة وتـــرتـــكب خالل ســـاعــات ا
ـدرسي وحــيث يـكــون هـنـاك الــدوام ا

ضحية بخالف مرتكب احلادث.

خـضراء كـبـيرة أو مـحـاولة إطالق
ـا هو جيد أو أحكـام أو تقيـيمات 

سيء".
وأضـافت:" عنـدمـا نتـحـدث للـناس
ندرك أن األمر يتعلق إلى حدٍ كبير
بـالفـرد; فمـا هو جـيد بـالنسـبة لي

قد ال يكون جيدا لشخص آخر".
وتعـتقد روز أن مـعظم الـناس البد
وأن لــــديـــهـم الـــقـــدرة عــــلى وضع
الــــقـــواعــــد ألنــــفــــســـهـم من خالل
ـــنــــتج وتــــضـــيف: اســــتـــخــــدام ا
"بـالـنسـبـة لبـعض الـناس سـتـكون
رؤية الـبيـانات كـافية. إنـها تـذكير
بـالـطريـقـة الـتي تقـضي بـهـا وقتك
ومـا الـذي تـفعـلـه بـهـاتفـك الـنـقال.
وهــــنـــاك بــــعـض الـــنــــاس الــــذين
ســيـكـونـون في حـاجـة إلى تـذكـيـر
إضـافي وأنـا أعـتبـر نـفـسي إحدى

هؤالء".
ـكن بــالـنــســبـة لــهـؤالء الــنــاس 
ضبط لوحة البيانات بحيث تكون
اإلشعـارات على وضـعيـة الصمت
أو جـعل شـاشـة الـنـقال تـتـغـيـر ما
بــ األســود واألبـيـض في أوقـات
مـعـيـنـة مثـل وقت الـنوم أو وضع
منبه بـعد قدر محـدد من استخدام

مـنــبه فــبــالــتــأكـيــد ســيــكــون هـذا
الـهــاتف أول مـا تــتـفــاعل مـعه في

الصباح.
هناك خاصـية في فيسـبوك تمنعك
من رؤيـــة عــدد مـــرات "اإلعـــجــاب"
ــكــنك بــالــطـبع عــلى مــنــشـورك. 
رؤية عدد مـرات اإلعجاب ولكن لن
ــقــدورك أن تــفــحص ذلك يــكـون 
بــشــكلٍ قــهــري بــحـيـث تـرى كــيف
أصــبـح عــدد مـــرات اإلعــجــاب 20
بعـد أن كان  17أو كيف ارتفع من

هذه اخلاصية  30 إلى 25
كنها كسر هذه العادة.

بالنـسبة لي أعتـقد انني جتاوزت
ــرات الـتي صــدمـة مــعــرفـة عــدد ا
ألـــتــقط فـــيــهـــا هــاتــفـي ولــكن هل

تغيرت?
مـــا أزال مـــدمـــنـــة عـــلى جـــهــازي
ألـــــتـــــقـــــطـه مـــــثالً لـالطالع عـــــلى
الـتـوقـعـات اجلـوية ألفـاجـأ بـعـدها
بـنفـسي وقد أمـضـيت عشـر دقائق
عـلى مـواقع التـواصل االجـتـماعي
ومــــــا أزال دون أدنـى فـــــكــــــرة عن
الــطــقس ومــا إذا كــنت ســأحــتـاج

مظلة أم ال.
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وبـعــد اإلقـرار بـذلـك أعـتـقــد أنـني
حـقـيـقـةً أسـتــخـدم هـاتـفي لـغـرض
الـعــمل كـثــيـراً وكي أجــد طـريـقي
ــواكـبـة لـألمـاكن الــتي أزورهـا أو 
ــــراسالت الـــتـي ال تـــنـــتــــهي من ا

مدرسة أطفالي.
ــهــنـدســة روز البــريـري أخــبـرت ا
أنــــني أرغـب في أن أكــــون قــــادرة
عــلى الــتــفــريق بــ الــوقـت الـذي
أُحـسن قضـاءه علـى هاتـفي الذكي
ـهـدر. يـبـدو أنـني لـست والـوقـت ا
الــــوحـــــيــــدة الــــتـي تــــواجه هــــذه
ــعـضــلـة وقــد أجــابـتــني قـائــلـة: ا
"نحن نفـكر في طريـقة استـخدامنا
للهاتف على أنها مقصودة أو غير
مـقـصـودة والنـاس حـقـيقـةً يـولون
ا هـو غـير مـقـصود ألنه اهـتـمامـاً 

يجعلهم يشعرون بالذنب".
ومـضت قــائـلــة: "سـتــكـون خــطـوة
كـبيـرة لـو أمكـننـا مـعرفـة كيف لـنا
أن نــكـسـر اجلـوزة ونـفـرق بـ مـا
هو مقصود وما هو غير مقصود".
لــذا هـل ســيــكــون عـام 2019 عـام
االنـفـصال عن هـواتـفـنا الـذكـية? ال
يــبــدو احملــلل بــ وود مــقــتــنــعــاً
بالفكرة فقد أجاب قائالً: "بالنسبة
لي سنة 2019 ستكون سنة يزداد
فـيــهـا وعي الــنـاس بـالــوقت الـذي
يـقـضـونه في اسـتـخـدام هـواتـفهم
أمـا االنـفـصـال عنـهـا فـهـذا مـطـلب

كبير جدا".

اســـمـــ لـــعـالمـــتـــ جتـــاريـــتـــ
مـوجــودتـ حـالــــــــيـا اســتــــــــقـر
ـــنـــظــــــــــمـــ عـــلى اسم خـــيـــار ا
"culture prime. وتــرى ســانـدرين
تـرينـر مديـرة اذاعة "فـرنسـا ثقـافة"
ان هذا االسم بـسيط وانـيق للـغاية
سـيـحـاول جـذب الـشبـاب من خالل
ـكــثف عــلى الــشــبــكـات الــوجــود ا

االجتماعية. 
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وبـالـفـعل فـإن الصـفـحـات اخلـاصة
بـالـوسـيـلـة االعالمـيـة اجلـديـدة قـد
انـتــشـرت عـلى فــيـسـبــوك وتـويـتـر
وانـستـغـرام  منـذ يـوم اجلمـعة 23

تشرين الثاني 2018. 
ـؤسـسات وال يـتـعلـق االمر بـدمج ا
ـــــذكــــورة فـي وســـــيــــلـــــة االعالم ا
اجلـديـدة هـذه او ان تـعـمل مـعا بل
حتتفظ كل منـها بهويـتها اخلاصة
وتــلـتـزم بـنــشـر مـا بـ  15الى 20
مـقــطع فـيــديـو قـصــيـر يــتـكـون من
نــحــو دقــيــقــتــ يــعــالج االخــبــار
الـثــقـافـيـة بــطـريـقـة مــتـمـيـزة. وقـد

»U³AK  WNłu  WO ½d  WO UIŁ u¹bO  WBM  ‰Ë√
نـاسبة  culture prime " نشرت
انطالقها 26 مقطع فيديو انتجتها
اذاعـة فـرنـسـا الـدولـيـة والـثـقـافـية
واذاعــــة أرتـي وتـــــلــــفـــــزيــــون 24
وغيـرها تتـناول مواضـيع مختـلفة

مـؤســســســات ثــقــافـيــة فــرنــســيـة
ـشــروع ايـضـاً مـرمـوقــة عـدة الى ا
من بـينهـا مركـز بومـبيـدو ومتحف
الــلــوفـر ومــكــتـبــة فــرنـســا واوبـرا

باريس.

فــنــيــة ومـــوســيــقــيــة وتــاريــخــيــة
وســيــاســيــة تــتــراوح بــ دقــيــقــة
وثـالث دقـــائق كــــانت قــــد نـــشـــرت
مــســبــقـــا عــلى مــنـــصــات وســائل
ـــذكـــورة. وقـــد انـــضـــمت االعالم ا

اطلقت مؤسسـات اعالمية فرنسية
اول مـــنــصـــة حتــتــوي فـــيــديــوات
ثـقـافــيـة مـوجـهـة خـصــيـصـا لـفـئـة
الــشـــبــاب تــهـــدف الى تــقــد اول
مــنـصـة حملـتـوى ثـقـافي مـخـصص
للفئات العمـرية الشابة في فرنسا.
ــــشــــروع الــــواعــــد ست ويــــضم ا
مـجـمـوعـات من بــيـنـهـا مـؤسـسـتـا
الــتـلــفــزيـون والــراديـو الــفــرنـسي
الــوطــنـيــتــان ومـجــمــوعــة فـرانس
ميـديا مونـد التي تتـكون من اذاعة
مـــونت كـــارلـــو الـــدولـــيـــة واذاعــة
فـرنسـا الدولـيـة وتلـفزيـون فرانس

عهد 24 الناطق باربع لغات وا
الوطني للـقطاع السـمعي البصري

وتـــلــــفـــزيـــون   Artالـــثــــــــــقـــافي
وتلـفزيون TV5.وبحسب صـحيفة
شروع كان لوموند الفرنسية فإن ا
ــــدة مـن الــــزمن حــــبــــيس االدراج
ــــشــــروع الـــذي خــــاصــــة في ظل ا
ـانـويـل مـاكرون طـرحه الـرئـيس ا
وتــضـــمن اصالح الــقـــطــاع الــعــام
واجــراء اقــتــطـاعــات مـن مـوازنــته
ســتـــــــبــلغ وفق الـــتــقــديــرات 190

مليون يورو حتى 2022.
ولــكن الـعــقــبـة الــثـانــيــة كـانت في
ايــجـاد اسـم لـلــوســيـلــة االعالمــيـة
اجلـديدة وبـعـد ان طرحت خـيارات
عـدة كـان بـينـهـا "فـرنسـا ثـقـافة" او
""cult و رفــضــهــمــا لــكــونــهــمــا

بـيـعك هـاتف نـقـال صـغيـر لـلـقـيام
بـــنــفس األمــور الــتـي يــقــوم بــهــا
هاتـفك الكبـير". وقطـعاً يؤمن وود
بـــــأن األمـــــر رهن بـــــقـــــوة اإلرادة
مكن أن يـكون لديك ويقـول: "من ا
كل األنـواع اخملـتـلـفـة من األجـهزة
ولـكن األمـر يـعـتمـد عـلـيك كـفرد إذ
ـــكــــنك أن حتـــدد كـم من الـــوقت
تـرغب فـي تـمـضــيـته مــسـتــخـدمـاً

هاتفك".
كـــاثــــرين بـــرايـس ألّـــفت كــــتـــابـــاً
بعنوان : "كيف تنفصل عن هاتفك
النقال" وذلك بعـد أن أجنبت طفلة
وأدركت في أحد األيـام أن طفلـتها

تراقبها فيما هي تراقب هاتفها.
تقول كاثرين:" أدركت أنني ال أريد
لــهـا أن تــأخــذ هـذا االنــطــبـاع عن
العالقة اإلنسانية ولكني أيضاً لم
أكن أرغب أن يــــكـــون األمـــر عـــلى
الطـريقـة التي عـشت بهـا حياتي".
وتوضح: "االنـفـصال عن هـاتفك ال
يـــعـــني إهـــمـــاله أو إلـــقـــائه حتت
عـجالت الـباص. األمـر يـعـني فقط
أن تـأخــذ خـطــوة لـلــوراء لـتــخـلق
عالقة هي في الواقع لصاحلك: أن

تصبح صديقاً مع هاتفك".
وفي كــــتـــابــــهـــا تـــدرج كــــاثـــرين
نـصــائح عــلى مـدار ثـالثـ يــومـاً
الســتـعــادة عالقــة "الــصــداقـة" مع

هاتفك. هذه هي أبرز النصائح:
ـكنك أغـلق كل اإلشـعـارات الـتي 
إغـالقــهـــا. اتـــرك فــقـط مــا تـــريــده
. بـالـنـسـبـة لي يـعـني هـذا حـقـيـقـةً
ــات الــهــاتــفــيــة ــكــا إشــعــارات ا
والـرسـائل الـنـصـيـة ألنـهـا تـتـعلق
بــأنـــاس حــقـــيــقـــيــ يـــحــاولــون
الــتـــواصل مــعي بـــاإلضــافــة إلى

التقو واخلرائط.
أعـد تــرتـيب الـشــاشـة الـرئــيـسـيـة
بحـيث تضم فقط الـتطبـيقات ذات
ـغـريـة. األغـراض الـعـمـلـيـة غـيـر ا
وعـلــيه ال يـجب أن تـضم الـشـاشـة
الـرئـيـسـية الـبـريـد اإللـكـتروني أو
تـــطــبـــيـــقـــات وســائـل الــتـــواصل
االجــــــتـــــمـــــاعـي أو األخـــــبـــــار أو
ـواعــدة أواأللــعـاب. تــطـبــيــقــات ا
كـنك وضـعهـا جمـيـعاً في فـهـذه 
حـافظـة على صـفحـة داخلـية ولذا
ـكـنك أن تـرى رمـوزها إال إذا لن 
قـصـدت فـتـحـهـا.أخـرج هـاتـفك من
غـرفـة نومك. سـوف حتـتاج شـيـئاً
ما عـلى الطاولـة اجملاورة للـسرير
. لـيحـل محل الـهـاتف ككـتـاب مثالً
وعـنـدما حتـاول الـوصول لـهـاتفك

ستجد الكتاب بدالً منه.
لـيــكن عـنـدك ســاعـة مـنــبه عـاديـة.
فإذا كنت تستخدم الهاتف كساعة

ساعات في استخدامه.
وكــــان هــــذا إلـى جــــانب عـــــمــــلي
لـسـاعـات طـويـلـة في غـرفـة أخـبار
ــارسـة دوري كـأم. بي بي سي و
أنا مـتأكـدة أن استخـدامي لم يكن
كـــلـه مـــزاح عـــلـى الـــواتس آب أو
مــتـابــعــة حـســابـات الــقــطط عـلى
أُصبت انسـتغـرام ولكـني مع ذلك

بالفزع.
روز ال بـرايــري هي مـهـنـدسـة في
غـوغـل تـعـمل من لـنـدن وقـد كـانت
ــــهــــنــــدســـ من ضــــمـن فــــريق ا
والـــتــقـــنـــيــ الـــذين طــوروا أداة

الرصد هذه.
…—«œ√ rOLBð

وقــــــد أخـــــبــــــرتــــــنـي أن عــــــمالق
الـتــكــنــولــوجــيــا كــان عــلى تــمـام
الـوعي بــأن الـنــاس قـد يــشـعـرون
"بـــــالــــذنب أو الـــــعــــار" عــــنــــدمــــا
يُجابهـون بالنتيـجة للمرة األولى
ولـــذا فـــقــــد كـــان مـن الـــضـــروري
تــــصــــمــــيم األداة دون أن تــــكـــون

"مطلقة لألحكام".
كــمـا قـالت:" جـزء مـنه كـان الـتـأكـد
من أنـنا ال نـقوم بـأشـياء من قـبيل
أســهـم حــمــراء كــبـــيــرة أو أســهم
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يوجـد شعور مـتزايد بـعدم الرضا
في أوساط العـديد من مسـتخدمي
أجــهـزة الــهـواتف الــذكــيـة بــشـأن
الــــــوقت الـــــذي يــــــقـــــضـــــونـه في

استخدامها.
وحــسب غــوغل فـإن نــحـو 70 في
ــئـــة من مــســـتــخـــدمي أنـــظــمــة ا
آنــدرويـــد يــرغــبــون فـي "حتــقــيق
تــوازن أفــضل" في اســتــخــدامــهم
الـتــكــنـولــوجي. ولــكن هــذا يـضع
قـطــاع الـتــكـنــولـوجـيــا في مـوقف
غــــريب إذ كــــيف لـه أن يــــســــاعـــد
مـســتـهــلـكـيـه عـلى االنــفـصـال عن
هــواتـــفــهم احملــمـــولــة في الــوقت
الـــذي يـــعـــتـــمـــد فـــيه الـــنـــمـــوذج
الـتــجـاري لــلـعــديـد من الــشـركـات

? على عمل العكس تماماً
وقــد أطـــلـــقت كل من آبـل وغــوغل
هـذا الــعـام أدوات رقــمـيـة تــسـمى
"وقت الشاشة" و"الصحة الرقمية"
عــــلى الــــتــــرتــــيـب وهي تــــســــمح
ـــســتـــخــدمـي آيــفـــون وآنــدرويــد
ضون في عرفـة كم من الوقت 
اسـتـخـدام الـتـطـبـيـقـات اخملـتـلـفـة
ــرات الـتـي يـســتـخــدمـون وعـدد ا

فيها أجهزتهم
لـكن األداة الـرقـمـيـة الـتي أطـلـقـها
غـوغل لـيست مـتـاحـة بعـد لـبعض
مستخدمي آندرويد ألنها جزء من
نــظـام الــتــشــغـيل "آنــدرويــد بـاي"
الذي أطـلقه عـدد قلـيل من شركات

الهواتف حتى اآلن.
أما أولئك الـذين استخدمـوها فقد
تـكون الـنتـائج صـادمة لـهم بعض

الشيء.
في يومي األول مع متتبع الصحة
الرقمية ألندرويد أظهرت النتائج
أني قــمت بــفــتـح هــاتـفـي الــنــقـال

مرة وقضيت أكثر من ثالث 200

أربيل
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